
 פרשת שופטים

שורות בספר  192-בחומש דברים. הפרשה נכתבת ב 5-בתורה וה 48-היא הפרשה ה

סתומות. בפרשה  15-פרשיות פתוחות ו  3(, מתוכן 12פרשיות )מיקום  18תורה ויש בה 

(. לפי 31אותיות )מיקום  5590-( ו28מילים )מיקום  1523(,36פסוקים )מיקום  97יש 

( 5מצוות עשה )מיקום  14(, מתוכן 6מצוות )מיקום  41שופטים ספר החינוך יש בפרשת 

 (.6מצוות לא תעשה )מיקום  27-ו

 

  תקציר הפרשה

יָך..." )דברים טז, יח(: ן ְלָך ְבָכל ְשָערֶּ ְטִרים ִתתֶּ ְפִטים ְושֹׁ פרשת שופטים פותחת בצווי לעם להעמיד שופטים  "שֹׁ

לֹא ִתַקח ֹשַחד..." ושוטרים בכל עיר ולכל שבט.השופטים מצווים  ִנים וְׁ ט לֹא ַתִכיר פָּ פָּ ה ִמשְׁ לעשות משפט צדק: "לֹא ַתטֶּ

)דברים טז, יט(. התורה אומרת שכאשר ישנו ספק בדין, יש לפנות לבית הדין הגדול )סנהדרין( שבירושלים, על מנת 

 .שיכריעו את הדין

יָך..." )דברים : "לֹא איסור נטיעת אילנות במקדש בהמשך אנו קוראים על הוָּה ֱאֹלהֶּ ַבח יְׁ ל ִמזְׁ צֶּ ץ אֵׁ ל עֵׁ ה כָּ רָּ ָך ֲאשֵׁ ִתַטע לְׁ

טז, כא(, וטעם האיסור, לפי שכך היו נוהגים בבית עבודה זרה. בנוסף, הפרשה עוסקת בדיני איסור כישוף ושאר 

ִמים מְׁ  סָּ ם קְׁ ש ֹקסֵׁ אֵׁ נֹו ּוִבּתֹו בָּ ָך ַמֲעִביר בְׁ א בְׁ צֵׁ ש תועבות הגויים: "לֹא ִימָּ ֹדרֵׁ ֹעִני וְׁ ִידְׁ ל אֹוב וְׁ ֹשאֵׁ ר וְׁ בֶּ ר חָּ ֹחבֵׁ ף וְׁ ַכשֵׁ ש ּומְׁ ַנחֵׁ ן ּומְׁ עֹונֵׁ

ִתים" )דברים יח, י ל ַהמֵׁ  יא(.-אֶּ

שזו אחת מבין שלושת המצוות אשר נצטוו ישראל בכניסתם  מלך לישראל, אחרי כן הפרשה מדברת על מצוות מינוי

ַמַען לארץ. המלך מצווה שלא להרבות בסוסים, נשים, כסף  וזהב, וכן מוטלת עליו החובה לכתוב שני ספרי תורה: "לְׁ

הוָּה..." )דברים יז, יט(. ת יְׁ ה אֶּ אָּ ִירְׁ ַמד לְׁ  ִילְׁ

הוָּה הּוא בכהנים ולוים בהמשך, הפרשה עוסקת . התורה אומרת שאין להם נחלה בחלוקת הארץ, מהסיבה ש: "יְׁ

תֹו..." )דברים יח, ב(. יתר על כן, אנו קוראים על מ ן ַנֲחלָּ נַָּתן ַלֹכהֵׁ ה וְׁ תנות הכהונה המיועדות לכהנים: "ִאם שֹור ִאם שֶּ

ן לֹו" )דברים ָך ִּתּתֶּ ז צֹאנְׁ אִשית גֵׁ רֵׁ ָך וְׁ רֶּ הָּ ִיצְׁ ָך וְׁ ָך ִּתיֹרשְׁ נְׁ גָּ אִשית דְׁ ה. רֵׁ בָּ ַהקֵׁ ַיִים וְׁ חָּ ַהלְׁ ֹרַע וְׁ  ד(.-יח, ג ַהזְׁ

אומרת שבמידה ויקום נביא שקר, אסור יהיה  . התורההנביא לאחר מכן הפרשה מדברת על החובה לשמוע לדברי

להישמע לו, ואיך אפשר לזהותו? "ויאמר דבר זה עתיד לבוא עליכם, ותראו שלא יבוא, הוא הדבר אשר לא דברו ה'..." 

 )רש"י(.

אשר יעניקו מחסה לרוצח בשגגה, מפני גואל  ערי מקלט, כמו כן, לאחר ירושת הארץ וישיבתה, העם מצווה להקים

פרשה מפרטת מי נקרא רוצח בשוגג ומה דינו של רוצח במזיד שברח לעיר מקלט.הדם. ה  

דברי הכהן המשוח בדיני מלחמה: וכן גם עדות שקר, עדים זוממים, לקראת סופה של הפרשה, התורה עוסקת בדיני

 והשוטרים לעם, מי לא יוצא למלחמה, דיני מלחמת מצווה ומלחמת רשות.

 כיצד יש לנהוג במקרה שלא נודע מיהו הרוצח – העגלה ערופ הפרשה מסיימת בדין

 

 

 



 שמירה על השערים

 

חלק ניכר מעבודת התשובה הוא שמירה על החושים שלנו. בספר הליקוטים לאריז"ל, פרשת שופטים, נשאלת 

ן" השאלה, מדוע כתוב ְטִרים, ִתתֶּ ְפִטים ְושֹׁ יָך-ְלָך ְבָכל-שֹׁ תתנו לכם בכל  למה לא נאמר, שופטים ושוטרים ?"ְשָערֶּ

לכל אחד ואחד " ,שעריכם, בלשון רבים? ר' חיים ויטאל זצ"ל אומר שיש כאן רמז גדול לעבודת האדם. הוא אומר

מישראל, יש לו כמה שערים, ואלו הם: שער הראות העיניים, שער השמע הוא האוזניים, שער הדיבור הוא 

  ."הפה, שער הריח הוא האף, שער המישוש הם הידים והרגלים

ן" ,לכן נאמר בלשון יחיד, מפני שמדובר על כל אדם. כל אחד מאתנו צריך לשים לו שופטים ושוטרים בכל  ,"ְלָך-ִתתֶּ

השערים הנ"ל. ישנם ז' שערים בגולגולת, שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נקבים באף ופה. אנו מצווים לשמור על 

רוחני נכון. למשל, לכל מבט שאני מביט צריכה השערים האלה לטהר ולקדש אותם, לעשות באברים שימוש 

להתלוות השאלה, האם זה מוביל אל הטוב או להפך. מעבר לשוטר שעומד שם וצריך לפקד לאן המבט ילך, צריך 

 .להיות גם שופט שידון היטב בסוגיה ויפסוק האם זה מבט של מצוה או מבט של עבירה

בלי העולם הזה, לשון הרע ורכילות, ויש שמיעה של מצוה, הבירור נמשך בכל השערים. יש שמיעה של עבירה, ה

שעורי תורה וכו'. יש הרחה של מצוה, כמו הבשמים בהבדלה ויש הרחה של עבירה, כמו בשמים של נשים שאינן 

מותרות. כתוב בספר החרדים שהמצוה 'לא תנאף' היא נוטריקון 'לא תהנה אף', גם בחוטם, כאמור, צריך זהירות. 

 .גם את הפה, יש אכילה של איסור ואכילה של היתר ויש דיבור שמזיק ודיבור שמברך ומתברךכמובן שיש 

ֵבץ" ,עלינו להיות ערניים ולזכור כי ַתח ַחָטאת רֹׁ )בראשית ד' ז'(. כבר בבואנו לעולם, בפתח היציאה מהרחם,  "ַלפֶּ

ור של הבורא. חז"ל אמרו, שבכל מצטרף אלינו היצר הרע, אותו רצון עצמי שעובד בשקידה שנשאר מנותקים מהא

פתח רובץ היצר הרע ומנסה להכשיל את האדם לבל יגיע אל ייעודו, אל הדביקות בבורא. לכן עלינו להציב שופטים 

ָתִמים ִתְהיֶּה, ִעם ה' " ,ושוטרים בכל הפתחים כדי שיורחק אותו כח של פירוד ונגיע למצב של הכתוב בפרשה

יָך        .שנזכה ליצור מבנה שלם עם שערים שמורים, כלי שלם לאור תמים מלשון שלם, ,"ֱאֹלקֶּ

לזה אמר שעריך בלשון יחיד, לרמוז על האמור. וכשהוא גודר שעריו מן החטא, " ,מסיים הרבי חיים ויטל ואומר

עולמות של כל )ישעיהו כ"ו ב'(, מידה כנגד מידה, וגם זוכה לי"ש  "ַצִדיק-ִפְתחּו, ְשָעִרים; ְוָיבֹׁא גֹוי" אז נאמר

 ."צדיק וצדיק, שיפתחו לו שעריהם, כי לכל עולם יש שער

 

 

 שערים בזמן

 

שכל מהות האדם מורכבת משערים, וכל חיי האדם תלויים " ,"דיברנו על שערי הגוף, אבל אומר ה"נתיבות שלום

ה, ִכי ",ואמר)נ"ש על התורה(. כתוב על יעקב אבינו שהגיע אל הר המוריה, מקום בית המקדש,  "בשערים ֵאין זֶּ

ה, ַשַער ַהָשָמִים-ִאם )בראשית כ"ח י"ז(. מקום בית המקדש הוא נקודת החיבור של העולם הזה  "ֵבית ֱאֹלִקים, ְוזֶּ

עם העולמות העליונים, מקום ירידת השפע לעולמנו. שער השמים, זה הפתח שדרכו אפשר להתחבר לשפע הבא 

 .ור על השערים וליצור את החיבור הנכון דרכםמהעליונים. כל העבודה שלנו היא לשמ

גם לכל זמן יש שער. יש שער של היום והוא בעת היקיצה ויש שער של החודש בכל ערב ראש חודש. התודעה 

שלנו באותם רגעים קובעת את המשך דרכנו. אנו נמצאים בתחילתו של חודש אלול. חסידים אמרו שהשנה בעצם 

השער לשנה החדשה. חודש התשובה, חודש של התבוננות, איזו עבודה עשינו  מתחילה מאלול, מפני שאלול הוא

ואיזו עבודה עוד יש לפנינו. בדיקה אישית מדוקדקת של מצב השערים שלנו. האם השערים שלי מקודשים לעבודת 

ירה שלנו ולהעלות )שיה"ש ו' ג'(, לחזק את השמ "ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי" ,הבורא? ניתן עכשיו, בכח של אלול, ר"ת

את השימוש בכל השערים אל 'דודי', לחזק את הקרבה שלנו אל בורא עולם. אז נזכה לקיים את הכתוב 

ָך" ,בפרשה נזכה לחיבור אמיתי וגילוי  ,"ְודֹוִדי ִלי"לבער את ה'רצון עצמי' מקרבנו. אז נזכה ל ,"ּוִבַעְרָת ָהָרע, ִמִקְרבֶּ

 .שכינתו של הקב"ה בעולם כולו



 

י תצור אל עיר ימים רבים... לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כ

 . (שם י"ט) "כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור

מכל הפקודות שניתנו בעת קרב, זו אולי היוצאת דופן ביותר. ספק, אם הושמעו, בדומה לה, בצבאות זרים. 

צרכי החיל התוקף, שאינה משרתת את המטרות שבשמן הוטל המצור. להיפך, פקודה, שאינה עונה ישירות על 

מילוי הפקודה עלול להאט את קצב פעולתה של מכונת המלחמה, שהרי בימי קדם אכן נהגו לעקור את כל העצים 

 .שהקיפו את העיר הנתונה במצור

 .יש לפקודה זו השלכה ברורה על האדם הלוחם, על אישיותו ועל אופיו המוסרי

באיסור זה מביעה התורה את השקפתה על היקום, ועל הדרך בה חייב האדם להתייחס אליו. השקפה, 

המתומצתת במשפט הבא: אין להפריע לטבע על כל מרכיביו למלא את תפקידו המוגדר. איסור חמור לנצלו 

 .לפעולות, הנוגדות את המהות המוטבעת בו

, דם, להעניק חיים. לא יתכן, איפוא, שנשתמש בו למטרה הפוכהתפקיד העץ הוא להניב פירות, להזין בהם בני א

כדי להגביר באמצעותו את המצור על העיר. העץ, הנותן חיים, לא יהיה סיבת  -את האילן נושא הפירות  -לכרתו 

 .המוות

התורה רצתה להשריש בלב הלוחם, שמול ההרס שמסביב, לא הכל מותר. למרות התחושה שהכל הפקר, אסור 

  .ולהשחית מעבר למתחייב, בגלל צרכי הקרב, ומעבר לדרוש לנצחון לרמוס

 

 

 

 כולנו רוצחים
ההרוג מת טרם זמנו. עשייתו הברוכה והחיובית, כאדם בחברתו האנושית, אבדה לעד. מעשה העריפה מחדיר 

 .תחושה זו של בטרם עת, ללבות הרואים והשומעים

 "מעובד מספרו של הרב משה גרילק "פרשה ופישרה

סך הכל מה קרה? אדם אחד בודד נהרג. נו, אז מה? עובדה מצערת! אך, ראו נא את "החגיגה" הגדולה ב

 :שהפרשה עורכת סביב מותו של זה

כי ימצא חלל... נופל בשדה, לא נודע מי הכהו. ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. "

היא עגלת בקר... והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל והיה העיר הקרובה אל החלל ולקחו זקני העיר ה

נחל איתן... וערפו שם את העגלה בנחל... וכל זקני העיר ההיא, הקרובים אל החלל, ירחצו ידיהם על העגלה 

 . ('ו-דברים כ"א, א') "הערופה בנחל. וענו ואמרו: ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו

. הרוצח נעלם ולא הותיר אחריו עקבות כלשהם. והנה, בטרם הוטלה חקירת הרצח על ההרוג שנמצא היה אלמוני

המשטרה, לפני שקראו ל"חברה קדישא" שתנהג כבוד בנרצח ותקברנו, ציפו הכל להופעתם של ה זקנים, חברי 

כל זאת בית הדין העליון, שמקום מושבו בירושלים. בהחלט יתכן שהגופה נמצאה במרחק ימים רבים מירושלים. ב

השהו את קבורתה עד בוא משלחת החכמים המכובדת. תפקידה היה למדוד את המרחק "ממקום שהחלל שוכב" 

 .אל העיר הקרובה ביותר



אנו מניחים שבמשך כל ימי המדידה עלתה ההתרגשות בלב תושבי האיזור. הכל חיכו לראות, כיצד יפול דבר. עצם 

רי האומה, יצר אפקט מחנך, שהדהד בעוצמה ואמר: אין הריגתו מעשה המדידה, אשר בוצע בפרהסיה על ידי בחי

של אדם ענין של מה בכך. שיגרת החיים מוכרחה להיפסק, עד שיתלבנו הדברים. רעיון זה, אם נקלט בלבבות, 

 .היוה מחסום יעיל מפני היווצרות אדישות אפשרית, העלולה לסתום את עורקי הלב האנושי

זו ומכובדיה, כמייצגיה הטבעיים של אוכלוסיית העיר כולה, נוטלים עגלת בקר,  העיר הקרובה נמצאה. זקני עיר

 .מורידים אותה אל "נחל איתן" )שלא נעבד( ועורפים שם את ראשה

 !?עגלה? מדוע

אמר הקב"ה: תבוא עגלה בת שנתה, שלא עשתה פירות, ותיערף במקום, שאינו עושה פירות, לכפר על הריגתו "

 . לעשות פירות" )רש"י, על פי התלמוד(של זה, שלא הניחוהו 

ההרוג מת טרם זמנו. מותו גדע את פועלו עלי אדמות. עשייתו הברוכה והחיובית, כאדם בחברתו האנושית, אבדה 

 .לעד. מעשה העריפה מחדיר תחושה זו של בטרם עת, ללבות הרואים והשומעים

על העגלה הערופה בנחל, וענו ואמרו: 'ידינו לא ירחצו את ידיהם " עתה, מתקרב הטקס אל שיאו. כל זקני העיר

 . ('ז-שם, ו') "'שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו

האם הזקנים המכובדים הללו, שכל חייהם קודש לחיי רוח תוך קיום תורה ומצוות, אנשים, שלא פגעו מימיהם 

 ?אפילו בזבוב, חשודים פתאום ברצח? מה מקום להכרזה זו לעיני כל בני עירם

 . אלא, שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לוויה" )שם("

אם פטרנו את האדם בלא שהענקנו לו אמצעי ביטחון ראויים לשמם, אם לא האכלנוהו כדבעי, אם לא דאגנו 

 .למחסורו, בהתאם לתנאי המקום, קולר מותו תלוי בנו

יות למדו מה פירושה של המילה אחריות. מושג שפיכות דמים התרחב באותם רגעים, וזכה למימד מחריד. הבר

הכירו שאין היא חלה רק על מי שהרגו בפועל, כי אם על החברה כולה, אם נהגה בהיסח הדעת, באדישות ובלא 

 . שימת לב, הרואה את הנולד

 

 

 

 

 

 

 

 )לא יקום עד אחד באיש ... על פי שנים עדים יקום דבר (י"ט, ט"ו

יום הדין, ובא  –והקב"ה דוחהו לראש השנה  ,השנה השטן מקטרג על ישראלכתב מרן זיע"א: איתא במדרש, כל 

והשמש מעידה, ואומר לו  ,לקטרג ומביא עימו את השמש להעיד על עוונותיהן של ישראל השטן בראש השנה

 הולך השטן להביא את הלבנה להעיד על ישראל, אךעד אחד באיש, ו הקב"ה הרי אתה עד אחד, וכתוב לא יקום
 "וצאה מפני שהיא מכוסה, שנאמר "תקעו בחודש שופר בכסהליום חגנואינו מ



אולם יש  "להעיד, דכתיב "אם לא יגיד ונשא עוונו ולכאורה יש לדקדק: וכי משוא פנים יש כאן והרי הלבנה חייבת

חייב  – לחבירו, וראוי להעידו, ויש לחברו תועלת בעדותו השו"ע (חו"מ סי' כ"ח): כל מי שיודע עדותלהסביר דכתב 

שהרי רצונו להעניש את ישראל ולא  ,וא"כ בנידון שלנו אין בעדות תועלת לישראל אלא לס"מ שרו של עשיו.להעיד

מאור ישראל .להעיד נקראים בנים לה', ולכן טוב עושה הלבנה שמתכסה, ואינה באה נוח להקב"ה בכך, שהרי אנו

 )'דרושים עמ' ט

 

 

 "כי האדם עץ השדה"

 

" )דברים כ, יט(, המופיע בפרשת השבוע, משמש מקור בלתי האדם עץ השדהכי פסוק זה: "

 נדלה לרעיונות ולדימויים בתחומים רבים ביהדות. במאמר זה נעסוק בתחום החינוך.

נפתח בסיפור שהתרחש באירופה בשנים שלפני השואה. באותן שנים התפשטה בקרב חוגים 

שומרי מצוות לא הקנו תשומת לב ראויה  מסויימים תופעה מדאיגה מבחינה רוחנית. יהודים

לחינוך היהודי של ילדיהם. מסיבות חברתיות הם העדיפו לשלוח אותם ללמוד במסגרות נטולות 

חינוך יהודי. התוצאות ניכרו מיידית. הצעירים התרחקו ממסורת אבותיהם וחדלו לקיים מצוות. 

 באחד ממקרים אלו התרחש האירוע הבא:

החברה, שלח את בניו ללמוד במסגרות מרוחקות מבחינה רוחנית. רבו של יהודי שלא עמד בלחצי 

אותו יהודי הוכיחו על כך ותבע ממנו במפגיע להוציא משם את בניו, אך הלה לא נענה. הקפיד 

הרב על הסירוב ועל חוסר ההתחשבות, וציוה עליו לבל יראה את פניו עד שיציית לדבריו. חשב 

 הרבי הוא אוהב ישראל, ולא יוכיח אותי.הלה בלבו: אסע לויז'ניץ. הן 

עשה כן, ואמנם רבי ישראל מויז'ניץ קיבלו בסבר פנים יפות. נמצא מי שסיפר לרבי כי יהודי זה 

גורש מחצר רבו בגלל החינוך המרוחק מיהדות שהוא מעניק לילדיו, אך הרבי לא הגיב ולא שינה 

 יולו היומי.את הנהגתו כלפיו. להיפך, הוא הזמינו שיצטרף אליו לט

 הם טיילו בשדה. הרבי הצביע על העצים וסיפר:

בילדותי, בפרוס חג הפסח, יצאנו ללמוד בחצר, אך תשומת ליבנו הוסחה מן הלימודים. ראה זאת 

 המלמד, והחליט לרתק את תשומת ליבנו לנפלאות הבריאה.

צד ניתן להכיר את העצים סביבנו החלו להוציא עלים לאחר החורף המושלג, והמלמד הסביר לנו כי

סוג העץ לפי צורת הגזע והעלים. הנה, עלים אלו הם של עץ התפוח, ועלים אלו הם של עץ 

 השזיף. אנחנו הילדים, בקושי הבנו את דבריו, קשה היה לנו להבחין בין סוגי העלים.

יו מתי ידענו כל עץ מהו? כאשר הגיעה השעה, והעץ הוציא את פירותיו! אז ידענו שעץ שגדלים על

 עץ שזיף הוא. -עץ תפוח הוא, ועץ שגדלים עליו שזיפים  -תפוחים 

הרבי לא הוסיף כל הסבר, אולם ללבו של אותו אדם חדר מסר ברור. הפירות מעידים על העץ, 

. אם הוא מחנך אותם בדרך כה מרוחקת מיהדות, סימן שגם הוא מרוחק, והבנים מעידים על האב

ם צמחו הפירות המנוכרים של עצו. אותו יהודי הבין, שאין כל אלא שהדבר עדיין לא ניכר, כי טר

אפשרות שבניו יתחנכו בהשראתו בחינוך רחוק ומנוכר, ואילו ליבו שלו יחשב ללב זך ונקי. מסתבר 

 מאד שהפגם מתחיל בלבו פנימה.



וד הרבי, לא הזכיר את ענין חינוך הבנים, אולם אותו אדם שב לביתו והוציא את בניו ממסגרות לימ

 אלה. חפץ היה שפירותיו יהיו פירות הראויים לאכילה, שהרי הוא עצמו נקרא על שם פירותיו.

", מדגיש את העובדה שאישיותו של האדם, כי האדם עץ השדהרעיון זה, הכלול בפסוק: "

מגמותיו ונטיותיו, מעלותיו וחולשותיו, ניכרות היטב בדמותם של בני הדור הבא. חינוך אינו 

ורים נאותים או במתן ציוויים. החינוך הינו בראש וראשונה מתן דוגמה אישית מצד מתמצה בדיב

 ההורים, והליכת הבנים והבנות בדרך שסללו ההורים בחייהם.

לכן, ככל שההורים יבנו את ביתם על יסודות יהודיים איתנים יותר, באותה מידה ילבלבו בבית זה 

 פארת.עצים צעירים ורעננים ועליהם יגדלו פירות לת

 

 

 שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך

זצ"ל  כתוב בפרשה: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך". הרבי הברכת שלום

פירש: בגשמיות שופט מחליט מה צריך להיות, והשוטר דואג שזה יתבצע בפועל. ז"א: שופט נקרא בכוח ושוטר 

שבכל שלב ושלב שהאדם נמצא הוא  –כוחות שנמצאים באדם, הכוח של ההחלטה  . א"כ אלו שנינקרא בפועל

צריך להחליט לאיזה כיוון הוא הולך, אם הוא לכיוון מה שמחייבת מלכות ה', או הוא הולך לכיוון שמחייב מלך זקן 

שני הדברים אדם צריך לשפוט מה הוא צריך לעשות. ואח"כ יש את השלב של הביצוע. ל -וכסיל. וזה נקרא שופט 

הללו צריך סיעתא דשמיא. כאשר אומרים "הבא להטהר מסייעין אותו", זה הולך רק על שלב הביצוע, או שזה 

הולך גם על השלב של הבכח של ההחלטה? צריך סיוע גם על זה וגם על זה, כי השלב של ההחלטה, שאדם 

ך אותו שולל בכל מיני תירוצים, כמו מברר לעצמו מהי האמת, ג"כ לא פשוט. הרבה פעמים הגוף של האדם מולי

שחז"ל אמרו שלעיתים נדמה לו כתלמיד חכם, ולעיתים כגוי, ז"א: בכל פעם ופעם הגוף בא אליו בצורה אחרת, 

 ולפעמים האדם לא מבחין אם זה בא מטעם מלכות ה', או בא מטעם הרצון לקבל.

ם שאחד מהחבורה גוסס הולך למות, הלכו אליו ישנו סיפור ידוע שפעם ישבו חבורה של חסידים בקוצק, ונודע לה

. אמר להם הגוסס: מה אתם כולם להיות עמו ברגעיו האחרונים. החברא קדישא הגיעו ואמרו לו שיגיד וידוי

חושבים, הרי זה בדיוק מה שהגוף שלי רוצה, כי הגוף שלי נותן לי להבין שאח"כ יגידו: אי חסיד, אי עניו, נסתלק 

ישראל, באחד יצאה נשמתו וכו', אז הוא אמר לגוף שלו: אם אתה חושב שאני אתן לך את זה בסילודין מתוך שמע 

יש לך טעות גדולה, אני לא נותן לך את זה. ישבו חבורה של חסידים וסיפרו את הסיפור הזה, שכך היה המעשה, 

חסיד, כי הוא לא נכנע ואותו אחד שסיפר אמר: וכאן הבעל דבר תפס אותו. ז"א: עכשיו הוא נדמה בעיניו באמת כ

נקרא שופטים, השלב של ההחלטה מה צריך לחשוב, מה צריך  וזה.לבעל דבר. מכאן רואים שזה לא נגמר אף פעם

להגיד, מה צריך לעשות ומה לא לעשות, לזה גם צריך חכמה גדולה. כל עניין עבודת ה' זו חכמה עצומה. )וגם אם 

ולא היו עוד אנשים נוכחים, זה גם לא היה בסדר, כמו שהרבי היה אותו אדם שבסיפור אומר זאת רק לעצמו, 

מקוצק אמר שאדם יכול להתפלל ביער, ואין אף אדם במחיצתו, אבל מספיק שהדמיון שלו נמצא איתו, והוא כבר 

שהלשינו על הרבי מרוז'ין שהוא מורד במלכות  מספרים(…חושב שמן הסתם כל העצים נדהמים מהתפילה שלו

הוא היה בסדר גודל של הרבי מקוצק רק לא באותו חבל ארץ, ואחרי שהוא  חודשים בכלא! 22שב ברוסיה, והוא י

יצא אמר: אני ישבתי שם ואמרתי ליצר הרע שלי: עכשיו אני רואה עד כמה שאתה טיפש, לכן קוראים לך מלך זקן 

 .זה עניין שופטים …?בית הכלאוכסיל, כי מילא אני צריך להיות כאן, הלשינו עלי, אבל אתה למה צריך לבוא איתי ל

מה הקב"ה רוצה  -יש שוטרים והם גם צריכים סיוע בודאי, דאפילו אם יש לאדם את ההחלטה הנכונה  ואח"כ

בכוח ובפועל. "שופטים ושוטרים תתן לך  –שאעשה, אח"כ לעשות את זה, זה ג"כ לא פשוט, וזה שופטים ושוטרים 

הרבי הברכת שלום זצ"ל ושוטרים "בכל שעריך", מדוע בלשון רבים? בכל שעריך", ז"א: אדם צריך לתת שופטים 

שאדם נמצא עוד לפני  -בית האסורים ענינו  הסביר כך: יש שני שערים א( שער המלך. ב( שער בית האסורים.

שנכנס למלך, בבית האסורים של הרצון לקבל שלו. ויש כאן וכאן שומרים, השומרים של בית האסורים לא נותנים 

לצאת החוצה, השומרים של בית המלך לא נותנים להכנס פנימה. בכל מקום הקב"ה הציב שומרים, אז  לאדם

השופטים והשוטרים של האדם, צריכים להיות כנגד השומרים האלו. בזמן שהאדם רואה שהוא נמצא בבית הכלא, 



רים שלא נותנים לצאת. אז השופטים והשוטרים שלו צריכים לתת לו את הכוחות לצאת החוצה, להתגבר על השומ

ובזמן שהאדם רוצה להכנס להיכל המלך, השופטים והשוטרים צריכים לתת את כל הכוחות להכנס פנימה, 

 להתגבר על השומרים שעומדים בשער המלך ולא נותנים להכנס פנימה.

 תלמיד הברכת שלום זצוק"ל. -מתוך שיחה מאת רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

 

 "ה' אלוקיךתמים תהיה עם "

מסופר על עגלון פשוט שהקשיב לדרשתו של הבעל שם טוב, שבה הסביר הפסוק "תמים תהיה עם ה' 

אלוקיך" כך: אם אדם משליך על ה' את דאגותיו ומאמין בלב שלם שה' ישלח לו את פרנסתו, מובטח לו 

 תורה.שיראה ישועה משמים. העגלון החליט לנטוש את המושכות, לשבת בבית מדרש ולעסוק ב

כשנגמר מעט הכסף שהיה בביתו ובני ביתו באו אליו בדרישה שיחזור לעבודתו, אמר להם שהוא נשאר בבית 

המדרש ויהי מה. לאחר כמה ימים, כשהגיעו מים עד נפש ודרישותיהם של בני משפחתו שייטול את המושכות 

דה ולא הייתה מוכנה לשמוע על ויביא פרנסה הביתה גברו, אמר להם למכור את החמור ואת העגלה. אשתו נחר

מכירת מקור פרנסתם היחיד, אך היהודי שכנע אותה ואמר: "אם הרב אמר שצריך לסמוך על ה' בכל מחיר אז זה 

מה שצריך לעשות". ואכן, הלכה משפחתו ומכרה לגוי את החמור ואת העגלה. הגוי שקנה את העגלה היה שודד 

הכסף והזהב ששדד מהמערה שבה היו מוחבאים לביתו. לאחר  דרכים ובאותו יום החליט להעביר את ארגזי

שכמעט כל תכולת המערה הייתה על העגלה נפלה עליו המערה וקברה אותו בחיים. החמור חיכה עד הערב. 

כשהתחיל להיות רעב וראה שאף אחד לא הגיע לקחת אותו חזר לבית בעליו הקודם עם כל המטען בעגלה. כך 

 .נתעשר העגלון עושר גדול

תלמידיו של הבעל שם טוב באו לרבם ושאלו: "כיצד ייתכן שאותו עגלון שישב כמה ימים בבית המדרש זכה לעושר 

כה גדול, והם שכל ימיהם עוסקים בתורה אינם זוכים לנסים כאלה?". תשובתו של הבעש'ט הייתה, שעצם שאלתם 

ובלי לחכות ולראות ישועות, ולכן נושע. מראה על חסרונם באמונה. העגלון עשה את מה שעשה בלי לחכות לשכר 

 .מה שאין כן הם, שכל הזמן חיכו וציפו לראות את ישועת ה' כנגד אמונתם והוכיחו בזה כי אמונתם איננה שלמה

 :"קדושת לוי" הסביר את הפסוק "תמים תהיה עם ה׳ אלהיך  "בספרו ר' לוי יצחק מברדיטשוב,

ובפרט לישראל עם קרובו שנקראים בנים למקום ובוודאי האב ממלא  הכלל הוא כי הבורא ברוך הוא דרכו להיטיב

חסרונו ורצון בנו קודם שיצטרך. ובוודאי אדם אשר יש לו אמונה כזאת בבורא בוודאי ממלא לו חסרונו. וזה הרמז 

 תמים תהיה עם ה' כלומר ]...[ שיש לך אמונה בבורא ברוך הוא שבוודאי ימלא לך חסרונך אז תדע שבוודאי ה׳

 .עמך

כפי שראינו בסיפור ובקדושת לוי, ר' לוי יצחק מפרש את המושג תמימות כאמונה עיוורת בבורא עולם המנהיג 

 .ודואג לכל אחד מהנבראים באופן אישי. כשאדם מגיע להבנה זאת ה' אכן דואג לכל מחסורו

לקסום קסמים, לעונן,  הפסוק "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" מובא אחרי האיסורים להקריב ילדים לעבודה זרה,

לנחש, לכשף, לשאול אובות וידעונים ולדרוש אל המתים. מעשים אלו נובעים לרוב מפחד מהעתיד, מחוסר ודאות, 

 .מחששות ומרצון לדעת מה יקרה

רש"י על הפסוק מסביר: "תמים תהיה עם ה' אלהיך, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, 

 ."וא עליך קבל בתמימותאלא כל מה שיב

הרמב"ן מוסיף ומפרט שיש להאמין גם שהוא לבדו עושה הכול והוא יודע כל מה שיהיה. במקרה של חוסר קטן 

באמונה אין לנו לפנות להוברי שמים )חוזים בכוכבים( ודומיהם, אלא ללכת לנביאים או לצדיקים ולדרוש באורים 

י תרגומו של אונקלוס "שלים", כלומר שלם. עלינו להיות שלמים ובתומים. הוא גם מסביר את המילה "תמים" לפ

 .באמונתנו בקב"ה



ה' אומר לנו שאין צורך לנסות לחקור את העתיד; אין צורך לחפש דברים שאולי יעזרו לנו בפתרון בעיות. אנו 

כך ה' ישפיע  צריכים ללכת בתמימות, באמונה שה' מנהיג את העולם בצורה הטובה ביותר וכל שנאמין ונבין זאת

 .עלינו יותר ויותר

 

ב ַעם ַרב ִמְמָך -ֵתֵצא ַלִמְלָחָמה ַעל-)כ,א(: "ִכי דברים כֶּ ָך, ְוָרִאיָת סּוס ָורֶּ ְיבֶּ ֹׁא ִתיָרא  –אֹׁ ל

ם, ִכי ץ ִמְצָרִים"-ֵמהֶּ רֶּ יָך ִעָמְך, ַהַמַעְלָך ֵמאֶּ  ה' ֱאֹלקֶּ

 

 מו"ר הרב ניסים פרץ זצוק"ל:

 פרשה זו תרמוז למלחמת האדם עם יצרו!" הקדוש, אור החייםאומר ה"

ה, בה' הידיעה, המלחמה של האדם עם יצרו. אתה ישן,  מָּ חָּ ַהִמלְׁ ה", ל' בפתח, זה כאילו כתוב לְׁ מָּ חָּ "כי תצא ַלִמלְׁ

 והוא אף פעם לא הולך לישון, הוא ער. הוא מסוך בקרבך.

יב לצאת למלחמה נגדו, עוד מעט יום עד כאן! אני חיזהו!  –לפעמים אדם מחליט  ,אבל בכל אופן, בפרט באלול

 הדין!

אדם חייב בימי אלול לעשות איזה שינוי בכל הדרך של החיים. לקום מוקדם ולא לישון. לעשות איזה שינוי שיראה 

אלול! אלול זה לא ימים  –לו שהוא נמצא בתוך אלול. יראה לו שהענינים הם לא כרגיל. יש פה משהוא חדש 

 ברירה, אני יוצא למלחמה! אין –רגילים. הוא מחליט 

סוס ורכב אבל כשאתה מחליט לצאת למלחמה, פתאום אתה מתחיל להסתכל מה קורה לך. ואתה מתבונן ורואה "

 ".עם רב ממך

הוא מאומן, מתוחבל, חזק ממנו. מאדם הראשון ועד עכשיו, הוא יודע את  הוא סוס! –היצר  אתה מסתכל ורואה,

 ול לעשות? הוא עשוי מאש! מלאך!כל התחבולות. לעומתו, מה אתה יכ

", על מי הסוס הזה סוס ורכבואומר ה"אור החיים" הקדוש, והלוואי שזה היה רק זה. הבעיה, שהוא גם הוא רוכב. "

גם הגוף בעצמו חומד מה שהיצר מוכר לו. אם אדם רואה את ההרכבה, את הרכב שזה הגוף  הגוף! רוכב? על

גוף הזה זה חומר. מה החומר רוצה? הוא עצוב, יש בו כעס, גאווה, תאווה, בשר ודם. כל ה –שלו ממה הוא מורכב 

 והסוס, היצר הרע, רוכב עליו. והוא מנהיג אותו לאיפה שהוא רוצה.

כוחות של הטומאה גדולים מאוד שנוצרו ממך, מהחטאים  ממך"! –"עם רב  יש עוד דבר שלישי יותר גרוע מהכל,

עוד יותר גדול מהיצר. זה יצר שלך שאתה הוספת, שלא היה לך אותו. זה שלך, הם מצטרפים ליצר. יש להם כח 

על חטא שחטאנו לפניך ביצר ברע. השם נתן לך יצר כזה קטן, אתה עשית  –מה שאומרים בוידוי של יום הכפורים 

יָּת, איך אתה תנצח אותו? "עם רב  לְׁ  ממך", איך תוכל לכל זה? –אותו פיל, עשית אותו גָּ

אדם אומר? אוי אוי אוי, חבל שיצאתי למלחמה. יותר טוב להשאיר את המצב כמו שהיה. לא לשים  לאור כל זה מה

 לב, לא לראות וזהו. יהיה מה שיהיה.

באמת, אם אתה בא בכוחך, אתה "לא תירא מהם"! התורה באה ואומרת לו, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו,

אתה יכול לעשות נגדם? שום דבר! הם יזרקו אותך לכל  צודק. אתה משהוא קטן לעומת כוחות הדינים כאלה. מה

 פינה לכל צד. לא תוכל להם.

השם הוא  השם אלוקיך עמך"!!" למה? בגלל שאתה לא בא להלחם איתם לבד, אני איתך, "לא תירא מהםאבל, "

בר אומר, ביציאת מצרים השם ש "המעלך מארץ מצרים". –כל יכול! אתה רוצה לראות מה השם עשה? תסתכל 

את כל כח הקליפה, והוציא גוי מקרב גוי באותות ובמופתים! השם הראה את כוחו שהוא שליט בכל חלקי הבריאה, 

אין 'טבע', הוא שידד את כל מערכות הטבע. אז לעומת יציאת מצרים, מה שיש לך זה קטן מאוד, זה פסיק קטן. 

 אם כן, תרגע, יש לך את הקב"ה.



רבונו של עולם, אין לי כוחות. אם לא תעזור לי אני נופל. בבקשה  ות אליו:אז מה אנחנו צריכים לעשות? לפנ

ממך, אני רוצה לעשות רצונך. אני רוצה להתקרב אליך. אני רוצה להצליח בדין. אני רוצה בראש השנה הזו לחדש! 

יע את כמו שאתה מחדש את השנה, אני רוצה להיות בריה חדשה. תעזור לי. אני רוצה במשך האלול הזה להכנ

הגוף, את היצר. לעשות תשובה שלימה. להסיר את ה"עם רב ממך", ולהיות בן נאמן. לכן תקנו את הסליחות 

 להוסיף תפילה בחודש הזה.

 

 

 ?מי האדון
יָך  דברים טֶּ בָּ ָך ִלשְׁ ן לְׁ יָך ֹנתֵׁ ר ה' ֱאֹלהֶּ יָך ֲאשֶּ רֶּ עָּ כָּל שְׁ ָך בְׁ ן לְׁ ִרים ִּתּתֶּ ֹשטְׁ ִטים וְׁ ַפט )טז,יח(: ״ֹשפְׁ ם ִמשְׁ עָּ ת הָּ טּו אֶּ פְׁ וְׁשָּ

ק״. דֶּ  צֶּ

 

 של רב בישראל, סיפור עם מוסר השכל נוקב ומעורר: משפט צדק ״ הובא מעשה נפלא עלאהבת חייםבספר ״

מעשה בעשיר נדיב וירא שמים, שגידל יתום בתוך ביתו. האכילו והשקהו, הלבישו והנעילו, השיאו אישה, קנה לו 

ף קנה לו כרכרה, כדי שיפרנס את משפחתו בכבוד. ולא זו בלבד, אלא בכל פעם דירה, מילא אותה בכל טוב, וא

 שהיה זקוק לנסיעה היה מזמין את היתום ומשלם שכרו בעין יפה.

פעם קרא העשיר ליתום, ואמר: ״ראה, עלי לנסוע בעסקי מסחרי למקומות חדשים וארצות רחוקות. האם תיאות 

והיתום הסכים ברצון. נסעו מעיר לעיר, ממחוז למחוז וממדינה למדינה, לשמש כעגלון במסעי,״ נקב בסכום נכבד, 

 הגיעו לארץ רחוקה וזרה, ולנו שם במלון.

באמצע הלילה בא היצר הרע ופיתה את היתום ולחש באזניו: ״עד מתי תהיה עגלון, מתי תהיה גם אתה לאדון,״ 

יד מיטת האדון, ובאשמורת הבוקר פתח פיו את בגדיו הניח ל מה עשה, קם ממיטתו ולבש את בגדי אדוניו ואלו

 בגערות: ״קום, עצל, עד מתי תשכב, עד מתי תאכל לחם חסד?!״

 פילבל העשיר בעיניו, וחשב שהוא עדיין חולם. משרתו עומד מעליו, לבוש בבגדיו שלו, וגוער בו!

 והמשרת פקד: ״קום, עצל, והתלבש!״ אמר לו: ״תן לי את בגדי, ואלבשם!״

״וכי משרתך אני? הן בגדיך למראשותיך, קום ולבש ותכין מהר את העגלה לנסיעה, כי עוד רחוקה צחק היתום: 

 איים להכותו! -הדרך לפנינו!״ משהתמהמה 

בעל כרחו קם ולבש את בגדי משרתו. נטל את השוט וישב על דוכן העגלון, משך במושכות, ובן טיפוחיו השתרע 

שיר במר נפשו, כי ברגע אחד איבד הכל. כך נסעו יום ויומיים, שבוע במרכבה ולא פסק מלהמטיר פקודות. בכה הע

ושבועיים, כשהאדון משרת כעגלון ונפשו קצה בחייו. אמר לעצמו: הרי אני גידלתי את הנער מקטנותו, נתתי לו 

יית הכל, לא חסכתי ממנו מאומה. הזו התודה המגיעה לי, הזו הכרת הטוב?! הגיעו לעיר אחת, ו״האדון נכנס בלוו

 ״משרתו״ ליקרה שבאכסניות וביקש חדר מרווח עבורו. ״משרתו״ יכול לישון בחצר, ליד האורוות...

פנה העשיר בכפיפות קומה לפינתו, וכעבור שעה קלה, כשהיתום עלה לחדרו, חמק אל הרחוב, ראה זקן הדור 

 צורה והשיח בפניו את לבו, ביקש את עצתו.

דול, נבון וחכם. אלך אליו ואשאל את פיו״. ״לך״, אמר העשיר, ״ויברכך אמר לו: ״אל תירא, יש לנו כאן רב ג

 האלהים״.



בבוקר, התדפקו שלוחי בית הדין על דלת המלון: הרב ציוונו להביא בפניו את האורחים שבאו לכאן הלילה, 

הרב. עלה  להתייצב בפניו לדין תורה! חרד ״העשיר״ המתחזה. דין תורה? מה לו ולרב?! אך אין מסרבים להזמנת

 עם ״משרתו״ לבית הדין. הושיבום בחדר המבוא והורום לחכות ולהמתין. הדלת נפתחה, והרב קרא: ״העגלון״!

מיד קם היתום, הבין שטעה, ושב למקומו. אבל היה זה רגע קט מאוחר מדי... הרב נתן בו עיניו ואמר: ״כן, אליך 

ון!״ ״בוא, היכנס לחדרי״, הורה הרב. כשנכנס, הצליף עליו התכוונתי!״ אמר: ״אבל אני... אינני העגלון, הוא העגל

 בשבט לשונו. לא העיז פניו כנגד הרב, והרב קרא לעשיר שילבש את בגדיו ויטול את רכושו.

 ?מי האדון ומי המשרת

הקדוש ברוך הוא שלח לעולמנו את הנשמה, חלק אלוה ממעל, אצילה ומרוממת, כדי להתעשר בתורה, במצוות 

ובים. אבל הנשמה, כשלעצמה, רוחנית היא, זקוקה ל״משרת״, הוא הגוף, ועליה לספק לו את צרכיו. ובמעשים ט

 הכל. -אכילה, שתיה, לבוש, מעון 

אך נורא הוא, כאשר ה״משרת״ הופך לאדון, ומכניע תחתיו את אדוניו. כאשר כל ההידורים והמשאבים מכוונים 

 נשיב לנשמה את בכורתה!לצרכי הנוף, והנשמה ניזונת מפירורים... הבה 

תבדוק כל הזמן האם אתה בכיוון, האם בטעות בלי לשים לב במשך החיים )או יותר גרוע בכוונה...( התחלפו אצלך 

 היוצרות והנשמה שלך משרתת את הגוף ולא ההיפך...

 !לא להתבלבל –הנשמה היא העיקר, הגוף הוא רק המשרת 

ה של סיפוק כשהוא משיג את תאוותיו, הגוף נועד לשאת את הנשמה לא נועדה לתת לגוף את ההרגשה הנפלא

 הנשמה לכל המטרות שלה!

 שהחיים שלך עובדים ככה במקרו ותבדוק גם במיקרו בכל מעשה ומעשה מי שולט בו? הנשמה או הגוף? תבדוק

השני הראשון קנה לה טירה גדולה.  הולדת.-על שלושה אחים עשירים שהחליטו לקנות לאמא שלהם ליום מסופר

קנה לה פורשה יפה ומהירה. השלישי ידע שהיא אוהבת תנ"ך, לכן השקיע המון המון כסף וקנה לה תוכי שיודע 

 את כל התנ"ך בע"פ, רק אומרים לו פרק ופסוק באיזה ספר וישר הוא שורק הכל ישר הפוך.

הטירה הגדולה  אחרי כמה שבועות הם מקבלים מאמא מכתב: תודה רבה לכם בניי היקרים על המתנות. אבל

צריכה צוות גדול של משרתים כדי לתחזק אותה ואני כל הזמן הולכת בה לאיבוד... ובכלל מה אני אמורה לעשות 

העוף היה ממש טעים!  –עם הרכב הזה? אני נוסעת פעם ביום למכולת מעבר לפינת הרחוב וחוזרת.... אבל העוף 

 תודה רבה...

שיהיה לו את כל התנאים לעבודת ה' ולשרת את הנשמה כמו שצריך,  הקב"ה ישב וחשב איך לברוא יצור מושלם

וברא לנו: מוח מדהים, עיניים עם המצלמות וידאו הכי משוכללות, מערכת עצבים, נשימה, דם, עור, חילוף חומרים 

 וכו'

 ."...ח"ו שלא נגיע למעלה ונגיד "העוף היה ממש טעים

אה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם הנה הוא עומד )מסל"ש פ"א(: "ואם תעמיק עוד בענין תר רמח"ל

בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, ומקלקל העולם עמו. ואם הוא 

שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו 

 מתעלה עמו".

 

 

 

ָנה )ּוִמ  ן ָימּות ַבִמְלָחָמה ְוִאיש ַאֵחר ִיָקחֶּ ב ְלֵביתֹו פֶּ ֹׁא ְלָקָחּה ֵיֵלְך ְוָישֹׁ ר ֵאַרׂש ִאָשה ְול  כ', ז'(י ָהִאיש ֲאשֶּ



שהרי כשאומרים שפלוני ולא לקחה, דהא "לא לקחה" הוה לישנא יתרא,  —ויש להבין את הלשון, ארש אשה   

ותה, הרי כתוב בפירוש דרק אירש, דהיינו עשה קידושין ולא היו עדיין אירש אשה וכי סלקא דעתא שנשא א

 הנישואין וא"כ יש להבין מה ולא לקחה אתי לאשמועינן.

והוא מירושלמי סוטה פ"ח, ה"ו ל"ח. קידש אשה  וי"ל, עפ"י מה שכתב הרמב"ם בפ"ז מהלכות מלכים ה"ז,  

ובא לו. וכתבו שם הרדב"ז והכסף משנה, אמאי כתב  מעכשיו ולאחר שנים עשר חודש ושלם הזמן במלחמה, חוזר

הרמב"ם "מעכשיו" ומדוע לא אמר פשוט, שארש אשה ואמר לה הריני מקדשך לאחר י"ב חודש ובא למלחמה 

וכעת במלחמה נשלמו הי"ב חודש, ואומרים הרדב"ז והכסף משנה דבכהאי גוונא פשוט הוא, שלא יחזור מעורכי 

מה קודם חלות הקידושין וזה לשון הכסף משנה שם, טעם הדבר פשוט, דכיון המלחמה. כיון שהוא הלך למלח

דאמר מעכשיו איגלאי מילתא דקודם בואו למלחמה אירש אשה ולא לקחה, אבל אם לא אמר מעכשיו הוה ליה 

 כאילו עכשיו אירסה ולא כל הימנו שאחר שהוא במלחמה יארס אשה לפטור עצמו.

למפרע וא"כ התברר שהוא אירס את האשה כבר לפני המלחמה, אבל מכאן  ולכן אם אמר מעכשיו, יש בירור  

ולהבא באמת המארס אשה לא יחזור, כיון שהקידושין חלו רק לאחר שכבר בא למלחמה ולכן כתב הרמב"ם דוקא 

 מעכשיו.

לפני וא"כ י"ל, דקרא איירי באחד שקידש אשה מהיום ולאחר י"ב חודש וא"כ את מעשה האירוסין עשה כבר   

המלחמה והיה כבר "ארש אשה", רק החלות עדיין לא היה וא"כ באה התורה ואומרת, איזה "ארש אשה", שהוא 

חוזר, רק אם חסר ה"לקחה", אבל אם צריכים עדיין לחול האירוסין, אפילו שהיה "ארש אשה" אבל חלות האירוסין 

ר מעורכי המלחמה, רק מארס כזה שחסר לא היו עדיין, אדם כזה לא יחזור מעורכי המלחמה, איזה מארס חוז

אצלו "הלקחה", אבל אם חסרה עדיין עצם חלות האירוסין, אדם כזה לא יחזור אפילו שנתן כבר כסף קידושין והיה 

מעשה של ארס אשה, אבל כיון שלא היו עדיין חלות האירוסין, לכן הוא אינו חוזר וכדברי הכסף משנה והרדב"ז 

 ש אשה, ולא לקחה".ומשום הכי כתבה התורה "אר

 הגאון רבי צבי רוטברג שליט"א

 

 

ר ַיִגידּו ה לֹׁא ָתסּור ִמן ַהָדָבר ֲאשֶּ ֹׁאְמרּו ְלָך ַתֲעׂשֶּ ר י ר יֹורּוָך ְוַעל ַהִמְשָפט ֲאשֶּ ְלָך ָיִמין  ַעל ִפי ַהתֹוָרה ֲאשֶּ

 ּוְׂשמֹׁאל )י"ז, י"א(

 שמאל ועל שמאל שהוא ימין.ימין ושמאל, פירש"י, אפילו אומר לך על ימין שהוא   

דהגומר תפילתו כורע ופוסע ג' פסיעות לאחריו  ויש לבאר, עפ"י מה דאיתא בשו"ע או"ח סימן קכ"ג סעיף א'  

בכריעה אחת ואחר שפסע ג' פסיעות בעודו כורע, קודם שיזקוף, כשיאמר עושה שלום במרומיו, הופך פניו לצד 

ך פניו לצד ימינו ואח"כ ישתחוה לפניו כעבד הנפטר מרבו. וביאר שם שמאלו וכשיאמר הוא יעשה שלום עלינו, הופ

המשנה ברורה את הטעם מדוע בתחילה הופך פניו לשמאלו, שהמתפלל רואה עצמו כאלו שכינה מול פניו ושמאל 

 האדם הוא צד ימינו של הקב"ה.

שהם פוסקים מכוון אל האמת וא"כ וא"כ י"ל, כיון שכתוב דאלוקים נצב בעדת אל, דהיינו בקרב הדיינים, א"כ מה   

ימין הקב"ה לצד שמאלם ושמאלו מול ימינם, וזה הפרוש, אפילו שאומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל 

שהוא ימין דקאי על ימינו של הקב"ה דהוא שמאל דידן ועל שמאל דהקב"ה שהוא ימין דידן. אך הזקן ממרא החולק 

לצדיקים, שה' ניצב בעדתם, וממילא לא סבירא ליה דשמאל הוא ימין וימין  על הסנהדרין אין מחשיב את הסנהדרין

 הוא שמאל ולכן הוא חולק על הסנהדרין ואינו מקבל דעתם.

 תורת משה

 

 



 

 

ֵתן ָלְך )ט"ז, כ'( יָך נֹׁ ר ה' ֱאֹלקֶּ ץ ֲאשֶּ ת ָהָארֶּ ק ִתְרדֹׁף ְלַמַען ִתְחיֶּה ְוָיַרְשָת אֶּ דֶּ ק צֶּ דֶּ  צֶּ

 כפלה התורה את תבת הצדק פעמיים צדק צדק תרדוף ולא סגי בצדק תרדוף, צדק חדא זימנא.ויש להבין, אמאי   

וי"ל, דקרא אתי לאשמועינן דהצדקה שהאדם נותן צריך לבוא מממון כשר ולא מכספי עושק גנבה וגזלה,   

 שונא גזל בעולה. וכדדרשינן בסוכה ל'. אדם כי יקריב מכם, פרט לגזול, )ישעיה ס"ו, ח'(, כי אני ה' אוהב משפט

ורמז לזה, )ישעיה נ"ד, י"ד(, בצדקה תכונני רחקי מעושק, שהצדקה לא תבוא מעושק וא"כ י"ל, דזה מה שרמזה   

, דרק בצדקה דהצדקה שתעשה תהיה בצדק שאין בה כל תערובת של איסורלנו כאן התורה צדק צדק תרדוף, 

 כזאת תחיה בעוה"ז וירשת את הארץ בעוה"ב.

 דוד החיד"א בראש

 

, בהשתתפות גדולי מעשה שהיה בזמן הכתב סופר, הייתה חתונה מפוארת לבת של אחד מפרנסי הקהילה

הרבנים של המדינה, שבאו כולם לשמח את החתן והכלה. כאשר הנוכחים היו כולם באווירה עילאית קם הכתב 

מיוחד שיש לו ערך רב סופר והיסה את הקהל, פתח ואמר, רבותי! לכבוד השמחה, הבאתי עימי חפץ נדיר ב

אעביר את המטבע בין הנוכחים שכל אחד יוכל להתרשם  ''מטבע של מחצית השקל מזמן בית המקדש השני'',

 .ממנו מקרוב

וכך הועבר המטבע מאחד לשני, ולפתע. המטבע נעלם, ניסה הציבור לשחזר מי היה האחרון שהביט בו, ולא 

 ,מצאו

  

ם ואמר רבותי אומנם זה לא נעים אבל על מנת להסיר את החשד, כל אחד קם אחד הנוכחים, נעל את דלתות האול

מהנוכחים יבדוק בכיס חברו, התכוננו כולם לעשות כך, והנה קם הגאון מהר''י אסאד שהיה רב גדול מאוד וביקש 

שימתינו חצי שעה ולא יבצעו את החיפוש שביקשו לעשות. בקשתו התקבלה, כעבור חצי שעה המטבע עדיין לא 

מצא, קם שוב הרב המכובד וביקש רבע שעה נוספת. הנוכחים החלו להתלחש, הייתכן שידו של הרב הגדול נ

 ?בגזילה

והנה לפתע נכנס אחד המלצרים, ולהפתעת כולם הביא את המטבע, הוא סיפר כי מצא את המטבע באשפה, 

את המפה וכך הגיע המטבע  כנראה תוך כדי העברתו מיד ליד נפל המטבע על השולחן ובדיוק המלצרים הורידו

 .לאשפה

 .הפנו כולם את מבטיהם למהר''י אסאד שיסביר את פשר בקשתו לדחות את החיפוש

הזהה בדיוק למטבעו של הכתב סופר ואמר, גם בדעתי היה להראות קם המהר''י אסאד והוציא מכיסו מטבע, 

 .לחשוף גם את שלימטבע זה לכולם, אך לאחר שהכתב סופר הקדימני לא רציתי מפאת כבודו 

אם הייתם עושים את החיפוש שתכננתם, היה המטבע נמצא אצלי ואף אחד מכם לא היה מאמין שגם באמתחתי 

 …'היה מטבע נדיר כזה, ולכן ביקשתי מכם פרק זמן אשר באותו זמן התפללתי לה' שלא יביאני לידי נסיון וחילול ה

 ."ל האדם לכף זכותכמה נכונים דברי חכמינו בפרקי אבות "הוי דן את כ

  



בהלכות  ישנה הלכה מעניינת ומיוחדת  "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" פרשתנו מתחילה במילים

שופטים, בדרך כלל התורה אומרת לנו "אחרי רבים להטות" הפסיקה תהיה לפי הרוב ואם הרוב מחייבים אותו 

דיינים ופה אחד מחייבים את הנידון ואין אף אחד  71יהיה חייב, אבל כאשר יושבים בית דין ואפילו סנהדרין של 

שמזכה אותו הרי שבמקרה כזה האדם יוצא זכאי מכיוון שתמיד חייב להיות לפחות אחד שימצא צד לזכות אותו 

 .ואם לא היה אף אחד שזיכה אותו כנראה יש כאן איזו שהיא קנוניה ולכן הוא זכאי

  

ות שנראה לנו בבירור שפלוני לא בסדר ואלמוני לא נהג נכון, הלכה זו פעמים רבות בחיינו אנו נתקלים בסיטואצי

מלמדת אותנו עד כמה עלינו להקפיד תמיד למצוא נקודה לזכותו של אדם אחר ותמיד להדגיש את הדברים 

הטובים שיש לחבר, ובפרט בחודש אלול שמכין אותנו לימי הדין של ר"ה ויום כיפור בהם דנים את האדם וכשאדם 

  .ת חבריו לזכות גורם שגם אותו ידונו משמים לזכותדן א

 

 

 

 

ושמרת לעשות ככל אשר יורוך על פי …ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך

 "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל…התורה אשר יורוך

  .ופירש"י אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין

לפי שדעות בני אדם חלוקים זה מזה ויודע אדון הכל ברוך הוא שאם כוונת פירושי וכתב בספר החינוך במצוה תצ"ו 

התורה תהיה מסורה ביד כל אחד, איש איש כפי שיכלו, יתרבו המחלוקות ותיעשה התורה ככמה תורות ח"ו. ולכן 

יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ציוונו שלא להמרות פי בית הדין הגדול שיעמדו לישראל. ואפילו 

 .ימין לא תסור ממצוותן

כלומר שאפילו יהיו טועים בדבר אחד מהדברים אין ראוי לנו לחלוק עליהם ועלינו לעשות כטעותם. וטוב לסבול 

טעות אחת ויהיו הכל מסורים תחת דעתם ולא שכל אחד יעשה כפי דעתו שבזה יהי חורבן הדת וחילוק לב העם 

 .אף הפסד האומה לגמריו

כשרצה להוכיח צדקתו בהלכה ולבסוף  ועל דרך זה ניתן לפרש מעשה דרבי אליעזר בתנורו של עכנאי )ב"מ נט:(

אף יצאה בת קול והכריזה שהלכה כמותו ואע"פ כן לא קיבלו חכמים ופסקו כולם כנגד דעתו. ואמרו שם שפגש ר' 

שעה? וענה לו שחייך ואמר "ניצחוני בני". שהיה הקב"ה שמח  נתן באליהו הנביא ושאלו מה עשה הקב"ה באותה

 .על שבניו הולכים בדרך התורה ובמצוותה להטות אחרי רבים

כלומר, אף שהאמת היתה עם ר' אליעזר עד כדי שמן השמים הכריזו שהלכה כמותו בכל מקום, השיב הקב"ה 

 .זאת מכח התורה וציוויה לשמוע ולהישמע לרובבשמחה כיון שאף אם טעו ופסקו נגד ר' אליעזר הרי שחכמים עשו 

 .אם כן על כל פנים יש להודות כדבריהם ועל אף שהאמת תיהיה נעדרת

העולה מהדברים שטוב לסבול טעות הדיינים ולקיים דבריהם אפילו על ימין שהוא שמאל שהדיינים וחכמי ישראל 

 .חורבן והרסהם גופא קיום התורה, הדת, החברה והאומה כולה ובלעדיהם הוי 

ברעיון זה ניתן לבאר גם דברי הגמרא בתענית כה: מעשה בר' אליעזר שירד לפני התיבה ואמר כ"ד ברכות ולא 

ירד ר' עקיבא אחריו ואמר 'אבינו מלכנו למענך רחם עלינו' וירדו גשמים. הוו מרנני רבנן, יצתה בת קול  נענה.

 "דותיו וזה אינו מעביר על מידותיוואמרה 'לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מי



 ?ותמוה, אם מעביר על מידותיו ודאי שגדול ר"ע מר"א

אלא שעל פי דברינו נראה לבאר שמושג זה 'להעביר על מידותיו' הוא גם בזמן ריב, ויכוח וחילוקי דעות, על אף 

 .שאין הצדק עם השני הוא שותק ומוותר

דומה שפעמים שיש לוותר ולא להגיב כדי לאפשר המשך הקיום ההדדי כגון ויכוחים בין שכנים, בין בעל ואשתו וכ

 .ואף שודאי לו שהצדק עימו שזה נקרא "מעביר על מידותיו" ומביא לקיום החברה

וזו כוונת הפירוש בדברי הבת קול ששניהם שווים אלא שרבי עקיבא פעמים מעביר על מידותיו בכך שהוא שותק 

 .דווקא לו ענו מהשמים כדי ללמדנו שיותר נכון לנהוג כןומוותר כדי למנוע עימותים ולכן 

ועוד יש לומר כיוון שרבי עקיבא היה מוותר ומעביר על מידותיו מפני קיום החברה לכן מידה כנגד מידה נענו 

 .לתפילתו והורידו גשמים בשביל תיקון העולם

 …'שנוחים ועלובים וכועוד איתא בעירובין יג: מפני מה זכו בית הלל שיקבעו הלכה כמותם מפני 

 ?וכי הלכה תלויה במידות טובות? הרי נקבעת היא לפי בירור האמת

אלא שנבחרו בית הלל משום מידותיהם וכדאים הם שתיפסק הלכב כמותם כיוון שמידותיהם מביאים לקיום התורה 

 .הדת והחברה ולכן קבעו הלכה כמותם

שלוש שנים קודם ירושלים? מפני שהעמידו דבריהם על דברי מצינו בב"מ פח. מפני מה חרבו חנויות של בית הינו 

 .תורה

 .ופירש"י שמצאו היתר מן התורה למה שאסרו חכמים

 .משמע שאעפ"י שצדקו בלימודם חרבו כיון שהיה עליהם לקבל דברי חכמים

  

ולם. מתבאר שפעמים צריך לקבל את ה'לא אמת' כביכול וזאת מפני תיקון החברה, הדת, האומה והע ואם כן

 .וכשלא עושים זאת הרי מביאים להרס וחורבן

 

 

 מוסר לחיים –חודש אלול: צוואת העגלון 

דברים חוצבים אלו אמר הגר"י  –אצלנו נעשה ה"אלול" הפקר ושוב אין פוחדים ממנו כמו בשנים קדמוניות! 

 .מה יש לו לשוב כל אדם בטוח במצוותיו ובמעשיו ואינו רואה סיבה על –לוינשטיין זצ"ל באחת משיחותיו 

 

התחושה הזאת נובעת מההרגשה שהנה חלפה לה שנה שבה הוא זכה לכל טוב וממילא כנראה הקב"ה מחל לו 

 ...על כל עוונותיו ואין סיבה שהוא לא ימחל לו השנה, וגם אם היו קשיים פה ושם אז זה לא נורא כל כך

 

לתת תחושה טובה, הרגשה נעימה שהנה עברה היצר יודע במה חלש האדם, כוחו הוא בעיוות הדין. הוא יודע 

שנה שלמה ולא קרה שום אסון גדול ונורא, ותהיה בטוח שגם השנה הקרובה הבעל"ט תהיה כזאת ואין שום סיבה 

 –שיתרחש בשנה זו איזה קושי שלא תוכל לעמוד בו. כוחו של היצר הוא בתשלום מיידי בבחינת "צ'ק מזומן" 

 .ות וקשה מאוד שלא ליפול ברשותוהנאות עכשוויות, הצעותיו מפת

 

 :בספר "להגיד", מובא מעשה נפלא שסיפר הרב שבתאי יודלביץ' זצ"ל על צוואתו של עגלון

 



שניצח בדבריו  –רבי יונתן אייבשיץ, זכר קדוש לברכה, סיפר פעם על גדלותו של עגלון יהודי ירא שמיים. עגלון 

רף למשפחת המלוכה כומר שונא ישראל מובהק שהציב לעצמו כומר רע צורר יהודים. באותה תקופה בפראג, הצט

מטרה להשניא את היהודים על המלך. פעם לפעם היה נכנס לויכוח חריף עם רבי יונתן אייבשיץ. אש האנטישמיות 

שבערה תמיד בלב מלכי האומות הייתה מלובה על ידי ויכוחים אלו, ותארו לכם עד כמה מצב היהודים היה תלוי 

 .לובויכוחים א

 

לרבי יונתן אייבשיץ ניתנה סייעתא דשמיא מיוחדת, ה' חננו בשכל חריף, הגיון בריא ומחודד להשיב לצוררים מנה 

 .אחת אפיים. הוא עמד וניצח גם את אותו כומר בן בליעל

 

ני ויהי היום. ויכוח נוקב מול רבי יונתן הסתיים בניצחון סוחף לרעתו של הכומר. קם הכומר על עומדו, ואמר בפ

המלך: "בעיקרון הצדק איתי ודת הנצרות הינה הטובה והמעולה שבכל הדתות, אלא שמוחו השנון ופיו החד של 

הרב אייבשיץ הם שעומדים בעוכרי. הצדק לא עימו אלא אומנות הויכוח בידו ותו לא, וגם אוכיח להם את צדקתי. 

וח רגיל, נראה בעליל איזו דת נכונה!". נימנו אם תכניסו יהודי פשוט ורגיל מעמך בית ישראל, שיעמוד איתי בויכ

 .וגמרו כי היהודי הפשוט הראשון שיחלוף ליד ארמון המלוכה, ייקרא פנימה לעמוד בשאלות ותשובות עם הכומר

 

 .לא עבר זמן רב ועגלה רתומה לסוס חלפה ליד הארמון ובה עגלון יהודי לבוש בגדים מרופטים ובידו שוט גדול

 

 .'שמו ושם עירו וכו –ת המלך. העגלון כמובן הוצג בפני המלך ויועציו הכניס אותו בפקוד

 

 .הכומר קיבל את רשות הדיבור –בבקשה!" "

 

 –"מהיום ואילך מלך אוסטריה יאשר לך משרת 'עגלון' בחצר המלוכה  –פתח הכומר  –יש לי להציע לך עסקה," "

ם. אתה ובני משפחתך העניים תוכלו להתגורר משכורת גדולה וקבועה, מכאן ולהבא לא תזדקק לחסדם של אנשי

עושר ואושר.  –חינם בסמוך לארמון, תהנו מזכויות אזרחיות מלאות, תקבל גם תואר אצילים ומאומה לא יחסר לך 

 .נוסף לכך, נדאג לעולם הבא שלך ושל משפחתך. שם תשבו ליד אותו האיש ותתענגו בשכר נצחי

 

מים אלו שהותזו על גופכם  –ם מעט מים ואכריז בשעת הזאת המים בתמורה עליך להסכים רק שאשפוך עליכ"

 ".כמנהג הנוצרים –הם בשם האב, הבן ורוח הקודש 

 

הכומר סיים את דבריו ופני העגלון הסמיקו. הוא לפת את השוט בחרדה. העגלון עשה בידיו ובראשו תנועות 

 "!תקיף: "לא! לא! לאשליליות, עד שגם הצליח להוציא מפיו מילים בודדות בקול נמרץ ו

 

הכומר שהיה משוכנע שעני מדוכדך כמוהו יסכים לעסקה, עמד מולו נבוך. הכומר מיהר לשאול: "טוב, בני, לא 

לעשות משהו ניגוד לרצונכם, אך תגיד לי, בבקשה, תסביר לי: מה ההיגיון  –נכריח אותך או את בני משפחתך 

 "?שבהחלטתך? למה אתה מתנגד לעסקה בסגנון זה

 

באותה שעה רבי יונתן אייבשיץ זצוק"ל עמד גם כן בצידי האולם והתפלל להקב"ה שיתן חכמה בלב היהודי. עיניו 

של העגלון נחו על הכומר והמלך, והיה ניכר כי הוא חושש מלענות ושוקל בדעתו האם בכלל להשיב. המלך ביקש 

גלון אזר כוח והשיב: "כאשר הצעת לי את ממנו: "אל תפחד, בבקשה, דבר כאוות נפשך. לא נעשה לך כל רע." הע

נקי כפיים  –העסקה נזכרתי באבי המנוח ז"ל שהיה מדריך אותי על כל צעד ושעל. אבא המנוח, גם הוא היה עגלון 

וישר דרך. לפני מותו ציווני לחיות כיהודי ירא שמיים סר מרע ועושה טוב ומקיים רצונו של בורא העולם. מלבד זאת 

בתוך דבריו הזהיר ואמר: 'אם תיתקל בסוחר סוסים שיציע לך במשא ומתן.  –הליכות חיים לימד אותי פרק ב

הרי לא סתם הוא מוכן לתת לך  אל תסכים! –להמיר את סוסך בסוס משובח יותר והוא גם מוכן להוסיף סכום כסף 

הוא גנוב או כל סוס ועוד לשלם כסף על ההחלפה. הסוס שנראה טוב ומשובח בוודאי סובל ממחלה נסתרת או ש

פגם אחר שיתגלה אחר כך. ואם יבוא סוחר ויציע לך סוס תמורת סוס שלך, ללא כל הוספת תשלום מצידו, גם כן 

אל תסכים, כי גם במקרה כזה ודאי יש לו חשבון של רמאות והונאה, כי למה לו להחליף סוסים ללא כל טובת 



 !?הנאה לעצמו

 

די, קח סוס כתחליף לסוסך, ובתמורה עליך לשלם כך וכך כסף, כאן טמון אבל אם יבוא סוחר ויאמר לך: 'ר' יהו"

מקח הגון. כוונתו של הסוחר ישרה ואז תתחיל לבדוק את הסוס אם הוא אכן מתאים לך ותכין את עצמך לקראת 

 .העסקה

ים בתוספת חיי נצח טוב –"אתה הצעת לי עסקה ובה כל טוב שבעולם הזה  –אמר העגלון  –אדוני הכומר," "

. משהו רקוב בה... לכן אני בעולם הבא, ואינך דורש ממני כל תשלום או תמורה, כל זה הראה לי שסחורתך פגומה

 "!ממאן: לא! לא! אני מסרב

 

 .המלך חייך. הוא ציווה לאחד המשרתים שיעניק לעגלון מתנה יקרת ערך וישלחהו לנפשו לשלום

 

 "!ר' יונתן והודה בפניו: "ניצחתני, רבה של פראג, גם הפעםהכומר היה כאוב. לאחר כמה רגעים ביקש שיקראו ל

 

כמה סוסים חולים אנשים קונים! בר מינן, השטן מציע שפע של סוסים טובים ללא כל תמורה, כמה חכם הוא 

 .השטן... מוכר סוסים גנובים וחולים ואנשים קונים ואח"כ מתחרטים. הם לא יודעים את צוואתו של עגלון יהודי זקן

 

י, כמה שהיא נכונה אותה צוואה! אנו הולכים שלווים ושאננים ועוסקים כל הזמן במסע של קניות. הבה נבחן כמה או

עשר דקות כדי  –מהצעותיו של השטן: הנה מגיע לו הבוקר, בא השטן ואומר לך: "צדיק שלי, שכב לך עוד חמש 

ם יש תמיד חזן שיתחיל לקרוא את הכנסת, ג –שתהיה ערני בתפילה... אל תדאג, יש מי שיפתח את הבית 

הקורבנות". ולאחר עשר דקות שוב מופיע השטן ואומר לך: "אין מה למהר, הרי אתה קורא מהר יותר מהחזן ותוכל 

להדביק אותו בתפילה. לכן קח לך את הזמן, תישן, יקירי, תירדם עוד קצת, צדיק שלי..." ואנו בתמימותנו מאמינים 

כך הגיוניות. הבה נאזין לצוואתו של העגלון ונקבל עלינו לא  –וחים שהצעותיו הן כל לכל מילה היוצאת מפיו ובט

 .להחליף עולם נצחי בעולם חולף

היצר הוא כה ערמומי, כה מחוכם. הצעותיו אינן זולות. כל התחליפים שהוא מציע הם טובים, מהנים, ולעיתים יש 

 ."בהם נחת כספי ועל הכל נלווה "תשלום במזומן

 

, הנאה עכשווית ואין ספק שקשה להילחם בו. הוא נלחם בכל כוחו הרע כוח הפיתוי שלו הוא בתשלום מיידיהיצר 

ואינו מוותר ולא אחת התחליפים שהוא מציע באים כ"מצוות", כ"תורה". הוא אינו מציע הצעות שנדחה אותן על 

תו. ואתה, יהודי יקר, זכור לנגד הסף. אדרבה הוא משכנע עם הצעות הגיוניות, מפתות ואנו בנקל נלכדים ברש

 .עיניך את צוואתו של העגלון: בדוק את התחליף המוצע לך ומי מציע אותו, היצר הטוב או היצר הרע

 

הרמב"ן באגרתו כתב: "וכאשר תחשוב כל אלה תירא מבוראך ותישמר מן החטא". רבי בנימין דיסקין, אביו של 

 . "!מיתה טובה הימנה –י ההלכה המהרי"ל זצ"ל, אמר: "לחיות שעה קלה שלא לפ

 

 

 

 

דהיינו קרקע שלא נחפרה מעולם. “, קרקע בתולה”במשנה מוצאים אנו מושג של “. בתולה”מזלו של חודש אלול 

 .איבדה הקרקע את שם התואר שלה ואינה בתולה עוד -אך לאחר שנחרשה הקרקע או חפרו בה לצורך מסוים 

 

ספרים הקדושים, שכוחה של התשובה חזק עד כדי להשיב את המצב מזלו של החודש מרמז לנו, כך כותבים ה

 .לקדמותו. אפילו למצב שהיה קודם החטא עד שלא נשאר סימן ורושם מהחטא שנעשה



 

 

 

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק 

 )טז,יח(

 .אהני לן הא, דהרי נתחלקה הארץ לשבטיםמהו 'לשבטיך' שאמרה כאן התורה, דמאי 

 

ויש לבאר, דהנה מצינו שיתרו אומר למשה רבנו שימנה הרבה דיינים ושפטו את העם בכל עת והכל על מקומו יבוא 

בשלום, ופי' בזה האלשיך, דיתרו אמר למשה אם תרצה אתה לבדך לשפוט את העם הרי לא יתכן לעשות זאת 

יניהם, ולכן מוטב שתרבה בדיינים ואז תכף ומיד יוכלו להשפט ומתוך כך ירבה במהירות, וא"כ תתארך המריבה ב

 .השלום

 

לפכיך ציוותה התורה למנות דיינם בכל עיר ועיר, דאל"כ יצטרכו בעלי הדיינין לילך מעיר זו לעיר אחרת, וע"ז 

 .יתארך המריבה ביניהם, ולכן מוטב למנות דיינים בכל עיר, וכיון שנעשה דין נעשה שלום

 

וזהו שאמר הכתוב 'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך', למען השלום. והראיה שהקב"ה חפץ בשלום, שהרי 

'נותן לך לשבטיך', דחילק את הארץ לשבטים ולא יחיו בערבוביא, דע"כ יהיה שלום ביניהם, ולכן אף אתה רדוף 

 .אחר השלום ותמנה דיינים בכל עיר ועיר

 

 

 בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך )טז,יח(שופטים ושוטרים תתן לך 

קשה דאיתא ביומא )כו, א( אמר רבא לא משכחת צורבא מדרבנן דמורי אלא דאתי משבט לוי או משבט לכאורה 

וא"כ איך אפשר דמכל שבט יהיה שופטים ושוטרים, ויותר דאמרינן בגמ' סוכה )כז, ב( אין לך כל שבט  יששכר,

 .יד ממנו שופטושבט מישראל שלא העמ

 

אמר רבי יוחנן משום ר"ש בר יוחאי וכו'  ובישמח משה זי"ע מפרש בדרך נפלא בהקדמת דברי הגמ' )בב"ק יז, א(

כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטים לנחלת יוסף ולנחלת יששכר, וזשה"כ ושפטו את העם 

וון ההלכה דלא אשכחן צורבא מדרבנן דמורי או מלוי או משפט צדק איך יתכן שישפטו משפט צדק הא לא יכלו לכ

מיששכר, אלא לזה אמר צדק צדק תרדוף שיעסקו בצדקה דהא בתורה ודאי יעסקו אלו שרוצים לשפוט בדין 

 .תורתנו הקדושה אם כן מצורף לזה יעסקו גם כן בצדקה, ואז ישפטו צדק

 

יעזר ששבת בגליל העליון בסוכתו של יוחנן ברבי דאמרינן שם מעשה ברבי אלובאהל דוד עמ"ס )סוכה כז, ב( 

אלעאי בקיסרי ואמרי לה בקיסריון והגיע חמה לסוכתו אמר לן מהו לפרוס עליה סדין אמר לו אין לך כל שבט ושבט 

מישראל שלא העמיד ממנו שופט וכו' מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם. דהנה אמרינן דלא משכחת 

י אלא דאתי משבט לוי או משבט יששכר, ואיך יתכן שמכל שבט ושבט היה שופט, אלא מי צורבא מדרבנן דמור

שמחדש הלכות מדעתו לא יכול להורות אם לא שהוא משבט לוי או משבט יששכר, אבל אם אינו אומר דבר שלא 

למד ממי א"כ אפילו שהוא אינו משבט לוי או יששכר אבל כיון שרבו משבט לוי או יששכר או ששמע מפי רבו, 

 .שלמד מהם והוא רק מוסר דבריו ואינו מוסיף עליהם א"כ יכול להורות אף שהוא משאר שבטים

 

וז"ש ר"א ולא לדחותם בדברים בעלמא אלא להורות שיש לנהוג כפי הנהגתו שלא לומר דבר שלא שמע מפי רבו, 

ויששכר וע"כ שלא אמרו דבר  דהרי אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט, ואפילו לא משבט לוי



שלא שמעו מפי רבותיהם. וזה כמו שר"א היה נוהג שלא לומר דבר שלא שמע מפי רבו ולכן לא ענה על השאלה 

 .אם מותר לפרוס סדין

 

 

צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך 

 )טז,יט(

 .גילמאי כפלה התורה 'צדק צדק', והלוא בחד מינייהו ס

 

'האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העוה"ב הרי  ויש לפרש ע"פ מה דאי' בגמ' )פסחים ח, א(

זה צדיק גמור', והק' שם התוס' )ד"ה שיזכה( דהלוא שנינו )אבות פ"א מ"ג( 'אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב 

 .'על מנת לקבל פרס

 

שלא ע"מ לקבל פרס היינו בעצם המצוה, אבל אם כבר קיים את ויש לתרץ, דכל מה שצריך לשמש את הרב 

המצוה כדינו, ורוצה להוסיף על המצוה על מנת שיחיה בנו או שיהיה בן העוה"ב, כיון שעושה אף מה שאינו מחויב 

 .ה"ז צדיק גמור

 

עליה ותיתן גם ובזה נבין את הכפילות בדברי הכתוב, 'צדק צדק' דהיינו שלא תסתפק בצדקה העיקרית אלא תוסיף 

מה שאינך מחויב, עי"ז תזכה 'למען תחיה וירשת את הארץ' דהיינו ארץ העליונה, כלומר העולם הבא, שבהוספה 

 .על המצוה רשאי אתה להתנות ע"מ שאהיה בן העוה"ב

 

 

 

 

 כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם )טז,יט(

גדול על כל יושרן של דעות האדם ומחשבותיו הבנויות על גילויי התורה בשליטת השוחד והנגיעה, מטילים צל "

שכלו, ומעוררים ספקות והרהורים אם יש קורטוב של אמת בכל השקפת עולמנו. איך אפשר לו לאדם להיות הוגה 

דעות ישרות ואמיתיות, בשעה שהוא מלא שוחד ונגיעות כרימון, מסברות עקומות הקרובות לנטיותיו 

 .סלבודקא זצ"ל, אור הצפון()"הסבא מהפסיכולוגיות" 

 

, כי הרי אדם קרוב אצל עצמו, ולכן עליו תמיד לבדוק את המעשה שלפניו, אם הנגיעה העצמית היא יסוד במידות

טהור הוא מנגיעה עצמית, אם איננו מוסווה באיזו פניה ונגיעה שאינו מרגיש בה כלל, והיא פועלת בו ומשפיעה על 

מסלאנט זצ"ל: "ואף אם ישמור האדם דרכו להיזהר מכל חשש של נגיעת הדעת,  כיוון המעשה, וכדברי רבי ישראל

בכל זאת מי יתן קו ומשקולת לדרכי הנטיה? הלא זה דרך כוח נפש האדם, לקשור חבל בחבל, נימא בנימא, 

ונחת להוציא פרי עמל מבלי אשר ימצא ראשית סיבתו. אשר אולי לזה הזהירו חז"ל כי דיין יראה עצמו כאילו חרב מ

 ."בין ירכותיו וגיהנם פתוחה מתחתיו, יען כי בדין הנטיה עלולה למאד

 

מביא מדרש שבשעה שאמר משה לישראל שבצלאל יעשה את מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א, 

המשכן, היו ישראל מרננים אחרי משה ואומרים שכל הגדולה הוא נוטל לו ולמשפחתו. אמר להם משה: דעו וראו כי 

לא מדעתי אני עושה, אלא מפי הקדוש ברוך הוא. ויש להבין, במה שכנע אותם, הלא הדרך בענינים כאלו כפי מה 



שאנו רואים שלא מאמינים, ולמה האמינו עד כדי כך שאמר להם "ראו", משמע מזה שהוא היה כל כך משוכנע עד 

מומיות שבלב לחשוד את משה מחמת שהוצרכו להודות, וכשאמר להם "ראו", אז כל אחד הגם שהיה לו קצת עק

קנאה שהוא עושה מעצמו בשביל קרוביו, אבל בניכרין דברי אמת שלו ראו ממש. אצל קורח, גם חשדו אותו ולא 

האמינו, כי אז כבר היה נגיעה שקרח רצה את הכהונה או את הנשיאות, וכשיש נגיעה עצמית, כבר לא יכולים 

מו של משה, כי למי שהנגיעה העבירתו על דעתו, אי אפשר לשכנע לשכנע אפילו בדברים שיוצא מלב טהור כ

 .בשום אופן

 

זצ"ל אמר שיש ענין של נגיעה אישית למשל אם חושבים ללכת לקבל פני אדם או לא ללכת,  הסבא מנובהרדוק""

ל עצלות האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח לקבל פניו או לא מגיע לו, דבר ראשון יש לשקול אולי נכנס גם שיקול ש

כיצד יש לנהוג? הסבא זצ"ל היה קודם לובש את הפרווה והנגיעה היא שמתעצלים לקום ולעשות את מה שצריך. 

 .ויוצא מהבית ומגיע עד סמוך לאכסניה של האורח ושם היה מחליט

 

אבל : "לפעמים אדם מרגיש שאולי יש לו איזו נגיעה בענין, המשגיח" הגאון הצדיק רבי שלמה וולבה זצ"ל אמר"

מקובלנו מרבותינו בעלי המוסר שכשאדם חושד בעצמו אולי הוא נוגע הוא נוטה יותר לחשוב שאינו נוגע בדבר, 

 ."בדבר, שידע נאמנה שהוא ודאי נוגע בדבר

 

זצ"ל שהגיע פעם לעיר אחת על מנת לייסד שם ישיבה. באותה העיר היה רב  מסופר על הגאון רבי אלחנן וסרמן

למדן, אבל לא במידה של רבי אלחנן. כשראו בני העיר שרבי אלחנן בעירם, הלכו כולם ובאו שגם היה תלמיד חכם ו

אליו. רבי אלחנן נוכח לדעת שהוא פוגם בכבודו של רב העיר ולקח את הישיבה והלך משם. אדם שאינו גדול, 

בלי שום טענה ופקפוק.  יאמר, מה איכפת לי, הרי חייבים ללמוד תורה, אבל אדם גדול יודע כי בנין חייב להיבנות

 .אם כבודו של הרב יפגע מכך, נוסעים משם )מתוך הספר "מערכי לב(

 

, שכשיש לאדם בעיה שקשה לו בעצמו להגיע לאמת הרב דסלר זצ"ל היה אומר בשם הגה"צ רבי ירוחם ממיר זצ"ל

עדיף עץ עם אדם גדול, ולפתור אותה בגלל שיש לו נגיעות שמשחדות את מבטו, ואין לו אפשרות באותו זמן להתיי

 .שישאל את שאלתו אפילו לסנדלר ברחוב ולא יפסוק לבד לעצמו, כי לאחר אין נגיעות

 

, הוא: אם הדעה או החלטה פרצו באופן ספונטאני, בלי כל המבחן הראשוני לאדם, כותב הגר"א וייסבלום שליט"א

תלבט ומתקשה ונאבק עם עצמו וההחלטה מאבק עם עצמו, קרוב לודאי ש"נגיעה" הפעילה אותן. אם הוא שוקל ומ

 .עלתה לו בקושי, הרי עבר את המבחן הראשוני, ואז אפשר שההחלטה היתה טהורה

 

 

 

 

 לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל )יז,יא(

המהר"ל זצ"ל כותב בספרו "באר הגולה": כל תקנות, גזירות, סייגים ומנהגים שחידשו חכמינו בתורה שבעל פה 

. החכמים והצדיקים שבכל מבטאים את רצון השי"ת ואותו רצון אינו מתגלה אלא במועד הנכון על ידי חכמי הדור

 .דור מהווים, איפוא, את התגלמותה של התורה שבעל פה שעל ידם יוצא רצון השי"ת מן המחשבה אל הפועל

 

 

 



 

 

 תמים תהיה עם ה' אלהיך )יח,יג(

התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה תמים תהיה עם ה' אלהיך.  פירש"י:

 .שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו

 

)דף רכ.( שהגזירה אשר נגזרה על האדם בכיפור, מראה ב"צל" בהושענא רבה.  הנה נודע מה שכתוב בזוה"ק ויחי

תעורר הדין )בראש השנה( בעולם צריך אדם ואלו דברי הזוהר שם )בתרגום ללשון הקודש(: בא וראה כשמ

להתעורר בתשובה שישוב מחטאיו, שהרי באותו יום "פתקין" נכתבים, אם זכה אדם ששב לפני אדונו "קורעין 

הפתקים שעליו". אחר כך מזמין לפני האדם יום הכפורים יום של התשובה. אם שב מחטאיו, מוטב. ואם לא, מצוה 

ם עשה תשובה שלימה לפני אדונו נקרעין הפתקין. ואם לא זכה לתשובה, אותם המלך לחתום הפתקים וכו'. וא

פתקין יוצאין מבית המלך, ונמסרין בידיו של השר המקטרג, והדין נעשה והפתקין אינן חוזרין שוב לבית המלך. ואז 

המלך יעבור עליו "הצלמים" מסתלקין ממנו )שנגזר עליו( ולא נמצאין עמו. כיון שמסתלקין ממנו, הנה ודאי עונש 

ויטעום כוס המות. ובאותו לילה של חג אחרון מלאכי הדין מזומנים ונוטלים הפתקים, ואחר שנטלו להם, מסתלקין 

"הצלמים" ואינם נמצאים ואם הצלמים לא נסתלקו אלא שחסרים וחלושים, אז יעבור עליו חלאים רעים בחלישות. 

 .ע"כ

 

ק "ואתם אל תראו את עם הארץ וגו' סר צילם מעליהם וה' אתנו אל על הפסו וכתב הרמב"ן בפרשת שלח )יד, ט(

תיראום". וז"ל: יתכן שירמוז הכתוב למה שנודע כי בליל החותם לא יהיה "צל לראש האיש" אשר ימות בשנה 

ההיא. לכך אמר כבר "סר צילם מעליהם" כי נגזר עליהם מיתה, "וה' אתנו" כי הוא השוכן בקרבנו ועושה לנו נסים 

 .פלאות לעיני כל רואה, על כן "אל תיראום". עכ"ל. וע"ע ברבנו בחיי )שם(ונ

 

הובא במטה משה )סימן תתקנז(: וזה ה"צל" אינו צל האדם ממש, כי העומד אצל הלבנה או  וכתב האבודרהם,

ואה". אצל האורה, אי אפשר שלא יהיה לו צל. אלא הוא "צל הצל" הנקרא בדברי רבותינו )גיטין סו.( "בבואה דבב

ויש סעד מדאמרינן )הוריות יב.( האי מאן דבעי למיפק וכו' ליקום בביתא דחברא )בבית חשוך( אי חזי בבואה 

 .'דבבואה וכו

 

שלא ינסה אותו ענין בראש השנה "דילמא מיתרע מזליה". וכתב: מכאן אני אומר  ועוד הביא מ"ש בהוריות )יב.(

מנהג זה. ע"כ. וסיים מטה משה )שם(: ועוד אני אומר דאין אנו שאין ראוי לנהוג )בהושענא רבא בראיית הצל( 

בקיאין בצל הצל, ולאידך מי שיראה צילו וכו' לא יהרהר בתשובה, עוד כתב: והירא דבר ה' אל יהא לו עסק בנסיון 

 .'הזה, רק כל יום ויום חייב להראות עצמו כאילו נסתלק ממנו הצל וישוב בתשובה וכו

 

כתבו הראשונים שיש סימן בצל הלבנה בליל הו"ר שיקרה לו או לקרוביו באותה שנה.  סד(:וז"ל הרמ"א )סימן תר

ויש מי שכתב ש"אין לדקדק בזה" כדי שלא ליתרע מזליה, וכו'. ויותר טוב להיות "תמים" ולא לחקור אחר עתידות!" 

 .רכנו בשנה טובה. אמןעכ"ל. ולכן יש לקיים "תמים תהיה עם ה' אלהיך" ולא לחקור אחר עתידות. והשי"ת יב

 

 



 



  



 



 



 



Practica lo que predicas 
En la parashá de esta semana, Moisés le ordena al pueblo judío mandamientos adicionales 

que deben seguir. Él les dice que cuando elijan un rey, el rey: 

"...deberá escribir para sí mismo dos copias de esta Torá ... [la Torá] deberá estar con él, y 

deberá leer de ella todos los días de su vida". (Deuteronomio 17:18-19) 

Una Lección de Vida 

Dios quiere que el rey tenga una Torá -con todos sus mandamientos- dentro de sus posesiones 

personales, en todo momento. Pero, ¿por qué un rey (la persona que en teoría tiene que darle 

órdenes a los demás) tiene que hacer esto? 

Porque comúnmente vemos que las personas que tienen poder deciden (de manera consciente 

o no) tener reglas personales que sólo se aplican a ellos, y un conjunto de reglas 

completamente distintas para el resto de las personas. 

La pregunta es, ¿por qué las personas "con poder" piensan que se debe aplicar un conjunto de 

reglas a ellas y otro conjunto completamente distinto a los demás? La razón es que cuando tú 

estás dando las órdenes, es muy fácil olvidar que tú también tienes un "jefe" al cual debes 

obedecer -un jefe llamado Dios. 

Esta es precisamente la razón por la cual Dios desea que todo rey, no sólo tenga dos rollos de 

la Torá, sino que uno de ellos esté siempre con él. Cualquier lugar al que un rey va (excepto 

lugares sucios como el baño), la Torá va con él. Claramente, existen muchos beneficios por ser 

el rey, y ciertamente el rey merece todos estos beneficios, pero su comportamiento debe 

adecuarse a las leyes de Dios y no a sus propias leyes. 

El mensaje es muy claro. No puede haber un conjunto de reglas para un líder, y otro conjunto 

de reglas para sus seguidores. Dios le dice al pueblo judío que tanto los reyes como sus 

seguidores, todos deben vivir sus vidas bajo el mismo conjunto de reglas. 

Nosotros vemos esto también en nuestras propias vidas. Los padres le dicen a sus hijos que no 

deben mentir, pero cuando ese mismo hijo contesta el teléfono, el padre puede susurrarle 

suavemente, "Dile que no estoy en casa en este momento". Este es exactamente el 

comportamiento que Dios quiere que evitemos a toda costa. 



Y en tu vida cotidiana, los consejos que les das a otros, también deberías tomarlos para ti 

mismo. ¡Practica lo que predicas! Vive de acuerdo a las mismas directrices y consejos que le 

das a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. No sientas que tú estás por sobre la ley. 

Esto te ayudará a crecer de maneras que ni siquiera imaginas, y eso es exactamente lo que 

Dios desea. 

 

Una perspectiva sobre el miedo 

Cuando salgas a la batalla en contra de tu enemigo y veas caballos y carrozas, un 

ejército más grande que tú, no temas, porque Hashem, tu Dios, Quien te sacó de Egipto, 

está contigo" (Deuteronomio 20:1). 

¿Cómo puede esperarse que alcancemos un nivel tan alto, al punto de no temer cuando vamos 

a la guerra? Incluso Moisés huyó aterrorizado cuando su vara se transformó en serpiente. Sin 

embargo, si la Torá nos ordena no temerle a la inminente batalla, entonces, todo judío debería 

ser capaz de cumplir con esta orden. 

El Talmud (Berajot 60a) trae una aparente contradicción entre el versículo:"Temieron en Sión, 

ustedes pecadores" (Isaías 33:14), que implica que el miedo es un pecado, y el 

versículo: "Afortunado es quien teme constantemente" (Proverbios 28:14). Sin embargo, el 

Talmud resuelve la aparente contradicción de la siguiente manera: el temor a perder el estudio 

de Torá o la observancia de mitzvot es positivo, todo otro temor es negativo. 

Si prestamos atención cuidadosamente a las mitzvot de nuestra parashá, éstas nos proveerán 

importantes pistas sobre cómo lograr el temor adecuado y evitar todo otro tipo de miedos. El 

factor común en toda la parashá es la necesidad de alcanzar la perfección. La parashá 

comienza con el mandamiento de designar jueces y oficiales para asegurar el tzedek, la 

completa y perfecta rectitud. Nuestro derecho de ocupar la tierra de Israel, la tierra de la 

perfección, depende de que busquemos este objetivo diligentemente. La vida –es decir, el 

apego a Dios– es posible sólo cuando esa búsqueda por la rectitud está en proceso. Para esto 

necesitamos jueces que disciernan lo que es correcto. Y deben tener la capacidad de 

implementar ese juicio. 

El Alter de Kelm explica que los jueces y los oficiales de la ley son comparables a 

la jojmá (sabiduría) y al musar (ética) en el nivel individual.Jojmá es la capacidad de discernir 



qué acciones y pensamientos son una expresión de la voluntad de Dios. Musar es la capacidad 

de llevar ese conocimiento a la acción. 

* * * 

Búsqueda de la perfección 

La Torá continúa con tres prohibiciones que ponen en perspectiva nuestra búsqueda para 

alcanzar la perfección. Primero se nos dice que no plantemos una asheira (árbol) cerca del 

altar. El mensaje es que no debemos desviarnos en busca de algo atractivo o fructífero, como 

una asheira, y salirnos del camino de la absoluta subyugación a Dios. 

Las frías y poco atractivas piedras del altar del Templo representan la devoción absoluta a 

Dios. Y son los sacrificios, que involucran la destrucción de un aspecto del mundo físico, los 

que en realidad preservan y dan sustento. Por esta razón se nos ordena salar las porciones de 

los sacrificios que serán quemados en el altar. La sal es un conservante. Salamos las 

porciones que serán consumidas en el altar para mostrar que, en realidad, al ser ofrendadas a 

Dios son preservadas para siempre. 

A continuación la Torá nos ordena no erigir una matzevá, un monolito, sino que debemos erigir 

un mizbéaj. El Sforno explica que una piedra única (un monolito) representa una persona 

erigida perfecta frente a Dios. Un altar mizbéaj conformado de muchas piedras representa, en 

contraste, la búsqueda de la perfección de un individuo todavía imperfecto. Si un judío se 

engaña y piensa que ha alcanzado la perfección, lo que seguirá será con seguridad un 

desastre. 

La prohibición siguiente en contra de ofrecer un animal defectuoso nos enseña, dice el Sforno, 

que nuestro objetivo es la perfección y la calidad, no la cantidad. 

Si uno se desvía incluso levemente de seguir la voluntad de Dios, la búsqueda de la perfección 

no puede tener éxito. "Justicia, justicia perseguirás", la rectitud es un resultado de la rectitud, 

nunca puede ser resultado de la perversidad. 

* * * 

La joroba de un millón de rublos 

Rav Israel Salanter relata la siguiente parábola: 



El rey A le apuesta un millón de rublos al rey B de que puede convencer al primer ministro del 

rey B a que se quite la bata en público. El rey B puede darle a su primer ministro la instrucción 

que desee, siempre y cuando no revele la apuesta. El rey B llama a su primer ministro y le 

informa que será enviado al país del rey A, en donde puede hacer lo que quiera excepto una 

sola cosa: bajo ninguna circunstancia puede sacarse su bata en público. 

Después de unos cuantos días, el rey A llama al primer ministro del rey B y le pregunta por qué 

tenía una joroba. El primer ministro responde que él no era jorobado. El rey A responde que 

estaba seguro de que lo era, y que estaba dispuesto a desembolsar medio millón de rublos 

para probarlo. Para establecer quién tenía razón, el primer ministro tenía que quitarse la bata 

en frente de la corte real. 

El primer ministro acepta gustoso la apuesta a pesar de las órdenes del rey. Él razona que la 

apuesta era algo seguro, y que dividiría las ganancias con el rey B. El primer ministro se quita 

la bata. La corte real decide unánimemente que no era jorobado, y el rey le da alegremente su 

medio millón de rublos. 

Al regresar a casa, el primer ministro le cuenta al rey B sobre su golpe de suerte y ofrece dividir 

la ganancia con el rey. Pero en lugar de estar feliz, el rey está lleno de ira. "Crees que me has 

hecho ganar 250.000 rublos, tonto, pero en realidad me costaste un millón porque no has 

seguido mi orden", grita el rey B. 

Del mismo modo, dice Rav Israel, todos los que intentan acercarse a Dios de maneras no 

prescritas se engañan a sí mismos. Ese es el camino de la idolatría, el tema siguiente de la 

parashá. 

* * * 

Santuario íntimo 

Sólo al obedecer a los líderes de Torá de la generación uno puede estar seguro de que su 

camino lleva a la perfección, y no lo opuesto. Por lo tanto, la necesidad de tal obediencia es el 

siguiente tema de la parashá. 

Cuando la búsqueda de la perfección es la fuerza motivadora en la vida de una persona, el 

temor a estar engañándose o a no estar logrando esta perfección siempre está presente. 

Puede ser comparado a alguien que teme a los ratones y se encuentra en un edificio en llamas 

con un ratón atravesado en la única puerta de salida; esa persona olvidará rápidamente el 

miedo a los ratones. 



Así también, todo otro miedo palidecerá para quien busca por sobre todo acercarse a Dios (y 

teme perder su cercanía a Dios): 

Dios es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿a 

quién he de tener pavor?... Si un ejército acampa frente a mí,… en esto confío… que 

viviré en el hogar de Dios todos los días de mi vida, que veré la afabilidad de Dios y 

visitaré su santuario íntimo (Salmos 27:1-4). 

Cuando tal persona va a la batalla para luchar contra los enemigos de Israel y Dios, lo único 

que le importa es el fortalecimiento del reinado de Dios que resultará de la victoria. 

Basado en lo mismo, el Séfer HaJinuj (Mitzvá 525) explica el fundamento de la mitzvá de no 

temerle al enemigo en la batalla: 

Todo judío debe poner su confianza en Dios y no debe temer por su vida personal en una 

situación en la que puede darle honor a Dios y a su pueblo. No debería pensar en su 

esposa, en sus hijos ni en su propiedad, sino desviar su mente de todo y concentrarse 

sólo en la batalla. Y debería pensar que las vidas de toda la nación dependen de él… 

Quien lucha con todo su corazón, con la intención de santificar el Nombre de Dios, tiene 

asegurado que no será dañado y que ameritará para sí y para sus hijos un fiel hogar en 

Israel y vida eterna en el Mundo Venidero. 

Por cuanto que su único miedo en la batalla yace en no lograr el kidush Hashem de la victoria, 

no le teme al enemigo porque está pensando sólo en sus propias y grandes responsabilidades. 

El único miedo que está prohibido es temerle a "ellos". El miedo al enemigo se desvanece 

comparado con el miedo al jilul Hashem de ser vencido en la batalla. 

 

 

Si yo fuera rico 

Coloque sobre ti un rey ... Él no aumentará en gran medida la plata y el oro para sí mismo" - Devarim 17: 

16-20  

La Torá nos ordena nombrar un rey para gobernar sobre el pueblo judío. Sin embargo, hay varias 

advertencias dadas al rey. Él no debe adquirir demasiados caballos, que no debería tener demasiadas 

esposas, y no debe amasar demasiado oro y plata.  



El Daas Zakainim explica que cada uno de estos excesos es señalado para proteger al rey de un peligro 

particular. El peligro de acumular demasiada riqueza es que conduce a la arrogancia.  

Estamos obligados a tratar a un rey con gran respeto  

Esta Daas Zakainim es difícil de entender porque, como explica el Rambam, estamos obligados a tratar a 

un rey con gran honor; es vital para su efectividad como una regla. Como resultado, cualquier individuo, 

incluso el más grande jajam talmid o Navi, que entra en las cámaras de un rey debe inclinarse toda la 

cara al suelo. Ninguna persona se le permite sentarse en su presencia. Además, el propio rey debe 

cuidar su kavod. No se le permite ponerse de pie para cualquier hombre en público. No está permitido el 

uso de títulos de honor para cualquier otra persona. Si manda a una persona a salir de la habitación y 

que el hombre se niega, el rey tiene derecho a que lo mató.  

Al mismo tiempo, se espera que un rey de permanecer humilde. La Torá no tiene miedo de que el gran 

honor que él le traerá a la arrogancia. Él es capaz de mantener su sentido del equilibrio mediante la 

comprensión de que el honor no se debe a él, sino más bien su posición. Él sigue siendo un ser humano 

mortal. Como siervo del Eterno, juega su papel como hace todo el mundo.  

¿Por qué es el dinero más peligroso que el honor y el poder?  

La pregunta entonces es obvia. Si el rey es capaz de mantener su humildad a pesar de la extraordinaria 

honor que él, ¿por qué la Torá tanto miedo que va a ser arrogantes si acumula riqueza? Es como si la 

Torá dice: "Honor puede manejar, pero la riqueza? ¡Imposible! " 

¿Por qué sería tan difícil para él que no sean altivos, si adquirió la riqueza? La respuesta a esta pregunta 

se basa en una comprensión más profunda de la personalidad humana.  

El antídoto contra el honor  

El honor es una prueba de la vida difícil. Cuando una persona se le da el estado y la concordia, es natural 

que se sienta diferente, aparte y por encima el resto de la raza humana. Energía, también, es una prueba 

de la tumba. Cuando una persona siente que puede controlar el destino de otras personas, corre el 

riesgo de sentirse engreído, significativo y poderoso. Sin embargo, se trata de situaciones que una 

persona puede enfrentar.  

El antídoto para el honor es para recordar dónde he venido ya dónde voy. Debo entender que hoy me 

está dando un gran honor, pero va a pasar rápidamente. Muy rápidamente. Hoy cantan mis alabanzas; 

mañana van a olvidar mi nombre. Ese es el camino del mundo.  

El poder es también algo que una persona puede aprender a tratar. Mientras estoy aquí ahora, puedo 

controlar el destino de los demás. Pero lo hago? ¿Realmente tengo el poder? No puedo ni controlo si 

voy a estar vivo mañana o no. Cuando pongo mi cabeza en la almohada esta noche, no está en mi 

control querer yo vivo mañana. Cuando mi tiempo se ha terminado, se habrá terminado, y no hay nada 

que yo pueda hacer para cambiar eso. El grande, poderoso, poderoso mí ni siquiera puedo controlar si 

existo o no.  

En ese sentido, el honor y el poder son potencialmente peligrosos, pero una persona puede ser humilde 

a pesar de ellos.  

El peligro de la Riqueza  



Gran riqueza es diferente. La riqueza trae a una persona a un sentido mucho más peligroso de sí mismo - 

un sentido de independencia. "Yo soy rico! Yo no necesito a nadie! Yo no necesito a mi esposa. Yo no 

necesito a mis hijos. Ni siquiera necesito el Eterno! Puedo comprar y vender a todo el mundo! " 

Esta parece ser la respuesta a la Daas Zakainim. Debido a que este sentido de independencia es casi una 

consecuencia natural de la riqueza, la Torá advierte un rey de Israel no acumular demasiado de él. Él 

puede ser un gran hombre, y él podría ser capaz de mantener su sentido de equilibrio a pesar de 

muchas tentaciones, pero la riqueza es casi seguro que conducir a la arrogancia, y es algo que incluso un 

hombre tan grande como un rey en Israel no podrá para resistir.  

En nuestro mundo  

Este concepto tiene gran importancia para nosotros. Ya sea que seamos ricos en comparación con otros 

o no, la realidad es que vivamos en grande bracha vida en el siglo 21. Hoy en día, todos disfrutamos de 

las posesiones materiales, lujos y oportunidades que nunca se habían visto en generaciones anteriores.  

Uno de los grandes peligros de vivir en estos tiempos es el sentido de la independencia. "Soy joven, 

fuerte y saludable. Puedo forjar mi propio camino. Yo no necesito a nadie; Puedo hacerlo por mi cuenta. 

Soy independiente ".  

Si bien en un nivel, este sentido es fundamental para ser un ser humano eficaz, también está lleno de 

peligros. Una persona debe permanecer lúcido en su comprensión de quién está realmente a cargo aquí. 

Yo no soy el amo del universo, ni siquiera el amo de mi destino. Soy dependiente. Dependo de mi 

Creador para mi pan de cada día, mi salud, mi éxito, y mi existencia. Con este entendimiento, el hombre 

puede disfrutar de gran bracha y seguir siendo humilde.  

Cuando una persona es humilde, el resto de sus rasgos de carácter natural caer en su lugar. Pero cuando 

una persona es arrogante, el resto de sus middos están fuera de equilibrio también. Una persona 

arrogante se enoja fácilmente. Un hombre humilde no lo hace. Una persona arrogante no se siente el 

dolor de los demás, sino un hombre humilde hace. El punto de todas las buenas middos pivote es la 

humildad.  

Al igual que la humildad es el centro del desarrollo del carácter de una persona, también lo es que la 

piedra angular de su Eterno parej. El Chovos Ha'Levovos explica que al igual que un maestro necesita un 

siervo, siervo necesita un maestro. Uno no puede existir sin el otro. Cualquier sentimiento de arrogancia 

es una negación de mi dependencia Eterno. Se revoca mi condición de siervo de mi Maestro.  

Este sentido de dependencia de mi Creador trae un balance persona y la felicidad interna porque está 

en sintonía con su propio. Él no necesita auto-inflado y crear ilusiones sobre su valía. En última instancia, 

conduce a una persona para el éxito en este mundo y en el mundo venidero. 

 


