בס"ד

שאלות לפרשת משפטים
 .1פרט את שמות  4סוגי מיתות בית-דין.
" .2השור יסקל וגם בעליו יומת" .באיזו מיתה מדובר?
 .3מהיכן למדים ש "גדול כוחה של מלאכה" ?
 .4מהיכן לומד רש"י את הכלל " :הבא להרגך השכם להרגו" ?
 .5עיין ברש"י וענה מהי סתם מיתה המוזכרת בתורה ?
 .6מה ההבדל בעונש בין מכה אביו ואמו לבין המקלל אותם ?
 .7בפרשה יש  3איסורים חמורים שעונשם מוות.מה הם?
" .8אם במחתרת ימצא הגנב" .רבי זושא מנפולי אמר 7 ":דברים למדתי מגנב" .מה אפשר ללמוד מגנב ?
" .9שלוש רגלים תחוג לי בשנה " .א .מה פירוש המילה רגלים ? ב.באיזה הקשר אחר כתוב :שלש רגלים " ?
 .10א .מאילו פירות חייבים להביא ביכורים ? ב .האם פירות שביעית חייבים במצוות ביכורים ?
" .11הנה אנכי שולח מלאך לפניך " .מי אמר למי " הוא ישלח מלאכו לפניך " ?
 .12מתי אמרו בני ישראל " :נעשה ונשמע " ?
 .13מה שם הוריו של חור ובאיזה גיל התחתנו ?
 .14מנין למדים את הכלל " :אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה " ? ) רש"י
 .15השלם את מאמר פרקי אבות ":על  3דברים העולם עומד :על הדין ,על ה_________ ועל
ה___________" )פרק א' משנה י"ח(
 .16לפי המשנה במסכת סנהדרין ,כמה דיינים מנתה א .סנהדרין קטנה ב .סנהדרין גדולה ? )פרק א' משנה ו (
 " .17לא תגנוב"  .מי אני? א.גנב ונתפס .ב .גנב ולא נתפס ג .לא גנב ונתפס ?
 .18א .היכן ישבה הסנהדרין הגדולה ב .באיזה מקום בעולם יושב בית הדין הבינלאומי בימינו ?
 .19ישבתי תחת עץ ושפטתי את ישראל .מי אני ?
 .20מה פירוש הפתגם  ":יקוב הדין את ההר" ? ) סנהדרין ו' ( :
 .21על עבד שמסרב להשתחרר נאמר" :ורצע אדוניו את אוזנו" א.באיזה אוזן מדובר? ב.מדוע רוצעים דווקא
את האוזן?
" .22מלאתך ודמעך לא תאחר" )כ"ב .(18,מה פירוש המילים מלאתל ודמעך? ) עיין ברש"י(
 .23א .מה דינו של שור שנגח והרג אדם? ב .מה הדין אם השור מועד?
" .24וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו ונפל למשכב" פרט אילו תשלומים על המכה לשלם.
" .25ואם שור נגח הוא מתמול שלשום" כמה נגיחות הופכות את השור למועד?
 .26א .מה משלם גנב שטבח או מכר שור או שה ? ב .מדוע התשלום עבור שה נמוך יותר מהתשלום עבור
השור?
 .27מאיזה פסוק לומד רש"י את הכלל" :מום שבך אל תאמר לחברך"?
 .28באיזה פסוק יש  3זוגות מילים כפולות?
 .29כיצד מכונה ריבית בפרשתנו ?
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בס"ד

תשובות לפרשת משפטים
 .1סקילה,שריפה הרג וחנק.
 .2מיתה בידי שמים.
 .3על שור שנגנב משלם פי  5כי בטלו ממלאכה ,ואלו על שה רק ! 4
 .4מהפסוק " :אם במחתרת ימצא הגנב" )כ"ב(1 ,
 .5מיתה בחנק
 .6המכה נהרג בחנק ואילו המקלל נהרג בסקילה.
 .7מכה אביו ואמו ,מקלל אביו ואמו וגונב איש ומכרו.
 .8מנצל את הלילה ,מסכן את עצמו,לא מתייאש,אוהב את חברו ולא גונב ממנו ,מסתפק במועט ומוכר
את השלל בזול,לא מלשין על חברו ואוהב את אומנותו.
 .9א .פעמים ב .האתון אמרה לבלעם ":מדוע הכיתני שלש רגלים".
 .10א .רק פירות משבעת המינים  .ב .כן
 .11אברהם לאליעזר כשנשלח לחפש אישה ליצחק.
 .12כששמעו ממשה את קריאת ספר הברית.
 . .13מרים וכלב בן יפונה .מרים היתה בת  80וכלב בן ) ! 40לפי המדרש(
 .14מזה שמשליכים לכלבים בשר טריפה בגלל שלא נבחו על ב"י.
 .15על הדין ,על האמת ועל השלום
 .16א 23 .דיינים ב71 .
 .17א .יעקב והבכורה ב .רחל והתרפים ג .בנימין והגביע
 .18א .בלשכת הגזית במקדש ב .בהאג שבהולנד
 .19דבורה הנביאה ישבה תחת התומר ושפטה )שופטים ד'(4 ,
 .20מיצוי הדין עד תום ללא התחשבות.
 .21א .האוזן הימנית .ב .כי האוזן שמעה בהר סיני שאסור לגנוב וכן שישראל עבדים לה' .
 .22מלאה= ביכורים דמעה= תרומה
 .23א .השור יומת בסקילה ובשרו אסור באכילה .ב .השור וגם בעליו יומתו.
 .24צער,בושת,שבת )= בטלה מעבודה(,ריפוי ודמי האיבר שנפגע.
 3 .25נגיחות ,כי  3פעמים נחשב לחזקה.
 .26א.עבור השור ישלם פי  5ועבור השה ישלם פי  . 4ב .בגלל שנושא את השה על כתפו ומתבזה .
 .27מהפסוק" :וגר לא תונה  ...כי גרים הייתם בארץ מצרים " .
 .28בקשר ליתום ולאלמנה נאמר":אם ענה תענה אותו ,אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע את צעקתו "
 .29ריבית= נשך
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