
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 פנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשה
  
    "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך"

  )יח, טז(                            
שהפרשה , ל כתב"רביו אברהם אבן עזרא זצ

ושם , הקודמת מסיימת בציווי לעלות לרגל
שם , והסהדרין הגדולה' הכהים משרתי ד

  .הכהן הגדול וגדולי האומה
טים ומורי  שופבציאלא יש לה, אבל אין בכך די

: והרי זה הוראה מעשית, הלכה בכל עיר ושער
למרות שאו קשורים לגדולי הדור ומאוריו 

יש למות , ומשחרים פיהם לעיתים מזומות
, רב מורה הוראה ומגיד שיעור בכל בית כסת

  !לקשר יומיומי
אף על פי : עבורוופיק מכך לקח וסף 

אין , שהשבת מוקדשת לתורה ולהעלות רוחית
אלא ראה להשתתף בשיעורי . להסתפק בכך

  !תורה תכופים אף בימות החול

  
הדיין אסור לו : ל"זצ" בן איש חי"כתב רביו ה
ועליו לומר את דברו ללא מורא , לפחד מאיש

  .וללא משוא פים
, ופרסי העדה, השוטרים הם המוציאים לפועל
ת את הסדר עליהם מוטלת החובה לכפו

ולא להיות , ולההיג את העם, והמשמעת
שיהיו . מוהגים על ידי ההמון להחיף לו

  .ולא לזב, לראש
' אם תחסיר מהשופטים את האות פ, והה

ואם תחסיר מהשוטרים את . שוטים: ישאר
כי שלימות ... שוטים: ישאר', האות ר

ושלימות השוטרים , ה בפה'השופטים תלוי
  ...היותם לראשה ב'והפרסים תלוי

שיהיו , "שופטים ושוטרים תתן לך בכל: "וזהו
  ....שלמים בכל אותיותיהם

  
, אר שבמרוקו'ל מבוז"כתב הגאון רבי גבאי זצ

המשה ": בגדי שש"בספרו , לפי כמאה שה
פת במלח , כך היא דרכה של תורה", אומרת

ורה אתה ובת..  במשורה תשתהומים, תאכל
  ".עמל

מה , כי האדם צריך להחליט מהו יעודו? ומדוע
  . על מה ישים את הדגש, מטרתו

אם .  הרי זה מסלול אחד–אם על חיי רווחה 
 זהו מסלול –יקדיש עצמו לרוחיות ולתורה 

! ולא יתן לתפוס את החבל בשתי קצוות. אחר
אחד מקייי התורה שימו בסוף , לפיכך

לא ". מיעוט תעוגב: "הוא, מסכת אבות
אבל , ולא עיויים, חלילה, דורשים הסתגפות

אם רוצים , יש לשים גבול לתעוגות העולם
  .לזכות לכתרה של תורה

שופטים ושוטרים תתן : "וזהו שאמר כאן
  לגדול , לדיין, איך תוכל להיות לשופט". לך

  

  

 את עצמך –אם תמה על עצמך  .בתורה
תעוגות יהיו ותשגיח על כלך שכל ה, "שוטר"כ
  .'בגבול הראו, בשיעור ובמידה, "בכל שעריך"
    
... לך בכל שעריך- תתןשפטים ושטרים"

  )יח, טז          ("צדק- ושפטו את העם משפט
, רבי שאול ידידיה טאוב, יץ'ר ממודז"האדמו

שלוש פעמים : אמר פעם באחת משיחותיו
": שמוה עשרה"ביום או קוראים בתפילת 

"ההשיבה שופטיו ,  ו כבראשוויועצי
  ".כבתחילה

מה ראו מסחי תפילת : כאן יש מקום לשאול
להדגיש בבקשה על תחיית " עשרה-שמוה"

" כבראשוה: "מערכת השיפוט בישראל
  ?"כבתחילה"ו

והה אם תבון לדרכם של השופטים 
מצא , המתמים על הציבור, והמהיגים

, שבתחילה הם בעלי כווות טובות וישרות
וים בלב שלם לשרת את בי העם באמוה וכ

מתרפה , ואלם ככל שעובר הזמן, וביושר מלא
לבם בהדרגה מתחושת האמות והמסירות 

ופעמים הרבה אף זוחים את הדרך : לציבור
  .מתוך גיעות ופיות אישיות, הישרה

וכח מציאות זו או מבקשים כל יום בברכה 
 השיבה": "עמידה"עשרה של תפילת ה-האחת

,  עזור א בידיו- " שופטיו כבראשוה
, שהשופטים שלו יתהגו לכל אורך פעילותם

כפי שמתהגים שופטי צדק בימים הראשוים 
ויועציו . "לאחר התמותם לתפקידם הרם

שמהיגי הציבור יהיו ,  ויהי רצון-" כבתחילה
כוים לפעול למען בי עמם באותן כווות 

ה בקרבם שפעמ, טובות ובאותה מסירות
בשעה שהתחילו לשמש כמורים וכמדריכים 

  .להמוי העם
 
 "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך"

  )יח, טז(                                               
שלש "פרשת ראה מסתיימת בעיי רגלים 

האם יש קשר בין הרגלים " פעמים בשה
מד עיין בבעל הטורים שעו? לעיי מיוי דייים

  .על קודה זאת
ל שבפרשת אמור שהתורה מלמדת את "עוד י

דיי המועדים כלולים שם גם ראש השה ויום 
הם חסרים ובדרך . בפרשת ראה, ופה, כפור

 הוא ראש השה שבו –כי שופטים ל "רמז י
י " שע הוא יום כפור–ושוטרים , האדם שפט

חמשת העויים הוא רודה את עצמו וחוזר 
ים אלו איו צריך לעלות ובמועד, בתשובה

  ".תתן לך בכל שעריך"דוקא לירושלים אלא 
  )מאמר מרדכי( 

  
שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך "

אלקיך תן לך לשבטיך ושפטו ' אשר ה
  )יח, טז(                   "את העם משפט צדק

  
ל "אפשר לבאר את הפסוק על דרך שאמרו חז

וארשתיך לי בצדק "במדרש על הפסוק 
) 'הושע ב" (במשפט ובחסד וברחמיםו

ואו ותים " חסד ורחמים"ה ותן "שהקב
ובזה כרתת ברית הארוסין בין " צדק ומשפט"

ה החיל לו בגודל "והה הקב, שי הצדדים
רחמיו ורוב חסדיו את הארץ ותן לו ערים 

ולכן עליו , גדולות ובתים מלאים כל טוב
רים שפטים ושט. להכיס צדק ומשפט בארץ
 –אלקיך תן לך ' תתן לך בכל שעריך אשר ה

וגם אתה תתן חלקך . זה החסד והרחמים שלו
  )חתם סופר(       . ושפטו את העם משפט צדק–

 
  ?מה עין שופטים אצל המזבח

. השופט והדיין בישראל צריך להיות כמזבח
, חושת ציפוי –וברו , מה מזבח זה תוכו אדמה

דיין ומהיג בישראל עליו להיות , כך שופט
ואכי "בבחית , עוותן ושפל רוח בלבו פימה

וברזל וחושת ) כז, בראשית יח" (עפר ואפר
כשבא להציל , אמיץ רוח ומצח חושה, מבחוץ

  .עשוק מיד עושקו
  ) אמרי דעת–רבי מאיר שפירא מלובלין (

  
  )יט, טז(                                "צדק צדק תרדוף"

שגם את הצדק יש , ל פירש"זצ" שפת אמת"וה
שפעמים רבות יוצא אדם לריב . לרדוף בצדק
אבל איו בורר באמצעים , בעין צודק

  .במלחמתו והופך מרדף לרודף חסר המלה
וכבר אמר על כך הגאון הצדיק רבי ישראל 

ל לאחד שביקש לצאת למלחמת "מסלאט זצ
 ראה –אם אתה צודק  ":קודחורמה על עיין צ

  !"...שתשאר צודק
  
     "לא תטע לך אשירה... צדק צדק תרדוף"

  )כא- כ, טז(         
שבחומש דברים דורשים , הכל מודים

ממקים מפי מה סמך : כלומר, "סמוכין"
ומדוע סמך ציווי , פסוק פלוי לפסוק שלפיו

מהו הקשה , אם כן. זה לציווי הקודם
לאיסור , "צדק תרדוףצדק "והשייכות בין 

ולאיסור לזבוח , לטעת עץ במיתחם הר הבית
  ?קורבן בעל מום

שלשלושת , ל"ה ספרוו זצ'כתב רביו עובדי
להעדיף את : הציווים עיקרון משותף
  .השלימות על היופי החיצוי

שאיו מצווים לחפש , הציווי הראשון מורה
קומתו , דיין שדיבורו רהוט ושפתו קולחת

: התאי היחיד הוא. ו מרשיםתמירה ומראה
עליך להעדיף את הגדול , "צדק צדק תרדוף"

  !ותו לא, בתורה שלא ישא פים
, אל תיטע אשירה אה ומצלה: הציווי השי

 אימצוהמשום שעובדי העבודה הזרה , ומדוע
, ויש לו לוותר על ההידור והוי. לפולחם

  .למען שלימות עבודתו
 



 

 

לת ובריאת בהמה מגוד: והציווי השלישי
.  תפסל–אם ימצא בה מום קטן , בשר

 תרצה –אם שלימה היא , ובהמה רקה ורזה
  .לקרבן

הרי כאן שוב העדפת המהות והשלימות על 
  ! העין הרושם החיצוןמראית

  
  ) כ, טז(             "             צדק צדק תרדף"

משפט ) "'אות ו(יובן בהקדים מדרש תחומא 
עם ,  שיהם ללמדך שצדקה עם–" צדק

ועם החייב שמוציאין , הזכאי שוטל את שלו
 צדק צדק "זהו אומרו . כ"ע, גזילה מתחת ידו

כשאתם שופטים את העם , ל"ר, "תרדוף
אז אתה , "לא תטה משפט"ו, משפט צדק

אחד עם הזכאי ואחת עם , עושה שתי צדקות
  ".צדק צדק תרדוף וגו"וזהו , החייב

     )הצדקהעבודת (                      
 
צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את "

  )כ, טז(                                        "הארץ
על פי " צדק"יש לבאר את כפלות המילה 

: האומרת) 'דף ח(במסכת פסחים ' הגמ
האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בי "

הא ' והקשו בתוס". הרי זה צדיק גמור' וכד
אבל ? ל מת לקבל פרסאסור לעשות מצוה ע

באמת לא קשה כי רק את עיקר המצוה 
אם כבר  אבל, מ לקבל פרס"אסור לעשות ע

וותן יותר על , קיים האדם את המצוה כדיה
מה שמחוייב עוד סלע אחד בשביל שיחיה בו 

וזהו שאומר הכתוב . הרי הוא צדיק גמור
הייו אף אם תת צדקה " צדק צדק תרדוף"

ן עוד פעם צדקה ואז  תת–כבר פעם אחת 
שתוכל " למען תחיה"תרויח שבצדקה השיה 

            . שתחיה או יהיה בךמ "לתת אותה ע
  )א"חל קדומים להחיד(      

  
וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחו "

להם ולשמש או לירח או לכל צבא 
  )ג, יז(             " השמים אשר לא צויתי

עו שלא שמשמ, "אשר לא צויתי"מה פירוש 
ועל זה , הרי ציוה שלא לעבדם, ציוה לעבדם

  .עשים בסקילה
מכווים הדברים כגד טעותם של דור , אמם
ה הוא "אשר סברו כי רצון הקב, אוש

שיעבדו לברואים החשובים אשר הפקידם על 
. העולם כשמש וירח ושאר גרמי השמים

, לעבדם" אשר לא צויתי"לזאת אמר על אלה 
רבי (   .איסור עבודה זרהוממילא הם בכלל 

  )משה פיישטיין
  
והוגד לך ושמעת ודרשת היטב והה "

אמת כון הדבר עשתה התועבה הזאת 
  )ד, יז(                "  בישראל

מה רבותא יש בסופו של מקרא , תימה היא
וכי לא די , "עשתה התועבה הזאת בישראל"

והה אמת "בהזכרת עצם העובדה שמצא 
  ".כון הדבר

שיהודי אחד שכשל בעון , לא ללמדך באא
גורם ירידה בכל כלל , החמור של עבודה זרה

השפעת החטא איה מצטמצמת . ישראל
, אפוא רק למקום העבירה ברשות היחיד שלו

, "עשתה התועבה הזאת בישראל"כי אם 
  .בקרב כל העם

, זו הסיבה שהצריכה תורה בעת תית העוש
ויד , להמיתויד העדים תהיה בו בראשוה "ש

כי על ). בסמוך פסוק ז" (כל העם באחרוה
רק אם כל העם ישתתפו במלאכת , כן

, הסקילה של אותו חוטא יתוקן המעוות
ותמחק השפעת הקלקול שגרם בחטאו על 

ובערת הרע "ואו אז יקויים , העם כולו
  )בשם רבי חיים ליב מסטאוויסק(        ".מקרבך

 
 "יתויד העדים תהיה בו בראשה להמ"

             )    ז, יז(                                        
, וכבר ידעת שהעדים הם שממיתין בידים

לפי שאותו הדבר אצלם , איזו מיתה שתהיה
והוא אצלו , שהשיגוהו בחושיהם, אמת

שאין או יודעים אלא מה , סיפור דברים
ת שיהיו "ולפיכך צוה השי, ששמעו מהם

  .וזהו עין אה, ן על העיןהעדים ממוי
   ) ם"ש להרמב"פיהמ(   

 
             )ז, יז(                  "  ובערת הרע מקרבך"

כי מי שמצוי , שמעתי בזה דבר פלא
ורואה אותם תמיד , בסביבתו עוברי עבירה

ושוב , מתרגל הוא בזה, במעשיהם החטאים
ולזה אמר הכתוב , כ"אין הדבר חמור אצלו כ

ומכוון בזה מה שיד , "רת הרע מקרבךובע"
כי העדים אשר , העדים תהיה בהם בראשוה

, סתגלו בפשם לזה החטא, ראו את החטא
ועליהם לסקול את החוטא כדי שישרישו 

לכן אמר בפסוק . בלבותם את חומרת החטא
ובערת הרע "ואז , לעדים שהם יסקלו

דלאחר שראו , מקרב העדים, "מקרבך
הוקל אצלם חומר , ורהשעוברים עבירה חמ

ולכן צטוו שבידיהם יסקלו ויבערו , החטא
  .בזה הרע מקרבם

, ודבר זה יסוד גדול למצויים בין מחללי שבת
, ותדיר רואים אותם חוטאים ואים עשים

וחומרת העבירה , ם"שראוי לשן שדים כעכו
כדי שלא ישפיע עליהם להקל , שהיא בסקילה

  )טעם ודעת(                  .ו בחומר האיסור"ח
  
   )ח, יז(                      "  כי יפלא ממך וגו"

כי יפלא ויתכסה דין מדיי התורה כי , יאמר
אל תאמר כי דין זה , לא תמצאו מפורש

כי דע לך כי לא יחסר כל בה , משולל מהתורה
, ואם לא תמצא, י מדות דרשותיה ועיה"עפ

יות כי לא הכ, ממך הוא שיפלא ולא ממה
   )'אלשיך הק(  .כ לא מצאת"וע, לבך ולא יגעת

 
' וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה"

  )ח, יז(              "                       אלקיך בו
שלכאורה יפלא , ובחידושי תורה שלי ביארתי

, ק מכל הארצות"לאמר מכאן שגבוה ביהמ
חזי אן והוא דבר הראה , מה לשון מכאן

, שהאמת איו כן, ד בקה ועודלעין ומד
, ועוד. והוא מבואר לבקי קצת במופת העולם

כטל ) "ג"תהלים קל(י פירש כן בפסוק "רש
, שחרמון גבוה, "חרמון שיורד על הררי ציון

ובדבר כדורי לא . והה העולם עגול ככדור
מ שעומד שם רואה "ובכ. שייך גבוה ומוך

שמים שעל ראשו גבוהים וסמוך לאופק 
והבא ממקום האופק דמה , ים ככיפהמוכ

לו כעולה מתחתית עומק בור ולא שייך גבוה 
  .ומוך

ואו , אם יהיה לפיו כדור עגול, אך חזי אן
מכירים בו קודה אחת שממה שתיית 

ותרחב משם והתפשט ועשה , הכדור ההוא
וכל הפיות אליו פוים . עגול כמות שהוא

וא המרכז וה.  וממו יוקים ייקת חיותם
ואז בלי ספק מכל צד , האמתי של הכדור

לא עלייה במעלה , שפוים אליו קרא עלייה
אלא עלייה ממש כמי , וגדולה המקום לבד

שעומד במקומו ורואה האופק שסביביו ירוד 
כיון שכל הפיות אליו , וכן בהיפך, ועמוק
כ הכל עמוק ממו ועולים אליו כיון "א. פוים

  . שהעולם כדורית

וקמת ) "י"שהביא רש(יו דאמרין בספרי והי
ק גבוה מכל ארץ "מכאן שביהמ, "ועלית

שהיא משתיתו של עולם מתחלת , ישראל
. והוא מרכז וקודה האמצעי שבכדור, יצירה

, כ כל הבאים לשם עולים ולא יורדים"וא
  )ד"ד רל"עו(ת חתם סופר "שו(          . ד"כלע

  
  )י, יז(   "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך"

אל תקבל הוראתו בכווה להבחין אם , יאמר
, ואם לאו תחדל, יישר בעייך טעמו לעשותו

כי בשומעך תשמור הדבר לעשותו גם שלא 
    .כי קבלתם אמת לעולם. יישר בעייך

  )'אלשיך הק(                                   

  
. לחלקים שויםהשיטה לעשות את התורה 

והוראה , הוראה באיסור והיתר חלק אחד
להיות כעים , בשוק החיים חלק שי

, להוראות חכמי הדור בחלק הראשון
היא , ולהשאיר לחופש בחירתם בחלק השי

השיטה הישה של המיים בירידת היהדות 
אשר הדיחו את עם ישראל עד , באשכז

והה , שתערבו בגויים ולא שאר לפליטה
  .מת לעשות תרבות החטאים האלהק

ההפלאה בין הוראת איסור והיתר להוראת 
הפלאה זאת היא גילוי , הדרים והזירות

ח ומין בין אלו "ומבזה ת, פים בתורה
  !ופסלין לעדות. ב"שאין להם חלק לעוה

  )א"אגרות החזו(                                 
  

 "'גוולא ירבה לו שים ולא יסור לבבו ו"
  )יז, יז(                                           

י מפי מה "אר:) א"סהדרין כ(' איתא בגמ
כגון למה אסרה (לא תגלו טעמי תורה 

 –לבישת שעטז ואכילת חזיר וכיוצא בהן 
שהרי שתי מקראות תגלו טעמן כשל ). י"רש

". לא ירבה שים"כתיב , בהן גדול העולם
וכתיב ,  ארבה ולא אסוראי, אמר שלמה

ויהי לעת זקת שלמה שיו ) "א ד"א י"מ(
  .ש"עיי' הטו את לבבו וכו

:) ב"דף י(ד במסכת שבת "ז יש לפרש מ"לפי
ר "א, ר לא יקרא לאור הר שמא יטה"ת

,  ולא אטהאי אקרא, ישמעאל בן אלישע
כמה . אמר, פעם אחת קרא ובקש להטות

גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא 
דהה , ק"ויש לפרש דה. ש"עיי' לאור הר וכו

במשה אמר סתם לא יקרא ) א"דף י(שם 
בלי תית טעם וסיבה על איסור , לאור הר

ואולם בברייתא מפורש , הקריאה לאור הר
שמעאל בראותו י' והה ר. הטעם שמא יטה

חשב בדעתו אי אקרא ולא , סיבת האיסור
ה אי ארבה "אטה כדרך שאמר שלמה הע

' ולכן לבסוף אחר שכשל ר, ולא אסור
, אז אמר כמה גדולים דברי חכמים, ישמעאל

ל במשתו שאמרו לא יקרא "דברי חז, ל"ר
כי , ולא תו הטעם על האיסור. לאור הר

בוא לטעות י תית הטעם היה הפתח והמ"ע
     .אבל בלא זה היה גזירת חכמים, ולהכשל

  )קול אליהו(                               
  

  "     אי ארבה ולא אסור"
מה מתוק מדבש פירושו של רביו יחזקאל 

ט "קי(ל להפסוק בתהלים "אברמסקי זצ
טוב טעם ודעת למדי כי במצותיך ) "ו"ס

  ".האמתי
אמר רבי יצחק ', ד הגמ"וביאר רביו עפי

 שהרי שתי –מפי מה לא תגלו טעמי תורה 
הרי שגילוי טעם ', מקראות תגלו טעמן וכו

ז אמר "וע, ו לגרום לכשלון"המצוות עלול ח
טוב "ת "דוד המלך בתהלים שמבקש מהשי

את טוב ' שילמד אותו ה, "טעם ודעת למדי



 

  

ז יכשל "ואין לחשוש פן עי. טעמן של המצוות
כי במצותיך ", )גדול העולםכמו שכשל (ו "ח

אמוה ' שמאמין הוא במצוות ה". האמתי
ו "ולא ישתה אצלו ח, שלימה גם בלי הטעם

י ידיעת "אפילו במשהו חיוב קיום המצוות ע
, ויקיימן כאילו איו יודע שום טעם. הטעם

כי במצותיך ", רק עם אמוה שלימה
ומבקש רק ידיעת הטעם להתלמד , "האמתי

           ".דעת למדיטוב טעם ו "–
  )פיי רביו יחזקאל(   

  
 "והיה כשבתו על כסא ממלכתו"
ספרי (כדאי הוא שתתקיים מלכותו , אם עשה כן 

  )י"לד רש, יז
בזכות , ת כסף סוס אשה"א ר"כס, רמז לדבר

', שיהיה  זהר בשלשתן יזכה לישב על כסא ה
וישב שלמה ) "ג"ט כ"דברי הימים כ(ש "וכמ

 )כלי יקר(                            ".'על כסא ה

 
  )יג, יח(       "אלהיך' תמים תהיה עם ה"

גם : הרב משה אלשיך היה אומר על פסוק זה
, בשעה שאתה מצא לבדך בחדרי חדרים

 גם אז - , אלהיך' ה"ואין איש עמך אלא רק 
ולא תתפתה חלילה להיכשל , "תמים תהיה"

רואה שאף אם עין האדם איה . בדרך החטא
יתברך מצא תמיד על ידך ' ה, את מעשיך

, ב(כמובא בפרקי אבות . וצופה בכל מעשיך
וכל מעשיך , עין רואה ואוזן שומעת): "א

כל מעשיך גלויים וידועים " (בספר כתבים
  ).כאילו הם רשומים בספר', לפי ה

ואפשר שלכך מתכווים גם דברי הילל הזקן 
אשים ובמקום שאין ): "ה, כ(בפרקי אבות 

גם במקום שאין ". השתדל להיות איש
, הצופים בך ובמעשיך, מצויים אשים

השתדל להיות איש מושלם במעלות ובמידות 
צופה עליך ממרומים בכל ' כי עין ה: טובות

  ...יום ובכל עת ובכל שעה
  

 ממלכתו וכתב לו סאככשבתו על ' והי"
את משה התורה הזאת על ספר מלפי 

  )יח, יז(                          "הכהים הלוים
אחת שהיא מוחת בבית גזיו , שתי ספרי תורות

  )י"רש(ואחת שכסת ויוצאת עמו 
יש לפרש על פי מה שפירשתי במקום אחר 

". לכו בים שמעו לי) "יב, תהלים לד(הפסוק 
שיותר צריך לשמור האדם , וכן יתכן העין

כשהוא ) מאשר(את עצמו כשהוא ביחידות 
לקמן (ובזה פירשתי גם כן הפסוק . יותעם בר

פירשו , "אלקיך' עם ד' תמים תהי) "יג, יח
אלקיך תהיה ' רק עם ד' שאף על פי אם תהי

, י שתי ספרי תורות"וזה שכתב רש. תמים
דהייו כשהוא , "אחת שמוחת בבית גזיו"

ואחת שכסת ויוצאת ", ביחידות בחדרו
  )ם שיק" מהר–רבי משה שיק (        ".        עמו

  
כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו ' והי"

את משה התורה הזאת על ספר מלפי 
והיתה עמו וקרא בו כל : הכהים הלוים

אלקיו ' ימי חייו למען ילמד ליראה את ד
לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת 

  )יט- יח, יז(          "החקים האלה לעשתם
ימי איך אפשר שהמלך יקרא כל , צריך להבין
הלא מוכרח לעסוק גם בעיי , חייו בתורה

 לפרש שלא לבד שכל וראה? מלוכה וכדומה
חכמות שבעולם טמוים בתורה הקדושה 

 בהקדמה לפירושו על ן"הרמבכמו שכתב 
אלא אפילו מקרה כל איש , עיין שם, התורה

וזה כות . פרטי מישראל מרומזים בתורה
 וכתב לו את משה התורה הזאת על"הכתוב 

' רוצה לומר שכל כך יהי" והיתה עמו… ספר
עמו באופן הזה שישיג ' גדול בתורה שתהי

" וקרא בו כל ימי חייו"ההשגה הגדולה של 
ו קורות ימי חייו עצמו שאפילרוצה לומר 
ילמד ליראה את "ועל ידי זה , יקרא בתורה

" התורה הזאת… אלקיו לשמור את כל' ד
  ).ועיין כעין זה בחתם סופר על התורה(

  )ת חתם סופר" שו–רבי משה סופר (  
  

  נדרים
שבעוון דרים , דרים ידוע חומרה שבהם

:). שבת לב(אשתו של אדם וביו מתים 
, שהודר כאילו בה במה.) דרים כב(ואמרו 

ועוד . והמקימו כאילו הקריב עליה קרבן
ועתה . שהודר קרא חוטא.) תעית יא(אמרו 

ם באשים וג, שכיחי רבות שים דריות
וידוע מאמר רבותיו , מצוי שודר לפי התבה

אל ) "ה, קהלת ה(זכרום לברכה על פסוק 
תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר 

פן יקצוף , לפי המלאך כי שגגה היא
, "האלוקים על קולך וחיבל את מעשה ידיך

, שפרשוהו על הודר לפי התבה ואיו משלם
ט מצוות שגורם מיתה לביו ושמאבד מע

ולא זו כשודר בפרוש אלא אף אם . שבידו
אומר לעשות איזה דבר טוב או שהג מהג 
טוב ולא התה שיהא בלי דר שאר עליו 

  :חיוב דר
והאיש הירא ורך הלבב יהיה שגור בפיו 
להתות על כל דבר שיהא בלי דר ושאפילו 
אם יהג איזה מהג טוב זמן וזמים שלא 

ר ושיהא רשאי לחזור בו ישאר עליו בחיוב ד
ואם דר איזה דבר לצדקה . כל שעה שירצה

 כי פש המלאך הברא לא יאחר לשלמו
שהוא תלוי ועומד , מאותה דבה הוא חובל

שהודר , ומאחר שאמרו. עד שלמו את דרו
כאלו בה במה והמקימו כאילו הקריב עליה 

הה כי כן אם דר יחיש מפלט לו וילך , קרבן
ירו ואחר כך מוצא שפתיו לא אצל חכם וית

ישה ובלי דר ככל היוצא מפיו יעשה אם 
  )פלא יועץ(                .זוהי דרך ישרה, יוכל

  

הנהגתו של רבי יצחק בלאזר 
  בחודש אלול
רבי : מסופר" כוכבי אור"בהקדמת הספר 
ל היה אומר שהוא מודה "אליהו לאפיאן זצ

על שזכה לשמוע כמה פעמים את רבי ' לה
ומאז השתו , צחק בלאזר בימים הוראיםי

היה זה . אצלו הימים הוראים לכל ימי חייו
והיו , לאחר פטירת רבי שמחה זיסל מקלם

כדי , מזמיים את רבי יצחק בלאזר לישיבה
מי : אמרו. 'להדריכם ולעוררם ביראת ה

ל "שלא ראה את רבי יצחק בלאזר זצ
בתקופת אלול והימים הוראים לא ראה 

במשך זמן זה היה יושב בתעית . ימיויראה מ
, לא היה מדבר עם איש, סגור ומסוגר, דיבור

והלך לבקר , מלבד פעם אחת כשולד לו בן
ויותר לא , את אשתו וברך אותה במזל טוב

היה זה (רק היה מבקרה יום יום . דיבר עמה
  ).תאי מפורש שהתה עמה לפי ישואיהם

ם קרה פעם שהיה צרך לסוע לויה לש
ביקור אצל פרופסור והיה צריך לשהות שם 

פחד שמא לא יוכל לעמוד בדבר , בימים אלו
וכיס שלושה תלמידי חכמים להתיר את 

אך בכל זאת הצליח גם אז לעמוד , דרו
  .בתעיתו

סיפר . יראת העוש היתה אצלו ממש בחוש
שבצעירותו שהה פעם , רב שמואל שיקר

השאר אצל רבי יצחק בלאזר והוא ביקשו ל

כי ראה לו שלא זהר : באמרו, ללון אצלו
  . באיזה דבר והוא מתיירא לישון לבדו

בימים אלו היה מרבה לדבר דברי תוכחה 
זקי ירושלים . ומוסר וכל הקהל היה בוכה

כאשר , היו מספרים שבימי שבתו בירושלים
עלה רבי יצחק בלאזר על הבמה כדי לדרוש 

והתחיל לומר את , בראש חודש אלול
פרץ כל הקהל , "סמר מפחדך בשרי: "הפסוק

רבי ישראל יעקב לובטשאסקי היה . בבכי
מספר שבמשך חודש אלול היה רבי יצחק 
בלאזר רגיל להתפלל תפילת מחה בבית 
המוסר בקובה ולאחר התפילה היו מוצאים 

. חל דמעות, במקום עומדו, בכל פעם
  ")מורשת אבות("
 
  

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

  אהמהלכות גזל ואו
כגון פועל ! אסור לאדם לעשות דין לעצמו

ב וגבו הפועל או הזיקו "שעבד אצל בעה
אסור לבעלים להוריד משכרו בגלל זה אלא 
יתבעו בבית דין ואם יוכל להוכיח מוטב ואם 
לאו יפסיד ואם יעשה דין לעצמו עבר עבירה 

  .והרי הוא כגזלן
אבל אם החפץ הגוב עצמו מצא בעיו אצל 

מותר להוציא ממו ) א ערך החפץל(הפועל 
את הגיבה בכח ואין צריך בית דין לזה 

) הגזלן( שלא צריך להכס לבית חברו בתאי
אבל אם זה כבר בבית הגב אז צריך לתובעו 

 אז מותר לו גם להכס לא יעזורבדין ואם זה 
  .לביתו

'  מי שתחלפו בגדיו כגון מעיל או כובע וכדו
אין איר את שלו במקום ציבורי והמחליף הש

בוא בעל י להשתמש בחפצי השי וכשלו רשות
פ ששלו אבד "הבגד חייב להחזיר לו אע

ף ישאם החל" הבן איש חי"אולם מוסיף 
  . אז מותר בשימושבמזיד

 ואפילו ספרי ,השואל או שוכר חפץ מחברו
קודש אסור להשאילם לאחרים בלי דעת 
הבעלים אולם בספרי קודש מותר לתת לאחר 

ואם   בתוך ביתו לבד גם בלי רשותללמוד
ידוע לו שהמשכיר או המשאיל מאמין לשי 

. ורגיל גם לתת לו אז מותר לו להשאיל לשי
ויש פוסקים שהקלו ) ע קפה א"קצש(

בספרים וכן כתב כף החיים שהמיחים 
בבית הכסת מאחר שהגו  סידורי תפילות

העולם לקחת סידור לתפילה מן הבא בידו 
 המיח פירש שאיו מקפיד  זה כאילויהר

שאחר ישתמש בסידור ווח לו שיעשו מצוה 
בממוו בתאי שהמשתמש יחזור וייחו 

וגם שלא יוציא הסידור . במקום שהיה
למקום אחר בלי ידיעת הבעלים שמצוי 
שבדיוק באותו זמן מחפש בעל הסידור את 
סידורו לצורכו ולא ימצאו ויכעוס על וטל 

של הקדש לא יתה הסידור וכן בספרים 
כסת או בית המדרש הרשות להוציאם מבית 

שלא ח לו למקדיש שיבואו הספרים לידי 
אבידה או כילוי אלא הקדישו על תאי 

  . שילמדו בספרים במקום שהם
ועוד מצא בתקות קדומות שלא להוציא 

כסת בלי רשות הטלית או ספר מבית 
  .הבעלים

 וחלואסור לאדם לעמוד בביתו על יד 
ולהשקיף במעשיו ועסקיו של חברו כשחברו 
לא  יודע שרואים אותו ואפילו שאין חשש 
עין הרע שמא לא רוצה שיראוהו ואפילו ראה 
ששכו רואה ולא הוכיחו אסור שמה שתק 

  ).ממון יא' ע הרב זק"שו. (מחמת בושה
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אסור לרמות בי אדם במקח וממכר או לגוב 
ם דעתם כגון אם יודע המוכר שיש מו

בסחורתו כגון מוכר מכוית ויש בה בעיות 
מכיות צריך להודיע ללקוח ודין זה אמר גם 

  ).ח"ושן משפט סימן רכח(במוכר לגוי 
  

 מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים 
  מצות צדקה

ה שבידיו כל המפתחות החליט "הקב
שהוילה היוקרתית תימסר לאברך 

  העמל בתורה
ועמל , אברך שהוא מתמיד גדול' מעשה שהי

, חרותובגם בתקופת . מופלאהבתורה בצורה 
חשב כאחד הבחורים , כשלמד בישיבה

כשהחלו להגיע הצעות , אולם. הטובים ביותר
וודע שהוריו הם מחוסרי , לשידוכין
, ואין בקופתם ולו סכום כסף קטן, אמצעים

  .ירדו ההצעות כלעומת שבאו
וכאשר התגלגלה לפתחו , הבחור לא התייאש

, את שמיםהצעה של בת ישראל כשירה ויר
קפץ , אין כסף' והשדכן אמר שגם להורי

ואמר שהשידוך הזה , הבחור על המציאה
  ...דוקא ראה לו

אחו הרי מתכוים לבות את ביתו קודש 
אם כן ! ולהמסר לקיום המצוות יחדיו', לד

אין לו אלא לבטוח יחדיו באלוקי ישראל 
וימציא , ולהאמין בו שלא יעזבו ולא יטשו

  .אמר, פשרויות הפרסהלו את א
ושכרו לעצמם , השיים ישאו זה לזו. 'וכך הי

  .דירה קטה במחיר מוזל
  באו לממש את הצוואה

  , שבועות מספר לאחר החתוה
ראש ' ועל הקו הי, צילצל הטלפון בביתו

מספר לי , הישיבה והכולל שבה אי לומד

סיפור ' בפיו של ראש הישיבה הי. האברך
  :וכה אמר, מרתק

חת השכוות היוקרתיות באיזור הסמוך בא
. התגורר זקן ערירי שומר מצוות, לבי ברק

הוא החליט לתרום , כאשר הרגיש שיומו קרב
שכיו יסו . את ביתו המפואר לישיבה שלו

, אבל האיש קרא לי לביתו, למועו מכך
ובוכחות עורך דין כתב צוואה שבה כתב 

  .יבהשהבית על כל תכולתו יעבור לרשות היש
הקשיש ; ואל תחשוב שמדובר בבית פשוט

בעלת שלושה , ההוא חי בוילה מפוארת
, שכולם מצופים בשיש יוקרתי, מפלסים

מכובדת שאפשר -והכל מאובזר בצורה היותר
  .להעלות על הדעת

, לאחר פטירתו באו לממש את צוואתו
, אולם. ולהעביר את הישיבה אל הוילה

וטעו , השכים הביעו התגדות עזה לכך
, שכיון שמדובר בשכות וילות שקטה ושלווה

אין הם מוכים בשום אופן לראות את 
  .הישיבה במקום

, השכים הזדרזו לפות לבית המשפט
שכמובן הוציא צו האוסר את העברתה של 

בפאתי בי , הישיבה אל השכוה השקטה
  .ברק

  הכל הצביעו עליך כמי שמתאים לדירה זו
ממשיך ראש , ותלא ותרו לו הרבה בריר

אולם מה , הישיבה לספר לאברך הצעיר
, שברור שהדירה ותרה בבעלות הישיבה

  .ככתוב בצוואה שחור על גבי לבן
והחלטו , אתמול ישבתי עם ההלת הישבה

. למסור את הדירה לאחד מאברכי הישיבה
, עברו על רשימת האברכים הלומדים אצלו

תו והכל הצביעו עליך כמי שמתאים לדייר או
  .בוילה המפוארת

בימי , האברך ששוחח עימי ליד פתח ביתי
רגש מאוד כשסיפר לי כיצד ' הי, החוכה

  .ראש הישיבה מסר לו את מפתחות הדירה
כי אי , היום אין לי בעיות דיור, אז הה

ואי מזמין כל אחד , מתגורר בוילה ההיא

' לבוא ולראות כמה משתלם לבטוח בד
צאים כל שבידיו מ, אלוקי ישראל

ואם הוא מחליט שהוילה , המפתחות
, היוקרתית תימסר לאברך העמל שבתורה

והדירה ההיא , לא יעזור לאף אחד שום דבר
  .תגיע ליעדה

  גם בעיות הפרסה פתרו
האברך ממשיך מספר שלא רק בעיות הדיור 

כי , אין לי גם בעיות בפרסה, 'שלו פתרה
, אי מוסר כאן שיעורים בסביבה

ובוסף , ים את העלויותבצמתקם והמשתתפי
לכך פתחה אשתי בבית עסק מצליח 

  .המתאים לאופי המקום בו אחו מתגוררים
כשההורים , לפי חתותי, אם הייתי מספר

משי הצדדים אמרו שאין להם פרוטה 
עם , לי דירת מפוארת שכזו' שתהי, לפורטה

  ! ?מאמין לי' מישהו הי, פרסה בצידה
  !יי כמי שיצא מדעתוהרי היו מסתכלים על

ה שידע מהתמדתו של האברך "אבל הקב
וראה גם את רצוו לבות בית של , ההוא

שילם לו על כך בטבין , תורה במסירות פש
  ) כסף צרוף-קול חוצב                           (. ותקילין

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

 ה.ב.צ..ת


