פרשת שפטים
פרשת שפטים נפתחת בציוויו של משה לעם למנות שופטים ושוטרים ולקיים משפט צדק .מיד לאחר
מכן הוא עובר לדיני קורבנות :איסור נטיעת עצים ליד מזבח יהוה או להקים לו מצבות; איסור לזבוח
בהמות עם מום .במידה והתגלה כי מישהו מבני ישראל עבד לאלוהים אחרים יש לשפוט אותו ולהביא
עדים .במידה ולפחות שני עדים העידו כנגדו הוא יוצא להורג .המשפטים יתקיימו במקום הפולחן אותו
בחר אלוהים ויש לשמור על דברי השופטים ולא לסור מהם.
משה מצווה את העם שאם ירצו לשים עליהם מלך ,יהיה זה אלוהים שיבחר את המלך מקרב בני
ישראל ,והמלך יוגבל ויוכפף למצוות אלוהים ולספר "משנה התורה" הזאת.
משה מצווה את העם לפרנס את הכוהנים והלויים בעזרת ביכורי פירות האדמה והבהמות שמובאים
למקום הפולחן .משה אוסר על העם לאמץ מנהגים שונים של הגויים החיים בארץ הקשורים בנבואה
וצפיית העתיד .יש להאמין רק לנביאים שאלוהים שולח .משה מצווה את העם להפריש שלוש ערים
אליהם יוכל להימלט רוצח בשגגה מפני גאולת דם .כאן מפורטים דינים שונים שיידונו בפני השופטים.
משה מעודד את העם לא לפחד לצאת למלחמה נגד אויבים חזקים ומפרט את הכללים לפיהם יגויסו
הלוחמים ויאורגן הצבא .משה מצווה לכבד כניעת אויבים ומגדיר כללים להענשת מי שלא נכנע.
הפרשה מסתיימת בפרשת 'עגלה ערופה' – טקס אותו יש לקיים כאשר נמצאת גופת אדם שלא ידוע
מי הרגו.

מעמד
האדם

ט"ז :12 ,לא תיטע לך אשרה

מה רע בפולחן אלילים? מדוע יוצאת
התורה בחירוף נגד עניין זה?

עולמם של
אבותינו

דיני מלכים :י"ז12 - 21 ,
השווה קטע זה עם מלכים – פרקים י' ,י"א

למי לדעתכם מתכוון המחבר של דיני
המלך בפרשה?
מה עשוי להיות ההסבר לכך?

ערכים אז
והיום

טז :12
צדק צדק תרדוף
רבן שמעון בן גמליאל אומר – על שלושה
דברים עומד העולם :על הדין ,על האמת ועל
השלום.

צדק מול שלום  :תנו דוגמאות
להתנגשות אפשרית בין שניהם.

מומלץ – קיראו את שירו של מאיר אריאל
"צדק צדק תרדוף".

מה עדיף בעיניכם? כיצד ניתן לפשר
ביניהם?
תנו דוגמאות.

