
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  "משפט צדק"  -יקון חוש השיפוט הישר ת
הזהר פותח את הפרשה, "שפטים ושטרים", עם הפסוק בתהלים "כי 
אלהים ׂשפט זה ישפיל וזה ירים". יש פעמיים בתנ"ך, שני פסוקים 

"כי אלהים שפט". יש את הפסוק שמביא בהם בספר תהלים, שכתוב 
"ויגידו  –הזהר, "כי אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים", ועוד פסוק 

א סלה". שוב, הפסוק השני אומר שמים צדקו כי אלהים שפט הו
"ויגידו שמים צדקו כי אלהים שפט הוא סלה". בשני הפסוקים יש 
בדיוק אותו לשון, "כי אלהים שפט". אמרנו שכל שופט נקרא 
"אלהים" בתורה: "אלהים לא תקלל", "עד האלהים יבא דבר שניהם" 

ינים, השופטים, מכונים "אלהים". ייש כמה וכמה פסוקים שהד –
הים" הוא בעצם השם של בריאת העולם, "בראשית ברא אלהים "אל

"מלך  –את השמים ואת הארץ", ללמד שה' ברא את העולם במשפט 
" מלך במשפט יעמיד ארץ]מלכו של עולם[ במשפט יעמיד ארץ" )"

(. לכן, "כל דיין שדן דין אמת לאמתו... מעלה אלהיםפעמים  יאעולה 
כמו  –ה במעשה בראשית" עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"

שה' נקרא אלקים כך הדיין שדן דין אמת לאמתו נקרא "אלהים". 
היות שכתוב "שפטים ושטרים", והכלל של חז"ל "מיעוט רבים 

רמז לשני הפסוקים האלה,  –שנים", סימן שיש שני שופטים 
 בשניהם כתוב "כי אלהים שפט". 

נו משה זכותא, מגדולי מפרשי הזהר הקדוש הוא רבינו הרמ"ז, רבי
והוא מאריך בהסבר של תחלת הזהר על פרשתנו. הוא מסביר 
שבעצם הפרשה שלנו, פרשת שופטים, ממשיכה את מה שכתוב 
בתחלת פרשת דברים, תחלת משנה תורה, שם נאמר "כי המשפט 
לאלהים הוא". גם שם משה רבינו מצטוה מפי עליון למנות שופטים, 

ֻדעים לשבטיכם", ובהמשך כתוב "כי דיינים, לחפש "חכמים ונֹבנים וי
לשפוט בן  –המשפט לאלהים הוא". מכאן לומדים שבעצם המשפט 

הוא בכלל לא  –אדם, לומר "פלוני אתה זכאי, פלוני אתה חיב" 
איזה בשר ודם  –תפקיד של בשר ודם. לתת עונש, לעשות משפט 

יכול להתיימר להיות שופט?! "המשפט לאלהים הוא" )הוא "הֹשפט 
הארץ", שרק הוא "יעשה משפט"(. כך מוסבר, שמשפט שייך רק כל 

לאלקים, לה' יתברך בלבד. אלא מה? מסביר הרמ"ז שה' גמל חסד 
 –עם ישראל, שכל יהודי הוא "חלק אלוה ממעל ממש"  –גדול אתנו 

המשפט שייך רק לה', "כי המשפט ומסר לנו את המשפט שלו. 
בכל שעריך אשר הוי'  לאלהים הוא", אבל "שפטים ושטרים תתן לך

אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק". כשה' נותן לנו 
את המשפט, הוא לא נותן רק את הכח שלו לשפוט אלא גם את 

 השם שלו, שם אלקים.
בין מה שמבחינה מופשטת,  –הרמ"ז מסביר שיש מדרגה באמצע 

ברוחניות, המשפט שייך אך ורק לה', לבין מה שלמעשה, מרוב 
אהבת עם ישראל, "ועמך ֻכלם צדיקים", ה' נותן לנו את המשפט 
שלו. הדרגה שבאמצע כתובה בעוד פסוק בתהלים: "אלהים נצב 

עליו   –בעדת אל". כאשר יש בית דין של שלשה דיינים יהודים 
אזי אלקים, רבונו של עולם,  –נאמר "עד האלהים יבא דבר שניהם" 

כך נאמר "אלהים נצב בעדת  נים. עליה' עצמו, נמצא יחד עם הדי
אל". בהמשך אותו פסוק, "בקרב אלהים ישפט", הדיינים עצמם כבר 
מכונים "אלהים" )כך לדעת רוב מפרשי הפסוק(. מה כתוב בהמשך 
אותו פרק? "אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון ֻכלכם" )כל הפרק 
מדבר על תיקון השופטים בישראל, בימי יהושפט המלך, כמבואר 

 –שים(. זה אותו פרק ממש, המתחיל "אלהים נצב בעדת אל" במפר
ינים של עם ישראל, שהוא זיכה אותנו ישהאלקים נמצא בתוך הד

בכח לשפוט במשפט שלו. אחר כך כתוב עוד יותר, הוא נותן לנו את 
השם שלו, ובהמשך כתוב גם "אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון 

תם ובני עליון כלכם" מסיים כלכם...". הפסוק "אני אמרתי אלהים א
"אכן כאדם ]הראשון[ תמותון". אם אדם הראשון לא היה חוטא 

את חוש המשפט שלו, הוא ה מעץ הדעת טוב ורע, שקלקלה באכיל
שופט הוא חוש שיפוט, דעת )שיפוט היינו שיקול לא היה מת. 

 –הדעת(, וכאשר אדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע לפני הזמן 
מחכה רק שלש שעות, לשבת קדש, היה מותר לו  שהרי אם היה

נגרמה לו ערבוביא, של "אור וחשך ]טוב ורע[ משתמשין  –לאכול 
בערבוביא", והוא קלקל ואבד את חוש השיפוט הישר שלו )כמ"ש 
"אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשֹבנות רבים"(, 

שלו,  ולכן הוא ימות. מי שמתקן לגמרי את השיפוט, את הדעת,
בעצם חי לנצח. "אכן כאדם ]הראשון[ תמותון" כי הוא קלקל את 
 השיפוט שלו, את האלקים שלו. אלקים חי לנצח, אלקים לא מת

"אני אמרתי אלהים  –)כמ"ש "אלהים חי"(. שוב, כך הפסוק אומר 
אתם ובני עליון כלכם, אכן ]בגלל החטא, האכילה מעץ הדעת[ 

 כאדם" היינו כאדם הראשון. כאדם תמותון", וחז"ל אומרים ש"
אם כן, פרשת השבוע היא פרשה שבאה לתקן את חטא עץ הדעת 

לכל אחד  –"משפט צדק"  –ולהחזיר את השיפוט הנכון והצודק 
מאתנו, "כל אשר בשם ישראל יכונה", ודאי כולם צדיקים. מה כתוב 

לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד, כי בפסוק השני? "
כולנו אמורים להיות ". יני חכמים ויסלף דברי צדיִקםהשחד יעור ע

 –צדיקים, "ועמך ֻכלם צדיקים", וה' רוצה שכולנו נהיה שופטים 
הק של האר"י רבינו חיים ויטאל, התלמיד המוב שכולנו נהיה אלקים.
שלכאורה הוא לא כל כך קבלה עמוקה אלא , הקדוש, כותב פירוש
היינו שאדם  ,תתן לך וגו'"שפטים ושטרים ש" –בעיקר דברי מוסר 

צריך לשמור את החושים שבפניו. בפנים יש שבעה שערים, וצריך 
שתי עינים, שתי  –להקפיד ש"שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך" 

אזנים, שני נחירי האף והפה. צריך להעמיד שופט ושוטר על כל אחד 
משערי הפנים, לשמור אותם בקדושה ובטהרה. זה פירוש של רבי 

ם ויטאל, הכתוב בכתבי האריז"ל, אם כי הוא לא כל כך קבלה חיי
הפירוש הזה ודאי שייך לכל מוסר השכל.  –עמוקה אלא יותר מוסר 

אחד ואחד, לא רק מי שקבל סמיכה "ידין ידין". כל יהודי צריך 
להעמיד שופטים ושוטרים על הפנים שלו, שערי הפנים שלו. והרמז 

)שבעת שערי הפנים כנ"ל(  פה אף-אזן אף-עין אזן-עיןהמובהק: 
 ".משפט צדק"ושפטו את העם  –" משפט צדקעולה "

יש גם תופעה מאד מיוחדת, שזו הפרשה היחידה שמתחילה באות 
אה רפטים". פרשת ש" – ש-. המלה הראשונה בפרשה מתחילה בש

, ו, גם משהו נדיר. רוב פרשיות התורה מתחילות באות ר-מתחילה ב
הכלל. אחת מהן היא פרשת השבוע, וכך גם אך יש כמה יוצאות מן 

-י תצא", שמתחילה בכ" –הפרשה הקודמת )וכך גם הפרשה הבאה 
יש פה  –עריך" שטרים" ו"שוכך גם " ש-פטים" מתחיל בש(. אם "כ

ש יש פה דג –שנים ושלשה ועד שבעה עדים שעל פיהם יקום דבר 
נים של הפסוק הראשון "יש-מיוחד שהתורה רוצה שנתבונן ב

ר הוי' שעריך אשטרים תתן לך בכל שפטים ושרשה. נספור: "בפ
שבעה  –פט צדק" שפטו את העם משבטיך ושאלהיך נתן לך ל

נים. אסמכתא מצוינת לדברי רבי חיים ויטאל שיש שבעה "יש
וטר )מדת שופט וגם שער ששערים בפנים, וצריך להעמיד על כל 

 ()ב' אלול ע"ב                                              הרחמים ומדת הדין(.  

 קניית התורה והפצתה - ודש אלולח
חג הפסח ועד ראש השנה, נוהגים ללמוד  אחריידוע שבחדשי הקיץ, 

פרקי אבות. יש בפרקי אבות ששה פרקים, כולל הפרק האחרון הנקרא 
אך הוא מצטרף למשנה. באמת  ,פרק "קנין תורה", שהוא ברייתא

מתחילים  –לומדים את ששת הפרקים האלה במשך ששה חדשים 

 300 גליון מס' ותשע" שופטים ב"ה שבת פרשת   



 –לקראת סוף חדש ניסן, ולומדים את הפרקים במשך כל חדשי הקיץ 
לכן יש כוונה שששת החדשים מכוונים כנגד ששת הפרקים )חוץ ממה 
שקוראים כל שבוע פרק(. לפי זה יוצא האחרון, קנין תורה, פרק ששי 

 פרקי אבות, מכוון כנגד חדש אלול.  של
ואולי גם  ידוע הרמז הכי מפורסםמה הקשר של אלול לקנין תורה? 

רומז לאהבה בינינו לבין  אלוללפיו  ,י"לדודי ודודי לני א" - הכי חשוב
, ואחד אלולהחתן העליון. אבל יש עוד כמה רמזים חשובים לחדש 

ך ]מקום אשר לשמתי וידו לנה א" –מהם כותב האר"י הקדוש עצמו 
ינוס שמה[". אם מישהו הרג בשוגג ה' עושה עמו חסד ומזמן לו עיר 
מקלט שינוס שמה, ובתוכה הוא ניצל מכל הדינים שעליו ובעצם הופך 

אומר האר"י הקדוש שעיר המקלט של את מדת הדין למדת הרחמים. 
כל יהודי היא חדש אלול, והרבי מסביר )לפי מאמר חז"ל "דברי תורה 

לכן מאז ולטין"( שהכוונה בעיקר ללימוד התורה בחדש אלול. ק
כל החדש הזה לתורה, נכנסים את ומתמיד יהודים טובים היו מקדישים 

חזק ללימוד התורה, כהכנה לקראת השנה הבאה, שה' יברך אותנו 
וצריך  –"תורה אור"  –בשנה טובה ומתוקה. בבית המדרש יש אור חזק 

ריך להכנס לבית המדרש ולהקלט שם. על לקבל אותו ולהפיץ אותו. צ
". הגימטריא היא מקלט מקלטכל שלט בפרשת דרכים היה כתוב "

, אבל חוץ מהגימטריא למה צריך לכתוב פעמיים? כי צריך משיח
להקלט בתוך המקום וגם לקלוט אותו. בתניא מסביר אדמו"ר הזקן 
שהדבר היחיד שאפשר גם להקלט בו וגם לקלוט אותו הוא תורה, 

יחוד נפלא  –שבלימודה אנחנו גם נכללים בה וגם מפנימים אותה 
שאין כיוצא בו חוץ מבלימוד התורה הקדושה. הזמן להקלט בו וגם 
לקלוט בו הוא חדש אלול. זה ההסבר הפשוט לכך שכל החדש שייך 

כל החדש מוקדש לקלוט  –לפרק ששי בפרקי אבות, פרק קנין תורה 
וכמו שאנו קונים אותה כך היא קונה )לקנות( את התורה ולהקלט בה )

אותנו, כמו נישואי חתן וכלה, וזה הקשר בין רמז זה של חדש אלול 
לרמז העיקרי הנ"ל של "אני לדודי ודודי לי"(. אני לומד על מנת ללמד, 

הביטוי "תורת חסד" כתוב ב"אשת חיל", תכונה של אשה  "תורת חסד".
שהתורה  –יה צדיקה, שמשרה את השראתה גם על בעלה וילד

שלומדים תהיה על מנת לזכות את הרבים, ללמוד על מנת ללמד 
ולהפיץ את "האור כי טוב" של התורה, דבר בו תלויות כל הברכות 

 בגשמיות וברוחניות.
מה הקשר לפרשת השבוע, פרשת שופטים? מי הם השופטים? כתוב 

אמת אמת, "אין  –"צדק צדק תרֹדף" והתרגום הוא "קושטא קושטא" 
מת אלא תורה". צריכים לרדוף אחר האמת, ואם מכירים את האמת א

"ושפטו את העם משפט צדק", "בצדק  –ממילא עושים משפט צדק 
קשורה לאמת, קשורה  פרשת משפטיםתשֹפט עמיתך". ממילא כל 

אבל יש משהו מיוחד שמקשר את פרשת שופטים לפרק "קנין  לתורה.
פרשת שופטים ך", והוא שלתי שמוידו לנה אכולו, " אלולתורה" ולחדש 

פרשות מפרשת בראשית, תחלת  84 –בתורה  מח-היא הפרשה ה
ואולי הוא הנקודה הכי  –התורה. המספר הזה מוזכר בצורה הכי חשובה 

מח דברים. -בפרק "קנין תורה", בו מבואר שהתורה נקנית ב –עצמית 
"גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית בשלשים 
מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה נקנית בארבעים ושמונה 

 (ה' אלול ע"ב)                                                           דברים". 
 

 
 )חלק ב'( בעל תשובה  ומשחק הקניגיאה

ר' אבא לא מסתפק במה שהוא שמע קודם, איך ר' סוף הסיפור: 
מילא, הסברת איך ידעת  –אלעזר ידע את כל הדברים. הוא אומר 

שהנחש הולך להרוג יהודי, ושהיהודי עשה תשובה, ושיש גוי במערה, 
אבל איך אתה יודע את הדבר האחרון?! איך אתה יודע את כל הספור 

הסיפור, שעל זה סיום של היהודי שיושב שם עם הבן בים וכו'? זה 
הדבר הזה אינו סימן שמסר לי אבא, ולא מחכמתי : אומר רבי אלעזר

 אני יודע זאת, אלא "חמינא". 
את הדבר האחרון פשוט ראיתי במו  –ה"חמינא" מובא במאמר בלקו"ת 

עיני, מרחוק. זה מה שמתגלה למי שבבחינת פנים )אפשר לומר 
אן הגיע רבי אלעזר לשיא שדווקא על ידי כל מה שקרה בסיפור עד כ

אור הגנוז שבתורה, בו אדם מביט  –של שעשועים, של בחינת פנים...( 
 . פועד סוומסוף העולם 

בשביל מה טוב להביט מסוף העולם עד סוף העולם? יש צדיקים, כמו 
הקאמרנער, שבקש מה' לקחת לו רוה"ק שרק מפריעה לו. אבל כאן זה 

זה יותר טוב מכל דבר שבעולם.  –טוב לו כדי לעשות טובה ליהודי 

כנראה שלעשות אפשר לומר שמי שגלוי לו אור הגנוז שיביא משיח. 
שמונים שנה -נשמה יורדת לעולם שבעים –פעם אחת טובה ליהודי 

את זה הצ"צ  שוה כמו להביא משיח. –כדי להיטיב פעם אחת ליהודי 
מביא, שאומר שלא ידעתי זאת משום סימן, שום חכמה, שום קול 

שום זמר, הקול של הרוח הוא כמו הזמר של "זמירות היו לי  –ששמע 
 לדבר הזה לפי חסידות: תן מבנה ינ אלא רק "חמינא". –חוקיך" 

גם סימן שמקבלים מאבא צריך רוח  –אפשר לדעת ברוח הקדש 
דברים שהם חכמה, שאתה לומד אותם, אבל הקדש, כמו שכתוב שיש 

, סימן יחד עם רוה"ק. קבלתי מאבא שלי רוה"קכדי שיעבוד צריך גם 
למה זה דומה? כתוב שהרביים היו מלמדים את הרבי הבא איך  –סימן 

מקבלים פדיונות, לקרוא קוויטל של חסיד. זה סימן שאבא מסר לי, 
אלא צריך רוה"ק  –לא סתם ללמוד משהו  –אבל זה לא יעבוד סתם 

כדי שיעבוד. זו מדרגה אחת. אחר כך יש מדרגה של שמיעה מהרוח, 
מה הרוח מספרת. בסוף, לפי הסגנון של הזהר, יש עוד מדרגה שלא 

)לא בחכמתי ידעתי  חכמה –אבל מוזכרת בסוף  ,היתה כתובה קודם
זאת(. חכמה היא לא סימן שקבל מהאבא, אלא חכמה פנימית שלו, 

 –חכם הרואה את הנולד". ויש מה שלא זה ולא זה ולא זה כמו "איזהו 
אלא  –לא סימן, לא שמיעת הרוח ולא חכמה )שגם היא רוה"ק( 

", גילוי אור הגנוז בתורה, גילוי בבחינת פנים, למי שכל התענוג חמינא"
 שלו הוא באלקות. 

לכל הסיפור צריך להוסיף את הפסוק, שלא אמרנו, שהוא דורש על  
"ואתן אדם תחתיך ולֻאמים תחת נפשך". איך זה מתחיל?  –הכופר 

פסוק בישעיהו שמתחיל "מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך" ואז 
 ממשיך "ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך". 

איד. "מאשר יקרת", מה זה "מאשר יקרת"? יש יהודי יקר, א שיינע 
מי זה? ר' אלעזר דורש שזה דווקא בעל תשובה, שלא  –נעשית יקר 

היה יקר, היה מזולזל )זה הביטוי(, היה זול וכעת חזר בתשובה. כמו 
 –היהודי שהנחש היה בדרך אליו, ופתאום חזר בתשובה ונעשה יקר 
 –"מאשר יקרת" ממצב הפוך. אז כתוב "בעיני נכבדת ואני אהבתיך" 

קב"ה אומר שבראתי את העולם ואני אוהב בו בעלי תשובה יותר ה
שתי מצוות במצדיקים, כמו שגם גר ה' אוהב יותר. כך גם אנחנו מצווים 

על אהבת הגר, יותר מסתם אהבת ישראל. כך אצל הקב"ה, זה 
גם תיקון קרי, פרשת בחקתי, הליכה עם ה' בקרי,  –ש"מאשר יקרת" 

)כל מה שדברנו  יקר-ל קריהפכת  ,אחרים אלהיםבגימטריא  מקרה
זה מה שאהבתי  –מפורים השנה על "אורה ושמחה וששון ויקר"( 

 זול יקרונעשה יקר ) –בטלה לרע ז, ר"ת זל –בעולם. קודם היה זול 
(, "מאשר יקרת", זרע לבטלהתיקון של כלומר  שמחה[ = יקרנעשה  זול]

 ואז ה' אומר "בעיני נכבדת ואני אהבתיך", אותך דווקא אני אוהב. 
הוא שבגללך יש הזדמנות לעשות כופר.  ,חלק מזה שאותך אני אוהב

צריך קודם שתהיה  –לצדיקים אין הזדמנות, כמו שהוא אמר קודם 
אחד שהנחש רודף אותך, ואז אתה עושה תשובה, והנחש מוכן בקושי 

אותך, רק אם תתן לו כופר. זו הסגולה של בעלי תשובה, לעזוב 
הוא אוהב בעל תשובה  –הקניגיא, המשחק של הקב"ה, שעשועי המלך 

לכן המשך הפסוק הוא "ואתן אדם  שבזכותו יש את המשחק הזה.
"ולאמים  –תחתיך". לכן דורש הזהר "אל תקרי 'אדם' אלא 'אדום'" 

שו, עמלק )בפסוק הקודם תחת נפשך" היינו "ולאם מלאם יאמץ", ע
הוזכר מצרים כוש וסבא: "כי אני הוי' אלהיך קדוש ישראל מושיעך 

 נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך"(. 
הכופר של "ואתן אדם תחתיך" הוא איזה עמלק, איזה 'תמחה' אחד.  

שלו )כמו  מת זההוא הלעו – המשיח מלך, גמור צדיק? תמחהכמה שוה 
(. יש ל'תמחה' הזה בן שמכבד אותו משיח הוא הלעומת זה של נחשש
נותן לו כל מה שגונב, עובדים ביחד. איך מחסלים אותו? רק בעל  –

תשובה שלא ביודעין, שאז "ואתן אדם תחתיך", האדום שהוא בעצם 
הצבע האדום, היפי של הלעו"ז )היפי של עשו(, שפיכות דמים, "על 

ודי בגלות בעל כרחו חרבך תחיה", זה התענוג שלו. אמרנו שגם אצל יה
התענוג בעולם הזה, ואצל ה'תמחה' הזה, העמלק הזה, התענוג הוא 

אדום, איזה -לכתחילה "על חרבך", באדום הזה. צריך למצוא איזה אדם
"לאם מלאם יאמץ", ולתת אותו תחתיך, תחת הבעל תשובה, ולכן ה' 
אוהב באופן מיוחד בעלי תשובה. על זה נאמר "במקום שבע"ת עומדים 

מקום שכתוב בו שכאן נכנס רק  –אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד" 
מי שעשה נקמה באיזה 'תמחה', שגרם לנצחון הקב"ה נגד אויבי ה', 

י תשובה כאלה ישתלטו על אויבי ישראל. זה בעל תשובה, לכן בעל
  בזכות "ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך"., המדינה

 )ר"ח סיון ע"ו(                                                                         


