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 שפטים

ת ָהְרָגִלים .1 לֹׁשֶ ת ׁשְ ת ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ְלָפָרׁשַ ַּמּדוַע ִנְסְמָכה ָפָרׁשַ ּ?  

ַתב ָה ן ֶעְזָראכָּ ְפֵני ַעְצָמה: "ִאּבְ ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה עֹוֶמֶדת ּבִ כָּ י ׁשֶ ָרׁש , ַּאף ַעל ּפִ ְדמּות ּדְ ֵיׁש כִּ

יֹות ָרׁשִ ק ַהּפָ ָעִמים ִלְמקֹום , ַטַעם ׁשֹוְפִטיםְו. ְלֶהְדּבֵ ה ּפְ לֹׁשָ ַאָתה ַחָיב ָלֶלֶכת ׁשְ י ׁשֶ ַּאף ַעל ּפִ ּ
ׁש ְרֵתי ַהִמְקּדָ ִטים, ַּהּכֲֹהִנים ְמׁשָ ּפָ ַאל ֵמַהֻחִקים ְוַהִמׁשְ ם ִתׁשְ ְּוׁשָ ּ ִיְהיּו , ּ יק ְלך ַעד ׁשֶ ּלֹא ַיְסּפִ ָ

ָעֶריך ָכל ׁשְ   ".ָׁשֹוְפִטים ּבְ

ַתב ָהְוֵכן  ּ ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשאֹורכָּ ָעִמים'ְָסַמך ִמְצָוה זֹו ְלִמְצַות : "ּ לֹוׁש ּפְ ְלָפֶניָה' ְוגֹו' ׁשָ ְלָהִעיר , ּׁשֶ

ֵני ה ָנה ִלְראֹות ֶאת ּפְ ָ ּשׁ ָעִמים ּבַ ה ּפְ לֹׁשָ ך ַלֲעלֹות ׁשְ ְמַצּוְ ם ׁשֶ ַהּגַ ָׁשֶ ם ִהיא עֹוֶמֶדת ַסְנֶהְדֵרי ' ּ ְוׁשָ
דֹוָלה ְקבּוָעה  ִלְפֵני ה', ְי ֵכן ָצִריך ְלַמּנֹות ׁשֹוְפִטים ְוכּו ַאף ַעל ּפִ–ּגְ ין ׁשֶ ית ּדִ ' ְּולֹא ִיְסְמכּו ַעל ּבֵ

ִזית ְלַבד ת ַהּגָ כַּ ִלׁשְ ַעם. ּבְ ין ַעד ֲעלֹות ֶאל ַהָמקֹום: ְוַהּטַ ה ַהּדִ לֹא ְתַעּנֶ ֵדי ׁשֶ ּכְּ ּ ּ."  
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ַעל ַהטוִרים ּּבַ ֶדֶרך ׁשֹוָנהּ י ,  ְוׁשְֹטִרים ָלְרָגִליםְָסַמך ׁשְֹפִטים: "ְ ְמָפֵרׁש ּבְ ָהְרָגִלים ַעל ּפִ לֹוַמר ׁשֶ
ֹוְפִטים ין ַהחֶֹדׁש [ַהּשׁ ין ְמַקְדׁשִ ית ִדּ ַהּבֵ ים, ְועֹוד ..)מסכת ראש השנה כד( ]ׁשֶ י ֵהם ַמֲעׂשִ  ]ּכֹוִפים [כִּ

ְרָגִלים ָדִרים ּבָ ְדָאְמִריַנן , ְלָהִביא ַהּנְ ין  '.)ראש השנה ו(כִּ ַיֲעׂשּוךַאְזָהָרה ְלֵבית ּדִ ָׁשֶ י , ְועֹוד. 'ּ כִּ

ְרָגִלים לֹא ַלֲחֹטא ּבָ ֹוְפִטים ַמְזִהיִרים ָהָעם ׁשֶ ְדָאְמִריַנן , ַּהּשׁ ָתא ִריְגָלא '.)קדושין פא(כִּ   .'ָּסְקָבא ְדׁשַ

ֹאל: " ּכֹוֵתבֵמַעם לֹוֵעזַה ֹ: ְוֵיׁש ָלֶכם ִלׁשְ ְֹפִטים ְוַהּשׁ ל ִמּנּוי ַהּשׁ ְָלָמה ִנְסַמך ִעְנָין ׁשֶ ה ּ ָרׁשָ ְטִרים ַלּפָ

ְמַחת ַהַחִגים ְוַהמֹוֲעִדים ׂשִ ֶרת ּבְ ַּהקֹוֶדֶמת ַהְמַדּבֶ ּ ְבֵרי ָהַרְמּבַ? ּ י ּדִ ֵאר ַעל ּפִ ם "ֲאָבל ָהִעְנָין ִיְתּבָ
ִסים ַגּנֹות ּוְבַפְרּדֵ יֹום טֹוב ּבְ ין ַחָיִבים ְלַהֲעִמיד ׁשֹוְטִרים ּבְ ית ּדִ ּבֵ ים ׁשֶ, ּׁשֶ ּלֹא ְלַהְזִהיר ֶאת ָהֲאָנׁשִ

ְמָחה  ין ... ָיבֹואּו ִליֵדי ֵחְטא ֵמרֹב ׂשִ ֵבית ּדִ ַהמֹוֲעִדים ְתלּוִים ּבְ ֵני ׁשֶ ים ִמּפְ ְּוֵיׁש ְמָפְרׁשִ ּ
ים ַהחֶֹדׁש ׁשִ ְמַקּדְ ת ַהמֹוֲעִדים, ּׁשֶ ֹוְפִטים ְלָפָרׁשַ ְּוָלֵכן ִנְסַמך ִעְנַין ִמּנּוי ַהּשׁ ְ."  

ֹוְפִטים, עֹוד ְיבֹוָאר י ִמּנּוי ַהּשׁ ר ָלָאָדם ָלֶלֶכת ְלֵבית כִּ ָכל ִעיר ְוִעיר נֹוַעד ְלַאְפׁשֵ ֹוְטִרים ּבְ  ְוַהּשׁ

ְרָגִלים ַלִים ּבָ ין ִלְפֵני ֲעִלָיתֹו ִלירּוׁשָ ַלִים ִלְמדּו ַלִצּבּור , זֹאת. ּּדִ ירּוׁשָ ּכֲֹהִנים ְוַדָיִנים ּבִ ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ ּ

ים ְרִגיִלים ְזַמּנִ ְזַמן; ֶאת ַהֲהָלכֹות ַרק ּבִ בּבִ ין לֹא ָיׁשַ ית ַהּדִ ָהעֹוִלים ִנְתְקלּו ,  ָהְרָגִלים ּבֵ עֹוד ׁשֶ ּבְ

ִהְצִריכּו ַהְכָרָעה ֵאלֹות ַרּבֹות ׁשֶ ׁשְ ְוָקא ָאז ּבִ ך ְלֻדְגָמא. ּדַ ן , ְכָּ ר ַלָקְרּבָ ֶקׁשֶ ֵאָלה ּבְ ִּאם ָהְיָתה ׁשְ

ֲעלּות( ֶזל, ּבַ ֵנָבה, ּגֶ ִה, )ְוַכּדֹוֶמה, ּגְ יןֲהֵרי עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ ַלִים ָהָיה צֹוֶרך ְלָבֵרר ֶאת ַהּדִ יעּו ִלירּוׁשָ . ְּגִ

תּוב ְלַלְמַעל ֶזה  א ַהכָּ ָכל ָמקֹום ּוָמקֹוםֵדּבָ ין ּבְ ית ּדִ ְצִריִכים ּבֵ ֵדי ָלֵתת ַמֲעֶנה ָלעֹוִלים , ּנּו ׁשֶ כְּ
  .ָלֶרֶגל

ין ׁשְֹפִטים ְלׁשְֹטִרים .2 ר ּבֵ ֹוֵפט וִמי ַהּשׁ? ַּמה ַהֶקׁשֶ ּוִמי ַהּשׁ  ?ֹוֵטרּ

ַתב  ין–' ׁשֹוְפִטים' : "י"ַרׁשִכָּ ָיִנים ַהּפֹוְסִקים ֶאת ַהּדִ  ָהרֹוִדין ֶאת ָהָעם ַאַחר –' ְוׁשֹוְטִרים'. ּ ּדַ
ין ְוכֹוְפִתין(ִמְצָוָתן  ַמכִּ ּׁשֶ ֹוֵפט) ּ ין ַהּשׁ ל ָעָליו ֶאת ּדִ ְיַקּבֵ ַמֵקל ּוִבְרצּוָעה ַעד ׁשֶ ּּבְ ּ."  

ִמְדָרׁש  תּוב ּבַ ָיִנין–' ׁשְֹפִטים'  ")דברים טזתנאים (ּכָּ ּ ֵאלּו ּדַ ּ ֵאלּו ַחָזִנים–' ְוׁשְֹטִרים, 'ּ ָבר ַאֵחר. ּ : ּדָ

ָיִנין–' ׁשְֹפִטים' ּ ֵאלּו ּדַ ְרָעִנין' ְוׁשְֹטִרים, 'ּ   ".ֵּאלּו ּפַ

ִמְדָרׁש  ָיִנין –' ׁשְֹפִטים' : ")תנחומא שפטים ג(ּעֹוד מּוָבא ּבַ ֵּאלּו ּדַ ְרָנִסים  ֵא– 'ְוׁשְֹטִרים, 'ּ ּלּו ּפַ

ַמְנִהיִגין ֶאת ָהֵעָדה ה ". ּׁשֶ ָנן ָאְמֵרי? ַמהּו ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים: ")דברים ה(ּוְבִמְדָרׁש ַרּבָ ְיֵהא : ַרּבָ ּׁשֶ

ׁשֹוֵפט ֹוֵטר כְּ ֹוֵטר  [ַהּשׁ ְיֵהא ַהּשׁ ֶנֶגד ַהַמֵקל , ]ׁשֹוֵפטכְַּיֵרא ְוָהגּון ּׁשֶ ים כְּ ִיְהיּו ַהַמֲעׂשִ ׁשֶ ּכְּ ּ ּ ּ

ה ָצִריך ִלְלקֹות, ְוָהְרצּוָעה לֹא ְיֵהא ַהַמכֶּ ְְוׁשֶ ּ רּוׁש ["ּ ַהַמֵקל , ּפֵ מֹו ׁשֶ כְּ ֶוה ְלַהַמֵקל ְוָהְרצּוָעה ׁשֶ ּׁשָ ּ
ֵני ָאָדם כָּ ר ְבּ   .])עץ יוסף(ים ִרׁשָם ְייֶהׂשֲֵע ַמיּוְה ִיְךְוָהְרצּוָעה הּוא ִלְרדֹות ּוְלָיׁשֵ
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ִדְבֵרי ֲחַז ֵני ְבִרית ַאף : ְטִריםִּהִקיׁש ׁשְֹפִטים ְלׁשֹ") מדרש תנאים(ל "ְועֹוד ָמִצינּו ּבְ ְֹפִטים ּבְ ַמה ּשׁ
ֵני ְב ת; ִריתׁשְֹטִרים ּבְ ּבָ ׁשַ חֹל ְולֹא ּבְ ְֹטִרים ּבְ חֹל, ַמה ּשׁ ָבר ַאֵחר. ַאף ׁשְֹפִטים ּבְ ן : ּדָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ

מֹוַע אֹוֵמר יַצד. ן ׁשֹוֵטר ֵאין ׁשֹוֵפטִאם ֵאי, ִאם ֵיׁש ׁשֹוֵטר ֵיׁש ׁשֹוֵפט: ׁשָ ַנִים ֵאֶצל ? ָהא כֵּ אּו ׁשְ ּבָ

אי ְוִחֵיב ֶאת ַהַחָיב ְוָיְצאּו ַלחּוץ ה ֶאת ַהַזכַּ ֹוֵפט ְוִזכָּ ַּהּשׁ ּ ל . ּ ָין –ִאם לֹא ָרצּו ְלַקּבֵ ּ ַמה ָיֹכל ַהּדַ ּ

ין [ַלֲעׂשֹות ה ֲעֵליֶהם ַהּדִ ִיְכּפֶ רּוך הּואְְלִפיָכך ָאַמ? ]ְוֲהֵרי ֵאין ׁשֹוֵטר ׁשֶ ְר ַהָקדֹוׁש ּבָ ׁשְֹפִטים ': ּ

ְָוׁשְֹטִרים ִתֵתן ְלך ּ ְֹטִרים', ּ ַמע ַלּשׁ ְֹפִטים ִיׁשְ ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ַלּשׁ   ".ִמי ׁשֶ

ַתב ָה תֹוָרה  ":ן"ַרְמּבַכָּ ה ּבַ ֵניֶהםִקַעד ָהֱאלֹ'ִּצּוָ ַבר ׁשְ ְפִלִלים', )ח, שמות כב(' ים ָיבֹא ּדְ שמות (' ְוָנַתן ּבִ

ן. )כא כב ִליִלים, ִאם כֵּ ָרֵאל ּפְ ִיְהיּו ְלִיׂשְ ָכל ָעֵריֶהם ? ִּמְצָוה ׁשֶ ְֹפִטים ּבְ ימּו ַהּשׁ ָיׂשִ ָכאן ׁשֶ ... ּּוֵבֵאר ּבְ

ָכאן ׁשְֹטִרים ט, ְוהֹוִסיף ּבְ ּפָ ְדַבר ַהִמׁשְ ים ּבִ ִיְהיּו נֹוְגׂשִ ְּוֵהם ׁשֶ ה ". ּ סּוק ֶזה לֹוְמִדים ִמְצַות ֲעׂשֵ ִמּפָ

ָכל ִעיר ְוִעירְלַמּנֹות ׁשְֹפִט ְֹפִטים ָהֵאלּו ִיְהיּו ְקבּוִעים ְועֹוְמִדים ָלדּון ֶאת , ְועֹוד. ים ּבְ ַהּשׁ ּׁשֶ

ָכל ֵעת  ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו–ַּהִצּבּור ּבְ ט ּבֵ ּפָ ֵיׁש ִמׁשְ ֶרַגע ׁשֶ ֵאין ִמְצָוה ְלַמּנֹות ׁשֹוֵפט ּבָ   .ּ ׁשֶ

ית ַה, ֲּאָבל ַהיֹום ֵאין ַסְנֶהְדִרין ְוֵאין ּבֵ ׁשׁשֶ לֹא ָחָלה ָעֵלינּו ִמְצָוה , ִּמְקּדָ ר ְלָהִבין ׁשֶ ִּלְכאֹוָרה ֶאְפׁשָ

  ?ַמּנֹות ׁשְֹפִטיםְל

ַעל אֹוֵמר י ָהִרי ּבַ ָכל זֹאת ִמְצָוה זֹו ָחָלה ָעֵלינּום"ִּחּדוׁשֵ ּבְ יִנים .  ׁשֶ ים ַעל ַהּדִ ֵני נַֹח ְמֻצּוִ  –ֲהֵרי ּבְ

ֵהם ַחָיִבים ׁשְֹפִטים  ָרֵאל, ַוֲאַנְחנּו–ּׁשֶ ֵני ִיׂשְ חּוִתים ֵמֶהם,  ּבְ ָלֵכן ָחָלה ָעֵלינּו ִמְצַות ! ?ִנְהֶיה ּפְ
ָכל ִעיר ְוִעיר ין ּבְ ית ּדִ ה ְלַמּנֹות ּבֵ   .ֲעׂשֵ

ָין ָהָיה ּדַ אֹון ָהַרב ַחָזן ׁשֶ ב ַהּגָ ה ָיׁשַ ּבָ ִעיר ׁשֶ ה ָהָיה ּבְ ַּמֲעׂשֶ ּ ָיִנים . ּ ָּחְכָמתֹו ָהְיָתה ְידּוָעה ַאף ַלּדַ

ל ַה יעּו ְלִפְתֵחיֶהם, ּגֹוִיםׁשֶ ִהּגִ ים ׁשֶ יִנים ַהָקׁשִ ַעם ָהיּו ׁשֹוְלִחים ֵאָליו ֶאת ַהּדִ י ּפַ ַאַחד . ּּוִמּדֵ ּבְ

ת ֹקֶדׁש, ַּהָיִמים ּבַ דֹול , ְָסמּוך ְלׁשַ ֶסף ּגָ ה סֹוֲחִרים ְיהּוִדים ּוְבָיָדם ְסכּום כֶּ לֹׁשָ יעּו ָלִעיר ׁשְ ִהּגִ

ֶסף ֵמַאַחר . ְְלצֹוֶרך ִמְסָחָרם ִעיר ֶהְחִליטּו ַהּסֹוֲחִרים ִלְקּבֹר ֶאת ַהכֶּ ירּו ַאף ֶאָחד ּבָ ְוֵהם לֹא ִהכִּ
ת ּבָ ַ ה. ִּמַתַחת ָלֵעץ ִמחּוץ ָלִעיר ַעד ְלַאַחר ַהּשׁ ַבר ָעָליו ְוהּוא , ְוִהּנֵ ל ַאַחד ַהּסֹוֲחִרים ּגָ ִיְצרֹו ׁשֶ

ת ּבָ ַ ֶעֶצם יֹום ַהּשׁ ֶסף ִמ, ְָהַלך ּבְ ָמקֹום ַאֵחרהֹוִציא ֶאת ַהכֶּ יא אֹותֹו ּבְ מֹוָצֵאי . ְּמקֹומֹו ְוֶהְחּבִ ּבְ

ֶסף  י ַהכֶּ לּו כִּ ם ּוְלַתְדֵהָמָתם ּגִ ְסּפָ ְכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת כַּ ה ִלְמקֹום ַהַמֲחבֹוא ּבִ לֹׁשָ ְ יעּו ַהּשׁ ת ִהּגִ ּבָ ּׁשַ ּ
ֲחֵברֹו. ֶנֱעַלם ד ּבַ ה ָחׁשַ לֹׁשָ ְ ל ֶאָחד ֵמַהּשׁ ַנִים ֵמֶה, כָּ ֲהֵרי ׁשְ אׁשֶ ֶסף ֻמְחּבָ . ם לֹא ָיְדעּו ֵהיָכן ַהכֶּ

יֵניֶהם ה ֵהֵחָלה ּבֵ ה ְלׁשֹוֵפט. ְּמִריָבה ָקׁשָ לֹׁשָ ְ יַע ׁשֹוֵטר ַלָמקֹום ְוָלַקח ֶאת ַהּשׁ . ְּלַאַחר ְזַמן ָקָצר ִהּגִ
ַמ ִיׁשְ ֵקׁש ֵמָהַרב ַחָזן ׁשֶ ן ּבִ ִדיָנם ְוַעל כֵּ ֶּזה ָהַאֲחרֹון לֹא ָיַדע ַמה ַלֲעׂשֹות ּבְ ּ ּ ע ֶאת ַטֲענֹוֵתיֶהם ּ

ב ּנָ ר אֹותֹו ִסּפּור . ְוִיְפסֹק ִמי ַהּגַ יעּו ָלַרב ְוָכל ֶאָחד ִסּפֵ ָתם ִהּגִ ָלׁשְ ַנב ֶאת –ּׁשְ ֶאָחד ֵמֶהם ּגָ  ׁשֶ
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ת ּבָ רּו ִלְפֵני ׁשַ ְקּבְ ּנִ ָסִפים ׁשֶ ֹוֵפט ֵאַלי: "ָאַמר ָלֶהם ָהַרב. ַהכְּ ַלח ֶאְתֶכם ַהּשׁ ְֵאיך ֲאִני ? ַמּדּוַע ׁשָ

ב ָי ּנָ ן ָנִביא–כֹל ָלַדַעת ִמי ַהּגַ ב ּוִמי דֹוֵבר .  ֲאִני לֹא ָנִביא ְולֹא ּבֶ ּנָ ְֵאיך אּוַכל ָלַדַעת ִמי ַהּגַ

ת ּוִמי לֹא? ֱאֶמת ּבָ ִּמי ַהְמַחֵלל ׁשַ ֵאיִני ָיכֹל ַלֲעֹזר? ּ ידּו לֹו ׁשֶ ֹוֵפט ְוַתּגִ ָהְלכּו ". ִּחְזרּו ִמָיד ַלּשׁ

ָתם ָלׁשְ יןּּוִמָיד ׁשָ, ּׁשְ ִליַח ְלַהֲחִזיָרם ֵאָליו ְלֵבית ַהּדִ ָחְזרּו. ַלח ָהַרב ׁשָ ׁשֶ ֲאִני : "ָאַמר ָלֶהם ָהַרב, כְּ

ֹמַע ׁשּוב ֶאת ַטֲענֹוֵתיֶכם  ָכל זֹאת ֲאַגֶלה ֶאת ָהֱאֶמת–רֹוֶצה ִלׁשְ ָתם ָחְזרּו ׁשּוב ". ּ אּוַלי ּבְ ָלׁשְ ּׁשְ
ּנּוי ְבֵריֶהם ַהקֹוְדִמים ְללֹא ׁשִ ֹוֵפט : "ַמר ָהַרבָא. ַּעל ּדִ ֱאֶמת לֹא ֵמִבין ֶאת ַהּשׁ ב –ֲאִני ּבֶ  ַמּדּוַע ָחׁשַ

ֲאִני ָיכֹל ְלהֹוִציא ֶאת ָהֱאֶמת ָלאֹור ָין הּוא ָחָכם ֲאָבל לֹא ? ׁשֶ ַהּדַ ידּו לֹו ׁשֶ ַּתַחְזרּו ֵאָליו ְוַתּגִ ּ
ִליַח ְלַהֲחִזי, ָּיְצאּו ִמֶמּנּו". ָנִביא ַלח ַאֲחֵריֶהם ׁשָ ָחְזרּו. ָּרם ִמָידְוׁשּוב ׁשָ ׁשֶ : ָאַמר ָלֶהם ָהַרב, כְּ

ַעם ֶאת ַטֲענֹוֵתיֶכם " ַמע עֹוד ּפַ ְקחּו ֵעיַני–ֶאׁשְ ַעם ".  אּוַלי ִיּפָ ְבֵריֶהם ּפַ ה ַעל ּדִ לֹׁשָ ְ ָחְזרּו ַהּשׁ

ִדְבֵריֶהם ּנּוי ּבְ ַלח ֵאַלי ִמְכָתב : "ָאַמר ָלֶהם ָהַרב. נֹוֶסֶפת ְללֹא ׁשִ ֹוֵפט ׁשָ יב  ָלֵכ–ַּהּשׁ ם ֲאִני ָאׁשִ ן ּגַ

ְכָתב ִעְנָין, ִעם זֹאת. לֹו ּבִ יָכְלִתי ַלֲעזֹר ּבָ ּבִ ב ׁשֶ ָחׁשַ ֲּאִני ֻמְפָתע ׁשֶ ֹוֵפט". ּ ַתב ָהַרב ִמְכָתב ַלּשׁ , ּכָּ
ֹוֵפט ָתם ֲחָזָרה ַלּשׁ ָלׁשְ ַלח ֶאת ׁשְ חָֹתמֹו ְוׁשָ ֲאלּו. ָּסַגר אֹותֹו ּבְ ֹוֵפט ְוִנׁשְ יעּו ַלּשׁ ה ֵאֶצל ַּמה ָקָר: ִהּגִ

ָין ִעְנָין ? ַּהּדַ ָהַרב ָיכֹל ַלֲעזֹר ּבָ ב ׁשֶ ֹוֵפט ָחׁשַ ַהּשׁ ָין ָהָיה ֻמְפָתע ׁשֶ ַהּדַ ָּענּו ׁשֶ ַלח ִלְכבֹוד –ּ  ְוַגם ׁשָ

ֹוֵפט ִמְכָתב ֹוֵפט ֶאת ַהִמְכָתב ְוָקָרא. ַּהּשׁ ַתח ַהּשׁ ּּפָ לֹוִני : "ּ ה –ּפְ לֹׁשָ ְ ב– ֶאָחד ִמן ַהּשׁ ּנָ ".  הּוא ַהּגַ

ב ִּמָי ּנָ ֹוְטִרים ָלַקַחת ֶאת ַהּגַ ֹוֵפט ַלּשׁ ֹוְטִרים–ד ָקָרא ַהּשׁ יֵדי ַהּשׁ ב ,  ְוַאֲחֵרי ְזַמן ָקָצר ּבִ ּנָ הֹוָדה ַהּגַ
ֶסף יא ֶאת ַהכֶּ ּבֹו ֶהְחּבִ ֹוְטִרים ַלָמקֹום ׁשֶ ְגֵנָבתֹו ְוֵהִביא ֶאת ַהּשׁ ל . ּּבִ ֹוֵפט ְוָהַלך ְלֵביתֹו ׁשֶ ְָקם ַהּשׁ

ַאל אֹו ב: תֹוָהַרב ְוׁשָ ּנָ ָלה ִמי ַהּגַ ֶרך רּוַח ֱאלִֹקים הּוא ּגִ ַּהִאם ּדֶ ָעָנה לֹו ? ְֵאיך ָיַדע, ְוִאם לֹא? ְ

ה: "ָהַרב לֹׁשָ ְ ְכְנסּו ַהּשׁ ּנִ ׁשֶ ׁש ְוָכפּוף , כְּ י ִנְכַנס חֹוׁשֵ ִליׁשִ ְ ר ְוַהּשׁ ֲעִמיָדה ָיׁשָ ַנִים ִנְכְנסּו ִמָיד ּבַ ּׁשְ

ט ּפָ ַחד ַהִמׁשְ ָאַמ. ִּמּפַ ׁשֶ רּות ְלַהְבִחין כְּ ַלְחָת אֹוָתם ֵאַלי ְוֵאין ִלי ֶאְפׁשָ ֵאיִני ֵמִבין ָלָמה ׁשָ ְּרִתי ׁשֶ ּּ
ב  ּנָ י–ִמי ַהּגַ ִליׁשִ ְ ֵקף ַהּשׁ מֹו ָהֲאֵחִרים, ּ ִהְזּדַ ת כְּ ׁשֶ ֲהִליָכה ְמאּוׁשֶ יִתי ּבַ טּוַח ָיָצא ִמּבֵ . ּוְבַצַעד ּבָ

אּוַלי הּוא ָהָיה חֹוֶלה אֹו  ִתי ׁשֶ ׁשְ ְכַנס ֵאַלי ָלִראׁשֹוָנה ְוָלֵכן ָקָראִתי ָּחׁשַ ּנִ ׁשֶ יׁש טֹוב כְּ לֹא ִהְרּגִ

ָחְזרּו. ָלֶהם ַלֲחזֹר ֵאַלי ׁשֶ ׁש, כְּ ֲחׁשָ י ׁשּוב ִנְכַנס ֵאַלי ּבַ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּוב ָאַמְרִתי . ָרִאיִתי ׁשֶ ּשׁ ְּוֵכן ַאֲחֵרי ׁשֶ
ב  ּנָ ֵאיִני ָיכֹל ְלַגלֹות ִמי ַהּגַ ֵמַח –ּׁשֶ ַרְגַלִים ַקלֹות ָיָצא ׂשָ ְוׁשּוב ָרִאיִתי , ּׁשּוב ֶהֱחַזְרִתי אֹוָתם. ּּבְ

ב. ּאֹוָתה ִהְתַנֲהגּות ּנָ הּוא ַהּגַ טּוַח ׁשֶ ֹוֵפט ְוָאַמר". ְְלִפיָכך ָהִייִתי ּבָ דֹול ה: "ַנֲעָנה ַהּשׁ ֱאלֵֹקיֶכם ' ּגָ

ָרֵאל זֹאת ְלַדָיֵני ִיׂשְ ַתן ָחְכָמה כָּ ּנָ   ".ּׁשֶ
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ַּהִמָלה  .3 ֶרת' ְָלך'ּ ְוָקא . ִלְכאֹוָרה, ְמֻיּתֶ ְֹטִרים ּדַ ְֹפִטים ְוַהּשׁ ּוַמּדוַע ַהּשׁ ָעֶריך'ּ ׁשְ '? ָּבִ
ּוָמה ַהֵפרוׁש  ָעֶריך'ּּ ָכל ׁשְ ן ְלך ּבְ ּתֶ ָּתִ ָ?' 

ַתב ָכל ִעיר ְוִעיר: "י" ַרׁשִכָּ   ".ּבְ

ְפֵתי ֲחָכִמיםּוֵבֵאר ַה ַער ְוׁשַ: "ׂשִ ְבָכל ׁשַ יָון ּדִ ִית ְיַמּנּו ׁשְֹפִטיםְרצֹונֹו ְלָתֵרץ כֵּ ל ּבַ ן , ַער ׁשֶ ִאם כֵּ

ִנין ָלם ִיְהיּו ׁשֹוְפִטים, ֶאת ִמי ֵהם ּדָ ָכל ִעיר ְוִעיר: ּוְמָתֵרץ! ?ָּהא כֻּ   ".ּבְ

ָבֶטיך'ְוַטַעם : "ן"ַרְמּבַמֹוִסיף ָה ִָתֶתן ְלך'מּוָסב ַעל ' ִָלׁשְ ּ ֶבט ', ּ ָכל ׁשֵ ין ּבְ ית ּדִ יִבים ּבֵ מֹוׁשִ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּ
ֶבט ּוְבָכל ִעיר ְוִעירְו ֶכת ַסְנֶהְדִרין . י"ְלׁשֹון ַרׁשִ, ׁשֵ ַמּסֶ ָבר ֶזה. :)טז(ְוֵכן ּבְ רּוׁש ּדָ י , ְּולֹא ָיַדְעִתי ּפֵ כִּ

ָכל ִעיר ְוִעיר ין ּבְ ית ּדִ ינּו ּבֵ ִמּנִ יָון ׁשֶ ֶבט, ּכֵּ ֶבט ְוׁשֵ ָכל ׁשֵ ים ּבְ יִנין ַרּבִ ֵתי ּדִ ְּוַמה ַהצֹוֶרך [ֲּהֵרי ּבָ ּ 
ָבֶטיך'ִסיף ְלהֹו א לֹוַמר. ]'ִָלׁשְ ֵיׁש , אּוַלי ּבָ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ָבִטים כִּ ֵני ׁשְ ִאם ָהְיָתה ִעיר ַאַחת ִלׁשְ ּׁשֶ

ה ֵחֶלק ִליהּוָדה ּוִבְנָיִמין  יִנים–ּּבָ ֵתי ּדִ ֵני ּבָ ה ׁשְ יב ּבָ יֹוׁשִ ּ ׁשֶ ּ ּ."  

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָה ָכל ׁשְ' ְמָפֵרׁש ּ ִָתֶתן ְלך ּבְ ּ ים ַעְצָמן לֹא ֹיאְמרּו : "'ָָעֶריךּ ַהְמַמּנִ רּוׁש ׁשֶ ּּפֵ
ים אֹותֹו ֶאָלא  ֵהם ַהְמַמּנִ יָון ׁשֶ ל ׁשֹוֵפט ְוׁשֹוֵטר כֵּ לֹט ֲעֵליֶהם ַמֵקל ַמְרדּותֹו ׁשֶ לֹא ִתׁשְ ַדְעָתן ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ

ּפֹט ְוִלְרדֹות אֹוָתם ְיַמּנּום ִלׁשְ ִָתֶתן ְלך'ְוהּוא אֹוְמרֹו , ּׁשֶ ּ ָעֶריך'. ָָעֶליך: רּוׁשּפֵ' ּ ָכל ׁשְ  ַטַעם –' ָּבְ

ָכל'אֹוְמרֹו  ָרֵאל', ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶלך ּוֶפֶלך ּבְ ָכל ִעיר ְוִעיר ּוְבָכל ּפֶ ָצִריך ְלַמּנֹות ּבְ ְׁשֶ ְ ְ ּ."  

ַתב ַה ָאַמר : "ְּכִלי ָיָקרכָּ ִָתֶתן ְלך'ְוֶזה ׁשֶ ּ ַקל ָו. ָך ַעל ַעְצְמ–' ּ ֶזה ּבְ ך ּבְ ל ֹחֶמר ׁשְְֶוִנְמׁשַ טּו ֶאת כָּ ּפְ ִּיׁשְ

ט ֶצֶדק ּפַ י ִאם , ָהָעם ִמׁשְ ם ְלךכִּ   ". חֶֹמר ְלָכל ָהָעםַקל ָו, ָלֹא ַיֲחִניפּו ּגַ

ַפת ֱאֶמתַה ִלְכאֹוָרה ִמַלת ׂשְ י ַאף ׁשֶ ּ ְמָפֵרׁש כִּ תּוב , ְּמֻיֶתֶרת' ְָלך'ּ א ַהכָּ ּבָ ָתן ְלָפֵרׁש ׁשֶ ּנִ ֲּהֵרי ׁשֶ
ַּהִמָלה . 'ת הְִלְרמֹז ָלנּו ֵאיך ַלֲעֹבד ֶא ֶכל ' ׁשְֹפִטים'ּ ים –ִמְתַיֶחֶסת ִלְבִחיַנת ַהּשֵׂ עֹוׂשִ  ִלְפֵני ׁשֶ

ה ה ָראּוי אֹו לֹא, ַמֲעׂשֶ ַּהִמָלה . ָּעֵלינּו ְלַהְבִחין ַהִאם ַהַמֲעׂשֶ ים ' ׁשְֹטִרים'ּ ִמְתַיֶחֶסת ְלַמֲעׂשִ

ֶכל ים ָעֵלינּו ְללֹא ֲהָבַנת ַהּשֵׂ מֹו. ּּוִמְצֹות ַהְמֻצּוִ ַסק כְּ ין ְלַקֵים ֶאת ּפְ ַעל ַהּדִ ֹוֵטר ּכֹוֶפה ֶאת ּבַ ַהּשׁ ּ ׁשֶ

ין ל ַהִמְצֹות, ַהּדִ ך ָעֵלינּו ִלְהיֹות ׁשֹוְטִרים ַעל ַעְצֵמנּו ְלַקֵים ֶאת כָּ ּכָּ ּ ְ.  

ִמְדָרׁש  ָהָיה לֹו ִאיָלן ָנט: ")תנחומא שפטים ג(ּמּוָבא ּבַ ן ֶאְלָעָזר ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבֶ ַרּבִ ה ּבְ תֹוך ַמֲעׂשֶ ְּוַע ּבְ

ֵדהּו ְונֹוָפיו ֶדה ַאֵחר]ָנָפיוַע [ׂשָ א ָאָדם ֶאָחד ְוָקַבל ְלָפָניו.  נֹוטֹות ְלׂשָ ל ִאיׁש : ְוָאַמר, ּבָ ִאיָלנֹו ׁשֶ

ִדי לֹוִני נֹוֶטה ְלתֹוך ׂשָ ִאים ְלָפֶניך ִמָיד : ָּאַמר ֵליה. ְֵלך ּובֹוא ְלָמָחר: ָּאַמר ֵליה. ְּפְ יִנין ַהּבָ ל ַהּדִ ּכָּ ָ

יִני ַאָתה ְמַאֵחרַא ָּתה ּפֹוֵסק ְוּדִ י ֲחִניָנא? ּ ה ַרּבִ ַלח ּפֹוֲעָליו ְוָקַצץ ֶאת ָהִאיָלן? ֶמה ָעׂשָ , ִּמָיד ׁשָ

ֶדה ַאֵחר ֵדהּו ְונֹוֶטה ְלׂשָ תֹוך ׂשָ ָהָיה ּבְ א אֹותֹו ָהִאיׁש ְלָפָניו ְלִדין. ְׁשֶ ָאַמר לֹו ְלַבַעל . ְלָמָחר ּבָ



 קֹול ַיֲעקב  שפטים  ו

  
ֹ

ינֹו ָּצִריך ַאָתה ָל: ּדִ ֶדה ַאֵחר: ָאַמר לֹו. קֹוץ אֹותֹוְ ְלך ֲעָנָפיו נֹוִטין ְלׂשָ ְָוָלָמה ִאיָלן ׁשֶ ּ : ָאַמר לֹו? ּ
ְלך. ֵצא ּוְרֵאה ה ֶאת ׁשֶ ך ֲעׂשֵ ִלי כָּ ַאָתה רֹוֶאה ֶאת ׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ָכְּ ְּ ּ ך. ּ ה כָּ ְִמָיד ָהַלך ְוָעׂשָ ְ תּוב ". ּ ָלֵכן כָּ

ִּתֶתן ' ָעֶריךְָלךּ ָכל ׁשְ ין ְלַאֵחרֶשַהׁשּ, 'ָ ּבְ הּוא פֹוֵסק ַהּדִ ך נֹוֵהג ,ֹוֵפט ִלְפֵני ׁשֶ ְ ָצִריך ִלְבדֹוק ִאם כָּ ְ

  .ַעל ַעְצמֹוהּוא 

ַֹחד .4 ת ִאּסור ַהּשׁ יר ֶאת ִסּבַ תוב ְלַהְסּבִ א ַהּכָ ַּמּדוַע ּבָ ּ ַּמּדוַע '? ֲחָכִמים'ּוִמיֶהם ַה? ּ
ת ִמ ָפָרׁשַ ֵתנו ַלָפסוק ּבְ ין ָפָרׁשָ נוי ּבֵ ֵּיׁש ׁשִ ּ ּּ ּ ָפִטיםּ  ?ּׁשְ

ים ְמבָֹאר ְמָפְרׁשִ ת ָהִאּסּור ֵמַאַחר ְוַקל ָלנּו ַלֲחׁשֹ, ּבַ יר ָלנּו ֶאת ִסּבַ א ְלַהְסּבִ תּוב ּבָ י ַהכָּ ב כִּ

ֶאְצֵלנּו ֶזה לֹא ִיְקֶרה ין ַמֲח, ׁשֶ תּוב .ָמת ַהׁשֹוַחדְוָאנּו לֹא ַנֶטה ַהּדִ יר ַהכָּ ֵדי ְלַחֵזק ' ֲחָכִמים' ַמְזכִּ ּכְּ

ָבר. ת ָהִאּסּורֶאת ִסּבַ ּדָ ל ּבַ לּו ָמׁשָ ִאיׁש ֲעָסִקים : ּוָמׁשְ יר ֶאת ֲחֵברֹו כְּ ינֹוִני ַמְגּדִ ִאיׁש ֲעָסִקים ּבֵ

ִרי. ְמאֹד טֹוב מּוָבן, ֶזה ֶאְפׁשָ ְלַבד, ּכַּ ר ִלְסמֹך ַעל ַהֲעָרָכתֹו ּבִ ִּאם אֹוָתה , אּוָלם. ְֲאָבל ִאי ֶאְפׁשָ
ָאה ֵמִאיׁש  ָרה ָהְיָתה ּבָ ָלם, ֲעָסִקים ֻמְצָלח ְמאֹדַהְגּדָ ֶלת ַעל כֻּ ָרה זֹו ָהְיָתה ְמקּוּבֶ ָבר . ַּהְגּדָ ן ַהּדָ כֵּ

ָחְכָמה ָחָכם"ִאם ַהָקּבָ. ּבֶ יר ָאָדם כְּ ָהָאָדם ָחָכם, ה ַמְגּדִ ְוִאם ָאָדם ָחָכם ָיֹכל ִלְהיֹות . ֵאין ָסֵפק ׁשֶ
ַֹחד ע ְלָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ּפָ   .נּוַקל ָוֹחֶמר ֲאַנְח, ֻמׁשְ

ַתב  ִתיב : "א"ַהְגָרכָּ ִטים כְּ ּפָ ת ִמׁשְ ְקִחים'ּוְבָפָרׁשַ ר ּפִ ַֹחד ְיַעּוֵ י ַהּשׁ ָין ָצִריך . 'כִּ י ַהּדַ ְֵיׁש ְלָבֵאר כִּ ּ

ב יל ּבְ כִּ ָבִרים' ִלְהיֹות ַמׁשְ ָבר ב) א: ּדְ ל ּדָ ל כָּ ין ׁשֶ ֵקַח ) ְֵליַדע ֵהיֵטב ֵאיך הּוא ַהּדִ ִּלְהיֹות ּפִ

ִעְנְיֵני ָה ך. עֹוָלם ְוַתְחּבּולֹוָתיוּבְ ין הּוא כָּ ַהּדִ ִלְפָעִמים ַאף ׁשֶ ְׁשֶ ִעְנְיֵני , ּ ֵקַח ּבְ הּוא ּפִ ַּאך ִמי ׁשֶ ְ

ֶזה טֹוֵען , ָּהעֹוָלם ְלָהִבין ָהַעְרמּוִמיּות מֹו ׁשֶ ר ִלְהיֹות כְּ ָבר ִאי ֶאְפׁשָ ַהּדָ יׁש ׁשֶ ה ... ּיֹוֵדַע ּוַמְרּגִ ְוִהּנֵ
ְכִתי ָכל ָמקֹום ּדִ תֹוָרה' ֲחָכִמים'ב ּבְ ְקִחים'ּו, ַּהְינּו ּבַ ָעְלָמא' ּפִ ִמיֵלי ּדְ ִעְנָיֵני ָהעֹוָלם [ַהְינּו ּבְ . ]ְבּ

ָין ַהלֹוֵקַח ׁשַֹחד ְּוַהּדַ ָעְלָמא, ּ ִמיֵלי ּדְ ין ּבְ ָחְכמֹות ַהתֹוָרה ּבֵ ין ּבֶ ְכלֹו ּבֵ ר ֵעיֵני ׂשִ ַֹחד ְיַעּוֵ ְולֹא , ַּהּשׁ

ין ּמֹוִפיָעה ַהִמָלה לֹא , ָלֵכן". ֵיַדע ַהּדִ ִטים' ֵעיֵני'ּ ּפָ ת ִמׁשְ ָפָרׁשַ י ַהִמָלה . ּבְ ּכִּ לֹא ִמְתַיֶחֶסת ' ֵעיֵני'ּ

ֶכל  ִּלְרִאָיה ֶאָלא ַלֲהָבַנת ַהּשֵׂ ַהְינּו–ּ ָיִנים,  ּדְ ל ַהּדַ ַֹחד ְמַקְלֵקל ֶאת ָחְכָמָתם ׁשֶ ְולֹא , 'ְּוְלִפיָכך. ַּהּשׁ

ֵתי ַה' ִּתַקח ׁשַֹחד ְ ּשׁ ֵדי ׁשֶ ָיִניםּכְּ ּדַ ְּתכּונֹות ִיְהיּו ַקָימֹות ּבַ ּ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם: ּ תֹוָרה ּוִפֵקַח ּבְ ָּחָכם ּבַ ּ.  


