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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" )צדק ושפטו את העם משפט"

משפט ", "צדק"אמיתי ללא שום פניות זהו כבר  "משפט"קדוש שעצם העובדה שתקיימו " אור החיים"אומר ה
ומצרף הדין  שמזקקעריך בדעתו בעת ך אם בעת המשפט יתחיל הדיין להא. ללא שום קשר לתוצאת הפסיקה, "צדק

כאשר ובפרט , "צדק"לא יצא המשפט אז כבר ובסופו של דבר תתקרב דעתו אל אחד מבעלי הדין , לבעלי דינים
 . דעתואת טה קלות יגיע לכך שיבשל הדיין שבשיקול הדעת  םישתלויבמשפטים מדובר 

 

 (כ' דברים טז)" יך נתן לךקל-א' הצדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר "
 . "משפט"קוב הדין את ההר וזה יקרא ישי -שורת הדין . א. שפטבמשלש דרגות הקדוש יש " אלשיך"לפי ה

 ויהי דוד עושה משפט "פסוק ל על ה"כמו שאמרו חז "משפט צדק"וזה יקרא , לעשות פשרה בין הצדדים. ב
 הרבה שהיא חסידות זוהי , "משפט"יותר מאחר ה "צדק"היות הצדיק נמשך אחר ה. ג. "וצדקה לכל עמו

 קרוב הוא שהמשפט עיקר אלא ש ,הכוונה היא" משפט צדק"כי . "צדק צדק"וזה יקרא , לפנים משורת הדין
 הוא צדק נמשך ונוטה  "צדק צדק"אך , כי אינו רק צדק נמשך אחר המשפט ,שהוא פשרה הקרובה לדין ,אל הצדק

 דיינים אין רשות להרחיק וב שלהכתמר וא. שאינה קרובה לדין כי אם רחוקה הרבה ממנו ,אל הצדק ולא אל הדין
 . צד השניזה גזל להרי  ים לצד אחדוותרהם מכי מה ש "משפט צדק"הם חייבים לעשות הפשרה מהדין כי את 
 טוב לך לוותר משלך דרך חסידות מפני השלום ולעשות צדק , ואומר לו דיןהבעל הפסוק שלפנינו מדבר אל אך 

 . צדק ולא אל הדיןהמשך אחר שת, של צדק
 

 (טו 'דברים יז) "ו מקרב אחיך תשים עליךביך קל-שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה׳ א"

וזה . מלך שאול ואחר כך מלך דוד התחילשבמלכות ישראל על מז ורשהכתוב  "נחל קדומים"א ב"רבינו החידומר א
הראיתם אשר "יא שאמר שמואל הנבכמו  ,'בחיר השהוא רמז על שאול , "אשר יבחר ...שום תשים"שאמר רמוז במה 
רמז , "תשים עליך מלך", יהודהשבט דהיינו מ, "מקרב אחיך"אמר הכתוב ואחר כך . (כד ' שמואל א י" )'בחר בו ה

 . מזרעו "עד כי יבא שילה"מלכותו קיימת שלמלכות דוד המלך 
 

 (יג' דברים יט" )תחוס עינך עליו לא"
 ( י"רש" )םאת זה ונמצאו שנים הרוגי םשלא תאמר הראשון כבר נהרג למה אנו הורגי"

 אבל , "עשה"שהיא מצות , "ובערת הרע מקרבך"שכאשר מדובר בחייבי מיתה הכתוב מציין  ן"הרמבמבאר 
 כדי " לא תחוס עינך"כאשר מדובר במצבים שיכולים לגרום לתקלות אזי הכתוב מזהיר גם מצות לא תעשה 

 . ראינו זאת מספר פעמים במקרא. שלא נציל אותם מהמיתה בין אם הדבר נובע מיראה מהם או מרחמים עליהם
 הכתוב אמר (. ט 'יגדברים )" עליו עינך תחוס ולא אליו תשמע ולא לו תאבה לא"במסית הכתוב כך הזכיר 

 וכן כתוב על . יהמפני היותה רבת המהומה המוכרת רבים בכשפ, (יז 'שמות כב) "מכשפה לא תחיה"
  הללמסוגלים ל הפתאיםשמפני , (יב 'כהדברים ) "וקצותה את כפה לא תחוס עינך", "שלחה את ידה"האשה ש

 , שלא נעשה בעדותם דברכיון שלא ירחמו עליהם הכתוב וה יצ םוכן בעדים זוממי. אותה בהיותה עוזרת לבעלה
 . או מפני שתקלתם מרובה
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  (יט' דברים טז" )עיני חכמים כי השוחד יעור, ולא תקח שוחד"
שופטים שידוע לנו שהם כמה וכמה  ותהלא עינינו רוא ,"נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק באומר , לכאורה
, ומבאר רבי אלימלך ?ואינם מתעוורים ם בריאים וחזקים ומתים בעוצם מראה עיניהםבכל זאת השוחד ו םמקבלי

מה  וזה .החכמה העליונה היזו ,זוכה להשיג מדרגות גדולות בעיני שכלו ,באמת' האת הצדיק העובד ש, ין הואיהענש
מה שנאמר  וזה. שכל העליוןהמזכה את הצדיקים בעיני ה "קבשה, (טז 'תהלים לד)" אל צדיקים' העיני "שאמר דוד 

יני שכלו בעלראות לא יזכה הדיין שלוקח שחד כבר ש, "ר עיני חכמיםוכי השוחד יעו"? יודע למה, "שחדלא תקח "
 .בחכמה העליונה

 

 ( ג 'דברים יז) "צויתי לא אשר ...לירח או ולשמש"

 (י"רש) "לעבדם צויתי לא אשר"
ב 'רבי לוי יצחק מברדיצאומר (. ב 'ט מגילה) המלך לתלמיבתרגום התורה  הזקנים שינוזהו אחד מהשינויים ש

וההצדקה לכך היא , (ז 'יח א"מ) לאליהושהשתחווה  עובדיה כגון, לצדיק שהשתחוו בתורה מצינוש "קדושת לוי"ב
 כלאת  שקיים מחמתוזאת , (כ 'לג בראשית) "ל-א" אבינו ליעקב ה"הקב שקרא ומצינו', ה תורתאת  יש צדיקיםשב

 ומותר, זוה בחינהאת ה להם יש התורה ציווי מחמת ,הצדיקים כל כן כמו', ל-א' בבחינת היההוא נ התורה
מה שאומר  וזה. להם להשתחוות אסור הקדושה תורתו ציוויאת  להם שאין "והירח השמש" אבל. להם להשתחוות

 . לישראל שניתנה התורה היינו, שלי הציווי להם שאין כלומר, "צויתי לא אשר", "לירח או ולשמש"הכתוב 
 

 (יט' דברים טז" )לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד"

האדם הוא אדם רע . א :הדיןשיש שלוש סיבות הגורמות לאדם להטות את  "צרור המור"רבי אברהם סבע באומר 
הדין מצד את מעוות האדם . ג .הדין מצד החנופהאת מעוות אדם ה. ב. אדם בריבואת הלעוות ומטבעו הוא , ובלייעל

. ןבת עוות הדיישהם ס, אלוכנגד שלשה דברים  .מאכילהשוחד הן וממון שוחד שוחד ממנו הן ממנו קבל הוא ש
 "לא תכיר פנים"אמר השני כנגד הטעם , "לא תטה משפט"הראשון אמר הטעם כנגד . שלשה דבריםהכתוב הזכיר 

לתכלית הצדק עשה , "צדק צדק תרדוף"אמר ן נראשולמול הטעם ה. "לא תקח שוחד"אמר השלישי כנגד הטעם ו
שכל "ל "מרמז על דברי חז, "תחיהלמען "הכתוב א החנופה אמר ושה ,השנימול הטעם . תבעצמו ולא לתכלית אחר

 ,אחר שאתה לא תחניף ,ואם כן. (כד' ישעיהו ה" )'לכן כאכול קש לשון אש'המחניף לחבירו נופל בגהינם שנאמר 
 אמר "השוחד"השלישי שהוא מול הטעם ו. "למען תחיה"וזהו . תנצל מן המות ומן הגהינם ותחיה חיים ארוכים

אני אתן לך מתנה אחרת טובה ממנה והיא ירושת הארץ  ,השוחדאת לא תקבל כלומר אם . "וירשת את הארץ"הכתוב 
 .והיא ארץ זבת חלב ודבש כנגד המאכל וההלעטה. שיש בה זהב ורוב פנינים

 

 (ט' דברים יז" )ואל השופט אשר יהיה בימים ההם"
  (י"רש) "שבימיך שופט אלא לך אין ,לו לשמוע צריך אתה ,לפניו שהיו שופטים כשאר אינו ואפילו"
והשופט שבדור , פירושו וסברתו יפל הדין כן עאת אפילו השופט שהיה בדור הראשון פסק שהוסיף  ם"הרמבו
רמז כן שהכתוב , "פנים יפות"אומר ה, נראה, צריך לשמוע לשופט שבימיו ,חולק עליו ,שאינו גדול כמותו ,אחרוןה
מפורש ש "אשר יהיה בימים ההם"הכתוב ואמר עוד , :(ה כה"ר" )יפתח בדורו כשמואל בדורו"ל "ו חזאמרש מהמ

אפילו אם הוא חולק על הראשון שהיה הכתוב בא להשמיענו שאלא , בתורה צריך לשמוע לו משמע כפי מה שהוא
 . צריך לשמוע לו, גדול ממנו

 

 (כ' דברים כ" )עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא רק"

ינו רק על עצים שאינם מניבים פרי מטבעם אלא הוא א" מאכל לא עץ"שההיתר לכרות עץ שהוא " ספורנו"מחדש ה
אם זה מחמת גילו , שייך גם לעצים שמטבעם הם עצי פרי אלא שהעץ הנוכחי הגיע למצב שהוא כבר לא נותן פרי

עץ , נוישיטרח האדם בעניכלכלית ראוי ה זה שיהיברמה באופן שאינו עושה פרי המופלג או משום קלקול ומחלה 
  ".אותו תשחית", לכרותכזה מותר 

 

  (ז' דברים כא" )ו את הדם הזהלא שפכ ידינו"

שהדבר בא לרמז על " חזקוני"אומר ה, "שפכה", א בסופה"כתובה בתורה עם האות ה" שפכו"לפי המסורה המילה 
רש פיו. קטןתנה דבר גדול או דבר 'ינה מ'ויה ל'תיה ל'כילה ש'א: והםשבעל הבית חייב לאורח שלו חמש הדברים 

זו " לויה ובלא מזונות בלא ופטרנוהו ראינוהו לא אלא הם דמים שופכי דין בית שזקני לב על עלתה וכי"י "רש
וף ובא לחטהוא , ןנושא מזומישהו ראה לכן כאשר , למזונות ולא היו לוההלך לא הוצרך , "שפכהלא  ידינו"הכוונה 

 . ועמד זה עליו והרגו ,ממנו לאונס רעבונואותו 
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