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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 (דברים טז' יח) "שופטים ושוטרים תתן לך"

, יהשער הרא :שעריםוכמה יש לאדם כמה ש מהרח״ופירש רבינו " את מה שנחל קדומיםמביא ב" רבינו החיד"א
ניו יכל ענישישפוט את דיין על עצמו  מידיעהאדם וצריך ש .שושישער המו בורי, שער הריח, שער הדהעישער השמ

אומר לכל אדם מישראל, וכי דיבר הכתוב לשון יחיד, ב "שופטים ושוטרים תתן לך"שנאמר מה עיניו, וזה את ויפקח 
לא ישמע דברים שגדור גדר בכל שעריו, כגון שלא יביט בעריות, לכל אדם על , ש"תתן לך בכל שעריךהכתוב "

זאת וה. ואמר ולא יגע לערשלעבירה, לא ילך שלא ידבר דיבור אסור, שוה ועבודה זרה, ולא יריח ריח ערשהאסורים, 
שערים של הדה, ויזכה שיפתחו לו ידה כנגד מימ "פתחו שעריםיתקיים בו ", ואז "תתן לך בכל שעריך"לשון יחיד ב

שערים לכל יש מספר הרקיעים ת שבעבמלאכי חבלה, ו מוןמקטרגים והיש המון לרקיע שהרי בדרך עולמות, הי״ש 
ם בפניה אלך אם פתוחיהרי שהשערים  יתזכאהיא אם לרקיע אז תעלה הנשמה אשר כום, שומריבהם מוצבים רקיע, ו

את יפתחו לו כדי שבחייו את נשמתו עוד השערים בפניה, ומי שישכיל יתקן את ונועלים ם את הנשמה דוחיאז , לא
 .עליוניםה שעריםה

 

 כ(' דברים טז)" יך נתן לךקל-אה' צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר "

", פונה אל המנהיגים שפטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" הקדוש שהפסוק הראשון בפרשה, "אלשיךמבאר ה"
 הדיינים", מכוון אל לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחדבפרשה, "השני , הפסוק הדייניםהממנים את 

פירוש פי שכצדק תרדוף" וצדק להם: "מר וואן דיהבעלי אל דבר הפסוק שלפנינו, שהוא השלישי בפרשה, מ, ועצמם
להסתפק לא לבעלי הדין שלומר הוא  הלשון "צדק צדק" כפלהטעם ל, ו"הלך אחר בית דין יפהההוראה היא "רש"י 

כלומר , "צדק מצדקאלא עליהם לבחור את הבית דין "יפה, הבית דין האינו אבל הוא בית דין שהוא של צדק ללכת ל
. ומוסיף בין היפיםששהוא היפה , לבחור את בית הדין אחריםבתי הדין של צדק הכל מתוך את הבית דין הצדיק 

על ידי חכמתו ידע לא תהיה כוונתך לבחור בית דין כדי שיפה, השהוא הבית דין  "צדק"ברודפך " שגם אלשיךה"
מכך שאם ואל תחשוש , אלא הרדיפה צריכה להיות על מנת לעשות דין צדק ,ביחס לבית דין צדק אחרך אות לזכות

מחייתך, כי אדרבה עתה תחיה באמת, מה שאין כן אם היית נוטל ממון רעך שלא מיחסר לך  בית הדין יחייב אותך
אלא מטרתך צריכה , זה שבית הדין יזכה אותךיח מעות על ידי ורוהלתהיה מטרתך  אשלו. כדין שהוא לך העדר חיים

וש שך. ואל תחתוא יחייבבית הדין יתקיים בך גם אם מען תחיה חיים אמתיים על ידי משפט האמת, וזה להיות ל
זבת חלב ארץ שהיא  "וירשת את הארץ אשר ה' נותן לךהיות ו"ממון, ה' הרבה לך  עתכבר כשן הממון, היות חסרומ

 כלומר תרויח הרבה יותר מאשר תפסיד. ודבש ומלאה כל טוב, 
 

  (כב דברים טז') מצבה" לך תקים "לא

 עצמך התקן: "ל"זח שאמרו פיכהבא  לעולם הכנה הוא הזה העולםש מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מבאר 
 וחזק בריא להיות כדירק  הואבעולם הזה  ושותה אוכל אדםהש ומה, (טז ד' אבות)" לטרקלין שתכנס כדי בפרוזדור

 חציו" ל"חז כמאמר, "לך" נקרא הזה בעולם הנהנו אוכל שאדם מה והנה. עצמו הנאתצורך ל לאאבל , 'ה תא לעבוד
אל תעשה ', לך' הנקרא הזה עולם תענוגיאל תקיים את , "'לך' תקים לאהכתוב: " רמזמה שמ וזה. (סח: פסחים)" לכם

 . הבא לעולם הכנה רקאלא שהכל בעולם הזה יהיה , קיוםחזק ויציב ובעל  מעמדדהיינו ' מצבה'מהם 
 
 

 593מס  עלון בס"ד

 לעילוי נשמת : יוסדהעלון מ
 חביבה חיה בנימין בת גורג'יה ז"ל          ז"ל צחק בנימין בר שוריןי  ז"ל  יצחק בן חמו בר אסתר

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

 התנצב"

 

  חיפה ת"א י"ם שבתזמני ה

  18:55 19:02 18:45 כניסה 

  20:00 20:00 19:57 יציאה

  20:36 20:34 20:36 ר"ת

 

 "שופטיםפרשת "
 "אנכי אנכי" :הפטרה

 ח"עתש לולא' ז

 

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת: ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתע"י  אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים להורדה באתריםניתן העלון 
 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:"נר ה' נשמת אדם" 
 הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"ו

 הרב אביחי ניסן רונצקי ז"ל בר חיה טז' ניסן

 אברהם נחמיאס בר שמחה ז"ל נלב"ע ו' שבט             תנצב"ה   אהרון כהן בר מסעודה ז"ל נלב"ע ב' אדר  

 

 הגיגים לפרשת השבוע
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file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

 ' כא()דברים טז "תטע לך אשרה לא"

 אשרה לך תטע נטיעתה, לא על תעשה בלא עובר עבדה לא ואפילו נטיעתה משעת עליה לחייבו, אשרה לך תטע "לא
 הבית" )רש"י( בהר בית ולבונה אילן לנוטע אזהרה, לקיך-א' ה מזבח אצל עץ כל

מתוך מחשבה נוי, שם לאפילו דעתו היא רק מזבח ה' ליד שלא יטע אילן את האדם הכתוב כאן זהיר מ הרמב"ןלפי 
עבודה המנהג עובדי עבודה זרה לטעת אילנות בפתח בתי הוא משום שזהו ר וסיאטעם ה. ו'ה מזבחאת הדר לכבד ול
. ומה כה( ')שופטים ו " תכרת וואת האשרה אשר עלי אשר לאביךוהרסת את מזבח הבעל : "ן שנאמריזרה שלהם, כעניה

אין זה איסור מהתורה אלא מדרבן והכתוב הוא רק אסמכתא, כי  "אזהרה לנוטע ולבונה בהר הבית: ""ירששפירש 
 . "כל עץ אצל מזבח ה'ולא תטע לך אשרה אם היה זה איסור מהתורה היה הכתוב צריך לומר "

 

 כ( יז)דברים  "מין ושמאלי והר מן המצוולבלתי ס ויחו מאבברום ל ילתבל"

ם שיש דרמז למה שאמרו חז״ל ״כל א" את הפסוק על דרך החידוד ואומר שיש בפסוק שלפנינו רפוס חתם"המבאר 
מסיר הרי שהוא מתגאה בה אחר כך ה וומצוון שאדם שמקיים כי (:)סוטה ד "ת כוכביםעבוד דבו גסות הרוח כאילו עוב

ה״ ו״מצהמילה ואם נוריד מ״ונחנו מה״, שאמר: משה רבינו למדנו מוה הנקראת ״מה״, כמו שומידת הענאת ממנו 
״לבלתי וכך הרמז בפסוק: , נו:( יןנהדר)ס ״זו עבודת כוכביםצו יוחז״ל ״אמרו צו״. ו" המילה שארתיאותיות ״מה״, את 

 הלימהסיר מ, כי בכך הוא יגרום להושמאל״ יןה ימוולבלתי סור מן המצ", שיזהר לא להתגאות, "רום לבבו מאחיו
מהמילה "מצוה" זו יישאר , ומה ששמאלואת האות "הא" שהיא מצד  "ימיןצד ""מם" שהיא מאות את ה״מצוה״ 

 .כוכבים תלעבודת רמזשמ ״צו״המילה 
 

  יג( 'יחדברים ) "לוקיך-תמים תהיה עם ה' א"
  בתמימות" )רש"י( קבל עליך שיבוא מה כל אלא העתידות אחר תחקור ולא לו ותצפה בתמימות עמו "התהלך 

לקבל אלא עתידות, השלא לחקור אחר הכוונה היא רש"י שמה שאומר הכתוב "תמים תהיה" ול" חפץ חייםמדייק ה"
ין הבריות א םעך בנוגע להתנהלות , אבעבודת ה' לוקיך"-ה' א ם"ע ה נכון דווקאהכל באהבה ובתמימות, כל זאת 
נקרא שאמנם יעקב, אצל ראינו יוליכו אותו שולל. כמו שאלא עליו להתבונן ולהתחכם שלא , להיות תמים םלאד

" מספר תלמידים בטענה שסוחר החפץ חייםאל "שבאו . ומסופר הוא נהג בערמה ובחכמהאך מול לבן ", ם"איש ת
כבני ישיבה ", שםה"חפץ חיי להם השיבאותם שישקיעו את ממונם בעסקיו ובכך הם איבדו את ממונם. שכנע מסוים 

ראוי והגון לנהוג בתמימות, אלא שהאמת  םבשר ודשגם עם סברו ובטעות הם  בתמימות,עבוד את ה' הורגלו להם 
 .םבני אד םעעם ה' תנהג בתמימות אבל אך תנהג כך קא וולוקיך", ד-ה' א םתהיה ע ם"תמיהיא הפוכה, נאמר: 

 

 ג( 'יטדברים )" ושלשת את גבול ארצך תכין לך הדרך "

תכין ותרחיב לך דרך לך הדרך", דהיינו ש את הפסוק על דרך המוסר ואומר שאחר ש"תכין" נעם אלימלךמפרש ה"
 שנותיו אדם ישלש לעולם"ז"ל ח מרמא, על ידי שתשליש את ימיך כ"ושלשת את גבול ארצך" ,הבורא לא הישר

כוונת הכתוב כאן במילה , "והיה לנוס שמה כל רוצח", (.)קידושין ל" בתלמוד שליש במשנה שליש במקרא שליש
, "נרצחו"גביה את כל הדברים אשר וכל להעלות ולהידי זה תכלומר על , י( 'סב הישעי)" הרימו נס"לשון "לנוס" היא מ

אינן עולות למעלה אלא מוטלות באדמה שה תשובה אזי הן תורה והן התפילה ולא עהאדם כל זמן ששהכוונה היא ש
עד  "נרצח"הדבר הזה שהיה כלומר , "וזה דבר הרוצח" .למעלהאותם  נשאאותם ול גביהתוכל לה עתככדבר הנרצח ו

ואם תאמר מי  .לומר שתתן בו חיותכו למעלה וחי, אות ו ותגביהאות עתה תנשאש, פירוש "אשר ינוס שמה"עתה 
הן תורות וההן  ,מעשיך הקודמיםשצה לומר ו, ר"אשר יכה את רעהו"כמו נרצח אמר הכתוב היה זה יודע שתחילה 

לא היו מקובלים על שלא היה יכול לסבול את מעשיך  ,צדיק הנקרא רעהוה, כי היו מכים את רעך ,תפילות שלךה
הכתוב ואם תאמר איך אדע שזה האמת אמר  .היו בלי דעתשהגורם לכך הוא שהם , פירוש "בבלי דעת"הבריות. 

 .מעולם, רק מחמת מעשיו המכוערים אותולא היה שונא הוא , כי ראינו ש"והוא לא שונא לו"
 

 )דברים כ' יט(" לנדוח עליו גרזןתשחית את עצה  לא"
לא לכרות את העץ ללא שום צורך אלא רק לשם  צה"לא תשחית את ע" שהכתוב אוסר על האדם "ספורנומבאר ה"

" כלומר נכון הוא שצבא אחר נוהג ממנו תאכל כי, והטעם הוא משום "העירלהזיק לבני מתוך כוונה בלבד  השחתה
, אתהאבל  ,לשבת בארץיישאר ובמלחמה נצח שיבטוח משום שאין הוא וזה ת העצים דרך השחתה בלבד א תוכרל

", לאחר שללא ממנו תאכל כי, "מאכלאת עצי הלהשחית , אסור לך בה שבתכבוש את הארץ וה שתבטחשקבלת ה
 כי עץ השדה", והאדם עץ השדה כיאותו. " ל ממנו כשלא תשחיתואכתהיה לך האפשרות לץ את הארתכבוש ספק 

ם כמו שראוי אות ראוי להשחיתזה אין  ? מכיוון שברור שאין הדבר נכוןבגללוצור על העיר ראוי לשהאדם הוא כמו 
  . עירב יושבההאדם את שחית לה

 

 

 

 

 

 

 
 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק": מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.comאו בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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