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

 

  שבועהת הגיגים מפרש
 )יח' דברים טז("  לךתתן ושוטרים שופטים"

וירא איש מצרי מכה איש עברי וי� את : "� שנאמרמסר נפשו על הדי. עליו נקרא על שמומשה מסר נפשו כל דבר ש
ויהי : "מסר נפשו על התורה דכתיבמשה ". ל�ל�ל�ל�תת� שופטי� ושוטרי� ", נקראו השופטי� על שמו, )'שמות ב( המצרי

, )'מלאכי ג( " עבדימשהמשהמשהמשהזכרו תורת : " דכתיבשמו על ההתורה נקרא, )' לדמותש(" ארבעי� יו� וארבעי� לילה' ש� ע� ה
 ישראל על ונקרא, )' לבמותש(" ועתה א� תשא חטאת� וא� אי� מחני נא: " במעשה העגלאמרנ שישראלעל מסר נפשו 

  )רבינו בחיי(                           .)'שמות לב(" עמ�עמ�עמ�עמ�כי שחת ל� רד : "שנאמרשמו 
  

  )יח' דברים טז(" ושפטו את העם משפט צדק...  ושוטרים תתן לךשופטים"

ושפטו את :" מדוע אמר הכתוב" אות�אות�אות�אות� ושפטו: "היה לו לומר" ל�ל�ל�ל�תת� : "אחר שאמר הכתוב, לפי כללי הדקדוק
�ומצוה אותו שימנה שופטי� , מאמר זה מיועד לאוזנו של הממנה את השופטי�, "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה, אלא? "הע

ישפטו ומכ� מובטח ש,  אתה הממנה,לעצמ�" ל�ל�ל�ל�תת� : "רלא יחניפו לכ� אמ, לממנה אות�, ברמה כזו שאפילו לו
 �לשו� " ושפטו: "� ג� אמר הכתוב לכ,לכל הע�שלא יחניפו  חומרול יפו קלא יחנל�  כי א� , צדקמשפטאת כל הע

�  . כ� יהיהבודאי לומר ש, שהוא לשו� ציווי" וישפטו: "במקו� לומר, של הודעת דברי
  

  ) יט' טזדברים ( " ולא תקח שחד.. .ט משפטהלא ת" 
'ששששאות הרי אחכלומר . "תטה" המילהות אותיות בא" שחד"המילה אחר אותיות מעניי� הדבר שבסדר האל# בית 

"שחדשחדשחדשחד"שיקח השופט  ורמז יש בזה שאחר .'הההה ה בא'דדדדהאות רי אח ו'טטטטה האות בא' חחחחהאות אחרי ', תתתתהאות  הבא
י ל ידכי ע" גזרגזרגזרגזר" וא" רגזרגזרגזרגז"ה� " שחדשחדשחדשחד"לפני המילה שהאותיות שמעניי� עוד . הטית המשפט, "תטהתטהתטהתטה"לידי יבוא בהכרח 
 )ומי�קד נחל(                          .  רוגז ואחר כ� גזר,חס ושלו�, נגר�השוחד 

  

  ) בכ' טזדברים ( "ולא תקים לך מצבה"
בכ� שהמצבה היא מאב� אחת והמזבח הוא קיבו$ , מזבחבי� שמשו� רפאל הירש מדגיש את ההבדל בי� מצבה ל' ר 

�על מצבה עיקר עבודתו היא הודאה על '  העובד את ה.לת דבר שנוצר בעבר ונמצא בהווה מסמ%אב� אחת . של אבני
דהיינו המצוות ואי� די בעבודת הודאה על העבר אלא צרי� , י ריבוי מעשי�" ע'מזבח מסמל את עבודת ה. העבר

ניתנה תורה נפסלה מש, י מצבה"ע, י הודאה"ע' להוסי# בעשיית מצוות ולכ� לפני מת� תורה היתה מקובלת עבודת ה
  .של איסו# אבני� למזבח, דר� זאת וניתנה לנו דר� חדשה של עשית מצוות

  

  )י' דברים יז(" לא יומת על פי עד אחד, על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת" 
הנפש החוטאת הנפש החוטאת הנפש החוטאת הנפש החוטאת     : : : : אמרה לה�אמרה לה�אמרה לה�אמרה לה�, , , , שאלו לנבואהשאלו לנבואהשאלו לנבואהשאלו לנבואה    . . . . חטאי� תרד# רעהחטאי� תרד# רעהחטאי� תרד# רעהחטאי� תרד# רעה: : : : אמרה לה�אמרה לה�אמרה לה�אמרה לה�? ? ? ? חוטא מהו עונשוחוטא מהו עונשוחוטא מהו עונשוחוטא מהו עונשו    : : : : שאלו לחכמהשאלו לחכמהשאלו לחכמהשאלו לחכמה""""

יעשה תשובה יעשה תשובה יעשה תשובה יעשה תשובה     : : : : אמר לה�אמר לה�אמר לה�אמר לה�, , , , הואהואהואהוא    ברו�ברו�ברו�ברו�    שאלו להקדוששאלו להקדוששאלו להקדוששאלו להקדוש    . . . . יביא אש� ויתכפר לויביא אש� ויתכפר לויביא אש� ויתכפר לויביא אש� ויתכפר לו    : : : : אמרה לה�אמרה לה�אמרה לה�אמרה לה�, , , , שאלו לתורהשאלו לתורהשאלו לתורהשאלו לתורה    . . . . היא תמותהיא תמותהיא תמותהיא תמות
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((" " " " ויתכפר לוויתכפר לוויתכפר לוויתכפר לו

ג� לדעה השלישית " שלושה עדי�"או אפילו ,  של החכמה והנבואה�פי דעותיה  על,"על פי שני� עדי�"ש יוצא 
מה , ורה שעליו להביא קרב� אי� לו לחוטא תקנה אלא עליו למות שכ� אפילו לפי דעת הת,"יומת המת ",של התורה

לא יומת ", בר�? או כאשר אי� בידו משגת להביא קרב�, אפשר להביא קרב� המקדש קיי� ואי יעשה בזמ� שאי� בית
שכ� עצה קלה יעוצה לו כי יעשה , לא יומת החוטא, הוא ברו� הוא הקדוש, "אחד"לפי דעתו של ה" פי עד אחד על

  )אברה� ממיקאלייב' רה בש� רמעינה של תו(                              ... תשובה ויתכפר לו
  

  

  

  67  מס עלון  ד"בס

        ::::העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת 
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " ז בן חמו בר אסתריצחק
    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
  

� """"  י  י  י  י                                                                             � � �                שששש""""       ב       ב       ב       בא       חיפה א       חיפה א       חיפה א       חיפה """"        ת        ת        ת        ת    
  18:57    18:48    18:58    18:41   כניסת השבת

  19:52    19:53    19:53    19:56  יציאת השבת

  20:29    20:30    20:30    20:33     רבנו תם

        """"שופטי�שופטי�שופטי�שופטי�""""פרשת פרשת פרשת פרשת 
        """"אנכי אנכיאנכי אנכיאנכי אנכיאנכי אנכי""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

  טטטט""""תשסתשסתשסתשסלול לול לול לול אאאא' ' ' ' בבבב

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"יבת הדואת העלון ישירות לת אלקבלמעוניין 

        מדרשתמדרשתמדרשתמדרשתי י י י """" ע ע ע עאוראוראוראורללללצא צא צא צא יויויויו
        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""

  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ל"לעילוי נשמת שמעון בן חמו בר אסתר ז

 htm.ברשת-השבוע-פרשת-עלוני/ladaat.net/gilionot.php   alonolam.com        pinchas.net  :ניתן להורדה באתריםהעלון 



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

  )  יג'יזדברים (" ויראו וכל העם ישמעו"

        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""ברגלברגלברגלברגלמכא� שממתיני� לו עד הרגל וממיתי� אותו מכא� שממתיני� לו עד הרגל וממיתי� אותו מכא� שממתיני� לו עד הרגל וממיתי� אותו מכא� שממתיני� לו עד הרגל וממיתי� אותו """"    
. "וכל הע� ישמעו ויראו": לשו�באותה הנאמר   סורר ומורה�בבפרשת ג� , )ל"רבי אליהו מזרחי זצ (�"קשה הראמ

 �, שיב מ?זק� ממראפרשת ל, ומורה  סורר ב�פרשת  בי� הבדלמהו ה. "שממתיני� לו עד הרגל"רש ולא פוש
סנהדרי� (לא שיי� לומר שממתיני� שהרי בגמרא , בב� סורר ומורה : הדברי�ול בי� גדהבדל שיש . "�"חידושי הרי"ה

שלשה חודשי�  אלא כאינו  זמ� זה ומש�. ''גדול" ל"קט�"נע בי� תקופת היותו , ומורהב� סורר  לו של גיש נאמר ).סט
יוצא איפוא שעליו להמתי� עד , סיו�ר ומורה באמצעיתו של חודש ראירע המעשה ע� ב� סו, ואילו למשל. בלבד

לא נאמר בב� סורר ומורה , לפיכ� . � הוא יותר משלשה חודשי�רוופרק זמ� זה א, הרגל הבא שיחול בחודש תשרי
  . "ממתיני� לו עד הרגל"הדי� של 

  

  )יד' יזדברים (" הגוים ואמרת אשימה עלי מלך ככל ...הארץ תבא אל כי"
: ואילו מלשו� הפסוק הבא, "ואמרת" רק א� ,משמע שאי� חובה להמלי� מל� אלא רשות" ואמרת: "מלשו� הפסוק

, הקדוש" החיי�החיי�החיי�החיי� אוראוראוראור"מסביר ה, אלא? להמלי� עליה� מל�' המ המצונראה שיש  )טו' דבר� יז(" שו� תשי� עלי� מל�"
המלחמות את נהיג מל� אשר ימבטח בלע� יהיה האחת היא כדי ש. שישנ� שתי מטרות שונות בצור� למנות מל�

 �לכבוד ולתפארת  ומטרה שניה והיא שיהא המל� ,צא כגבור ביו� קרב כסדר מלכי האומותיו, חכמתובעוצ
זו ו, הכשרי�ישראל ביד השופטי� וביד מלכי ישראל את מושיע ' היה הפי שיעשה בזכותו כ' וכדי שה, ישראלל

ואמרת אשימה עלי מל� ... האר$ תבא אל כי: "בתחילה אמר. וכ� נבי� את הפסוקי� .'כמוב� המטרה הרצויה בעיני ה
שלא כאומרת '  תשובת ההלכ� בא. כאשר המניע למנות מל� הוא למלא את המטרה הראשונה שהזכרנו" הגוי� ככל

 ."י� בוקל% א'האשר יבחר מל� "? א� איזה מל�, א� אתה רוצה" שו� תשי� עלי� מל�: " אלאיקו� הדבר הרע הזה
ג� א� הלא  ,לא ברור מדוע הקפידו, ) ה'א ח"ש(הקפיד על ישראל כששאלו בימי שמואל לתת לה� מל� ' שהוראינו 
על ' ההסברנו מובנת הקפדת  מה שוכפי? סו# סו# הרשות נתונה, ת ולא למצוהלרש&היא בפסוק זה ' כוונת הנגיד ש
שאלו ה� ו,  את המטרה הראשונה כמו שפירשנו"י�ככל הגו"עליה� לבל יאמרו לשו� מל� '  כיו� שצוה ה,הדבר
לא לכח ולגבורה כדר� ואבל א� היו שואלי� מל� כרצונו יתבר� ',  הקפיד הכ�ל, "לשפטינו ככל הגוי�"על מנת  מל�

�  .מצות עשהבזה  �היו מקיימי, הגוי
  

  )יח' דברים יז(" והיה כשבתו על כסא ממלכתו"

            ))))יייי"""" רש רש רש רש    %%%%ספריספריספריספרי((((    """"כדאי הוא שתתקיי� מלכותוכדאי הוא שתתקיי� מלכותוכדאי הוא שתתקיי� מלכותוכדאי הוא שתתקיי� מלכותו, , , , א� עשה כ�א� עשה כ�א� עשה כ�א� עשה כ�""""
יזכה לישב על סוסי� ונשי� , שלא ירבה כס#יהיה נזהר המל� בזכות ששרמז מ , שה'אאאאוס 'ססססס# 'ככככ יבותתאשי  ר''''אאאא''''סססס''''ככככ

  )כלי יקר(              . )גכ' א כט"דה( "'שלמה על כסא ה וישב : "אמר הכתובשו וכמ', כסא ה
  

  )ג' יחדברים ("  והקבהםלכהן הזרוע הלחייונתן ...  זבחי הזבחמאת ם מאת הע יהיה משפט הכהניםוזה"
 המתנותוטע� ',  כשכר על קנאותו לה,בזכות פנחס, של זרוע לחיי� וקיבה, זכו הכהני� במתנות אלו, לפי המדרש

 "ויפללויעמוד פנחס : "שנאמר, הלחיי� כנגד תפלה, )'כהבמדבר (" ויקח רמח בידו: "שנאמר, הזרוע כנגד היד, האלו
  )ינו בחייבר(                           )'במדבר כה(" האשה אל קבתה: "כנגדיבה הקו, )'תהלי� קו(
  

השמיע בשבת הראשונה לכהונתו , טשלשבת על כסא הרבנות בבוקאר) �"המלבי(כשנתמנה רבי מאיר ליבוש  
, המקדש היה קיי� בזמ� שבית! מורי ורבותי: ובי� השאר אמר, י המוני בני הקהילההחדשה דרשה מלהיבה בפנ

�שאי� , אול� בזמ� הזה". הזרוע והלחיי� והקבה: "נצטוו ישראל לתת לכה� את שלושת האיברי� הבאי� מזבחיה
�... לא ממ� דבר כי יפ": "שופטי�"ככתוב בפרשת , רב הקהילה הוא בבחינת כה�, לנו מקדש וזבח בעוונותינו הרבי

�" מתנות"הריני מבקש אפוא מכ� שלוש  . )ט%ח' יזדברי� (" ובאת אל הכהני� הלוויי� ואל השופט אשר יהיה בימי� הה
". בזרוע נטויה"' שהיא סגולה לעזרת ה, הנחת תפילי� בכל יו�, "הזרוע": שלא תהיינה רפויות בידיכ�, אלה

 "�שתהיו , "והקבה". שכל הנכשל בכ� עובר בחמישה לאווי� מ� התורה, הזק� בתער שלא תשחיתו פאת, "והלחיי
�  )פרפראות לתורה(       . ישראלהמטבח הכשר מחדירי� קדושה וטהרה בושהשולח� , נזהרי� ונשמרי� ממאכלות אסורי

  

 )ח' כדברים ("  האיש היראמי"

        ))))סוטה מדסוטה מדסוטה מדסוטה מד((((" " " " זה הירא מעבירות שבידוזה הירא מעבירות שבידוזה הירא מעבירות שבידוזה הירא מעבירות שבידו""""
 לבו ירא ,שכל מי שיש בידו עבירות, ) יד'ישעיה לג(" חטאי�פחדו בציו� : "פי הפסוקעל הקדוש " יי�יי�יי�יי�חחחחהההה אוראוראוראור"מסביר ה

סיבה וה,  כי יש בידו עבירותודיעומ הפחד הנכנס בלבבו במלחמה ,ואפילו אינו יודע שיש בידו עבירות, וחרד מעצמו
 הרע אינו ראוי לנס מבחינתוכל שבידו , אויבהלהנצל מחרב כדי  לו נס העששינכנס למלחמה צרי�  שמי ש,לדבר היא

  . פחידומומזלו 
 

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
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