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מבוא: הנחיה ללימוד המצוות

מבוא ליחידה

ישראלעםלחייתשתיתשתהוונהמצוותישראללעםהתורהמורהלארץהכניסהלקראת
בארצו.

במציאותומתבארותחוזרותאךבעבר,שנלמדומצוותוחלקןמחודשותמצוותחלקן
מנהלהקב"השבהניסיתממציאותמעברהואישראללארץמהמדברהמעברהמתחדשת.

ואיןכבודענניאיןמן,איןשבה"ארצית",מציאותאל-ישראלעםשלהקיוםאתגלויבאופן
שכןעליה,אלאירידהאינהזוומלוכה.כיבושאדמה,עבודתנחלה,בהישומנגדמרים,באר
מקודשיםמצליחיםארץחיילחיותישראל-עםשלהייעודהואישראלבארץהחייםמצב

מקוםובכלהאדם,למעשירבהעוצמהנותןשהואכיווןגדול,באתגרמדובראולםומבורכים.
למטרותזובעוצמההשמוששלהסכנהעולהומתגברת,גדלההאנושיתהעוצמהשבו

חברתיות וחוסר צדק.קלוקלות, להתמקדות של כל פרט בעצמו בלבד, וליצירת עוולות
אחריותככללהחברהועלכפרטהאדםעלמוטלתארציתלמציאותניסיתממציאותבמעבר

ומוסריתצודקתמתוקנת,חברהלהקיםנדרשישראלעםכולה.החברהלבנייןיותררבה
חסד.שלעקרונותעלהמושתתיםאישייםביןויחסיםהתורהומצוותה'עבודתשבמרכזה

והצדק,היושרהחסד,חובותאתהחברתיים,המוסדותאתשבונותבמצוותעוסקתזויחידה
ואת החובות החברתיות של ישראל בארצו.

הערה למורה:
לימודבמהלךהרמב"ןפיעלמחודשותמצוותומבוארותמצוותהמושגיםאתללמדיש

הסוגיות בנאום המצוות. לבחירת המורה כיצד והיכן.

לקיחתשלהעמוקהמשמעותהאתמתארח)הלכהג(פרקתשובהבהלכותהרמב"ם
אחריות:

רמב"ם:

,ָהעֹוָלםָּכלוְֵכןַחּיָב;וְֶחְציֹוַזָּכאיֶחְציֹוְּכִאּלּוֻּכָּלּה,ַהָּׁשנָהָּכלַעְצמֹוֶׁשּיְִרֶאהָאָדםָּכלָצִרי�ְלִפיָּכ�
ֶחְציֹו ַזָּכאי וְֶחְציֹו ַחּיָב:

ֶאָחדֵחְטאָחָטא

ֻּכּלֹו ְלַכף חֹוָבה, וְָגַרם ָלֶהם ַהְׁשָחָתה;ֲהֵרי ִהְכִריַע ַעְצמֹו וְִהְכִריַע ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם

ַאַחתִמְצוָהָעָׂשה

ֻּכּלֹו ְלַכף ְזכּות, וְָגַרם ָלֶהן ְּתׁשּוָעה וְַהָּצָלה.ֲהֵרי ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו וְִהְכִריַע ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם

וְִהִּצילֹו.ֶׁשִּצַּדק ַעְצמֹו ִהְכִריַע ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹוֶזה הּוא ֶׁשּנֱֶאָמר "וְַצִּדיק, יְסֹוד עֹוָלם", ֶזה

ביחידה זו נעמיק את הלימוד במצוות העוסקות ב'אחריות'.
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לאחריותהתביעהאתנזההמכןולאחרובפרשנות,בפשטהמצוותמןאחתכלנלמדתחילה
אישית או חברתית הגלומה בה.
היחידה תעסוק במצוות הבאות:

משפט המושתתת על צדק?- מי אחראי על כינון מערכתמינוי שופטים(טז, יח-כ).1
גבולות?לאחריותישהאםהשוגג?שלהאחריותמידתמה-מקלטעירא-יג)(יט,.2

האם קיימת אחריות חברתית גם כלפי פושעים?
לאשמה?אחריותביןמהעקיפה;ואחריותישירהאחריות-ערופהעגלהא-ט)(כא,.3

מה מידת אחריות הכלל על מעשה נבלה של אדם בודד?
הכלל מול טובת הפרט.- האחריות הציבורית וטובתבן סורר ומורה(כא, יח-כג).4
- המוצא או המאבד?- "לא תתעלם" - של מי האחריותהשבת אבידה(כב, א-ג).5
של הנתמך.- אחריותו של התומך מול אחריות אישיתטעינה(כב, ד).6

מינשאלצודקת.חברהשלעקרונותביסוסכלפיהממסדלאחריותנתייחס1-3במצוות
נקרא לקחת אחריות? באיזה אופן מיושמת האחריות?

הכלל.לאחריותהפרטאחריותשביןהגבולבשאלתנעסוק4במצווהואילו
חסדשלעקרונותעלהמושתתחברהשללקיומההפרטאחריותבנעסוק5-6במצוות

וערבות הדדית.
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מינוי שופטים (פרק טז יח-כ)
למורה:

ראשית נקרא את הפסוקים ונשאל שאלות המבהירות אותם:

ִמְׁשַּפטָהָעםֶאתוְָׁשְפטּוִלְׁשָבֶטי�ְל�נֵֹתןֱא�ֶהי�ה'ֲאֶׁשרְׁשָעֶרי�ְּבָכלְל�ִּתֶּתןוְׁשְֹטִריםׁשְֹפִטים(יח)
ִּדְבֵריוִיַסֵּלףֲחָכִמיםֵעיֵנייְַעֵּורַהּׁשַֹחדִּכיׁשַֹחדִתַּקחוְ�אָּפִניםַתִּכיר�אִמְׁשָּפטַתֶּטה�א(יט)ֶצֶדק:

ָל�וְיַָרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱא�ֶהי� נֵֹתןַצִּדיִקם: (כ) ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף ְלַמַען ִּתְחיֶה

מהי המצוה/מהן המצוות שבפסוקים? מי מצווה בקיומן?●

מדוע הן מפיעות כאן, בחומש דברים?●

מה תפקידם של השופטים, ומה תפקידם של השוטרים?●

מה מוסיף כל אחד מן הציווים שבפסוק יט?●

האם פסוק כ חוזר על הנאמר בפסוק י?●

על מי מוטלת האחריות על כינון צדק?

עיון בפרשנים

רש"י [יח]:

- שופטים, דיינים הפוסקים את הדין.שופטים ושוטרים

אתעליושיקבלעדוברצועהבמקלוכופתיןשמכיןמצוותם.אחרהעםאתהרודיןושוטרים,
דין השופט:

צדק:- מנה דיינין מומחים וצדיקים לשפוטושפטו את העם וגו'

רש"י [יט]:

לא תטה משפט - כמשמעו:

עומדאחדלזה,וקשהלזהרךיהאשלאלדייןאזהרההטענות.בשעתאף-פניםתכירולא
טענותיו:ואחד יושב. לפי שכשרואה שהדיין מכבד את חברו מסתתמין

ולא תקח שחד - אפילו לשפוט צדק:

אצלו להפוך בזכותו:כי השחד יעור - משקבל שחד ממנו אי אפשר שלא יטה את לבו

דברי צדיקים - דברים המצודקים, משפטי אמת:

רש"י [כ]:

- הלך אחר בית דין יפה:צדק צדק תרדוף

במקומואיןאםבצדק.השופטיםמומחיםדייניםבושישדיןלביתילךהדיןשבעלהכוונה
בו בית דין כזה.בית דין כזה יטריח עצמו וילך בעל הדין למקום אחר שיש
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עלולהושיבןישראלאתלהחיותהכשריםהדייניןמנויהואכדאי-וירשתתחייהלמען
אדמתן:

ראב"ע [יח]:

"ושפטו את העם משפט צדק - שב אל השופטים"

ראב"ע [יט]:

- עם כל אחד מהשופטים ידבר.לא תטה משפט

ראב"ע [כ]:

- עם בעלי הריב ידברצדק צדק

היותך,ימיכלפעם,אחרפעם]2[אויפסיד,אובושירויחצדקלדבר]1[פעמים,שניוטעם
טעמים).שלושהמביאשראב"עלב(נשיםלחיזוק.]3[או

ספורנו [כ]:

ַהּיוֵתרֶאתְּבַחרַהּׁשוְפִטים,ֶאתַהְמַמּנֶהַאָּתה,ׁשוְפִטים,ְל�ְּכֶׁשִּתֵּתן.ִּתְרּדףֶצֶדקֶצֶדק(כ)
ַהִּקנְיָןְׁשֵלמּותְּכמוְלַדּיָןָהְראּויִיםַּתְכִסיִסיםְׁשָארָּכ�ָּכלָּבֶהםֶׁשֵאיןִּפיַעלַאףֶצֶדק,ׁשוְפֵטי

וְֶאל ְּגבַּה קוָמתו" (שמואל א טז, ז).ּוְׁשֵלמּות ַהּגּוף, ְּכִענְיַן "ַאל ַּתֵּבט ֶאל ַמְרֵאהּו

התייחסותתוךהבאההטבלהאתנשליםלעיל,המופיעיםוהפרשניםיח-כ,פסוקיםפיעל
לשאלה: למי מפנה התורה את הציווי?

הערהספורנוראב"ערש"יהפסוק

ׁשְֹפִטים וְׁשְֹטִרים
ִּתֶּתן ְל�

וְָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם
ִמְׁשַּפט ֶצֶדק

�א ַתֶּטה ִמְׁשָּפט

לבלשיםכדאי
ראב"עמדוע

מיליםמפרש
אלהברורות
הדקדוקיולקושי
עונהשהוא
עליו.

לבלשיםישֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף
הקשייםלשני
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שמתייחס
ראב"ע אליהם

בנושאהעוסקותהבאותהשאלותעללענותנוכלהפרשניםבתשובותעיוןלאחר
האחריות

מי אחראי למנות שופטים?●

על מה אחראים השופטים הממונים?●

מהי המשימה המוטלת על בעלי הדין אחרי שהוקמו בתי משפט?●

(הממנים,"שותפים"שלושהביןפעולהמשיתוףמתהווהאלהבפסוקיםהצדקכינלמד
גורמים אלה?השופטים והנידונים). נשאל: מהי המשמעות של שילוב שלושת

העמקה למורים:
ארץ","משפטיבמכוןהמחקרמרכזגזית,(מנכ"לרכניץעידוהרבשלבמאמרולעייןכדאי

".תתן לךשופטים ושוטריםדיין בבית הדין לממונות: "ארץ חמדה" "
פעילהלשותפותוהןמשפטיתמערכתלמינויהןהפרטשלאחריותואתמתארהמאמר
בקיומה.

http://www.dintora.org/files/Hachrayut.pdf
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ערי מקלט פרק יט א-יג
ְבָעֵריֶהםוְיַָׁשְבָּתוִיִרְׁשָּתםַאְרָצםֶאתְל�נֵֹתןֱא�ֶהי�ה'ֲאֶׁשרַהּגֹויִםֶאתֱא�ֶהי�ה'יְַכִריתִּכיא

ַהֶּדֶר�ְל�ָּתִכיןגְלִרְׁשָּתּה:ְל�נֵֹתןֱא�ֶהי�ה'ֲאֶׁשרַאְרְצ�ְּבתֹו�ָל�ַּתְבִּדילָעִריםָׁשלֹוׁשבּוְבָבֵּתיֶהם:
ֲאֶׁשרָהרֵֹצַחְּדַברוְֶזהדרֵֹצַח:ָּכלָׁשָּמהָלנּוסוְָהיָהֱא�ֶהי�ה'יְַנִחיְל�ֲאֶׁשרַאְרְצ�ְּגבּולֶאתוְִׁשַּלְׁשָּת

ֶאתיָבֹאוֲַאֶׁשרהִׁשְלׁשֹם:ִמְּתמֹללֹוׂשֵנא�אוְהּואַדַעתִּבְבִליֵרֵעהּוֶאתיֶַּכהֲאֶׁשרוָָחיָׁשָּמהיָנּוס
וֵָמתֵרֵעהּוֶאתּוָמָצאָהֵעץִמןַהַּבְרֶזלוְָנַׁשלָהֵעץִלְכרֹתַבַּגְרֶזןיָדֹווְִנְּדָחהֵעִציםַלְחטֹבַבַּיַערֵרֵעהּו
ִּכיוְִהִּׂשיגֹוְלָבבֹויֵַחםִּכיָהרֵֹצַחַאֲחֵריַהָּדםּגֵֹאליְִרּדֹףֶּפןווָָחי:ָהֵאֶּלהֶהָעִריםַאַחתֶאליָנּוסהּוא

ְמַצְּו�ָאנִֹכיֵּכןַעלזִׁשְלׁשֹום:ִמְּתמֹוללֹוהּואׂשֵנא�אִּכיָמוֶתִמְׁשַּפטֵאיןוְלֹוָנֶפׁשוְִהָּכהּוַהֶּדֶר�יְִרֶּבה
ֶאתְל�וְָנַתןַלֲאבֶֹתי�ִנְׁשַּבעַּכֲאֶׁשרְּגֻבְל�ֶאתֱא�ֶהי�ה'יְַרִחיבוְִאםחָל�:ַּתְבִּדילָעִריםָׁשלׁשֵלאמֹר

ְמַצְּו�ָאנִֹכיֲאֶׁשרַלֲעׂשָתּהַהּזֹאתַהִּמְצוָהָּכלֶאתִתְׁשמֹרִּכיטַלֲאבֶֹתי�:ָלֵתתִּדֶּברֲאֶׁשרָהָאֶרץָּכל
יָהֵאֶּלה:ַהָּׁשלׁשַעלָעִריםָׁשלׁשעֹודְל�וְיַָסְפָּתַהָּיִמיםָּכלִּבְדָרָכיווְָלֶלֶכתֱא�ֶהי�ה'ֶאתְלַאֲהָבהַהּיֹום
ִאיׁשיְִהיֶהוְִכייאָּדִמים:ָעֶלי�וְָהיָהַנֲחָלהְל�נֵֹתןֱא�ֶהי�ה'ֲאֶׁשרַאְרְצ�ְּבֶקֶרבָנִקיָּדםיִָּׁשֵפ�וְ�א

ִעירֹוִזְקֵניוְָׁשְלחּויבָהֵאל:ֶהָעִריםַאַחתֶאלוְָנסוֵָמתֶנֶפׁשוְִהָּכהּוָעָליווְָקםלֹווְָאַרבְלֵרֵעהּוׂשֵנא
ִמִּיְׂשָרֵאלַהָּנִקיַדםּוִבַעְרָּתָעָליוֵעיְנ�ָתחֹוס�איגוֵָמת:ַהָּדםּגֵֹאלְּביַדאֹתֹווְָנְתנּוִמָּׁשםאֹתֹווְָלְקחּו

וְטֹוב ָל�:

בלימוד מצווה זו נתייחס לשני היבטים של אחריות:
שלו למעשהאחריותו של האדם למעשיו: מיהו רוצח בשוגג, מה מידת האחריות.1

ומדוע הוא נאלץ לגלות?

:אחריותה של  החברה.2
לשיקומם.א. לבנות עיר מקלט כדי להגן על שלומם של חבריה ואף להביא

ב. להעניש את הרוצח במזיד- "לבער את הרע".
למעשיו:האדםשלאחריותו.1

לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם" (יט, ד)"ֲאֶׁשר יֶַּכה ֶאת-ֵרֵעהּו ִּבְבִלי-ַדַעת וְהּוא �א-ׂשֵֹנא

רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ו:

א.שלושה הם ההורגים בלא כוונה:
ודינוצדה..."לא"ואשרכ"א)(שמותבושנאמרוזהוגמורה,והעלמהבשגגההורגישב.

שיגלה לערי מקלט ויינצל.
מצוישאינופלא,מאורעזהבמיתתשיארעוהואלאונס;קרובההשגגהותהיההורג,וישג.

הרגו גואל הדם, נהרג עליו.ברוב מאורעות בני אדם. ודינו שהוא פטור מן הגלות; ואם
לושהיהאופשיעה,כמובדברשיהיהוהואלזדון;קרובההשגגהותהיהבשגגה,הורגוישד.

המקלטעריואיןלו;מכפרתגלותאיןחמור,שעוונומפניגולה,שאינוודינונזהר.ולאלהיזהר
מקוםבכלהדםגואלמצאואםלפיכך,בלבד.גלותהמחוייבאלאקולטותשאינןאותו,קולטות

והורגו – פטור...
שזומפנינקלט:ואינולמזיד,קרובזההריוהרג...הרביםלרשותאבןהזורקכיצד?ו.

פשיעות היא, שהרי היה לו לעיין, ואחר כך לזרוק...
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שזההגלות:מןפטורוהרגו,חברועלונפלבסולםלהעלותההחביתאתדולהשהיהמייב.
היהאםאבלהוא:פלאכמואלאהעיתיםברובלהיותהקרובדברזהשאיןהוא,אנוסכמו

מעגלהיהחברו,עלונפלבסולםיורדהיהוהרגתהו,חברועלונפלההחביתאתמשלשל
ודברלהיזק,העיתיםברובמצוינפילהדרךשהריגולה,-והרגתהוחברועלונפלהבמעגלה

תיקןולאעצמוזירזולאהואילבמהרה;למטהלירדהכובדטבעשהרילהיות,הואקרוב
מעשיו יפה בשעת ירידה - יגלה.

הרמב"ם מבחין בין שלושה סוגי הורגים:

מי הם? מי מהם גולה לעיר מקלט?●

מה מידת האחריות של כל אחד מהם לתוצאה?●

) מסבירה את הדברים:בעלון הדרכה לפרשת מסעי(נחמה ליבוביץ'

שלהגמורהיפוכה"שגגה"שאיןלתלמידים,ולהדגישולחזורלהסבירישחינוכית"מבחינה
הפטורלהענישו.ואיןמפשעהואחףכבר–להרעובכוונהבזדוןעשהשלאמיכלולא"זדון",

תוצאותהיואםרקיתכןוזהה"אנוס".רקאלאהגמורבשוגגזהאיןפשע,מכלהחףמעונש,
ברובלהיותהקבועדברזהשאיןפלא","דברכמווהואלשער,כללניתנותלאמעשהו

מראשלשערהיהואפשרנזקגורמותתוצאותיואשרמעשההעושהאבלהפעמים.
קרובשוגגאלאאינולהיות",הואקרוב"ודברלהזיקעשויהבהכיוצאאוכזושהתנהגות

מזידביןבאמצעשמקומודהיינוגמורה,בהעלמההשוגגואףלעונש.הואראויובוודאילמזיד
שלא לפגוע – לא היה פוגע".לאנוס, אף הוא אינו פטור מכל עונש, שהרי ברי שאם נזהר

העמקה:
רש"ר הירש על ויקרא ד:

ונפשולבובכלנתוןאינוהשגגהשברגעמפניהיינוהדעת,הסחמחמתחוטאהואשוגג
ב):(ס"ו,ישעיההנביאביטויכפיאינו,שהואמפניוכמצווה,כתורהיהיהשמעשהולזהירות,

כפישתהיהבחיים,דרכועלמדוקדקתבלתיוהקפדההזאתהחרדהחוסרדברי",על"חרד
כמוה"חטא",שבעקבות"הפשע"זהוב"שוגג";אשרהעברהעיקרהןהןוהמצווההתורה

שנאמר (ויקרא ט"ז, טז): "פשעיהם לכל חטאתם".
הראשוניםצעדיהםאתעושיםמהםרביםזושבשנהלתלמידינו,במיוחדמשמעותי"שוגג"

.למשל כאןכנהגים. דוגמאות מעניינות לדיון בכיתה מובאות

http://www.nechama.org.il/guidance/1418.html
http://rau-law.co.il/articles3.html
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החברה:שלאחריותה.2

(יט, י)ה' ֱא�ֶהי� נֵֹתן ְל� ַנֲחָלה וְָהיָה ָעֶלי� ָּדִמים"."וְ�א יִָּׁשֵפ� ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַאְרְצ� ֲאֶׁשר

ִמִּיְׂשָרֵאל" (יט, יג)"�א-ָתחֹוס ֵעיְנ� ָעָליו ּוִבַעְרָּת ַדם-ַהָּנִקי

האחריות של החברה באה לידי ביטוי בשני מובנים:
החובה להגן על הרוצח בשוגג באמצעות הבדלת ערי מקלט:א.

אכןהדםמגואליבשגגההרוצחשלשמנוסתוכזהבאופןמקלטערילהבדיל●
תתאפשר.

הציווי להוסיף עוד שלוש ערים "אם ירחיב".●

רש"י [ג]:

- מקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים:תכין לך הדרך
של עיר מקלט, כשיעור- שיהא מתחלת הגבול עד העיר הראשונהושלשת את גבול ארצך

השלישית, עד הגבול השני שלמהלך שיש ממנה עד השניה. וכן משניה, לשלישית. וכן מן
ארץ ישראל:

רש"י [ח]:

- כאשר נשבע לתת לך ארץ קיני וקנזי וקדמוני:ואם ירחיב

רש"י [ט]:

שבארץ כנען ושלש לעתיד- הרי תשע. שלוש שבעבר הירדן ושלשויספת לך עוד שלוש
לבא:

(יא-יג)היחידהשלהשניבחלקהנמצאבשגגה,הרוצחשלהצלתואתלאפשרהציווימולב.
אֹתֹווְָלְקחּוִעירֹוִזְקנֵי"וְָׁשְלחּו:במזידהרוצחשלהצלתואתלמנועחד-משמעיתתביעה

לכך אף מתלווה אזהרה: �א-ָתחֹוס ֵעינְ� ָעָליו" (יג).ִמָּׁשם וְנְָתנּו אֹתֹו ְּביַד ּגֵֹאל ַהָּדם וֵָמת".

רש"י [יג]:

שניונמצאוזהאתהורגיםאנולמהנהרג,כברהראשוןתאמרשלא-עינךתחוסלא
ישראלים הרוגים:

יח"ל:5לתלמידי

רמב"ן [יג]:

לא תחוס עינך עליו -

מספרירש"ילשוןהרוגין,שניםונמצאוזהאתהורגיןאנולמהנהרגכברהראשוןתאמרשלא
(שופטים קפז).
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והטעם, שלא תאמר כאשר נחוס על דם ההרוג טוב שנחוס על דם החי.

במרוביאבלעשה,מצותוהיאמקרבך,הרעובערתהמיתותבחייבייצווההכתובכיוהנכון,
להםשניתןולאמוראםמפנילאמידינו,ינצלושלאתעשהלאבמצותעודיזהירהתקלות
היותהמפנייז),כב(שמותתחיהלאמכשפהואמרט).יג(לעילבמסיתהזכירוכךרחמים.

מפנייב),כה(להלןעינךתחוסלאכפהאתוקצותהבכשפיה.רביםהמוכרתהמהומהרבת
וכןכיס.חסרוןבוואיןמצוישהבושתמפניאולבעלה,עוזרתבהיותהאותהיהללוהפתאיםכי

אודבר,בעדותםנעשהשלאבעבורעליהםירחמושלאכא):פסוק(להלןצוהזוממיןבעדים
מפני שתקלתם מרובה:

וטעם וטוב לך -

הרוצחיםעלהרחמנותכינפשך,ממותלהציללךגדולהוטובהמצווההנקיהדםביעורכי
שפיכות דמים, מידי הרוצחים ומידי אחרים המתפרצים:

ספורנו [יג]:

ִאםִּכיָּבּהֻׁשַּפ�ֲאֶׁשרַלָּדםיְֻכַּפרלא"וְָלָאֶרץְּכָאְמרוַהּנִָקי,ַּדםענֶׁש-ִמּיְִׂשָרֵאלַהּנִָקיַּדםּוִבַעְרָּת
ְּבַדם ׁשְפכו" (במדבר לה, לג).

יְִׁשְמעּו"וְַהּנְִׁשָאִריםֲאֵחִריםַלֲהרגהמקלט]לעירשברח[במזידָהרוֵצַחיוִסיףֶׁשּלא-ְל�וְטוב
וְיִיָראּו" (פסוק כ להלן).

למהנהרג,כברהראשוןתאמר"שלאהרוצח:עללחוסבפיתוידניםיג)(לפסוקורמב"ןרש"י
בתוךבמזידהרוצחאתמונההרמב"ןהרוגים?".ישראליםשניונמצאוזהאתהורגיםאנחנו

"כינוספת,לפשיעהלהביאעלולהמהענשתםשהימנעותפושעים-התקלות""מרובי
אחרים המתפרצים".הרחמנות על הרוצחים – שפיכות דמים מידי הרוצחים ומידי

מישראל"הנקידם"וביערתהמיליםנוספת:חלוקהכאןמציעיגלפסוקשספורנונדמה
כלפיהמוסריהחובישולםהרוצח,ייענשכאשררקכלומר:הנקי",דםכ"עונשמתפרשות

ארץכלפימוסרי""חובגםשישלראותנוכלבמדברבחומשהמקבילה(בפרשההנרצח
הפרגמטיהטעםאתמוסיפותלך""וטובהמיליםואילולג).לה,במדברעצמה,ישראל

לענישת הרוצח - "שלא יוסיף הרוצח להרוג אחרים".

העמקה:

מקלט:עריעלהרמב"םאתלהכירכדאי.1

הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ח
הלכה א

מקלטעריואיןלך,תבדילעריםשלשב'+י"ט+דבריםשנ'מקלטערילהפרישעשהמצות
נוהגות אלא בארץ ישראל.

הלכה ב
הבדיל יהושע בארץ כנען.ושש ערים היו, שלש הבדיל משה רבינו בעבר הירדן ושלש

הלכה ג
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תהיינהמקלטעריששי"ג+ל"ה+במדברשנ'כולןשיבדלועדקולטתמקלטמעריאחתאין
כנען,שבארץשלששיובדלועדקולטותהירדןשבעברשלששאיןרבינומשהוהודיענולכם

ולמה הבדילן אמר הואיל ובאה מצוה לידי אקיימנה.
הלכה ד

עודלךויספתט')י"ט(דבריםשנ'הששאלועלאחרותשלשמוסיפיןהמשיחהמלךבימי
שנכרתוהקדמוניוהקנזיהקיניבעריאותןמוסיפיןוהיכןהאלה,השלשעלעריםשלש

ואםט')-ח'י"ט(דבריםבתורהנאמרועליהןנכבשו,לאועדייןעליהןבריתאבינולאברהם
לתתדבראשרהארץכלאתלךונתןלאבותיךנשבעכאשרגבולךאתאלהיךה'ירחיב

לאבותיך ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה.

הלכה ה

וכלמכשולכלמהןומסיריןולהרחיבןאותםולתקןמקלטלעריהדרכיםלכויןדיןביתוחייבין
אתלעכבשלאכדיגשרעליועושיןאלאנהרולאגיאולאתללאבדרךמניחיןואיןתקלה
משלשיםפחותאיןמקלטערידרךורוחבהדרך,לךתכיןג'+י"ט+דבריםשנ'לשםהבורח

שיכירו הרצחנים ויפנו לשם.ושתים אמות, ומקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כדי

הלכה ו

שמצאוהומקוםוכלהדרכיםלתקןשלוחיםמוציאיןדיןביתשנהבכלבאדרעשרבחמשה
עליהן הכתוב כאילו שפכו דמים.שנתקלקל מתקנים אותו, ובית דין שנתרשלו בדבר זה מעלה

הלכה ז

שנ'בשווהמשולשותשיהיועדהפרשתןבתחילתמקלטמעריועירעירכלביןמושחיןוכן
אמרועיר.עירכלביןמושחיןוכןהראב"ד//השגתארצך.גבולאתושלשתהדרךלךתכין

אברהם וכן משוין.

…

הלכה ט

תתנוועליהםו)ל"ה(במדברשנ'היא,מקלטעירמהןאחתוכלקולטותהלויםעריכל
זוכולןהכתובהקישןעיר,ושמונהארבעיםללויםתתנואשרהעריםכלעירושתיםארבעים

לזו לקלוט.

הלכה י

ביןקולטותמקלטשעריהלוים,ערישארוביןלמקלטשהובדלומקלטעריביןישהפרשומה
ורוצחלדעת,אלאקולטותאיןהלויםעריושארנקלטבהןונכנסהואיללדעתשלאביןלדעת

נותן שכר לבעל הבית...הדר בערי מקלט אינו נותן שכר ביתו והדר בשאר ערי הלוים

מה בין עיר מקלט לבין בית-סוהר?

נוכלבמדבר,בחומשמקלטעריבפרשתויותרדבריםבחומשנידוניםשהדבריםפיעלאף
רוצחיםזהלצדזהגריםאלהבעריםולמעשההלווים,עריהןהמקלטעריכיולהזכירלהוסיף
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ד"רהרבחייו.אתלשקםלוולאפשרלשוגגלהניחתובעתהתורההתורה.ומוריבשגגה
עדהסוהרבתילביןמקלטעריביןמשווה"למאסרכחלופהגלות"במאמרווורהפטיגאיתמר

לכדי הצעה להחליף את המאסר הנהוג היום בגלות התנ"כית.

היבטים מוסריים במבט הדורות והמטרה של מצוות גאולת הדם

הרב קוק:

לכל'עתהיאשיודעתהא-לוקי,למקורהמחוברתכשהיאהמוסריותשלמעלתההיהזאת
יוכלשלאמההבאות,לתקופותכוחלקבץבשבילמעיינהאתכובשתהיאולפעמיםחפץ'.
פרקאורות,טלליקוק,(הראי"הולסבול.לשאתממקורההמנותקתהמוסריותשלרוחהקוצר

ח)

להגדרתבאשרהדורותבמהלךשינוייםמחייבהאלוקילמקורשהחיבורמלמדנוקוקהרב
המעשה המוסרי.

שד"ל:

כלהייתהושופטיםושריםמלךתחתמסודריםהעמיםהיובטרםהראשוניםבדורותוהנה
מיתתו.לנקוםחייבהיההנהרגאליותרוהקרובאחרת,ממשפחהנקימתהנוקמתמשפחה

ומסרנה אותה לכל העדה.והתורה העמידה שופטים ושוטרים ונטלה הנקמה מיד היחידים

לשופטים,להםהנחלו:יאמרוכיהגואל,אתלהשקיטייתכןבזדון,הרציחהכשהייתהוהנה
אפשרהיהלאבשגגה,ההריגהכשהייתהאבלימיתוהו;הואמותבןואםהדבריחקרוהם

כיעונש,בלאנשאראחיו,אתאואביואתשהרגמילראותולהכריחוהגואלאתלהשקיט
אתנוקםשאינומאחראחיואתאואביואתאוהבאינוכאילוומכיריויודעיוולכללונראההיה

הא-לוקית,החכמהוראתהאחת.בבתאותהלעקוראפשרהיהלאהזאתוהדעתנקמתם.
כליימנעולאעדייןבשוגג,הנהרגקרובואתבנוקמומיתהנענשהדםגואלהיהשאם

הנהרגים ללא תועלת.הגואלים ולא רובם מעשות נקמת קרוביהם. ועל ידי זה רבו

מקלטומקוםקבעהאבלקרובו,מיתתלנקוםלגואלזכותהניחההתורה,עשתהמהלפיכך
לה, יב)לנוס שמה הרוצח ולא יוכל לבוא שמה להרגו. (שד"ל, במדבר

התורהלדבריוקוק.הרבשמציבלעקרוןהדםלגאולתהתורהשלמהיחסדוגמאמביאשד"ל
מעוניינת לבטל את נקמת הדם ועושה זאת בהדרגה.

הצעה:

שאלות לדיון בעקבות לימוד המצווה

חוק(ברשלנות..מוותוגרימתהריגהרצח,מושגים:שלושהביןמבחיןהישראליהמשפט.1
)ואילך35מסעיףהעונשין

מה ההבדל בין שלושת המושגים?

הציעו דוגמאות לשלושת המושגים.

http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/216-2.htm
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9F
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9F
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מתארתהיאכאשר"רוצח"במילהמשתמשתהתורהיט.בדבריםד-הפסוקיםאלנשוב.2
שלהחינוכיתהמשמעותמהיברשלנות.מוותלגרימתאולהריגההיוםנחשבשהיהמעשה

בחירה זו?

בשוגג.הרוצח-הפרטעלמגנותהמקלטעריהפשוט,במובן.3

ערכית?האם יש בהבדלתן גם תועלת ציבורית - מבחינה מעשית ומבחינה



14

עגלה ערופה, פרק כא פסוקים  א-ט
וְיְָצאּובִהָּכהּו:ִמינֹוַדע�אַּבָּׂשֶדהנֵֹפלְלִרְׁשָּתּהְל�נֵֹתןֱא�ֶהי�ה'ֲאֶׁשרָּבֲאָדָמהָחָללִּכי-יִָּמֵצאא

ִזְקֵניוְָלְקחּוֶהָחָללֶאלַהְּקרָֹבהָהִעירוְָהיָהגֶהָחָלל:ְסִביבֹתֲאֶׁשרֶהָעִריםֶאלּוָמֲדדּווְׁשְֹפֶטי�ְזֵקֶני�
ֶאתַהִהואָהִעירִזְקֵניוְהֹוִרדּודְּבעֹל:�א-ָמְׁשָכהֲאֶׁשרָּבּהֻעַּבד�אֲאֶׁשרָּבָקרֶעְגַלתַהִהואָהִעיר

ַהּכֲֹהִניםוְִנְּגׁשּוהַּבָּנַחל:ֶאת-ָהֶעְגָלהָׁשםוְָעְרפּויִָּזֵרַעוְ�אּבֹויֵָעֵבד�אֲאֶׁשרֵאיָתןַנַחלֶאלָהֶעְגָלה
ִזְקֵניוְכֹלוָנַגע:וְָכלִריבָּכליְִהיֶהוְַעל-ִּפיֶהםה'ְּבֵׁשםּוְלָבֵר�ְלָׁשְרתֹוֱא�ֶהי�ה'ָּבַחרָבםִּכיֵלוִיְּבֵני

�איֵָדינּווְָאְמרּווְָענּוזַבָּנַחל:ָהֲערּוָפהָהֶעְגָלהַעלֶאת-יְֵדיֶהםיְִרֲחצּוֶהָחָללֶאלַהְּקרִֹביםַהִהואָהִעיר
ְּבֶקֶרבָנִקיָּדםִּתֵּתןוְַאלה'ָּפִדיָתֲאֶׁשריְִׂשָרֵאלְלַעְּמ�ַּכֵּפרחָראּו:�אוְֵעיֵנינּוַהֶּזהֶאת-ַהָּדםָׁשְפכּו

ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה':ְּתַבֵער ַהָּדם ַהָּנִקי ִמִּקְרֶּב� ִּכי-ַתֲעֶׂשהַעְּמ� יְִׂשָרֵאל וְִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם:  ט וְַאָּתה

בשטחבשדה,שנרצחה)(גופהחללנמצאשבולמצבמתייחסתערופה""עגלהמצוות
הפתוח, ולא ידוע מי אחראי למותו.

התיק"את"לסגוררשותלציבוראיןלדין,ולהעמידוהרוצחאתלמצואהניסיונותשכשלואחרי
ולהתעלם מהדם שנשפך,

במעמד זקני העיר והכהנים.והם נדרשים להתייחס לאירוע באמצעות עריפת עגלה בנחל
ט),"משרבו הרוצחנין - בטלה עגלה ערופה" (סוטה פרק ט משנה

אוהזה!",הדםאתשפכולא"ידינוהעיר:כזקניולקרואלשובנדרשיםאנועדייןזאת,עם
חלילה [כשאלה רטורית]: "ידינו לא שפכו את הדם הזה?!".

למורה:
בשדה ולא ידוע מי הרוצח.מתוך קריאת הפסוקים נלמד מהי הבעיה: נמצא חלל (נרצח)

העריםלביןהחללשביןהמרחקאתמודדיםוהשופטיםהזקניםהמצווה:מהלךאחרנעקוב
זקניהאירוע.עלאחריות""לקחתהנדרשתביותרהקרובההעירמהילקבועכדיהסמוכות

שפכולא"ידינוואומרים:ידיהםאתרוחציםאיתן,נחלעלצעירהעגלהעורפיםהקרובההעיר
בתפילה.את הדם הזה ועינינו לא ראו". הכוהנים מלווים את האירוע

טרם העיון בפרשנים, נשאל שאלות על פרטי המצווה, למשל:

מדוע מוטלת האחריות דווקא על העיר הקרובה?●

מהי חלוקת התפקידים בין הזקנים לכוהנים?●

מהיאיתן.נחלעריפה,צעירה,עגלהרבה:בסמליותמלווההמצווהכידומה●
המשמעות?

האם יש לנו ספק בכך?מדוע הזקנים נדרשים לומר: "ידינו לא שפכו את הדם הזה"?●

מה מקומו של פסוק ט בתוך יחידת הפסוקים?●

עיון בפרשנים
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רש"י [ב]:

ויצאו זקניך - מיוחדים שבזקניך, אלו סנהדרי גדולה:
ומדדו - ממקום שהחלל שוכב:

אל הערים אשר סביבות החלל - לכל צד לידע איזו קרובה:
[גורם אוביקטיבי שקובע של מי האחריות]

רש"י [ד]:

אל נחל איתן - קשה שלא נעבד:
ותיערףפירותעשתהשלאשנתהבתעגלהתבואהקב"ה:אמרבקופיץ.ערפהקוצץ-וערפו

לעשות פירות:במקום שאינו עושה פירות, לכפר על הריגתו של זה שלא הניחוהו

רש"י [ז]:

דמים הם?!ידינו לא שפכה - וכי עלתה על לב שזקני בית דין שופכי
אומרים: כפר לעמך ישראל:אלא לא ראינוהו ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לוויה. והכוהנים

רש"י [ח]:

ונכפר להם הדם - הכתוב מבשרם שמשעשו כן יכופר להם העוון:

רש"י [ט]:

הישרוהואייהרג,זההריהעגלהשנתערפהאחרההורגנמצאשאםמגיד-תבערואתה
בעיני ה':

מהו טעמה של מצוות "עגלה ערופה"?

ולשאלתמחד,לטעמהלהידרשעלינוערופה,עגלהמצוותאתהיוםמקיימיםשלאמכיוון
ביטולה מאידך.

שוורץ):א. רמב"ם, מורה נבוכים (חלק ג, פרק מ, בתרגומו של מיכאל

כא,(דבריםהחללאלהקרֹבההעיראותהשמביאהמפניברורה,ערופהעגלהשל"תועלתה
בתיקוןהתרשלולאשהםהאלאתמעידיםעיראותהזקנימתוכה.הואהרוצחולרובג),

הפירוש.הדרכים ובשמירתם ובהגנה על כל עובר אורח, כמו שאומר
אין אנו יודעים מי הרג אותו.ואף על פי שזה נהרג לא בשל הזנחתינו את צורכי הכלל,

האנשיםשיְַרּבּומכךמנוסלרוב,אין,העגלהוהבאתהמדידההזקנים,יציאתהחקירה,עם
לׂשוחח ולדבר.

אוסיפורו,אתשמעאוהרוצחאתשמכירמיויאמרהרוצח,ייוודעהדברפרסוםבשלואולי,
הרגמישהו..."פלונישאומרמרגעשהריהרוצח".הוא"פלוניכך:עללומורותשהנסיבות

אותו", לא ֵתָעֵרף העגלה...
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המלך,יהרגהובית-דין,יהרגהולאאםשאפילומפניהתועלת,הוׂשגהידועשהואומרגע
ימצאהואהדם.גואלאותויהרוגהמלך,אותויהרוגלאואםהספק.על-פילהרוגרשאיאשר

תחבולה להתנקש בו ולהורגו.
התברר אפוא שתועלתה של עגלה ערופה היא גילוי הרוצח.

ד)כא,(דבריםיִָּזֵרַע"וְ�אּבֹויֵָעֵבד"�אהעגלהבוֵּתָעֵרףאשרשהמקוםבכךמתחזקזהעניין
לעולם.

ֵתָעֵרףשלאכדיהרוצח,שייוודעעדויחקורתחבולהכליעׂשהאדמהאותהשלבעליהלכן
העגלה ולא תיאסר עליו אדמתו לעולם".

מהי תכליתה של מצוות עגלה ערופה על פי דברי הרמב"ם?●

ב. רמב"ן [ה]:

כן על העיר הקרובה,"וענין העריפה, אמר ר' אברהם (בן עזרא) שהשם צווה לעשות
מהם,כי לולי שעשו עבירה כדומה לה - לא נזדמן שיהרג אדם קרוב

ומחשבות ה' עמקו לאין קץ אצלנו...
ולבערהרוצחעללגלותהטעםכימ),ג,(חלקהנבוכיםבמורהאמר(הרמב"ם)הרבאבל

דמו...
איננו נרצה בעצמו.והנה לפי הטעם הזה יש בתחבולה הזו תועלת, אבל המעשה

מדועיודעלאאיתןבנחלכירואיו,בושיכירולזריעה,ראויטובבשדהשיעשהעודראויוהיה
לא יעבד בו.

ולפיכךאדומה,ופרההמשתלחשעירבחוץהנעשיםהקרבנותכענייןטעםבוישדעתי,ולפי
מנו חכמים עגלה ערופה מכלל החוקים":

הראב"עבשם(הראשוןטעמיםשניומציעהרמב"ם,פירושעלשאלותשתימעלההרמב"ן
השני בשמו- "ולפי דעתי").

לענייניהמקומיהשופטהעיר,ראשיגיעחלילהדרכיםתאונתכלשעללעצמכם,"...תארוג.
בטחוןאתלהבטיחמנתעלהכלשעשוכךעלויכריזוהמשטרהומפקדהעיררבתעבורה,

אישהכלשעללכםתארוהמצב.אתלשפראחריותעצמםעללוקחיםהםוכיהאזרחים.
הרבניםהמחנכים,משפחה,לענייניהמקומיהשופטהרווחה,שרותיראשימגיעיםשנרצחה,

הדם הזה".וראשי הצבור, ומכריזים בקול גדול "ידינו לא שפכו את
הקרבן,שלללוויהיגיעהזההנכבדהצוותכלאוליאלטרנטיבה,ישלכם?נראהלאהטקס
מההמציאולכם?נראהלאזהגםהזה".הדםאתשפכולא"ידינוויכריזידיואתוירחץ

לדםלהתרגלאסוריהיה,שלאמהנקי"."דםשלמקרהכלעלחקירהועדתאולישתרצו,
זועקהדםלשמים.זועקהנקיהדםנקי"."דםאיןהיום.לסדרעליולעבוראסורהשפוך,

לכפרה, הדם השפוך זועק לתיקון".
"(עגלה ערופה עכשיו(הרב רפי פויירשטיין "

לכךיביאהפומביהטקסמודעות.ולעוררלזעזעהיאהערופההעגלהטקסשלמטרתו
יכוליםהיינווהאםהיינואיפהעצמנואתנשאלהפשוטים,האזרחיםועדהמנהיגיםמןשכולנו,

למנוע את הרצח ולו בדרך עקיפה.

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3438696,00.html
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הנחיה דידקטית
ישולכןיותר,מורכבהרמב"ןפירושהמצווה.בטעמילעסוקמתבקשיםיח"ל3תלמידיגם

רשות.הואיח"ל3ולתלמידייח"ל5לללמדו
ומקורפההמובאיםמהטעמיםאחדלפחותטעמים,שנילפחותלהכירצריכיםהתלמידים

נוסף על פי בחירת המורה).

"ידינו לא שפכו את הדם הזה"

רש"י [ז]:

ראינוהולאאלאהם?דמיםשופכידיןביתשזקנילבעלעלתהוכי–שפכהלא"ידינו
ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויה."

נחמה לייבוביץ'

):198-197(עמ'דבריםבספרעיוניםבספרהליבוביץ',נחמהכותבת

"רואים אנו איפוא שהמושג "שפיכות דמים" מתרחב מאד:

האחריות למותו של אדם חלה לא רק על מי שהרגו ממש.

מעשה נורא שנעשה "בשדה" – אחראי לו הציבור כולו,

"העיר הקרובה אל החלל" היא וזקניה אחראים לו.

כל אורחות חייהם, כל סדרי החברה,

כל מוסדות הכלכלה, הביטחון והחינוך,

הם ומנהיגיהם אחראים לרצח.

האשמה אינה רובצת רק על הפרט המבצע את המעשה,

אלא גם על הציבור כולו אשר הרוצח חי בתוכו.

האחריות היא רב כיוונית.

הישירה,האחריותמן"אחריות".המושגמשמעותאתנחמהמרחיבהרש"יפירושבעקבות
שהובילולסיבותאחריותהמעשה,ִאפשור-העקיפההאחריותאלבפועל,המעשהעשיית

למעשה.

שלהמשפטיתאוהסוציאליתהחובהעלומעידיםכולה,העירכנציגיכאןעומדיםהזקנים
הזה"הדםאתשפכולא"ידינוהאמירההאורח.לעובריואףהעירלתושבילדאוגכולוהציבור
היוהרוצח,אתאוהנרצחאתרואיםהיושאםבסיסיתמוסכמהשלקיומהעלמעידה

מחויבים לפעול כדי למנוע הידרדרות.

במציאותועומדת?שרירהעדייןציבורית,אחריותלהלקרואגםשנוכלהזו,המוסכמההאם
אמותינולד'מחוץשקורהלמהשלנוהאחריותשאלתאלימות,במעשימוקפיםאנחנושבה
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שלםבלבלומריכוליםאנחנוהאםלשאוללנוקוראתהתורהכמוה.מעיןרלוונטיתהופכת
שלילית- לפעול ולתקן.ונקי את המילים "ידינו לא שפכו את הדם הזה", ואם התשובה

העמקה: בעקבות פירוש רש"י
לח ע"ב:המקור לפירושו של רש"י לפסוק ז הוא בבבלי, סוטה, דף
העין, שנאמר:וא"ר יהושע בן לוי אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי

'וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה',
וכי על לבנו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים הם?

אלא לא בא לידינו ופטרנוהו ולא ראינוהו והנחנוהו
בלא לוייה (=ליווי)".לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות לא ראינוהו והנחנוהו
הגרסה בירושלמי (סוטה, פרק ט, הלכה ו) שונה במעט:

זקני אותה העיר רוחצין ידיהם במים במקום עריפתה של עגלה
ואומרים 'ידינו לא שפכו את הדם הזה' וגו'

וכי עלה על לבנו שבית דין שופכי דמים הן?
אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו, לא ראינוהו והנחנוהו.

מתבררתזוהשמטהמתוךלוויה".ובלאמזונות"בלאהפירוטאתמשמיטהירושלמי
לו,דאגומבחינתםשהםמצהיריםהזקניםלנרצח:מתייחסיםהזקניםהבבלי,לפיהמחלוקת:

הזקניםזאת,לעומתגג.קורתאומזוןבהשגתלהסתכןאותושאילץלמצבהביאוולא
האבחנהעל(עודמשפטבלאופטרנוהוראינוהולאהרוצח:אלמתייחסיםהירושלמישגרסת

).נחמההמושג המורחב של שפיכות דמים, גליונותבין הבבלי לירושלמי:

http://www.nechama.org.il/pages/797.html
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בן סורר ומורה (פרק כא פסוקים יח-כג)

מבוא

וכישמעון:רביאמרשכר".וקבל"דרושמפרשיותאחתהרובעלנחשבתוסורר""בןפרשת
אותומוציאיןואמואביוהאיטלקיייןלוגחציושתהבשרתרטימרה]זה[הבןשאכלמפני

ראיתיואנייונתןר'אמרשכר.וקבלדרושנכתבולמהלהיותעתידולאהיהלאאלאלסקלו?
וישבתי על קברו.(סנהדרין ע"א, א)

-ותשובתוויין.בשרשלגדולהכמותשאכלמשוםרקנערלהרוגישהאםשואלשמעוןרבי
עלנכתבהלאהפרשהמעולם.התקיימהלאומורהסוררבןבדיןהמתוארתהמציאותאכן

מנת שנקיים אותה למעשה אלא על מנת שנלמד אותה.

כתיבת...עצם?למעשהאותהשניישםהתורהכוונתהיתהלאאםנכתבההפרשהלמה"
הואחשוב;פדגוגימסרלוישלמעשההלכהמיושםאינושהואואףומחנכת,מרתיעההדין

בכך.ראשלהקלואיןרציניענייןהואואםאבשכיבודביותרהמוחשיתבדרךלבניםמזכיר
בןשלזינגר,חנןהרב(ושתייה".באכילהלהפריזואיןהתאוותאתלרסןשישמטעיםהוא

(סורר ומורה

נעיין בפסוקים:

ֲאֵליֶהם:יְִׁשַמעוְ�אאֹתֹווְיְִּסרּוִאּמֹוּוְבקֹולָאִביוְּבקֹולׁשֵֹמַעֵאיֶנּנּוּומֹוֶרהסֹוֵררֵּבןְלִאיׁשיְִהיֶהִּכייח
ֶזהְּבֵננּוִעירֹוִזְקֵניֶאלוְָאְמרּוכְמקֹמֹו:ַׁשַערוְֶאלִעירֹוִזְקֵניֶאלאֹתֹווְהֹוִציאּווְִאּמֹוָאִביובֹווְָתְפׂשּויט

ָהָרעּוִבַעְרָּתוֵָמתָבֲאָבִניםִעירֹוַאְנֵׁשיָּכלּוְרָגֻמהּוכאוְסֵֹבא:זֹוֵללְּבקֵֹלנּוׁשֵֹמַעֵאיֶנּנּוּומֶֹרהסֹוֵרר
ִמִּקְרֶּב� וְָכל יְִׂשָרֵאל יְִׁשְמעּו וְיִָראּו:

על חומרת העונש:פסוקים אלה מעלים שאלות רבות, הן על התנהגות הבן והן

מה משמעות המילים: "סורר ומורה"?●

או מעשה נוסף?האם "איננו שומע בקול אביו..." זהו פירוט ה"סורר ומורה"●

מי אחראי "להגיש תלונה" על בן סורר ומורה?●

כיצד מתקיים: "ויסרו אותו"?●

את הריגתו?מדוע עונשו כל כך חמור? ? והרי  עדיין לא עשה דבר שיצדיק●

מהי משמעות הדרישה מההורים להיות חלק בהענשה?●

"ובערתאפשרויות:שתימציגה(התורההענישה?אתלפרסםדרישהישנהמדוע●
הרע"; "וכל ישראל ישמעו")

http://www.daat.ac.il/he-il/kitveyet/bisde_hemed/shlezinger-sorer.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/kitveyet/bisde_hemed/shlezinger-sorer.htm
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עיון בפרשנים

א. חטאי הבן:

רש"י [יח]:

- סר מן הדרך:סורר

- מסרב בדברי אביו, לשון ממרים:ומורה

- מתרין בו בפני שלושה ומלקין אותו.ויסרו אותו

וישתה חצי לוג יין.בן סורר ומורה אינו חייב, עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר

תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו".שנאמר (פסוק כ) "זולל וסובא", ונאמר (משלי כג, כ) "אל

רמב"ן [יח]:

בן סורר ומורה -

המצות,ומכלשבתורהעונשיןמכלפטורשהקטןקטן,אינוב):סח(סנהדריןרבותינודעתעל
ואמואביומקלהשהואהאחדעונשין,שניעליוישוהנהשערות.שתיהמביאהואאבל

(ויקרא יט ב): קדושים תהיו.וממרה בהם, והשני שהוא זולל וסובא עובר על מה שנצטווינו

שנצטווינויג):ו,(לעילפירשתיכאשרתדבקון",ובותעבודו"ואותוה):יג,(לעילעודונאמר
לדעת השם בכל דרכינו.

וזולל וסובא - לא ידע דרך ה'.

(המשך הרמב"ן ילמד בהקשר של העונש)

ראב"ע [כ]:

שיבוקשמהכלשיתאוה,מהבכללנותןכללשםהוארקבשר,זוללוהואמפורש-זולל
העוה"זחיייבקשלאכיאפיקורוסכמוזהוהנההמשתכר.והואלשתותמרבה-וסובאממנו.

לתאוותן.)כי אם להתענג בכל מיני מאכל ומשתה. ("זולל" כשם כולל

נשאל:

מהם מעשיו של הבן, ומדוע הם חמורים?●

מה חובתם של ההורים כלפי הבן, ומה גבול האחריות שלהם?●

של הרב יהושע ויצמן:לשאלת תפקידם ואחריותם של ההורים, נעיין בקטע מדבריו

שבכתבהתורהפה.שבעלהתורהוביןשבכתבהתורהביןהגדוללפערלבלשים...יש
ההורים.עלהיאהאחריותכלכמעטפהשבעלבתורההבן.אלהאחריותכלאתמעבירה
נכתב,ולמהלהיות,עתידולאהיהלאומורהסורר"בןע"א):ע"א(סנהדריןאומרתהגמרא

דרוש וקבל שכר".
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...השכר הוא בכך שמן הפרשיה הזאת ניתן ללמוד איך לחנך.

ע"א ע"א):מן הפסוק: "איננו שומע בקולנו", למדו בגמרא (סנהדרין

סוררבןנעשהאינו–ובקומהובמראהבקוללאביושוהאמוהיתהלאאםאומר:יהודה"רבי
אםשונים,קולותיהםאםבהורים.גםתלויההילדשלשהתנהגותוללמודניתןמכאןומורה".

אין–שונהבצורהמופיעיםשלהם,החיים–המראהאםסותרות,הדרכותלבןאומריםהם
הבןואזשוה,בקולתדברואתם–ההוריםעלהיאהאחריותבנם.אתלהענישיכוליםהם

ישמע אליכם. ...

זועליו.כולההאחריות–ומורהסוררהבןאםלמעשיו.אחראישאדםאומרתשבכתבהתורה
אשמת ההורים.האמת. כשבן לא הולך בדרך טובה – זו אחריותו, ואין זו

בגללמגיבשהואכפימגיבהילדלפעמיםבכך.חלקלהוריםגםישבחיים,בפועל,אך
שההתנהלות בבית הביאה אותו לכך…

אחד.בקול–בקולנו"שומע"איננושבכתב.בתורהרמוזיםפהשבעלהתורהשלהדברים
את בנם.אם אין ההורים מדברים בקול אחד – אין הם יכולים להעניש

ברמתנכוןזההבן.כנגדפועלהדיןביתומידהדין,לביתבאיםההוריםשבכתב,בתורה
האחריותממנו.זואחריותלקחתניתןולאמעשיו,עלמלאהאחריותלאדםישהעקרונית.

אחראי!שאתהלךדעבמעשיו.הסביבהאתויאשיםתירוציםיתרץשלאכדילבן,חשובההזו
יודעיםהםבנם.מולסמכותליצורלהוריםמאפשרתהיאלהורים.גםחשובההזוהאחריות

שהבן אחראי והם צריכים לומר לו זאת.

הדורותמןהחיים,שלההתנהלותזוהיההורים.אלעוברתהאחריותפהשבעלבתורהאך
פה.הראשונים ועד לדורנו אנו, המעצבים יחד את התורה שבעל

במיוחדזאת,לדעתחשובמעשיו.עלאחריותלבןוישסמכות,להוריםישהיוםגםאמנם,
אלמההוריםשעוברמסרישלדור.מדורהעוברתהתורהאתגםלבןלהעבירשרוציםכמי

עלבכח,עוברתאיננההמסורתשבדורנואלארוצה.שהואכפיחייואתחידורכללאהבן.
ההערכהמתוךבילדים,ההוריםשלגדולאמוןמתוךעמוק,קשרמתוךאלאאותו","ויסרוידי

הסמכותבעבר,הסמכות.גםבאהוהקשרהאמוןמתוךילדיהם.אתההוריםשמעריכים
אמון וקשר של ההורים לילדיהם.הולידה את הקשר. כיום, הסמכות מגיעה בסוף, אחרי שיש

פה,שבעללתורהשבכתבמהתורההחדלמעברמאלפתדוגמאהיאומורהסוררבןפרשת
האלוקית,האמתאתאומרתשבכתבהתורהמהתורות.אחתכלשלתפקידהולהבנת

והתורה שבעל פה מתרגמת זאת לחיים המעשיים.

.ומורה לימינובן סוררלקריאת/שמיעת שיעורו המלא של הרב ויצמן ראו

ב. סיבת  העונש

רש"י [יח]:

https://yesmalot.co.il/10533/
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שמכלהסוףדעתו,לסוףתורההגיעהסופו,שםעלנהרגומורהסוררובן[...]-אותוויסרו
ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא,

זכאי ואל ימות חייב:ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, אמרה תורה: ימות

רמב"ן [יח]:

שהזכירוכמונדוןהואסופושםועלמוותחטאעתהבואיןהכלל,ועל[...]-ומורהסוררבן
רבותינו (סנהדרין עא א).

וזה טעם 'וכל ישראל ישמעו ויראו' -

יהיה תקלה לאחרים:כי לא הומת בגודל חטאו, אלא לייסר בו את הרבים ושלא

במיתתם תקנה לאחרים,וכן דרך הכתוב שיזהיר כן כאשר ימיתו לגדר כדי שתהיה

הוארקבו,למותראוישיהיהחטאבהוראתושאיןלפייג):יז(לעילממראבזקןכןהזכירכי
להסיר המחלוקת מן התורה כאשר פירשתי שם (בפסוק יא) [...]

אףעלבהווהחטאיושוםעלנהרגאינוומורהסוררבןכימסכימיםרמב"ןוגםרש"יגם
.עתידחומרתם הרבה ועל אף הפגיעה בחברה. סיבת ההריגה היא ה

לרמב"ןרש"יביןמהותיהבדלקייםהעתיד,שוםעלנהרגשהבןכךעלההסכמהלמרות
בהתבוננות על העתיד.

כלפיאועצמו,הבןכלפיהבן:שלבענישתואחריותהעירזקנימגליםמיכלפינשאל:
החברה?

:העמקה
איננו שומע – על 'השמיעה'

שורש מנחה בפרשייה קצרה זו הוא ש.מ.ע:
– איננו שומע

– ולא ישמע אליהם
– איננו שומע בקולנו

– וכל ישראל וישמע ויראו
ישמעו ויראו.השורש הבעייתי – הבן איננו שומע, והתוצאה: וכל ישראל

וספרהתורה,שלוהמוסריתהדתיתההשקפהשלמרכזייסודהיאהשמיעהתכונתכלומר:
מרבהרבנומשההחברה.שלוהמוסריהרוחניהבטחוןאתמסכןוהיעדרהבמיוחד,דברים

היאהשמיעהמהם80בכמעטפעמים.90מעלש.מ.ע,בשורשדבריםבספרלהשתמש
(דבריםָׁשמַֹע"ִאם"וְָהיָהד'),ו',(דבריםיְִׂשָרֵאל""ְׁשַמעומצוותיו:ה'קולאתלשמועהחובה

ה'פעמיםמעשרפחותבקצתבזה.וכיוצאל"ג)ד,(דבריםֱא-�ִהים"קֹולָעם"ֲהָׁשַמעי"ג),י"א,
בקולהילדשמיעתהיאהחסרהאךהמתבקשתהשמיעהבפרשהואצלנוישראל.בקולשומע
צריךהאדםויראו".ישמעוישראל"וכלספורות:פעמיכמהובעודאצלנו–ולבסוףהוריו.
עוברא-לוהיואלשהיחסבכךמתייחדישראלעםשומעת.להיותצריכההאומהשומע,להיות

קֹול"זּוָלִתירִֹאיםֵאינְֶכםּוְתמּונָהׁשְֹמִעיםַאֶּתםְּדָבִרים"קֹולהראיה:דרךולאהשמיעהדרך
ד',(דבריםוַּיִֶחי"ָהֵאׁש...ִמּתֹו�ְמַדֵּברֱא-�ִהיםקֹולָעם"ֲהָׁשַמענאמר:וכןי"ב).ד',(דברים

הם–שלוהמחשבהדרכיהישראלי,שההיגיוןכךעלדיברכהן,דודרביהנזיר,הרבל"ג).
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ליקויעלמצביעהומורהסוררבןשפרשתזאתהאיןכלשונו.–שמעי""היגיון–"שמיעתיים"
פעםאייוכלהוריו,בקולשומעשאיננוהבןהאםוהיסודי?העמוקבמובנהבשמיעהחמור

להיותאדםשלאי-היכולתמוסרי,שמיעהליקויה'שומעת'?מהאומהחלקלהיותלשמוע,
בשמיעהכפגםגםיופיעשמיעה,יששבומרחבלייצרהיכולתהיעדרואימו,אביואלבקשב

לקול ה' ולקולו של המוסר הלאומי.
בן סורר ומורההרב תמיר גרנות,

השבת אבידה וטעינה (פרק כב, א-ד)
הציבורי.במרחבהצדקבכינוןהתורהעסקהערופהועגלהמקלטערישופטים,מינויבמצוות
-העיניים""כבישתאיסורעלדגשתוךהפרטיהאדםאלהתורהפונההבאותבמצוות

אוראהלאאםיודעהפרטיהאדםרקשלו.מהמצוקהאוהאחרשלמהאבידהההתעלמות
חובתאתאלהבמצוותנמצאלהתעלםלאהאדםחובתעםבד-בבדלהתעלם.ובחרראה

יכולאינוהזהבמקרההחלשעמו".תקים"הקם-עצמולמעןלפעולהנזקקאוהמאבד
להיותעליואלאאבידה,להשיבהמוצאשלהחיובעלאוהרווחה""רשויותעלרקלהסתמך

פעיל ויוזם בחילוץ עצמו.

מצוות השבת אבידה (כב, א-ג)

נתבונן בפסוקי השבת אבידה, בפרק כב פסוקים א-ג:

�אוְִאםבְלָאִחי�:ְּתִׁשיֵבםָהֵׁשבֵמֶהםוְִהְתַעַּלְמָּתִנָּדִחיםֵׂשיֹוֶאתאֹוָאִחי�ֶאת-ׁשֹורִתְרֶאה�אא
וְֵכןגלֹו:וֲַהֵׁשבֹתֹואֹתֹוָאִחי�ְּדרׁשַעדִעְּמ�וְָהיָהֵּביֶת�ּתֹו�ֶאלוֲַאַסְפּתֹויְַדְעּתֹווְ�אֵאֶלי�ָאִחי�ָקרֹוב

�אּוְמָצאָתּהִמֶּמּנּוּתֹאַבדֲאֶׁשרָאִחי�ֲאֵבַדתְלָכלַּתֲעֶׂשהוְֵכןְלִׂשְמָלתֹוַּתֲעֶׂשהוְֵכןַלֲחמֹרֹוַּתֲעֶׂשה
תּוַכל ְלִהְתַעֵּלם:

למורה:
ראשית נקרא את הפסוקים ונשאל שאלות:

על פרטי המצווה●

על הפירוט הרב והחזרות שבפסוקים●

על היחס בין מצווה זו למקבילתה בשמות כג, ד●

עיון בפרשנים

רש"י [א]:

- כובש עין כאלו אינו רואהו:והתעלמת

- לא תראה אותו שתתעלם ממנו, זהו פשוטו.לא תראה, והתעלמת

https://www.etzion.org.il/he/tanakh/torah/sefer-devarim/parashat-ki-tetze/%D7%91%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9B%D7%92
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: פעמים שאתה מתעלם וכו':אמרוורבותינו

הדיון בגמרא עליו מבוססים דברי רש"י:

ברכות יט ע"ב

אתה מתעלם מהם,, פעמים שאתה מתעלם מהם, ופעמים שאיןוהתעלמת מהם...

מלאכתושהיתהאוכבודו,לפיואינהזקןהיהאוהקברות,בביתוהיאכהןהיהאםכיצד?הא
מרובה משל חברו,

…והתעלמתלכך נאמר

רש"י [ב]:

שידרשהוקודם[למאבד]לויתן][שהמוצאשיתנהודעתךעלתעלהוכי-אחיךדרשעד
אבידתו]שזוויבדוקהמאבדאתיחקור[המוצאדרשהואלאהאבידה]?אתשידרוש[לפני

שלא יהא רמאי:

עדהאבידהעלאחריותהאבידהלמוצאשישהכוונההפשט,שלפילב,נשים●
הדרשולפיהאבידה]).[אתאֹתֹו"ָאִחי�ְּדרׁשַעדִעְּמ�("וְָהיָהאותהידרוששהמאבד

בעלהואשהדורשלחקור,–לדרושצריךהמוצאלכתוב,נוספתמשמעותיש
האבידה.

("אחיך"),המאבדהואשדורשמיההקשרשלפיכיוןהדרש,דרךעלבפירושמדובר●
ואילו לפי הדרש, הדורש הוא המוצא.

כלאמרו:מכאןממנו.ותתבעםדמיוכדיבביתךיאכלשלאהשבה,בושתהא-לווהשבתו
דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל, ושאינו עושה ואוכל, ימכר:

רש"י [ג]:

- לכבוש עינך כאלו אינך רואה אותו:לא תוכל להתעלם

יח"ל5לתלמידי

רמב"ן [א]:

לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים -

השבתועהחמורואואויבךשורתפגע"כיד):כג,(שמותבתורהשאמרמבוארת,מצווהזו
בלאהדרךלהטותוויכולמדרכושתעה"תועה"כי"נדחים",לאמרבכאןוהוסיףלו".תשיבנו

עלול[שהכאבדשהוא"שה"והזכירוהרחיקו.ממנושברחו"נדחים"הזכירועתהגדול,עמל
קרובלאואםבכאןביארולכךקעו],קיט,לתה'רומזרמב"ןהעדרמןרבמרחקלהתרחק

אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך.
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ואמר וכן תעשה לחמורו - שהוא בהמה טמאה.

בהההפסדואיןהחייםכבעליבעליהעלחביבההשמלהשאיןאע"פ-לשמלתותעשהוכן
מצוי כבהם שאפשר שימותו.

חביבין כשמלתו אשר יכסה בה:וכן תעשה לכל אבדת אחיך - מכל כלי ביתו, אף על פי שאינן

דברים רבים...ועל מדרש רבותינו (ספרי מה, ב"מ ל א): הוסיף עוד בכאן

ניתן דעתנו לדברים המתבארים במצווה זו לדעת הרמב"ן

למורה: בלימוד הפסוקים והפרשנות נתייחס לנקודה הבאה:

עליולשמוראוהחפץאתלהשיבכדילהתאמץמאיתנודורשתהתורה-הזולתלרכושיחסינו
מאיתנוונדרשתהזולתשלהאבדמרכושולהתעלםלנואסורבעליה;אלשתחזורולדאוג

לקיחת אחריות ואקטיביות.

העמקה - מה היקפה של התביעה לאחריות?
.בלקט מהלכות השבת אבידה של הרמב"םנעיין

.בחוק השבת אבידהלשם השוואה, נעיין
התורה:נשווה בין שני מקורות אלה כדי לחדד את היסוד הטמון במצוות

חוק המדינהרמב"םמדד ההשוואה

ה"טיפול"חובתחלהמתי
באבידה?

חובת איתור המאבד

אתלהחזירחייבמי
האבידה?

עלהזכותזמןחלות
האבידה

חוק המדינה?מהו ההבדל העקרוני בתביעה מהאדם בין מצוות התורה לבין
.פודקאסט בנושא השבת אבידה, סיפורים ומקורותלהעשרה:

העמקה - "�א תּוַכל ְלִהְתַעֵּלם" (פסוק ג)
מה נוכל ללמוד מניסוח זה?הניסוח "לא תוכל" מיוחד ויוצא דופן לעומת ציוויים אחרים.

טז פסוק ה; פרק יז פסוק טו)(שימוש דומה ב"לא תוכל" נראה גם בפרק יב פסוק יז; פרק

https://drive.google.com/file/d/1WXUyF_6dy-E2iUp5dhMzxlgiFlkKyp8W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PT2lYSeNAHCNllR0xQyXDzTfT0J6Qwmx/view?usp=sharing
http://jewstory.net/5_returning_lost/
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מצוות טעינה (פרק כב פסוק ד)

ַּבֶּדֶר� וְִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו:ד �א ִתְרֶאה ֶאת ֲחמֹור ָאִחי� אֹו ׁשֹורֹו נְֹפִלים

למורה:
ראשית נדייק בפסוק:

מהו המצב המתואר?●

האם הדרישה היא לעזור לבעל החיים או לבעליו?●

היחס בין מצווה זו למקבילתה בשמות כג, ה●

עיון בפרשנים

רש"י [ד]

הקם תקים - זו טעינה. להטעין משאוי שנפל מעליו:

טעון,לטעוןרציתאםמצווהועליךהואיללו:ואמרלווישבהלךאםאבלבעליו,עם-עמו
פטור:

בחומש שמותהמצווה בחומש דברים היא מצוות טעינה (לעומת מצוות פריקה●
כ"ג:ה).

תפקידה של המילה "עמו" מטילה אחריות אישית על הנזקק.●

יח"ל5לתלמידי

רמב"ן [ד]

ותשכחהאחוהוזכורכןעמותעשהלאמר"ושונאך","אויבך"ושם"אחיך"בכאןואמר[...]
השנאה:

העמקה
(הרב אפריים לונטשיץ):על המילה "עמו" בהופעתה בשמות כג ד, כותב ה"כלי יקר"

לעשותרוציםואינןהצבורעלעצמםאתהמטיליםעמנו,בניענייםמקצתעלתשובה"מכאן
להביאיכוליןבואשראחרדבראיזואומלאכהבאיזולעשותבידםאםאףמלאכהבשום
אםכיה'צוהלאזהדברכימחסורם.דילהםנותניםאיןאםתגרוקוראיםביתם,רעבוןשבר
זהבכלואםלעשות,בכוחוימצאאשרכליעשההעניכיעמו'.תקים'הקםעמו',תעזוב'עזוב

לו,יחסראשרמחסורו'דילווליתןולחזקולסעדומישראלאישכלחייבאזידו,תשיגלא
ועזוב תעזוב אפילו עד מאה פעמים."

צדקה.לפי דברי הכלי יקר, הלימוד מהמילה "עמו" נוגע לכל דיני
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שלאבוחרנזקקאדםשבעטייןוהנפשיות)(הפיזיותהסיבותלהיותעשויותמה●
לעבוד?

לגיטימיותיהיוסיבותואלואדם,מאותוצדקהשלילתלהצדיקעשויותסיבותאלו●
לסירוב לעבוד?

2העמקה
- הלכה ו).הרב יואל בן נון (ובאופן ספציפי"קיצור הלכות דרכים",

מהו היישום המודרני של מצוות טעינה?

http://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA/%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D/

