
 טתשע"אלול                     ס"ד ב

               בראיה אקטואלית שופטיםנגיעות מפרשת השבוע 

עושה רושם שכולם מכפישים את  ,, שמאלימין .רי תעמולת בחירותידתש השבוע התחילו )שוב (

 .         והצעות לשיפור מפלגותלא רואים מצע של וכמעט  .ענייניותהתקיפות אישיות ולא  .כולם

מיד כשיבחר בלבד ומועמד היא בהחשיבות כל  נראה שהמהות לא חשובה אלאבכלל  ."נגד"כולם 

                                                                                     ועוד מתפלאים שאחוזי ההצבעה נמוכים....התיפתרנכמובן כל הבעיות המועמד 

ְפִטים  .לא חשוב מי המנהיג חשובה הדרךש מזכירההפרשה  .ענייניםהיות קוראת ל פרשת השבוע שֹׁ

 ישרותקין  אויר וןערכת משפט ושלטהוראות בנושאי מהפרשה מציבה לנו כמו פרומו לבחירות 

  .גבולות ואיסוריםיש  רה"מ (ובתרגום להיום )  מלךלואפילו  תיוחברת תמנהלי ת,מדיני מבחינה

 .התווית דרך ישרה נחוצה וראויהלשם עם הרכבתה ישראל ב הממשלכל ראוי לקרוא פרשה זו בפני 

                     :כפי שנאמר  תאו דתי תחילוני אלשמש מצע לכל מפלגה מימין ומשמהפרשה ראויה ל

ן"  ְטִרים, ִתתֶּ ְפִטים ְושֹׁ יך-ְלָך ְבָכל-שֹׁ ת...ְשָערֶּ ט-ְוָשְפטּו אֶּ ק-ָהָעם, ִמְשפַּ דֶּ ֹׁא  .צֶּ ִכיר -ל ֹׁא תַּ ה ִמְשָפט, ל טֶּ תַּ

ד-ָפִנים; ְולֹׁא חַּ ח שֹׁ ִדיִקם ִתקַּ י צַּ ף ִדְברֵּ לֵּ י ֲחָכִמים, ִויסַּ ינֵּ ר עֵּ ּוֵּ ד ְיעַּ חַּ שֹׁ ף .ִכי הַּ ק, ִתְרדֹׁ דֶּ ק צֶּ דֶּ ן ִתְחיֶּה ... צֶּ עַּ ְלמַּ

ת ְשָת אֶּ ץ-ְוָירַּ ֹׁא ָתסּור, ִמן...ָהָארֶּ ר-ל ָדָבר ֲאשֶּ מֹאל יִַּגידּו ְלָך-הַּ ְך ...ָיִמין ּושְׂ לֶּ יָך מֶּ ק,  ..ׂשֹום ָתִׂשים ָעלֶּ רַּ

ה-לֹׁא ה..,לֹו סּוִסים-יְַּרבֶּ ֹׁא יְַּרבֶּ הלֹו נָ -ְול ֹׁא יְַּרבֶּ ף ְוָזָהב, ל סֶּ ֹׁא ָיסּור ְלָבבֹו; ְוכֶּ ד-ִשים, ְול -ְלִבְלִתי רּום לֹו ְמאֹׁ

ָחיו, ּוְלִבְלִתי סּור ִמן אֶּ ִמְצָוה -ְלָבבֹו מֵּ מֹאולהַּ ל ָיִמין ּושְׂ ן יֲַּאִריְך ָיִמים עַּ עַּ ב -ְלמַּ רֶּ ְכתֹו הּוא ּוָבָניו, ְבקֶּ ְמלַּ מַּ

ל                                                                                                                       " ִיְׂשָראֵּ

כן אנו ואוכו'  נביא שקר עתידות "איה בקפה וגילוי "רניחוש איסורי בסקרים ...עוסקת  הפרשה גם

  .ןלמיניהבחוסר יכולתם לצפות מגמות עם מתגלים בכל פחירות סקרי הברואים שגם 

ן " ְטִרים, ִתתֶּ ְפִטים ְושֹׁ יָך-ְלָך ְבָכל-שֹׁ                            .של פירושים אקטואלייםלאורך הדורות . תילי תילים " ְשָערֶּ

         ששלוש פעמים ביום אנו מתפללים  מציין "ר ממודזיץ ) עפ"י מנחם בקר (האדמואוב ר' שאול ט

השיבה שופטנו  הדגישלבקש ולחשוב  אשונה ויועצנו כבתחילה " מדוע " השיבה שופטינו כבר

הם כם רדה שכשמתבוננים בשופטים ומנהיגים נמצא שבתחילכבתחילה ? והוא משיב  , כבראשונה

באמונה וביושר אולם ככל שעובר הזמן  ישרות ונכונים בלב שלם לשרת את העםבעלי כוונות טובות 

נגיעות סירות לציבור ויש אף שזונחים את דרך הישר מתוך יש רפיון טבעי בתחושת הנאמנות והמ

ראשונה " שהשופטים והמנהיגים יתנהגו לאורך לכן אנו מבקשים "השיבה שופטינו כב ופניות אישיות

בעלי תפקיד חדש עם כל הרצון והמוטיבציה ויהי רצון שיהיו נכונים כל פעילותם כפי שמתנהגים 

 כפי שהתחילו .כוונות טובות ת ולפעול במסירו

 .              סופו' שלמה קרוגר רבה של ברודי אמר שקיים קשר ענייני הדוק בין תחילת הפסוק לר

שירות השיפוט פריסה רחבה ככל האפשר של ב ,יךכל שעררבים , ב ודייניםשופטים כאשר ממנים 

וכלו להיות מתונים י הרי שלא יהיה עומס על מערכת המשפט והשופטים ן לכלוזמי יהיה נגישוהוא 

משפט מלאכת הששופטים הרי מעט דין ויהיו מעט בתי אם את העם משפט צדק אולם  בדין ולשפוט

  .שש אמיתי שלא יהיה משפט צדקואז יש ח חילזוןכבחיפזון או לץ לעבוד את

ן "לפסוק פירוש ידוע  ְטִרים, ִתתֶּ ְפִטים ְושֹׁ יָך-ְלָך ְבָכל-שֹׁ ן הוא הדגש על ה " " ְשָערֶּ בראש   ."ְלָך-ִתתֶּ

    ,ר לעצמךתיהיה שוט ,יםעצמך מעצורותשים לגבוהים בקריטריונים ובראשונה תשפוט את עצמך 

  .ט אחריםופרק לאחר זאת אתה רשאי לש ,עם עצמךתחמיר עם אחרים יותר מאשר אתה מחמיר שלא 

שהוא יעוות את הדין ולא יגיע הרי  ם שלוליקוייהו ומתעלם מכשאדם רואה בעיקר את חסרונות זולת

לעומת זאת  שלווהליקויים החסרונות דם שופט את עצמו בקביעות ורואה את אכאשר . למשפט צדק

ת " צאה תיהיהוהתהרי ששל חברו  המעלותמעריך את הוא  ט-ְוָשְפטּו אֶּ ק-ָהָעם, ִמְשפַּ דֶּ  "  צֶּ

 

 

  
 שבת שלום 

 שלר איתן 

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן אטל ונתן ז"ל


