לפרשת כי-תצא ()2

א .משה מסכם את התורה וחוזר על עיקרי חוקיה .לא פחות מן המצוות שבין אדם לאלהיו ,חשובות
המצוות המסדירות את היחסים והקשרים שבתוך המשפחה.

ב( .א) כִּ י יִּקַּ ח אִּ יׁש אִּ שָּׁ ה ּובְ עָּׁ לָּּׁה וְ הָּׁ יָּׁה אִּ ם ֹלא תִּ מְ צָּׁ א חֵ ן בְ עֵ ינָּׁיו כִּ י מָּׁ צָּׁ א בָּׁ ּה עֶ ְרוַּת ָּׁדבָּׁ ר וְ כָּׁתַּ ב לָּּׁה סֵ פֶ ר כְ ִּריתֻת וְ נָּׁתַּ ן
בְ יָּׁדָּׁ ּה וְ ׁשִּ לְ חָּׁ ּה מִּ בֵ יתוֹ( :ב) וְ יָּׁצְ ָאה מִּ בֵ ית ֹו וְ הָּׁ לְ כָּׁה וְ הָּׁ יְתָּׁ ה לְ אִּ יׁש ַאחֵ ר[ :דברים כד]2 – 1 ,
ג .אלהים הוא מפלטם האחרון של המוחלשים והזקוקים להגנה .את העוולות שגורמים בני האדם
לשותפות שלהם ,לחבריהם ולעצמם ,גם הוא אולי לא יוכל לתקן.
דִּ .ב ְרכַּת הַּ ַּשחַּ ר  /רות קניאל
.1
ְל ִמי ֶׁשעָ ָשנִי כְ ִלי
ּבּושה
ָ
כְ ִלי מָ לֵ א
ּוכְ ִלי מָ ה.
ֶׁשעָ ָשנִי ִא ָשה
ְת ָננִי ִל ְהיֹות י ְַל ָדה
ֶׁשל ֹא נ ָ
ְול ֹא ִה ְפ ִק ָירנִי ְלזָרְ ,לז ָָרה
ִא ָשה ֶׁשעֹומֶׁ ֶׁדת עַ ל ַדעְ ּתֹו
ַדעְ ָּתּה
ְמ ִביאָ ה ְלפָ נֶׁיָך ְש ֵּתי ַשעֲרֹות
ֵשיבָ ה
(ש ִלי אֹו ֶׁש ְלָך?)
ֶׁ
עֵ דּות ְל ִבינָה
ֶׁשעָ ָשנִי כְ ִלמָ ה.

.2
סּורי,
ֶׁש ִה ִּתיר אֲ ַ
ְחֹובֹותי,
ַ
ו
ֶׁש ִה ִּתיר אֶׁ ת ָד ִמי
נ ְַפּתּולַ י,
חֶׁ ְבלֵ י ִּב ְטנִי,
ֶׁשגָבַ ר עַ ל יִצְ ִרי
ֶׁשּבָ עַ לֶׁ ,שּבָ גַד,
ֶׁשכָבַ ש אֶׁ ת יִצְ רֹו
מֵ עָ לַ י,
ֶׁשאָ מַ ר,
ּבָ רּוְך ֶׁשאָ מַ ר,
הֲ ֵרי אַ ְּת ְמ ֻק ֶׁד ֶׁשת ִלי
ֶׁש ִה ִּתיר אֶׁ ת ָדמַ י.

.3
כְ ֶׁש ַּתגִ יד הֲ ֵרי אַ ְּת
ְמשֻ ְח ֶׁר ֶׁרת ִלי
כְ ֶׁש ַּתגִ יד ְלכִ י ו ְַת ְחזְ ִרי
אֹותי
כְ ֶׁש ִּת ְקנֶׁה ִ
ְּב ָש ֶׁדה,
ְּבאֵ ש קֹוצִ ים,
יפים
ְּב ִס ְחרּור צְ עִ ִ
יֹודעִ ין
ְּבל ֹא ְ
כְ ֶׁש ַּתגִ יד
ֶׁשיִ ְהיֶׁה
כִ ְרצֹו ִני
ֶׁש ַּתגִ יד
ְלכִ י.

