
 "פתש שבט                    ס"ד ב

 ם שבת שקלים משפטיפרשת השבוע נגיעות מ

 

רה"מ כנגד פרשיות ל ...תחום המשפטיםסובבת סביב  הסבבים ( תמערכת הבחירות ) כל שלוש

 . ..והכל לכאורהמכל הקשת הפוליטית בכירים רבים מודדים מתופרשיות כנגד חשדות  םג פונוס

השבת אנו  .ם תחתיוהמליץ למשה למנות שופטימשה שיתרו חותן למדנו על שבוע שעבר ב

 בתחום החברתיבעולם רך ריצת דבין השאר פיצרו ש תורת המשפט העברייסודות  את לומדים

                                                                                                            .       לפני שחשבו על זכויותשנים מאות 

ם"  ְפֵניהֶּ ים, לִּ שִּ ר תָּ ים, ֲאשֶּ טִּ ְשפָּ ה, ַהמִּ עם ישראל דינים ומשפטים ומאז ועד למד את ממשה " .ְוֵאלֶּ

 תהתפלפלויובלימוד עיון לעובי הקורה ים נכנסים ועד קשיש מגיל צעיר ישראלתלמידי היום 

וגיות סב כל התחומים האפשרייםו שומריםדיני , נזיקין ,דיני ממונותשל  כל ההיבטיםפירוש ו

השקידה על כלשהו על אומות העולם יתרון שיכלי ן עם ישראל איל .בוכות של המשנה והגמראסה

אולם ואת ההשלכות השונות לאירוע נתח צדדים רבים לומד למפתחת את ה הדינים ומשפטים

  וישרה. תאמורה להקנות לנו דרך ארץ מוסריבעיקר 

?  מה הטעם ללמד זאת במדברדינים ומשפטים ?  מילד ועד קשיש ל העםמה הטעם ללמד את כ

הסדנאות הראשונות שמשה היה צריך להעביר לעם עבדים רדוף ועייף הם דיני הגיוני יותר ש

המגיד מדובנא על פי  ? ומצוות הנהוגות בא" יני ממונות ה למעמקי דמה הטעם ביריד .חגיםו שבת

מסביר שאילו משפטי התורה ודיני הממונות נועדו אך ורק לצורך הסדר הציבורי "ותן חלקנו " 

אולם  כמו בכל העולם  ומדים ומשכיליםמלשל "  קליקה"להפקיד זאת בידי ן היה הרי שנית

לרוממות  מביאלימוד התורה  .ך חיים ישרהודר טהורותועדו ליצירת אמות מידה נמשפטי התורה 

תכוונה לא רק לנגזל האת איסור הגזל היא  הכאשר התורה קבע .הנפש ושמירה על טוהר המידות

ני חברו ברבים כאילו שופך המלבין פ" תורה למדו מהחז"ל  .אלא גם לשמור על נפשו של הגוזל

ם מפני דאגה לא לפגוע בזולת גזהירה מהתורה . רצח עד לרמת העלבת אדם השוואת   דמים "

  .ורים יותרמעשים חמללהתדרדר ל ב "קטנה " ולהתחייכול פוגע אשר נפש הל

  פרטיםעל התורה מקפידה  .ולהיות טובים יותרהשתפר , למצוות התורה מחנכות להגיע ליעד

כבוד הגרים ופים " להימנע מלפגוע בציבור ה "שקדורשת לכבד וו קלים ביותרהנראים בעינינו 

ּנּו-ְוֵגר לֹא אוכלוסיות החלשות " וההמיעוטים  צֶּ ְלחָּ ל ...תֹונֶּה, ְולֹא תִּ נָּה ְויָּתֹום, לֹא ְתַעּנּון-כָּ ם ַאְלמָּ -אִּ

י --ַעֵּנה ְתַעּנֶּה, ֹאתֹו םכִּ תֹו-אִּ ְשַמע ַצֲעקָּ ֹמַע אֶּ ְצַעק ֵאַלי, שָּ ֹעק יִּ ם ...צָּ ת-אִּ ף ַתְלוֶּה אֶּ סֶּ ת-כֶּ י, אֶּ י -ַעמִּ נִּ עָּ הֶּ

ְך מָּ ה; לֹא-לֹא--עִּ ְהיֶּה לֹו, ְכֹנשֶּ ְך-תִּ יו, נֶּשֶּ לָּ ימּון עָּ  "  ְתשִּ

 התורה היא שילוב .ותכותב שההקפדה על הפרטים מאפשרת לתרגם את החזון למציאהרב זקס 

ורים ואין ספרי חוקים המכילים סיפבעולם אין  .הכוונותושל חוקים הוראות הדרכות הנחיות 

מודל לדרך ו "על זמני"אדיר בעל כוח  צא דופןיוהתורה היא שילוב  .סיפורים המכילים חוקים

  .                                                                                                    מוסריתוחיים ישרה 

לקראת ראש חודש אדר שיחול בשבוע הבא נקרא גם את פרשת השקלים זכר למחצית השבת 

  .של התורהפעמים המילה תרומה עוד הוכחה לחינוך למידות טובות  3רת נזכ הרשבפ .השקל

 . שמחה ב מלאמבורך וטוב חודש  שבת שלום

 שלר איתן

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


