היכן היתומים ,האלמנות והגרים?
על ההיעדר הזועק בפרשת שופטים
ר' אביטל הוכשטיין – hochstein@hadar.org
פרשת שופטים ,תשע"ז
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 חֶ סר 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'
וּב֥ין ֶ֙נגַע֙ ָל ֶ֔נגַע ִדּבְ ֵ ֥רי ִריבֹ֖ ת בִּ ְשׁﬠ ֶ ָ֑רי וְ קַ ְמ ָ ֣תּ
ין־דּין לְ ִ֗דין ֵ
ין־דּם׀ לְ ֜ ָדם ֵ ֽבּ ִ ֣
ִ ֣כּי יִ ָפּ ֵל ֩א ִמ ְמּ ֙ דָ ֜ ָבר ל ִַמּ ְשׁ ָ֗פּט ֵ ֽבּ ֨ ָ
ֲשׁר יִ בְ ַח֛ר ה' ֱא ֶה֖י ֽבּוֹ:
וְ ﬠָלִ֔ יתָ אֶ ל־הַ מָּ ֔קוֹם א ֶ ֥
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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
ֲשׁר יִ הְ יֶ ֖ה בַּ יּ ִ ָ֣מים הָ ֵה֑ם וְ דָ ַר ְשׁ ָ֙תּ וְ הִ ִגּ֣ידוּ לְ ֔ ֵ ֖את ְדּ ַב֥ר הַ ִמּ ְשׁ ָ ֽפּט:
את אֶ ל־הַ כֹּ הֲנִ ים֙ הַ לְ וִ ִ֔יּם וְ אֶ ל־הַ שֹּׁ ֵ֔פט א ֶ ֥
וּבָ ֗ ָ
ֲשׁר
ֲשׁר יִ בְ ַח֣ר ה' וְ שָׁ מַ ְר ָ ֣תּ ַלﬠ ֲ֔שׂוֹת כְּ ֖ ֹכל א ֶ ֥
֣ידוּ לְ ֔ ִמן־הַ מָּ ֣קוֹם הַ ֔הוּא א ֶ ֖
ֲשׁר י ִַגּ ֽ
ַל־פּי הַ דָּ בָ ר֙ א ֶ ֣
וְ ﬠ ֗ ִָשׂיתָ ﬠ ִ ֤
יוֹרוּ :
ֽ

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
ֹאמ ֥רוּ לְ ֖ תַּ ﬠ ֶ ֲ֑שׂה ֣ל ֹא תָ ֗סוּר ִמן־הַ דָּ ָ ֛בר אֲ שֶׁ ר־ י ִ ַ֥גּ ֽידוּ
יוֹרוּ וְ ﬠַל־הַ ִמּ ְשׁפָּ ֛ט אֲשֶׁ ר־י ְ
ֲשׁר ֗
תּוֹרה א ֶ ֣
ַל־פּי הַ ָ ֜
ﬠ ִ֨
וּשׂ ֽמ ֹאל:
לְ ֖ י ִ ָ֥מין ְ

מלך
טיפוס הנהגה נוסף המוזכר בפרק הוא מלך .המלכתו נובעת מרצונו של העם:
שם ,י"ד
"כּי־תָ ֣ב ֹא אֶ ל־הָ ֗ ָא ֶרץ אֲשֶׁ֨ ר ה' ֱא ֶ֙הי ֙ נֹ ֵ ֣תן ָ֔ל ִ ֽו ִיר ְשׁ ָ ֖תּהּ וְ י ַ ָ֣שׁבְ תָּ ה ָבּ֑הּ וְ אָ מַ ְר ֗ ָתּ אָ ִ ֤שׂימָ ה ָﬠלַי֙ ֔ ֶמ ֶל
ִֽ
ֲשׁר ְסבִ יבֹ ָ ֽתי".
גּוֹי֖ם א ֶ ֥
כְּ כָל־הַ ִ

מתוך התיאור עולות הגבלות ,כפי שהיינו מצפים מהנהגה אנושית תחת מלכות שמים:
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שם ,טו-יח
סוּסי ֒ם וְ ֽל ֹא־י ִ ָ֤שׁיב אֶ ת־הָ ﬠָם֙
ֲשׁר יִ בְ ַח֛ר ה' ֱא ֶה֖י ֑בּוֹ ַ ...ר ֘ק ל ֹא־י ְַרבֶּ ה־לּ֣ וֹ ִ
֣שׂוֹם תָּ ִ ֤שׂים ָﬠ ֶ֨לי ֙ ֔ ֶמ ֶל א ֶ ֥
ִמצְ ַ ֔ריְ מָ ה לְ ַ ֖מﬠַן הַ ְר ֣בּוֹת ֑סוּס  ...וְ ֤ל ֹא י ְַרבֶּ ה־לּוֹ֙ נ ֔ ִָשׁים וְ ֥ל ֹא י ָ֖סוּר לְ בָ ֑בוֹ וְ כֶ ֣סֶ ף וְ ז ֔ ָָהב ֥ל ֹא י ְַרבֶּ ה־לּ֖ וֹ ְמאֹֽ ד:
ַל־ספֶר ִמלִּ פְ נֵ ֥י הַ כֹּ ה ֲִנ֖ים הַ לְ וִ ִ ֽיּם:
תּוֹרה הַ זּ ֹאת֙ ﬠ ֔ ֵ
ת־מ ְשׁ ֵ֨נה הַ ָ ֤
וְ הָ יָ ֣ה כְ ִשׁבְ ֔תּוֹ ﬠַ ֖ל כִּ ֵ ֣סּא מַ ְמלַכְ ֑תּוֹ וְ ָ֨כתַ ב ֜לוֹ אֶ ִ

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'
ֲשׁר ֽל ֹא־אָ ִ ֖חי ֽהוּא ... :וְ הָ יָ ֣ה
" ִמ ֶ ֣קּ ֶרב אַ חֶ֗ י תָּ ִ ֤שׂים ﬠָ ֶ֨לי ֙ ֔ ֶמ ֶל ֣ל ֹא תוּ ַ֗כל ל ֵ ָ֤תת ָﬠ ֶ֨לי ֙ ִ ֣אישׁ נָכְ ִ ֔רי א ֶ ֥
תּוֹרה הַ זּ ֹאת֙  ...וּלְ ִבלְ ִ ֛תּי ֥סוּר ִמן־הַ ִמּ ְצוָ ֖ה י ִ ָ֣מין
ת־מ ְשׁ ֵ֨נה הַ ָ ֤
כְ ִשׁבְ ֔תּוֹ ﬠַ ֖ל כִּ ֵ ֣סּא מַ ְמלַכְ ֑תּוֹ וְ ָ֨כתַ ב ֜לוֹ אֶ ִ
וּשׂ ֑מ ֹאול "...
ְ

הנהגה דתית
בפרשה מתוארת גם הנהגה דתית ,של נביא ושל אנשי הכהונה .כמו המלך ,גם הנביא מתואר כמינוי
בעקבות בקשת העם:
שם ,טז-יח
כְּ ֨ ֹכל אֲשֶׁ ר־שָׁ ֜ ַאלְ תָּ מֵ ֨ ִﬠם ה' ֱא ֶ֙הי ֙ בְּ חֹ ֵ ֔רב בְּ י֥ וֹם הַ קָּ ָה֖ל לֵאמֹ֑ ר ֣ל ֹא אֹ ֗ ֵסף לִ ְשׁמֹ֨ ֙ ַﬠ אֶ ת־קוֹ ֙ל ה' ֱא ֔ ָהי
ֲשׁר ִדּ ֵ ֽבּרוּ :נ ִָ֨ביא אָ ִ ֥קים
יטיבוּ א ֶ ֥
וְ אֶ ת־הָ ֨ ֵאשׁ הַ גְּ דֹ לָ ֥ה הַ ֛זּ ֹאת ֽל ֹא־אֶ ְר ֶ ֥אה ﬠ֖ וֹד וְ ֥ל ֹא אָ ֽמוּתַ :ו ֥יּ ֹאמֶ ר ה' אֵ לָ ֑י הֵ ִ ֖
ֲשׁר אֲצַ ֶוּֽנּוּ:
ֵיהם ֵ ֖את כָּל־א ֶ ֥
יה֖ם כּ ָ֑מוֹ וְ נָתַ ִ ֤תּי ְדבָ ַרי֙ בְּ ֔ ִפיו וְ ִד ֶבּ֣ר ֲאל ֔ ֶ
ל ֶָה֛ם ִמ ֶ ֥קּ ֶרב אֲחֵ ֶ

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
ֲשׁר ָיזִי ֩ד
ֲשׁר יְ דַ ֵבּ֖ר בִּ ְשׁ ִ ֑מי אָ נֹ ִ ֖כי אֶ ְד ֥רֹ שׁ מֵ ﬠִ ֽמּוֹ֣ ַ :א הַ נּ ִָ֡ביא א ֶ ֣
ל־דּבָ ַ ֔רי א ֶ ֥
ֲשׁר ֽל ֹא־יִ ְשׁמַ ע֙ אֶ ְ
וְ הָ ָ֗יה הָ ִאישׁ֙ א ֶ ֤
וּמת הַ נּ ִ ָ֥ביא הַ ֽהוּא:
ֲשׁר יְ דַ ֔ ֵבּר בְּ ֵ ֖שׁם ֱא ִ ֣הים אֲחֵ ִ ֑רים ֵ ֖
יתיו֙ לְ דַ ֔ ֵבּר ַוא ֶ ֣
ֲשׁר ֽל ֹא־צִ וִּ ִ
לְ דַ ֨ ֵבּר דָּ ֜ ָבר בִּ ְשׁ ִ֗מי ֵ ֣את א ֶ ֤

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,
וב֣א הַ לּ ִֵ֡וי ִ ֣כּי ֵ ֽאין־ל ֩וֹ ֨ ֵחלֶק
כפי שקורה לא פעם במקומות אחרים )כמו למשל בתחילת ספר דבריםָ :
ֲשׁר בִּ ְשׁﬠ ֶ ָ֔רי וְ אָ כְ ל֖ וּ וְ שָׂ ֵב֑עוּ" )דברים יד ,כח((.
וְ ַנ ֲח ָ֜לה ﬠִ ֗ ָמּ ֠ ְוהַ גֵּר וְ הַ יּ ָ֤תוֹם וְ ָ ֽהאַ לְ מָ נָה֙ א ֶ ֣
לעומת זאת ,מוזכרים כאן הכהנים והלוויים במסגרת חובותיו של העם כלפיהם:
דברים יח ,א' – ה'
ם־שׂה וְ נָתַ ן֙ לַכֹּ ֔ ֵהן הַ זּ ְ֥רֹ ַﬠ וְ הַ לְּ חָ יַ ֖ יִ ם
ם־שׁוֹר ִא ֶ ֑
וְ ֶ֡זה יִ הְ ֶי ֩ה ִמ ְשׁ ַ֨פּט הַ כֹּ ה ֜ ֲִנים מֵ ֵ ֥את הָ ָ֗ﬠם מֵ ֵ ֛את זֹ בְ ֵח֥י הַ זֶּ ֖בַ ח ִא ֣
וְ הַ קֵּ ָ ֽבה:

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
ָל־שׁﬠ ֶ ָ֔רי אֲשֶׁ֨ ר ה' ֱא ֶה֛י נֹ ֵ ֥תן לְ ֖ לִ ְשׁבָ ֶ ֑טי וְ שָׁ פְ ֥טוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ֖ם
שֹׁ פְ ִ ֣טים וְ שֹֽׁ ְט ִ ֗רים ִ ֽתּתֶּ ן־לְ ֙ בְּ כ ְ
ט־צדֶ ק:
ִמ ְשׁפַּ ֶ ֽ

הפסוקים ,כדרכם בהקשרים כאלה ,מזהירים מפני לקיחת שוחד" :ל ֹא־תַ ֶ ֣טּה ִמ ְשׁ ָ֔פּט ֥ל ֹא תַ ִ ֖כּיר פּ ִָנ֑ים
ֹא־ת ַ ֣קּח שֹׁ֔ חַ ד" )שם טז ,י"ט( .אולם ,במקומות רבים אחרים בתורה ,האזהרה להימנע משוחד מלווה
וְ ל ִ
בשימת לב למי שחלשים ומוחלשים חברתית .כך למשל בספר שמות:
שמות כג ,ח' – ט'
וְ שֹׁ֖ חַ ד ֣ל ֹא ִת ָ ֑קּח ִ ֤כּי הַ שֹּׁ֨ חַ ד֙ יְ ﬠַוֵּ ֣ר פִּ קְ ִ֔חים ִ ֽויסַ לֵּ ֖ף ִדּבְ ֵ ֥רי צַ ִדּ ִ ֽיקים :וְ גֵ ֖ר ֣ל ֹא ִתלְ ָח֑ץ וְ אַ ֗ ֶתּם יְ דַ ﬠְ תֶּ ם֙ אֶ ת־נֶ ֣פֶשׁ
יתם בְּ ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ָ ֽריִ ם:
הַ ֔ ֵגּר ִ ֽכּי־ג ִ ֵ֥רים הֱיִ ֶ ֖

וכך גם במקומות נוספים ,שבהם אי לקיחת שוחד מתוארת כתכונה אלוהים שמלווה בשימת לב
לחלשים ומוחלשים:
דברים י ,י"ז – י"ח
נּוֹרא אֲשֶׁ ר֙ ל ֹא־יִ ָ ֣שּׂא פ ֔ ִָנים וְ ֥ל ֹא
֚ ִכּי ה' ֱא ֽ הֵ י ֶ֔כם ֚הוּא ֱא ֵה֣י ָ ֽה ֱא ִ֔הים ַואֲדֹ נֵ ֖י הָ אֲדֹ ִנ֑ים הָ ֨ ֵאל הַ גָּדֹ֤ ל הַ גִּ בֹּ ר֙ וְ הַ ָ ֔
יִ ַ ֖קּח שֹֽׁ חַ ד :עֹ ֶ ֛שׂה ִמ ְשׁפַּ ֥ט י ָ֖תוֹם וְ אַ לְ מָ נָ ֑ה וְ אֹ ֵה֣ב ֔ ֵגּר לָ ֥תֶ ת ל֖ וֹ לֶ ֥חֶ ם וְ ִשׂ ְמ ָ ֽלה:

אולם ,פרשתנו מציעה הקשר אחר לאזהרה:
שם טז ,י"ט – כ'
ֹא־ת ַ ֣קּח שֹׁ֔ חַ ד ִ ֣כּי הַ שֹּׁ֗ חַ ד יְ ַﬠוֵּר֙ ﬠֵינֵ ֣י ֲחכ ִָ֔מים ִ ֽויסַ לֵּ ֖ף ִדּבְ ֵ ֥רי צַ ִדּ ִ ֽיקם:
ל ֹא־תַ ֶ ֣טּה ִמ ְשׁ ָ֔פּט ֥ל ֹא תַ ִ ֖כּיר פּ ִָנ֑ים וְ ל ִ
ֶצ֥דֶ ק ֶצ֖דֶ ק ִתּ ְרדֹּ֑ ף לְ ַ ֤מﬠַן ִ ֽתּחְ יֶה֙ וְ י ַָר ְשׁ ָ ֣תּ אֶ ת־הָ ֔ ָא ֶרץ אֲשֶׁ ר־ה' ֱא ֶה֖י נֹ ֵ ֥תן ָ ֽל :

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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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.

6

