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 הערה כללית, בלי קשר לפרשה

אני בחופשה בגליל ובגולן. בעודנו מטיילים לקראת ערב בעין טינה )מקום מדהים!(, חלפו מטוסי קרב 

מעלינו. רונית אמרה, "מרגיש כמו מלחמה". אני אמרתי, "שטויות". אני מקווה שהפעם דווקא אני 

 צדקתי...

 

 , הקדמה כלליתשופטיםפרשת 

פרשת שופטים היא הפרשה החמישית בספר דברים, והיא מזכירה מאוד את פרשת משפטים 

שבספר שמות. שתיהן מהוות את תמצית החוקה העברית הקדומה, ואת התשתית למשפט העברי 

 עד עצם היום הזה. להזכירנו, אנחנו בעיצומו של נאום הפרידה של משה.

 

 , מהפכה ראשונהשופטיםפרשת 

א תמציתה של המהפכה הגדולה שהביאה תורת משה אל העולם. יש בה כמה פרשת שופטים הי

חידושים גדולים, כשאחד הגדולים שבהם הנו האזכור הראשון )והקפדני ביותר( של עקרון הפרדת 

 הרשויות: יש לנו מלך, יש שופט, יש שוטר, יש נביא ויש כהן! 

 

אשונה היא הרשות השופטת )יחד עם בימים אלו ראוי לציין שמכל הרשויות המוזכרות, הרשות הר

ט, ֹלא מערכת אכיפת החוק(, עוד לפני הנביא, הכהן אפילו והמלך!  )דברים ט"ז(  פָּ ה ִמשְׁ "ֹלא ַתטֶּ

ק ִתרְׁ  דֶּ ק צֶּ דֶּ י ַצִדיִקם... צֶּ רֵּ ף ִדבְׁ ינֵּי ֲחכִָּמים וִיַסלֵּ ַֹׁחד יְַׁעוֵּר עֵּ ַֹׁחד, ִכי ַהש ִנים וְֹׁלא ִתַקח ש ֹׁף" ַתִכיר פָּ   ד

 

 אבל יש עוד רשות אחת שלא הזכרנו

 יש את אלוהים!

 

רק אנא, אל תתבלבלו, זה לא האלוהים הדתי שמוכרים לכם השכם והערב! ובכלל, זה לא אלוהים 

קטן וסקטוריאלי. לא אלוהים מעשה ידי אדם. לא אלוהי הרבנות הראשית וגם לא אלוהי הוותיקן. זה 

הגדול, אלוהי האינסוף, אלוהי יציאת מצרים, אלוהי  "האלוהים המקורי", אלוהי הבריאה והמפץ

 החירות. 

 

 כולם שווים בפניו, ללא הבדלי צבע, דת, מין, טייקון, העדפה מינית, שירות בצבא ודרכון. 

 

 וזו מהפכה!

 

 כולם כפופים אליו, אפילו המלך. אפילו ראש הממשלה. וגם בג"צ וגם בד"צ. 

 

 וגם זו מהפכה! 

 

 אות אחת שמשנה את הכל -העוגן של המהפכה 

צירוף מילים, שנשמע על פניו מאוד שגרתי  -את המהפכות שבפרשת שופטים יש לעגן בחידוש נפלא 

 ובנאלי, אות אחת, שלא הבחנו בה מעולם, אבל היא משנה את הכל מן היסוד.

 



" )ספרתי במו ידי(. ללמדך שכל חוק וכל פעמים מופיע בפרשת שופטים צירוף המילים "ה' אלהיך 36

 "ה' אלהיך".… -ונובע מ -משפט מעוגן ב

 

נסביר: ל"ו פעמים בפרשה נאמר "ה' אלוהיך", ודווקא לא "ה' אלוהי ישראל", או "ה' אלוהינו", או כל 

 ווריאציה אחרת. האות הסופית, "ך", היא זו שעשויה לשנות את מסלול חיינו. 

 

באה ללמדנו שעד כדי כך גדול ואינסופי המקור האלוהי, שאיש אינו יכול לנכס  האות הסופית "ך" כמו

אותו לעצמו. הוא לא שייך לאף סקטור. אם ניסית לנכס אותו לעם שלך, לזרם שלך, לאמת שלך, 

 עברת באופן אוטומטי מחלקת האלוהים האינסופית למחלקת האלילים הנוצצת והמתעתעת.  

 

ם אינו איזה אלוהים גדול וניטרלי. הוא לא סתם "ה' אלוהים", וגם לא "ה' ויתרה מכך, "ה' אלוהיך" ג

האלוהים". "ה' אלוהיך" הוא אלוהים אישי. מאוד אישי. יש אמנם אלוהים אחד, אבל האלוהים האחד 

הוא לא כל כך רלוונטי. מה שרלוונטי הוא שלכל ברייה וברייה יש קשר ייחודי עמו. והפלא הגדול הוא, 

 ר הייחודי הזה אמורה להיבנות אנושות אנושית יותר וחברה צודקת יותר.שמתוך הקש

 

.  אדם האלוהיםבניגוד לרוב המערכות הדתיות, לעניות דעתי, חטאיו של האדם הם לעולם לא מול 

 לא חוטא לאלוהי הממסד. חטאיו ובגידותיו הם תמיד מול אלוהיו שלו. 

 

.  אם יש דבר שייך ליאוד אישי, אינו אומר שהוא אבל בל נטעה, זה שאלוֵהי פרשת שופטים הוא מ

כזה  שייכות, הרי שאני שייך לו. שלא כמונו, בני האדם, "ה' אלוהיך" אינו נתון לגחמות, הוא לא 

 "נחמד", הוא אינו גמיש וגם לא נתון לסחיטה ומניפולציות. הוא אפילו קנאי!

 

עושה את חישוֵבי חייו. לו הוא נאמן, ואליו לכל אדם יש אלוהים שמולו הוא מתהלך בעולם ולאורו הוא 

 הוא מתמסר, ורגעים רבים בו הוא בוגד. אבל לפניו הוא גם עתיד ליתן דין וחשבון. 

 

חברים, אלוהי החירות והעולם מתיר אותנו מעגינותינו. הוא מתיר אותנו מ"אלוהי" הרבנות, מ"אלוהי" 

 התרבות והחברה. מ"אלוהי" השמאל ומ"אלוהי" הימין. 

 

"ה' אלוהיך" דורש מאיתך נאמנות מוחלטת. כאמור, הוא אל קנאי, אבל יש בו גם את מידת הרחמים. 

מידת הרחמים שלו זה הסבלנות האינסופית. אנחנו ניפול, ונבגוד, ונכאב, ונצטער, אבל בסוף כנראה 

הזמן החולף נגיע. הוא עצמו אינו נתון לאימת הזמן, שהרי הוא אלוהי הנצח, אלוהי האינסוף.. חרב 

כל בגידה, כל צער, כל חרטה, מתרחשת אצלנו מתוקף … מונחת רק על צווארנו. היא העונש שלנו

 תודעת הזמן האוזל. 

 

 אלוהי אברהם

 את סוד "ה' אלוהיך" ידעו היטב גם אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב. 

 

הידיעה, כי היא עיקר תפילת שמונה עשרה, הלא היא תפילת העמידה )שנקראת גם "התפילה", בהא 

י "התפילה(, נפתחת במילים:  ק וֵּאֹלהֵּ י יִצְׁחָּ ם, ֱאֹלהֵּ הָּ רָּ י ַאבְׁ ינו, ֱאֹלהֵּ י ֲאבֹותֵּ ינו וֵּאֹלהֵּ ה ה', ֱאֹלהֵּ רוְך ַאתָּ בָּ

ֹׁב".   יֲַעק

מדוע "אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב? מדוע לו אלוהי אברהם יצחק ויעקב? אלוהים הוא 

אחד מתהלך לפני אלוהיו שלו, כלומר, לפני הפן האלוהי שאותו הוא מכיר, שאליו אחד, אבל כל אחד ו

 הוא כמהה, שאליו הוא מתפלל. 

  



 חודש אלול

אנחנו בעיצומו של חודש אלול, חודש הסליחות, חודש חשבון הנפש. פרשת שופטים מאמתת 

 לוהיך".ומעמתת אותנו, לא עם אלוהיו של אף אדם, רב, מורה או חברה. רק עם "ה' א

 

אלול, לפי המסורת המתוקה, הוא ראשי התיבות של: "אני לדודי ודודי לי". "ה' אלוהיך" שהאדם 

 מחפש, הוא הדוד, האהוב והאוהב. כי עמוק בפנים כל אדם יודע שאין אלוהים זולתו. 

 

 עוד בתחילת נאומו הארוך של משה, בספר דברים, פרק ד', פגשנו את המילים הבאות:

ם יָך ְלַהְכִעיסֹו...  וֲַעַבְדתֶּ ם ָהַרע ְבֵעינֵי ה' ֱאֹלהֶּ ֹּל וֲַעִשיתֶּ ל ְתמּונַת כ סֶּ ם פֶּ ם וֲַעִשיתֶּ ָשם ֱאֹלִהים -וְִהְשַחתֶּ

ר ֹלא ן ֲאשֶּ בֶּ ֹּאְכלּון וְֹלא יְִריֻחן. -ַמֲעֵשה יְֵדי ָאָדם  ֵעץ וָאֶּ ם ִמשָ יְִראּון וְֹלא יְִשְמעּון וְֹלא י ת ּוִבַקְשתֶּ ם אֶּ

ּנּו ְבָכל יָך, ּוָמָצאָת, ִכי ִתְדְרשֶּ ָך.-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ה' ֱאֹלהֶּ ֹּל ַהְדָבִרים  נְַפשֶּ ַבַצר ְלָך, ּוְמָצאּוָך כ

ה ְבַאֲחִרית ַהיִָמים,  יָךָהֵאלֶּ יָך וְַשְבָת ַעד ה' ֱאֹלהֶּ ֹּלֹו. ִכי ֵאל ַרחּום ה' ֱאֹלהֶּ וַיֹוִצֲאָך … וְָשַמְעָת ְבק

ל ָֹּת אֶּ ֹּל ִמִמְצָריִם... וְיַָדְעָת ַהיֹום וֲַהֵשב ֹּחֹו ַהָגד ָך ִכי ה' הּוא ָהֱאֹלִהים, ַבָשַמיִם ִמַמַעל וְַעל-ְבָפנָיו ְבכ -ְלָבבֶּ

ץ ִמָתַחת  ֵאין עֹוד..  ָהָארֶּ

 

 לסיום, עשה לך רב ל"ה' אלוהיך"

רב", הם התכוונו לכך שרק אתה  לךנדמה לי שכשחז"ל קבעו את ההלכה הידועה והנועזת  "עשה 

לא עד אלוהי אותו רב, אלא עד "ה'  -להגיע עד "ה' אלוהיך"  לךיכול למצוא לך את הרב שיעזור 

 אלוהיך".

 

אני עשיתי לי רב לפני הרבה שנים. הוא כבר לא היה בחיים כשבאתי ללמוד בבית מדרשו. אבל 

עיל, לעניות דעתי, היא תמצית משנתו. שיעוריו ממשיכים להדהד גם שנים אחרי מותו. הדרשה של

כשהייתה בפריז לצורך  -המשוררת ותלמידתו  -קראו לו אהרון דוד גורדון. הוא היה אומר לרחל 

לימודי החקלאות, והתייסרה עם רגשות אשמה על בגידתה בחבריה החלוצים בארץ ישראל: את אינך 

ולה לבגוד רק בעצמך. כמו נלקח היישר יכולה לבגוד ברעיון, לא הציוני ולא הסוציאליסטי. את יכ

מנאומו האחרון של משה, גורדון אומר לרחל: "היי מי שאת, גם בפריז, כי גם שם אפשר להיות נאמן. 

 -גם שם אפשר להיות אדם"! בהמשך הוא כותב לה: "בקשי את מרכז החיים בנפשך. וכאשר תמצאי 

)מכתבים ורשימות …".  שם יהיה מרכז החייםכל העולם לפנייך וכל החיים חייך, כי אל אשר תבואי, 

 (. 72-73עמ' 

 

גורדון כתב רק שיר אחד בחייו. ואת …(, כידוע )לפחות למי שקורא את הדרשות שלי באופן קבוע

 השיר הזה הוא כתב לרחל: 

 

 ְלִכי ִבְשִביֵלְך 

 ָעֹלה ַתֲעִלי 

 ִאיש ַאל יַַעְצֵרְך, 

ֹּאַמר: ֲעִלי!   ַאל י

 ֵתְך וְָהיָה ַכֲעלֹו

 יֵאֹור ָלְך ַהיֹום

 וְִהּנֵה ַאְת ֵאינְֵך בֹוֵדָדה ַבָמרֹום. 

 



 לכי בשבילך. בשביל שלך. בשביל שעבורך. בשביל של "ה' אלוהייך". 

 

חברה מתוקנת, חברה ערכית, חברה מוסרית, היא חברה שכל אחד ואחד בה מחובר אל אלוהיו. כי 

אזי גם  -אותו אל קנאי ורחמן, קנאי לאמת הנשגבת ורחמן במרחב הסבלנות  -כשאדם נאמן לאלוהיו 

 השופט, גם השוטר, גם הנביא, גם הכהן, ואפילו המלך, עושים בדיוק את הדבר הנכון. 

 

 אחרית הימים, אומר משה. זה חזון 

 

מן הסתם לא נגיע לשם בקרוב, לכן זה שביל ולא יעד, אומר גורדון. אבל כל אדם זקוק למצפן כדי 

 בשביל שלו. והנה הוא:  -ללכת בשבילו 

 

 "ושבת עד ה' אלוהיך" 

 

 שבת שלום,

 

 אלישע


