בס"ד
שאלות לשולח שבת פרשת משפטי
ֵיה " מהו ההבדל בי מילת "אלה" ע ו' החיבור למילה
ְ " .1ו ֵא ֶהַ ,ה ִ ְ ָ ִטי ֲ ,א ֶר ָ ִי ִ ,ל ְפנ ֶ
"אלה" בלי ו' החיבור ? )רש"י(
,ִ " .2י ִת ְקנֶה ֶע ֶבד ִע ְב ִרי"
א.
ב.
ג.
ד.

מדוע בכלל מוצע עבד עברי למכירה? )רש"י כ"א,ב(
כמה שני עובד עבד עברי אצל אדונו? )כ"א,ב(
א העבד מעוניי להמשי 1להיות עבד אחרי תו הזמ ,מה צרי 1אדונו לעשות?
)כ"א ,ה'ו'(
זנ ְַ ַ 3ר ֵצ ַע" – מה מסמלת הרציעה דוקא באוז?
"וְ ָר ַצע ֲאדֹנָיו ֶאת ְ

ֲבדְ 6לע ָֹל " הא באמת הוא עבד לעולמי עד? )רש"י ,כ"א,ו(
הַ " .וע ָ
 .3מה דינו של ההורג בכוונה אד ומה דינו של ההורג בשוגג? )כ"א ,י"ב – י"ג(
 .4הסבר את הפסוק " ַעיִ  ַ ַחת ַעיִ ַ ַ ֵ ,חת ֵ ,יָד ַ ַחת יָדֶ ,רגֶל ַ ַחת ָרגֶל" וכו' )כ"א ,כ"ד(
א .מה עונשו של הפוגע לפי פשט הפסוק?
ב .מה עונשו האמיתי?)רש"י(
" .5וְ ִכייִ ;ֹ6 :ר ִאי ֶאת6ר ֵר ֵעה<")כ"א ל"ה(
א .מהו שור ת וכמה חייב בעליו לשל ?
ב .מהו שור מועד וכמה חייב בעליו לשל ?
,ִ " .6י יִ ְגנֹב ִאי 6ר אֶ 6ה" )כ"א ,ל"ז(
א .כמה חייב לשל הגנב שנתפס ע הבהמה? )כ"ב ,ג(
ב .כמה חייב לשל הגנב א שחט או מכר את הבהמה? )כ"א ,ל"ז(
ֹאכל<ַ ,ל ֶ ֶלב ַ ְ ִלכ< אֹת)"6כ"ב,כט' ( –
<ב ָר ֶַ ?ָ 3דה ְט ֵר ָפה לֹא ת ֵ
ָ " .7
א .הא רק לכלב מותר לאכול נבלה ?)רש"י(
ב .מדוע הזכירה התורה דוקא את הכלב?
ַא ָ ,1ר ֵֹבַ ַ Aחת ַמ ָ?א) "6כ"ג ,ה(
,ִ " .8י ִת ְר ֶאה ֲחמ6ר ֹנ ֲ
א .מה הרואה מחוייב לעשות?
ב .הא האיש הרואה מחויב א בעל השור אינו מעוניי להיעזר בו?
ָלי ָ ,חֹג ִלי ַCָ 3נָה" )כ"ג ,י"ד – ט"ז( – מה שלושת הרגלי וכיצד ה נקראי
ָ " .9לֹ ְרג ִ
כא? )כ"ג ,ט"וט"ז(
Gזנֵי ָה ָע " – מה כתוב בספר הברית? )רש"י ,כ"ד ,ז(
 " .10וַEַ ִFח ֵס ֶפר ַה ְִ 3רית ,וְַ ִFק ָרא ְְ 3
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