פרשת שֹ פטים ()1
א .פרשה של מצוות מעשיות ,הקשורות בארגון החברתי והפוליטי של העם :כיצד ממנים שופטים; את
מי ממנים למנהיגים; מתי חייבים לציית לשלטון; והיכן חייבים לסרב פקודה.

ב( .יד) כִּ י תָ בֹא אֶ ל הָ ָארֶ ץ אֲשֶ ר יהוה אֱֹלהֶ יָך נֹ תֵ ן לְָך וִּ ִּירשְׁ תָ ּה וְׁ יָשבְׁ תָ ה בָ ּה וְׁ ָאמ ְׁרתָ אָ ִּשימָ ה עָ לי מֶ לְֶך כְׁ כָל הּג ֹויִּם אֲשֶ ר
סְׁ בִּ יבֹתָ י( :טו) שוֹם תָ שִּ ים עָ לֶיָך מֶ לְֶך אֲשֶ ר יִּבְׁ חר יהוה אֱֹלהֶ יָך ב ֹו ִּמקֶ ֶרב ַאחֶ יָך תָ ִּשים עָ לֶיָך מֶ לְֶך ֹלא תּוכל לָתֵ ת
עָ לֶיָך אִּ יש נָכְׁ ִּרי אֲשֶ ר ֹלא ָאחִּ יָך ה ּוא( :טז) רק ֹלא י ְׁרבֶ ה ּל ֹו סּוסִּ ים וְׁ ֹלא י ִָּשיב אֶ ת הָ עָ ם ִּמצְׁ ריְׁמָ ה לְׁ מען ה ְׁרבוֹת סּוס
ויהוה ָאמר ָלכֶם ֹלא תֹ סִּ פּון לָשּוב בדֶ רֶ ְך הזֶה עוֹד( :יז) וְׁ ֹלא י ְׁרבֶ ה ּל ֹו נ ִָּשים וְׁ ֹלא יָסּור לְׁ בָ ב ֹו וְׁ כֶסֶ ף וְׁ זָהָ ב ֹלא י ְׁרבֶ ה ּל ֹו
מְׁ אֹ ד ( :יח) וְׁ הָ יָה כְׁ שִּ בְׁ ת ֹו על כִּ סֵ א ממְׁ לכְׁ ת ֹו וְׁ כָתב ל ֹו אֶ ת מִּ שְׁ נֵה התו ָֹרה הזֹאת על סֵ פֶ ר ִּמּלִּ פְׁ נֵי ה ֹכ ֲה ִּנים הלְׁ וִּ יִּ ם( :יט)
חֻקים
וְׁ הָ יְׁתָ ה עִּ ּמ ֹו וְׁ קָ רָ א ב ֹו כָל יְׁמֵ י חיָיו לְׁ מען יִּלְׁ מד לְׁ י ְִּׁרָאה אֶ ת יהוה אֱֹלהָ יו לִּ ְׁשמֹ ר אֶ ת כָל ִּדבְׁ ֵרי התו ָֹרה הזֹאת וְׁ אֶ ת ה ִּ
ּושמֹ אול לְׁ מען יא ֲִּריְך י ִָּמים על מ ְׁמלכְׁ ת ֹו
הָ אֵ ּלֶה ל ֲעשֹתָ ם( :כ) לְׁ בִּ לְׁ תִּ י רּום לְׁ בָ ב ֹו מֵ אֶ חָ יו ּולְׁ בִּ לְׁ תִּ י סּור מִּ ן הּמִּ צְׁ וָה י ִָּמין ְׁ
הּוא ּובָ נָיו בְׁ קֶ רֶ ב יִּשְׁ רָ אֵ ל[ :דברים יז]20 – 14 ,

ג .מא וד חשוב לנו מי הרץ ,מי הפרש ומי המלכה .לכל אחד תפקיד ,לכל אחת דרגה .שבויים בלוח
משובץ ,במקומות קבועים ,אנחנו מתקשים לראות את הדמיון בינינו ,להתאגד ולשנות את מהלך
המשחק.

ד .שח מט  /חנוך לוין
לאן הלך ילדי
ילדי הטוב לאן
חייל שחור מכה חייל לבן
לא יחזור אבי
אבי לא יחזור
חיל לבן מכה חיל שחור
בכי בחדרים ובגנים שתיקה
המלך משחק עם המלכה
ילדי שוב לא יקום
לעולמים יישן
חיל שחור מכה חיל לבן
אבי בחשכה לא יראה עוד אור
חיל לבן מכה חיל שחור
בכי בחדרים ובגנים שתיקה
המלך משחק עם המלכה

ילדי שבחיקי עכשיו הוא בענן
חיל שחור מכה חיל לבן
אבי בחום ליבו
עכשיו ליבו בקור
חיל לבן מכה חיל שחור
בכי בחדרים ובגנים שתיקה
המלך משחק עם המלכה
לאן הלך ילדי
ילדי הטוב לאן
נפלו חיל שחור וגם לבן
לא יחזור אבי
אבי לא יחזור
ואין חיל לבן ואין שחור
בכי בחדרים ובגנים שתיקה
על לוח ריק רק מלך ומלכה

