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  ח"                 אב התשס                        ד"בס

  "יתרו" אל מול התיאור המקביל ב"דברים"במינוי שופטים 
  )פ שיעורו של הרב יונתן גרוסמן"ע ( דבריםלפרשת

המתחלק , השבוע אנו מתחילים לקרוא את ספר דברים
בנאומו הראשון של משה .  כידוע למספר נאומים של משה

לעם אירועים משה מזכיר , טוריהמכונה גם הנאום ההיס
שונים שאירעו להם מצאתם מארץ מצרים ועד הגיעם 

כחלק רוב האירועים שמזכיר משה מובאים  .לערבות מואב
לכרות עם ישראל ' מהכנת העם לברית המחודשת שעומד ה

" זכרון דברים"ואזכורם מהווה מעין , בערבות מואב
  . שנוהגים לכתוב לפני חוזה ברית

רעות בשנית מזמין אותנו הלומדים להשוואה תיאור המאו
מדוקדקת בין סיפור הדברים כפי שהם מובאים בזמן 

י משה "לבין תיאורם ע) בספרי שמות ובמדבר(ההתרחשות 
  ). ספר דברים- בספרנו (
  

  : ערך כפוללהשוואה כזו 
 על המאורע פרטים נוספיםאנו יכולים ללמוד , ראשית

ה שסיפר לנו על פרטים שהשמיט הכתוב בשע, המתואר
  . אודותיו

מנקודת מבטו בספר דברים אנו שומעים על המאורעות , שנית
המאירה את המאורע , חדשה מבחינתנונקודת מבט , של משה

  .המתואר באור חדש ומעניין
  

לעתים ישנם הבדלים משמעותיים ביותר בין תיאור , אולם
  .  ידי הכתובים לבין תיאורו של משה-המאורע על

 בין הסיפור שסיפרה סתירה מובהקתו יוצרים הבדלים אל
, לבין סיפורו של משה, התורה בתארה את מסע ישראל במדבר
  . המתאר לכאורה את אותם המאורעות

  
במקרים אלו יש לתת את הדעת להבדלים  בין שני התיאורים 

  .ולנסות לעמוד על פשרם
  

כבר בתחילת פרשת השבוע מתאר משה את סדרי , כך למשל
  :)ז"י-ט', דברים א( ישראל ואומרהשלטון ב

לא אוכל לבדי שאת : ו א מ ר  א ל י כ ם  בעת ההוא לאמר"
הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידעים לשבטיכם ... אתכם 

טוב הדבר אשר : ותענו אתי ותאמרו.  ואשימם בראשיכם
  . דברת לעשות

אנשים חכמים וידעים ,  ו א ק ח  א ת  ר א ש י  ש ב ט י כ ם 
ושרי , ושרי מאות, שרי אלפים: תן אותם ראשים עליכםוא

והדבר אשר יקשה ... ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם , חמשים
  ".מכם תקרבון אלי ושמעתיו

שרי , שרי מאות, המורכבת משרי אלפים, היררכיה שלטונית זו
 שאליו מביאים -ובראשם ניצב משה , חמישים ושרי עשרות

 מוכרת לנו מתחילת פרשת - את הדיון המשפטי הקשה במיוחד
 נציג. שם קראנו על כינונה של המערכת המשפטית הזאת, יתרו

 הדמיון קווי את ונדגיש, זה מול זה התיאורים שני את תחילה
  :שביניהם

  בדברים אל מול התיאור המקביל ביתרומינוי שופטים . 1
 פרשת דברים פרשת יתרו

ְׁשּפֹט ֶאת ָהָעם ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ַעל ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוֵּיֶׁשב מֶׁשה לִ ) יג(
ַוַּיְרא חֵֹתן מֶׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר הּוא ) יד:(מֶׁשה ִמן ַהּבֶֹקר ַעד ָהָעֶרב

עֶֹׂשה ָלָעם ַוּיֹאֶמר ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה ָלָעם ַמּדּוַע 
) טו:(ר ַעד ָעֶרבַאָּתה יֹוֵׁשב ְלַבֶּדָך ְוָכל ָהָעם ִנָּצב ָעֶליָך ִמן ּבֶֹק 

ִּכי ) טז:(ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְלחְֹתנֹו ִּכי ָיבֹא ֵאַלי ָהָעם ִלְדרׁש ֱאלִֹהים
ִיְהֶיה ָלֶהם ָּדָבר ָּבא ֵאַלי ְוָׁשַפְטִּתי ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו ְוהֹוַדְעִּתי 

א ַוּיֹאֶמר חֵֹתן מֶׁשה ֵאָליו לֹ) יז:(ֶאת ֻחֵּקי ָהֱאלִֹהים ְוֶאת ּתֹורָֹתיו
ָנבֹל ִּתּבֹל ַּגם ַאָּתה ַּגם ָהָעם ) יח:(טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה

) יט(:לֹא תּוַכל ֲעׂשהּו ְלַבֶּדךָ ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִעָּמְך ִּכי ָכֵבד ִמְּמָך ַהָּדָבר 
ַעָּתה ְׁשַמע ְּבקִֹלי ִאיָעְצָך ִויִהי ֱאלִֹהים ִעָּמְך ֱהֵיה ַאָּתה ָלָעם מּול 

ְוִהְזַהְרָּתה ) כ:(ֵהֵבאָת ַאָּתה ֶאת ַהְּדָבִרים ֶאל ָהֱאלִֹהיםָהֱאלִֹהים וְ 
ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהּתֹורֹת ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו 

ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָּכל ָהָעם ַאְנֵׁשי ) כא:(ָבּה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון
ָׂשֵרי ֵׁשי ֱאֶמת ׂשְנֵאי ָבַצע ְוַׂשְמָּת ֲעֵלֶהם ַחִיל ִיְרֵאי ֱאלִֹהים ַאנְ 

ְוָׁשְפטּו ֶאת ) כב:(ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת
ָהָעם ְּבָכל ֵעת ְוָהָיה ָּכל ַהָּדָבר ַהָּגדֹל ָיִביאּו ֵאֶליָך ְוָכל ַהָּדָבר ַהָּקטֹן 

ִאם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ) כג:(ּ ִאָּתְך ְׂשאוְונָ ִיְׁשְּפטּו ֵהם ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך 
ַּתֲעֶׂשה ְוִצְּוָך ֱאלִֹהים ְוָיָכְלָּת ֲעמֹד ְוַגם ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ַעל ְמקֹמֹו 

ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ְלקֹול חְֹתנֹו ַוַּיַעׂש ּכֹל ֲאֶׁשר ) כד:(ָיבֹא ְבָׁשלֹום
ְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן אָֹתם ַוִּיְבַחר מֶׁשה ַאְנֵׁשי ַחִיל ִמָּכל יִ ) כה:(ָאָמר

ָראִׁשים ַעל ָהָעם ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי 
ֶאת ַהָּדָבר ַהָּקֶׁשה ְיִביאּון ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ְּבָכל ֵעת ) כו( :ֲעָׂשרֹת

 : ְוָכל ַהָּדָבר ַהָּקטֹן ִיְׁשּפּוטּו ֵהםֶאל מֶׁשה

ִּדֶּבר ֵאֵלינּו ְּבחֵֹרב ֵלאמֹר ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ) ו(
ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ּובֹאּו ַהר ָהֱאמִֹרי ְוֶאל ָּכל ְׁשֵכָניו ָּבֲעָרָבה ) ז:(ַהֶּזה

ָבָהר ּוַבְּׁשֵפָלה ּוַבֶּנֶגב ּוְבחֹוף ַהָּים ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּלָבנֹון ַעד ַהָּנָהר 
ְרֵאה ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ּבֹאּו ּוְרׁשּו ) ח:(תַהָּגדֹל ְנַהר ְּפרָ 

ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָֹוה ַלֲאבֵֹתיֶכם ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק 
 :ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם

לֹא אּוַכל ְלַבִּדי ְׂשֵאת ָואַֹמר ֲאֵלֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ) ט(
ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ) י(:ֶאְתֶכם

ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ) יא:(ַהָּׁשַמִים ָלרֹב
 ְלַבִּדי ֶאָּׂשאֵאיָכה ) יב:(ְּפָעִמים ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם

 :ִריְבֶכםָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם וְ 
ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנבִֹנים ִויֻדִעים ְלִׁשְבֵטיֶכם ) יג(

ַוַּתֲענּו אִֹתי ַוּתֹאְמרּו טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ) יד:(ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם
ָוֶאַּקח ֶאת ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ) טו:(ִּדַּבְרָּת ַלֲעׂשֹות

ָׂשֵרי ֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ֵמאֹות ן אֹוָתם ָראִׁשים ֲעֵליֶכם ִויֻדִעים ָוֶאּתֵ 
ָוֲאַצֶּוה ) טז:(ְוׁשְֹטִרים ְלִׁשְבֵטיֶכםְוָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת 

ֶאת ׁשְֹפֵטיֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ָׁשמַֹע ֵּבין ֲאֵחיֶכם ּוְׁשַפְטֶּתם 
לֹא ַתִּכירּו ָפִנים ַּבִּמְׁשָּפט ) יז:(רֹוֶצֶדק ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין ּגֵ 

ַּכָּקטֹן ַּכָּגדֹל ִּתְׁשָמעּון לֹא ָתגּורּו ִמְּפֵני ִאיׁש ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֵלאלִֹהים 
) יח:(ּוְׁשַמְעִּתיוְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי הּוא 

 :ָבִרים ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּוןָוֲאַצֶּוה ֶאְתֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵאת ָּכל ַהְּד 
ַוִּנַּסע ֵמחֵֹרב ַוֵּנֶלְך ֵאת ָּכל ַהִּמְדָּבר ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ַההּוא ) יט(

ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶּדֶרְך ַהר ָהֱאמִֹרי ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו אָֹתנּו 
 :ַוָּנבֹא ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ 
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 בהוספת הצורך תהעלא הוא התיאורים לשני המשותף
 יכול אינו לבדו שמשה ההכרה מתוך, ישראל לבני שופטים

  . שלם לעם שופט להיות
 ושרי מאות ושרי אלפים שרי "מתמנים, מכך כתוצאה
 את לשאת למשה לסייע האמורים, "עשרות ושרי חמישים

  . העם משא
 לפני השופטים יביאו הקשה הדבר שאת מודגש, זאת עם

   .משה
  

 בצד נמצאים כאן גם, דברים בספר רבות ותבפרשי כמו, ברם
  :התיאורים שני בין משמעותיים הבדלים הדמיון קווי

 במינוי יתרו של חלקו, כמובן, הוא ביותר הבולט ההבדל .א
  . השופטים

 זה כשהוא, כעצה של יתרו למשהבפרשת יתרו הדבר מוצג 
-יז, ח"שמות י( הפתרון את ומציע משה של במצוקתו המכיר

  ): יט
נבול , לא טוב הדבר אשר אתה עשה: ויאמר חתן משה אליו" 

עתה שמע בקלי ... גם העם הזה אשר עמך , תבל גם אתה
  ...".  איעצך 

יתרו אינו , בתיאור המופיע מפי משה בפרשתנו, לעומת זאת
  ; מוזכר כלל

  
  :  על ההצעהאת הזכויות" נוטל לעצמו"משה , אדרבה

 את הנהגת מיזמתוהוא זה שהציע  כאילו -"ואמר אליכם"
  .סדרי המשפט בעם

  
  :הסברים כמה והעלה, ן"הרמב התייחס זו לבעיה

   יח', א ן"רמב. 2
כי בידוע שזה עצת יתרו והוא אמר , והטעם להזכיר זה כאן"

שיתפלל , )ט"ח י"שמות י(למשה היה אתה לעם מול האלהים 
ואמר לו והזהרתה אתהם את החוקים , עליהם בעת צרתם

אך במשפט , ם הוא התורהלמדשי) 'ח כ"מות יש(ואת התורות 
  . וכבר פרשתיו שם, נתן לו עצה שימנה שופטים לסייעו

 סיפר כאן כי כאשר מינה שרי האלפים והמאות לא מינה ולכן
 כל הדברים הוא עצמו ילמדםאבל , אותם רק על המשפט

כי שמע לעצת חותנו ויעש את כל , אשר יעשון על פי התורה
  ).ד"ח כ"שמות י(אשר אמר 

ולא הזכיר משה עצתו בכאן ולא אמר דבר בשם יתרו אשר 
  . אמר

) 1 (ישראל כל במעמד להזכירו רצה שלא בעיני ונראה
 כי הזה לדור שיזכיר לו לכבוד יהיה שלא או) 2(; לענוותו

 בשכינה שנמלך מפני, שהטעם ויתכן) 3(; לקח כושית אשה
  ". ההוא הענין נעשה הגבורה פי ועל

, ן משה אכן קבל וממש את עצת יתרו"י הרמבכלומר על פ
  :אבל לא הזכירה בפרשתנו

או מכיוון שהוא לא רצה להתגאות בענוותנותו כלומר  .1
שעל אף  לכבודשאם היה מספר ששמע עצת יתרו היה לו זה 

  . גדולתו הרי הוא נשמע לעצת אחרים
גנות לישראל  כלומר שזה "לגנותן"ן "יש שגורסים ברמב(

  .)וכרילקבל עצה מנ
קשרי החיתון שלו עם או מכיוון שלא רצה להזכיר את  .2

  .יתרו
ציוויו של המינוי נעשה על פי שבסופו של דבר או מכיוון . 3

  .ה"הקב
  , כמו שמופיע במכילתא ביתרו

  :ט"ח י"י מביא אותה בשמות י"ורש

  "ַעָּתה ְׁשַמע ְּבקִֹלי ִאיָעְצךָ "י על הפסוק "רש. 3
אמר לו צא הימלך ,  בעצה–ך הי אלוהים עמיאיעצך ו"

  "בגבורה
  

הרב יונתן גרוסמן מציע להסביר את העובדה שמשה לא 
 באה    מזכיר שהיוזמה להצעת המבנה למערכת המשפטית 

  :יתרו באופן הבאמ
  הרב יונתן גרוסמן. 4

ניתן , מתוך כך שמשה אינו מזכיר את יתרו כמציע ההצעה
ררכיה להבין שבשעה שהציג משה את הרעיון של ההי

, שזו עצתו של יתרו) בזמנו(המשפטית בפני העם הוא לא אמר 
גם עתה הוא אינו , וממילא, אלא תלה את הרעיון בעצמו

  .או לפחות אינו מדגישו בפתח נאומו, את הסוד לעם" מסגיר"
ייתכן שמשה ויתרו חששו שהעם יתנגד להצעה העומדת 

לק שאיננו ח, להשפיע על אורח חייהם אם הגיעה מאדם זר
מהעם ושלא חווה עם העם את השעבוד והשחרור מתחת עול 

הצעה זו יכולה הייתה לרדת לטמיון אם העם היה .  מצרים
  .כן משה הסתיר אותו מהעם-ועל, יודע את מקורה

מש את עצת מכלומר גם על פי הרב יונתן גרוסמן משה מ
עיון ר את העובדה שהנמנה מלציין בפני העםאבל , יתרו

הם , עקב כך שחשש שאם יציין זאת באזני העם, מקורו ביתרו
  . מקורה ביתרו ההצעה כי, לא ירצו לקבל את הרעיון

  
 את שיבחר זה שהוא למשה אומר יתרו, שמות בחומש .ב

: בפועל משה נוהג אכן וכך, )א"כ("תחזה ואתה "-  השופטים
  . )ד"כ("ישראל מכל חיל אנשי משה ויבחר"

 את בעצמם לבחור םלע מציע משה, זאת לעומת, בפרשתנו
 ויֻדעים ונבֹנים חכמים אנשים לכם הבו "-  שופטיהם
  , )ג"י("בראשיכם ואשימם לשבטיכם

 משה לדברי הגיב עםה שהרי, עשה העם כך שאכן ונראה
  . )ד"י("לעשות דברת אשר הדבר טוב "במילים
... שבטיכם ראשי את ואקח "-  בהמשך משה כוונת, לכאורה

, בחר שהעם לאנשים היא - )ו"ט("עליכם ראשים אותם ואתן
  .לראשים אותם מינה רק ומשה

  
 - גבוהה מוסרית רמה בעלי אנשים לבחור מציע יתרו. ג
. )א"כ("בצע שונאי, אמת אנשי, לוהים-א יראי, חיל אנשי"

 אנשים: "האינטלקטואלי הצד את מדגיש, לעומתו, משה
  .)ג"י("לשבטיכם וידועים ונבונים חכמים

  
 את השופטים באוזני הדגיש שמשה מסופר בפרשתנו .ד

 צדק ושפטתם אחיכם בין שמוע: "הצדק משפט של חשיבותו
 כקטון, במשפט פנים תכירו לא: גרו ובין אחיו ובין איש בין

 לוהים-לא המשפט כי איש מפני תגורו לא, תשמעון כגדול
  . יתרו בפרשת נזכרו לא אלו אזהרות. )ז"י- ז"ט("הוא

  
 לשפוט את ר השופטים שהתמנובתיאוהוא נוסף ההבדל . ה

  .  העם
ושטרים  ... אשי  ש ב ט י כ ם ר"משה אומר כי הוא לקח את 

ראשי השבטים נהפכו לשופטי , כלומר, )ו"ט("ל ש ב ט י כ ם 
  .  העם

בהצעת יתרו וביישומה כפי שהן מתוארות בספר , לעומת זאת
  : )כה( אין החלוקה השבטית נזכרת כלל, שמות

ויתן אתם ראשים על , מכל ישראל חיל ויבחר משה אנשי"
  ."העם
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  :' להבדל ההסברו של הרב יונתן גרוסמן

רמז אין בפרשת יתרו הרב יונתן גרוסמן מסביר את העובדה ש
בעוד , לכך שדווקא ראשי השבטים נבחרו לתפקיד השיפוטי
ראשי "שבפרשת דברים משה אומר באופן מפורש כי בחר ב

  : באופן הבא, "שבטיכם
  :רב יונתן גרוסמןהמשך ה

  : לא היו הם אלא, ייתכן שבשעה שמשה בחר את השופטים
 ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן אָֹתם ָראִׁשים ַעל ַאְנֵׁשי ַחִילַוִּיְבַחר מֶׁשה "

הלך מעמדם , אולם בינתיים).  הכ, ח"שמות י" (ָהָעם 
ובאופן טבעי נבחרו שופטים המייצגים , והתחזק בתוך העם

  .לומר מן השבטים השונים כ-את העם 
כשלושים ושמונה שנה , כשניצב משה בערבות מואב, כעת

בשל " ראשי שבטיכם"השופטים הם כבר , לאחר האירוע
, גם אם לא מדובר באותם השופטים(המעמד שנבנה והוגדר 

הרי שתפקיד השופט קיבל תוכן ועצמה , שהרי הדור ההוא מת
  ).במהלך השנים

י סתירה בעת שאנו קוראים את שני איננו ניצבים בפנ, ממילא
. אלא בפני התקדמות רגילה של חברה מתוקנת, התיאורים

ואומר שבהם הוא בחר " ראשי שבטיכם"משה מצביע על 
אלא ; שבט נבחרו-לא בשל מעמדם כראשי. להיות שופטים

  .בשל בחירתם לשופטים" ראש שבט"הם קיבלו מעמד של 
  
  "שופטים"לעומת " ראשים"

 ההבדלים כל של משמעותם את לבאר מציע זקאמנון בהרב 
  :הפרשיות שתי ביןהבא  החשוב ההבדל בעזרת הללו

  : מערכת המשפטיתל כולה מתייחסת יתרו של הצעתו
 משה של לפתחו צובאים ישראל בית המוני את רואה יתרו

 של שלמה מערכת למנות לו מציע והוא, "לוהים-א לדרוש"
 העיסוק את לו שאירווי במקומו העם את שישפטו, שופטים
 שיפוטית כערכאה סמכותו ואת', ה וחוקי התורה בהוראת

  . ספק של במקרה עליונה
, גבוהה מוסרית אישיות בעלי להיות צריכים הנבחרים, לכן
  . כשופטים לתפקד שיוכלו כדי

  :בלבד משה על מוטלת השופטים בחירת משימת, זו מסיבה
  ).ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה) כא((
  

 הייתה הבעיה ולפיה, שונה מציאות מתאר שהמ, זאת לעומת
: כללי באופן העם בהנהגת אלא השיפוטית במערכת רק לא

 אתכם הרבה לוהיכם-א' ה: אתכם שאת לבדי אוכל לא"
 טרחכם לבדי אשא איכה... לרֹב השמים ככוכבי היום והנכם

  ". וריבכם ומשאכם
  

 שכתב וכפי, ישראל הנהגת לכלל מתייחסים אלו ביטויים
  :י"רש

  יב', אדברים  י"רש .5
היה אחד מהם רואה .  מלמד שהיו ישראל טרחנין-טרחכם "

יש לי , יש לי עדים להביא: אומר, את בעל דינו נוצח בדין
  . מוסיף אני עליכם דיינין, ראיות להביא

, הקדים משה לצאת.  מלמד שהיו אפיקורסין-ומשאכם 
! ? ביתושמא אינו שפוי בתוך? מה ראה בן עמרם לצאת: אמרו

מה אתם ? מה ראה בן עמרם שלא לצאת: אמרו, איחר לצאת
יושב ויועץ עליכם עצות רעות וחושב עליכם , סבורים

  !מחשבות
  ". מלמד שהיו רוגנים-וריבכם 

  
כלל ומשה , בשני סיפורים שונים לחלוטיןאז אולי מדובר כאן 

     !לא מדבר על עצת יתרו בפרשת יתרו

 ציטוט הוא )'ט("אתכם שאת לבדי אוכל לא "הביטוי, ואכן
 בפרשת - לחלוטין אחר בהקשר משה מדברי מדוייק כמעט

  : המתאווים
   יד, א"י במדבר. 6
  ". כי כבד ממנילא אוכל אנֹכי לבדי לשאת את כל העם הזה"
  

למעשה ישנם הקבלות נוספות בין פרשת המתאווים לבין 
  :כפי שניתן לראות מהטבלה הבאה, התיאור בפרשתנו

  "המתאווים"ה בין פרשתינו לפרשת הקבל. 7

 א"במדבר י 'דברים א

" אתכם שאת לבדי אוכל לא"
)ט(  

 לשאת לבדי אנֹכי אוכל לא"
)יד" (הזה העם כל את  

 אתכם הרבה לוהיכם-א' ה"
 השמים ככוכבי היום והנכם

)י" (לרֹב  

 העם רגלי אלף מאות שש"
)כא" (בקרבו אנֹכי אשר  

" טרחכם ומשאכם וריבכם"
)יב(  

 העם כל משא את שוםל"
)יא" (עלי הזה  

" שבטיכם ראשי את ואקח"
)1 (– )טו(  

 איש שבעים לי אספה"
 כי ידעת אשר ישראל מזקני

)טז..." (העם זקני הם  
 - )טו"(ושֹטרים לשבטיכם"
)2(  

)טז" (ושֹטריו"...  

  
ובספרי . ט, ט"השווה דברים כ; הזקנים הם הראשים) 1(
  , ו נציגי השבטיםמפורש שהי) פסקה צה, בהעלותך(

ַאְנֵׁשי ַחִיל ַוִּיְבַחר מֶׁשה ) כה:("דבר שאינו עולה כלל מן הניסוח 
שרי אלפים ושרי   ַוִּיֵּתן אָֹתם ָראִׁשים ַעל ָהָעםִמָּכל ִיְׂשָרֵאל

 ".ראשי שבטיכם"אלא דווקא מן הביטוי , ביתרו" מאות
  
 .בפרשת יתרו לא נזכרו כלל השוטרים) 2(
  

 מתחייבת התאווה בקברות הזקנים מינוי לפרשת ההשוואה
 לנסוע שנצטוו לאחר, פרשתנוב הפרשה של ממקומה גם

 בשני הסמיכות מן ובעיקר, המרגלים חטא ולפני מחורב
  .המרגלים לחטא המקומות

  
 זו של פרשתנו הן אל המסופר בפרשת יתרו והן הקבלה כפולה

  . אל פרשת המתאוננים כבר מופיע במדרש
  

אומר אליכם בעת ההיא לאמר לא אוכל לבדי ו"על דברי משה 
  :ל במדרש"שאלו חז" שאת אתכם

  פסקה י , דברים רבה פרשה א. 8
? מניין ,יוחנן אמר בעת יתרו' ר: "וענו על כך, "?באיזו עת"

כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשוהו ) שמות יח(שכך כתיב 
לא ) במדבר יא(' מתאוננים שנא חייא אמר בעת' ר, לבדך

' וגו האנכי הריתי... כי לבדי לשאת את כל העם הזהאוכל אנ
  )".שם(
  

 על אלא, משפט ענייני על כלל דובר לא המתאווים בפרשת
  . כללי באופן ההנהגה נושא

 אלא, דווקא שופטים מינוי על לא הוא בפרשתנו הדגש, כן על
 אותם ואתן", )ג"י("בראשיכם ואשימם: "מנהיגים מינוי על

  . )ו"ט("עליכם ראשים
 שהוא גם ייתכןו ,אגב כבדרך רק בפרשה נזכר השיפוט נושא
 בחירת תיאור סיום לאחר שהרי, העיקרי מהסיפור חלק אינו
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 ההיא בעת שופטיכם את ואצווה") טז(: נאמר" ראשים"ה

  . כן לפני שתואר מהאירוע כחלק דווקא לאו, כלומר - " לאמור
 רכתמע הקמת רעיון שיוזם אף, כלומר על פי הרב אמנון בזק

 רבה במידה שונה היה בפועל הביצוע, יתרו היה המשפט
 למעשה שהבעיה הבין משהמכיוון ש, מההצעה המקורית

 שמו נזכר לא ולכן, יתרו אותה שצייר מכפי רחבה יותר הרבה
  .בפרשתנו יתרו של

  
  :לעילהזכרנו ש ההבדליםמיישב הרב אמנון בזק את  זו בדרך

  
 הצורך את הדגיש, טהמשפ למערכת דווקא שהתייחס, יתרו 

, חיל אנשי: "מיוחדות שיפוט סגולות בעלי אנשים בבחירת
ראה בהמשך דיון  ("בצע שונאי, אמת אנשי, לוהים-א יראי

   ).במשמעות תכונות אלו
המקבילה גם לפרשת המתאווים כפי שהראנו  ( בפרשתנומשה
 הדגיש כן ועל, מנהיגים להיות הראויים אנשים חיפש, )לעיל

  ". לשבטיכם וידועים ונבונים חכמים "אנשיםב הצורך את
  
 משה שרק שיפוט מערכת על מדבר שיתרו בשעה, כן מוכ

 אולי -  ומציע, שלטונית הנהגה על מדבר שמשה הרי, יבחר
  .העם י"ע שייבחר דמוקרטי שלטון - בהיסטוריה לראשונה

  
 ושפטתם "השופטים על לצוות צריך משה מדוע גם מובן כעת
  .יתרו בפרשת נזכרה שלא אזהרה, "אחיו ןובי איש בין צדק

  
 הראויים, גבוהה מוסרית רמה בעלי אנשים לבחור הציע יתרו

  . צדק משפט על לצוות צורך אין ואותם, שופטים להיות
  

, מדינית הנהגה יכולת בעלי אנשים בחר משה, זאת לעומת
 תפקידם את גם למלא במיוחד להזהירם מקום יש כן ועל

   .והצדק האמת בדרכי, ביותר בההטו בצורה כשופטים
  

 גם שופטיםמשה בחר מנהיגים שיהיו כלומר על פי הרב בזק 
וציווה , ולכן בחר אנשים בעלי תכונות הנדרשות ממנהיגים

  . על מערכת המשפטגם אותם 
  

כחלק ממערכת " שוטרים לשבטיכם"ולכן גם ממנה משה 
ן בעוד שבפרשת יתרו לא נזכרו כלל שוטרים מכיוו, ההנהגה

  .שהפרשה עוסקת רק במערכת המשפט
  

התורה " שתלה"ש" רמזים"שלמרות ה, יש לשים לב
 המלמדים ,להקבלה עם פרשת יתרו והמתאווים, בפרשתינו

משה , שפט נפרדתמאותנו כי למרות עצת יתרו למנות מערכת 
 עדיין איננו ,  במשפטגםהקים מערכת הנהגה שעוסקת 

ם משתלבים עם מינוי איך הו, מתי אירעו המינוייםיודעים 
  ...הזקנים 

  
  "זקנים"לעומת " ראשים"

 פרשתנו לפרשת מינוי הזקנים ישנם הקבלות בין כאמור
שה כאשר בשתי הפרשות מ, שמופיעה בפרשת בהעלותך

  . תלונן על חוסר יכולתו להנהיג את העם לבדמ
  

  :להבדלים בין הפרשותאך ראוי לשים לב 
 ייאושו בהבעת ה"קבל פונה משה כיצד מתואר במדבר בספר

  :יתרה בחריפות מתבטא והוא, הקיים המצב מן
   טו- יא, א"י במדבר . 9
ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶּדָך ְוָלָּמה לֹא ָמָצִתי ) יא(

ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ) יב:(ֵחן ְּבֵעיֶניָך ָלׂשּום ֶאת ַמָּׂשא ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ָעָלי

ָעם ַהֶּזה ִאם ָאנִֹכי ְיִלְדִּתיהּו ִּכי תֹאַמר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ֵאת ָּכל הָ 
ְבֵחיֶקָך ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהאֵֹמן ֶאת ַהּיֵֹנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת 

ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ִיְבּכּו ָעַלי ) יג:(ַלֲאבָֹתיו
לֹא אּוַכל ָאנִֹכי ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ) יד:( ְונֹאֵכָלהֵלאמֹר ְּתָנה ָּלנּו ָבָׂשר

ְוִאם ָּכָכה ַאְּת עֶֹׂשה ִּלי ) טו:(ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני
   :ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְוַאל ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי

  
  : נבואית הנהגה של לפתרון מובילה ה"לקב הפנייה

 ישראל לעם נוספת רוחנית כהנהגה יתפקדו הזקנים עיםשב
  ):יז-טז, א"י במדבר(

ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֶאְסָפה ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ) טז(
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכי ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו ְוָלַקְחָּת אָֹתם ֶאל 

ְוָיַרְדִּתי ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמָך ָׁשם ) יז:(ם ִעָּמְך אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְתַיְּצבּו ָׁש 
ְוָאַצְלִּתי ִמן ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעֶליָך ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם ְוָנְׂשאּו ִאְּתָך ְּבַמָּׂשא 

  :ָהָעם ְולֹא ִתָּׂשא ַאָּתה ְלַבֶּדךָ 

    
 באזני דווקא קשייו את משה מביע בפרשתנו, זאת לעומת

  ): יב-ט', א( העם
לוהיכם ִהרבה אתכם -א'  ה:אתכם אוכל לבדי שאת לא"

לוהי אבוֵתכם יֵֹסף - א' ה: וִהנכם היום ככוכבי השמים לרֹב
איכה : עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם

  ".אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם
    

 כפי, העם בעזרת דווקא מגיע הפתרון גם, כן על אשר
  . לעיל שתיארנו

 כמי, בנביאים ולא, ונבונים חכמים שיםבאנ בוחר העם
   .בהנהגה למשה שיסייעו

  
, הזקנים שבעים מערכת את מציג במדבר ספרכלומר 

 הנבואה מכוח, העם של הרוחנית בהנהגה המסייעת
  ; לה  זכו שהזקנים

, העם ראשי - השרים מערכת את מתאר דברים ספר ואילו
 השגרתית הגשמית בהנהגה לסייע העם י"ע שנבחרו

  .)ובמסגרת תפקידם הם גם ישפטו את העם(
  

  : מתי קרו המינויים– הסברו של הרב יעקב מדן
פרשתנו במינוי השופטים  שסיפורהרב יעקב מדן לומד מכך 

 שמות (יתרו עצת בעקבות השופטים מינויגם את  בתוכו כולל
 –) א"י במדבר (התאווה בקברות הזקנים מינויגם את ו) ח"י

  . אחת פרשה של חלקים שני אלא םאינששתי פרשות אלו 
  

  : באופן הבאאירע אשר את שרטטהוא מ, אלו הנחות לאור
 ביתרו שם נאמר הפסוקים מרצף כנראה שלא( הרב מדן לדעת

 ַוִּיְבַחר מֶֹׁשה  .ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ְלקֹול חְֹתנֹו ַוַּיַעׂש ּכֹל ֲאֶׁשר ָאָמר" 
ֲאָלִפים  ָהָעם ָׂשֵרי-אָֹתם ָראִׁשים ַעלִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן -ַחִיל ִמָּכל-ַאְנֵׁשי

 בקול משה שמע לא, )" .ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת
  . לעצתו שעה ולא חותנו

  
את יעול המערכת   אלא עיניו לנגד ראה לא, מדין כהן, יתרו

 שיקלו עשרות בשרי או חמישים בשרי די כך ולשם, המשפטית
  . את העומס על משה

-א לדרֹש העם אלי יבא כי "עיניו לנגד ראהלעומת זאת  משה
 ידי-על ייעשה לעם' ה תורת שלימוד ועדיף, )טו, ח"י" (לוהים

  . שלוחיו ושלוחי שלוחיו ידי-על ולא, עצמו משה
 השכינה בצל - ושם, סיני להר העם עבר ספורים ימים כעבור

  .הרוחות נרגעו - עליהם ששכנה
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לאחר ההתנפלות על המים חנה ישראל  למיתרו בא ,כלומר(

לאובדן הנורמות ולכן לסיכסוכים  שגרמה במסה ומריבה
  , רבים

 שבעקבותיה היה לעם שלל – ולאחר מלחמת עמלק ברפידים
  . ועדיין לא היו קרוטריונים לחלוקתו, לחלק

  
כשיתרו מגיע למחנה ישראל הוא רואה לפניו את משה מטפל 

  : שגרמו לו ל, עמלק ומלחמת"מסה ומריבה"בתוצאות 
ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ַעל  ַוֵּיֶׁשב מֶׁשה ִלְׁשּפֹט ֶאת ָהָעם ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת) יג(

 מקרה חריג ולא מייצג את השהי, :מֶׁשה ִמן ַהּבֶֹקר ַעד ָהָעֶרב
  .התנהגות העם הרגילה

לעומת זאת כאשר נסעו העם ובאו להר סיני הרי שבצל 
, "ן שם ישראל נגד ההרויח "– השכינה שככו הסיכסוכים

  . ))י"רש" (בלב אחד, כאיש אחד"
  

 בעיות היו לא) כשנה(ישראל בהר סיני  מחנהכל עוד חנה 
 התמודד לעמו יחיד צדק כמורה, ומשה, רבות כהמשפטיות 

 כאשר מצב חריג כפי שחשש יתרו שראה נבל לאעם המצב ו
  .הגיע למחנה ישראל

  
 תלאות החלוו, יההשני בשנהאבל כאשר נסע העם מהר סיני 

  . באה הנפילה, המסע
  

 בשנה דבר ישראל בני למדו לא כאילו, חזרו האוכל תלונות
   .סיני בהר ששהו

 של הרוחני בשיקומו חודשים במשך רבות כה שעמל, משהו
שוב באותו מצב בו  עמו את עתה ראה, העגל מעשה אחר העם

  . ובפרט ההתנפלות על הבשר, היה ברפידים
  

 אלא בשררק הבקשה ל התהי לא העם של עליבותו מלוא
  : שנאמר  של הבשרביזהה

 א"במדבר י. 10
ַוָּיָקם ָהָעם ָּכל ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל ַהַּלְיָלה ְוכֹל יֹום ַהָּמֳחָרת ) לב(

ַוַּיַאְספּו ֶאת ַהְּׂשָלו ַהַּמְמִעיט ָאַסף ֲעָׂשָרה ֳחָמִרים ַוִּיְׁשְטחּו ָלֶהם 
   :ֶנהָׁשטֹוַח ְסִביבֹות ַהַּמחֲ 

  
 של, "אכלו לפי איש "של, בשלח בפרשת שנלמדו הכללים כל

 של, "תקחו באהלו לאשר איש נפשתיכם מספר לגלגלת עֹמר"
 נכונה משאבים חלוקת של, בזולת התחשבות של, ויושר צדק

  . היו כלא נעלמו כולם -
  . הם אף נגוזו במרה והניסיון עמלק מלחמת לקחי
 את מטיל ה"והקב, ולבד להמשיך עוד מוכן אינו משה

 סנהדרין מעין, עמו הזקנים שבעים על הרוחנית ההנהגה
  .הגזית שבלשכת

  
  . לכן קודם אחת שנה לו שנאמרה, חותנו בעצת משה נזכר אז

  
 - סנהדראות קטנות גם ממנה הוא, גדולה סנהדרין לצד

  : כולו העם על ולא בלבד מקומן על האחראיות, מחוזיות
 כפי, "עשרות ושרי חמישים שרי, מאות ושרי אלפים שרי"

   .יתרו שיעץ
  
לבין הביצוע , מכיוון שבין היעוץ בפרשת יתרו: הערה(

 – בתחילת ספר במדבר –במתאווים העם עבר למבנה שבטים 
  ,ִמָּכל ָהָעםְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ) כא(: מהסנהדראות הקטנות עברו 

בִֹנים ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּונְ ) יג(: להנהגות שבטיות
 ָראֵׁשיָוֶאַּקח ֶאת ) טו... ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכםְלִׁשְבֵטיֶכםִויֻדִעים 
 ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ִויֻדִעים ָוֶאֵּתן אֹוָתם ָראִׁשים ֲעֵליֶכם ִׁשְבֵטיֶכם

ָׂשֵרי ֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ֵמאֹות ְוָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת ְוׁשְֹטִרים 
  .)ְלִׁשְבֵטיֶכם

  
את שבעים ה "כאשר ממנה משה על פי הנחית הקבכלומר 

שרי , שרי המאות, גם את שרי האלפיםהזקנים ממנה משה 
  .יתרוהחמישים ושרי העשרות על פי עצתו של 

   
כך מתחברות להם בפרשתנו פרשת מינוי הזקנים שמופיעה 
בפרשת בהעלותך עם פרשת מינוי השופטים שמופיעה בפרשת 

  .יתרו
  
  

   :שופטיםתכונות ה
 הנדרשות תכונות ארבע מזכיר יתרוכפי שראינו לעיל 

 ,בצע ושונאי אמת אנשי, לוהים-א יראי, חיל אנשי: לשופטים
  :י מסביר תכונות אלו באופן הבא"ורש

  א"ח כ"י על שמות י"רש. 11
   עשירים שאין צריכין להחניף ולהכיר פנים - אנשי חיל

דבריהם  מוך עלאלו בעלי הבטחה שהם כדאי לס - אנשי אמת
   כ יהיו דבריהם נשמעין"שעי

 ששונאין את ממונם בדין כההיא דאמרינן כל -  שנאי בצע
    )ב כה"ב(דיינא דמפקין ממונא מיניה בדינא לאו דיינא הוא 

  
  : אחרות תכונות שלוש מזכיר משה, נובפרשתלעומת זאת 

י מסביר תכונות אלו "ורש, וידועים נבונים, חכמים אנשים
  :אבאופן הב

  ג"י על פסוק י"רש. 21
  מבינים דבר מתוך דבר  - נבונים

מעוטף  שהם ניכרים לכם שאם בא לפני - וידועים לשבטיכם
בטליתו איני יודע מי הוא ומאיזה שבט הוא ואם הגון הוא 

וידועים ' גדלתם אותו לכך נא אבל אתם מכירין בו שאתם
   לשבטיכם
כבוד  גין בהםראשים ומכובדים עליכם שתהיו נוה - בראשיכם

   ויראה
  

  :ן מסביר את ידועים באופן הבא"הרמב
  "וידועים"ן על "הרמב. 31

כלומר , שהם ידועים לשופטים" וידועים"טעם , ועל דעתי
וכלל מעלות . שופטים שמעלתם ידועה ונכרת למנותם בה

כי השופטים צריכין להיות אנשי , "וידועים"השופטים במלת 
, נאי בצע כאשר אמר יתרואלהים אנשי אמת שו חיל יראי

אומרים ראוי  ואלה היו ידועים לשופטים מתחלה כי היו הכל
  זה להיות שופט

ן כולל את המידות של השופטים הנזכרות בפרשת "הרמב
  ."ידועים"יתרו במילה 

  . מחבר את שתי הרשימות של תכונות השופטיםכלומר 
  

ן שהפרשה שלנו "הבנה זאת תואמת את שיטתו של רמב
ולכן יש , לפרשת מינוי השופטים שבפרשת יתרו מקבילה

לנסות ולהתאים את התכונות המופיעות ביתרו כתכונות 
הנדרשות משופט אל התכונות המופיעות בפרשה שלנו 

  .ן במינוי שופטים"שעוסקת גם היא על פי רמב
  

  , ן שטוען שהרשימות חופפות"בניגוד לרמב
 לשופטש טועןו, אלו תכונות מחבר) טו', א דבריםעל  (י"רש

 והשלוש  יתרו בפרשת הנזכרות הארבע - תכונות שבע הרצוי
  :ואומר, .ביניהן מבדיל ואינו, נושבפרשת
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  טו', א דבריםעל  י"רש. 41

 זו) ספרי(אבל נבונים לא מצאתי  -  אנשים חכמים וידועים
 שאמר יתרו למשה ולא מצא אלא שלשה משבע מדותאחת 

  אנשים צדיקים חכמים וידועים
  

  :י ואומר"חזקוני מפרש דברי רשוה
  י"החזקוני על רש. 51
ואם תאמר היכן הם שבע מידות שאמר יתרו למשה הרי "

אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שונאי : אינן אלא ארבע
וזו אחת מהשבע מידות שאמר יתרו : אלא הכי פירושו. בצע

  . הרי שבע בין כאן ולהלן, ששם נארבע וכאן השלשלמשה 
אמר רבי ברכיה בשם ): 'ז' א( באלה דברים רבה והכי איתא

ר חנינא צריכין הדיינין שתהיינה בהם שבע "רבי חמא ב
ומה שכתב להלן , חכמין ונבונים וידועים : ואלו הם, מידות

ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת 
  . הרי שבע, שונאי בצע

 שבע ללמד שאם לא מצאו, ולמה לא נכתבו שבעתם כאחת
חכמים : לא מצאו מארבע מביאים משלש, מביאים ארבע
שנאמר (לא מצאו משלש מביאים משתים , נבונים וידועים

שכך , לא מצאו משתים מביאים מאחת, )חכמים וידועים
  "אשת חיל מי ימצא: נאמר

י רואה את שני הפרשות כעוסקות במינוי "רשגם כלומר 
שופט כאיחוד  ולכן רואה את התכונות הנדרשות מ,שופטים

  .התכונות המופיעות ביתרו עם התכונות המופיעות בפרשתנו
  

 ששתי הרשימות חופפותסובר ) ן"בדומה לרמב(ר הירש "רש
  :ומסביר

  ר הירש"רש. 61
כולל את כל תכונות האופי המוסריות " ידועים לשיבטכם" "

יראי אלהים אנשי אמת שונאי "שיתרו פרט אותם בלשון 
 הנזכרות כאן הם הכשרון של בינההחכמה והואילו " בצע

  ."הנזכרים שם" אנשי חיל"
ר הירש את החלוקה של התכונות לשתי "ומסביר רש

  :הרשימות באופן הבא
אופייני הדבר שיתרו בהצעתו אל העם מבליט את תכונות "

 ואילו משה בהצעתו מבליט את התכונות האופי הישר
  .  של האנשים שיבחרו לשופטיםהרוחניות

על פי השקפת משה , לאמיתו של דבר: מדים מכאןונמצינו ל
שנאת , אהבת אמת,  יראת אלהים-  תכונות האופיהרי , ויתרו
  . חשובות יותר לעשית משפט מהשכלה וחריפות שכלית –בצע 

בהשכלתו  עיקר מעלתו של שופט הוא בעיני הבריותאבל 
ר מדוע שלשה הדיוטות "ועל פי זה מסביר רש (ובחוכמתו

  )"ים לדון דיני ממונותישרי לב כשר
  
  

בהמשך להסברו שלמעשה בפרשתנו מדובר הן  הרב יעקב מדן
ה האציל עליהם מרוחו "שהקב המינוי של שבעים הזקניםעל 

, שבוצע בפועל בסמוך לכךעל מינוי השופטים והן , של משה
 נבונים, חכמים -סובר שהתכונות במופיעות בפרשתנו 

על ומראה , ים הזקניםהתכונות שנדרשו משבעהם  - וידועים
כפי , 'ה ברוח רותוקשאלו  תכונותסמך הפסוקים להלן ש

  :שניתן לראות מהפסוקים הבאים
  חכמה ותבונה=לוהים-רוח א. 71
 לוהים-רוח א הנמצא כזה איש אשר -ויאמר פרעה אל עבדיו "

לוהים אותך את - אהודיע אחרי -ויאמר פרעה אל יוסף : בו
  )לט-לח, א"בראשית מ(  ".אין נבון וחכם כמוך, כל זאת

נה ובדעת ובכל בחכמה ובתבו, לוהים-רוח אואמלא אתו "
  )ג, א"שמות ל(  ".מלאכה

רוח , רוח עצה וגבורה, רוח חכמה ובינה', רוח הונחה עליו "
  )ב, א"ישעיהו י(  ".'דעת ויראת ה

  
מתאימות למסופר בפרשת בהעלותך הן לדעת הרב מדן לכן 

  . בעניין קברות התאווה
ואינו מזכיר (ה לאסוף שבעים איש " שם מצווה הקבשהרי

שעל משה על ' ואומר שהוא יאציל מרוח ה, )בהם תכונות
  . שבעים הזקנים

  . 'דווקא ברוח ה קשורות בינה ודעת, חכמה
  

הם יתרו התכונות המופיעות בפרשת כלומר לדעת הרב מדן 
 הם פרשתנו בעוד שהתכונות המופיעו ב,שופטיםתכונות של 

   .הנהגה רוחנית של תכונות

  


