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 למה יש כל כך הרבה 
עורכי דין יהודים?

בם בר.  ישראן  בני  קורות  את  םשה  סוקר  ספר  ברימ  בפתח 
תחיןת סיפורו — בםינוי שופטי ההמ וםנהיגיו, ראשי האןפימ, 

הםאות, החםישימ וההשרות. והוא םםשי  וםספר:

ין ֲאֵחיֶהמ  םַֹה ֵבּ ֵהת ַהִהוא ֵןאםֹר: ָשׁ ְפֵטיֶהמ ָבּ ה ֶאת ֹשׁ ָוֲאַצֶוּ
ירּו  רֹו. ןֹא ַתִהּ ין ִאיׁש ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין ֵגּ מ ֶצֶ ק ֵבּ ַפְטֶתּ ּוְשׁ
ֵני  ִםְפּ ָתגּורּו  ןֹא  ָםהּון.  ְשׁ ִתּ ָגּ ֹן  ַהּ טֹן  ָקּ ַהּ ט;  ָפּ ְשׁ ִםּ ַבּ ָפִנימ 
ה  ִיְקֶשׁ ר  ֲאֶשׁ ָבר  ְוַהָ ּ הּוא.  ֵןא־ןִֹהימ  ט  ָפּ ְשׁ ַהִםּ י  ִהּ ִאיׁש, 

יו. ) ברימ א, טז-יז( ַםְהִתּ ְקִרבּון ֵאַןי ּוְשׁ מ — ַתּ ִםֶהּ

וה , את שהר ספר נאומ־חייו, את פתח הסיהומ הג ון שן קורות 
ישראן בהבר ושן ייהו ו ההתי י ההמ ק וש, םק יש םשה ןִםנהן 
בסיסםה  הנושא  חשיבות  את  יתםצת  נאוםו  בהםש   םשפטי. 
ְרּ ֹף" ) ברימ טז, ה(. הםיןימ צ ק וםשפט  הנצחית "ֶצֶ ק ֶצֶ ק ּתִ
בחוםש  פהמ   18 םופיה  צ "ק  השורש  הוןו.  הספר  את  שוזרות 

 ברימ, והשורש שפ"ט ןא פחות ם־48.

הצ ק היה ןאור  ה ורות ןבה הפוהמ שן אםונת ישראן. 
ןשםה,  "ר יפת  הת  הי  איינשטיין  אןברט  שן  זהורימ  בריו 
אהבת צ ק הםהט קנאית, והםיהה ןהצםאות אישית — אןו הן 
ןהוהבימ  ןהו ות  ןי  הגורםות  היהו ית  הםסורת  שן  תהונותיה 
הן הי נון תי אן תוהה". בםהן  תהנית טןוויזיה שההנתי ןבי־
שנתםנתה  הראשונה  האישה  קֹוְסְגרֹוב,  הייזן  את  בי־סי שאןתי 
ןשופטת בסקוטןנ , חברה פהיןה בקהיןה היהו ית בא ינבורו, 
םה גרמ ןה ןבחור בקריירה םשפטית. היא השיבה האיןו ה בר 

ברור םאןיו: "הי היה ות םןם ת: צ ק צ ק תר וף". 

אח  םהורהי ה ין היהו ימ הג וןימ בזםננו, אןן  רשוביץ, 
הראשון  היהו י  הור ־ה ין  "אברהמ:  ושםו  ספר  ןפרסמ  הום  
בהוןמ )ובשומ אופן ןא האחרון(".1 אברהמ אבינו הוא בהיניו "אבי 
הםקצוה הםשפטי, סנגורמ שן הםקוןןימ הםוהן ןהסתהן בהון, 
אפיןו בחםת זהםו שן אןוהימ, ה י ןהגן הן ןקוחותיו"; ןא רק 
גמ םייס  שרשרת ארוהה שן הורהי  םייס  הםונותיאיזמ, אןא 
תושבי  ןםהן  אברהמ  תפיןת  את  םתאר  יהו ימ.  רשוביץ   ין 
טל"( בצבהימ חיימ שן  ּפָ ה ִםׁשְ ן ָהָאֶרץ ןֹא ַיֲהׂשֶ ס ומ )"ֲהׁשֵֹפט ּהָ
 רםת בית־םשפט — השאברהמ הוא פרקןיטמ שן אזרחי ההיר, 
ואןוהימ הוא הביהון הנאשמ. תפיןת אברהמ היא החןוץ־הםבשר 
שן םקרימ רבימ הםתוה ימ בתורה, בנביאימ ובהתובימ, שבהמ 

טהנו הנביאימ בשמ הצ ק באוזני אןוהימ ובאוזני ההמ.

בהי ן הםו רני היהו ימ בוןטימ בהוןמ הםשפט. בארצות 
הברית ההםי ה הקהיןה היהו ית שורת שופטימ בהירימ, ביניהמ 
גינסבורג  ביי ר  רות  פרנקפורטר.  ופןיקס  קר וזו  ברנ ייס, 
הםשפט  ןבית  שהתםנתה  השנייה  האישה  הייתה  היהו ייה 
נשיאי  שןושת  םבין  שניימ  ו־2008   1996 השנימ  בין  ההןיון. 
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הוא  בני הא מ,  ןא  הוא שאןוהימ,  םן השםיימ,  תורה  ביה ות, 
םקור החוק הםחייב. 

שנית, םוטן הןינו ןפרש את החוק. זו אחריותנו השוםרי 
קון  את  ןתאר  ה י  נוקט  שםשה  הביטוי  פה.  שבהן  התורה 
ְוןֹא  ָגּ ֹון  "קֹון  סיני,  הר  ישראן שםהו בםהם   האןוהימ שבני 
ָיָסף" ) ברימ ה, יח(, םובן ןפרשנימ בשתי  רהימ סותרות ןהאורה, 
הוסיף  וןא  ח ן  ןהבין שהקון  את שתיהן. אפשר  םביא  ורש"י 
יסף" םשםהו  ש"ןא  ההפ :  את  ןהבין  גמ  אפשר  א   ןהישםה, 
האםת  א   היומ.  וה   םאז  ןהישםה  םםשי   והקון  ח ן,  ןא 
היא שאין סתירה. הקון שנשםה ואז ח ן הוא קוןה שן התורה 
שבהתב. הקון שןא ח ן וםםשי  ןהישםה הוא קוןה שן התורה 

שבהן פה.

"םן השםיימ", א  הן התורה שבהן  היא  התורה שבהתב 
ַםִימ ִהוא" ) ברימ ן, יב(.  ָ פה  ורשימ חז"ן5 את הפסוק "ןֹא ַבּשׁ
היה ות היא אמ הן שיחה םתםשהת בין נותן החוק ןבין םפרשי 
הי "הן  יין ש ן  בין היתר, םהוונימ חז"ן באםרמ  החוק. ןה , 
 ין אםת ןאםיתו אפיןו שהה אחת — םהֶןה הןיו ההתוב האיןו 

נהשה שותף ןהק וש ברו  הוא בםהשה הבריאה".6 

שןישית, החינו  הוא הר  יסו י ביה ות, וןיםו  התורה, 
ישהיהו  היינו החוק, הוא םיסו ות החינו . הן ה   יבר הנביא 
יְראּו  ִתּ ַאן  ם;  ְבִלָבּ ּתֹוָרִתי  ַעם  ֶצֶ ק,  יְֹ ֵהי  ֵאַןי  ְםהּו  "ִשׁ השאםר 
ָחּתּו" )ישהיה נא, ז(. ןה  היוון הנביא  פָֹתמ ַאן ֵתּ ּ ֻ ת ֱאנֹוׁש ּוִםִגּ ֶחְרַפּ
ָרֵאן ַאֲחֵרי  ית ִיְשׂ ר ֶאְהרֹת ֶאת ֵבּ ִרית ֲאֶשׁ י זֹאת ַהְבּ ירםיהו השניבא "ִהּ
ה,  ֶבָנּ ם ֶאְכֲתּ ם ְוַעל ִלָבּ ִקְרָבּ י ֶאת ּתֹוָרִתי ְבּ ִםימ ָהֵהמ, ְנֻאמ ה': ָנַתִתּ ַהָיּ
ה ִיְהיּו ִןי ְןָהמ" )ירםיה ןא, ןב(. הן ה   ְוָהִייִתי ָןֶהמ ֵןא־ןִֹהימ ְוֵהָםּ

בתי הםשפט ההןיונימ בבריטניה היו יהו ימ: פיטר טייןור והארי 
 0.7 היהו ימ  היו  השןושימ  שנות  תחיןת  שן  בגרםניה  ווןף. 
אחוזימ םהאוהןוסייה, א  16.6 אחוזימ םהורהי ה ין והשופטימ.

םאפיין םסוימ שן התנ"  ראוי ןציון בהקשר זה. הםה םן 
הםפגשימ הנסהרימ ביותר בין הנביאימ ןקב"ה םיוצגימ ה רםות 
שן בית־םשפט. ןפהםימ, הגון אצן םשה, ירםיהו וחבקוק, התובה 
הוא האנושות או המ ישראן. אצן איוב, התובה הוא א מ יחי  
שבאו הןיו ייסורימ שןא ה ין. הנאשמ הוא אןוהימ הצםו. אןי 
את  התובהימ  ת"ח־ות"ט  בפרהות  יהו ימ  הן  ספר  התב  ויזן 
בני  את  התובה  הוא  אןוהימ  אחרימ,  בםקרימ  ן ין.2  אןוהימ 

ישראן ןםשפט.

הםקרא םציין את ה יאןוגימ הייחו יימ הןןו שבין שםיימ 
וארץ בםונח "ריב".3 ה בר נגזר םהרהיון שהיחסימ בין אןוהימ 
ןאנושות, ובפרט בינו ןבין המ ישראן, המ יחסי ברית —  היינו 
יחסי התחייבות ה  ית: הא מ יציית ןחוקיו שן אןוהימ, ואןוהימ 
יאיר ןו את פניו וישםור ןו אםונימ. הן צ  רשאי ןתבוה את הצ  

השני ן ין, הביהון, הן הפרת הברית.

נב ןת.  האםונה  היה ות  את  םציינימ  םאפיינימ  שןושה 
הראשון הוא הרהיון הר יקןי שהאשר אןוהימ םתגןה ןבני הא מ 
היה  אןוהימ  ההתיק,  בהוןמ  חוק.  שן  בצורה  זאת  הושה  הוא 
הוח. ביה ות, אןוהימ הוא ס ר, וס ר םושתת הן חוק. בהוןמ 
הטבה, הוןםן שן סיבות ותוצאות, הס ר םתבטא בחוק הם הי. 
אבן בהוןמ האנושי, שבו קיימ רצון חופשי, הס ר םתבטא החוק 
םהן  א   והוראה  ההוונה  שהניינו  "תורה",  השמ  םהאן  םוסרי. 
ַןהון חוק. םשםהותו הבסיסית ביותר4 שן ההיקרון היסו י ביותר 
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סיפר יוספוס פןביוס בהתבו "בִקרבנו אין אף איש אח  אשר ןא 
יקן ןו ןספר את הן החוקימ בהן פה םןפרש את שםו, הי הה 
נו ןהגות בהמ םראשית הגיהנו ןבינה ה  אשר נעשו חרותים  הסּהַ
בלבבנו".7 ןהיות ין  יהו י פירושו ןהיות, הםאםר הניב הבריטי, 

חוק". אנחנו אוםה שן םשפטנימ חוקתיימ. "םןוַם  ּבַ

ןםהל הי היה ות איננה רק הניין שן רוחניות. היא אינה 
רק םתהון ןישוהת נפשו שן היחי . היה ות היא םהרהת הנחיות 
חברתי".  "יופי  הינה  ז"ן  ןיהטנשטיין  אהרן  םה שהרב  ןיצירת 
חיינו  שן  הםשותפימ  הםרחבימ  אן  אןוהימ  בהבאת  ןה  הניין 
שווה  הבו   צ ק,  הםגןמ  חוק  חוק:  צרי   ה   ןשמ  הקיבוציימ. 
םפןה  שאינו  חוק  ובםהם ;  בצבה  תןוי  שאינו  הא מ  בני  ןהן 
ב ינו בין הני והשיר, חזק וחןש, ובםקרי קיצון גמ בין אןוהימ 
וא מ; חוק הקושר בין הםחוקק, הןא הוא הקב"ה, ןבין הפרשנימ, 
שהמ אנחנו; חוק הםאפשר ןחופש ןחיות בצוותא ח א המ הס ר, 

באופן שהחופש שןי ןא ייקנה בםחיר החופש שן .

אין פןא, אמ הן, שיהו ימ הה רבימ המ הורהי  ין.
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