פרשת דברים
פרשת דברים הפותחת את ספר דברים ,פותחת את דברי משה לבני ישראל בעודם חונים בעבר
הירדן ,אחרי  04שנות נדודים במדבר וכיבוש ממלכות עבר הירדן .משה חוזר על הוראתו של אלוהים
לעם ישראל לבוא לארץ כנען ולרשת אותה ,כפי שנשבע לאבותיהם ומתאר את גבולות הארץ .הוא
מספר כיצד ארגן את הנהגת העם במדבר ,כיצד נדדו במדבר עד לגבול כנען ולבקשת העם שלח
מרגלים ,ומששבו ,סרב העם להיכנס לארץ מפחד תושביה .על כך אלוהים העניש את העם ועיכב את
הכניסה לארץ לדור הבא ,אותו יוביל יהושוע בן נון .הוא מתאר כיצד הוביל אלוהים את העם במדבר
וכלכל אותו במשך שלושים ושמונה שנים לאחר חטא המרגלים .לאחר נדודים אלה הוביל אותם
אלוהים לעבר הירדן ,שם נלחמו והביסו את סיחון מלך חשבון ועוג מלך הבשן .את הארצות שנכבשו
בעבר הירדן המזרחי נתן משה לבני השבטים ראובן ,גד וחצי שבט המנשה .בתמורה לנחלות אלו
התחייבו בני שבטים אלו לצאת בראש בני ישראל כחלוצים בכיבוש שאר הארץ.
מעמד
האדם

א'ֹ :71 ,לא-תַ כִּירּו פָ נִּים בַמִּ שְׁ פָ ט כַקָ ט ֹן ַכגָד ֹל
תִּ שְׁ מָ עּון ֹלא תָ גּורּו מִּ פְׁ נֵי-אִּ יש כִּי הַ מִּ שְׁ פָ ט
ִּ
לֵאֹלהִּ ים הּוא ו ְׁהַ דָ בָר אֲ שֶׁ ר י ִּקְׁ שֶׁ ה מִּ ֶׁכם תַ קְׁ רבּון
אֵ לַי ּושְׁ מַ עְׁ תִּ יו.

עמדו על משמעות המילים" -לא תכירו
פנים"" ,לא תגורו"" ,יקשה מכם" ועוד.
מה כוונת הדברים? מה הוא משפט
צדק? ממי עלולים השופטים לפחד?
מדוע נכתב "כי המשפט לאלוהים
הוא"? מה כוונת הדברים? (רמז –
קראו את המשך הפסוק).
מה תפקידו של אלוהים בקטע זה?
האם לדעתכם יכולים בני האדם
לעשות משפט צדק ללא אלוהים?

פרק א  :71- 71אֵ יכָה אֶׁ שָ א ְׁלבַדִּ י טָ ְׁרחֲ כֶׁם
ּומַ שַ אֲ כֶׁם ו ְִּׁרי ְׁבכֶׁם .יג הָ בּו ָלכֶׁם אֲ נָשִּ ים חֲ כָמִּ ים
ּונְׁבֹנִּים ו ִּידֺ עִּ ים לְׁשִּ בְׁטֵ יכֶׁם ו ַאֲ שִּ ימֵ ם
ב ְָׁראשֵ יכֶׁם .יד ו ַתַ עֲ נּו א ֹתִּ י ו ַת ֹאמְׁ רּו טֹוב-הַ דָ בָר
אֲ שֶׁ ר-דִּ ב ְַׁרתָ לַעֲ שֹות .טו ו ָאֶׁ קַ ח אֶׁ תָ -ראשֵ י
שִּ בְׁטֵ יכֶׁם אֲ נָשִּ ים חֲ כָמִּ ים ו ִּידֺ עִּ ים ו ָאֶׁ תֵ ן אֹותָ ם
ָראשִּ ים עֲ לֵיכֶׁם שָ ֵרי אֲ לָפִּ ים ו ְׁשָ ֵרי מֵ אֹות ו ְׁשָ ֵרי
חֲ מִּ שִּ ים ו ְׁשָ ֵרי עֲ שָ ר ֹת ו ְׁש ֹטְׁ ִּרים לְׁשִּ בְׁטֵ יכֶׁם .

שלטון אז והיום
עמדו על פירוש המילים "משאכם
וריבכם".
מדוע נדרשים בני האדם לשלטון?
האם שלטון זה "טוב"?
מי צריך לעמוד בראש השלטון?
מה הדרך בה נקבעו בימי התנ"ך
ראשי השלטון? מה הדרך בה אנו
קובעים כיום את ראשי השלטון? נסו
למצוא הבדלים ,יתרונות וחסרונות
לכל שיטה.

השופט חיים כהן כתב על התפקיד של
אלוהים כ "פיקציה משפטית" (פיקציה = דבר
דמיוני) שבאמצעותה נתנו אבותינו סמכות
ותוקף לחוקים.
תרבות
מתחדשת

