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 בס"ד

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

ראשונהלסעודה  – אהבת צדק ותשנא רשע

 צדק צדק תרדוף
יסודית לכל חיינו של פרשת שופטים מזמן לנו סוגיה  'וןראש'

כמדומני ששלוש מילים ספציפיות . כחברה וכיחידים
 מתוך הקריאה הזו יותר מכל: מתבלטות

ֶדק  ףֶצֶ֥ ְרד  ֹּ֑ ֶדק ת ִּ  1...ֶצֶ֖

  –ואם כך תעשה 

ע   ַ֤ ת  ָּ֣ ֶאתְלמ  ש ְ ר  ִּֽ ְִִּּֽחֶי֙ה ְוי  ר ן ת  ֶ ֶרץ ֲאש  א ָ֔ ךְ  'הֶ֥  ה  ִּֽ ֶ֥ן ל   .ֱאל ֶהֶ֖יך  נ ת 

 מכלל הן אתה לומד לאו.ואם חלילה לא ננהג כך?? אוי ואבוי. 

הללו מהדהדות, רודפות, ובעצם נמצאות  מיליםהשלוש 
 .בלימודנו את הקריאה הזונתמקד , ובהן החיים כלבבסיס של 

 לא להפסיק לרדוף
ישנה חלוקה ידועה וברורה בין התורה שבכתב לזו  כידוע

שבעל פה. התורה שבכתב מביאה הלכות רבות, אך היא אינה 
מסייגת אותן ולא מפרטת את תחומי ההיתר והאיסור של כל 
הלכה. תפקידה של התורה שבעל פה הוא ליצור את הסייגים 

 לכה והלכה שנכתבה בתורה שבכתב. בתורהוהגדרים לכל ה
, ובאים חכמים ומלמדים אותנו הלכה מסוימת נקבעת שבכתב

מעיר  ים מפשיסחהבונשמחה ר'  האדמו"ר הקדושמהן סייגיה. 
י מקומות  בלבד 'חורגת' התורה מכל בשנ. 2הערה מופלאהכאן 

 שמות:זה. הפעם הראשונה היא בספר 

ר ב  ד ְ ק מִּ ֹּ֑ ְרח  ֶֶ֖קר ת ִּ ֶ  3...ש 

'לא תשקרו', אלא מוסיפה  לא מסתפקת באיסורהתורה 
באופן  כי –כל כך ברור מדוע וזה : תרחק! עשה סייג! ומסייגת

כשלנו, כולנו יכולים ליפול לשקרים  קרא'טבעי, ב'עלמא דש  
 בקלות. כך היה בדיון המפורסם בעת בריאת העולם:

ון, נעשו מלאכי השרת את אדם הראש בשעה שבא הקב"ה לברא

וחבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא, ומהם אומרים  כיתים כיתים

 4יברא שכולו שקרים!!אמת אומרת: אל  ...יברא

אם הסייג לא היה 'בילד אין' בתוך , של אמת ושקרזה, במקרה 
ה היא בשלוש המילים יאין לה טעם. הפעם השנ - ההלכה הזו
אל ' –התורה בעצם אומרת 'צדק צדק תרדוף'.  –בהן פתחנו 

תספר לי על משפטי צדק, ואל תנפנף ב'מערכת', אם אתה לא 
התורה מלמדת  . נאמר זאת בצורה קשה אף יותר:'צדק רודף

 . אותנו כי במקום שבו לא רודפים צדק, הופך הצדק לנרדף

 מה הפירוש? מהי הרדיפה הזו?

                                                           
 דברים, ט"ז, כ'. 1
 שפת אמת עה"ת, שופטים, תרל"ט. עי' 2
 שמות, כ"ג, ז'. 3
 בראשית רבה, ח', ד'. 4

 להשיג בשכל ולרדוף באלוקות
ף' זה לא ההיפך מ'צדק צדק תרדו –אלד ממש ותשמעו, זה גו

ההיפך מ'צדק צדק תרדוף' זה  'לא לעשות צדק'. ממש לא.
 נסביר; 'צדק צדק תשיג'.

הוא שיכול להיות בהקשר של משפט הדבר הנורא ביותר 
בכל  - שנדמה לשופט בשר ודם שחובתו היא להשיג את הצדק

מחיר. כך הוא הולך ומייצר סוללה ארוכה ומתמשכת של 
מורשעים מספק. הוא יוצר חברה בה מסתובבים באופן חופשי 

ספק קרוב, מספק ספיקא ועוד ספק סביר,  – 'מורשעים מספק'
משפט צדק ואף כל מיני הגדרות 'צדק מושג' שכאלה. זהו לא 

ותר מדין 'רבע צדק' או 'שליש צדק', זה דבר גרוע הרבה ילא 
שהשופט  משמעו 'צדק צדק תשיג'במילים אחרות, שקר ממש. 

את השגת הצדק כחובה נעלית ויחידאית שכולה בתחומי  מבין
 שכלו שלו. 

, בעל זיע"א נלמד את דבריו המופלאים של האדמו"ר מגור
 :ה'שפת אמת'

שאין חקר וסוף לבחינת צדק ואמת. כי ה' אלוקים אמת. ולכך לעולם 

 5להעמיק שיהיה אמת לאמיתו.יש להוסיף ו

עשיית הצדק צריכה להיות בצורה של רדיפה, ולא של השגה. 
. ועכשיו הדגש השני של לפעול השופטזו העמדה ממנה צריך 

 הפסוק:

להיות רדיפת הצדק בצדק, ולא  ובשם הרב הק' מפשיסחא היהודי ז"ל

 6.ודפח"ח בשקר

תתפוס כלים אל תרדוף בצדק כל הזמן. אל תרפה בשום שלב ו
קצת צדק, רק של שקר בדרך לצדק. כי אם תעשה, חלילה, 

 עדיף כבר היה להישאר בשקר. -תגיע למסקנות  קצת הזהומה
רך הארוכה אל הצדק. רדוף את לא לצאת לדשמוטב היה 

 אך רק בצדק. -הצדק 

 לרדוף את הצדק בצדק
רבינו ניסים מגירונדי שואל שאלה מדהימה בקריאה שלנו. 

 הראשון של פרשתנו נאמר כך:בפסוק 

ןש  ִּֽ  ֶ ִִּּֽת  ים ת  ִ֗ ְטרִּ ים ְוש  ִּֽ ָּ֣ ל ְפטִּ כ  ֙ ב ְ יך   ְלך  ֶרָ֔ ע  ו  ֶאת ...ש ְ ְִּֽפטֶ֥ ט ְוש   פ   ש ְ ם מִּ ֶ֖ ע  ֶדק ה   7.ֶצִּֽ

על דעתנו למנות שופטים  היתכן כלל שיעלה - 8שואל הר"ן
 !שלא ישפטו משפט צדק חלילה?

 תרל"א ,שופטים עה"ת,שפת אמת  5
 שם. 6
 דברים, ט"ז, י"ח. 7
 דרשה י"א  ריש דרשות הר"ן 8

 ' תשע"ו'שופטיםלחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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כאשר  -והוא עונה שאכן כן  שאלתו שאלה טהורה כל כך,
שיקולים 'נראה לי' וים שיקולי אומדן ושיקולי במשפט נכנס

מתנתק אזי הסבירות ושאר המילות המסתברות הללו, של 
הצדק מרדיפתו, ונשאר בשכל לבדו. לא על השכל לבדו ישפוט 

אתה  –באומדן שכך הדין צריך להיות לפי האדם. אם נדמה לך 
דעה ארוך כתוב מאמר תאפילו אולי יכול להיות עיתונאי, 

אך  –, אך אנא בעיתון ומנומק היטב מבחינה הסתברותית
. אם 9הים הוא'ל-להים, 'כי המשפט לא-תשב במקום הא

היים, על פי שני עדים ל-המשפט עובד על פי כללי הצדק הא
אך אם חלילה  להיעשות צדק,יכול רק אז הכללים כולם,  ויתר
 צדק לא יוכל לצמוח מזה.  –לא 

 מפורשים עוד יותר: בספר המצוותדבריו של הרמב"ם 

אם נקיים את העונשים באומד ובדימוי אפשר שביום מן הימים נהרוג 

אים, מלהרג נקי אחד ויותר טוב ויותר רצוי לפטור אלף חוט - נקי

  10ם.ביום מן הימי

? ככה חשבו חכמינו ה'פרימטיביים'... זה את הרמב"ם? שמענו
קשה, אך אלו האדנים לכל חיי הקודש שלנו כחברה וכאומה. 

הצדק נרדף והאמת נעדרת.  -שלא בצדק כשאת הצדק רודפים 
יכול מאד להיות שהמורשע המסתבר הזה ייצא בסדר בחייו 

הצדק  -מרוויח מזה, אבל הצדק הפרטיים, אולי הוא אפילו 
מדהים ה' מבקש אותו ולא מוצא. איזה עומק נרדף ונעלם, ו

אין הכפילות הזו של המילים 'צדק  –דברי השפת אמת ב יש
ות לבטא 'אפילו מאה פעמים', אצדק' כשאר הכפילויות הב

'השב תשיבם', 'פתח תפתח' וכו', אלא יש כאן מטרה  כמו
 צדק בצדק תרדוף. –ואמצעי 

 'תיק )תק( משפטי'
כמה מדויקים דבריו הקצרים של רש"י בתחילת  כעת נראה
 פרשתנו:

 11לשפוט צדק. מנה דיינין מומחים וצדיקים

 –זה הכל. השופט צריך להיות מומחה, אבל לא סתם מומחה 
הצניעות,  –מומחה וצדיק. הבסיס לכל המשפט הוא דבר אחד 

 ה,לו-לא נבחר לא כבוד השופט שליט"א הצדיקות. הענווה,
. לא נאמר עליך אדוני השופט כבודו' הארץמלא כל ' חלילה,
נבחר בשכלו ובתבונתו המאד מוערכת ותפקידו הוא  השופט
כל צדק ולהישאר רודף  -עד היכן שידו מגעת  ולחקור לחקור

הזמן. ואם אחרי כל החקירה הזו הדברים נשארים באומד 
מוטב שיישארו הדברים כחומרים טובים לספרות –ובדימוי 

-יוני. האומד שייך למומחים. משפט הארעיונית ולמדע בד
הים שייך למומחים וצדיקים. הוא אשר אמרנו: ההיפך לו

 –מ'צדק צדק תרדוף' הוא 'צדק צדק תשיג'. נשיג את הצדק 
 ויהי מה!

משפטית נקראת היום אמר לי פעם מישהו בחיוך שסוגיה 
תק'... העיקר שהמערכת תתקתק. -מלשון 'תיקכי זה 'תיק' 
מצווה הקב"ה, , 'משה רבנוממך בבקשה 'תק. -תק, תיק-תיק

                                                           
 דברים, א', י"ז. 9

 ספר המצוות לרמב"ם, מצווה ר"צ. 10
 דברים, ט"ז, י"ח ברש"י. 11

ם לתקתוק הם דיינים מומחים וצדיקים. מנכ"לימנה עלי'
 .'תשאיר מחוץ להיכל

 צדק ילין בה
 ישעיהו הנביא, בנבואת 'חזון' הקשה -ונקודה אחרונה לסיום 

מתאר באופן קשה מאד את  שהפטרנו בה לאחרונה
 התנהלותה המוסרית של העיר:

ה  ְית  ה ה  יכ  ה א  ת   ה  ְוע  ין ב   לִּ ט ֶצֶדק י  פ   ש ְ י מִּ ֲאתִּ ה ְמל  נ  ה ֶנֱאמ  ְרי  ה קִּ נ  ְלזו 

ים חִּ צ ְ  12.ְמר 

הפסוק מדבר ההבנה הרגילה, שגם אני הבנתי בפסוק, היא ש
אה פעם, כשהיה טוב, ציון הייתה מל על הרצוי מול המצוי:

אין משפט  -בל עכשיו, במצב המוסרי הירוד שלה במשפט, א
 הבעיה היאאה כולה במרצחים חופשיים. מל ואין צדק והיא

ההסבר הזה לא מסתדר בכלל מבחינה היסטורית. מערכת ש
שעליה  קיימת בכל הכוח בתקופה הזופועלת והמשפט הייתה 

 אם כן, מהו פירוש הפסוק?ו. מדבר הנביא

  מסביר את הפסוק בצורה מדהימה: ה'כלי יקר'

וגומרין לאלתר הזכות, והם החליפו  כי בדיני נפשות מלינין החובה

השטה צדק ילין בה אם היה נראה להם שהוא צדק בדינו אז ילין בה 

היו מלינין הזכות אולי ימצאו לו חובה, ועתה מרצחים אם היה נראה 

ו מוכנים בעיניהם באותו יום לחובה אז ועתה תיכף בלא לינה הי

 13ה.לרצחו ולגמור דינו לחוב

בית  . מתואר שכאשר14כת סנהדריןפלאה במסישנה הלכה מו
מבצעים את גזר , לא ל"ע את פלוני בדין לחייבהחליטו דין 
באותו היום אלא הולכים 'לישון על זה לילה'. מדוע?  הדין

. ההיפך קורה כאשר הגיעו בית יפהשמא ימצאו פתח לזכות. 
 עוד באותו היום את הנאשם: הפסק ניתן לזכות הדין להחלטה

לחובה...  במהלך הלילה פתח מהדייניםשמא ימצא מי  -
הדברים קרו בדיוק בירושלים בתקופת הנביא  לעומת זאת

פקדה 'פיקס', תיק תק. המערכת ת   –הפוך: 'מלאתי משפט' 
כשהוחלט להצדיק מישהו ולזכותו, אזי 'ילין בה',  –'צדק' 

דווקא הלכו לישון על זה בלילה. אולי ה' יעזור ונמצא איזו 
אך אם הגיעו למסקנה  –מרצחים'  -'ועתה  ,.נקודה לחובתו..

שיש להרוג את הנאשם, אם הדין הוא לחובתו, את זה עשו 
'ועתה', עכשיו ומיד, כדי שלא תימצא לו חלילה זכות במהלך 

 הלילה.

 יהי רצון שנרדוף, כיחידים וכחברה, את הצדק בצדק. 

ךְ  יִּ ֶ֖ ה ְוי ֲעצ  אש  נ ָ֔ ָּ֣ רִּ ב  ְך֙ כ ְ יִּ ֙ ה ש  ְפט  ַ֤יב  ש ִּ יר  ְוא  ָּ֣ ְך֙ עִּ א ל  ר  ַ֤ ק   ן יִּ י־כ ִ֗ ֲחר  ִּֽ ה א  ֹּ֑ ל   חִּ ת ְ ב  כ ְ

ה ִּֽ נ  ה ֶנֱאמ  ֶ֖ ְרי  ֶדק קִּ צ ֶָ֔   .ה 

 אמן.במהרה בימינו 

 

  

 ישעיהו א', כ"א. 12
 דברים, א', י"ח.כלי יקר,  13
 סנהדרין ל"ה. 14
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 שניה לסעודה –ומלכותו בכל משלה 

 על מלכות שמים ומלכות בשר ודם

 שום תשים עליך מלך

 –של פרשת שופטים עוסקת כולה בעניין אחד  'שני'קריאת 

ממשיכה בתיאורו של ו במלך. היא פותחת במצוות המינוי

הסיכויים לעומת  שבוך תוך הארת הסיכונים הגדולים המל

הנפלאים הטמונים בדמות של השליט ושל ההנהגה כולה. אני 

מבקש לעיין בעומק המצווה הזאת ולקבל ממנה לימוד עצום 

 לחיינו שלנו.

 על פניו, מתארת הפרשה את המצווה בצורה ברורה לחלוטין:

ֶלךְ  ֙ ֶמָ֔ יך  ֶלֶ֨ ַ֤ים ע  ׂשִּ ם ת    15...ׂשו 

נמנית על ידי כל היא ואכן, זו מצווה שאין עליה שום עוררין ו

כותב הרמב"ם למשל מוני המצוות כמצות עשה מן התורה. כך 

 בספר המצוות:

מתנו והציווי שנצטווינו למנות עלינו מלך מישראל שיאחד את כל א

 16.שום תשים עליך מלךוהוא אמרו יתעלה:  וינהיג את כולנו

"ם את סדר קדימות המצוות בהלכות מלכים מתאר הרמב

 בבואנו לארץ:

לש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ למנות להם מלך ש

שנאמר שום תשים עליך מלך ולהכרית זרעו של עמלק שנאמר 

 17.תמחה את זכר עמלק ולבנות בית הבחירה

אך אם נקרא לאט את הפסוקים נראה כי המצווה הזו אינה 

 'מסבכת' את העסק. נדמה,, כך פשוטה כלל ועיקר, הפרשה

 מצווה או אילוץ?

 כך נפתחת הפרשה הזו:

י ִּֽ ִּ א ֶאל כ  ב ָּ֣ ר  ת  ֶֶ֨ ֶרץ ֲאש  א ִ֗ ֹּ֑ה   ה'ה  ה ב   ְָּ֣בת   ש   ֶ֖ה  ְוי  ת   ש ְ ירִּ ִּֽ ְך וִּ ֙ נ ת ָּ֣ן ל ָ֔ יך  ֱאל ֶהֶ֨

ְרת  ִ֗ א   מ  ִּֽ לְוא  כ  ֶלְך כ ְ ֙י ֶמָ֔ ל  ה ע  ַ֤ימ  יב ת ִּֽי ׂשִּ ִּֽ ֶ֥ר ְסבִּ ֶ ם ֲאש  ֶ֖ יִּ ו  ג   18.ה 

  –ורק אז 

ם  ֶלךְ ׂשו  ֙ ֶמָ֔ יך  ֶלֶ֨ ַ֤ים ע  ׂשִּ  .ת  

אם זו מצווה ברורה  שיו זה כבר נשמע מסובך הרבה יותר.עכ

מדוע היא תלויה בכך  -מצווה לכתחילה ככל המצוות כל כך, 

אז אין צורך  האם -אנו נבקש מלך?? ונניח שלא נרצה מלך ש

למנות? גם תוספת הסיבה לטענת העם 'לא נשמעת טוב': 

זו חלק האם  –ותי'. לא הבנתי ל הגויים אשר סביב'ככ

–מהטענה שבגינה תבוא מצוות העשה למנות מלך? ובכלל 

זה טוב שנרצה מלך או שזה דווקא מעיד על מצב שלילי?? 

, 19לאנה אצל אחד מגדולי הפרשנים, האברבואכן, יש דע

ווים למנות כל מה שאנו מצו אין זו מצוות עשה, באמתלפיה ש

                                                           
 דברים, י"ז, ט"ו. 15
 ספר המצוות לרמב"ם, מצווה קע"ג. 16
 רמב"ם, הל' מלכים א', א'. 17
 דברים, י"ז, י"ד. 18
 .שםאברבנאל על התורה,  19

זוהי דעה קיצונית מאד, וים. מס מלך הוא רק בדיעבד וכאילוץ

וות ומהפוסקים, אך לא התקבלה אצל אף אחד ממוני המצש

 את הצורך בבירור המצווה.  תהיא קיימת מחזקעצם הידיעה ש

 בחירות

  – מפורש גם עצם מצוות המינוי לא כל כך מובן. מצד אחד

ֶלךְ  ֙ ֶמָ֔ יך  ֶלֶ֨ ַ֤ים ע  ׂשִּ ם ת     ׂשו 

מועמדים, להעמיד מצווים להקים ועדה,  לכאורה, אנחנו

  –מלך. אך מאידך  לבחור בעצמנוקורות חיים ולשלוח 

ר  ַ֛ ְבח  ֶ֥ר יִּ ֶ ו   'הֶ֥ ֲאש   ...ֱאל ֶהֶ֖יך  ב ֹּ֑

בית המקדש,  תי. אז אנחנו בוחרים או שה' בוחר?לא הבנ

ר"למשל, הוא  קֹום ֲאשֶׁ ְבַחר -ַהמָּ את מקום המקדש  .20ה'"י 

בוחר, ולנו שום קשר לבחירה הזו. אך מי עושה את  הקב"ה

 הבחירות למלך? אנחנו או הקב"ה?

כל השאלות הללו רק מזכירות לנו את מינוי המלך הראשון 

של עם ישראל. כמעט ארבע מאות שנה עוברות מאז הוריד 

הקב"ה דרך משה רבנו את הציווי על מינוי מלך לעם ישראל 

  –מלך!'  ועד שאמרנו לשמואל 'אשימה עלי

 ָּ֣ ְקנ  ל זִּ ו  כ  ֶ֖ צָ֔ ב ְ ְתק  ִּֽ או  ֶאלי ִּ ב ֶ֥ י   ֹּ֑ל ו  א  ר  ׂשְ ה י יִּ ת  ִּֽ מ  ר  ֶ֖ל ה  מו א  יו  ש ְ ל ִ֗ ו  א  י  אְמרָּ֣ ֙ה ו  נ   הִּ

ְנת    ָ֔ ק  ת  ָּ֣ה ז  ה ...א  ִּֽימ  ה ׂשִּ ת  ִ֗ נ ע  ֶ֥ לל   כ  נו  כ ְ ֶ֖ ְפט  ֶלְך ְלש   ם ו  ֶמַ֛ ִּֽ יִּ ו  ג   21.ה 

 ומה הייתה תגובתו של שמואל?

֙ר  ב  ד   ע ה  ר  ַ֤ י   מו  ו  י ש ְ ָּ֣ ינ  ע  הב ְ נ  ו  ת ְ ְמרָ֔ ָּ֣ר א  ֶ ֲאש  ל כ   נו   א ָ֔ ֹּ֑ ְפט  ֶלְך ְלש   נו  ֶמֶ֖ ֶ֥  22.ל  

  –ותגובתו של הקב"ה חריפה אף יותר 

אֶמר  י  ַ֤ ע֙  ֶאל 'ה֙ ו  מ  ל ש ְ מו א ָ֔ ר ש ְ ֶ ל ֲאש  ם ְלכ ֶ֥ ע ָ֔ ל ה  ו  קָּ֣ ָּ֣  ב ְ ִּ יך  כ  ֶלֹּ֑ ו  א  א י אְמרֶ֖ י ל ַ֤

י ִּֽ ִּ סו  כ  א ָ֔ ְתך ֙ מ  מ ְ  א ִּֽ ו  מִּ ֲאסֶ֖ ֶ֥י מ  םא תִּ ְך ֲעל יֶהִּֽ  23.ל ֶ֥

 או שהוא מאיסה הרצון לשים מלך הוא -אז צריך להבין 

מצוות עשה? ו'ככל הגויים' זו מעלה או פחיתות מוסרית? 

השאלות הן קשות, ונדמה, כמו במקומות רבים, שאין לנו 

 פרשן טוב למקרא מאשר המקרא בעצמו.

 הסיכונים של המלך ותרופת התורה

 הסיכונים האפשריים ממינוי שכזה:התורה פותחת ברשימת 

א ֘ק ל ִּֽ ה ר  ְרב ֶ ֒ים י  ו  סו סִּ ָּ֣ א ל  ַ֤יב ֶאת ְול ִּֽ ש ִּ ו ס  י  ת סֹּ֑ ו  ְרב ָּ֣ ן ה  ֶ֖ע  ה ְלמ  ְימ  ָ֔ ְצר  ֙ם מִּ ע  ה 

ד 'ה֙ -ו ו  ה עִּֽ ֶ֖ ז ֶ ֶרְך ה  ֶ֥ ד ֶ ו ב ב   ש ַ֛ ו ן ל  פִ֗ סִּ א ת ִּֽ ם ל ָּ֣ ֶכָ֔ ר ל  ָּ֣ מ  ה. א  ְרב ֶ א י  ים  ל ַ֤ ש ִָּ֔ ֙ נ  ו  ל 

ו   בֹּ֑ ו ר ְלב  סֶ֖ א י  א י  ְול ֶ֥ ב ל ֶ֥ ה ָ֔ ֶסף ְוז  הְוֶכָּ֣ ד ְרב ֶ ו  ְמא ִּֽ ֶ֖ ִַּ֤י רו ם ...ל  ְלת  ִּֽ  ְלבִּ ֙ מ  בו  יו ְלב  ֶאח ָ֔

ן ו ר מִּ ִַּ֛י סֶ֥ ְלת  או ו ְלבִּ מ ֹּ֑ ין ו ׂשְ ָּ֣ מִּ ֶ֖ה י  ְצו  מ ִּ  24ל.ה 

 דברים י"ב, כ"ו. 20
 ה'.-שמו"א, ח', ד' 21
 שם, שם, ו'. 22
 שם, ז'. 23
 .כ'-זדברים, י"ז, ט" 24
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רק שלא  רק שלא יסור לבבו, רק שלא ירום לבבו מאחיו,

ישיבנו מצרימה. הסיכונים אדירים. ומה הסיכויים? מה כן 

 עליו לעשות?

א  ָּ֣ ס   ל כ ִּ ֶ֖ ו  ע  ָ֔ ְבת  ה ְכש ִּ ָּ֣ י  ב ֜לו  ֶאתְוה  ת  ו  ְוכ ֶ֨ ֹּ֑ ְכת  ְמל  למִּ  מ  ז  את֙ ע  ה ה  ַ֤ ר  ו  ת  ה ה  נ ֶ֨  ש ְ

ם ִּֽ י ִּ ְלוִּ ִּֽ ים ה  ֶ֥ ֲהנִּ כ  ִּֽ י ה  ֶ֖ ְפנ  ִּ ל  ֶפר מִּ  25.ס ָ֔

פלא פלאות. מבחינה הלכתית, כל יהודי חייב לכתוב לעצמו 

נוסף  אך המלך מחויב בכתיבת ספר תורה, 26ספר תורה

בחיקו ויוצא ובא עמו בכל עת. במילים אחרות, בעוד שנמצא 

המלך לא זז  ,שספר התורה שאני כותב לעצמי נשאר בבית

 לשום מקום בלי ספר איתו. 

הרמב"ן מעיר הערה מופלאה על הפסוק הזה. הדיוק הלשוני 

הפסוק פותח בספר התורה 'וכתב לו את  –כאן לא ברור 

'והייתה עמו  – משנה התורה' אך פתאום עובר ללשון נקבה

 וקרא בו כל ימי חייו'. מי זו 'הייתה'? הרמב"ן עונה נפלא:

 27.והייתה עמו, התורה עצמה תהיה עמו ועל דרך האמת

על כל  -ה תהיה איתו! אז על מה מדובר כאן התורה בעצמ

 או על המלך?  ראש הישיבה, על הכהן הגדול

 הלואי שתרצו, אך תלמדו איך לרצות

כשתבואו אל הארץ, הדרישה עם ישראל, זהו בדיוק הקוד: 

שהקב"ה הכי רוצה שתגיעו אליה,  הכי טבעית והכי מוצדקת

זה  -טוב?  היא שתבקשו מלך 'ככל הגוים'. כן! זה נשמע לא

בטי נוודים מצוין! אני רוצה שתרצו לא להיות עוד ש

אנחנו זוכרים היטב מה קורה בימים  אנרכיסטיים ללא הנהגה.

שתהיו ' , אומר הקב"ה, אני רוצה'. 'ראלאין מלך ביש'שבהם 

ם ממלכה, אני רוצה שתבקשו מלך ם הנהגה, עם ע  עם ע  

שימצב אתכם מבחינה מדינית ומערכתית במקום שלא יורד 

. הקב"ה רוצה שנבקש להיות 'מאף אחד מהגויים שסביבותיכם

הכלכלה המשגשגת בעולם, עם שיש לו מערכת צבאית 

  ומדינית לתפארת. 

לא לעשות  חלק מהותי מהמצווה הזאת היא -חרות במילים א

, אלא שנרצה אותה בכל מאודנו. ציווה אותה רק כי הקב"ה

 -אותנו את הדרך לעשות את זה נכון  אבל עכשיו ה' מלמד

הסימן אנחנו עושים את הדבר הנכון יהיה כאשר שום נשים, 

נחפש ונחפש ונחפש עד שנראה בעצמנו שמי שמצאנו הוא 

אני רוצה ' –כאילו אומר הקב"ה ם שבו בחר ה'. הוא אותו אד

 .'ש יבוא מכם, עד שתמצאו את מה שאני בחרתיושהחיפ

וא לא ישיב מרבה לו סוסים בחווה שלו, ה יהודי פשוטאם 

אולי כבר יימאס לו בשלב מסוים  -את העם מצרימה. להיפך 

שמרבה לו  יהודי פרטיוהוא יבוא בערב לשיער תורה... גם 

                                                           
 שם, י"ח. 25
 הל' תפילין מזוזה וס"ת, ז', א'. רמב"ם, 26

גם לא ריבוי של כסף ונשים משום מה זה לא כל כך נורא, 

 קיים החשש שהואאז  -וזהב. אבל כשהמלך עושה את זה? 

 –ישיב את העם מצרימה, אז יסור לבבו מעם ה' וגרוע מכל 

 ירום לבבו מאחיו.

 לאפשר לה' למלוך

שרם לבבו הוא אדם שאי אפשר להיות לידו, ודאי.  פרטיאדם 

הוא כבר דוחק את רגלי השכינה, הוא  שרם לבבומלך  אבל

לא מאפשר לקב"ה להופיע לא רק בעולם, אלא גם בי ובך. 

הוא חוסם את הכל. תפקידו של המלך הוא להיות צינור של 

 הקב"ה בעולם. להיות צינור נקי לאלוקות.

 - ישנה הלכה מרתקת בהלכות תפילה

... המתפלל כורע חמש כריעות בכל תפילה ותפילה כריעה כיצד:

במה דברים  בברוך וכשהוא זוקף זוקף בשם. כורע ...וכשהוא כורע

אינו מגביה  כיון ששחה בראשונה המלך... אמורים, בהדיוט. אבל

 28.ראשו עד שגומר תפילתו

בברכה הראשונה של שמונה עשרה כורעים במילה ברוך 

ה'. אבל המלך כורע בברוך ונשאר שם וזוקפים כשמגיעים ל

'ולא בכריעה עד לסוף תפילתו. מדוע? כדי לקיים את המצווה 

  ירום לבבו מאחיו'. לא יאמן!

ואני קורא בה  , של היהודי הפרטי, נשארת בביתהתורה שלי

ה שלו ועם היצרים לודפעם שאני חוזר. אבל המלך, עם הג בכל

יפול אליה, חלילה הוא יכול ברגע להגדולה ששלו ועם הגאווה 

הסכנות הן גדולות  ה עמו בכל רגע. אצל המלךצריך את התור -

התורה צריכה  ולכןיותר ותופעות הלוואי הן קשות יותר, 

בו אליו עוד יותר, למען לא תמוש מפיו ומללהיות צמודה 

 לרגע.

כשהמלך הוא כזה, הוא נותן לך ולי כוחות להופיע אלוקות, 

ם תשים מלך כזה, 'אשר ים. שוואז תארך ממלכתו ימים רב

כבר 'לא תוכל . כשתבין את זה לגמרי, אז 'היך בול-יבחר ה' א

פיזית, אפשר לתתו לא כי לא תוכל  -לתת עליך איש נכרי' 

אתה פשוט לא תהיה ש אלא מפניחלילה למנות מלך כזה, 

מסוגל לתת עליך איש שהוא נכרי לכל הערכים הללו, שהוא 

 את האלוקות מלהופיע. לתורה, שהוא חוסם מתנכר

אי ואי שנאמר 'אשימה עלי מלך', והלווכשנבוא אל הארץ, הלו

את  ך כזה שיבחר ה' בו, שמלכותו מקיימתמלעלינו שנשים 

 מלכות ה' בעולם עוד ועוד.

 

 

 דברים, י"ז, י"ט ברמב"ן. 27
 רמב"ם, הל' תפילה, ה', י"א. 28
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 לסעודה שלישית –משפט כהן 

 משפט שיונקת מהקודשעל מערכת 

 מתנות הכהונה

פרשת שופטים עוסקת בדבר ' הקצרה של שלישי'קריאת 

תיע מאד. ההפתעה מפ -עם זאת יחד שהוא כלל לא חדש, אך 

הפתעה בשבילנו, אך נדמה  איננה כללהגדולה היא שזו 

שההפתעה הזאת היא המשכו הישיר של הציווי 'צדק צדק 

תרדוף' בו עסקנו בתחילת הפרשה. ההפתעה הזו מסבירה 

כיצד ובאיזו דרך ה'צדק' האמיתי הזה יכול להפוך למציאות 

בקריאה זו, מלמדת אותנו התורה על מתנות  של ממש.

 הכהונה:

ה  ל א ְהֶיֶ֠ ִּֽ ים יִּ ֶ֨ ֲהנִּ כ  ִּֽ לל  ֜ם כ   י ִּ ְלוִּ ִּֽ ֵׁ֧בֶ  ה  םש   ה עִּ ֶ֖ ֲחל  ִּֽ ֶלק ְונ  ֶ֥ י ח  ַ֛ וִּ י  ט ל  ש   ֵׁ֧ ֹּ֑ל אִּ א  ר  ׂשְ  'ה  יִּ

ו ן  לִּֽ אכ  ו  י ִּֽ תֶ֖ ֲחל  ִּֽ ה ל אְונ  ֶ֥ ֲחל  ִּֽ ְהֶיה ְונ  ִּֽ יו  יִּ ֹּ֑ ֶרב ֶאח  ֶקָּ֣ ו  ב ְ ֶ֖ ו א  'ה֙ ל  ֶ֖ר הָּ֣ ֶ ֲאש  ִּֽ ו  כ   תָ֔ ֲחל  ִּֽ נ 

ר ב ֶ ו   ד ִּ ִ֗  .לִּֽ ע  ת ה  ָּ֣ א  ים מ  ֲהנִּ֜ כ  ִּֽ ט ה  פ  ֶ֨ ש ְ ְהֶי֩ה מִּ ה יִּ ם םְוֶזֶ֡ ח אִּ ב  ֶ֖ ז ֶ י ה  ֶ֥ ְבח  ת ז ִּֽ ַ֛ א   מ 

ם ר אִּ ו  ה ש ָּ֣ ִּֽ ב  ק   ם ְוה  יִּ ֶ֖ י  ח  ְ ל  ע  ְוה  ר ֶ֥ ז ְ ן ה  כ  ה ָ֔ ֙ן ל  ת  ֹּ֑ה ְונ  ָּ֣  .ׂשֶ ך  ש ְ ירִּֽ ְנך ֜ ת ִּ ִּֽ ג  ית ד ְ אש ִֶּ֨ ר 

ך  ְור   ֶרִ֗ ְצה  ןְויִּ ֶ ת  ֶ֖ ת ִּ אְנך  ז צ ִּֽ ֶ֥ ַ֛ית ג   ו  ב    אש ִּ י בִ֗ ָּ֣ ִּ ו  כ  ר לִּֽ ַ֛ ל 'הֶ֥ ח  כ   ֶטֹּ֑  ֱאל ֶהֶ֖יך  מִּ ב  יך  ש ְ

 ִּֽ םל  ש   ת ב ְ ֵׁ֧ ר  ד ְלש   ל 'ה   ֲעמ ֶ֨ יו כ   ֶ֖ נ  ו א ו ב  ים הֶ֥ ִּֽ מִּ י    29.ה 

מה לנושא זה ולפרשת שופטים  –הקושי הוא אדיר. ראשית 

 מערכת המשפט, –דווקא? מצד אחד של הפרשה הזו 

מעמד הנבואה בעם  –ומצידה השני  המלכות, ההנהגה,

ישראל והלכות רוצחים. מה למתנות הכהונה התמימות בתוך 

 כל המערכות הללו?

הרמב"ן, בהקדמתו לספר  השאלה השנייה קשה אף יותר.

דברים, הגדיר באופן מופלא על מה בדיוק מוסבות חזרותיו 

 של משה רבנו בספר זה:

ו לדור בו משה רבנ יבאר, משנה תורה הספר הזה ענינו ידוע שהוא

ולא יזכיר בו דבר , הנכנס בארץ רוב מצות התורה הצריכות לישראל

בתורת כהנים, ולא במעשה הקרבנות, ולא בטהרת כהנים, ובמעשי 

 30.ה' שכבר ביאר אותם להם

מגדיר מתחילת הספר שאין עניין כבר מעניין מאד. הרמב"ן 

 -ונימוקו לחזור על ענייני הכהנים פעם נוספת. 

 31.הם, לא יצטרכו לאזהרה אחר אזהרה והכהנים זריזים

מה למתנות הכהונה ולענייני  –ובכן, השאלה מתעצמת 

 פרשתנו? 

מדובר בפרשה על ן שואמנם, ניתן היה לענות שמכיו

מלך, שופט, שוטר וכו',  –המעמדות הנכבדים שבעם ישראל 

אחד מהמעמדות המכובדים הוא מעמד הכהונה גם הרי ש

תנות שמביאים יהודים מכל מופיעות כאן המולכן בעם, 

שכבות העם אל בני המעמד העליון הזה. אך אם נכונה הייתה 

מעמדו  על לכאורה ההדגשה כאן היתה צריכה להיותזו,  טענה

                                                           
 ה'.-דברים, י"ח, א' 29
 הקדמת הרמב"ן לספר דברים. 30
 שם. 31
 דברים, ל"ג, י'. 32

שהפרשה דיברה עד עכשיו על  של הכהן הגדול, בדיוק כשם

 . ולא על הלויים – ה'קודקודים' שבכל מערכת

 הפתעה כפולה

יש כאן הפתעה. זהו פשט  –כבר בתחילת הדברים  אמרנו

הרבה  ואף ,םידבגן היל לנו תאירוך פשוט, אך משום מה לא כ

עיקר תפקידם את שלנו  הדימוי. , את תפקיד הלוייםלאחר מכן

של הכהנים הוא העיסוק בקרבנות ובתפעול השוטף של בית 

  –המקדש. כפי שיברך משה את שבט לוי באחרית ימיו 

ַ֤ימ ׂשִּ לו  ְקטו  י  יל ע  ֶ֖ לִּ ך  ְוכ  ֶָ֔ פ  א  ֙ה ב ְ ך   ר  ֶחִּֽ ְזב ְ  32.מִּ

וא עוסק, לצייר לנו במה ה אם נבקש מילד לצייר לנו כהן,

ציור של סביר להניח שנקבל  -באילו תחומים הוא מעורב 

בנות ומתנות כהונה. האם כלי מקדש, קרשל אורים ותומים, 

תנו צייר אי פעם את הכהן הגדול בשבתו כנשיא מישהו מא

זה אתם שואלים איך בית המשפט 'העליון' של עם ישראל? 

יששכר, יהודה או השופטים הם בטח משבט הרי קשור, נכון? 

תלמידי החכמים וכו'. אך זוהי בדיוק ברכתו של משה אליהם 

 באחרית ימיו:

תְ  ִּֽ ר  ב ְותו  ֲעק ָ֔ ִּֽ ֙ ְלי  יך  ֶטֶ֨ פ   ש ְ ו  מִּ רַ֤ ֶ֖ יו  ֹּ֑  ך  א  ר  ׂשְ  33ל.ְליִּ

ים שהתחום המשפטי של שבט אני 'מודה', בדרך כלל מסביר

מצם לנתינה הרוחנית שלהם, ההימצאות החינוכית לוי מצט

שלהם בערי המקלט, בטח הם עומדים בצמתים ומחלקים 

  – כתוב בתחילת פרשתנוכך ... אך לא 'רוחניות'ב חוברות

מ ְ  ֩א מִּ ל  פ   י יִּ ָּ֣ ִּ ר כ  ב ֜ ֙ ד  יןך  ט ב   פ  ִ֗ ש ְ מ ִּ ין ל  ם ב   ֜ ם ְלד  ֶ֨ ע  ד   ג  ֶנָ֔ ֙ע ל  ג  ֶ֥ין ֶנֶ֨ ין ו ב  ִ֗ ין ְלדִּ ָּ֣ ד ִּ

ֶרֹּ֑  ע  ש ְ ת ב ִּ יב ֶ֖ י רִּ ֶ֥ ְבר  לד ִּ ית  ֶאֶ֨ לִָּ֔ ְמת  ָּ֣ ְוע  ר  יך  ְוק  ַ֛ ְבח  ֶ֥ר יִּ ֶ ם ֲאש  ו  קָ֔ מ   ֱאל ֶהֶ֖יך   'הֶ֥ ה 

ו    34.ב ִּֽ

  - מה עלי לעשות? ושם

את ִ֗  ם ֶאלו ב  ִּ֔ ְלִוי ִ ֲהִני֙ם ַהֹּֽ ל ַהכ  ֹּֽ ֙  ְוֶאֶ֨ ת   ש ְ ר  ִּֽ ֹּ֑ם ְוד  ה  ים ה  ָּ֣ מִּ י   ה ב   ֶ֖ ְהיֶ ִּֽ ֶ֥ר יִּ ֶ ט ֲאש  ש   פ ָ֔ ה 

ט ִּֽ פ   ש ְ מ ִּ ֶ֥ר ה  ב  ֶ֖ת ד ְ ידו  ְלך ָ֔ א  ָּ֣ ג ִּ  35.ְוהִּ

והתורה ממשיכה ומתארת את דינו של ה'זקן הממרא' שמיפר 

 את דברי בית הדין:

ר יש  ֲאש ֶ ִ֞ אִּ ָּ֣ה ְבז   ְוה  ֲעׂשֶ ִּֽ ִּֽ י  ע  מ ַ֤ י ש ְ ֶ֨ ְלת ִּ ן ְלבִּ ו  ֙ם ֶאת ַהכ  ֵהן֙  ֶאלדִ֗ ֶַ֤רת ש   ד ְלש   ע מ ִ֞  ה ִּֽ

ו  ֶאל ה' יך  אֶ֖ ל ֱאל ֶהָ֔ ִּֽ א  ר  ׂשְ י ִּ ע מִּ ֶ֖ ר  ֶ֥ ה  ְרת   ע  ִּֽ ו א ו בִּ הָ֔ יש  ה  ָּ֣ אִּ ת֙ ה  ט ו מ  ֹּ֑ ש   פ   36.ה 

זה לא גוואלד? התפקיד של הכהנים הוא ממש לא עבודת בית 

 יש גם שופטים הכהנים הם השופטים.המקדש ותו לא. 

 'הכהנים –משבטים אחרים, בודאי, אבל הפסוק הוא ברור 

 הלויים' ורק אז 'או אל השופט'. 

בעברית אחרת, כאשר עומד משה רבנו מול שבט לוי באחרית 

תשמעו, רבותי. ' –ימיו הוא אומר לה את הדברים הבאים 

דאי זוכרים מפרשת שופטים את המצווה הגדולה ואתם בו

 שם 33
 שם, י"ז, ח'. 34
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ל שעריך. יהיו בתי דין למנות שופטים בכל שבטיך ובכ

שבטיים, מחוזיים וכו'. ובכן, מי יעמוד בראש מערכת הצדק 

הזו? מי יתן את הטון? מי ידאג לכך שזו תהיה מערכת שעל 

'צדק  –דגלה חרוט המשפט 'צדק צדק תרדוף' ולא, חלילה 

 צדק תשיג'??

 משפטים צדיקים

על  'תשמעו את דבריו המופלאים של ה'אור החיים הקדוש

 משה לשבט לוי: ברכת

שצריך שימנה  לפי שצוה שופטים וגו' לשבטיך, ואמרו רבותינו ז''ל

דיינים לכל שבט, לזה אמר כי שבט לוי לצד מה שהוכחנו שלא נשאו 

פנים לאב ולאח ולבן ראויים הם להתמנות על כל שבטי ישראל, והוא 

אומרו יורו משפטיך ליעקב בדרך כלל, כי אין לחוש שישאו פנים 

 37.יותר משבט זולתם לשבטם

בבית הדין העליון של עם  -כתוב כאן בצורה הברורה ביותר 

ם כשופטים. אותם הכהנים ולוי ישראל ישבו בעיקר כהנים

  ה', הם גם היו אנשי הצדק והמשפט! העומדים לשרת את

אתם יודעים איך מגיעים למערכת של 'צדק צדק תרדוף'? 

ים ' בצדק, שמבינה -למערכת שרודפת את הצדק  ֱאֹלה  י הָּ כ 

ים יָך ְמַעט  רֶׁ ְהיּו ְדבָּ ן י  ץ ַעל כֵּ ָארֶׁ ה ַעל הָּ ם ְוַאתָּ ַמי  מערכת  ?38'ַבשָּ

שלא מכירה פנים, שלא לוקחת שוחד, שלא תעסוק בקידום 

האישי ולא רק תעסוק בהשגת הצדק בכל מחיר, גם במחיר 

כאשר בראש המערכת נמצא הכהן רק  –של שקר ורצח? 

מערכת של צדק להביא צדק אמיתי תוכל שכולו קודש לה' 

 לעולם. 

 כדי שהשופטים יהיו עבדי ה' בלבד

ריו ם שלמדנו עכשיו, נבוא להבין את דבבעקבות הדברי

המופלאים של רבינו ניסים מגירונדי, מגדולי ראשוני ספרד. 

פרשת מתנות הכהונה בא לטפל כי מיקומה של  39הוא מסביר

הזו בדיוק: איך נוכל לוודא שהשופטים יהיו אנשים  בסוגיה

, לאגו שלהםקרבן שהם לא יפלו  כךבלתי תלויים? איך נדאג ל

למשכורות ולקידומים? ובכן, המלך למשל מתפרנס כי הוא 

 מלך. אבל ממה יתפרנסו השופטים? הפסוק הוא כל כך מדויק:

ְהֶי֩ה  ה יִּ יםְוֶזֶ֡ ֲהִנִ֜ ט ַהכ  ֹּֽ ַַּ֨ פ  ִ֗  ִמש ְ ע  ת ה  ָּ֣ א   ...םמ 

המילה 'משפט' בפסוק הזה  שכוונתהפשט הפשוט הוא כמובן 

היא 'דין', 'חלק'. אך העומק הוא בדיוק מה שדיברנו: זה מה 

ת משפט אמת. זה יהיה משפט הכהנים שיאפשר לכהנים לעשו

וינתק אותם  ,כשהעם הוא זה שידאג לפרנסתם ולמתנותיהם -

, מכל צורך של פרנסה ושל אגו ושל קידום. ואז, כאשר תבוא

ר יבחר ה' ותפגוש את מערכת אל המקום אש היהודי הפשוט,

אנשים בשר ודם, שאין להם חלק ונחלה ב תפגוש - המשפט

בארץ, שאין להם שיקולים של פרנסה ושל כבוד, שהם קודש 

 רדיפת צדק בצדק. –לה', ושכל משפטם 

נים של שבט הלויים. כך מתאר רש"י זה נמצא עמוק בגֵּ הצדק ה

יו , על ברכת משה לשבט לוי "בדבריו המפורסמים ר ְלָאב  ֹאמֵּ הָּ

יו ית  מֹו ֹלא ְרא   :40"...ּוְלא 

כשחטאו בעגל ואמרתי מי לה' אלי נאספו אלי כל בני לוי וצויתים 

להרוג את אבי אמו והוא מישראל או את אחיו מאמו או בן בתו וכן 

 41...ועש

כל כך נפלא. זו פרשה שהיא המשך ישיר לפרשה שפתחה 

 –בתיאור מערכת המשפט והציבה רף גבוה ומוסרי כל כך 

אך יותר מכך  למנות דיינים מומחים וצדיקים. גדולים בשכלם

ריאה הזו באה להציב מודל של . הקבהתבטלותם כלפי שמיא

כשלצדו  ין העליוןדויושב בבית ה שרת את ה'כהן העומד ל

 יוצא הצדק לעולם. השופט, ורק מכוח הכהן

, של הכהנים נדמה לי שצריך להחדיר יותר את הציור הזה

כבר בגני הילדים. אם נעשה  הלוים כאנשי המשפט האמיתיים,

בבית חלילה כך, נבין שעם ישראל לא בנוי מכהני דת הספונים 

 בבית המשפטהיושבים מנותקים שופטים ומ מחד,  המקדש

על -משופטים הבאים מכל השבטים וממערכת, כי אם ךמאיד

משרתים כהנים קדושים ששל היונקת מכאן ומכאן,  משולבת

  לישראל. את ה' ומורים משפטיהם ליעקב ותורתם
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