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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (יח' דברים טז" )להיך נתן לך לשבטיך-א 'השפטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר "

מתאר מצב ו, השופטים ואת השוטריםהעם שתפקידם למנות את ראשי אל דבר מ שהכתובהקדוש מבאר " אלשיך"ה
דין היבא כאשר ו, הדייןע בקול ושממסרב לשוטר לכפות את המינה גם ואת הדין דיין לשפוט מינה גדול הדור שבו 

וה את השוטר וצהגדול יסרב לציית לדין הוא יואם , ו בדיןאות יחייבהדיין ו, שמינהדיין פני השל אותו גדול הדור ל
יכול ם האו ?לי משלם שאתההגמול  וזהאותך  הלא אני מניתי"יענה עזות ויאמר אותו גדול ואז , ה אותויכפש

שופטים "מר ואוכמדבר אל הממונה , בא הכתובלכן  "?בישראל כמוני לכפות אדם חשוב מיניתיאני השוטר ש
 . הדיינים ויכופו אותך השוטרים אותךשידונו , כלומר לעצמך, לךאותם ותמנה  "ושוטרים תתן לך

 

 (יח' דברים טז) "שופטים ושוטרים תתן לך"
אתה קודם דאג ש, כלומר :(קז מציעא בבא) "קשוט עצמך" תחילהל "שהכתוב מזכיר את מאמר חז "כלי יקר"האומר 

 . דרכיהםאת ואחר כך תוכל להתפנות להשפיע על אחרים שייטיבו , תהיה מושלם
 

 (כ' דברים טז" )צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ"

עבירות שבין אדם לחבירו אין יום "ז״ל חשאמרו שהכתוב שלפנינו מרמז על מה  "חדרי בטן"א ב"רבינו החידאומר 
בין אדם ", עם חברך "צדק", "צדק צדק"משמעות הכפילות  וזה, :(פה יומא" )ם מכפר עד שירצה את חברוהכפורי
דבר ויהיה רובו עונות  על עברותיו אין ה׳ מכפרהרי ש, כן אם לאש ,"בין אדם למקום", 'עם ה "צדק"ו, "לחברו

כיון , עולם הבאיזכה להיינו ד, "הארץוירשת את ", לא רק זאת אלאו, "למען תחיה"לכן נאמר , ימותשירום לו ש
 . דותימהוה והעברת והענים לו בזכות מתכפרעברותיו ש

 

 (ה' דברים יז" )שעריך אל האיש ההוא או את האשה ההיא אתוהוצאת "

כי "את העבודה הזרה ככתוב אל שער שעבד בו שהטעם שמוציאים את האדם שעובד עבודה זרה " ספורנו"אומר ה
למרות ו את העובד אות ושיעהלא אותו האליל שעבד להראות שהוא כדי ( ב' יזדברים " )ימצא בקרבך באחד שעריך

  . חשב להיות נושע בושהעובד 
 

 (ט 'כא דברים" )'ה בעיני הישר כי תעשה מקרבך תבער הדם הנקי ואתה"

אתה "יגרום הדבר לכך ש "'תעשה הישר בעיני ה"מר אם ואכ, הבטחה לעתידכהכתוב הזה את פרש מ רבינו בחיי
כל  נהתפסקבו שלהיות הזמן העתיד את בזכות זה תקרב ו, דם נקי שופךלא ימצא בארץ כלומר  "הדם הנקי תבער

וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי "הנביא שאמר  תכהבטח, מהעולםות מלחמהוכל ות רציחה
ואז תרבה המנוחה והשלום בעולם לישראל שהם עם מיוחד , ('ישעיה ב)" מלחמהאל גוי חרב ולא ילמדו עוד 

, "שלום"לשם המיוחד שנקרא זבחים  ויזבחו, ('זהשירים שיר )" שובי שובי השולמית"שנאמר , "שולמית"ונקראים 
ויבא "שנאמר , "שלום"העולות והשלמים בעיר שנקראת את יקריבו הם ו, ('שופטים ו)" שלום' ויקרא לו ה"שנאמר 

דרכיה דרכי "שכן אמר שלמה , לה שלוםוויזכו לשלמות הגוף והנפש בקיום התורה שכ, ('בראשית לג)" יעקב שלם
 ('משלי ג)" נועם וכל נתיבותיה שלום
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  (יח 'טזדברים ) "צדק משפט העם את ושפטו... שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים"
אך אם  ,המשפט יום בבוא ישראל כנסת את שופטה "שידוע שהקב "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 
ת אותה מידה תעוררמ מה ידי ועל, ה צריכה להיות התעוררות מלמטה"לעורר את מידת הרחמנות אצל הקברוצים 

 לכףים אותם נדו מישראל איש כל על זכות ומלמדים חסדמידת הב ,פה למטה, מתנהגים חנואנר שאכ? של חסד
 האדםש כן אםצא וי, חסד ישראל זרע כל עלו עליו םומלמדי, למעלה גםמתעוררת אותה המידה  זה ידי על אז, זכות

: וזו כוונת הכתוב .ישראל זרע על ברכה להריק חסדה שעריאת  חתופה העליון השעראת  למטהמעשיו ב מעורר
 םוה, "שעריך" ידי על מעלה של המשפטאת  תתקן בעצמך שאתה לומרכ, "שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים"

 להתנהג עצמו את ילמד איש כל לומרכ "צדק משפט העם את ושפטו" וזהו. במעשיך ומעורר עושה שאתה השערים
 ועל, מעלה של השעראת  מעורר האדםבזה  ואז, ישראל זרע כל על וזכות צדקה ללמד, צדק משפט העם את לשפוט

 (:ח סוטה) "לו םמודדי מודד שאדם דהיבמ"ל "אמרו חז כי, מעלה של במשפט וזכאי בדין יוצאהוא  זה ידי
 

 (ח 'יזדברים )" המקום אל ועלית וקמת... לדין דין בין לדם דם בין למשפטכי יפלא ממך דבר "
הדינים מעל ישראל וגורם להתמתקות מפליא פלאות גדולות על ידי דבורו הקדוש הצדיק ש" נעם אלימלך"מבאר ה

לומר כאשר תרצה שהדבור כ, "כי יפלא ממך דבר"כוונת הכתוב ו וז .פלא גדולל הרשעים וזה אדינים את הך שוומ
 ,הדין על רשעיםאת ך ומשלהדינים על ישראל ואת דהיינו להמתיק , "בין דין לדין",מדוברהפלא את השלך יעשה 

ראה לתקן את כל כלומר , "וקמת ועלית"צריך קודם , על הרשעים וךמשואיזה דין ל בחין איזה דין להמתיקלדעת להו
ואראה דמות כמראה אדם יושב על " פסוקהעל ר נאמשפי שלימה כ תךשתהיה קומ ,לקדש כל אבר ואבר ,ךיאבר
התקדש שיחזקאל אלא , שאין לו דמות ותמונה כלל, ה"קבהשמדובר חלילה לחשוב ש (כו 'יחזקאל א)" כסא
לומר כ, "ואראה דמות כמראה אדם"שאמר מה  וזה. כל אבר ואבר והגיע עד שורשו בקומה שלימה ,ושה רבהבקד

לומר שתעלה בקומתך עד כ, "'הועלית אל המקום אשר יבחר "הכוונה ו וז. עד כסא הכבוד השראה את דמותו שהגיע
  . כסא הכבודשתגיע להיות תחת 

 

 (טז' דברים יז)" לא ירבה לו סוסים"

דברים הם , כסף וזהב ונשים, סוסים, שאותם שלושה דברים שהתורה מגבילה את המלך "צרור המור"אומר ה
וראית סוס ורכב עם רב "הכתוב  אמרמכ. מלחמותבלנצח המלך יכול הסוסים בעזרת . קיום המלכותלם שנדרשי

לממן  תמנ לעכסף וזהב המלך הרבה כן צריך כמו . (לא' משלי כא" )סוס מוכן למלחמה"ואמר  (א' דברים כ" )ממך
 ,שחתניוכדי וכן . אחרים מלכיםולהתערבב עם להתחתן כדי , בנים ובנותנשים רבות צריך גם ו. אנשי הצבאאת 

. לו להרבות סוסים ונשים וכסף וזהבסור אמוגבל ושמלך ישראל מכיון ו. לו מגןיהיו ו ותיבאו לעזר ,לוקחי בנותיו
? פסק המלכות ממנותאולי לא יהיה לו בן ו ,ואם לא יהיו לו נשים רבות ?איך ילחם עם אויביו בלא סוסים וכסף וזהב

והיה כשבתו על כסא : "מה שנאמר הזו. "תמורת מגבלות אלואני אתן לך תיקון "כנגד זה הכתוב כביכול אומר 
 הם באים"כאומרם . האלו תורה תזכה ותחיה ויהיו לך כל הדבריםזכות הוב. "ממלכתו וכתב לו את משנה התורה

 . .(סוטה מב" )צחונו של מקוםיואתה בא בנשר ודם צחונו של ביבנ
 

 ( וט יזדברים " )יך תשים עליך מלךחמקרב א"

, זכה וקדושההיא , ממעל הלו-חלק אהיא , אדםהשוכנת ב הנשמהש "ה״בן איש חיבעל , יוסף חייםרבינו מבאר 
מקרב : "כתובבז ורמוהדבר , יזדכך ויזכה לשכר נצחי ובכך הוא, שיקיים תורה ומצוות ורוצה בטובתו של האדם

 . ך ותורה לך את דרכךאות היא תנהיג, על עצמך ,את הנשמה, אותה תמליך, "אחיך תשים לך מלך
 

 (יז' דברים יז)" וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד"

שלא יבוא להתגאות הכתוב מגביל את המלך שלא ירבה כסף וזהב על מנת לשמור עליו " פנים יפות"לדעת ה
עצה לכן בא הכתוב ומייעץ למלך ו, (יד-יג' חדברים " )וכסף וזהב ירבה לך ורם לבבך"ו שכתוב כמ, לרוממות לבו

 אותו כדי שלא יסיתו "א יקדמינךקדמיה לרשע עד ל"במדרש ל "חזמו שאמרו כבמטרה לנצח את היצר הרע טובה 
מפקודיך "הכתוב אמר מכ, יקדים לכתוב ספר תורהמיד בשבתו על כסא מלכותו העצה היא שיצרו בדברים אלו 

בתחלת ביאתו נקרא ", ר הרעיצשהל "חזאמרו שו וכמ, (קד' תהלים קיט" )שנאתי כל אורח שקר ןכל אתבונן ע
ה ומ ".דרשמית השכהו לבואם פגע בך מנוול זה מ"ל "חזאמרו שמה ו, :(סוכה נב" )והתורה מצלת מידו 'אורח'

גם זוכה לעסוק בתורה  לם הזההעוסק בתורה בעומשום שהוא  "והיתה עמו כל ימי חייו" אמרהוסיף הכתוב וש
לאהבת  ,'בחינות ליראת הה לשלשל ידי זה ויזכה עאזי  "והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו"שאים יהיה , באעולם הב

 התורה דברי כל את לשמר ,להיו-א 'ה את ליראה ילמד למען"אחר כך שנאמר , המצוה לעשותה ולבלתי רום לבבו
   ."מאחיו לבבו רום לבלתי, לעשתם האלה החקים ואת הזאת
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