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התורה מצווה להעמיד 

כדי להרגיל , שופטים ושוטרים

 את העם להיות טובים

פתחי )נו שערי גם אנו נעמיד על

נתקדם , שופט ושוטר( הגוף

 ונשתפר ולעצמנו לא נוותר

 ד"בס

 "שופטים"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

ן" .1 תֶּ ים תִּ ִ֗ ְטרִּ ים ְוש ֹֽׁ ִ֣ ְפטִּ יך ְלךָ֙ ְבָכל ש ֹֽׁ ֶ֔  ( ח"י ,ז"דברים ט) ...ְשָערֶּ

 :י לפסוק"קראו את פירוש רש

שמכין . ותםוהרודין את העם אחר מצ, ושוטרים. דיינים הפוסקים את הדין, שופטים :שופטים ושוטרים

 .עד שיקבל עליו את דין השופט הוכופתין במקל וברצוע

 .בכל עיר ועיר :בכל שעריך

  י"השוטר על פי רשלתפקיד תפקיד השופט ההבדל בין מה?  

 ________________________________: שופט

 _________________________________: שוטר

 כיצד מבצע השוטר את ציווי השופט ? 

  את ציווי התורהבכוח מדוע לדעתכם מצווה התורה לכפות על העם ? 

 :עזרו במקור הבאה

 

 

 

 

 

הסבירו מדוע  מינוי השופטים הוא הכרחי לשמירת מצוות התורה בעם ישראל 

______________________________________________ 

:השלימו  

' אחרי שהעם יעבוד את ה. _____את העם ללכת על פי דיני ה_____ השופטים והשוטרים 

ישמח ______ ו _____מתוך __ __לטוב ויבחר בעצמו ב _____ העם _____מתוך 

 .______ב

  .אהבה /עמו  /טוב /  יתרגל / מכריחים/  יראה / ה"הקב /ה רתו: תרמילון

 

ן" .2 תֶּ ים תִּ ִ֗ ְטרִּ ים ְוש ֹֽׁ ִ֣ ְפטִּ יך ְבָכלְלךָ֙  ש ֹֽׁ ֶ֔  ( ח"י ,ז"דברים ט) ..."ְשָערֶּ

 עקבות כך השתנה תוכן בהאם . סו לקרוא את הפסוק ללא המילה המודגשתנ

 ? "לך"אם כן הוסיפה התורה את המילה  מדוע? הפסוק

 

ויחזירו הנוטים מדרך האמת אליה בעל שיכריחו לעשות מצות התורה  למנות שופטים ושוטרים"

ימת אלופינו ושופטינו על בהיות א   .שעם הדבר הזה נעמיד דתנו, וה נגלה הואושורש המצ… כרחם

וצדק ילמדו העם טבעם לעשות משפט , ומתוך הרגלם בטוב וביושר מחמת יראה, פני ההמון

תדבק בהם , ובוחרים בטוב, ובלכת העם בדרכי היושר האמונה ...בהכרתם דרך האמת, מאהבה

 (.פר החינוךבעל ס)" יובמעש' הטוב וישמח ה
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התורה מצווה להעמיד 

כדי להרגיל , שופטים ושוטרים

 את העם להיות טובים

פתחי )נו שערי גם אנו נעמיד על

נתקדם , שופט ושוטר( הגוף

 ונשתפר ולעצמנו לא נוותר

: על התורה' דרש משה'של רבי משה פיינשטיין בספרו  תשובה לכך תמצאו בדבריו  

לראות אם מעשיו  ,על עצמו שהאדם צריך להיות שופט ונראה שבא להורות"

ולקנוס עצמו במה , שותלראות שיקיים מה ששפט איך לע, וגם שוטר לעצמו, מתוקנים

 ". שרואה אופן שיקויים

  :העזרו בדוגמה שלפניכם .שופט ושוטר של עצמואדם יכול להיות כיצד הסבירו 

  

 

 

 

 

 

בחרו במידה או הרגל שאתם מבקשים לשנות והפעילו את השופט והשוטר  :משימה

.  שבכם כדי להגיע למטרה  

: בכל שעריך  

.רו שאותם שערים הם פתחי הגוף שלנול המשיכו על פי שיטה זו והסבי"חז  

___________________עלינו לשמור על האוזניים מפני   

___________________________על העיניים מפני  

  _____________________________ מפני  על הפה

. 

ו כשלנהיכן נ, שלנו" השערים"אלול הוא הזמן המתאים ביותר לבדיקה כנה ואמיתית של 

תן וחודש אלול הקרוב יהיה ימי י. יצד אנו מצפים מעצמנו לנהוג באופן שונה בעתידוכ, בעבר

. זמן משמעותי של צמיחה עבור כולנו  

. שבת שלום  

 

 

 הציוויהחליט ליישם את  הוא. מתקשה לקום בבוקר לתפילה' האמונ'מבית ספר  אייל

בשכל כמה שזה חשוב הוא שכנע את עצמו  בלילה? מה עשה ".לךן תישופטים ושוטרים ת"

לצאת מהמיטה ו ,בבוקר הפיתוי היה גדול. ומועיל לקום לתפילה ופסק לעצמו לקום מוקדם

 .לשוטר שבו והכריח את עצמו לגבור על יצרו ולקום' קרא'לכן הוא . החמה לא היה קל
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התורה מצווה להעמיד 

כדי להרגיל , שופטים ושוטרים

 את העם להיות טובים

פתחי )נו שערי גם אנו נעמיד על

נתקדם , שופט ושוטר( הגוף

 ונשתפר ולעצמנו לא נוותר

 

 

 ":שופטים"דבר תורה לפרשת 

ן" :פרשתנו פותחת בציווי תֶּ ים תִּ ִ֗ ְטרִּ ים ְוש ֹֽׁ ִ֣ ְפטִּ יך ְלךָ֙ ְבָכל ש ֹֽׁ ֶ֔ עם ישראל מצווה להעמיד . "ְשָערֶּ

שיורו את דיני התורה לעם ושוטרים שיאכפו את העם לקיים את דברי בכל עיר ועיר שופטים 

 . השופטים

קיום דברי ". נעמיד דתנו"בעל ספר החינוך לימדנו על חשיבותה של המצווה שבאמצעותה 

על המון העם התורה בעם ישראל תלוי בהוראה זו שכן השופטים והשוטרים מטילים מוראם 

  .ובכך מרגילים אותו לדרך הישר בתקווה שיקיים את דיני התורה מתוך אהבה

 . אולם אם נעמיק בהתבוננות בפסוק נראה שמסתתר מאחורי הפסוק ציווי נוסף אישי

ן" תֶּ ים תִּ ִ֗ ְטרִּ ים ְוש ֹֽׁ ִ֣ ְפטִּ יך ְלךָ֙ ְבָכל ש ֹֽׁ ֶ֔ מלמדת כל אחד  ,'לך' ,המילה שלכאורה מיותרת". ְשָערֶּ

ט החלטות כלומר לקבל על עצמו את ציווי התורה להחלי. על עצמו' שופט'ואחת להעמיד 

גם המילה  .שיסייע בידנו ליישם את מה שהחלטנו' שוטר'להעמיד  נכונות ושקולות ואחר כך

. השערים הם פתחי הגוף שעלינו להנהיג בדרך התורה. מקבלת משמעות נוספת' שעריך'

  .ם לשמוע טוב והפה לומר טובהאוזניי ,העיניים לראות טוב

היכן נכשלנו , שלנו" השערים"הוא הזמן המתאים ביותר לבדיקה כנה ואמיתית של אלול 

תן וחודש אלול הקרוב יהיה ימי י. וכיצד אנו מצפים מעצמנו לנהוג באופן שונה בעתיד, בעבר

 . שנשוב אל הטוב שבנו. זמן משמעותי של צמיחה עבור כולנו

 

 

 


