
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 שבועהת הגיגים מפרש

 )  ה'יטדברים ( "הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי"
וחיי בעלי החכמה ומבקשיה בלא וחיי בעלי החכמה ומבקשיה בלא וחיי בעלי החכמה ומבקשיה בלא וחיי בעלי החכמה ומבקשיה בלא , , , , עשה לו כדי שיחיהעשה לו כדי שיחיהעשה לו כדי שיחיהעשה לו כדי שיחיה" " " " וחיוחיוחיוחי""""תלמיד שגלה לעיר מקלט מגלי� רבו עמו שנאמר תלמיד שגלה לעיר מקלט מגלי� רבו עמו שנאמר תלמיד שגלה לעיר מקלט מגלי� רבו עמו שנאמר תלמיד שגלה לעיר מקלט מגלי� רבו עמו שנאמר """"

        ))))''''זזזז    הלכות רוצחהלכות רוצחהלכות רוצחהלכות רוצח� � � � """"הרמבהרמבהרמבהרמב((((    """" מגלי� ישיבתו עמו מגלי� ישיבתו עמו מגלי� ישיבתו עמו מגלי� ישיבתו עמו,,,, וכ� הרב שגלה וכ� הרב שגלה וכ� הרב שגלה וכ� הרב שגלה....תלמוד תורה כמיתה חשובי�תלמוד תורה כמיתה חשובי�תלמוד תורה כמיתה חשובי�תלמוד תורה כמיתה חשובי�
 על פי  א. יסוד במעלות הרוחניות� הנזכרי� "לומד בדברי הרמב  )ג"ח(" אור יהל"�ל ב"יהודה ליב חסמ� זצ'  ר

מכל מקו� כיו� שחסר לו יתרו� המעלה של לימוד ע� , גלותו ג� בלא רבושהתלמיד עוסק בתורה כהוג� במקו� 
, ההצלחה הרוחנית ומעלותיה אינ� דומות לאושר הגשמי ש מכיוו�. נחשב הדבר כאילו חסר לו עיקר חייו, רב

 ונצח אינו, קנה מידה של אותה איכות הוא העול� הבא שהוא נצחי. רוחניות אינה נמדדת בכמות אלא באיכות
מסיבה זו המרחק בי� מעלה רוחנית אחת לשניה . לפי שג� חלק של נצח הוא נצח, נית� לחלוקה לחלקי� קטני�
 לגבי ,לומר ל" שכאשר הוא שרוי בלא רב הוא נחשב, � "וזוהי משמעות דברי הרמב. הוא כמרחק בי� מות לחיי�

 )לקח טובלפי ילקוט (  .ולכ� מגלי� רבו עמו,  כשרוי בלא תורה כלל,המדרגה הגבוהה יותר שיכול היה להגיע על ידי רבו
 

 )ז-ה 'כדברים ( "האיש אשר ארש אשה  מי...האיש אשר נטע כרם מי ...חדש האיש אשר בנה בית מי" 

כ יקנה "אח, הדר" הנכונה היא שקוד� כל אד� יקבע לו מלאכה המפרנסת אותו: )ה"הלכות דעות פ(� "אומר הרמב
האיש אשר  מי", "חדש האיש אשר בנה בית מי", "האיש אשר נטע כר� מי": שנאמר, כ ישא אישה"ואח, בית

לפני " כר�"� "ואי" הקדי� הרמב, "כר�"כ "ואח" בית"תורה נאמר תחילה הרי ב: נשאלת שאלה ."ארש אשה
היינו שכבר הגיע זמ� החילול , " לוליא חלר� וכמי האיש אשר נטע "בפסוק נאמר : "חת� סופר"וביאר ה  ?"בית"

 "כר ח וא"יתבבנה " שנאמר תחילה יפל ע  נמצא אפוא שא. החילול הריהו בשנה רביעית  וזמ�,� לא חיללויועדי
 .חילולהכבר הגיע זמ� הרי ש, ארבע שני�לבנית הבית ר� כמכל מקו� למעשה קדמה נטיעת ה, "ר�כע נט"
 

 )  יג'יחדברים ( "לוקיך-א' תמים תהיה עם ה"
אולי א  בקרב חוג , בקהילה ובבית כנסת,  תורה ומצוות בפרהסיא� יש השומרי:האלשי" הקדושאומר 
: לפיכ" אומר הכתוב.  בדבר זה או אחר� ה�מקילי, באי� רואה ,� ואי� איש עמ� לבד�אבל בהיות, �משפחת

 . ואי� איש רואה" לוקי"�א'  ה�ע"רק אפילו כאשר לא תהיה אלא , תהא הנהגת" מושלמת, " תהיה�תמי"
 

  ) טו'יזדברים ( "שום תשים עליך מלך"  
כעס עליה� שמואל , "תנה לנו מל""מדוע כאשר באו כלל ישראל בימי שמואל הנביא וביקשו , הקשו המפרשי� 

, אלא עני� המל" הוא שיהיה מוראו עליה�  ?"שו� תשי� עלי" מל""והרי זו אחת ממצוות התורה , והוכיח�
שאלמלא , הוי מתפלל בשלומה של מלכות: "ל" ואמרו חז.)סנהדרי� כב( "שתהא אימתו עלי"": ל"כמאמר חז

שיהיה המל" שולט , "שו� תשי� עלי" מל": " מצוה התורה� על כ)ב' אבות ג(" מוראה איש את רעהו חיי� בלעו
ישראל  ביקשו ,אבל בימי שמואל הנביא. מינוי המל" הוא רצוי ומצוה, באופ� כזה. עלי" ותהיה אימתו עלי"

זאת כדי שהמל" יזדקק לע� . להסירו מהמלוכה וארצונ� היה במל" שיהיה מסור ביד� למנותו , " מל"לנותנה "
 )כלי יקר(                . בקשה זו היתה רעה בעיני שמואל ועל כ� כעס והוכיח�. ויחני  לה�

 

  ) א'כדברים (" לקיך עמך-א' ה כי הםתירא מלא 
 ? נת� לפלוני את הכוח להזיק ולהרע,בעצ�, מי: אד� מפני פלוני עליו לזכור ולומר לעצמוהנופל פחד על  שכ

 " לא תירא מה�": אמר הכתובוזה ש', א� כ" מוטב כי אתיירא רק מפני ה, הש� יתבר"
 
 

  .   ישראל עמו חולי שאר בתוך א"שליט טוב מזל בן אליהו צמח מרדכי ג"הרה לרפואת  

    

 17  מס עלון ד"בס

    ננננ""""העלו� מוקדש לעהעלו� מוקדש לעהעלו� מוקדש לעהעלו� מוקדש לע
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג ל" זצחק בנימין בר שוריןי             ל" זיצחק בן חמו בר אסתר

   ז"ניסן תשס' ע יא"נלב                                     ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב                                             ה"תשס' אדר ב' ע יג" נלב

 ה.ב.צ.נ.ת

    ש         חיפה ש         חיפה ש         חיפה ש         חיפה """"�         ב�         ב�         ב�         ב""""        י        י        י        י    א א א א """"  ת  ת  ת  ת                                                                            
 18:37 18:42 18:22 18:38 כניסת שבת

 19:37 19:34 19:36 19:35 שבתת צא

 20:16  20:14 20:16 20:14 רבנו תם

    """"שופטי�שופטי�שופטי�שופטי�""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
    """"אנוכי אנוכיאנוכי אנוכיאנוכי אנוכיאנוכי אנוכי " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
 חחחח"""" תשס תשס תשס תשסאלולאלולאלולאלול' ' ' ' וווו

 

  yosbh1@gmail.com: נא שלח מייל לכתובת זו , לקבלת העלון ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלך

 

 מדרשתי " עאורלצא יו
 "יצחקויזרע "



 

 )יח' זטדברים ( "ךלשוטרים תתן  וםופטיש"
כיו� שה� , שוטרהשופט וה שלא תשלוט עליה� מקל מרדותו של � לא יאמרו בדעת�פירוש שהממני� עצמ,  ל"תת�

 )אור החיי� הקדוש(         . עלי" דהיינו�"ל"תת� " זהו שאמר, אות�ג� אלא שימנו� לשפוט ולרדות , אותוהממני� 
 

  ) טו'יזם דברי( " עליך מלךם תשיםשו" 
 מה ,).קידושי� לב( """"כבודו מחולכבודו מחולכבודו מחולכבודו מחול, , , , הרב שמחל על כבודוהרב שמחל על כבודוהרב שמחל על כבודוהרב שמחל על כבודו""""ואילו  ) .כתובות יז( """"מל" שמחל על כבודו אי� כבודו מחולמל" שמחל על כבודו אי� כבודו מחולמל" שמחל על כבודו אי� כבודו מחולמל" שמחל על כבודו אי� כבודו מחול""""

והו ינרק שה� מ, כי בעצ� כל ישראל ראויי� ה� למלוכה. מל" א� ימחול על כבודו שוב לא יהיה מל", אלא ? ההבדל
ממילא הוא שוה , נמצא שא� לא יחפו% בכבוד הזה.  המלוכה�הוא עצכבוד הו,  ידי שמכבדי� אותועליה� למל" על

, )תורתו (הכבוד מגיע לו בשל מעלתווהיות , כבודו מחול, מה שאי� כ� חכ� שמחל על כבודו. והיה כאחד הע� לכל
 )י�'לוזורבי חיי� מו(       . זוהממנו בשל מחילה ולא נגרע, קיימתעדיי� הרי מעלתו , וא  שמחל עליו

 

 )כא' דברים טז(" לא תטע לך אשרה כל עץ"

בחכמתו ובבקיאותו הרבה בכל , נודע בגדולתו בתורה, מגדולי משוררי יהדות ספרד, רבי שלמה אב� גבירול
א הו. אחד מה� תכנ� מעשה זדו� .וה� חשבו כיצד להתנכל לו, ידיעותיו הרבות עוררו את קנאת המוסלמי�. השטחי�

  .וש� בערמה ק� עליו מארחו והרגו, בא לבקרו בביתו, שלא חשד במאומה, רבי שלמה, הזמי� את רבי שלמה לביתו
 .ולאיש לא נודע על דבר הרצח, ולכ� קברו תחת ע% תאנה שצמח בגנו, הרוצח רצה להפטר מיד מהגופה

. משובחי� ומיוחדי� במינ�, ת יפי�הצמיח פרו, וע% התאנה שתחתיו היה קבור רבי שלמה אב� גבירול, חלפו ימי�
תאני� כה "התבונ� המל" בתאני� היפות ותמה  .שבעל הבית קט  מה� והביא� מנחה למל", ה� היו כה מיוחדי�

, פתח תאנה אחתהוא , רצה המל" לטעו� מהתאני� ".ועוד בטר� בשלו שאר התאני�, יפות וגדולות לא ראיתי מעודי
ספר , אי� זה דבר של מה בכ"", אמר המל" לבעל התאני�, " של ד� לתאני� של"טע�" .והטע� היה טע� ד�, טעמה

הרגתי את רבי "והזדרז לספר למל" את האמת לאמתה , נבהל האיש ".לי מה פשר הטע� וא� לא כ� אצוה להרג"
 ראוי אתה, א� כ"" ".ואת גופתו טמנתי מתחת לע% התאנה", אמר חרש, "המשורר היהודי, שלמה אב� גבירול

 ... והרוצח נתלה על גבי ע% התאנה, אמר המל" בכעס, "לעונש
 

 )יח' דברים טז(" ושפטו את העם משפט צדק...  ושוטרים תתן לך בכל שעריךשופטים"
פ שישראל עולי� לרגל שלש פעמי� בשנה וש� ימצאו הכהני� " רגלי� להודיענו שאעלפרשתנסמכה פרשת שופטי� 

ל ע  א,  מה� התורה והמצות ואי" יתנהגו בה� וה� יתירו לה� כל ספקותיה�שאוללהלוי� ומורי התורה וה� יכולי� 
 )רבנו בחיי(        . עיר ועירבכל מצוה מוטלת עליה� למנות שופטי� �כי פ
 

  ) ד'יזדברים (" הנה אמת נכון הדברודרשת היטיב ושמעת והוגד לך ו"
הוא שמע אותו , שא� הוגד לאד� דבר מה,  הואשהרי לכאורה דבר פשוט, ל"הקשה הקדוש רבי משה אלשי" זצ 

  ? "ושמעת" אזי �" הוגד ל""בודאי שא� . "והוגד ל" ושמעת: "ומדוע איפוא נאמר בכתוב. באזניו
לשו� הרע על חבירו : שא� האד� שומע באזנו דברי� אסורי�, רצתה התורה לרמוז לנו, כותב האלשי" הקדוש, אלא

שמא אי� הדברי� הללו אמיתיי� . כפי ששמע, הר לקבל את הדברי� בליבו לאשור�אזי לא ימ. 'רכילות וכדו, שחטא
 . ואז יפסוק את הדי� לאמיתה של תורה, אלא ידרוש ויחקור היטב עד שישמע זאת פע� נוספת. ונכוני�

 

 )ח' דברים יז("ברי ריבות בשעריךן ריב לריב ובין נגע לנגע דם בידם לד ןביט בר למשפדכי יפלא ממך " 

 "בי� ד� לד�'", זריי� הבאי� על ישראלכורי� האס המשפטי� והי"א� לפלא יהיו בעיני: ל"אמר המגיד מקל� זצ 
, למה דיני� וגזירות חדשי� באי� יו� יו� על ישראל" בי� די� לדי�", מי�כ "למה ד� ישראל הפקר הוא ונשפ: ותשאל

י כ "להוי ידוע ל, א� זה יפלא ממ"? ישראל יו� יו� למה פגעי� ונגעי� חדשי� מתרגשי� ובאי� על �"בי� נגע לנגע"
מריבות , שנאת חינ� זו.  בגלל המריבות והמדני� אשר בערי ועיירות ישראל�""דברי ריבות בשערי"זה בא מחמת 
 )מעינה של תורה(               .בלותינו ופגעינו הרבי�סל, ה� ה� הגורמות, הדדיות אלה

 

  ) יד'יטדברים ( "אשנים בנחלתך רולא תסיג גבול רעך אשר גבל"
היו נוהגי� לומר בימי חג ומועד פיוטי� שחיבר המשורר רבי דוד ב� , ל"בבית הכנסת של הגאו� רבי יעקב ברדוגו זצ 

וביו� טוב ראשו� של פסח שוררו אותו תחת הפיוט העתיק , שנה אחת חיבר ג� רבי יעקב פיוט למועדי�. ל"חסי� זצ
: כשהוא כועס עליו ואומר לו, ראה רבי יעקב בחלומו את רבי דוד ב� חסי�, ליל שני של פסחב  .של רבי דוד ב� חסי�

. היה בצער גדול, וכשנתעורר הרב מחלומו? "לא תסיג גבול רע" אשר גבלו ראשוני� בנחלת""וכי לא נאמר , בני
 של רבי דוד ב� חסי� וקיבלו עליה� לשורר מכא� ואיל" רק את פיוטיו, סיפר את חלומו לקהל, ובשחרית השכ�

 .בא אליו רבי דוד בשנית בחלו� וברכו בברכה המשולשת, ובליל אסרו חג. כמקדמת דנא
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