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 וסיפורים יםליקוט
 שופטים - נפלאים

 
 אלול בחודש שופטים פרשת

 בהתחלת'( י אות' א מאמר אלול חודש" )יששכר בני"ב מובא
 שזהו', וכו לך תתן ושוטרים שופטים סדר תמיד קורין אלול

 להושיב מחויב תשובה הבעל אשר, ועיקרה התשובה התחלת
 המה אשר החושים כל דהיינו, שעריו כל אצל ושוטר שופט

 עיניים כגון, בהם וישתמש ש"ית הבורא שפתחם באדם שערים
 ת"הדע להושיב האדם מחויב, הגוויה וראש ופה וחוטם ואזניים
 בחושים ישתמש אשר את בצדק ישפוט שער כל אצל לשופט

 אשר יזדמן אם היינו, יעניש אשר הוא ושוטר, יניח אשר ואת
 ירצה לא אשר את בפיו ידבר או האסור בדבר בעיניו יסתכל

 בסיגוף בגוף הן וצדקה בממון הן עונש על עצמו יקבל', לה
 עיקר וזהו(, ל"ז ק"הרמ תלמידי שנהגו כמו) וכיוצא ותענית

 .לתשובה גדול
 

 "שופטים ושוטרים תתן לך" )טז, יח(
 ולא לאומות העולם )תנחומא(. 

עמדו למנות רב מטעם המשכילים הציעו את הסופר  בוילנא
ד"ר י.ל. קנטור שהיה משכיל ותלמיד חכם. ר' יעקב, מגיד 
מישרים בוילנא התנגד מאד למועמדותו של זה. שאלו 
המשכילים, הרי רב מטעם כזה יהיה לפאר לקהילת וילנא. 
דוקא משום כך אני מתנגד למועמדתו של קנטור, ענה ר' יעקב. 

 ין של רב מטעם הוא גזירת המלכות. כי כל הענ
 

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך..."  
 )טז, יח(

זהו הפסוק שפותח את פרשתינו כאשר המפרשים הקדושים 
ז"ל עמדו מתוך ציווי זה על החיוב הגדול המוטל על כל אדם 
באשר הוא, לשים לו גדרי בטחון "רב בריח" ו"פלדלת" שינעלו 

ל יסטו מעשיית רצון קונם, מחסום הרמטית את חושיו לב
לעיניים לבל יכשלו בראיה אסורה, לפה לבל ידבר דברים 
בטלים, לשון הרע ורכילות, על כל שער ושער סורג ובריח, 
שוטר המיוחד לו. ואגב שעוסקים אנו בשוטרים, מעשה אמיתי 
קראנו על שוטר שסיפר מקרה שאירע לו באחד הימים, יותר 

דנן, שוטר קשוח היה בטבעו, ענייני נכון הלילות. השוטר 
והחלטי, גם הדמעות של הנהגים שנתפסו "על חם", שבשמים 
לא ננעלו שעריהם, אצלו לא שינו אפילו קוצו של יוד, מהקנס 
שהוטל על הנהג בשל עבירת התנועה שבה מעד וכשל. כך היה 
מנהגו זה רבות בשנים עד לאותו הלילה... המשטרה הציבה 

סויימת בצפון הארץ מחשש של הברחה של מחסום בנקודה מ
"מיני בשמים" מלבנון. השוטר דנן הבחין בפיג'ו חבוטה, כולה 
מעוררת חשד. הנהג שצווה לעצור, ירד כשלראשו חבוש הוא 
בכיפה, לאחר שבדיקת הרישיון עברה אף היא בהצלחה, ביקש 
השוטר לפתוח את הדלת מאחור ופני הנהג חפו... בברכיים 

את הדלת כשלעיני השוטר הנדהמות נתגלתה כושלות פתח 
ערימה של חיילים ישנים שנת ישרים. הנהג הרחמן לא הסכים 
להעירם משנתם המתוקה, השוטר הקשיח את ליבו והאיר 

פקודה לצאת החוצה! ארבעה עשר -עליהם בפנסו מתוך בקשה
חיילים נכתבו בספר הזיכרון של השוטר שהודיע חגיגית לנהג 

ון וכניסה ישירה לספר השיאים של גינס וגם על שלילת הרישי
 כמובן להגיע אתו לתחנת המשטרה.

הנהג ביקש לרחם על החיילים והוריהם שחלקם מרוב עייפות 
פשוט השתרעו על צדי הדרכים והמשיכו בשנתם העריבה, אך 
השוטר בשלו ומי ישיבנו אחור?! לפתע צלצל הפלאפון, אשתו 

שר לפני שעות... הוא יצא של השוטר דיברה בבהלה: "הבן התק
מלבנון... הוא עדיין לא הגיע... השיחה התנתקה, הוא נסע 

השוטר ביקש מאשתו שלא  -בטנדר עמוס לעייפה...". האבא
תדאג, הוא ידווח לה בעוד דקות ספורות אם יהיה לו עדכון 
חדש... בינתיים, התחיל להאיר עם פנסו לעבר החיילים 

ו מגלה לפתע את בנו יקירו. השרויים בצדי הכביש כשלתדהמת
הבן שהחל לקלוט שאביו נמצא לפניו, בא לצעוק בשמחה 
"אבא!", אך השוטר היסה אותו לפני שיהיה מאוחר: "תשתוק 
בני, אל תעשה לי בושות". עתה, פנה אל הנהג ואמר לו: קח 
חלק מן החיילים ואני את השאר. לשאלת הנהג המופתע "מה 

וד, רואים שאתה שוטר עם עם הדו"ח? ויתרת לי? כל הכב
לב...", עונה השוטר דנן כלאחר יד: "חשבתי על מה שאמרת, 
לא בגללך ויתרתי, פשוט חשבתי על ההורים שלהם."... אחים 
יקרים, סיפור אמיתי זה מסר רב טומן בחובו. אותו שוטר עם 
העקשנות שלו, יכול היה להשאיר את בנו ושאר חיילים ישנים 

דרכים, כאשר הוריהם על מיטותיהם עד אור הבוקר בצדי ה
מתהפכים... לכל שער ושער אכן צריך שוטר, אך לשער הלב 
צריך את מאזני המשקל המדודים ביותר, מתי הדבר נחשב 
למצווה ומתי לעבירה, כל נגיעה קטנה עלולה לשנות את 
ההחלטה לטוב ולמוטב. בימים קדושים אלו, שומה עלינו 

ד כמה הנגיעות מטות אותנו לעשות חשבון בנפשנו, לראות ע
 -חלילה מדרך הישר, שחלילה לא נמצא יום אחד את בננו 
 הנשמה שבקרבנו מוטלת דחופה, דהויה וישנה בצדי האשפה.

 

 (יח, טז" )לך תתן ושוטרים שופטים"
 (. י"רש) הדין" את הפוסקים דיינים -"שופטים 

 ודאי, י"רש כאן מחדש מה לכאורה ע"זי מדינוב המגיד שואל
, קדשו ברוח ראה י"רש אלא. תורה דין לפסוק לדעת צריך שרב

 שפת שידע, משכיל ברב תרצה שהממשלה זמנים שיגיעו
, י"רש אומר. וכדומה נואם, עסקן ברב ירצה והקהל. המדינה
 בקי שיהא, דין לפסוק לדעת צריך הרב כל וראשית כל שקודם
 . ע"שו בארבע

 

 (יח, טז" )לך תתן ושוטרים שופטים"
 צאתו לאחר לתת האדם שעתיד וחשבון דין מהו מפרש הגר״א

 מחשבים קודם, ודין חשבון לומר צריך היה, לכאורה העולם מן
, זיע״א הגאון תירץ אלא, הדין קובעים זה ולפי ועבירות מצוות

 וחשבון. חלדו כימי שעשה מה כל של מאזן, העבירות על דין
. מצווה לקיים זמן באותו יכול עבירה שעשה שבזמן, הזמן על

סוס על שרוככ אדם הגר״א ראה שבת ביום שפעם מסופר
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 ביטול, תורה ביטול: "הגאון לו צעק. במקטרתו עשן ומעלה 

 בשבת מעשן אני הרי, תורה ביטול מה, "לו הרוכב אמר תורה".
 שידונו פשוט ״על חילול שבת: הרב לו אמר, הסוס״ על ורוכב
 שבזמן, תורה ביטול על גם אותך ידונו מכך חוץ אבל, אותך

 .העולם" ולקיים תורה ללמוד יכולת הסוס, על שרכבת
 

   " שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים"
 (יח, טז)

 שיהיה היינו, שופטים ע"זי מאיזביצא מרדכי' ר ק"הרה אמר
. אסור ומה מותר מה להבין, השיפוט כוח, בדעתו משפט לאדם

 ובכל אסור שהדבר כשיבין. הביצוע הפעולה כוח היינו, שוטרים
 מכריע וכוח רצון בלבו יתן, האיסור על לעבור רוצה זאת

 בכל שעריך בכל וכך. הבנתו אחרי להימשך אותו שיכריח
 . התאוות

 

   " שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים"
 (יח, טז)

 שוטרים תתן לך "לך", קדומים: התורה מדגישה בנחל מובא
. אחרים של לענייניהם ולא, שלך לעניינים, לנפשך, ושוטרים

 יהיו שמעשיך, לכך לב ושים עצמך את ובדוק עיניך פקח
 לשער יכול שאתה הקומה שיעור לכל, שעריך בכל. כשורה
 . לעצמך

 

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך... 
 ושפטו את העם משפט צדק" )טז, יח(

כותב ה"כלי יקר", רבי שלמה אפרים מלונצ'יץ,  -"תתן לך"
קשוט עצמך תחילה, כלומר, קודם דאג שתהיה אתה מושלם, 
ורק אחר כך תוכל להתפנות להשפיע על אחרים שייטיבו 

 דרכיהם. 
ברוח דומה פירש האדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחה: 

כשאדם שופט בקביעות את  -"שופטים ושוטרים תתן לך"
ו, רואה את הליקויים שבו וגם את המעלות של אחרים, עצמ

הגיוני שאז "ושפטו את העם משפט צדק". אבל מי שרק רואה 
את חסרונות הזולת ולא רואה את הגיבנות שלו עצמו, אחד כזה 

 טבעי שימנע משפט צדק. 
הירש מרימנוב, -אישה אחת, בוכייה ונסערת, באה לפני רבי צבי

תורה שהיה לה עשו לה עוול -בדיןוהתאוננה שהדיינים שדנו 
ועיוותו את הדין. ציווה הצדיק לקרוא לדיינים ואמר להם: 

נא לי את המקור שעליו -"נראה לי שטעיתם בדין. הראו
 דינכם".-סמכתם את פסק

ערוך 'חושן משפט', בסעיף שעליו -פתחו הדיינים את שולחן
 דינם, וכשעיינו בו לעומקו התברר שאכן טעו.-התבססו בפסק

שאל אחד הדיינים, איך ידע הצדיק שטעו קודם שראה את 
הדברים. אמר להם: "כתוב 'תורת ה' תמימה משיבת נפש'. 

-אילו הייתם דנים דין אמת, לא הייתה האישה יכולה לבכות כל
 כך".

   " שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים"
 (יח, טז)

 וןבחשב וישקול דרכיו את האדם שיחשוב" השילוח מי"ב כתוב
 כי, תחיה למען(, כ שם) שמסיים וזה. שיעשה מעשיו כל את

 שמובא כפי. לאבדון הולכים אינם בחשבון הנעשים הדברים
 מעשה. בשאול וחשבון ודעת מעשה אין כי(, י ,ט) בקהלת
 .ולטמיון לשאול יורד אינו בחשבון הנעשה

 

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך ושפטו 
 (את העם משפט צדק )טו, יח

מיד לאחר שהגה"ק בעל ערוגת הבושם זצוק"ל הגיע להומנא, 
התחיל לחזק עניני הדת שבעיר, והציע אז לקבל חסיד מפורסם 
לשו"ב, הערוגת הבושם אמר אז בדרך צחות, 'שופטים 
ושוטרים תתן לך בכל שעריך, ושפטו את העם משפט צדק', 
הכוונה כאשר בא איש נכרי מעיר שאינו מכיר את אנשי 

ם, ואינו יודע מהותם של אנשי העיר, אם רואה את הרב המקו
והשו"ב שהם יראים ושלימים, מזה דן שמסתמא כל בני המקום 
הם גם כן יראים ושלימים, וכן בדין, כי גופא בתר רישא גריר, 
על כן נחוץ מאוד לבני העיר שיזהרו על הרב והשו"ב שיהיו 

ך בכל אנשי שם, וזה שאמר הכתוב שופטים ושוטרים תתן ל
 שעריך, אז על ידי זה 'ושפטו את העם משפט צדק'.

 

 אלוקיך' ד אשר... לך תתן ושוטרים שופטים"
 (יח, טז) לך" נותן
' בד שמאמינים אדם בני יש (דז'יקוב) ישועה בעטרת מובא

, רצונו על לעוברים אפו בשבט להכות המושל שבט שבידו
 להעניש הכח כן גם לו שיש הדור בצדיק מאמינים אינם אולם

 כח שיש היינו - ושוטרים שופטים: נאמר ולזה. הרשעים את
 שהוא השוטר גם - הדור וצדיק הראש שהוא, השופט ביד

 אלוקיך' ד אשר כמו, להעניש בידו כח שיש - והרצועה המקל
 שוטר' בחי השופט ביד גם שיש תאמין כן - לשבטיך לך נותן

 .הבורא ברצון רצונו לעוברי להעניש
 

 (יט, טז" )פנים תכיר לא משפט תטה לא"
 לו היה הדיין על הכוונה אם לכאורה' הק החיים האור ביאר
 כאן ברם? נסתר בלשון" פנים יכיר לא משפט יטה לא" לומר

 מעלה שאז לפי הגון שאינו דיין ו"ח ימנו שלא י"בנ לכל אזהרה
 נוכח בלשון נאמר לכן צדק משפט הטו שהם הכתוב עליהם

 .י"לבנ מדבר שהרי
 

 (יט, טז" )פנים תכיר לא"
 בעיניך יהיו לפניך עומדים דינים בעלי כשיהיו" רבותינו אמרו

 יש לכאורה". כזכאים בעיניך יהיו מלפניך וכשנפטרים, כרשעים
 מחמת הוא כרשעים להיות שצריכים שהטעם כיון, לתמוה
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 מוטב כן אילו אם, מהצדדים לאחד לבו את הדיין יטה שלא

 היו" אבירים לחם" בעל השיב אלא? כזכאים שניהם שיהיו
 והרי, החייב כאן מי לחפש יצטרך הדיין הרי כזכאים שניהם
, כחייבים עכשיו אבל .ששניהם היו זכות לכף אדם לדון צריכים
 .הזכאי כאן מי לחפש יצטרך שלא אדרבה

 

 "לא תקח שוחד" )טז, יט(
עורך דין ביקש משופט לפסול את עצמו מלשבת בדין מכיוון 

השופט קיבל טובת הנאה מהצד השני. השיב השופט:  שהוא
אני יכול להתעלות על עצמי ולא להתייחס לטובת הנאה 
שקיבלתי בבואי לפסוק את הדין. זאת אומרת שהוא לא 

 הכחיש את השרץ אלא רק ניסה להכשיר אותו.
השיב לו העו"ד: אתה בעצם אומר שהנך מסוגל מחובת הכרת 

נגיעות", אתה פשוט "נטול הטוב? אז אתה לא "אדם נטול 
 אדם"...

 

 "לא תקח שוחד" )טז , יט(
כתב בשו״ת חוות יאיר )סי׳ קל"ו( בשם גיסו ז״ל, ששאלו פעם 
הגוים, על מה שהיו היהודים נוהגים בימיו ליתן שוחד 
להשופטים בערכאותיהם, שהלא לא תקח שוחד כתיב, וגם 

עובר משום  לנכרי אסור ליתן שוחד, )כי ע״י שנותן שוחד להגוי,
לא תתן מכשול, שעי״ז מעוות השופט אח הדין, שהוא מהשבע 
מצוות, כמבואר כ״ז בשו״ת חח״ס, )ח״ו סי׳ י׳׳ח(, והשיב, 
שאדרבא, שהשופטים שבינינו הם שונאים ישראל ל כ״כ, עד 
שאי אפשר להם לפסוק לטובת ישראל אפי׳ כשהאמת עמו, 

ישתווה לו  וע״כ צריכים ליתן להם שוחד, כדי שע״י השוחד
ההצדדים, ויוכל לפסוק ע״פ יושר, )ועיי״ש בשו״ח חח״ס שכחב 
ג״כ לחלק, כעי״ז, שאם הישראל יודע בעצמו שהדין עמו, ורק 
מחוסר לו גוביינא להוציא אח חובו מיד הלוה, והשופט מתרשל 
ומתעצל ומרחם על הרמאי שהוא בעל דחו וכו', בזה מותר ליתן 

זה, שלולי השוחד שלו, היה שוחד להשופט, וגם מצוה יש ב
השופט מטה משפטו של הישראל, והיה עובר על ז׳ מצווח 
שלו, עיי״ש באורך. מעשה נורא על שוחד והנה היה מעשה 
אשר נעשה בימי הגאון מורינו הר"ר הרבי רבי העשיל 
מקראקא, שבאו אליו שניים לד"ת ממרחקים, והייתה התביעה 

ה, והביא מתנה מאה על כמה וכמה אלפים, ובא הנתבע תחיל
אדומים חדשים, והניח לו על השולחן, וביקש ממנו לעמוד 
לימין צדקו, ואמר לר' העשיל אין אני נותן לאדוני בתורת 
שוחד, כי אם לזכות את הזכאי, ולחייב את החייב, לקח הרבי ר' 
העשיל את המטבעות, ואמר לו יש"כ, ואמר לו אעשה לך כל 

למשפט, בלילה ההוא שלח הטובות שבעולם, ותבוא למחר 
הגאון הרב ר' העשיל אחר כל בניו וחתניו, ואמר להרבנית מרת 
דינה ע"ה, להכין סעודת יו"ט לבניו וחתניו, וכן עשתה אחר 
שאכלו ושתו, הוציא מכיסו המטבעות, וספרם בפניהם אחד 
אחד, וחשבו שרוצה לחלק להם ושמחו מאוד, אחר זה ליקט כל 

דעו נא רבותי קראתי אתכם כדי ק' האדומים ואמר להם: 
שתלמדו, וכן תעשו, שלא תהיו להוטים אחר מתנות, כשתהיו 

רבנים, וראשי מדינות, כאשר ראיתם אותי, שנתנו לי ק' 
אדומים וידעתי שאותו האיש יצא מני בשמחה ובטוב לבב, 
והוא אינו יודע שלמחר לפני הדין אני מחזיר לו ק' האדומים 

נפשי, באלף אלפים אדומים כיוצא  הללו וחלילה למכור את
בהם,' כתבתי המעשה הזה אשר שמעתי בעצמי מפי האלמנה 
מרת דינה, ויצא נגד כל אלו שלוקחים כסף על הפסקים 

 ואומרים שמפסה"ד נהפך להם להספד עוון זה.
 )זרע ברך מס' ברכות כג(

 

 עיני יעוור השוחד כי שוחד תקח ולא"
 (יט, טז" )חכמים

 המרובה טובה מדה וחומר קל ללמוד שיש אמת" ה"שפת ביאר
 הצדק לרדוף כדי עצמם והמייגעים הנגיעות עזיבות ידי שעל

 השוחד אם כי, עיניים לפקיחת זוכים, התענוגים מן ומתרחקים
 .עוורים עיני מפקח הצדק רדיפת יעוור

 

 עיני יעוור השוחד כי שוחד תקח ולא"
 (יט, טז" )חכמים

 צריך היה דקדוק פי על שלכאורה נאמר ע"זי אמת האמרי בשם
 החידוש אלא", עיניך" יעוור השוחד כי שוחד תקח ולא לומר

 רק לא, שוחד קיבל אחד ורק דיינים' ג יושבים שאפילו הוא כאן
 שאפילו הוא, השוחד של הכוח אלא בדינו טעות יעשה הוא

 מושפעים יהיו דיינים' הג כל חכמים עיני יעוור הוא מקבל אחד
 .השוחד את שקיבל מאחד

 

 (כ, טז" )תרדוף צדק צדק"
 -האחד ". צדק" הלשון לכפל פירושים שני נותן עזרא-האבן

 אחר רדפו לעולם: השופט בפני הבאים הדין בעלי אל קריאה
 . תפסידו אם בין, מכך תרוויחו אם בין. הצדק

, מתמדת להיות צריכה הצדק אחר הרדיפה -השני  וההסבר
 ר"האדמו. חייך ימי כל, פעם אחר פעם. רצופה, נמשכת

 רק. בצדק רק לרדוף יש -צדק  אחר: פרש מפשיסחא
 .כשרים באמצעים

 

 "צדק צדק תרדוף" )טז, כ(
מפסוק זה לומדת המשנה בפאה פרק ח' שמי שלא חיגר ולא 

אינו מת מן הזקנה, עד  -סומא וכו' ועושה עצמו כאחד מהם 
 שיהיה כאחד מהם.

מה הדין עם מי שמתחזה לצדיק? שאל רבי בונים מפשיסחא, 
האם אינו מת מן הזקנה עד שיהיה צדיק? ואם אכן נזה כך, האם 

 זה מן הצדק והיושר?! מגיע לו פרס?!
והוא השיב במשל: עשיר מצא בדרך שיכור מתגולל ברפש. 
ציוה על משרתיו שיקחוהו וירחצו אותו, יניחו אותו בחדר יפה 

ורר האיש משכרותו שבבית עם בגדים חדשים של כומר. התע
והנה סביבו משרתים שפונים אליו בשאלה: מה תרצה לאכול 

 היום אדוני הכומר? מה תרצה לשתות? וכדו'.
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 וסיפורים יםליקוט
 שופטים - נפלאים
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 להצלחת הבה"ח מרדכי  בן פערל ני"ו

השיכור היה בטוח שהוא חולם. הרי הוא עני ושיכור ומה זה כל 
מחזה התעתועים הזה? אבל ככל שהמשיכו המשרתים לכרכר 

.. והוא סביבו הוא השתכנע שאכן זה חלום שהוא היה עני.
בעצם כומר מכובד. ואם כך זהו מחייבו ללכת אל הכנסיה 

 ולשמש שם ככומר ומזה הוא חשש כי הוא יידע לתפקד.
והחליט לערוך מבחן מהו בעצם. הוא ינסה לקרוא בספר ואם  

יצליח, סימן שהוא כומר והיותו עני זה החלום. הוא ניגש אל 
וניסה ללא הועיל לקרוא בהם. אז זה סימן שהוא  ספרי התיפלה

 עני. אבל המשרתים ממשיכים לכרכר ולבלבל אותו.
ואז הגיע למסקנה הבאה: אני באמת כומר מכובד. מה שאני לא 
מבין באותיות הקטנות, זה רק ראיה שכל הכמרים לא מבינים 

 כלל מה כתוב בספרים.
עולם שהוא סיים רבי בונים: זה עונשו של מי שמרמה את ה

שהוא עצמו מתחיל להאמין בכך. וכאשר מתעוררות  -צדיק, 
אצלו ספיקות כיצד יתכן שצדיק לא יודע בין ימינו לשמאלו, 
הוא מתרץ זאת בכך שכל הצדיקים אינם יודעים בין ימינם 

 לשמאלם.
ובעצם זה עונש גרוע יותר ממתחזה לפיסח או חיגר, כי בכך 

 הוא מאבד את כל העולמות.

" ויראו ישמעו העם וכל מישראל הרע תובער"
 (ז, יז)

 ממרא בזקן כך כל התורה שהחמירה הטעם את להסביר ניתן
 שאילו. סדום אנשי על" יצחק עקדת" בספר שכתב מה לפי

 משום זאת עשה שהוא אלא שחטא ויודע שחטא אדם לגבי
 מדרכו ישוב שפעם תקווה יש אז הרי, היצר בניסיון עמד שלא

 סתם לא פשעיהם את עשו הם סדום אנשי לגבי אולם. הרעה
 . מכל גרוע וזה... שלהם והמשפטים החוקים לפי אלא
 כביכול אלא, סתם חוטא איננו הוא, ממרא זקן בדין גם ולכן

 (נתנזון ש"רי) !תקנה לו אין כן ועל" הלכות פוסק"
 

 בין לדם דם-בין למשפט דבר ממך יפלא כי"
 אשר המקום-אל ועלית וקמת... דין לדין

 (ח, יז" )בו אלקיך' ד יבחר
 ודמנו יקר הוא הגויים של דמם מדוע" לדם דם בין" תתפלא אם

 כלפי ואחר לגוי אחר הוא החוק מדוע" לדין דין בין? " הפקר
 לארץ לעלות עליך"! ועלית וקמת" היא התשובה? היהודי

 ! דין יהיה ודינך הפקר יהיה לא דמך גם ואז ישראל,
 (ז"רשב לפי)

 

 ימי כל בו וקרא עמו והייתה ...תורה משנה"
 (יט, יז" )חייו

 מן יקח הכל, חייו ימי קורות כל את המלך יקרא התורה בספר
 שאלות לכל והתשובה הפתרון את בתורה וימצא התורה
 .החיים

 (סופר חתם)
 

 וקראת, עליה להילחם עיר אל תקרב כי"
 (י, כ" )לשלום אליה

 אדם שאין, המלחמה שאפילו. השלום של כוחו גדול כמה ראה
: הוא ברוך הקדוש אמר, וברמחים בחרבות אלא לתוכה יורד

 אלא תחילה פותחין תהיו לא, מלחמה לעשות הולכים כשתהיו
 אליה וקראת, עליה להלחם עיר אל תקרב כי: "שנאמר, בשלום
 ".לשלום

 כשביקש! השלום חביב מה ראה: חלפתא בן שמעון רבי אמר
 מחזיק שהוא כלי מצא לא, ישראל את לברך הוא ברוך הקדוש

, יתן לעמו עוז' ה: "שנאמר, השלום אלא בו לברכם הברכות כל
 ".בשלום עמו את יברך' ה
 

 (א, כא" )חלל ימצא כי"
 הרבה אז נהרגו ר"שבעוה הראשונה העולם מלחמת בתקופת

 ע"זי מחעלים ליב יהודה משה רבי ק"הרה פעם אמר י"מאחב
 פרשת בסוף מצאנו הנה( ע"זי מטריסק' הק המגיד נכד)

 תצא כי כדכתיב מלחמה מעניני מדבר שהכתוב שופטים
 בתחילת כך ואחר' וגו ורכב סוס וראית אויביך על למלחמה

 כי כדכתיב מלחמה בענין הכתוב מדבר שוב תצא כי פרשת
 ובאמצע', וגו בידך אלקיך' ה ונתנו אויביך על למלחמה תצא

 ללמדך ערופה עגלה בפרשת לדבר הכתוב הפסיק הפרשיות
 שמלחמה כזה בזמן שאפילו מישראל אחת נפש של חשיבותו

 חשובה זאת כל עם, הרף בלי לרוב נהרגים ואנשים בעולם שורר
 . מישראל ונפש נפש כל, מאוד עד

 

 (ט, כא" )וגו׳ הנקי הדם תבער ואתה"
 מקלט ערי בספר ביאור וביתר) יונתן בתרגום איתא פלא דבר

 גדול נס נעשה שהיה(, לועז מעם בילקוט הובא הרמב״ן בשם
 היתה, העגלה שנערפה ימים כמה שלאחר, ערופה בעגלה
 שם איתא הרמב״ן בשם) תולעים של קיבוץ ממנו יוצאת

, בבגדו ונדבקו, הרוצח אל והלכו(, גדולה אחת תולעת שיצאה
 עד, בגדו על שוהים והיו, מבגדו לעוקרם יכולה בריה שום ואין

 ומתגלגל הולך היה והדבר, ותמהים, אותם רואים האנשים שהיו
 נחל ובס׳, )אותו דנים והיו, לבי״ד בא היה שהרוצח, כך לידי

, לביתו עד הולכת היתה שהתולעת, כעי״ז כתב קדומים
, כתבו עה״ת והש״ך בחיי והרבינו(. שם עומדת ונשארת

 ה"ואת של התיבות וסופו, להרוצח הורגת היתה שהתולעת
 היוצאות, הנ״ל לתולעת לרמז, רימ״ה הוא י"הנק ם"הד ר"תבע

 .הרוצח את והורגת, העגלה מן
 (מ״ל בילקוט מובא, אמונים שומר)

 

 א גוט שבת
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