
 
 

 / הרב אלישע וולפין פרשת שופטים: שופט תתן לך, לא לחבריך!

 

 חברים יקרים,

 

פרשת שופטים, אחת הפרשות הענקיות והמוסריות ביותר בתורה, פרשה המגבילה את כוחם של 

ודורשת מהם להיות נאמנים, ללא משוא פנים, לצדק  -המלך, השופט, והכוהן  -בעלי השררה 

השבוע, כשראש עיר גדולה בישראל עצורה בחשדות של שוחד ושחיתות. דווקא … ולמשפט! מדהים

 בעצם, יש שבוע שהפרשה הזאת לא מתאימה???

  

ת כ'(  -)דברים י"ז, י"ח  יָך, וְָשְפטּו אֶּ ֵֹׁתן ְלָך ִלְשָבטֶּ יָך נ ר ה' ֱאֹלהֶּ יָך ֲאשֶּ ן ְלָך ְבָכל ְשָערֶּ ְֹׁטִרים ִתתֶּ ְֹׁפִטים וְש ש

דֶּ  ט צֶּ ִכיר ָפנִים, וְֹלאָהָעם ִמְשפַּ ה ִמְשָפט, ֹלא תַּ טֶּ ֵלף -ק. ֹלא תַּ ּוֵר ֵעינֵי ֲחָכִמים וִיסַּ ד יְעַּ ֹׁחַּ ש ד, ִכי הַּ ֹׁחַּ ח ש ִתקַּ

ֵֹׁתן ָלְך.  יָך נ ץ אשר ה' ֱאֹלהֶּ ת ָהָארֶּ ְשָת אֶּ ן ִתְחיֶּה וְיָרַּ עַּ ֹׁף ְלמַּ ק ִתְרד דֶּ ק צֶּ דֶּ ִדיִקם. צֶּ  ִדְבֵרי צַּ

 

 לא תיקח שוחד! 

 

כב בחדשות לא מעט לאחרונה. ולא, זו לא תהיה דרשה בגנות הפוליטיקאים השוחד מכ

אני מאחל מעומק לבי לראש עיריית נתניה שתוכיח את חפותה ותצא נקייה מכל … המושחתים

הפרשה הזאת, לא רק למענה, אלא גם למעננו! ובכלל, אין לי שום ספק שריבוי הגילויים והאישומים 

גברות השחיתות בארצנו. ההפך! אנחנו פשוט הרבה יותר מודעים לכך, בגין שחיתות לא נובעים מהת

והתקשורת "רואה" יותר ונשכנית ונועזת יותר מאי פעם בעבר. ובעיקר, החוקים היום נוקשים יותר 

ובהירים יותר דברים שבעבר נחשבו לגיטימיים כבר אינם מותרים היום. כמו בנושא ההטרדות 

דעות גברה, והחוקים נעשו הרבה יותר דקדקניים באשר למה נחשב המיניות, הן לא גברו, רק המו

 להטרדה ומה לא. וטוב שכך! 

 

 אז אם לא דרשה מוסרנית על מעללי מנהיגינו, מה כן?

 

 אני רוצה לבדוק השבוע, מהו בדיוק שוחד.

 

 הנה כמה שורות מויקיפדיה, על פי הערך "שוחד":

 

על מנת שיפעל באופן הנוגד את מטרות תפקידו.  "שוחד הוא תשלום הניתן בחשאי לנושא תפקיד

מתן שוחד, קבלת שוחד ותיווך לקבלת שוחד הם מעשי שחיתות המטופלים כעבירות פליליות לפי 

 חוק העונשין במדינת ישראל". 

 

תשלום איננו רק תשלום כספי. הנה ציטוט מחוק העונשין הישראלי: "כל דבר שיש בו משום טובת 

 ם שוחד מינוי, גיור, הלוואה, הנחות ועוד." הנאה, יכול להיות ג

 



הפרשה שלנו, בדומה לפרשת משפטים בספר שמות, מכירה בכך ששוחד איננו רק טובות הנאה כמו 

כסף, מינוי, הנחות, שירותי מין, וכן הלאה. אלא כל דבר העלול להטות את ליבו של בעל השררה. כך 

בין אם מדובר על  -הבכיר של העבריין הניצב לפניך למשל, ישנו איסור חמור על הסתנוורות ממעמדו 

למצוא חן בעיני ההמון המבקשים את דמו ואת  -ניסיון למצוא חן בעיני האיש, ובין אם ההפך בדיוק 

ראשו של האיש רם המעלה. בכלל, יש להתעלם לחלוטין מקולות ההמונים הצובאים על דלתות בית 

 ן או לכאן. איסור גורף על פופוליזם!!!המשפט בחוץ ודורשים להטות את המשפט לכא

 

 ו, משחדים ומשוחדים רוב הזמן, או לפחות לפעמים. -נ-ל-ו-אני רוצה להציע, שכולנו, כן, כ

 

כל שליחות, כולל  -מעט מאוד אנשים באמת נקיים משיקולים זרים בבואם למלא את שליחותם 

לתלמידים מסוימים, וכולנו מכירים השליחות ההורית. כולנו מכירים את המורים שמתייחסים אחרת 

את האנשים שתמיד ידעו לומר את הדבר "הנכון" בזמן "הנכון" במקום "הנכון" ולאוזניים "הנכונות". 

רובנו נמסים למשמע מחמאות ופרגונים )אולי גם נבוכים, אבל מתחת למבוכה, בא לנו להגיד "די, 

 טוב, תמשיך...".… די

 

 שיבה נקייה מהטיות, חשיבה שהיא צלולה לחלוטין!אני לא מכיר הרבה אנשים עם ח

 

כנער מאוד אהבתי את הספר "כמעין המתגבר" של איין ראנד. הרבה אהבו את הספר והיה צריך אז 

להירשם ברשימת ההמתנה של הספרן בכדי לקרוא אותו. אהבנו אותו, ובעיקר הערצנו את גיבור 

תו דווקא משום שהוא סימל את הדמות הספר, הווארד רוארק, הארכיטקט הנועז. אהבנו או

האולטימטיבית שלא ניתן לשחד, לא ניתן להטות, ולא ניתן "לגנוב" את דעתו. כולנו רצינו להיות 

 it takesומן הסתם בכולנו ישנו הגרעין הזה בתוכנו, אחרת לא היינו מזהים אותו ברוארק ) -כמוהו 

one to know oneנו, שכן, זו הדרך! זו האלוהות בהתגלותה! כמה (, וכולנו יודעים עמוק עמוק בתוכ

משעשע שאיין ראנד )היהודייה( הייתה כל כך אתאיסטית וכל כך אנטי דתית, בעוד הספר הזה הוא 

אחד הספרים "הדתיים" ביותר והאלוהיים ביותר במהותו העמוקה! אני בטוח שהכלא מלא באנשים 

 צעירותם.שהעריצו את דמותו של רוארק כשהם קראו את הספר ב

 

למרות הערצתנו לרוארק, כולנו היינו, ועדיין הננו, יותר דומים לפיטר קיטינג, הארכיטקט … אלא ש

וגם קינא ותיעב אותו  -אפילו קיטינג עצמו העריץ את רוארק …. מקורי-הצבוע, הלקקן, האופנתי, הלא

ל קורבן לשוחד כי לא היה בו את הדבקות העיקשת באמת המוחלטת שלו, והוא בקלי קלות נפ -

 …החברתי, הכספי, האופנתי

 

ִדיִקם! ֵלף ִדְבֵרי צַּ ּוֵר ֵעינֵי ֲחָכִמים וִיסַּ ד יְעַּ ֹׁחַּ ש ד, ִכי הַּ ֹׁחַּ ח ש  ֹלא ִתקַּ

 

"דומה ש]המילה[ 'שחד' קרוב ל'שחט' הרב שמשון רפאל הירש, מפרש כך את המילה שוחד: 

לו. הכוח הרוחני, המכשיר אדם להיות ו'שחת'... השוחד ממית את כוחו הרוחני והמוסרי של מקב

 -השוחד יעוור פקחים …. שופט, נקרא "פקח", דהיינו, בהירות המחשבה ופתיחותה לתפיסה נכונה

הווה אומר, השוחד מטשטש את בהירות ראייתם ]דווקא[ של אלה שראייתם בדרך כלל חדה 

אחיזה ויציבות ]כמו 'שלף'[.  'סלף' אין משמעו לעקם ולעוות, אלא להתנודד ללא -… ויסלף…. ובהירה

השוחד יגרום לכך שגם שופט רודף צדק לא יאמר את דבר האמת והצדק בהחלטיות הדרושה ובלשון 

לפי דבריו של רבא )תלמוד בבלי, …. החדה והחלקה של אדם מחוסר פניות. ראייתו מטושטשת

 השופר עם צד אחד".  בלי משים מזדהה -מסכת כתובות, דף ק"ה, עמוד ב(: 'מאי שוחד? שהוא חד' 

 

 לכן, ההזמנה לשבת זאת היא כפולה:



שניזהר מלצקצק בלשוננו לשמע איש ציבור נוסף שנעצר בעוון שוחד. שלא נאמר, "מה גם  .1

הוא? מי היה מאמין???". כי כולנו משוחדים, כולנו רואים מטושטש, כולנו מביטים על 

ברתי, ההתניות שגדלנו עליהן המציאות מבעד לאדי החנופה, האופנה, החדשות, הלחץ הח

אסור אסור אסור שאיש ציבור יתפתה לקחת שלמונים  -. נכון, זה ממש לא אותו הדבר 'וכו

ולהטות החלטות לטובת המשחד! אבל מצד שני, במהות, זה לא כל כך שונה. חשיבתנו, 

לעיתים מאוד קרובות )אני נזהר מלומר תמיד(, "גנובה" ומוטית. או, במילים אחרות, 

 שוחדת!מ

שנתבונן בחשיבה שלנו, ונתוודע מעט אל המקומות שבהם אנחנו עצמנו מוטים, שבהם אנחנו  .2

מוותרים על האמת העמוקה ביותר שלנו, המוזרה, ואולי אף המסוכנת )חברתית( שרוחשת 

בתוכנו. ואם באמת נעמיק, נגלה שאכן, חשיבתנו איננה מקורית במיוחד, ואיננה נאמנה 

 ו. ליושב במרומי ליבנ

 

ן ְֹׁטִרים, ִתתֶּ ְֹׁפִטים וְש ְלָך". תתן לך! -אני מאחל לעצמי שאקח ברצינות את דברי הפרשה בפתיחתה: "ש

לא לחבריך, לא למנהיגיך, אלא לך. ושאעשה כמיטב יכולתי לנקות את החשיבה שלי ולחדד את 

 הנאמנות שלי לאמת הפנימית והעמוקה ביותר. שלי.

 

 שבת שלום,

 

 אלישע


