
 

 פרפראות

 
 

 צדקה היא כעין 
 שוחד לקב''ה נתינת 

 געמוד 
 

ז''עשופטים תשמפתח ענינים פרשת      אעמוד 
 
      בעמוד 

מלך במשפט שאינו לוקח שוחד נעשה שותף 
 להעמדת הארץ

 
 הדיין שהיה שותפו של הקב''ה וכבר אינו

 
שוחד ועגלה ערופה מקרא אחד דרשו יש בהם 

 לת וסוף הפרשה דבר והיפוכו והם תחי
      געמוד 

צדקה היא כעין נתינת שוחד שנותן לקב"ה 
 וכתיב אשר לא יקח שוחד 

 
איך אמרה תורה הטיית משפט לפני קבלת 

 השוחד 
     דעמוד 

ביאור בשינוי הלשון יעוור פקחים ויעוור עיני 
 חכמים

 
ביאור בדרך צחות וגימטריא החכם עיניו 

 בראשו וכסיל בחשך הולך 
  

 ת הם שוחד  מעשה שהיהדמעו
     העמוד 

 ביאור בדרך הלצה
 

איך ידע רבי יהושע שרבי ישמעאל בן 
 אלישע יהיה מורה הוראה

 
ומצינו עד כמה מאוס היה השוחד בעיני רבי 

 ישמעאל בן אלישע 
      ועמוד 

וכי אלישע אוכל ביכורים היה ביאור בדבר 
 קשה בפירוש התוס' 

      זעמוד 
 ה לטבע היא המלחמה ההכרה בין ההשגח

 היום יומית     
 

 
 

עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ובכך 
 נתבטל מצוות שמע ישראל 
     חעמוד 

בנה בית נטע כרם ארש אשה ביאור בסדר 
 הדברים בדרך צחות

 
פתח הכתוב בלשון יחיד וילך ויעבד ואמר 

 וישתחו לשון רבים
 

חנוכת בית וביאור הכתוב מזמור שיר חנוכת 
 לדודהבית 

     עמוד ט
 ברכת יישוב טוב בחנוך הבית

 
מצוות צדקה הוא שורש וחיות לאדם כי 

 האדם עץ השדה
      עמוד י

ביאור ענין השמירה למתלווה גם בשעה שאינו 
 מתלווה

 
השמירה אל האדם הוא ע''י הכבוד שעושים 

 לצלם אלוקים שבאדם דברי המהר''ל
   עמוד יא

והתקין לו ביאור אשר יצר את האדם בצלמו 
 ממנו בנין עדי עד בדרך המהר''ל  

 
חמישה דברים שהחתן דומה למלך כנגד 

 חמישה קולות של שמחת חתן 
 

ביאור השינוי ששינו חז''ל בברכה השביעית 
 משבע הברכות

     עמוד יב
יוסף משיתא וכלי המקדש בדומה לבין 
הזמנים וחודש אלול בדרך המוסר של רבי 

 חיים שמולביץ
 



 
 פרשת שופטים                                                              פארפרפראות 

 ב

 
אינו לוקח שוחד שפט במשמלך 

 ארץה תנעשה שותף להעמד
 

מאי  (,בע'' ה''כתובות  ק) איתא בגמרא
מלך במשפט יעמיד " ,('ט ד''משלי כ) ,דכתיב
אם דומה  ",ואיש תרומות יהרסנהארץ 
 ,יעמיד ארץ ,למלך שאינו צריך לכלוםדיין 

ואם דומה לכהן שמחזר על הגרנות 
  ע''כ,, יהרסנה

 
ינו צריך לכלום,  שא ,רש''י ותוס' וכתב

ולקבל שהוא עשיר, ואינו צריך להחניף, 
 ע''כ, שוחד,

 
כל דיין שדן דין  (,א' ע''שבת י) איתא בגמרא

מעלה עליו הכתוב כאילו  ,אמת לאמיתו
נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה 

 , אשיתבר
 

, מלך במשפט ,לפי''ז אפשר לפרש הפסוק
פירוש,  ,יעמיד ארץ שאינו לוקח שוחד, 

מעמיד אשר דיין דן דין אמת, בכך הוא כ
 שותף להקדוש ברוך הוא שנעשה ארץ,

 אשית.במעשה בר בהעמדת ארץ, דהיינו,
 

* * * * * * * 
 

 הדיין שהיה שותפו של 
 ינוכבר אוהקב''ה 

 
)דברים  כתיב (,בע'' ה''קכתובות ) בגמראאיתא 

ולא תקח  וגו'לא תטה משפט " ,ט(''ז י''ט
 פירשע''כ, , א חדשהו ,מאי שוחד ",שחד

 ,הנותן והמקבל נעשים לב אחד ,רש"י
 

כל דיין שדן דין  (,א' ע''ישבת ) בגמראאיתא 
מעלה עליו הכתוב כאילו  ,אמת לאמיתו

להקדוש ברוך הוא במעשה  נעשה שותף
 אשית, בר

 
 הקב''ה נשאר אחד ללא שותף

 
אינו ודיין מקבל שוחד  באם אפשר לומר,

יות שותף אינו יכול לה דן דין אמת, 
, יוצא מזה במעשה בראשית להקב''ה

שהקב''ה נשאר לבד ללא שותף, וזה 
שהקב''ה  שהוא חד, , מאי שוחד,הפירוש

  ללא שותף במעשה בראשית. ,אחד
 

* * * * * * * 

 
שוחד ועגלה ערופה מקרא אחד 
דרשו יש בהם דבר והיפוכו והם 

  תחילת וסוף הפרשה
 

ין , הוא הדישוחדבעניין  פתיחת הפרשה
להכיר פנים, בשעה שאין לו  ,המכיר פנים

 ,כדכתיב )ע''ד נראין דברי אדמון( ולראות
לא תכיר פנים ולא תקח , ט(''ז י'')דברים ט

 ומכיר פנים, רואהוהוא , וגו' שחד
 

הוא ו ,עגלה ערופה  בעניין סיום הפרשה
 כדכתיב שהיה לו לראות ואינו רואה,הדיין 

דינו לא שפכו וענו ואמרו י( 'א ז''דברים  כ)
 ,וגו' ראו ועינינו לאאת הדם הזה 

 
בין תחילת הפרשה  דהשייכות  אפשר לומר,

לוויה , לסוף הפרשה בעניין שוחדבענין 
ששתיהם בדיין שנוהג בהיפך  ועגלה ערופה,

 ממה שהוא מחוייב,
 

אינו נוהג כראוי,  הלוקח שוחד השופטש
צריך הדיין שלא לראות ולהכיר ש משום

והוא  לא תכיר פנים,דכתיב את הנידון, כ
בר על ואינו נוהג כן, אלא רואה ומכיר,  וע

 "לא תכיר פנים במשפט",
 

, השופט היה ובענין לויה ועגלה ערופה
צריך לראות את החלל, והוא אינו עושה כן, 

מביאים עגלה  זוע'' ראו, ועינינו לאכדכתיב 
                                                                                       ערופה, 

 
 אחד דרשופה מקרא ודשוחד ועגלה ערמצינו ו

 
 דכתיבמאי  (,בע'' ה''כתובות ק) איתא בגמרא
 ,"מלך במשפט יעמיד ארץ" )משלי כ''ט ד'(

 ,אם דומה דיין למלך שאינו צריך לכלום
שאינו צריך  ותוס'(וברש''י ), יעמיד ארץ

ו צריך להחניף, לכלום, שהוא עשיר ואינ
 ולקבל שוחד, 

 
)דברים  עה''פ )סוטה מ''ה ע''א(, איתא בגמרא

ר' אליעזר ויצאו זקניך ושופטיך,   כ''א ב'(,
שופטיך  ,בן יעקב אומר זקניך זו סנהדרין

)משלי כ''ט  דכתיב ,מלך ,זה מלך וכהן גדול
 ."מלך במשפט יעמיד ארץ"  ד'(
 

, דגם בשוחד וגם בעגלה ערופה, מבואר
 שו מקרא אחד, "מלך במשפט" וגו'דר

 

* * * * * * * 
 



 
 פרשת שופטים                                                              פארפרפראות 

 ג

 
שוחד שנותן נתינת צדקה היא כעין 

  וכתיב אשר לא יקח שוחד לקב"ה
 

בעושה , (ב''ע 'בבא בתרא  ט) איתא בגמרא
בחיק  חדווש" )משלי כ''א י''ד( ,צדקה כתיב

  "שוחד בחיק"וכתב רש''י  ",חמה עזה
כי  ,מהרש"אוביאר ה ,שהוא עושה צדקה

  ,דקה היא כעין השוחד שנותן להקב"ההצ
 

, בדברי הגמרא, פירוש רש''י, וביאור מבואר
כעין נתינת המהרש''א, כי צדקה היא 

 שוחד לקב''ה,
 

ל הגדל הגבר קה, "' י''ז(דברים י) כתיב
, "ולא יקח שחדוהנורא אשר לא ישא פנים 

לפייסו  - ולא יקח שחד  פירש רש''י,ו
 , בממון

 
זה ממון יש ליתן וכי אי ויש להבין

להקב''ה, וגם כתיב לי הכסף ולי הזהב, 
 צדקהאלא צריך לומר לפייסו בממון היינו 

א''כ קשה האיך הקב''ה , שוחדהנקרא 
 מקבל שוחד,

 
 בצדקה מותר לבקש שכר

 
 מאי דכתיב, (א''ע 'תענית  ט) איתא בגמרא

עשר בשביל  - עשר תעשר )דברים י''ד כ''ב(
נן לינוקא דריש שתתעשר. אשכחיה רבי יוח

אמר   ,אימא לי פסוקיך ,לקיש, אמר ליה
ומאי עשר  ,עשר תעשר. אמר ליה ,ליה

 . עשר בשביל שתתעשר ,אמר ליה ,תעשר
 

 -אמר ליה: זיל נסי.  -אמר ליה: מנא לך? 
אמר ליה: ומי שרי לנסוייה להקדוש ברוך 

אמר ליה:  -הוא? והכתיב לא תנסו את ה'! 
מזו, שנאמר  הכי אמר רבי הושעיא: חוץ

הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי 
טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' 

ות אם לא אפתח לכם את ארבות קצב
השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די, 
מאי עד בלי די? אמר רמי בר חמא אמר רב: 

 עד שיבלו שפתותיכם מלומר די.
 

ד''ה הולך  ב''ג ע''מכות כ) מהרש"אכתב ה
)אבות  איתא במשנהבהא ד, ה אברהם(תמים ז

הוו כעבדים העושים על מנת שלא פרק א'(, 
חוץ מצדקה שמותר לכל אדם  , לקבל פרס

)פסחים ח'  כמ"ש לעשות על מנת לקבל פרס
 ,מותר לתת צדקה ע"מ שיחיה בני ע''א(

 
 

 
כי בצדקה, בניגוד לכל מצוות מבואר, 

למה  יש להביןו,  התורה מותר לבקש שכר
וות צדקה מותר לבקש שכר דלא רק במצ

 כשאר כל המצוות,
 

 אחד את השניההשתי הקושיות מתרצות 
 

, א' איך הקב''ה מקבל שוחד, וקשה תרתי
 ב, למה בצדקה התיר לקבל שכר,

 
דלפיכך ניתן לבקש שכר בצדקה  ,ויש לומר

לומר שאין כאן נתינת  ולקיחת שוחד, אלא 
כעין משא ומתן, אני נותן צדקה בשביל 

מעשר בשביל  או אתן בל שיחיה בני, שאק
 שאתעשר, ואין כאן שוחד רק משא ומתן.

 

* * * * * * * 
 

אמרה תורה הטיית משפט  איך
  קבלת השוחדלפני 

 
לא תטה משפט לא "  ,ט(''ז י'')דברים ט כתיב

   ",תכיר פנים ולא תקח שחד
 

לא תטה  שאמר, יש לדייק בלשון הפסוק,
 , תקח שחדולא  , ורק לאחמ''כ כתבמשפט

 
סדר הדברים הוא, שקודם כי  והדבר תמוה,

הוא לקיחת השוחד, ואח''כ בא הטיית 
שלקיחת  ,לשון הכתוב נראהומ המשפט

 השוחד הוא אחרי הטיית המשפט, 
 

 ביאור הדבר שלא נותנים שוחד למי שאינו 
 מוכר כמטה משפט

 
לא "למה אמר הכתוב קודם  ויש ליישב,

תיקח  לא", ואח''כ אמר "תטה משפט
פתי הוא מי "כי, בדרך העולם,  ,"שוחד

אל  רויס , אשר(' ד ')משלי  ט "חסר לב
השופט אשר יהיה בימים ההם לאמור לו 

 הנה שוחד לפניך, ולא יחשוש לחייו, 
 

כי השופט  אלא א''כ יודע אותו בעל דין,
ההוא, מוכן לקבל שוחד, ע''י שם שיצא לו, 

 , ע''י לקיחת שוחד,בהטיית משפט בעבר
להציע להעיז ואותו בעל דין  יכול ואז 

 , שוחדלשופט 
 

לא תטה  למה כתב היטיב, מבוארלפי''ז 
, קודם לקיחת שוחד, דלפי דברינו, משפט

הטיית המשפט הקודם, הוא לפני לקיחת 
 השוחד של עכשיו,



 
 פרשת שופטים                                                              פארפרפראות 

 ד

 
 הדבר מבואר בדיוק בלשון הכתובים 

 ושוחד לא תקח ולא תקח שוחד
 

כתוב  ,כתובב מדוייק הביאור שביארנו 
,  תקחלא  )דברים ט''ז י''ט(, אחד אומר 

, ואח''כ אמר קיחה, קודם אמר שחד
 , שוחד

 
ושחד  לא )שמות כ''ג ח'(,  אומר אחר וכתוב 
 , קיחהואח''כ אמר  שוחדקודם אמר  תקח,

 
 בפרשתנו עפ''י מה שביארנו הדבר מדוייק,

נאמר לא תטה משפט קודם ללא תיקח 
יין לא היה ידוע שוחד, ופירשנו שאם הד

כמטה משפט, לא היה מי שיציע לו שוחד, 
, משום שהוא לא תיקחולכן כתיב קודם 

 ידוע מהעבר כלוקח שוחד,
 

שלא נאמר הטיית  ובפרשת משפטים,
המשפט לפני לקיחת השוחד, שם נאמר 

מי , משום שאינו מדבר על שוחד לא תיקח
 מוכר בלקיחת שוחד.ש

* * * * * * * 
 

 ר ויעולשון ביאור בשינוי ה
 ויעוור עיני חכמים פקחים

 
עיני כי השחד יעור "  ,ט(''ז י'')דברים ט כתיב

   ",ויסלף דברי צדיקם חכמים
 

ושחד לא תקח כי "( 'ג ח''שמות  כ)  כתיב
 ",ויסלף דברי צדיקים יעור פקחיםהשחד 

 
שינוי הלשון שבמקום אחד אמר  יש לבאר,

 , פקחים , ובמקום אחר הוא אומרחכמים
 

כי יש כאן גם עוורון של עיני  לומר לך
, וזהו עיני חכמים. וגם עורון של עיני השכל

מי  '(י 'שמות ד) , ע''דפקחים, וזהו עיני הגוף
 ה''מהרש"א כתובות ק)עיין , פקחוגו' או ישום 

מקבלי  בא וראה כמה סמיות עיניהן של ד''ה אע''
 (., ובמהר''ם שיףשוחד

 

* * * * * * * 
 

החכם  וגימטריא צחותביאור בדרך 
  ךעיניו בראשו וכסיל בחשך הול

  
עיניו בראשו  החכם" ,ד(''י 'קהלת  ב) כתיב

 ,"ךבחשך הול והכסיל
 

 
 הכתוב מדברכי  ,בפשטות הדברים נראה

שעיניו  ,חכםבשתי בני אדם, האחד הינו 
 שהולך בחושך, ,כסילבראשו, והשני הינו 

 
 אותו אדם  הואכי  מרוליש 

 יה כסילשהיה חכם ונה
 

, כי זה בכתוברמז  ,בחכמתושלמה המלך 
והיו עיניו בראשו,  , שהיה חכםאדםאותו 

כסיל ואבד מאור ומכיון ולקח שוחד נעשה 
אפי' חכם  )שמות כ''ג ח'(, כמ''ש רש''י עיניו

עליו  שתטרוף דעתובתורה ונוטל שוחד סוף 
 ,ויכהה מאור עיניווישתכח תלמודו 

 
כם עיניו הח, "וכך הוא פירוש הפסוק

" גם מי שהיה חכם והיו עיניו בראשו
לקח ש לאחרבראשו כלומר שהיה רואה, 

נטרפה דעתו, והיה ושוחד  נעשה כסיל 
 הולך בחושך, שאבד מאור עיניו, וזהו

החכם עיניו בראשו והכסיל בחשך "
 ך",הול

 
 נראין הדברים בגימטריאו

 
  ,ונראין הדברים ברמז

 
 330  בגימטריא בחש''ך,

 
 330בגימטריא  וח''ד,ז''ה ש

 
 חושבנא דדין כחושבנא דדין, שניהם שווים

גם אם היה חכם , ופירושו, 330 במספר
הולך ו כסיל  היהנ בסופו ולקח שוחד, 

 בחושך.

* * * * * * * 
 

 שוחד  מעשה שהיההם דמעות 
 

הגאון המהר''ם שיק  אצל מעשה שהיה
אחד מבני הקהילה הלך ש בזמןללה''ה, צז

 ראש הקהלתבעה את  נתוואלמלעולמו, 
, בדבר ממון המהר''ם שיקלדין אצל 

שראש הקהל נשאר חייב לבעלה שהלך 
 לעולמו, 

לא רצה לקבל את הדין  והמהר''ם שיק
תורה, כששאלו אותו, היתכן, שהרב חושש 
לדון את ראש הקהל, אמר להם ח''ו לא 
מיניה ולא מקצתיה, אלא טעם הדבר שאיני 

שדמעות משום יכול לדון בדין האלמנה, 
 של אלמנה הם  שוחד,

* * * * * * * 
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 ה

 
 ביאור בדרך הלצה

 
כל המוריד , (ב''ה ע''שבת ק) ,איתא בגמרא

הקדוש ברוך הוא  -דמעות על אדם כשר 
 סופרן, ומניחן בבית גנזיו,

 
 המוריד דמעותיש לומר בדרך הלצה, שכל 

, כלומר אדם כשרעל מצבו הכלכלי אצל 
ר לו, ואותו אחד הרבנים שיכולים לעזו

אדם כשר נותן הוראה לקופת הצדקה 
של אותו אדם  בבית גנזיולהפקיד מעות 

 כל המוריד דמעות שהוא חשבון הבנק, הרי
ומניחן בבית את המעות  הקב''ה סופרן

 .גנזיו
 

* * * * * * * 
 

ידע רבי יהושע שרבי ישמעאל  איך
 בן אלישע יהיה מורה הוראה

 
 ,תנו רבנן (אע'' ח''גיטין נ) ,איתא בגמרא

מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך 
אמרו לו תינוק אחד יש בבית  ,גדול שברומי

יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו  ,האסורים
  ,סדורות לו תלתלים

 
 ,אמר ,הלך ועמד על פתח בית האסורים

מי נתן למשיסה יעקב "  )ישעיהו מ''ב כ''ד(,
 ,ענה אותו תינוק ואמר "וישראל לבוזזים

ולא אבו בדרכיו  ,הלא ה' זו חטאנו לו"
  ,"ולא שמעו בתורתו ,הלוך

 
 ,אמר מובטחני בו שמורה הוראה בישראל

העבודה שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל 
לא זז משם עד  ,אמרו ,ממון שפוסקין עליו

ולא היו ימים מועטין  ,שפדאו בממון הרבה
ומנו רבי  ,עד שהורה הוראה בישראל

 , שעישמעאל בן אלי
 

 רבי יהושע בן חנניהכיצד ידע  יש לשאול,
תינוק, כשהיה שע רבי ישמעאל בן אלי על

 שיהיה,  מורה הוראה בישראל, 
 

וכי מפני שידע להשלים הפסוק בישעיהו, 
  ע''י כך ידע שיהיה מורה הוראה בישראל,

 
 התינוק ישמעאל בן אלישע רמז שלא 

 יקח שוחד כשיהיה מורה הוראה
 

בתשובתו של התינוק שוון מכי אפשר לומר,
 , שחדהיה מרומז שלא יקח 

 
שע  ישמעאל בן אליהשיב  כי שלשה דברים

"מי נתן כששאלו  לרבי יהושע בן חנניה,
השיבו ישמעאל בן   למשיסה יעקב",

מי נתן "הם שגרמו, ל שלוש אלה אלישע ש
 , למשיסה יעקב וישראל לבוזזים

 
  ,לו טאנו'חהלא ה' זו 

 
  ,הלוך רכיו'ד ולא אבו ב

 
 , "בתורתו מעו'שולא 

 
ומכיון  ,הם ראשי תיבות שח''דשלש אלה ו

ורמז לו בתשובתו  שלא יקח שח''ד, ידע 
שיהיה מורה הוראה  בי יהושע בן חנניהר

 בישראל.
 

* * * * * * * 
 

מצינו עד כמה מאוס היה השוחד ו
 בעיני רבי ישמעאל בן אלישע 

 
שמעאל ר' י ע''ב(, ה''תובות ק)כ, איתא בגמרא

ראשית בר אלישע אייתי ליה ההוא גברא 
אמר ליה מדוך  ,אמר ליה מהיכא את ,הגז
ומהתם להכא לא הוה  ,)ממקום פלוני( פלן

)ומשם עד כאן לא היה למי  כהן למיתבא ליה
  ,לתת את ראשית הגז(

 
ואמינא אגב  ,דינא אית לי ,אמר ליה

)באתי לדון בדין  אורחאי אייתי ליה למר
אליך את  אכי בדרך אגב אבי תורה, ואמרתי

  ,ראשית הגז(
 

לא קביל ו ,אמר ליה פסילנא לך לדינא
)אני פוסל את עצמי מלדון בדינך, ולא  ,מיניה

  קיבל עליו לדונו(
 

)הושיב  ,אותיב ליה זוגא דרבנן וקדייני ליה
  זוג רבנים שידונו אותו(

 
 ,אי בעי טעין הכי ,אמר ,בהדי דקאזיל ואתי

בהדי דאזיל  ,רש"יכתב  ,יואי בעי טעין הכ
היה לבו  ,הולך ובא כאשר היה –ואתי 

אין וכשראה ש, לזכותו של אותו אריס
הלואי  ,אומר בלבוהיה  ,פתחי זכיות אריסל

  ,(ויטעון כך וכך ויזכה בדין
 

ומה  ,אמר תיפח נפשם של מקבלי שוחד
 ,ואם נטלתי שלי נטלתי ,אני שלא נטלתי

  אריס(, )מהפך אני לזכותו של אותו ,כך
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 , מקבלי שוחד על אחת כמה וכמה

 
' רס בעיני ומאעד כמה היה  ,מבואר

 קבלת שחד. ישמעאל  בן אלישע 
 

* * * * * * * 
 

וכי אלישע אוכל ביכורים היה 
 ביאור בדבר קשה בפירוש התוס' 

 
  רב ענן (,בע'' ה''כתובות ק) איתא בגמרא

אייתי ליה ההוא גברא כנתא דגילדני דבי 
  דגים קטנים(,) גילי

 
אמר )מה מעשיך(  ,אמר ליה מאי עבידתיך

אמר ליה  ,לא קביל מיניה ,ליה דינא אית לי
)אני פוסל את עצמי מלדון  פסילנא לך לדינא

  (,בדינך
 

)גם אם אינני  ,דינא דמר לא בעינא ,אמר ליה
)את  ,קבולי לקביל מר רוצה שתדינני, לפחות(

י דלא למנען מר מאקרוב מתנתי, הדגים(
  ,בכורים

 
ואיש בא מבעל " )מלכים ב' ד' מ''ב(, דתניא

לחם  )אלישע( יםקשלישה ויבא לאיש האל
בכורים עשרים לחם שעורים וכרמל 

, וכי אלישע אוכל בכורים הוה ",בצקלונו
 ופירש רש''י, והלא לא כהן היה, 

 
כל המביא דורון לתלמיד  ,אלא לומר לך

 ע''כ, ,חכם כאילו מקריב בכורים
 

 ש התוס' למה אין אלישע אוכל ביכוריםפירו
 

ד''ה וכי  בע'' ה''כתובות ק) ,כתבו התוספות
אין צריך לדחוק ד אלישע אוכל בכורים היה(,

 שמפרש והלא לא כהן היה,  כפי' הקונטרס
 

וכי אלישע אוכל  ,אלא פירוש הדברים
ואין  ,והלא בשומרון היה ,בכורים היה

ריש כדמוכח ב ,בכורים נאכלין חוץ לחומה
ובפ' בהמה המקשה   ז'')מכות יאלו הן הלוקין 

  ,ח(''חולין ס
 

תוספות מביאים ראיה לפירושם מתנא דבי 
 אליהו

 
והכי איתא  וז''ל, ועוד כתבו התוספות,

א דבי אליהו )תנ ,בהדיא בסדר אליהו זוטא
 הם כפרה להם  למידי חכמים,ת '(זוטא פרק ב

 
שנאמר  ,לישראל בכל מקומות מושבותיהם

ואם תקריב מנחת בכורים לה' " ('יקרא ב)ו
אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את 

 (' מ''בד ')מלכים בואומר  ",מנחת בכוריך
ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש "

וכי אלישע  ,וגו'" ים לחם בכוריםקהאל
והלא אין שם לא  אוכל ביכורים היה,

  ,ירושלים ולא מקדש ולא מזבח ולא כה"ג
 

ותלמידיו  ,יא בלבדאלא אלישע הנב
כל  ,אלא מכאן אמרו ,שיושבים לפניו

ומפרנס  ,הנזקק אל החכמים ולתלמידיהם
אותם מעלה עליו הכתוב כאלו מקריב 

"ד עכ, ועושה רצון אביו שבשמים ,בכורים
 ,התוס'

 
 איך הביאו תוס' ראיה לפירושם מדבר 

 הסותר את פירושם
 

התוס' ראיה לפירושם  ושהביא קשה מאוד,
, וכי אלישע אוכל בכורים הוה, שפירשו

 , משום דלא היה בירושלים
 
 כל המעיין בדברי התנא דבי אליהו זוטא,ו

יראה בלשונו ראיה לפירוש רש''י שפירש 
 והלא לא כהן היה,  

 
א דבי אליהו )תנ בתנא דבי אליהו איתאהכי ד

ואוכל  ,וכי אלישע כהן הוא'(   זוטא פרק ב
 וכו',  בכורים הוא

 
, וכי אלישע כהן הוא  ר המילים,תוס' חסבו

 ,םראיה לפירוש ווהביא
 

 דברי התוס'אר את בלנאה  ביאור
 

בהמשך  )כתובות ק''ו ע''א( איתא בגמרא
שהבאנו לעיל שרב ענן לא רצה  הגמרא

רב ענן הוה  ,והכי איתא לקבל הדין תורה,
דהוה מתני ליה  ,רגיל אליהו דאתי גביה

  ,סדר דאליהו
 

בתורת  קח מתנת הדגים)של כיון דעבד הכי
שאותו אדם רצה בתחילה לתת לו כ, ביכורים

  בתור שוחד, מהרש''א(,
 

בתעניתא  )רב ענן( יתיב , )אליהו( איסתלק
הוה  ,כי אתא ,)אליהו( ואתא ,ובעא רחמי

ועבד תיבותא ויתיב  ,מבעית ליה בעותי
והיינו  ,עד דאפיק ליה סידריה ,קמיה

 תלק(,)קודם שנס דאמרי סדר דאליהו רבה
 ע''כ,  )לאחר שחזר(, סדר אליהו זוטאו
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התוספות דברי  והביאש דמה ,אפשר לומר

לא כדי להביא התנא דבי אליהו זוטא, 
 ראיה לפירושם, 

 
שבכך שאליהו הנביא חזר  ,לומר לךאלא 

 ,, ושם"התנא דבי אליהו זוטא"ללמדו 
כל המביא אמר לו הדרשה של  )באליהו זוטא(

 , מיד חכם כאילו מקריב בכוריםדורון לתל
 

שבשמים הסכימו על ידו  ומר לו,לכדי 
ולפיכך חזר  שלקח המתנה כביכורים,

התוס' דברי התנא  והביא זה לעו ללמדו,
 , ולא כדי להביא ראיה לפירושם.דבי אליהו

 

* * * * * * * 
 

 בין ההשגחה לטבע ההכרה 
 המלחמה היום יומית  היא 

 
הם שמע יאמר אלו" ('ג ')דברים כ כתיב

למלחמה על  היוםישראל אתם קרבים 
 , "םאיביכ

 
למלחמה, ולא  "היום"ממה שאמר הכתוב, 

למלחמה, בלי  אתם קרבים אמר הכתוב,
, נראה  ללמוד  מכך, היוםהמילה 

שהמלחמה היא יום יום מחדש, ע''ד בכל 
יום יהיו בעיניך כחדשים, א''כ יש להבין 

 מהי המלחמה של כל יום מחדש,
 

 מ''ע ר''ת שאו מרום עיניכםש
 וגם ר''ת מנהגו של עולם

 
 שמ''ע, כידוע, שהמילה יש לבאר ולומר

  ,"עול מלכות שמים"הוא ר''ת של 
 

שאו מרום " ,שמ''ע הוא ראשי תיבות
שאו " ו(''כ 'ישעיה  מ)כמאמה''כ  ,"עיניכם

, כלומר, "אלה מי בראמרום עיניכם וראו 
 ושגחשיש לראות בכל דבר בעולם שהוא מ

ומחיה  והוא שברא כל אלהע''י הקב''ה,  רק
 ,שעה ובכלרגע בכל , אותם

 
 ,"מנהגו של עולם"שמ''ע, הוא גם ר''ת, 

יש אך שכידוע הוא מכוון לטבע הבריאה, 
לדעת כי כל דבר ודבר לאיש הישראלי 

שבעולם נעשה ע''י הקב''ה בעצמו ע''י 
 השגחה תמידית וניסית, 

 
פרק י''ג פסוק ט''ז(  )פרשת בא, כמ''ש הרמב''ן

עד  ,שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו
  ,שכלם נסים ,שנאמין בכל דברינו ומקרינו

 
ואין דבר  ומנהגו של עולם, ,אין בהם טבע

 בעולם שמונהג ע''י הטבע, 
 

להראות לאדם כי הטבע יש  ודרך היצר הוא
לו הנהגה משלו, ועל כך יש להלחם בכל עת 

אין למנהגו של  ובכל שעה, ולא לשכוח כי
 עולם ולא כלום בהנהגת העולם,

 
אתם  ,ישראל ע''שמ וזה שאמר הכתוב,

ומר, שהמלחמה , כללמלחמה היוםקרבים 
 , מלחמת היצרהיא שיום ויום של כל 

 
, שמ''עבפירוש המילה  ,היא והמלחמה

וראו  "שאו מרום עיניכם"שפירוש שמ''ע, 
  ."מנהגו של עולם", ולא ח''ו מי ברא אלה

 

* * * * * * * 
 

עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה 
 שמע ישראל מצוות  טלבובכך נת

 
הם שמע יואמר אל" ('ג ')דברים כ כתיב

ישראל אתם קרבים היום למלחמה על 
 , "'איביכם אל ירך לבבכם

 
אמר רבי  (,אע'' ב''מ )סוטה איתא בגמרא

אמר להן  ,יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי
אפילו לא  ,להקדוש ברוך הוא לישרא

קיימתם אלא קריאת שמע שחרית 
  ע''כ, דם,אי אתם נמסרין בי ,וערבית

 
שח בין  (,בע'' ד''סוטה מ) איתא בגמרא

וחוזר תפילה לתפילה עבירה היא בידו 
 ה,מעורכי המלחמעליה 

 
מכיוון וקרא קריאת שמע, , יש להקשות

ולמה צריך  ,קריאת שמעהרי יש בידו זכות 
   ה,לחזור מעורכי המלחמ

 
י"ד ברכות ) גמראדאיתא ב  ,לתרץ ונראה

הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד   ,(ע"ב
  ,וקשרתם ,עדות שקר בעצמו, שקורא

 ואינו מקיים,  ,ולטוטפות
 

שהקורא ק''ש בתפילין הרי זו  ,מבואר
 , "עדות"קרויה 

 
ומכיוון ושח בין תפילה לתפילה עבירה 

העדות  מבטלבכך הרי ו היא בידו,
דהוי מצוה הבאה צוות תפילין, שבמ

 בעבירה, 
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עדות שבטלה מקצתה  ובעדות קיימא לן

בטלה כולה, לפיכך ביטל גם מצוות  קריאת 
שמע. ואין בידו זכות קריאת שמע, ולפיכך 

 חוזר מעורכי מלחמה.
 

* * * * * * * 
 

ביאור  בנה בית נטע כרם ארש אשה
 בדרך צחותסדר הדברים ב

 
ודברו השטרים אל " ('ה ')דברים כ כתיב

 מי האיש אשר ,העם לאמר
 

חדש ולא חנכו ילך וישב לביתו פן  בנה בית
ומי , ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו

 האיש אשר 
 

ולא חללו ילך וישב לביתו פן ימות  נטע כרם
ומי האיש , במלחמה ואיש אחר יחללנו

 אשר 
 

ולא לקחה ילך וישב לביתו פן  ארש אשה
  ,"יקחנה ימות במלחמה ואיש אחר

 
תנו רבנן אשר  ,(ע''א ד'')סוטה מ בגמראאיתא 

אשר ארש, לימדה תורה  ,אשר נטע ,בנה
 ,ויטע כרם ,שיבנה אדם בית ,דרך ארץ

  ,ואחר כך ישא אשה
 

יש להבין את סדר הדברים, למה יש ליטע 
 .קודם שישא אישהכרם תחילה, 

 
  ,בדרך צחות ונראה לבאר הענין

 
 ,תנו רבנן ,(ע''א ט'')פסחים מ גמראאיתא ב

לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת 
וישיא בתו לתלמיד חכם,  ,תלמיד חכם

משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה 
  ומתקבל.

 
 ('ח ג'')תהלים קכש ''כמ ,האשה קרויה גפן

שדרשו במדרש  וכמו ,אשתך כגפן פוריה
 עיי''ש, (, 'ז ב'')שמו"ר ט

 
י דכרם,  כשיטע  ,כוונתם לפרש ואפשר

ליקח אשה הנרמזת בענבי  יבואכאשר ש
שצריך  הגפן, יקח זאת על ידי ענבי הגפן,

יטע כרם לפיכך,  למכור כל מה שיש לו,
ויוכל למכור   ענבי הגפן,ויהיה לו תחילה, 

ובכך  וליקח בהם אשה, ענבי הגפןאת 
 ימכור אדם וכו', ויקח ענבי  יקיים בעצמו,

 

 
ענבי הגפן שיקנה כלומר,  בענבי הגפן. ,הגפן

 ע''י ענבי הגפן,
 

כי הסדר הוא ליטע כרם  וזהו אומרם ז''ל
 קודם שישא אשה.

 

* * * * * * * 
 

 ויעבד וילךתוב בלשון יחיד כפתח ה
 לשון רבים וישתחו ואמר

 
כי ימצא בקרבך "  ,(ג'-'ז ב'')דברים י כתיב

יך נתן לך איש קאל ה'באחד שעריך אשר 
 ה'עיני או אשה אשר יעשה את הרע ב

אלהים  וילך ויעבד, יך לעבר בריתוקאל
להם ולשמש או לירח או  וישתחואחרים 

  ",לכל צבא השמים אשר לא צויתי
 

וילך דבתחילה אמר אשר יעשה  יש לדייק,
בלשון יחיד, וממשיך הכתוב  ויעבוד,
 לשון רבים,ב, וישתחו

 
 עושה הרע אינו מסתפק בעשיית הרע הוא לבדו

 
רמזה תורה, כי מדרך כי כאן  ויש לומר,

הרע שאינו מסתפק במה שהוא עצמו סר מן 
הדרך, אלא מבקש שרבים אחרים יילכו 
 בדרכו, ולכן גם כאשר פתח בלשון יחיד,

 בא ההמשך בלשון רבים. ,אשר יעשה
 .וישתחו

 

* * * * * * * 
 

וביאור הכתוב מזמור  חנוכת בית
 שיר חנוכת הבית לדוד

 
ש אשר בנה בית מי האי" ' ה'(,דברים כ) כתיב

חדש ולא חנכו ילך וישב לביתו פן ימות 
 , "יחנכנו במלחמה ואיש אחר

 
ודבר של  - יחנכנוואיש אחר  רש"יכתב 

 , עגמת נפש הוא זה
 

 מהו הדבר של עגמת נפש
 

אדם שטרח ובנה בית והשקיע  ,ררלביש 
את כל אשר לו, ועכשיו יוצא למלחמה, 

זה, וחושש שמא ימות, ולא יוכל לגור בבית 
ובודאי דבר אלא איש אחר יגור בבית זה, 

 של עגמת נפש הוא,
 



 
 פרשת שופטים                                                              פארפרפראות 

 ט

 
למה אמרה תורה הלשון ואיש  תימה,א''כ 
דבר של עגמת נפש פירשו כי ו ,יחנכנואחר 

, דמשמע שהדבר של עגמת נפש הוא הוא זה
, ולא אמרה שלא יוכל לחנוך  את הבית

כמ''ש ואיש אחר  יקחנו,תורה ואיש אחר 
 יקחנה,

 
 נין חשיבות חנוכת הביתביאור בע

 
ממה שאמרה תורה בלשון  ,צריך לומר אלא

, ולא אמרה תורה ואיש יחנכנוואיש אחר 
מכאן אנו למידים, כי  ,יקחנואחר 

חשיבות מיוחדת החשיבה התורה את ש
 עניין חינוך הבית, 

 
 כדי להבין את החשיבות והענין שיש 

  ,יש להקדיםבחנוכת הבית, 
 

 חנכת הביתמזמור שיר  )תהילים ל' א'( כתיב
במפרשים כי היתה נראה , בפשטות לדוד

 , בית המקדשכונתו על 
 

שבכל הפרק  אך יש במפרשים שמקשים,
אין אנו מוצאים כי מוזכר כלל בית 

והקרוב ,  אבן עזראה כתב  ך המקדש, ולכ
בחנוכת ביתו בית כי זה המזמור חברו  ,אלי

, כי הכתוב לא הזכיר בית השם ,ארזים
  ,ע''כ

 
כל מקום  (אע'' ז''פסחים קי) איתא בגמרא

מלמד  ,מזמור ואח''כ ,לדוד , קודםשנאמר
ואחר כך אמר  ,שרתה עליו שכינהקודם ש

  ,שירה
 

מלמד  ,לדוד ואח''כ ,מזמור, קודם כשאמר
, ואחר כך שרתה עליו שכינה ,שאמר שירה

 ע''כ, 
 

בשעה שאמר דוד שירה על ביתו  ,יש להבין
", את המילים "שיר מזמורלמה אמר בין "

היה  "לדוד"חנוכת הבית", ואח''כ אמר 
, שיר חנוכת הבית, ולמה מזמור לדודל''ל 

שיר "אמר ו "לדוד-מזמור"הפסיק בין 
 ,"חנוכת הבית

 
 השראת השכינה בבית הוא ע''י שיר חנוכת הבית

 
שכאשר דהע''ה רצה שתשרה  ,ביאור הענין

 , מזמורשכינה בביתו, אמר קודם 
 

מלמד  'ל כשאמר קודם מזמור,ואמרו ז'
 שקודם אמר שירה, ואח''כ שרתה שכינה
 ובא דוד המלך לומר לנו שהשראת השכינה 

 
ולפיכך  שיר חנוכת הבית,בבית הוא ע''י 

דם אמר ו, המלמד שקבמזמורלאחר שפתח 
שירה, בא לומר שבחנוכת הבית יש לומר 

וע''י כך תשרה שכינה  שיר חנוכת הבית
 בבית,

 
את החשיבות שיש לחנוכת  ואיםמכאן אנו ר

 ,שבו אומרים מזמור שיר להקב''ה ,הבית
וע''י שאמר  ועי''ז אח''כ שורה השכינה,

מזמור שיר חנוכת הבית, עי''ז שרתה 
ן למדנו את חשיבות אשכינה בביתו, ומכ

 חנוכת הבית, לומר שירה על בית חדש, 
 

מה שימנע ממנו למה  וגם מובן ביותר,
, העגמת נפש הוא זדבר של חינוך הבית 

ה על משום שלא יוכל לומר שירה להקב''
 .ועי''ז תשרה השכינה בביתו הבית שבנה

 

* * * * * * * 
 

 טוב בחנוך הביתיישוב ברכת 
 

, נהוג לברך את בעל בעת כניסה לבית חדש
זאלסט האבען אגיטען "הבית, ביישוב טוב, 

 , "יישוב
 

 יישוב טוב,מהי הברכה של   לבאר, יש
 (בע'' ז''נברכות ) בגמרא דאיתא הא ''י פע

 שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה
 נאה וכו', 

 
הכונה  ישוב טובשהפירוש  ,לומר אפשר

, והרחבת הדעת, ע''י דירה לישוב הדעת
 נאה שמרחיבה דעתו של אדם.

  

* * * * * * * 
 

מצוות צדקה הוא שורש וחיות 
 כי האדם עץ השדהלאדם 

 
כי האדם עץ השדה " י''ט( 'דברים כ) כתיב

 , "לבא מפניך במצור
 

 ההבדל בין שורש העץ לשורש האדם 
 ביאור המהר''ל

 
חדושי אגדות חלק שני עמוד )ב המהר''לכתב 

, מ''ה ע''ב( סוטה) דאיתא  בגמרא,על הא  (ב''פ
 מאין היו מודדין,  בפרשת עגלה ערופה 

 
 



 
 פרשת שופטים                                                              פארפרפראות 

 י

 
 שורשהוא  הראש בתו''ד כותב המהר''ל,

רק שהוא , האדם הוא עץ השדה כי, ועיקר
  אילן הפוך,

 
, כי ודבר זה בארנו במקומות הרבה מאוד

כי האדם ראוי שיהיה האדם עץ הפוך, 
, ונשמתו באה מלמעלה ,צומח מלמעלה

ולכך השורש פונה למעלה ממקום שבא, 
כמו השורש שהוא  ,ולכך הראש הוא אחד

אחד, וידיו ורגליו הם הענפים שהם הולכים 
 ע''כ, ך, אילך ואיל

 
והעץ שורשו מן האדמה, לכן שורשו 

 בהיפך מן האדם ששורשו מלמעלה,   למטה,
 

כמו כן  וכידוע חיות האילן בא מן השורש,
חיות האדם בא מן השורש שהוא ראשו, 

כל  )בראשית ז' כ''ב(וחיותו באפו כדכתיב, 
 אשר נשמת רוח חיים באפיו, עכתו''ד,

 
 הצדקה נקראת בספה''ק שורש

 
 הדרכות מרבי - הנהגות צדיקיםספר 

ועיקר הוא הצדקה  ,מרדכי מטשערנאביל 
שזה שורש של כל דבר שבכח הצדקה מעלה 
הניצוצות שלו מהשבירה ובזה יוכל להעלות 

פירוש הרמ"ז על ועיין )נפשו ורוחו ונשמתו ג"כ 
   ( 162 עמוד  -זוהר ויקרא 

 
 ביאור הכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה

 
 ח(''י 'משלי ג)את הפסוק  ,ארבכך אפשר לב

מכיה ועץ חיים היא למחזיקים בה ות"
תומכיה הם תמכין דאורייתא,  ,"ושרמא

אשר בצדקתם מחזיקים הם ידי לומדי 
 התורה, 

 
חיותו הוא  שהעץ, כפי וכך הוא פירושו

, גם, עץ השדהבשורשו, והאדם שהוא 
חיותו הוא בשורשו כדלעיל, כך נתינת 

 חיותו של הנותן,שהיא שורשו והצדקה, 
תומכיה מאושר ע''י החיות מהשורש  ובכך

שהיא הצדקה. לכן הסמיך שהע''ה את 
 .התומכים לעץ חיים

 

* * * * * * * 
 

ביאור ענין השמירה למתלווה גם 
 בשעה שאינו מתלווה

 
ומוראכם וחתכם " ('ב 'בראשית  ט) כתיב

  "יהיה על כל חית הארץ

 
דם באדם שפך דם הא" ('ו ')בראשית  ט כתיב

אלהים עשה את  בצלםדמו ישפך כי 
 "האדם

 
אמר רמי בר  (ע''ב א'')שבת קנ גמראאיתא ב

אבא אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו 
אדם " ג(''ט י'')תהלים מכבהמה, שנאמר 

  ."ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו
 

השמירה אל האדם הוא מחמת צלם אלוקים שבו 
 דברי המהרש''א

 
ע''ב ד''ה נמשל  א''שבת קנ) מהרש"אכתב ה

ובענין דאימת האדם על  (כבהמות נדמו
משום הנשמה שבו שהיא צלם  ,החיות

ים קוצלם אל ,ים וכיון שנדמה כבהמהקאל
אזל לו ממנו והרי הוא כשאר בהמה 

 ,שהחיה שולטת בה
 

, דאימת האדם על ופירש המהרש"א
החיות היא מחמת הנשמה שבו שהיא צלם 

לו כבהמה ואין לו אלהים, וכיון שנדמה 
צלם אלהים, הרי הוא כשאר בהמה שהחיה 

 שולטת בה.
 

* * * * * * * 
 

השמירה אל האדם הוא ע''י הכבוד 
לצלם אלוקים שבאדם שעושים 

 דברי המהר''ל
 

)דברים  כתיב (,בע'' ח''סוטה ל) איתא בגמרא
וכי ", ידינו לא שפכו את הדם הזה"כ''א ז'(, 

 ,כי דמים הםעל לבנו עלתה שזקני ב"ד שופ
ולא ראינוהו  ,אלא לא בא לידינו ופטרנוהו

לא בא לידינו ופטרנוהו בלא  ,והנחנוהו
 , לא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייה ,מזונות

 
 כיצד מועיל הליווי בשעה שאינו מתלווה

 
כיצד נשמר אדם המתלווה  יש לבאר

עד שיעור מיל, או מה  בצאתו מן העיר
להם להיות שהוא שיעור הלויה, שאי אפשר 

)לשון תמיד עמו, וצריכים להיות בביתם, 
גם לאחר א''כ במה נשמר האדם  המהר''ל(

 ,שכבר אינו מתלווה
 

 ,ב('')חדושי אגדות ח"ב עמוד פ המהר"לכתב 
ויש לך לפרש גם כן עניין הלוויה  ,ה לשונווז

שאין  ,הוא הכבוד שעושים לו ,הזאת
 רק מלוין אותו,  ,דוחים אותו
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 יא

 
שנברא  ן לו כבוד זה לאדםוכאשר עושי

יש לו שמירה בדרך שאין  ,בצלם אלקים
 פגעים שולטין בו, 

 
כאילו הם שופכים דמו,  וכאשר אין מלוין

אשר בצלם אלקים ברא את האדם והם 
מבזים את צלמו, ומפני כך הוא מסתכן 

 בדרך, 
 

, דכתיב כי השמירה בדרך הוא מצד האדם
על  ומוראכם וחתכם יהיה" ('ב ')בראשית ט

צריך  ,, וכאשר האדם בדרך"כל חית הארץ
הוא אל זה ביותר, כי כאשר מכבדין את 

כבוד זה אל צלם אלקים, וכאשר  ,האדם
הצלם האלקי נחשב, דבר זה עצמו שמירתו, 

 כי מלאכים מלוים את צלם האלקי הזה, 
 

הרי כאילו מבזים  וכאשר אין מלוים אותו
בזה שופכין דמו, כי ו ,את צלם האלקים

כי "( 'ב ')בראשית טל שפיכת דם כתיב אצ
, שמזה "בצלם אלקים עשה את האדם

תראה כי שפיכת דם הוא אל צלם האלקים, 
 ."לעכ

 

* * * * * * * 
 

ביאור אשר יצר את האדם בצלמו 
בדרך  והתקין לו ממנו בנין עדי עד

   המהר''ל
 

בצלם דמות  אשר יצר את האדם בצלמו,
די עד. כי תבניתו, והתקין לו ממנו בנין ע

יודע שהשני  הביתכאשר כל אחד מבני 
נברא בצלם, והוא מכבד את צלם האלקים 
שבו, וכביאור המהר"ל כי הכבוד הוא 

בונים  ,לצלם אלוקים שבו, ע"י ידיעה זו
 בנין עדי עד, 

 
 דייקא, ממנו, והתקין לו וזה הפירוש

כלומר, מידיעה זו, שהשני נברא בצלם, 
בעז''ה ותקן , מזה יבשל כך והוא מכבדו

   בנין עדי עד.ה
 

* * * * * * * 
 

 
 
 
 
 

 
חמישה דברים שהחתן דומה למלך 
 כנגד חמישה קולות של שמחת חתן 

 
 (ז''פרק ט)סוף  פרקי דרבי אליעזראיתא ב

 החתן דומה למלך, 
 

, כך החתן אינו יוצא לשוק לבדומה המלך 
 אינו יוצא לשוק לבדו. 

 
לובש  , כך החתןלובש בגדי כבודמה המלך 

 בגדי כבוד כל שבעת ימי המשתה. 
 

, כך החתן הכל מקלסין אותומה המלך 
 הכל מקלסין אותו כל שבעת ימי המשתה. 

 
, כך פניו מאירות כאור החמהמה המלך 

החתן פניו מאירות כאור החמה שנאמר 
 והוא כחתן יוצא מחפתו וגו'. ('ט ו''תהלים י)

 ע''כ,
 

, אות נ''ז()פרקי דר''א פרק ט''ז  כתב הרד''ל
האמורים  שהן נגד חמישה קולותוי''ל 

שזוכה להן הנהנה מסעודת חתן כדאיתא 
 בברכות ו' ע''ב,

 
כל הנהנה  ,אמר רבי חלבו אמר רב הונא

אמר רבי  ,משמחו מה שכרוומסעודת חתן 
זוכה לתורה שנתנה בחמשה  ,יהושע בן לוי

ויהי ביום השלישי בהיות  ,קולות, שנאמר
וברקים וענן כבד על ההר  קולותהבקר ויהי 

השפר וגו'  קולשופר וגו' ויהי  לווק
 בקול.ים יעננו קוהאל

 

* * * * * * * 
 

ביאור השינוי ששינו חז''ל בברכה 
 השביעית משבע הברכות

 
ברוך אתה (, א''ע 'כתובות  ח) איתא בגמרא

ה' אמ"ה, אשר ברא ששון ושמחה, חתן 
וכלה, גילה, רינה, דיצה, חדוה, אהבה 

ה ושלום וריעות, מהרה ה' אלהינו ואחו
קול ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים 
קול  ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה,

מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה 
 בא"י משמח חתן עם הכלה.  נגינתם,

 
 
 
 
 



 
 פרשת שופטים                                                              פארפרפראות 

 יב

 
קול ששון וקול שמחה  א(''י ג''ירמיהו ל) כתיב

קול אמרים הודו את קול חתן וקול כלה 
 וק צבאותיק
 

ברכת אשר  א''ע 'כתובות  ח) מהרש"אכתב ה
תחת כו'  קול מצהלות חתניםואמר , ברא(

שהחתנים וגו' דהיינו  קול אומר הודו
קול  וזהו ,מברכים ומודים בקולם לה'

 ,המהרש''א דעכ'' מצהלות חתנים
 

 קול מצהלות חתנים,ומ''ש , כתב הרד''ל
, יתפרש שהוא קול אומרים הודו את ה'ולא 

תשובת החתן והכלה בשומעם שמקלסים 
אותם, ראוי להם להשיב למקלסים, לא לנו 

וזהו  הודו את ה',תשבחו ותקלסו כי אם 
שהם , הקול מצהלות החתנים מחופתם

  אומרים למקלסים.
 

* * * * * * * 
 

בדומה יוסף משיתא וכלי המקדש 
 בין הזמנים וחודש אלול בדרך ל

 המוסר של רבי חיים שמולביץ
 

 מדרש רבה ב ה נורא מובא מעש
 

ה פסקה ''בראשית פרשה ס)רבה  איתא במדרש
  "וירח את ריח בגדיו ויברכהוכתיב " (ב''כ
 

  ,כגון יוסף משיתא ויקום איש צרורות
 

 בשעה שבקשו שונאים ,יוסף משיתא
)לשדוד את בית , להכנס להר הבית )רומיים(

 מהם יכנס ,אמרו המקדש בטרם יחריבוהו(
)ובהם יתחיל חילול  ובהם תחלה )מהיהודים(

  הקודש(
 

)אמרו לו ליוסף משיתא, יהודי שירד  אמרין ליה
ומה  ,עול ,מהדרך, והעמיד עצמו לצד הרומיים(

)היכנס, ומה שאתה מוציא  דאת מפיק דידך
 ,נכנס והוציא מנורה של זהב יהיה שלך(

  ,אמרו לו אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו
 

ומה  היכנס פעם שניה(,) עול זמן תנינות ,אלא
 )ומה שאתה מוציא יהיה שלך(דאת מפיק דידך 

)ולא היה מוכן להיכנס פעם  ולא קיבל עליו
 שניה( 

 
 
 
 
 

 
)הבטיחו לו  שניםנתנו לו מכס ג'  א"ר פנחס

ולא  שכר רב ביותר שיסכים להיכנס פעם שניה,(
  ,קיבל עליו

 
י פעם אחת קלא דיי שהכעסתי לאל ,אמר

  ,עם שניהאלא שאכעיסנו פ
 

 נתנו אותו בחמור של חרשים ,מה עשו לו
היה מצווח  , והיו מנסרים בו )שולחן נגרים(

 ,ווי אוי אוי שהכעסתי לבוראי ,ואומר
 
 

שמכיוון שירד עד  וביארו הבוארים,
לדיוטא התחתונה שממנה אין לאן עוד 
לרדת, מכאן היתה דרכו רק לחזור ולעשות 

 תשובה,
 

 
 מעשה זה בדרך המוסר ביאר הגר''ח שמולביץ 

 
וביאר הגאון ר' חיים שמולביץ, בשיחה 
שקיים בר''ח אלול, וכך אמר, הסיבה 
שהסמיכו את בין הזמנים לפני חודש אלול, 
מכיון שלאחר בין הזמנים שיורדים לדיוטא 
התחתונה, מכאן אין כבר אלא דרך אחת 
שהיא הדרך חזרה בתשובה, ולכן 

 הסמיכוהו לחודש אלול,
 

* * * * * * * 
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