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 פרשת משפטים –הדרת תורה  
  

ר בשדה אחר". מפרש רש"י: "שילוח הוא נזקי מדרך כף רגל. עֵ ה ובִ ח את בעירֹ ּלַ שמות כב, ד. "וִש  א.
 ובער הוא נזקי השן האוכלת ומבערת". ובכן: 

  1035בסה"כ = ועה"כ ג' תיבות + ) 287) בעירה (401) את (344"ושלח ( •

  1035=  עה"כ) ו233) רגל (634) דריכת (167נזקי ( •
 

 המשך הפסוק הנ"ל: 
  1064בסה"כ = ) 510), ריש (130), עין (412), בית (12"ובער" [כדכתיב כתב חסר] [מילוי אותיות] וו (

  .1064בסה"כ = ) עה"כ 355) השן (601) מאכילת (207נזקים ( 

 
 

  1200בסה"כ = )" 40) לי (850) תתן (82) בניך (228שמות כב, כח־כט. "בכור ( ב.
  .1200בסה"כ = ) 115) מכהן (210) סלעים (355בחמשה ( , כך ראוי לכתוב חסר)520(תו ] לפדֹ :רות כו[ע"פ בכו 

  
 

שמות כג, יא. "והשביעית תשמטינה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה". פי'  ג.
נים אוכלים בלא מעשר. רש"י: "להקיש מאכל אביון למאכל חיה, מה חיה אוכלת בלא מעשר, אף אביו

 מכאן אמרו אין מעשר בשביעית".  

  1525בסה"כ = ) 418חית ( ) 451תאכל ( ) 656ויתרם ( •
  1525בסה"כ = ) 794בשביעית ( ) 670מעשרין ( ) 61אין ( •

  
 

   ).תיו כףבית כף ויו ריש יוד / אלף דלת ממ   ך:(כ – )2,205(י אדמתך" חשבונם במילוי ֵר ּוּּכשמות כג, יט: " "ּבִ  ד.
 הביאו בכורים משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל:  (משנה, ביכורים א, ג)וכידוע 

 ) 2205(=  חשבונם בפשטות הוא -"חטה שערה גפן תאנה רמון זית דבש" 

  
 

"ובג' מקומות נכתב (פסוק זה) : (ע"פ חולין קטו ע"ב)שמות כג, יט. "לא תבשל גדי בחלב אמו". כתב רש"י  ה.
 אחד לאיסור אכילה, וא' לאיסור הנאה, וא' לאיסור בישול" עכ"ל  (שמות לד, כו. וכן דברים יד, כא).רה בתו

.  וכיון שמדובר בשלשה 869) בחשבון 47) אמו (42) החלב (17) גדי (732) תבשל (31לא ( •
  .2607הם  869כפל  3פסוקים כנ"ל, 

) 297) לאסור (19) ואחד (61) הנאה (297) לאסור (13) אחד (66) אכילה (297) לאסור (13אחד ( •
 והוא פלא!  .2607) בסה"כ 461) הנאתה (224) דרך (331) שלא (43) גם (147) ולוקה (338בשול (

 

  .763גימ'  –[ו"בעל הטורים" על דברים יד, כא. כתב: "לא תבשל" 
 ]. 764בסה"כ = ) 67) והנאה" (354) ובישול (66) אכילה (277חשבון "איסור (
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 . "זו תפלה"  – (הל' תפלה פ"א ה"א, ע"פ תענית ב.)שמות כג, כה. "ועבדתם את ה' אלהיכם". כתב הרמב"ם  ו.

  1055) בסה"כ 106) אלהיכם" (26) ה' (401) את (522"ועבדתם ( •
  1055) בסה"כ 129) עמידה (910) תפלת (16היא ( •

  
 

פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדברות, ובד' שמות כד, א. ["ואל משה אמר] עלה אל ה'!" פי' רש"י: " ז.
 בסיון נאמר לו "עלה". [עיין "שפתי חכמים"] 

 . 162) בסה"כ 26) ה' (31) אל (105עלה (  •
 . 162) בסה"כ 156) לסיון (6בד' ( •

  
 

"ז' מצוות  –שמות כד, ג. "ואת כל המשפטים". פירש רש"י בשם המכלתא (יתרו, פ' בחודש)  ח.
 וכבוד אב ואם ופרה אדומה ודינין שניתנו להם במרה" עכ"ל  שנצטוו בני נח, ושבת

 ] :של האותיות מילוי דמילוי[לפי  •
 ) 749 = 419 + 266 + 64( ואת =

 ) 778 = 588 + 190( = כל
  .3856 סה"כ) 2329הם  180+ 466 + 845 + 192 + 486 + 160 + 20( =המשפטים

) 47) ואם (3) אב (32) כבוד (702) שבת (58ח () נ62) בני (461) שנצטוו (542) מצוות (372שבע (  •
  .3856 ) בסה"כ247) במרה (75) להם (806) שנתנו (114) דינים (50) אדמה [אדומה] (285פרה (

  
 

 שמות כד, ד. "ויכתוב משה את כל דברי ה' "  ט.
 ה" פירש רש"י ע"פ מכילתא יתרו, פ' בחודש: "מבראשית ועד מתן תורה וכתב מצוות שנצטוו במר

 [מילוי אותיות של הפסוק הנ"ל]  •
 . 940) הכל יחד 402) בת (406) תו (100כף ( 20) יוד (12ו (וויכתב = 

  450). הכל יחד 10) הה (360) שין (80מם ( משה =
  517). ביחד 406) תו (111אלף (את = 
  174). ביחד 74) למד (100כף (כל = 

  1366). הכל ביחד 20) יוד (510) ריש (402) בת (434דלת (דברי = 
  .3519בסך הכל = . 72) ביחד 15) הי (22) ויו (15) הי (20יוד (ה' = 

 

) 75) להם (461) שנצטוו (553) והמצוות (611) תורה (490) מתן (80) ועד (913) בראשית (90מן ( •
  .3520בסך הכל = ) 247במרה (

  

 


