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מינוי שופטים – עירוב פרשיות
יצחק ברנד
ספר דברים הוא "משנה תורה" ,גם משום שיש בו
חזרות על פרשיות שהתורה עסקה בהן זה מכבר.
הראשונה שבהן היא פרשת מינוי השופטים (דב'
א:ט-יז):
וָ אֹ מַ ר אֲ ֵלכֶם בָ עֵ ת הַ ִהוא לֵאמֹ ר ֹלא אּוכַל
לְ בַ ִדי ְשאֵ ת אֶ ְתכֶם ...הָ בּו ָלכֶם אֲ נ ִָשים חֲ כ ִָמים
וַ אֲ ִשימֵ ם
וִ ידֻ ִעים לְ ִשבְ טֵ יכֶם
ּונְ בֹנִ ים
אשי ִשבְ טֵ יכֶם
אשיכֶם ...וָ אֶ ַקח אֶ ת ָר ֵ
בְ ָר ֵ
אשים
אֲ נ ִָשים חֲ כ ִָמים וִ ידֻ ִעים וָ אֶ ֵתן או ָֹתם ָר ִ
עֲ לֵיכֶם ָש ֵרי אֲ לָפִ ים וְ ָש ֵרי מֵ אוֹת וְ ָש ֵרי
חֲ ִמ ִשים וְ ָש ֵרי עֲ ָשרֹת וְ ש ְֹט ִרים לְ ִשבְ טֵ יכֶם...
וָ אֲ צַ ּוֶה אֶ ת שֹפְ טֵ יכֶם בָ עֵ ת הַ ִהוא לֵאמֹ ר ָשמֹ עַ
ּושפַ ְט ֶתם צֶ דֶ ק בֵ ין ִאיש ּובֵ ין
בֵ ין אֲ חֵ יכֶם ְ
ָאחיו ּובֵ ין גֵר ֹוֹ .לא ַתכִ ירּו פָ נִ ים בַ ִמ ְשפָ ט כ ַָקטֹן
ִ
ַכ ָגדֹל ִת ְשמָ עּון ֹלא ָתגּורּו ִמפְ נֵי ִאיש כִ י
ֹלהים הּוא וְ הַ דָ בָ ר אֲ ֶשר י ְִק ֶשה
הַ ִמ ְשפָ ט לֵאִ -
ּושמַ ְע ִתיו.
ִמכֶם ַת ְק ִרבּון אֵ לַי ְ
משא העם קשה על משה ,וכפתרון לכך עולה
ההצעה לשתף בהנהגה אנשי ציבור בולטים
(חכמים וידועים) .סופה של הפרשה מלמד על
תחילתה :מסתבר ,שהכוונה לשופטים ,המצווים
לשפוט את העם בצדק.
על פניה ,פרשה זו מתכתבת עם שתי פרשיות
קודמות ,שעוסקות בהקמת גופים ציבוריים
כפתרון למצוקת ההנהגה של משה .הפרשה האחת
היא זו שביתרו (שמ' יח:כא-כב):
וְ אַ ָתה ֶתחֱ זֶה ִמכָל הָ עָ ם ַאנְ ֵשי חַ יִל י ְִראֵ י
ֹלהים ַאנְ ֵשי אֱ מֶ ת שֹנְ אֵ י בָ צַ ע ,וְ ַש ְמ ָת
אֱ ִ -
עֲ לֵהֶ ם ָש ֵרי אֲ לָפִ ים ָש ֵרי מֵ אוֹת ָש ֵרי חֲ ִמ ִשים
וְ ָש ֵרי עֲ ָשרֹת ...וְ הָ ֵקל מֵ עָ לֶיָך וְ נ ְָשאּו ִא ָתְך.
המנגנון שבשתי הפרשיות (דברים ויתרו)
משותףָ " :ש ֵרי אֲ לָפִ ים ָש ֵרי מֵ אוֹת ָש ֵרי חֲ ִמ ִשים וְ ָש ֵרי
עֲ ָשרֹת" .בנוסף ,מטרת מינוי השופטים היא להקל
על משה את משא העם.
מצד אחר ,ישנן זיקות בולטות עם פרשת
המינוי של זקני ישראל (במ' יא:יד-יז):
ָשאת אֶ ת כָל הָ עָ ם הַ זֶה
ֹלא אּוכַל ָאנֹ כִ י לְ בַ ִדי ל ֵ
כִ י כָבֵ ד ִממֶ נִ י :וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשה אֶ ְספָ ה לִ י
ִשבְ ִעים ִאיש ִמזִ ְקנֵי י ְִש ָראֵ ל אֲ ֶשר י ַָד ְע ָת כִ י
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הֵ ם זִ ְקנֵי הָ עָ ם וְ ש ְֹט ָריו ...וְ נ ְָשאּו ִא ְתָך ְב ַמ ָשא
הָ עָ ם וְ ֹלא ִת ָשא ַא ָתה לְ בַ דֶ ָך.
נקודות הדמיון כאן הן בתלונתו של משה:
"ֹלא אּוכַל לְ בַ ִדי ְשאֵ ת אֶ ְתכֶם" (דב' א:ט) ,המקביל
ָשאת אֶ ת כָל הָ עָ ם הַ זֶה"
ל"ֹלא אּוכַל ָאנֹ כִ י לְ בַ ִדי ל ֵ
(במ' יא:יד) .זאת ועוד :בשתי הפרשיות היוזמה
לפעולה היא של משה (בניגוד לפרשייה שביתרו,
שם חותן משה הוא שמחולל את המהלך) .דמיון
נוסף נמצא בכישורים ובמאפיינים הנדרשים מן
החברים בגוף המסייע למשה .בפרשתנו מדובר על
אישי ציבור ומנהיגים בולטים" :אֲ נ ִָשים חֲ כ ִָמים
אשים
ּונְ בֹנִ ים וִ ידֻ ִעים לְ ִש ְבטֵ יכֶם ...וָ אֶ ֵתן או ָֹתם ָר ִ
עֲ לֵיכֶם" (דב' א:יג ,טו) ,וכך גם בפרשת מינוי
הזקנים" :אֶ ְספָ ה לִ י ִש ְב ִעים ִאיש ִמזִ ְקנֵי י ְִש ָראֵ ל"
(במ' יא:טז) 1.לא בכדי ,בשתי הפרשיות ראשי העם
אשים עֲ לֵיכֶם...
או הזקנים נעזרים בשוטרים (" ָר ִ
וְ ש ְֹט ִרים לְ ִש ְבטֵ יכֶם" [דב' א:טו] ,ובמקביל – "זִ ְקנֵי
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הָ עָ ם וְ ש ְֹט ָריו" [במ' יא:טז]).
מסתבר ,שפרשת מינוי השופטים (בשמות)
ופרשת מינוי הזקנים (בבמדבר) אינן זהות.
הראשונה עוסקת ברשות השופטת ,והאחרונה
ברשות המבצעת; הראשונה אירעה כנראה לפני
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מתן תורה ,בשנה הראשונה לצאתם ממצרים,
והאחרונה אירעה לאחר שהחל המסע לארץ,
בעשרים באייר בשנה השנית ליציאת מצרים (במ'
י:יא) .גם בהקשר זה נראה שפרשתנו קרובה
לפרשה האחרונה שבספר במדבר (דב' א:ו ,ט):
ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו ִדבֶ ר אֵ לֵינּו ְבחֹ ֵרב לֵאמֹ ר ַרב ָלכֶם
ֶשבֶ ת בָ הָ ר הַ זֶה ...וָ אֹ ַמר אֲ ֵלכֶם בָ עֵ ת הַ ִהוא
לֵאמֹ ר ֹלא אּוכַל לְ בַ ִדי ְשאֵ ת אֶ ְתכֶם...
לפי פשוטם של דברים" ,בעת ההיא" משמע זמן
ניכר לאחר שהעם יושב בהר בחורב (" ַרב ָלכֶם
ֶשבֶ ת בָ הָ ר הַ זֶה") .נראה אפוא שהאירוע המתואר
 1חז"ל סבורים שגם פרשת מינוי הזקנים מתייחסת
למינוי שופטים ,ולדידם היא הבסיס לכינון
הסנהדרין .ראו ,למשל ,משנה ,סנהדרין א ,ו.
 2לעומת זאת ,בפרשייה שביתרו אין מדובר בהנהגה
ציבורית-פוליטית אלא בתפקיד שיפוטי" :וְ ָשפְ טּו אֶ ת
הָ עָ ם בְ כָל עֵ ת" (שמ' יח:כב) ( /שמ' יח:כו) ,ולכן
הכישורים והתכונות המתאימים לתפקיד זה הם:
"ַא ְנ ֵשי אֱ מֶ ת שֹנְ אֵ י בָ צַ ע" (שם:כא).
 3אמנם מחלוקת היא בין התנאים ובין הפרשנים,
ברם ,כך נראה מסדר המקראות ומפשטם.
ו

ה

באשר לתפקידו כשופט ,יתרו מציע להקים מנגנון
של שרי אלפים עד שרי עשרות .בדרך זו ,החוק
והמשפט עוברים מן השמים אל הארץ .עד עתה
היו החוק והמשפט מועברים באופן שוטף מאת ה',
דרך משה ,אל העם .מעתה ,החוקים והתורות
מונחים באופן קבוע בפני העם ,ואת המשפט
עורכים שופטים בשר ודם.
בפרשת מינוי הזקנים (במדבר) ,מתרחש
תהליך שונה ,ואולי גם הפוך .בעקבות תלונות
העם ,משה מתקשה לשאת לבדו את הטיפול בכל
צרכיו הארציים של העם – "כַאֲ ֶשר י ִָשא הָ אֹ מֵ ן אֶ ת
הַ ֹינֵק" .הצעת הפתרון של ה' היא להקים גוף
מסייע של שבעים מזקני ישראל ,שיהיו שותפים
עם משה במשא העם .אותם זקנים אינם פועלים
רּוח אֲ ֶשר עָ לֶיָך וְ ַש ְמ ִתי
באופן ארצי" :וְ ָאצַ לְ ִתי ִמן הָ ַ
עֲ לֵי הֶ ם וְ נ ְָשאּו ִא ְתָך ְב ַמ ָשא הָ עָ ם וְ ֹלא ִת ָשא ַא ָתה
לְ בַ דֶ ָך" (במ' יא:טז) .ההנהגה במקרה זה אינה
מועברת מן השמיים אל הארץ; היא נשארת בידי
שמיים ,אלא שרוחו של משה מואצלת מעתה גם
לזקני ישראל.
מכאן לפרשת מינוי השופטים שבפרשתנו.
מסופה של הפרשה מתברר שהמשפט שנעשה בין
בני אדם – משפט שמיים הוא (דב' א:יז-טז):
וָ אֲ צַ ּוֶה אֶ ת ש ְֹפטֵ יכֶם בָ עֵ ת הַ ִהוא לֵאמֹ ר ָשמֹ עַ
ּושפַ ְט ֶתם צֶ דֶ ק בֵ ין ִאיש ּובֵ ין
בֵ ין אֲ חֵ יכֶם ְ
ָאחיו ּובֵ ין גֵר ֹוֹ .לא ַתכִ ירּו פָ נִ ים בַ ִמ ְשפָ ט כ ַָקטֹ ן
ִ
ַכ ָגדֹל ִת ְש ָמעּון ֹלא ָתגּורּו ִמ ְפנֵי ִאיש כִ י
ֹלהים הּוא...
הַ ִמ ְשפָ ט לֵאִ -
החובה לשפוט בצדק ,בשוויון וללא מורא
בשר ודם ,נובעת מזיקת המשפט לא-להים .תפיסת
המשפט בדרך זו אינה עולה בקנה אחד עם
התפיסה של מינוי השופטים שב"יתרו" .שם,
כאמור ,מועבר המשפט מא-להים לשופטים בשר
ודם .מן התפיסה הא-לוהית של המשפט נגזר שעל
השופטים לראות עצמם כזקני ישראל ,שרוח א-
להים שורה עליהם.
עירוב הפרשיות שבספר דברים נדרש אפוא
כדי להעביר מסר כפול באשר לזהותם של
השופטים בישראל ומהותו של המשפט :מצד אחד,
המשפט הוא ארצי ,ולכן הוא מסור לעם כולו,
ממשה ועד לשרי אלפים ושרי עשרות .זהו המסר
של מינוי השופטים שב"יתרו" .מצד אחר –
ֹלהים הּוא" (דב' א:יז); "יהו הדיינין
"הַ ִמ ְשפָ ט לֵאִ -
יודעין את מי הם דנין ולפני מי הן דנין ...שנא'
ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה' ,ואומ'
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א-להים נצב בעדת א-ל ,בקרב א-להים ישפוט".

לא אירע לפני מתן תורה ,אלא בשנה השנית
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ליציאת מצרים.
כסיכום ביניים ניתן לומר ,שפרשת מינוי
השופטים שבדברים מתארת כביכול אירוע אחד,
אלא שיש בו מרכיבים משני אירועי-עבר שונים:
חלק מן המרכיבים הולמים את הפרשייה שבספר
במדבר :מסגרת הזמן; היוזמה לפעולה; תיאור
המצוקה של משה ודיוקן האישים המועמדים לגוף
המסייע .עם זאת ,שני מרכיבים בולטים מתאימים
דווקא לפרשייה שביתרו :המנגנון של שרי האלפים
עד שרי העשרות וזהותו של הגוף המסייע כרשות
שופטת.
מהו פישרו של עירוב פרשיות זה?
שני האירועים – מינוי השופטים (שמות) ומינוי
הזקנים (במדבר) ,על אף נקודות הדמיון שביניהם,
הם אירועים ניגודיים מבחינה פוליטית ודתית.
ברקע מינוי השופטים (ביתרו) עומד עומס
תפקודי .משה נוטל על עצמו ,לבדו ,שלושה
תפקידים :נביא ,שופט ומורה הוראה .כנביא הוא
ֹלהים" (שמ' יח:טו).
נענה לעם הבא אליו "לִ ְדרֹש אֱ ִ -
כשופט הוא פוסק "בֵ ין ִאיש ּובֵ ין ֵרעֵ הּו" (שם:טז),
וכמורה הוראה הוא מודיע לעם "אֶ ת חֻ ֵקי הָ אֱ -
ֹלהים וְ אֶ ת ת ֹור ָֹתיו" (שם:שם) 5.משה מעמיס על
ִ
כתפיו את שלושת התפקידים ,משום שלפי
תפיסתו ,העם רואה בו מתווך בינו לבין ה',
ובמשימה זו אין לו תחליף .עיקר הצעתו של יתרו
היא להניח בפני העם תורה מן השמיים שאליה
יוכל לפנות כל המבקש את דבר ה' (שם:יט-כ):
ֹלהים ִעמָ ְך
יהי אֱ ִ -
עַ ָתה ְשמַ ע בְ קֹ לִ י ִאיעָ ְצָך וִ ִ
את אַ ָתה
ֹלהים וְ הֵ בֵ ָ
ֱהיֵה אַ ָתה לָעָ ם מּול הָ אֱ ִ -
ֹלהים .וְ ִהזְ הַ ְר ָתה אֶ ְתהֶ ם
אֶ ת הַ ְדבָ ִרים אֶ ל הָ אֱ ִ -
אֶ ת הַ חֻ ִקים וְ אֶ ת הַ ת ֹורֹת וְ הו ַֹד ְע ָת לָהֶ ם אֶ ת
הַ דֶ ֶרְך יֵלְ כּו בָ ּה וְ אֶ ת הַ מַ עֲ ֶשה אֲ ֶשר ַיעֲ שּון.
החוקים ,התורות ,הדרך והמעשה ינחו את מבקשי
ה' ,וכך לא יהיה צורך בפניה למשה בכל דבר ובכל
עת 6.כך בתפקידו של משה כנביא וכמורה הוראה.
 4רמב"ן בפירושו על אתר בדברים מזהה את הפרשה
עם מקבילתה שביתרו .לכן" ,בעת ההיא" משמע
לדבריו" :קודם שאמר לנו ה' בחורב ' ַרב ָלכֶם ֶשבֶ ת
בָ הָ ר הַ זֶה' ,על דעת האומרים קודם מתן תורה בא
יתרו" .ובכל זאת ,אירוע מינוי השופטים המוקדם
מוזכר בהקשרו של המסע המאוחר לו מהר חורב
לארץ ישראל ,כדי לומר ש"הנה קבלנו את התורה
והיו עליכם שופטים ושוטרים לשפוט ולהנהיג
אתכם ,והנה היינו מוכנים ומזומנים לבא בארץ,
ונסע מחורב לדגלינו עם שופטינו וזקנינו ,ותקרבון
אלי כלכם עם חכמיכם וראשיכם ובקשתם מרגלים,
ונתקלקל הענין".
 5ראו רמב"ן (שמ' יח:טו)" :כי לדברים רבים באים
לפני ,כי יבא אלי העם לדרוש א-להים להתפלל על
חוליהם ולהודיעם מה שיאבד להם ...וכן יעשו עם
הנביאים ...ועוד שאני שופט אותם ...ועוד אני מלמד
אותם תורה."...
 6השוו תניא ,הקדמה ,דף ד ע"א.

 7תוספתא ,סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק א ,ט ,עמ' .416
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הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il:
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

עורך :ד"ר צבי שמעון
עורכת לשון :רחל הכהן שיף
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