
 

 (1) פרשת ֹשפטים

 

א.  פרשה של מצוות מעשיות, הקשורות בארגון החברתי והפוליטי של העם: כיצד ממנים שופטים;  את  

 מי ממנים למנהיגים; מתי חייבים לציית לשלטון; והיכן חייבים לסרב פקודה. 

 

ָיש  ב.    ָתּה וְׁ שְׁ ירִּ י ָתֹבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר יהוה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך וִּ ם ֲאֶשר  )יד( כִּ ּגֹויִּ ָכל ה  י ֶמֶלְך כְׁ יָמה ָעל  ָת ָאשִּ רְׁ ָאמ  ָתה ָבּה וְׁ בְׁ

ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֹל  ֶקֶרב ַאֶחיָך ָתשִּ ר יהוה ֱאֹלֶהיָך בֹו מִּ ח  בְׁ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶשר יִּ יֹבָתי: )טו( שֹום ָתשִּ בִּ ל ָלֵתת  סְׁ א תּוכ 

יָך ה  י ֲאֶשר ֹלא ָאחִּ רִּ יש ָנכְׁ בֹות סּוס  ָעֶליָך אִּ רְׁ ן ה  ע  מ  ָמה לְׁ יְׁ ר  צְׁ יב ֶאת ָהָעם מִּ ֹלא ָישִּ ים וְׁ ֶבה ּלֹו סּוסִּ ק ֹלא י רְׁ ּוא: )טז( ר 

ֶכֶסף ָבבֹו וְׁ ֹלא ָיסּור לְׁ ים וְׁ ֶבה ּלֹו ָנשִּ ֹלא י רְׁ ֶזה עֹוד: )יז( וְׁ ֶדֶרְך ה  פּון ָלשּוב ב  ר ָלֶכם ֹלא ֹתסִּ יהוה ָאמ  ֶבה ּלֹו    ו  ָזָהב ֹלא י רְׁ וְׁ

ֹאד ֹכֲהנִּ מְׁ ֵני ה  פְׁ ּלִּ ל ֵסֶפר מִּ ֹזאת ע  תֹוָרה ה  ֵנה ה  שְׁ ב לֹו ֶאת מִּ ָכת  תֹו וְׁ כְׁ ל  מְׁ ֵסא מ  ל כִּ תֹו ע  בְׁ שִּ ָהָיה כְׁ ם: )יט(  : )יח( וְׁ יִּ וִּ לְׁ ים ה 

ֹמר ֶאת ָכל דִּ  שְׁ ָאה ֶאת יהוה ֱאֹלָהיו לִּ רְׁ יִּ ד לְׁ מ  לְׁ ן יִּ ע  מ  ָייו לְׁ ֵמי ח  ָקָרא בֹו ָכל יְׁ ּמֹו וְׁ ָתה עִּ ָהיְׁ ים  וְׁ ֻחקִּ ֶאת ה  ֹזאת וְׁ תֹוָרה ה  ֵרי ה  בְׁ

יְך  ן י ֲארִּ ע  מ  ֹמאול לְׁ ין ּושְׁ ָוה ָימִּ צְׁ ּמִּ ן ה  י סּור מִּ תִּ לְׁ בִּ ָבבֹו ֵמֶאָחיו ּולְׁ י רּום לְׁ תִּ לְׁ בִּ ֲעשָֹתם: )כ( לְׁ תֹו  ָהֵאֶּלה ל  כְׁ ל  מְׁ ל מ  ים ע   ָימִּ

ָרֵאל:  ]דברים יז,  שְׁ ֶקֶרב יִּ  [ 20  – 14הּוא ּוָבָניו בְׁ

 

וד חשוב לנו מי הרץ, מי הפרש ומי המלכה. לכל אחד תפקיד, לכל אחת דרגה. שבויים בלוח  ג.  מא

משובץ, במקומות קבועים, אנחנו מתקשים לראות את הדמיון בינינו, להתאגד ולשנות את מהלך  

 המשחק. 

 

 / חנוך לוין       שח מט ד.  

 לאן הלך ילדי 

 ילדי הטוב לאן 

 חייל שחור מכה חייל לבן 

 לא יחזור אבי 

 אבי לא יחזור 

 חיל לבן מכה חיל שחור 

 בכי בחדרים ובגנים שתיקה 

 המלך משחק עם המלכה 

 

 ילדי שוב לא יקום 

 לעולמים יישן 

 חיל שחור מכה חיל לבן 

 אבי בחשכה לא יראה עוד אור

 חיל לבן מכה חיל שחור 

 בכי בחדרים ובגנים שתיקה 

 משחק עם המלכה המלך 

 

 ילדי שבחיקי עכשיו הוא בענן 

 חיל שחור מכה חיל לבן 

 אבי בחום ליבו 

 עכשיו ליבו בקור 

 חיל לבן מכה חיל שחור 

 בכי בחדרים ובגנים שתיקה 

 המלך משחק עם המלכה 

 

 לאן הלך ילדי 

 ילדי הטוב לאן 

 נפלו חיל שחור וגם לבן 

 לא יחזור אבי 

 אבי לא יחזור 

 ואין חיל לבן ואין שחור 

 בכי בחדרים ובגנים שתיקה 

 על לוח ריק רק מלך ומלכה

 


