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 בס"ד

 :דפי המקורות

 חיים של קידוש השם –שבט זרעים 

 םחיים של קידוש הש

כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. ומוזהרין שלא 

 (ה"א 'משנה תורה לרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה)לחללו שנאמר ולא תחללו את שם קדשי.

 כיצד נקדש את השם? -

עמהם, ומקבלם בסבר  וכן אם דקדק החכם על עצמו והיה דבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת... 

פנים יפות, ונעלב מהם ואינו עולבם, מכבד להן ואפילו למקילין לו, ונושא ונותן באמונה... ולא יראה 

תמיד אלא עוסק בתורה עטוף בציצית מוכתר בתפילין ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין... עד 

ידש את ה' ועליו הכתוב אומר שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאוים למעשיו הרי זה ק

הלכה  הלכות יסודי התורה פרק ה'רמב"ם משנה תורה ל) "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר"

 (י"א

הרואה כלאים של תורה על חבירו אפילו היה מהלך בשוק קופץ לו וקורעו עליו מיד. ואפילו היה 

ואע''פ שכתוב ...  המפורש בתורה רבו שלמדו חכמה. שאין כבוד הבריות דוחה איסור לא תעשה 

בתורה לא תסור מן הדבר הרי לאו זה נדחה מפני כבוד הבריות. לפיכך אם היה עליו שעטנז של 

דבריהם אינו קורעו עליו בשוק ואינו פושטו בשוק עד שמגיע לביתו ואם היה של תורה פושטו 

 (משנה תורה לרמב"ם הלכות כלאיים פרק י' הלכה כ"ט)מיד: 

 סתירה בין שני ההלכות הנ"ל ברמב"ם? נסו ליישב אותה!האם יש  -

 אלו שתי רמות של קידוש השם עולות משתי ההלכות הללו? -

 כיצד נגרם קידוש השם מחכם שדבורו בנחת עם הבריות וכו'? -

כיצד נגרם קידוש השם מאדם הפועל נמרצות כנגד מי שעובר על איסור  -

 תורה?

 ם להוסיף קידוש השם בעולם?כיצד אנו בתור חברי תנועת אריאל יכולי -

 

 שבט נבטים

 תורת צדקה וחסד

ר ִ֙לְקצֹ ֙ת שְָׂדךָׂ֙ה ְפַא֙א ְתַכֶל֙ם לֹ֙יר ַאְרְצֶכְ֙קִצ-ֶאת ֙וְּֽבֻקְצְרֶכם }ט{

 ֶ֙רט ַכְרְמךָׂ֙ל ופֶ ֙א ְתעֹולֵּ֙לֹ ְ֙וַכְרְמךָׂ  }י{א ְתַלקֵּּֽט: ֙לֹ ֶ֙קט ְקִצּֽיְרךְָׂ֙וֶל

ה ֱאלֹהֵּיֶכּֽם: ֙י ְיהוָׂ֙ם ֲאִנ֙אֹתָׂ בַ֙תֲעזֹ ֙י ְוַלגֵּר֙ט ֶלּֽעִָׂנ֙א ְתַלקֵּ֙לֹ

 }יב{יׁש ַבֲעִמיתֹּֽו: ֙ו ִאְ֙תׁשְקר-ו ְולֹּֽאְ֙תַכֲחׁש-בו ְולֹא֙א ִתְגנֹ֙לֹ }יא{

י ְיהוָּֽׂה: ֙יךָׂ ֲאנִ ֙ם ֱאלֶֹהׁ֙שֵּ-ֶאת ֶ֙קר ְוִחַלְלתָׂ֙י ַלשָׂ֙ו ִבׁשִמִ֙תשְָׂבע-ְולֹּֽא

יר ֙ת שִָׂכ֙ין ְפֻעַל֙תִָׂל-ל לֹּֽא֙א ִתְגזְֹ֙ולֹ ֙רֲֵּּֽעךָׂ-ק ֶאתַ֙תֲעׁשֹ-לֹּֽא }יג{

ן ֙א ִתתֵּ֙ר לֹ֙י ִעוֵּׁ֙ש ְוִלְפנֵּ֙ל חֵּרְֵּ֙תַקלֵּ-לֹא }יד{בֶֹּֽקר: -ַעד ִ֙אְתךָׂ

 ֶ֙ול֙ו עַָׂ֙תֲעש-לֹא }טו{י ְיהוָּֽׂה: ֙יךָׂ ֲאִנ֙אתָׂ מֱֵּאלֶֹה֙ל ְויָׂרִֵּ֙מְכׁשֹ

ט ֶ֙דק ִתְׁשפֹֹ֙ול ְבצֶ ֙י גָׂד֙ר ְפנֵּ֙א ֶתְהדַ ֙ל ְולֹ֙דָׂ-א ְפנֵּיִ֙תשָׂ-ט לֹאַ֙בִמׁשפָׂ

ךָׂ ֙ם רֵּעֶ ַ֙ד-ד ַעל֙א ַתֲעמֹ֙יךָׂ לְֹ֙בַעמֶ  ְ֙ך רִָׂכיל֙תֵּלֵּ-לֹא }טז{ֲעִמיֶתּֽךָׂ: 
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-ֶאת ֙יַחַ֙ח תֹוִכ֙ךָׂ הֹוכֵּ ֙יךָׂ ִבְלבֶָׂבָ֙אִח-א ֶאתִ֙תְשנָׂ-לֹּֽא }יז{י ְיהוָּֽׂה: ֲ֙אִנ

-ֶאת ִ֙תטֹר-ם ְולֹּֽאִ֙תקֹ-לֹּֽא }יח{יו חְֵּּֽטא: ֙א עָׂלִָׂ֙תשָׂ-ךָׂ ְולֹאֲ֙עִמיֶת

 י ְיהוָּֽׂה:ֹ֙וךָׂ ֲאנִ ֙כָׂמ ְ֙לרֲֵּעךָׂ ֙ךָׂ ְוָאַּֽהְבתָׂ ֙י ַעֶמְ֙בנֵּ

יךָׂ ֙לֶֹהאתָׂ מֱֵּא֙ן ְויָׂרֵּ֙י זָׂקְֵּ֙פנֵּ ֙ום ְוהַָׂדְרתָׂ֙תָׂק ֙י שֵּיבָׂהִ֙מְפנֵּ }לב{ 

ו ֙א תֹונ֙ם לֹ֙ר ְבַאְרְצֶכ֙גֵּ ֙ור ִאְתךָׂ֙יָׂג-ְוִכּֽי }לג{י ְיהוָּֽׂה: ֲ֙אִנ

 ֙ם ְוָאַהְבתָׂ ֙ר ִאְתכֶ ֙ר | ַהגָׂ֙ם ַהגֵּ֙ה לָׂכֶ ִ֙יְהֶי ֙ח ִמֶכםְ֙כֶאְזרָׂ }לד{אֹתֹּֽו: 

ה ֱאלֹהֵּיֶכּֽם: ֙י ְיהוִָׂ֙ים ֲאנִ ֶ֙רץ ִמְצרָׂ֙ם ְבאֶ ֙ים ֱהִייֶת֙גִֵּר-ֹוךָׂ ִכּֽי֙כָׂמ ֙לֹו

 }לו{ל וַבְמשורָּֽׂה: ֙ה ַבִמׁשקָׂ֙ט ַבִמדֶָׂ֙ול ַבִמׁשפָׂ֙ו עָׂ ַ֙תֲעש-לֹא }לה{

ם ֙ה לֶָׂכֶ֙דק ִיְהיֶ ֙ין ֶצֶ֙דק ְוִה֙יַפת צֶ ֶ֙דק אֵֶּ֙צ-ֶדק ַאְבנֵּי֙אְזנֵּי ֶצ֙מֹ

 }לז{ֶרץ ִמְצרִָּֽׂים: ֙ם מֵֶּא֙אִתי ֶאְתֶכ֙הֹוצֵּ-ם ֲאׁשר֙ה ֱאלֹּֽהֵּיֶכְ֙יהוָׂ ֲ֙אִני

י ְיהוָּֽׂה: ֙ם ֲאִנ֙ם אֹתָׂ֙י ַוֲעִשיֶתִ֙מׁשפַָׂט-כָׂל-ְוֶאת ֻ֙חקַֹתי-כָׂל-ם ֶאת֙וׁשַמְרֶת

 )ויקרא יט'(

ה ֙ת ַהשָׂנָׂ֙ם אֵּ֙וְזַרְעֶת }כב{ים: ׁש ַהשִָׂנּֽ֙ה ִלְׁשלַֹ֙הְתבוָא-ֶאת ְ֙ועָׂשָׂת

 ֙אבֹו-ת ַעד֙ה ַהְתִׁשיִע֙ד | ַהשָׂנָׂ֙ן עַ ֙ה יָׁׂשָׂ ַ֙הְתבוָא-ם ִמן֙ת ַוֲאַכְלתֶ ַ֙הְשִמיִנ

י ִ֙ל-ת ִכיִ֙לְצִמתֻ  ֙א ִתמָׂכֵּרֶ֙רץ לְֹ֙והָָׂא }כג{ו יָׁׂשָּֽׂן: ּ֙ה תֹאְכל֙וָאתְָׂ֙תב

ֶרץ ֙ל ֶא֙וְבכֹ }כד{ִעמִָׂדּֽי:  ם֙ים ַאֶת֙ים ְותֹוׁשִָׂב֙גִֵּר-ֶרץ ִכּֽי֙הָָׂא

ֹו ֙ר מֲֵּאֻחזָׂת֙יךָׂ ומַָׂכ֙וְך ָאִח֙יָׂמ-ִכּֽי }כה{ו לָָׂאֶּֽרץ: ֙ה ִתְתנ֙ם ְגֻאלֲָׂ֙אֻחַזְתֶכ

יׁש ְ֙וִא }כו{ר ָאִחּֽיו: ֙ת ִמְמַכ֙ל אֵּ֙יו ְוגַָׂא֙ב אֵּלַָׂ֙הקָׂרֹ ֙א גֲֹּֽאלֹו֙ובָׂ

 }כז{י ְגֻאלָׂתֹּֽו: ֙א ְכדֵֹּ֙ו ומָׂצָׂ֙יגָׂה יָׂד֙ל ְוִהִשֹ֙ו גֹאֵּ֙ל-א ִיְּֽהֶיה֙י לִֹ֙כ

ֹו ֙ל-ר מַָּֽׂכר֙יׁש ֲאׁשֶ ֙ף לָׂאִ ֙עֹדֵּ֙הָׂ-ֶאת ֹ֙ו ְוהֵּׁשיב֙י ִמְמכָׂרׁ֙שנֵּ-ֶאת ְ֙וִחַשב

ה ְ֙והָׂיָׂ  ֙יב לֹו֙הָׁׂשִ  ֹ֙ו דֵּי֙ה יָׂד֙מְָּֽׂצָא-ם לֹּֽאְ֙וִא }כח{ב ַלֲאֻחזָׂתֹּֽו: ְ֙וׁשָׂ

ב ֙ל ְוׁשַָׂ֙בּיֹבֵּ ֙ל ְויָׂצָׂא֙ת ַהּיֹובֵּ֙ד ְׁשנַ ֹ֙ו ַע֙ה אֹתַ֙הקֹנֶ  ֹ֙ו ְבַידִ֙מְמכָׂר

 ֙ה ְוהְָׂיתָׂה֙יר חֹומָׂ ֙עִ  ֙מֹוׁשב-ר בֵּיתִ֙יְמכֹ-יׁש ִכּֽיְ֙וִא }כט{ַלֲאֻחזָׂתֹּֽו: 

-ם לֹּֽאְ֙וִא }ל{ה ְגֻאלָׂתֹּֽו: ֙ים ִתְהֶיֹ֙ו יִָׂמ֙ת ִמְמכָׂר֙ם ְׁשנַ ֙תֹ-ֹו ַעדְ֙גֻאלָׂת

-יר ֲאׁשר֙בִָׂע-ִית ֲאׁשר֙קָׂם ַהַב֙וְ  ֙ה ְתִמימָׂהׁ֙שָׂנָׂ ֙את לֹוְ֙מלֹ-ל ַעדִ֙יגָׂאֵּ

א ֙א יֵּצֵּ֙יו לֹֹ֙ו ְלדֹרֹתָׂ֙ה אֹת֙ת ַלקֶֹנ֙ה ַלְצִמיֻתֹ֙ו חֹמָׂ֙)לא( ל

ה ְ֙שדֵּ-יב ַעל֙סִָׂב ֙ם חֹמָׂה֙לֶָׂה-ר אֵּין֙ים ֲאׁשֶ ֙י ַהֲחצִֵּר֙ובָׂתֵּ }לא{ַבּיֹבֵּּֽל: 

ם ַ֙הְלִוִּי ְ֙ועָׂרֵּי }לב{ל יֵּצֵּּֽא: ֹ֙ו וַבּיֹבֵּ֙ל-ִתְהֶיה ֙ב ְגֻאלָׂהֶ֙רץ יֵּחָׁׂשֵּ ֙הָָׂא

 ֙ר ִיְגַאלַ֙וֲאׁשֶ  }לג{ה ַלְלִוּיּֽם: ֙ם ִתְהֶי֙ת עֹולָׂ֙ם ְגֻאַל֙י ֲאֻחזָׂתָׂ֙י עָׂרֵּ֙בָׂתֵּ

י ֙י עָׂרֵּ ֙י בָׂתֵּ֙ל כִ ֹ֙ו ַבּיֹבֵּ ֙יר ֲאֻחזָׂתִ֙ית ְועִ ַ֙ב-א ִמְמַכר֙ם ְויָׂצָׂ ַ֙הְלִוִּי-ִמן

ׁש ֙ה ִמְגַר֙וְּֽשדֵּ }לד{י ִיְשרָׂאֵּּֽל: ֹ֙וְך ְבנֵּ ֙ם ְבת֙וא ֲאֻחזָׂתָׂ ֙ם ִהַ֙הְלִוִּי

וְך ֙יָׂמ-ְוִכּֽי }לה{וא לֶָׂהּֽם: ֙ם ה֙ת עֹולָׂ ֲ֙אֻחַז-ר ִכּֽי֙א ִימָׂכֵּ֙ם לֹ֙עָׂרֵּיֶה

י ִעמְָּֽׂך: ֙ב וָׂחַ ֙ר ְותֹוׁשָׂ ֹ֙ו גְֵּ֙קתָׂ בְ֙ך ְוֶהֱּֽחַזֹ֙ו ִעמָׂ֙טָׂה יָׂד֙יךָׂ ומָָׂ֙אִח

יךָׂ ֙י ָאחִ ֙יךָׂ ְוחֵּ ֙אתָׂ מֱֵּּֽאלֹהֶ ֙ית ְויָׂרֵּׁ֙שְך ְוַתְרִב֙נֶ  ֙ח מִֵּּֽאתֹוִ֙תַק-ַאל }לו{

ן ִ֙תתֵּ-ית לֹאׁ֙שְך וְבַמְרִבֹ֙ו ְבֶנ֙ן לִ֙תתֵּ-לֹּֽא ַ֙כְסְפךָׂ-תֶ֙א }לז{ִעמְָּֽׂך: 

ֶרץ ֙ם מֵֶּא֙אִתי ֶאְתֶכ֙הֹוצֵּ-ם ֲאׁשר֙הֵּיכֶ ֱ֙אלֹ ֙י ְיהוָׂהֲ֙אִנ }לח{ָאְכֶלּֽךָׂ: 

 }לט{ם לֵּאלִֹהּֽים: ֹ֙ות לֶָׂכַ֙ען ִלְהיֶ֙רץ ְכַנֶ֙א-ֶאת ֙ת לֶָׂכםִ֙ים לָׂתִֵּ֙מְצרָׂ

ַדת עֶָּֽׂבד: ֹ֙ו ֲעבֹ֙ד בַ֙תֲעבֹ-ְך לֹא֙לָׂ-ְך ְוִנְמַכרִ֙עמָׂ יךָׂ֙וְך ָאִח֙יָׂמ-ְוִכּֽי

ד ִעמְָּֽׂך: ֙ל ַיֲעבֹ֙ת ַהּיֹבֵּׁ֙שַנ-ְך ַעד֙ה ִעמָׂ֙ב ִיְהֶי֙יר ְכתֹוׁשְָׂ֙כשִָׂכ }מ{

ת ֲ֙אֻחַז-ֹו ְוֶאלִ֙מׁשַפְחת-ֶאל ְ֙וׁשָׂבֹו ֙יו ִעמ֙וא ובָׂנָׂ ְ֙ך ה֙מִֵּּֽעמָׂ  ְ֙ויָׂצָׂא }מא{

ֶרץ ֙ם מֵֶּא֙אִתי אֹתָׂ֙הֹוצֵּ-ם ֲאׁשר֙י הֲֵּ֙עבַָׂד-ִכּֽי }מב{יו יָׁׂשּֽוב: ֲ֙אבֹתָׂ

ֶרְך ֹ֙ו ְבפָׂ֙ה בִ֙תְרֶד-לֹא }מג{ֶרת עֶָּֽׂבד: ֙ו ִמְמֶכ֙א ִימְָׂכר֙לִֹים ִ֙מְצרָׂ

ת ְ֙ך מֵּאֵּ֙לָׂ-ר ִיְהיוֲ֙אֶׁש ַ֙וֲאמְָׂתךָׂ ְ֙וַעְבְדךָׂ }מד{אתָׂ מֱֵּאלֶֹהּֽיךָׂ: ְ֙ויָׂרֵּ

ַגם ְ֙ו }מה{ֶבד ְוָאמָּֽׂה: ֙ו ֶע֙ם ִתְקנ֙ם מֵּהֶ ֙תֵּיֶכְ֙סִביבֹ ֙ם ֲאׁשרַ֙הגֹוִי

ם ֙ר ִעמָׂכֶ ֲ֙אׁשֶ  ֙ו וִמִמׁשַפְחתָׂם֙ם ִתְקנ֙מֵּהֶ  ֙ים ִעמֶָׂכם֙ים ַהגִָׂר֙י ַהתֹוׁשָׂבִ ִ֙מְבנֵּ

ם ְ֙וִהְתַנֲחְלֶת }מו{ם ַלֲּֽאֻחזָּֽׂה: ֙ו לֶָׂכ֙ם ְוהָׂי֙ידו ְבַאְרְצֶכ֙ר הֹוִלֲ֙אֶׁש

דו ֙ם ַתֲעבֹ֙ם בֶָׂה֙ה ְלעֹלָׁׂ֙שת ֲאֻחזָׂ֙לֶָׂר ֙ם ַאֲחרֵּיֶכם֙ם ִלְבנֵּיֶכ֙אֹתָׂ

 }מז{ֹו ְבפֶָּֽׂרְך: ֙ה בִ֙תְרֶד-יו לֹא֙יׁש ְבָאִחִ֙א ֙לִיְשרָׂאֵּ-ם ְבנֵּּֽי֙חֵּיֶכ֙וְבַא

ר ֙ר ְלגְֵּ֙מַכֹו ְוִנ֙יךָׂ ִעמְ֙ך ָאִחְ֙ך ומָׂ ִ֙עמָׂ  ֙ר ְותֹוׁשָׂב֙ד גֵּ ֙יג יַ ֙י ַתִשְ֙וִכ
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 מאגר הפעולות והצ'ופרים –אתר תנועת אריאל 
 

  http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680 תנועת אריאלההדרכה המקוון של  מרכז

 פעולות, ערבים, סיפורים, משחקים ועוד.
 

ה ֙ר ְגֻאלָׂ֙י ִנְמכַ ַ֙אֲחרֵּ }מח{ַחת גֵּּֽר: ֶ֙קר ִמׁשַפֹ֙ו ְלעְֵּ֙ך אִ֙עמָׂ ֙תֹוׁשָׂב

 ֙דֹדֹו-ֹו ֶבןֹ֙ו א֙דֹד-אֹו }מט{ו ִיְגָאֶלּּֽנו: י֙ד מֵֶּאחָֹׂ֙ו ֶאחָׂ֙ל-ִתְהֶיה

ֹו ֙יגָׂה יָׂדִ֙הִש-ּנו אֹּֽוֹ֙ו ִיְגָאֶלֹ֙ו ִמִמׁשַפְחת֙ר ְבשָׂרִ֙מְשאֵּ-ּנו אֹּֽוִ֙יְגָאֶל

ל ֙ת ַהּיֹבֵּ֙ד ְׁשנַ ֹ֙ו ַעְ֙כרֹו לִ֙המָׂ ֙הו ִמְשַנת֙קֹנֵּ-ִעם ְ֙וִחַשב }נ{ְוִנְגָאּֽל: 

 }נא{ה ִעמֹּֽו: ֙יר ִיְהיֶ ֙י שָׂכִ ֙ים ִכימֵּ ֙ר ׁשָׂנִ ִ֙מְסַפְב ֶ֙סף ִמְמכָׂרֹו֙ה כֶ ְ֙והָׂיָׂ

 }נב{ף ִמְקנָׂתֹּֽו: ֶסֹ֙ו ִמֶכ֙יב ְגֻאלָׂת֙יָׁׂשִ  ֙ים ְלִפיֶהןֹ֙ות ַבשָׂנִ ֹ֙וד ַרב֙ע-ִאם

יו ֙י ׁשָׂנָׂ ֹ֙ו ְכפִ ֙ל-ל ְוִחַשב֙ת ַהּיֹבֵּׁ֙שַנ-ים ַעד֙ר ַבשִָׂנ֙ט ִנְׁשַאְ֙מַע-ְוִאם

ּנּֽו ִ֙יְרֶד-ֹו לֹּֽא֙ה ִעמ֙ה ִיְהיֶ ֙ה ְבׁשָׂנָׂ֙יר ׁשָׂנָׂ ִ֙כְשִכ }נג{: ְגֻאלָׂתֹּֽו-יב ֶאת֙יִָׁׂש

ל ֙ת ַהּיֹבִֵּ֙בְׁשנַ  ֶ֙לה ְויָׂצָׂא֙ל ְבאֵּ֙א ִיגָׂאֵּ ֙לֹ-ְוִאם }נד{ֶרְך ְלעֵּיֶנּֽיךָׂ: ְ֙בֶפ

ם ֙י הֵּ ֙ים ֲעבַָׂדֲ֙עבָׂדִ  ִ֙יְשרָׂאֵּל-י ְבנֵּּֽיִ֙ל-ִכּֽי }נה{יו ִעמֹּֽו: ֙וא ובָׂנָׂ ֙ה

ויקרא ) ה ֱאלֹהֵּיֶכּֽם: ֙י ְיהוָׂ ִ֙ים ֲאנִ ֶ֙רץ ִמְצרָׂ ֙ם מֵֶּא֙אִתי אֹותָׂ ֙הֹוצֵּ-ֲאׁשר

 (כ"ה

ֹוט ׁ֙שָׂמ ֙הר ַהְשִמטְָׂ֙דַב ְ֙וֶזה }ב{ה ׁשִמטָּֽׂה: ֙ים ַתֲעֶשׁ֙שִָׂנ-ץ ֶׁשַּֽבעִ֙מקֵּ }א{

 ֙הו֙רֵּעֵּ-ש ֶאתִ֙יגֹ-הו לֹּֽא֙ה ְברֵּעֵּ֙ר ַישֶ ֹ֙ו ֲאֶׁש֙ה יָׂדַ֙משֵּ  ַ֙עלַ֙ב-כָׂל

ר ֙ש ַוֲאׁשֶ ֙י ִתגַֹ֙הּנְָׂכִר-ֶאת }ג{ה ַלּֽיהוָּֽׂה: ֙א ׁשִמטָׂ֙קָׂרָׂ-יו ִכּֽיָ֙אִח-ְוֶאת

 ְ֙בךָׂ-א ִיְּֽהֶיה֙י לֶֹ֙פס ִכֶ֙א }ד{ט יֶָׂדּֽךָׂ: ֙יךָׂ ַתׁשמֵָּ֙אִח-ֶאת ֙ה ְלךָׂ ִ֙יְהֶי

-יךָׂ נֹּֽתֵּן֙ה ֱאלֹהֶ ְ֙יהוָׂ  ֶ֙רץ ֲאׁשר֙ה בָָׂאְ֙יהוָׂ  ְ֙ך ְיבֶָּֽׂרְכךָׂ֙בָׂרֵּ-ֹון ִכּֽיֶ֙אְבי

יךָׂ ֙ה ֱאלֶֹהֹ֙ול ְיהוָׂ֙ע ְבקֹ֙וַע ִתׁשַמׁ֙שָׂמ-ק ִאםַ֙ר }ה{ה ְלִרׁשתָּּֽׂה: ַ֙נֲחלָׂ ְ֙לךָׂ

ַהּיֹּֽום:  ֙י ְמַצְוךָׂ֙ר ָאנִֹכ֙את ֲאֶׁש֙ה ַהזַֹ֙הִמְצוָׂ-כָׂל-ֶאת ֙ר ַלֲעשֹותִ֙לְׁשמֹ

ם ֙גֹוִי ְ֙ך ְוַהֲּֽעַבְטתָׂ֙לָׂ-ר ִדֶברַ֙כֲאׁשֶ  ֙בֵַּּֽרְכךָׂ  ֙יךָׂ֙ה ֱאלֶֹהְ֙יהוָׂ-ִכּֽי }ו{

א ֙לֹ ֙ים וְבךָׂ֙ם ַרִבְ֙בגֹוִי ֙ט ומָּֽׁׂשְלתָׂ֙א ַתֲעבֹ֙לֹ ֙ים ְוַאתָׂהַ֙רִב

יךָׂ ֙ד ׁשעֶָׂרְ֙בַאחַ  ֙יךָׂ֙ד ַאֶחֹ֙ון מֵַּאַחֶ֙אְבי ְ֙בךָׂ ִ֙יְהֶיה-ִכּֽי }ז{ִיְמׁשֹּֽלו: 

 ְ֙לבְָׂבךָׂ-ץ ֶאת֙א ְתַאמְֵּ֙ך לֹ֙ן לָׂ֙יךָׂ נֹתֵּ֙ה ֱאלֶֹהְ֙יהוָׂ-ֲאֶׁשר ְ֙רְצךְָׂ֙בַא

-ח ֶאתַ֙ח ִתְפַת֙פָׂתֹ-ִכּֽי }ח{יךָׂ הֶָׂאְביֹּֽון: ֙מֵָּאִח ְ֙דךָׂ֙יָׂ-ֶאת ֙א ִתְקפֹץְ֙ולֹ

 }ט{ר לֹּֽו: ֙ר ֶיְחסַ ֹ֙ו ֲאֶׁש֙י ַמְחסֹרּ֙נו דֵַּ֙תֲעִביֶט ֹ֙ו ְוַהֲעבֵּט֙ל ֙יְָׂדךָׂ

-ה ׁשַנּֽת֙ר קְָּֽׂרבָׂ ַ֙על לֵּאמְֹ֙בִלַּי ְ֙לבְָׂבךָׂ-ִעם ֙ה דָׂבָׂרִ֙יְהֶי-ֶפן ֶ֙מר ְלךָׂ ִ֙השָׂ

ן ֙א ִתתֵֹּ֙ון ְולֹ֙הֶָּֽׂאְבי ֙יךְָׂ֙בָאִח ֙יְנךָׂה עְֵּּֽ֙ורָׂעָׂ ֙ת ַהְשִמטָׂהׁ֙שַנ ַ֙הֶשַבע

 ֹ֙ון ִתתֵּן֙נָׂת }י{חְֵּּֽטא:  ֙ה ְבךָׂ֙ה ְוהָׂיְָׂ֙יהוָׂ-ֶאל ֙יךָׂ ֙א עָׂלֶ ֹ֙ו ְוקָׂרָׂ֙ל

 ֙ה ְיבֶָׂרְכךָׂ֙ר ַהֶז֙ל | ַהדָׂבָׂ֙י ִבְגַלֹ֙ו כִ ֙ל ְ֙בִתְתךָׂ ֙ע ְלבְָׂבךָׂ֙יֵַּר-ְולֹא ֹו֙ל

-י לֹאִ֙כ }יא{ח יֶָׂדּֽךָׂ: ֙ל ִמׁשַל֙ךָׂ וְבכַֹ֙מֲעֶש-יךָׂ ְבכָּֽׂל֙ה ֱאלֶֹהְ֙יהוָׂ

תַֹח ֙ר פָׂ֙לֵּאמֹ ֙י ְמַצְוךָׂ֙ן ָאנִֹכ֙כֵּ-ֶרץ ַעלֶ֙רב הָָׂאֹ֙ון ִמֶק֙ל ֶאְביֶ֙יְחַד

ר ִ֙ימָׂכֵּ-ִכּֽי }יב{ְבַאְרֶצּֽךָׂ:  ֙ךָׂ וְלֶאְביְֹנךָׂ֙יךָׂ ַלֲעִנֶּיְ֙לָאִח ֙יְָׂדךָׂ-ח ֶאתִ֙תְפַת

 ֙ים וַבשָׂנָׂהׁ֙ש ׁשָׂנִ ׁ֙שֵּ ֙ה ַוֲעבְָּֽׂדךָֹׂ֙ו הִָּֽׂעְבִרּיָׂ֙י א֙יךָׂ הִָּֽׂעְברִ ָ֙אִח ְ֙לךָׂ

ְך ֙י מִֵּּֽעמָּׂ֙נו חְָׂפִׁשְ֙תׁשְלֶח-ְוִכּֽי }יג{י מִֵּעמְָּֽׂך: ּ֙נו חְָׂפִׁש֙ת ְתׁשְלֶחַ֙הְשִביִע

 ֙וִמּֽגְָׂרְנךָׂ ֙אְנךָׂ ֹ֙ו ִמצֹ֙ל ֙יק ַתֲעִניקַ֙הֲענֵּ }יד{ּנו רֵּיקָּֽׂם: ֙א ְתׁשְלחֶ ֙לֹ

י ִ֙כ ְ֙וזַָׂכְרתָׂ }טו{לֹּֽו: -יךָׂ ִתֶתן֙ה ֱאלֶֹהְ֙יהוָׂ ֙ר בֵַּרְכךָׂ֙ךָׂ ֲאֶׁש֙וִמּיְקֶב

ן ֙כֵּ-יךָׂ ַעל֙ה ֱאלֹהֶ ְ֙יהוָׂ ִ֙ים ַוּּֽיְפְדךָׂ ֶ֙רץ ִמְצַרְ֙באֶ  ֙יתָׂ ֶ֙בד הִָׂיֶ֙ע

 ו(דברים ט")ה ַהּיֹּֽום:֙ר ַהֶזַ֙הדָׂבָׂ-ֶאת ֙י ְמַצְוךָָׂ֙אנִֹכ

 אלו?אלו מצוות חברתיות ,המיועדות לתיקון החברה, מצויוות בפסוקים  -

 מצוות שמיטה ויובל משאר המצוות?של  ודםחמהו י -

יום בענייני צדק חברתי ועזרה , האם התנהלות המדינה הדעתכם  חוו -

 שים קרובה להנחיית התורה או רחוקה ממנה?לחל

–לקדם את מעבר החברה בישראל להתנהלות חברתית  כיצד אנו יכולים -

 סוציאלית עפ"י הנחיית התורה?
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 פעולות, ערבים, סיפורים, משחקים ועוד.
 

 שבט ניצנים

 קונים נכון כולנו 

  'רכח סימן משפט חושן ע"שו

, כבחור שיראה דיכ למכור העומד עבד זקן לצבוע: כגון. כלים ולא בהמה ולא אדם לא מפרכסין אין( ט)

 פירוש מקרדין אין וכן, שמינה שתראה כדי שערותיה וזוקפין שמנפחין סובין מי הבהמה ולהשקות

 עבים ששניו מסרק או מגרדת: קרצוף פירוש מקרצפין ולא, דקים ששניו מסרקת או במגרדת: קרוד

 שיראו כדי בקרבים נופחין ואין, כחדשים שיראו כדי ישנים כלים ולצבוע, שערותיה לזקוף כדי אותה

 :ושמן לבן שיראה כדי במים הבשר שורין ואין, ורחבים שמנים

, בחדשים חדשים אפילו יפים בחזקת למכרם כדי יפים פירות בהרבה רעים פירות מעט מערבין אין( י)

 מפני, מהחדשים ביוקר הישנים אפילו, חדשים עם ישנים( טור) ואפילו, בישנים חדשים לומר צריך ואין

 :לישנן רוצה קחשהלו

 ובית טור) דשרי בקשה רך ש"וכ, שמשביחהו מפני בלבד הגיתות בין ברך קשה לערב התירו ביין( יא)

  ב לערב מותר ניכר טעמו היה ואם( , ש"הרא בשם יוסף

 :לערב שדרכם כשיעור לערב מותר, מים הגיתות בין לערב שנהגו מקום( יג) 

 טועמים הכל אין אם אבל, לעולם בו לערב מותר תחילה מוטוע דבר שקונה מי שכל שנהגו במקום( יד)

 :לא

 ביין זה חביות שמרי מערבין אין יין של חביות שתי ממנו קנו אם אפילו, ביין יין שמרי מערבין אין( טו)

 ומוכר היין עם השמרים לערב יכול למדוד כשבא, וכך בכך המדה יין חבית ממנו קנו אם אבל, זה של

 ":לעולם אותו לערב מותר ולפיכך, הלוקח מרגיש טעמו הניכר דבר שכל וםמק כל:ביחד הכל לו

 

 בדר"כ על הלכות אלו? מקפידים האם העוסקים במקח ובממכר -

ת שימוש בפרסומת. רכזיות לקדם מכירות כיום היא בעזראחת הדרכים המ -

 האם יש פרסומות העומדות בסתירה לדברים הנאמרים כאן?

ם להקטנת השפעתן של הפרסומות עלינו ואף כיצד נוכל בתור צרכנים לגרו -

 על אחרים?
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 שבט מעלות

 פנים אל פנים
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 נתיבות שלום, האדמו"ר מסלונים.

יים של קשר מברכות ה' לאבות שלושה סוגים אפשרהאדמו"ר מסלונים לומד  -

 סוגים הוא מונה? אלו  בין יהודים.

 מה מאפיין כל סוג קשר? -

 ?לדעתכם מהו סוג הקשר הטוב ביותר -

 כיצד ניתן לפעול לחיזוק הקשר בין אנשים שונים בעם ישראל?  -
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 פעולות, ערבים, סיפורים, משחקים ועוד.
 

 שבט מעפילים

 "מאמינים בתקשורת". 

 "עבדי הזמן עבדי עבדים הם

 עבד ה' הוא לבד חופשי

 על כן בבקש כל אנוש חלקו

 חלקי ה' אמרה נפשי"

 (רבי יהודה הלוי)

 ?ומדוע נקראים כך הם  עבדי הזמן מי -

 זמינים בעולמנו המודרני משעבדים אותנו?שאלו מוצרים  -

 מה הייתה מטרת המצאתם של המוצרים הללו? -

 זו?כיצד נשתחרר מעבדות זמן  -

 כיצד נוכל ליצור תקשורת אשר מסייעת לאדם להיות עבד ה' ולא עבד הזמן? -

 

 שבט הרא"ה

 על תורה ועל ריבוי דעות –ים שתיים זו שמעתי לוה-אחת דבר א

ועיקרון חשוב בדמוקרטיה, משום שפירושו הוא לא רק עצם  פלורליזם הוא ערךויקיפדיה:  .1

הריבוי והמגוון של הקבוצות השונות במדינה אלא גם ההכרה בזכות קיומן של דעות, השקפות 

רה בזכותן של הקבוצות במדינה שונות, צרכים ורצונות שונים בחברה. הפלורליזם הוא גם ההכ

לבטא את השונות ביניהן ולהתארגן במסגרות שונות כדי לממש את זכויותיהן ולפעול להשגת 

האינטרסים והצרכים שלהן. ההכרה בערך הפלורליזם במדינה הדמוקרטית, שהחברה בה 

ן מורכבת מקבוצות השונות זו מזו מבחינה כלכלית, חברתית, דתית ותרבותית ובעמדותיה

הפוליטיות, מאפשרת לקבוצת השונות הנבדלות זו מזו לשמור על זהותן הייחודית, תוך שמירה 

פלורליזם מסמל גם השקפת עולם אינדיווידואלית,   על בסיס מאחד ומשותף לחברה כולה.

המאמינה שאין אמת אחת ודרך אחת שהיא נכונה או טובה יותר מאשר אחרות. האדם 

וב הריבוי התרבותי בעולם. הוא מאמין בצורך לשמר את כלל הפלורליסט מכיר ביופי ובט

התרבויות בעולם, הן לטובת העמים עצמם ולטובת שאר האנושות. הפלורליזם מסוגל לקבל 

ולהכיל כל גישה, השקפה ועמדה מנוגדת, כל עוד היא סובלנית ואינה דורשת בלעדיות או כניעה. 

שהלכה למעשה הורסות את האיזון  –ליסטיות פלור-הפלורליזם אינו יכול להכיל גישות אנטי

 הקיים ודורשות כניעה של קבוצות אחרות אליה.

כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים וכל מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה "

 (אבות פרק ה' )        ."להתקיים

 עם התורה? תפלורליזם מסתדרההתפיסה של  האם -

 שונות?האם בתוך התורה יש מקום לדעות  -

 ם דעה מסוימת היא לגיטימית או לא?כיצד נחליט א -

חברי תנועת אריאל מה אנו יכולים ללמוד/לקחת מזרמים אחרים בעם כ -

 ישראל?
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