מראי מקומות לפרשת משפטים

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

נושא מיוחד בפרשה  -רפואה
רפואת עם ישראל בידי הקב"ה (ורפא ירפא) [כא ,יט] שלמים מציון ,תשעו
החיוב לרפאות והמצוה להתרפא (ורפא ירפא) [כא ,יט] עומקא דפרשא ,תשעג

אורייתא ,תשעב

רפואה  -עיסוק או מצוה (ורפא ירפא) [כא ,יט] תורה והוראה ,תשעו
תרומת אברים (ורפא ירפא) [כא ,יט] עולמות ,קצא
ריפוי ברפואות שהוזכרו בש"ס (ורפא ירפא) [כא ,יט] מעדני אשר ,תשעב
אחרי רבים להטות  -כשיקול רפואי [כא ,יט] דפי עיון-הרב ארנון ,תשעג
קדימות בהצלת עבד בכדי להציל אדונו (יום או יומיים יעמוד) [כא ,כא] הגר"א גניחובסקי ,תשעד

~

~

~

~

~

~

~

הזהירות בדיני ממונות (מול שאלות איסור והיתר) [כא ,א] שלמים מציון ,תשעו
הצדק האלוקי במערכת המשפט (הצורך בשופטים רבים) [כא ,א] מאור השבת ,תשעה
סנהדרין אצל המקדש (ברש"י) [כ א ,א] מדי שבת בשבתו ,תשעו
הלכות דיינים בזמן הזה [כ א ,א] מאור השבת ,תשעג
פשרה בבית דין [כא ,א] מעינות מהרצ"א ,תשעד
ההבדל בין עבד עברי לפועל [כא ,ב] מחמדי התורה ,תשעה
חופש העיסוק בהלכה [כא ,ב] דבר חוק ומשפט ,תשעג
מדוע לא רוצעים אוזן כל עבריין (אוזן זו ששמעה בהר סיני) [כא ,ו] אשכול יוסף ,תשעג
יעוד אמה עבריה [כא ,ט] הגר"א עוזר ,תשעב
היתר שפחה כנענית לעבד שנרצע [כא ,י] נוה ההיכל ,תשעב
תשלומי חבלות [כא ,יח] הגר"א עוזר ,תשעא
קנין כסף בעבד כנעני (כי כספו הוא) [כא ,כא] הגר"א גניחובסקי ,תשעד

עביד איניש דינא לנפשיה (עשיית דין עצמית) [כא ,כב] עולמות ,צב
אדם המזיק באונס [כא ,כג] עולמות ,רמג
נזקי רעש [כא ,כג] עולמות ,רפט

יתרון דעת ,תשעה

תשלומים בגרם נזק [כא ,כג] בינת המשפט ,תשעה
יציא ת עבד כנעני לחירות בראשי אברים [כא ,כו] אשר ליהודה ,תשעד
הוציא לעבד שן ואח"כ תיקנה (יציאה בשן ועין) [כא ,כו] הגר"א גניחובסקי ,תשעד
יציאת עבד כנעני לחירות בשן ועין [כא ,כז] הגר"א עוזר ,תשע
תשלום כופר בשור שהמית [כא ,כט-ל] שלמים מציון ,תשעו
נהג ברכב והתיז מים משלולית על בגדי חבירו [כא ,לג] משא ומתן ,תשעד
עבד כנעני שהזיק ,לחייב את אדונו (אנוס ,שמא יקניטנו) [כא ,לה] הגר"א גניחובסקי ,תשעד
אונאת גר המתנהג שלא כהוגן (וגר לא תונה) [כב ,ג] מעדני אשר ,תשעד
שומת נזקין (ערוגה בין ערוגות) [כב ,ד] אורות הגבעה ,תשעה

דפי עיון-הרב ארנון ,תשעד

ביטוח בהלכה (תשלומי נזק ,ירושה ,השבת אבידה) [כב ,ה] עולמות ,קמ
סדרי הצלת כתבי קודש בבעל ים ובשואל [כב ,ה] הגר"א גניחובסקי ,תשעה
מכר מלח במקום סוכר ,והתקלקל המאכל (גרמא בנזיקין) [כב ,ה] נוה ההיכל ,תשעד
עובד שגרם נזק למעבידו (גרמא בנזיקין) [כב ,ה] בינת המשפט ,תשעד
הקשר בין המזיק לנזק (הכשרתי מקצת נזקו) [כב ,ה] אורות הגבעה ,תשעד
נזק מחיקת קבצי מחשב (היזק שאינו ניכר) [כב ,ה] דפי עיון-הרב ארנון ,תשעג
נזקי ממון ברכב (שור ,אדם ,אש) [כב ,ה] תורה והוראה ,תשעג
גדר חיובי תשלום בשומרים [כב ,ו] זרע ברך ,תשעה
שומר שכר שנרדם ,האם פטור ? (אונס בפקדון) [כב ,ו] מעדני אשר ,תשעד
המוציא מחברו עליו הראיה (נטל הראיה במשפט העברי) [כב ,ז] הגר"א עוזר ,תשעד
ח יוב הוצאות משפט בהלכה [כב ,ח] עולמות ,רסח

תורה והוראה ,תשעה

בגדרי מיגו  -כח הטענה [כב ,ח] הגר"א עוזר ,תשעה
גנב הקדש מבית בעליו ,ונשאלו הבעלים על ההקדש [כב ,ח] הגר"א גניחובסקי ,תשעה
תשלום שכר לשומר שלא שמר (אך לא ארע נזק) [כב ,יא] נוה ההיכל ,תשעה
בעליו עמו  -פטור בשואל [כב ,יד] מעדני אשר ,תשעב

מדוע יש ציוויים מיוחדים למען הגר (אפליה מתקנת) [כב ,כ] א גליציאנער שטיקל תורה ,תשעה
בל תאחר בקרנות צדקה פרטיים [כב ,כא] נוה ההיכל ,תשעג
חיוב הלוואה למי שמגלגל חובות בגמ"חים (אם כסף תלוה) [כב ,כד] וישמע משה ,תשעה
האם יש חיוב השאלת חפצים [כב ,כד] מעדני אשר ,תשעה
איסור הקדמת הפרשת מעשר לתרומה (מלאתך ודמעך לא תאחר) [כב ,כח] שלמים מציון ,תשעו
מגישי מנחה ,תשעה
השלכת טריפה לכלבים ,האם היא מצוה (לכלב תשליכון) [כב ,ל] מגישי מנחה ,תשעה
מעדני אשר ,תשעד
האכלת טריפה לקטן [כב ,ל] אשכול יוסף ,תשעה
כל דפריש מרובא פריש 'רוב' ו'קבוע' (אחרי רבים להטות) [כג ,ב] בנתיבות רבינו ,תשעד
השבת אבידת גוי [כג ,ד] מאור השבת ,תשעה
עניני השבת אבידה [כג ,ד] דברי שיח ,תשעו
עזוב את השנאה (עזוב תעזוב עמו) [כג ,ה] אורות הגבעה ,תשעד
שוחד בתפקיד ציבורי (כי השוחד יעוור פקחים) [כג ,ח] תורה והוראה ,תשעב
נטילת שכר בוררות משני הצדדים ,האם דינה כשוחד [כג ,ח] בינת המשפט ,יתרו תשעו
כיצד הוציא רבי בני ביתו בקידוש אחר פטירתו [כג ,יב] אשכול יוסף ,תשעד
המתנה והרחקה בין בשר לחלב [כג ,יט] עומקא דפרשא ,תשעד
האם יש סכנה באכילת דגים עם גבינה (לא תבשל גדי) [כג ,יט] מעדני אשר ,תשעב
תפילה דאורייתא או דרבנן (ועבדתם את ה' אלוקיכם) [כג ,כה] מחמדי התורה ,תשעה
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שיעורי הרב ברוך רוזנבלום
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משפטים תשסט

קובץ גליונות על פרשת משפטים  -ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת משפטים תשעו

( 11עלונים)

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת משפטים ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול

( 107עמ')

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע ,יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

