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 .107-93)תש"ן(, עמ' 

"והדבר צריך הכרע"; לבירור דעת הרמב"ם בשאלת חידוש הסמיכה, שנתון המשפט העברי, .37

 .243-217, עמ' תשמ"ט(-טו )תשמ"ח-כרך יד
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 .48-43תשרי תש"ן, עמ' 
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 שכט.-שכג

                   ומין, כרך י' )תשמ"ט(, עמ'שיעורי תורה במוסד חילוני )תשובת מרן הראי"ה קוק(, תח.40
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איגרת מאת ר' עקיבא איגר לר' שלמה אב"ד לונדון בעניין חשש ממזרות, צפונות, שנה ב .41

 צג.-)תש"ן( גליון ד )ח(, עמ' צ

ידי שליח לקבלה, ויטע -איגרת מאת ר' עקיבא איגר לר' שלמה אב"ד לונדון בעניין גירושין על.42

 קכא.-זכר ר' אהרן ובנו ר' שלמה דרייזין ז"ל, בני ברק תש"ן, עמ' קיזאשל, ל
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 Rabbi Isaac=] 190-178ראי"ה הרצוג, שנה בשנה, תשנ"א, עמ' תורה ומדינה במשנתו של ה.46

Herzog”s Theory of Torah and State, Jewish Law Association Studies, V, (1991), 

pp. 113-125]. 

דתית?, דיני ישראל, -מתן יד לכפייה אנטי -פסיקת בג"ץ בפרשת קבורתה של תרזה אנגלוביץ .47

 ריא.-עטתש"ן(, עמ' ק-כרך טו )תשמ"ט

תשנ"א( עמ' -יז )תש"ן-הכרת ההלכה בחוקי מדינת ישראל, שנתון המשפט העברי, כרך טז.48

500-417. 
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Association Studies, VI (1992), pp. 125-155  כוחא דהיתרא עדיף", מחניים )סידרה"=(

 (.89-72, אייר תשנ"ג, עמ' 5חדשה(, חוברת 

פרק לא ידוע בקורות המיפתוח של ספרות השו"ת, ספר היובל קרנות צדי"ק, לכבוד ר' מנחם .51

 רנו.-כפר חב"ד תשנ"ב, עמ' רל מנדל שניאורסאהן מליובאוויטש )בעריכת מ"מ לאופר(,
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 רסח.-רנז

 .33-31, ניסן תשנ"ב, עמ' 36יסוד הכפיה בחקיקה הדתית, אורחות, חוב' .53

(, עמ' 1992 -על "שיקול דעת מוחלט" ועל סמכות הביקורת של בג"ץ, הפרקליט, כרך מ )תשנ"ב.54

226-218. 

 .65-51שיטת הרמב"ם בדין "ליבה וליבתו הרוח", מגל, חוברת ח' )תשנ"א(, עמ' .55

 .385-368מעמדם ההלכתי של האנוסים לאור ספרות התשובות, שנה בשנה, תשנ"ג, עמ' .56

 רי.-הירצחו של ה'שר' חיים פרחי בעכו ופרשת עזבונו, אסופות, כרך ו, )תשנ"ב(, עמ' קסא.57

 .370-337של בתי המשפט במדינת ישראל, תחומין, כרך יג )תשנ"ב(, עמ' מעמדם ההלכתי .58

 .24-20(, עמ' 1993) 172הסכם ]הצהרת העקרונות[ ושברו, נקודה .59

 .14-5, עמ' 1993, מרץ 8מעמדה המשפטי של ישראל ברמת הגולן, נתיב, גליון .60

 .27-24מ' (, ע1994) 178שיטות התעמולה הפשיסטיות של התנועה נגד הפשיזם, נקודה .61

          היש חשש קידושין בקשרי אישות עם "ידועה בציבור", מחקרי משפט, כרך י' )תשנ"ג(, עמ'.62

.    37-7. 

לזכרו של הרב  -עד -מקומו של ההיבט ההלכתי בהוראת אזרחות במערכת החינוך הדתי, עדי.63

 .229-205עזריאל דביר זצ"ל, ירושלים תשנ"ד,עמ' 

לכבוד הרב פרופ' מנחם  -מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל מכת מרדות במשנת הרמב"ם, .64

 .119-91גן תשנ"ד, עמ' -אילן, רמת-עמנואל רקמן, אוניברסיטת בר

, 1994מאיר  -(, אייר תשנ"ד 38) 3ערב השואה ולקחיו, נתיב, שנה שביעית, גליון  -אז ועתה .65

 .21-8עמ' 

 .477-455תשנ"ד(, עמ' -)תשנ"ב יט-לתקנתם של הסכמי גירושין, שנתון המשפט העברי, כרך יח.66

 .76-55, טבת תשנ"ד, עמ' 39החזון הציוני ותעתועי השלום, ישע ימינו, גליון .67
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מעמד האישה בדיני נישואין וגירושין, בתוך הקובץ: מעמד האשה בחברה ובמשפט, בעריכת .68

-380 אביב תשנ"ה, עמ'-ליבן, הוצאת שוקן, ירושלים ותל-פרנסיס רדאי, כרמל שלו ומיכל קובי

436; 

 .184-161מנייני נשים בכותל, תחומין, כרך טו )תשנ"ה(, עמ' .69

לשאלת הנהגתם של נישואין אזרחיים במדינת ישראל, ספר לנדוי )לכבוד השופט משה לנדוי(, .70

 On The]= 1596-1553בעריכת אהרון ברק ואלינער מזוז, תל אביב תשנ"ה, כרך ג, עמ' 

Introduction of Civil Marriage in The State of Israel, Jewish Law Association 

Studies Vol. 13, 2002, pp. 131-184. 

 .44-19, עמ' -1995מחלת האיידס כעילה לגירושין, משפטים, כרך כה, תשנ"ה.71

, קיץ תשנ"ה, עמ' 120ישראל אינו נושא הלכתי?, האומה, גליון -האם הוויתור של שטחי ארץ.72

441-431. 

 .34-22, עמ' 1995(, ספטמבר 46)5טים חוקתיים, נתיב, גליון התהליך המדיני: היב.73
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75.Jewish Law In Spain and the Halachick Activity of Its scholars Before 1300, An  

Introduction to the History and Sources of Jewish Law, Edited by N.S. Hecht, B.S. 

Jackson, S.M. Passamaneck, D. Piattelli, A.M. Rabello, Oxford 1996, pp. 271-298. 

ד )תשנ"ו( עמ' מה באמת אומר החוק ]בעניין פינוי ישובים יהודיים בא"י[?, עמודים, כרך מ.76

203-201. 

 .293-270)תשנ"ו(, עמ'  13חקיקה דתית בחברה חילונית, מחניים .77

, קובץ ([1000/92]בעקבות פרשת בבלי )בג"ץ  כירסום נוסף בסמכויות בתי הדין הרבניים.78

 .374-362הציונות הדתית, בעריכת שמחה רז, ירושלים תשנ"ז, עמ' 

 .174-168)תשנ"ז(, עמ' עוד לשאלת מנייני נשים, תחומין, כרך יז .79

 .120-107אדמה תמורת שלום?, תחומין, כרך יז )תשנ"ז(, עמ' .80

 .26-24, עמ' 4/1996כיצד מבטיחים זאת?, נתיב, גליון  -מדינה יהודית וריבונות יהודית .81

 .226-220, עמ' 1-2/1997החוק הישראלי, נתיב, גליון  -הסכמי אוסלו .82

 31, 1997, 3אריאל למחקרי מדיניות, נייר עמדה מס' היבטים חוקתיים, מרכז  -הסכמי אוסלו .83

 עמ'.

דרך אפשרית לפתרון בעיית  מעוכבות הגט?, שנתון המשפט העברי, כרך כ  -הפקעת קידושין .84

 .397-349תשנ"ז(, עמ' -)תשנ"ה
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האם סובל המונח "הלכה" גם ענייני אגדה, סיני, כרך קכ )תשנ"ז(, עמ'  -הלכה שאינה הלכה .85

 קצב.-קפג

-ות חדשים לפרשת עזבונו של ה'שר' ר' חיים פרחי, אסופות, ספר יא )תשנ"ח(, עמ' רפאמקור.86

 שח.

עילה לגירושין?, מים מדליו, תשנ"ח )ספר זיכרון לנפתלי ליפשיץ(, עמ'  -"עובר על דת משה" .87

83-55. 

 .44-37)אלול תשנ"ח(, עמ'  5כיצד ללמד תנ"ך?, עתמו"ל, גליון .88

 .29-26, תשרי תשנ"ט, עמ' 14גליון פיקוח נפש קודם לכל, מימד, .89

 .23-14, עמ' 4-5/1998מניעת רצח ראש הממשלה?, נתיב, גליון -מי האשם האמיתי באי.90

, כסלו תשנ"ט, עמ' 15, מימד, גליון ]אודות הסכנה שבמסירת חבלי א"י לזרים[ זכות הזעקה .91

32. 

 .782-737עמ' על דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות הריון, משפטים כרך כט )תשנ"ט(,  .92

 Jewish Political Studies Reviewהחובה לציית לפקודות המלך הסותרות את ההלכה, .93

10:3-4 (Fall 1998)  '68-57עמ. 

 .47-46, ניסן תשנ"ט, עמ' 223מקודשת, לא קנויה ]על מעשה הקניין בקידושין[, נקודה, גליון  .94

 .40-48ט(, עמ' שלטון יהודי אינו יכול להיות "רודף", תחומין יט )תשנ" .95

 .70-61הנצחת שמו של עושה מצווה, קובץ הציונות הדתית, תשנ"ט, עמ' .96

 .39-34, עמ' 1/2000זרע הפורענות של האסון הבא?, נתיב, שנה י"ג, גליון  –השב"כ ורצח רבין .97

 .18-13, אביב תש"ס,עמ' 139הדרישה לרוב מיוחס בסוגיית רמת הגולן, האומה, גליון .98

קכד, ספר רפאל, לזכרו של יצחק רפאל -בפסיקת הרמב"ם, סיני, כרך קכג"מדבר שקר תרחק" .99

 תקסג.-)תש"ס(, עמ' תקמט

ישראל, משפט -הכרזת העצמאות כמקור לזכויותיו הלאומיות של העם היהודי על ארץ.100

 .436-427וממשל ה )תש"ס(, עמ' 

 .50-38מעמדו של עורך הדין במשנת הרמב"ם, תחומין כ )תש"ס(, עמ'  .101

 .55-37, קיץ תש"ס, עמ' 140לה הגרדום מרדכי שווארץ, האומה, גליון פרשת עו.102

 .52-50, חשון תשס"א, עמ' 237רק השב"כ הוציא דין רודף על רבין, נקודה, גליון .103

 .31-30(, תשס"א, עמ' 11) 645עמודים, גליון  ?האם אין לנו זכויות בארץ.104

לקחים אקטואליים של  – "כל שנעשה רחמן על האכזרים לסוף נעשה אכזר על הרחמנים".105

 He Who is”]= 62-56(, עמ' 79) 2מדרש עתיק יומין, נתיב, שנה יד )תשס"א(, גליון 

Compassionate to the Cruel Will  Ultimately Become Cruel to the 
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Compassionate" – contemporary Lessons From an Ancient Midrash, Ariel Center 

for Policy Research, Policy Paper no. 124..] 

 .515-508חיובו של אסיר משתחרר בברכת הגומל, תחומין כא )תשס"א(, עמ'  .106

על מה נחתם גזר דין החורבן, קובץ הציונות הדתית )לזכרו של ד"ר יוסף בורג(, תשס"א, עמ'  .107

717-710. 

ה לכבוד תשס"א(, עיוני הלכ-כא )תש"ס-על חובת האב ללמד בנו אומנות, דיני ישראל כ .108

 .417-397אהרן קירשנבאום, עמ' 

בשולי הפרשה של  –על העבירות של שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו .109

 .396-383חקירת רצח ענת אלימלך ז"ל, שערי משפט ב )תשס"א(, עמ' 

" ]בעקבות החלטת הפרקליטות שלא לפתוח בחקירה ביקורת"משמאל  - "המרדה"מימין  .110

 .58-56, אב תשס"א, עמ' 244, נקודה, גליון המרדה[בגין ביטויי 

-סמכות השיפוט של בתי הדין הרבניים שלא בענייני המעמד האישי, בר אילן, ספר שנה, כח .111

-465כט )מחקרים בציונות ובמשפט עברי מוגשים לכבוד ד"ר זרח ורהפטיג(, תשס"א, עמ' 

437. 

ל, משפט וממשל ו )תשס"א(, עמ' ישרא-חוקיותה וחוקתיותה של התיישבות יהודית בארץ .112

128-109 . 

 .307-283תשס"ב, עמ'  ,השבת אינה ניתנת לחלוקה, שנה בשנה .113

, ]על התהליך המדיני לאור כללי המשפט המנהלי[ כשל המנהיגות בהסכמי אוסלו שקרסו.114

 .22-11, סתו תשס"ב, עמ' 145האומה, גליון 

לכבוד ד"ר  הציונות הדתית, קובץו, מעמדו וסמכויותי –הגדול לערעורים הרבני בית הדין .115

  .548-534עמ'  ,תשס"בזרח ורהפטיג, 

 .103-89גרימת מוות בשוגג בפעילות מבצעית, תחומין כב )תשס"ב(, עמ'  .116

ציונות דתית כמסגרת פוליטית: הפן ההלכתי, קובץ הציונות הדתית, תשס"ב, במלאת מאה .117

 .115-106שנה ליסוד "המזרחי", תשס"ב, עמ' 

-למרכזיותו של רעיון גאולת הארץ בציונות הדתית, סיני, כרך קכט -תתנו לארץ"  "גאולה .118

 צא.-קל )תשס"ב(, ספר יובל המאה של המזרחי, עמ' סא

השמטה או הלכה?,  -בני עירו מצווין לעשות מלאכתו"; פסיקת הרמב"ם  -חכם -"תלמיד .119

 .72-65המעין, כרך מב )תשס"ב(, עמ' 

אייזנברג[ על לאומיות יהודית ומסורת ישראל, האומה, גליון איש העלייה הראשונה ]אהרן .120

 .183-175, חורף תשס"ג, עמ' 150
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 .5-4, עמ' 2003, ינואר 17על רצח ילדים בידי הוריהם, עו"ד מבט, גליון .121

  ,לישראל שבעים שנה לייסודה הרבנות הראשית בתוך: הרבנות הראשית ובתי הדין הרבניים,.122

 .243-229לים תשס"ב, כרך א, עמ' בעריכת א'  ורהפטיג, ירוש

סיכון חיילי צה"ל לשם מניעת פגיעה באזרחי אויב: בשולי מבצע "חומת מגן", נתיב, שנה .123

 34-28, אייר תשס"ג, עמ'  3/2003)חלק א(;  27-20, אדר ב' תשס"ג, עמ' 2/2003ט"ז, גליון 

 [.של מרכז אריאל למחקרי מדיניות, תשס"ד 151)חלק ב( ]=נייר עמדה מס' 

 .4-5, עמ' 2003, אפריל 18קרובי משפחה כנבחרי ציבור, עו"ד מבט, גליון .124

 . 7-6, עמ' 2003, מאי 19בין שואה לתקומה, עו"ד מבט, גליון  .125

השגות הרב ליב  נח באס ותשובות רי"ד בלומברג,  –"קונטרס מצות ישיבת ארץ ישראל" .126

 צב.-כרך קלב )תשס"ג(, עמ' נב  סיני,

עיון בלשונות הרמב"ם, שנתון המשפט העברי,  -ו"הלכה למשה מסיני" "הלכה מפי הקבלה" .127

 .415-369תשס"ד(, עמ' -כרך כב )תשס"א

 .214-203תשס"ד(, עמ' -ג"משפט ג )תשס-מילה בהכשר בג"ץ, שערי.128

 .5-4, עמ' 2003, דצמבר 21בכל מחיר?, עו"ד מבט, גליון   –פדיון שבויים  .129

 .382-373תשס"ד(, עמ' פקודה צבאית לחלל שבת, תחומין כד ) .130

  .7-6, עמ' 2004, יוני 23פיצוי קרבנות רצח, עו"ד מבט, גליון  .131

הציונות הדתית: עידן ותמורות, אסופת  בתוך:  המשפט העברי והמדינה היהודית המודרנית,.132

 .282-254מחקרים לזכר   זבולון המר, מוסד ביאליק, ירושלים תשס"ד, עמ' 

 , סתיו 157הסביר: איננו כובשים ביש"ע, האומה, גליון ישראל החמיצה בהאג הזדמנות ל .133

 . 18-7תשס"ה, עמ' 

 .77-74, תשרי תשס"ה, עמ' 5/2004סוד דבקותו של היהודי ביהדותו, נתיב , שנה י"ז, גליון .134

ספר זכרון להרב יהודה גרשוני, בעריכת      -אפיקי יהודה מניעת פשע: הזווית ההלכתית, -אי.135

 . 257-242ים תשס"ה, עמ' איתמר ורהפטיג, ירושל

(, 6751/04בשולי פרשת סבג )בג"ץ  –היש להן מושיע בישראל?  –מסורבות הגט שבחו"ל .136

 .28-10, אביב תשס"ה, עמ' 1שערים למשפט, גליון 

קובץ הרמב"ם במלאת שמונה מאות  –קלו )תשס"ה( -עליית נשים לתורה, סיני, כרך קלה.137

 שמט.-שנה לפטירתו, עמ' רעא

, ספר ד )תשס"ה( רצונו של הקטין במשפטי משמורת קטינים, מאזני משפטההתחשבות ב.138

 .587-545, עמ' אבנר חי שאקי

 שטז.-, כנישתא ג )תשס"ז(, עמ' שגנטיעת אילנות ליד בית הכנסת.139
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 .216-205לימוד תורה מרב שאינו הגון, תחומין כז )תשס"ז(, עמ' .140

מבט  -בות יהודית בעידן חילוני תר -זמן יהודי חדש בתוך:  מדינה יהודית ודמוקרטית, .141

 .514-511 עמ' כרך רביעי, , תשס"ז,, עורך ראשי: ירמיהו יובלאנציקלופדי

 .33-30, סיון תשס"ז, עמ' 301מורשת או ברברת?, נקודה, גיליון .142

קובץ הכנס  "דין עיונים בהלכה ובמשפט עברי, "מדבר שקר תרחק": השלכות דיוניות, .143

 .304-273, ירושלים תשס"ז, עמ' ןאיל-ודיון", אוניברסיטת בר

-304הרב מרדכי שוחטמן ואיגרותיו בשואה, בתוך: מהאֹפל אל השחר, ירושלים תשס"ז, עמ' .144

287. 

מכללת "שערי  במשפט,עילה לכפיית גט?, משפחה  –"ידועה בציבור"  בגידה, וחיים עם.145

 .302-259כרך א )תשס"ז(, עמ'  ,משפט"

 קלט, טבת תשס"ז, עמ' לא., סיני של מקרא פשוטוההלכה ובין לשאלת היחס בין .146

, לכבוד הרב מנחם הכהןמנחה למנחם, קובץ מאמרים ישיבה בבית הכנסת כשאחוריו להיכל, .147

  .123-111ירושלים תשס"ח, עמ' 

 .128-114, תחומין כח )תשס"ח(, עמ' קדימתם של עניי ארץ ישראל בקבלת צדקה.148

ברכת משה, קובץ מאמרים במשנת בתוך: מלשימושו של הרמב"ם במקורות שבמקרא, .149

-434, מעליות, מעלה אדומים תשע"ב, עמ' רבינוביץ חום אליעזרהרב נ ו שללכבודהרמב"ם 

396 .  

 )נמסר לפרסום( 2מינית, שערים למשפט, גיליון -המשפחה החד.150

 )בדפוס(. משפחה במשפטאלימות נגד נשים כעילה לגירושין, .151

152.Finality of Judgment, in: Windows onto Jewish Legal Culture, Fourteen 

Exploratory Essays, H. Ben-Menahem, A.Edrei, N. Hecht, editors, Routledge, 

London and N.Y., 2012, pp. 173-210.  

חייו ופועלו של   –חומרתה של מחלוקת קורח ועדתו, המייג'ור  -האיסור להחזיק במחלוקת .153

 .383-377ב[, עמ' הרב ד"ר מ"א יפה ]ירושלים, תשע"

 –יבורי, ספרא וסייפא צפרק בחובת השמירה על טוהר המידות בשירות ה –שוחד מאוחר .154

 .121-112ספר היובל לרב מרדכי פירון, ירושלים תשע"ד, עמ'  

המדינה היהודית במשנתו של הרב משה צבי נריה, דברי הכנס למשנת הרב נריה, .155

 .רסום(יאוניברסיטת בר אילן )התקבל לפ
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