
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (אשר ה' אלהיך נתן לך" )טז, יח בכל שעריך שופטים ושוטרים תתן לך"                                                                    
, שלא ישלו את עצמם      התורה פונה בזה אל הפרנסים והמנהיגים, הממנים את הרבנים על הקהילה                           

גם          –שאינם חייבים לנהוג כבוד ברב ולסור למשמעתו משום שהם אשר מינוהו לרב, אלא "תתן לך"                       .

שבילך אתה ניתן הרב וגם עליך לסור למשמעתו, שכן רק באם אתה תנהג בו כבוד ודרך ארץ, אזי ב                       .
 (כלי חמדה)שאז יסורו גם המוני העם למשמעתו של הרב ויצייתו למשפטיו.               –יתקיים "ושפטו את העם משפט צדק" 

 

 כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים" )טז, יט("

ש ללמוד קל וחומר: שהרי "מידה טובה מרובה ממידת פורענות", ואם נגיעה יש בה כדי לעוור את העינים, אזי מכל מכאן י
שכן שאם האדם מסלק מעל עצמו את כל הנגיעות והפניות האישיות וטורח לרדוף אחר הצדק, עיניו נפקחות ומוארות להשיג 

 )שפת אמת(                                                                                                   ולהבין את האמת.
 

 צדק צדק תרדוף" )טז, כ("
"צדק צדק תרדוף", והיינו שהאמצעים  –התורה מלמדת שיש לרדוף אחרי הצדק, אולם שגם המרדף אחר הצדק יהיה בצדק 

 ...ל הידוע של הגויים שהמטרה מקדשת את האמצעיםשבהם תבקש להשיג מטרה צודקת, יהיו צודקים גם הם, שלא ככל

 )הרה"ק בונים מפרשיסחא זי"ע(                                                                                                                            

 כי השחד יעור עיני חכמים"

 )טז, יט(ויסלף דברי צדיקים"         
 

 מאפטה יהושע העשילהגאון הקדוש רבי 
היה אחד מגדולי תנועת החסידות, הוא חיבר את הספר "אוהב זצוק"ל, 

אפטה', הרבי כיהן ברבנות ישראל", ועל שמו כונה 'בעל האוהב ישראל מ
 בכמה ערים והיה נערץ בקרב עם ישראל.

, שני בעלי דין לדין תורהכשכיהן ברבנות העיר קולבסוב, באו לפניו  ,פעם
יתר הדיינים לקחו שוחד והיו נוטים לצד אחד, אולם הרבי גילה התנגדות 

 נחרצת והוכיח להם שאין ההלכה כמותם.
הרבי, אך כיון שידעו שהרבי יסרב ולא  יעצו הדיינים לבעל הדין שישחד את

יסכים לקבל שוחד בשום אופן, יעצו לו שישלשל בחשאי סכום כסף ניכר 
 לכיס בגדו, בעל הדין עשה כעצתם ואיש לא ידע על כך.

למחרת, כשישב הרבי להמשיך בדין התורה, הוא מיד הרגיש שדעתו החלה 
ראותו כך, דחה את להסס בדבר ושיש בו רצון להסכים עם דעת הדיינים, ב

ישיבת בית הדין וכל אותו היום בכה והתחנן לפני ה' שיאיר את עיניו לראות 
 את האמת.

כך עברו מספר ימים, עד שהרבי גילה את הכסף בכיס בגדו ומיד הבין 
שקיבל שוחד מבלי ידיעתו, ומשהרגיש בכך אמר שהשוחד הוא כה גדול, עד 

בכל זאת זה משפיע עליו ומסלף את שאף אם הדיין אינו יודע מאומה על כך, 
שאף אם הדיין מוסיף  –דעתו, וזהו פירוש הפסוק "ויסלף דברי צדיקים" 

בכח  להיות צדיק אחרי השוחד, שכן הוא לא ראה או ידע מאומה, בכל זאת
 השוחד לסלף את בינתו ודבריו...

 גאונות 

 )ב( ...   
המהרי"ל ראה  ,פעם אחרת

חד שאזצוק"ל,  דיסקין
מתלמידיו מעיין בספר 'חמדת 

חידושי ממספר  מנושמע מוצבי', 
 .המחבר בספר

קלט במהרה את שיטת כך ו
וכשרק החל התלמיד  ,לימודו

לחזור על חידוש נוסף מתוך 
סיימו המהרי"ל מעצמו  ,הספר

לפי דרך המחבר, עד שהגיע 
לחידוש שאותו לא הצליח לתרץ 

 ר...על פי דרך המחב
פרוטות,  הוציא המהרי"ל מספר

ומיד הצליח לכוון  ,נתנם בצדקה
 גם שם לדעת המחבר...
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 .ו"התשע לול' אז, 156ן גליו ,בס"ד
  .מברכין הלבנה מהערב

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

ו' אלול ביום  // ., נפטר הגאון הקדוש רבי אברהם חיים ב"ר אהרון ראטה זי"ע, האדמו"ר משומרי אמוניםע"ב' אלול התשהביום 
 '.ו'מעדני יום טוב 'תוספות יום טוב', נפטר הגאון רבי גרשון שאול יום טוב ליפמן ב"ר נתנאל הלוי הלר זצ"ל, בעל התי"ד

 שופטים פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 לולאהמלך, המשפט ו

           בין שלל עניני הפרשה והמשפט,                                                 
                    עניני   על  גם  הפרשה מדברת                            .
מלך",  "שום תשים עליך המלך,                     .

והוראות למלך עצמו כיצד לנהוג, שלא ירבה לו נשים 
 ישים אצלו כל הזמן. י תורה אותםספרוסוסים ושיכתוב 

די שלא יגרר בכ נועדו ההוראות וההגבלות למלך
שלא ישיב איסור ריבוי סוסים בכדי למעשים שלא יעשו, 

ת העם למצרים, איסור ריבוי נשים בכדי שלא יסור א
לבבו )וידוע ששלמה המלך ע"ה הרבה נשים וסוסים 

 (.( לפי דרגתו), אך נשיו הטו את לבבו וחשב שלא ינזק
א בהם כל ימיו, היא בכדי שיקרתורה  יהספרגם ענין 

 .ולא ירום לבבו , ידע איך להתנהל,שילך בדרך ה'
"העולה לגדולה מוחלין לו כל עוונותיו", כך כתוב 
בירושלמי )בכורים פ"ג ה"ג(, ואמר האדמו"ר הגה"ק רבי 

זי"ע, שזהו שכתוב  אברהם מרדכי אלטר מגור
על כסא "והיה כשבתו  ,המלך עלבפרשתינו )יז, יח( 
י המלך נקיהיה  שתמיד -"והיה" ממלכתו", דהיינו 

 .יום שהומלך באותומחטאים כ
דוגמא  מה שנדרש ממנו הואהמלך הוא בחיר העם, 

ומעלתו , מכל אדם לפי דרגתו וסמל לכל יחיד ויחיד
נדרש לעבוד את ה' וללכת בדרך התורה והישר ולהימנע 

 מכל דבר העלול לגרום לו בחטא.
 ,אלולהדברים קשורים גם לימים בהם אנו נמצאים, ימי 

פרשתינו "שופטים כמו בו ,הרחמים והסליחותחודש 
ושוטרים תתן לך", ו"שום תשים עליך מלך", גם אנו 

ת הנשגבות לימי המשפט השמימי, ולימי נמצאים בהכנו
 על כל יחיד ויחיד. המלכת ה' בעולם - שימת המלך

 ,של יושראם בגשמיות ה' דורש מאיתנו התנהלות 
ולא לסור מדברי החכמים מנהיגי אמת מלך ולמנות 

ימין ושמאל, כל שכן שברוחניות הדרישה  פטי האמתשוו
 ר.היא גדולה וחזקה אף יות

של מלכו  –המשפט, נשים ונמליך עלינו מלך לקראת ימי 
כל אחד על עצמו ועל הכלל, נקבל על עצמינו עולם, 

 להתחזק ברוחניות, ואז נזכה למשפט צדק וחסד ב"ה.
∞◆∞∞◆∞∞◆∞∞◆∞∞◆∞∞◆∞ 

 לזיכוי הרבים:
בבתי  של הפצת עמדות תפילין לזיכוי הרבים ,לפרוייקט חדש

ניידות  דרושים שותפים להפעלת עמדות ,עסק ובסיסי צה"ל
 .פעמיים בשבוע

וכן לעסקנים , וטליתות תפיליןאו העברת תרומות של כסף ל
 .0526087084  –ל  המעוניינים בעמדה, ניתן לפנות

בפרשתינו כתוב "מקרב אחיך תשים עליך מלך" )יז 
על ידי קירבת  –קרב אחיך" טו(, ואפשר לפרש: "מ

יגיע האדם  –אחים ואחווה, "תשים עליך מלך" 
 ..לידי שימת וקבלת עול מלכות שמים עליו.

 

 )הרה"ק מהר"מ מקוברין זי"ע(

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א
 

 ם מתענים בערב שבת ?אה ?                                  
 

כתב )רמט, ג(: "דרך אנשי לחן ערוך שה !                                  
משנה מעשה להתענות בכל ערב שבת", וב                                    .

כף כדי שיהיו תאבים לאכול בלילה. וב -הביא הטעם ברורה 
שטעמה  -טעם נוסף  הרב החסיד דעת חכמההביא בשם החיים 

שמה, היא לפשפש במעשיו כדי שתשרה בו תוספת נ של תענית זו
שע"י התורה והרהור  הרב הקדוש ב'ראשית חכמה'וכמו שכתב 

וכתב שדבריו  המחזיק ברכהתשובה זוכה לנשמה יתירה, והביאו 
 חיים וקיימים.
ושאר מגן אברהם וב"ח , דעיין במשנה ברורהאולם כתב ה

שהסכימו שאין להתענות בערב שבת, כדי שלא יכנס  אחרונים
אסטניס שאם יאכל ביום לא לשבת כשהוא מעונה, ורק אם הוא 

יוכל לאכול בלילה לתיאבון, אז מנהג טוב הוא, אם לא מזיק לו 
 רוקחוהביא עוד שה ,הנ"ל אחרוניםהביא הכה"ח התענית. וב

 שערבערב שבת, וכן מפורש ב כתב שאין להתענות לכתחילה
 , עי"ש.הכוונות

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 יעקב פראנק - חפרק ק  
 

 יעקב פראנק הוכרח לצאת מתורכיה,
 את אשתו חנה עזב בבית אביה בעיר

ניקופול, והוא שם פניו אל אנשי שלומו השבתאים שבפולין, אשר 
המתינו לו בציפייה דרוכה, אחר שידידים שבתאיים מתורכיה, שיגרו 

 להם איגרות המתארות את 'גדולתו' של יעקב פראנק.
שבתאים פולנים ששהו בתורכיה, 'העידו' בפני אחיהם שבפולין מתוך 

. איגרת כזו מביא ר' דב בער ידע אישי, על המהפך בהנהגה השבתאית
מבוליחוב ע"ה: היא נכתבה על ידי שני שבתאים, ר' מרדכי מסטריזא 

ר  -ור' זאב וולף בענדיטץ מנאדבורנא, מחסידי "משיחם ברכיה ] 
בשורוק[ שעמד במקום ש"ץ", אשר "מצאו את ברכיה מוטל על ערש 
, דוי", ואת אשר אירע בשעת מותו ב"אגרת כתבו לאנשי כת דלהון

ואמרו על ברכיה שמת בתוך דברי סודות... והסמיך בשתי ידיו את הרב 
 החכם מורינו הרב יעקב פרענק בן ליב".

בשנת התקט"ו הגיע יעקב פראנק לפלך פודוליה שבפולין, וכת גדולה, 
בת כמה מאות איש, נמשכה אחריו. אנשים אלה התלקטו מרומניה, 

 הונגריה ומוראביה.
יעקב מחלק לעניים כסף רב שאסף מאנשי  בכדי לעשות לו שם, היה

שלומו. הוא הבטיח למאמיניו שהוא יגאל את בני ישראל, כי הוא נולד 
ארבעים שנה אחרי מותו של שבתאי צבי, כמו יהושע בן נון שהביא 

זו  –את העם לארץ ישראל אחרי ארבעים שנות נדודים במדבר. )אגב 
שנה אחרי  49"ו, הייתה בדותא, למען האמת יעקב נולד בשנת התפ

 מותו של ש"צ בשנת התל"ז(.
הקול נשמע בערי פודוליה וגאליציה שמלך המשיח בא, וההמונים 
שנהרו אחרי יעקב כיבדוהו כבוד מלכים. הדרישה לראותו הייתה 
חזקה מאוד בין השבתאים. והוא היה הולך מעיר לעיר ומופיע בפני 

 חסידיו המתרבים.
סא מקהילת נאדבורנא, אדם יחד איתו בא גם יהודה ליב קרי

 ש'התנבא' שנה תמימה בעיירות ישראל בפודוליה על בוא המשיח...
 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

 

 

 ה ללא גבול...נתינ 

 בנימין קאופמן, מאזור המרכז,

נתן בוקובזה  תלמידו הקרוב של מורינו הרב
 זצוק"ל, מספר:

 

הנתינה של מורי ורבי הרב נתן זצוק"ל, הייתה ללא 
גבולות, אני לא רוצה לפרט על הנתינות הגדולות 
שלו שהיו בסכומי כסף אדירים, אלא על הנתינה 

טים היותר המדהימה של הרב שהייתה גם בפר
 קטנים.

פעמים רבות כשהיינו יושבים עם הרב לסעוד, 
בביתו או בכל מקום אחר, הרב היה טועם מעט ואת 
שאר האוכל נתן לסובביו, או למי שישב לצידו 

 בשלחן.
גם לפני נסיעות לזיכוי הרבים ברחבי הארץ, היה 
הרב מקפיד ליטול עימו שתיה ופירות לדרך, 

קודם לנהג, וכשהיה וכשמזג לעצמו שתיה, הגיש 
 מקלף פרי, היה נותן חצי לנהג...

 

 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


