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 פרשת   שופטים   מתארת   את   המערך   המדיני   העתידי   של   עם   ישראל   לכשייכנס   לארצו.   זהו   מערך

 המתאפיין   בחופש   כמעט   מוחלט,   כזה   שבו   ישנה   התערבות   רק   במקרה   של   בעיה.   לכאורה   מדובר

 בתיאור   אידילי,   אך   מי   שמכיר   את   התורה   ואת   דרכה   יבחין   מיד   כי   בולטות   בחסרונן   דמויות   חברתיות

 חלשות   ומוחלשות   –   אשר   באופן   מפתיע   אינן   מוזכרות   כלל   לאורך   הפרשה   כולה.   לא   נמצאים   כאן

 היתום   והאלמנה,   לא   עניים   ולא   גרים,   וגם   לא   מי   שזקוקים   לגואל.   מה   תפקידו   של   ֶחסר   זה   דווקא

 בתיאור   מערך   חברתי   ומדיני   כה   רחב?

 

 נסקור   כמה   ממבני   השלטון   הנידונים   על   מנת   לעמוד   על   מי   שמוזכר   ועל   מי   שאינו   מוזכר   בפרשה:

 

  

 מערך   בתי   הדין

 
 דברים   יז,   ח'

י�   ְוַקְמָּת֣ ת   ִּבְׁשָעֶר֑ י   ִריֹב֖ ַגע   ִּדְבֵר֥ ַגע֙   ָלֶנ֔ ין   ֶנ֙ ין   ּוֵב֥ ין   ְלִד֗ ין־ִּד֣ ם   ֵּבֽ ם׀   ְלָד֜ ין־ָּד֨ ט   ֵּבֽ ר   ַלִּמְׁשָּפ֗ י   ִיָּפֵלא֩   ִמְּמ�֙   ָדָב֜  ִּכ֣

י�   ּֽבֹו: ר   ה'   ֱא�ֶה֖ ר   ִיְבַח֛ יתָ   ֶאל־ַהָּמ֔קֹום   ֲאֶׁש֥  ְוָעִל֔
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 פסוק   זה   מתייחס   למצב   שבו   חסר   ידע   על   מנת   להגיע   להכרעה   משפטית.   מתוך   הצגת   המקרה   מתואר

 מערך   בתי   הדין:

 
 דברים   יז,   ט-י

ט: ר   ַהִּמְׁשָּפֽ ת   ְּדַב֥ ידּו   ְל�֔   ֵא֖ ם   ְוָדַרְׁשּתָ֙   ְוִהִּג֣ ים   ָהֵה֑ ר   ִיְהֶי֖ה   ַּבָּיִמ֣ ט   ֲאֶׁש֥ ם   ְוֶאל־ַהֹּׁשֵפ֔  ּוָבאָת֗   ֶאל־ַהֹּכֲהִנים֙   ַהְלִוִּי֔

ר ל   ֲאֶׁש֥ ר   ה'   ְוָׁשַמְרָּת֣   ַלֲעׂ֔שֹות   ְּכֹכ֖ ר   ִיְבַח֣ יֽדּו   ְל�֔   ִמן־ַהָּמ֣קֹום   ַה֔הּוא   ֲאֶׁש֖ ר   ַיִּג֣ י   ַהָּדָבר֙   ֲאֶׁש֣ יתָ   ַעל־ִּפ֤  ְוָעִׂש֗

 יֹוֽרּו�:

 

 במערך   זה,   הקול   הפוסק   במקרה   של   אי   בהירות   הוא   קולם   של   הכהנים,   הלווים   והשופטים   הנמצאים

 במקום   הנבחר.   אין   בפסוקים   עיסוק   במי   שאינם   יכולים   להגיע   למקום   בשל   מרחק,   קושי   הדרך,   צרכי

 ביתם   וכדומה.   אין   גם   עיסוק   בצדק   או   בצדקה,   שעל   פי   רוב   מוצגים   כתחום   עיסוקו   של   בית   הדין.   עם

 זאת,   ישנו   עיסוק   בביצור   מעמד   התורה:

 
 שם,   י"א

יֽדּו ר   ֲאֶׁשר־   ַיִּג֥ א   ָת֗סּור   ִמן־ַהָּדָב֛ ֹ֣ ה    ל ט   ֲאֶׁשר־יֹאְמ֥רּו   ְל�֖   ַּתֲעֶׂש֑ ר   יֹו֗רּו�   ְוַעל־ַהִּמְׁשָּפ֛ ה   ֲאֶׁש֣ י   ַהּתֹוָר֜  ַעל־ִּפ֨

אל : ֹֽ ין   ּוְׂשמ  ְל�֖   ָיִמ֥

 

   

 מלך

 טיפוס   הנהגה   נוסף   המוזכר   בפרק   הוא   מלך.   המלכתו   נובעת   מרצונו   של   העם:

 
 שם,   י"ד

ֶל� יָמה   ָעַלי֙   ֶמ֔ ּה   ְוָאַמְרָּת֗   ָאִׂש֤ ְבָּתה   ָּב֑ ּה   ְוָיַׁש֣ יִרְׁשָּת֖ �   ִוֽ ן   ָל֔ י�֙   ֹנֵת֣ ר   ה'   ֱא�ֶה֙ ֶרץ   ֲאֶׁש֨ א   ֶאל־ָהָא֗ ֹ֣ י־ָתב  "ִּכֽ

י". ר   ְסִביֹבָתֽ ם   ֲאֶׁש֥  ְּכָכל־ַהּגֹוִי֖

 

 מתוך   התיאור   עולות   הגבלות,   כפי   שהיינו   מצפים   מהנהגה   אנושית   תחת   מלכות   שמים:
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  שם,   טו-יח

יב   ֶאת־ָהָע֙ם א־ָיִׁש֤ ֹֽ י�   ּ֑בֹו   ...   ַרק֘   לֹא־ַיְרֶּבה־ּ֣לֹו   סּוִסים֒   ְול ר   ה'   ֱא�ֶה֖ ר   ִיְבַח֛ ֶל�   ֲאֶׁש֥ י�֙   ֶמ֔ ים   ָעֶל֨  ׂ֣שֹום   ָּתִׂש֤

ד: א   ַיְרֶּבה־ּ֖לֹו   ְמֹאֽ ֹ֥ ב   ל ֶסף   ְוָזָה֔ א   ָי֖סּור   ְלָב֑בֹו   ְוֶכ֣ ֹ֥ ים   ְול א   ַיְרֶּבה־ּלֹו֙   ָנִׁש֔ ֹ֤ ַען   ַהְרּ֣בֹות   ֑סּוס   ...   ְול ְיָמה   ְלַמ֖  ִמְצַר֔

ם: ים   ַהְלִוִּיֽ ֶפר   ִמִּלְפֵנ֥י   ַהֹּכֲהִנ֖ ה   ַהּזֹאת֙   ַעל־ֵס֔ ה   ַהּתֹוָר֤ ַתב   ֜לֹו   ֶאת־ִמְׁשֵנ֨ א   ַמְמַלְכּ֑תֹו   ְוָכ֨ ל   ִּכֵּס֣  ְוָהָי֣ה   ְכִׁשְבּ֔תֹו   ַע֖

 

 אין   תיאור   של   תחומי   אחריותו   של   המלך   כלפי   עמו   בכלל   וכלפי   החלשים   שבעמו   בפרט.   שוב,   הדאגה

 המרכזית   של   הפרק   היא   ביצור   התורה   כלפי   פנים   וכלפי   חוץ:

 
 שם,   ט"ז   –   כ'

י�   ֽהּוא:   ...   ְוָהָי֣ה א־ָאִח֖ ֹֽ ר   ל י   ֲאֶׁש֥ יׁש   ָנְכִר֔ י�֙   ִא֣ ת   ָעֶל֨ ל   ָלֵת֤ א   תּוַכ֗ ֹ֣ ֶל�    ל י�֙   ֶמ֔ ים   ָעֶל֨ י�   ָּתִׂש֤ ֶרב   ַאֶח֗  " ִמֶּק֣

ין י   ֥סּור   ִמן־ַהִּמְצָו֖ה   ָיִמ֣ ה   ַהּזֹאת֙   ...    ּוְלִבְלִּת֛ ה   ַהּתֹוָר֤ ַתב   ֜לֹו   ֶאת־ִמְׁשֵנ֨ א   ַמְמַלְכּ֑תֹו   ְוָכ֨ ל   ִּכֵּס֣  ְכִׁשְבּ֔תֹו   ַע֖

אול    ..." ֹ֑  ּוְׂשמ

 

 

 הנהגה   דתית

 בפרשה   מתוארת   גם   הנהגה   דתית,   של   נביא   ושל   אנשי   הכהונה.   כמו   המלך,   גם   הנביא   מתואר   כמינוי

 בעקבות   בקשת   העם:

 
  שם,      טז-יח

י עַ֙   ֶאת־קֹול֙   ה'   ֱא�ָה֔ ף   ִלְׁשֹמ֨ א   ֹאֵס֗ ֹ֣ ר   ל ל   ֵלאֹמ֑ ב   ְּב֥יֹום   ַהָּקָה֖ י�֙   ְּבֹחֵר֔ ם   ה'   ֱא�ֶה֙ ְלּתָ   ֵמִע֨ ל   ֲאֶׁשר־ָׁשַא֜  ְּכֹכ֨

ים יא   ָאִק֥ רּו:   ָנִב֨ ר   ִּדֵּבֽ יבּו   ֲאֶׁש֥ י   ֵהיִט֖ אֶמר   ה'   ֵאָל֑ ֹ֥ א   ָאֽמּות:   ַוּי ֹ֥ ה   ֖עֹוד   ְול א־ֶאְרֶא֥ ֹֽ את   ל ֹ֛ ה   ַהּז ׁש   ַהְּגֹדָל֥  ְוֶאת־ָהֵא֨

ּנּו: ר   ֲאַצֶּוֽ ת   ָּכל־ֲאֶׁש֥ ם   ֵא֖ ר   ֲאֵליֶה֔ יו   ְוִדֶּב֣ י   ְדָבַרי֙   ְּבִפ֔ ם   ָּכ֑מֹו�   ְוָנַתִּת֤ ֶרב   ֲאֵחיֶה֖ ם   ִמֶּק֥  ָלֶה֛

 

 תיאור   הנביא   אינו   מתמקד   בתחומי   אחריותו   כמנהיג,   אלא   בחיוב   לשמוע   לו   ובאיסור   המוטל   עליו   שלא

 להתרחב   מעבר   לדבר   אלוהים,   שוב   עיסוק   בביצור   ושימור   על   גבולות:
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  שם,   יט-כ

ר   ָיִזי֩ד יא   ֲאֶׁש֣ �   ַהָּנִב֡ ׁש   ֵמִעּֽמֹו:   ַא֣ י   ֶאְדֹר֥ י   ָאֹנִכ֖ ר   ִּבְׁשִמ֑ ר   ְיַדֵּב֖ י   ֲאֶׁש֥ א־ִיְׁשַמע֙   ֶאל־ְּדָבַר֔ ֹֽ ר   ל ה   ָהִאיׁש֙   ֲאֶׁש֤  ְוָהָי֗

יא   ַהֽהּוא: ת   ַהָּנִב֥ ים   ּוֵמ֖ ים   ֲאֵחִר֑ ם   ֱא�ִה֣ ר   ְּבֵׁש֖ ר   ְיַדֵּב֔ ר   ַוֲאֶׁש֣ א־ִצִּויִתיו֙   ְלַדֵּב֔ ֹֽ ר   ל ת   ֲאֶׁש֤ י   ֵא֣ ר   ִּבְׁשִמ֗ ר   ָּדָב֜  ְלַדֵּב֨

 

 בנוסף   מתוארים   גם   כהנים   ולוויים   –   וגם   תיאור   זה   נראה   חסר.   אין   כלל   תיאור   של   עבודת   הכהנים

 והלוויים,   והם   גם   אינם   נזכרים   בנשימה   אחת   עם   אנשים   אחרים   הנמצאים   במצב   של   נזקקות   או   תלות,

ֶלק ין־לֹו֩   ֵח֨ י   ֵאֽ י   ִּכ֣ א   ַהֵּלִו֡  כפי   שקורה   לא   פעם   במקומות   אחרים   (כמו   למשל   בתחילת   ספר   דברים:   וָב֣

עּו"   (דברים   יד,   כח)). י�   ְוָאְכ֖לּו   ְוָׂשֵב֑ ר   ִּבְׁשָעֶר֔ ַאְלָמָנה֙   ֲאֶׁש֣ ַהֵּגר   ְוַהָּי֤תֹום   ְוָהֽ �   ְו֠ ה   ִעָּמ֗  ְוַנֲחָל֜

 

 לעומת   זאת,   מוזכרים   כאן   הכהנים   והלוויים   במסגרת   חובותיו   של   העם   כלפיהם:

  
  דברים   יח,   א'   –   ה'

עַ   ְוַהְּלָחַי֖ ִים ן   ַהְּזֹר֥ ה   ְוָנַתן֙   ַלֹּכֵה֔ י   ַהֶּזַ֖בח   ִאם־ׁ֣שֹור   ִאם־ֶׂש֑ ת   ֹזְבֵח֥ ם   ֵמֵא֛ ת   ָהָע֗ ים   ֵמֵא֥ ט   ַהֹּכֲהִנ֜ ה   ִיְהֶיה֩   ִמְׁשַּפ֨  ְוֶז֡

ה:  ְוַהֵּקָבֽ

 

 שוני   יוצא   דופן   זה,   בהקשר   שבו   מוצגים   הלוויים,   אומר   דרשני   והוא   אולי   גם   מפתח   למסר   העולה   מבין

 שורות   הפסוקים,   כפי   שנראה   להלן.

 

 

 שופטים   ושוטרים

 בדומה   ללוי,   אחת   הדוגמאות   הצורמות   ביותר   לחסרונם   של   הגר,   היתום   והאלמנה   ומי   שהם   מייצגים

 במערך   החברתי   כולו,   הוא   בהקשר   של   שוחד.

 

 הפרשה   פותחת   בתיאור   מערך   הזרוע   השלטונית,   השופטת   והמבצעת:
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 דברים   טז,   י"ח

י�   ְוָׁשְפ֥טּו   ֶאת־ָהָע֖ם ן   ְל�֖   ִלְׁשָבֶט֑ י�   ֹנֵת֥ ר   ה'   ֱא�ֶה֛ י�   ֲאֶׁש֨ ֶּתן־ְל�֙   ְּבָכל־ְׁשָעֶר֔ ים    ִּתֽ ְטִר֗ ים   ְוֹׁשֽ  ֹׁשְפִט֣

ֶדק :  ִמְׁשַּפט־ֶצֽ

  

ים יר   ָּפִנ֑ א   ַתִּכ֖ ֹ֥ ט   ל ה   ִמְׁשָּפ֔  הפסוקים,   כדרכם   בהקשרים   כאלה,   מזהירים   מפני   לקיחת   שוחד:   "לֹא־ַתֶּט֣

ַחד"   (שם   טז,   י"ט).   אולם,   במקומות   רבים   אחרים   בתורה,   האזהרה   להימנע   משוחד   מלווה ח   ֹׁש֔  ְולֹא־ִתַּק֣

 בשימת   לב   למי   שחלשים   ומוחלשים   חברתית.   כך   למשל   בספר   שמות:

  
 שמות   כג,   ח'   –   ט'

ם   ְיַדְעֶּתם֙   ֶאת־ֶנֶ֣פׁש ץ   ְוַאֶּת֗ א   ִתְלָח֑ ֹ֣ ים:   ְוֵג֖ר   ל י   ַצִּדיִקֽ ף   ִּדְבֵר֥ יַסֵּל֖ ים   ִוֽ ַחד֙   ְיַעֵּו֣ר   ִּפְקִח֔ י   ַהֹּׁש֨ ח   ִּכ֤ א   ִתָּק֑ ֹ֣ ַחד   ל  ְוֹׁש֖

ִים: ֶרץ   ִמְצָרֽ ם   ְּבֶא֥ ים   ֱהִייֶת֖ י־ֵגִר֥ ר   ִּכֽ  ַהֵּג֔

  

 וכך   גם   במקומות   נוספים,   שבהם   אי   לקיחת   שוחד   מתוארת   כתכונה   אלוהים   שמלווה   בשימת   לב

 לחלשים   ומוחלשים:

  
 דברים   י,   י"ז   –   י"ח

א ֹ֥ ים   ְול א   ָפִנ֔ א   ֲאֶׁשר֙   לֹא־ִיָּׂש֣ ל   ַהִּגֹּבר֙   ְוַהּנֹוָר֔ ל   ַהָּגֹד֤ ים   ָהֵא֨ ים   ַוֲאֹדֵנ֖י   ָהֲאֹדִנ֑ ֱא�ִה֔ י   ָהֽ ם   ֚הּוא   ֱא�ֵה֣ י   ה'   ֱאֽ�ֵהיֶכ֔  ִּכ֚

ה: ֶחם   ְוִׂשְמָלֽ ֶתת   ֖לֹו   ֶל֥ ר   ָל֥ ב   ֵּג֔ ט   ָי֖תֹום   ְוַאְלָמָנ֑ה   ְוֹאֵה֣ ה   ִמְׁשַּפ֥ ַחד:   ֹעֶׂש֛ ח   ֹׁשֽ  ִיַּק֖

  

 אולם,   פרשתנו   מציעה   הקשר   אחר   לאזהרה:

  
  שם   טז,   י"ט   –   כ'

ם: י   ַצִּדיִקֽ ף   ִּדְבֵר֥ יַסֵּל֖ ים   ִוֽ ַחד   ְיַעֵּור֙   ֵעיֵנ֣י   ֲחָכִמ֔ י   ַהֹּׁש֗ ַחד   ִּכ֣ ח   ֹׁש֔ ים   ְולֹא־ִתַּק֣ יר   ָּפִנ֑ א   ַתִּכ֖ ֹ֥ ט   ל ה   ִמְׁשָּפ֔  לֹא־ַתֶּט֣

:� ן   ָלֽ י�   ֹנֵת֥ ֶרץ   ֲאֶׁשר־ה'   ֱא�ֶה֖ ְחֶיה֙   ְוָיַרְׁשָּת֣   ֶאת־ָהָא֔ ַען   ִּתֽ ף   ְלַמ֤ ֶדק   ִּתְרֹּד֑ ֶדק   ֶצ֖  ֶצ֥

  

 לפי   פסוקי   הפרשה,   לקיחת   השוחד   תפגע   בך,   הלוקח;   היא   תסלף   את   תפיסת   עולמך   ותעוור   אותך

 השופט.   אמנם   יש   כאן   דרישה   לרדיפת   צדק   -   אולם   אין   עיסוק   בצדק   כעניין   חברתי,   רחב,   וכך   גם   אין

 עיסוק   בהשלכות   לקיחת   השוחד   על   אחרים.
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 היכן   היתומים,   האלמנות   והגרים   –   אלול   תשע"ז

www.hadar.org    –   אביטל   הוכשטיין 

 אזהרתו   של   החסר

 כיצד   ניתן   להבין   את   היעדרם   של   הגר,   היתום   והאלמנה   מתיאור   תחומי   האחריות   של   המלך   והשופט,

 ומתיאור   הלוויים   והכהנים?   ההיעדר   הזה   זועק   מתוך   הפסוקים   ומבקש   להפנות   את   תשומת   לבנו   למי

 שחסרים,   לגרום   לנו   להבחין   בכך   שמשהו   בתיאור   אינו   שלם.   המערך   השלטוני   אינו   מושלם   ללא   שימת

 לב   גם   למי   שנסיבות   חייהם   הפכו   אותם   לחלשים.

 

 את   מקומם   של   הגר,   היתום   והאלמנה,   מקומם   של   העניים   והזקוקים   לגאולה,   תופסות   אזהרות   מאזהרות

 שונות.   הפרק   רצוף   אזהרות   שלא   לסור   מן   התורה   ימין   ושמאל,   ובכל   צעד   ושעל   לאורך   הפרק   ישנו

 איסור   על   עבודת   אלילים   לצד   חוקים   שמטרתם   היא   ביצור   התורה;   מערך   בתי   הדין   מתואר   כשומר

 גבול   ולא   כדואג   לשקופים   ולצדק,   על   המלך   לכתוב   תורה   ולשומרה   אך   אין   אזכורים   של   אחריותו

 הרחבה   כלפי   בני   האדם   שעליהם   הוא   מולך,   וכך   הלאה.

 

 חסרונם   של   גורמי   חברה   מוחלשים   לצד   האזהרות   התכופות   בצורך   לשמור   על   התלם   ניצבים   כתמרור

 אזהרה:   כאשר   עסוקים   בהשוואה   כלפי   חוץ   ובביצור   גבולות   כלפי   פנים,   עלול   הדבר   לתפוס   את   מקום

 העיסוק   בצדקה   ובצדק,   וישנו   חשש   לעיוורון   פנימי   שמוביל   בעצמו   לסטייה   מדרך   הישר.
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