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www.tefilah.org -  (1)  רשת מורשת"רדיו    – אוצר התפילות"  

 

 וברכת השופטים השופטים –דברים  פרשת

ועל פעולה דומה מסופר , מסופר שמשה מינה שופטים לעם ישראל לפני כניסתם לארץ ישראלפרשתנו תחילת ב

תעמיד אותנו על , בספר שמות ובספר דברים, השוואה בין שני הניסוחים .בספר שמות בעקבות ביקורו של יתרו

:אופיים השונה של שני הספרים
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י ְוַאתָ : כא, ח"שמות י  ה ֶתֱחֶזה ִמכָל ָהָעם ַאנְשֵׁ

ֶמת ׂשְנֵאי ָבַצע-ִיְרֵאי א  ַחִיל   ֹלִהים ַאְנֵשי א 

י  אֹות ָשרֵׁ י מֵׁ י ֲאָלִפים ָשרֵׁ ֶהם ָשרֵׁ ְוַשְמָת ֲעלֵׁ

י ֲעָשרֹת  : ֲחִמִשים ְוָשרֵׁ

ֲחָכִמים ּוְנבִֹנים ִויֺדִעים ָהבּו ָלֶכם ֲאנִָשים : טו-יג', אדברים 

יֶכםוַ  ְלִשְבֵטיֶכם ם ְבָראשֵׁ יֶכם :... ֲאִשימֵׁ י ִשְבטֵׁ ָוֶאַקח ֶאת ָראשֵׁ

ן אֹוָתם  ֲחָכִמים ִויֺדִעיםֲאנִָשים  י ֲאָלִפים  ָראִשים ֲעֵליֶכםָוֶאתֵׁ ָשרֵׁ

י ֲעָשרֹת  י ֲחִמִשים ְוָשרֵׁ אֹות ְוָשרֵׁ י מֵׁ  :ְושְֹטִרים ְלִשְבֵטיֶכםְוָשרֵׁ
 

 

המפגש עם יתרו הוא מעין הקדמה למתן תורה בהר  .פי המלצתו של יתרו את האנשים עלבוחר משה  בספר שמות

,סיני
2  

-ִיְרֵאי א  " היא הנדרשת  מאנשי  החיל   הראשונה  התכונה  : מוסריים-ערכים דתייםשם   מודגשים  ולכן 

ַאְנֵשי "; (טז', שמות כ)" ֶתֱחָטאּו ַעל ְפנֵׁיֶכם ְלִבְלִתי ִיְרָאתוֹּוַבֲעבּור ִתְהיֶה "... :בהתאם למטרת מתן תורה ,"ֹלִהים

ֶמת ד "עומד בניגוד גמור לאיסור של " א  ֲעָך עֵׁ ספר שמות בברות יעשרת הדשל על פי הניסוח  ,"ָשֶקרֹלא ַתֲענֶה ְברֵׁ

  (.יב, 'כ)

, אחרי ארבעים שנה בני ישראל מאורגנים לשבטיהם .המשמעות של מינוי השופטים שונה לחלוטין בספר דברים

ערב כניסתם  צא מן הכוח אל הפועלאשר ת ,בעם ישראלמאורגנת מערכת שיפוטית  השופטים בא ליצור מינויו

.ארץ ישראלל
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... ִויֺדִעים ְלִשְבֵטיֶכם ַוֲאִׂשיֵמם ְבָראֵשיכֶם: "של עם ישראלהחברתי המאורגן המבנה כאן מודגש  

של הקשר רק ב( יט, טו-יד, י, ו', ה)שמות מופיע בספר " םשְֹטִרי"המונח (. יג', דברים א" )ְושְֹטִרים ְלִשְבֵטיכֶם

.בעתיד ממלאים תפקיד חשוב במבנה החברתי של עם ישראל" שְֹטִרים"אך בספר דברים ה, עבדות מצרים
4

כמו  

יכֶם"כן התוספת   .משקפת את המבנה החברתי החדש שנוצר לאחר ארבעים שנה" ָראִשים ֲעלֵׁ

ועתה הגיע הזמן ליישם את התורה  ,את משפטי התורה לפרטיהםשנה במדבר לאורך ארבעים בני ישראל למדו 

ֶלה  ָחְכַמְתֶכם ּוִבינְַתֶכםּוְשַמְרֶתם ַוֲעִשיֶתם ִכי ִהוא : "לעיני כל העמים ת ָכל ַהֺחִקים ָהאֵׁ ינֵׁי ָהַעִםים ֲאֶשר ִיְשְמעּון אֵׁ ְלעֵׁ

 ֲחָכִמיםֲאנִָשים " הםשופטים ש יש למנותלשם כך (. ו', דברים ד) "ל ַהזֶהַהּגֹוי ַהָּגדוֹ  ָחָכם ְונָבוֹןְוָאְמרּו ַרק ַעם 

 : בניגוד לספרים הקודמים ,בספר דבריםהקשרים שונים במודגשת אכן החכמה . "ּוְנבִֹנים

  ר "נאמר ( ח, ג"כ)בספר שמות  מודגשת החכמה של( יט, ז"ט)ואילו בספר דברים , "ִפְקִחיםִכי ַהשַֹחד ְיַעּוֵׁ

ינֵׁי : "השופטים  ; "ֲחָכִמיםִכי ַהשַֹחד ְיַעּוֵׁר עֵׁ

  מודגשת ( ט, ד"ל)ספר דברים סוף בואילו , "בוֹ  רּוחַ  ֲאֶשר ִאיש(: "יח, ז"כ)על יהושע נאמר בספר במדבר

 ; "ִכי ָסַמְך ֹמֶשה ֶאת יָָדיו ָעָליו רּוַח ָחְכָמהִויהֹוֺשַע ִבן נּון ָמלֵׁא " :תו של יהושעחכמ

                                                                 
 .במדור חגים על שבועות www.tefilah.orgו למשל את ההבדלים בין ספר שמות לספר דברים בעשרת הדיברות באתר רא 1

ד "ראו בפירושו של מ)ט "של פרק י" עשרת הדברים"במעין הכנה ל, שמותח בספר "בפרק י" דבר"עשר פעמים נזכר השורש  2

 (.קאסוטו על שמות שם

ם ה-יָ  ְשָבִטים ִשְבֵטיֶשָשם ָעלּו ": "שפט"ל" שבט"ני ולשוני בין ייש קשר עני 3 ל ְלֹהדוֹת ְלשֵׁ דּות ְלִיְשָראֵׁ ָיְשבּו ִכְסאוֹת : 'ּה עֵׁ ִכי ָשָםה 

ית ָדִוידִכְסאוֹ ְלִמְשָפט ְושְֹטִרים ִתֶתן ְלָך  שְֹפִטים: "לשון נופל על לשון "שפט"ו" שבט"בלראות  אפשר(. ה-ד, ב"תהלים קכ" )ת ְלבֵׁ

ן ְלָך -אֱ  'הְבָכל ְשָעֶריָך ֲאֶשר  ָעם ִמְשַפט ֶצֶדק ְוָשְפטּו ִלְשָבֶטיָךֹלֶהיָך נֹתֵׁ חים בשני המקרא משתמש בשני המונ(. יח, ז"דברים ט)" ֶאת ָה

ל ִשְבֵטיֲהָדָבר ִדַבְרִתי ֶאת ַאַחד "...: פסוקים מקבילים בספר שמואל ובספר דברי הימים ֲהָדָבר ..."לעומת ( ז', ו' שמואל ב" )...ִיְשָראֵׁ

ֵטיִדַבְרִתי ֶאת ַאַחד  ל שְֹפ  (.ו, ז"דברי הימים א י" )...ִיְשָראֵׁ

 .טז, א"כמו כן ראו במדבר י. כח, א"ל ;ט, ט"כ; ט-ה', כ; יח, ז"ט; טו', ראו א 4
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 ואילו בספר דברים מופיע הבן החכם, התם וזה שאינו יודע לשאול, ר שמות מוזכרים הבן הרשעבספ!
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גם ( ספר שמותשב)של השופטים הים ול-דים במדבר הצטרפה ליראת אנוכל להסיק שאחרי ארבעים שנות נדו

אִשית "החכמה על פי היסוד של  תהיה " יראתם"לבני ישראל ש ראויכי , (י, א"תהלים קי" )...'ִיְרַאת ה – ָחְכָמהרֵׁ

 (.ט, על פי אבות ג) "חכמתם"לקודמת 

 

 :ובחרתי בברכת השופטים של תפילת העמידה, נעיין עתה כדרכנו בקטע מהסידור אשר קשור לעניין
 

ְלַבְדָך ְבֶחֶסד ' ֹלְך ָעלֵינּו ַאָתה הּומְ . ְוָהֵסר ִמֶםמּו ָיגוֹן ַוֲאָנָחה. ָהִשיָבה שוְֹפֵטינּו ְכָבִראשוָֹנה ְויוֲֹעֵצינּו ְכַבְתִחָלה

 :ֶמֶלְך אוֵֹהב ְצָדָקה ּוִמְשָפט. 'ָברּוְך ַאָתה ה. ְוַצְדֵקנּו ַבִמְשָפט. ּוְבַרֲחִמים

 
 ְויֲֹעַצִיְך ְכָבִראשֹנָה שְֹפַטִיְך ְוָאִשיָבה(: "כח-כו', א)ברור שנוסח התפילה מבוסס על הפסוק בתחילת ספר ישעיהו 

ָמנָה ִקְרָיה ַהֶצֶדק ִעיר ָלְך ִיָקֵרא ֵכן ַאֲחֵרי ְכַבְתִחָלה  ְוַחָטִאים פְֹשִעים ְוֶשֶבר: ִבְצָדָקה ְוָשֶביהָ  ִתָפֶדה ְבִמְשָפט ִצּיוֹן :נֶא 

הייחודי של  בספר שמות ובספר דברים על פי הקשרם ותכשם שהתכונות של השופטים שונ". ִיְכלּו' ה ְועְֹזֵבי ַיְחָדו

בניין עם  יחדכך גם בנבואת ישעיהו תפקיד השופטים מובן על פי ההקשר הנבואי של גאולת ישראל , הספריםשני 

ד תקין של השופטים את וגם תפילת העמידה רואה בתפק ,של ישעיהוהזה ניסוח העל פי . ירושלים כעיר הצדק

הברכה מופיעה ". ְוַצְדֵקנּו ַבִמְשָפט. ְלַבְדָך ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים' ה ּוְמֹלְך ָעֵלינּו ַאָתה: "'הקמת המשפט על פי מלכות ה

הצלחת הצדיקים לקראת בניין ירושלים  ,הענשת הרשעים, קיבוץ גלויותהברכות שעניינן בין בתפילת העמידה 

 . משיח בן דודציפייה לו

שלוש : "ל שבמסכת סנהדרין"ר חזא על מסכת מגילה מסביר שהברכות מסודרות לפי החזון של מאמ"המהרש

ברכת ". הבחירה בית ולבנות ,עמלק של זרעו ולהכרית ,מלך להם להעמיד :לארץ בכניסתן ישראל נצטוו מצות

ברכת המלשינים והצדיקים מקבילה למצווה להכרית ', המשפט מקבילה להקמת מערכת משפט על פי מלכות ה

 . כות בהמשך מקבילות להקמת בית הבחירהוהבר, זרעו של עמלק כדי לאפשר לצדיקים להתפתח

 ביותרשלב הכרחי עשיית צדק ומשפט היא כי , " ְָהֵסר ִמֶםמּו ָיגוֹן ַוֲאנָָחהו"שרק בברכת המשפט נאמר , יש לציין

עשיית צדק ומשפט היא . ופגיעה בערכים האלה עלולה להביא חס וחלילה לידי הרס גדול, להקמת חברה מתוקנת

 דתנו נעמיד הזה הדבר שעם, הוא נגלה המצוה שורש" :לפרשת שופטים ספר החינוךמוסבר בכפי ש, יסוד דתנו

 לעשות טבעם העם ילמדו יראה מחמת וביושר בטוב הרגלם ומתוך, ההמון פני על ושופטינו אלופינו אימת בהיות

של מערכת  בשל חשיבות מיוחדת זו(. תצא הומצו ,החינוך ספר..." )האמת דרך בהכרתם מאהבה וצדק משפט

  ." ְָהֵסר ִמֶםמּו ָיגוֹן ַוֲאנָָחהו"בברכה זו הבקשה  -ורק  –מופיעה דווקא , המשפט

 

בקשתנו בתפילת ". מדינה"והרי זה השורש הדקדוקי של המילה , המדינה היא המסגרת הארגונית לעשיית דין

שנהיה ראויים לכל הברכות  כדי, ונהעמידה היא אפוא שלאחר קיבוץ גלויות נזכה לעשיית צדק ומשפט במדינת

 :כי, הבאות בהמשך תפילת העמידה

 ִבְצָדָקה ְוָשֶביהָ  ִתָפֶדה ְבִמְשָפט ִצּיוֹן

                                                                 
 . במדור חגים על פסח www.tefilah.orgבאתר " ארבעת הבנים לפי פשוטו של מקרא"דיון על ב ורא 5
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