
   

  
  
  

  

  פירושי� מתו שיעור פרשת שבועלקט 
  22:00ב יו� חמישי בשעה "ב 4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

  261גליו� מספר                                                    ב "תשע שופטי�

ושפטו את ... שפטי� ושטרי� תת� ל� בכל שערי�"

  )יח, טז( "הע� משפט צדק

 והשוטרי הוא להשכי� שלו בע תפקיד השופטי

  .בהכרעה נכונה של פסקי די�, ישראל

על ידי ): "א, שמות רבה ל(בא המדרש ואומר 

ה עושי מריבה זה ע זה , המשפטי שנתת לה

  ".וה עושי שלו, ובאי� לידי משפט

היתכ� שמשפטי התורה גורמי , ולכאורה קשה

להשכי�  גליוורק השופטי מס, למריבה בע ישראל

  ?שלו ביניה

בספר , הרב ואל�נת� לתר� זאת בעזרת מעשה שספר 

רביו של ואחד ממק: על הגדה של פסח "שרפי קדש"

בא לפניו ואמר לו שיש לו סכסו� מגור  "אמרי אמת"ה

מאחר שידע שעליו ללכת לדי� . כספי ע מא� דהו

. הל� ולמד את כל ההלכות הקשורות לעני� זה, תורה

דא שהשלח� ערו� יו, מיק שער� בנושאלאחר ברור מע

  .פוסק לטובתו

, והנה, הציג את טענותיו, רגוע וננוח הוא בא לבית הדי�

  . יני פסקו נגדויהד, לתדהמתו

הא יש  –הוא שאל את הרבי   – ? ב כעתומה עלי לחש

  ?אפשרות להעמיד אות על הטעות

כעת הבנתי את דברי המדרש : נענה הרבי ואמר לו

שיה כיצד יתכ� שדברי תורה יוצרי והקרצה לי וות

בא אד ולומד את כל ההלכות , הנה כי כ�. מריבה

ובגלל היותו נוגע בעני� הוא חושב , הנוגעות לדי� כלשהו

א� מאחר שג הצד השני , שהוא הצודק על פי די�

  .נוצרת מריבה ביניה, סבור כ�

ורק הדיני , באה התורה ומורה לה ללכת לבית די�

ה משכיני שלו , מפניות ומנגיעות אישיות הנטולי

  .ביניה כשה מכריעי פסק די� אמתי ונכו�

  

   )יח, טז( "שערי� בכל ל� תת� ושטרי� שפטי�"

 לקמ� ואלו, "שופטי" – רבי בלשו� הכתוב נקט כא�

 ובאת ...למשפט דבר ממ� יפלא כי: "נאמר) ט �ח, יז(

 ימיב יהיה אשר השפט ואל הלוי הכהני אל

  ? מדוע. יחיד לשו�  – " שופט" ,"הה

 רבי מתלמידי" (מוסר ולקחי דרושי�" בספר באר

): ב"ע סא ברכות(ל "חז שאמרו מה פי על, )בנט מרדכי

" רע יצר  –  רשעי, ]מנהיג – [ שופט� טוב יצר צדיקי

 א הצדיק, כלומר, "שופט� וזה זה  –  בינוני, שופט�

 ואלו, הוא טוב דבר כלל ר�בד, דבר לאיזה מתעורר הוא

 שני ישנ ולבינוני. רעי מעשיו כלל בדר�  –  הרשע

  .יחד ג הטוב והיצר הרע היצר, מנהיגי

  – " בינוני  –  אנו כגו�: רבא אמר: "בגמרא ש ומובא

  . מנהיגי שני לה שיש

 הלואי  – " ל� תת� ושטרי שפטי�: "הכתוב אומר לכ�

 הרע היצר וג הטוב רהיצ שג אלו מאות ונהיה

 לבוא לעתיד אבל, הזה בזמ� זה כל. אות שופטי

: נאמר בהמש� לכ�, הרע היצר את ה"הקב ישחט

 שופט יהיה אז  – " הה� בימי� יהיה אשר השופט"

  .הטוב היצר  –  בלבד אחד

  

  )יט, טז( "ולא תקח שחד"

, חד מופנית כלפי השופטוהאזהרה על לקיחת ש

, יי המנחי אותו לדו� דיני צדקבי� שאר הצוו, המצוה

  .ג על עני� זה

המעשה  "מעשה שהיה"בהקשר לכ� מופיע בספר 

  :הבא

רבי  ,באחד הימי פנה שופט רוסי לרבה של בריסק

לי וקי המדינה שלנו מעוח" –וטענה בפיו , בער�יושע

  ".קי התורה שלכויותר מח

  .שאלו הרב מבריסק –" ?מדוע תאמר כ�"

סור יא, למשל, הנה" –השיב השופט  –" פשוט וברור"

, חדוכאשר נודע שאחד השופטי לקח ש, אצלנו. חדוש

סור חל יואלו אצלכ הא. נענשי ה� השופט וה� הנות�

  "!חדוסור בעצ נתינת השיכשאי� כל א, רק על השופט

, בדה הזוודוקא בגלל הע" –השיב לו הרב  –" אדרבה"

, קי שלכוחעל פי ה, שי לב. ק שלנו מרתיע יותרוהח

שמא יגלה הנות� לאי , שוהשופט כלל אינו צרי� לחש

משו שעל ידי כ� הוא מסתכ� , חד אותוישהוא ש, מי

השופט מצוי כל הזמ� , מה שאי� כ� אצלנו. נשובע

שמא יבוא הנות� ויפרס ברבי את דבר , בחשש

פסד מ� ושכ� הוא עצמו אינו יוצא בכלל מ, חדוהש

  . העני�

, משמש גור הרתעה רב משמעות –ואותו חשש ופחד 

כל בדל של מחשבה על לקיחת , באמת ובתמי, ומונע

  ."שחד

  



 

 לעילוי נשמת
  

 'ב� רמשה ' ר

מנח� מנדל 

 שניצר

  

  ילוי נשמתלע

 'ר ב�משה  'ר
מנח� מנדל 

  שניצר
  

 ה"תנצב

  050�4147001בכל עניני הגליו� נית� לפנות למיכאל 

  

  לרפואת

  חגי יצחק

  פנינה ב�

  י"בתושח

  

  לרפואת

  אלישבע

  שרה  תב

  י"בתושח

 

  לרפואת

  ראוב� אליצור' ר

  בריינה ב�

  בת ציו�

 י"בתושח

   )יג, יח( "אלקי� 'ע� ה תהיה תמי�"

ל "זצ מיכל יהודה ליפקובי� רביפעמי רבות באו לפני 

שנשברו ונפלו לדכאו� , בחורי או אברכי בני עליה

 מחמת שהרגישו שאינ רואי הצלחה בעבודת

  – ואינ מצליחי להגשי את שאיפותיה , הרוחנית

  . ת"ה� בהתמדה ויגיעת התורה וה� בעבודת השי

אני אינני יודע מה : "ל השיב לה בזו הלשו�"והרב זצ

אני מצעירותי . ת"זה המתח והלח� מעבודת השי

כי זה רצונו , מתי מצות בוראייישבתי ולמדתי וקי

אלא בתמימות ', עבודה'מבלי מתחי של , יתבר� שמו

', אלקי�' תמי תהיה ע ה': כמו שהתורה אומרת

וא הולכי ע החשבו� והמחשבה מה רוצה ממני 

בדר� זו   – מבלי פחדי ומתחי , ת ברגע זה"השי

  ". הולכי ומתעלי

שהדור חלוש , בדורנו אנו"  – הוסי� ואמר   – " בפרטו"

ורב , צרי� הכל להעשות בנחת ושלוה, בחלשת הנפש

 שרוצי להשיג השגות שאינ�  מכיו�המשברי ה

  .או מתו� קנאה ותחרות של עניני כבוד, ראויות לה

  

  )יג, יח( "אלקי�' תמי� תהיה ע� ה"

  :הבא מובא המעשה, "מנורת זהב"בספר 

בקרב תלמידיו  רבי זושאמימי ראש השנה ישב באחד 

אחד התלמידי הבחי� כי רבי . וכולו אחוז בשרעפי

ומתו� כ� חלפו בו , זושא שקוע בעולמות עליוני

הרהורי תשובה על מקומו של רבי זושא לעמת דרגתו 

בעקבות מחשבות אלו החלו דמעות זולגות ... שלו

  .מעיניו

, יד היושב ובוכהיתר התלמידי שהבחינו באותו תלמ

החלו ג ה להרהר בתשובה עד שכול הרימו את 

  .קול בבכיה

וכאשר הבחי� כי , בתו� כ� התעורר רבי זושא משרעפיו

ג אני הייתי , רבונו של עול: אמר, כול בוכי סביבו

על כל . א� אי� בי די כח לש כ�, צרי� לעשות תשובה

  ...פני עלי לפחות להתחיל לשוב אלי�

  : ה הנ ראשי תבות של חמשה פסוקיתשוב

  ".אלקי�... תמי תהיה ע"  – ' ת

  ).ח, תהלי טז" (לנגדי תמיד' שויתי ה" –' ש

  ).יח, ויקרא יט" (ואהבת לרע� כמו�" –' ו

  ).ו, משלי ג" (בכל דרכי� דעהו" –' ב

  ).ח, מיכה ו" (הצנע לכת ע אלקי�" –' ה

... יה עתמי תה: "אני אתחיל ע הפסוק הראשו�

תעזור לי להשלי את , עול של רבונו, ואתה". אלקי�

  ...יתר הפסוקי

  

 האיש ומי ...חנכו ולא חדש בית בנה אשר האיש מי"

 אשה ארש אשר האיש ומי ...חללו ולא כר� נטע אשר

 וישב יל� הלבב ור� הירא האיש ...לקחה ולא
  )ח� ה, כ( "לביתו

 מעברות ראל שי"חז פרשו –" הלבב ור� הירא האיש"

 שראשי "אליהו ש�" בספר כתב, זה ולפי, שבידו

 עולי" חדש בית בנה אשר" :המלי של התבות

  .עשרה� שלש בגימטריה

 עולי" כר� נטע אשר" :המלי של התבות ראשי

  .ואחת שבעי בגימטריא

 עולי" אשה ארש אשר" :המלי של התבות ראשי

  .שלש בגימטריא

 ה" הלבב ור� הירא" :המלי של התבות וראשי

  ".הוה"

 – עשרה שלש בני שנעשו הסבורי אד בני ישנ שכ�

 לתורה חדש בית לבנות בכח והלאה ומכא�, מצוה בר

 חכמי ואחד שבעי – חכמי של כר לטעת, ועבודה

 מתו� אחד להיות ובכ�, אשה לשאת או, הסנהדרי�

  . שבאד השתפי שלשת

 על, ומיד כ�ת – בהוה, כ� שלפני, ומזהירה התורה באה

  !שבידו מעברות ולסור עצמו את לתק� האד

  

   )ההפטרה מתו�( "מנחמכ� הוא אנכי אנכי"

  ? "אנכי" פעמי נאמר מדוע

 בעצ": אב דרש" בספרו 'יודלבי� אברה� הרב באר

 מל� הלא, חטאינו על ה לכפר"הקב יכול אי�, קשה

  ? מחול כבודו אי� כבודו על שמחל

 שא, וד בשר מל� על ברכשמדו זה כל, היא התשובה

 פגע באמת הוא ,אותו בזה או עליו ירק ,למשל ,מישהו

? ה"בקב הוא פגע באמת וכי, עברה שעשה אד אבל, בו

 קוד" 'ה אני. "יתבר� בו לפגע אפשרות שאי� ודאי

 לא, אד שחטא לאחר" 'ה אני"ו, האד שיחטא

 אבל, עברה נעשתה האד אצל. מאומה בי השתנה

  . מאומה עאר ה לא"לקב

 אני לכ�, "אנכי" אותו הוא" אנכי: "הכתוב שאומר זהו

" תשובתכ וקבלת עוונותיכ במחילת" מנחמכ

  .באהבה

  


