פרשת כי תצא
פרשת כי תצא פותחת ביחס אותו יש לתת לשבוית מלחמה אותה יבקש אדם לשאת לאישה; לאחר
מכן דנה הפרשה ביחס לבנים – לבן של אישה שנואה ול'-בן סורר ומורה' .הפרשה ממשיכה בדינים
שונים הקשורים ליחסים שבין אדם לחברו – השבת אבדה וסיוע בשעת מצוקה .לאחר מכן דנים בדיני
מוסר שונים הקשורים לחיים בחברה חקלאית ובכללי הכנת הבגדים .קובץ הדינים הבא דן ביחסים
שבין גברים לנשים – מה יעשה עם גבר השוכב עם אישה נשואה ,עם גבר האונס אישה ומקרים
נוספים .בהמשך מופיעים דינים המגדירים את היחס לעמים השונים המקיפים את ארץ כנען ,דינים
המסדירים את ההיגיינה אותה יש לשמור במחנה ישראל והיחס לקבוצות שוליים שונות בחברה.
בהמשך מופיעים עוד דינים המסדירים יחסים בין אדם לאדם ובין אדם לאלוהים ,מסדירים את דיני
המשפט והענישה ואת דיני הגירושים והייבום .הפרשה מסתימת בציווי "זכור את אשר עשה לך עמלק
וגו'" והמצווה למחיית זכר עמלק.
מעמד
האדם

שכר ועונש
כ"ב:7 - 6 ,
כִּי י ִּקָ ֵרא קַ ן-צִּּפֹור לְפָ נֶיָך בַדֶ ֶרְך ְבכָל-עֵ ץ אֹו עַ ל-
ָארץ אֶ פְ ר ֹחִּ ים אֹו בֵיצִּים ו ְהָ אֵ ם ר ֹ ֶבצֶת עַ ל-
הָ ֶ
הָ אֶ פְ ר ֹחִּ ים אֹו עַ ל-הַ בֵיצִּים ֹלא-תִּ קַ ח הָ אֵ ם עַ ל-
הַ ָבנִּים .ז שַ לֵחַ תְ שַ לַח אֶ ת-הָ אֵ ם ו ְאֶ ת-הַ ָבנִּים
תִּ קַ ח-לְָך לְמַ עַ ן י ִּיטַ ב לְָך ו ְהַ אֲ ַרכְתָ י ָמִּ ים .
בתלמוד מסופר על אלישע בן אבויה שראה
ילד נופל מעץ שטיפס עליו בהוראת אביו –
כדי לקיים מצוות שילוח קן  -ומת .כך מספרים
על אלישע שהפך אפיקורוס – משום שגם על
כיבוד אב ואם נכתב – למען יאריכון ימיך.
במסכת אבות אומר בן עזאי" :שכר מצוה
מצוה ,ושכר עבירה עבירה"

תרבות
מתחדשת

בן סורר ומורה
כ"א :18 - 88 ,כִּי-י ִּהְ י ֶה לְאִּ יש בֵן ֵ
ּומֹורה
ֶ
סֹורר
אֵ ינֶמּו ש ֹמֵ עַ בְקֹול ָאבִּיו ּובְקֹול אִּ םֹו וְי ִּןְ רּו א ֹתֹו
ו ְֹלא י ִּשְ מַ ע אֲ לֵיהֶ ם .ו ְתָ פְ ׂשּו בֹו ָאבִּיו ו ְאִּ םֹו
ו ְהֹוצִּיאּו א ֹתֹו אֶ ל-זִּקְ נֵי עִּ ירֹו ו ְאֶ ל-שַ עַ ר
ֵ
מְ ק ֹמֹו .ו ְָאמְ רּו אֶ ל-זִּקְ נֵי עִּ ירֹו ְבנֵנּו זֶה סֹורר
ּורגָמֺ הּו
ּומ ֶֹרה אֵ ינֶמּו ש ֹמֵ עַ בְקֹלֵנּו זֹולֵל ו ְסֹבֵא ְ .
כָלַ-אנְשֵ י עִּ ירֹו בָאֲ ָבנִּים ו ָמֵ ת ּובִּעַ ְרתָ הָ ָרע
מִּ קִּ ְרבֶָך וְכָל-י ִּׂשְ ָראֵ ל י ִּשְ מְ עּו וְי ִָּראּו.

מה דעתכם על מצוות שילוח האם?
מה מטרתה?
מה לדעתכם היחס הראוי לבעלי
החיים ?
מה לדעתכם הקשר בין עשיית מעשים
טובים והטבת החיים עצמם?
מה האפשרויות השונות להבין את
המשפט" :שכר מצוה מצוה ושכר
עבירה עבירה"?

מה דעתכם על חוקים אלה – אילו
יסודות חיוביים יש בהם לשעתם?
מה לא מקובל עליכם וכיצד הייתם
מציעים לשנות אותם בימינו?
נסו לחשוב  -מדוע אסור בחוק
הישראלי בימינו לשאת שתי נשים
לגבר אחד ,או שני גברים לאשה
אחת? מה רע במצבים אלה?

משפט הבכורה  -כ"א  :87 - 81כִּי-תִּ הְ י ֶין ָ
לְאִּ יש שְ תֵ י נָשִּ ים הָ ַאחַ ת אֲ הּובָה ו ְהָ ַאחַ ת
ׂשְ נּוָאה וְיָלְדּו-לֹו ָבנִּים הָ אֲ הּובָה ו ְהַ שְ נּוָאה ו ְהָ י ָה
הַ בֵן הַ בְכ ֹר לַשְ נִּיָאה .ו ְהָ י ָה בְיֹום הַ נְחִּ ילֹו אֶ ת-
ָבנָיו אֵ ת אֲ שֶ ר-י ִּהְ י ֶה לֹו ֹלא יּוכַל ְל ַבכֵר אֶ ת-בֶן-
הָ אֲ הּובָה עַ לּ-פְ נֵי בֶן-הַ שְ נּוָאה הַ בְכ ֹר .יז כִּי
אֶ ת-הַ בְכ ֹר בֶן-הַ שְ נּוָאה יַכִּיר לָתֶ ת לֹו ִּּפי שְ נַי ִּם
בְכ ֹל אֲ שֶ ר-י ִּםָ צֵא לֹו כִּי-הּוא ֵראשִּ ית א ֹנֹו לֹו
מִּ שְ ּפַ ט הַ בְכ ָֹרה.
עולמם של
אבותינו

כ"גֹ :4 ,לא-י ָב ֹא עַ םֹונִּי ּומֹוָאבִּי בִּקְ הַ ל י ְהו ָה גַם
דֹור עֲ ׂשִּ ִּ
ירי ֹלא-י ָב ֹא לָהֶ ם בִּקְ הַ ל י ְהו ָה עַ ד-עֹולָם
במגילת רות מסופר על רות המואביה
שהצטרפה אל עם ישראל וממנה יצא בסופו
של דבר דוד המלך.

מה הקשר לדעתכם בין מגילת רות
וכתב ספר דברים?
על מה המחלוקת ביניהם ?
מה דעתכם בעניין ?

ערכים אז
והיום

אחריות
כ"ב : 8 ,מעקה בגגך

מה פירוש – "לא תשים דמים
בביתך"?
מדוע האחריות לנפילת אדם זר
בביתנו מוטלת עלינו?
אילו עוד דוגמאות ניתן להביא לרעיון
זה מתחומים נוספים?
מה כוללת האחריות שלכם לזולת?

