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 "זאת חקת התורה" )יט, ב(

"התורה הוא חוקה והתורה היא פקודי ד' ישרים משמחי לב. 

בעולם הם  הוא ישר אין חכמות מה שאין כן כל החוקים שיש

 .מעוותים, ועם תחכומים"

המשאית הישנה והגונחת עלתה בקושי את העליות שאחרי 

שער הגיא. משה הנהג אחז בהגה הגדול ועקב בדאגה אחר 

המחוג שהראה את חום המנוע. הדבר האחרון שחסר לו זה 

שכלי הרכב ייתקע בצד הדרך. כל מה שהוא רצה זה להגיע 

כבר לירושלים ולפרוק את הסחורה הבלתי חוקית אצל אחד 

ק השחור, לקבל את מעט הכסף שמגיע לו מסוחרי השו

תמורת ההברחה ולחזור הביתה בשלום. אבל אז, לחרדתו 

הרבה של משה, הגיח מאחורי משאיתו ג'יפ של המשטרה 

הבריטית ובה שני חיילים. הבריטים הורו למשה לעצור מיד, 

ואחד החיילים קפץ מהג'יפ וטיפס אל ארגז המשאית. 'יש 

לקצין שנותר בג'יפ. הוא בדק את פה בצלים', הודיע החייל 

הכיתוב על הארגזים ואמר שמקור הסחורה הוא ממצרים. 

'יש לך ניירות? תעודת משלוח של הסחורה?' שאל הקצין 

את משה. למשה כמובן לא היו שום ניירות, ועד מהרה הוא 

מצא את עצמו בבית המעצר הבריטי בעוון הברחת תוצרת 

ה בערבות עד חקלאית. לאחר כמה ימים שוחרר מש

למשפטו שאמור היה להתקיים חודש לאחר מכן. עוד לפני 

שחזר הביתה, הלך משה, למשרדו של עורך הדין יגאל לוי, 

ידידו משכבר הימים. 'מה מביא אותך אלי?' שמח עורך הדין 

לקראת חברו, אך הבין מיד לפי מראה פניו שהסיבות אינן 

דין לאחר משמחות. 'הברחת בצל ממצרים?' התפלא עורך ה

ששמע את החדשות מפי משה, 'אתה יודע שהבריטים מאוד 

מחמירים בימים אלו על עבירות כאלו. אני כמובן אייצג 

אותך במשפט, אבל דע לך שאתה בבעיה גדולה מאוד'. 

חודש חלף, וביום המיועד התייצבו משה ובני משפחתו 

המודאגים באולם המשפט, כשהם מתפללים ומקווים לטוב. 

עורך הדין יגאל לוי לא בישרו טוב. במשך כל הימים  פניו של

האחרונים הוא ניסה למצוא תקדימים משפטיים שיעזרו 

להמתיק את גזר הדין, אך לא מצא. הכול נתון עכשיו לרחמיו 

של השופט הבריטי הקשוח והקפדן. השופט נכנס לאולם, 

התובע התייצב על מקומו, השופט נתן אות לתובע, והלה 

את חומרת מעשיו של הנאשם וביקש למצות  החל להסביר

את הדין ולגזור עליו לא פחות מעשר שנות מאסר. עתה נתן 

השופט את רשות הדיבור לפרקליט הנאשם. להפתעת כל 

הנוכחים, יגאל לוי ביקש להעלות את מרשו לדוכן העדים. 

'ספר בבקשה לבית המשפט כיצד הברחת את הבצל 

וכל בני משפחתו וידידיו ממצרים', ביקש עורך הדין. משה 

חשבו שעורך הדין השתגע. במקום לבקש את רחמי בית 

המשפט, הוא עושה את העבודה עבור התביעה ומחזק את 

אשמתו של הנאשם?! אבל יגאל לוי התעקש ודרש: 'תאר 

את הדרך, באלו כבישים עברת, באלו דרכים נסעת, שחזר 

בבקשה בפרוטרוט את המסלול שעברת ממצרים ועד 

רושלים'. כאשר משה סיים את עדותו, פנה עורך הדין אל לי

השופט: 'ברשות כבודו, אבקש לשמוע את נוסח החוק 

שבעטיו מרשי מואשם'. 'בקשתך תתמלא מיד', השיב 

השופט ורמז לספרן בית המשפט שפתח ספר עב כרס והחל 

להקריא את נוסח החוק: 'אין להעביר ירקות, פירות או כל 

מדינה, לא בדרך הים ולא בדרך האוויר'. דבר מאכל אל תוך ה

תדהמה נפלה באולם. השופט דפק בפטישו והודיע כי 

הנאשם זכאי מכל אשמה. רק עורך הדין יגאל לוי חייך 

לעצמו בסיפוק. ספרי החוקים של המדינות השונות, נתונים 

כל הזמן לשינויים ולעדכונים על פי ההתפתחות 

קים, ככל שיהיו וההתקדמות של האנושות. אולם המחוק

חכמים ומלומדים, אינם מסוגלים להעלות בדעתם את כל 

האופציות והאפשרויות. פרקליטים ממולחים מנצלים 

פרצות אלו בחוק כדי לזכות נאשמים, אך בחוקי התורה 

שנכתבו ונקבעו על ידי בורא עולם, אין פרצות ואין דברים 

ל 'שלא חשבו עליהם מראש'. בפרשת השבוע אנו קוראים ע

מצוות פרה אדומה שחז"ל אומרים שטעמה נסתר מעינינו, 

ויש לקיימה כגזירה שאין לערער אחריה. הדבר הזה בא 

ללמדנו ולהזכיר לנו שגם במצוות אחרות, שנדמה לנו שאנו 

מבינים את טעמיהן ואת סיבותיהן, יש טעמים רבים אחרים 

הנסתרים מעינינו, ועלינו לקיימן בלי חשבונות והרהורים 

וך שמחה על הזכות וההזדמנות לשמוע בקול הקב"ה מת

  ולקיים את מצוותיו.
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