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

 

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

' רי� טזדב(" זכור�  פעמי� בשנה יראה כלשלוש", רגלי�שלוש ה לפרשתשופטי� הפרשת  מסביר שסמיכות רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיי

או הכהני� ְציָמכידוע  וש� , לרגל שלש פעמי� בשנה�ישראל עוליבני  שיפל ע� שאוללמדנו להודיענו בא , )טז
יתירו לה� ג� � ש ו,מצותכיצד לקיי� את ה, התורהאת חוקי מה� וללמוד  לשאול � יכולי� וה,הלוי� ומורי התורה

כאשר .  עיר ועירבכלושוטרי� למנות שופטי�  ישראל �ע  מצוה מוטלת על,"כי פל ע� א,  ההלכתיותספקותהכל את 
אלו בעלי ,  את הדי"�יקיימהמאלו שוטרי� ה� אילו הו,  את הדי"�יפוסק ש, יודעי דת ודי",שופטי� ה� החכמי�ה
וכל זה על ,  ולצדק המדות והמשקלות,לתק" כל מעוותעל מנת  משוטטי� בחוצותיה , בעירהסובבי�רצועה המקל וה
   .השופטי� ומצות�הנחיית פי 

  

  )יח' דברים טז("  צדקושפטו את העם משפט"
" ישפוט תבל בצדק: "ואומר שפסוק זה מרמז על הכתוב רמז בדר�" משפט צדק"מפרש את הכתוב " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
בראש השנה של "זחאמרו לפי מה שו, "צדק"קרא נעליו" הבית די" שעליו נאמר בזוהר הקדוש ש, ) ט'תהלי� צח(

יוצא שכאשר ישנה מחלוקת ממונית בי" שני , )ביצה טז(שיצטר� במש� כל השנה אד� המזונותיו של  נקבעי� כל
הראוי את  היזכוהתורה חוקי על פי די" אמת ישפוט השופט א� ,  למשפט לפני השופטי�מדועאנשי� וה� באי� ו

 הנקרא ,עליו"הדי" ה בית כפי שפסקוהמשפט אזי בפסק די" זה הוא מעמיד את , יחייב את הראוי לחייבלזכות ו
ששפט בית די" כלומר את אותו המשפט , "צדק"ושפטו את הע� משפט : זוהי כוונת הכתובו. בראש השנה, "צדק"

  . "צדק"העליו" שנקרא 
  

  )טז' דברים יח(" יקל- א'קול ה  לשמע אתאסףלאמר לא ..  אשר שאלתככל
,  לנביאי�תזכואי" בה מספיק בכדי ל "'מוע את קול הלא אוסי� לש: "ואמרני ישראל כשב ששאלוזו שאלה בבקשה ו
:  ומסביר שבני ישראל זכו לקבל נביאי� לאור� כל הדורות בזכות האמירה הבאה""""""""הרמבהרמבהרמבהרמבממשי� , """"""""הרמבהרמבהרמבהרמבכ� טוע" 

"  ושמענו ועשינואלי�ינו קל%א' ינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר הקל%א' קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ה"
.  על יד�' ולשמוע ולעשות ככל אשר יצוה ה�להאמי" בנביאי על עצמ� בני ישראל קבלושבאמירה זו , ) כד' הדברי�(

כאשר אתה מאמי" בעתיד תאמי" בו על דעת ש, "' יקי� ל� הכמוניכמוניכמוניכמוני מאחי� מקרב� נביא: "כא"לה� משה מר ו א"לכ
כי ,  אחרישיבואוינו ג� בשאר הנביאי� אמכ� ת, על ידי ושתשמעו אלי' היו דברי הובקשת שי שאלת �כי כ,  כיו�בי

זכו , �להאמי" בנביאיבכ� שקבלו עליה� , " אשר דברוהטיבו: "ה למשה"למה שענה הקבטע� הוזה .  כמוה�כמוניכמוניכמוניכמוני
  .שאדבר אליה� דר� הנביאי�

  

  )יט-יח' דברים יח(" אנכי אדרוש מעמו... והיה האיש אשר לא ישמע... נביא אקים להם"
ה בעצמו יפרע "אזי הקב, � בני ישראל לא ישמעו אל הנביא אשר יקו� לה� ברבות הימי�ה מבטיח למשה שא"הקב
בעצמו עונש על החולקי� עליו ור גזלהיה יכול משה שבעוד , יהיה ההבדל בי" שאר הנביאי� ובי" משהזה ו, מה�

שאר הנביאי� . ) כח'במדבר טז( "ופצתה האדמה את פיה... א� בריאה יברא": כפי שהיה במחלוקת קורח עליו שאמר
  )מש� חכמה(                    .�כשגזרו נביאי� שאר הכ" לא מצאנו באו, "אנכי אדרוש מעמו"רק לא יוכלו לעשות זאת אלא 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )  יז'יזדברים (" וכסף וזהב לא ירבה לו מאד" 
, נשי� וסוסי�דהיינו , התורה אוסרת על המל� להרבות לו נשי� סוסי� וממו" א� בעוד שלשני האיסורי� הראשוני�

לא ישיב את הע� "לא ירבה סוסי� כדי ש, "לא יסור לבבו"לא ירבה נשי� כדי ש,  זהגלה התורה את הטע� לאיסורמ
 שהתורה לא ר הירשר הירשר הירשר הירש""""הרשהרשהרשהרשמסביר . איסורה טע� אי" התורה מסבירה אתכס� וזהב הרי באיסור להרבות , "מצרימה

 ותתאוהכ" הולמגונה דבר שלילי והיא לממו" רב ה עצמה והתאומבארת מדוע לא להרבות כס� וזהב מפני שעצ� 
  .  אותהלאסורעל מנת ק ונימהסבר ולכס� וזהב אינה צריכה 

  

  )יג' יחדברים ( "יךקלו-תמים תהיה עם ה׳ א"
צרי� לקיי� ישראל איש שלא מצאנו , מהתורה או מדברי נביאי� או הנהגה בי" א� היא בשו� מצוה מידה טובה

דבר דומה . לוקי�'% ה& אע�ע�ע�ע�במידת התמימות אומר הכתוב 'תמי� תהיה כא"  רקאלא  "�לוקי% ה& אע�ע�ע�ע�"אותה ביחד 
מידות אלו  שבשתיטע� הוא ו. )ח' מיכה ו( לוקי�'% אע�ע�ע�ע�'והצנע לכת : והענווההצניעות  במידתנאמר על ידי הנביא 

 שלבו מלא ערמה ותחבולות עודב, של איש תמי� להעמיד פני�האד� יכול : אחרי�את  לרמות ותיכול האד� בקל
דברי� אלו גלויי� ו ,המתבונ" מ" החו)מויה מעינו של סמתעטפת בטלית של ענוה והיא הגאווה ישנה כמו כ" . רשע

'תמי� תהיה : הכתובומדגיש ולכ" אומר  .י� או מסולפי� אמיתי� הוזהוה וענהזו או התמימות הא� , רק כלפי שמיא
" חוה צריכות קיו� מאת ה& שהוא בווהתמימות והענ: מידות אלו שתי,  אלוקי�'ע�ע�ע�ע� 'והצנע לכת , ה& אלוקי�'ע�ע�ע�ע�

  )רבי פנחס מקורי)(                    .הבריות אפשר לרמות כי את, לבבות

   אלול-הגיגים לימים נוראים 
  )ג' שיר השירים ו( "י לדודי ודודי לינא"
כי באלו ארבעי� יו� . הכפורי� ד יו�עש חודש אלול יו� מרא' גד מנכ', וסופי תיבות עולה מ, "אלול"ראשי תיבות "

  . )א"ה ברורה תקפנמש(" ואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה, התשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בתשובה
כאשר , �א משל בעני" זה ילד שיחק לבדו על חו� הי" שליטהרב פסח קרוה"הרב פסח קרוה"הרב פסח קרוה"הרב פסח קרוה"מביא " סביב שולחנו של המגיד"בספר 

מדוע הנ� משחק , נער צעיר" :ניגש אליו אד� מבוגר ושאלו. ובבי� בצהלה במרחק ניכר מהנער הבודדחבריו משת
אני משחק כא" משו� ", השיב הילד הצעיר, "אל דאגה " "?מדוע אינ� מצטר� לחברי� שהתרחקו מהחו�, כא" לבד�

 :ואמר לו, האיש לשמע דברי הילדחיי�   ."שאני מצפה שאניה תעבור כא" ואז אוכל להני� את הדגל שלי לרב החובל
 גדולה �אמנ� ישנה ספינת נוסעי. הרי האניות אינ" יכולות כלל להתקרב לחו�, היא� הנ� מעלה על דעת� דבר כזה" 

זוהי בדיוק , לא ". "לחזור ולשחק ע� חבר�, איפוא, הנ� יכול. א� אי" שו� טע� שתמתי" לה, �מאד העוברת בלב י
אני מחכה שאוכל להני� את הדגל שלי לרב החובל של ספינת ",  השיב הילד בלהט"הספינה אשר לה אני מחכה

רב החובל של האניה הגדולה  ",אמר לו האיש, "זה מגוח�  "."ואז הוא יני� לי בחזרה בדגל, הנוסעי� שעליה דברת
אינני יכול , � הוא יכול אפילו לראות אות� ממרחק רב כזה מכל מקו�מסופק אני א, הזו הינו אד� חשוב מאד

, ברור לי שרב החובל לא רק יחפש אותי ". "להעלות על דעתי סיבה כל שהיא שבגללה הוא יסתכל לכיוו" הזה בכלל
כי הוא יבי" שהדגל הוא ביטוי לגעגועי . אלא יודע אני בבירור שכאשר יראה אותי מני� דגל לעומתו הוא ישמח מאד

כיצד הנ� יכול להיות   ". אמר הילד בבטחו" רב"נופ� לי בדגלוכביטוי לשמחתו ואהבתו שתתפר) ג� הוא י, אליו
 :הביט הילד בעיני האיש התמה ובבת צחוק על פניו אמר בפשטות .התפלא האיש" ?בטוח כל כ� במה שאתה אומר

. ה בטובו ובחסדו מחפש אותנו ממכו" שבתו בגבהי מרומי�"והקב, כולנו בני� למקו� . "מפני שרב החובל הוא אבי"
א� רק נעמיד עצמנו במקו� ובמדרגה שמה� יוב" שאנו מצפי� לו .  גדולתו ש� אתה מוצא ענוותנותו�וובמק

, מיד יני� א� הוא יתבר� את דגלו לעומתנו ויקבלנו באהבה ובשמחה, "אני לדודי"ונושאי� את עינינו אליו בבחינת 
  )ט לקח טובילקו(                    ". ודודי לי"ואי" אנו צריכי� ליותר משתי המלי� 

  

  )'תהילים לד(" סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו"
. והשתדלות בני האד� להיטב הדרכי�, מהי הסיבה שא� לאחר כל חודש אלול וימי הסליחות, החת� סופרהחת� סופרהחת� סופרהחת� סופר    שאל

אד� משתדלי� בעיקר לקיי� את הבני תר) את הדבר בכ� שו . ובכל זאת נשארי� באותו מצב ללא שינוי מהותי
תחילת העבודה צריכה אול� האמת היא ו, קשה לעקור" סור מרע"אבל את ה. להרבות במעשי� טובי�, "עשה טוב"ה

השליכו השבטי� את יוס� ממה שראינו שכאשר ,  ראיהוהביא לזה . "עשה טוב"כ" מולאחר " סור מרע"להיות קוד� 
ור והנה אי" יוס� בבור ויקרע את וישב ראוב" אל הב: "בואלא כת. לא הל� מיד להצילו, וראוב" רצה להצילו, לבור
" עשה טוב"לפני השומבואר ". עסוק היה בשקו ובתעניתו על שבלבל יצועי אביו"י " וכתב רש) כט'ז לבראשית(" בגדיו

ורק לאחר מכ" , ולכ" הל� ראוב" ועשה תשובה תחילה". סור מרע"צרי� להיות בתחילה , של להוציא את יוס� מהבור
�  ) שי לתורה(                                                                 . הל� להציל את יוס
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