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               שופטים נגיעות מפרשת השבוע 

ל כל השדרה השיפוטית, מנהלית ומוסדות האומה.      אהנהגת העם ואל פרשת השבוע מדברת 
מלך, התורה דורשת ומצפה לניקיון כפים הגינות הוגנות עשיית צדק ודוגמא אישית מכולם החל מה

   בכל פעולה ,בכל קבלת החלטה והכרעה . ים ועד כל אדם מהשורה, נביאנים לווים , כהיםשופט 

אצלת סמכויות הכדי תוך  ותהסמכה חסרת גבול ואת ההנהגה הרוחנית התורה מסמיכה את השופטים
מעוררת כבוד יחד עם השתאות כאשר היא קובעת שכאשר אדם מגיע לשופט או מבקש לקבל הנחיה 

- ָּדם ְלָדם ֵּבין-ִּכי ִיָּפֵלא ִמְּמ ָדָבר ַלִּמְׁשָּפט, ֵּבין"  םבל ללא כל עוררין את פסיקתעליו לק חכמי ישראלמ 
ַהֹּׁשֵפט, ֲאֶׁשר ִיְהֶיה -ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים, ְוֶאל-ּוָבאָת, ֶאל... ִּדְבֵרי ִריֹבת, ִּבְׁשָעֶרי ִּדין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע

, ֵאת ְּדַבר ַהִּמְׁשָּפט ַּבָּיִמים ָהֵהם; ְוָדַרׁשְ  ְוָׁשַמְרָּת ... ִּפי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלך-ְוָעִׂשיָת, ַעל .ָּת ְוִהִּגידּו ְל
, ְוַעל-ַעל ַלֲעׂשֹות, ְּכֹכל ֲאֶׁשר יֹורּו לֹא ָתסּור,    ַּתֲעֶׂשה: יֹאְמרּו ְל-ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר-ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּו

 יא). -" (יז, ח.ָיִמין ּוְׂשמֹאל--ַיִּגידּו ְל-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ִמן

המפרשים  את " ָיִמין ּוְׂשמֹאל --ַיִּגידּו ְל-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-לֹא ָתסּור, ִמן על הציווי "הרב נחום בוצ'קו מביא 
שמאל ועל דברי הספרי הידועים, שם נאמר: "אפילו אומר לך על ימין שהוא ל(רש"י, רמב"ן ועוד) 

שמאל שהוא ימין". ולכאורה, על פי פשט הדברים, ישנו כאן ציווי לאמונה טוטאלית ועיוורת אחר 
דברי חכמים וכך אכן כותב הרמב"ן: "אפילו תחשוב בליבך שהם טועים והדבר פשוט בעיניך כאשר 

יך אהרוג אתה יודע בין ימינך לשמאלך תעשה כמצוותם, ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה או א
את האיש הנקי הזה, אלא תאמר כך ציווה אותי האדון המצווה על המצוות שאעשה בכל מצוותיו ככל 

לא נדרש מן היהודי מינימום של האם  .והדברים תמוהים מאד ! אשר יורוני העומדים לפניו..."
וכל נו נ? וכי יתכן שאת כל האחריות על מעשי שיפוטיות עצמית כלפי מעשה שהוא אמור לבצע

  החליטו עבורנו ? ש  רבותינולהשליך על 

 בירושלמימופיעה  אחרת עם מסקנה הפוכה לגמרידוגמא  .ות לשיטות שונותעל אותו פסוק יש דרש 
?  הוריות פ"א : "יכול אם יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין תשמע להם מסכת 

ל ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל (אז (דווקא) כשיאמרו לך ע –תלמוד לומר: "ימין ושמאל" 
  ? מאמרי חז"ל אלומה התשובה להבדלים הללו בין אכן מבוכה,  תשמע להם)".

על שמאל  נראין בעיניך"ואפילו  -בעל התורה תמימה מסביר שצריך לדקדק במילותיו של הספרי 
או סכסוך בין שכנים, ישנן כמה דעות  מסויםשהוא ימין". 'נראין בעיניך' היינו שישנו ויכוח הלכתי 

, אולי משום בורות שלך או שמא יש לך נגיעה אישית מסוימתנראה ודאי כדעה  ובעיניךבעניין, 
! אבל  םבדבר, אבל החכמים פסקו כדעה שונה. במקרה כזה אתה חייב להתקפל ולציית לפסיקת

וזהו עניין ודאי ולא  איסור ברור במקרה בו יש רבנים האומרים על ימין שהוא שמאל, כגון שמתירים 
 רק 'שנראה בעיניך' אז בודאי אסור לשמוע להם, וזוהי כוונת דברי הירושלמי.

ואכן, חיזוק לעניין זה מצאנו במשנה מסכת הוריות פ"א משנה א: "הורו בית דין וידע אחד מהם 
הרי זה חייב (קרבן חטאת) מפני שלא  -, או תלמיד והוא ראוי להוראה, והלך ועשה על פיהן שטעו

יש לדבר שהרי ידע שטעו. משמע שכשידוע בוודאות שטעו "  מפני שלא העיר הערה תלה בבית דין 
  .בעת טעות ודאית אסור לבטל דעתך ולנהוג כמותםולבדוק היטב שכן 

ברוב ש כמובן  .היא דקה כחוט השערהבמקרים מסוימים סוגיא זו היא מורכבת ביותר, ויתכן ו
המצבים צריך להקשיב להוראת הרבנים, ובמיוחד במקרים שאיננו בקיאים בכל הפרטים וההלכות אך 

או החלטות אדם  ,ולקבל החלטה רבנית שגויה  כולים להוריד אחריות ממעשינובד בבד אין אנו י
שמור על מינימום לחייבים ואנו והמוסר שהוסמך לרב אך מעשיו והחלטותיו נוגדים את דרך התורה 

  של עין שיפוטית כלפי מה שאומרים לנו לעשות.

  .ומבורך וחודש טוב שבת שלום

 שלר איתן 

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


