
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 השיבה שופטינו 

הפרשה שלנו ממשיכה את הפרשה הקודמת. לא נאמר 'וידבר ה' אל משה לאמר  

חכמים מבינים שיש קשר    אמנםו  'ואלה המשפטים'.  א מידאל,  'ואלה המשפטים

 בין סוף הפרשה הקודמת, העוסקת בדין בניית מזבח, ובין תחילת הפרשה הזו:  

ללמדך שכשם שהמזבח משכין    ?למה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח

שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, כך פרשת הדינים משכינה שלום  

 בין אדם לחברו. 

הדינים גורמים להשכנת שלום בישראל, מפני שכשיש מחלוקת בין  ום  יטשפהמ

פסיקה  אנשים   אין  עוד  ממשיכה,    –כל  באים  והמחלוקת  הדין כאשר   לבית 

 מסתלקת המחלוקת וחוזר השלום.

ה  'הפסוקים הללו מלמדים אותנו את הדינים של בחירת הדיינים. ראשית כל,   ְוֵאלֶּ

שִּ  ר תָּ ים ֲאשֶּ טִּ ְשפָּ םיַהמִּ ְפֵניהֶּ ם': ')גיטין פח:(  דרשו חכמים,  )כא, א('  ם לִּ ְפֵניהֶּ ולא   -'  לִּ

הדיוטות'. ש  לפני  כך  על  היו  מסוימקומות  בבזמנו  המהר"ל מתלונן מאוד  מים 

ַטע ְלָך  'מהמזבח:  חכמים  הגונים. גם את הדין הזה דרשו  ממנים דיינים לא   ֹלא תִּ

יָך ְזַבח ה' ֱאֹלהֶּ ל מִּ ל ֵעץ ֵאצֶּ ה כָּ על יד המזבח כפי שאסור להקים  ,  )דברים טז, כא(  'ֲאֵשרָּ
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, כך הדיינים שיושבים על יד המזבח בלשכת הסנהדרין צריכים להיות  עבודה זרה

ב'  : עוד דרשו.  ראויים הָּ ף ֵואֹלֵהי זָּ סֶּ י ֱאֹלֵהי כֶּ תִּ דיינים נקראו    : )כ, כ('  ֹלא ַתֲעשּון אִּ

  , שרםוע על פי  יינים  דר  ובחללא  ק הזה שו'אלהים', ולפי זה אפשר ללמוד מהפס

 שאינם ענייניים. שיקולים  ובכלל לא לשקול 

ומ  לאחוזרים  בדורנו  אנחנו   ישראל,  מארץ  דין,  בתי  לקום  תכוננים  תחילים 

ה'  לקראת בתי הדינים הסמוכים כמה צריך  מזהיר עד  . המהר"ל  שיהיו בעזרת 

 םשיקולים אחרילא  ללהשתדל שהשיקולים של בחירת הדיינים יהיו ענייניים,  

הזה  ויניממכלשהי שתצא  טובה  שוחד, או  קרבת משפחה,  כמו   לבחור   . הדיין 

שיהיה להם את דין אמת,    ים שידונושאנ  – דיינים שמתאימים לתפקיד שלהם  

את הגאולה, . בחירת דיינים ראויים מקרבת  להכריע באופן הנכוןוהאומץ  החוזק  

ראויים   דיינים  הדיןכי  פי  על  השלום,  דנים  בעולם  ומתרבה  והמשפטצה,  .  דק 

פי  בימינו   על  עדיין מתנהלים בעיקר  ישראל  בתי משפט לצערנו הרב במדינת 

ואנחנו צריכים להתפלל שבתי    .שזה ממש חילול ה'  -   שלא דנים על פי דין התורה 

 , דין אמת על ידי דיינים ראויים. על פי דרכה של תורהישובו לדון  המשפט 

 תרחק! 

ה בפרשתנו  המופיעות  המצוות  ק'  יאאחת  ְרחָּ תִּ ר  קֶּ שֶּ ְדַבר  ז(  'מִּ התורה  )כג,  לא  . 

להתרחק מדבר שקר. מפני שיש  מצווה אותנו  לא לשקר, אלא  שאומרת לנו רק  

שקר  ' אפורים'דברים   לא  שהם  אמת,  אבל  ,  לא  אומרת  ומהם  גם  לנו  התורה 

ק ְרחָּ   '.! 'תִּ

אלי   צלצל  יומיים  והואאדם  לפני  בישיבה,  פעם אברך  ש   שהיה  לי  הוא  מספר 

כעת  לעבוד.  לו  מי שמקבל דמי אבטלה אסור  פי החוק    לעדמי אבטלה, ו  בלמק

ו  עו לו עבודה קטנה, והוא שאל אותיהצי יוכל לעבוד עכשיו,  לסדר האם הוא 

יגמור את חודשי האבטלהרק    ישלמו לוש לו    . אחרי שהוא  מה ההוא 'אמרתי 

יות  הל  אלשאפשרות  זו דוגמה ל  !'אסור לך עכשיו לעבוד ולהרוויחהרי    א,אמינ

 ישר.  
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שה יוצאת לחופשת לידה, ומקבלת ביטוח יא  פעמים רבות:  נשאלתיששאלה  עוד  

צריכים   במקום העבודה שלה כברה לעבוד.  אסור לשבהם  לאומי שלושה חודשים  

 יותר בחדשים הבאיםיתנו לה משכורת גבוהה  ואותה, ומבקשים שתבוא לעבוד,  

על הבית יכול לבחור  ב  י כ,  'סברה'כאן ממש כבר יש  .  תיגמר חופשת הלידהכש

וכביכול לא לשלם לה  , חודשים הבאיםבעל השעות   משכורת יותר גבוהה לשלם 

ק'על זה אמרה התורה על החודשים של החופשה!   ְרחָּ ר תִּ קֶּ ְדַבר שֶּ  .'מִּ

השכר  ו  ,תקציב שמשרד החינוך נותןבהציעו לאדם ללמד תלמידים    עוד שאלה: 

על כל שיעור שהוא שלבחור  המפקחים   יםמציע  .הוא נמוך שנותן משרד החינוך

וב  תכת  -  אתה נותן חמישה שיעורים בשבוע  נתן שני שיעורים.ש  הוא ידווח  תןונ

שיעורי  ואלו    אומרים לו.  ,'ככה כולם עושים'  שאתה נותן עשרה שיעורים בשבוע!

  : אמרתי לו .או בתנועת הנוער יעורים חשובים שמעבירים דרך המתנ"סש ,תורה

גם אם אי אפשר, זה אסור.  ,  שנתת יותר שיעוריםעל כך  תום  חל  יך אתה יכולא

ק''אמרה התורה  , כךכולם עושים  ְרחָּ ר תִּ קֶּ ְדַבר שֶּ   .מִּ

  . עשרה תלמידים בשיעורהשתתפו  על שיעורים רק אם  משלמים    :שאלה נוספת

פחות  יש  של    -  ואם  השמות  את  לכתוב  צריך  התשלום.  את  נותנים  כל  לא 

ושמשתתפים  התלמידים ש   –מלמד  למציעים  .  וחולד,  שני  לו  יש  שמכיוון 

עם התלמידים של  יחד    את התלמידים של השיעור השניהוא יכתוב  שיעורים,  

  -   בפועל  זה מה שקורה  שאלתי אותו:יהיו עשרה.    הם  הראשון, וביחדהשיעור  

ק' לא. אז איך אתה יכול לחתום על דבר לא נכון ְרחָּ ר תִּ קֶּ ְדַבר שֶּ  ! 'מִּ

תמימה   הגמראדוגמאות  ומביא  חיב  מרוק  ספה  עלהתורה  מתוך  לזה   דומות 

   :והמדרשים )שבועות לא.(

כדי שיודה לי    ו במאתייםאטעננ:  מניין לנושה בחברו מנה שלא יאמר

תלמוד לומר:    ,במנה ויתחייב לי שבועה ואגלגל עליו שבועה ממקום אחר

ק'. ְרחָּ ר תִּ קֶּ ְדַבר שֶּ  'מִּ

והנתבע מודה במקצת מן הסכום   ויים,סמם  אם בעל דין טוען שחברו חייב לו סכו

הוא חייב שבועה. ברגע שאדם חייב שבועה אפשר על הדרך להשביע אותו על    –

לתבוע בכוונה סכום גבוה מהאמת כדי    ך דברים נוספים. אומר המדרש, שאסור ל
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חייב לך כסף אחר,  הוא  שהנתבע יודה במחצית הסכום ויתחייב שבועה. גם אם  

את  אסור לעשות  יודע איך להוציא את הממון  לא  ה  תאו  והוא לא מודה בזה,

 וכה:  הגמרא מביאה גם את הדוגמה ההפישרה.  דרךהזה. זו לא  הפטנט

וטענו מאתים יאמר  ,מנין לנושה בחברו מנה    יןדית  אכפרנו בב  :שלא 

דין לבית  חוץ  לו  עלי   ,ואודה  יגלגל  ולא  שבועה  לו  כדי שלא אתחייב 

דְ  ר:תלמוד לומ .שבועה ממקום אחר ק'. 'מִּ ְרחָּ ר תִּ קֶּ  ַבר שֶּ

  ו כדי לגלגל עליהוא משקר  טוען שחייב לו מאתיים,  בע  ותהו מאה,    חייב  האדם

  חלקבלמרות שחייב    בית הדין,כל הסכום בכפור בל   לווה האם מותר לשבועה.  

מה כל שלם לו את ימחוץ לבית הדין אחר כך ו ,תחייב שבועהילא  כךו ,מהסכום

ְר ְדַבר שֶּ מִּ 'אסור,  - לו באמת חייבש ר תִּ קקֶּ  .' 'חָּ

בכל החיובים    הוא כופרו,  אנשים מאה שקלים לכל אחד  אם פלוני חייב לשלושה 

ושניים    בעתאחד ישתם יתבעו אותו,  ובמקום ששל. מה הם יכולים לעשות?  הללו

אסור להם  ,  לא משקרים  . אף על פי שהם יהיו עדים שמעידים שהוא אומר אמת

דְ נאמר 'ועל זה    ,להעיד במקרה שהם נוגעים בדבר קמִּ ְרחָּ ר תִּ קֶּ אם אתה גם    '.ַבר שֶּ

הדבר היחיד בתורה  אולי  . זה  'תרחק'  -  רמאותהחוץ מ  צודק, ואין לך דרך אחרת

 העבירה.  להימנע מלא רק ולהתרחק ממנו, שאנחנו מצווים 

 תיכון לעד 

להיות   שמתרגל  משקלמי  מקבלת  שלו  המילה  אמת,  יותר  איש  בכל   גדול 

אמתית, הלימוד שלו הוא לימוד אמיתי, תפילה  יית  הנשלו    הליהתפהתחומים.  

לעומת זאת    יותר.  פועלדיבור אמתי    .הוא דיבור אמיתיעם חבריו  והדיבור שלו  

ְשַפת  '.  רב  משקל בכל התחומים אין לו  אז  מדויק,  לא תמיד  דיבור של האדם  אם ה

ַעד כֹון לָּ ת תִּ  .םמיקיי ולשדברים ה – מי שמדבר אמת .)משלי יב, יט(' ֱאמֶּ

על  אמרו   אבינו  חז"ל  שהוא  יעקב  האמת,  מידת  מתשמידתו  אמת,  .  לא  איש 

קוק אומר שהמוות עצמו  הרב    מידה של קיום.מידתו היא המידה האמצעית,  ש

הפסיק את השקר הזה  נצח וללתפקידנו הוא    .לא דבר אמיתי, למות זה שקרהוא  

  מיתה כאילוה  לא  תוסהתייח אלא שה   !מציאות  ו הרי ז  -  פירושהמה    . של המיתה
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ה שקר. המציאות  ז  -כל הקיום של האדם הפסיק    צרה גדולה, כאילוכאן  קרתה  

והיא   העיקרית,  המציאות  היא  האדם  של  רק תמיד  וקיימתנשארת  הפנימית   ,

אין כאן חידלון מוחלט. שוב, אנחנו רואים שמידת האמת היא    בגדים.  מחליפה

   מידה של קיום.

לבוש,  בתור  רק  הוא  הגשמי  לבוש  היחס אל  , והטיננ דומיהכשהכוח הרוחני הוא  

ובר ממקום מצומצם למקום  עאדם שמת    .נפקא מינהכל כך  לא  היא  המיתה  אז  

המשמעות של פעם    .עולה לארץ ישראלשעוזב את משפחתו וכמו אדם    מרווח.

קשר  אין  כמעט  מתנתק מכל המשפחה,  הוא  הייתה שעולה לארץ ישראל  שאדם  

אות  ,םיתבמכ  איןכמעט    ,איתו יראו  בשעת    עצבותקצת  יש  באמת  אז    .ולא 

יש  ,  עולה לארץ ישראל רק   הוא  !טרגדיהאבל זהו לא עצב של אסון או    הפרידה,

, לוז שהיא בית  המקום שלנו  .לא מת  ,שמידתו אמתיעקב אבינו  לכן  .  רק געגוע

מדבר  להתרחק  אנחנו צריכים להדר במצוות האמת,    . ליעקבבמיוחד  קשור    אל,

 ז שלא דיברו בה שקר ואנשיה היו מאריכים ימים.פר על העיר לומס  שר. המדשקר

התנהגותו נעשים בעלי  כל  קיומו וכל  ,  את האמת  ,מפתח בתוכו את היושרשאדם  

ַעד'מיוחדות, עוצמות  כֹון לָּ ת תִּ  .'ְשַפת ֱאמֶּ

 אב ואם  – הפ ל תורה שבכתב ושבע

  :ואן ההדיאת העין,   חברואדם מוציא לאם התורה אומרת ש

ן ַתַחת ַעיִּ  גֶּל  ,יָּד ַתַחת יָּד  ,ֵשן ַתַחת ֵשן  , ןַעיִּ גֶּל ַתַחת רָּ יָּה  ,רֶּ יָּה ַתַחת ְכוִּ   , ְכוִּ

ַצע ַצע ַתַחת פָּ ה ,פֶּ ה ַתַחת ַחבּורָּ  .  כה(-)כא, כד ַחבּורָּ

הכוונה  אין  במפורש,  זאת  שאף על פי שהתורה אומרת  לנו  באים חז"ל ואומרים  

תורה  כך שהביש כוונה  כמובן    ממון.לתשלום  כוונה  האלא    בפועל,לעשות כך  

מגיע לו שיוציאו   - אדם שמוציא לחברו עין ,מזיקשמגיע להעונש   וזהש מתארת

ולכן  ,  שעונש כזה יהיה מידתי ואחיד לכולם  בפועל זה לא אפשרי  . לו את העין

ם  נראה שהתשלושיטת הרמב"ם  לפי  במקום זה תשלום.  ברור שהצדק הוא לתת  

  שניזוקה.   לעיןמדויק  אין תשלום  כי  תשלום ממוני,  ממש  לא    ,ין כופרעמהוא  זה  ה

העין של  השומה של התשלום נעשית על פי  אחד התנאים  לדעת  שכדי כך,  עד  
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המזיק שווה עם  כמה  שמים  הולכים לשמאי ו.  שניזוקה  העין   על פי  המזיק, ולא

יטה הזו  הש  לפי  צריך לשלם.הוא  בלי עין, ואת ההפרש  כמה הוא היה שווה  ו  ,עין

נפסק שהתשלום הוא  דיני כופר אמנם להלכה גם בכופר.  שיש כאן תשלום ברור

 .  אלא לכפר על המזיק עדיין אין כאן ניסיון להשלים את הנזקו , ניזקהדמי לפי 

ן  של 'למה התורה אמרה בלשון כזו  ושואל:    ,לא מסתפק בהסבר הזההזוהר   ַעיִּ

ן מלמד אותנו על היחס שבין  ש  הסבר אחר  מביאהוא    .אם לא זו ההלכה'  ַתַחת ַעיִּ

  מאוד עקרוני היה אדם  האבא  אחת  משפחה  ב.  התורה שבכתב והתורה שבעל פה

, ואביו  ראוי  ואילו האמא יותר עדינה. פעם אחת בנם התנהג באופן לא,  וקפדן

:  אומרת לוו  תופסת לאב את היד  האם,  הבא.  בו  צה להצליףלקח את השוט ור

בעיני הבן אביו קשוח ואמו    .זאת שובעשה  הוא לא י  ,בסדר  אני אטפל בזה, יהיה 

בין ההורים,    מראשל היה מתוכנן ומוסכם  והכבעצם  הוא לא יודע ש   . הצילה אותו

והאמא תתפוס אותו, יצעק,  כו  שהאבא  הילד.  ומיניה יתחנך   .מחנכים  ךמיניה 

ה'מצד אחד   ת ַהַמטֶּ ַלע', ומצד שני  'ַקח אֶּ ל ַהסֶּ ם אֶּ ַבְרתֶּ לא   ה'אם  .  (, חכ  רב)במד'  ְודִּ

צריכים את הכוח  משום ש  ,את המטהלקחת    ול  נאמרכה, למה  י  משהרוצה ש

ישראל חטאו בחטא העגל,  בני  כשגם  בפועל.    אותו   צריך לא  ואז כבר  ם,  ואיבתור  

ם'למשה  הקב"ה אומר   יִּ ְצרָּ מִּ ר הֹוֵצאתָּ מִּ ֵחת ַעְמָך ֲאשֶּ הוא מצפה  ו  ,)דברים ט, יב('  שִּ

בצורה    אומרממשיך והקב"ה  ולכן  ,  דבר  לא אומר  משה ו  הם.יסנגר עלישמשה  

יותר, יֵדם'  חמורה  ְוַאְשמִּ י  נִּ מֶּ ף מִּ רֶּ אם אתה    -  משהרומז לממש  הוא    .)פס' יד('  הֶּ

יכ רוצה   אותי'ל  ואתה  הדין.    'להחזיק  במידת  לנהוג  ממני  משה  ולמנוע  ואז 

 משה הוא האמא. כביכול , רחמים על ישראל מבקשמתעורר ו

הזוהר,  וא  לי,באופן כל היא  והתורה שבעל פה היא האמא  מר  התורה שבכתב 

לא במציאות    ךמה נכון לעשות, אאומרת  התורה שבכתב היא מוחלטת,    .האבא

ןבדין הזה של 'להוציא אל הפועל.  ניתן  ל  והכ ן ַתַחת ַעיִּ הגמרא   פרטני' באופן  ַעיִּ

  . תקדה צובצור  את הדיןלבצע    לא אפשרימדוע  קשיים שמראים  מסבירה הרבה  

ןלקיים '  נוכל  אלעין    חברועיוור יוציא להרי במקרה שאדם   ן ַתַחת ַעיִּ הרי  , ו 'ַעיִּ

כֶּם'התורה אמרה   ְהיֶּה לָּ ד יִּ חָּ ְשַפט אֶּ , אסור לעשות דין שלא מתאים  )ויקרא כד, כב('  מִּ

עינו של הניזק  אילו  ו  ,חלשההיתה כבר  במצב שעינו של המזיק  כמו כן  .  לכולם
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הדין  את    בצע ללכן    .קדין מדוי אפשר לעשות    פך, איאו לה  ובריאה,  חזקה היתה  

. התורה שבכתב והתורה שבעל  למזיק  מגיעהיה  זה מה שועדיין  ,  אי אפשר  בפועל

של  הדין    .ציאות את האמת המוחלטת ומהן  יחד    ,שלמות אחת  ןה'מתואמות',  פה  

  עולם הזה ה  לוהצורה הנכונה שלו לרדת א  שמימי,  ,הוא עקרוני  התורה שבכתב

שבע התורה  ידי  על  יש  היא  פה.  ישראלויש    ההקב"ל  ההנהגה  ו  ,כנסת  יחד 

,  תורה שבעל פההעם  יחד  תורה שבכתב  את ההקב"ה נתן לנו  . מראש  מסתדרת

 .  כי זו הצורה השלמה

 'קרן' ו'שן' בעבודת ה'

בעולם הזה יש לכל אדם    .בעולם יש מקור עליון  קייםכל דבר שלהזוהר אומר ש

יצר הטוב  בכוח טוב שמתפשט ומופיע  יש בעולם  כללי    באופןורע,    טוב ויצר  יצר

כל ההופעות השליליות שאנחנו  ממנו מתפשטות  של האנשים, ויש גם צד אחר ש

ומכיוון שהעולם שלנו הוא  שורשים עמוקים למעלה.  יש  זה  לכל    .פוגשים בעולם

הו  משמתקן  ו  שעושה מעשה טוב אאדם  הופעה של המקור העליון הרוחני, לכן  

 גם למעלה.רושם כנגד זה הוא עושה ולם שלנו, בע

שלושה  עלול לגרום לשור  אנו לומדים מן הפרשה שלנו ש   -   מה הקשר אל הפרשה 

ת האכילה א נשנגרמים מה  נזקי 'שן'  ,נזקים מכוונים  שהם   'קרןנזקי '  :אבות נזיקין 

בלי לשים  מהולך ברחוב ודורס  ר הוא  שגורם כאשור  ש  'רגל'י  נזקויש    ,של השור

במעשי    מקבילים  דבריםלהם  למצוא    שאפשר  שלושה אבותקרן, שן ורגל הם    .לב

אדם  אדם לעשות.  כוונה  בכוונה,  רעים  דברים    עלול  לחטוא,   או  להזיקמתוך 

זאת פעמים רבות ה  עושה איסורים  הוא  כלל לא מתכוון לחטוא,  אדם  לעומת 

אוהב   שהוא  נמשך  מפני  האסורות,    לאאו  נזקיכמ ההנאות  הנא  ו  ש'יש  ה  שן 

ויש  להיזקה' שחוטאים  .  אם  פשוט  ,  אכפתיות  רבחוסאנשים  להם  משנה  לא 

שלהם. מעשים כאלו    ה דרך החיים הרגיל  וז  ,הם אוכלים כשר או לאהאוכל ש

 , חוטא להכעיס  -  השורשיםאלו אותם  .  בלי כוונה  ים', שנעשרגל מזכירים את נזק '

 לב.בחוסר תשומת  חוטאלתיאבון, וחוטא 

אדם יכול לעשות  פעות החיוביות של סוגי המעשים הללו.  ההו  אתיש גם    כמובן,

יש אנשים  לשם שמיים. כוונה חוץ מבלי שום חשבון  ,ת מתוך כוונה לשמהומצו
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ה  ימבקשים על  המצווה,  לשהנאה  רוצים את ה  ,שעושים מצוות כדי לקבל שכר

אבל    ,ווהערך של מצ  גם לזה ישכמובן שלשם שמיים.  מתכוונים רק  לא  ותמורה,  

שנובע  מצווה  גם מעשה    וישנ  .זכה  כוונהמתוך    נעשיתמצווה שדומה לא  לזה  

מהנאה. אדם שרוצה לקיים מצוות מתוך חשק גדול, והוא נהנה מעצם העשייה  

לא כוונה  לאנשים עושים  שגם מצוות  ישנן  ו  .של רצון ה', הוא מתענג על קרבת ה'

ים ְמל  ',  הנאה  לאלו שִּ ְצַות ֲאנָּ המִּ דָּ הם רגילים, אפילו לא שמים לב  .  יג(  ישעיה כט,)'  מָּ

 לכך.

ומכיוון שאנחנו רואים שלחלוקה הזו של המעשים יש הופעות טובות ויש את  

יכולים להבין מה תהיה דרך התיקון. אדם שההפך,   עבירות מתוך  עשה  אנחנו 

וונה  מתוך כ ה'  לעבוד את    יהיה   התיקון שלו אז  הכעיס כלפי שמיא,  רצון לאנטי,  

לעשות    ו יהיההנאה, התיקון של לשם  עשה עבירות  ש דם  אאת  לעומת ז.  גדולה

לעשות  זה שונה מעט, אדם יכול לזכך מאוד את הכוונה שלו ואת המצוות בחשק.  

כמובן שגם  .  חשק  לו  גדולה, לא יהיה  הזדהותהיה לו  תלא  אמנם  לשם שמיים,  

הם,  ימה שלבלי קשר לחטאים צריך לשאוף לעשות את המצוות בצורה הכי של

 וונה וגם מתוך התלהבות וחשק. וך כגם מת

כמו שהדיינים מצווים לדון את האדם שהזיק בכל אחת שואומר  הזוהר מוסיף  

מי שנושא  נזקים הכלליים של העולם.  הקב"ה דן את המצורות הנזק הללו, כך  

נזק  .  הקב"ה דן אותו,  שונות  צורותב  לםוומזיק לע הרע הכללי  הכח  את  בעולם  

ישראל   למי ששותף לגלותם ש.  בבור  מאסרה לדומשהגלות  וא  המשל,  ל  ',בור'

כך מפרט הזוהר את  .  , והקב"ה ידון אותו על כךשל בורבעצם שייך לנזק הכללי  

 . דוגמאותכל ה

מקור   וגילוי שלהמשך   הוא כל פרט במציאותש הוא  העיקרון שאומר כאן הזוהר

סוד  הו יז  .גדולה  והשפעה  יש שורשים גבוהיםשלנו  כל מעשה  לכן ל, ויותר  גבוה

זה, שיש לנו כ חזק את הכוח  ללטובה,    ח להשפיעומשמעותי. צריך לזכור את 

שיש  חלילה,    ,הפךה ו  .שבעולםהכללי  הטוב   טובים  הלא  החלקים  את  מחזק 

 .בעולם
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י קֶֹדׁש!   ַאְנׁשֵׁ

 : )דף קכא( הזוהר בפרשת משפטיםאומר 

ישראל רוצ  ,זכאים  בשהקב"ה  משאר  יותר  אותם  להוקיר  אה    דם! ני 

ים'ר להם  ה אמבתחיל ת ֹכֲהנִּ כֶּ י ַמְמלֶּ ְהיּו לִּ ם תִּ לא הסתפק בזה, לא ו,  'ְוַאתֶּ

דֹוש'הסיר אהבתו הגדולה, עד שקרא להם   הוסיף  עוד  .  )שמות יט, ו('  ְוגֹוי קָּ

ה'  : עד שקרא להם  ,חיבתו דֹוש ַאתָּ י ַעם קָּ וקרא    ,. עוד הוסיף)דברים יד, ב('  כִּ

יְהיּון ש תִּ ְוַאְנֵשי ֹקדֶּ ' :להם  .)כב, ל(  'לִּ

י'  הביטוי ְהיּון לִּ ש תִּ מה   ל.והוא יותר יקר מהכ  בפרשה שלנומופיע  ש'  ְוַאְנֵשי ֹקדֶּ

דֹוש'ההבדל בין   שובין ' '  ַעם קָּ . הקודש הוא המקור, ואילו  הבדל גדולה .'ַאְנֵשי ֹקדֶּ

'קדוש' מבטא משהו שמופיע את הקודש. עם ישראל הוא לעילא לעילא, הוא  

 ושה, הוא הקודש עצמו, שמתבטא בקדושה. הקד  למקור של ייך ש

 :מוסיף ר' שמעון בר יוחאי ואומר

י' ְהיּון לִּ ש תִּ ה  '. נאמר  'ְוַאְנֵשי ֹקדֶּ דֹוש ַאתָּ י ַעם קָּ יָךכִּ ואילו כאן ,  'ַלה' ֱאֹלהֶּ

ְהיּון 'נאמר   ש תִּ יְוַאְנֵשי ֹקדֶּ  ' לעילא לעילא. קודש'אלא . 'לִּ

שחד בביטוי הזה, 'המיות העניין  ן אמדגיש לנו ר' שמעו של  בחינה יש  '.  ַאְנֵשי ֹקדֶּ

לעומת  .  'ילִּ '  בין ישראל לריבונו של עולם,יש חיבור גדול  בו  עם ישראל,  ב  'קודש'

דֹוש'זאת הבחינה של     נה. אנחנו מכירים קצת את המושגים:שכישייכת ל'  ַעם קָּ

.  יאותקב"ה במצהל  שהופעה  ה ויש שכינה. השכינה היא    ,יש קודשא בריך הוא

ישראל   ומתגלהדרכה  שכינה,  היא  כנסת  מופיע  של ו  בעולם.  הקב"ה  המדרגה 

ש' שייך  עם ישראל  במקור שלו    .יותר גדולה ועליונהעוד  מדרגה  היא    'ַאְנֵשי ֹקדֶּ

, אלא למדרגה העוד יותר  'קדוש'  –   דש שמתגלה בעולםוקהלא רק למדרגה של  

שְ ֹקדֶּ '.  'קודש'  -ועליונה  גדולה   ֵאל לַ ש יִּ ה  ה'  רָּ עָּ מּו רָּ יו יְֶּאשָּ ל ֹאְכלָּ ית ְתבּוָאֹתה כָּ ֵראשִּ

ם ה' ם ְנא  ֹבא ֲאֵליהֶּ  )ירמיה ב, ג(.' תָּ

של   הזו  לפגוע  הקודשבמדרגה  הזוהר  לכן.  אסור  לקרוא  ש  אומר  לאדם  אסור 

גנאי בשם  שורשים    .לחברו  יש  אדם  צריך  עמוקים  לכל  ולכן  בקודש,  ויסודו 

שייך רק למדרגת לא  אדם מישראל  .  כבודבדרך של    מישראללהתייחס לכל אחד  
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  . עם ישראל נמצא במדרגה עוד יותר עליונהאלא  ,  ' ככל הנבראיםצלם אלקים'

עונשו רע.  והמכנה חברו   ע'בכינוי  ֵמרָּ ְלשֹוְנָך  יד('  ְנֹצר  לד,  רע  למ  -  )תהלים  הביא 

עזי  אנשים  ם, חוץ מוני המורידים אותו לג  -וקורא לחברו רשע    לעולם. המכנה

 . יםרשעלהם ר לקרוא מותש פנים

, ופסק על כך ר' אלעזר כרשעמתנהג  שהוא  ואמר לו  חברו  אדם אחד קילל את  

לא אמרתי    ,שםלאדם  , זה לא קורא  'כרשעמכיוון ש'  , שלא מגיע לו העונש הזה

ר' רשע.  שלך דומה להתנהגות של  התנהגות הזו  השרק  זה המהות שלך, אלא  ש

יָּה'  כתוב  בר:דראיה לאלעזר מביא   י ְכאֹוֵיבֲאדֹ   הָּ אלא כאויב.   ,לא אויב  ,)איכה ב, ד('  נָּ

נראה  רק  אלא שהקב"ה    ,לא היתה תקומה  -לישראל  אויב  היה ה'  אם חס וחלילה  

 .  אויב, נהג כמעשה האויבכ

וכמו שאומר הזוהר זכינו להיות  לזכור תמיד שזכינו להיות עם ה',  אנחנו מוכרחים  

ים' ת ֹכֲהנִּ כֶּ דֹוש',  'דֹושגֹוי קָּ 'וגם  ,  ''ַמְמלֶּ ש',  'ַעם קָּ . בעם ישראל יש קדושה  'ַאְנֵשי ֹקדֶּ

ה  והקדושה  ואחד  זעליונה,  אחד  בכל  נמצאת  היא אמנם  ישראל.  מו  לפעמים 

טבע  ההקדושה הפנימית היא    .לא מופיעה, אבל היא עתידה להופיעמוסתרת,  

אל ישר  .ים אותועכבוהוא בסופו של דבר ינצח את כל העיכובים שמשלנו,  עמוק  ה

דבר  מרחיב ב  .כל אחד ואחד  ,ובטחים שבסופו של דבר הם יצאו מכל הקלקוליםמ

עתידים לזכות לגן עדן, אלא שיהיו כאלו    ישראל  ' ואומר שכללשם'זה בעל הה

בסופו של דבר כולם    בדרך.נעימים  א כל כך  לו  רבים  שיצטרכו לעבור מירוקים

  .המהות שלנווהוא   ,השורש שלנו הוא טובמשום ש זוכים,

 שמחים בתורה  – שנכנס אדר מ

משנכנס אדר מרבים בשמחה. קראנו השבת את  וחודש אדר,  את  שבת מברכים  ה

מחצית השקל. עניינה של המצווה הזו הוא לשתף את על ציווי    ,פרשת שקלים

ל  כ  -מדי יום ביומו   תמידאת קרבן הבקרבן התמיד. כשמקריבים  יחד  כל ישראל  

, אלא עם ישראל ששוחט  הכהן הספציפי ל  בן שזהו לא קר  בקרבן.   ישראל שותפים

לשם כך כל אחד זה ערך מאוד מיוחד, ליחד הזה.  לכולו מקריב קרבן עכשיו. יש  

 מישראל צריך להשתתף במחצית השקל.
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ה' את עבודת    שהכי מבטא  אולי הדברו  מחצית השקל מיועדת לכל צרכי הציבור, 

זה  כ זה  רבה קרבנות,  יו השעדיף שיה  שוב לחה  הי אחד. אפשר  הקרבן  הציבור, 

כולו שעם ישראל    בכך  יש נקודה מיוחדת  .אבל לאיותר מכובד, יותר עוצמתי.  

כולנו יחד  שלו,  צדדים הפרטייםיביע את השכל אחד  לא. אחד מקריב יחד קרבן

 מקריבים קרבן אחד.

, לבדו  שלם  המחצית הזו מבטאת שאף אחד לא ו  ,מחצית שקלנותן רק  כל אחד  

  ו עניינ  ושהכלל כולו יתקיים. זהלכך  דואג  וכלל כולו,  ק מהאחד הוא חלכל  אלא  

 את כולם יחד. של מחצית השקל, לחבר

 .מצווה מיוחדת במינהמצוות השמחה היא  שמחה.  העניינו של חודש אדר הוא  

  צריך להתרגל לשמוח במצוות.כל מצווה שאדם מקיים הוא צריך לקיים בשמחה, ו

התורה.  במצוות  לשמוחיך  צרהכי   לנו  אנח  לימוד  ה' ולמזוכים  וברוך  תורה,  ד 

תורה, מתקדמים במעלות התורה. אשרינו שזכינו  על התלמידי הישיבה שוקדים  

אפשר עוד  ותמיד  להיות במקום הזה, במקומה של תורה, ולשקוד על התורה,  

י שמחה  יותר. בליותר ושמחה  מתוך יהיה לימוד  שלנו  לימוד  נזכה שהלהוסיף. ש

זמללמוד  י אפשר  א הלימוד אי אפשר.  ב  ן,הרבה  עולים  לי לאהוב את  רק אם 

ולהתקדם  שמחת התורהו בדרגה של אהבת התורה   .  אפשר להשקיע, להתמיד 

כולנו יחד  בשמחת לימוד התורה.    נרבה  להרבות בשמחה,  שעניינוחודש הזה  ב

ם  לקייות,  דה זלעשות צעד נוסף כדי שהלימוד שלנו יהיה מתוך חשק והנשתדל  

 חשק ללמוד תורה. להיות מלאי . 'ווההוי רץ למצו 'בעצמנ

אני שמח ו  ,התכניות שלילעצמי מהן  הרבה פעמים אני הולך לישון בלילה, וחושב  

מרים ממש  הדבר הזה כל כך גדול ונפלא, זה    , לימוד תורהשל  מחר יום    לפני  שיש 

,  והאישי שלועל הלימוד    רק על עצמויחשוב  לא  יותר מזה, אדם  ומעלה אותי.  

החברים והחברותות. אם אדם הולך לישון עם המחשבות  ל  עד,  גם על היחאלא  

קם    האלו בצורה  הוא  נפש,  למחרת  חשבון  קצת  שעושה  אדם  לגמרי.  אחרת 

רק  אסור לעשות  .  , מתמלא בכוחות נוספיםחיוביהנפש  התחיל בחשבון  כמובן מו

למדתי 'להפך:    בעצבות.  להיותואז    ',פה פספסתי  ,פה חיסרתי'חשבון נפש שלילי,  

זמן מועט,  בזה  אפשר לעשות את    'סוגיה הזו, נפגשתי עם הרעיון הזה.ת האום  הי
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הייתי היום  אפילו אם רק  לחשוב מה למדתי היום, מה עשיתי היום, ולשמוח.  

כמובן אם זכיתי  מקום של קודש.  הייתי בכבר סיבה לשמוח, כי    ובבית המדרש ז 

למדתי את הסוגיה ואם  צוות כולם.  ד כל המקול כנגזה ש  ,מלה אחתאפילו    ,מודלל

זה עושה    -   הלכה ותנ"ך,  אמונהגם  ואת הסוגיה הזו בבקיאות, ולמדתי    הזו בעיון,

ננים ליום  מתכווכך  צריך להנות ממנו,    -אם היה יום טוב    רוח מעצמי.נחת    יל

 הבא, שגם כן יהיה טוב. 

נזכה   ה'  יהיה  בעזרת  אדר  התקדמשחודש  של  הק   ותחודש  שלנו בעומק    שר 

ה'. ומבורךשיה  לעבודת  לנו חודש טוב  ה'  ו   ,יה  יהיו בעזרת  שנזכה שהבחירות 

 לטובה ולברכה.
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