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 משפטיםפרשת השבוע נגיעות מ

 

 תשערורייתיפרשת מינוי שופטים / שופטות  .ק בתחום המשפטיםסוזמן האחרון עם ישראל עב

בכירי לשכת עו"ד נקשרים בפרשות שחיתות , מערכת הבחירות סובבת סביב שמות )לכאורה ( 

 והכל לכאורה. ושר הפנים , ראש הקואליציה לשעבר ראש הממשלה לדין של םסיכויי העמדת

ותכונות שבוע שעבר קיבלנו המלצות פרשת הבבצל העיסוק המצער בפרשיות השונות ולאחר ש

עולם מהץ דרך , השבת אנו מקבלים קודקס משפטי עתיק ופורופטיםשוי ינמלאופי הנדרשים 

              בתורה שבעל פה .ממשיך קודקס עצום שמקורו בתורה שבכתב ו .היוםעד העתיק ו

בעלי העבדים  מקשה עלהיא ,  התורה אמנם לא אסרה עבדות אולם היא איננה מעודדת אותה

במסכת קבעו  חז"ליש חוסר כדאיות להעסיק עבד.  עד אשרודורשת מהם לדאוג לכל מחסורם 

עמך במאכל ועמך במשתה, שלא תהא אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל  -כי טוב לו עמך "  קידושין

פת קיבר, אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש, אתה ישן על גבי מוכים והוא ישן על גבי התבן, 

לאדון רק שאם יש התוספות מפרש  ".עברי, כקונה אדון לעצמו כל הקונה עבדמכאן אמרו: 

על זכויותיהם עבדים ו שחרוריברה על התורה ד חובה על האדון לתת אותה לעבד.כרית אחת 

ויש לזכור שבארצות הברית ברחבי העולם חסרת זכויות עבדות יש ועדיין לפני אלפי שנים 

 שנה. 150 –רק לפני כ נטולת הזכויות  בוטלה העבדות הנאורהוהמתקדמת 

ל" נאמר  רבים ם ומשפטיםחוקירשימת לאחר  ,בסוף הפרשה ן, ַוַיַעל אֶׁ נָּ עָּ תֹוְך הֶׁ ה בְּ ר; -ַויָּבֹא ֹמשֶׁ הָּ הָּ

ִעים לָּ  בָּ ַארְּ ִעים יֹום, וְּ בָּ ר, ַארְּ הָּ ה, בָּ ִהי ֹמשֶׁ הַויְּ לָּ עולה  הוא" לאחר שמשה קיבל את עשרת הדיברות  יְּ

משה למד את  בלבד יום 40. המדרש בשמות רבה שואל האם יתכן שב לקבל את התורה כולה

ץ מידה ורחבה התורה " ארוכה מארשוהרי ידוע התורה כולה ? תורה שבכתב ותורה שבעל פה ? 

לכל אלו השואלים  .למד כללים שעל פיהם אנו הולכים מאז ועד היוםשמשה אלא  ? מני ים "

כתב רבי כבר  ,בימי קדם םקיימישלא היו איסורים שונים אודות דברים  בתורה יםאיפה כתוב

שתהיה תורת ה' יתברך שלמה ( "לפי שאי אפשר שנה  600 -לפני כיוסף אלבו בספר העיקרים )

באופן שתספיק בכל הזמנים , לפי שהפרטים המתחדשים תמיד בעיני האנשים הם רבים מאד 

כדי שעל  ,על כן ניתנו למשה בסיני על פה דרכים כוללים נרמזו בתורה בקצרה .לם ספרלמשיכ

לפי  .ת של התורה שבעל פההיסודואלו הם  ידם יוציאו החכמים שבכל דור פרטים המתחדשים "

ות אשר אותם יש הלכפסקו חכמי עם ישראל לאורך הדורות  ,העקרונות המנחים שקיבל משה

. זהו המקור והבסיס להחלטות חז"ל בכל פרט ובפרט בחיים לפי תורה שניתנה למשהפי הכלקבל 

                 . חז"לפסיקות וכל , תפילין ציצית לולב ,מצוות סוכה לדוגמא אותם הכללים נקבעו

המקור האחד  הקב"ה ידי על תוקף זהה לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה משום שהם נמסרויש 

התורה שבעל פה בניגוד לתורה שבכתב איננה קבועה אולם כל שינוי נסמך ונתמך על והיחיד . 

תב ו. הרב הראשי לשעבר של תל אביב הרב חיים דוד הלוי זצ"ל כיסוד התורה שבכתב ובעל פה

" וזה היה כוחם של רבותינו ,שבכל מקרה חדש שבא לידם לא הסתפקו באותן הלכות שהיו 

היא אז , אלא טרחו לחדש הלכות חדשות .וטועה מאד כל החושב שההלכה ת בידם עד מסור

אין גמישות כגמישותה של ההלכה , ורק  אלא אדרבא,ואין לסטות ממנה ימין ושמאל  קפואה

 בזכות גמישותה של ההלכה , בכוח חידושים רבים ומועילים שחידשו חכמי ישראל לדורותיהם,

  נעשה ונשמע.  המצוות אלפי שנים "יכול היה עם ישראל ללכת בדרך התורה ו

 . ושחודש אדר א' יבוא עלינו לטובה ולברכה םשבת שלו

 שלר איתן

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


