
 תורת אמת

 ז' אלול  תשע"ב

  17‘ עלון מס

       בס"ד       

פרשת: שופטים          
 

הרב יונתן סימונינקיות השופט /   

יָך וכו ן ְלָך ְבָכל ְשָערֶּ ְֹׁטִרים ִתתֶּ ְֹׁפִטים ְוש ק ‘ ש דֶּ ט צֶּ ת ָהָעם ִמְשפַּ  ‘(פסוק יח‘ )פרק יחְוָשְפטּו אֶּ

צריך שיהיה השופט נקי מכל רבב, ולא יהיה עליו פתחון פה  )פרשת שופטים ג'( תנחומא במדרשמובא 

לשום אדם וכו'  מבואר שהשופטים והשוטרים שלנו צריכים להיות אנשים מורמים מעם, ועליהם להוות 

דוגמא לכל שאר הציבור, ובשום פנים ואופן אסור לשופט לעבור על החוק אלא הוא חייב לשמור ולקיים 

את החוק יותר מכל שאר האנשים, שאם לא כן יהיה עליו פתחון פה, ולא יהיה מכובד בעיני הבריות 

 וכתוצאה מכך דבריו לא יהיו נשמעים לציבור.

שהיה אילן נטוע בתוך שדהו, והיו ענפיו נוטים לצד שדה  ברבי אלעזר בן ר' יוחנןוכן מצינו מעשה 

חברו. לימים בא אדם אחד לבית דינו של ר' אלעזר, וצעק לפניו על אדם אחר שענפי האילן של חבירו 

 “. עכשיו לך ומחר ונדון בזה”נוטים לתוך השדה שלו. אמר לו ר' אלעזר: 

רבי כל שאר המשפטים שבאים לפניך אתה פוסק להם הדין מיד ועכשיו אתה ”אמר לו אותו האיש: 

 “ אומר לי לשוב אליך מחר?!

מה עשה ר' אלעזר שלח פועלים וקצץ ענפי אילנו שנוטים לשדה חברו. שבאו לפניו למחרת בעלי הדין 

 “קצוץ את ענפי אילנך שנוטים לתוך שדהו”אמר ר' אלעזר: 

 “ אם כן למה האילן שלך נוטה לתוך שדה חברך”אמר לו אותו בעל דין: 

 מיד הלך ועשה כן.“. צא וראה, כשם שאתה רואה אילן שלי, כך עשה לשלך”אמר לו ר' אלעזר: 

דברים אלו שנאמרו על השופטים שנמצאים בבתי הדין, נוכל אנו ללמוד כיצד להתנהג בחיינו אנו.  מתוך

שהרבה פעמים אנו "שופטים" את האנשים שבחברתינו שבו בזמן אנחנו בעצמנו ממש עוברים את אותה 

 עבירה, או עושים את אותו המעשה. 

ומכאן יש ללמוד שכמו שלשופט אסור להאשים אדם, כל זמן שהוא עצמו עובר על אותה עבירה, כך אנו 

או לדבר בגנותו של אותו אדם אחר, כל זמן שאין אנו נקיים לגמרי מאותה עבירה או ‘ לשפוט’אין לנו 

יש נאה דורש ואין נאה מקיים, יש נאה מקיים ואין נאה  )יד:(:המעשה. כבר אמרו חז"ל במסכת חגיגה 

 דורש, אבל נאה דורש ונאה מקיים, אשרי אברהם אבינו שיצא ממנו בן שכזה.

ממון שהגיע לאדם ביושר, נשאר הממון אצלו ומתקיים בידו. אבל אם ממונו של האדם בא אליו בגזל או במרמה, הממון ‘: המגיד מדובנא’כתב 

ֵֹׁרא ָדגַּר, ְוֹלא יָָלד, ”)יז,יא( והסביר את הפסוק בספר ירמיהו ‘  המגיד מדובנא’בעצמו יחפש איך לברוח ממנו ואין הוא נשאר בידו!. המשיך  ק

ּנּו ּוְבַאֲחִריתֹו יְִהיֶּה נָָבל זְבֶּ ֲחִצי יָָמיו יַּעַּ ר, ְוֹלא ְבִמְשָפט, בַּ ֹׁשֶּ ה ע ֹׁשֶּ הוא עוף המגדל אפרוחים שאינם שלו. והנה התרנגולת שהיא  "קורא". “ ע

מגדלת את אפרוחיה, אין לה כל צורך לשרוק ולצפצף להם כדי לאספם אליה,שהרי היא אמם האמיתית, והם מעצמם באים להסתופף אצלה בסתר 

שהוא מגדל אפרוחים זרים, שאינם שלו, עליו לצפצף ולשרוק תמיד כדי לאספם אליו, כי תמיד הם בורחים  "קורא"כנפיה. אמנם עוף זה ה

אינו צריך תמיד לדאוג עליו כדי  –ומתרחקים ממנו. כי לא הוא הוליד אותן ולכן הוא נחשב להם כזר.  כן הוא גם הממון הבא לאדם ביושר 

תמיד צריך אותו האדם לעשות פעולות כדי שיישאר הממון אצלו, כי הממון  –שיתקיים אצלו, לא כן הוא הממון אשר בא לאדם שלא ביושר 

ֵֹׁרא מבקש לברוח ממנו ולשוב אל בעליו... זה מה שנאמר בפסוק  )כן , )לא הוא הוליד את גוזליו(ְוֹלא יָָלד  )כמו דוגר על האפרוחים(ָדגַּר  )שם עוף("ק

ר, ְוֹלא ְבִמְשָפט הוא( ה ֹׁשֶּ ה ע ֹׁשֶּ ֲחִצי יָָמיו )בצדק( ע ּנּו ּוְבַאֲחִריתֹו יְִהיֶּה נָָבל )הממון(, בַּ זְבֶּ ֹׁף”ועל פי זה מובן גם הפסוק כאן:  “!יַּעַּ ק ִתְרד דֶּ ק צֶּ דֶּ “ צֶּ

ר הכי אם תעשה כן תזכה  ץ ֲאשֶּ ת ָהָארֶּ ְשָת אֶּ ן ִתְחיֶּה ְויָרַּ עַּ ֵֹׁתן ָלְך‘ ְלמַּ  “!אלוקיך נ

ֹׁף   ק ִתְרד דֶּ ק צֶּ דֶּ ‘(כ‘, )פרשת שופטים, טזצֶּ  

 ביום חול
7:45 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
19:55מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
20:25ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אילנה בת שמחה , חסיבה בת עלו
 משה בן פטום
 ת.נ.צ.ב.ה

 בריאות איתנה לתינוקות 
 הילה בת קרן, מיכאלה מרלן בת הילה

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה, להצלחה.  
  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון: 

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
 

19:37הדלקת נרות:   

20:29צאת השבת:   

21:06ר"ת:   

 

 זמני בית הכנסת "שובה ישראל"
106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766      

 יישר כח גדול
“ שמואל באום”לתורן השבת:    

 ביום שבת
19:10מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

17:30שיעור גמרא:   
19:15מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
20:30תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה

 מזל טוב !!!
 לאברהם לוי ולכלתו שרה וכן לישראל ונעמי

שיזכו להקים בית נאמן בישראל, ויחולו עליהם 
 כל הברכות כולם.



מהצוק הגבוה שבקצה השכונה, מאחורי שורת הבתים האחרונה הצופה אל הנוף המרהיב 

והתרסק אל התהום הפעורה.אנשי השכונה קוראים למקום הזה משום  12שבעמק, נפל ילד בן 

מה 'עזאזל' הוא מזכיר להם את הצוקים התלולים שלשם היו שולחים את השעיר לעזאזל ביום 

הכיפורים. זו הסיבה שאף אחד מילדי השכונה לא מתקרב לשם. המקום מפחיד אותם. טרשים 

 וצמחיה סבוכה, וסכנת התדרדרות בצוק גורמים להם לחפש מוקדי תעסוקה מעניינים יותר.

אף אחד לא הבין מה בדיוק הוא עשה שם, הילד שנפל אל התהום. האמת היא שאף אחד גם 

 לא בדיוק הכיר אותו, הילד גר בשכונה כבר כמעט שנתיים, אבל חברים לא היו לא

הוא הגיע לכיתה לפני כמעט שנתיים, הוא קיבל מקום בפינת הכיתה, ונשאר שם. בפינה. אף 

אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא דיבר איתו, אף אחד לא הציע לו להכיר את השכונה החדשה. 

הוא פשוט היה שם, כמו איזה עציץ קבוע בכיתה, כך גם הוא היה, עציץ. אבל ההבדל הוא 

שאת העציץ משקים מדי פעם, דואגים לו לאור ולאוויר. אותו אף אחד לא השקה. כשכולם 

היו במגרש, הוא היה מתבודד, כוסס ציפורניים ומחפש תעסוקה. כשאנחנו יצאנו למסלול 

אופניים, היינו רואים אותו נגרר עם האופניים הישנות שלו במעלה ההר, אפילו לא עצרנו 

להגיד לו שלום, גם לא לעגנו לו. הוא פשוט לא היה קיים מבחינתנו. ועכשיו הוא כבר לא 

כאן, הוא כבר לא איתנו. בבוקר שלמחרת כינס מנהל בית הספר את כולנו, פניו היו חמורות, 

מעיניו נשקפה עצבות עמוקה, לידו עמדו המורים שנראו עצובים במיוחד, כאילו אחריות 

כבדה רובצת על כתפיהם. המנהל הביט בנו, העביר את עיניו מאחד לאחד, ואז שאל בקול 

“? ידינו לא שפכו את הדם הזה”עמוק ומלא יגון: 'האם תוכלו להרים את ידיכם ולומר: 

התקוממנו. קפצנו בבת אחת, 'מה קשור?' 'איך זה קשור אלינו?' 'למה מאשימים אותנו?', 

זאת הבעיה, שלא הכרתם ’מהשורה האחרונה. ‘ גידי’'בכלל לא הכרנו אותו', צעק פתאום 

ך. הוא דפדף לפרשת שופטים שבספר דברים. היינו “אותו!' אמר המנהל ופתח את התנ

מרותקים לשמוע על החלל שנמצא קרוב לעיר, גופת אדם שאין ידוע מי הוא, ומדוע מת. 

בטקס גדול מתכנסים כולם ליד הנחל, וזקני העיר רוחצים את ידיהם במימי הנחל המעורבים 

'יֵָדינּו ֹלא ָשְפכּו בדמה של עגלת בקר המסמלת את דמו של האיש שנשפך. ואז הם אומרים: 

זֶּה ְוֵעינֵינּו ֹלא ָראּו!' ָדם הַּ ת הַּ האם יעלה על הדעת, שזקני העיר, האנשים החכמים  אֶּ

והשקולים, הם ששפכו את דמו של האיש?! הם שזרקו את גופת החלל מחוץ לעיר?! ברור 

שלא! אבל בכל זאת יש גם להם קשר לאירוע, אמר המנהל וציטט את דברי חז'ל: 'שזקני 

העיר היו אומרים, לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות לא ראינוהו והנחנוהו בלא לוויה'.  

זקני בית הדין רוחצים את ידיהם ומכריזים: לא התעלמנו ממנו! הרעים המנהל בקולו. כי 

כאשר יש התעלמות, אי תשומת לב, חוסר מחשבה על הזולת, אי אפשר לומר ידינו לא שפכו 

את הדם הזה! אם נקבל על עצמנו מהיום ולהבא, לראות את השני, לחוש במצוקותיו, לאהוב 

)שלום לעם(. ידינו לא שפכו את הדם הזה!כל אדם ולהיטיב אתו ככל שאפשר, אז נוכל לומר   

  סיפור לשבת
 שפת הגוף והנשמה

 כשמדברים עם אדם שהוא קשוב 
 לשמוע את הדברים ומעוניין לקבלם, ורק 
 צריך להסביר לו איך וכיצד , אומרים לו 

 דברים רכים, דברים שנעים לשומעם, כי בין כה
וכה חפץ בהם, ואף משתוקק להם. אבל כשח''ו  

 נפגשים עם אדם שמתגלה בו בחינת ''יצר לב האדם
כדי לשבר את  -עורף -רע מנעוריו'', אדם שהוא קשה 

 אופיו,ואת יצרו הרע, יש צורך בדברים קשים כגידים. 
הגוף הוא קשה, אבל הנשמה הינה רכה, ועדינה. 

הנשמה בטבעה מחפשת רק אלוקות, את הקב''ה, ואין 
צורך ללחוץ אותה ולדבר אתה דברים קשים. כל דיבור 
של אמת ושל תמימות, הנשמה מתענגת עליו, רוצה בו 
ומשתוקקת להתחבר אליו. אבל כשמדברים עם השכל 
האנושי ]שהוא מחלקי הגוף[ דברי תמימות, זהו הפך 

 המהות של השכל, וממילא הוא מתנגד לדברים. 
הכלל הוא: ''עם חסיד תתחסד עם גיבור תמים  

תתמם, עם נבר תתבר ועם עקש תתפל'' . לכן,  
 הנשמה, שהיא תמימה, הדרך להתעסק אתה

היא תמימות. יש לדבר עימה בלשון נעימה,   
ורכה. אבל עם השכל האנושי, שהוא   
מידת הערמומיות שקיבל האדם מעץ   

איתו צריכים לדבר דברים -הדעת    
קשים, דברי שכל עמוקים,   

או לשון מחודדת   
 

 פינת ההלכה
 הלכות טבילת כלים

   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל
   

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 זה באחריותינו!

חיוב טבילת כלים לא נאמר אלא בכלים שלקוחים מהגוים, ועכשיו שייכים א. 

לישראל, בין בקנויים בין בנתונים במתנה לישראל. זה הכלל, כל שהיו של גוי 

ונשתקעו ביד הישראל צריכים טבילה. אבל שאולים מן הגוי אינם צריכים טבילה, 

 שלא חייב הכתוב טבילה אלא כשיצאו מיד הגוי לגמרי מה שאין כן בשאולים. 

כלים שנעשו בבית חרושת שבעליו ישראל ופועליו גוים אינם צריכים טבילה. ב. 

ואם בעליו גוים ופועליו ישראל צריך להטבילם בברכה. ואם הבית חרושת 

בבעלות חברת מניות וחברה בע''ם שחלק ממניותיו של יהודים וחלק אחר של 

 גויים צריך להטבילם בלא ברכה. 

כלי מתכות או זכוכית המובאים מחו''ל צריכים טבילה בברכה משום שרוב בתי ג. 

החרושת שבחו''ל שייכים לגוים. ואותם הכלים הנעשים בישראל, אינם צריכים 

טבילה, כי רובם של ישראל. מכל מקום ישראל שקנה או קיבל כלי בארץ ישראל 

 ואינו יודע מי ייצרו צריך להטבילו בלא ברכה.

גר וגיורת שהתגיירו כדת, אין הכלים שלהם צריכים טבילה, לאחר שיכשירו ד. 

 אותם כדת, שחלות הקדושה שחלה עליהם כשנתגיירו, חלה גם על הכלים שלהם.

הקונה מן הגוי כלי סעודה צריך להטבילם, במקוה, או במעיין של ארבעים ה. 

סאה, בין אם היו הכלים ישנים ובין חדשים. אלא שאם היו ישנים שהשתמשו 

בהם וצריכים הגעלה, לכתחילה יגעילן ואחר כך יטבילן, ובדיעבד כשהטבילן 

 ואחר כך הגעילן רשאי להשתמש בהם. 

וכלי סעודה הם: צלוחיות יורות וקומקומים וכיוצא בזה. וכן שיפודים ו. 

‘ ואסכלאות שתשמישם לצליה. והוא הדין לסכינים, כפות, מזלגות, וכלי שתיה וכו

 ולא כל הכלים חייבים בטבילה אלא דוקא אותם העשויים ממתכת או מזכוכית. 

כלים העשויים מחרס אינם טעונים טבילה כלל. ולכן ישראל שקנה מגוי כלי ז. 

חרס אינו צריך להטבילו. וחרסינה, קרמיקה ושיש בכלל כלי חרס הם. והוא הדין 

לכלים העשוים מעץ, אבן, ניילון, פלסטיק, נייר וגומי. אלא שהמחמיר להטבילן 

 תבוא עליו הברכה. 

אף על פי שבארנו לעיל שכלי מתכות וזכוכית צריכים טבילה, מכל מקום כל ח. 

זה דוקא אם משתמש בהם לצורכי סעודה, אבל אם אינו משתמש בהם לצורכי 

סעודה, אין צריך להטבילם. לפיכך, ישראל שקנה מגוי סכין ומשתמש בו לחיתוך 

ניירות או להשחזת סכין אחר וכדומה, אינו צריך להטבילו, אף על פי שלפעמים 

         “““שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סלין”””כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת:  משתמש בו לצורך סעודה, שהולכים אחר רוב תשמישו.


