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  ביני תלמיד                                                                                "תשס -פרשת שופטים 

  
  

  .פרשת שפטי�  –פרשה ישנה , סו� שבוע חדש

  '?ללא ו' שפטי�'מדוע כותב כתב� המקרא : נשאלה שאלה זאת בבית המדרש

�היו יודעי� שלא לצאת לכל מיני  ,על שו� שא� היו בני ישראל מצויי� אצל תורת

ולא על . שא� יהיו יוצאי� יעשו בה� שפטי�. אולימפיאדות ותחרויות גויי� אחרות

 )כד, דברי� יא( "ָ�ל ַהָ�ק�� ֲאֶ�ר ִ�ְדרְֹ� ַ� ַרְגְלֶכ� ��"שנאמר . אלא בכל מקו�, המי� בלבד

י� דורכות רגליו שמרבית התחרות א, על כ� זכה המתעמל יותר מכל מתחרה אחר(

�  ).בשו� מקו

  

ודוקא הישראלי מכות 'ביו� התחרויות הראשו� שלו חט� הג

אס� את כל בכירי משרדו ' כבוד השר ג. יראי אחד'נאמנות מאלג

שכניסתה הפעילה של , לישיבת חירו� והבהיר חד משמעית

יריה לסכסו# במזרח התיכו� היא הפרת הסטטוס קוו 'אלג

כ תודר# לעזוב במיידי את "ראש השב. � האימה האזוריואסקלאציה מסוכנת במאז

 �ענייניו בי� עזה לרפיח ולרכז את מירב מאמציו באיסו� ידיעות על האיו

  .יראי'האלג

וראש המוסד הבטיח , ראש האויר תודר# להתמקד במטרות חיסול רחוקות טווח

 %משקפי שמש ושפ� , חמושי� במעילי גש� % לשלוח שני אנשי� ממיטב אנשיו 

כי  –טוניס (כדי להוציא דרכוני� טוניסאי� לכל דורש , לשליחות חשאית בניו זילנד

ראש הרגלי� הונחה ). וג� עוד לא ידעו מה ייגמר בטניס, � בטחו�וג� לֵש , זה קרוב

  .ל לברבר"ודובר צה, ראש המודיעי� לקצר, ראש השריו� הונחה לשריי�, לרגל

  

שבזמ� שאינו מבלה במשרדיו של , י�מומחה לאיי� האזור(' הקבל� החשאי מר א

הדלי� על תכונה זאת ) הוא מצוי אצל שעשועי נכדיו של ראש הממשלה', כבוד השר ג

וזה מיהר לכנס ישיבת קבינט דחופה , לראש הממשלה' במשרדו של כבוד השר ג

  .לדיו� במצב

בה הובהר לחברי הקבינט שזה לא רק , �"לאחר סקירתו המקיפה של ראש אמ

הודיע נציג יהדות התורה , אלא בכל מקו� בו תדרו# כ� רגלנו הנרעדת, ודו'בג

) שנשאר ש� עקב הדיו� על הקמת קואליצית חירו� לאומית בשעה הרת גורל זו(

מ "יושבת ראש לשכת רה. ה"שלדיו� כזה יש להזמי� נציג בכיר ממשרדו של הקב

ב על מרכבת עשתה כמה טלפוני� ולא עברה שעה ארוכה והגיע הנציג המיוחל רכו

  .האש
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, מ על ימי הסופה והחורב� המאיימי� עלינו לכלותנו"לאחר פתיחה נרגשת של רה

ולאחר הבהרה של נציג מורדי הליכוד שהוא בא לישיבה רק משו� שלא ייתכ� 

ניתנה רשות הדיבור  –שספורטאי� מהמחנה הלאומי חוטפי� מכות בועידת הליכוד 

על העובדה הפשוטה שלא קוראי� יותר את שעמד בעיקר , ה"לנציגו הבכיר של הקב

  :פרשת שופטי�, כמו למשל בפרשתנו. פרשות השבוע

ַרע ֶ�ר ַיֲעֶ)ה ֶאת הָ ִ�י ִיָ�ֵצא ְבִקְרְ�ָ� ְ�%ַחד ְ�ָעֶריָ� ֲאֶ�ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� נֵֹת� ָלְ� ִאי� א� ִאָ�ה אֲ " �

אז לא רק  - )2%3, דברי� יז(..." � ֲאֵחִרי� ַוִ*ְ�ַ�ח, ָלֶה� ְוַלֶ�ֶמ�ַוֵ*ֶלְ� ַוַ*ֲעבֹד ֱאלִֹהי... ְ�ֵעיֵני ְיהָֹוה

�את� ג� נוסעי� לאיצטדיוני� , שחצי ע� ישראל משתחוה לשמש ולמדוזות כל יו

 ?של עובדי עבודה זרה ונוהגי� כמנהגי הגויי� ועמי ארצות

ואת�  – )9, ש� ש�(..." ִיְהֶיה ַ�ָ*ִמי� ָהֵה� ,ָבאָת ֶאל ַה�ֲֹהִני� ַהְלִוִ*� ְוֶאל ַה�ֵֹפט ֲאֶ�ר" �

�ועוד , מיני� בעלי משרוקיות ששורקי� לבעל ולאשרה, הולכי� אל כל מיני שופטי

  ?רוצי� לנצח ע� זה

� ַעל ְוָהָיה ְכִ�ְב�... ְו2ַמְרָ� 2ִ)יָמה ָעַלי ֶמֶל�ְ ... ִ�י ָתבֹא ֶאל ָה2ֶר1 ֲאֶ�ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� נֵֹת� ָל�ְ " �

ואצלכ� כל ספורטאי זב  – )18; 14, ש�(..." 4ֵ�ִא ַמְמַלְכ�� ְוָכַתב ל� ֶאת ִמְ�ֵנה ַה��ָרה ַה3ֹאת

שכל הע� משחרי� פניו וכל תורתו עוד , שיאי� ומצורע מדליות הוא ישר מל#

  ?אז ממנו את� מצפי� לרווח והצלה, כותרת במדור הספורט

ואצלכ� כל  -  )6, יח, ש�(..." ד ְ�ָעֶריָ� ִמָ�ל ִיְ)ָרֵאל ֲאֶ�ר ה,א 6ָר ָ��ְוִכי ָיבֹא ַה5ִֵוי ֵמ%חַ " �

  ?אז פלא שהוא חוט� גולי�, דוידובי/ נהיה לוי שעומד בשער

ִהי� ַדֵ�ר ְ�ֵ�� ֱאלֹ%ְ� ַה9ִָביא ֲאֶ�ר ָיִזיד ְלַדֵ�ר 7ָָבר ִ�ְ�ִמי ֵאת ֲאֶ�ר לֹא ִצִ,יִתיו ְלַדֵ�ר ַוֲאֶ�ר יְ " �

נהיה לי כתב , ואצלכ� כל אחד שיודע לכתוב ארבע מילי� רצו� – )20, ש�(..." ֲאֵחִרי�

אז את� באמת חושבי� שזה מחייב אותי , ספורט שמנבא כמה מדליות תקבלו

  ?למשהו

והרי ש� עבור כל מנצח  - )20, כ(..." ַרק ֵע1 ֲאֶ�ר ֵ�ַדע ִ�י לֹא ֵע1 ַמֲאָכל ה,א אֹת� ַתְ�ִחית" �

�  ?אז את� חושבי� שאת� לכ� מנצחי�, משחיתי� זיתי� רענני

ת ְוָענ, ְו2ְמר, ָיֵדינ, לֹא ָ�ְפכ, אֶ ... ְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַהְ:רִֹבי� ֶאל ֶהָחָלל ִיְרֲחצ, ֶאת ְיֵדיֶה�" �

 ,ג� העסקני� לא אשמי�, ואצלכ� לא רק זקני העיר - )6%7, דברי� כא(..." ַה�7ָ ַה3ֶה

�וכול� רק שופכי� את דמ� של , ושרת החינו# לא אשמי�, והמאמני� לא אשמי

�  ?אז אי# לא תפסידו, הספורטאי� המסכני� ורוחצי� בנקיו� כפיה

  

, הביט בפניה� החתומות של אנשי הקבינט, כא� הפסיק הנציג הבכיר את שט� דברו

  :ק מהמי� המינרלי� והמשי# את הרצאתולקח עוד של2

על צוואר שניה� יושב כל . ת אריק זאבי שלכ� מול משה רבנו שלנותראו למשל א
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. אפילו משה לא יכול היה? מי יכול לעמוד בגודל הציפיות הזה. הע� ומצפה לגאולה

  . מזאבי רוצי� מדליות ממש –קצת מי� ואוכל ? ומה רצו ממשה

י� אל פנ"פלא פו� הוא קיצור מעוות של (שהיה לו פלאפו� ישיר לאלוהי� , ומה משה

�  .וזאבי שלכ� מרוב מספרי� וקידומות אפילו הביתה לא מתקשר") פני

שאלוהי� עוד היה צעיר והיה לו כל הזמ� שבעול� לעזור לו וזאבי שלכ� , ומה משה

  ? איזה אלוהי� נשאר לעזור לו

�וזאבי , נגד סלעי� וכל זה, נגד מכות מצרי�, ומה משה שהיה לו מקל נגד נחשי

? אז אי# הוא יכול לעמוד בכל אלה –חגורה שחורה שתעזור לו שלכ� יש לו בקושי 

. מובאה זאת מדברי הנציג הבכיר נכתבה בטר� נודעו תוצאותיו של מר זאבי היקר(

אי� זאת אלא בזכות אותה ישיבת קבינט גורלית הנזכרת  –א� בכל זאת ניצח בסו� 

ט הגלקטי� לעיל ובזכות התערבותו הנמרצת של בעל הבית אצל שלטונות הספור

שהצליחו להתאושש סו� סו� ממלחמות ההתשה שעשה אית� האחרו� במש# כל 

  ).העונה האירופאית של מכבי תל אביב

היית� ג� יודעי� באיזה מקצועות , א� היית� קוראי�, ל"הוסי� הנציג הנ, ובכלל

 – )כא; א, שמות טו( "ה ַבָ*�2ִ�יָרה 5ַיהָֹוה ִ�י ָגאֹה 26ָה ס,ס ְורְֹכב� ָרמָ "למשל כתוב . להתחרות

  ?אז למה אינכ� מתחרי� במרוצי סוסי� במקו� לטבוע בבריכה

: לא יכול היה עוד לעצור את לשונו והטיח בשקט לחלל החדר האטו�' כבוד השר ג

אי� סיכוי שנעבור למרוצי , כל זמ� שגזע הסוסי� המהירי� ביותר באר/ הוא ערבי

�  .סוסי

שהורה לנהגו , בינט הביכו סופית את הנציג הבכירמלמולי ההסכמה של חברי הק

  .להדליק את האש במרכבה

הוסי� הנציג , אגיד לכ� רק עוד שני דברי�, לפני שאני חוזר לשפיות השמימית שלי

  :הבכיר

כשתבינו שספורט נועד רק לשעשוע ואינו מיצג את שאלת קיומה  .א

אז תנצחו ג� את  –או חדלונה של הישות הציונית המתחדשת 

  .אפילו א� ה� יהיו מטוניס, ירי�'האלג

שא� את� מחפשי� את , אמרו לכ� כבר עובדי הגילולי� מנהלל .ב

תעברו כבר מ� הניצחונות , סגולתו האמיתית של ע� הסגולה

והכיבושי� של ספר יהושע ותשקיעו קצת יותר בסגולות משוללות 

 .המדליות של ספר ישעיהו

  

  .תב בתולדות ישראלוכל השאר ייכ –אמר ונבלע בתו# הערפל 

 


