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 ה(, )אבות ושואל כעניין ומשיב כהלכה, מוסיף ושומע 

שמעון אליעזר הלוי ספירו

 המארבע( היא אחת ד"המקלל )וי' כ פרשת
משה  בהםש ,בתורה שפטייםממקרים 

לדעת  , כדילעזרה היםול-נאלץ לפנות לא
פסח  . המקרים האחרים הם:כיצד לפעול
 'מקושש עצים בשבת )במ ;ח(-שני )במ' ט:ו

)במ' נחלה  שדרשוצלפחד  בנותולו( -לבטו:
 מקריםכז:ט,לב(. על כל שלושת ה

 תשובהה'  מאתמשה מקבל  אחרוניםה
 1בדיוק על שאלתו.

 

בנוסף  ;המקלל פרשתמהם  שונה
 ףימוס היםול-לתשובה באותו העניין, א

למכה אדם ולמכה  יםנוגעהדינים אחרים 
מיוחד בפרשת  מה, היאבהמה. השאלה 

מצא לנכון להוסיף  היםול-המקלל שא
אחרים? ועוד יש לשאול, למה  דינים עליה
המקלל  משפט אתצורך להביא  היה בכלל

פרשת  תנהינ כבר הרי ?היםול-לפני א
 ְוִאּמֹו ָאִביו ּוְמַקֵּללושם כתוב; "  ,משפטים

-א כבודש בוודאיו ,:יז(כא' שמ" )יּוָמת מֹות
! ?פחות מכבוד אביו ואמו ינוא היםול
למשל, כבר אמרו חז''ל  ,למקושש אשרב
 לאששהוא חייב מיתה, אלא  היה עוידש

אבל  .' כד:כז(וי עלמיתה )רש''י  וידעו איז
 ֶּבן" היה הואכיוון ש ,בפרשת המקלל כאן
"  ושייכותו לעם ישראל עומדת ִמְצִרי ׁשִאי

 גדרל נכנס ינובספק, אולי מה שעשה א
חייב  ינוא לכןו ," )וי' כד:טו(ֹלָהיו-אֱ  ְיַקֵּלל''

 מיתה! 
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 הרחבה מופיעה צלפחד בנות עניין על בתשובהוה1

 .המאמר בסוף במסקנה נועיי. מסוימת

צריכים להבין  ולענות על שאלה ז כדי
''. ֹלָהיו-אֱ  ְיַקֵּללטוב יותר את האיסור של ''

 דםשיש לכל א ביותר היקרים הנכסים אחד
מוחשי שנקרא ''כבודו''  לא סנכ הוא

ומי שפוגע בכבודו  ,משקל( -)מלשון כובד 
. ממונובפגע בגופו או  כאילוהזולת  של

ביחסו  התלוי את הזולת החובה לכבד
האישי של המתכבד ובחשיבותו מבחינת 
 הישגיו ומעמדו החברתי, ולכן יש מצוות

 ,מויאלו אביועל בן ביחסו ל החלות רבות
חשוב  2שבשמיים. אבינול ביחסנווכצפוי 

-אֱ  ְיַקֵּללשאף על פי שהאיסור של '' ,לציין
 היזוֹלָהיו'' נראה כמצווה פולחנית, ביסודה 

 השלכות לכךויש  מוסרית והומצ
 להלן: תברריש פי, כדומא משמעותיות

 

 לשפת המוסר: אשרקצרה ב הקדמה
על שתי הנחות  אתיקההסכמה כללית ב יש

" הוא העיקרון צדקבסיסיות: א( שהמושג "
 במוסר הן אישי במוסר הןהמרכזי במוסר, 

 בשנילידי ביטוי  באוהוא  3,חברתי
על פי כללים  ,בחלוקהו בענישהתחומים: 

ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵּכן ֵיָעֶׂשה " :בענישהמסוימים.  
 לפי נקבעת, וחומרת העונש )וי' כד:יט( "ּלֹו
אחד לפי  לכל" :ובחלוקה ,הפשע ודלג

אחד לפי יכולתו". ההנחה  כלמו ,צרכיו
כל שיפוט מוסרי פרטי חייב  היא: השנייה

                                                      
 ל''חז אמרו ,בתורה שכתוב מה לכל בנוסף 2

, השם חילול של בעניין (ואם אב כיבוד בהלכות)
 אינן בעולם הקללות שכל שברור שלמרות

 בעולם השפעתו, העולם לבורא'' להזיק'' ותיכול
, בציבור שמו בהוקרת מסוימת במידה תלויה

 מפחית בפרהסיה היםול-א שם שמקלל מיו
 .הקללות את ששמעו אלו בין כבודומ

. הירש רפאל שמשון הרב וגם, אפלטון כתב כךב 3
 ירושלים, פרלמן חיים מאת הצדק על עיין

 ערך לבין הצדק ערך בין להבחין אין" :א"תשמ
 הראשוני הדבר הוא צדק": וכן", המוסריות

 ".האדם בנפש ביותר
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, דהיינו, מאחרי כל הכללהלהיות מסוגל ל
מוסרי.  כללשיפוט מוסרי פרטי נמצא 

גם תכונה של אוניברסליות: "כל מה  נהיש
שמוסרי או לא מוסרי לאדם אחד, חייב 
להיות מוסרי או לא מוסרי לכל בן אדם 

נובע מעצם  זה כלל 4אחר בנסיבות דומות".
הגדרתו של מוסר: העקרונות והנהלים 
המחייבים בני אדם באשר הם, כלומר 

 בעליובחירה חופשית  יעלכיצורים ב
אחריות, ולכן המוסר מחייב כל אדם, ולכל 

 כאןהתנהגות מוסרית. מ האדם מגיע
מתברר שהצדק בנוי על שני יסודות: על 
השוויון ועל הפרופורציונאליות, כאשר 

 האחרון מתנה את הראשון.
 

 התשובה את להבין אפשר עכשיו       
  כולה שהיא ,למשה היםול-א של המורחבת

. מוסרי שיפוט של הדינמיקה: אחד עניין
 עליו מה למשה מראנ הראשון בפסוק
 לּכָ  ֹוֹאת ּוְוָרְגמ: "בדיוק למקלל לעשות
. תומו משפט דהיינו(, יד:כד' וי) "ָהֵעָדה
 את לזהות אפשר, מוסרי שיפוט ושזה כיוון
 להיות שצריך :מדגים שהוא המוסרי הכלל
 ,םהוריה בכבוד ובפרט אדם כל בכבוד זהיר
 ,היםול-א בכבוד וכמה כמה אחת ועל

 שהמוסר וןוכי. כולו העולם יסוד שהוא
 ׁשִאי: "מדגיש השני הפסוק ,אדם כל מחייב

' וי" )ֹוֶחְטא אׂשָ ְונָ  ֹלָהיו-אֱ  לּלֵ ְיקַ  יּכִ  ׁשִאי
 בנידון ולכן ,אוניברסאלי עניין וזה ;(טו:כד
 תֹומ' ה םׁשֵ  ְוֹנֵקב: "ברורה המסקנה זה

' וי" )ָמתּוי םׁשֵ  ֹוָנְקבּבְ  ֶאְזָרחּכָ  רּגֵ ... ּכַ ָמתּוי
 (.י:כד' וי" )ִמְצִרי ׁשִאי ןּבֶ " גם כולל ,(טז:כד

 

 במוסר הכללה של תכונה אותה       
 :ולכן ,רבןוקה הוא אדםה שראכ גם תנוהג

' וי" )ָמתּוי תֹומ ָאָדם ׁשֶנפֶ  לּכָ  הּכֶ יַ  יּכִ  ׁשְוִאי"
 לעיל אמרנו. וקטן אישה גם כולל( יז:כד

 בין התאמה להיות כהצרי הצדק שלפי
 בין וכן, פשעה חומרתל העונש חומרת

 הּנָ מֶ ּלְ ׁשַ יְ  ֵהָמהּבְ  ׁשֶנפֶ  הּכֵ מַ : "ּולפיצוי הנזק
 שאי כיוון .(יח:כד' וי" )ׁשָנפֶ  ַחתּתַ  ׁשֶנפֶ 

 זו כמו בדיוק אחרת בהמה אולמצ אפשר
 תורת. כסף תשלומי המזיק ישלם, שנהרגה

 ןּכֵ  הׂשָ עָ  רׁשֶ אֲ ּכַ " היא הפורמלית ענישהה

                                                      
 ,Marcus G. Singer, Generalization in Ethicsו4

(N.Y 1961), Chap. 2,4. 

 הצדק לפי אבל ,(יט:כד' ויק" )ּלֹו הׂשֶ ֵיעָ 
 חייב( כ:כד' וי" )ַעִין ַחתּתַ  ַעִין" המעשי
 .כספיים לתשלומים מתורגם להיות

 

האחרון מחזיר אותנו לעיקרון  הפסוק      
התחלנו, שכל אדם חייב  בושהמוסרי 

)הקב"ה בכבוד השותפים שהביאוהו לעולם 
)וגרם רק נזק(  ְבֵהָמה ּוַמֵּכהואביו ואימו(, 

 ּוַמֵּכה. יש מצב ש"(' כד:כאוי" )הּנָ מֶ ַׁשּלְ יְ "
זה? כשאדם  יכןוה .:שם(שם" )יּוָמת ָאָדם

' לוי''י רש ראו) מויא אתאו  אביו אתמכה 
 אתמסיים  היםול-א .:כא, שמ' כא:טו(כד

של הכלל העליון של  הכרזהב תשובתו
 ָלֶכם ִיְהֶיה ֶאָחד ִמְׁשַּפט" :מוסריה שיפוטה

והנימוק הוא:  ,' כד:כב(וי" )ִיְהֶיה ָּכֶאְזָרח ַּכֵּגר
-כלומר, לא רק שא .ֹלֵהיֶכם"-אֱ ' ה ֲאִני ִּכי"
מעשיו,  שכל זה''מוסרי'' במובן  היםול

 ,' ד:ח(דב'' )ַצִּדיִקםחוקיו ומשפטיו הם ''
" )דב' לב:ד( הּוא ְוָיָׁשר ַצִּדיקאלא גם: "

 אתסותר  ינובעצם מהותו )באופן שא
 .(היםול-א אחדות

 

 :מסקנה

 ותהמקושש ופרשת פסח שני כרוכ פרשת
 להסיק אפשר יא לכןבמצוות פולחניות ו

. פרשת בנות צלפחד כרוכה הכללהמהן 
 ,שהיא ביסודה מוסרית ,בחלוקת נחלות
 הרחבה של תכולל היםול-ולכן תשובת א

" )במ' ֵאָליו ַהָּקֹרב ִלְׁשֵארֹו" :סדרי הנחלות
 פרשתבקודם בירושה.  ; כל הקרובכז:יא(

מנצל  היםול-המקלל שהוא עניין מוסרי א
את ההזדמנות לגלות את הדינמיקה של 

הגומלין שבין  פעולות אתשפת המוסר ו
 יותופרופורציונאל ןוהעקרונות של שיווי

 בשיפוט המוסרי.

 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת
לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי  ניתן

  שבוע בדוא"ל.
 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף 

 לשמור על קדושת העלון יש
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http://www1.biu.ac.il/parasha2
http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

