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שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך... ושפטו את העם  
 )טז', יח'( משפט צדק
 .'תתן בכל שעריך'לומר ? די היה 'תתן לך' מדוע נאמר

 :נצח( ןזיכרו)מסביר נפלא בעל ה'קרן לדוד' זיע"א 
)קהלת   'על הפסוק 'וחכמת המסכן בזויה במדרש: מובא הקדמה

יוחנן וכי חכמתו של ר' עקיבא שהיה מסכן  ר'  אמר ט', טז'(
כגון זקן יושב  ן? מי שהוא בזוי בדבריוזויה? אלא מהו מסכב

ר פנים והוא כיוא מטה משפט, לא תלא תטה משפט וה ודורש
 .א לוקח שוחדוקח שוחד והמכיר פנים לא ת

את זולתו  דרש עולה כי כאשר האדם רוצה לשפוטהמדברי  לפי
וטין  למו נקי לחצהיטב שהוא ע הוא חייב לבדוק ,וו להוכיחא

צמך קשוט ע'להוכיח וזה שנאמר  תכווןהדבר עליו הוא מ מן
 'קשוט אחרים ואחר כך

השופט  'לך תתן וטריםשופטים וש'לכן באה התורה ומדגישה 
ושפטו את העם  'כך  רדם כל את עצמו ורק אחחייב לבדוק קו

 'משפט צדק
 

 רעיון נפלאזה  בענייןו

ברו ומוכיח אותו דם מאשים את חאר שאכ !שימו לב

אבל אם   ,ו באצבעורהנוהג הוא שהוא מצביע לעב

ישנם  ,לתומופנית לז תנראה שכאשר אצבע אחנתבונן 

ות המופנות כלפי המאשים עצמו  לשלושה אצבעות מקופ

שאתה מפנה לאחר  אחת ביקורת  כל על' :כאומרות לו

 מתוק מדבש! 'תבקר פי שלוש את עצמך...

***** 
 )טז', כ'( צדק צדק תרדוף

למד מפסוק זה את   (םיקוטים נפלאי)ל 'גבעת שאול'בעל ה
האות   'צדק'החובה להפריש מעשר כספים כך: במילה 

  23האות הראשונה היא צ' בגימ'  ,רומזת לדלד'  האמצעית
הוא  םביניה וההפרש 633ק' בגימ'  את האחרונה היואוה

 מתוק מדבש! שבאמצע.הדל שהוא  תיתן לד' ותואשהמעשר 

***** 
 )יז', י'( מרת לעשות ככל אשר יורוךוש

  ואומרים בדרך צחות שאנו עם 'עם סגולה'עם ישראל נקרא 
 .לכל דבר ועניין הסגולה שלו ,מרובה סגולות

ברגע   ,ישנה סגולה נפלאה ביותר והיא נקראת 'אמונת חכמים'
 .שיהודי שומע ומציית לדברי החכם הוא יזכה לברכה וישועה

)נר לשולחן  ז שליט"איפר הגאון ר' מאיר יששכר מזוסבעניין זה 

: ישבתי בדין תורה עם מרן הגאון ר' בן ציון אבא שאול  שבת(
אחר  ליח של יהודי זצוק"ל שבו הגיע יהודי וטען שהוא ש

  .מתחנות מסוישנכשל בגניבה מ
מבית   אותו גנב מבקש לחזור בתשובה והוא מבקשהוא ציין ש

את החזר התשלומים כיוון   רו בינו לבין בעל החנותיסדישהדין 
אך הוא מעוניין להשיבו. בנוסף   ,נתייםה נאכל בילשכסף הגזי

 ביקש היהודי בשם הגנב את מחילתו של הנגנב.
ת  ובעל החנות אמר שהוא מוכן למחול בתנאי שידע את זה

 הגנב.
 לתומי אמרתי ,על פניו היה נראה לי שמדובר בתיק פשוט

 .םביניהלרבנו שאם תהיה הסכמה בין הצדדים שיסתדרו 
הוא  ,הגנב לצאת מהחדרוהנה הרב בפקחותו הורה לנציג 

דע לך שהיהודי הזה הוא בעצמו  ' ונות ואמר להח לפנה לבע
. וכאן הפתיע  'הגנב ומחמת הבושה הוא כאילו מדבר בשמו

  האם אתה מעוניין בכספך או'הרב את בעל החנות בשאלה: 
: א', יג'()פסק בהלכות גזילה  םהרמב" :ואני אסביר ?בברכה

ליו והחזיר דמי  אם רצה הגזלן לעשות תשובה ובא מא'
היא שאין מקבלים ממנו, אלא עוזרין   תקנת חכמים ,הגזלה

וכל המקבל ממנו דמי הגזילה אין רוח   .אותו ומוחלין לו
או   ' אם כך עליך לבחור בכספך בחזרהחכמים נוחה הימנו
  ?להנ" חכמים שתקנו את תקנת הרמב"םבברכה של אותם 
ומעדיף   על הכסף י מוחלנא'לרגע וענה בעל החנות שתק 

 ענה לו הרב במילה אחת 'תבורך'. 'את הברכה
שמעתי מבעלי שמועה   ,מסיים הרב מאזוז ,וראו זה פלא
יה הגונה במפעל  יבזכ תחנוהבעל שנה זכה  השבתוך אות

 מתוק מדבש! ' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך'הפיס. 
***** 

 )יח', יג'( לוקיך-ה' א מים תהיה עםת
היא למה האות ת' במילה תמים  :מקוצק זיע"א שאל יהרב

ולהיות   לתוכה סלהיכנכי כל יהודי יכול  :גדולה? והוא ענה
שהוא  כיוון והסיבה היא  .הגאווחוץ ממי שהוא בעל  ,תמים

 .בעולם לא יכול להרגיש תחת אף אדם
 

 מילתא דבדיחותאתמימות ובעניין 

אם היית  'מספרים על סבתא מרוקאית ששאלו אותה 

והיא ענתה  'הולכת לאי בודד מה היית לוקחת איתך?

  'טוב' 'כן הרבה'אמרו לה  'יש שם דגים?'בשאלה 

 '...אז הייתי לוקחת רק תבלינים'ענתה 

***** 
ולא לקחה ילך וישוב לביתו פן   האיש שראומי האיש אשר 
 חר יקחנה )כ', ז'(איש אימות במלחמה ו

י הוא  אשאם לא ישמע לדברי הכהן כד -פן ימות במלחמה רש"י:
 שימות

י כותב שכדאי הוא שימות אם לא  ויש לשאול: מדוע רש"
  לש יב? וכמו כן מדוע רש"י המתין עד התנאי השלישישו

הרי גם בתנאי של   ?ולא לקחה וביאר כך האיש שאיראדם ש
חיללו נאמר  כרם ולא נטע  לכו ובתנאי שבנה בית ולא חנ

 ומדוע שם רש"י לא הסביר כך? 'ימות במלחמה פן'
בשם ה'שאלת רב': כאשר הכהן  ראיתי הסבר מוסרי נפלא 

א נטע כרם ול'או  'מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו'מכריז 
יכול האדם להחליט לעצמו אם הוא חוזר או בכל   'חיללו

   .רק הוא ייפגע מכך זאת הולך למלחמה כי
ולא לקחה   אשה שאירי האיש אשר מ'יז אבל כשהכהן מכר

כאן הנפגע   ,ליט אני לא חוזרחיל מואותו ח ו'ב לביתילך וישו
תה  יש כאן את או ,חמה לא יהיה רק הואהאפשרי מהמל

וממילא אם הוא לא ישוב חלילה יגרם   .בונערה שמצפה לשו
 ון אותהה על חשבאב שלו כאן החומרהלכן  .לה צער וסבל
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 תשע"ו פרשת שופטים

 94גיליון  -שנה שניה 

 בס"ד

 62.94 – כניסת השבת
 62.92 –יציאת השבת 

   93.34 –רבנו תם 
 )אופק חדרה( 

 

   פרשת השבוע שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה
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עצמו  כיוון שלקח על תרש"י כדאי הוא שימוולכן כותב  נערה
 .צער לאדם אחר םלהיגרשממנה עלול  הסיכון וחומר

 ביותר, נפלאעל עצמך? ר רוצה להחמי אתה מוסר ההשכל:
   רק תבדוק מי עוד הולך להפסיד מהחומרות שלך...

 מתוק מדבש!

***** 

בעצת עורך דין הגשתי תביעה לבית משפט, בהגיע מועד  
הדיון עמד אותו נוכל ובנאום מרשים תיאר את הקשיים שלו 

 בחיים ואת חוסר סבלנותי לאפשר לו להתגבר עליהם.
לו ארכה   ןייתנחרדתי מן המחשבה שהשופט  מסויםבשלב 
 .  והתפללתי לה' שיושיע אותי ממנו נוספת

השופט לא השתכנע מדברי   ,ברחמי שמים  המרובים עלי
שאלה אחת שעליה לא הצליח אותו נוכל   ההייתהאיש כי 

כך מדוע מסכן כמוהו צריך להתגורר בבית כל 'לענות והיא 
 'יקר?

  ימים השופט פסק שעל השוכר לפנות את הבית תוך שבוע
שהנה הגיע   יוקיוויתהוא יפונה בכח... שמחתי  ,ובמידה ולא
 ...הקץ לסבלי

 'צו בית משפט' יעבר שבוע אך הבית לא פונה, פניתי וקיבלת
עוד יום אחד 'זהו, לחברת הוצאה לפועל ואמרתי לעצמי 

 'והסיפור מאחורי
ממנהל החברה כי מעולם הוא לא נתקל   למחרת אני שומע

לפני   והתחנן האיש בחלקלקות לשונו בכה ,בתופעה כזו
הם לא יכלו  ,ליום להם לרחם עהעובדים והצליח לגרו

 ני תחנוניו והשאירו אותו...פלעמוד ב
  המצוידיםדים קשוחים יותר בלמחרת שלח המנהל עו

 אה מפורשת לא לדבר עם האיש שום מילה...רבהו
הם חזרו והתנצלו בפני המנהל   ברשת, גם הם נפלו ,לצערי

  ויכולנלא  ,עם סיפור כל כך נוגע ללב נפגשנומעולם לא '
 '...תחנוניולעמוד מול 

ניגשתי לבית המשפט והגשתי תביעה כנגד עובדי החברה,  
האיש הזה 'הם הגיעו וזה אחר זה עמדו מול השופט ואמרו 

לא   ,זו פשוט אכזריות להוציא אותו מן הבית ,מעורר רחמים
 'יכולנו לעשות לו את זה...

אני לא  ' :כולו רותח מזעם והחל לצעוק השופט, נעמדואז 
לפתם חמי כאן השופט אני או אתם? האם ה ,מבין אתכם

  א זה צריך לפסוק ולהחליט ותפקידכםאיתי תפקיד? אני הו
 לטה!!!'הוא אחד ויחיד לבצע את ההח

 
שופטים  'השל"ה הקדוש הסביר שבציווי  !קריםאחים י

למנות על כל אחד   י על כל יהודייש ציוו 'ושוטרים תתן לך
 . שופט ושוטר)אוזניים, עיניים אף ופה( משערי גופו 
על   לקבלהיהודי מחליט  ,הגיע חודש אלול :וניתן דוגמא

  במניין לתפילההשופט שבו מחליט לקום  ,שינוי דרך עצמו
ואז כשהשעון   4.03א מכוון שעון לשעה הו ,2.33בשעה 

מצלצל הוא מחליט לרחם על גופו העייף ולדחות לעוד שעה  
וכך הוא נשאר בלי תפילה במניין או   .קלה את ההשכמה

 ...שמגיע מאוחר מאוד
 השוטר הפך להיות השופט...ש ן זהאמה שקרה כ

לברך   ,כל שהיאכאשר את/ה קיבלתם על עצמכם קבלה 
טהרת הבית,  שמירת ירת שבת, ן בכוונה, שמברכת המזו

אתה ברגע זה וכיו"ב  , צניעות, שמירת עינייםתפילה במניין
ברגע שהחלטת אתה   , תשקול היטב ותקבל החלטה,השופט

 להיות השוטר שאחראי ליישם את הקבלה וההחלטה.  ךהופ
 

את השוטר המשוחד שהוא הגוף מלא   אסור לנו להפוך
הוא  תפקידנו כשוטרים  ,פטהחשקים והתאוות שלנו לשו

 ו.חלטנהלבצע וליישם את הקבלות עליהם 
 

 בהצלחה לכולנו!     שבת שלום ומבורך!!!

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

   זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל/ הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל 

 ז"ל   שולה )סועד( בת נעימה  / בן ציון ז"ל )אליתים( יוסף אברהם

 )רשל( בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"לרחל 

 

 

 

 
הצלחה  –רפואה שלימה / דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

ולזרע קודש של קיימא / יעקב  -בעסקיו / התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  

זיווג ל –ליאור בן זיוה  לזיווג הגון / –אלחנן בן צלל  למכירת הדירה / –ואורי ישראל 

 ליישוב טוב ומוצלח בביתם. -/  יונתן בן אסתר וקרן בת מאיה   הגון
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 )טז', יח'( שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך...
היה  '?לךתתן 'מה ההבדל בין שופט לבין שוטר? ומדוע נאמר 

 'תתן בכל שעריך'מספיק לכתוב 
הסבר נחמד וכל כך אקטואלי לכל אחד מאיתנו ראיתי בשם 

 יחזקאל שובקס שליט"א הרב
  
 נקדים לכך סיפור נפלא ששלח לו ידיד מלונדון:ו

לפני כמה שנים הזדמנה לפני מציאה נדל"נית באחת מן  
השכונות היוקרתיות בלונדון. הבית שקניתי סבל מהזנחה 

חבים בבית  , מיד לאחר הקניה ערכתי שיפוצים נררבת שנים
י  ידעתהעלויות היו גבוהות אך  שארכו כשנה שלימה,

 תשואה נאה לאורך שנים. שבסיומם יהיה בידי נכס שיניב
בסיום העבודות פרסמתי את הבית להשכרה במחיר של אלף  

 ומאה ליש"ט לשבוע.
הוא  ,לבוש בקפידההיום אחד הגיע גוי עם רכב מפואר 

תוך  'אני מעוניין לשכור את הבית'הסתובב בבית ומיד אמר 
'אני   .חבילת שטרותהוציא מתוך מזוודה כדי דיבור הוא 

 '  ?זה בסדר ,מעוניין לשלם לך שנה מראש
 .מסתיר את התרגשותי קושי רבעניתי כשאני ב ''נו פרובלם

הגוי ספר והעביר אלי  ,ערכנו חוזה שכירות ,ניגשנו לעורך דין
 סכום של ששים אלף ליש"ט.

בסיום שנת השכירות הביע הגוי את רצונו להמשיך ולשכור 
 'תוך מספר ימים'... ףביר את הכסאת הבית והבטיח להע

 הסכמתי והמתנתי...
ף המילים 'תוך חודשיים הבאים חזר על עצמו צירוהבמשך 

 .כמה וכמה פעמים מספר ימים'
יום אחד ניגשתי לאחת מחנויות המזון של יהודי שאני מכיר, 

 הבעיהתוך כדי הקניה התפתחה ביננו שיחה וסיפרתי לו על 
שיש לי עם אותו גוי, הוא שאל לשמו וכשאמרתי הוא ענה 

 !!!'נפלת בגדול ...אוי ואבוי'לעומתי 
 ,לפני כשנה הוא נכנס אלי לחנות ,הגוי הזה הוא נוכל סדרתי'

 ,שלף חבילה של עשרים אלף ליש"ט וביקש לפתוח חשבון
כמויות ענקיות, בהסכמתי והוא החל למשוך בכל יום מוצרים 

ביקשתי ממנו שיכניס עוד כסף והוא  ,אזל הכסףתוך חודשיים 
הוא משך אותי  ,הבטיח לעשות זאת בשמחה 'תוך מספר ימים'
 ,תראה'שוב אליו כשבועיים שבהם הוא צבר חוב גדול, פניתי 

ושוב הוא התחנן בחלקלקות  'אני לא נוהג למכור באשראי...
 לשון והבטיח 'תוך מספר ימים'.

י ליש"ט עצרתי את האשראי, וב הגיע לכמה אלפחרק כאשר ה
 אני לא צריך לומר לך שלא ראיתי ממנו אגורה שחוקה...

, באותו היום ניגשתי לשוכר ופקדתי עליו לפנות את הבית
וא בתגובה החל לבכות ולהתחנן לפניי שלא אזרוק אותו ה

עו גנ, אבל הדברים לא יודע למה היא שאני לרחוב... האמת
תי  נעד שהב ,חודשיים נוספיםלליבי והשארתי אותו עוד 

שהנוכל הזה לא מתכוון להתפנות מעצמו ובינתיים הוא צובר  
 .על שמי חובות אדירים של חשמל מים וארנונה
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