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  .משפטים בס"ד את פרשתנו דמהשבוע ל

עקב צרידותי הלימוד היה בדממה מוחלטת, והילדים על אף 

עמדו במשימה ודיברו רק בהצבעה. יישר  שאלותיהם הרבות

 ח לילדים על הסבלנות וההקשבה השקטה במשך זמן ארוך. כ

שונה מהסדר הרגיל של לימודנו, אנו  הלימוד בפרשה זו

לומדים הרבה פרטי הלכות ועניינים רבים, ומפליא לראות 

באמצע  כמה הילדים מתעניינים ומבררים כל פרט ופרט.

הלימוד ובסופו הילדים מלאים שאלות וצריך ממש "לברוח" מן 

לענות  הגן ולהשאיר את "השופטת אשר תהיה בימים ההם"

רובם  מקרים שרק יכולים להיות.על פרטי הפרטים של כל ה

דיני הנזיקין לפרטיהם, הדיינים הקטנים קלטו יפה את של 

והן  בלימוד הן גינו בקיאות רבה במהלך כל השבוע,והפ

  .בחזרות שאנו חוזרים מידי יום

 

הרבה  את הדינים השונים דרך למדנו פרשה זו לימודבמהלך 

בעצמם  בהתלהבות   השתתפוהילדים , והצגות סיפורים

הצגות נקודות  את דיני התורה. שבאמצעותם ביארנו ב ַּ

 שהדגשנו :

 

אם העבד רוצה הוא  צריך להיות עבד רק של ה'!מכיון שעם ישראל עובד שש שנים ולאחר מכן משתחרר,  – דיני עבד

  .אזנו בהר סיני להיות עבדי ה'( )שיזכור את מה ששמעהעד היובל יכול להמשיך בעבדותו ע"י רציעת האוזן 

ההורג חייב מיתה והרציחה כ"כ חמורה עד כדי כך שאף ההורג בשגגה צריך לגלות לעיר מקלט עד  – חומרת הרציחה

 מות הכהן הגדול.

ההדגשה המרכזית הינה האחריות של האדם על מעשים ונזקים הנעשים בגופו, ולא רק עליהם  – דיני נזיקין

חיוב בתשלום הנזק, וכשגרם לפציעה  -נזקי אדם. או מחמת אי שמירתו הנגרמים מממונואלא גם על מעשים 

ת, הצער והבושת - חייב גם בהוצאות הריפוי, הבטלה בֶּׁ ֶּׁ חייב תם שור ב ה:חיגמזיק בנ. בנזקי ממונו למדנו על שור שַהש  

הילוכו. חיוב בשמירת בורו מנזק, וחיובו חצי נזק ובמועד נזק שלם. החיוב בנזקי שור שאכל משדה אחר או שהזיק בדרך 

אינני אשם, אלא האדם חייב באחריות אינו יכול לטעון: האש הזיקה, הרוח גרמה והמזיק ו .באש שהצית וגרמה להיזק

 ובשמירה על כל הנגרם ממנו.

שומר  ו.הדגש הינו על חיוב שמירת ממונו של החבר והזהירות מלהזיקו ובפרט כששואל ממנו משה – דיני שומרים

ופטור בגנבה ואבדה. שומר שכר חייב  )דהיינו שלא שמר כראוי( חינם כיון שעושה טובה לבעל החפץ חייב רק בפשיעה

התקלקל מקרה שושואל כיון שבעל החפץ עושה לו טובה חייב אפילו באונס ופטור ב ,גם בגנבה ואבדה ופטור רק באונס

 .כהמתה מחמת )בגלל( מלא – מחמת השימוש הרגיל בחפץ

 (.שורגונב ( וחמשה )בהש) תשלומי כפל בגנבה רגילה ובגנב שור ושה וטבחו ומכרו משלם תשלומי ארבעה – דיני גנבה

להיפך  והאיסור לקללם, הדיין והנשיא – מכשפה לא תחיה, זובח לע"ז במיתה, כבוד האנשים החשובים – דינים נוספים

איסור עבודה בקרקע, הכל  –דיני שמיטה לא להעיד שקר,  האדם שנתחייב בדין צריך לשמוח שניצל מאיסור גזל בטעות.

 הפקר להראות שהארץ כולה של ה'. מנוחה בשבת. מצוות שלוש רגלים.

לרגל פרשת משפטים שרנו את השיר  שירים:

 "פיקודי ה' ישרים... משפטי ה' אמת צדקו יחדיו". 

שירים הקשורים לשמחה בעבודת ה'  גם שרנו

וקבלת חוקיו ומשפטיו: "אנא עבדא דקודשא 

הוא" )בשונה מעבד נרצע(. "אשרינו מה  בריך

טוב חלקנו..." ושיר חדש במנגינה לא מוכרת: 

"אשרי איש ירא את ה' במצוותיו חפץ מאוד, 

 גיבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך"

קריאה  סיפור: נמצא של הילדים בתוך התיקיות

דיני השומרים וחיובי "לסיכום  דף עבודה וכן 3ג

שקיבלו הילדים ביום חמישי. הדף הזה  "המזיק

 תירגולל ו, לא ללימוד הדינים אלאנועד בעיקר

התרגשות הילדים מכך שמחת ווכן ל ,קריאהה

 שקיבלו "דף של כיתות".  

להעביר את  הלימוד של דיני שומרים נועד

עד )המסר של חיוב השמירה על חפצי הזולת, 

. הפרטים (כדי כך שלפעמים חייב אפילו באונס

אינם עיקריים אע"פ שחלק ניכר מהילדים קלטו 

כמעט כולם גם אותם. )את החלק האחרון בדף 

התשובות לדף העבודה: שומר חינם חייב  ידעו(.

 גםבגנבה ואבדה, שואל  גםבפשיעה, שומר שכר 

באונס. לגבי הדברים בהם חייב המזיק: נזק, צער, 

 ריפוי, שבת ובושת.  

 



חו ביציאתנו איסור טריפה גם אם נשחטה כראוי, מצוה לתיתה לכלבים משום הכרת הטוב שלא נב – כשרות המאכלים

איסור אכילת בשר בחלב וכן איסור בישולו אפילו בלי למדנו גם על טריפה שנטרפה ע"י חור בריאה וכדו'. ממצריים. 

 אכילתו.

שסירב לדון  אמימרסיפרנו על . לא לקחת שוחד לא להטות את הדין בשביל לעזור לדלים ומסכנים. - לדון דין אמת

שהרבה שופט גוי אדם שעזר לו קצת בהורידו נוצה שעפה על כובעו, מחשש שוחד שמא יטה בדין לטובתו. ולהבדיל 

יהודים היו באים אליו משום שכולם טענו שהוא שופט ישר. רבן גמליאל שרצה להצילם מחטא זה של דיני עכו"ם, תכנן 

 של זהב ופסק לטובתה, וביום השני נתן לו ר"ג חמור פמוט - נתנה לו נרעם קרובתו שילכו לדון אצלו. ביום הראשון היא 

בכך שאמר לכולם  גילה את קלונו בחכמתובחזרה לכיוון רבן גמליאל. רבן גמליאל  היטה את הדיןשוב  לובי והשופט 

  .ש"החמור בעט בנר" וביטל את השוחד הראשון, וכך כולם התרחקו ממנו 

השבת השבת המשכון בלילה או ביום תלוי בסוג המשכון.  ירות מלצער גר יתום ואלמנה,זה – דינים שבין אדם לחברו

, בתנאי שגם הבעלים עוזר עמו בהעלאת ואפילו לשונא פעמים 011אפילו  במשאוחמור אבדה אפילו לשונא, עזרה ל

 .המסע

 (תלוי בכמה שנלמד)מכאן ביום שישי, בעזרת ה', 

לעמ"י שהוא ישגיח עליהם וישמור עליהם בדרכם לארץ ובהגיעם אליה. ה' מזהיר את ה' מבטיח   – השגחת ה' על עמ"י

עמ"י שכשיגיעו לארץ לא ילמדו מדרכי העמים שנמצאים שם, יהרסו את המצבות והפסלים. ה' ישלח לפני עם ישראל 

בכדי שהארץ לא  צירעה מיוחדת )נס( שמפרישה רעל ותסמא ותהרוג את האויבים. ה' לא יגרש את האויבים בבת אחת

 תהייה שוממה ואז יכנסו בה חיות מסוכנות. 

ואומר לעמ"י מעמד הר סיני, הוא יורד מההר  ביוםלאחר שמשה מצטווה את כל המצוות של פרשתנו  – מעמד הברית

את המצוות וכולם אומרים נעשה! כולם הולכים לאהליהם שמחים וטובי לב. משה כותב את כל התורה מבראשית ועד 

עמ"י מקריב קרבנות, חצי מהדם זורקים הבכורות על המזבח וחצי שמים  .מביא לפני עמ"י את ספר הברית למחרתוכאן 

באגנות. משה מקריא בפניהם את ספר הברית ושואל את עם ישראל אם הם מוכנים לקבל את התורה? כל עמ"י עונה 

ן לברית שעמ"י כורת עם ה' לקיים את בשמחה: "נעשה ונשמע!". משה זורק את הדם שבאגנות על עמ"י וזהו סימ

 מצוותיו בכל מצב.

יום לקבלת  הלוחות וכל  01לאחר מעמד הברית משה עולה להר בציווי ה' למשך  -עליית משה לקבלת הלוחות

התורה כולה. משה ממנה את אהרון וחור כמנהיגים זמניים ועולה. משה נכנס בתוך הענן , כל העם מלווה את משה 

א נעלם וחוזרים לאהליהם. יהושע התלמיד המתמיד איננו נוטש את מקומו באמצע ההר וממתין שם לרבו בעיניו עד שהו

 מכיון שאיננו רוצה להפסיד שניה אחת שיכול להיות עמו.  

                      !שבת שלום

 נחום                                                                                


