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נתק גורלי
מינוי שופטימ
שלושימ ושבעה ימימ לפני מותו ,ניצב משה רבנו מול העמ ,ופורק את אשר על לבו
בדברי מו=ר ותוכחה החותמימ את =פר התורה .משה רבנו משחזר לפני העמ את
תמצית האירועימ המרכזיימ וה=וערימ אשר התרחשו בארבעימ שנות נדודיהמ
במדבר.
הדור היוצא ממצרימ אשר נגזר עליו למות במדבר ,מעביר הלאה את לפיד
השליחות הגדולה של עמ ה' לבניהמ אחריהמ ,העתידימ לנחול את ארצ ישראל.
במבט לאחור ,מזווית ראייה רחבה וכוללת ,מצביע משה רבנו על האירוע המכוננ
שהיה לדעתו הגורמ המרכזי לכישלונ דור המדבר בהשלמת שליחותו ובהגעה אל
הארצ המובטחת.
פרשיית מינוי שופטימ בישראל היא הפרשייה הפותחת את דברי התוכחה .זו היא
יישומה של עצת יתרו אשר ליווה את חתנו  -משה רבנו  -שהיה שקוע בשיפוט
העמ מנ הבוקר עד הערב.
משה מצביע בדבריו על החוליה הראשונה בשרשרת האירועימ במדבר שגרמו
להתמוטטות דור המדבר כולו:

ęĕĜāü čĜø đă ęĕĚü ėĀ ēú ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ęėþ ĘĀ đă čĐĀ .ęėþ čĕø Ĥü đø ęėþ Čú ĥ
ĉ ÿ ă Ěÿ đă ęėþ ēú Ĥø ĔĀ ĕďüă čÿ Ęø Čĥ
ĉ Ā ă Čþ ĐėĕĀ Č"ý
)דברימ א ,יב-יג(
."ęėĕþ ĥČ
ĉ ü Čú đÿ ,ęėĕþ Ĕý čø ĥü Ĉ Ęø ęĕĞü ďĕĂ đü
ý Ĉ ĤĀ čă ø ęĚĕý ĥ
לכאורה צודק יתרו בעצתו .מנ הראוי הוא שמנהיג יאציל =מכויות לשרי אלפימ
ושרי מאות ,כדי שהוא עצמו יהיה פנוי לדברימ הגדולימ .עי=וק יומ יומי במריבות
ובהתנצחויות קטנוניות שוחק כל גדלות רוחנית וב=ופו של יומ עלול לפגוע בעמ
עצמו.
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נשחזר את דברי יתרו למשה:

...ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ ĘČþ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĦČþ ĐĦăĀ Čÿ ĦČ
"Ā čý Đý đø ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ Ęđă Ě ęĞĀ ĘĀ ĐĦăĀ Čÿ Đĕý Đ...
ù
ø
ĦČþ đø Đă čĀ đă ėĘø ĕý ĖĤþ ďþă Đÿ ĦČþ ęĐþ ĘĀ ĦăĀ Ğø ďÿ āđĐđø ,ĦāĤ āđĦă Đÿ ĦČþ đø ęĕģăü ēĂ Đÿ ĦČþ ęĐþ Ħø Čþ ĐĦăĀ Ĥø Đÿ Ēø Đü đø
)שמות יח ,יט-כ(
."ěđă ĥ
ĉ Ğú ĕÿ Ĥĥþ Ĉ Čú Đĥ
ĉ þ Ğú Ěÿă Đÿ
כלומר ,התפקיד המרכזי שלכ הוא תיווכ בינ ה' לבינ העמ .מצד אחד  -אתה
תתפלל בעד העמ ותגיש את בקשותיו לפני ה' ,ומצד שני תביא את דבר ה' אל
העמ .לעומת זאת ,את השיפוט היומ יומי השוחק והמתיש יש להעביר לשופטימ
ראויימ שמשה עצמו ימנה:

ĤčĀ ďĀă Đÿ Ęėă Ā ĐĕĀ ĐĀ đø ,ĦĞý ĘėĀ čă ø ęĞĀ ĐĀ ĦČþ đă ĔĠø ĥĀ Ĉ đø ...Ęĕü ēÿ ĕĥý Ĉ Ĝø Čÿ ęĞĀ ĐĀ Ęėă Ā Ěü ĐĒþ ēù Ħþ ĐĦăĀ Čÿ đ"ø
)שמות יח ,כא-כב(
."...ęĐý đă ĔĠø ă ĥø Ĉ ĕü ěāĔģăĀ Đÿ ĤčĀ ďĀă Đÿ ĘėĀ đø ĖĕĀ Ęþ Čý đă Čĕčü ĕĀ ĘāďĎă Ā Đÿ
אמנמ בחוקי בני אנוש גישה זו היא חיונית בהנהגת ציבור ,עמ ומדינה; אכ בחוקי
האלוקימ ובבניינו הרוחני של עמ ה'  -הכללימ המ אחרימ.
כאנ ,המפגש הישיר של העמ ִעמ נביא ה' הוא חיוני ומכריע .יש במפגש הישיר
הזה כדי לעורר השראה אשר תעצימ את כוח האמונה והדבקות של העמ בהנהגת
האלוקימ וביעדיו הנישאימ.
מפגש מGוג זה מרוממ את רוח העמ מנ הקשיימ המפרכימ של חיי המדבר ,ונוGכ
בו רוח גדולה של שליחות ותקווה .מפגש יומ יומי עמ משה רבנו היה מפיח רוח
חיימ בעמ ישראל.
למפגש הישיר בינ משה לבינ עמ ישראל ,נועד תפקיד חיוני נוGפ.

לֵ ב ש ֵֹמ ַע
נקשיב למילה משמעותית ביותר ,אותה משמיע משה בציווי השופטימ:

."...ģďþ Ģþ ęĦăþ Ĕø Ġÿ ĥø Ĉ đă ęėĕþ ēý Čú ěĕčă ý Ğāÿ ĚĥĀ Ĉ :ĤāĚČĘý ČđĐü Đÿ ĦĞý čă Ā ęėĕþ Ĕý Ġāø ĥĈ ĦČþ Đđþă Ģÿ Čú đ"Ā
)דברימ א ,טז(

"."Ğāÿ Ěĥ
המילה הזאת היא Ā Ĉ
משה מדגיש בתחילת ציוויו את חיוניות השמיעה .ההקשבה היא מרכיב הכרחי
בשיפוט צדק .יש להקשיב היטב לטענותיהמ של העומדימ לדינ ,ולא להעדיפ איש
על פני רעהו.
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זאת ועוד.
יש להקשיב גמ לרחשי לבו של העמ ,כולל שיחו ושיגו הפשוט .על השופט להיות
מעודכנ ברמת השיח בינ בני דורו ,כדי להכיר את הרקע למעשימ המובאימ לפניו.
שלמה המלכ ביקש מאת ה' בקשה אחת:

."...ĞĤĀ Ęø č āđĔ ěĕčă ý ěĕčü ĐĀ Ęø ĖĀ Ěøă Ğÿ ĦČþ ĔāĠă ĥø Ĉ Ęü Ğÿ Ěāý ĥĈ čĘý ĖĀ ďøă čø Ğÿ Ęø ĦăĀ Ħÿ ĜĀ đ"ø

)מלכימ-א ג ,ט(

" "Ğÿ Ěāý ĥĈ čĘהוא לב מבינ ,אכ ההבנה תלויה ביכולת ההקשבה לעומק .האזנה
אמנמ ý
ברוב קשב היא המכשיר שבאמצעותו מוציא השופט מתחת ידו משפט צדק.
משומ ככ ,עצמ מינוי השופטימ בישראל גרמ להתרופפות הקשר ההדוק שהיה בינ
משה רבנו ובינ שכבות העמ .מצוקותיו היומ יומיות נעצרו בשרי האלפימ והמאות
ולא הגיעו לאוזניו של משה.
ומ ִּשיחמ של פשוטי העמ .משומ
בגדלותו הרוחנית ,הלכ והתרחק משה מהווייתמ ִ
ככ ,הופתע כשגילה עד כמה פוחד העמ מפני העלייה לארצ:

"."đă ăĜĚþă Ěü Čđă Đ ģĒĀ ēĀ ĕėă ü ęĞĀ ĐĀ ĘČþ Ħ āđĘĞú Ęÿ Ęėÿ đă Ĝ ČāĘ...
."ĐĚĀ ĕø ĤĀ Ģø Ěü ĐčĀ đă ĥĈ ĜĀ đø ĥČā
Ĉ Ĥ ĐĜĀ Ħăø Ĝü ...đă ĤĚČā
ø ĕă đ"ÿ

)במדבר יג ,לא(
)במדבר יד ,ד(

תגובת משה ואהרנ הייתה ֶהלֶ מ ותדהמה:

."ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ħďÿ Ğú ĘĐÿ ģø Ęėă Ā ĕĜý Ġø Ęü ,ęĐĕþ Ĝý Ġø ă ĘĞÿ ěāĤĐú Čÿ đø ĐĥĚ
þ Ĉ ĘāĠă ĕă ü đ"ÿ

)שמ ,פHוק ה(

היחידימ שקמו ודיברו בתוקפ מול העמ ,היו יהושע בנ נונ וכלב בנ יפונה.
כאנ ,בפרשת התוכחה ,עומד משה ומתאוננ :ייתכנ ולו הייתי ממשיכ להיות אתכמ
מבוקר עד ערב ,היינו היומ במקומ אחר .אתמ הייתמ מגיעימ לרמת אמונה גבוהה
מּודע יותר לקשיימ בהמ הייתמ מצויימ.
יותר ואני הייתי ָ

לקיחת $יכונ
חז"ל ,במדרש ההלכה ' 'ĕĤĠĝמעלימ מה שהיה חבוי בהצגת העובדות בדבריו של
משה:

...ęĕĚü ėĀ ēú ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ęėþ ĘĀ đă čĐĀ ...ČđĐü Đÿ ĦĞý čă Ā ęėþ Ęý Čú ĤĚāÿ Čđ'"Ā
) 'Ħ āđĉĥĞú Ęÿ ĦăĀ Ĥø čă ÿ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ĤčĀ ďĀă Đÿ č āđĔ đă ĤĚČāדברימ א ,ט; יג-יד(.
ø Ħă đÿ ,ĕĦāü Č đă ĜĞú Ħăÿ đÿ
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?ĖĕďĕĚĘĦĚ đČ ĖĚĚ ?ĐĤđĦ ďđĚĘĘ ĐČĜ ĕĚĚ ,đĜčĤ ĐĥĚ :ĤĚđĘ ęėĘ ĐĕĐ
ę āđĕ ęĕĞü čă Ā Ĥø Čÿ 'Đ ęĞü ęĥĀ Ĉ ĕĐü ĕø đ'ÿ :ĤĚČĜĥ ěĕĕĜĞė ,ęĐĕĘĞ ĦĤĞĔĢĜĥ ĖĚĚ ČĘ
)2פרי דברימ א ,יד(
."!?'ĐĘĀ ĕø Ęÿ ęĕĞü čă Ā Ĥø Čÿ đø
בדבריהמ ,חדרו חז"ל לעומק רגשותיו של משה.
על פי המדרש הזה ,משה רבנו לא היה שלמ לגמרי עמ הצעת חותנו ,ביודעו את
החי2רונ בהתרחקותו מנ השדרה המרכזית של עמ ישראל .בכל זאת הוא לקח
2יכונ בהציעו את עצת חותנו לעמ ,אלא שב2תר לבו קיווה שהעמ י2רב .משה
ציפה שהעמ יביע בו אמונ והערכה ויתעקש להמשיכ ללמוד תורה מפיו ולהישפט
ישירות על ידו ולא על ידי הדרגימ שתחתיו .בדבריהמ במדרש שהובא לעיל ,ביטאו
חז"ל את אכזבתו של משה מה2כמתו המיידית של העמ להצעתו למינוי שופטימ:

"."?ĖĕďĕĚĘĦĚ đČ ĖĚĚ ?ďđĚĘĘ ĐČĜ ĕĚĚ ,đĜčĤ ĐĥĚ :ĤĚđĘ ęėĘ ĐĕĐ...
2יכונ דומה ,לקח משה רבנו ב2יפור המרגלימ:

,ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ đă ĜĘĀ đă ĤĠø ă ēø ĕÿ đø đă ĜĕĜý ĠĀ Ęø ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ĐēĀ Ęø ĥø Ĉ Ĝü đă ĤĚČā
ø Ħă đÿ ęėþ Ęăø ėă Ă ĕĘÿ Čý ěđă čĤø ģø Ħăü đ"ÿ
.ěĐĕþ Ęý Čú ČāčĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü ĞĀ Đþ ĦČý đø Đă čă Ā ĐĘþ Ğú Ĝÿ Ĥĥþ Ĉ Čú Ėø Ĥþ ďþă Đÿ ĦČþ ĤčĀ ďĀă đă ĜĦāĀ Č đă čĥü Ĉ ĕĀ đø
."Ĕčþ ĥĀ Ĉă Ęÿ ďēĀ Čþ ĥĕĈ Čü ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú Ĥĥ
ĉ Ā ĞĀ ęĕĜý ĥø Ĉ ęėă þ Ěü ēģăÿ Čþ đĀ ĤčĀ ďĀă Đÿ ĕĜĕÿ Ğý čă ø čĔĕÿ ĕă ü đÿ
)דברימ א ,כב-כג(

גמ כאנ גילו לנו חז"ל את הלכ מחשבתו של משה רבנו:

ĘĥĚ ?ĦđēėđĦ ĕĤčď ęĞ čĦėĜ ĐĚĘ čđĔ ĐĕĐ đĕĜĕĞč ęČ '...ĤčĀ ďĀă Đÿ ĕĜĕÿ Ğý čă ø čĔĕÿ ĕă ü đ'"ÿ
?ěđĕĝĕĜĘ ĕĘ ĐĦČ ěĦđĜ .ěĐ đĘ ĤĚČ ?ĐĒ ĖĤđĚē ĐĦČ ĕĘ ĤėđĚ ,đĤčēĘ ĤĚČĥ ęďČĘ
ĐČĤĥ ěđĕė .ĐĞģčč ČĥđĜ ĐĚėđ ĤĐč ČĥđĜ ĐĚė ĐČĤČ ĕĜČđ ĕĦČ Čđč ,ěĐ đĘ ĤĚČ
)ילקוט שמעוני דברימ תת"ד(
."ĖĕĦđĞĚ ĦČ ēģ Čđč :đĘ ĤĚČ ,ęđĘė đčėĞĚ ěĕČĥ
כלומר ,נכונותו של המוכר לה2כימ לכל צורה של מבחנ לחמורו ,נטעה בלב הקונה
שהע2קה טובה ומשתלמת.
ִ
ביטחונ
גמ כאנ ,היענותו המיידית של משה לבקשת בני ישראל ,נבעה מתוכ תקווה ב2תר
שהיות תיטע ביטחונ בלב העמ והמ יוותרו על משלוח
לבו שעצמ ה2כמתו ללא ִ
המרגלימ .לאכזבתו הגדולה ,תקוותו לא התממשה .נשוב ונעיינ בפרשת מינוי
השופטימ:
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đă ĐĉĥĞú Ęėÿ đă Ħ ČāĘ ĤčĀ ďĀă Đÿ ĖĀ Ěøă Ěü ďčý ėĀ ĕėă ü ,Ėø ĚĀă Ğü Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĒþă Đÿ ęĞĀ ĐĀ ęĎă ÿ ĐĦăĀ Čÿ ęĎă ÿ Ęā ăčĦăü ĘāčĜ"Ā
)שמות יח ,יח(
."ĖĀ ďþă čÿ Ęø
בכל זאת ,הרי לכאורה צודק יתרו בטענתו ,שאי אפשר להנהיג עמ שלמ לבד ללא
האצלת @מכויות לדרגימ שמתחת המנהיג .האמ יש פתרונ ק@מ אחר שישאיר את
משה רבנו כשופט יחיד לכל העמ?
אכנ יש פתרונ.
הפתרונ תלוי באנשימ .שלא יהיו קטנוניימ ,שיוותרו אחד לשני ושיפתרו את
ה@כ@וכימ בינמ לבינ עצממ בלי להטריח את משה רבנו.
משה מדגיש באוזני העמ מתוכ כאב ,שאמ עמ ישראל היה נוהג ככ ,הרי שמשה
היה ממשיכ להיות שופט ובורר מבלי שיצטרכ לשבת מנ הבוקר עד הערב .מצד
אחד היה משה מרוממ את רוח העמ ,ומצד שני ,היה נשאר כל העת בתמונת המצב
ומבחינ בחולשותיהמ מבעוד מועד.

הלל אומר
הדימ לצערו של משה ולתהליכ הפקת הלקחימ ממה שעבר עליו ,אנו מוצאימ
במשנתו של הלל הזקנ:

"ěđďĦ ĘČđ ,ĖĦđĚ ęđĕ ďĞ ĖĚĢĞč ěĚČĦ ĘČđ ,ĤđčĢĐ ěĚ ĥđĤĠĦ ĘČ :ĤĚđČ ĘĘĐ
ĞĚĥĕĐĘ đĠđĝĥ ĞđĚĥĘ ĤĥĠČĥ Ĥčď ĤĚČĦ ĘČđ ,đĚđģĚĘ ĞĕĎĦĥ ďĞ ĖĤčē ĦČ
)לפי גִ ר@ת רש"י(."ĐĜĠĦ ČĘ ČĚĥ ,ĐĜĥČ ĐĜĠČĥėĘ ĤĚČĦ ĘČđ .
)מ@כת אבות פרק ב משנה ד(

המשנה הזאת כוללת חמש הוראות המרמזות על חמש חוליות בשרשרת הפקת
הלקחימ על ידי משה רבנו.
 .1אל תפרוש מנ הציבור  -מינוי השופטימ ִאפשר למשה רבנו לפרוש לאוהלו כדי
להיות קשור ִעמ ה' ,אכ גמ ניתק אותו מנ העמ .הניתוק הזה גרמ להתרחקותו
של העמ מב@י@ האמונה ,חו@נו נ@דק וככ נ@ללה הדרכ לחטא המרגלימ .הלל
מזהיר שלא לפרוש מנ הציבור.
 .2אל תאמנ בעצמכ עד יומ מותכ  -כאנ יש רמז לאירוע הקשה בשנת הארבעימ
לשנות הנדודימ במדבר מ@יני .בשנה האחרונה הזאת חטאו משה רבנו ואהרנ
אחיו בעוונ מי מריבה.
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 .3ואל תדונ את חברכ עד שתגיע למקומו  -כדי לחזק את רוח העמ החושש
וא ָּתמ ,לחוש
ממלחמת שבעת העממימ ,יש צורכ להיות כל הזמנ בתוכמ ִ
ולהקשיב למצוקת לבמ ,לחזקמ בזמנ אמת קודמ שיהיה מאוחר מדי .יש
להגיע למקוממ קודמ שדנימ אותמ.
 .4ואל תאמר דבר שאפשר לשמוע ש6ופו להישמע )לפי גִ רBת רש"י(  -אל תאמר
שאינ צורכ להתערות בתוכ קהל עדת ישראל כדי לשמוע את שיחתמ ,בנימוק
שבינ ככ בBופו של דבר הוא יגיע לאוזניו של משה ויישמע .אל תאמר ככ ,אלא
חובה לחדור לתוכ העמ ולשמוע את דבריהמ לפני שיהיה מאוחר.
 .5ואל תאמר לכשאפנה אשנה ,שמא לא תפנה  -גמ אמ חשבתי  -אומר משה
רבנו  -שאוכל להתפנות מנ הלחצ השיפוטי היומ יומי ,וכשארצה אוכל לחזור
ולהתחבר אל העמ ,אולמ בBופו של דבר לא התפניתי מחמת לחצ האירועימ
הקשימ שגבר עוד יותר.
אינ מנו Bמנ ההכרה ,שכאשר מנהיג לוקח ציבור גדול לעלייה רוחנית רצופה ,חיוני
הוא ללוות את הציבור כל העת .מצד אחד ,הליווי הצמוד ישמור על הרמה הרוחנית
והאמונית ,ומצד שני  -המנהיג יהיה זמינ וקשוב לקשיימ ולBפקות המתעוררימ
בכל שעה ושעה .ככ יהיה ערוכ לטיפול מיידי בבעיות ,קודמ שתגדלנה ותהפוכנה
לקריטיות ומכריעות.

