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 "  ועדה לבחירת שופטים"מה צריכה לבחון  ה

 
המצווה ). יח, טז( " ושפטו את העם משפט צדק…שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך"

 השופט לא נאמר בה אלו מבחנים צריך לעבור. הפותחת את פרשתנו היא מצוות מינוי שופטים
מהם ניתן לגזור את , יסוד שיפוטיים-אך נמנים כאן כמה עקרונות, בטרם הוא מתמנה לתפקידו

כי השוחד , ולא תקח שוחד, לא תכיר פנים, לא תטה משפט: "תכונות האופי הנדרשות מהשופט
 ).יט" (יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים

ושות כדי להבטיח את קיומם של ציווים במקומות אחרים מונה הכתוב גם תכונות אישיות הדר
שֹנאי , אנשי אמת, להים-יראי א, אנשי חיל: ואתה תחזה מכל העם: "בפרשת יתרו כתוב: אלו
, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם: "ובפרשת דברים, )כא, יח' שמ" (בצע

 ).יג, א" (ואשימם בראשיכם
את תכונות האופי הנדרשות ) ז"ה, ב"פ(  סנהדריןם בהלכות"קבע הרמב, י הפסוקים הללו"עפ

אהבת הבריות , אהבת האמת, שנאת ממון, יראה, ענווה, חכמה: ואלו הן, מאת השופטים
 . ובאופן ביטויין בהתנהגות השופטים,  להלן נדון בחשיבותן של תכונות אלו.ובעלי שם טוב

  

 חכמה
וכושר להתאים את החוק ,  התורההיא בקיאות והבנה במשפט, הנדרשת מאת הדיין" חכמה"ה

 –שהרי בלעדי הידע ובלעדי האפשרות להתאים את הידע בכל מקרה ומקרה , לעובדות שבעניין
אך חכמתו אסור לה שתצטמצם . ובכך יגרום לעוול בדין, השופט לא יהיה מסוגל לפסוק כהלכה

, שכלה כלליתאלא  צריכה היא להשתרע אף על תחומים רבים של ה, אמות של הלכה' לתוך ד
 ):א"ה, ב"פ, שם(ם "י הרמב"וכך נאמר ע

בעלי דעה , מופלגים בחכמת התורה, אין מעמידין בסנהדרין אלא אנשים חכמים ונבונים
, ותקופת המזלות,  כגון רפואות וחשבוןויודעים קצת משאר חוכמות, מרובה

ים לדון כדי שיהיו יודע, ובעלי עבודה זרה, ואצטגנינות ודרכי העוננים והקוסמים
 ".אותם

גם אם , השופט צריך להתמצא בתחום שבו הוא דן, על מנת להבטיח משפט צדק, כן-כי-הנה
, ידי יהודים-אף כאשר מדובר בתחום האסור לעיסוק על, ויתירה מזו, "חכמות יווניות"מדובר ב

 . כגון דרכי הקוסמים ובעלי עבודה זרה
 

 ענווה
גם הספרי על . ה כאחת המידות הדרושות לשופטבתורה עצמה איננו מוצאים את מידת הענוו

מניין אפוא לקח זאת . לא הזכיר תכונה זו, כאשר מנה את שבע התכונות של השופט, דברים
ושולחין בכל : "ם הסתמך על הגמרא במסכת סנהדרין האומרת"דומה שהרמב? ם"הרמב
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בצורה יותר ). ב"ע, ח"פ" (ודעת הבריות נוחה הימנו, שפל ברך, המקומות כל מי שהוא חכם
ובודקין כל מי שהוא חכם : "שם נאמר: ז"מפורשת נכתבו הדברים בתוספתא למסכת סנהדרין פ

 ".  וירא חטא ופרקו נאה ורוח הבריות נוחה עליווענו ושפל
 : ל"הרחיב המהר,  על חשיבות הענווה כמידה חיונית לשופט

שהגאווה , הדייןואמר גם אזהרה למי שפוסע על ראשי עם קדש שהיא גאווה אצל 
כך אסור להעמיד , ועל כן כמו שאסור להעמיד דיין עם הארץ, הסרה מן השכלי

 1.כי אין ספק שאין אתו החכמה כלל, בעל גאווה
 

 יראה
לפיכך צריכים הדיינים לישב . שכינה עמהם, כל בית דין של ישראל שהוא הגון: "ם כותב"הרמב

 ראש או לשחק או לספר בשיחה בטלה בבית ואסור להקל,  ועטיפה וכובד ראשבאימה וביראה
 2".אלא בדברי תורה וחכמה, דין

 : ומוסיף ואומר
 

לעולם יראה עצמו הדיין כאילו חרב מונחת לו על צווארו וגיהנום פתוחה לו מתחתיו 
, ומי עתיד להפרע ממנו אם נטה מקו האמת, ולפני מי הוא דן, וידע את מי הוא דן

ראו מה אתם עושים כי לא ': ואומר) א, פב' תה(' ל-לֹהים נצב בעדת א-א': שנאמר
 3).ו, ב יט"דבהי('' כי לה, לאדם תשפֹטו

 
אסור לו . כי יראת השופט צריכה להיות מופנית רק כלפי מעלה, ם עולה"מתיאורו של הרמב
מעניין לראות מה קרה לתיאור נוקב זה של . אלא רק מפניו של אלוקים, לגור מפני אף אחד

 לחוק 2' וכך נאמר בס.  בא המחוקק הישראלי לתאר את חובותיו של השופטם כאשר"הרמב
 ". זולת מרותו של הדי,שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות: "יסוד השפיטה

ובמקומה קבע כחובה של השופט , המחוקק הישראלי רוקן מכל תוכן דתי את חובת היראה
וכח העובדה כי השופט עצמו הוא זה לנ, עמדה זו תמוהה ביותר. לפחד אך ורק מהדין עצמו

שלמעשה אין כל הגבלות על , יוצא". מרותו של הדין"והוא קובע מהי , שמפרש את הדין
הרי שהוא , "זוהי מרותו של הדין"וכל עוד הוא כותב כי , השופט מבחינת מחויבותו הפנימית

 בחובה סכנה עמדה זו טומנת. פטור מלבחון את ההשלכות המוסריות והמצפוניות של מעשיו
כנגד תופעה זו נלחם  4".אי צדק חוקי"והיא מעודדת תופעה של , מוסרית וחברתית גדולה

 .  אצל כל שופטכחובה ראשונה במעלה ולפיכך קבע את חובת היראה, המשפט העברי
 

 שנאת ממון
. שנאת הבצע הנדרשת מן הדיין איננה רק לגבי ממונם של אחרים אלא אף לגבי ממונו שלו

מאחר שרדיפת הממון ואהבת , חייב להיות אדם המסתפק במועט ואיננו אץ להעשירהדיין 
שאסור לו לדיין לקבל , עד כדי כך עליו לשנוא את הממון. המותרות עלולים להכשילו בעניין רע
  5.שכר על עבודתו אלא רק שכר בטלה

תנאים , שמנהלשופטים מובטחת משכורת . מעניין לציין כי גישת המשפט הישראלי היא הפוכה
 : גישה זו מבוססת על שני נימוקים מרכזיים. סוציאליים מצויינים ובונוסים רבים

 .הבטחת נקיון כפיו של השופט ומניעת חשש לקבלת טובות הנאה מבעלי הדין .1
 .תמריץ לאנשים  מוכשרים להציג את מועמדותם לשפיטה .2

 בהגדרת תפקידיו של השופט ניתן לראות כי תפיסה זו נגזרת מהעדר סממנים של יראת אלוקים
הרי שהדבר היחיד שנותר , משעה שאין בעשיית משפט כל משמעות דתית או מוסרית. הישראלי

אין זה . כדי שלא יתפתה לקחת שוחד, הוא הענקת כסף רב לשופט, כדי להבטיח אי קבלת שוחד
השיטה אלא ש, אומר בהכרח כי לשופטים בישראל אין מעצורים מוסריים מפני לקיחת שוחד

אינני סומכת על הבלמים : כאילו מכריזה ואומרת, המשקפת הלכי רוח חברתיים, עצמה
גורסת , באותה מידה. למשכורות גבוהות מאד של השופטים, ולכן אדאג, המוסריים הפנימיים

                                                           
 . פרק א, נתיב הדיןבספרו   1
 .   ז"ה, ג"פ,    הלכות סנהדרין2
 .הלכה ח,    שם פרק כג3
התורה  ":41' עמ, 1992הוצאת משרד הבטחון , צדק במשפט, כהן. ח,  כך מסביר מי שהיה משנה לנשיא 4

שימשה      , ואין רשות למישהו להרהר אחריהם" פקודה היא פקודה"ו" חוק הוא חוק"שלפיה , הפוזיטיביסטית
הרדיפה , אילן גדול לתלות בו את חוקי הדיכוי והעושק, ליטרייםפשיסטיים וטוט, בידי מחוקקים רודניים

 ". שהיו משאת נפשם של שליטים אלה, השוד והגזל, וההפלייה
 .ה"ה, ג"פ,  ראה הלכות סנהדרין  5
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השיטה הישראלית כי הדרך הטובה ביותר למשוך אנשים טובים ומוכשרים להיות שופטים היא 
בניגוד לעמדת המשפט העברי אשר רואה , כאמור, תפיסה זו עומדת.  גבוהבהענקת תגמול כספי

מכאן . ה במעשה בראשית"אשר מי שעוסק בה נעשה שותף לקב, בשפיטה חובה דתית עליונה
 .  נובע כי השופט אינו זקוק לשכר גבוה  שכן שכרו בעצם תפקידו

 

 אהבת האמת
וכל דיין שנוטל , סתלק מישראלכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שת

' וקבע את קֹבעיהם נפש'ה גובה ממנו נפשות שנאמר "הקב, מזה ונותן לזה שלא כדין
כאילו תקן את כל , וכל דיין שדן דין אמת לאמתו אפילו שעה אחת, )כג, משלי כב(

   6.'ל-להים נצב בעדת א-א'שנאמר , העולם כולו וגורם לשכינה שתשרה בישראל
דין "מושג ? "דין אמת לאמיתו"ל" דין אמת"מה ההבדל בין ? "ין אמת לאמיתוד"מה פירוש 

גם במקום , י הפוסקים כחובתו של השופט להגיע לתוצאה צודקת"התפרש ע" אמת לאמיתו
בעל , יהושע ולק כץ' י ר"וכך נפסק ע.  מחייב תוצאה אחרת-דין תורה – שהדין עצמו 

 : על הטור"  דרישה"ה

שדן לפי המקום והזמן בעניין רוצה לומר ,  דין אמת לאמיתושכוונתם במה שאמרו
כי לפעמים שצריך הדיין . ולאפוקי שלא יפסוק תמיד דין תורה ממש, שיהא לאמתו

  -אף שהוא דין אמת , וכשאינו עושה כן; לפסוק לפנים משורת הדין לפי הזמן והעניין
עמידו דיניהן על דין לא נחרבה ירושלים אלא שה: ל"על דרך שאמרו חז. אינו לאמתו

 .תורה ולא לפנים משורת הדין
.  לפי הזמן והעניין, צריך הדיין לפסוק לפנים משורת הדין, "דרישה"כך אומר בעל ה, לפעמים

  7.אך אינו לאמיתו של הדין, פסק דינו אמת, כשהדיין אינו פוסק כך
כדי ,  ותקיפותאהבת האמת מוצאת את ביטויה גם בחובתו של השופט למזג בקרבו אומץ לב

במקרים . וכדי שיהיה לו אומץ להציל עשוק מידי עושקו, שלא ייכנע לאלימות מצד בעלי הדין
ולעזור לבעל דין אשר אינו יודע לטעון את טיעוניו בשפה " לרדת אל הזירה"עליו , מסוימים
 : ם"וכך מתאר זאת  הרמב. וזאת על מנת שייעשה משפט צדק, המשפטית

או , ואינו יודע לחבר הדברים, ובעל דין מבקש לאומרה, חד מהןראה הדיין זכות לא
שראהו מצטער להציל עצמו בטענת אמת ומפני החימה והכעס נסתלק ממנו או נשתבש 

 1.משום פתח פיך לאלם, הרי זה מותר לסעדו מעט להבינו תחילת הדבר, מפני הסכלות
 

 
 

 אהבת הבריות
ייתן דעתו עליהם , ל מנת שבשבתו לדון אותםע, השופט צריך להיות אדם שאוהב את הבריות

הדיין . לא על כבודו ולא על טובת ההנאה שיכולה להגרם לו ממעשה השפיטה, ולא על עצמו
. ואסור לו לנהוג בהם בשררה ובגסות רוח אלא בענווה וביראה, מוזהר לנהוג בציבור בכבוד

ויהא זהיר שלא יפגע , וואל יהי כבוד הבריות קל בעיני" :אומר הטור, ברוח דברים אלו
. אהבת הבריות לשופטים - כלומר,  ַּפן נוסף של אהבת הבריות נדרש מהכיוון הנגדי9".בכבודם

ובמה יהיו .  אלו שרוח הבריות נוחה מהם–וידועים לשבטיכם " :ם"וכך מסביר זאת הרמב
ומשאן בנחת וִדבורן , וחברתן טובה, ונפש שפלה, בזמן שיהיו בעלי עין טובה? אהובים לבריות

עליהם , "אמון הציבור"אם השופטים רוצים לזכות ב, י תפיסה זו"עפ, כן-כי- הנה10".עם הבריות
הבטחת אמון הציבור במערכת המשפט לא תבוא . לעמוד בדרישות אישיות ומוסריות גבוהות

י כך שהמערכת תגן על עצמה ותדרוש העמדה לדין של כל מי שמבקר בחריפות את "ע
צריכים לדאוג לכך כי יזכו באמון ,  בהתנהגותם ובמעשיהם,  השופטים עצמםאלא, השופטים
 .  הציבור

                                                           
 .הלכה ט, פרק כג,    הלכות סנהדרין6
ב " בדבריו של הנציוכן, ה"ה, יד"פ, הלכות שכנים, ם"   ראה בעניין זה גם בדברי המגיד משנה על הרמב7

על שלושה דברים העולם ): "יח, א(בנוגע למשנה בפרקי אבות ' סימן י, חלק שלישי, משיב דברת "בשו
, ב סובר כי דין שאינו מביא לידי שלום אינו הדין הנכון והרצוי"הנצי". על הדין ועל האמת ועל השלום: קיים

 . שהרי הגדרתו ומהותו של הדין הוא משפט שלום
 .יא,  כא,ות סנהדרין   הלכ1
 .סעיף ב, סימן ב,    טור חושן משפט9
 .ז"ה, ב"פ,   הלכות סנהדרין10
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 שם טוב
וכי לא ימצאו בו , דבר ברור הוא כי על השופט להיות נקי מכל רבב של עוון וחשד של עבירה

צריך שיהיו השופטים בעלי זרוע במעשים : "מעשים רעים שעליהם הוא בא לשפוט את האחרים
כמשה שאמר , שלא יהא לאדם פתחון פה עליהם, ך שיהיו נקיים מכל משפטוצרי…טובים

 11".לישראל לא חמור אחד מהם נשאתי
אלא , כי לא די שמעשיו יהיו טובים וישרים כשלעצמם, כלל גדול בהתנהגות השופט הוא

ל להבהרת כלל "בשני ביטויים ידועים משתמשים חז. חייבים הם להיראות כך באופן ברור וגלוי
 מכוחו 13".ומישראל' והייתם נקיים מה" וכן 12,"להיך-א' כי תעשה הטוב והישר בעיני ה: "הז

אסור לשופט לשבת בדין במקום שמתעורר אפילו חשש קל כי הוא נגוע במשוא , של עקרון זה
 : פנים

ולא , פ שאינו שושבינו ולא ריעו אשר כנפשו"אע, אסור לדיין לדון למי שהוא אוהבו
אלא צריך שיהיו שני בעלי דינים , פ שאינו אויב לו ולא מבקש רעתו"עלמי ששונאו א

 14.שוין בעיני הדיינים ובלבם
 

 סיכום
הכוח והעוצמה המופקדים בידי השופטים מחייבים מגבלות חמורות ודרישות קפדניות במהלך 

יצר המשפט העברי שורה של , בכדי להבטיח את טוהר השיפוט ואת איכות השיפוט. מינויים
יראת אלוקים זו . כאשר הדגש מושם על יראת אלוקים, ריטריונים חמורים בבחירת שופטיםק

גם במחיר של עימות עם גורמי ממשל , פוסקת אחר משפט צדק-מטרתה חתירה מתמדת ובלתי
ראוי כי קריטריונים אלו , ביודענו שחרב באה לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין. אחרים

 .  הועדה לבחירת שופטים במדינת ישראלישמשו קו מנחה בידי 
 

 
 מרובקה-ד חגית ליבוביץ"עו

 גבעת שמואל
 

 
אילן -הוא מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר. הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

רשת כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף פ. http://www.biu.ac.il/JH/Parasha: בכתובת
, יש לכתוב שורה אחת בלבד.   אין לכתוב נושא למכתב .listserv@vm.biu.ac.il:  יש לפנות לכתובת, השבוע

 הינם השם הפרטי ושם - last-name ו first-name    כאשר sub parasha-l firstname lastname: בגוף המכתב
 .המשפחה של השולח

 
 

 
 
 

                                                           
 .'  מדרש תנחומא לספר שופטים פרק ג11
 .כח, יב'    דב12
 .כב, לב'   במד13
 .ו"ה, כג"פ,   הלכות סנהדרין14


