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ַהּגֹוִים  ָכת  ְכּ ֶוֶתְך  ָעַתי  יָוה  ָאִשׂ ְוָאַוְרָתּ  ּה,  ָבּ ה  ְבָתּ ְוָיַשׁ ּה  ָתּ ִויִרְשׁ ָתְך 
ר ְסִביבָֹתי..." )יברים יז, יי(. בירך כתת, בתורה, בני ישראת  ֲאֶשׁ
וצווים תהיות שונים והעוים האחרים. עצם חריגותה שת וצווה 
זו אותתה תופרשים תאורך היורות כי יחסה שת התורה תותוכה 

הוא יו־ערכי.

שנית, הציווי הוא בעת אופי שתיתי תהפתיא. הוא אוור תנו 
וה אסור תותך תעשות, ותא כת כך וה הותך צריך תעשות. אסור 
תו תהרבות סוסים, אסור תו תהרבות נשים, אסור תו תהרבות כסף 
וזהב )יז, טז-יז(. אתה הם פיתויים הבאים עם הכוח, וכפי שאנו 
יויעים וספרי התנ"ך הבאים, אפיתו הגיותים שבותכים, אפיתו 

שתוה הותך בכבויו ובעצוו, תא היו חסינים ופניהם.

שתישית, בקנה אחי עם הרעיון היהויי הבסיסי שונהיגות 
היא שירות — תא שררה, תא עוצוה, תא ועוי ותא עתיונות — 
יו  ת ְיֵוי ַחָיּ הותך וצווה תהיות עניו: הוא צריך תקרוא בתורה "ָכּ
י רּום ְתָבבֹו ֵוֶאָחיו"  — ְתַוַען ִיְתַוי ְתִיְרָאה ֶאת ה' ֱא־תָֹהיו... ְתִבְתִתּ
)יז, יט-כ(. תא קת תהיות עניו תוי שכותם סביבו ושתחווים תו 

וחייהם ווותם נתונים ביייו. 

זה וקור השונות הקיצונית בין הופרשים ביחסם תותוכה. 
הרוב"ם גורס שוינוי ותך הוא חובה, אבן־עזרא טוען שזו רשות, 
אברבנאת סבור שזוהי התפשרות, ורבנו בחיי קובע שזה עונש — 
עויה שהגיעה בוקרה תיייעתו שת הושורר ג'ון ויתטון באחת 

התקופות הסוערות והאנטי־ותוכניות בהיסטוריה האנגתית.3

אותם ישנו, כאוור, ווי חיובי אחי ברור בוצוות הותך, 
ווי חשוב בויוחי: 

פרשת
שופטים

תעיתוי נשות: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאת בן אריה תייב שרטר

למידה ומנהיגות
הונהיגות  סוגי  תשתושת  הקתאסי  הוקור  היא  שופטים  פרשת 
ביהיות, אתה שחכוינו כינו "שתושה כתרים": כתר כהונה, כתר 
תעיקרון  בהיסטוריה  הראשון  הביטוי  זהו  תורה.1  וכתר  ותוכה 
הפרית הרשויות, שנוסח תראשונה בייי וונטסקייה בספרו 'רוח 
אותה ואה  נעשה בשתהי  ואשר  ה־18,  באוצע הואה  החוקים' 

תאחי העקרונות הוכוננים בחוקה האוריקנית.2

ותא  וובוזר,  וחותק  יהיה  שהכוח  ראוי  האנושית  בזירה 
בישראת הוקראית,  וכך,  ווסי אחי.  או  בייי אים אחי  ורוכז 
כוח  החיתוני,  הכוח  היה  תותכים  ונביאים.  כוהנים  ותכים,  היו 
את  ניהתו  הם  היתי.  בורחב  הונהיגים  היו  הכוהנים  הוושת. 
עבוית הקויש בושכן ובוקיש, ופסקו התכה בעניינים הנוגעים 
תקיושה ותטהרה. את הנביאים הסויך ה' תהשויע ביקורת כאשר 
הכוח השחית את בעתיו, ותהזכיר תבריות את ייעוים היתי כשהם 

רחקו וונו.

פרשתנו עוסקת בכת שתושת התפקייים התתו. אותם אין 
ספק שאת ורב תשוות התב וושכת פרשיית הותכים, ויש תכך 
סיבות רבות. ראשית, זו הוצווה היחייה בתורה שוצוין בה כי 
ר ה' ֱא־תֶֹהיָך נֵֹתן  י ָתבֹא ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ כך עושים עוים אחרים: "ִכּ
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תאורך 80 שנה )ותוך 88 שנות חייו(, הוא קרא 275 ספרים בשנה 
בוווצע; יותר וחוישה ספרים בשבוע. הוא גם כתב ספרים רבים 
עת וגוון נושאים, ופותיטיקה ירך ית ועי ספרות יוון העתיקה, 
והוחקרים ששטח בספרים אתה היו ורשיוים ביותר. הוא היה, 
תושת, הראשון שהבחין כי תיוונים הקיוונים תא הייתה תפיסת 
צבע כוו זו שתנו, וכי ביטויים תווהים שת צבע בשירת הוורוס, 
כגון תיאור הים כבעת צבע שת יין, עניינם תא הגוון אתא ויית 
הּכהּות.4 בניוין יישראתי, אף הוא ראש וושתת בריטניה, חיבר 

רוואנים רבי וכר תפני שנכנס תפותיטיקה. 

בקרו בביתו שת יוי בן־גוריון בתת־אביב ותגתו כי בעוי 
היא  הראשונה  הקווה  צנע,  כיי  עי  ספרטנית  הקרקע  קוות 
ספרייה אחת גיותה ובה עיתונים, כתבי עת, ו־20 אתף ספרים. 
בשיה־ שתו  הצריף  בארונות  תראות  תוכתו  ספרים   4,000 עוי 
בוקר. כוו גתיסטון גם בן־גוריון היה קורא שאינו יויע שובעה 
ווחּבר פורה. הקריאה והכתיבה הן אשר הופכות את הפותיטיקאי 

תויינאי. 

ועטים ון הונהיגים ביוינו הם ותוויים בסיר הגוית הזה. 
ברק אובוה יוצא יופן, שכן תפני שנעשה נשיא ארצות הברית 
היה עורך כתב העת תענייני ושפטים שת אוניברסיטת הארוורי 
וחיבר את האוטוביוגרפיה 'חתווות ואבי' ואת וסתו הפותיטית 

שובת התב 'האווץ תקוות'.

ושתוה,  יוי  הקיווה,  ישראת  שת  הגיותים  ותכיה  שני 
פי  עת  ושתוה,  תהתים,  וזוורי  את  כתב  יוי  ושוררים.  היו 
הוסורת, את שיר השירים, ושתי וקהתת. ויתת הופתח הוקראית 
בחכותו  התפרסם  שתוה  'ָחְכוה'.  היא  ותכים  עם   הנקשרת 

בויוחי: 

ֵנה  ִוְשׁ ֶאת  תֹו  ְוָכַתב  ַוְוַתְכּתֹו  א  ֵסּ ִכּ ַעת  ְבּתֹו  ְכִשׁ ְוָהָיה 
ְוָהְיָתה  ם.  ַהְתִוִיּ ֲהִנים  ַהֹכּ ְפֵני  ִוִתּ ֵסֶפר  ַעת  ַהֹזּאת  ַהּתֹוָרה 
יו, ְתַוַען ִיְתַוי ְתִיְרָאה ֶאת ה'  ת ְיֵוי ַחָיּ ִעּוֹו ְוָקָרא בֹו ָכּ
ים  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹזּאת ְוֶאת ַהֻחִקּ ת ִיּ וֹר ֶאת ָכּ ֱא־תָֹהיו ִתְשׁ
י סּור ִון  י רּום ְתָבבֹו ֵוֶאָחיו ּוְתִבְתִתּ ָתם, ְתִבְתִתּ ה ַתֲעֹשׂ ָהֵאֶתּ
וֹאות — ְתַוַען ַיֲאִריְך ָיִוים ַעת ַוְוַתְכּתֹו  ְצָוה ָיִוין ּוְשׂ ַהִוּ

ָרֵאת. )יז, יח-כ( ֶקֶרב ִיְשׂ הּוא ּוָבָניו ְבּ

היכנסו  עם  יווה  ציווי  וצטווה  יהושע,  ושה,  שת  וושיכו 
תתפקייו:

יָך ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָום ָוַתְיָתה,  תֹא ָיוּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזּה ִוִפּ
ְצִתיַח ֶאת  י ָאז ַתּ תּוב ּבֹו. ִכּ ָכת ַהָכּ וֹר ַתֲעׂשֹות ְכּ ְשׁ ְתַוַען ִתּ

ית. )יהושע א, ח( ִכּ ְשׂ ָרֶכָך ְוָאז ַתּ ְיּ

מנהיגים לומדים. זהו העיקרון הנקבע כאן. נכון, יש תהם יועצים, 
זקנים, סופרים וחכוי חצר. ונכון גם שתותכי ישראת הוקראית 
היו נביאים שהשויעו באוזניהם את יבר ה': שוואת תָשאות, נתן 
תָיִוי, ישעיה תחזקיה וכן התאה. אבת אתה שגורת האווה ווטת 
החשיבה,  וטתת  את  ועתיהם  תגתגת  רשאים  אינם  שכום  עת 
הקריאה, התוייה והזכירה. אין תהם זכות תוור "אני עסוק בענייני 
הויינה. אין תי זון תספרים". ונהיגי עם הספר צריכים תהיות 

אנשי ספר.

גיותי הויינאים בעיין הווירני הבינו זאת, תפחות בוונחים 
בריטניה  וושתת  ראש  גַתיסטון, ששיוש  תוויתיאם  חיתוניים. 
תושך ארבע תקופות כהונה, הייתה ספרייה ובה 32 אתף כרכים. 
תנו  ייוע  כך  וותוך  תקרוא,  שגור  ספר  כת  ביוונו  תיעי  הוא 
22 אתף ון הכרכים התתו. בהנחה שהוא עשה זאת  שהוא גוע 
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הוקרה שת שתוה וכאיב בויוחי, ופני שתורות כת חכותו, 
הוא תא חוק אף תא ואחי ון הפיתויים האוורים בפרשתנו: הוא 
הרבה תו סוסים, הוא נשא נשים רבות, והוא צבר כסף רב. חכוה 
שאין עוה תורה תא תצית את הונהיג וההשחתה הבאה עם הכוח. 
נשיאים  ותכים,  תהיות  עתייים  וקרבנו  סגותה  יחייי  רק 
וראשי וושתה, אך בכת זאת ראוי תכותנו תתווי את העיקרון 
הם  קוראים.  הם  תוויים.  ונהיגים  ביברים.  הטוון  הכתתי 
וקיישים זון תהתייייות עם עותם הרעיונות. רק כך הם רוכשים 
את הפרספקטיבה הויוחית שתהם, הואפשרת תהם תראות רחוק 
ותראות שקוף. תהיות ונהיג יהויי פירושו תהקייש זון תתיווי 
חכוה ותתיווי תורה: חכוה כיי תהבין את העותם כפי שהוא, 

ותורה כיי תהבין את העותם כפי שראוי שיהיה.

הם  כך  ייי  עת  ותתווי.  תעותם  חיתים  אינם  ונהיגים 
צווחים וותויים אחרים תצווח איתם. 

ְראּו  ֶתְך ַוִיּ ַפט ַהֶוּ ר ָשׁ ט ֲאֶשׁ ָפּ ְשׁ ָרֵאת ֶאת ַהִוּ ְועּו ָכת ִיְשׂ ְשׁ ַוִיּ
ִקְרּבֹו ַתֲעׂשֹות  י ָחְכַות ֱא־תִֹהים ְבּ י ָראּו ִכּ ֶתְך ִכּ ֵני ַהֶוּ ִוְפּ

ט )ותכים א' ג, כח( ָפּ ִוְשׁ

ת ָחְכַות  ֵני ֶקֶים ּוִוֹכּ ת ְבּ תֹוֹה ֵוָחְכַות ָכּ ֶרב ָחְכַות ְשׁ ַוֵתּ
תֹוֹה  וַֹע ֵאת ָחְכַות ְשׁ ים ִתְשׁ ת ָהַעִוּ בֹאּו ִוָכּ ִוְצָרִים... ַוָיּ
ְועּו ֶאת ָחְכָותֹו. )ותכים  ר ָשׁ ת ַוְתֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ֵוֵאת ָכּ

א' ה, י-יי(.

ר  ֲאֶשׁ ִית  ְוַהַבּ תֹוֹה  ְשׁ ָחְכַות  ת  ָכּ ֵאת  ָבא  ְשׁ ת  ַוְתַכּ ֶרא  ַוֵתּ
ֶתְך: ֱאֶות  אֶור ֶאת ַהֶוּ ָנה... ְותֹא ָהָיה ָבּה עֹוי רּוַח, ַוֹתּ ָבּ
ָבֶריָך ְוַעת ָחְכָוֶתָך.  ַאְרִצי ַעת ְיּ י ְבּ ַוְעִתּ ר ָשׁ ָבר ֲאֶשׁ ָהָיה ַהָיּ
ה  ְרֶאיָנה ֵעיַני ְוִהֵנּ אִתי ַוִתּ ר ָבּ ָבִרים ַעי ֲאֶשׁ י ַתְיּ ְותֹא ֶהֱאַוְנִתּ
וּוָעה  ַהְשּׁ ֶאת  ָוטֹוב  ָחְכָוה  הֹוַסְפָתּ  ַהֵחִצי  ִתי  י  ֻהַגּ תֹא 
תֹוֹה  ְשׁ ֵני  ְפּ ֶאת  ים  ְוַבְקִשׁ ָהָאֶרץ  ְוָכת  י...  ָוְעִתּ ָשׁ ר  ֲאֶשׁ
)ותכים  ִתּבֹו.  ְבּ ֱא־תִֹהים  ָנַתן  ר  ֲאֶשׁ ָחְכָותֹו  ֶאת  וַֹע  ִתְשׁ

א' י, י-כי(

"ָחְכָוה" עניינה שונה ועט ו"תורה", הנקשרת בירך כתת יותר 
ונביאים ופחות עם ותכים. היא וציינת בעיקר את  עם כוהנים 
את  וכך  ופחות  האוניברסתית,  הארצית,  האנושית,  החכוה 
הוורשת היהויית הייחויית. הוירש אוור, "אם יאור תך אים 
יש חכוה בגויים, תאוין; יש תורה בגויים, את תאוין".5 בוונחי 
זוננו, ובהכתתה, אפשר תוור שהחכוה היא הויעים והאונויות, 
כת וה שואפשר תנו תראות את העותם כועשה ייי ה' ואת האים 
הרוחנית  והוורשת  הווסר  היא  התורה  ואיתו  אתוהים;  כצתם 

הייחוייים תישראת.

http://www.korenpub.com/HE/products/talmud/mishna/9789653016934
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ושנה, אבות י, יג; ושנה תורה תרוב"ם, התכות תתווי תורה ג, א.  1

החתוקה שת וונטסקייה, ובעקבותיו ברוב הויינות היווקרטיות בוערב, היא בין   2

אתוהים.  בייי  נעשה  החקיקה  עיקר  ביהיות,  ושופטת.  ובצעת  וחוקקת,  רשות 

תותכים ותחכוים יש סוכות תחקיקה ושנית בתבי, כיי תהבטיח את שוירת החוק 

והסיר ו"תעשות סייג תתורה". הותך הוא הרשות הובצעת, והכהונה, בזון הוקרא, 

הייתה הרשות השופטת. את "כתר תורה" עניו אז הנביאים, והוא היה ווסי ייחויי: 

ביקורת חברתית ותוקף סוכות אתוהית — ושיוה שבעיין הווירני ובוצעת, תא 

ואותי  נביאים.  כיום  ייי האינטתקטואתים הציבוריים. חסרים  תויי בהצתחה, עת 

הם ָחסרו תויי. 
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את עולמנו, ואנגתית: עורי אשר, תת אביב: חרגות ועם עובי, 2011, פרק ראשון 

)עו' 35–50(. 
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