פרשת "משפטים" :פרק כ''ג:
" ָעזֹב ַּת ֲעזֹב ִעּמֹו ''=

 אזהרות וציווים להתנהג בצדק [פסוקים ד-ח]:

עֲזִ יבָ ה זֹו לְ ׁשֹון עֶׁ זְ ָרה

אֹותם לִבְ עָ לָיו.
ָ
[ .1פס' ד'] ִ :אם ִת ְמצָ א ׁשֹור אֹו חֲ מֹור ׁשֶׁ ָאבְ דּו_______ -
[ .2פס' ה'] ִ :אם ִת ְר ֶׁאה חֲ מֹור ׁשֶׁ ָנפַל ַתחַ ת מַ שָ אֹו צָ ִריְך ָל____________________.
שנַאֲ ָך '' ?___________
וקא " חֲ מֹור ֹׂ
תֹורה לְהַ ְדגִ יׁש ׁשֶׁ הַ חֲ מֹור הּוא דַ וְ ָ
 .3מַ דּועַ בָ חֲ ָרה הַ ָ
_____________________________________________________________

[ .4פס' ו']  :הַ ְשלִימּו'' :ל ֹׂא _________ _________ ֶׁאבְ ֹׂינְָך בְ ִריבֹו''
ׁשֶׁ אֲ פִ ילּו ׁשֶׁ הּוא ֶׁאבְ יֹון [עָ נִי ְמאֹׂד] ָאסּור לְחַ יֵּב אֹותֹו ִאם הּוא ַזכַאי .

" ֶא ְב ֹֹֽינְ ָך ''= ְמדּולְ ָדל,
ָת ֵּאב כָל ָדבָ ר.

[ .5פס' ז'] הַ ְשלִימּוִ " :מ ְדבַ ר ׁשֶׁ ֶׁקר __________
וְ נ ִָקי [ ְש ִחיְיבּוהּו וְ הּוא נ ִָקי מֵּ עֹונֵּׁש] וְ צַ ִדיק [ׁשֶׁ יָצָ א צֹודֵּ ק בַ ִדין] ַאל __________…"
[ .6פס' ח'] הַ ְשלִימּו :וְ ׁשֹׂחַ ד '' ל ֹׂא __________
כִ י הַ שֹׂחַ ד יְעַ ּוֵּר __________
וִ יסַ לֵּף ִדבְ ֵּרי __________ "

נֹותן
''ש ַֹּחד''= כְ ְש ַה ִמ ְת ַדיֶׁין ֵּ
ל ַָדיָין כ ֶֶׁׁסף ְב ַמ ָתנָה,
כְ ֵּדי ֶׁׁשי ְַצ ִדיק אֹותֹו.

ָת ְר ִמילֹוןַ :תחֲ זִ יר  ,לַ עְ זֹור ִלבְ עָ ָליו ַ ,תהֲ רֹׂג
ִ .7ח ְשבּו עִ ם ַאבָ א אֹו ִאמָ א:
גֹורם לַאֲ נ ִָׁשים ל ְַאבֵּ ד ְדבָ ִרים?
אֵּ .אילּו ְדבָ ִרים אֲ נ ִָׁשים ְמ ַאבְ ִדים? מַ ה ֵּ
יקלְ ֵּקל
ֹֽיס ֵּלף "= וִ ַ
" ִו ַּ
בֵּ .איְך מַ ְרגִ יׁש ָאדָ ם ׁשֶׁ ְמ ַאבֵּ ד מַ שֶׁ הּו?
ג .מַ ה יָכֹול לַעְ זֹור לָהֶׁ ם ל ֹׂא ל ְִׁשכֹׂחַ ּול ְַאבֵּ ד?
ִיתם רֹוצִ ים ל ְַאבֵּ ד לְעֹולָ ם ,אֹו מַ שֶׁ הּו ׁשֶׁ ִאבַ ְד ֶׁתם פָעַ ם מַ שֶׁ הּו
ד .צַ יְירּו דָ בָ ר ׁשֶׁ ל ֹׂא הֱ י ֶׁ
ִיתם ְשמֵּ ִחים לְמָ צְ אֹו?
וִ ְהי ֶׁ

ִיתם ְשמֵּ ִחים
יׁשים ׁשֶׁ אּולַי ְקצָ ת " ִאיבָ ְד ֶׁתם" וִ ְהי ֶׁ
ה .הַ ִאם יֵּׁש ָלכֶׁם ְתכּונָה ׁשֶׁ ַא ֶׁתם מַ ְרגִ ִ
אֹותּה? הֶׁ עָ זְ רּו בְ ִאמָ א אֹו בְ ַאבָ א.
ל ְִמצֹוא? ֵּאיְך ִת ְמצְ אּו ָ

