
  

 

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

 לפרשהפנינים     
  

שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך """"
אלקיך נתן לך לשבטיך ושפטו אלקיך נתן לך לשבטיך ושפטו אלקיך נתן לך לשבטיך ושפטו אלקיך נתן לך לשבטיך ושפטו ' ' ' ' אשר דאשר דאשר דאשר ד

  )יח, טז(                                                                """"את העם משפט צדקאת העם משפט צדקאת העם משפט צדקאת העם משפט צדק
למה הסמיך הכתוב  - שפטים ושטרים תתן לך

שבסוף  הפרשה , הרגלים'  שופטים לפ' פ
כי פרשת הרגלים כוללת גם מצות ? הקודמת

ר והיתום שצריך לשמוח עם הג, צדקה
 בוהה בכל מקום שמזכיר הכתו. למהוהא

' ושמרו דרך ד: "צדקה מזכיר גם משפט
וכן , )יט, בראשית יח" (לעשות צדקה ומשפט

תהלים " (משפט וצדקה ביעקב אתה עשית"
משום שבמקום שאין משפט יש חשש ). ד, צט

משוד , שהרכוש בא לו לאדם על ידי גזילה
ה אין הצדקה ובאופן ז, עיים ואקת אביוים

כיוון שבעבירה בא הרכוש , חשבת לכלום
ה משפט וצדקה 'יש אפוא צורך שיהי. לידו

 בא - ולכן כיוון שהזכיר כאן עיין צדקה . ביחד
 )ליקוטי יהודה(      .גם להזהיר על עייי משפט

 
' אשר דשפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך 

 את העם משפט אלקיך תן לך לשבטיך ושפט
על הפסוק  ל במדרש"על דרך שאמרו חז - צדק

יך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים תוארש
ואו , ה ותן חסד ורחמים"שהקב, )הושע ב(

 ברית ובזה כרת, ותים צדק ומשפט
ה "והה הקב. יםהאירוסין בין שי הצדד

, חיל לו בגודל רחמיו ורב חסדיו את הארץה
, טוב גדולות ובתים מלאים כל םותן לו ערי

: וזה. שפט במדיהמולכן עליו להכיס צדק ו
' שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ד

וגם , זה החסד והרחמים שלו, ךאלקיך תן ל
ט פ את העם משו ושפט- אתה תתן את חלקך 

  )חתם סופר(                                               . צדק

 
שבע  - שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך

שתי ": שערים"וה). ספר יצירה(שערים בפש 
 -והפה , שי חירי האף, שתי עיים, אזים

שדרכם עוברים הרשמים החיצוים לתוך תוכו 
שפטים : "ואומר על זה הכתוב. של האדם

שדרך , תשים לב, "ושטרים תתן לך בכל שעריך
. השערים הללו לא יעברו כל דברי תיעוב ויבול

העיים לא יראו , האזים לא ישמעו דברי בלע
 )ה"של (             .דבר תהפוכותוהפה לא י, ברע

 
,  לך- שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך

קשוט , קודם לכל תשפוט את עצמך. לעצמך
ובאות המידה שאתה מודד . עצמך תחילה

שלא תהא מקיל . לעצמך תמדוד גם לאחרים
, מוחל וותרן לעצמך; לעצמך ומחמיר לאחרים

דורש מהם , ומדקדק עם אחרים כחוט השערה
 בכל - בכל שעריך . מקיים בעצמךמה שאיך 

 )תולדות יעקב יוסף (   . השיעורים והמידות שלך

 
 בתפילתו או -  שפטים ושטרים תתן לך

השיבה שופטיו כבראשוה ויועציו : "אומרים
ומה " כבראשוה"מה ". כבתחילה

 בתחילה כאשר השופט או - ? "כבתחילה"
המהיג עולה ויושב על כסא ההתמות 

כווותיו אמות וטהורות לשרת את , והההגה
אבל בהדרגה הוא .  כפים ובור לבבןהעם בקיו

מתרפה והולך בתפקידו מתוך גיעות ופיות 
השיבה : ועל זה או מתפללים. אישיות

שהשופטים שלו ישובו , "כבראשוה"שופטיו 
וכן , כמו בשעת בחירתם, להתהג כבראשוה

גו לפי כמו שה, "כבתחילה"יועציו יהגו 
  .שהתחילו לשמש בתפקידם

 )יץ'ה אלעזר טאוב ממודז'שאול ידידי' ר ר"אדמו ( 

 
וסמוך לו בפרשה זו  -  שפטים ושטרים תתן לך

מה עיין מזבח ". 'אצל מזבח ד.. לא תטע לך"
מה מזבח תוכו :  רמז יש כאן-? אצל דייים

,  וציפויו חושת-  מזבח אדמה תעשה לי -עפר 
; ין ושופט ומהיג בישראלכך צריך להיות די

בחית , ח מבפיםרו-עליו להיות עוותן ושפל
 בעל מצח חושה ועוז רוח - ת וחוש, עפר ואפר
כשבא להגן על קודשי האומה גד , כלפי חוץ

  .אלה הרוצים להתקש בהם
 )הרב מאיר שפירא מלובלין (                

        
לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח """"

ד יעור עיני חכמים ויסלף ד יעור עיני חכמים ויסלף ד יעור עיני חכמים ויסלף ד יעור עיני חכמים ויסלף שחד כי השחשחד כי השחשחד כי השחשחד כי השח
        )יט, טז(                                                                                                   """"דברי צדיקםדברי צדיקםדברי צדיקםדברי צדיקם

 דורשי - ולא תקח שחד.. .לא תטה משפט
האותיות " שחד"רשומות אמרו שאחר אותיות 

. שאחר שוחד תבא תטה, רמזו בזה, "תטה"הן 
" שחד"שהאותיות שקודם , ויש להוסיף עוד

ו "כי על ידי השחד יש ח, "גזר"וגם " רגז"הם 
  )חל קדומים(              . ל"ר, ואחר כך גזר, רוגז

 
 בחובת הלבבות אמר שמדרך - ולא תקח שחד

הוא משדלו , כיצד, יצר הרע ליתן לאדם שוחד
, וכבר למד תורה הרבה, שכבר עשה מצוות דיו

גם על זה . כתורהומותר לו לעשות משהו שלא 
  .תקח שחדלא : הזהירה התורה

 )בחיים מקוסו' ר ר"אדמו (                

 
 אשה אלמה כסה אצל - ולא תקח שחד

ובדמעות , רבה של קוטא, לה'יהושע' הגאון ר
שליש סיפרה לו על עוול שעשה לה על ידי 

וביקשה מהרב שיזמין את , אחד מתושבי העיר
  לה ולא רצה 'יהושע' סירב ר. פלוי לדין תורה

  

שוחד הוא לאו דווקא : אמר. לשבת בדין תורה
. אפילו שוחד של דמעותאלא , שוחד של כסף

ולא אוכל להוג בלי , בפרט דמעות אלמה
 )מעיה של תורה (                              . משוא פים

 
, יצחק'  אמר ר- כי השחד יעור עיי חכמים

שהרי שתי , מפי מה לא תגלו טעמי תורה
, מקראות תגלו טעמין כשל בהם גדול העולם

בה אמר שלמה אי אר, כתיב לא ירבה לו שים
וכתיב ויהי לעת זקתו שיו הטו . ולא אסור
ואמר , וכתיב לא ירבה לו סוסים. את לבבו

וכתיב ותצא , שלמה אי ארבה ולא אשוב
הרי : ומקשים). סהדרין כא(מרכבה ממצרים 

כי השוחד יעור , גם בשוחד אמר בתורה הטעם
ומדוע לא אמר שלמה אי אתן , עיי חכמים

,  ההסבר הוא- ? יןלשחד אותי ולא אטה את הד
כי באלו המצוות שמסרו טעמן חשב שלמה 

לאשים פשוטים שקל , שהם אמרו להדיוטות
והוא הרגיש בעצמו , להם לסור מדרך הישר

. שהוא חכם ותקיף בדעתו ולכן הוא לא ייכשל
אן אין מקום כ. לא כן באזהרה על איסור שוחד

שהרי , עם אמרו הדברים- לטעות שרק לפשוטי
 י חכמים"אמר בפירושכי השוחד יעור עי"  

 )ליבוש חריף' ר (                

 
 לא כל אחד - כי השחד יעור עיי חכמים

שחכם בעייו ואפילו לא זה שמוחזק חכם 
אפשר לטעות . בעיי הבריות הוא באמת חכם

מקור , ה"אבל הקב. ולהטעות בכגון זה
וכאן התורה . עדותו אמה, החכמה והתבוה

  .השוחד יעוור" עיי החכם ממש"מעידה ש
 )חפץ חיים (                

        
ה וירשת את ה וירשת את ה וירשת את ה וירשת את ''''צדק צדק תרדף למען תחיצדק צדק תרדף למען תחיצדק צדק תרדף למען תחיצדק צדק תרדף למען תחי""""

  )כ, טז(          """"אלקיך נתן לךאלקיך נתן לךאלקיך נתן לךאלקיך נתן לך' ' ' ' הארץ אשר דהארץ אשר דהארץ אשר דהארץ אשר ד
 חכמי המוסר אומרים שאם - צדק צדק

מזדרזים בתית הצדקה ערכה וחשיבותה 
 -צדק צדק : וזה הרמז. כשתי צדקות, כפליים

אם , אם תרדוף, ותתיחשב לך כשתי צדק
  )א"הרב חיד(                   .תמהר ותחיש תיתה

 
גם .  בצדק תרדוף צדק-  צדק צדק תרדף

ולא , הרדיפה אחרי הצדק צריכה להיות בצדק
 )בום מפשיסחא' רבי ר (                              .בשקר

 
החידושי (ל " מורי זקי ז- צדק צדק תרדף

ציו לא מ, אמר בשם הרבי משפיסחא) ם"הרי
ורק , לשון הרחקה בתורה בשום איסור

רק בשקר עשתה . החכמים תיקו סייגים
, מדבר שקר תרחק: התורה עצמה גדר ואמרה
, "אמת"ב, וגם כאן. להראות על חומר האיסור

  שלא מציו כן במקום , אמר צדק צדק תרדף



, וכתוב תרדוף. כי האמת יסוד הכל, אחר
חלטת אי אפשר לבוא לאמיתות המו" הייו

לכן לעולם , של האמת בהאי אלמא דשיקרא
לדעת כי עדיין איו , יש לרדוף אחרי הצדק

וכרודפים אחרי הצדק בעולם . מוצדק כראוי
. משיגים אותו בשלימות בעולם הבא, הזה

 מעין רמז -ה וירשת 'למען תהי: וזהו שאמר
 )שפת אמת (    .עולם שכולו חיים, לעולם הבא

        
לך אשרה כל עץ אצל מזבח לך אשרה כל עץ אצל מזבח לך אשרה כל עץ אצל מזבח לך אשרה כל עץ אצל מזבח לא תטע לא תטע לא תטע לא תטע """"
        )כא, טז(                          """"אלקיך אשר תעשה לךאלקיך אשר תעשה לךאלקיך אשר תעשה לךאלקיך אשר תעשה לך' ' ' ' דדדד

 אמר ריש -  לך אשרה כל עץ- לא תטע
כל המעמיד דיין שאיו הגון כאילו : לקיש

 עומדו). סהדרין ז(וטע אשרה בישראל 
 כי סתם -? משל דיין שאיו הגון לאשרה

וכל מי שרואה פסח , עבודה זרה  יש לה היכר
ז לפיו ויודע להתרחק "וכדומה יודע כי ע

בחיצויותה אין כאן ; לא כן אשרה. ממה
אלא שפימיותה עבודה  , אלא עץ רען ויפה

למראית עין ; הוא הדין דיין שאיו הגון. זרה
אלא שבפימיותו , הוא לבוש איצטלא דרבן

  .הוא מושחת ומטעה את הרבים
 )יק'חיים סולביצ' בשם ר(                             

  
' לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ד

אזהרה לוטע אילן ולבוה בית בהר  - אלקיך
היופי של מקום המקדש צריך ). י"רש(הבית 

יופי הובע מקדושתו , ילאילהיות פימי וע
ואם לא די לך בקדושת . דור חיצויולא מהי

אלא אתה רוצה ליפותו בעיטור , המקום
דש הובע סימן שאתה מקל בוי הקו, חיצוי

כל המעמיד : "ל"ולכן אמרו חז. מתוך תוכו
צל אדיין שאיו הגון כאילו וטע אשרה 

אם ממים דיין , )סהדרין ז" (מזבח
איו "ויראה  בתורה, שבהתהגותו המוסרית

הוא יפה : אלא יש בו מעלות חיצויות, "הגון
 הרי זה כאלו -דברן ועשיר וכדומה , תואר

מקום יופי פימי שב, צל המזבחאוטע אשרה 
  .בור חיצויישל תורה ויראה בא הד

  )אבי אזל(                        
        

' ' ' ' ולא תקים לך מצבה אשר שנא דולא תקים לך מצבה אשר שנא דולא תקים לך מצבה אשר שנא דולא תקים לך מצבה אשר שנא ד""""
 )כב, טז(                                                                                            """"אלקיךאלקיךאלקיךאלקיך

 -  אלקיך' ולא תקים לך מצבה אשר שא ד
, עולם הזה דומה לפרוזדור בפי העולם הבא

י לין התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכס לטרק
כל עבודת האדם צריכה ). ד טז"אבות פ(

תעוגי העולם הזה . להיות הכה לעולם הבא
ולכן אומרת , )חציו לכם" (לך"קראים 

אל תעשה , "ולא תקים לך מצבה: "התורה
ליסוד מוצק ולדברי , למצבה" לך"את ה

  .אלא כעין הכה לעולם הבא, צחי
  )קדושת לוי( 

  

נה נה נה נה והגדלך ושמעת ודרשת היטב והוהגדלך ושמעת ודרשת היטב והוהגדלך ושמעת ודרשת היטב והוהגדלך ושמעת ודרשת היטב וה""""
אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת 

  )ד, זי(                                                                                          """"בישראלבישראלבישראלבישראל
י פדברי תורה של הצדיק האמיתי אמרים כ

שמשפיעים עליו ממרום להכיס בלבות בי 
אבל אם מכיים . ישראל אמוה ויראת שמים

אף , דברי תורה לעשותם אים ומהוקצעים
', אים לרצון לפי ד, אם מכווים לאמת

 תיטיב -ודרשת היטב . ועלים פעולתםאים פ
 גם כיוות לאמת - והה אמת , לדרוש

 הכיות מקודם -אבל אם כון הדבר , בדבריך
עשתה התועבה , שיהיו מלוטשים ויפים

 דברים הללו לתועבה הם ואים -הזאת 
 )החוזה מלובלין (                              .משפיעים

  

על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת """"
  )ו, זי(       """"עד אחדעד אחדעד אחדעד אחדהמת לא יומת על פי המת לא יומת על פי המת לא יומת על פי המת לא יומת על פי 

ביקש קהלת למצוא דברי ) קהלת יב(כתיב 
שלא , ון דיים שבלבדביקש קהלת ל, חפץ

יצתה בת קול ואמרה . בעדים ושלא בהתראה
על פי שים עדים , וכתוב יושר דברי אמת: לו

הקשה ). ה כא"ר(או שלשה עדים יומת המת 
בת הקול קבעה רק שצריכים , א"מהרש
 מהפסוק הזה אבל כיצד למדים, עדים

 וראה לומר לפי - ? שצריכים גם התראה
מין , )א"ה ה"סהדרין פ(הירושלמי 

, "יומת המת"שאמר , להתראה מן התורה
אלא להודיע באיזו מיתה הוא ? וכי המת מת

הקול שהשיבה ואמרה -לכן בתשובת בת. מת
על פי שים עדים או שלשה , את כל הפסוק

שי כלולה תשובה על , עדים יומת המת
שאין דים על פי אומדא אלא , העייים

 )תורה תמימה(                    .בעדים ובהתראה
            

דם בין דם בין דם בין דם בין - - - - כי יפלא ממך דבר למשפט ביןכי יפלא ממך דבר למשפט ביןכי יפלא ממך דבר למשפט ביןכי יפלא ממך דבר למשפט בין""""
דין לדין ובין ונגע לנגע דברי ריבת דין לדין ובין ונגע לנגע דברי ריבת דין לדין ובין ונגע לנגע דברי ריבת דין לדין ובין ונגע לנגע דברי ריבת 
בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר 

 )ח, יז(                 """"אלקיך בואלקיך בואלקיך בואלקיך בו' ' ' ' יבחר דיבחר דיבחר דיבחר ד
טים הוראים ועל אם תתפלא על המשפ

 -" בין דם לדם", היסורים שעם ישראל סובל
" בין דין לדין", מדוע דמיו הפקר וגר כמים

ובין גע ",  מדוע כל יום גזירות חדשות עליו-
 מודע כל כך הרבה צרות ופגעים -" לגע

 גורם -" דברי ריבת בשעריך. "עוברים עליו
שאת חים , לכל זה הריב שבתוכו

  )קול אומר קרא(      .בקרבוהמפעפעת 

        
כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין 

, אם הדין סתום ממך -  דין לדין ובין גע לגע
 לדם ךמבדיל בין דם של הרי זה מפי שאתה

סהדרין (ל "ביגוד למה שאמרו חז, אחרים
מי אומר (מי יימר דדמא דידך סומק טפי ) עד

 שתבחן וכן במקום). ?שדם שלך אדום יותר
 שאחרים כמו שאין אתה רוצה, בין דין לדין

אתה , כך לא תעשה לאחרים, יעשו לך עוולה
ובין . בןי דיך לדין אחר, מבדיל בין דין לדין

שאם אתה עושה דבר שאיו הגון , גע לגע
כי בדרך הטבע אין , דרכך להצדיק מעשיך

אבל , )ב יח"געים פ(אדם רואה געי עצמו 
אין אתה , רים וחסרוםאם רואה געי אח

 -דברי ריבות בשעריך . ם לכך זכותימצדיק
  )פרדס יוסף(             . ובסופם ריבות ומריבות

        

על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט """"
אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן 

  )יא, זי(""""יגידו לך ימין ושמאליגידו לך ימין ושמאליגידו לך ימין ושמאליגידו לך ימין ושמאל- - - - הדבר אשרהדבר אשרהדבר אשרהדבר אשר
לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין 

ומר לך על ימין שהוא אפילו א - ושמאל
הדיוק ). י"רש(שמאל ועל שמאל שהוא ימין 

ימין לא תסור , ה צריך לכתוב'שהי, הוא
, ושמאל מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל

  )שיף ם"מהר(         .משמע שזה ושא הגדתם

        
לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין 

ימין , ין זו רק לשון מליצה א-ושמאל  
, ושמאל כי יש בזה רמז על עיין הצדקה

עשר בשביל : והיא, ל עשו משמאל ימין"שחז
, ן ימית"ן שמאלית עשו שי"משי, שתתעשר

ואל . וחידשו להתיר מתן צדקה שלא לשמה
יאמר האדם שלא תיתכן שדעת תורה היא 

על זה אמר לא , לקיים מצוה שלא לשמה
  )דרכי תשובה(                . שמאלימין ו... תסור

' ' ' ' שום תשים עליך מלך אשר יבחר דשום תשים עליך מלך אשר יבחר דשום תשים עליך מלך אשר יבחר דשום תשים עליך מלך אשר יבחר ד""""
אלקיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך אלקיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך אלקיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך אלקיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך 
לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא 

  )טו, יז(                                                                                                                    """"אחיך הואאחיך הואאחיך הואאחיך הוא
מלך ,  אמר רבי אשי- שום תשים עליך מלך

דכתיב שום , שמחל על כבודו אין כבודו מחול
 שתהא אימתו עליך -תשים עליך מלך 

היכן מרומז בפסוק , ומקשים). קדושין לב(
 ויש לומר שהדיוק -? הזה שאין כבודו מחול
שימות , "שום תשים"הוא מכפילות הלשון 

והה אם המלך . בזה אחר זה, הרבה במשמע
פ שעשה ברגע זה "אע, מוחל על כבודו

הרי תכיון חל החוב לשים אותו למלך , הדיוט
  .ממילא מחילתו איה מחילה, מחדש

  )שיטה מקובצת (   

        
ה כשבטו על כסא ממלכתו וכתב ה כשבטו על כסא ממלכתו וכתב ה כשבטו על כסא ממלכתו וכתב ה כשבטו על כסא ממלכתו וכתב ''''והיוהיוהיוהי""""

לו את משנה התורה הזאת על ספר לו את משנה התורה הזאת על ספר לו את משנה התורה הזאת על ספר לו את משנה התורה הזאת על ספר 
  )יח, יז(" " " " מלפני הכהנים הלויםמלפני הכהנים הלויםמלפני הכהנים הלויםמלפני הכהנים הלוים

 אם עשה - ה כשבתו על כסא ממלכתו'והי
). י"רש(כדאי הוא שתתקיים מלכותו , כן

הפירוש הוא אלא ? ה צריך לכתוב'בשבתו הי
 -  אם יתהג כל שות ממשלתו - ה 'והי"

 כיום שעלה -" ו על כסא ממלכתוכשבת
, שבו הוא טוב ומטיב, כיום הכתרתו, למלוכה

מתהג בחסידות ומוחל , רחום וחון לכול
ובאותה ההרגשה ימשיך , לכל החוטאים

   ". כדאי הוא שתתקיים מלכותו", למלוך
  )כתב סופר (  

  
ל "איתא בחז: ר מגור הוסיף ופך"והאדמו

כל העולה ): ג"ג ה"ירושלמי בכורים פ(
הרי שביום . לגדולה מוחלין לו כל עווותיו

עלותו על כסא ממלכתו הוא צדיק וקי מכל 
 תמיד - ה 'והי: "ואומרת  התורה. חטא ועוון

 שלא -" כשבתו על כסא ממלכתו-ה ככה 'יהי
ון ט השלידבק בו בשתו ממשלתו מעריצות

אלא קי וטהור ישאר , ומתאוות המושלים
    .כביום שבתו על כסא ממלכתו

  
ה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את 'והי

מלך ישראל שהוא  - משה התורה הזאת
 שתי מהיג האומה צריך למזג בקרבו

 -קאות ; תהן תקיפות והן עיוו: סגולות
י ה"על פיחס הקאי אמר . ואחוה וריעות

ופיחס זה אליהו ". תן לו את בריתי שלוםו
אין אליהו בא לרחק אלא : "שעליו אמר

: וזה שביקש ממו אלישע תלמידו". לקרב
שיגלה לו את , "ויהי א פי שים ברוחך אלי"

, של השיות הזאת, "פי שים"הסוד של 
וזה . ה ובאחדות מלאה'שיהיו בהרמוי

 ה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את'והי"
המהיג צריך לאחד , "משה התורה הזאת

 התורה -" משה התורה"ולמזג בקרבו את 
מצד אחד יד : הכפולה והסגולה הכפולה

ומצד שי , ל"חזקה ותקיפה ומשמעת ברז
  )ילקוט מרגלית (    ".לבלתי רום לבבו מאחיו"

  

והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען """"
אלקיו לשמר את כל אלקיו לשמר את כל אלקיו לשמר את כל אלקיו לשמר את כל ' ' ' ' ילמד ליראה את דילמד ליראה את דילמד ליראה את דילמד ליראה את ד

ברי התורה הזאת ואת כל החקים ברי התורה הזאת ואת כל החקים ברי התורה הזאת ואת כל החקים ברי התורה הזאת ואת כל החקים דדדד
   )יט, יז(                                                                                            """"האלה לעשתםהאלה לעשתםהאלה לעשתםהאלה לעשתם

לשמר את כל דברי התורה .. למען ילמד
י "מה כוות רש). י"רש( כמשמעו - הזאת

 הכווה שתשמור את התורה כפי -? בזה
ולא תכיס בה שום פלפולים , שט הפשוטפה

כי אפילו שלמה המלך כשל , וכווות צדדיות
 ארבה ולא אי: אמר, כשדרש טעמא דקרא



 

  

 צריכים הרבה -ומהו למען ילמד . אסור
     ".כמשמעו"ללמוד כדי להבין את ה

  )יהושע מקוטא' בשם הגאון ר(
  

לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן """"
המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים 

        """"על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראלעל ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראלעל ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראלעל ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל
  )כ, יז(    

 חבר סוחרים:  משל- לבלתי רום לבבו מאחיו
פ שלא "ואע, סע יחד לליפציג לקות סחורה

זה מרבה , כולם קוים סחורה במידה שוה
אין לאחד מהם יתרון מעלה על , וזה ממעיט

מי , ואדרבה. שכולם קוים בהקפה, חברו
ומי , שקוה לו הרבה סחורה חייב הרבה

ואין לאחד , שקוה לו מעט סחורה חייב מעט
ים במה דבר. להתגאות ולהתפאר על חברו

, כשהם כולם אשים ישרים: אמורים
אבל אם יש . םהשבדעתם לשלם את חובורתי

הם עשויים , להם כווה רעה לפשוט את הרגל
שמי שיש לו הרבה , להתגאות זה על זה

סחורה משל אחרים רואה את עצמו עשיר 
. אין למלך במה להתגאות: המשל. יותר

ר משל העם ואף יש לו עושר תאמם כבודו יו
בל כשעושה חשבון עם פשו שהוא בעל א, רב

ר מכל האשים שיושבים תחוב גדול יו
, במדיתו וסופו שפרעים ממו הרבה יותר

לא יגיע לידי , לפי ערך גדולתו ומעמדו הרם
  )המגיד מדובא(                                .גיאות הלב

  
לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן 

 יש כאן רמז למה - המצוה ימין ושמאל
כל אדם שיש בו גסות ) סוטה ד(ל "שאמרו חז

כי העושה . הרוח כאילו עובד עבודה זרה
מצוה ומתגאה בה מסיר ממו מידת העוה 

" מצוה"ואם וריד מן , "מה"הקראת 
זוהר (ל "ובחז". צו"שאר , "מה"אותיות 

אין צו אלא ) ובסהדרין ו. בראשית כז
 וזהו לבלתי רום שאמר צו לצו, עבודה זרה

לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין 
אות ימין " מצוה"שלא יסיר ממלת , ושמאל
 וישאר "הא"ואות שמאל שהיא " מם"שהוא 

  )חתם סופר(                 .רמז לעבודה זרה, "צו"

  
  

לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן 
 כי בשאול מציו  שסיבת חטאו -  המצוה

 היתה בגלל עוותותו 'שסר ממצוות ד
ושמואל הוכיחו , ששמע לקול העם, ושפלותו

הלא אם קטן אתה בעייך ראש שבטי "על זה 
אבל , "לבלתי רום לבבו"וזה ". ישראל אתה

  .יחד עם זה ייזהר שלא יסור מן המצוה
        

  )יג, יח(                                """"אלקיךאלקיךאלקיךאלקיך' ' ' ' ה עם דה עם דה עם דה עם ד''''תמים תהיתמים תהיתמים תהיתמים תהי""""
ה 'חמן מברסלב לא הי'  ר-  ה'תמים תהי
ל "ופירש את דברי חז. וק בחקירהגורס העיס

הלואי אותי עזבו ותורתי ) פתיחתא איכה(
: על אלה ההולכים בדרכי החקירה, שמרו

 שהיו מפסיקים לעסוק -הלואי אותי עזבו 
 והיו לומדים - ותורתי שמרו -ולחקור בי 

  ושומרים את התורה בתמימות ופשטות
 גדולת - ) ג, תהלים קמה(ולגדולתו אין חקר 

  . ין להשיג בדרך חקירההבורא א
  )ר משה מקוברין"אדמו(                                    

        
של תמים היא " ו"תי" ה- ה 'תמים תהי

, שאפשר לקפל בתוכה העולם ומלואו, גדולה
  )מקוצק' מ' מ' ר(.  חוץ מבעלי גאוה

        

 אף בחדרי -אלקיך ' ה עם ד'תמים תהי
 ואתה רק כשאין אדם רואה אותך, חדרים

גם אז , בלבד ואין זר עמך" אלקיך' עם ד"
  )אלשיך(           ". אלקיך' ה עם ד'תמים תהי"

        
 לא מציו בשום - אלקיך ' ה עם ד'תמים תהי

מן התורה או מדברי , דה טובהימצוה או מ
' שצריך אדם מישראל לקיימם עם ד, ביאים
ורק במידה התמימות אומר הכתוב . אלקיך

וכמו כן במידת ". יךאלק' ה עם ד'תמים תהי"
והצע לכת "העוה והציעות אומר הביא 

משום שבשתי המידות האלו ". עם אלקיך
הוא יכול ; יכול האדם בקל לרמות אחרים

, להתחכם ולהעמיד פים של איש תמים
כמו . בשעה שלבו מלא ערמה ותחבולות רשע

הגאוה מתעטפת , כן ישה עוה מזויפת
 מעיו של אדם ה'בטלית של עוה הואי סמוי

אם תמימות , ורק כלפי שמיא גליא, מהחוץ
. זו או עוה זאת היא אמיתית או מסולפת

' ה עם ד'תמים תהי: ולכן אומר הכתוב
שתי מידות . הצע לכן עם אלקיך; אלקיך

' התמימות והעוה צריכות קיום מאת ד: אלו
כי את הבריות אפשר , שהוא בוחן לבבות

  )פיחס מקוריץ' ר(                                .לרמות

        
  

,  פירוש הדברים-אלקיך ' ה עם ד'תמים תהי
שיהיו פיך ולבך שווים ולא תלך בדרכי 

ה תמים ולא 'אבל אין הפירוש שתהי. מרמה
טרת התורה כי כל מ, תבין תיבות החכמה

הריהו ,  בחכמהרתמי שמשיג יו; היא החכמה
מעלה את מדריגתו האישית ומתקרב יותר 

היא ' גם עצם יראת ד. לתכליתו בתור אדם
' הן יראת אד) "כח, איוב כח(חכמה כאמר 

ולא עוד אלא התעלמות מן ". היא חכמה
היא מדברי קבלת " לא תעשה"החכמה 

אל תהיו כסוס כפרד אין ", )ט, תהלים לב(
  )תן צבי פיקל' בשם ר, תועת המוסר(    ".הבין

  
  
  

 הליכות והלכות
 מקצת דיני טבילת כליםמקצת דיני טבילת כליםמקצת דיני טבילת כליםמקצת דיני טבילת כלים

 מלחמת בפרשת מטות או קוראים שלאחר
מדין שאלעזר הכהן ציוה את בי ישראל דיי 

" יתחטא"והוסיף אך במי ידה , הגעלת כלים
ולמדו משם מים שידה טובלת בהם דהיו 
מקוה חלקו הפוסקים אם זה רק רמז או 

 אסורבכל אופן . שזה מצוה מהתורה ממש
אפילו להשתמש בכלי לפי הטבלתו במקוה 

  .שימוש זמי  חד פעמי
ריעה לפרט כל דיים אלו וסה תקצר הי

  :לעמוד על עיקרם
 כלים העשוים ממתכת כגון :חומר הכלים

חייבים טבילה ' וכדו, כסף, זהב, ברזל
, פיירקס, דורלקס, כלי זכוכית. מהתורה

  . מדרבןחייבים בטבילה ארקפול , קורל
או חרס רגיל לא מצופה , אבן, עצם, כלי עץ

ילון חלקו כלי פלסטיק או י. פטורים לגמרי
  .הפוסקים והגו להקל בזה ולא לטובלם

וכן כלי חרס . כלי אמאיל יטבול בלא ברכה
מצופה במתכת או זכוכית כגון פורציליין 

  .יטבול בלי ברכה
חייב טבילה הוא רק לכלי : סוגי הכלים

סעודה וכן כלים שמכיים על ידם סעודה 
ישירות ולא כלים שצריכים לאחר השימוש 

, סכיים, מחבתות: ה כגוןבהם עוד פעול

 אבל עם ברכהוצלחות כל אלו טעוים טבילה 
מערוך , סכין של שחיטה כלים שלשין בצק

כל כלים אלו כיון שצריך ) ממתכת(לבצק 
לאחר השימוש בהם עוד פעולה של בישול 

  .ולכן טעוים טבילה בלי ברכה
ציצות שמאכסים בהם אוכל ישירות אבל 

כגון ציצות לסוכר לא אוכלים ישירות מהם 
 בלי ברכהחייבים טבילה אבל ' לקפה וכדו

אבל אם מאחסן בזה רק דברים סגורים עם 
אריזות פטור לגמרי וכן כלי וי שמוחים רק 

  .ליופי בלבד פטורים מטבילה
י גוי או במפעל " כלי שמוצר ע:בעלות הכלים
טעון ) אפילו פועלים יהודים(ששייך לגוי 

  .טבילה עם ברכה
ם שמיוצרים על ידי יהודי או על ידי וכלי

אפילו יש לו פועלים מפעל ששיך ליהודי 
ויש שהחמירו לטבול . ( אין טעון טבילהגויים

  ).בלי ברכה
וכלים שמיוצרים במפעל שיש בו שותפות של 
יהודי וגוי ביחד חלקו הפוסקים ויטבול בלי 

  .ברכה
כלים שעשויים על ידי מפעל יהודי שבעליו 

 קוה מהגויצר מכר לגוי והוא יהודים והמו
את הכלי כגון חיות בחוץ לארץ ששייכים 
לגוים אפילו כלים תוצרת הארץ חייבם 

  .טבילה עם ברכה
 כגון תביות אלומיום כלים חד פעמיים

שעשו לשימוש חד פעמי אם משתמש באמת 
רק חד פעמי אין טעון טבילה אבל אם 

כגון שימוש (משתמש הרבה פעמים בזה 
חלקו הפוסקים ויש שחייבו ) ל קרבאוכ

  . ויש שפטרובלי ברכהטבילה 
וכן כלי אריזה כגון צצת קפה או בקבוקי 
שתיה שרוצה להשתמש לאחר שרוקן אותם 

טבילה גם בזה חלקו הפוסקים ומצריכים 
 ויש שפטרו גם בזה אבל ודאי שאין בלי ברכה

צריך לרוקן את התכולה המקורית מיד אלא 
  .ד שיגמרמשתמש כדרכו ע

 
  
 

  מעשה חכמים
  שויה של שתיקה אחת

לים בוערות על קצה הלשון וכמעט מיכשה
שפכות החוצה ללא מעצורים תוך שימוש 
בכל התר קלוש על מת להשתיק את 

, טוב לקבל חיזוק ממעשה שארע, המצפון
ששויה , המספר את סיפורה של שתיקה אחת

  .אמד במאות אלפי דולרים במזמן
איש "מתוך הספר , דבריםוהרי עיקרם של 

כעדותו של אחד ממרביצי התורה , "לרעהו
  .בבי ברק

שמעולם לא התערב בעיי , אברך בן תורה
ואשר כל הכרותו עם הבק , עסקים

, הסתכמה בהוראת קבע למוסדות הילדים
 -ובמיוס קבוע של חמשת אלפים שקלים 

שוכע לחתום ערבות על סכום עתק עבור 
  .שכן וידיד קרוב

ולבו , צוקתו של השכן יכרה היטב על פיומ
ה שאל לו לסרב לידי טוב 'סבור הי. כמר
מין תמימות . ועליו להתגייס לעזור לו, שכזה

עורים מן הסוג שבית הספר של החיים דורש 
  .ה שכר לימוד גבוה ביותר'עלי

רץ לקבל את , הלווה מצדו הודה לו רגשות
ההלואה ולא הכביר בפרטים על העתיד 

ושמא הוא עצמו , התרחש עמו בזמן הקרובל
  !?לא ידע כיצד יתפתחו הדברים
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שבועות ספורים בלבד לאחר מכן מגלים 
וכל , הוא.  כי דירתו ריקה מאדםהשכים

לשוות דברו על . עלמו מן העין, חתופשמ
אך רק אדם , חובות עתק שהותיר אחריו

בה וידע באמת את ג, הל עד לאימהומב, אחד
ערו שברח יש.  ההלואותהסכום של אחת

א : ל והביו את מה שביקש לומר"לחו
  .ויפה שעה אחת קדם, להתיאש מן הכסף

, וכשבאו, האברך הכין את עצמו לבאות
, וקשו על דלת ביתו, המלוים, דשוכעבור ח

, לוים הביו את מצבומפתע הוה מ'לא הי
. אבל תבעו את פרעון החוב, השתתפו בצערו

ויסדר את , תחמקמלל הודיע שאיו מוהא
 ערב וועוד באות, העין עד הפרוטה האחרוה

  .חים"ביקש מרעיתו להתלוות אליו לסבב גמ
ץ שאליו ובשמעה האשה על ה, לראשוה, כך

ודרשה לשמע , בה הסכוםוחרדה מג, קלעו
מדוע איו יכול ?  מי הלוה- את כל הפרטים 

לא בעלה את פיו מים יה מתלהפתע? לשלם
, שום מלה על הבריחה". לשון הרע: "ואמר

שום מלה שביכלתה לרמוז משהו ולהסיר את 
  .הלוט מעל הוכל

היא הביה יפה שסיון גדול בשמירת הפה 
הוקירה את בעלה על , הזדמן לפיהם

וסתה גם היא , מים להתאפקוכוחותיו העצ
. בולחקור או לחש, מצידה להפסיק לשאול

  כשהיו , בערבים קשים. ה קל'לשיהם לא הי
יושבים ומסים למצא דרך לחסוך עוד 

היתה השאלה , כדי לפרוע עוד חוב, משהו
 מיהו האדם שהסב -מרחפת מעליהם כען 

והאברך סוכר את פיו ? להם כל כך הרבה זק
וטוען  בהגיון , ה כספת אוצרות'כאילו הי

שאין לכך משמעות , ה להפריךתשהיא התקש
  .לגופו של העין

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ץ התקבלה בבית האברך הזמה לקראת הקי
להזמה . ל"לחתות קרובי משפחתה בחו

ולאחר דיון הוחלט , צרפו כרטיסי טיסה
בתקופת שהותה .  לשם לבדהסשאשתו תטו
עוד רגע . בפים מוכרות, לפתע, שם הבחיה

 השכה -ה 'וקריעת הפתעה מלטה מפי
מכל האשים שיש באמריקה ! לשעבר
  !הפגשבדיוק הזדמן להן ל, הגדולה

שקעה בשיחה , ה בחום'היא פתה אלי
לאן  "-ידידותית והתעייה בכות בשלומה 

לא ? למה איכם שומרים על קשר? עלמתם
  !".שמעו שאתם עומדים לעזב

השכה עצה בה עיים מבלבלות ויסתה 
ך חדשים ארוכים היא שבמ. לאמד את כותה

ה 'מדמית שכל מפגש שיתרחש עם שכותי
עיצת עיים , ל התעלמותיכל, לשעבר

הה  "-חודרות וסיון משפט מבין השים 
והה באה אשתו של , ...!"אשתו של הגב

בלי , ומתיחסת בכזו חביבות, הקרבן הראשי
  .שום רמז לעויות

על קצה דעתה לא עלה שאשת שיחתה כלל 
  ...איה יודעת על מעלליהם

ה מצב רוחה מרומם ' היהתכששבה הבי
ות סיפרה לבעלה אודות בהתלהב. להפליא

ועד העובדה מהמדהימה , הפגישה מהפתיעה
, שהשכן ואשתו אים שומרים להם טיה
, וככל הראה הם מודעים למצב החמור

  .ומאמיים שבאמת אים גבים
. חקר ודרש כל פרט. ש אף הואגהלווה התר
ומהן , ע שוב מה שאלה עליהםוביקש לשמ

 ה חייב'וגם הוא הי, התשובות שקיבלה
מסתבר שהם כלל אים ,  אכן-להסכים עמה 

  !כועסים
הוא . כוחות חדשים ורעים מסכו בפשו

כי , חש חובה גדולה להוכיח לידידו האברך
  הוא באמת . צודק הוא בהערכתו אליו, אכן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ורק קלע ,  דרך הואראיש יש! איו גב
עד , הוא אזר עז ותעצומות! ה קשה'לבעי

 הלואות מקומיות וכששבה הצליח לגיסש
ה בידה מלא סכום 'הי, אשת האברך ארצה

  !ההלואה
הרי לכם קצה קצהו של ערכה של שתיקה 

  !אחת
  
  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"קזצושרה 

  ה.ב .צ..ת
  

 


