
 תשע"ח שבט            בס"ד 

ים -נגיעות מפרשת השבוע  טִּ פָּ שְׁ  שבת שקלים ,     מִּ

בראשון נקרא את פרשת השבוע  .שניהם בספר שמות ,נקרא בשני ספרי תורהנזכה בע"ה נוציא ו השבת

ים טִּ פָּ שְׁ נעשה , כהכנה לקראת ראש חודש אדר הבא עלינו בע"ה לטובה ולברכה בשבוע הבא , שניוב מִּ

" העוסק בחיוב של כל אדם מישראל  פרשת שקלים" קטע המכונה בפרשת כי תשא נקרא "פרומו" ו

     .                                                               לצרכי בית המקדשתרומה לה' לתרום מחצית השקל 

על מעמד הר סיני קראנו בשבוע שעבר  .בתורה פרשת משפטיםמה של רבים מהפרשנים התעכבו על מיקו

 בענייניםשיך באותה רמה והיינו מצפים שהתורה תמ והעולם שהוא מהמאורעות הגדולים ביסודות היהדות

        .חטא העגללתהליכים שקרו לפני ואחרי רוחניים רמי דרג או בהמשך העלילה שהובילה לצערנו 

נטי לבני ישראל במקום ובזמן קשור וברובו לא רלבשאינו מדוע העלילה נקטעת באחת ועוברת לנושא 

 ובסופה  יסודות המשפט העבריביהדות וב עצוםומשפטי פרשת משפטים היא מקור הלכתי בנוסף ,  שהיו ?

ַויַַעל "   - גשמיות של אוכל יחד עםדהים והמעצום המסופר על המעמד וחוזרים לעניין הרוחני הגבוה  אנו

ה, וְַׁאֲהרֹן ֵאל. מֹשֶׁ רָּ נֵי יִּשְׁ זִּקְׁ ים, מִּ עִּ בְׁ יהּוא, וְׁשִּ ב, ַוֲאבִּ אּו, ֵאת ֱאֹלק נָּדָּ נַת ַויִּרְׁ בְׁ ַמֲעֵשה לִּ יו, כְׁ ֵאל; וְַׁתַחת ַרגְׁלָּ רָּ י יִּשְׁ

ַמיִּם, לָּטַֹהר. ם ַהשָּ צֶׁ יר, ּוכְׁעֶׁ ל  ַהַספִּ יֵלי בְׁ -אֶׁ תֲאצִּ ַלח יָּדֹו; ַויֱֶׁחזּו, אֶׁ ֵאל, ֹלא שָּ רָּ ֱאֹל-נֵי יִּשְׁ ּתּוקִּ הָּ   "  ים, ַויֹאכְׁלּו, ַויִּשְׁ

קורבנות ולפני קבלת פרטי לפני הקרבת  ,, אחרי מעמד הר סיניהרב שטיינזלץ מסביר שזהו מסר ברור

בתוך  .בונה עולם יהודי מאפסהתורה  .ארציים ענייניםדיני המשכן המפורטים והמדויקים לפני הכל יש 

והיחסים בין אדם לחברו הם לא  הגשמיים היא מוסרת שהנושאים הארציים , קובעתהסדר הזה שהתורה 

בריק , אנו לא חיים  . אנו לא חיים בוואקום ,סיס לדרך חיים נכונהאלא יש בפחות חשובים סותרים ולא 

           . מכשוליםו בעיות של היום יוםיש  , ככל עם ,עם ישראללבעולם מושלם ללא בעיות וסבל , 

  , גניבות, מיד יורדים לרזולוציה של עבדותצרותיים שלווים ללא של חוטופיה מעמד הר סיני איננו יוצר א

, מתוך כך מבוססים החיים היהודיםובפרטים הקטנים . היסוד מתחיל ועימותים בין בני אדם נזקיםגרימת 

מיועדת פרטי הפרטים מגיעים ליעד המבוקש . התורה הקדושה שנמסרה מבורא העולם איננה הקפדה על 

בגבולות היכולות אולם נשגבות גבוהות ו דרישותישנם  .אדם על הארץבני אלא לים שממלאכים בל

וָּה ַהזֹאת, אֲ "  - האנושיות צְׁ י ַהמִּ ַצּוְָׁך ַהיֹום כִּ י מְׁ ר ָאנֹכִּ וא.-ֹלאשֶׁ ה הִּ חֹקָּ ָך, וְֹׁלא רְׁ מְׁ וא מִּ ֵלאת הִּ ַמיִּם נִּפְׁ  ֹלא ַבשָּ

וא  "צפירת הרגעה "השיא של מעמד הר סיני והתגלות ה' לבין  הוא בין פסגתל הפרשה ש" לכן המיקום  הִּ

" במקום גדולתו אתה מוצא  נאמר מגילהבמסכת  . על פני האדמהחיים שההתנהלות היא במסגרת ה

למעשים השפלים  םבצמוד למעמד הר סיני העצום אנו יורדים לפרטים הארציים ולעיתי .ענוותנותו "

ם ַעל" מה. האדפני הנעשים על  י, כ ַמיִּם כְׁבֹודֹו.ַעל ַהשָּ ה'  ּגֹויִּם-כָּל-רָּ ת. ינּוקֵ ֱאֹלה'  מִּ בֶׁ י לָּשָּ יהִּ  ַהַמגְׁבִּ

א רְׁ י לִּ ילִּ פִּ ץ.  ֹותַהַמשְׁ ַמיִּם ּובָָּארֶׁ ל;  ַבשָּ ר דָּ פָּ י ֵמעָּ ימִּ קִּ יֹון.מְׁ בְׁ ים אֶׁ פֹת, יָּרִּ הרי מי שאינו מכיר את התורה " ֵמַאשְׁ

וגדול מהכל הוא גבוה  , 'ואילו המאמינים אומרים מי כהים שמב"חי" הרי שהוא אלוקים אם יש ו שבעיני

אליו אנו מגיעים ויכול  השפל מגיע לתחתיותהוא  .מצוי בכל מקוםזאת הוא  ויחד עםממה שחושבים 

קֹֹלת  " ...,מעמד הר סיני שהגבהנו לראות את פרשת משפטים באה אחרי  .לרמות גבוהותלהרים חסר כל 

ֵבד ַעל נָּן כָּ ים וְׁעָּ קִּ רָּ זָּק מְׁ -ּובְׁ ר, חָּ ר, וְׁקֹל שֹפָּ הָּ עָּם-אֹד; ַויֱֶׁחַרד כָּלהָּ יו ...הָּ לָּ ר יַָּרד עָּ נֵי ֲאשֶׁ פְׁ ַשן כֻּּלֹו, מִּ ינַי, עָּ  וְַׁהר סִּ

ן, ַויֱֶׁחַרד כָּלה'  שָּ בְׁ ן ַהכִּ שֶׁ נֹו כְׁעֶׁ אֹד.-בֵָּאש; ַויַַעל ֲעשָּ ר מְׁ הָּ אֹד  הָּ זֵק מְׁ ר, הֹוֵלְך וְׁחָּ י קֹול ַהשֹפָּ   .          "ַויְׁהִּ

.למרות שהתורה אוסרת גניבה ומעשי פשע היא יודעת שיהיו והיא  הקטנים האמונה מצויה בפרטים

ת-ֹלאהתורה מצווה לא לשנוא "  נהג.תאיך לפעול ולהקובעת  נָּא אֶׁ שְׁ בֶָׁך-תִּ בָּ לְׁ יָך, בִּ מי את " ואפילו  ָאחִּ

יָך הּוא; ֹלא-ֹלא "–שפגע בנו  י ָאחִּ י, כִּ ַתֵעב ֲאדֹמִּ י-תְׁ י, כִּ רִּ צְׁ ַתֵעב מִּ צֹו.-תְׁ יִּיתָּ בְַׁארְׁ " ולמרות זאת התורה גֵר הָּ

י"  אנושיתיודעת שהשנאה היא  ה ֲחמֹור שֹנֲַאָך, רֵֹבץ ַּתַחת ַמשָּ -כִּ אֶׁ רְׁ , ֵמֲעזֹב לֹו תִּ ּתָּ ַדלְׁ מֹואֹו, וְׁחָּ זֹב ַּתֲעזֹב, עִּ  " עָּ

שונא יכולה לשנות את  כלפינעשית מחווה ש, אם נפעל בדרכים האלוממנה  אם ניפול ל"שנאה" אולי נצא

נראה כל נזכה לחיים רוחניים וגשמיים טובים וובע"ה ש ולהפוך שונא לאוהב ביניהם וההתייחסותהגישה 

                                                                                                              .ו ולא חסרונותיוינת חברואחד מעל

 איתן שלר                                                                 .שלום תשב

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


