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                               השלטון וההנהגה יח:-פרק טזפרשת שופטים 

ןְושְֹׁטִרים, שְֹׁפִטים  יח יָך-ְבָכל ְלָך-ִתתֶּ ר ה' א  ְשָערֶּ יָך; -, ֲאשֶּ ֵתן ְלָך, ִלְשָבטֶּ יָך נֹׁ ת ְוָשְפטּוֹלהֶּ טָהָעם, -אֶּ -ִמְשפַּ
ק. דֶּ ה -ֹלא יט צֶּ טֶּ ִכיר ָפִנים; ,ִמְשָפטתַּ ד-ְוֹלא ֹלא תַּ ח שֹׁחַּ ֵלף ִדְבֵרי-ִתקַּ ֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים, ִויסַּ ד ְיעַּ שֹׁחַּ  ִכי הַּ

ִדיִקם.  ק ִתְרדֹׁף כצַּ דֶּ ק צֶּ דֶּ ת-צֶּ ְשָת אֶּ ה ְוָירַּ ן ִתְחיֶּ עַּ ץ-ְלמַּ ר ָהָארֶּ ֵתן ָלְך.-ה' א  -ֲאשֶּ יָך נֹׁ ֹלא  כא                  ֹלהֶּ
ע ְלָך ֲאֵשָרה, ָכל- ח ה'   ֵעץ:-ִתטַּ ל, ִמְזבַּ יָך-א  ֵאצֶּ ה-ֹלהֶּ ֲעשֶּ ר תַּ ר -ְוֹלא כב  ָלְך.-ֲאשֶּ ֵצָבה, ֲאשֶּ ָתִקים ְלָך, מַּ

יָך-א  ָשֵנא, ה'  ח לַּה' -ֹלא א                                .ֹלהֶּ יָך-א   ִתְזבַּ ר ִיְהיֶּה בוֹׁ מּום ֹלהֶּ ה, ֲאשֶּ ר ָושֶּ ִכי  כֹׁל, ָדָבר ָרע:-שוֹׁ
ת ה'  ֲעבַּ יָך-א   תוֹׁ ר ְרְבָךְבִק ִיָמֵצא -ִכי ב                     , הּוא.ֹלהֶּ יָך, ֲאשֶּ ד ְשָערֶּ יָך-א  ה' -ְבַאחַּ ֵתן ָלְך: ֹלהֶּ   נֹׁ
ת-ִאיש אוֹׁ  ה אֶּ ר יֲַּעשֶּ ע ְבֵעיֵני ה'-ִאָשה, ֲאשֶּ יָך-א  -ָהרַּ .-ֹלהֶּ ֲעבֹׁר ְבִריתוֹׁ ֹלִהים ֲאֵחִרים,  ג  לַּ ֲעבֹׁד א  יַּ ְך, וַּ ֵילֶּ וַּ

, אוֹׁ ְלָכל ָיֵרחַּ ש אוֹׁ לַּ מֶּ ם; ְולַּשֶּ חּו, ָלהֶּ ִיְשתַּ ִים-וַּ ָשמַּ ר ֹלא-ְצָבא הַּ ד ד ִצִּויִתי.-ֲאשֶּ ְשָת -ְוֻהגַּ ְלָך, ְוָשָמְעָת; ְוָדרַּ
את-ֵהיֵטב זֹׁ ֵעָבה הַּ תוֹׁ ְשָתה הַּ ָדָבר, נֶּעֶּ ן הַּ ת ָנכוֹׁ מֶּ ֵצאָת  ה  ְבִיְשָרֵאל. ְוִהֵנה א  תְוהוֹׁ ת-אֶּ הּוא אוֹׁ אֶּ -ָהִאיש הַּ

ִהוא ר ָעשּו  ָהִאָשה הַּ תֲאשֶּ ה-אֶּ זֶּ ָדָבר ָהָרע הַּ להַּ יָך-, אֶּ ת-ְשָערֶּ ת-אֶּ ְלָתם ָהִאָשה-ָהִאיש, אוֹׁ אֶּ ; ּוְסקַּ
ל ו  ָבֲאָבִנים, ָוֵמתּו. ת הַּ -ִפי ְשנִַּים ֵעִדים, אוֹׁ ְשֹלָשה ֵעִדים-עַּ ל  ֵמת:יּומַּ ת, עַּ ָחד.-ֹלא יּומַּ יַּד  ז  ִפי ֵעד אֶּ
, ְויַּד ָכל-ָהֵעִדים ִתְהיֶּה ֲהִמיתוֹׁ ְרָת ָהָרע, -בוֹׁ ָבִראשָֹׁנה, לַּ ָךָהָעם, ָבַאֲחרָֹׁנה; ּוִבעַּ ִכי  ח                      .ִמִקְרבֶּ

ִמְשָפטִיָפֵלא ִמְמָך ָדָבר  עִדין ְלִד -ָדם ְלָדם ֵבין-, ֵביןלַּ ע ָלנֶּגַּ יָך:-ין ּוֵבין נֶּגַּ ְמָת   ִדְבֵרי ִריבֹׁת, ִבְשָערֶּ ְוקַּ
ל-ְוָעִליתָ  ר ה' א  -אֶּ ר ִיְבחַּ ָמקוֹׁם, ֲאשֶּ יָך בוֹׁ -הַּ ל ט  .ֹלהֶּ ל-ּוָבאָת, אֶּ ְלִוִים, ְואֶּ כֲֹׁהִנים הַּ שֵֹׁפט-הַּ ר ִיְהיֶּה הַּ , ֲאשֶּ

ר  ְשָת ְוִהִגידּו ְלָך, ֵאת ְדבַּ ָיִמים ָהֵהם; ְוָדרַּ ִמְשָפטבַּ ל י  .הַּ ר יִַּגידּו ְלָך, -ְוָעִשיָת, עַּ ָדָבר ֲאשֶּ ָמקוֹׁם -ִמןִפי הַּ הַּ
הּוא ר ה', הַּ ר ִיְבחַּ ר יוֹׁרּוָך.ֲאשֶּ ֲעשוֹׁת, ְככֹׁל ֲאשֶּ ְרָת לַּ ל יא  ; ְוָשמַּ ָר ִפי -עַּ תוֹׁ ל ההַּ ר יוֹׁרּוָך, ְועַּ ִמְשָפט-ֲאשֶּ  הַּ
ר ה:-יֹׁאְמרּו ְלָך-ֲאשֶּ ֲעשֶּ ר-, ִמןֹלא ָתסּור  תַּ ָדָבר ֲאשֶּ ִגידּו ְלָך-הַּ ר יב  .ָיִמין ּוְשמֹׁאל-יַּ ה -ְוָהִאיש ֲאשֶּ ֲעשֶּ יַּ

ל עַּ אֶּ ן, ְלִבְלִתי ְשמֹׁ ת-ְבָזדוֹׁ ת ָשם אֶּ כֵֹׁהן ָהעֵֹׁמד ְלָשרֶּ יָך-א  ה' -הַּ , אֶּ ֹלהֶּ שֵֹׁפט-ל, אוֹׁ הּוא, -הַּ ּוֵמת ָהִאיש הַּ
ְרָת ָהָרע ִמִיְשָרֵאל. ד.ְוִיָראּוָהָעם, ִיְשְמעּו -ְוָכל יג  ּוִבעַּ ל-ִכי יד           ; ְוֹלא ְיִזידּון, עוֹׁ -ָתבֹׁא אֶּ

ר ה'  ץ, ֲאשֶּ יָך-א  ָהָארֶּ ְבָתה ָבּה;  ֹלהֶּ ְרָת, ָאִשימָ נֵֹׁתן ָלְך, ִויִרְשָתּה, ְוָישַּ לְֶּך, ְכָכלְוָאמַּ י מֶּ ר -ה ָעלַּ ִים, ֲאשֶּ גוֹׁ הַּ
ם טו  .ְסִביבָֹׁתי יָך ָתִשים שוֹׁ ר ה' א   ָעלֶּ ר ִיְבחַּ ְך, ֲאשֶּ לֶּ יָך בוֹׁ -מֶּ ב  :ֹלהֶּ רֶּ יָך ִמקֶּ לְֶּךַאחֶּ יָך מֶּ  ֹלא-, ָתִשים ָעלֶּ

ר  יָך ִאיש ָנְכִרי, ֲאשֶּ ל ָלֵתת ָעלֶּ ק,  טז  הּוא. ָאִחיָך-ֹלאתּוכַּ ה-ֹלארַּ ְרבֶּ ת-ְוֹלאלוֹׁ סּוִסים, -יַּ ָהָעם -ָיִשיב אֶּ
ם,  ר ָלכֶּ ה', ָאמַּ ְרבוֹׁת סּוס; וַּ ן הַּ עַּ ְיָמה, ְלמַּ ד. ֹלאִמְצרַּ ה, עוֹׁ זֶּ ְך הַּ רֶּ דֶּ ִספּון ָלשּוב בַּ ה ְוֹלא יז  תֹׁ ְרבֶּ לוֹׁ ָנִשים, -יַּ

ף ְוָזָהב,  ָיסּור ְוֹלא סֶּ ; ְוכֶּ ה ֹלאְלָבבוֹׁ ְרבֶּ ד.-יַּ ְכתוֹׁ ְוָהיָ  יח  לוֹׁ ְמאֹׁ ְמלַּ ל ִכֵסא מַּ , עַּ ת-ה ְכִשְבתוֹׁ ב לוֹׁ אֶּ -ְוָכתַּ
ָרהִמְשֵנה  תוֹׁ ל הַּ זֹׁאת, עַּ ְלִוִים.-הַּ כֲֹׁהִנים הַּ ר, ִמִלְפֵני, הַּ , ְוָקָרא בוֹׁ ָכל יט  ֵספֶּ ָייו-ְוָהְיָתה ִעמוֹׁ ן -ְיֵמי חַּ עַּ ְלמַּ
ד,  ת ְלִיְרָאהִיְלמַּ י-א  ה' -אֶּ תוֹלהֶּ ָרהִדְבֵרי -ָכל-, ִלְשמֹׁר אֶּ תוֹׁ ת הַּ את ְואֶּ זֹׁ ֲעשָֹׁתם.-הַּ ֻחִקים ָהֵאלֶּה, לַּ  כ  הַּ

ָחיוְלָבבוֹׁ -ְלִבְלִתי רּום ִמְצָוה -ִמן סּור, ּוְלִבְלִתי ֵמאֶּ ל-ָיִמין ּוְשמֹׁאולהַּ ֲאִריְך ָיִמים עַּ ן יַּ עַּ ְכתוֹׁ -ְלמַּ ְמלַּ הּוא  מַּ
בּוָבָניו,  רֶּ ְלִוִים ָכל-ֹלא א                        ִיְשָרֵאל. ְבקֶּ כֲֹׁהִנים הַּ ט ֵלִוי, ֵחלֶּק ְונֲַּחָלה-ִיְהיֶּה לַּ ִיְשָרֵאל; -ִעם-ֵשבֶּ

, יֹׁאֵכלּון. , -ִיְהיֶּה-ְונֲַּחָלה ֹלא ב  ִאֵשי ה' ְונֲַּחָלתוֹׁ בלוֹׁ רֶּ ָחיו ְבקֶּ ר  :אֶּ ר ִדבֶּ ֲאשֶּ , כַּ .-ה' הּוא נֲַּחָלתוֹׁ                           לוֹׁ

ה ִיְהיֶּה  ג טְוזֶּ ֲהִנים ִמְשפַּ כֹׁ חָהָעם ֵמֵאת הַּ בַּ זֶּ ְבֵחי הַּ ה:-שוֹׁר ִאם-ִאם-, ֵמֵאת זֹׁ ִים  שֶּ ְלָחיַּ ְזרֹׁעַּ ְוהַּ כֵֹׁהן הַּ ן לַּ ְוָנתַּ
ֵקָבה. ָך ְוֵראִשית ֵגז צֹׁאְנָך ד  ְוהַּ ן-ֵראִשית ְדָגְנָך ִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהרֶּ .-ִתתֶּ ר ה' ה    לוֹׁ יָך-א   ִכי בוֹׁ ָבחַּ -ִמָכל-ֹלהֶּ
יָך: ד ְלָשֵרת ְשָבטֶּ ֲעמֹׁ ָיִמים.-ה' הּוא ּוָבָניו ָכל-ְבֵשם לַּ יָך, ִמָכל   -ְוִכי ו                        הַּ ד ְשָערֶּ ֵלִוי ֵמַאחַּ -ָיבֹׁא הַּ

ר , -הּוא, ָגר ָשם; ּוָבא ְבָכל-ִיְשָרֵאל, ֲאשֶּ ת נְַּפשוֹׁ ּוַּ לאַּ ר-אֶּ ָמקוֹׁם ֲאשֶּ ר ה'ִיבְ -הַּ -א  ְוֵשֵרת, ְבֵשם ה'  ז  .חַּ
י ָחיו-ְכָכל-וֹלהֶּ ְלִוִים, ָהעְֹׁמִדים ָשם, ִלְפֵני ה'.אֶּ ל ח  , הַּ ד ִמְמָכָריו, עַּ   ָהָאבוֹׁת.-ֵחלֶּק ְכֵחלֶּק, יֹׁאֵכלּו, ְלבַּ

ל ט      ָתה ָבא אֶּ ר-ִכי אַּ ץ, ֲאשֶּ יָך-א  ה' -ָהָארֶּ ֵתן ָלְך ֹלהֶּ ֲעבֹׁת -ֹלא-נֹׁ ֲעשוֹׁת, ְכתוֹׁ ד לַּ ִתְלמַּ
ִים ָהֵהם. גוֹׁ ֲעִביר ְבנוֹׁ -ֹלא י  הַּ ֵשף.-ִיָמֵצא ְבָך, מַּ ֵנן ּוְמנֵַּחש ּוְמכַּ ֵסם ְקָסִמים, ְמעוֹׁ ֵבר,  יא  ּוִבתוֹׁ ָבֵאש, קֹׁ ְוחֹׁ

ל ב ְוִיְדעִֹׁני, ְודֵֹׁרש אֶּ ר; ְושֵֹׁאל אוֹׁ ֵמִתים.-ָחבֶּ ֲעבַּ -ִכי יב  הַּ ֵעבֹׁת ָהֵאלֶּה, -ת ה', ָכלתוֹׁ תוֹׁ ל, הַּ עֵֹׁשה ֵאלֶּה; ּוִבְגלַּ
יָך-א  ה'  ָתם ִמָפנֶּיָך.ֹלהֶּ ִריש אוֹׁ יָך-א  ָתִמים ִתְהיֶּה, ִעם ה'  יג  , מוֹׁ ֵרש  יד. ֹלהֶּ ָתה יוֹׁ ר אַּ ִים ָהֵאלֶּה, ֲאשֶּ גוֹׁ ִכי הַּ

ָתם ל-אוֹׁ ל-אֶּ ָתה-ְמעְֹׁנִנים ְואֶּ ְסִמים, ִיְשָמעּו; ְואַּ ן ְלָך ה'  ֹלא-קֹׁ יָך-א    ֵכן, ָנתַּ יָך  טו  .ֹלהֶּ ָנִביא ִמִקְרְבָך ֵמַאחֶּ
ִני יָך-א   ה' ְלָך ָיִקים, ָכמֹׁ ר טז  ֵאָליו, ִתְשָמעּון.  :ֹלהֶּ יָך-א  ָשַאְלָת ֵמִעם ה' -ְככֹׁל ֲאשֶּ ֵרב, ְביוֹׁם ֹלהֶּ , ְבחֹׁ

ָקָהל, ֵלאמֹׁר: ת ֹלא  הַּ עַּ אֶּ ֵסף, ִלְשמֹׁ י-א  קוֹׁל ה' -אֹׁ תֹלהֶּ את -, ְואֶּ זֹׁ ְגדָֹׁלה הַּ ד, -ֹלאָהֵאש הַּ ה עוֹׁ ְראֶּ  ְוֹלאאֶּ
ר ה', ֵאָלי: יז  ָאמּות. יֹׁאמֶּ ר ִדֵברּו.  וַּ ָך יח  ֵהיִטיבּו, ֲאשֶּ ם, ָכמוֹׁ ב ֲאֵחיהֶּ רֶּ ם ִמקֶּ ִתי ָנִביא ָאִקים ָלהֶּ ; ְוָנתַּ

ם, ֵאת ָכל ר ֲאֵליהֶּ י, ְבִפיו, ְוִדבֶּ נּו.-ְדָברַּ ּוֶּ ר ֲאצַּ ר וְ  יט  ֲאשֶּ ל-ֹלאָהָיה, ָהִאיש ֲאשֶּ ע אֶּ ֵבר, -ִיְשמַּ ר ְידַּ י, ֲאשֶּ ְדָברַּ
.-ִבְשִמי ְדרֹׁש ֵמִעמוֹׁ ִכי, אֶּ ְך  כ  ָאנֹׁ ָנִביאאַּ ר  הַּ ֵבר ָדָבר ִבְשִמי, ֵאת ֲאשֶּ ר ָיִזיד ְלדַּ ר -ֹלאֲאשֶּ ֲאשֶּ ֵבר, וַּ ִצִּויִתיו ְלדַּ

ֹלִהים ֲאֵחִרים ֵבר, ְבֵשם א  נָ ּוֵמת, -ְידַּ הּוא. ִביאהַּ ָך: כא  הַּ ר, ִבְלָבבֶּ אמַּ ת  ְוִכי תֹׁ ע אֶּ ר -ֵאיָכה ֵנדַּ ָדָבר, ֲאשֶּ הַּ
ֵבר  כב  ִדְברוֹׁ ה'.-ֹלא ר ְידַּ ָנִביאֲאשֶּ ָדָבר -ְוֹלאְבֵשם ה',  הַּ ר -ָיבֹׁא ְוֹלאִיְהיֶּה הַּ ָדָבר, ֲאשֶּ   ִדְברוֹׁ ה':-ֹלאהּוא הַּ

ן ִדְברוֹׁ  ָנִביאְבָזדוֹׁ נּו.ָתגּור  ֹלא, הַּ  ִממֶּ

 

בתי משפט 
 עירוניים

בית המשפט 
 העליון

 נבחר נביא (4
 כל פעם ע"י ה'

 רמז לשאול
ששאל בבעלת 
האוב ולא שמע 

 לנביא.

 

-לווים (3
 כהנים וכהנ"ג
רמז לשאול 
שהרג את עיר 
 .הכהנים נוב

אל מי לא 
 לדרוש

 הפרק מבנה א: עמוד 



 

Parashat Shoftim 

The Torah enumerates four distinct types of leadership that are necessary 

in the Land of Israel. It is interesting to note that this list does not begin 

with a king, rather with the rule of law generally and specifically with the 

great court, which sat in the Temple precincts under the auspices of God. 

Even when the Torah does discuss the leadership of the king, it chooses to 

emphasize what the king may not do. Count the times that the king is 

commanded "not". There is only one thing that the king must do – he must 

hold a sefer Torah and listen to its teachings. 

Perhaps there is a lesson in this for contemporary leaders, as well. 


