
 "א פתש שבט                    ס"ד  ב

 ם שבת שקלים  משפטיפרשת השבוע נגיעות מ

 
יםפרשת השבוע  טִּ פָּ שְׁ את רצף סיפורי  ועוצרת מפסיקה (  ...רה"ממשפטיות של אין קשר לפרשיות ה ) מִּ

מערכת מסועפת של להציג  במעבר חד  ועוברתמעמד הר סיני ו  יציאת מצרים ,ישראלגאולת התורה על 

והימנעות מפגיעה תחשבות ה קדצ ,לשוויוןרישה בדחד במיו בימים ההם ושונה מהמקובל  חוקים ומשפטים

שהתורה רואה חשיבות האת  שארבין הותנו ללמד אבא במדבר  דווקא עיתוי מסירת החוקים  .בזולת

ת עם ישראל תחת הרושם העצום של הניסים והנפלאו .ותמערכת חוקים והלכייסוד  וס דרך מוסרית וסי בב

   ת.קדו צו תירס ומתחת התנהלות משפטית  בדרך ארץגרה  ישבזמן לנהוג היא  תהאמיתיהגדולה אך 

ההלכה הפסוקה  ,הפ-התורה שבעלברורה ולתדהמתנו דינים שנמסרו ונכתבו בצורה  נםבפרשה יש

בניגוד לפסוקים שאנו ולכאורה  מהפשט הכתוב בתורהשונה לגמרי מחייבת כל יהודי בדין  שנתקבלה

מביא עמדות שב"ע ופרופ' לייבוביץ מנתח את היחס שבין התורה שבכתב לתו .קוראים בתורה הכתובה

"הלכה עוקרת את  הגאון ר' אליהו מווילנא קובע –הגר"א  .ך הדורותלאור מדהימות של גדולי היהדות

ליהודי  לקבל ובמיוחד מאד קשה שמשפט  . גמראב מדרש ובביטוי שנמצא במקורות הלכה רבים המקרא" 

ישֹו ֶאל"  נאמר רציעת עבד עברי שמסרב לצאת לחופשיעל   – ותאות לא חסרדוגמ .החרדי גִּ הִּ ַהֶדֶלת, אֹו  -וְׁ

זּוזָּה ֶאל לפי פשט הפסוק גם המזוזה כשרה אולם ההלכה קבעה אל הדלת ולא  שו' ( הגר"א אומר כא' ) "ַהמְׁ

  " והיא מגדולת תורתנו שבעל פה שהיא הלכה למשה מסיני והיא מתהפכת כחומר חותם "אל המזוזה 

בניגוד  לעיתים והתושב"ע קובעת הלכות רבות שאין להם כביכול זכר בתורה  .)מתפרשת בדיוק הפוך (

ֶגל - לכתוב ן, יָּד ַתַחת יָּד, ֶרֶגל ַתַחת רָּ ן ַתַחת שֵׁ ן, שֵׁ ן ַתַחת ַעיִּ ה,   ," ַעיִּ ַצע, ַחּבּורָּ יָּה, ֶפַצע ַתַחת פָּ וִּ יָּה ַתַחת כְׁ וִּ כְׁ

ה " )כא' כד הכתוב  למרותשפגע בעין חברו  למזיק כה' ( הלכה ידועה היא שאין עוקרים עין-ַתַחת ַחּבּורָּ

   .פיצוי ממוני לנזק כזהההלכה קבעה   .ועודרגל  ,שן ,יד–להמחשה נוספות מאות גדו מוסיף הכתוב  .הברור

בסיני ניתנה סמכות לגדולי   , "הלכה למשה מסיני" אלאממש  לא נמסרו רבים  אפשר להבין שפרטים

מרתק לקרוא את דרך החשיבה והסקת  .והנסיבות ברוח התקופה התורה לאורך הדורות לפסוק הלכות 

הגר"א קבע שטועים אנשים אשר קמים ועומדים בפני  . הטכנולוגית בקדמההמסקנות בהלכות הקשורות 

בתורה שבסמכותם לפעול ולפסוק הלכה לפי הבנתם  יםגדולואינם עומדים בפני ספר תורה אולם מזלזלים 

    בציבור החרדי .סערה גורמים  ו  היציבור  ינציג.דברי הגר"א לו היו נאמרים ע"י  בתורה

ֹּאֶמר יֵׁה-ה' ֶאל " ַוי ה ֶוהְׁ רָּ הָּ ַלי הָּ ה אֵׁ ֶשה, ֲעלֵׁ ָך ֶאת -מֹּ נָּה לְׁ ֶאתְׁ ם וְׁ י,  - שָּ תִּ ַתבְׁ וָּה, ֲאֶשר כָּ צְׁ ַהמִּ ה וְׁ ַהתֹורָּ ֶאֶבן, וְׁ ת הָּ ֻלחֹּ

ם " ) כד' יב ' ( יישום הדינים מחייב פירוט ולימוד  תָּ הֹורֹּ ן בתורה אולם אנו הבסיס נית .יאינטנסיב לְׁ

ם " ללמוד להבין לשנן וגם לשדרג  תָּ הֹורֹּ ת אלא ושרירותי ןת חז"ל אינ וקביעלפי הנסיבות . מצווים " לְׁ

. ר' אריה בן יוסף הכהן "בעל קצות החושן" מתוקף הסמכות שהתורה מעניקה לגדולי לומדיה וחכמיה

קדושה ק שלא עפ"י התורה המרשים לעצמנו סמכות לפסויציר הבורא שואל כיצד אנו בני האדם 

פסוקים שמהם ניתן להבין את סמכות הפוסקים ואף דיון מעמיק תוך הסתמכות על ברורה ? אלא מביא וה

התורה היא רובה בע"פ ומיעוטה בכתב "כי מה לשכל האנושי להבין את תורת ה' ..." אלא קובע כי 

אמרה השכינה   -ולכן בגמרא לא כתוב עבור בני אנוש  תושב"ע משלנו היא , מפורשת על ידי בני אנושה

 .שהרי כולם יהודים בשר ודם ככל אדם 'אלא אמר אביי, רבא וכו

מהם  "אלו ואלו דברי ה' חיים " כל אחד כידוע כמו בית הלל ובית שמאי ש ,יתכנו גם פסיקות הפוכות

י-לֹּא "כפי שלמדו מהפרשה ומתאים לתנאים ונסיבות שונות  ֶיה ַאֲחרֵׁ הְׁ ים, לְׁ -תִּ לֹּאַרּבִּ ת; וְׁ עֹּ ב, -ַתֲעֶנה ַעל-רָּ רִּ

ים י ַרּבִּ ת ַאֲחרֵׁ טֹּ נְׁ ת לִּ ַהטֹּ   –כאשר היסוד רע אין ללכת אחרי רבים אולם בהלכה , במשפט ובפסיקה " לְׁ

ת"  ַהטֹּ ים לְׁ י ַרּבִּ לקבל את דברי התורה כלשונם עין  הנכון הוא אמר ש ,הרמב"ם אגב" הרוב קובע . ַאֲחרֵׁ

יעה פיזית ופגיעה ממונית כנגד פגיעה ממונית אולם אנו נוהגים שונה  תחת עין ממש פגיעה פיזית כנגד פג

 .(  המצוות) מורה נבוכים חלק ג' בטעמי .והוא אינו מסביר למה 

ָך,  בנו "  שיתקיימובארץ ובע"ה הנחלה  בפרשה ברכות רבות לימי רְׁ מָּ שְׁ ֶניָך, לִּ פָּ ְך, לְׁ אָּ ַח ַמלְׁ לֵׁ י שֹּ כִּ נֹּ נֵׁה אָּ הִּ

ַלֲהבִּ  ֶרְך; וְׁ ..-, ֶאליֲאָךַּבדָּ תִּ נֹּ קֹום ֲאֶשר ֲהכִּ י, ֶאת .ַהמָּ תִּ ַיבְׁ אָּ י, ֶאת-וְׁ תִּ ַצרְׁ ֶביָך, וְׁ יְׁ ֶריָך-אֹּ רְׁ ה  ...צֹּ לָּ ַשכֵׁ ֶיה מְׁ הְׁ לֹּא תִּ

ֶצָך; ֶאת ַארְׁ ה, ּבְׁ רָּ א-ַוֲעקָּ ַפר יֶָּמיָך, ֲאַמלֵׁ סְׁ  " .מִּ

נקרא גם את  הרבות בשמחה ול לשגרהחזור נוכל להבא עלינו לטובה שדר לקראת ראש חודש אבע"ה 

תורה ה לחינוך דוגמא פעמים המילה תרומה עוד  3רת ה נזכבפרש .שקלים זכר למחצית השקלפרשת 

 . למידות טובות לדרך ארץ ו
 

 . מלא בשמחה טוב מבורך וחודש  ,שלוםשבת 

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


