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

הכוונה היא " הע�"בתורה שנאמר קו� מל שבכידוע , אלא, נראה מיותר" את הע�"לכאורה מה שכתוב בפסוק 
: אמרבמשנה נו ) א'במדבר יא( "ויהי הע� כמתאונני�"פסוק על הי " רששפירשפי כחלשי� בישראל ו ולרשעי�ל
בשעת שי ד כ"את הע�"בפסוק אמר � נלכ, )ח' אבות א("  לפני� יהיו בעיני� כרשעי�� עומדי�בעלי דינייהיו כש"

שפט יתהפ� הרשעות לצדק אחר המלומר של "צדקמשפט " ראמונ, רשעי� ה� ש"הע�"המשפט יהיו בעיני� כשאר 
  )כלי יקר(                .)ח' אבות א(" יהיו בעיני� כצדיקי� כשקבלו עליה� את הדי�"אז כי 

  

  )ו' דברים יז("  פי שנים עדים או שלשה עדיםעל"
 א" שלשה עדות  א" שלשה עדות  א" שלשה עדות  א" שלשה עדות אחתאחתאחתאחתמה שני� עדות מה שני� עדות מה שני� עדות מה שני� עדות , , , ,  להקיש שלשה לשני� להקיש שלשה לשני� להקיש שלשה לשני� להקיש שלשה לשני�????א� מתקיימת עדות בשני� למה פרט ל� בשלשהא� מתקיימת עדות בשני� למה פרט ל� בשלשהא� מתקיימת עדות בשני� למה פרט ל� בשלשהא� מתקיימת עדות בשני� למה פרט ל� בשלשה""""

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (���� עד שיזומו כול עד שיזומו כול עד שיזומו כול עד שיזומו כול����יייי זוממ זוממ זוממ זוממ����ואי� נעשיואי� נעשיואי� נעשיואי� נעשי, , , , אחתאחתאחתאחת
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבי מתר# "את שאלתו של רש���זה  "על פי שני עדי� יומת המת"ש  ללמדנוא ומסביר שהפסוק ב, בדר� אחרת

. עדי� יומתעל פי שלשה הרי  , עדי�מצאו ש� שלשהידוע לנו שנא� א� ,  עדי�ש� יותרכאשר לא ידוע לנו שהיו 
שמע שעבר נוא� , ו במקו�נמצאש העדי� כלכלכלכלהדבר היטב על פי  אומר שעלינו לדרוש ולחקור את הכתוב ,מרכלו

וזאת ,  עדי�מאהא� נשמע שהיו ש� והוא הדי� ,  ויעידוי�דית הלבכול� יבואו ונדרוש שנשלח ,  עדי�בפני שלשה
א� לא היו ש�  , כמוב�,א�, ונשפוט משפט צדק לאשורו ואמתהדי� לדברי כול� יתברר  את שמעמשו� שכאשר נ

  .דבלבבשני� די "  פי שני� עדי�על" יותר אזי  ואינ� נמצאי� ש�לה�או שהלכו  ,עדי�משני יותר 
  

  )טו' דברים יח(" כמוני נביא מקרבך מאחיך"
שיצוה אפילו " אליו תשמעו�" אמר עליוו. כלומר לא במעלה יותר גבוהה ממני, "כמוני "משה מדגיש בפסוק נביא

כל התורה שמעו את משו� שוזאת . ):יבמות צ(ליהו בהר הכרמל אפי שעשה כ, לעבור על מצוה אחת שבתורהאתכ� 
אנכי"� את המצוות א.  משהשג� הוא נביא כמו, על פי נביאושעה פי להיעקר לה מצוה מסויימת לכ� יכול, מפי משה

נביא האי� מצוות אלו של עבודה זרה ) .מכות כד(ששמעו בעצמ� מפי הגבורה מצוות " לא יהיה ל�"ו" לוקי�%א' ה
 חו# , א� יאמר ל� נביא עבור על דברי תורה שמע לו,בכל"יוחנ� ' רוכפי שאמר . שעהצור� השאי לעקור אפילו לר

למשה' לפי זה נבי� את מאמר ה. ).סנהדרי� צ(" ו באמצע הרקיע אל תשמע לחמהמעבודת כוכבי� שאפילו מעמיד ל� 
מפי המצוות כל את שמעו ישא� משו�  .מפי משה' ה לאחר שבקשו לשמוע את דבר )יז' דברי� יח( "היטיבו אשר דברו"

  )מש� חכמה(             . לא יוכלו לבטל אחת מהמצוותשאר הנביאי�כל ו, לא היה יכול אליהו לזבוח בהר הכרמל, הגבורה
  

  )יט' דברים כ("  עליו גרזן כי ממנו תאכללנדחעצה  תשחית את לא... עיר ימים רבים תצור אל כי"
את כל אשר משחיתי� ה� נלחמי� אשר בשעה שה� , ות עצי פרי בעת מצור בניגוד לשאר העמי� האיסור לכרטע�

הוא משו� שאצל שאר , ) יט'ב גלכי� מ(" תסתמווכל ע# טוב תפילו וכל מעיני מי� "י שנאמר פכתה סביבבבעיר ו
, את האויב הנמצא בעירהעמי� אי� הבטחה לנצחו� ועל כ� ה� משחיתי� את סביבות העיר כי אולי לא יוכלו לנצח 

בידכ� עיר ה  שית� את'הח בובטעליכ� לכי ,  את העיר וסביבתה כ� להשחיתתעשולכ� לל א ,בני ישראל, את�א� 
�"רמב(    .  תזכה ליהנות מעצי� אלו העיר מפני� במצורתבואכאשר ו,  ותחיה"ממנו תאכלכי ", "כי האד� ע# השדה"(  
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 )יח' דברים טז(" עריך ושוטרים תתן לך בכל ששופטים" 

או ְצ וש� יָמ, לרגל שלש פעמי� בשנה� שישראל עולייפל ע"  רגלי� להודיענו שאלפרשתנסמכה פרשת שופטי� 
 וה� יתירו לה� כל , מה� התורה והמצות ואי� יתנהגו בה�לשאול � יכולי� וה,הכהני� הלוי� ומורי התורה

ושופטי� ה� החכמי� יודעי דת ודי� .  עיר ועירבכלשופטי�  מצוה מוטלת עליה� למנות ,�כי פל ע" א, ספקותיה�
 בעיר ומשוטטי� בחוצותיה הסובבי�אלו בעלי מקל ורצועה ,  את הדי��ושוטרי� ה� המכריחי,  את הדי��שנותני

  )רבינו בחיי(                       .וכל זה על פי השופטי� ומצות�, לתק� כל מעוות ולצדק המדות והמשקלות
  

   ) יט'טזדברים ( "ד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקיםכי השוח"
כיו� שהדבר תלוי במושגי , עדיי� אי� זו ראיה כי אכ� עשיר הוא ,הנה כאשר ראוב� אומר על שמעו� שהוא איש עשיר 

�אבל א� עשיר גדול . ג� אד� במעמד בינוני נחשב בעיניו לעשיר, א� ראוב� עני הוא. העשירות הקיימי� אצל ראוב
א� , וכ� הוא הדבר לגבי חכמה. הרי שאי� ספק ששמעו� עשיר גדול הוא, ומפורס� יעיד על שמעו� כי עשיר הוא

אול� א� הגאו� רבי עקיבא . צריכי� אנו לברר עד היכ� מגיעה חכמתו של ראוב�, ראוב� יאמר על שמעו� שהוא חכ�
אזי אי� לנו ספק כלל שאותו , � אמר על אד� שהוא חכ�"וכל שכ� א� שמענו שהרמב, איגר אמר על אחד שהוא חכ�

אז נתאר לעצמינו , ד� מסויי� שהוא חכ�יאמר על א, ועל אחת כמה וכמה א� שלמה המל�, אד� חכ� גדול הוא
הרי בודאי שאי� , א� הקדוש ברו� הוא בכבודו ובעצמו מעיד על אד� שחכ� הוא, ועתה צא וחשוב. איזה חכ� הוא

הרי ברור שמדובר בחכ� , שכאשר התורה אומרת לנו שהשוחד יעוור עיני חכמי�, נמצא א� כ�. ק# ותכלית לחכמתו
רואי� אנו מכא� עד כמה . ובכל זאת השוחד מעוור את עיניו, הוא מעיד עליו שהוא חכ�גדול ומופלא שהקדוש ברו� 

  ) חפ# חיי� על התורה(             .שמעוורת את עיני החכ� הגדול ביותר, גדולה רעת השוחד
  

   ) ח'יזדברים ("  יפלא ממךכי" 
דע ל� כי אלא ,  רהזה משולל מהתואל תאמר כי די� , תמצאנו מפורשודי� מדיני התורה ממ� יתכסה א�  "כי יפלא"
כי לא הכינות ,  הוא שיפלא ולא ממנה"ממ�"אזי , וא� לא תמצא, פי מדות דרשותיה וענינהל  ע"לא יחסר כל בה"

   )"אלשי�"(                   .  לא מצאת�כל וע, לב� ולא יגעת

  הגיגים לחודש אלול
לפיכ� הוא נקבע לתשובה ובו , עול� ל באישהוא יו� די� לכ, אלול הוא האחרו� בחדשי השנה לפני ראש השנה

שכשחטאו ישראל בעגל . והימי� האלה ה� ימי רצו� מימי קד� .ה"במרבי� באמירת סליחות ותחנוני� לפני הק
ה "ונתרצה לו הקב,  לבקש רחמי� וסליחה על חטא העגלה"בעלה משה אל ההר והתנפל לפני הק, ונשתברו הלוחות

עד יו� , ועלה משה אל ההר בראש חדש אלול ושהה ש� ארבעי� יו�. "י� כראשני�פסל ל� שני לחת אבנ": ואמר לו
. ה לבני ישראל ברצו� ובשמחה"שנת� הקב, ובעשירי בתשרי הוריד מ� ההר את הלוחות השניות. עשירי בתשרי

ת בכל פי שהתשובה טובה ומקובל על וא" .לתשובה ולכפרה על חטא, ונקבעו ארבעי� ימי� אלה לימי רצו� לדורות
והיד פשוטה , לפי שבימי� אלה מתעוררי� הרחמי� למעלה. ימי אלול מוכני� ומסוגלי� יותר לקבלת התשובה, עת

    )ספר התודעה(                    .מרבי� בה� בסליחות ותחנוני�, כיו� שהימי� ה� ימי תשובה .לקבל שבי�
  

   )ו' דברים ל(" בב זרעךללללאת וווובבך ללללת אאאאקיך ול- א' ומל ה"
   )ג' שיר השירים ו( "יללללדודי וווודודי לללל ניאאאא"
   )כב' אסתר ט(" אביוניםללללמתנות וווורעהו לללליש אאאא"

 ,תשובה"וה� , ע הגזירהו את ר�הדברי� המעבירישלושת  לי�רמזמ, ת אלול"ר  שמופיע בה�פסוקי� אלושלושה 
: הפסוק ,לת הלבמילת ער, תשובה הלערמז מ" את לבב�' ומל ה" :הפסוק". תפילה וצדקה מעבירי� את רוע הגזירה

  )גנצפריד ע"ושצקי(                   .צדקה הלערמז מ" איש לרעהו ומתנות לאביוני�": והפסוק ,תפילה הלערמז מ" אני לדודי"
  

    )ג' תהלים ק(" אנחנו) ולו( א ולעשנו הוא"
לומד , "אלולאלולאלולאלול"ות אותיושניה� ביחד " לולולולו"אנו קוראי� ) קרי(ולפי המסורת " לאלאלאלא"כתוב בפסוק ) כתיב(לפי המקרא 

מוטל עלי עוד לתק� "ואומר לעצמו , "לא אנחנו"שא� האד� מבטל את עצמו בבחינת " ����""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי"מכ� ה
א� האד� חש גאוה של , א� מאיד�', שקרוב הוא אל ה" לו אנחנו"אזי זוכה הוא להגיע לתחושה של  ,"ולהתעלות

". לא אנחנו"ה בבחינת "הרי הוא רחוק מאוד מהקב, "ק�אני כבר מושל� ואי� לי מה לת"ואומר לעצמו " לו אנחנו"
שעלינו  ,) אנחנובקרבנו ש)לאנחוש לדעת שככל ש הוא בחודש הזהה עבודהעיקר בא ללמדנו ש" אלול"והרמז של 

  .ויוציאנו זכאי� ביו� הדי�' נזכה להתקרב אל ה, "נולו אנח" לבחינת ה"כ� נזכה בע, לתק� ולשפר את מעשינו
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