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 מערכת המשפט תושדק 
שיחה שנאמרה במגדל בשנת תשע"ו

 ומשפטמלחמה 

שופטים, עוברת התורה פרשת  ,באמצע פרשת השבוע שלנו

בית משפט, אכיפה,  -מהעיסוק בענייני מערכות השלטון 

  -לדיני מלחמה  -כהנים 

י ִּֽ ה ַעל כ   ְלָחָמָ֜ א ַלמ   ָךָ֔  ֵתֵצֵ֨ ְ מ  ב מ  ם ַרַ֣ ֶכ֙ב ַעַ֚ יָת ֤סו ס ָוֶרֵ֨ ָ֜ ָרא  ָך וְִּֽ ְיֶבֶ֗ א ִּֽ

י ִּֽ א ֵמֶהֶ֑ם כ   יָרָ֖ א ת  ם ה' ל ֹ֥ י  ְצָרִּֽ ַעְלָךָ֖ ֵמֶאֶֹ֥רץ מ  ִּֽ ְך ַהמ ַ ָָ֔ מ  יָך֙ ע   .ֱאל ֶהֵ֨
 )דברים כ', א'( 

, אבל 'כי תצא'תמיד חשבנו שענייני מלחמה נמצאים בפרשת 

רואים שהיא אמנם פותחת במלחמה  בה מתבונניםאם 

אבל כל כולה עוסקת  (מלחמת עמלק)ומסתיימת במלחמה 

הפרשה עם הכי הרבה מצוות בעצם במצוות אחרות. זו 

בפרשת דווקא ר העיסוק במלחמה הוא מהתרי"ג, ועיק

שופטים.  וצריך להבין מה הקשר בין ענייני היציאה למלחמה 

 לעניינה של פרשת שופטים.

הפרשה פותחת  -נראה מהתחלה את מבנה הפרשה 

במערכת המשפט והאכיפה, הכפיפות למערכת המשפט וכו'. 

קריאת שני עוסקת בענייני המלכת מלך, שלישי עוסק בכהנים 

למרות שהקשר בין הכהנים למערכות השילטון נראה הלוויים, ו

הכהנים הם  -רופף בראיה ראשונית, הרי שהקשר מהותי מאד 

הם שופטי העם, ולא רק מקריבי הקרבנות שלו. רואים את זה 

  -לאורך כל תחילת הפרשה 

ט ֶָ֗ פ  ש ְ ר ַלמ   ָך֙ ָדָבָ֜ ְ מ  ֵל֩א מ  ָ פ  י י  ַ֣ ל ...כ   יָת ֶאֵ֨ ַָ֣ ְוָעל ָ֔ ֹ֥ר  ְוַקְמת  ם ֲאש ֶ ו  קָ֔ ָ ַהמ 

ר  ְבַחַ֛ ו   ה'י  ל ו ָבאָתֶ֗ ֶאל .ֱאל ֶהָ֖יָך ב ִּֽ ם ְוֶאֵ֨ ָ֔ י   ְלו  י֙ם ַהִּֽ ֲהנ  ט  ַהכ  ִּֽ ַהש   ֵפָ֔

ים ָהֵהֶ֑ם ַ֣ מ  י ָ ה ב ַ ָ֖ ְהיֶ ִּֽ ֹ֥ר י   ט(-)דברים, י"ז, ח ...ֲאש ֶ

ר יש  ֲאש ֶ ִ֞ ַעִּֽ ֶאל ְוָהא  מ ֤ י ש ְ ֵ֨ ְלת   ן ְלב  ו  ַ֣ה ְבָזדֶ֗ ֲעש ֶ ִּֽ ד  יַ ע ֵמִ֞ ַהכ  ֵה֙ן ָהִּֽ

֤ ֙ם ֶאתְלש ָ  )שם י"ב( ה'... ֶרת ש ָ

  -גם המלך צריך לכתוב לעצמו ספר תורה 

ו  ֶאת ַתב לָ֜ ה ַהז  את֙ ַעל ְוָכֵ֨ ָר֤ ו  ה ַהת  ֵנֵ֨ ש ְ ים  מ  ֹ֥ ֲהנ  י ַהכ  ִּֽ ְפֵנָ֖ ל   ֶפר מ  ֵסָ֔

ם ִּֽ י   ְלו   )שם י"ח( ...ַהִּֽ

                                                           
אמנם יתכן גם שופט שאיננו מן הכהנים או מהלווים אבל הם הראשונים  1

  לשיפוט.והקודמים 

הוא להקריב קרבנות אבל  עד היום חשבנו שתפקיד הכהנים

התורה מחדשת לנו כאן ומעתה נבין כי תפקידם הוא קודם כל 

להורות חוקים, ללמד תורה ולשפוט את ישראל, ממש כבברכת 

  -משה לשבט לוי בסוף ימיו 

ָרֵאֶ֑ל ש ְ ָרְתָךָ֖ ְלי  ב ְותו  יָך֙ ְלַיֲעק ָ֔ ֶט֙ ָ פ  ש ְ ֤רו  מ   )דברים ל"ג, י'( ...יו 

ההסבר הפשטני בפסוק הוא שהכהנים היו מפיצי התורה 

אבל האור החיים  ,ומלמדיה, מחלקים חוברות ברמזורים וכו'

'שופטים  -הק' מבאר אחרת. על הפסוק הפותח את פרשתנו 

ושטרים תתך לך לשבטיך', מבאר האוה"ח הק' כי בכל עיר ועיר 

ן' ישנה סנהדרין מקומית אולם מעל לכולן יש 'בית משפט עליו

שהוא מבני שבט לוי. הם האחראים על כל המשפט. לכן גם 

האורים והתומים נקראים 'חשן המשפט', ולכן כאשר באים אל 

 השופטים באים אל 'הכהנים השופטים'. 

 הכהן, הוא השופטהוא 

ני השופטים ובדרוש בדרשותיו, מביא דרשה ארוכה בענייהר"ן 

יא' הוא מביא שפרנסת המלך היא מהעם ואילו השופטים, כיוון 

למנוע ניגודי אינטרסים בינם לבין העם הנשפטים על שצריך 

פרנסתם היא מהתרומות  -ידם, ומכיוון שהשופטים הם כהנים 

והמעשרות שממילא כולם חייבים להביא, ולכן ממשיכה 

  -הפרשה ומפרטת 

ם ַבח א  ָ֖ י ַהז ֶ ְבֵחֹ֥ ת ז ִּֽ ם ֵמֵאַ֛ ת ָהָעֶ֗ ים ֵמֵאַ֣ ָ֜ ֲהנ  ט ַהכ  ִּֽ ֵַ֨ פ  ש ְ ְהֶי֩ה מ  ה י  ר  ְוֶזֶ֡ ו  ש ַ֣

ם ה א  ָבִּֽ ם ְוַהק ֵ י  ָ֖ ָחיַ ַע ְוַהל ְ ר ֹ֥ ן ַהז ְ ֶ֑ה ְוָנַת֙ן ַלכ  ֵהָ֔ ְנָךָ֜ . ש ֶ ָגִּֽ ית ד ְ ֵראש  ֵ֨

ן ֶ ת  אְנָךָ֖ ת   ז צ ִּֽ ֹ֥ ַ֛ית ג ֵ ָך ְוֵראש   ְצָהֶרֶ֗ ָךַ֣ ְוי  ש ְ ירִּֽ ו   ת    ד( -)דברים י"ח, ג .לִּֽ

איפוא שהציור שציירנו שמחלק  נוימדבר יוצא !זו ממש מהפכה

הכהנים שמתעסקים  בין השופטים שדנים בבית משפט לבין

בענייני הקדושה הוא ממש לא נכון. זה ציור גויי לחלוטין. לפי 

מה שלמדנו כעת, כאשר בעלי דין באים למשפט הם באים 

מערכת צדק אמיתית  1בפני הכהנים והלווים שהם השופטים.

יכולה להיוצר רק אם נפסיק את ההפרדה בין המערכות הללו. 

ם מעבירי התורה והקדושה רק אם נבין שהכהנים והלווים שה
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בעם, הם גם שופטיו. 'הפרדת דת ומדינה' היא חלוקה של גוים 

והיא אנטיתזה לפרשת שופטים. פרשת שופטים עוסקת אכן 

'בין דם לדם  -גם בענייני משפט אזרחיים אבל גם בדיני טהרות 

בין דין לדין בין נגע לנגע'. אין חלוקה, אין הפרדה. בבית הדין 

קדושה וגם בענייני ממונות גם בענייני טהרות ו הגדול יושבים

 .וכיו"ב

תפקיד הכהנים הוא להזכיר לנו שאנחנו עומדים לפני אלוקות. 

התפיסה החילונית את מערכת המשפט היא ממש סכנת 

נפשות לקיומה של החברה והאומה הישראלית. הנחת היסוד 

שלהם היא שאין אלוקים. נקודת המחלוקת היא האם 

להים הוא" והתפקיד שלנו הוא "צדק צדק תרדף -לא"המשפט 

למען תחיה וירשת את הארץ", או שמא הארץ זה ברור שהיא 

שלי, וכל הרווחה הכלכלית תלויה רק בי ולכן גם אל ההחלטות 

המשפטיות אני יכול להגיע לבד, בעצמי, ובכל מחיר. מהר מאד 

מגיעים מזה לכך שאני יכול להחליף את הקב"ה, את הבורא, 

ובלי לשים לב אתה עצמך הופך לסכנה הקיומית של החברה. 

 "הכל שפיט".

 צדק הוא נוסחה לניצחוןמשפט 

פתחנו בבירור הקשר של פרק כ' לפרשת שופטים. לכאורה 

הוא מדבר על נושא אחר לגמרי. הרי גם כשמתקדמים בפרשה 

ומגיעים לסוף פרק י"ט, מוצאים שם שהתורה עוסקת בדיני 

אבל מיד לאחר  2עדים זוממים, דינים אזרחיים. -ראיות ועדים 

מכן מגיע פרק כ' ופתאום עוברים לענייני מלחמה ולפחד 

 -ממנה 

י ִּֽ ה ַעל כ   ְלָחָמָ֜ א ַלמ   ָךָ֔  ֵתֵצֵ֨ ְ מ  ב מ  ם ַרַ֣ ֶכ֙ב ַעַ֚ יָת ֤סו ס ָוֶרֵ֨ ָ֜ ָרא  ָך וְִּֽ ְיֶבֶ֗ א ִּֽ

א ֵמֶהֶ֑ם יָרָ֖ א ת   )כ', א'(... ל ֹ֥

  -את התשובה נותן לנו רש"י במקום 

ר לך אם עשית משפט כי תצא למלחמה. ... דבר אחר, לומ

צדק אתה מובטח שאם תצא למלחמה אתה נוצח, וכן דוד 

)תהלים  יתי משפט וצדק בל תניחני לעושקי'הוא אומר 'עש

 קיט, קכא(.

אם אתה לא עושה משפט צדק אתה מגיע לסדום  -כלומר 

ועמורה, להחרבת החברה הישראלית. זה עניינה של סמיכות 

פרק כ' לפרשת שופטים. זו נקודה יסודית מאד. איך אני יודע 

אם הקב"ה נמצא בקרבנו? לפי איך שמתנהלת מערכת 

המשפט. היה פעם שופט אחד 'חכם' שאמר "מלא כל הארץ 

רץ כבודו" זה כבר מיושן עבורו... היום "מלא כל הא 3משפט".

המשפט האנושי והשופטים תופס את מקום הקב"ה. מה 

שתפיסה כזו גורמת היא שגם את החוקים שלך עצמך אתה 

לאט לאט זונח, כי אם אין אלקים אז מבחינה מוסרית אתה 

עצמך חייב להחליף אותו, לפי תפיסתך. 'החברה מתדרדרת 

                                                           
ְמ֧דּו ְשֵני" - שהכנים הם השופטים וגם שם מוזכר שוב 2 ָֽ ר ְוע  ים ֲאשֶׁ ִׁ֛ ֲאנ ש  ָֽ  ה 

ְפֵנֵ֣י  יב ל  ִ֖ ר  ם ה  ֶ֥ הֶׁ ם ה'ל  ֵהָֽ ים ה  ֶ֥ מ  ּו ַבי  ְהיִ֖ ָֽ ר י  ֶ֥ ים ֲאשֶׁ ְפט ִ֔ י֙ם ְוַהש ֵ֣ ֲהנ  י ַהכ ָֽ ְפֵנֵ֤  )שם י"ז(" ל 
 נאמר ע"י נשיא ביהמ"ש העליון לשעבר אהרן ברק. 3
חוקי התורה אם אין שני עדים אי אפשר להרשיע אדם. העדים הם ע"פ  4

לא הנ"ל אבל השופט האנושי  להשתמש בהם ובהיעדרם אין משפט. הכלים

מבוגר אחראי שיחליף את אלוקים וצריך  -והמוסר שלה נרקב' 

ויתפוס פיקוד. מי יעשה את זה? הפוליטיקאים? כשאתה מביט 

במראה אתה מבין שהיחיד שיכול לעשות את זה הוא אתה 

עצמך, אדוני השופט. הרי אתה בן אדם ישר, אין סיכוי שאתה 

ח"ו הפכת להיות מושחט... לאט לאט אתה כבר לא מחוייב לא 

אלא להגדרות המשפט  4של התורהרק להגדרות ולחוקים 

האנושי שלשיטתך אבד עליהן הכלח. אם אין אלהים, אם ה' 

אתה מרגיש שאתה חייב להחליף אותו ואז  -אלוקיך אינו עמך 

"צדק צדק תרדוף" הופך להיות "צדק צדק תשיג". בכל מחיר. 

החובה עלינו היא לרדוף את הצדק ולאו דווקא  -שלא נתבלבל 

ין לך כלי משפט שדרכם ניתן להגיע לצדק להשיג אותו. אם א

מי נתן לך רשות להשתמש בכלים אחרים, כמו 'אומדן' למשל  -

 או 'מבחן הסבירות' ?!

כך מייצרת מערכת המשפט המודרנית תופעות כמו 'עד 

מדינה'. לא נעים לומר את זה בקול רם אבל עד מדינה הוא עוד 

דם יכול פושע שנכנס למערכת חוץ מהשופט עצמו... איך א

להעיד על עצמו? להעיד לבד ועוד בדברים שהוא נוגע בהם? 

יושב שם שופט או שופטת שיושבים לבד, שומעים עד שמעיד 

ואתה  -לבד, על עצמו, אין שום כללים, שום סדר דין פלילי 

קורא לזה משפט! זה אבסורד. טיפה צניעות אין שם. והתוצאה 

 ך"..."כי תצא למלחמה על אויבי -המיידית היא 

 שמעורבת בחייםתורה 

כל הפרשה לא באה אלא כדי ללמד אותנו שהשופט, הוא הלוי, 

צריך להיות מעורב במערכת. הוא זה שעומד בראש מערכת 

הרווחה והשיקום בערי המקלט, הוא עומד בראש מערכת 

המאסר שהרי ערי המקלט הן המאסר היחיד שמופיע בדיני 

 התורה. שבט לוי איננו שבט מנותק שעוסק רק ברוחניות אלא

הוא מעורב בכל תחומי החיים. התורה היא תורת חיים. כהן 

משוח מלחמה זה לא 'נציג הרבנות' שמגיע לתת שיחה 

 ביציאה לקרב. הוא חלק ממערכת הצבא. 

  -גם בסוף הפרשה, בעניין עגלה ערופה, מופיע 

ר  ַחִ֞ ם ב ָ י ָבֶ֗ ַ֣ י֒ כ   י ֵלו  ֵנַ֣ י֘ם ב ְ ֲהנ  ו  ַהכ  ִּֽ ש ַ֣ ג ְ ַ֣ ה'ְונ  יָך֙ ְלש ָ ְך ֱאל ֶהֵ֨ ְלָבֵרָ֖ ו  ו  ְרתָ֔

ַ֣ם  ש ֵ ל ְוַעל ה'ב ְ ָ ה כ  ָ֖ ְהיֶ ִּֽ יֶהֹ֥ם י  יב ְוָכל פ   ֹ֥ ַגע ר  ְקֵנ֙י הָ . ָנִּֽ ל ז  יר ְוכ ֶ֗ ַ֣ ע 

ָ֖ים ֶאל ר ב  וא ַהק ְ ְרֲחצו ֙ ֶאת ַהה ָ֔ ל י  ָחָלֶ֑ ם ַעל ֶהִּֽ ה  ְיֵדיֶהָ֔ ֶעְגָלָ֖ ָהִּֽ

ַחל ִּֽ ה ַבנ ָ ָפֹ֥ ֲערו  ְִּֽפכו ֙ . ָהִּֽ א ש ָ ינו  ל ֤ ו  ָיֵדֶ֗ ְמרֶ֑ ו  ְוָאִּֽ ה  ֶאתְוָענָ֖ ם ַהז ֶָ֔ ַ֣ ַהד ָ

ו   א ָראִּֽ ינו  ל ֹ֥ ל. ְוֵעיֵנָ֖ ָרֵא֤ ש ְ ָך֙ י  ְ ֩ר ְלַעמ  ֵ פ  ַ  '(ח-)דברים כ"א, ה' ...כ 

דווקא פרשת שופטים היא זו שמדברת על הכהן ועל הנביא. 

  -הפרשה הזו באה ומבררת גם שהמלך כפוף לנביא 

ְלת  ֤י רו ם ן ְלב  ו ר מ  ְלת  ַ֛י סֹ֥ יו ו ְלב  ֶאָחָ֔ ֙ ֵמִּֽ ין  ְלָבבו  ַ֣ ְצָוָ֖ה ָימ  ַהמ  

אול מ ֶ֑  י"ז, כ'( )שם ...ו ש ְ

 -ואומר שם רש"י במקום 

לקבל  ,סח לעצמוינריח את עצמו בשם הצדק החדש שהוא מקבל את זה ומכ
, החלטות הרות גורל גם בלי העדים, על פי כללים חדשים שהוא מגדיר

. 'נסיבתיות', 'רחמים', 'מבחן הסבירות' וכיו"ב -נותן להם ושמות יפים שהוא 
  .לצערנו התפיסה הזו כבר הפכה להיות מקובלת מאדו
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 .אפילו מצוה קלה של נביא. ולבלתי סור מן המצוה

 -למה רש"י מוכרח לומר את זה? כי בפסוק הקודם מופיע 

ְרָא֙ה ֶאתלְ  ... ד ְלי  ְלַמֶ֗ ַען י  ר ֶאת ה' ַמַ֣ מ ֹ֠ ש ְ יו ל  ל ֱאל ָהָ֔ ָ בְ  כ  י ד   ֵרִ֞

ה  ָרֹ֥ ו  תִָּֽם ַהז  ַ֛את ְוֶאתַהת  ֲעש  ה ַלִּֽ ֶ ים ָהֵאָ֖ל  ֹ֥ ֻחק    )שם י"ט( .ַהִּֽ

ואם כן, הכוונה לא יכולה להיות לקיים את מצוות התורה )זה 

כבר בפסוק הקודם( אלא מה שנשאר הוא רק מצווה קלה של 

 נביא. 

 כפוף לנביאמלך 

בכל חברה  -על בסיס הרקע הזה מגיעים לדבר הנפלא הבא 

ואילו אצלנו  ואומה בעולם, המלך הוא זה שנמצא בראשה

המלך כפוף לנביא. מערכת הבנויה באופן זה תביא אותנו 

לזהירות ראויה מכל מיני תופעות שמפורטות בהמשך הפרשה 

כמו מעוננים, מכשפים וקוסמים, חוברי חבר וכו'. והאנטיתזה 

לכל התופעות השליליות הללו מופיעה בסוף הקריאה 

  - רביעי(קריאת )שמדברת עליהם 

ם  ָ֖ ה ע  ים ת  ְִּֽהֶיָ֔ ַ֣ מ  ָ יךָ  ה'ת   )שם י"ח, י"ג(.  ֱאל ֶהִּֽ

  -ורש"י מבאר שם 

 התהלך עמו בתמימות ותצפה לו. תמים תהיה עם ה' אלהיך

ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל 

 .תהיה עמו ולחלקו בתמימות, ואז

'שלים תהי', שתהיה שלם, אבל  -אונקלוס תרגם 'תמים תהיה' 

רש"י בחר לפרש באופן אחר כנ"ל כי הוא רוצה לומר שאם 

'תמים' הכוונה היא להיות שלם עם הקב"ה ומצוותיו, אז למה 

זה מופיע דווקא אחרי כל הפירוט של שואל אוב וידעוני וכו'? 

מה זה קשור? והתשובה היא שבן אדם הרבה פעמים דואג 

העתיד ובעומק זה מראה שלאדם  מהעתיד ורוצה לדעת את

עצמו אין אמונה באלוקים. ולכן ההמשך של הפרשה הוא 

אישה כידוע לא יכולה  -הנביא. וכעת נגיע לחידוש הנפלא 

להיות חברה בסנהדרין, היא גם לא יכולה להתמנות למלך ואף 

לא לשמש בבית המקדש אף אם היא בת כהן. גם אדם זקן 

כהן בסנהדרין ואף לא ילד קטן מאד, מופלג בשנים לא יכול ל

נביא ואף כאשר היא  כמובן. אבל בוודאי שאשה יכולה להיות

מרים  -קטנה. הנביא הראשון שמוזכר במקרא היא נביאה 

שהתנבאה כבר בגיל חמש, עוד לפי הולדת  5אחות אהרן,

כך מביאים חז"ל על הפסוק "ותקח מרים הנביאה אחות משה! 

, שהכתוב ייחסה כנביאה ט"ו, כ'()שמות ף בידה.." ואהרן את הת

מלמד שהתנבאה עוד לפני שמשה נולד,  -וכאחות אהרן 

שאמרה לאביה עמרם שיחזור וייקח את אמה יוכבד על אף 

וגזר על כל ישראל לשלח את  שהושיב עמרם בית הדיןגזרת 

 והוא שמע לקולה כיון שאמרה לו זאת בנבואה. - הנשים

יצחק לקבל את הברכה, בדומה לכך, גם כאשר נכנס יעקב ל

בציוויה של רבקה אמו, הוא אומר 'אנכי עשו בכורך', ומבאר 

שעשה כן בגלל שרבקה  )בראשית כ"ז, י"ט(שם האבן עזרא 
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  והאמהות היו נביאות אבל לא מוזכר מה היה נבואתם, ואכמ"ל.

והיוצא מכל  6ציוותה אותו לומר כך, שכן כך היא קבלה בנבואה.

הנ"ל הוא מה שמלמדת אותנו הפרשה שהנביא יכול לבטל לפי 

ן אליהו בהר הכרמל. אם בא שעה גם ממצוות התורה. וכ

הנביא ומורה לעקור באופן קבוע מצווה אחת מהתורה הרי 

שהוא בוודאי נביא שקר, אבל אם הוא מצווה לעשות כן לפי 

 זה בהחלט יכול להיות נבואת אמת.  -שעה 

נביא, שהוא כאמור המדרגה הגבוהה ביותר בישראל, שאפילו 

 -שראל המלך כפוף לו, יכול להיות כל אחד ואחת מי

י נ  מ ָ֔ ָ יָך֙ כ  ַאֶחֵ֨ ָך֤ ֵמִּֽ ְרב ְ ק   יא מ  ֵ֨  )י"ח, ט"ו( ...ָנב 

 שהנבואה בתוכנוהאמין ל

במעמד הר סיני ביקשנו ממשה רבנו שאנחנו לא מסוגלים 

'דבר אתה עמנו פן נמות'. מה פתאום הם -להכיל את קול ה' ו

אומרים את זה באמצע מעמד הר סיני? אלא הדבר היחיד 

, הוא א"זיע שצריך כדי לממש את הנבואה, מבאר השפת אמת

להיות אחד שהוא גיבור במידותיו ושולט בייצרו. הרמב"ם 

זה ואומר שמי שהגיע לכך אזי האל מנבא אותו. אין מגדיר את 

  -אפשרות שלא 

ואין הנבואה  ,מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם

ולא יהא  ,גבור במדותיו ,חלה אלא על חכם גדול בחכמה

אלא הוא מתגבר בדעתו  ,יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם

ם אד .והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאד ,על יצרו תמיד

כשיכנס  ,שלם בגופו ,שהוא ממולא בכל המדות האלו

לפרדס וימשך באותן הענינים הגדולים הרחוקים ותהיה לו 

דעה נכונה להבין ולהשיג והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי 

והולך ומזרז עצמו ומלמד  ,כלל העם ההולכים במחשכי הזמן

נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים 

אלא דעתו פנויה תמיד למעלה  ,הזמן ותחבולותיו ולא מהבלי

קשורה תחת הכסא להבין באותן הצורות הקדושות 

ומסתכל בחכמתו של הקב"ה כולה מצורה  ,הטהורות

מיד רוח הקודש  ,ראשונה עד טבור הארץ ויודע מהן גדלו

ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו במעלת  .שורה עליו

לאיש אחר ויבין בדעתו המלאכים הנקראים אישים ויהפך 

שאינו כמות שהיה אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם 

והתנבית עמם ונהפכת לאיש 'החכמים כמו שנאמר בשאול 

 )רמב"ם יסודי התורה ז', א'( .'אחר

 -אנחנו מבינים למה האשה היא כמו איש בנבואה ואף יותר? 

כי היא יותר קרובה לשלמות הידיעה האלוקית. לכן היא 

הראשונה שפותחת בנבואה במקרא, ולכן האמונה היא אחד 

כדי שנאמין שגם אני יכול להגיע ולהיות  -מעיקרי אמונת ה' 

 נביא!

ת בעצם פרשת שופטים שלכאורה באה לתאר מערכת טכני

, לתאר את מערכת עליון( -מחוזיים  -)שבטיים של בתי משפט 

ואת המלך, עוסקת באיך מגיעים לעולם  )השוטרים(האכיפה 

שבו האדם יכול וצריך להגיע לנבואה, כי בכל אחד מאיתנו יש 

עשו ו'אנכי מי שאנכי,  התקב היולא כמו שמבאר רש"י שכוונתנו של יע 6

 הוא בכורך', דבר שלא מתקבל על הדעת לשיטת הא"ע.
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פוטנציאל לנבואה, ובעולם שבו השאיפה היא להגיע לנבואה 

מערכות  ממילא יש תשובה לשאלתנו הראשונה מה הקשר בין

)לווים לבין מערכת הקדושה  )בתי משפט, אכיפה ומלך(השלטון 

אמרו חז"ל "לא חרבה  -. מתי יש חורבן בעולם? ונביאים(

 ירושלים על שדנו בה דין תורה". 

נזכרתי בדבר מדהים בשמו הרבי ר' בונם מפשיסחא זיע"א. 

בכל מקום, בכל מצווה, יש חלוקה בין הדבר עצמו לבין הסייג. 

התורה אמרה שצריך לשבות ביום השביעי וחז"ל באו  -מא לדוג

תוספת שבת. אלו שני דברים שונים  -והוסיפו לזה סייג 

ונפרדים. אומר הרבי ר' בונם שיש רק דבר אחד שההרחקה 

"צדק  -"מדבר שקר תרחק", והמקביל לו  -היא הדבר עצמו 

צדק תרדוף". אם אתה לא רודף את הצדק, החוק עצמו לא 

 . יתקיים

 אנושי-עלשופט 

האדם איננו אמת, יש לו אגו, הוא מושפע  -בואו נדבר דוגרי 

גם השופטים שבינינו. ערב לפני  -מכל מיני דברים חיצוניים 

הכרעת הדין במשפט נשיא המדינה לשעבר משה קצב, ואחרי 

כל המסע התקשורתי בענין, אמר אחד מבכירי השופטים 

ופן "אין בן אנוש שיכול לשפוט בפרשה הזו בא-בישראל ש

אובייקטיבי והגון, אין לזה שום ערך. הדין כבר הוכרע. מי שיכול 

אנוש". פגשתי אותו -לתת את הכרעת הדין צריך להיות על

"לפי דבריך אין בן אנוש שיכול היה  -לאחר מכן ואמרתי לו 

לשפוט שם ובכל זאת הם ישבו ושפטו. אתה מכיר אותם. האם 

ט חייך אלי, ואז אנוש?", אותו שופ-הם באמת נראים לך על

אנוש? כי לפי הגדרתך שלך -"אז אולי תת -המשכתי ואמרתי לו 

 -בני אנוש הם לא". הוא אמר לי בחיוך רחב, ואני מצטט 

ם משחקים ובסוף מישהו . הבעיה היא שכול.."שיחקת אותה"

. איך אפשר לסמוך על השופטים המשחקים הללונהרג בשל 

וק ואחר כך באים ושואלים מה הקשר של הפס !האלה בכלל?

"תמים תהיה עם ה' אלקיך" לפרשת שופטים. השאלה בכלל 

ופיע? לכן כול להאלא איפה זה ישפה, ברור  -לא מתחילה 

המערכת צריכה להיות כפופה לנביא, לכן יושבים שם 

הכהנים, האנשים הכי רוחניים שיש, שאין להם חלק ונחלה 

בארץ. לכן הכהנים מתפרנסים רק מהמיסים האלוקיים 

ר אחר, כדי שהם לא יהיו שמובאים לבית המקדש ולא מדב

בעלי אינטרס כלפי מישהו כזה או אחר. החידוש של הר"ן 

היא עד כמה 'ההשפעה  )והאוה"ח אף יותר לאחריו(בדרשות 

לא רק בענייני  -הכהנית' היא הדומיננטית על מערכת המשפט 

 הקרבנות אלא במערכת המשפט.

מתי בית המקדש חרב? כאשר המערכת השתלטה על 

ונה הפכה לשקר אחד גדול. במקרה כזה הכהונה והכה

הגאולה שלנו הפכה לחורבן. כשהמערכת משתלטת ואומרים 

ופוסחים על שתי הסעיפים  )ירמיהו ז', ד'('היכל ה' היכל ה' המה' 

על הכהנים שרצו על  )יומא כ"ג(זה הסוף. הגמרות מספרות  -
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 נמצא בו.

הכבש ודחפו ורצחו אחד את השני, ושהיתה טהרת כלים 

יותר משפיכות דמים וכו'. כשהנביא מצווח הוא  חביבה עליהם

לא מדבר רק על שופטים אלא גם על הכהנים. נכון שבבית 

המקדש שכולנו מתגעגעים אליו שם נמצאים רק הכהנים וזר 

לנו זה נוח לראות את המציאות כך  7שיביא קטורת זה אסור.

בחלוקה דתית ואזרחית. יותר קל לנו בעולם המערבי שאנחנו 

ו לראות את ביהמ"ק עם 'הדוסים' ואת בית המשפט עם חיים ב

 'החכמים האמיתיים'... וזו הטרגדיה, וזו כל הפרשה שלנו.

 נטע אשרה שאינו הגון כאילו דייןהמעמיד 

  -זה החידוש הגדול בפסוק 

ר יש  ֲאש ֶ ִ֞ ַעִּֽ ֶאל ְוָהא  מ ֤ י ש ְ ֵ֨ ְלת   ן ְלב  ו  ַ֣ה ְבָזדֶ֗ ֲעש ֶ ִּֽ ד  יַ ע ֵמִ֞ ַהכ  ֵה֙ן ָהִּֽ

֙ם ֶאת ֶ֤רת ש ָ ו  ֶאל ה' ְלש ָ יָך אָ֖ ט ֱאל ֶהָ֔  )שם י"ז, י"ב( ...ַהש   ֵפֶ֑

לכאורה, היה צריך להיות כתוב '..לבלתי שמע אל הכהן או אל 

השופט', ומדוע פירטה התורה 'הכהן העומד לשרת שם את ה' 

אלהיך...'? הרי הכהן עומד כאן בתפקידו כשופט ולא כמקריב 

קרבנות? אלא מדובר בכהן שמבין שכל עניינו ועבודתו הן 

אין לו אגו. פעם היה בבית הספר  -הוא משרת ת', ר  בבחינת 'ש  

 'מנהל משק'... -השרת, היום כבר אין שרת אלא יש  -תפקיד 

עכשיו מובן לנו שגם פרשתנו, פרשת שופטים, וגם פרשת 

משפטים, שתיהן סמוכות למזבח. פרשת משפטים באה מיד 

  -אחרי הציווי 

א ל ְול ִּֽ ת ַעִּֽ ה ְבַמֲעל ָ֖ י ַתֲעֶלֹ֥ ֶ֑ ח  ְזב ְ  )שמות כ', כ"ב( ...מ 

 -ורשי במקום אומר 

ולמה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח לומר לך שתשים  ...

 .סנהדרין אצל המקדש

ופרשת שופטים באה לאחר שלשת הרגלים שמסיימת את 

 -פרשת ראה, ולפני הפסוק 

א ל ל ִּֽ ָ ה כ  ָרָ֖ ע ְלָךַ֛ ֲאש ֵ ֹ֥ ט ַ ח  ת  ַ֛ ְזב ַ ֶצל מ  ץ ֵאֶ֗ ִַּֽעֲ  ה'ֵעֶ֑ ֹ֥ר ת  הֱאל ֶהָ֖יָך ֲאש ֶ  ש ֶ

ךְ  ִּֽ  )דברים ט"ז, כ"א( .ל ָ

  -עד שאמרו על כך חז"ל 

 ,כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה בישראל

וסמיך ליה  'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך' שנאמר

ובמקום תלמידי  -אמר רב אשי  '.לא תטע לך אשרה כל עץ'

)עבודה  .'אצל מזבח'חכמים כאילו נטעו אצל מזבח שנאמר 

 זרה נ"ב.(

כל מושג הכהנים הלווים, אומר הרמב"ם, וזו הנקודה 

  -המרכזית, שייך לכל ישראל 

ה עם אחיו ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזת

לשרתו ולהורות דרכיו הישרים  ה'מפני שהובדל לעבוד את 

יורו משפטיך ליעקב 'ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר 

לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין  '.ותורתך לישראל

מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח 
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והוא ברוך  'חילו ה'ברך 'גופן אלא הם חיל השם שנאמר 

ב"ם הל' שמיטה )רמ '.אני חלקך ונחלתך'הוא זוכה להם שנאמר 

 (ויובל י"ג, י"ב

ראשית רואים כאן שלרמב"ם פשוט ששבט לוי הוא הממונה 

  לימוד התורה והוראת משפטיה, ולא רק הקרבת הקרבנות. על

 מעיין הנבואה הננו נקראים'אל '

והעיקר הוא שזה לא דווקא שבט לוי אלא כל אחד מישראל 

  -ואולי אף כל אדם בעולם כולו 

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם 

 ה'אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני 

 שאין הכוונה כאן לעבודת המקדש[מכאן ברור ו]לשרתו ולעובדו 

והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל  ה'לדעה את 

צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה 

חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי  ה'נתקדש קדש קדשים ויהיה 

עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים 

מנת חלקי וכוסי אתה תומיך  'ה'ללוים הרי דוד ע"ה אומר 

 (גי" שם)י'. גורל

ואין זו רק הלכתא  8שבט לוי הוא כל אחד. -בלשון אחרת 

אלא לימינו אנו. אמנם מלך אין לנו,  -למשיחא, לימות המשיח 

ואולי אם גם נהיה אמיתיים עם עצמנו נבין שלפעמים אנחנו 

מתעסקים במה שאנחנו יכולים במקום במה שאנחנו צריכים. 

לא בטוח שהעבודה שלנו צריכה להיות בהבאת המלוכה 

"אל  לעולם אלא דווקא בלהגיע לנבואה. לרצות להיות נביא.

)אורות קראים" אומר מרן הרב קוק זצ"ל מעיין הנבואה הננו נ

. הוא לא קורא לעלות להר הבית אלא שננסה לחזור התחיה ס"ו(

אל מעיין הנבואה כי היא נמצאת בתוכנו. לנסות לייצר את 

שבט לוי שבתוכי. זה מה שהרמב"ם אומר גם הוא. אגב, 

המפרשים על הרמב"ם אומרים שם שכל זה הוא אומר מיושר 

א לא מצטט שם גמרא. וזו חתימתו את ספר דעתו וסברתו. הו

שכל אחד מבאי העולם יש בו את הנקודה של הלוי וה'  -זרעים 

יהיה חלקו ויזכה לו כמו שזיכה ללווים, וזה ממש מעין מה 

 ה' ינבא אותו.  -שהוא אמר על הנבואה שמי שיגיע למדרגה הזו 
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 להפיל את עצמו ואת פרנסתו על הציבור.

 ע"נלהשיעור מוקדש 

שלמה זלמן  בהרה"ג אברהם דב הרה"ג
 זצ"ל אוירבך

 ע"ה חיים יקותיאל רוטשטיין ב"ררחל  מרת

  ז"ל בנימין פרץ ר' 
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