
 
 

   שמשות שבורות  – פרשת דברים 

ם"  משה את השופטים:  ְמַצוֶּהפרשה  תחילת הב יכֶּ ין ֲאחֵּ ֹמַע בֵּ רֹו  ,שָׁ ין גֵּ ִחיו ובֵּ ין אָׁ ין ִאיש ובֵּ ק בֵּ דֶּ ם צֶּ   " וְשַפְטתֶּ

 )א טז(.

שיש כאן אזהרה לדיינים בבית הדין שלא ישמעו את    ואמרודרשו פסוק זה  רבותינו במסכת סנהדרין )ז:(  

 מותרת רק בנוכחות שני הצדדים. הצדדים  שמיעת טענות  .  א בעל הדין השניודברי אחד מבעלי הדין לפני שיב

יש    טענותיו ללא נוכחות הצד השני,אפשרות לטעון את  הצדדים  לאחד  אם תהיה  איסור זה הוא שההסבר ל

 כי אין מי שיכול להכחיש את דבריו.  חשש שהוא לא יגיד את כל האמת,

 

לת רבה ד האמרו רבותינו במדרש )ק"  :כך  ין שאל אותו אחד הרבנים'של רבי ישראל מרוז  מצוָׁההביום בר  

  שאל אותו הרב  –  "אם כן.  , ועד אז יש לו רק יצר הרעמצוָׁהשיצר הטוב מגיע לאדם ביום שנעשה בר    יג(

 " היצר הטוב?עזרתו של להתגבר על היצר הרע בלי עד עכשיו  איך יכולתָׁ " –

הרי אסור לשמוע רק צד    : כל פעם שיצר הרע בא לפתות אותי, אמרתי לו"ב  ין:'רבי ישראל מרוזלו  ענה  

וכך ניצלתי    !שהוא יצר הטוב  ,לשמוע גם את הצד השניאוכל  שאז    אחד, לכן תחכה עד גיל שלוש עשרה,

 . "מלחטוא

 

םאם יקיימו הדיינים את הציווי " יכֶּ ין ֲאחֵּ ֹמַע בֵּ , ויתנו  בנוכחות שני הצדדיםהצדדים  טענות  את    ושמע", וישָׁ

ק"   :המשך הפסוקאת טענותיהם, אז יש סיכוי שיתקיים    לשני הצדדים הזדמנות שווה להשמיע דֶּ ם צֶּ   "וְשַפְטתֶּ

שאסור שתהיה לדיין שום נגיעה אישית לנושא הנידון, או לאחד    אמרו רבותינואך לא די בכך.  .  )א טז(

או    –  נגיעה אישיתל  אהיא דוגמלקיחת שוחד    וות הדין.כי הנגיעה הזאת יכולה להביא לידי עִ   מבעלי הדין,

ְוֹשַחד לֹא ":  כג ח( שמות  מזהירה התורה בפרשת משפטים )ועליה    –  "עניינים  ניגודכפי שזה נקרא היום "

ח י ַצִדיִקים ,ִכי ַהֹשַחד ְיַעוֵּר ִפְקִחים ,ִתקָׁ ף ִדְברֵּ  . "ִויַסלֵּ

ו שמספרת  כמ  וות הדין,יכול לגרום לעִ   "אבק שוחד"יכול להטות את הדין, אלא אפילו  ממש  לא רק שוחד  

לפניו לדין ניגש אליו   דעמוהתעתד לאחד מבעלי הדין ש:  על האמורא אמימר  הגמרא )מסכת כתובות קה:(

שבגלל טובה זו שהוא עשה לו, הוא מרגיש אהדה    אמר לו אמימר.  והסיר ממנו נוצה שעפה ונחתה על ראשו

 ו!אותלדון נגיעה זו הוא פסול מבשל כלפיו, ו

 

לו חרב מונחת לו בין ירכותיו, שאם  ילעולם יראה הדיין את עצמו כא  סנהדרין )ז.(:אמרו רבותינו במסכת  

   תחתוך החרב את רגליו.ישר ויסטה מדרך היטה את הדין 

אלא לכל    לא רק לדיין בבית הדין,נכונה    וזהרה ז, שאעל מאמר זה אמר רבי ישראל מסלנט באיגרת המוסר

הנגיעה האישית יכולה כי הוא נוגע בדבר, אין לבדוק אם  ועלי ,בכל הכרעה שאדם צריך לקבל: ואחת אחד



 
 

  , אם אדם מסתפק האם לאכול במקום מסוים בגלל חשש כשרות לדוגמא: . שגויהלגרום לו להחליט החלטה 

עשוי   רצונו העז לאכולוי,  אינו נקשיקול הדעת שלו  באיסור.  הוא עלול להיכשל  הוא מאוד רעב,  בזמן ש

 ., שלא כדיןהחלטה שאפשר לאכול במקום זהקבל להשפיע עליו ל

ק"קיים ל וכך יוכללכן אדם צריך להעלות למודעות שלו מה הן הנגיעות שלו,  דֶּ ם צֶּ  .)א טז(  "וְשַפְטתֶּ

 

גורו ִמְפנֵּי ִאיש"  אזהרה נוספת לדיין בהמשך הפרשה: משה מזהיר את הדיינים שלא יפחדו    )א יז(.  " לֹא תָׁ

 העומד לפניהם, גם אם הוא אדם אלים וקשה. מפני בעל הדין 

כששמע אותו אדם .  הרב של ירושלים, שפסק לחובתו של איש תקיף ועז פנים  מסופר על רבי שמואל סלנט,

 !"אני אשבור את כל החלונות שבבית הרב !אני לא אשתוק ,רבי" אלים את פסק הדין צעק ואיים:

 ?!" שתוק על כךואתה חושב שאני א"  ענה לו רבי שמואל בתקיפות:

 ...נבהל אותו האיש וחשב שרבי שמואל יתלונן על כך במשטרה

מה התכוונת לְ ,  ינו"רב  ידעו שאין דרכו של רבם לעשות כך שאלו אותו:ר  שאתלמידיו של רבי שמואל  

 "כשאמרת שלא תשתוק על כך? 

אלא    ...אשתוק  התכוונתי להגיד שאם הוא ישבור את השמשות, אני לא: "ענה להם רבי שמואל בבת צחוק

 . "ואומר לו שיתקן את השמשות השבורות ,מיד אזמין זגג

 


