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פרשת

משפט או שלום
לרשתנו הםסלרת בהתגפות הופוהית הגדופה בהיסשוריה ,םעםד
הר סיני ,לותחת בעניין ונושי םווד .יתרו כוהן םדיין בו פדרוש
בשפומ חתנו םשה ובשפומ העמ שהוו םנהיג .יתרו שוםע גדופות
ונצורות עפ יציות םצרימ ,וך כשהוו םגיע ,הוו וינו שוםע
ופו רווה ,וםה שהוו רווה םשריד וותו .הוו רווה ות םשה
םנהיג ות העמ פבדו ,וסבור שהתוצוה תהיה רעה פםשה ורעה
גמ פעמ .כך וםר:
פֹו שוֹ ב ַה ָ ּד ָבר ֲו ׁ ֶשר ַו ָּתה ע ֶ ֹׂשה .נָ בֹפ ִּת ּבֹפ ַ ּגמ ַו ָּתה ַ ּגמ
תוּכפ
ָה ָעמ ַה ֶ ּזה ֲו ׁ ֶשר ִע ָּם ְךִּ ,כי ָכ ֵבד ִם ְּם ָך ַה ָ ּד ָבר .פֹו ַ
יהי ֱו-פ ִֹהימ
יע ְצ ָך וִ ִ
ֲע ֹׂשהוּ ְפ ַב ֶ ּד ָךַ .ע ָּתה ׁ ְש ַםע ְּבק ִֹפיִ ,ו ָ
ות ַו ָּתה ֶות
ִע ָּם ְךֱ :היֵ ה ַו ָּתה ָפ ָעמ םוּפ ָה ֱו-פ ִֹהימ וְ ֵה ֵב ָ
ַה ְ ּד ָב ִרימ ֶופ ָה ֱו-פ ִֹהימ .וְ ִהזְ ַה ְר ָּתה ֶו ְת ֶהמ ֶות ַה ֻח ִ ּקימ וְ ֶות
ַה ּתוֹ רֹת ,וְ הוֹ ַד ְע ָּת ָפ ֶהמ ֶות ַה ֶ ּד ֶר ְך יֵ ְפכוּ ָב ּה וְ ֶות ַה ַּם ֲע ֶ ׂשה
ֲו ׁ ֶשר יַ ֲעשׂ וּן .וְ ַו ָּתה ֶת ֱחזֶ ה ִם ָּכפ ָה ָעמ ַונְ ׁ ֵשי ַחיִ פ יִ ְר ֵוי
ֱו-פ ִֹהימַ ,ונְ ׁ ֵשי ֱו ֶםת ֹׂשנְ ֵוי ָב ַצע ,וְ ַ ׂש ְם ָּת ֲע ֵפ ֶהמ ָ ׂש ֵרי
ֲו ָפ ִלימׂ ָ ,ש ֵרי ֵםווֹ תׂ ָ ,ש ֵרי ֲח ִם ּׁ ִשימ וְ ָ ׂש ֵרי ֲע ָ ׂשרֹת ,וְ ׁ ָש ְלשוּ
ֶות ָה ָעמ ְּב ָכפ ֵעת .וְ ָהיָ ה ָּכפ ַה ָ ּד ָבר ַה ָ ּגדֹפ ִיָביווּ ֵו ֶפ ָ
יך,
וְ ָכפ ַה ָ ּד ָבר ַה ָ ּקשֹן יִ ׁ ְש ּ ְלשוּ ֵהמ; וְ ָה ֵקפ ֵם ָע ֶפ ָ
יך וְ נָ ְ ׂשווּ ִו ָּת ְך.
ִומ ֶות ַה ָ ּד ָבר ַה ֶ ּזה ַּת ֲע ֶ ׂשה וְ ִצ ְו ָּך ֱופ ִֹהימ ,וְ יָ ָכ ְפ ָּת ֲעםֹד ,וְ גַ מ
ָּכפ ָה ָעמ ַה ֶ ּזה ַעפ ְםקֹםוֹ יָ בֹו ְב ׁ ָשפוֹ מ( .שםות יח ,יז-כג)
1
פעיפוי נשםת :לינחס בן יעקב ושר וייז ,עזריופ בן וריה פייב שרשר

יתרו

םשה צריך פפםוד פהוציפ סםכויות ופחפוק ות נשפ הםנהיגות
עמ וחרימ .םעניין שזהו וחד םשני הםקוםות היחידימ בתורה
שנוםר בהמ "פֹו שוֹ ב" .הםקומ הנוסף םדבר וף הוו בגנות
היחידיות" :פֹו שוֹ ב ֱהיוֹ ת ָה ָו ָדמ ְפ ַב ּדוֹ " (ברושית ב ,יח) .אי
אפשר להנהיג לבד .אי אפשר לחיות לבד .ופו הן םן הוקסיוםות
שפ תליסת שבע הודמ בםקרו .הםיפה 'חיימ' צורתה צורת
רבימ — כםו פוותת פנו שהחיימ וינמ נחיימ ביחידות .התיוופוג
הונגפיקני הנודע ויפיומ ִוינג הגדיר לעמ ות הדת כ"םה שהיחיד
עושה ביחידיותו" .זו ויננה גישה יהודית .הנצי"ב םוופוז'ין הציע,
דבר' עפ הלסוקימ שפנו ,הסתכפות םלתיעה
'הרחב ָ
ֵ
בלירושו
ונוגדת-וינשוויציה עפ היחידיות.
תחיפת דבריו — שופה .קפ פהבין ויך עזרה עצתו שפ יתרו
פםשה .העבודה הייתה םרובה .םשה כרע תחת הנשפ .הוו היה
זקוק פעזרה .וך קפ לחות פהבין םדוע בעקבות חפוקת הנשפ
"כפ ָה ָעמ ַה ֶ ּזה ַעפ ְםקֹםוֹ יָ בֹו ְב ׁ ָשפוֹ מ" ,כדברי
עמ שולשימ נוסלימ ָּ
יתרו בסוף נווםו .הרי פו העמ כרע תחת הנשפ ,ופו םשה .םה
ירוויח העמ םהוצפת הסםכויות? הדברימ שבליהמ יישםעו — וך
פו עפ ידי םשה .םדוע זה שוב פעמ?
הנצי"ב םצשש תחיפה םםסכת סנהדרין בתפםוד הבבפי
(ו ע"ב) ,םתוך סוגיה העוסקת בלשרה ,וו בפשון חז"פ "ביצוע".
בלשרה ,שולש בתיק וזרחי םחפיש פחלש לתרון הוגן בםקומ
שייקוב הדין ות ההר .הדבר וינו שונה םווד םגישור ,שבו
הצדדימ םקבפימ עפיהמ לתרון שנרוה בעיניהמ הוגן ,לתרון
שפוו דווקו םתבסס עפ חקיקה וו עפ תקדימ .םבחינה וחרת,
הלשרה היו שישת יישוב סכסוכימ שבה שני הצדדימ םרוויחימ,
פהבדיפ םן ההיצםדות פפשון החוק והתקנה הגורםת פכך שצד
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וחד זוכה והשני בוכה .התנוימ דנימ ומ שישה זו רצויה וו פו:
הומ רצוי ,םותר וו וסור "פבצוע" .הנה חפק םהדיון:
ר' ופיעזר בנו שפ רבי יוסי הגפיפי ווםר :וסור
"כי ַה ִּם ׁ ְש ּ ָלש
פבצוע ...ופו יקוב הדין ות ההר ,שנוםר ִּ
ֵפו-פ ִֹהימ הוּ ו" (דברימ ו ,יז) .וכן םשה היה ווםר
יקוב הדין ות ההר .ובפ והרן ווהב שפומ ורודף
שפומ וםשימ שפומ בין ודמ פחבירו ....רבי יהושע
וּם ׁ ְש ּ ַלש
"ו ֶםת ִ
בן קרחה ווםר :םצוה פבצוע ,שנוםר ֱ
יכמ" (זכריה ח ,שז) .והפו בםקומ
ׁ ָשפוֹ מ ׁ ִש ְלשוּ ְּב ׁ ַש ֲע ֵר ֶ
שיש םשלש וין שפומ ,ובםקומ שיש שפומ וין םשלש!
ופו ויזהו םשלש שיש בו שפומ? הוי ווםר :זה ביצוע.
הפכה כר' יהושע בן קרחה :םותר פבצוע ,ווליפו םצווה —
בתנוי וחד :שהשולש הםגשר וינו יודע ,בגשתו ופ םפוכתו ,םי
םהצדדימ צודק עפ לי דין .כי וכן ,רק םתוך וי-ודוות רושונית
בושר פתוצוה ה"נכונה" יכופ הםגשר פהגיע פהחפשה הוגנת.
ומ השולש כבר הגיע פלסק דין ברור ,העדלת לתרון שפ לשרה
יהיה בה םשומ רםיסה שפ הצדק.

ונשימ רגיפימ ,בפי כישורי נבווה וו לסיקה םיוחדימ .ונשימ
ופה ,דווקו םלני שפו היו פהמ הידע והוינשוויציה שפ םשה,
יכפו פהציע לשרות — כופו שיגרםו פכפ וחד םהצדדימ פהרגיש
שהקשיבו פו ,שהוו זכה ,שהתוצוה הוגנת .לשרות — שהן,
כדברי ר' יהושע בן קרחה ,סוג הצדק היחיד שיש בו גמ םשלש
וגמ שפומ .וםכון תשובה פשופתנו הרושונה ,םה הועיפה פעמ
"ב ׁ ָשפוֹ מ".
הוצפת הסםכויות םדוע כפ העמ בו עפ םקוםו ְּ
"ו ׁיש ָה ֱו-פ ִֹהימ" (דברימ
םה עםוק רעיון זה .םשה היה ִ
פג ,ו) .ודווקו םשומ גדופתו זו היה דבר וחד שקשנימ םםנו
יכפו פהשיג ,והוו פו .המ יכפו פהשיג שפומ בין צדדימ יריבימ.
המ יכפו פלתור סכסוכימ בצורה שוין עםה כלייה .בוין פהמ
חושי וםת
ידע םשלשי ברםתו העיפוית שפ םשה ,בוין פהמ ֵ
םחודדימ כשפו ,המ הצשרכו פהלעיפ ות כישורי הסבפנות שפהמ.
המ נדרשו פהקשיב פשני הצדדימ .היה עפיהמ פהגיע פלסק דין
צודק ששני הצדדימ יוכפו פרוותו ְּכהוגן .כישוריו שפ םתווך
שונימ םופה שפ נביו ,םשחרר ונותן-חוק .ופה המ וופי כישורימ
צנועימ יותר ,וך פלעםימ המ נחוצימ פו לחות.

םשה ,כוםור בסוגיה ,העדיף ות הצדק היבש עפ לני
השפומ .הוו פו היה ויש לשרות וגשרימ .וך וין זה רק עניין
שפ וולי וו גישה .םשה רבנו ,גדופ הנביוימ ,ידע בדרך כפפ
בן רגע םי םהצדדימ שפלניו זכוי וםי םהמ חייב; עמ םי הצדק,
וםי שוען שענת כזב .םשומ כך ,פו יכופ היה פחתור פלשרה.
הוו היה כשולש שכבר חרץ דין — ועפ כן וסור היה פו פבצוע.

וין כון שילוס ונושי וחד העדיף עפ חברו .כופמ ,ודוי
הנצי"ב ,םסכיםימ שםשה הוו ודון הנביוימ וגדופ םנהיגי הווםה.
ובפ פו ייתכן ודמ וחד שיהיו בו כפ הסגופות הנחוצות פקיוםו
שפ עמ .נביו ויננו כוהן (וף כי היו כםה נביוימ םן הכוהנימ,
כגון שםוופ ויחזקופ) .םפך צריך םידות וחרות םםידותיו שפ
הצדיק .םצביו ויננו ויש שפומ (ומ כי הוו יכופ פהיעשות ויש
שפומ בהםשך חייו).

םכון םגיע הנצי"ב פםסקנה םדהיםה .בהוציפו ות סםכויות
השילוש פערכוות נםוכות יותר ,הכניס םשה פעםדת השילוש

הםהפך שפ הנצי"ב ונו םוצוימ ,שוב ,ות הרעיון
בקצה ַ
שודמ וינו יכופ פחיות פבדו ,וגמ פו פהנהיג פבדו .יש צורך
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בנשיות שונות שיש פונשימ שונימ .היהדות ויננה םן הוםונות
שזירת ההתחופפות שפהן היו נלשו שפ היחיד .היהדות םתקייםת
ברשתות שפ םערכות יחסימ .זוהי דת שפ םשלחות ,שפ קהיפות,
ופםעפה םהן שפ ווםה — ובקופקשיבימ הפפו פכפ יחיד יש
תלקיד ,ומ גדופ וומ קשן" .ופ תהי בז פכפ ודמ ,וופ תהי םלפיג
פכפ דבר" ,וםר התנו בן-עזוי" ,שוין פך ודמ שוין פו שעה
ווין פך דבר שוין פו םקומ" (םשנה ,ובות ד ,ג) .הנה פנו דבר
שונשימ רגיפימ (שרי הופלימ ,הםוות והעשרות) יכפו פהשיגו,
וםשה רבנו פו .וין פך יחיד שסך-כופ הווםה וינו גדופ םםנו.
ופכפ וחד ווחד בה ,פכפ וחד םויתנו ,יש דבר-םה פתת פכופמ.
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