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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 כ(דברים טז' )" יך נתן לךהל-אה' צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר "

, אבל הדיין מזכה אותם בדיןשלהם הטענות באים לדין, ולפי אנשים ש" הקדוש אומר שהכתוב מדבר אל אלשיךה"
 על הדיין.  הקולר תלוישם שותקים ואומרים בדין אבל החייבים הם לפי האמת בתוך תוכם הם יודעים ש

ומה שאמר  .צדקה מן השמיםה' לך  השיעשדי כ "צדק, אלא עליכם לרצות את ה"כן ותעשלהם כאן הכתוב, אל מר וא
עליך חייב, תה אותך למרות שא שהדיין מצדיק ,שכתבנופי כ ,הצדק בורח ממךששאם תראה " כוונתו תרדוףבלשון "

 וירשת...".למען תחיה מן השמים? "שיעשה לך ה'  הא הצדקיתשיגנו ותעשה אותו. ומה האשר אותו עד  "תרדוף"
 

בחר מבין המועמדים שופטים ר אתה בא למנות שאכ" היא שצדק תרדוף צדקשמשמעות הכתוב " "ספורנומבאר ה"
לדיין כמו להיות ים יהראוהקריטריונים שאר משאין בהם כל כך ף על פי אוזאת  ,"שופטי צדק"היותר את אלו שהם 

תחיה  למען(. "ז 'שמואל א טז" )אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתושנאמר "ן יף כעניין ושלמות הגוישלמות הקנ
מו כת הארץ, ירושממך את זה ימנע של סרון יחשה וןכי ,ארץכאשר תבואו לתצטרך יותר את הדבר הזה ש ,"וירשת

  (יז' ישעיה נז" )בעון בצעו קצפתי" אמרשנ
 

 (ט " )דברים יח'תלמד לעשות לא"

 " )מדרש(להבין ולהורותאבל אתה למד "
להיות בקיאים בכל הגדולה נדרשו סנהדרין ואחד חכמי השבעים מביא ראיה לדברי המדרש ממה שידוע ש רבינו בחיי

לו לא היו שלמים ימשפט התורה, ואלפי נים דין אמת יבכל הענייוכלו לדון אפילו בחכמת הכשפים, כדי ש החכמות
ן לא היו יכולים לדוהם  ,מין אחד שלא ידעוהוידיעה של סר להם אפילו יחאם  וא ,מיני הכשוף כל ה שלידיעהבחכמת 

 .כהלכהדין ו לחיוב או לפטור ולעשות בו אות
 

 )דברים יח' יג( "להיך-תמים תהיה עם ה׳ א"

האות ת"ו של המילה "תמים" היא רבתי, דהיינו גדולה יותר ברוב הספרים ש רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"אומר 
ם מית׳ יבמשך . שאם אדם מישראל עובר עבירות "חסד לאברהם"ב ונימה שכתב זקמשאר האותיות, ומביא שם את 

משך עצמו באת יקדש האדם אם ולפי זה  ממידה רעה, דה טובה מרובהימידוע שהוא נדחה לגמרי מהקדושה. ורצוף, 
תמים "שנאמר י כוונת מה הו. וזמידק עם ה׳ תודביהיה עולמו, והוא רצוף, הרי שהוא יקנה בזה את ימים ת׳ -מיותר 
יהיה  'תדיר, וה "להיך-א 'תהיה עם ה"אז  ,היה דבק מאד בה׳תיום ארבע מאות גדולה, שאם כשהאות תי"ו  ",תהיה

 בא עוד לידי חטא.תשלא עמך כך 
 

 (יט" )דברים כ' האדם עץ השדה כי"

 תשחית את לא"וכוונת הכתוב לומר  "אלאהיא במשמעות של " "כישהמילה " "דעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"
לפני  פירותעושה וצומח שאם יש שם יער  ,כגון ".לבוא מפניך במצורבו "עץ שאדם יכול אם מדובר באלא " עצה
 .ואות אתה יכול להשחית, לארוב לך ולבא מפניך במצור ,להתחבא ,שםליכנס הויכול אדם ל ,העיר
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  )דברים טז' יח(" ושפטו את העם משפט צדק... ושוטרים תתן לך שופטים"

 מציעא )בבא "כך קשוט אחרים אחר, וקשוט עצמך" תחילהשחז"ל  ואמרה ששהכתוב מזכיר את מ "כלי יקרה"אומר 
ייטיבו גם הם ואחר כך תוכל להתפנות להשפיע על אחרים ש"תתן לך", תהיה מושלם, אתה כלומר, קודם דאג ש קז:(
 . דרכיהםאת 

 

 )דברים טז' יח(צדק"  ושפטו את העם משפט"

 ? טו( ')ויקרא יט "בצדק תשפוט עמיתך"אמר פי שכ" בצדק"לא אמר מדוע אומר הכתוב "צדק" ו
הדיין חפוץ יר שאכאומר הכתוב שחפץ לשפוט בצדק, דיין ל דולההערה ג" הקדוש שיש בפסוק אור החייםמתרץ ה"

הצדדים שני את עביר מבין עיניו עליו לה צדק ויעמוד לדון את האנשים עליו לעשות זאת באופן הבא. משפטשות על
דהיינו להתעלם מגופם של האנשים ולא לחשוב בזמן המשא ומתן המשפטי מה המשמעות של הדין , בדין הנושאים

על הדיין , אלא עבור כל צד, התובע והנתבע, שלא יאמר "לפי הטיעון הזה א' חייב לב' ולפי הטיעון האחר ב' חייב לא'
לעמוד על הצורך הוא אלא  ,זוההוראה כעת את הצריך האדם כאן שום כאילו אין  ההלכהצדדי לעיין בדין ולברר את 

שליך את יכל צדדי ההלכה ויחליט בנדון  אחר שיעמוד עלרק ו .קובעות בנידון הזההלכות התורה מה הדין לדעת 
 . החייבאת חייב לה הזכאי, וות אזכועל פיה יוכל הוא ל, המסקנה על בעלי הדין

 

  (דברים יז' ח" )כי יפלא ממך דבר למשפט"
עצה בל קלמידי פעם הדיין צריך ם וג ,העולם למד לדון לכ לאשידוע הלפי  "צרור המור"בע רבי אברהם סבמבאר 

והגידו , "שהם מורי התורה", ובאת אל הכהנים ...כי יפלא ממך דבר למשפט וקמת ועליתהכתוב "אמר  כןמהחכם. ל
 . "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך"ו שמר לך שתעשה כדבריהםי. אבל ה"לך את דבר המשפט

שהשופטים ספיק מ. לרמוז שלא (דברים יז' יד) "כי תבא אל הארץ ואמרת אשימה עלי מלךאת הפרשה "וסמך לכאן 
ג'  אבות" )איש את רעהו חיים בלעושל מלכות, אלמלא מוראה ו חז"ל "שמראמו שלא אימת מלך. כל ,משפט ודברי
ישראל זה כנגד מה שאמרו . ו"להיך בו-אשר יבחר ה' א" ,יהיהובתנאי ש", שום תשים עליך מלךהכתוב "אמר כן ל. (ב
ת כדי להיוהמלך לתכלית המכוון. אלא את לא שאלו הם נראה בזה שש. "אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי"

אל יקנא "הכתוב אמר , בעוד שים שיש להם שררה וגאותימקנאים במלכי הגוהיו ככל הגוים אשר סביבותם. לפי שהם 
 , "להיך בו-שר יבחר ה' אאתהיה על ידי ה', "המלך  תריבחבשראוי הכתוב ש. לכן אמר (יז 'כג משלי) "לבך בחטאים

 ולא אשר תבחר אתה. אחר שלא שאלת אותו לתכלית המכוון. 
 

 (טדברים יז' )" ואל השופט אשר יהיה בימים ההם"

 השמיםמהם מזמינים ל ךכ ,פי הזמן ולפי הדוריון שלכ ,ראוי לשמוע אל השופטהכתוב הוא ש טפש" פנים יפותה"לפי 
ואבדה חכמת " (יד 'ישעיהו כט)מעלות הדורות שלפניהם, כדכתיב את ראוי להבין הדור אין שזה כיון , ואת השופט

אל תאמר מה היה " (י 'קהלת זהו שאמר שלמה המלך )וז ."עמכם תמות החכמה( "ב 'איוב יב)ב וכתעוד ו "חכמיו
 תהרעה המוצאאת הטובה ואת , כי האדם רואה ה"זל כי לא מחכמה שאלת ע ,שהימים הראשונים היו טובים מאלה

הראשונים היו טובים מה שהיה שהימים ל כן הוא אומר "בכל דור, ע שישחסרון החכמה את ינו רואה אך הוא אאותו 
כי , "אשר יהיה בימים ההםאמר הכתוב "שה מה חסרונה, וזבאינו רואה הוא ש ,זהו מחמת חסרון החכמהמאלה", כי 

 . בימיךיהיה שופט שאת אין לך אלא  ןכל וע ,א לפי הימיםיהשופט הרמת 
  

 כא' ד(דברים ) "נחל איתן אל"
שעורפים את העגלה בנחל איתן הוא על מנת הטעם המסביר שכל  "הנבוכיםמורה "ב הרמב"םמביא את דברי  הרמב"ן

ר שאסביבות החלל, וכב אשרהעיר אנשי מיהיה אחד הפעמים הרוצח  בשברוכיון דמו. את הרוצח ולבער לגלות מי 
ם, ושמירת הדרכיםוזקני העיר ההיא יעידו לפני הבורא שלא התרשלו בתקון  ,יצאו הזקנים ויתעסקו במדידה ההיא
הדבר יגרום לכך שיהיה רעש  ,העגלהאת יאספו הזקנים ויביאו  ,ןיחקר הענייושאינם יודעים מי הרג את זה, וכשי

ט ה"א( פ")ירושלמי סוטה חז"ל אמרו שהרי הדבר,  גלהתיבעקבות זאת ואולי נושא ירבו לדבר בתקשורתי והאנשים 
מעיד , ומעלים זאתוהרוצח מי יודע מי שופת. ערנלא העגלה  ,פלוני הוא הרוצחשתבוא שפחה ותאמר אם שאפילו 

הרוצח , והדבריתפרסם כך ין יבוא ויגיד וי, יהיה בזה זדון גדול, וכל השומע שמץ דבר בענשהוא לא יודעהבורא לפני 
המקום אשר בו ש, היות תפרסםיו יתחזקהעניין מלך או גואל הדם. וית הדין בין אם על ידי העל ידי בבין אם יהרג י

  . יכירו בו רואיו וידברו בווכך , לעולם "לא יעבד בו ולא יזרע"העגלה, נערפת 
ך אם היה הדבר תלוי בו הוא היה עורף את העגלה לפי הטעם הזה יש בתחבולה הזו תועלת, א, שהרמב"ןאמנם, מוסיף 

רואיו, כי בנחל איתן יכירו בו ו לעולם "לא יעבד בו ולא יזרע"שכך שיבלוט הדבר , לזריעהראוי הבשדה טוב דווקא 
 מדוע לא יעבד בו. ולא ברור ע ולא יד

 
 

 :פ"תבית כנסת "שבת אחים" נווה גן מרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: ו לבירור פרטים

 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 רפואת כל חולי עמו ישראלל
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