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פרשת

דברים
ברכת השופטים

בתחילת פרשתנו חוזר משה על פרשת מינוי השופטים שסופרה בפרשת יתרו. השוואה 

בין שני הניסוחים של פרשייה זו, בספר שמות ובספר דברים, תעמיד אותנו על אופיים 

השונה של שני הספרים: 

"ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָּכל ָהָעם ַאְנֵׁשי ַחִיל ִיְרֵאי ֱא-ֹלִהים ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ׂשְנֵאי ָבַצעִיְרֵאי ֱא-ֹלִהים ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ׂשְנֵאי ָבַצע ְוַׂשְמָּת ֲעֵלֶהם ָׂשֵרי 

ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשֹרת" (שמות י"ח, כא)

ָוֶאֵּתן אֹוָתם ָראִׁשיםָראִׁשים ֲעֵליֶכם ָׂשֵרי ֲאָלִפים  ִויֻדִעים  ִויֻדִעיםֲחָכִמים  "ָוֶאַּקח ֶאת ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים 

ְוָׂשֵרי ֵמאֹות ְוָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשֹרת ְוֹׁשְטִרים ְלִׁשְבֵטיֶכםְוֹׁשְטִרים ְלִׁשְבֵטיֶכם" (דברים א', טו)

בספר שמות מקים משה את מערכת המשפט, כדי לפתור סכסוכים בין איש לרעהו וכדי 

שיוכל ללמד את בני ישראל את תורת ה'. הפרשה מהווה מעין הקדמה למתן תורה בהר 

סיני,1 ולכן מודגשים בה ערכים דתיים-מוסריים: התכונה הראשונה הנדרשת מאנשי החיל 

היא שהם יהיו "ִיְרֵאי ֱא-לִֹהים", בהתאם למטרת מתן תורה: "ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ְּפֵניֶכם 

ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו" (שמות כ', טז); הדרישה שיהיו "ַאְנֵׁשי ֱאֶמת" עומדת כניגוד לאיסור "לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך 

ֵעד ָׁשֶקר" (שמות כ', יב) המופיע בדברי ה' בעשר הדיברות. השראת השכינה בתוך עם ישראל 

היא המסר העיקרי של ספר שמות, וכל האמור בחומש זה בא לשרת את הבהרת המסר.

בספר דברים עומד העם לפני כניסתו לארץ. מינוי השופטים מקבל משמעות חדשה בעת 

הזו. מערכת השיפוט אינה רק אמצעי לפתרון סכסוכים בתוך העם על פי התורה, אלא 

מהווה מערכת מנהיגותית, שהופכת את אספסוף העבדים שיצא ממצרים לעם מאורגן 

עם משמעת פנימית. רק בעזרת ארגון כזה יכול עם ישראל להיכנס לארץ ולכבוש אותה. 

כאן  שהרי  "ְלִׁשְבֵטיֶכם",2  הם  והשוטרים  שהשופטים  הכתוב  כאן  מדגיש  לחינם  לא 

המבנה החברתי המאורגן של עם ישראל הוא החשוב. 

עשר פעמים נזכר השורש דב"ר בפרק י"ח בספר שמות, כעין הכנה ל"עשרת הדברים" של פרק כ' (ראו בפירושו של   .1
מ"ד קאסוטו על שמות שם).

השורשים שב"ט ושפ"ט קרובים זה לזה. ראו למשל בפסוקים המקבילים הבאים: "...ֲהָדָבר ִּדַּבְרִּתי ֶאת ַאַחד   .2
ִׁשְבֵטיִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל..." (שמואל ב ו', ז), "...ֲהָדָבר ִּדַּבְרִּתי ֶאת ַאַחד ֹׁשְפֵטיֹׁשְפֵטי ִיְׂשָרֵאל..." (דברי הימים א י"ז, ו).
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(ה') רק בהקשר של עבדות מצרים, משמש  "ֹׁשְטִרים", המופיע בספר שמות  גם המונח 

בספר דברים חלק מהמבנה הארגוני של עם ישראל.3 בספר שמות הדגש אינו על מינוי 

השוטרים, אלא על דברי השופטים, המביאים את דבר ה' לעם.

ספר דברים עוסק בכניסה לארץ ובמשמעויותיה. אחת המשמעויות החשובות של הכניסה 

לארץ וההתנחלות הקבועה בה היא, שבשונה מזמן היותו של עם ישראל במדבר, מעתה 

כל הגויים יראו אותו ואת מעשיו. בתקופת המדבר עם ישראל התכונן לכך ולמד את 

משפטי התורה. עתה הגיע זמן היישום: "ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכםָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני 

ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ֵאת ָּכל ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוָאְמרּו ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹוןָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה" (דברים ד', ו). 

לשם כך יש למנות שופטים שהם "ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנֹבִניםֲחָכִמים ּוְנֹבִנים". 

מסיבה זו מודגשת החכמה גם בהקשרים אחרים בספר דברים יותר מבספרים הקודמים: 

על איסור לקיחת שוחד נאמר: "ִּכי ַהֹּׁשַחד ְיַעֵּור ִּפְקִחיםִּפְקִחים" (שמות כ"ג, ח), ולעומתו: "ִּכי ַהֹּׁשַחד  א. 

ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמיםֲחָכִמים" (דברים ט"ז, יט). 

על יהושע נאמר בבמדבר: "ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַחרּוַח ּבֹו" (במדבר כ"ז, יח), ואילו בדברים: "ִויהֹוֻׁשַע ִּבן  ב. 

נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה רּוַח ָחְכָמה" (דברים ל"ד, ט). 

על פי דברי חז"ל בהגדה של פסח, בספר שמות מוזכרים הבן הרשע, התם וזה שאינו  ג. 
יודע לשאול, ואילו בספר דברים מופיע הבן החכם!4

אחרי ארבעים שנות נדודים במדבר הצטרפה ליראת הא-לוהים של השופטים (שבספר 

שמות) גם החכמה, על פי היסוד "ֵראִׁשית ָחְכָמה - ִיְרַאת ה'ָחְכָמה - ִיְרַאת ה'..." (תהילים קי"א, י). ואכן כך ראוי, 

ש"יראתם" של בני ישראל תהיה קודמת ל"חכמתם" (על פי אבות פ"ג מ"ט).

נעיין עתה בברכת השופטים של תפילת העמידה: 

"ָהִׁשיָבה ׁשֹוְפֵטינּו ְּכָבִראׁשֹוָנה ְויֹוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה, ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְמֹלְך ָעֵלינּו ַאָּתה ה' 

ְלַבְּדָך ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ְוַצְּדֵקנּו ַּבִמְׁשָּפט. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט."

הברכה פותחת בלשון הפסוק: 

"ְוָאִׁשיָבה ֹׁשְפַטִיְך ְּכָבִראֹׁשָנה ְוֹיֲעַצִיְך ְּכַבְּתִחָּלהְוָאִׁשיָבה ֹׁשְפַטִיְך ְּכָבִראֹׁשָנה ְוֹיֲעַצִיְך ְּכַבְּתִחָּלה ַאֲחֵרי ֵכן ִיָּקֵרא ָלְך ִעיר ַהֶּצֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה: ִצּיֹון 

ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה" (ישעיהו א', כו-כז)

ראו במדבר י"א, טז; דברים א', טו; ט"ז, יח; כ', ה-ט; כ"ט, ט; ל"א, כח.  .3
ראו בעיוננו לפרשת בא.   .4
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רק  לדבריו,  בזה.  זה  תלויים  השיפוט  מערכת  של  תפקידיה  ששני  לנו  אומר  ישעיהו 

את  להוביל  תוכל  היא  לחברו,  שבין אדם  ליחסים  גם  ה'  דבר  תביא את  ההנהגה  אם 

באופן  בתפילת העמידה, השבת המשפט  כפי שאנו מתפללים  יותר.  טוב  לעתיד  העם 

מלא יכולה להיעשות רק בארץ ישראל אחרי קיבוץ הגלויות, שכן בארץ ישראל שורה 

השכינה ביתר שאת. רק לאחר שמושב המשפט ונעשה הצדק (ברכת המינים וברכת 

הצדיקים) - יכולה להיבנות ירושלים ויכול להגיע משיח בן דוד - "ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה 

ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה". 

בקשתנו  זה.  משורש  נובע  שמה  ואף  דין;  לעשיית  הארגונית  המסגרת  היא  המדינה 

בתפילת העמידה היא, אפוא, שלאחר קיבוץ גלויות נזכה להקים מדינה שבה יעשו צדק 

ומשפט, כדי שנהיה ראויים לכל הברכות הבאות בהמשך תפילת העמידה. 

עניין מעניין נוסף בברכה זו הוא הביטוי "ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה". מקורו הוא הפסוק: 

ָיגֹון ָיגֹון  ְוָנסּו  ַיִּׂשיגּו  ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון  ֹראָׁשם  ַעל  עֹוָלם  ְוִׂשְמַחת  ְּבִרָּנה  ִצּיֹון  ּוָבאּו  ְיֻׁשבּון  ה'  "ּוְפדּוֵיי 

ַוֲאָנָחהַוֲאָנָחה" (ישעיהו ל"ה, י; נ"א, יא)

נראה שביטוי זה נמצא לאחר ברכת קיבוץ הגלויות בעקבות דברי הפסוק. אך מדוע הוא 

מתאים דווקא לברכת השופטים? רבי דוד אבודרהם מביא כתשובה לכך את הפסוק: 

"...ּוִבְמֹׁשל ָרָׁשע ֵיָאַנח ָעם" (משלי כ"ט, ב), ומסביר, שכאשר הרשע הוא המנהיג, העם נאנח 

מרשעותו, ובהסרתו ובהשבת משפט הצדק סרה אותה אנחה.


