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מקאמה לפרשת משפטים

משפטים קצרים...
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם,
שיהיו כל הזמן לנגד עיניהם.
עשרת הדיברות בסיני נכתבו,
ואלה המשפטים  -תוספת יהוו.

ראשית ביכורי פירות אדמתך,
תביא בית ה' ,זו תהיה תרומתך.
לא תבשל גדי בח ֵלב אימו )הסקה:
בין בשר לחלב תעשה הפסקה(.

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה:
פרקי הלכות הן דבר די קשה,
ולכן תסביר לבני ישראל
שיבינו היטב את מצוֹות האל.

ואם אסון יהיה ,לא עלינו,
ואיש יכה איש מקרב עמנו:
עין תחת עין ,שן תחת שן,
במדינות המערב המנהג התיישן.

הפרשה מכילה ג"ן של מצוות,
חמישים ושלושה ציוויים וחובות.
כדי להבינם נעמיק ,לא נרפה,
ונחפש התשובות בתורה שבעל פה.

וכדי שלא תנסו זאת בבית,
ועין תנסו ,חלילה ,להוציא כמו עיט,
האיש הפוגע לנפגע ישלם,
את הפער שבין הפגיעה ַל ָּׁש ֵלם.

כי תראה חמור שונאך רובץ,
מרוב המשא הוא כמעט משתבץ.
גם אם הגעת במקרה לאזור,
חובה עליך לשונאך לעזור.

כן ,אנחנו ממש בעלי מזל,
בזכות התורה בעל פה וחז"ל,
כי העונש על כך הוא פיצוי ותשלום
ולא הפיכת התוקף לבעל מום.

וכי יִַּגח שור איש או אישה,
וחלילה ימותו מאותה הפגישה –
סקול ייסקל השור הפוגע,
ובעל השור נקי למפרע.

בשבוע הבא תוכלו ללמוד כאן,
הוראות מדויקות לבניית המשכן.
בית מקדש להקים זו ממש מהומה,
ועל כך נלמד בפרשת תרומה...
אייל לר

אך אם בשור מּו ָעד מדובר
שידוע כי כבר נגח בעבר,
השור ייסקל אך גם בעליו,
כי לא שמר כראוי עליו.
ואנשי קודש ִּת ְהיּון לי ָּכ ֵאלּו,
ובשר בשדה טרפה לא תא ֵכלּו.
לכלב תשליכון – יֵצא שכרו בגרונו,
כי לישראל לא יחרץ כלב לשונו.
ושוחד במעטפות לא תיקח,
גם השופטים לא ינהגו כך.
כי השוחד יעוור פיקחים ,זה ידוע,
כך כתוב בעיתון מדי יום ושבוע.
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