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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(לפרשת דברים 
  
  בדברים אל מול התיאור המקביל ביתרומינוי שופטים . 1

 פרשת דברים פרשת יתרו
 ִלְׁשּפֹט ֶאת ָהָעם ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ַעל מֶׁשה ִמן ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוֵּיֶׁשב מֶׁשה) יג(

ַוַּיְרא חֵֹתן מֶׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ָלָעם ) יד:(ַהּבֶֹקר ַעד ָהָעֶרב
ַוּיֹאֶמר ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה ָלָעם ַמּדּוַע ַאָּתה יֹוֵׁשב ְלַבֶּדָך 

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְלחְֹתנֹו ִּכי ָיבֹא ) טו:(ֶקר ַעד ָעֶרבְוָכל ָהָעם ִנָּצב ָעֶליָך ִמן ּבֹ
ִּכי ִיְהֶיה ָלֶהם ָּדָבר ָּבא ֵאַלי ְוָׁשַפְטִּתי ֵּבין ) טז:(ֵאַלי ָהָעם ִלְדרׁש ֱאלִֹהים

ַוּיֹאֶמר ) יז:(ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו ְוהֹוַדְעִּתי ֶאת ֻחֵּקי ָהֱאלִֹהים ְוֶאת ּתֹורָֹתיו
ָנבֹל ִּתּבֹל ַּגם ) יח:( לֹא טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשהחֵֹתן מֶׁשה ֵאָליו

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

ְוִהְזַהְרָּתה ) כ:(ם ְוֵהֵבאָת ַאָּתה ֶאת ַהְּדָבִרים ֶאל ָהֱאלִֹהיםמּול ָהֱאלִֹהי
ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהּתֹורֹת ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת 

ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָּכל ָהָעם ַאְנֵׁשי ַחִיל ִיְרֵאי ) כא:(ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון
ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות ְנֵׁשי ֱאֶמת ׂשְנֵאי ָבַצע ְוַׂשְמָּת ֲעֵלֶהם ֱאלִֹהים ַא

ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ְּבָכל ֵעת ְוָהָיה ָּכל ) כב:(ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת
ַהָּדָבר ַהָּגדֹל ָיִביאּו ֵאֶליָך ְוָכל ַהָּדָבר ַהָּקטֹן ִיְׁשְּפטּו ֵהם ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך 

ִאם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַּתֲעֶׂשה ְוִצְּוָך ֱאלִֹהים ְוָיָכְלָּת ֲעמֹד ) כג:(ּ ִאָּתְך ְוָנְׂשאו
ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ְלקֹול חְֹתנֹו ) כד:(ְוַגם ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ַעל ְמקֹמֹו ָיבֹא ְבָׁשלֹום

 ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן ַוִּיְבַחר מֶׁשה ַאְנֵׁשי ַחִיל ִמָּכל) כה:(ַוַּיַעׂש ּכֹל ֲאֶׁשר ָאָמר
אָֹתם ָראִׁשים ַעל ָהָעם ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי 

ֶאת ַהָּדָבר ַהָּקֶׁשה ְיִביאּון ֶאל ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ְּבָכל ֵעת ) כו( :ֲעָׂשרֹת
 : ְוָכל ַהָּדָבר ַהָּקטֹן ִיְׁשּפּוטּו ֵהםמֶׁשה

) ז:(ּו ִּדֶּבר ֵאֵלינּו ְּבחֵֹרב ֵלאמֹר ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזהְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ) ו(
ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ּובֹאּו ַהר ָהֱאמִֹרי ְוֶאל ָּכל ְׁשֵכָניו ָּבֲעָרָבה ָבָהר ּוַבְּׁשֵפָלה 

) ח:(ָרתּוַבֶּנֶגב ּוְבחֹוף ַהָּים ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּלָבנֹון ַעד ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר ּפְ 
ְרֵאה ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ּבֹאּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָֹוה 

 :ַלֲאבֵֹתיֶכם ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם
) י(:םלֹא אּוַכל ְלַבִּדי ְׂשֵאת ֶאְתכֶ ָואַֹמר ֲאֵלֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ) ט(

) יא:(ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב
ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם 

 : ְוִריְבֶכם ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכםֶאָּׂשאֵאיָכה ) יב:(ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם
ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנבִֹנים ִויֻדִעים ְלִׁשְבֵטיֶכם ַוֲאִׂשיֵמם ) יג(

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

ָׂשֵרי ֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ֵמאֹות ְוָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי אֹוָתם ָראִׁשים ֲעֵליֶכם 
ָוֲאַצֶּוה ֶאת ׁשְֹפֵטיֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ) טז:(ְוׁשְֹטִרים ְלִׁשְבֵטיֶכםֲעָׂשרֹת 

 ֵלאמֹר ָׁשמַֹע ֵּבין ֲאֵחיֶכם ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין
לֹא ַתִּכירּו ָפִנים ַּבִּמְׁשָּפט ַּכָּקטֹן ַּכָּגדֹל ִּתְׁשָמעּון לֹא ָתגּורּו ) יז:(ֵּגרֹו

ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ִמְּפֵני ִאיׁש ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֵלאלִֹהים הּוא 
ָוֲאַצֶּוה ֶאְתֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵאת ָּכל ) יח:(ּוְׁשַמְעִּתיוַּתְקִרבּון ֵאַלי 

 :ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון
ַוִּנַּסע ֵמחֵֹרב ַוֵּנֶלְך ֵאת ָּכל ַהִּמְדָּבר ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ַההּוא ֲאֶׁשר ) יט(

ְרִאיֶתם ֶּדֶרְך ַהר ָהֱאמִֹרי ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו אָֹתנּו ַוָּנבֹא ַעד 
 :ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ 

  
   יח', א ן"רמב. 2
כי בידוע שזה עצת יתרו והוא אמר למשה , זכיר זה כאןוהטעם לה"

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

אך במשפט נתן לו עצה שימנה , ם הוא התורהלמדשי) 'ח כ"י
  . וכבר פרשתיו שם, שופטים לסייעו

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

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

  . ולא הזכיר משה עצתו בכאן ולא אמר דבר בשם יתרו אשר אמר
) 2(; לענוותו) 1 (שראלי כל במעמד להזכירו רצה שלא בעיני ונראה

) 3(; לקח כושית אשה כי הזה לדור שיזכיר לו לכבוד יהיה שלא או
 הענין נעשה הגבורה פי ועל בשכינה שנמלך מפני, שהטעם ויתכן
  ". ההוא

  
  "ַעָּתה ְׁשַמע ְּבקִֹלי ִאיָעְצךָ "י על הפסוק "רש. 3
  "אמר לו צא הימלך בגבורה,  בעצה–הי אלוהים עמך יאיעצך ו"
  
   הרב יונתן גרוסמן.4

ניתן להבין , מתוך כך שמשה אינו מזכיר את יתרו כמציע ההצעה
שבשעה שהציג משה את הרעיון של ההיררכיה המשפטית בפני העם 

אלא תלה את הרעיון , שזו עצתו של יתרו) בזמנו(הוא לא אמר 
או , את הסוד לעם" מסגיר"גם עתה הוא אינו , וממילא, בעצמו

  . בפתח נאומולפחות אינו מדגישו

ייתכן שמשה ויתרו חששו שהעם יתנגד להצעה העומדת להשפיע על 
שאיננו חלק מהעם ושלא חווה , אורח חייהם אם הגיעה מאדם זר

הצעה זו יכולה .  עם העם את השעבוד והשחרור מתחת עול מצרים
כן משה -ועל, הייתה לרדת לטמיון אם העם היה יודע את מקורה

  .הסתיר אותו מהעם
  : לא היו הם אלא, יתכן שבשעה שמשה בחר את השופטיםי...
"  ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן אָֹתם ָראִׁשים ַעל ָהָעם ַאְנֵׁשי ַחִילַוִּיְבַחר מֶׁשה "
, הלך מעמדם והתחזק בתוך העם, אולם בינתיים).  הכ, ח"שמות י(

 כלומר מן -ובאופן טבעי נבחרו שופטים המייצגים את העם 
  .ניםהשבטים השו

כשלושים ושמונה שנה לאחר , כשניצב משה בערבות מואב, כעת
בשל המעמד שנבנה " ראשי שבטיכם"השופטים הם כבר , האירוע
, שהרי הדור ההוא מת, גם אם לא מדובר באותם השופטים(והוגדר 

  ).הרי שתפקיד השופט קיבל תוכן ועצמה במהלך השנים
איננו ניצבים בפני סתירה בעת שאנו קוראים את שני , ממילא

משה . אלא בפני התקדמות רגילה של חברה מתוקנת, התיאורים
. ואומר שבהם הוא בחר להיות שופטים" ראשי שבטיכם"מצביע על 

הם קיבלו מעמד של אלא ; שבט נבחרו-לא בשל מעמדם כראשי
  .בשל בחירתם לשופטים" ראש שבט"
  
  "שופטים"מת לעו" ראשים"
  יב', אדברים  י"רש .5
היה אחד מהם רואה את .  מלמד שהיו ישראל טרחנין-טרחכם "

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



 2 
מה : אמרו, הקדים משה לצאת.  מלמד שהיו אפיקורסין-ומשאכם 

, איחר לצאת! ?שפוי בתוך ביתושמא אינו ? ראה בן עמרם לצאת
יושב , מה אתם סבורים? מה ראה בן עמרם שלא לצאת: אמרו

  !ויועץ עליכם עצות רעות וחושב עליכם מחשבות
  ". מלמד שהיו רוגנים-וריבכם 

  
   יד, א"י במדבר. 6
  ". כי כבד ממנילא אוכל אנֹכי לבדי לשאת את כל העם הזה"
  
  "יםהמתאוו"הקבלה בין פרשתינו לפרשת . 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  

)יב" (טרחכם ומשאכם וריבכם"  הזה העם כל משא את לשום" 
)יא(" עלי  

" שבטיכם ראשי את ואקח"
)1 (– )טו(  

 מזקני איש שבעים לי אספה"
 זקני הם כי ידעת אשר ישראל

)טז..." (העם  
)2 (- )טו"(ושֹטרים לשבטיכם" )טז" (ושֹטריו"...   

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

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

  )".שם(' וגו האנכי הריתי... את כל העם הזה
  
  "זקנים"לעומת " ראשים"
  
   טו-יא, א"י במדבר . 9

לֹא ָמָצִתי ֵחן ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶּדָך ְוָלָּמה ) יא(
ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֵאת ָּכל ) יב:(ְּבֵעיֶניָך ָלׂשּום ֶאת ַמָּׂשא ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ָעָלי

ָהָעם ַהֶּזה ִאם ָאנִֹכי ְיִלְדִּתיהּו ִּכי תֹאַמר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶקָך ַּכֲאֶׁשר 
ֵמַאִין ִלי ) יג:(ֲאבָֹתיוִיָּׂשא ָהאֵֹמן ֶאת ַהּיֵֹנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת לַ 

ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאמֹר ְּתָנה ָּלנּו ָבָׂשר 
לֹא אּוַכל ָאנִֹכי ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ) יד:(ְונֹאֵכָלה

ג ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְוִאם ָּכָכה ַאְּת עֶֹׂשה ִּלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹ) טו:(ִמֶּמִּני
 :ְּבֵעיֶניָך ְוַאל ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי

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

ְוָיַרְדִּתי ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמָך ָׁשם ְוָאַצְלִּתי ִמן ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעֶליָך ) יז:(ָׁשם ִעָּמְך 
  :ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם ְוָנְׂשאּו ִאְּתָך ְּבַמָּׂשא ָהָעם ְולֹא ִתָּׂשא ַאָּתה ְלַבֶּדךָ 

  

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

ֶאת ַהְּׂשָלו ַהַּמְמִעיט ָאַסף ֲעָׂשָרה ֳחָמִרים ַוִּיְׁשְטחּו ָלֶהם ָׁשטֹוַח ְסִביבֹות 
   :ַהַּמֲחֶנה

  
  תכונות השופטים

  
  א"ח כ"י על שמות י"רש. 11

   עשירים שאין צריכין להחניף ולהכיר פנים - אנשי חיל
דבריהם  סמוך עלאלו בעלי הבטחה שהם כדאי ל - אנשי אמת

   כ יהיו דבריהם נשמעין"שעי
דיינא  ששונאין את ממונם בדין כההיא דאמרינן כל - שנאי בצע

    )ב כה"ב(דמפקין ממונא מיניה בדינא לאו דיינא הוא 
  

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

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

   וידועים לשבטיכם' גדלתם אותו לכך נא אתם מכירין בו שאתם
כבוד  ראשים ומכובדים עליכם שתהיו נוהגין בהם - בראשיכם

   ויראה
  
  "וידועים"ן על "הרמב. 31

כלומר שמעלתם , שהם ידועים לשופטים" וידועים"טעם , ועל דעתי
וכלל מעלות השופטים במלת . שופטים רת למנותם בהידועה ונכ

אלהים אנשי  כי השופטים צריכין להיות אנשי חיל יראי, "וידועים"
ואלה היו ידועים לשופטים , אמת שונאי בצע כאשר אמר יתרו

  אומרים ראוי זה להיות שופט מתחלה כי היו הכל
  
  טו', א דבריםעל  י"רש. 41

אחת  זו) ספרי(נים לא מצאתי אבל נבו - אנשים חכמים וידועים
 שאמר יתרו למשה ולא מצא אלא שלשה אנשים משבע מדות

  צדיקים חכמים וידועים
  
  י"החזקוני על רש. 51
ואם תאמר היכן הם שבע מידות שאמר יתרו למשה הרי אינן אלא "

אלא הכי . אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שונאי בצע: ארבע
ששם נארבע אמר יתרו למשה וזו אחת מהשבע מידות ש: פירושו

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

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

  . הרי שבע,  אמת שונאי בצעהעם אנשי חיל יראי אלקים אנשי
ללמד שאם לא מצאו שבע מביאים , ולמה לא נכתבו שבעתם כאחת

, חכמים נבונים וידועים: לא מצאו מארבע מביאים משלש, ארבע
לא , )חכמים וידועיםשנאמר (לא מצאו משלש מביאים משתים 

  "אשת חיל מי ימצא: שכך נאמר, מצאו משתים מביאים מאחת
  
  ר הירש"רש. 61

כולל את כל תכונות האופי המוסריות שיתרו " ידועים לשיבטכם" "
ואילו " יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע"פרט אותם בלשון 

הנזכרים " אנשי חיל" הנזכרות כאן הם הכשרון של החכמה והבינה
  ."שם

האופי אופייני הדבר שיתרו בהצעתו אל העם מבליט את תכונות "
 של הרוחניות התכונות  ואילו משה בהצעתו מבליט אתהישר

  . האנשים שיבחרו לשופטים
, על פי השקפת משה ויתרו, לאמיתו של דבר: ונמצינו למדים מכאן

 –שנאת בצע , אהבת אמת,  יראת אלהים-  תכונות האופיהרי 
  . חשובות יותר לעשית משפט מהשכלה וחריפות שכלית

 תובהשכלתו ובחוכמ עיקר מעלתו של שופט הוא בעיני הבריותאבל 
ר מדוע שלשה הדיוטות ישרי לב כשרים לדון "ועל פי זה מסביר רש(

  )"דיני ממונות
  
  חכמה ותבונה=לוהים-רוח א. 71
: בו לוהים-רוח א הנמצא כזה איש אשר -ויאמר פרעה אל עבדיו "

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

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

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


