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החירות מסמכות טבעית או חברתית,
כציר הרעיוני של פרשת שופטים והימים
הנוראים
פרשת שופטים עומדת במפתנו של חודש אלול,
חודש הרחמים והסליחות אשר הוגדר במסורת
ישראל כתקופה בה כל יהודי מתכונן לימים הנוראים.
במרכז תוכנו של ראש השנה עומד עניין המשפט,
בו האדם מתייצב לדין לפני מלכו של עולם ,תוך
כדי קבלת עול מלכות שמיים והמלכתו יתברך על
המציאות כולה .והנה לגמרי לא במקרה מעוררת
פרשה זו ברמז את עובדת היות האדם נתון תחת
השבט והמשפט בשני העניינים גם יחד ,המוסד
השיפוטי והמלכות ,אשר בעניינם מורה משה לעם
בטרם כניסתם אל הארץ .העניין הראשון הוא
ציווי לייסד רשות שיפוטית ורשות אוכפת ,והשני -
ההתייחסות אל מוסד המלוכה ,במידה ויהיה צורך
או רצון להקימו.
פרשת שופטים כאמור עוסקת בקולקטיב הישראלי
באשר עליו להקים מוסדות חברתיים היכולים
להסדיר את החברה במסגרת קיום התורה
שׁר יְהוָה
ָל-שׁ ָערֶיֲ ,א ֶ
ְשֺׁטרִיםִ ,תּ ֶתּן-לְְ בּכ ְ
"שֺׁפ ִטים ו ְ
ְ
שׁ ַפּט-
ת-העָםִ ,מ ְ
ְשׁ ְפטוּ ֶא ָ
ִשׁ ָב ֶטי ;ו ָ
נֺתן לְ ,ל ְ
היֵ 
ֱא ֶ
ֶצדֶק" .הרשות השופטת על-פי הוראת התורה
כפופה למחוקק שאינו אלא התורה עצמה ,נמצא
שהשיפוט בישראל סמכותו בתורה והשופט הוא
גם המחוקק באשר הוא דן על-פי פרשנותו את
התורה כפי הבנתו אותה .ואכן בית-דין בישראל גם
מחוקק את החוקים על פי התורה וגם פוסק בכל
העניינים העומדים למשפט על-פי אותה חקיקה
עצמה .על-מנת שהרשות השופטת תוכל לכוון את
המציאות החברתית ,עליה מוטל לטפל בפורעי
החוק באמצעות מערכת שיטור אשר מתפקידה
לאכוף את החוק שאינו אלא חוק התורה ,ועל כך
מביאים דעת זקנים מבעלי התוספות את הפסוק
"ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו ויואב בן
צרויה על הצבא )שמואל-ב ,ח/טו' טז'( מה עניין זה
לזה? אלא ,דוד עושה את הדין ויואב מכריח לקיים
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גזרת הדין" הא בהא תליא ,הרשות השיפוטית
אינה יכולה להתקיים על השיפוט ללא השיטור
הסומך אותה.
בה במידה והתורה מורה לכתחילה על-פי משה
להקים את המוסדות המשפטיים ,באותה מידה
היא מורה בדיעבד על הקמת המוסד המדיני של
הי
שׁר יְהוָה ֱא ֶ
ל-האָרֶץֲ ,א ֶ
ִי-תבֺא ֶא ָ
המלוכה "כּ ָ
ימה
אָשׂ ָ
ְתִּ ,
ְאָמר ָ
ָשׁ ְב ָתּה ָבּהּ; ו ַ
ִשׁ ָתּהּ ,וְי ַ
נֺתן לָ ,וִיר ְ
ֵ
שׂים
יבֺתי :שׂוֹם ָתּ ִ
שׁר ְס ִב ָ
ָל-הגּוֹיִםֲ ,א ֶ
ָעלַי ֶמלְֶ ,כּכ ַ
הי בּוֹ) ":דברים יז'
ִב ַחר יְהוָה ֱא ֶ
שׁר י ְ
ָעלֶיֶ מלֲֶ ,א ֶ
יד'-טו'( .בה במידה והתורה מגדירה את סמכות
המוסדות השיפוטיים ,ומעניקה בידיהם את הסמכות
הלגיטימית לשימוש בכוח ,באותה מידה היא אינה
מגדירה את סמכות המלך ומנסה לעקר את יכולתו
לכוף את כוחו על נתיניו ע"י מגבלות המבוססות
ְבבוֹ ֵמ ֶא ָחיו,
ְתּי רוּם-ל ָ
ְבל ִ
על אורח חייו והנהגתו "ל ִ
ַארִי
ְמעַן י ֲ
וּשׂמֺאול--ל ַ
ָמין ְ
ן-ה ִמּ ְצוָה י ִ
ְתּי סוּר ִמ ַ
ְבל ִ
לִ
ָאל")דברים
ִשׂר ֵ
וּבנָיוְ ,בּ ֶקרֶב י ְ
ַל-מ ְמ ַלכְתּוֹ הוּא ָ
ָמים ע ַ
יִ
יז' כ'( היחס של המלך אל מלכותו הוא כיחס של
אח אל אחיו ,הוא אינו בעל סמכות אלא הוא כפוף
באותה מידה כאחיו לסמכות העליונה היא המצווה.
ובאופן שאינו מפתיע מזכירה התורה בפסוק זה
את המילים "ימין ושמאל" המפנה אותנו ישירות
שׁ ָפּט
ַל-ה ִמּ ְ
שׁר יוֹרוּ ,וְע ַ
ַל-פּי ַהתּוֹרָה ֲא ֶ
אל הפסוק "ע ִ
ָבר
ן-הדּ ָ
ֲשׂה :א ָתסוּרִ ,מ ַ
ְ--תּע ֶ
ר-יֺאמרוּ ל ַ
ְ
שׁ
ֲא ֶ
וּשׂמֺאל" )דברים יז' יא'( נמצא
ָמין ְ
שׁר-יַגִּידוּ לְ--י ִ
ֲא ֶ
שהממלכה המדינית כפופה למערכת השיפוטית
שתפקידה לכוון את החברה לקיים חיים על פי
המצווה וחוקי התורה .באופן דיאלקטי הרצון
למלכות ככול הגויים הופכת על פי התורה ליישום
מלכות שמיים על הארץ.
הרעיון המרכזי של פרשתינו אפוא ,הוא העמדת
העיקרון של "עבדי הם ולא עבדים לעבדים".
הסמכות הישירה של התורה על העם ,תוך עיקור
אוטוריטות זרות והמרתן במלכות ה' המיושמת
במציאות ע"י הרשות השיפוטית .רעיון "החפות
מסמכות" אשר מקורה במציאות הטבעית או
החברתית ,זהה עם עקרון החירות שביסודה של

Mazal Tov to Mike
and Tania Turetsky
for the birth
of their baby
girl this week

Mazal Tov to

Chava Swichkow
and Gary
Horowitz
on their
engagement.
We wish them the
best of luck in
their marriage and
thank them for all
of the work that
they have done for
the Minyan.
תורה "אל תקרא חרות אלא חירות" ושקולה
לחפות מעבודה זרה שאינה אלא סמכות
שמקורה במציאות הטבעית או החברתית.
רעיונות נפלאים אלו עומדים בציר הימים
הנוראים אשר לפנינו שאינם אלא המלכת ה'
על המציאות כולה ,תוך בחינה מחודשת של כל
פרט הודות עמידתו בדרכי התורה והמצווה.
)פורסם ב  28באוגוסט  2003במדור יהדות
וציונות(

Membership drive & Yamim Noraim 2007
The Late Minyan will be having Rosh Hashana and Yom Kippur teﬁllot
in the Bet Midrash of Ohel Nechama.
Those who joined us last year will remember that space is limited.
To ensure that our regulars will not be disappointed, reservation before
Aug 23rd. After that, any remaining seats will be offered to non-members.
To reserve your place:
1. Print and ﬁll out the form-found on the website www.lateminyan.com
2. Place a cheque for the relevant amount together with the above
form in an envelope.
3. Deliver to 'Tammy Wilson' Rechov Bilu 7/7
If you have any questions, please call us on 054-8292-365

MESSAGE FROM THE RAV By Rav Shmuel Bloom
Dear Chevra
Sefer Devarim continues with its wealth of mitzvot in Parshat Shoftim. As we have entered Elul, we
start preparing ourselves for the awesome day of judgement that is approaching in under a month.
The reading of the final parshiot of the Torah are most suitable for this time of year. In order to get
ready for Rosh Hashana, we need to analyse and improve our actions, both in the interpersonal
realm and between us and Hashem. With the appointment of  שופטיםand שוטרים, our interpersonal
relationships are both safeguarded as well as infused with  קדושהby the תורה.
Another mitzvah appearing in this week’s parsha is our requirement to appoint a king. There are
certain prerequisites outlined by the Rambam in the fulfilment of this commandment. Firstly, the king
has to be anointed by a prophet. If we are to know who Hashem has chosen to be our king, He has
to have informed us through His medium of communication with us – prophecy.
A number of criteria are necessary in order for prophecy to return. Firstly, the majority of Jews have
to be living in Eretz Yisrael. It is very exciting that, after 2000 years of exile, we are re-approaching
that reality. Along with this coming true involves certain commandments dependant on this fact reattaining their status of being  – מדאורייתאof Torah bound observance, not merely being of rabbinical
status. An example is the upcoming  שמיטהyear.
Secondly, a person worthy of being a prophet must be trained in the ways of prophecy. In the times
of the בית המקדש, there was a school for prophecy-training on site. Attendees were trained in the
ways of holiness and purity and were required to go through extensive training in the many different
forms of prophetic revelation, such as humility, learning how to interpret dreams and physical
preparation of the body for the awesome experience of prophecy in whatever form Hashem desired
to reveal Himself to them when they were ready. Not all the attendees achieved prophecy, as
although the human could prepare the vessel to its utmost, it remains up to Hashem whether to full
the vessel. Furthermore, although there were thousands of people who did attain various levels of
prophecy, not all their revelations were recorded or canonised. Only prophecies relevant to all
generations were included in Tanach by the אנשי כנסת הגדולה.
A number of years ago I was informed of the re-establishment of a school for prophecy here in
ירושלים. I am not sure where this school is, but I was told that should a person be worthy of attending
it, it is possible to find out its location. We are living in very exciting times. Once again, people are
preparing themselves for the open revelation of Hashem in our every day lives.
Though, with all the talk of  משיחthat we hear all around us, we must not forget the warnings of
 שמואל הנביאto the nature of our asking for a king. Do we want  משיחwith the greater purpose of
everything that comes with it in mind? These include more of certain obligations, the possibility of
being put to death or being physically or financially punished for breaking Torah Law, and a true,
compulsory Torah rule in Eretz Yisrael. Only once we have truly accepted  הקבהas our King, can we
hope for the revelation of a human king to assist us in completing our physical tasks of finishing
conquering the land, ridding ourselves of our enemies and rebuilding the בית המקדש.
Finally, one of the mitzvot that Moshe Rabeinu reminds Bnei Yisrael of in this week’s parsha is the
positive commandment to establish a Sanhedrin. After nearly 2000 years without this body of
leadership, we are worthy that this commandment has been re-fulfilled in our lifetime. I invite our
kehilla to visit http://www.thesanhedrin.org/ to see the work that the re-established Sanhedrin is
doing.
May the call of the  שופרremind us of Rosh Hashana’s imminent appearance and instil the desire of
 תשובהwithin us, both in the interpersonal realm – אנ י ל דודי ודודי לי, and in our relationship with
Hashem – our Father, our King.
Wishing you a  שבת שלוםfrom Canada - Rav Shmuel, Taly and Tzvi
QUOTE OF THE WEEK
"Repentance is the remaking of man's nature in the direction of righteous living." (Rambam, Hilchot
Teshuva 2:2)

