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 דבר תורה פרשת שופטים
18.8.07 

 

 כפי שהיא משתקפת בפרשה ובהפטרה, היחס אל המנהיגות: הנושא
 

 . וסדות השלטון המרכזיים מתיאור ואיפיון שופטים הוא ב תפרשעיקרה של 
היא מציאות של  ההיסטורית המשתקפת מציאותכי המתוך הפרשה  ניתן לראות 

אלוהיך נותן לך וירשת ' הארץ אשר הכי תבוא אל " :ו שב על אדמתויהעם ישראל 
 על פי הגישה של ביקורת המקרא ספר דברים נכתב בסוף תקופת בית  ..."וישבת בה

הם הצליחו . ראשון על ידי קבוצה מהפכנית שכללה ברובה אנשי רוח ונביאים 
 את המהפכה ושחולל, ואחריו יאשיהו לסחוף אחריהם גם את המלך חזקיהו 

 . מהפכת ריכוז הפולחןתאהדתית הגדולה הנקר
 

ניתן לראות בפרשה את המגמה להקטין ולצמצם את מקומו של המלך על חשבון 
 .תפקידם של השופטים 

כלומר היושבים בכל אחד מהשערים  לשופטים הנפח הגדול ביותר בפרשה מוקדש
הם צריכים להיות לא : של עקרונות הצדק רה יחסית ישנו פרוט . מפוזרים בכל עיר 

הם .  כדי להיטיב לראות שהרי שוחד מעוור אפילו את עיני החכמיםמשוחדים
הוא תפקידם . צריכים לתחקר היטב את העדים ולהסתמך על דברי שני עדים לפחות

למנוע שפיכות דמים מיותרת , הרע החברתי והדתי כאחד , לבער הרע מקרב העם
 .ולהעמיק את הערכים של הצדק

 : ם עצמוהרשות המבצעת את גזרי הדין היא הע
 

-ֶאל, ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה-ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת-ָהִאיׁש ַההּוא אֹו ֶאת-ְוהֹוֵצאָת ֶאת
אֹו , ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים- ַעלו  .ָוֵמתּו, ּוְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים; ָהִאָּׁשה-אֹו ֶאת, ָהִאיׁש-ֶאת--ְׁשָעֶריָך

, ּבֹו ָבִראׁשָֹנה- ַיד ָהֵעִדים ִּתְהֶיהז  .ִּפי ֵעד ֶאָחד-ַעל, לֹא יּוַמת  :יּוַמת ַהֵּמת--ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים
 }פ { .ִמִּקְרֶּבָך, ּוִבַעְרָּת ָהָרע; ָּבַאֲחרָֹנה, ָהָעם-ְוַיד ָּכל, ַלֲהִמיתֹו

ונתנו אותו בידי .:" ובמקרים של רצח  גואל הדם הוא זה שמבצע את גזר דין המוות
 "גואל הדם ומת 

שפט עליון הממוקם בירושלים מטים היושבים בשער העיר ישנו בית בנוסף לשופ
 .ושעל סמכותו לא ניתן לערער

ועל כך ארחיב . ערכי -דולדעתי באופן  אשר מוצג . המלךלאחר השופטים מוזכר רק 
 .בהמשך

 .לאחר המלך מציינים את הכוהנים והלווים ולבסוף את הנביא 
 

, נקציות הקשורות לשמירת חוקי האל בעוד שישנה הרחבה גדולה בפרשה על הפו
לא מציינים כלל את התפקידים של המלך הקשורים , הקפדה על עקרונות הצדק 

פיקוח על כל , שמירה על הביטחון , דאגה לניהול יחסי חוץ , לניהול הממלכה 
הדבר העיקרי שמקפידים לציין לגבי המלך הוא כפיפותו . 'מוסדות הממלכה וכד

הויתור שלו על מנעמי ," מלפני הכוהנים והלווים"תורה הנמצא ולספר הלחוקי האל 
 .סוסים טובים ונשים יפות, השלטון כמו כסף וזהב
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הניו והמלך כפי שהוא מתואר כאן סורס מכל סמכויותיו והוא עבד נאמן לאל ולכ
 .שיש להניח שרק הם ידעו לקרוא בו, השולטים בו באמצעות ספר חוקים 

פים בתיאור החוקים תואמים היטב את המציאות יחסי הכוחות הללו המשתק
 ויאשיהו אשר היו המלכים הבודדים שקיבלו ציונים הפוליטית בתקופתו של חזקיהו

הם שיתפו פעולה ?   היתרהםומה הסיבה להצטיינות. גבוהים ממחבר ספר מלכים 
ונביאים יו אנשי רוח ההוגים והיוזמים של מהפכת ריכוז הפולחן שה באופן מלא עם 

 הדתית  שהם פיתחו ועל כן התאים את מדיניותו לאידיולוגיההמלך . כמו ירמיהו
 .הם היו מצוינים

בתקופות אחרות שבהן המלך פיתח מדיניות עצמאית יותר ולא הכפיף עצמו לאנשי 
 .הרוח בתקופתו הוא זכה לביקורת נוקבת כמו אחאב ואחרים

 
ספק בחין שהמלכת מלך היא אם נשים לב לניסוח הציווי על המלכת המלך נוכל לה

רק אם העם יאמר :  ויש על כך מחלוקת בין הפרשנים השונים  רשותספק מצווה 
כלומר המלכת המלך היא פרי רצונו , " אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיו"

, של העם ובספר שמואל נאמר במפורש שהמלכת מלך היא פשרה שלה הסכים האל
 .י מלך בשר ודם"ם ישראל יהיה נשלט עלא התכוון שעאך מלכתחילה 

באופן מובלע ניתן להבין מטקסט זה כי המלוכה היא פונקציה שולית ביחס 
 .לתפקידם של שוטרים והשופטים 

על הרשות השלטונית אינה דבר חדש ' נביאים וכד, ביקורת נוקבת של אנשי רוח 
השליט מתואר ך שבהן "ישנן תקופות מאוד קצרות בתנ. ולא אנחנו המצאנו אותה

. כן דווקא הוא. יהושוע: מהדוגמאות הבודדות. באור חיובי מוחלט וללא ביקורת
 ...צאו וחישבו מה ניתן להסיק מדוגמה זאת

 
מתוך , ייחדתי את דבריי להפטרות ,  בדבר תורה שנשאתי השנה בפרשת נוח 

מחשבה כי יש לתת את הדעת גם אליהן ומתוך אבחנה כי החיבורים בין הפרשה 
  .לבדיקה ים וההפטרה נוצרים יחסים מעניינים שראוי

 .  והפרשהדברי לקשר בין הפטרההמשך על כן אני מבקשת לייחד את 
 

ימים אלו .  לפני הספירה השני  חי ופעל במחצית השנייה של המאה השישיתישעיהו 
  .הם שלהי התקופה הבבלית וראשית עליית האימפריה הפרסית

ולכן מרבית ההפטרות לאחר ט באב לקוחים , י נחמה של ישעיהו הם דברדבריו 
ישעיהו מנבא בתקופה שבה העם נמצא במשבר קשה וזקוק לחיזוק . מישעיהו

 .לאחר שעבר טלטלה גדולה, האמונה בעתיד טוב יותר 
 

 ? לבין הפרשהונשאלת השאלה מה הקשר בין דברי
 

  את חיציו הדקים  מכוון ישעיהוניחום העם והבטחת ישועה וגאולה לעם תוך כדי 
 . אל המנהיגות שהייתה בעבר ואשר  שלא השכילה להוביל את העם בדרך בטוחה

 
 .ָּבִנים ִּגֵּדָלה-ִמָּכל, ְוֵאין ַמֲחִזיק ְּבָיָדּה; ָּבִנים ָיָלָדה-ִמָּכל, ְמַנֵהל ָלּה-ֵאין

ַּגֲעַרת , ְיהָוה-ְמֵלִאים ֲחַמתַה; ְּכתֹוא ִמְכָמר--חּוצֹות-ְּברֹאׁש ָּכל,  ָּבַנִיְך ֻעְּלפּו ָׁשְכבּוכ  
   .ֱאלָֹהִיְך
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 ולא הבנים איכזבו. ישראל המדומה לאישה אבלה  חשה נטושה על ידי בניה
תשועה לא תבוא ה ,אין מישהו בשר ודם אשר ינהיג את העם , מושיטים לה עזרה 

 . בדרך אנושית על ידי מנהיגכם אלא אלוהים הוא זה שיעזור לעם ויסייע 
 : פותחת במליםההפטרה 

  .ָאָדם ָחִציר ִיָּנֵתן-ּוִמֶּבן, ַאְּת ַוִּתיְרִאי ֵמֱאנֹוׁש ָימּות-ִמי; ְמַנֶחְמֶכם, ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא
 : וממשיכה

- ָחַׂשף ְיהָוה ֶאתי  .ָּגַאל ְירּוָׁשָלִם, ִנַחם ְיהָוה ַעּמֹו- ִּכי :ָחְרבֹות ְירּוָׁשָלִם, ִּפְצחּו ַרְּננּו ַיְחָּדו
 ְיׁשּוַעת ֱאלֵֹהינּו, ֵאת, ָאֶרץ-ַאְפֵסי-ָּכל, ְוָראּו; ַהּגֹוִים-ְלֵעיֵני ָּכל, ַע ָקְדׁשֹוְזרֹו

 
החל : אכזבה עמוקה מהמנהיגות של העם מופיעה כמעט בכל אחד מספרי הנבואה

המשך בנתן הנביא ואליהו , בעמוס ומיכה שמתריעים על השחיתות והפער המעמדי
וחזקים וחושפים את המעשים החמורים ביותר שעומדים מול מלכים גדולים 

 .שרוצח אזרח כדי לספק את תאוותיו וגחמותיומלך : האפשריים
וערכי הדת ' נטישת תורת ה, נביאים אלו ונוספים מזהירים כי השחיתות הפנימית 

 . והמוסר סופם להביא אסון כבד על ישראל ויהודה
רע מרבים הנביאים לנבא נבואות כל עוד עם ישראל יושב בארצו והאסון עדיין לא אי

אבל לאחר החורבן משתנה , זעם וחורבן בתקווה שדבריהם יצליחו למנוע את האסון
 .הרע מכל כבר התרחש ועכשיו לא נותר אלא לעודד את העם. טון הדברים

עקבות האכזבה הקשה מהמנהיגות ניכרים בסגנון דברי הנבואה ובמסקנה שהגיעו 
אלא יש להתמסר לידיו של האל שיפליא , התשועה לא תבוא מידי בשר ודם : אליה 

 .להציל את העם כמו שעשה ביציאת מצרים
 א "ירמיהו ל

, ְוִאְמרּו, ַהְׁשִמיעּו ַהְללּו;  ַהּגֹוִיםְּברֹאׁש, ְוַצֲהלּו, ָרּנּו ְלַיֲעקֹב ִׂשְמָחה, כֹה ָאַמר ְיהָוה-ִּכי
ְוִקַּבְצִּתים ,  ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹוןז  .ֵאת ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל, ַעְּמָך-הֹוַׁשע ְיהָוה ֶאת

,  ִּבְבִכי ָיבֹאּוח  .הָיׁשּובּו ֵהָּנ,  ָקָהל ָּגדֹול :ָהָרה ְויֶֹלֶדת ַיְחָּדו, ָּבם ִעֵּור ּוִפֵּסַח--ָאֶרץ-ִמַּיְרְּכֵתי
ָהִייִתי - ִּכי :ְּבֶדֶרְך ָיָׁשר לֹא ִיָּכְׁשלּו ָּבּה, ַנֲחֵלי ַמִים-אֹוִליֵכם ֶאל--ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלם

 }ס { .ְוֶאְפַרִים ְּבכִֹרי הּוא, ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאב
 

אלא האל , אפילו שמירת המצוות לא תהיה תלויה בבחירה החופשית של האדם 
 :אג לכך שבני האדם יהיו שומרי מצוות מטבע ברייתם ולא יצטרכו להתאמץ יד
 

  .ְּבִרית ֲחָדָׁשה--ֵּבית ְיהּוָדה-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת-ֶאת, ְוָכַרִּתי; ְיהָוה-ְנֻאם, ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים
  :הֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםְל, ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם, ֲאבֹוָתם-ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת,  לֹא ַכְּבִריתלא

 ִּכי זֹאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר לב  .ְיהָוה-ְנֻאם--ְוָאנִֹכי ָּבַעְלִּתי ָבם, ְּבִריִתי-ֵהָּמה ֵהֵפרּו ֶאת-ֲאֶׁשר
-ְוַעל, ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם-ָנַתִּתי ֶאת, ְיהָוה-ְנֻאם, ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם-ֶאְכרֹת ֶאת

ִאיׁש ,  ְולֹא ְיַלְּמדּו עֹודלג  .ִלי ְלָעם-ְוֵהָּמה ִיְהיּו, ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים;  ֶאְכְּתֶבָּנהִלָּבם
-כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד- ִּכי :ְיהָוה-ֶאת, ְּדעּו, ָאִחיו ֵלאמֹר-ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת-ֶאת

 עֹוד-ּוְלַחָּטאָתם לֹא ֶאְזָּכר, ָֹנם ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעו--ְיהָוה-ְנֻאם, ְּגדֹוָלם
 

 :מהלך מחשבתי דומה אנו רואים אצל יחזקאל שגלה עם הגלות הראשונה לבבל 
 

ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ; רֹוֵעי ִיְׂשָרֵאל-ִהָּנֵבא ַעל, ָאָדם- ֶּבןב  .ֵאַלי ֵלאמֹר, ְיהָוה-ַוְיִהי ְדַבר
, ֲהלֹוא ַהּצֹאן--ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו רִֹעים אֹוָתם- הֹוי רֵֹעי,ָלרִֹעים ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה

לֹא , ַהּצֹאן; ַהְּבִריָאה ִּתְזָּבחּו, ַהֶּצֶמר ִּתְלָּבׁשּו-ַהֵחֶלב ּתֹאֵכלּו ְוֶאת- ֶאתג  .ִיְרעּו ָהרִֹעים
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, ְׁשֶּבֶרת לֹא ֲחַבְׁשֶּתםְוַלִּנ, ִרֵּפאֶתם-ַהחֹוָלה לֹא-ַהַּנְחלֹות לֹא ִחַּזְקֶּתם ְוֶאת- ֶאתד  .ִתְרעּו
  .ּוְבָפֶרְך, ּוְבָחְזָקה ְרִדיֶתם אָֹתם; ָהאֶֹבֶדת לֹא ִבַּקְׁשֶּתם-ְוֶאת, ַהִּנַּדַחת לֹא ֲהֵׁשבֶֹתם-ְוֶאת

  ו  .ַוְּתפּוֶציָנה, ַחַּית ַהָּׂשֶדה-ַוִּתְהֶייָנה ְלָאְכָלה ְלָכל; ִמְּבִלי רֶֹעה,  ַוְּתפּוֶציָנהה
 

 ְּכַבָּקַרת רֶֹעה יב  .צֹאִני ּוִבַּקְרִּתים-ְוָדַרְׁשִּתי ֶאת, ָאִני- ִהְנִני :ֲאדָֹני ְיהִוה, ַמר ִּכי ּכֹה ָאיא
-ִמָּכל, ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶהם; צֹאִני-ֲאַבֵּקר ֶאת, ֵּכן--ִנְפָרׁשֹות, צֹאנֹו-ֱהיֹותֹו ְבתֹוְך-ֶעְדרֹו ְּביֹום

-ְוִקַּבְצִּתים ִמן, ָהַעִּמים- ְוהֹוֵצאִתים ִמןיג  .ַוֲעָרֶפל, ןְּביֹום ָעָנ, ַהְּמקֹומֹת ֲאֶׁשר ָנפֹצּו ָׁשם
ּוְבכֹל , ָּבֲאִפיִקים, ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל-ֶאל, ּוְרִעיִתים; ַאְדָמָתם-ֶאל, ַוֲהִביאֹוִתים, ָהֲאָרצֹות

ָׁשם ; ְנֵוֶהםִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה -ּוְבָהֵרי ְמרֹום, ּטֹוב ֶאְרֶעה אָֹתם- ְּבִמְרֶעהיד  .מֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ

 ֲאִני ֶאְרֶעה צֹאִני ַוֲאִני טו  .ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל-ּוִמְרֶעה ָׁשֵמן ִּתְרֶעיָנה ֶאל, ִּתְרַּבְצָנה ְּבָנֶוה ּטֹוב

ְוַלִּנְׁשֶּבֶרת , ַהִּנַּדַחת ָאִׁשיב-ְוֶאת, ָהאֶֹבֶדת ֲאַבֵּקׁש- ֶאתטז  .ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה, ַאְרִּביֵצם

 יז  .ֶאְרֶעָּנה ְבִמְׁשָּפט, ַהֲחָזָקה ַאְׁשִמיד-ַהְּׁשֵמָנה ְוֶאת-ְוֶאת; ָלה ֲאַחֵּזקַהחֹו-ְוֶאת, ֶאֱחבֹׁש

 יח  .ָלֵאיִלים ְוָלַעּתּוִדים, ֶׂשה ָלֶׂשה- ִהְנִני ׁשֵֹפט ֵּבין :ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה, ְוַאֵּתָנה צֹאִני
ַמִים -ּוִמְׁשַקע; ִּתְרְמסּו ְּבַרְגֵליֶכם, ֵעיֶכםְוֶיֶתר ִמְר, ַהִּמְרֶעה ַהּטֹוב ִּתְרעּו, ַהְמַעט ִמֶּכם

ּוִמְרַּפׂש , ִמְרַמס ַרְגֵליֶכם ִּתְרֶעיָנה-- ְוצֹאִנייט  .ְּבַרְגֵליֶכם ִּתְרּפֹׂשּון, ְוֵאת ַהּנֹוָתִרים--ִּתְׁשּתּו
 } פ { .ַרְגֵליֶכם ִּתְׁשֶּתיָנה

אך בכל הפרק ' , אמנם יחזקאל מזכיר את הנשיא מבית דוד שיהיה המנהיג בשם ה
אלא אל האל שימוד במרכז תוכנית , הארוך הזה הזרקורים אינם מופנים אליו 

 :ההצלה
 

ּוֵבין ֶׂשה , ֶׂשה ִבְרָיה-ְוָׁשַפְטִּתי ֵּבין--ָאִני- ִהְנִני :ֲאֵליֶהם--ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה,  ָלֵכןכ
ַעד ֲאֶׁשר ֲהִפיצֹוֶתם --ַהַּנְחלֹות-ָּכל, ֵניֶכם ְּתַנְּגחּוּוְבַקְר, ְּבַצד ּוְבָכֵתף ֶּתְהּדֹפּו,  ַיַעןכא  .ָרָזה

ֵּבין ֶׂשה , ְוָׁשַפְטִּתי; ִתְהֶייָנה עֹוד ָלַבז-ְולֹא,  ְוהֹוַׁשְעִּתי ְלצֹאִניכב  .ַהחּוָצה-ֶאל, אֹוָתָנה
, א ִיְרֶעה אָֹתםהּו; ַעְבִּדי ָדִויד, ֵאת--ְוָרָעה ֶאְתֶהן,  ַוֲהִקמִֹתי ֲעֵליֶהם רֶֹעה ֶאָחדכג  .ָלֶׂשה
ָנִׂשיא , ְוַעְבִּדי ָדִוד, ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים,  ַוֲאִני ְיהָוהכד  .ִיְהֶיה ָלֶהן ְלרֶֹעה-ְוהּוא

  כה  .ִּדַּבְרִּתי,  ֲאִני ְיהָוה :ְבתֹוָכם
 
 

ללו ועוד רוחניים המופעים בכל הנבואות ה, משיחיים , הפתרונות האסכטולוגיים
 על דגם של תגובה שנובעת מהיאוש העמוק ראים רבות שלא הבאתי כאן מ

 וחוסר תקווה שבני אדם יוכלו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ומתחושת חוסר אונים
 .שהציבו לעצמם 

 
 .ות גלות שנםבמשך אלפיהשפיע על עם ישראל ה דגם תגובה ומחשבה ז

הציפייה לצעד של אלוהים כפי שהובטח על ידי גדולי הנביאים השאיר את העם 
החלום תמיד יותר יפה ויותר מושלם . במצב של התארגנות ועצמאות מינימלית 

וכמה נוח לשבת ולחלום על המדינה המושלמת שבה הכל יהיה בדיוק , מהמציאות 
 . מדינה שרק אלוהים יכול לארגן לנו אותהכמו שצריך
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 לראות זאת בספרניתן . כסף וכד,דם ,מלאה יצרים ,המציאות היא תמיד מלוכלכת 
וניתן לראות זאת , מלכים בתיאור דברי ימי ישראל ויהודה בתקופת עצמאותה 

בתקופת שיבת ציון כאשר העם מסרב לבנות את המקדש כי המציאות כל כך רחוקה 
 .מהדמיון

אנחנו לפעמים . המציאות שבה אנו חיים היום גם היא רחוקה מלהיות מושלמת 
עדיפה מציאות עדיין לדעתי  , אבל.  מהפער העצום בינה לבין החלוםםמתייאשי

 .פגומה על פני חוסר עצמאות וחלימה
הגשמיות יש .  לא לחינם אחת המלים הפופולריות ביותר של הציונות הייתה הגשמה

 .אידאל בה ביטחון של קיום אך ויתור על השלמות של ה
  

 
 


