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שופטים
רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדר נבנצל שליט"א

"ׁשֹפְטִים וְׁשֹטְרִים ּתִּתֶן לְךָ ּבְכָל ׁשְעָרֶיךָ אֲׁשֶר ה' אֱלֹקֶיךָ נֹתֵן לְךָ לִׁשְבָטֶיךָ וְׁשָפְטּו אֶת הָעָם מִׁשְּפַט צֶדֶק" (דברים טז, יח) מה פשר הביטוי 
'לשבטיך'? מסבירים חז"ל: מצוה על כל שבט משבטי ישראל למנות שופטים מבני השבט, למרות שגם בשבטים אחרים 
ישנם אנשים חכמים ונבונים הראויים לעסוק בדין. למשל: יהודי משבט ראובן המנהל עסקים עם יהודי משבט זבולון 
ובעקבות סכסוך בניהם זקוקים להתדיין בבית הדין, אם המסחר התנהל בעיר של שבט ראובן השופט יהיה משבט 
ראובן ואם בעיר של שבט זבולון השופט יהיה משבט זבולון מפני שהתורה אמרה 'בכל שעריך', דהיינו ''בכל עיר ועיר'' 

(רש"י שם).

שואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א: מדוע התורה דורשת זאת? הרי כולנו יהודים וערֵבים זה בזה וכולנו חייבים בתרי"ג 
מצוות; אדרבה, כמו שכל יהודי ללא כל קשר לייחוס שבטו ראוי להוציא ידי חובת מצוות שופר או קריאת מגילה או כל 
מצוה אחרת אנשי שבט אחר, מדוע אם כן בענייני משפט השופט חייב להיות מאותו שבט, דבר שלא קיים במצות 

אחרות?
אומר הרב: יתכן שבעלי הדין יצייתו לאנשים הקרובים אליהם יותר מאנשי שבט אחר; יתירה מזו כשהשופט הוא מבני 
השבט, מטבע הדברים הוא מכיר היטב את מנהגי השבט יותר משופט משבט אחר, כפי שמובא בגמרא: ''אי בר אחתיך 
דיילא הוי חזי בשוקא קמיה לא תחליף'' (יומא יח.) דהיינו, אם קרוב שלך נהייה שוטר תיזהר שלא לעבור לפניו בשוק כי 
''מתוך שהיה מכירך מתחילה בקי הוא בעושרך ובמעשיך למצוא עלילה לגבות ממך ממון'' (רש"י). אדם שגדל עם אנשי 
שבטו מכיר את מעשיהם היטב. כמו כן ידועים לו כל מנהגי השבט, וכידוע ישנם הלכות רבות התלויות במנהג 
המקום. הגמרא אומרת: ''האומר (לאישה: הרי את) חרופתי - מקודשת שכן ביהודה קורין לארוסה חרופה'' (קידושין ו.) 
כלומר אדם המקדש אישה ואומר לה: 'הרי את חרופתי' בארץ יהודה, הרי היא מקודשת שכן ביהודה מכנים לארוסה 
'חרופה', אולם אם המקרה אירע במקום אחר אינה מקודשת שכן אין זו לשון קידושין המקובלת. יוצא אפוא שהשופט 
חייב להכיר היטב את השפה המדוברת בקרב אנשי שבטו על מנת לפסוק דין אמת. בבלגיה למשל, נוהגים בקרב 
סוחרי יהלומים המנהלים משא ומתן כלשהו שבזמן שאומרים 'מזל וברכה' זהו גמר המקח ואינם רשאים לחזור בהם; 
אם סוחר במקום אחר יגיד 'מזל וברכה' פירוש הדבר יהיה ברכה ואיחולים בלבד, אולם בבלגיה כוונתו היא גמר 

קניין. השופט חייב להיות בקי במנהגי המקום ועל כן חייב להיות מאותו שבט.
והנה מוסיף הרב טעם נוסף מדוע השופט צריך להיות מאותו שבט. הרי יש להבין: הקב"ה שופט כל  הארץ, למה 
לתת לבני אדם לעסוק במשפט? בשלמא גבי דיני ממונות אדם לא יחכה עד מאה ועשרים כשילך לבית עולמו בכדי 
לברר מי זכה במקח או באיזה מחיר ישלם הקונה את הסחורה כשהמחיר השתנה, אולם בעבירות שבין אדם למקום 

מדוע הקב"ה נתן לבני האדם סמכות לשפוט? שופט כל הארץ הוא יעשה משפט!
התשובה היא על פי דברי דוד המלך: "מּגיד ּדברו ליעקב חּקיו ּומׁשּפטיו ליׂשראל: לא עָׂשָה כֵן לְכָל ּגֹוי" (תהלים קמז, יט-כ) 
הגויים זכו בשבע מצוות בני נח בלבד, אולם בני ישראל זכו למשפטים ודינים רבים שמטרתם להקל עליהם מדיני 
שמים. פירוש הדברים: אדם עובר על 'לאו' דאורייתא ומתחייב מלקות בדיני בשר ודם; בהעדר משפט בית הדין - היו 
דנים אותו בדיני שמים אך העונש יהיה גדול וחמור לאין ערוך. חז"ל אמרו שאש הגיהינום הינה פי שישים מאש 
שבעוה"ז; אמנם ברור שמדובר במושגים רוחניים שכן בעולם האמת אין מושג של גשמיות, אולם המסר הוא שהכאב 
שאדם חש בעונש חמור זה הוא פי שישים מהכאב שחשים כשמכניסים את היד לתנור לוהט, דבר שאין האדם מסוגל 
לסבול אפילו דקות ספורות. נמצא אם כן שהכאב של גיהינום במשך שתים עשרה חודש הינו כאב בלתי נסבל לולי שה' 
נותן כוח לסבול כדי להביא את האדם על עונשו ולזכך את נשמתו. והנה הקב"ה פוטר את האדם מעונש חמור זה 
כשהוא מקבל בעוה"ז מלקות ע"י בית הדין, דבר שיחסית קל יותר לסבול. הוא הדין לכל העונשים האחרים שמטיל בית 

הדין על האדם, חמורים ככל שיהיו, תמיד יהיו קלים יותר מעונשים בידי שמים.
עוד מוסיף הרב: עונש המגיע מבשר ודם הינו יעיל יותר מעונש משמים, דהיינו כשאדם מוכיח את חברו הדברים יכנסו 
ללבו יותר מתוכחתו של מקום. כשבית דין פוסק ל"ט מלקות למתחייב בכך, הדבר יגרום לאדם להרהר תשובה יותר 
מהידיעה שבעוה"ב ייענש בגיהינום. כשאבר מאברי האדם חולה המצב האידאלי הוא שהאבר יתרפא מאליו; כשאין 
סיכוי לכך, זקוקים לרפואה בכדי שהאדם יתגבר על המחלה; הוא הדין בנוגע למשפט: אם השופט הוא מבני אותו 
השבט הוא יצליח 'לרפאות' הרבה יותר טוב את אנשי שבטו משופט משבט אחר, וכל שכן כשמדובר על האדם עצמו; 

אמנם הקב"ה דן את כל באי העולם בראש השנה אולם טוב יותר כשהאדם דן את עצמו לפני יום הדין. 
והנה הקב"ה העניק לנו את חודש אלול כדי שנפשפש במעשינו ונתקן את הטעון תיקון; ברור שהאדם לא יתן לעצמו 
ל"ט מלקות שכן אסור לו לחבול בגופו, אולם אם האדם יתעורר בתשובה בכוחות עצמו באופן של תיקון פנימי, 
התועלת תהיה גדולה יותר מתיקון חיצוני. חייבים אם כן לנצל חודש זה לערוך חשבון נפש מקיף, לתקן את המעוות 

ולשפר את המעשים הטעונים שיפור. 

גיליון מס'  565 ז' אלול תשע"ו



רבינו יונה אומר ''לא ימצא איחור התשובה אלא בעמי הארץ'' (שערי תשובה) לא יתכן שתלמיד חכם יאחר בחזרה בתשובה 
כיון שהוא מבין היטב את החשיבות של התיקון העצמי, וכמו שאמרו חז"ל: אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום 

אל תהרהר עליו בלילה שוודאי חזר בתשובה.  
אנו אומרים במוסף של ראש השנה: ''ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום'', דהיינו ההחלטה אם יהיה שלום 
בארץ או ח"ו מלחמה לא תתקבל בסוריה או באיראן ואף לא בארה"ב; זוהי החלטה שרק הקב"ה מחליט והיא נקבעת 
על פי מעשינו, 'איזו לרעב ואיזו לשבע' אם יהיו קיצוצים בקצבאות או בהטבות, אם היוקר יאמיר, דברים הללו אינם 
נקבעים לא ע"י שר האוצר ולא ע"י שום גורם אחר. ''ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים או למוות'' מי אלו הזכאים 

להשלים את השנה ומי אלו שנקראים לישיבה של מעלה, הכל נקבע ביום הדין.
אם כן הבה ונתעורר בזמן בעוד שהכוח והיכולת בידינו ונשובה אל ה'.

עלון זה מוקדש כל השנה ב"נ לע"נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל
שבת שלום  יצחק חלבה

                

לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ר יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב 
אברהם צוקרמן בן שרה, אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו 

מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מרדכי שמעון בן דאדא, 
שלמה בן פורטונה, מאיר ירחמיאל בן שמחה, מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה, אילן בן יחזקאל, מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון 
בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, זאב בן ברכה, משה בן פלור, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק 

בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, יעקב בן רחל, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן 
בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר, שלמה בן שמחה, אליעזר בן צבי וציפורה, אליהו בן נעמי, שמעון בן דינה, 

בנימין בנדט בן יוסף, הרבנית שפרה בת לאה, שרה בת מרים, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת 
שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת 

רוזה, פרלה בת גוטי, שרה בת קיז'ה, שרה בת מרים, רחל בת שרה, רינה בת אסתר ת.נ.צ.ב.ה.                                                    
המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל: jalabe@neto.net.il  ללא תשלום לזיכוי הרבים

השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר 

http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl
עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר
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