
 
 
 

 

 פרשת שופטים/ניסן אבדי

פרשת שופטים מתחילה באחד הדברים הבסיסיים ביותר הדרושים לכל חברה אנושית, 

דהיינו מערכת משפט. אנחנו מעלים על נס את ערך החרות ומזכירים בכל הזדמנות את 

יציאת מצרים כאחד המאורעות המכוננים של קיומנו כעם. אבל מה קורה מיד לאחר יציאת 

האחרת כלומר את מתן תורה שאינה אלא קביעת מצרים? העם חווה את החוויה המכוננת 

חוקי יסוד, וכדי להשלים את החוקים האלה באה פרשת משפטים וקובעת חוקים ומשפטים 

 יום. -שעניינם חיי יום

 פרשת שופטים חוזרת להדגיש את חיוניותה של מערכת המשפט לחברה מתוקנת:

ן יָך -ְלָך ְבָכל-שְֹׁפִטים ְושְֹׁטִרים ִתתֶּ תְשָערֶּ יָך ְוָשְפטּו אֶּ ֵתן ְלָך ִלְשָבטֶּ יָך נֹׁ ר ְיהָוה ֱאֹלהֶּ ָהָעם -ֲאשֶּ

ט ק-ִמְשפַּ דֶּ  )דברים טז, יח( צֶּ

השופטים והשוטרים שאת הצבתם היא מחייבת הם הרשות השופטת והמבצעת 

שהפילוסופים החברתיים של העת החדשה דרשו את כינונן. אבל איפה הרשות המחוקקת? 

פטים כבר ניתנו במדבר כפי שאפשר לקרוא בפרשת משפטים ראשית כל החוקים והמש

ובמקומות אחרים בתורה. שנית, הציווי על התנהגות לפיהם בא כמה פסוקים אחרי 

 הדרישה להצבת שופטים ושוטרים:

ִמְשָפט ֵבין ע ִדְבֵרי-ָדם ְלָדם ֵבין-ִכי ִיָפֵלא ִמְמָך ָדָבר לַּ ע ָלנֶּגַּ יָך ִדין ְלִדין ּוֵבין נֶּגַּ ְמָת   ִריבֹׁת ִבְשָערֶּ ְוקַּ

ל יָך בוֹׁ -ְוָעִליָת אֶּ ר ְיהָוה ֱאֹלהֶּ ר ִיְבחַּ ָמקוֹׁם ֲאשֶּ   .הַּ

ל ל-ּוָבאָת אֶּ ְלִוִים ְואֶּ כֲֹׁהִנים הַּ ר -הַּ ְשָת ְוִהִגידּו ְלָך ֵאת ְדבַּ ָיִמים ָהֵהם ְוָדרַּ ר ִיְהיֶּה בַּ שֵֹׁפט ֲאשֶּ הַּ

ִמְשָפט.  הַּ

ל ִגידּו ְלָך ִמןִפי הַּ -ְוָעִשיָת עַּ ר יַּ ר -ָדָבר ֲאשֶּ ֲעשוֹׁת ְככֹׁל ֲאשֶּ ְרָת לַּ ר ְיהָוה ְוָשמַּ ר ִיְבחַּ הּוא ֲאשֶּ ָמקוֹׁם הַּ הַּ

 י(-)דברים, יז, ח  .יוֹׁרּוָך

כאן יש עקרון חשוב והוא אומר שבכל דור ודור, המנהיגים הדתיים של החברה ידריכו את 

הלכה. המילים "אשר יהיה בימים ההם" העם בנוגע לחוקים ולכללי ההתנהגות דהיינו ה

מבהירות היטב שההתנהגות על פי החוקים יכולה להשתנות מעצם העובדה שהזמנים 

 משתנים. זהו אחד העקרונות שעליהם מושתתת התפיסה הקונסרבטיבית.

נקודה חשובה נוספת מתבררת מהציווי "צדק צדק תרדוף". אם יש שופטים, מה הטעם 

ת הצדק? התשובה היא שהשופט הוא בן אדם ככל בן אדם. הוא עלול לחזור ולדרוש את רדיפ

לסטות מהדרך הישרה. בגלל זה באה האזהרה מפני לקיחת שוחד מיד אחרי הדרישה 

 להצבת שופטים. יתר על כן, הוא חייב לפרש את הכתוב לפי הכוונה של המחוקק.



 
 
 

 

. אלא שהחוק בימינו הדברים יותר מסובכים. את החוקים מחוקקת הרשות המחוקקת

מנוסח כטקסט. הרי אין אפשרות אחרת. אבל הטקסט, בכל השפות, ניתן לפרשנות בדרכים 

שונות. זאת בשל חוסר היכולת של השפות להביע רעיונות בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. 

עצם הביטוי "להשתמע לשתי פנים" קיים מאותה סיבה כלומר מהאפשרות, האקטואלית 

ט בצורות שונות. הרבה פעמים סנגורים שאפתנים מנסים לפרש את תמיד, לפרש את הטקס

החוק כך שיאפשר למלט את הנאשם מהעונש, או ההיפך: קטגורים מנסים לפרש אותו כך 

שיאפשר להעניש את הנאשם בכל חומרת הדין. תפקידו של השופט הוא למנוע פירושים לא 

תה כוונת המחוקק. את יה הינכונים. השופט הוא שיודע באילו נסיבות נחקק החוק ומ

 המשפט הוא צריך לנהל לאור כוונת המחוקק המקורי.
 

 אני עובר לנושא אחר לגמרי המופיע בפרשה, והוא משפט המלך )דברים יז, יד עד כ(:

 

ל-ִכי ְרָת -ָתבֹׁא אֶּ ְבָתה ָבּה ְוָאמַּ ֵתן ָלְך ִויִרְשָתּה ְוָישַּ יָך נֹׁ ר ְיהָוה ֱאֹלהֶּ ץ ֲאשֶּ ְך ָהָארֶּ לֶּ י מֶּ ָאִשיָמה ָעלַּ

ר ְסִביבָֹׁתי-ְכָכל ִים ֲאשֶּ גוֹׁ   .הַּ

יָך בוֹׁ   ר ְיהָוה ֱאֹלהֶּ ר ִיְבחַּ ְך ֲאשֶּ לֶּ יָך מֶּ ל   שוֹׁם ָתִשים ָעלֶּ לְֶּך ֹלא תּוכַּ יָך מֶּ יָך ָתִשים ָעלֶּ ב ַאחֶּ רֶּ ִמקֶּ

ר ֹלא יָך ִאיש ָנְכִרי ֲאשֶּ  ָאִחיָך הּוא-ָלֵתת ָעלֶּ

ק ֹלא ה-רַּ ְרבֶּ ת-סּוִסים ְוֹלאּלוֹׁ -יַּ ם ֹלא -ָיִשיב אֶּ ר ָלכֶּ יהָוה ָאמַּ ְרבוֹׁת סּוס וַּ ן הַּ עַּ ְיָמה ְלמַּ ָהָעם ִמְצרַּ

ה עוֹׁד זֶּ ְך הַּ רֶּ דֶּ ִספּון ָלשּוב בַּ  תֹׁ

ה ְרבֶּ ה-ְוֹלא יַּ ְרבֶּ ף ְוָזָהב ֹלא יַּ סֶּ ד-ּלוֹׁ ָנִשים ְוֹלא ָיסּור ְלָבבוֹׁ ְוכֶּ   . ּלוֹׁ ְמאֹׁ

ל ִכֵסא מַּ  תְוָהָיה ְכִשְבתוֹׁ עַּ ב לוֹׁ אֶּ ְכתוֹׁ ְוָכתַּ ל-ְמלַּ את עַּ זֹׁ ָרה הַּ תוֹׁ כֲֹׁהִנים -ִמְשֵנה הַּ ר ִמִּלְפֵני הַּ ֵספֶּ

ְלִוִים  הַּ

ת-ְוָהְיָתה ִעמוֹׁ ְוָקָרא בוֹׁ ָכל ד ְלִיְרָאה אֶּ ן ִיְלמַּ עַּ ָייו ְלמַּ ת-ְיֵמי חַּ ִדְבֵרי -ָכל-ְיהָוה אלוהיו ִלְשמֹׁר אֶּ

ת את ְואֶּ זֹׁ ָרה הַּ תוֹׁ ֻחִקים ָהאֵ -הַּ ֲעשָֹׁתםהַּ  ּלֶּה לַּ

ָחיו ּוְלִבְלִתי סּור ִמן-ְלִבְלִתי רּום ל-ְלָבבוֹׁ ֵמאֶּ ֲאִריְך ָיִמים עַּ ן יַּ עַּ ִמְצָוה ָיִמין ּוְשמֹׁאול ְלמַּ ְכתוֹׁ -הַּ ְמלַּ מַּ

ב ִיְשָרֵאל רֶּ  .הּוא ּוָבָניו ְבקֶּ

 

 התורה מכירה בצורך המדיני למנות מנהיג לעם, אבל קובעת מגבלות להתנהגותו. מול עיני

המנהיג צריכה לעמוד טובת עמו. אסור לו לשקוע בשיכרון כח, ולשכוח את העם )אחיו(. לכך 

 יש מרכיבים שונים: 

ק ֹלאאסור לו לחלות במחלת שגעון גדלות ) ה-רַּ ְרבֶּ ה.... ּלוֹׁ סּוִסים-יַּ ְרבֶּ ( בימינו את ּלוֹׁ ָנִשים-ְוֹלא יַּ

 כיוצא באלה.  הסוסים מחליפים מכוניות, יאכטות, מטוסים פרטיים וכל



 
 
 

 

האסור לא להרבות נכסים בבעלותו ) ְרבֶּ ף ְוָזָהב ֹלא יַּ סֶּ ד-ְוכֶּ  .(ּלוֹׁ ְמאֹׁ

אסור לו להקיף את עצמו באנשי שלומו: פמליה גדולה, שומרי ראש, אומרי הן וכל כיוצא 

 באלה.

ָחיו-ְלִבְלִתי רּוםאסור לו להתרחק מהעם ) יג, (. ואם הדברים האלה אסורים על המנהְלָבבוֹׁ ֵמאֶּ

 על בני משפחתו על אחת כמה וכמה.            

 


