
 / הרב אלישע וולפין םפרשת שופטים: שער הרחמי
 
 ברים יקרים מאוד,ח
  

פרשת שופטים הנפלאה במוקד העניין שלנו השבת. עיקרון הפרדת הרשויות הנהוג אצלנו 
היום בא מהפרשה הזו. ישנו מלך, ישנו שופט, וישנו שוטר )המוציא לפועל את דבר המשפט(. 

 וישנו גם בית "המשפט העליון", המפקח על המערכת כלה.

  

ן יח ָכל ְלָך-שְֹׁפִטים ְושְֹׁטִרים ִתתֶּ ְׁ-בְּ ת ָעֶריָךשְּ יָך ְוָשְפטּו אֶּ ֵתן ְלָך ִלְשָבטֶּ יָך נֹׁ ר ְיהָוה ֱאֹלהֶּ ָהָעם -ֲאשֶּ
ט ק.-ִמְשפַּ דֶּ ִכיר ָפִנים ְוֹלא-ֹלא יט  צֶּ ה ִמְשָפט ֹלא תַּ טֶּ ֵלף -תַּ ֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויסַּ ד ְיעַּ שֹׁחַּ ד ִכי הַּ ח שֹׁחַּ ִתקַּ

ִדיִקם. ת כ  ִדְבֵרי צַּ ְשָת אֶּ ן ִתְחיֶּה ְוָירַּ עַּ ק ִתְרדֹׁף ְלמַּ דֶּ ק צֶּ דֶּ ר-צֶּ ץ ֲאשֶּ ֵתן ָלְך.-ָהָארֶּ יָך נֹׁ   ְיהָוה ֱאֹלהֶּ

  

 בכל שעריך! לא שעריכם.

  

אל מי משה מדבר? את דבריו הוא נושא לפני "כל ישראל" )רבים(, ולא לפני "עם ישראל" 
ם, עם פנייה מאוד ברורה: )יחיד(. הוא פותח את הנאום הארוך שלו בתחילת ספר דברי

ת " ְפנֵיכֶּם אֶּ י לִּ ר ֵאֵלינּו... ְפנּו ּוְסעּו ָלכֶּם ּובֹאּו... נַָתתִּ בֶּ ץ בֹאּו ּוְרׁשּו... וָאַֹמר -יְהוָה ֱאֹלֵהינּו דִּ ָהָארֶּ
נְכֶּם ַהּיֹום -ֲאֵלכֶּם... ֹלא ְתכֶּם וְהִּ ְרָבה אֶּ ְתכֶּם. יְהוָה ֱאֹלֵהיכֶּם הִּ י ְשֵאת אֶּ ְככֹוְכֵבי ַהָשַמיִּם אּוַכל ְלַבדִּ

 ככוכבי השמים לרב! –ָלרֹב...". לשון רבים, רבים מאוד 

  

אולי, אם כן, חל שינוי ברוח הנאום, והפנייה היא כעת לכל אדם ואדם באופן אישי? ייתכן, 
אבל אז ההקשר לא ברור: לא ייתכן שהוא ציפה שכל אדם ימנה שופטים ושוטרים שיעמדו 

ם! אולי בכלל הכוונה הייתה לשופטים ושוטרים מטאפוריים, ולכן, על בשערי ביתו. קצת מוגז
 כל אדם לוודא שגם במרחב האישי שלו, הנסתר מעין הציבור, פועלים כוחות של צדק ומוסר.

  

פרשנים רבים מציעים, שלמרות שאכן מדובר במנגנוני צדק ומוסר במרחב הציבורי, הרי שכל 
כיבוד, ובקרה על מנגנוני הצדק והמשפט הללו, שאף אדם לקיום,  -באופן אישי  -אדם אחראי 

  אינו פטור מהחובה הזאת. 

  

מעניין גם לראות שמודגש "בכל שעריך"! היה אפשר לכתוב פשוט "בשעריך". בכל, לא 
 בחלק!

  

רש"י מסביר שהכוונה ב"בכל שעריך": בכל עריך, בכל עיר ועיר, ללא יוצא מן הכלל. לא רק 
ם ערי מקלט, אלא בכל הערים! בכל מרחב אנושי משותף, שבו יש חיכוך בערי הלוויים, שה

 בין אנשים, יש לשים שופטים ושוטרים )מסיבות די ברורות, אני מקווה!(.

  

נאמן לדרכי, אני מתחבר יותר לפרשנויות החסידיות, המחפשות תמיד את ההיבטים 
הפנימיים. האדם, על פי התפיסה הזאת, הוא מיקרו קוסמוס של היקום )"האדם עולם קטן", 

החברתי, הפוליטי,  –אמרו חז"ל(. ההיבט הפנימי לעולם לא סותר את ההיבטים האחרים 
א עולם קטן, מה שבחוץ הוא רק בבואה של הדרמה הסוציולוגי... שהרי, אם האדם הו

 הפנימית. מי שרץ לתקן את העולם, מומלץ לו, על פי הגישה הזו, להתחיל בתוכו פנימה.

  

ולכן, דווקא לשון יחיד, ולא רבים, מסתדר כאן היטב. משה פונה לכל אדם ואדם, וקורא לו 
 לשים שופטים ושוטרים בשעריו.

  

 כך", או "בלבבך"?מהו שער? ומדוע לא "בתו

  

בעולמנו הפנימי משתוללים להם כוחות אדירים. עמוק עמוק ישנו מן הסתם סדר מופלא, אבל 
על פניו, ברמת הנגלה, הכאוס והתהו ובהו, הקונפליקטים בין הכוחות, מרגישים הרבה יותר 

 אמיתיים ואימתניים.



  

טרים ושופטים על עולמנו ברוב הפרשנויות שקראתי בעניין, מצאתי קריאה נוקבת לשים שו
הפנימי. אני לא מאמין בזה. אני מתקשה לקבל את ההנחה שהבורא היה מבקש מאתנו 

כולל היצר הרע. הכוחות  –לשפוט את הכוחות היצריים העמוקים ביותר שהוא נטע בנו 
האדירים הללו מניעים אותנו, יוצרים ובוראים דרכינו. לכן, התורה לא מבקשת מאתנו להסדיר 

זה לא ייתכן. אפשר לסדר את החדר, את השולחן במשרד, אבל לא את  –עולמנו הפנימי את 
העולם הפנימי. ובודאי שלא ניתן לשים על הכוחות הללו שופטים ושוטרים. לא ניתן ולא נכון. 

 זו הזמנה להדחקה נוראית של החיות האנושית.

  

שה! קשה מאוד! אבל את את השופטים ואת השוטרים אנחנו שמים בשערים בלבד. גם זה ק
 זה מותר לבקש. אני כן נקרא לקחת אחריות על מה נכנס אלי ומה יוצא ממני.

  

 אני אחראי על התכנים שאני בוחר לראות ולשמוע

 אני אחראי על הרכילות שאני שומע או משמיע

 אני אחראי על האופן שבו אני מביע את הכעס שלי

 אני אחראי על האופן שבו אני מבטא את היצר שלי

  

הסוציולוגי והן במובן הפנימי. -הן במובן ההיסטורי –השער הוא מקום המפגש עם האחר 
נהגו לשבת בשער העיר,  -החכמים, השופטים, הדיינים  –בתקופה המקראית זקני העם 

נייני אישות, חתונות ואליהם היו מביאים את כל הסוגיות האנושיות: מחלוקות כספיות, ע
וגירושין, וכן הלאה. לכן, כל מה שהיה קשור למרקם העדין בין בני האדם היצריים, היה מוצא 

 את פתרונו בשער העיר.

  

במובן הפנימי, בשערים שלנו אנחנו פוגשים האחד את השני. השערים הם העיניים, הפה, 
עור. דרך השערים הללו, הפנימי האוזניים, האף, כפות הידיים, כפות הרגליים ונקבוביות ה

 שלנו פוגש את החיצוני לנו. ובשערים הללו יש כוח בחירה אדיר:

 מה לראות ואיך לראות?

 מה לומר ואיך לומר?

 מה לאכול וכמה?

 מה להריח?

 מה להסכים לשמוע?

 במה לגעת ואיך לגעת?

 היכן לדרוך?

 כמה להתקלח ובמה להתמרח?

  

זה לא שאין בחירה כלל בנעשה עמוק בתוכנו. יש הרבה מה לעשות עם הכוחות הגועשים 
במעמקים שלנו: כדאי להכיר אותם )קצת(, מומלץ להתחבר אליהם )כמה שניתן(, נכון לנתב 
אותם )בהצלחה...(, ובעיקר ליצור איתם את מפעל חיינו, עד כמה שאפשר. אבל מדבר אחד 

! סמכות זו לא ניתנה לנו. במסגרת הפרדת הרשויות של כדאי להימנע: מלשפוט אותם
הפרשה הזאת, הרשות הזאת היא רק בידי שמיים! את השיפוט והשיטור שלנו נשאיר 

  לשערינו. שם יש הרבה מאוד מה לעשות. 

  

כמה לא מקרי, שאבן הנגף במשא ומתן עם חמאס, הוא השליטה בשערים. אנחנו פשוט לא 
טרים שלהם. ולעניות דעתי, בצדק גמור, כמובן. השנאה של סומכים על השופטים והשו

חמאס אלינו מזעזעת. גם אצלנו תמצאו שנאה. איננו חפים מכוחות האופל. אבל כל חברה, 
החברה במשפחת העמים, מתבקשת לשלוט בשעריה ולהכיל את כוחות האופל שבתוכה 

ינו, באמצעות רקטות ולשים להם גבול ברור. חמאס מבקש לפתוח את שעריו אל האחר, אל
ומנהרות... הוא מבקש לייצא דרך שעריו את השנאה הגדולה אלינו. ואנו כבר שנים 
מתגוננים. איך? על ידי חיזוק השערים המפרידים בינינו )גדר/חומת ההפרדה! המצור הימי!(. 

 –על השערים הללו אנחנו שמים שופטים ושוטרים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם )צבא 



שהרי גם השמים הם שער(. ובמלחמה, כמו במלחמה,  –באוויר ובים, וכיפת ברזל ביבשה, 
גם אנחנו יודעים )מה זה יודעים...( לייצא דרך השערים שלנו את מיטב לוחמנו, את זעמנו, 

 ואת כוח האש שלנו.

  

 וזה עצוב! עצוב מאוד! מכל הכיוונים ומכל הבחינות.

  

ם ללמוד לשים לשנאותיו ודעותיו הקדומות סייג, ולכן באה פרשת שופטים שדורשת מכל אד
 גבול. ולגבול הזה לשים שער. ועל השער הזה למנות שופטים ושוטרים.

  

 השבוע מתחיל חודש אלול. חודש הסליחות. חודש חשבון הנפש.

  

 השערים שלנו!  העבודה שלנו בחודש אלול היא בראש ובראשונה לבדוק את

  

 זה קשה, אבל לא בלתי אפשרי.

  

  וזו התחלה טובה לתהליך התשובה. 

  

מקובל לתת לאלול את ראשי התיבות הבאים: אני לדודי ודודי לי )א.ל.ו.ל(. מקום המפגש בין 
מאשת חיל(.  –הדודים, בין האוהבים )דודי = אהובי( הוא בשערים )"נודע בשערים בעלה" 

 יו של הקדוש ברוך הוא.השער הוא נקודת המפגש בין העולמות, בין הבריות, בין כל ברוא

  
 שער הרחמים

 מילים ולחן: מאיר בנאי
  

 מסתובב בעיר הישנה
 ורעש בא מכל פינה

 אני מכיר כבר
 מכיר כבר את דרכי

 בדרך לשער הרחמים.
  

 לא מביט סביב
 לא מקשיב

 איש חולם אני
 וכך היה תמיד
 אבל מכיר כבר

 מכיר כבר את דרכי
 הדרך אל שער הרחמים.

  
 חי פעם רק פעם

 יש טעם אין טעם
 עם כח בלי כח
 שער הרחמים.
 בואי איתי יחד

 בואי מתוך הפחד
 כי את, גם את חלק

 משער הרחמים.
  

 השלטים מעל החנויות
 משקיפים, על הרחובות

 בתוך ליבי יש צעקה והיא גדולה
 הראו לי את שער הרחמים.

  



שלושים יום אחרי א' באלול, מגיע יום הדין, הלא הוא ראש השנה. ביום הזה אנחנו נשפטים 
על התנהלותנו בשערינו. עשרה ימים לאחר אותו יום הדין, מגיע יום המחילה הגדול, יום 

 הכפרה, יום כיפור. אם ננקה את שערינו, יש מצב שייפתח שער הרחמים לרווחה.

  

 חודש טוב, חודש של רחמים.

  

 חודש של שלום בשערינו.

  

 שנת לימודים טובה ובטוחה.

  

 ועד אז... שבת שלום!

  

 אלישע

 


