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  ∗משפט ומלכות
  

הכנה ה תקופת ,חודש הרחמים והסליחות, פרשת שופטים עומדת במפתנו של חודש אלול
 השנה הוא קבלת מלכות שמים והמלכתו יתברך המרכזי של ראש הציר .הימים הנוראיםלקראת 

בו עומדים הבריות שיום , ובמהלך הדורות עוצב יום זה גם כיום הדין, על המציאות כולה
עוסקת פרשתנו גם בהקמתם של  ,והנה לגמרי לא במקרה. למשפט לפני בית דין של מעלה

טרם כניסתם אל את פרטיהם  מורה לעם ומשה, מוסדות השפיטה וגם בכינונה של המלכות
  . הארץ

בהמשך הפרשה .  רשות שופטת ורשות אוכפתד הציווי לייסהעניין הראשון של הפרשה הוא      
זו אני מבקש ביריעה קצרה . יתעורר רצון העם לכךאם  , המלוכהמוסדמשה מורה על הקמת 

 ולבחון את היחס ביניהן כפי שהוא,  הרשות השופטת והמלכות- להשוות בין שתי הרשויות 
   1. בפרשתנומוצג

 להקים מוסדות חברתיים ובחובתו פרשת שופטים עוסקת בקולקטיב הישראלי ,כאמור
 מצווים את המוסדות המשפטיים. התורהפי חוקי -על החברהענייני שתפקידם להסדיר את 
לֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך -ֱא' הֲאֶׁשר , ְׁשָעֶריָך- ְּבָכלְלָך-ִּתֶּתןׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים : "ישראל להקים לכתחילה

ָבֶטיָך ְ

                                                

ואילו ההוראה על הקמת המוסד המדיני של , )טז" (ֶצֶדק- ָהָעם ִמְׁשַּפט- ְוָׁשְפטּו ֶאת,ִלׁש
  :ניתנת בדיעבד) טו-יד:יז(המלוכה 
ָאִׂשיָמה ָעַלי , ְוָאַמְרָּת; ְוָיַׁשְבָּתה ָּבּה, ִויִרְׁשָּתּה, לֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך-ֱא' הֲאֶׁשר , ָהָאֶרץ- ָתבֹא ֶאל-ִּכי

  .יָך ּבֹוהלֹ-ֱא' הֲאֶׁשר ִיְבַחר ,  ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך,ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבָֹתי-ֶמֶלְך ְּכָכל
, לעומת זאת;  להיות ככל הגויים העולה מן העם המלכות בישראל מותנה ברצוןכינונה של 

י שבע "לנהוג עפ כפי שאמורות האומות כולם,  היא ציווי אלוקישיפוטייםהמוסדות ה הקמת
  .מצוות בני נוח

ומצמצמת את ,  גיסאהתורה מעצימה את מעמדה וסמכויותיה של הרשות השופטת מחד
מתבטאים מעמדה וסמכויותיה של הרשות השופטת .  גיסאיו של המלך מאידךמעמדו וסמכויות
  : בפרטים הבאים

ׁשְֹפִטים  ".ותפקידה לוודא שזו תאכוף את דבר המשפטהרשות האוכפת  ממונה על היא. א
   ".לשוטרים ויםומצ פטיםוש ":ם שם"וכן פירש רשב,  אחת שתי רשויות שהן– 2"ְוׁשְֹטִרים

 
  .ל"דויד קופרמן זצ' ישעיהו בן ר' רסבי לעילוי נשמת  המאמר מוקדש  ∗

  .שאפרט בהמשךלהלכה מעמד המלכות שונה כפי . פי פשוטו- במקרא עלים מתבטאםהצגת הדברים כפי שה    1
פי דעתו הרשות המבצעת היא -וייתכן שעל". שוטרים הם המושלים"ירש  שפ,במקום באבן עזראעיין     2

השפיטה , החקיקהבימי המלכים . ידי מערכת שיטור- הדין עלהממשל או המלכות שבין תפקידיה לאכוף את 
ויהי דוד עושה " : את הפסוק במקוםועל כך מביאים דעת זקנים מבעלי התוספות, והשיטור היו תחת המלכות



- ֱא 'ה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ְוָיַרְׁשָּת ִּתְחֶיה ְלַמַען ִּתְרּדֹף ֶצֶדק ֶצֶדק" :ה במשפטירושת הארץ תלוי. ב
  ). כ:טז( "ָלְך נֵֹתן לֶֹהיָך
 הוראתם של השופטים שווה להוראת ;הןוהשוואת מעמדו של השופט למעמדו של הכ. ג
  :)י-ט:יז( יםבירושל' ולכן גם משכנו של בית הדין העליון הוא במקום אשר יבחר ה, הןוהכ

 ְּדַבר ֵאת ְלָך ְוִהִּגידּו ְוָדַרְׁשָּת ָהֵהם ַּבָּיִמים ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ַהּׁשֵֹפט ְוֶאל ַהְלִוִּים ַהּכֲֹהִנים ֶאל ּוָבאָת
  .'ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַההּוא ַהָּמקֹום ִמן ְלָך ַיִּגידּו ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ִּפי ַעל ְוָעִׂשיָת ,ַהִּמְׁשָּפט

, )י- ט:יז" (יֹורּוך ֲאֶׁשר ְּככֹל ַלֲעׂשֹות ְוָׁשַמְרָּת: "כדעת עליוןמוחלטת ם של השופטים פסיקת. ד      
לֹא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוָך ְוַעל ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְלָך ַּתֲעֶׂשה "וכן 

אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל  ":י שם"ברי רשוכד,  )יא:שם" (ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל
   3."אפילו יטעוהתורה  על משמעות דעתם נתן לי"ן מוסיף שם " והרמב."שמאל שהוא ימין

  :  מגבלות וסייגיםעקרים המלכות מ סמכותה של את, מנגד      
 .סוסמען הרבות  האיסור לכבוש את מצרים לוכןנשים וסוסים , ריבוי רכוש של איסור ה. א      

 , תוקף למרותו ושלטונוןוצבאי העומד לרשות המלך ונות כלכלימייצגים כוח הרכוש והסוסים 
  . חברתי  מעמדמייצגריבוי הנשים ו

   ).כ:יז( "ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו "-שהמלך לא יתנשא על העם דרישה ה. ב      
 בדרישה לכתוב ספר תורה באה לביטויהוראה  לתורה ולדעתם של פוסקי הציותהחובת . ג      

 "ִמִּלְפֵני ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּיםְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל ֵסֶפר : "םייומלפני הכוהנים והלו
:  בניסוח הפסוקמצוירמז נוסף לכפיפות זו .  לסמכות הרוחניתו של המלך רמז לכפיפות- )יח:יז(
" ימין ושמאל"הביטוי ). כ:יז( "ָיִמין ּוְׂשמֹאולָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלִּתי סּור ִמן ַהִּמְצָוה ְלִבְלִּתי רּום ְל"

ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוָך ְוַעל ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְלָך ַּתֲעֶׂשה לֹא ָתסּור ִמן "מצביע על הפסוק  
 פסוק הקובע את סמכותם המוחלטת של  שהוא,)יא:יז" (מֹאל ָיִמין ּוְׂשַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך

לֹא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר "היא ההוראה של " ּוְלִבְלִּתי סּור ִמן ַהִּמְצָוה"ומכאן שההוראה למלך . חכמים
  .  כפיפות מוחלטת של המלכות לדעת החכמים השופטים-  כאמור ," ָיִמין ּוְׂשמֹאלֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך

 ,הידרדרות רוחניתל מן הפסוקים מביעה את רגישותה של המלכות עולהרוח הכללית ה ה.ד      
 ואף , עצמה בסייגים רבים תוך התייחסות מתמדת לרוח התורה והמצווההקיףעל כן עליה לו
יו הלֹ- ֱא' ה ְוָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ְוָהְיָתה ִעּמֹו: "צמדות לתורה ממשיה

  ). יט:יז" (ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְוֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ַלֲעׂשָֹתם
הרי שהמחוקק היא התורה , לו היינו רואים באמור בפרשתנו דגם לבניית מוסדות המדינה

א ובכך אף הו, פי הבנתו אותם-והשופט הוא המיישם בבית הדין את עקרונות התורה על, עצמה
אינה , כמוסד של שלטון מוחלט המקובל באומות העולם, המלכות. שותף בתהליך החקיקה

סמכויותיו אינן קיימות והוא כפוף , שכן מעמדו של המלך כמעט מבוטל, קיימת כלל בישראל
מודל זה הוא . ידי הרשות המחוקקת והשופטת-ואלה נקבעים על, כשאר אחיו לתורה ולמצווה

שכן באופן דיאלקטי הרצון ,  המקראיתבהשוואה למקובל בתקופהודאי וב, מהפכני במידה רבה
 שלטוןפי התורה ל- הופך על, אוטוריטה אנושית ארציתכזו שהיא, להנחיל מלכות ככל הגויים

  שמים מיושמתמלכות, וכן בכיוון ההפוך.  הרשות השופטתבאמצעותמלכות שמים על הארץ 
ולכן מלכות שמים ,  את הוראות התורהאנושיתפי הבנתם ה- על, פי דעת חכמים- עלעל הארץ

  ).יב:פה' תה" (צמחתארץ ממת א"צומחת מהארץ בחינת 
.  תקופת השופטים הייתה אמורה ליישם את עקרונות התורה בלי להיזקק לשלטונו של מלך

. השופטיםדרכיהם העקלקלות של  עקב רחשתה המעבר מתקופת השופטים לתקופת המלכים
ַוִּיְתַקְּבצּו ּכל : " ככל הגוייםהכו את העם לרצות מלה בני שמואל עורר שלהתנהגותם השלילית

 ַויאְמרּו ֵאָליו ִהֵּנה ַאָּתה ָזַקְנָּת ּוָבֶניָך לא ָהְלכּו ִּבְדָרֶכיָך ַעָּתה ,ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוָּיבאּו ֶאל ְׁשמּוֵאל ָהָרָמָתה
 ֶאל ְׁשמּוֵאל ְׁשַמע ְּבקֹול ' הַויאֶמר ":ובהמשך) ה:א ח"שמו" (ִׂשיָמה ָּלנּו ֶמֶלְך ְלָׁשְפֵטנּו ְּכָכל ַהּגֹוִים

שמואל מנסה ). שם" (לא אְתָך ָמָאסּו ִּכי אִתי ָמֲאסּו ִמְּמלְך ֲעֵליֶהםָהָעם ְלכל ֲאֶׁשר יאְמרּו ֵאֶליָך ִּכי 
אולם העם ,  המלוכניתמגרעותיה של השררההמלוכה ומתאר את בקשת להניא את העם מ

                                                                                                                                            
דוד עושה את , אלא?  מה עניין זה לזה.)טז- טו: חב"ושמ ("משפט וצדקה לכל עמו ויואב בן צרויה על הצבא

     .לקיים גזרת הדיןהדין ויואב מכריח 
ראש , רבן גמליאל.  בעניין קידוש החודשב" כד עבמסכת ראש השנה על המסופר סומך את דבריון "הרמב    3

פי חשבונו של רבי יהושע -מחייב את רבי יהושע לבוא אליו במקלו ובמעותיו ביום שעל, בית הדין של יבנה
  .  למרות חשבונו השונה של רבי יהושע, ת הדיןעל מנת להוכיח שסמכותו היא הקובעת א, הוא יום כיפור

  
 



ואמנם ). שם( "ִאם ֶמֶלְך ִיְהֶיה ָעֵלינּו ָמֲאנּו ָהָעם ִלְׁשמַע ְּבקֹול ְׁשמּוֵאל ַויאְמרּו לא ִּכיַוְי ":בשלו
 שהמלכת ,)ב"כ ע( לפי דעת רבי יוסי במסכת סנהדרין ,)א"א ה"פ(ם פסק בהלכות מלכים "הרמב

פי -  ברם מעמד המלך על. בכניסתם לארץ בהחייביםישראל מלך היא המצווה הראשונה ש
 מאמץ לשוות למלכות תכונות ונעשה 4,יגונה-  שמלכות היא צורך בלן ההכרה מפסיקה זו נובע

    5. שמלכות ישראל לא תהיה ככל הגוייםדיכ, הניתנות במקרא למערכת המשפט
רק קבלת . ' הפי מלכות-אנושית על להנחיל שררה בא אפוא מכוח השאיפההרצון למלכות 

אל  ":מדרש רבהאמור ב כ, מלאההתורה מקנה חרות פטיבאמצעות ציות למששמים  מלכות עול
עבדי הם  ":שמים גם עולה בקנה אחד עם הכלל מלכותקבלת עול ". תקרא חרות אלא חירות

 סמכות לכפות חוקים מחוץ למסגרת שיש להמלכות ). א"בבא מציעא י ע" (ולא עבדים לעבדים
 למשפט התורה ולעקר אתהמלכות לכן יש לשעבד את ו , מועדת לסיאוב וקלקול,הוראות התורה

בהם אנו הימים ש, הזה הולם בדיוק את הימים הנוראיםהמסר החשוב . מעמדה וסמכויותיה
 סמכות כלפי כלובכך מבטאים את חרותנו , עומדים למשפט שמים ומקבלים עול מלכות שמים

  .ארצית
   

  ר עמוס ברדע"ד
  הפקולטה למדעי החיים

  
 

                                                 
ב "וכן פ, )י"א מ"פ(ההמלצה להתרחק ממנה  לעומת )ב"ג מ"פ (מלכותהיחס החיובי ל את פרקי אבותבראה     4

   .ג"מ
רבי אליעזר , תניא. 'לך וגואמרת אשימה עלי מו": ל הגוייםוככמחלק בין מלך כשופט למלך  רבי אליעזר     5

אבל עמי הארץ שבהן , 'תנה לנו מלך לשפטנו' )א ח"שמו (שנאמר,  כהוגן שאלו- ור שבד זקנים :אומר
י "וראה עוד דרך מינוי המלך ע ).ב"כ ע( סנהדרין" 'יםיוהיינו גם אנחנו ככל הגו' )שם(שנאמר , קלקלו

    . )ג"א ה" פהלכות מלכים  ם"רמב(סנהדרין של שבעים 
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