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  ד לאפרושי מאיסורא"כח בי
  וכוחם בעונשין המסורים להם
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áá éåìú åðéàã"ììë ã ,ááã"çë ÷ . ìáç íàã ïðéøîà

 úéðòðë äçôùî åùéøôäì éãë åéîé åìëù ãáòá ïåãàä
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éáì"÷ñôä éììëá ã ,î"äî î" ìò úåôëì åìëåéù ú
åì éøáù úîçî åì øúåî àðéãîù íãà .[ êéøö ïë ìòå

øîåì ,íãà ìëì øñîð àøåñéàî éùåøôàì ïéãã óàã ,
 úøåúá äæá ãçåéî çë ãåò øñîð ïéã úéáì íå÷î ìëî

ïéã úéá çë ,é ìëåäæá ïéã úéáì íéãáòåùî ìàøù ,
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ùøáå íù''ã é''à éàãå øåñéàáã éîã éëéä ä'' óìéîì ö

 שער העיון
  

ïúåø øéàî áøä  
  

  ד"ביסוד ושורש כח הבי
  

ד "והן ב' ראוהו ג' ראוהו בית דין וכל ישראל וכו: ה כה"ר' במתני
יעמדו השנים ויושיבו מחבריהם אצל היחיד ויעידו בפניהם 

י שאין היחיד "ופרש. י עצמו"ן עשאין היחיד נאמ, ויאמרו מקודש
  .ע לכן צריך להושיב מחבריהן אצלו"נאמן לומר מקודש בפנ

דמאי " י עצמו" ענאמןשאין היחיד "' ע טובא בלישנא דמתני"ויל
ל שאין היחיד כשר להיות "הול' ולכאו, בעיא הכא לדין נאמנות

דאין לך מומחה לרבים , בסמוך' בגמ' וכדאי. 'עד דאיכא ג, בית דין
כ מה "וא. ה עד דאיכא אהרן בהדך"ל הקב"יותר ממשה רבינו וקא

  .ענין לנאמנות כאן
ד "ד יש דין נוסף בכח בי"והנראה בזה דמלבד כח הפסק שיש לבי

' ם בהל"כפי המבואר מדברי הרמב, בהוראת התורה וחידוש דינים
ד הגדול שבירושלים הם עיקר תורה "ב, ל"וז) א"א ה"פ(ממרים 

, ההוראה ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראלפ והם עמוד "שבע
ועליהם הבטיחה תורה שנאמר על פי התורה אשר יורוך ועל 

ר ובתורתו "וכל המאמין במש. המשפט אשר יאמרו לך תעשה
וכל מי שאינו , חייב לסמוך מעשה הדת אליהם ולהשען עליהן

ז שם דמקורו "ברדב' ועי. ל"עכ', ת וכו"עושה כהוראתן עובר בל
ומאריכות דברי . 'דמשם תורה יוצאת לכל ישראל וכו-מהספרי 

מ נראה שיסוד הדין בזה אינו רק גזירה דרחמנא להכריע כפי "הר
ד הם עיקר "אלא שורש הענין הוא דהבי, הסנהדרין בכל דור

  . 'פ וחייבים לסמוך עליהם וכו"תורה שבע
, ד נאמרה הלכה לכל ישראל"ז דביסוד דין הבי"ונמצא עוד לפי

, ד הגדול היא תורת אמת"ים לקבוע בליבם שהוראת בדמחוייב
ד הוא החיוב "והיינו שנתחדש לן דבכלל דין הבי. וכך צריך לנהוג

ה "בר' ש לישנא דמתני"ובזה א. להאמין להכרעתם והוראתם
ד שהם "דבאמת זהו עיקר גדר הבי, "י עצמו"שאין היחיד נאמן ע"

  .ד"א רק לביוכאן החסרון שאין כח נאמנות ליחיד אל, נאמנים
ד הוא לקבוע ולחדש "דיסוד ושורש כח הבי, ויש להוסיף עוד בזה

] מ"שהביא הר[וכלישנא דקרא , בתורה ולהורות דינים חדשים
ד לחדש דין "והיינו שנתנה התורה כח לבי". התורה אשר יורוך"

וחיוב , אשר יורוך" תורה"וממילא חייל על הוראתם שם , בתורה
  ".תורה אשר יורוך" דין חדש שנכלל בקיום דינים אלו הוא מכח

למה לי , ה שם בסמוך"ר' ובזה יתבאר היטב הא דאיתא בגמ
א הואיל וראוהו כל "ד וכל ישראל אצטריך סד"למיתנא ראוהו ב

ב "וצ. כ"ע, ל"ישראל איפרסמא לה מילתא ולא ליעברוה קמ
נ דעיקר כח "אך לפמש. ד"י בי"ס הרי בעי אמירת מקודש ע"דסו
דהיכא דראו כל ' ד בגמ"ל דהס"י, מורים בתורהד דהם ה"הב

צ כאן בירור והוראה "ד דא"ג אין צורך לכח דבי"בכה, ישראל
ד דיתקדש החודש גם בלא "ולכן ס, "תורה אשר יורוך"לקבוע 

ד לקדש החודשים "ה איכא הלכה דבעי כח בי"ל דאפ"וקמ. ד"ב
  . דלא סגי בכח החידוש וההוראה אלא בעי גם כח הפסק

  ח" פרשת דברים תשס,ד"בס
  

  :נושא הפרשה

  כח בית דין
  

íëéìò íéùàø íúåà ïúàå ...à,åè  
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 שער ההלכה
  

ö ñçðô áøä .ïéåì ïäë  
  

  ז"בית דין בזה
  ד בזמננו"כח בי

 úåðåîî éðéã ïéðã ïéëåîñ ïéã úéá ïéàù äæä ïîæá
ïðéãáò åäééúåçéìùã íåùî ,áá àéâåñá øàåáîë" ÷

ãô . úåáéúðä áúëå)éñ 'à ( éøäù àúééøåàã ïéã àåäã
 íéøâ íéìá÷îäæá"æ ,éá êéøöù ïåéëå" ïéëåîñ ã

úåøéâì ,ò"äæá úåøéâã ë" åäééúåçéìùã çëî àéä æ
ïðéãáò .ïðáøãî åæ úåçéìùã àîéð éàå ,à" øâ ë

äæá øééâúîä" úáá øúåî êéàå ïðáøãî ÷ø øâ àåä æ
ìàøùé ,ò àìà"àúééøåàãî àåä äæ çëã ë.  

áèéøä úòã ìáà" áúëù ïðáøã ïéã àåäù äàøð à
 úåîáéá)åî (:ãñôäî ïðéôìé '"íëéúåøåãì " ïéãù

úåøéâ úìá÷á áëòî åðéà ïéëåîñ , åðéãéá çë ùé ïëìå
äæá íéøâ øééâì"æ .ñã çëåîå" åäééúåçéìù úøáñã ì

ïðáøãî àéä.  
  פרוזבול בזמננו

åì ïéèéâá : åà àìà ìåáæåøô ïðéáúë àì ìàåîù øîà
àòãøäðã àðéã éáá åà àøåñã àðéã éáá .ñå"îâá ã '

úã äæî çéëåäìúåøåãì äðéà ìåáæåøô úð÷ ,îâá åçãå '
éá ïåâë à÷åã êà úåøåãì àéä äð÷úä àîìãã"øã ã '

øå éîà 'àðåîî éòå÷ôàì éîéìàã éñà.  
éá äæéà íéðåùàøä å÷ìçð àðéãìå" áåúëì éãë êéøö ã

ìåáæåøô .é"éá à÷åã êéøöù à"ìåãâä ã , åððîæá ïëìå
éá åðì ïéàã ìåáæåøô ïéà"ðäî àì ãéáò éàå ìåãâä ã é

]äòá"î àëéà íùá ú"ã ,áá àáåä" é)åç"éñ î 'æñ .[(
äæá øéîçäì ïéà íéðåùàøäî íéáø úòãì ìáà . åîë

ñåúä åáúëù 'øù íù ïéèéâá" äéä éë ìåáæåøô áúë ú
éá ïðéòá àìã øîåà"øåãáù áåùç ã ,ëå"àøä ë" ù

øäå"íù ï ,ëå"áùøä ã"åùúá à ')ç"éñ â 'âì( , ïéàã
éá ìë àìà ìàåîùë äëìä"åëé ãìåáæåøô áåúëì íéì.  

áîøä ìáà"ìäá í ' äèéîù)ô"éä è"æ (æå áúë" ïéà ì
 úéáë øúåéá íéìåãâ íéîëç àìà ìåáæåøô íéáúåë
 ïåîî òé÷ôäì íééåàø íäù éñà áøå éîà áø ìù åðéã

ðá"à ,àì íéðéã éúá øàù ìáà .äòáå"ë ú ' ïéòë
áîøä úøãâä" í]áá àáåäù åîë"é[ ,æå" äùåìù ìëã ì
å ïéãá ïéàé÷áäèéîù úåöî íéòãåéå ìåáæåøô ïéðòá ,

äá íéøã íäù øéòä äúåàá íäéìò íéáø íåçîäå ,
 éñà áøã àðéã éáë ïîæä åúåàáå øéòä äúåàá íä éøä
 äàøðä íúð÷úë øéòä éðá ïåîî òé÷ôäì íééåàøå

íäì.  
ááå 'åùä äëìäì å÷ìçð åìà úåèéù"îøäå ò" à)åç" î

éñ 'çé æñ (åùäã"áúëð åðéà ìåáæåøôù ÷ñô ò àìà 
éáá"áåùç ã ,â åðééäã 'åëå ïéãá ïéàé÷á ' íéáø íåçîäå

øéòä äúåàá íäéìò .áîøä úòãë"í  .îøä êà" à
áúë ,éå"éá ìëá ìåáæåøô ïéáúåëã à" ùéã éì äàøðå ã

äæä ïîæá ì÷äì .ò"ë ,éùë àåäå 'ñåúä 'àùå"ø.  
éôìå"åðéîéá æ ,íééåñî øæâîì êééùä éèøô ïéã úéá ,

áîøä úòãì"ùä ÷ñôìå íå"ò , ïéðòì ó÷åú åì ïéà
ìåáæåøô , íéáøä åäåçîä àìù ïåéë]øéòä éðá [íäéìò ,

íéáøä ìò íîöò åçîä íä àìà .îøä úòãì êà" à
éá ìëá éðäî"ã.  
  שליח לפרוזבול
÷éøäîä úòã"åùì úåäâäá ù" ò)èé æñ (àã"ò à" çéìù é

åùúî ïë àéáäå 'øä" ï)æò ( ïøñîéî àìå éìéî éåäã íåùî
çéìùì .ëøáä ìáà" é)ä ãìú ( çéìù ìéòåîù ÷ñô

ìåáæåøôì ,ôá àéáä ïëå"úçä íùá ú"ñ .åæçä âäð ïëå" à
 äðåîà êøãá àáåäù åîë)ô"ëä è"æ .( äùòîì åøåä ïëå

ùøâä"öæ êàáøéåà æ"ìàäå ì"ìçáäìå ö"éøâä ïðøî ç" ù

 שער האגדה
  

ïäë äãåäé áøä  
  

   כי המשפט לאלקים-ד "כח בי
  

כי המשפט לאלקים "וטעם ) יז,א(ן בפרשתנו "כתב הרמב
ועמכם בדבר ', כטעם כי לא לאדם תשפטו כי לה, "הוא

 לומר כי לאלקים לעשות משפט בין). ו,ב יט"דהי(משפט 
, כי על כן בראם להיות ביניהם יושר וצדק, יצוריו

ואם תגורו , ולהציל גזול מיד עושקו נתן אתכם במקומו
  .כי מעלתם בשליחותו' ותעשו חמס הנה חטאתם לה
', ד היא שהם במקומו ית"מבואר מדבריו שמהות בי

כלומר דמטרת . ותפקידם להשגיח על הנהגת בני האדם
מדת הצדק והיושר ד היא להע"ההוראה היוצאת מבי

  . שכאשר יש דין ויש דיין העולם מתנהל בשלום, בעולם
ויש לבאר דתכלית העמדת השופטים היא בעצם 

א נתונים תחת עול "י שבנ"דע, ד וכוחם"מציאות הבי
דברים (ומדוקדק כן בספרי . הנהגתם היא ביושר, המשפט

כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים ") י שם"יח והובא בפירש,טז
משמע ". חיות את ישראל ולהושיבן על אדמתןלה

והיינו משום , שעצם המינוי הוא המסוגל להחיותם
י "שע] ולא עשיית המשפט[דבאמת המינוי הוא התכלית 

א מקבלים "וכשבנ, ד יש צדק בעולם"מציאות קיום הבי
  .יש בזה קבלת עול מלכות שמים, עליהם עול המשפט
, נוי שופטיםבשורש מצות מי) תצא(וכך כתב החינוך 

שעם הדבר הזה נעמיד דתינו בהיות אימת אלופינו "
ומתוך הרגלם בטוב וביושר , ושופטינו על פני ההמון

מחמת יראה ילמדו העם טבעם לעשות משפט וצדק 
  .ש"עי..." מאהבה בהכרתם דרך האמת

והוא כעין מוראה של מלכות שמחמתה יש שלום 
) טו,דברים יז( וכמו שהאריך הכלי יקר בענין המלך, בעולם

שהרצון האלקי היה שלצדק ימלוך מלך עליהם כדי ' וכ
ולא לצורך המשפטים שהרי ... להטיל מוראו על כולם

אלא לצורך קבוץ ותקון , היו בתי דינין קבועים בכל עיר
  .המדינות ואך באופן זה שתהיה אימת מלכות עליהם

ויתכן דזהו הענין בדין העמדת שופטים בכל עיר ועיר 
דכשם שעל , .)מכות ז(מיוחד לארץ ישראל שהוא 

ד בכל "י כך העמדת בי"המלכות נצטוו רק בכניסתן לאר
נוהגת רק בארץ , מקום שהוא בעיקר להטיל מורא

ד הוא להורות הדין "ל עיקר הבי"והיינו שבחו [.ישראל
י התכלית "אבל בא. ולזה סגי בכל פלך, ולהציל העשוק

צריך בכל עיר ועיר ולכן , ד ומוראו"היא עצם קיום הבי
  ]ע בשער הדעת"ע].  [דבלא זה לא תתקיים מלכות המשפט

ושמעתי מאחי , ל"כ במעלות התורה וז"ז מש"ונפלא לפי
ולכן נקרא הדיין , ל שמשפט הוא לשון הנהגה"הגאון ז
  .כי הוא מנהיג ומשגיח על בני דורו, "אלהים"השופט 

ל דמהות השופט הוא היותו מנהיג "הרי מבואר כנ
ן "והם דברי הרמב, "אלהים"כ נקרא "שגיח דמשוומ

שהדיין ניתן במקומו של שופט כל , שבראשית דברינו
להעניש , וזהו הכח הניתן לבית דין לתקן ולחדש. הארץ

כי המשפט , למען יהיה מוראם על הכל, ולהפקיע ממון
  .בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, לאלקים
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 שער הציון
  

  ז"ד בזה"כח בי
ד של ישראל שבאותו דור "בי) "ה נמעלו"ד: (מ צו"י ב"רש' כ

י נוהגות חוקות המתוקנים "שכל תקנות משפט תלויה בהן וע
  .ב-א' מ סי"ע חו"טוש' ועי. 'לצבור וכו

ד בזמננו משום דמה "לחוש לכבוד בי' כ) ע פח"אה' ק(י "הנוב
ס דכל רב "החת' א קכז דדן בד"מ ח"אג' ועי. ד יפה"כח בי

ויש בידו , ד הגדול מכיון שהמחוהו עליהם"בעירו חשוב כבי
יג דבזמננו , ד רמח"ש יו"ערוה' עי. כח לתקן סייגים על בני העיר

ש שם "אך הוא רק חסרון יכולת כמ[, ד לכוף על הצדקה"אין כח ביד בי
  ]ד"י היה כח ביד בי"שבזמן הנוב

  

  עונש למגדר מילתא
. לתורהכדי לעשות סייג ... ד מכין ועונשין שלא מן הדין"בי
י שם משמע דהוא כשהדור פרוץ "וברש.] סנהדרין מו[

א דאינו לעונש "ז. ד"ד ה"ם סנהדרין פכ"מ ברמב"וכ, בעבירות
גאון ' וכן מפורש בתשו, לחוטא אלא סייג לכלל הדור

דמשום מיגדר מילתא דיחידאה "מ תכה "המובאת בטור חו
 אך...". לא קנסינן אלא לעשות גדר לדבר שיש בו צורך רבים

והתומים דחה . כשהיחיד פרוץ' דאפי' כ] ך"והש[ע "הסמ
מ לובלין קלח שהוכיח "מהר' ע מצינו בתשו"הסמ' וכד, דבריו
ם שם דהוא רק בהוראת שעה ולא תקנה "ש הרמב"ובמ[. מ"כן מכ
  ].ממכת מרדות' ע שהק' קובץ הערות סי' עי, לדורות

 ד מומחין"ן סנהדרין שם דדוקא בי"ר' עי ,כשאינן סמוכים
ם דרק "הרמב' בד' ם דק"הרי' ובחי[. וסמוכין כשמעון בן שטח

אינם ' להדיא אפי' כ) א,ב(ע " אך בשו].במיתה בעי סמוכין
שפסק דאף בזמננו קל ' א סי"חי "שבו' ועי. י"סמוכים בא

רק צריך לעשות במתון , עונשין בעונש חמור למגדר מילתא
  .ש"ולש

‰Ê· ‰˙ÈÓ"Ê,היינו ד' כ) 'י ב"הובא בבו', ה גרסי"ד. טז(י " הנימוק
ומכין ועונשין במיתה . ת"לענשו בקצת ולא לחייבו לגמרי כד

. הוא רק בסנהדרין, כאותו שרכב על הסוס בשבת וסקלוהו
ה רלח "חא "הרשב' אך בתשו:. ז ברבינו יונה סנהדרין נב"וכעי

ת "וכן בשו] והביאו התומים, רנא[ש "ד הריב"וכ, להמית' דאפי' כ
ומצוה לנדותו בכל קהלות ספרד וגם "ב -טכלל כא ש "הרא

וכן . ש"עי] אם יעמוד במרדו[" ידונו אותו למות בדין זקן ממרה
  ).ט נא"א חי"צי' ועי(. י שם"בברכ' ועי. א, ב' מ סי"נפסק בחו

י הלוי בן "שמענו שסקל ר) עה(ש "י בן הרא"ת זכרון יהודה לר"בשו[
  .]בשעת נעילה, בשבתכ שחל להיות "ביוה, למסור אחד באליסנה, מיגש

ÌÂÓ ˙ÏË‰,י ינקרו "ליכהיוהו לעיניה ופרש. סנהדרין כז'  עי
א "א יטלו ממונו וי"וי, ד שבטלו"את עיניו במקום מיתות בי

למי שהיה רגיל [רב הונא קץ ידא : בסנהדרין נח. שמתא
' ח פי"הר.] י" רש-' ד מכין וכו"בי' וקנסו בכך כדאמרי... להכות

. קציצה ממש וקנסא בעלמא עבד' ה פי"והרמ. שהענישו ממון
דהמרים יד על ' כ: א נדה יג"הריטב. 'הפי' ובמאירי הביא ב

  .חברו דינו בקציצת היד
  

  ד מתנה"לב בי
ד שבכל "ע אם הוא כח בי"יל. ועוד: מנחות עט. שבועות יא

י "רש' דכ: מנחות עט' ועי, דור או דהוא גדר בתקנת חכמים
. משמע דאינו מכח עיקר התקנהו,  של כהנים-ד "לב בי] י"כת[
  :].ש זבחים ו"איה' ועי[

ט -ח,ח קנד"א או"ברמ' עי, ד מתנה"ז אמרינן לב בי"אף בזה
ב לענין ,ד רנט"א יו"וכן ברמ. לענין הנאה מתשמישי קדושה

דעושין ' כו "ק ספ"בא על התוספתא "המג' ובפי. הקדש לצדקה
  ]. 'סוכה ב' ח מער"שד' ועי [.ד מתנה"ר משום דלב ב"סוכה ברה

י המפקיד שנעשה "דהקנאת כפל ע: מ לד"א ב"רשב' עי
ד מתנה "הוא משום דלב בי.] לד[' כאומר לו לכשתגנב וכו

  ]. מ הכי"י שם ל"אך ברש [,בכך
  

 פותח שער
  

áîøä áúë"äñá ï" î]à ùøåù... [ äðúð äøåúä éë
ò åðì"ò åðéáø äùî é" àìù àåä éåìâå   áúëá ä

ø÷éòä ìëá úåòãä ååúùé åðì êúçå  íéãìåðäíé
ïéãä äìòúéד הגדול בכל מה שיאמרו בין " שנשמע לבי

או שיאמרו כך משמעות התורה , שקבלו פירושו ממנו
כי על המשמעות שלהם הוא מצוה , וכוונתה לפי דעתם

åøîàù åäæå]éøôñ [ åìéôà , ונותן לנו את התורה
åëå ïéîé àåäù ìàîù ìò êì íéøîåà  '  âäðù ïéðòëå

åäé éáøäåéá ìàéìîâ ïáø íò òù" úåéäì ìçù ë
ø úëñîá øëæåäù åîë  åðåáùçá" ä)äë.(.  

øäîä äù÷äå"øî äéàø éàî úåéç õ"â , éðàù éøäå
ïéã úéáá ÷ø éåìúù ùãåçä ùåãé÷ ,å"íúåà "

ïéãéæî åìéôà , òîùî äøåúä éðéã øàùá ìáà
ôøá" òåîùì äåöî øáñå äòèã àëéäã úåéøåäã ÷

ëò ïáø÷ áééç íéîëç éøáã"ô.  
]åéøáã ìò øéòäì ùéå-æç úùøã àéáäù äîã "ì : åàø÷ú øùà
"íúåà "ïéãéæî åìéôà ,îâá äàáåä åæ äùøã ïëà 'øá" ä)äë(. , ïëå

íéðåùàøä ïî äîë ,áèéøä íäå"øäå à"äòáå ç"î  , íðîà
áîøä"øåîà úùøôá àøôñä ïëå í ,äåèéîùä ,ïëúéå , øàù íâã

ì äðååëä ïéàù åãåé íéðåùàøä"ïéãéæî  "ù ïî êôéäì àéãäì åùò
äëìää ,éòå 'áèéøá" ùøéôù à"ïéãéæî "éô 'ïåáùç úòéãéá[  

øîåì ïëúé åúéùå÷ ø÷éòá äðäå ,áîøäã"ñ ï" ì
äé÷á ÷ø àì äéä ìàéìîâ ïáøã àéâåñã ïåãðäã"ç .
øì äìéçú àá òùåäé éáøã øàåáî íúä äðäã" ò

øå" äùøãä åì ùøã  ò"íúåà " íéòèåî úåáøì
íéñåðàå ,çàå"åì àá ëàñåã éáøì òùåäé éáø  ,

àù" ì"éá ìë øçà ïåãì íéàá åðà íà"éáå ã" ã
äùî úåîéî ãîòù."  

öå" éáø ìöà êìéì òùåäé éáøì åì äéä äîì á
ø ìöà äéäù øçà àñåã"ò .ãåòå , àøîâá íúäã

ø éøáãì äãåä òùåäé éáøù àúéà"ò ,àå" àáé÷ò ì
éðúîçð éðúîçð ,àå"ö øúåé ë" ãåò êìä äîì á

àñåã éáøì  .      
ïëà , õåç øåòøò ãåò òùåäé éáøì äéäù øîàð íà

 ÷åô÷ô åì äéäù ùãåçä úòéá÷ ìò øòøòù äîî על
   .             ìàéìîâ ïáø ìù ,øéôù éúàכח בית דינו 

 äðùîä ïåùì áèéä ÷ã÷åãî äæ éôìå–"  íéàá íà
ïéã úéá ìë øçà ïåãì åðà "ùøä ùøéôå"é : øîåìå

  

  ד"הפקר בי
א "ח( בדבר אברהם .]ק טז"מו: גיטין לו: יבמות כט' עי[

אלא בתור ] הוראה[ד "חידש דאינו בתור בי) ב"ע' א
  .]כו' ב סי"ובח[ש "שררה וממשלה עי

ת שהרי "ד מה"דהפקר בי) ה"א תשע"ח(א "דעת הרשב
מ "כ הלבוש חו"וכ. ד"י היתה בכח הפקר בי"נחלת א

  ].ז"לענין שמיטת כספים ביובל בזה[א ,סז
שמע דמהני גם דמ) ה אקנויי"ד. כ(י גיטין "רש' עי

א "וברשב, ה אלא"ד. קלאב "ם ב"ברשב' ומפו, להקנות
ב נה מבואר דהוא "אך ברבינו יונה ב. ר"ובעו: גיטין לו

ד " יוס"והחתמכירה ' בהלא "כ המחנ"וכ. רק להפקיע
ע "וצ[ב רמג ותעו "ש ב"וקו. נט' ה' ב מער"ח ח"שד' ועי, שיד

  .קכגע "ת האלף לך שלמה אה"ובשו]. א"ד הרשב"ש דכ"מ
א  דכל קנסות והפקר "בח. א קידושין נט"המהרש' כ

  .ה"ח ולא לעניי ע"ז ינתנו לת"ד עושין גם בזה"שב
דתקנת פרוזבול היא ) ה  רבא אמר"ד: גיטין לו(י "דעת רש

  .ט טז"ד שמיטה פ"ד הראב"ד וכ"מכח הפקר ב
דקנין דרבנן מהני לדאורייתא ' לולב כ' מ הל"בשעה

ובית , ח קצד ג"וקצוה, מ רלד יג"נתה' ועי. ד"מכח הפקר ב
  .מ ח"אפרים חו
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ñá íéàáä úåðåéìâä éàùåð"ã:  

   בל תוסיף–פרשת ואתחנן 

   מזוזה-פרשת עקב 

   מחיקת השם-פרשת ראה 

   בל תשחית- פרשת שופטים

   מעקה- צאפרשת כי ת

  

ת למדורים השונים יתקבלו "ד

 ,בשמחה
  

 áåúëì íéðééðåòîä íéëøáà  
øîåçä úà øåñîì íéù÷áúî  

 ]ò óéãò"÷ñéã â[   
ïåôìèå íù óåøéöá ,  

 úáéúá"äùøôã à÷îåò "  
äöåàì äñéðëä ïéîéîù"óñåé úéá ñ.  

øàåãá åà :ú.ã .183úéìéò ïéòéãåî .  
]ïåéìâä êéøàú éðôì íééòåáù ãò[ 

 

 .המערכת, בברכת התורה

  
  

... ÷åñôä ïáåé äæáå" úòãì íéúòì äðéá éòãåé øëùùé éðáîå

ìàøùé äùòé äî" ]éäã"áé à[ ,ùåøéô , íéúòä ìë íéððåáúî
 ÷ñòî åæ úòá ìàøùé äùòé äî úòãì íåéå íåé ìë ìù

äøåúä ,íéúòä úà ñìôá íéì÷åù íäù , ùé äæ úò åðéáéù
ìä èòî äæ úòå äá íéìùøúî äæ úòå äøåú ìåèéáãåîé ,

 íìöà øøáúéù úò ìëáù éãë íéúòá é÷ééãã ïôåàá
ãá úåìöò åà úåìùøúä"äøåúá ÷åñòì íéøåáâ íìåë åéäé ú.  

  ו"ב מ"חסדי אבות פ
  

  חברותא לבין הזמנים
9141217  
  קובעי עיתים

  !השאר הודעתך ונחזור אליך

 

 שער הדעת
  

. א לנהוג בכל האנשים במדה אחת"ואתה דע לך עוד כי א
אשר נהג להעלים עינו , וזכור נא ענין דוד אדונינו מלכנו

, כי לכל זמן מזומן.... פ שהיו בני מות"מיואב ושמעי ואע
. השעהוהכל לפי צורך , והעלמת עין מן העובר לעתים מצוה
ש אנו שאין בנו כח "כ. ...והחכם מעלים עין לעתים בקלות

ואף לא בדיני קנסות אלא לצורך , ת לדון בדיני נפשות"מד
ואם . ת אלא לעשות סייג לתורה"ולא לעבור על ד. השעה

זהו . אין כאן סייג בחזקה ידבק ההפך, השתיקה לעתים לגדר
ל והרבה רעים ע, עצתי שתפתה בלשון רכה פעם ושתים

אולי יזכו וישובו מדרכם , שמאל דוחה וימין מקרבת, הרעים
בשלח , ואם לא ישמעו ויעברו. ורשעים עוד אינם, הרעה
טול מקל והך על קדקדם אלף , תלוש ומרוט, יעבורו

ומתוך כך יסור , וצריך מתון והסכמה והמלכה... ופרוטרוט
צריך , כי כל שהמעשה גדול וחזקת היד רצה, ש"הרבים לש

על כן כי תבא הנקימה לפניו ...  השגחה והסרת הכעסיותר 
אלא יבשלנה , בעודה בכפו לא יבלענה שמא יאכלנה פגא

  ...וימתיקנה בסוד הזקנים וישרים בלבותם
  ה רלח"א ח"ת הרשב"שו

  
בין , דברים' הנה תועלת מינוי שופטים ושוטרים הוא בב...

ולהעמיד הדת . וכל דבר המשפט יבא לפניהם, איש לרעהו
ושיהיה להם עינא פקיחא , על תלה לגדור גדר ולעמוד בפרץ

על כל איש בראותו כי נוטה מדרך הישר להוכיחו על פניו 
ד "והנה לשפוט בין איש לרעהו די באשר יהיה ב. ולגעור בו

הם אשר ישבו כסאות , אחד לכל שבט במקום מיוחד
ד מעירם "ילכו הבע, למשפט וכל דבר המשפט יבא לפניהם

אבל מה שנוגע להעניש הרשעים . השופטיםאל מקום 
רק , ד של שבט"אין די בב', ולהוכיח העם ולקרבם אל ה

שופטים "ש "וז... צריך שופטים ודיינים בכל עיר ועיר
שיהיה שופט -" לשבטיך... ושוטרים תתן לך בכל שעריך

. לשפוט בין איש לרעהו" לשבטיך"ו, בכל עיר להעמיד הדת
דהיינו כנגד שופט , " צדקושפטו את העם משפט"ואמר 

אמר שיהיה נזהר שלא , שבכל עיר להעניש ולהוכיח
לא תכיר פנים "ונגד שופט השבט אמר ... להעניש שלא כדין
  ".ולא תטה משפט

  שופטים' כתב סופר פר

  ד לאפרושי מאיסורא"כח בי 1' עמהמשך מ
éáì ùéã äæá ïðéæçå"íãà ìëá çë ã , íùë àìéîîå

øåñéàî åùéøôäì íéìåëé êë åùðòì íéìåëéù ,ôò" é
éáä øåøéá"ã ,éáì ãáòåùî íãà ìë óåâã"äæá ã .

]ùéøôîä ìò ïéã àåä íãà ìëáã åðééäå ,éáá ìáà" ã
 çë íäì ùé ïëìå íäì ãáòåùî øáåòäù ïéã àåä

åùéøôäì.[  
 ïéã úéáì íéøåñîä íéùðåòä íà øå÷çì ùé íðîà

 à÷åã ïéã úéáì åøñîð)áîøä ïåùìë'' åéúåëìäá í
"íäì íéøåñîä ïéùðåòäå ïéøãäðñ úåëìä (" ïéã úéáäå

íéùéðòîä íä , ä÷ìî åà âøåäù ïéã úéá çéìùäå
ãéáò÷ ùîî åäééúåçéìù . ÷ø ïéã úéáäã àîìéã åà

ïéãä íéøîåâå íéðã ,öò ùðåòä íåé÷å à÷åã éåìú àì åî
íãà ìëá àìà ïéã úéáá                 .  

ç ÷çöé éøôáå''ñ á''ñ ñ''ë å ' éøáã äæá éìò íéîéòð
äæ ïéðòá éáøå éøåî ,ì ä÷ìîù ïéã úéá çéìùäã'' è

ììë íéðééãä ìù úåçéìù úøåúá åðéà úå÷ìî , àìà
úå÷ìîá åäåáéç ïéã úéáù øçàã , ìë ìò äæ ìèåî

ìàøùé .áúë äæ ïéòëåøâä ìò úåðåéìâá ùéà ïåæçä '' ç
ô''ìäî ë 'úåãò . ïéã úéá ãéá çë åðéöî àì äæ éôìå

 ìëî øúåé úãä úãîòä éáâì ìàøùé ìù ïôåâá èåìùì
íãà .øâä íðîà'' à÷åã ïðéòá úå÷ìîáã è÷ð íù ç

ïéã úéá éðôá ,åàëìå ' åäééúåçéìù ïðéòáã ïéãä øãâ
ùîî ïéã úéáã . ãçåéî çë åðéöî øéôù åéøáãìå úéáì

ïéã.  
ðä íé÷ìåçä úòãì åìéôàã äàøðå'' çë åðéöî øéôù ì

ïéã úéáì ãçåéî ,÷òøâä áúëù äî éô ìò'' ïåéìâá à
ùä''ä úåëîá ñ .úåùôð éðéãî úåðåîî éðéã éðàùã ,

ò ÷ø äéäð äúéî áåéçä ìë úåùôð éðéãáã'' ïéã úéá é
àúìéî éåìéâ ÷ø éåäã úåðåîî éðéãë åðéàå . äæ éôìå

äæ íöòã àöîðáù ''äúéî áåéç íãàä ìò ïéìéèî ã ,
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