
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ ה וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
 )יח' דברים טז(" צדק משפט"

" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה? )ויקרא יט טו( "בצדק תשפוט עמית�"אמר פי שכ" בצדק"לא אמר ו" צדק"מדוע אומר הכתוב 
צדק  משפטשות עלהדיי� חפו� יר שאכאומר הכתוב ש, חפ� לשפוט בצדקדיי� ל דולההערה גהקדוש שיש בפסוק 

, בדי� הנושאי�הצדדי� שני את עביר מבי� עיניו עליו לה. ויעמוד לדו� את האנשי� עליו לעשות זאת באופ� הבא
, דהיינו להתעל� מגופ� של האנשי� ולא לחשוב בזמ� המשא ומת� המשפטי מה המשמעות של הדי� עבור כל צד

על הדיי� לעיי� בדי� אלא , 'חייב לא' עו� האחר בולפי הטי' חייב לב' לפי הטיעו� הזה א"שלא יאמר , התובע והנתבע
לעמוד על הדי� לדעת הצור� הוא זו אלא ההוראה כעת את הצרי� האד� כא� שו� כאילו אי�  ההלכהצדדי ולברר את 

שלי� את המסקנה על יכל צדדי ההלכה ויחליט בנדו�  אחר שיעמוד עלרק ו, קובעות בנידו� הזההלכות התורה מה 
�  . החייבאת חייב לו, ה הזכאיות אזכועל פיה יוכל הוא ל, בעלי הדי

  

   )כ' דברים טז(" צדק תרדוף צדק"
. תורה בקשת לעשות צדקה עשה אותה ע� עמלי א�שז#ל חאמרו עוד ו. נקראת צדקה שהתורהשאומר מדרש ה
 .תלמידי חכמי� מנכסיה� תיהנושלה� היא ל תקנההו, תיד בתחיית המתי�קמי� בע עמי האר� אינ�מובא בגמרא שו

 עשה ע� ,שהיא צדקה ,נאמר #צדק#: שמדרשי� אלו רמוזי� בפסוק שלפנינו """"חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר 
וירשת את " .ה תזכה לתחיית המתי�כות ז#למע� תחיה# שבז .תורההכלומר ע� עמלי , כינוי לתורהשהוא #צדק# 

רבה יכל שכו. בג� עד� רוזכה נוטל חלקו וחלק חבשא� , במתנה "נות� ל� י�קל&אשר ה% א", אר� חיי�זוהי  "האר�
  . ירושהב ויתרבה חלק זכיות

  

    )כא' דברים טז( "אלקיך אשר תעשה לך' לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה"
" לחמי לאשי"� לה ראתוקג� והתורה , חלק גדול מהתורה ואהקרבנות ה �יענישלמרות ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מעיר ה

שו� פת לבורא אי� נוסכי , מאומהעלינו לדעת שאי� ה� צור� הבורא ואי� הוא ניזו� מה� בכל זאת . פעמי� רבות
דבר זה בא . ברואי�האת לא שינוי כמו שהיה טר� המציא היא לעצמותו ו, הנבראי�של מפעולות כתוצאה שלמות 

 וכל. )ז 'מיכה ו(" באלפי אילי�' החפ� ה"או  )ז 'איוב לה(" וא� צדקת מה תת� ל" :שאמרונביאי� לידי ביטוי אצל ה
פעולה נשגבה בנפש האד� שפועל י� יענוכי זהו , סודה� הקרבנות הוא מופלא על דר� ישעניהמפרשי� מסכימי� 

הסבירו ו. היה ראוי להיות על נפשובקרב�  נעשהכל התו� ידיעה ש ומוסי' בו שלמות ודביקות בהתבוננו על פעולתו
אבל  כל העולמות להיות� פוני� למטרה המכוונתאת  י�ומקשר י�מחברשהקרבנות , המקובלי�אצל חכמינו הר ווזב

  . מות פעולת�כ� אינו צרי� לשל, מות כל המציאותכמו שאינו צרי� לשל, הבורא יתבר�
  

  )יז' דברים יז(" ירבה לו נשים ולא"
 .המל� כמספר הנשי� שהיו לדוד, השמונה עשרלי של נשי� שמותר למל� לשאת הוא מיבותינו מספר המכסרלפי 
ואסופה  מעטוא� : "מהפסוק .)סנהדרי� כא(בגמרא  ל"את השאר למדו חז, נביאש בוריפנשי� שהיו לדוד כתובות בשש 

כ� , כלומר עוד שתי� עשרה נשי�, פסוקשב" כהנה"נשי� כנגד כל שש שהיו לדוד  )ח 'יב ב שמואל(" ל� כהנה וכהנה
לא יסור האיסור להרבות נשי� הוא כדי ש שהטע� רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר . שהיו לדוד המל� שמונה עשרה נשי� בס� הכל

והיא היתה אשה , א� כל חיחוה שהיתה עשתה שי פכ ',ה מיראתהאשה תפתה את האיש לסור מא ש, של המל� לבבו
  . קל וחומר א� תהיינה נשי� רבות, יחידה
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  )יח 'טזדברים ( "תתן לך בכל שעריך שופטים ושוטרים"
        ))))....ברכות סאברכות סאברכות סאברכות סא((((    ..."..."..."..."שופט�שופט�שופט�שופט�    וזהוזהוזהוזה    זהזהזהזה    בינוניי�בינוניי�בינוניי�בינוניי�... ... ... ... שופט�שופט�שופט�שופט�    רערערערע    יצריצריצריצר    רשעי�רשעי�רשעי�רשעי�... ... ... ... ����צדיקי� יצר טוב שופטצדיקי� יצר טוב שופטצדיקי� יצר טוב שופטצדיקי� יצר טוב שופט""""

מוכיח אות� על כל מעשיה� שה� עושי� ומראה לה� מי שהצדיקי� יש לה� בקרב� אצל ש "נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"מפרש ה
א� , "�יצר טוב שופט"י הכוונה הווז ,לעשות כראויו �כהלכת אות� רו ולא עשויחסהי� שג� במעשיה� הטובי� א

שעשו רעי� ההמעשי� את ג� ש מראה לה�היצר הרע ו ,ניה�יכל מעשיה� טובי� בע, הדבר הוא הפו� רשעי�אצל ה
כמו שאמר ו ,ג� היצר הטוב וג� היצר הרע, "�י� זה וזה שופטיבינונ" ,"�יצר הרע שופט"הכוונה  יהווז ,עשושטוב 
להתווכח בקרבו תמיד על  ,דרכי� האלוהאד� צרי� להחזיק עצמו בשני כלומר ה, "�יכגו� אנו בינוני"התנא ש� 

ויחשוב , ותומצה תייואינו יוצא ידי חובתו בעש' ה הוא מחסר בעבודתיחשוב שש ,מעשיו שיהיו תמיד לנגד עיניו
לא ש ,א' על פי כ�, אבל ,ויהיה שפל ונבזה בעיני עצמו, ראויההזכות בבצלילות ות המעשי� הטובי� אה שלא עש

האד� את א� יחזיק ש והטע� הוא, )יג 'אבות ב(" אל תהי רשע בפני עצמ�: "ל"ו חזאמרפי שעצמו כרשע כאת יחזיק 
עצמו את מייאש הוא כי , כשר וישרו כל מעשה מצוה או תורה ותפילה אשו� לעשות לא יוכל  אהואזי  ,עצמו כרשע

 �בשני  &בכל לבב�: "ל"זו חאמרמו שכ מדרגות יחדהי תלהחזיק בשצרי� האד� שצא יו .ראוי לזההוא באומרו שאי
דהיינו היצר טוב , ל"שופטי� הנהרמז לשני , "שופטי� ושוטרי� תת� ל�: "י כוונת הכתובהווז. ).ברכות נד(" יצר�

 �כ ,כי הוא כמו השוטר הרודה בע� לבלתי עשות רע, "שוטרי�"היצר הטוב בלשו� את מכנה הכתוב ו, והיצר הרע
  . 'הת אד� בשבט פיו ומראה לו מה שחיסר בעבודאת הסר יהיצר הטוב מוכיח ומי

  

 )יח' דברים טז(" צדק משפטושפטו את העם "

וא� לא וא� לא וא� לא וא� לא . . . . א� נעשה די� למטה אי� די� למעלהא� נעשה די� למטה אי� די� למעלהא� נעשה די� למטה אי� די� למעלהא� נעשה די� למטה אי� די� למעלה    ::::לעזרלעזרלעזרלעזראאאאבי בי בי בי אמר ראמר ראמר ראמר ר    ????מה זאתמה זאתמה זאתמה זאת. . . . שיש די� אי� די� ובמקו� שאי� די� יש די�שיש די� אי� די� ובמקו� שאי� די� יש די�שיש די� אי� די� ובמקו� שאי� די� יש די�שיש די� אי� די� ובמקו� שאי� די� יש די�במקו� במקו� במקו� במקו� """"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (נעשה די� למטה יש די� למעלהנעשה די� למטה יש די� למעלהנעשה די� למטה יש די� למעלהנעשה די� למטה יש די� למעלה

 שא� בית די� פסקו מיתה על הנאש� , �על פי הדי� בעדי� זוממיאת המדרש  """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל בפרש מ
היא מיתת� כי במצב זה , אי� העדי� נהרגי�, ואחר כ� התברר שהעדי� זוממי�, נאש�והרגו את ה, על פי העדי�

בית הדי� הרגו את שכבר לאחר  ,למטה "במקו� שיש די�"כוונת המדרש  יהווז. לאד� הבידי שמי� ולא נמסר
הנאש� והתברר  הרגו בית הדי� אתלא עדיי� כש ,"ובמקו� שאי� די�". �נהרגיהעדי� הזוממי� אי�  "אי� די�", הנאש�

מה "מקשה המדרש על זה ו. "כאשר זמ�"הזוממי� מדי�  העדי�� את הורגיכלומר  "יש די�", שהעדי� זוממי�
, והתברר שה� זוממי�, היינו אומרי� שא� הרגו בית די� את הנאש� על פי העדי�הלא ? כלומר מדוע זה כ�" ?זאת

היה י ,עדיי�את הנאש� דהיינו שלא הרגו  "הדי� למטה א� נעשה" ,מתר� רבי אליעזר, אלא. כל שכ�שיש להורג� מ
 גוהרלדי� הבית אלא מחובת נמסר לשמי� דינ� אי�  "אי� די� למעלה"אז , זוממי�י� יהרגו את העדי� הדי� צדק זה 

יש די� "אזי . שלא כדי�את הנאש� הרגו כבר לומר כשכ ,"וא� לא נעשה די� למטה", אבל. �הזוממיאת העדי� 
  ". הרגו אי� נהרגי�א� "הזוממי� נמסר לשמי� לכ� העדי� די� ו "למעלה

  

   )יט' דברים טז(" תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד לא"
        :):):):)כתובות קהכתובות קהכתובות קהכתובות קה((((    """"חדחדחדחד    שהואשהואשהואשהוא    ????שוחדשוחדשוחדשוחד    מאימאימאימאי""""

הוא ללמדנו שהשוחד הוא חד  "שהוא חד"הוא צירו' של המילי�  "חדוש"ל שה"מה שאמרו חז "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"לפי ה
על עינוי  לעול�חרב בא "משנה א במובמביא חרב חדה לעול� ככתוצאה מהשוחד עיוות הדי� י כ. כתחרב חותמו כ

�   .כחרב הדי�את מעוות שחד ונקרא הש �לכ )יא 'אבות ה( "הדי� ועל עיוות הדי
  

   )יא' יזדברים (" לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"
 """"�שהוא שהוא שהוא שהוא ימי� ועל שמאל ימי� ועל שמאל ימי� ועל שמאל ימי� ועל שמאל שהוא שהוא שהוא שהוא וכל שכ� כשאומר ל� על ימי� וכל שכ� כשאומר ל� על ימי� וכל שכ� כשאומר ל� על ימי� וכל שכ� כשאומר ל� על ימי� , , , , אפילו אומר ל� על ימי� שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימי�אפילו אומר ל� על ימי� שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימי�אפילו אומר ל� על ימי� שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימי�אפילו אומר ל� על ימי� שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימי

        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש((((    """"שמאלשמאלשמאלשמאל
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבלפי ���הוא אומר ל� על ימי� שהוא שמאל ועל שהחכ� טועה ונדמה ל� א� אפילו היא שי "דברי רשכוונת  

�איננו כפי אתה הוא הטועה והדבר ר שאכל שכ� כ, בקולו לשמועמ� התורה ג� אז חייב אתה , שמאל שהוא ימי
עלי� להבי� . שאתה חייב לשמוע בקולו אומר ל� על ימי� ימי� ועל שמאל שמאלכלומר כאשר החכ� , שאתה חושב

 ,מ� האמת הפוכי�שאמר החכ� � שהדברי� לדמה נרק זה אמת ולמתאימי� תמיד נכוני� וחכמי� הדברי ולהפני� ש
   . רחוק משכל התורהנמצא שכל� , ת מכ� שבניגוד לחכ�וחשיבה זו נובע

  

  )יט' דברים כ(" תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן לא"
, הנצורי� העירלהזיק לבני רק מתו� כוונה לא לצור� אלא לשחית את הע� להלא שהאיסור הוא " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

בטוח הצבא לא כאשר וזה קורה להזיק הוא לכרות את העצי� והצבא כלומר דר� " ממנו תאכל כי"והטע� הוא 
אי� לכ� , בה ושבתאת האר� ו וכבששת הבטחיש לכ� ה, ע� ישראל, �אתאבל  ,באר� שבא מובטח לו שיול ונוצחיבנ

  . אותו לא תשחיתובתנאי ש האר�את  ותכבשר שכא, "ממנו תאכל כי", מאכלה ציעו את שחיתסיבה שת
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