
 
  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חידות השבוע
 ב-כיתות א

 שתי מלים כל כך קצרות
 אבל המסר הוא עמוק לכל הדורות

  כך קיבלו את התורה בני ישראל
 !התבלבל סדר המליםאך נדמה ש

המלים?  כיצד תסבירו  מהן שתי
 את הסדר המוזר של המלים?

 
 ד-כיתות ג

 לפי כלל שלבית המשפט פוסק 
 שלוש מלים.

 גם בית דין קטן וגם הסנהדרין
גם בפסיקת ההלכה, כאשר יש אחד 

 מול אחרים
תמיד אנו הולכים אחרי דעת 

 ה________
בפרשתנו )כג:ב(  מהן שלוש המלים 

 המלמדות אותנו כלל זה?
עתכם, זהו כלל חשוב מדוע, לד
 בפסיקה?

 
 ו-הכיתות 

לוקים??? -לראות את הא
האמנם??? ועוד,  חיו, אכלו 

יא( -ושתו???   בסוף הפרשה )כד: ט
מסופר ש'אצילי' )חשובי( ישראל 

לוקים כחלק -ראו או חזו את הא
מעלייתו של משה להר.  אם אנו 
מאמינים שלה' אין גוף )"אין לו 

כיצד אנו  דמות הגוף ואינו גוף..."(
 אמורים להבין את הסיפור הזה??? 

מה דעתכם?  עיינו גם בפרשנות 
 הרבה בנושא.  דיון פורה!

 דיון לשולחן שבת
פרשת משפטים מליאה 

במצוות.  לחלק מהם יש הסבר 
בפסוקים ולחלק אין.  ישנה 

מצווה אחת שמופיעה פעמיים, 
ופעמיים התורה חוזרת 

ומדגישה אותו נימוק.  התורה 
רה אותנו פעמיים אודות מזהי

היחס לֵגרים בינינו )כב:כ, 
כג:ט( ופעמיים התורה 

מסבירה: "כי גרים הייתם 
בארץ מצרים."   כיצד נימוק 
זה אמור 'לעזור' לגר?  מדוע 

לדעתכם התורה הדגישה את 
זה פעמיים? ובכלל, יש מערכת 
שלימה של מצוות המנומקות  
כ"זכר ליציאת מצרים".  כמה 

למנות עם נימוק  מצוות תוכלו
זה?  מה הקשר בין המצווה 

והנימוק?  האם הנימוק הזה 
הוא בעל כוח גם לדורות שלא 

חוו את העבדות במצרים, 
כיצד?  האם מוכרות לכם עוד 
מצוות המבוססות על סיבות 

 'היסטוריות' נוספות ?
  

 חיבור ופירושו / אוריינות באורייתא
שאלה אותו מה פשר ו ,ור למורה.  המורה שמה לב שהוא צירף לחיבור עמוד נוסףתלמיד הגיש חיב

כך הבינה והציעה: -אותו עמוד.  הילד ענה בצורה פשוטה:  "זה הפירוש של החיבור."  המורה לא כל
יהיה מובן בלי פירוש?"  הילד הסתכל במורה שוב כדי ש אותו"אם החיבור אינו מובן אולי תכתוב 

בתמימות:  "החיבור מובן ביותר, אבל יש קטעים שאפשר לפרש אותם בצורות שונות. הוספתי  ואמר
להסביר מהי הכוונה הנכונה."  הפעם המורה חייכה, קיבלה את דברי התלמיד וחשבה כדי פירוש 

 לעצמה שבטח היא תבין כשהיא תקרא את החיבור.  
 בצורה שתהיה מובנת לכולם? כתיבה כזאת היא בהחלט יצירתית אבל האם לא עדיף לכתוב 

בפרשת משפטים אנו נתקלים בדיוק בבעיה כזאת.  יש רצף פסוקים שחז"ל לימדו אותנו שאין לקרוא 
אותם ללא פירוש צמוד של תורה שבעל פה.  התורה מצווה שבמקרה של נזק לאדם אחר יש לשלם "עין 

'ראובן' מוריד 'לשמעון' את העין,  כה( לפי פירוש המלים אם-תחת עין, שן תחת שן..."  )שמות כא:כד
כך יש להוריד 'לשמעון' את עינו.  כאשר אנו ניגשים לפרשנות אנו מגלים שכל המפרשים מסבירים 

שמובן פסוק זה הוא אינו לפי המלים, אלא שמשלמים "דמי עינו", כלומר השווי של העין.  )ראו 
המובן הפשוט של הפסוקים.  ואולי יש  במפרשים, במיוחד אבן עזרא, שמסבירים מדוע יש לדחות  את

אם נקבל את הסבר חכמנו  –לכם רעיון...(.  אבל כמו שהמורה שאלה את התלמיד ביחס לחיבור שלו 
?  למה לכתוב דין לכתחילהכך ממדוע התורה לא כתבה  -ין ממש שהתורה התכוונה לדמי העין ולא לע

יש שגם אם לא מורידים למזיק את עינו עליו ליו?  אפשר להציע שהתורה רוצה להדגשלא מתכוונים א
להפנים ולהרגיש את הכאב שהוא גרם לחברו.  אמנם ישנן סיבות מוצדקות מדוע לא נעשה לו בדיוק 

כמו שהוא עשה, בפיצוי ובניסיון לתיקון מעשיו התורה דואגת שהאדם יבין את משמעות מעשיו, לקחת 
למעשה אנו זקוקים לפעמים לפירוש צמוד, אבל  אחריות עבור הזולת וגם על עצמו.  להבין הלכה

 'בחיבור המקורי' התורה גם מלמדת לקח בכל מילה ומילה.

 קשתפרשתון 
 כ"ט בשבט תשע"ג 

 שקלים - משפטיםפרשת 

ת ועוד שמיני השבת אנו קוראים מפטיר מיוחד.  בשבת רגילה קוראים שבע עליו...פרשת שקלים
 הכול מאותה הפרשה.  ואילו השבת אנו מוציאים ספר תורה שני לקריאת פרשת שקלים. -למפטיר 

טז(  היא הראשונה מבין ארבע הפרשיות שקוראים לקראת פורים ופסח.  -יא :פרשת שקלים )שמות ל
היהודים בזמן בית המקדש השני היו שליחי המקדש אוספים בראש חודש אדר את מחצית השקל מכל 

כדי לממן צרכים שונים של המקדש, כגון קרבנות ציבור.  היום אנו קוראים את פרשת שקלים בשבת 
 שלפני ראש חודש אדר או בשבת שחל בה ראש חודש, זכר לאותה תרומה.  

בנוסף יש הפטרה מיוחדת שעוסקת בתרומות למקדש.  הנביא )מלכים ב' פרק יב( מספר על "בדק 
   כל מיני תיקונים ושיפוצים שעשו בבית המקדש מתרומות שנאספו למקדש.  - הבית"

 צער בעלי חיים וצער הילדים...
קבוצת ילדים הסתובבה בכפר בגשם ביום סוער וחיפשו קצת 'אקשן', תעסוקה.  לשבת בבית כל 

א יותר מדי.  בפינה אחת הם מצאו היום היה משעמם לגמרי.  היו עוד סימני חיים בחוץ אבל ל
הילדים סבלו מהקור וחיפשו מסתור כלשהו.   כנראההם .  בקול יםיללימכמה חתולים שהיו 

שהסתובבה הסתכלו, צחקו על החתולים בעטו באבנים ובעפר לכיוון שלהם והמשיכו חבורה ב
 לדרכם.  

עו לילדים צעירים במגרש הכדור סל הם מצאו ילדים אחרים, שנתיים מעליהם, שהציקו והפרי
יותר שהגיעו למגרש לשחק.  הם קראו להם בשמות, גנבו להם את הכדור ובכלל התפרעו.  המנהיג 
של הקבוצה 'שהסתובבה', אלי,  תפס יוזמה )הוא ממש לא ידע מאיפה זה צץ לו באופן פתאומי ( 

תפס את  וניגש אל הילדים הגדולים יותר ודרש מהם מיד להפסיק.  למען האמת, האומץ הזה
הגדולים בהפתעה.  הם לא חשבו שאלי וחבורתו יעשו להם בעיות.  אלי, ועוד חברים שהצטרפו 

לשחק בשקט.   םליוזמתו, המשיכו לדרוש מהבוגרים להסתלק מהמגרש ולתת לילדים שהיו ש
 למרבה הפלא...זה עבד.  הגדולים באמת יצאו לדרכם והצעירים המשיכו ליהנות מהמשחק.  

ו היו די גאים בהצלחתם והמשיכו בדרכם לפטרל ולהשליט סדר בכפר אדומים.  אחרי אלי וחברי
ה ל'משטרה תחיכ םהחתולים.  ש יללותהם שמעו את  וכמה דקות הם חזרו לאותו מקום שב

ו לראות לאן ניגש הם אז –חות של החתולים לא שמעו את הצרכבר הצעירה' עוד הפתעה.  הם 
בוגרים" שהפריעו במגרש היו עסוקים שאותם ילדים " שמו לבבו הם התקרברחו החתולים.  כש

פיזרו להם קצת אוכל.   אלי  הם עזרו לחתולים למצוא מסתור ואפילו בדאגה לצער בעלי חיים. 
 שםאכפת להם, ומה עם הילדים  -ים חתוליו ובמילת זלזול חשב בקול רם:  "מפנה לחבר

 ד איתו על הבוגרים 'האחראים' בכפר.חבריו צחקו יח "במגרש??? והם הבוגרים???
אבל מזלזלת  ילדיםאחת מניפה את הדגל לדאגה ל - ומה דעתכם?  בסיפור יש לנו שתי קבוצות

 אחריות גדולה יותר?   מבעלי חיים.  מי צודק?  איזויותר  , ואחת כנראה אכפת להבבעלי החיים
ערכים הנדרשים גם ביחסים הו מצוות צער בעלי חיים אפשר ללמוד על התכונותחכמינו כתבו שמ

סבלם של את שלנו כלפי בני אדם.  לפעמים אנו רואים יותר מהר את המצוקה של הבהמה מאשר 
                                היינו מפעילים כלפי בעלי חיים.שפי אותה חמלה כלפי אנשים כאת עלינו ליישם  בני אדם.

ר( ועז=ובץ תחת משאו...עזב תעזב )ר חמור שנאךהתורה מצווה:  "כי תראה בפרשת משפטים 
.  כאשר אנו באים לעזור לבעל חמור שנאךהתורה מדגישה כאן במיוחד שמדובר על עמו.")כג:ה( 

זו שיש כלפי בהמות חייבת לבוא לידי ביטוי גם בבני החי אין שיקול של חבר או שונא.  החמלה 
מתקשה רק בגלל שהוא לא אדם.  הלוואי שנוכל להפנים שלא יעלה בדעתנו לא לעזור לאדם ש

חבר שלנו!  הרמב"ם לוקח את הדין הזה עוד צעד קדימה.  הוא כותב שמצווה זו באה כדי "לכוף 
אם אפשר לעזור ל'חבר' לפרוק עול מבהמה או לעזור ל'שונא'  ,את יצרו הרע" של האדם.  לדעתו

כבר לא יהיה שונא.יהי  לטעון ולהעמיס על הבהמה, עדיף לכוף את יצרנו לעזור ל'שונא', ואולי ...
ה אוורו, ומשם נפנים ונזכה לקיים במלברוב היד בעלי חייםרצון שנצליח לקיים את מצוות צער 

 כמוך' .  בהצלחה!  שבת שלום! לרעךאת מצוות 'ואהבת 
  

 


