
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רגישות לרמאותקחות ופ
"ואלה המשפטים אשר תשים  בפסוקפרשת משפטים פותחת 

של בני  המשפטים צריכים לחדור כמים עמוקים לפנימיותם –לפניהם" 
המשפטים? המשפטים הם דווקא המצוות השכליות מה תפקיד  ישראל.

ן, הם מצוות שהשכל האנושי מחייב לא עדות ולא חוקים. משפטים –
ן, מחייב עדות הן מצוות שהשכל לאכמו "לא תגנוב", או "לא תרצח". 

תנה אפשר להסביר את הטעם שלה על פי שכל. יאבל אחרי שהמצוה נ
חוקים הם מצוות שאין להן בכלל טעם, כמו פרה אדומה או שעטנז, 
שאין אפילו רשות להרהר אחריהן. אבל כאן, סמוך למעמד הר סיני, ה' 

ראשון שה' נותן לנו משפטים. למה? דווקא בגלל השכל שבהן. הדבר ה
. כשאני תהיה פקח, אל תהיה טפש –לת תורה? ביי הוא: קרוצה מיהוד

. מה טפשיוצא  –"ואלה המשפטים"  – שפטכותב הפוך את שרש 
תפקיד המשפטים? אל תהיה טפש, אל תקח שוחד מאנשים. תפקיד כל 

 המשפטים הוא שאדם יַפֵתח את הפקחות היהודית האמתית.
דרשות בחז"ל על הפסוק "מדבר שקר תרחק", ואנחנו רוצים  יגיש 

להתמקד על אחת מתוכן. האחת שנתמקד בה היא: אם אתה דיין, ובא 
שאתה מרגיש שהעדים משקרים, או שבעל הדין  –לפניך דין מרומה 

מסדר אותם להעיד לא נכון לפי תומם, או שיש משהו נסתר ואתה 
אסור לך לומר  –השולחן מרגיש שלא פורסים את כל הקלפים על 

שהתורה האמינה לעדים ואני סומך עליהם, הם עדים כשרים על פי 
ם, ואם יש פה סבה לפסול אותם, לכן אני מקבלתורה ואין לי שום 

שקר או רמאות יהיה הקולר תלוי בצווארם. אסור לומר כך, אלא צריך 
לסלק את עצמך מהדין ולא לדון אותו, שנאמר "מדבר שקר תרחק". 

הוא לַפֵתח חוש של פקחות. גם דיין שיש לו את ה רואים כאן? שהכל מ
כל הכללים של השלחן ערוך, צריך לתפוס דין מרומה. דין מרומה אי 

 כללים תעוות את הדין. תוך הכללים, ואם תשים אותו באפשר לשים ב
שני  –יש מי שאומר שיש מחלוקת בדין זה בין הרמב"ם והרא"ש 

ה היהודית. הרמב"ם כותב בהלכות סנהדרין עמודי התווך של הפסיק
שאם בא לפניך דין מרומה תסלק את עצמך מהדין. כלומר, תאמר: אני 
לא יכול לדון דין זה. אם יש דיין אחר שישמע את כל הטענות והעדויות 

שידון. אבל אני לא יכול להתעסק בדין הזה,  –ולבו שלם עם הספור 
שקר תרחק". כך כותב  מבחינתי הדין הזה הוא בגדר של "מדבר

הרמב"ם. הרא"ש כותב בתשובות שלו, הלכה למעשה, שכאשר בא 
אך לא היה יכול להוכיח  ,לפניו דין שהוא הרגיש שמשהו בו לא בסדר

זאת, לא רק שסילק את עצמו מהדין ולא דן אותו, אלא היה אומר בפה 
מלא שאסור לשום דיין בישראל להתעסק בו, כתב זאת ומסר ביד 

שיהיה כתוב בידו שאף דיין בישראל לא ידון את הדין הזה. זה  הנתבע,
תוקף של חכם אמתי. על פניו נראה שיש מחלוקת בין הרמב"ם 
והרא"ש. הרמב"ם אומר שרק תסלק את עצמך ומי ששלם עם הדין ידון 
ו"אני את נפשי הצלתי". לעומתו, הרא"ש כותב בתוקף שאף אחד 

 ה רמאות.יש פ –בעולם לא ידון את הדין הזה 
יש שמקשים על הרמב"ם: אתה אומר "אני את נפשי הצלתי" ומכשיל 
בכך דיין אחר?! אבל הב"ח ועוד אחרונים, כולל הגר"א, כותבים שאין 

 –כאן מחלוקת. הרא"ש מדבר כאשר יש כאן "אומדנא דמוכח" 
שתחושת הרמאות ברורה לדיין במאה אחוז. אם ברור לדיין שיש כאן 

ל להוכיח, לא רק שהוא מסלק עצמו מהדין אלא רמאות, אף שלא יכו
נותן מכתב ביד הנתבע שאף דיין אחר לא ידון. כלומר, בעצם הוא מזכה 
את הנתבע ודואג לכך שהתובע הזה עם העדים שלו לא יוכלו אף פעם 
להוציא כסף מהנתבע. בדרך כלל, אם יש רמאות, הרמאי הוא התובע. 

שחוקרים מה הדין אם הדיין יש אחרונים, כמו הרדב"ז על הרמב"ם, 
מרגיש שהנתבע הוא הרמאי. זה סיפור אחר, שלא נכנס אליו כעת 
)בשו"ע נפסק שאם הנתבע הוא הרמאי אזי אין לדיין לסלק עצמו כו' 
שלא יהיה חוטא נשכר, עיי"ש(. בכל אופן, הב"ח כותב שבאומדנא 
דמוכח, המקרה של הרא"ש, גם הרמב"ם יסכים לדין שלו. ואילו 

ב"ם כותב במקרה של "אומדנא דלא מוכח", כלומר שהדיין הזה הרמ
לא שלם עם הדין. הרמב"ם כותב שמישהו אחר שלבו שלם עם הדין 
ידון בו, ומכך מובן שהדיין שלא ידון חושש שהדין מרומה, אלא שלא 
שלם איתו. כשאתה לא שלם, אומר הרמב"ם, אל תסמוך על דין תורה. 

סלק את עצמך  –יש לך חשש קל  התורה סמכה על עדים, אבל אם
מהדין ומישהו אחר יתעסק בו. זו דרך אחת ליישב )אך קשה על תירוץ 

 זה שהרי הרמב"ם כותב בפירוש שהדיין "יודע" שהוא דין מרומה(.
אפשר להסביר את המחלוקת בעוד דרך: הרא"ש כתב תשובה על 
 מעשה שהיה אצלו, ואילו הרמב"ם כתב ב"יד החזקה" הלכה שמיועדת
לכל הדיינים שיש בעולם. אם המקרה עליו כתב הרא"ש היה בא לפני 
הרמב"ם, יתכן מאד שגם הוא לא היה מחלק בין אומדנא דמוכח 
לאומדנא דלא מוכח )לפי הישוב הנ"ל, שקשה עליו כנ"ל(. צריך לדעת 

בלשון  אם אתה בגדר של "גדול הדור" )"דיין מומחה ויחיד בדורו"
הרא"ש אמרו ראשונים ואחרונים שדעתו שקולה השו"ע טו, ד(, והרי על 

כנגד כל הש"ס וחזקה יותר מכל ההוכחות. אם הדיין לא מרמה את 
עצמו לגבי עצמו )מקיים בהידור "מדבר שקר תרחק"( ויודע שהוא גדול 
הדור, והוא מרגיש שיש כאן דין מרומה, יש לו בהחלט את הברייטקייט, 

נס למשפט הזה. זה הפוך הרחבות, לכתוב שאף דיין יהודי לא יכ
שההבדל בין המקרים הוא  –או אחר על כל פנים  –מההסבר של הב"ח 

לא מכיון שהאומדנא יותר מוכח או פחות מוכח, אלא רק מתוך הכרת 
 הדיין את עצמו. 

מכאן אנחנו מתחילים לחוש שעיקר פרשת משפטים היא לפתח את 
טוב. תהיה מדת הפקחות בנפש, כמו המצוה הראשונה של הבעל שם 

הרי יעקב אבינו הוא "איש תם ֹישב  פקח, ותהיה רגיש לרמאות.
אהלים", שאינו חריף לרמות, אבל בסוף הוא כן אומר "אחיו אני 
ברמאות". מצד אחד "זיי ניט קיין נַאר", כל התניא הוא להתרחק לגמרי 
מהרמאות, מצד שני יש איזו רמאות של "יעקב איש תם" עליה אפשר 

מליצה( "כי נער ישראל ]סבא, וזרעו אחריו[ ואהבהו". מהי לומר )בדרך 
כשהאדם מרמה את היצר הרע שלו, את הלבן  הרמאות הזו, הטובה?

הרמאי שבתוכו. יש שני שופטים בתוך האדם, "שופטי נפשו", -הארמי
 ,היצר הטוב והיצר הרע. ככל שאתה פקח באמת –כמו שמובא בתניא 

אבל בדרך  .ות את היצר הרע שלךאתה גם די פקח כדי לדעת איך לרמ
שאומר לך שאתה צדיק בזמן  ,כלל הרמאות היא עצמה היצר הרע שלך

שאתה לא צדיק, "ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה 
בעיניך כרשע". מי שמקבל את שוחד המחמאות וחושב שהוא צדיק זו 

    הרמאות הרעה.
 (כ"ז שבט ע"ג)            

 מדרגות בהעלאת המדותרבע א
המדרגות של העלאת המידות על פי ר' לוי יצחק  נתבונן כעת בארבעת

וב כפי שהם מובאים בספרו "קדושת לוי". נאמר בקיצור את שמברדיט
 המבנה של המצבים של הקדושת לוי, שהולכות לפי סדר הספר:

שאני רואה מישהו אחר מתלהב לעבירה. אני הולך  ,נההראשו המדרגה
לתומי ברחוב או נכנס באקראי לאיזה פאב בתל אביב ורואה אנשים 
בשיא ההתלהבות דקליפה. כתוב שאדם הראשון היה סקרן, נכנס 
להסתכל מה קורה בהיכלות הטומאה, ומכיון שלא היה רבי הוא נפל. 

ת מה קורה אבל במקרה הזה לא באתי לשם לשם סקרנות לראו
אלא הזדמנתי לשם באקראי ואני רואה אנשים בשיא  ,בסט"א

ההתלהבות של הקליפה, והוא אומר שאפשר להעלות לקדושה 
 התלהבות זאת. 

וה אם מנתחים איך שהוא מתאר, הווארט שאני רק רואה אותם, לא חו
. אם אני רואה מישהו אחר מתלהב, אני כלל, לגמרי אובייקטיביבעצמי 

אני יכול לעשות חשבון שהוא  עלות התלהבות זו לקדושה?לא יכול לה
 –"מאויבי תחכמני"  –מתלהב מדבר כלה ונפסד, אז אני אלמד ממנו 

אני רוצה להתלהב כמותו, רק שהוא מתלהב לדבר אסור, כלה ונפסד, 

 323גליון מס'  זתשע" משפטים ב"ה שבת פרשת   



שוב, לא פתאום  אני רוצה ללמוד ממנו איך להתלהב בקדושה.אילו ו
 ה' הקרה לו כזה מראה.  שבהשגח"פו הרהור בכלל. רק נפל ל

א יותר מזה: שהאדם בפירוש ובכוונה תחלה נכנס הי ההשניהמדרגה 
בשביל להחזיר יהודים בתשובה.  –לפאב הזה בשביל לתפוס נשמות 

הוא שליח של הרבי, וזה המקום שהוא נכנס בכוונה מכוונת מראש 
מסביר,  לתפוס יהודים ולעורר אותם בתשובה, להחזיר אותם לה'. הוא

דבר ידוע, שמי שעוסק עם בעלי תשובה, ובמיוחד בשלבים הראשונים 
שהם עדיין שקועים מאד בתוך התאוות, אם הוא באמת מזדהה איתם 
ומתלבש בתוכם כדי לקרב אותם חייב להיות, לא יתכן שלא יקבל 
מהם איזה לכלוך, שהמחשבות שלהם יעברו בתוך המח שלו. זה 

ה, המקצוע שלו, והרבי שלח אותו להסתכן חב"דניק שעושה בעלי תשוב
זו סכנה, אבל כמו בצבא עושים מבצע שהוא מסוכן כך כאן אדם  –

מסתכן כדי לקרב יהודים. זה ממנו או שזה לא ממנו? הוא אובייקטיבי 
יש לך חבר טוב, אתה אוהב אותו,  –כלפי זה? עוד פעם, נדבק לו 

ואתה חושב על זה מזדהה איתו, ואת כל התאוות שלו הוא מספר לך 
יחד איתו, ואתה נדבק, אתה מקבל גם כן. אתה צריך להסיח דעת מזה, 

 או שאתה יכול להעלות אותן? 
מדובר שאתה נמצא בארץ מצרים וכל המקום הוא  תשלישיה מדרגהב

זה מלא את האויר. אתה  –טומאה ותאוות וזימה וניאוף ועבודה זרה 
פתאום  –לא עוסק איתם להחזיר אותם בתשובה, אתה לא מסתכל 

רואה מישהו עושה עבירה, שיש לו התלהבות לעבירה כמו במקרה 
טמא, כי אתה  אלא פשוט נושם את האויר. אתה נושם אויר –הראשון 

מודע של הנפש -נמצא במקום טמא, זה נכנס מהאויר )לרובד הלא
שלך( וגם אתה מתחיל לחשוב )במודע( את מחשבות הזימה של ארץ 
הזימה. זה שלך או לא שלך? לפי התניא השאלה היא האם המחשבה 

אין לך סיכוי להעלות אותה,  –הזרה, התאוה, היא שלך. אם היא שלך 
או שהיא של מישהו אחר ואז אתה כן  –ממנה  רק תסיח את הדעת

יכול לטפל בה. שוב, כשאתה נושם מחשבות זרות הן שלך או של 
מישהו אחר? אולי הן הפכו להיות שלך, אולי "מצא מין את מינו 

גם לך יש יצר הרע, אז אולי זה מצא את  –וניעור", "פגע בו כיוצא בו" 
אפשר לומר שאדמו"ר  אלה דברים מאד דקים.יצר הרע שלך וניעור. 

 הזקן יפסול את הכל, ואפשר לומר שיש פה ארבע מדרגות. 
היא מה שכתוב בפירוש בתניא, שהמחשבה הזרה  המדרגה הרביעית

הזו, התאוה, היא לא כי אתה רואה מישהו אחר, לא כי אתה עוסק עם 
בעלי תשובה ולא כי אתה נושם אויר טמא של ארץ מצרים, חו"ל 

לגמרי שלך, גם בארץ  –שה' ברא אותך עם יצר הרע  וכיו"ב, אלא פשוט
ישראל זה שלך. יש גם אנשים בארץ ישראל שיש להם יצר הרע )כידוע, 
מתוך הנסיון(. כלומר, זה שלך בלי שום תירוץ, "תרעץ אויב", אין שום 

 תירוץ שאתה יכול לומר שזה בא ממישהו אחר. 
פרק בעבודת 'בעוד פעם, כל הדברים האלה מאד דומים למה שכתוב 

את מי אתה מאשים? ה'  –באריכות באחד הביאורים אודות האשמה  'ה'
אשם, הוא הראה לי משהו לא טוב. או שהרבי אמר לי לעשות בעלי 
תשובה וזה מה שהתגלגל. או ששמו אותי בארץ מצרים ואי אפשר 

לא זה ולא זה  –להמלט, שם נושמים טומאה כל הזמן. או שאני אומר 
 פשוט זה אתה עצמך.  ולא זה, אלא

 התלהבות הזולת -י ה:-ו-ה-יש כאן ארבע מדרגות, שהן גם סוג של י
)קדושת  תאוה שנכנסת במקרב מהמקורב -ה  ;)קדושת לוי בראשית(

תאוה  -ה; )קדושת  לוי ויגש( תאוה שמקורה באויר הטמא -ו ;לוי נח(
 .)תניא פכ"ח( השייכת לאדם עצמו

ככל שהמדרגה יותר גבוהה אתה יותר יכול לומר שאולי בכל אופן אני 
הצדיק של התניא במקרה הזה )ביחס למחשבה זו(, שאני יכול 
להתעסק ולהעלות אותה כי היא לא אני. ככל שיורדים זה יותר ויותר 
אתה. אצל מי שעוסק עם בעלי תשובה התאוה יותר שלך מאשר אחד 

שם את אויר הטומאה התאוה יותר שלו שרק ראה משהו, ואצל מי שנו
 מאשר מי שרק עוסק עם הזולת להחזירו, אבל יש שזה לגמרי שלך. 

למה הדבר דומה? להבדל בין "חיל בלע ויקיאנו" ל"ומבטנו יורישנו 
יש מה  –אל". זה נאמר ביחס לקליפה, אבל בכל אופן יש משהו דומה 

רע בפני עצמה  שהקליפה יונקת מהקדושה )"חיל בלע"( ויש מה שהיא
)"בטנו"(. יש "חיל" שהוא בלע מהקדושה וצריך להקיא ויש "ומבטנו", 
הוא, הבטן היא אתה עצמך, אופי הבטן שלך. זה לגבי הקליפה, אבל 
כאן לגבי הקדושה, לגבי יהודים. שם מדובר בדבר הטוב שהקליפה 

 טובים שהיהודי בולע, אבל מה שהוא עצמו -בולעת וכאן בדברים הלא
                  )אדר"ח חשון ע"ז(                                                                   לא בסדר.זה 

                                    

 הבתה הגדולה של הרבנית מנוחה רחל לארץ ישראלא
, רבנית מאד רחל-הרבנית מנוחההוא יום ההילולא של  ד שבט"כ

שהיתה הבת של אדמו"ר האמצעי, הרבי השני של חב"ד. היא צדיקה, 
יט כסלו הראשון, בדיוק ביחד עם השחרור של אדה"ז, -נולדה ב

"ז שימשיך ללמד חסידות והשחרור הזה אומר שמן השמים אמרו לאדה
אפילו הרבה יותר ממה שהיה עד עכשיו. אז הדבר הזה, בכל העולם, 

של ריבוי הפצת חסידות, שקשור לביאת המשיח, קשור עם נשמת 
היא שייכת ל"יפוצו מעינותיך חוצה", שאזי  –רחל -הרבנית מנוחה

"קאתי מר דא מלכא משיחא בחסד וברחמים". נספר עליה כמה 
 סיפורים חשובים:

הבנות שיושבות כאן, השתוקקה  מאז שהיתה ילדה ממש קטנה, כמו
לעלות לארץ ישראל. הוא גרה ברוסיה, אך שמעה שיש ארץ ישראל, 

ועד אחרית שנה", ארץ של  "ארץ אשר ה"א דורש אותה מרשית השנה
ומאז ששמעה זאת מאד השתוקקה לבוא לארץ ישראל. היהודים, 

לפעמים, אם מאד משתוקקים למשהו ולא מקבלים אותו, אפשר 
ארץ ישראל והשתוקקה אליה את ה מכך. היא כל כך אהבה להיות חול

ולא יכלה לבוא לארץ, עד שנעשתה חולה אנושה מכך, ואז בא אדמו"ר 
 שהוא מבטיח לה שעוד תזכה –בקושי שמעה  –האמצעי ולחש באוזנה 

בגדלותה, לעלות לארץ ישראל. נשמתה שמעה הבטחת אביה, צדיק 
אביה, ומכך קבלה כח נה לגדול המבטיח ברוח הקדש, כמובן שהאמי

בכל אופן, אפילו שהיתה בריאה  עד שהבריאה. ההתאוששבנפשה ו
ובאמת אחרי  –מהר היתה מצטננת  –אחר כך, היתה מאד רגישה 

שהיא גדלה והתחתנה, כל הזמן רק רצתה לבוא לארץ ישראל. זו היתה 
מגמת חייה. אחרי פטירת אביה, בחיי הרבי הצ"צ, בן דודה, כבר הגיע 

מן שהיתה מוכנה לעלות לארץ. היא באה לבקש ברכת פרידה, וגם הז
ספרה שהדבר היחיד שמפריע לה הוא שגופה חלוש ועלולה להצטנן. 
אז הרבי ברך אותה שכאשר ירד גשם בארץ ישראל, היא מהיום והלאה 

, זה נס גדול טפות. על דרך הטבע זה לא יתכןתלך בין ה –כל חייה  –
צדק. חשוב, שלא עושים נס -מאד, אבל כך היה בזכות ברכת הצמח

בשביל מטרה. גם כאן, לא סתם קונץ, כל נס שה' עושה זה  –סתם 
אותה בבריאות ואריכות ימים, ואכן אלא בשביל שלא תצטנן. הרבי ברך 

 הגשם לא נפל עליה כלל.  –, וכשהיה גשם היא האריכה ימים
כל כך חסידה וחכמה וצדיקה, וגם בעלת יוזמה, שהיא  היא היתה אשה

כל קהלת  –יסדה את הקהילה האשכנזית החסידית בעיה"ק חברון 
חב"ד, ובכלל הקהלה האשכנזית )עד היום, אחרי הרבה שנות הפסקה(, 

 תכי לבוא לארץ זה משימה משיחי –זה בזכותה. קהילה משיחית מאד 
שיהודים צריכים לחיות. היתה של חסידים הבאים לארץ לחיות בה כפי 

באו לקבל  –וגם מחו"ל  –כל כך צדיקה, שכל יהודי ארץ ישראל 
ברכותיה, ממש כמו רבי. היה צדיק גדול, מגדולי הצדיקים באותו דור, 
הרב משינאווא )בעל "דברי יחזקאל", ספר חסידות חשוב(, והוא בקר 

ברך רחל ת-בארץ ישראל ונסע במיוחד לחברון שיזכה שהרבנית מנוחה
אותו. הוא בא ובקש ממנה ברכה. היא שמה את ידיה הקדושות על 

צדק, וגם -ו וברכה אותו. היא האריכה ימים יותר מבן דודה, הצמחראש
עד לרבי הרש"ב. זמן קצר לפני שהסתלקה  –יותר מהרבי מהר"ש 

מכתב פרידה ממנו. גם היום יש המון  –כתבה מכתב מאד מענין אליו 
 בארץ ישראל, משפחת סלונים. –צאצאים שלה  –כו' נכדים ונינים ו

האהבה לארץ ישראל, בנין ארץ  הנקודה שצריך ללמוד ממנה זו
ישראל, וההכרה שביאת משיח תלויה הרבה בכך שיהודים באים לארץ, 

לעשות את  –בונים אותה, וחיים בה כפי שחסידים צריכים לחיות 
ם צדיקים לעולם ירשו הארץ שלנו ארץ של חסידים, ארץ של "ועמך ֻכל

ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר". הרבה מישיבתנו כאן זה בזכותה 
זכותה יגן עלינו, ושנזכה להדבק בהתלהבותה לארץ ישראל ולעשות  –

 ז("ה שבט ס")כ                              כאן מקום של חסידים אמיתיים.
 

 
כשנקלעים למצב מסוים חכם? הרואה את הנולד".  "איזה הואכתוב 

. דבר ראשון צריך להיות חכם ריך חכמה לראות מה הולך לקרותצ
אם נעשה כך או כך מה תהיינה  –שרואה את הנולד, איזה חוש 

צריך דעת. מהי דעת? לקבל החלטה. המקום  . אח"כחכמההתוצאות. זו 
, אחרי שהיתה לי חכמה בנפש. אח"כ דעתבו מקבלים החלטות הוא ה

אפילו שיוצא לא  –החלטה, איך שלא יוצא צריך להיות שמח וקבלתי 
לפי מה שראיתי וחשבתי והחלטתי. מה שלא יהיה, בסוף צריך להיות 

 )כ' כסלו ע"ז(                            . ככה מנצחיםבכל מצב. שמחה ב
                              


