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        'וזה יהיה משפט הנער ומעשהו'

'åáéøá øãäú àì ìãå' )âë ,â(.  

לעיני כל לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר דל הוא, אזכנו ואכבדנו  ,לא תהדר רש"י

  .העם

  

בפרשת קדושים ביא די � מה ענין הכבוד להכא, ומדוע לא נאמר לא תרחם בדינוקשה י �

 ביאי � לא תהדר פני גדול, ויקשה מדוע שם נאמר ענין ה'הידור' על הגדול ולא על הדל נאמר 

, ויקשה וות את הדין קרוי בחמשה שמות גנאי, וגורם לחמשה רעותמעשדיין ה הספראדברי 

וכמו  ,להלן גבי אביוןשנאמר ענין המשפט כמו נאמר לא ידקדק דבקרא דידן  �   מאי כולי האי

  אלא קודם לכן בשעת הריב ,יוכיח דהכא לא מיירי בעת המשפט�   קדושיםבפרשת שנאמר 

להרהר שאם יבוא אותו עלוב  עלולשאז הוא  ,שהדיין הרואה את פחיתותו של הדל בשעת ריבוכ

להטות את שרק אצל האביון התאב לכל דבר, עלול הדיין ר איב �  זכנולבית דינו יכבדנו וי

ויבאר שמיירי שם באופן שהעשיר  ,בפר' קדושיםדברי רש"י  איבי � מגודל רחמנותו עליו הדין

ויבאר דברי רש"י בפר' קדושים  אייב �, ועל כן עלול הדיין להטות דינו לפרנס את העני חייב

, משום ביזוי עונש יש בדברהדיין שאם לא יעוות הדין בגדול בתורה ועל כן חושש שם מיירי ש

ל שעלמא חז"ומאידך דברי דברי חז"ל שהעולם עומד על עמוד האמת,  אייב � התורהכבוד 

הוא העמוד שמחזיק את העולם הדיין יבאר שבעלמא דשיקרא,  � הדין הוא עלמא דשיקרא

בתא קדברי חז"ל שבע איבי � , ועל כן כשדיין מעוות הדין הוא גרוע מגנב וגזלן באמיתותו

דברי הנביא  איבי � השקר מחלחלת בלב כל אחדת, ויורה שמידת דמשיחא תהי האמת נעדר

ורה שכל הורה ומחנך צריך לשפוט דין אמת בבניו ישאמר 'וזה יהיה משפט הנער ומעשהו', ו

ספות לתלמיד יותר מכפי לאסור יורה ש �ולידע אם דל הוא בדעת ואם עשיר הוא בדעת 

משפטו נוכל לקיים בו 'גם כי את ולא נטה  ,שכשאר נחנך את הנער על פי דרכו ראיב � יכולתו 

   � 'יזקין לא יסור ממנה
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  'ומעשהו וזה יהיה משפט הנער'

  [שופטים יג, יב]

  

דין ולומר דל הוא, אזכנו לא תחלוק לו כבוד לזכותו ב -לא תהדר 'ש"י '. ופרודל לא תהדר בריבו' ג)כג, (כתיב 

  ואכבדנו'.

  

 כבודלחלוק שלא כבוד, ולכן כתב שכוונת הפסוק היא ין של ענכפשוטה את תיבת 'תהדר' רש"י מפרש הפשט ביאר 

בפסוק ענין הרחמים  הוזכרלא באמת ', לפי שבדיניה תרחיםתרחיםתרחיםתרחיםאונקלוס 'ועל מסכינא לא ם כמו שתרגפירש , ולא לדל

   .ענין הכבודלא א

  

  לא תהדר פני דל, או פני גדול

  

הוא בדין הכבוד ענין שהרי 'ודל לא תרחם בריבו' להדיא בתורה מדוע באמת לא נאמר , אולם עדיין יש להבין

לא שבמשפט הצדקתו אלא אל בוודאי אינו נושא נפשו אל ענין הכבוד, הדל ו, המשפטלעיקר ענין טפל רק לכאורה 

  .מאודאצלו הוא טפל בדין אינו חשוב לו כלל ווענין הכבוד לו, בעל דינו ישלם או ש, דינולבעל לשלם הוא יצטרך 

  

'לא תעשו עול במשפט, לא תשא פני דל, , וכך נאמר שם (יט, טו) וה זו נשנתה בספר ויקרא בפרשת קדושיםוהנה מצ

על דווקא אלא נאמר ענין ה'לא תהדר' על הדל, לא שם שבפסוק הרי ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך'. 

 -שם לא הזכיר כלל את ענין הכבוד, אלא כתב בהאי לישנא 'לא תשא פני דל רש"י גם ו '.לא תהדר פני גדול' -העשיר 

שלא תאמר  -ולא תהדר פני גדול שלא תאמר עני הוא זה, והעשיר חייב לפרנסו, אזכנו בדין, ונמצא מתפרנס בנקיות. 

  תהדר פני גדול'. בן גדולים הוא זה, היאך אביישנו ואראה בבושתו, עונש יש בדבר, לכך נאמר ולא ,עשיר הוא זה

  

כי  ,ין הממוןענדווקא ולא  ,הוא העיקרהכבוד באמת כלפי העשיר הדברים מתפרשים כמין חומר, כי באופן זה ו

כלל לשלם את הממון כתרומה לא איכפת ליה ולדל, , וביותר אם יפסיד בהפסידו בדינומאוד העשיר יבוש ויכלם 

  .וכצדקה, אבל לא שיצא בדיינים

  

 פרשת קדושיםלבה נאמר ענין ה'תהדר' על הדל, פרשתן מין הזה את הענהק'  מדוע שינתה תורתינוצ"ע, בכלל ו

   על העשיר, ובוודאי דברים בגו. 'תהדר'בה נאמר ענין ה
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ענין הרי גדול בריבו, והלא נאמר כלל ענין זה של הידור פני  ,הכא בפרשתן פרשת משפטיםמדוע  ,יש לעייןעוד 

שהעשירים משחדים  ,כך הוא דרכו של עולםשהרי , ויום בכל יוםין המצוי ממש הוא ענ ,לגדולכזה של נשיאות פנים ש

מאשר החשש גדול , וחשש זה הוא חשש הרבה יותר מהם חוששיםאת הדיינים ואת השופטים, והדיינים והשופטים 

  פני הדל.שיהדרו את 

  דבריםהדיין המקלקל את הדין קרוי בחמשה שמות, וגורם לחמשה 

  

'לא תעשו עול במשפט בדין, מלמד שהדיין המקלקל את הדין קרוי איתא  (ב, ד)בספרא שם בפרשת קדושים והנה 

מטמא את הארץ ומחלל את השם, ומסלק את השכינה, ומפיל  ,עול, שנוי משוקץ חרם ותועבה, וגורם לחמשה דברים

  את ישראל בחרב, ומגלה אותו מארצו'. 

  

מעשה  לא עשה הדייןחמורים, אע"פ שבפועל כל כך נאמרו דברים הדיין המעוול את הדין מדוע רק על , והדבר צ"ע

גנב וגזלן שגונבים וגוזלים בידיים כל נאמרו על מצינו שכל הדברים הללו לא ואלא עיוות את הדין, גניבה וגזילה, 

הוא  ,מעשה הדיין המעוולדווקא כולי האי שמאי צ"ע ולא מצינו כזאת, העברות החמורות, אפילו על עוברי ממש, ו

  יותר מכל העבירות כולם.עוד חמור המעשה ה

  

  ודל לא תהדר בריבו ולא במשפטו

  

לא ודל 'שזהו לשון תורתינו,  דידן לדקדק בדברי הפסוקבכדי לבוא לביאור העניינים, נעמוד על דקדוק נוסף שיש 

אביונך בריבו'.  משפטמשפטמשפטמשפט'לא תטה  )ופסוק (מר להלן במשפט, וכמו שנאמיירי כלל דלא נאמר דהנה בפסוק זה תהדר בריבו'. 

עמיתך'.  טטטטוווותשפתשפתשפתשפבצדק  ,ולא תהדר פני גדול ,לא תשא פני דל ,במשפטבמשפטבמשפטבמשפטנאמר 'לא תעשו עול שם בפרשת קדושים או כמו 

  . בריבוו במקום במשפטודל לא תהדר לכאורה גם הכא הוי ליה למימר ו

  

בא לפסוק כשהדיין יושב על מדין ו ,משפטהשעת מיירי על פסוק זה לא לנו שדיוק זה מורה שבאמת ואפשר לומר 

ובשעה , ברחובה של עיר לבין אחיו העשירבינו הדל של  ודברי ריבאת בשעה שהדיין רואה או שומע אלא , את הדין

 ,לבין עצמוהוא מהרהר בינו ואז של הדל הזה, ובכלימתו והוא נוכח בבושתו  ,שהוא שומע את חילופי הדבריםזו 

, את כבודו האבוד הזההמסכן דל ליחזיר הוא  אזאו יושב על מדין, אז יהא הוא ו ,דין תורהשאם יבואו הדברים לידי 

  . בדינוויהדרו 
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רואה את הדל בשעת רק שהוא כ ,אפילו שלא בשעת הדיןש ,בתוה"ק בפרשתן דין מחודש חדשהתזה אופן שכועל 

על הידור הדל, לפי שאפילו מחשבה בעלמא אסור לו אפילו להרהר כבר אפילו אז , במלוא עליבותו ודלותו ריבו

  . לעוות את הדין בסופו של דברכבר עלולה , כשהענין עדיין לא בא לבית דין

  

שכאן מיירי עוד קודם שעת  לפי כאמורו, בלשון עתיד 'אכבדנוואזכנו שכתב ' ,עצמוובאמת כך משמע בדברי רש"י 

 ויזכההוא  ,הדל המסכן הזהיבוא לידו דין שאם ומחשב היינו בשעת ריבו,  –רואה את הדל בריבו שהדיין הדין, כ

כי הדיין בשעה שהוא  ,הכזו אסורשרחוקה מחשבה אפילו דע לך שלו, אמרה ואת הדיין תורה הזהירה כך ועל , הוויכבד

, מסכנותו ועליבותומשום ולו  הצדדיםן רבה לאחד מיק לגמרי מכל מחשבתנקי בא לישב ולפסוק את הדין עליו להיות 

  לאמיתו.דין אמת לפסוק הדיין יוכל באופן שכזה רק כי על זה נאמר 'אין מרחמין בדין', ו

  

  את משפט האביון מחמת גודל רחמנותוהדיין עלול להטות 

  

תורה להדיא את ענין המשפט, כן הזכירה שם  ,'לא תטה משפט אביונך בריבונאמר 'שם  ,דלהלןפסוק לעומת זאת ב

ובכוונה תחילה שינתה , הדיןלא יטה את התורה מזהירה את הדיין שש ,עצמו מיירי על שעת המשפטבאמת כי שם 

את האביון רואה הדיין כי רק כאשר הכתוב בהווה, לפי שדיבר  ,'דל'כתבה ולא וכתבה 'אביונך'  ,שםאת לשונה התורה 

רוב חמת הדיין מפעמים שרק אז ו מדיבוריו ומכל הוויתו, ימלבושממנו משהמסכנות זועקת הזה התאב לכל דבר, 

ואמרה תורה  הזהירתו , ועל כךלהטות חלילה את המשפטאפילו בשעת משפט, כמעט מבלי שים לב עלול  ורחמנות

עליו ציוותה תורה בעיקר פחותה כל כך כמו האביון, עניות  תבדרגשרוי דל שאינו אבל ה לו לא תטה משפט אביונך,

כי בשעת המשפט,  ות את דין הדלהטלהדיין כלל לא יבוא הדרך שלא יהרהר הדיין בדינו קודם בואו לדין, כי על 

עליו לזכך שכבר קודם המשפט  הזהירתו תורה של הדל אינה זועקת מרה כל כך כמו מסכנות האביון, ועל כן ומסכנות

  בדינו, וכנ"ל.להדרו יבוא שלא בכדי את מחשבותיו 

  

הנה שהדיין עלול להטות הדין לטובתו, דמן הדל שבאביון חששה תורה יותר  ,עוד אפשר להוסיף בטעם העניןו

 חייב לפרנסוחייב לפרנסוחייב לפרנסוחייב לפרנסולשון והנה . חייב לפרנסו'חייב לפרנסו'חייב לפרנסו'חייב לפרנסו''שלא תאמר עני הוא זה, והעשיר הוא רש"י בפרשת קדושים לשון קדשו של 

חייב לפרנס דווקא את בעל דינו, ומסתמא הוא מקיים את מצוות הצדקה בעניים שהעשיר הזה מהיכי תיתי כי תמוה, 

את דווקא  לפרנסצריך באמת הדיין יודע שהעשיר הזה רש"י מיירי באופן שששכוונת הדברים היא, צ"ל אלא אחרים, 

כן יש חשש ועל , ), דד קנה"יו(יתן לו דווקא לכופין אותו שבית דין  ,מחמת קורבה גוןכ ויש לו חובה בדבר, ,העני הזה

  . באומרו שהעשיר 'חייב לפרנסו' הדיין יטה לטובת האביון בשעת פסק הדין עצמובמקרה שכזה ש
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  'עונש יש בדברהיאך אביישנו ואראה בבושתו, 

  

שלא תאמר עשיר הוא זה בן גדולים הוא זה, היאך אביישנו 'היא שם רש"י לשון ש ,גם בענין העשירהוא הדבר וכן 

בדיין בוודאי לא דיברה תורה עיון גדול, שהרי  ם'עונש יש בדבר' צריכיתיבות והנה . ''''עונש יש בדברעונש יש בדברעונש יש בדברעונש יש בדברואראה בבושתו, 

הוא 'גדול' שעליו מדברת תורה שאותו  ,אם לא יעוות את הדין, רק הביאור בזה הואיושת עליו עונש טיפש שחושב ש

יש , וכמו שכתב רש"י 'בן גדולים הוא', ועל כן טובות גדול במידות ,גדול בתורהבעיקר לא רק גדול בממון, אלא הוא 

וכבוד  משום ביזוי כבוד התורהבזה הרי יש  ,שאם יפסוק לחובתו של ה'גדול' הזה ,לחשוביטעה הדיין חשוש שמקום ל

, ועל כן גם בעשיר אם יפסוק לחובתו יש עונש בדברשמחשש  ,ולזכותודינו את עלול להטות הוא , ועל כן שמים

  .שיזהר לא להדרו בדינו הזהירה תורה על שעת המשפט עצמו

  

  הדברות הזהיר הקב"ה את ישראל על המשפטיםכנגד עשרת 

  

בעוונו של תורה כל כך  נוכל לפרש מדוע החמירה ,את דברי הפסוקים ואת דברי רש"יהיטב מעתה אחר שהבנו 

מצינו עוד גורם לחמשה רעות, ושהוא קרוי בחמש שמות של גנאי, ואמרו עליו שהוא עד ש ,הדיין המעוות את הדין

כנגד עשרת הדברות הזהיר הקב"ה  ,ודל לא תהדר בריבו'שם איתא בהאי לישנא  )אות מג בתו"ש(הובא במדרש לקח טוב 

 ,והיינו שהדיין המעוות את הדין הוא כאילו מבטל את עשרת הדברות .עיי"ש ,'את ישראל על המשפטים עשרה לאוין

  .ותמהנו מאי כולי האי שהחמירו כל כך בדינו של זה

  

'רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלשה דברים העולם עומד,  (א, יח)איתא באבות דהוא, כך הביאור בזה נראה שו

שמואל הרואה אמר לשאול המלך ש (מד"ר אמור כו, ז)אמנם מאידך כבר אמרו חז"ל על הדין, ועל האמת, ועל השלום'. 

, מי ברב ומי במעט, ט בוהזה נקרא עולם השקר לפי שהשקר שולשהעולם והיינו  ',עלמא דשיקרא'עלמא הדין הוא ש

, והולך מתרופףעמוד האמת  עמודי עולםאחד מבשעה שלהתקיים העולם ממשיך ואם כן נשאלת השאלה היאך 

אותם האמת, ויחידי סגולה המשמרים את שאע"פ שכל העולם הזה הוא עלמא דשיקרא, מ"מ ישנם  ,הביאור בזהו

ועוסקים יושבים כל היום כולו שבפניהם צריך לומר רק את האמת, והם יחידי סגולה הינם הדיינים היושבים על מדין, 

עד  צריכה להיות מזוקקת בטהרתהבמקום הזה האמת ו, עד הקצה הכי אחרון על ידי חקירות ובדיקות בחקר האמת

   לא בא לעולם.עדיין דין שבאף  ,כדי כך שאסור לו לדיין לחשוב על הטיית הדיןו, לאחת
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  ת, הוא מרופף עמודי שמיםדיין המעוות את האמ

  

החמירו כל כך עם , ועל כן את העולם כולוהמשפט, הנה בכך הוא מרופף שעת וכאשר דיין מעוות את האמת ב

יהם אלו אינם במעשהם שגונבים וחומסים בידיהם, כי גזלן הגנב וההרבה יותר מאשר  ,דיין שמעוות את הדיןה

נה על אבל הדיין הממורופפים את עמודי העולם, העבירות החמורות אינם מילו בעלי , ואפאת העולם כולורופפים מ

האמת במקום המשפט שהוא מקום האמת, אם גם הוא לא יקפיד על ענין האמת בהקפדה הכי גדולה, הנה הוא עלול 

בדיין המעוות את הדין מצינו שהוא נקרא בחמשה שמות של היינו טעמא לכך שרק ו, להחריב את כל העולם כולו

  וכאילו מבטל את עשרת הדברות. ,לחמשה דבריםגנאי, והוא גורם 

  

נן ה עולם השקר, מה נאמר ומה נדבר אהיה נקרא העולם הזכבר אם בזמנו של שמואל הרואה ושאול המלך הנה ו

. ובגמרא 'בעקבות משיחא האמת תהא נעדרת' , טו)(טדרשו במשנה בסוטה דורות אלו  בדורות הכי מאוחרין, שעל

כבר כמעט שוהדבר ידוע וגלוי לכל,  ותהי האמת נעדרת'. (ישעיה נט, טו)דרשו ואמרו 'והאמת נעדרת שנאמר (צז.) בסנהדרין 

עצמו כלפי אפילו האדם ו, דבר ובכל עתבכל מקום בכל ומעורבת מידת השקר נמצאת ושאין בושת לשנות מן האמת, 

אם זה כשהוא לומד צרופה, לשם פועלם מתוך אמת באמת אינם נעשים מעשיו שרוב כשיחקור את נבכי לבבו ימצא 

לומד על מנת או שהוא , אנשים היאך הוא לומד שיראוהומתערבת מחשבת פסול תמיד שמתפלל, אם זה כשהוא 

ודובר אמת בלבבו, 'פירוש שינהג את  ), בטו(תהלים עה"פ  זיע"א מקאצקמקאצקמקאצקמקאצק הרה"קהרה"קהרה"קהרה"קוכמו שדרש . ל כיוב"זשידע ויצליח וכ

  האמת בלבבו'.

  'מה יהיה משפט הנער ומעשהו'

  

ויאמר מנוח עתה יבא דבריך ' )יג, יב( בשופטים , שכך נאמרבדייקי נאמר על ענין החינוך המשפטהמשפטהמשפטהמשפטשענין והנה מצינו 

הנביא הזכיר את ענין הרי ש'. ליה מה חזי למעבד לעולימא ומה נעביד'שם רש"י . ופ''''מה יהיה משפט הנער ומעשהומה יהיה משפט הנער ומעשהומה יהיה משפט הנער ומעשהומה יהיה משפט הנער ומעשהו

והפסוק בענייני נפשות ממש, הוא דיין ופעמים  לפי שבאמת כל הורה הוא ממש דיין המשפט על ענין החינוך, וזאת

עד היכן לידע  ,ולבדוק ולשפוט על פי משפט האמת את נפש עוללינושעלינו לבחון לנו ההורים והמחנכים, הזה מורה 

כי פעמים רבות שהאב מחמת כבודו ומעמדו מחשיב את בנו לחכם  ,כוח שקידותםו כוח הבנתם כוח לימודםמגיע 

אבל האב מטה , ממדרגות החכמה רחוק כמה וכמה מעלות ,בנועל פי האמת הצרופה אע"פ שזאת מופלג ורב רבנן, 

הוא הולך ורועה בשדות פעמים שעד שכושל כוח סבלו של הילד, ומכוח הבנתו, יותר הרבה למדו ומ ,את משפטו

  . המלמדיםוהלימוד  תנאמתוך שאחרים, 
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למדו רק ול, ועל תכונות נפשו ד על טיבוומולעבמשפט אמת, משכיל לשפוט את משפט הנער האב הזה אילו היה ו

אהבת להגיע לל וכהיה יסיפוק והנאה, ואז מכך לו , והיה נלמדאת ההיטב מבין אז היה הנער הנה כוח הבנתו, לפי 

  בחבלי אהבה. יההיה נמשך אחרעד ש ,התורהמתיקות ורה ולחוש את הת

  

רחמנות להטות תוך , ומבשכלו ובהבנתו הוא דלכשעל כן אסור לו להורה ולמחנך להטות את משפט הנער אשר ו

אסור להטות את דין הבן העשיר,  ,להפךגם שאינו לפי כוח הבנתו ושכלו, וכן קשה את דינו ולכבדו ולהכניסו ללימוד 

עם הלומדים המופלגים, כי בכך הוא הורס את נפשו של הילד לא ילמד 'גדול' זה ולומר שיש עונש בדבר אם בנו של 

  וכנ"ל.  ,שאינו מסוגל ללמוד כמותם

  בן גדולים הוא זה

  

בן 'ורש"י כתב  ,בפסוק נאמר 'גדול''בן גדולים הוא זה', שהרי ענין זה מרומז בדברי רש"י שכתב גם ואפשר לומר ש

 עלותו ולכבדו ולרוממו, הוא חושב להשהוא בן גדוליםשכיון  ,בכדי לרמז על הענין הזה שאנו מדברים בווזאת  ,'גדולים

את דינו של הנער  יםמעוות שידעו שבזה הם ,או את המחנך התורה מזהירה את האב שהוא הדיין אך, כראוי למעמדו

  .וגורמים לו נזק בל ישוער לדורי דורות חלילה

  

 ,את כוחםלידע היטב מה יהיה משפט בנינו ובנותינו, להכיר ולבחון ולבדוק וכמחנכים חובתנו כהורים על כן אשר 

פחות מכפי יכולתם, להזהר לא להשפיע להם מאידך ולהשפיע להם יותר מכפי יכולתם, להטות את דינם ולא להזהר ו

רוב נחת נרווה מהם , ו'גם כי יזקין לא יסור ממנה'נזכה ש ,פן זה של 'חנוך לנער על פי דרכו'כאשר ננהג באוואז 

  .אכי"ר ,דקדושה

  

  

ææææúàúàúàúà    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä        

, ולהזהר לא להטות את דינם של בנינו ובנותינו כוחםהיטב מה חובתנו כהורים וכמחנכים, להכיר ולידע 

הם יותר מכפי יכולתם, ומאידך לא להשפיע להם פחות מכפי יכולתם, ואז כאשר ננהג באופן זה ילעמיס עולה

 .של 'חנוך לנער על פי דרכו', נזכה ש'גם כי יזקין לא יסור ממנה', ונרווה מהם רוב נחת דקדושה, אכי"ר
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