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 ִמספרים 

 על הפרשה

 

 

 למשל ולשנינה

 

ים ְוֵאלֶּה טִּ ְשפָּ ר ַהמִּ ים ֲאשֶּ שִּ ם תָּ ְפֵניהֶּ  לִּ

 לאוהביך ישרות כוננת אתה "מישרים כוננת אתההוא שאמר הכתוב "ועוז מלך משפט אהב, 
 .(מדרש רבה)  זה עם זה. מריבה עושים הם להם שנתת המשפטים י"שע

 

מסופר על אלכסנדר מוקדון שבאחד מכיבושיו הגיע למדינה באפריקה. כאשר נכנס למדינה 
 ראה את המלך יושב בדין. וזה מהלך הדיון. 

וכאשר חרשתי את האדמה, אחד מבעלי הדינים טען: קניתי מחברי קרקע ובה עץ חרובים, 
מצאתי מתחת לעץ החרוב מטמון של מטבעות זהב. המטבעות לא שלי הם, וחפץ אני להחזירם 

 לבעליהם.

 טען חברו: אני מכרתי את האדמה וכל מה שבתוכה, האוצר שייך למוצא.

 והלה חזר על טענתו: קרקע קניתי, מטבעות לא קניתי.

 בה.וחברו עונה כנגדו: מכרתי אדמה וכל מה ש

 לך יש בן, ולחברך בת, ישא בנך את בתו, ונדוניתם תהא מהאוצר שנמצא. -פסק המלך את דינו 

זו אינה שלי?! מה גורם לאנשים מן העולם  - מה גרם לאותם אנשים להתדיין ולומר כל אחד
 להתדיין ולצעוק "כולה שלי"?

האדם שואף לעושר מהות ההבדל הוא מה כל אחד מבקש, מה הוא רוצה ולמה הוא שואף. אם 
ולהרבות נכסים הרי שיצעק תדיר "שלי, שלי". לעומתו אדם שמחפש את הצדק ודורש ומבקש 

 .אינו שלוהכסף כאשר נדמה לו שויטען ויבקש סיבות בממונו, זהר יאותו, הרי שי

. ע"י המשפטים שנתן לנו "אתה כוננת ישרות לאוהבך -אתה כוננת מישרים "זו כוונת המדרש 
מעוול, ממילא עושים מריבות זה עם זה, כדי תכליתם שאיפת הצדק והתרחקות  הקב"ה שכל

 להשיג את הצדק והיושר. אתה כוננת מישרים.

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 כבוד האדם

ֹּר ְוִכי וֹּ  ֶאת ִאיש   ִיְמכ  ת      ְלָאָמה ב ִ

הסבא מקלם הקפיד 
בביתו לא לקרוא 
למשרתת בשם 'משרתת' 
)כפי הכינוי המקובל 
 בליטא(.

והסביר כי התורה קראה 
לאמה עבריה בשם 'אמה' 
ולא בשם 'שפחה', משום 
שאמה הוא מלשון ֵאם, 
כיון שמגדלת את הבנים 
 בבית כמו אם.

 שואל כעניין ומשיב כהלכה
 

 /http://bishvil.co.il ?איזו מצוה קשורה לשבעת המינים, ונוהגת אפי' בשמיטה
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 1משפטיםפרשת 

 

 2עניני הפרשה:

 הלכות עבדים. .א

i.  עבד עברי 

ii. .אמה עבריה 

 הלכות חובל ורוצח. .ב

i.  .רוצח במזיד 

ii. .רוצח בשגגה 

iii. .מכה אביו ואמו 

iv. .גונב איש ומכרו 

v. .מקלל אביו ואמו 

vi. .חובל בחברו 

vii. .רוצח עבדו 

viii. .הנוגף אשה הרה 

ix. .חובל בעבדו 

 הלכות נזיקין. .ג

i. .שור הנוגח אדם 

ii. .שור הנוגח עבד 

iii. .נזקי בור 

iv. .שור שנגח שור 

v. .הלכות גניבה 

vi. .שור שהזיק להנאתו 

vii. .נזקי אש 

 הלכות שומרים. .ד

i. .שומר חינם 

ii.  שוכר. -שומר שכר 

iii. .שואל  

 דיני מפתה, מכשף ושוכב עם בהמה. .ה

 זובח לאלוהים אחרים, והלכות הונאת גר יתום ואלמנה. .ו

 מצוות המוטלות על האדם, להעביר על מידותיו. .ז

i.  המשכון בלילה.איסור רבית, השבת  -הלכות הלואה 

ii.  אם יצא חייב בדין. -שלא לקלל הדיין 

iii.  תרומות ומעשרות. -שלא לאחר נתינת מתנות הכהונה 

                                                           
1
 עשרת הדברות ואף שאר משפטי התורה כולם ניתנו בסיני.ו' מוסיף על ענין ראשון. כלומר,  -ואלה המשפטים  
 
2
 נושאי ועניני פרשת משפטים, הם כשמה. הלכות ומשפטי התורה. 

הלכות אלו באים לפי נושאים, ודרך התורה בהלכות אלו הם מן החמור יותר אל הקל. כלומר מהדברים הפחות 
מצויים )בהלכות שבין אדם לחברו, שככל ששכיחותם קטנה יותר מכיון שהזהירות בהם גדולה, העובר עליהם 

 חומרתו יתירה( אל הדברים המצויים, שאדם דש בעקביו.
 



iv.  לעשות אף חסד עם הכלב ולתתו לו. -איסור אכילת בשר טריפה 

v.  3איסור עדות שקר אפי' על דבר אמת -הלכות עדות. 

vi.  4אפי' לשונאו -השבת אבידה. 

vii.  ואפי' לשונאו. -פריקת משא מבהמה הרובצת תחת משאה 

viii. .אזהרה לדיין שלא יטה משפט ואפי' לעני 

ix. .איסור לקיחת שוחד 

x.  ואפי' במשפט. -שלא להלחיץ את הגר 

xi. .מצות השמיטה 

xii. .מצות שבת 

xiii. .ציווי על המועדים 

xiv. .איסור בישול בשר בחלב 

 נבואה על הסתר פנים בזמן החטא. .ח

i.  ת.ואל תאמר שאם חטאת כבר הופרה הברי -הנה אנוכי שולח מלאך לפניך 

ii.  סוף שאיני שולח מלאך אלא צרעה. -ושלחתי את הצרעה לפניך 

iii.  ושתי את גבולך... לא תכרות להם ברית. -ואעפ"כ 

 המשך תיאור מעמד הר סיני. .ט

i. .כריתת הברית עם ישראל 

ii. .עלית משה להר סיני למשך ארבעים יום 

 

 

 שואל כענין ומשיב כהלכה:

 ביכורים.

  ביכורי אדמתך...""והשביעית תשמטנה ונטשתה... ראשית 
 נכנס אדם, כיצד. אדמתך בכורי כאן אף נאמר לכך, בבכורים חייבת השביעית אף

 בכורים ואין. ומקדישה לסימן גמי עליה כורך, שבכרה תאנה ורואה, שדהו לתוך
 )רש"י(. 'וגו ושעורה חטה ארץ (ח ח דברים) במקרא האמורין המינין משבעת אלא

 

  

                                                           
3
 ואפי' להציל עשוק מיד עשקו. -ברו והוא עד יחיד, שלא יאמר לחבר אחר בא והצטרף אלי להעיד כגון שידע עדות לח 
 
4
 אין הכונה שנאת חינם, אלא מדובר באדם העובר עבירות להכעיס שמצוה לשנאותו. 



 :מנין המצוות בפרשה

1.  

 

 


