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את ספר דברים המכונה "משנה תורה " על שום חזרתו על לקרוא  נתחילונחזור בע"ה השבת 
משנים לגמרי את צדדים שונים שרבות נקרא על  לעיתיםעליהם אם כי שכבר קראנו  רבים יםעניינ

  זוויות הראיה על אותם האירועים.

 תכונות הראויות והרצויותהונושא המנהיגות הראויה לעם ישראל  ( שוב) בפרשה מועלה 
ֵאיָכה ֶאָשא,   ל כך מזוהה עם תשעה באב "הכֵאיָכה נהיגים ושופטים וזאת על רקע המילה ממ

י, ָטְר  יְבֶכםְלַבדִּ ים .ֲחֶכם ּוַמַשֲאֶכם, ְורִּ יֻדעִּ ים, וִּ ים ּוְנֹבנִּ ים ֲחָכמִּ יֵמם, --ָהבּו ָלֶכם ֲאָנשִּ ְבֵטיֶכם; ַוֲאשִּ ְלשִּ
ים, ֲעֵליֶכם-ָוֶאַקח ֶאת ...ְבָראֵשיֶכם ים, ָוֶאֵתן אֹוָתם ָראשִּ יֻדעִּ ים וִּ ים ֲחָכמִּ ְבֵטיֶכם, ֲאָנשִּ       " ָראֵשי שִּ

 ,מנהיגיםדרישות התורה מראוי למנהגי ישראל לעיין וללמוד היטב את פרשנויות חז"ל על 
 .לכה ודתבדרך הישרה וללא שום קשר לההתנהגות ומוסר לבקשר  ם וראשי העםנשיאי שופטים

 ואפילו ואין עוד מלבדוו כול את העולםוצריך להנהיג כשכל מנהיג חושב שהוא לבדו יכול  כיום
ראוי לקרוא  זהעצמי המופרנו ביטחופוגעים באינם את ההפך המוחלט מוכיחים הונתונים עובדות 

יאומר בצניעות " ההמנהיגים והנביאים בעולם משה גדול את דברי  משה  " ...ֵאיָכה ֶאָשא, ְלַבדִּ
 הרואמשום שהוא העם בעול יג לבד ולשאת מודה שאינו יכול להנהשמקבל תמיכה אלוקית עצמו 

בחרו כמובן נם שושופטי םהיגינמלמנות לצידו בהנהגה פעל הוא . לנגד עיניואת טובת העם רק 
כאנשים מוכרים יהיו תפקיד היו שהם ל יודרישותאלא שקודם  ןוניסיוהסמכה משפטית ללא 

קואליציה  שלטון חזק ויציב עםב יםאשר שולט יםמנהיגוזאת בניגוד ל הגונים, חכמים ונבונים
ת רק על אינטרסים צרים ואישיים המבוססוהחלטות שרירותיות וקשות  יםקבלאשר מרחבה 
 .חלשותפגיעה בציבורים ובאוכלוסיות התחשבות בכל וללא 

) מה  ות עיניולפי ראמנהיגים ושופטים למשה למנות המליץ שיתרו  פירשפנחס הורוביץ רב ה
ציבור את הבחירה לידי המסר ואילו משה הצנוע ואנשי שלומנו (  יםורבמקמינוי  ווי בימינשקר

נטל אין אדם היכול לשאת את הבין שמשה  .על דמוקרטיההו חשב שמיש לפניוזאת מאות שנים 
כאשר יש שילוב של אנשים ראויים  .צוייםוביעדים הר במטרותבור בצימבלי לפגוע  המנהיגות

       . הדרך קלה יותר ומקבלת את אמון הציבור ומחזקת את המנהיגות ומתאימיםמקצועיים 
אין לנו, "  2005ס מינוי שופטים בשנת בטק  -אמון נושא הל עהשופט אהרון ברק יב לומר היט

בסיס של הציבור הוא אמון ה ."בור בנולשופטים, לא חרב ולא ארנק; כל שיש לנו, הוא אמון הצי
הסדר ה יעילה של הציבור והחברה כולה ואמצעי לשמיר ,מעין כמוהו לטובת ההנהגהחשוב 

                                  והחוק.            

ים " הרמב"ם מפרש יֻדעִּ ְבֵטיֶכם—וִּ יהיו ש .יאהב אותםשהציבור  ,ריות נוחה מהםבשרוח ה"  ְלשִּ
נפש שפלה ענוותנים בעלי  .אחריםאינם מתקנאים בחלקם ושמחים בבעלי עין טובה המנהיגים 

היגים צריכים נמג מפרש גם הוא שבעל הסמ". בנחת עם הבריותחברתם טובה ודיבורם  וצנועים
                                                                                                             . ע"י הציבורלהיות אהובים 

 שנה  150הציונים לפני כ הרבנים ראשוני מ הרב צבי קלישרשרים רקע התבטאויות מבישות של על 
  גים על ידם ב ההמונים המונהולשמוע את רחשי ליכים להיות קשובים לעם ים צרמנהיגשמר א

-ָוֲאַצֶּוה, ֶאת"  א לנצל את הכח לכפיה ל .קשות לציבורוגזרות לא להיות אטומים ולהוריד הנחיות 
וא, ֵלאֹמר: פועלים כאשר מנהיגים ר שוהסבי"  ֲאֵחיֶכם ּוְשַפְטֶתם ֶצֶדק-ָשֹמַע ֵבין  ֹשְפֵטיֶכם, ָבֵעת ַההִּ

 א "הם זוכים ל"סיעתה דשמירי שה הציבורולטובת למען 

ים הּוא.כִּ התורה אומרת "   ְשָפט ֵלאֹלקִּ ְפֵני" זהו הנימוק להוראה ו" י ַהמִּ יש-לֹא ָתגּורּו מִּ גורם  "  אִּ
 –ההתייחסות היחיד של השופטים אמור להיות מי שקובע את החוקים, שהוא גם השופט העליון 

ים,  בהפטרת חזון שנקרא השבת התיאור מאד ברור " הדין. תנו את שלפניו י אלוקים ְך סֹוְררִּ ָשַריִּ
ים ְשֹפטּו ְוַחְבֵרי ַגָנבִּ ים; ָיתֹום לֹא יִּ יב ַאְלָמָנה לֹאֻכּלֹו ֹאֵהב ֹשַחד, ְוֹרֵדף ַשְלֹמנִּ "  ָיבֹוא ֲאֵליֶהם-, ְורִּ

אבל יש המוטל עליו עול הכאשר העם קורס מהנטל והדואגים רק לעצמם  םשריתמונה קשה של 
ָּלה; "  ממשיכה ואופטימיות זהירה כי הנבואה  תקווה ְך ְכַבְתחִּ אֹשָנה, ְוֹיֲעַציִּ ְך ְכָברִּ יָבה ֹשְפַטיִּ ְוָאשִּ
יר ַהֶצֶדק-ַאֲחֵרי ָקֵרא ָלְך עִּ ְרָיה, ֶנֱאָמָנה ֵכן, יִּ ְצָדָקהצִּ   .קִּ ָפֶדה; ְוָשֶביָה, בִּ ְשָפט תִּ     .  ּיֹון, ְבמִּ


