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               שופטים נגיעות מפרשת השבוע 

 כמנהגחף ולנהוג להיס , איסור, כהונהוכה , מלהסדרת הרשות השופטתעל פרשת השבוע מדברת 

, דיני מלחמה ם זוממים )מעלילי עלילות (,ערי מקלט ,עדי .יאי שקר, נבשוףכי ,ניחוש הגויים בנושאי 

כדאי להתעכב  בפרשה רעיונות רבים אשר נראים לנו היום ברורים ומוכרים אך  ועוד. פהעגלה ערו

 . ישרטוב והההצדק ללכת בדרך חובה ודרישה יש מעבר לקיום מצוות ש לזכור ותמיד 

  .בעולם העתיקומהפכני אולם תקדימי  אופייני לתורהות ודריש  חוקיםקודקס  )שוב(  מביאה פרשה ה

הגות התחילו ל אלפי שנים לפני שעמי העולם אתזו דקוצמה חכ ,רגישותבמסגרת של  המצוות ניתנות 

  תוטבעי ותכדריש  נראיםהפסוקים והדרישות בעינינו בזמננו ו .ושוויון יישם חוקי צדקולחשוב ל

התורה מדברת  עוצמה ו המבוססים על כח  בעולם של מלכים ושליטים דיקטטוריםאולם  ,ותוברור

הנהגה  . דרישה לט דרמטי ומוחלשינוי הו ז .שלטוןבולות להנהגה ולעת גקביו ת כח ועל הגבלבאומץ  

 ראש חסינות מפני מעשים  איןלמנהיג   .צדקואמת יושר תחת מדיניות נוקשה המבוססת על פעול ל

ֹּאת-ְוָכַתב לֹו ֶאת , הוא כפוף לדיני התורה "מידה הללוות החורגים מאמ  ְלִבְלִּתי  ...ִמְשֵנה ַהּתֹוָרה ַהז

בבית דין יישפט על מעשיו אם הוא לא יישפט בפני בית דין "ארצי " הרי שהוא  ",ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו-רּום

ולעיתים זה יעבוד לאורך לציבור וזולת לשקר לקל מאד "  יָךקֱאֹלה'   ָּתִמים ִּתְהֶיה, ִעם " .של מעלה

                                                                . דרכועל פי   ושופט  כליותלב ונבחן ע"י הקב"ה הבוחן ו ידוע גלוילדעת שהכל יש אולם זמן 

ְטִרים, ִּתֶּתן" ְפִטים ְושֹּ לנגישות לבתי  דרישה  – מקום ומקוםבכל  – ְשָעֶריָך-ְבָכל"  ְשָעֶריָך-ְלָך ְבָכל שֹּ

לדרוש לפעול כנגד עוולות שנעשו כנגדו חלש או חזק כל נזקק אפשרות למתן  צדק לכל. -המשפט 

שות  נגימרכזיות אלא הערים מרכזי או רק בבית משפט  ב  א להסתפקל .בכל מקום  צדק ט ולערוך משפ 

          . רונות לעוולותפתומניעת עיכוב ב יםעומסת ע, מניאזור וזאת בין השאר לצורך יעילות לכל

ְטִרים, ִּתֶּתן " -י גם במובן האיש  שפרשויש כידוע  ְפִטים ְושֹּ   לפני שאתה שופט  שפוט את עצמך " ְלָך שֹּ

 . החברה תיהיה בריאה וטובה יותרובצורה הזו  אחריםל או בא בדרישות

ֹּא ַתִכיר ָפִנים; ְולֹּא-לֹּא .ֶצֶדק-ָהָעם, ִמְשַפט -ְוָשְפטּו ֶאת"למערכת המשפט והבסיס היסוד  -ַתֶטה ִמְשָפט, ל

ַחד ַחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים, ִויַסֵלף ִדְבֵרי ַצִדיִקם ִתַקח שֹּ ף .ִכי ַהשֹּ -ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְשָּת ֶאת ֶצֶדק ֶצֶדק, ִּתְרדֹּ

ְלַמַען " טחה מביאה הב ביעור הרע  פדה על דרך הצדק והיושר ההק " .ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִיְשָרֵאל .... ָהָאֶרץ

                                                                           "                                        ָהָאֶרץ-ִּתְחֶיה ְוָיַרְשָּת ֶאת

אפילו בעת  ים מגויסנסיבות אישיות של  רגישות בב  להתחשבהכח בעלי התורה דורשת ממפקדי הצבא 

ב ְלֵביתֹו:-ָהִאיש ֲאֶשר ָבָנה ַבִית-ִמי"  מלחמה מצוקה ו  ֹּא ֲחָנכֹו, ֵיֵלְך ְוָישֹּ ָימּות, ַבִמְלָחָמה, ְוִאיש  -ֶפן ָחָדש ְול

ֹּא ִחְללוָנטַ -ָהִאיש ֲאֶשר-ּוִמי .ַאֵחר, ַיְחְנֶכּנּו ב ְלֵביתֹו: ע ֶכֶרם, ְול ָימּות, ַבִמְלָחָמה, ְוִאיש ַאֵחר, -ֶפן ֵיֵלְך, ְוָישֹּ

ֹּא ְלָקָחּה-ָהִאיש ֲאֶשר-ּוִמי  .ְיַחְלֶלּנּו ב ְלֵביתֹו: ֵאַרש ִאָשה, ְול ָימּות, ַבִמְלָחָמה, ְוִאיש ַאֵחר, -ֶפן  ֵיֵלְך, ְוָישֹּ

  " .ִיָקֶחָּנה

ו של כל אדם גורללאחריות של ראשי הקהילה לימוד  –ו במשמעותם מדהי  " גלה ערופהע"נושא 

ֹּא נֹוַדע, ִמי...ִיָמֵצא ָחָלל, ָבֲאָדָמה-יכִ   " בסביבתם ְפֶטיָך; ּוָמְדדּו, ֶאל ִהָכהּו ל ֶהָעִרים, -ְוָיְצאּו ְזֵקֶניָך, ְושֹּ

ת ֶהָחָלל ָבה ֶאל .ֲאֶשר, ְסִביבֹּ ֹּא ֶהָחָלל-ְוָהָיה ָהִעיר, ַהְקרֹּ ֻעַבד -ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת ָבָקר, ֲאֶשר ל

ֹּאָבּה, ֲאשֶ  ל-ר ל ִבים, ֶאל ...ָמְשָכה, ְבעֹּ ל, ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא, ַהְקרֹּ ָהֶעְגָלה, -ְיֵדיֶהם, ַעל-ִיְרֲחצּו, ֶאת ֶהָחָלל-ְוכֹּ

ֹּא ָראּו-ָיֵדינּו, לֹּא שפכה )ָשְפכּו( ֶאת ְוָענּו, ְוָאְמרּו: .ָהֲערּוָפה ַבָּנַחל ָך  ַכֵפר ְלַעמְ  ַהָדם ַהֶזה, ְוֵעיֵנינּו, ל

 "  .ִּתֵּתן ָדם ָנִקי, ְבֶקֶרב ַעְמָך ִיְשָרֵאל; ְוִנַכֵפר ָלֶהם, ַהָדם-ְוַאלה'  ָפִדיתָ -ִיְשָרֵאל ֲאֶשר

 צחורהלא ידוע מי  כאשרבתחום הישוב  (מגיפה... במלחמה  או )רשלנות מוות מ או  יש רצחש מקרה  ב

א לחשבון  שאמור לזעזע את החברה ולהבישראשי הציבור נדרשים לערוך טקס שלם מתחייב לערוך 

ֹּא  ולהכריז " נפש  ֹּא ָראּו-ֶאת ָשְפכּוָיֵדינּו, ל חת לקמנהיגי הציבור דרוש מ" ל ַהָדם ַהֶזה, ְוֵעיֵנינּו, ל

         . מוותלמנוע  יםלויכש ומחדלים  פשעיםבאחריותם למנוע להבין ש בני הקהילה ובריאות על אחריות 

ף"   " .ָהָאֶרץ-ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְשָּת ֶאת ֶצֶדק ֶצֶדק, ִּתְרדֹּ

  .שבת שלום

 שלר איתן 

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן אטל ונתן ז"ל


