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 פרשת משפטים

 

Disclaimer: Our recommending certain י"רש 's does not suggest in any way that not all the י"רש 's 

are important. Certainly, those who are מקיים שנים מקרא ואחד תרגום by learning י"רש  are מחויב to 

learn every י"רש . 

 

1 )s'י "רש- Fundamental:  

 

 ואלה המשפטים א:כא

 

 כון אתולכלב תשל ל:כב

 

 ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו יג:כג

 לא תזכירו 

  על פיך 

 

 הנה אנכי שלח מלאך כ:כג

 אשר הכנתי 
 

 ואת כל המשפטים ג:כד

 ספר הברית ז:כד

 את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם יב:כד

 ויקם משה ויהושע משרתו יג:כד

 

 

2 )Mefarshim  Recommended: 

     

  :פרק כא

  :פסוק

  שם משמואל   א

  ה לומר שתשים"קכט ד דף        גור אריה 

 לפניהם    שפת אמת 

  לפניהם         גור אריה 
 מצוה מב –כי תקנה עבד עברי  ספר החינוך ב

     Hirsch   ו

  Hirsch   ז

 לא תצא כצאת העבדים ספורנו 

 אם רעה בעיני אדניה ספורנו   ח

 לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה ספורנו 

 Hirsch בבגדו בה  
 מצוה מג –אם רעה בעיני אדניה  ספר החינוך 

 הבנותכמשפט  Hirsch   ט

     Hirsch אם אחרת 
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 ואם שלש אלה Hirsch  יא

 מצוה מז –מכה איש ומת  ספר החינוך יב

 וכי יזיד Hirsch  יד

 (39דף )ה ויתכן ”ה שם וד”ד משך חכמה יד 

 וגנב איש Hirsch  טז

              וכי יכה איש Hirsch   כ

 'מצוה נ –נקם ינקם  ספר החינוך 

 (למה לא עין תחת עין ממש)עין תחת עין  אבן עזרא כא

 תחת עיןה בפסוק עין "סז ד' ס קול אליהו כד

 מצוה נב –ולא יאכל את בשרו  ספר החינוך כח

  

                              :פרק כב

  :פסוק

  על כל דבר פשע Hirsch   ח
 (101דף )ה מכשפה "ד משך חכמה יז

 מצוה סב –' מכשפה לא תחי ספר החינוך 

 לא תענון ספורנו כא 

 אם כסף תלוה ספורנו  כד

 מצוה סו -אם כסף תלוה   ספר החינוך 

 ושמעתי ספורנו  כו

 כי חנון אני ספורנו 

   מןציא שם שמים לבטלה: מצוה ע ספר החינוך כז

 מצוה עא -ונשיא בעמך לא תאר  ספר החינוך 

  ואנשי קדש תהיון לי ן"רמב   ל
 מצוה עג -ובשר בשדה   ספר החינוך 

  ה ללמדך"דף קנז ד -לכלב          גור אריה 

 

  :פרק כג

 :פסוק

 להית עד חמס ספורנו   א

 מצוה עח -אחרי רבים להטות  ספר החינוך ב

 (מת אם הדיינים מתנהגים כרצינואלקים רק יבטיח דין א( )דף כג)ושוחד  משך חכמה ח

 'ושש שנים תזרע וגו דעת זקנים   י

 מצוה פד -והשביעת תשמטנה  ספר החינוך יא

  לא תבשל גדי בחלב Hirsch  יט
 מצוה צג -לא תכרת  ספר החינוך לב

 

  :פרק כד

              :פסוק

 (לולי חטא העגל היה  הכל חתום כמו הלוחות)אשר כתבתי   ספורנו  יב

  (להם להבין התורה בלי מורהא "רוב בני ישראל  א)להורתם   ספורנו 

 (אשר כתב בטבע וטל לוח לבם של  כלל ישראל( )101דף )והתורה   משך חכמה 

 והתורה העמק דבר  

 ויהי משה בהר ספורנו  יח

 

 

 (המשך)פרשת משפטים 


