
 "פתש שבט                     ס"ד ב

  יתרופרשת השבוע נגיעות מ

 
להקים  מייעץ לוחותנו אשר בניו ויתרו   ורעייתתי של משה עם משפחהאיחוד מתחילה ב"  ִיְתרֹו" פרשת

המכונן  עהאירובהמשך הפרשה אנו קוראים על . להנהגת ושיפוט העם הצעיר ומנהלייםשיפוטיים יסודות 

   .עשרת הדיברותומתן תורה   מעמד הר סיני ,של 

ת אותנו מהם הקריטריונים הראויים  והתורה מלמד לכנסת ישראל )שוב (  לפני בחירותמדים עואנו 

ל"  .נבחרי ציבורובכלל לפטים שו ,מנהיגיםל ה ֶתֱחֶזה ִמכָּ י-ְוַאתָּ ם ַאְנשֵׁ עָּ י ֱאֶמתקי ֱאֹלַחִיל ִיְראֵׁ -הָּ -ים, ַאְנשֵׁ

תש   ר  י ֲעשָּ רֵׁ י ֲחִמִשים, ְושָּ רֵׁ אֹות, שָּ י מֵׁ רֵׁ ִפים שָּ י ֲאלָּ רֵׁ ֶהם, שָּ ַצע; ְוַשְמתָּ ֲעלֵׁ י בָּ                                                                                          "   .ְנאֵׁ

כפי שהיו טים ,  ופ, שאלא גם למנהיגי ישראל  ומשפט בתי דיןאיננה רק לשופטים שיושבים בהכוונה 

יעמדים : למו ראויות שיהיו שמונה ארבע מידות  הכתוב דבורה יפתח ועוד .  ,גדעון ,שמשון  , ַחִיל-ַאְנשֵׁ

י ֱאֶמתקִ י ֱאֹלִיְראֵׁ  ַצע, ים, ַאְנשֵׁ י בָּ  . ש ְנאֵׁ

ה ֶתֱחֶזה " באר :  "י מ רש ו נ נ אימאחר וואה ו" הנבכלי " את היום כשאין לנו " שעליךהקודש ח ברו – ְוַאתָּ

אמצעי למזלנו באמצעות  .יותרהרבה  אנו צריכים להיות זהירים נבחרי הציבור מכירים בצורה אישית את 

פרטים ומעשים שבעבר קל אנו חשופים ליותר ון מוגבל ( יש לקחת בערבשכמובן  ) השונים התקשורת

                                                         . השונים של המועמדים וטיבם על אופייםללמוד כולים וכך אנו יהיה להסתיר 

י " ממון שאינם זקוקים לספונסרים  הון ועלי ב " עשירים שאין צריכין להחניף ולהכיר פנים -ַחִיל -ַאְנשֵׁ

                                                        ...                    ז כספי ציבורובזבו  הטיית מכרזים ,צפו להקלותיו"נדיבים" ש

י ֱאֶמת             " יהיו דבריהם נשמעיןל ידי כן כדאי לסמוך על דבריהם שע אלו בעלי הבטחה ש - ַאְנשֵׁ

.  אחוז הנמוך של קיום ההבטחותה וומה בחירותלפני  כולנו יודעים מה שוות הבטחות של מתמודדים

וכבר כי מצע ) אינן טורחות לחבר מסמכבר ך שמפלגות די כלמעשה הציבור איבד אמון בהבטחות עד כ

                                                                                       ? כי אין ציפיות ...(  יםמצעונות בבחירות האחרמדוע אין  -בחידוד לשון  אמרו

ַצעש  " י בָּ בשביל  לא צריך לשנוא את הממון אבל הכוונה היא שלא לעוות דין  " ששונאין את ממונם  - ְנאֵׁ

 לטובת הציבור ולא לטובת הרווח האישי. נטו  אינטרסיםפעול מתוך לוממון 

י י המידות "הנבחרים היו בעל ל, אם כ)עפ"י מנחם בקר ( שואל רבי מנחם מנדל מקוצק י  ִיְראֵׁ  , ַחִיל-ַאְנשֵׁ

י ֱאֶמתקִ ֱאֹל ַצע, ים, ַאְנשֵׁ י בָּ רק  או מאות וחלקאלפים בכירים האחראים על לניתן למנות חלק " כיצד  ש ְנאֵׁ

אלא עונה ?   יתמרמרוויפגעו הזוטר  מינוי את הבלו קיחשש שאלו שאין ות ? האם על חמישים או עשר

י ֱאֶמת " ר מקוצק "האדמו ועל   שיקולי אגו וכבודהשיקול הציבורי אצלם גובר על ו לא רודפי כבודו"   ַאְנשֵׁ

  זאת לפגוע בהם.אין בכן 

ל ֲאֶשר פועל לפי עצת יתרו אולם הכתוב אומר " משה  ְתנֹו; ַוַיַעש, כ  ֶשה, ְלקֹול ח  ַוִיְשַמע מ 

ר מָּ י אָּ ֶשה ַאְנשֵׁ ל-ַוִיְבַחר מ  אִשים ַעל-ַחִיל ִמכָּ ם רָּ תָּ ן א  ל, ַוִיתֵׁ אֵׁ ם-ִיְשרָּ עָּ י משה בחר ""  הָּ  " ַחִיל-ַאְנשֵׁ

שה התכונות ומ היו את כל ארבע רבים מהשופטים לאליתכן שפה נעלמו שאר הקריטריונים ? אי

י ב נאלץ להסתפק בקיאים שהם  - אנשי חיל "ספורנו הרב שמואל אליהו מביא מדברי  .ַחִיל-ַאְנשֵׁ

ִהנֵׁה  "התכונות אגב על דוד המלך נאמרו  " וחרוצים לברר וללבן אמתות דבר ולהביאו אל תכלית

ן  ַע ַנגֵׁ דֵׁ ית ַהַלְחִמי י  ן ְלִיַשי בֵׁ ִאיִתי בֵׁ ַאר וה' ִעּמֹוְוִגּבֹור ַחִיל ְוִאיׁש ִמְלָחָמה ּוְנבֹון ָדָבר ְוִאיׁשרָּ וכן "   תֹּ

 .לרות, שהייתה אשת חיל ויראת ה', והמשך לבועז שהיה גיבור חיל וירא אלוקים

נָּכֹון  רבינו יונה כותב "שכפי מהתכונות הנדרשות הללו  עמדים אשר יבחרו יהיומולבע"ה ש

ה חָּ י ַהְשגָּ אשֵׁ ם רָּ י ַחִיל, ְלִתתָּ ם ַאְנשֵׁ עָּ ל הָּ י ֱאֶמת, ְוַלֲחזֹות ִמכָּ ר ִלְבחֹור ַאְנשֵׁ בָּ  " ַהדָּ

 . םשבת שלו

 שלר איתן

  אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת אבי, מורי ורבי 


