
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 יתוח חוש הפקחות בנפשפ

נתבונן בפסוק הראשון של הפרשה, "ואלה המשפטים אשר תשים 
עמוקים לפנימיותם. מה  המשפטים צריכים לחדור כמים –לפניהם" 
לא  המשפטים הם דווקא המצוות השכליות,המשפטים? תפקיד 

ן, כמו הם מצוות שהשכל האנושי מחייב עדות ולא חוקים. משפטים
ן, ת שהשכל לא מחייבת הן מצוו"לא תגנוב", או "לא תרצח". עדו

תנה אפשר להסביר את הטעם שלה על פי יאבל אחרי שהמצוה נ
שכל. חוקים הם מצוות שאין להן בכלל טעם, כמו פרה אדומה או 
שעטנז, שאין אפילו רשות להרהר אחריהן. אבל כאן, סמוך למעמד 
הר סיני, ה' נותן לנו משפטים. למה? דווקא בגלל השכל שבהן. הדבר 

לת תורה? תהיה פקח, אל תהיה רוצה מיהודי הוא: קבראשון שה' ה
יוצא  –"ואלה המשפטים"  – שפטטפש. כשאני כותב הפוך את שרש 

מה תפקיד המשפטים? אל תהיה טפש, אל תקח שוחד . טפש
מאנשים. תפקיד כל המשפטים הוא שאדם יַפֵתח את הפקחות 

  היהודית האמתית.
ואנחנו רוצים ר תרחק", דרשות בחז"ל על הפסוק "מדבר שק יג ישנן 

שאתה  להתמקד על אחת מהן: אם אתה דיין ובא לפניך דין מרומה,
מרגיש שהעדים משקרים, או שבעל הדין מסדר אותם להעיד לא 
נכון לפי תומם, או שיש משהו נסתר ואתה מרגיש שלא פורסים את 

הם עדים כשרים על פי לך לומר ש אסור –כל הקלפים על השולחן 
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". מה רואים כאן? שהכל כאן הוא לַפֵתח חוש של פקחות. גם 

צריך לתפוס דין לו את כל הכללים של השלחן ערוך, דיין שיש 
אי אפשר לשים בתוך הכללים, ואם תשים אותו בתוך מרומה, ש

 הכללים תעוות את הדין. 
עיקר מה שה' רוצה מהדיין  שבכל פרשת משפטיםמכאן לומדים 

כמו המצוה הראשונה  הוא לפתח את חוש הפקחות, להבין ברמאות.
ותהיה רגיש לרמאות. הרי יעקב  של הבעל שם טוב. תהיה פקח,

אבינו הוא "איש תם ֹישב 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 

ישראל  "יעקב איש תם" עליה אפשר לומר )בדרך מליצה( "כי נער
כשהאדם  הטובה? מהי הרמאות הזו,]סבא, וזרעו אחריו[ ואהבהו". 

יש שני  הרמאי שבתוכו.-מרמה את היצר הרע שלו, את הלבן הארמי
היצר  –שופטים בתוך האדם, "שופטי נפשו", כמו שמובא בתניא 

הטוב והיצר הרע. ככל שאתה פקח באמת אתה גם די פקח כדי 
עה"פ  שלך )וכידוע תורת הבעש"טהרע לדעת איך לרמות את היצר 

"חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדתיך"(. אבל בדרך כלל הרמאות 
היא עצמה היצר הרע שלך שאומר לך שאתה צדיק בזמן שאתה לא 
צדיק, "ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך 

מי שמקבל את שוחד המחמאות וחושב שהוא צדיק זו כרשע". 
 רעה.הרמאות ה

כתוב שאין אדם עומד על הלכה אלא אם כן נכשל בה. ההלכה 
הראשונה היא שאדם צריך להיות פקח, והכשלון הראשון הוא 

יש ווארט בחסידות שאת ה' אי שאדם לא פקח, שמרמים אותו. 
בסוף לרמות, וגם אנשים אפשר לרמות עד גבול מסוים, ו אפשר

 . 'אל תהיה רמאי' התניאהאדם מרמה רק את עצמו, ועל כך אומר 
כאמור, צריך להיות פקח. צריך לחוש בדין מרומה, ומי שיכול לחוש 

 מכך אחד שלא מרמה את עצמו לגבי עצמו,  בדין מרומה הוא

 
 

מתחיל הכל, וזה כל ספר התניא, ואז הוא יכול להיות דיין ולקיים 
הדרשות של "מדבר שקר תרחק" וגם את כל הדרשות של  יגאת כל 

 ()כ"ז שבט ע"ג                  "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".   

 
  )חלק ב'( דרכים לזהות את הצדיקה

האם יש דרך יותר פשוטה לזהות מי הוא הרב שכדאי להתקשר 
 –שתי המדרגות הראשונות שאמרנו הן לזהות משהו אצל הרב אליו? 

או להצביע על כך שהיהודי הזה הוא צדיק גמור של התניא, או 
להצביע על כך שהיהודי הזה דומה למלאך הוי' צבאות לפי פירוש 

אבל יותר פשוט וודאי שוה לכל נפש, הוא שאדם הבעל שם טוב. 
לגבי הקב"ה, כמו שאומרים  .לפי מה שהרב עושה לויבחר את הרב 

ו לפי ההנהגות שלו, להכיר שאיני יכול להכירו בעצמו, אלא רק
ובעיקר לפי ההשגחה הפרטית בה הוא נוהג עמי. מתוך ההרגשה 
הפרטית אני מרגיש שיש רבונו של עולם והוא נמצא יחד איתי. אותו 

כלל, אבל אני יכול להכיר אותו אני לא מכיר אותו  –הדבר לגבי רב 
 על פי מה שהוא עושה לי.

חמן ף תורה עב, אומר רבי נבתורה אחת, לקוטי מוהר"ן תנינא בסו
אם אתה יוצא מהשיעור מלא  שכאשר אתה בא לרב ושומע אותו,

תלך עליו, זה רב טוב. מה  –)זה הציטוט(  בושה ושפלות גדולה מאד
שאין כן אם הוא נותן לך הרגשת גבהות וגדלות, יתכן מאד מאד 

י נחמן(. כלומר, שהוא מן ה"מפורסמים של שקר" )בלשונו של רב
אמתי נותן לכל הצבור להרגיש 'על הגובה', אבל 'על אינו צדיק ש

הגובה' של ישות עצמית, פנימית, ולא 'על הגובה' האמתי )שתיכף 
נגיע אליו(. זה סימן מובהק. כמו שאמרנו, שאם אני בוחר את הרב 
לפי מה שהוא עושה לי, מה שהוא פועל עמי, הסימן שוה לכל נפש. 

 ך יצאתי מהשיעור.אני יכול לדעת פחות או יותר אי
במקום אחר, בתורה י, שבחלקה הראשון הוא מדבר גם על מרדכי 
ואסתר וחג הפורים, הוא אומר משהו אחר: הרב האמתי הוא רוח 
החיים של הצבור כולו, של עם ישראל כולו. בהתקשרות לרב אני 
מקבל ממנו רוח, והסימן לכך שבאמת קבלתי רוח החיים מהרב 

שאני מתחיל לרקוד ולמחוא כפים. זו והיא מפעמת בלב, הוא 
התורה המפורסמת ש"על ידי רקודים והמחאת כף אל כף נעשה 
המתקת הדינים". הוא מסביר שם בתורה שההתעוררות 

הוא הסימן  הרצון הפשוט לרקודהספונטאנית היא הגובה האמתי, 
שזהו רב טוב, שפשוט כולם קופצים. איך הוא מקשר זאת למרדכי 

ר שמחיאת כפים שייכת למרדכי. מרדכי הוא ואסתר? הוא אומ
מביא כמה מקורות מהזהר הקדוש שהידים הן דווקא  –הידים 

הנגלה שבתורה, וחז"ל אומרים שהלכות הן בחינת מרדכי. אבל 
הרגלים, "חמוקי ירכיך", הם דברים נסתרים, חלק הנסתר של התורה, 

היא  מלכה. אסתר המלכה אצל כל אחדשהוא בחינת אסתר ה
לים שקופצות בריקוד ספונטאני, ואילו מרדכי היהודי הוא הידים הרג

שגם הן באופן ספונטאני, מתוך התלהבות פתאומית, מתוך הרוח 
שמקבלים מההתקשרות לצדיק, מוחאות כפים. זה התוכן בקיצור. 
צריך להתבונן בשני הסימנים האלה, שנראים לכאורה שונים וכמעט 

ר, עם בושה ושפלות גדולה מאד הפוכים: איך צריכים לצאת מהשיעו
 או ברקודים ומחיאת כף? כנראה ש"אלו ואלו דברי אלהים חיים". 

יצא לנו, שיש בעצם ארבע דרגות בזיהוי הצדיק. הדרגה הראשונה 
, אותה אף אחד לא יכול לדעת, צדיק גמור של התניאהיא האם הוא 

שהיא בעצם פתיחת ספר  –אפילו לא הוא בעצמו. המדרגה הזו 
 גיש  כתר. ידוע שבספירת הרדל"אהיא בבחינת  –ניא קדישא הת

 270 גליון מס' ותשע" משפטים ב"ה שבת פרשת   



רישין, שלש מדרגות. החלק העליון ביותר הוא רדל"א היינו "רישא 
. כתוב בזהר "כד אתתקן רישא אמונהדלא ידע ולא אתידע", שהוא 
אם ראש כל בני ישראל מתוקן כל  –דעמא אתתקן כולא עמא" 

, שלא יודע בעצמו מה הוא ומי הוא הדור מתוקן. הראש הוא רדל"א
)"דלא ידע" בעצמו( וכל שכן לא נודע לאחרים )"ולא אתידע" 
לאחרים(. כל נושא הצדיק של התניא הוא רדל"א. מענין מאד, לפי 

 זה, שאדמו"ר הזקן פותח את התניא ברדל"א.
" לפי ביאור מלאך הוי' צבאותהדרגה השניה, הצדיק שנקרא "

תקוני  ז-כפי שהם מתלבשים ב דעתיקז"ת , הוא כבר הבעש"ט
. רדל"א הוא רצוןו תענוגגלגלתא דאריך. כלומר, הם חבור של 

. אבל "מלאך הוי' צבאות" חיה"אמונה, עליו כתוב "וצדיק באמונתו י
הוא כבר המדרגות הבאות בכתר, רישא דאין ורישא דאריך בלשון 

ת "מלאך הקבלה והחסידות, שהם תענוג ורצון. ועדיין, כדי לזהות א
   הוי' צבאות" צריך חוש ומבינּות בכתר. 

אמרנו ששתי המדרגות הראשונות הן זיהוי משהו ברב, לא בי, לא 
איך שהרב פועל עלי. אחר כך יש עוד שתי מדרגות, רב על פי פשט, 

אחד בינה ודעת. בלשון הקבלה והחסידות רב הוא  חכמהשנותן 
את המוחין. יש רב אתה מקבל  –, ואתה חש זאת שנותן לך מוחין

. מוחין דאבא הם, בלשון חב"ד, מוחין דאבאשעיקרו להמשיך לך 
. לבטול הזה קורא רבי נחמן בושה ושפלות גדולה מאד. מהי בטול

בושה? בפרשת יתרו קראנו שהתוצאה של מתן תורה היא "ובעבור 
תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". חז"ל אומרים "איזו היא 

, אותיות בשת-יראזו הבושה". יראה זו היא  יראה שעל הפנים?
, המתורגם "בחוכמתא", בחכמה. יראת בשת היא בטול בראשית

במציאות. הבושה שרבי נחמן מזכיר שם, שמצטרפת לשפלות גדולה 
מוחין דאבא. ויש רב שעיקרו  –מאד, היא השפעה של חכמה 

. הרב הטוב שמחהשפנימיותה  בינה – מוחין דאמאלהמשיך 
שמשפיע רוח חיים גורם לי לשמחה גדולה, כך שפתאום באופן 

)אסתר  כף אל כף אני קופץ ומרים את הרגלים ומוחאספונטאני 
 המלכה ומרדכי היהודי, ומחיאת כף אל כף היא גם מחית עמלק(. 

 )ד' אדר ע"ג(                                                   
 

 הטיפותלכת בין ל

רחל, רבנית מאד -כד שבט הוא יום ההילולא של הרבנית מנוחה
צדיקה, שהיתה הבת של אדמו"ר האמצעי, הרבי השני של חב"ד. 

יט כסלו הראשון, כשאדמו"ר הזקן השתחרר מבית -היא נולדה ב
הסהר. הוא גילה הרבה סודות של תורת החסידות, והיה קטרוג נגד 

תניא, פרקי  53ימים, כנגד  53שם  זה, ושמו אותו בבית הסהר, והיה
ולכן הסבא )בדרך כלל  וביום שהוא יצא נולדה נכדה, בת לבנו,

גדולים לפעמים הסבא תנים את השם, אבל אצל צדיקים ההורים נו
ר נותן את השם( אמר לקרוא לבת מנוחה, כי השתחרר מבית סה

ו שנפטרה בגיל צעיר. הנשמה שלה והגיע למנוחה, ורחל על שם בת
דה בדיוק ביחד עם השחרור של אדה"ז, והשחרור הזה אומר שמן יר

אפילו "ז שימשיך ללמד חסידות בכל העולם, השמים אמרו לאדה
הרבה יותר ממה שהיה עד עכשיו. אז הדבר הזה, של ריבוי הפצת 

-חסידות, שקשור לביאת המשיח, קשור עם נשמת הרבנית מנוחה
אמר לאדה"ז "תמשיך  נשמתה ירדה לעולם באותו רגע בו ה' –רחל 

להפיץ חסידות בריבוי". היא שייכת ל"יפוצו מעינותיך חוצה", שאזי 
 "קאתי מר דא מלכא משיחא בחסד וברחמים".

כד שבט, ויומיים קודם, כב שבט, יארצייט של -היארצייט שלה ב
)יום  כד שבט-)יום הולדת( ו יט כסלומושקא. -הרבנית חיה

. קשר מאד יפה. נספר מושקאחיה ההסתלקות( עולה יחד בדיוק 
 עליה כמה סיפורים חשובים:
א נה, השתוקקה לעלות לארץ ישראל. הימאז שהיתה ילדה ממש קט

גרה ברוסיה, אך שמעה שיש ארץ ישראל, "ארץ אשר ה"א דורש אותה 
ומאז ששמעה  –מרשית השנה ועד אחרית שנה", ארץ של היהודים 

זאת מאד השתוקקה לבוא לארץ ישראל. לפעמים, אם מאד 
משתוקקים למשהו ולא מקבלים אותו, אפשר להיות חולה מכך. היא 
כל כך אהבה ארץ ישראל והשתוקקה אליה ולא יכלה לבוא לארץ, עד 

 –שנעשתה חולה אנושה מכך, ואז בא אדמו"ר האמצעי ולחש באוזנה 
בטיח לה שעוד תזכה, בגדלותה, לעלות שהוא מ –כבר בקושי שמעה 

לארץ ישראל. נשמתה שמעה הבטחת אביה, צדיק גדול המבטיח 
ברוח הקדש, כמובן שהאמינה לאביה, ומכך קבלה כח בנפשה והחלה 
להתאושש עד שהבריאה. בכל אופן, אפילו שהיתה בריאה אחר כך, 

ובאמת אחרי שהיא  –היתה מצטננת מאד מהר  –היתה מאד רגישה 
לה והתחתנה, כל הזמן רק רצתה לבוא לארץ ישראל. זו היתה גד

מגמת חייה. אחרי פטירת אביה, בחיי הרבי הצ"צ, בן דודה, כבר הגיע 
הזמן שהיתה מוכנה לעלות לארץ. היא באה לבקש ברכת פרידה, וגם 
ספרה שהדבר היחיד שמפריע לה הוא שגופה חלוש ועלולה להצטנן. 

גשם בארץ ישראל, היא מהיום  אז הרבי ברך אותה שכאשר ירד
תלך בין הטפות. על דרך הטבע זה לא יכול  –כל חייה  –והלאה 

צדק. -להיות, זה נס גדול מאד, אבל כך היה בזכות ברכת הצמח
כל נס שה' עושה זה בשביל מטרה. גם  –חשוב, שלא עושים נס סתם 

אלא בשביל שלא תצטנן. הרבי ברך אותה  –כאן, לא סתם קונץ 
ת ואריכות ימים, ובאמת היא האריכה ימים מאד, וכשהיה בבריאו
הגשם לא נפל עליה כלל. שמנו לב שפעם כנראה לא היו  –גשם 

הרבי לא היה  –מטריות, ולכן היה צריך ברכה זו. אם לא היה צריך 
 צריך לברך אותה, אבל זה היה נצרך.

היא היתה אשה כל כך חסידה וחכמה וצדיקה, וגם בעלת יוזמה, 
כל  –יסדה את הקהילה האשכנזית החסידית בעיה"ק חברון  שהיא

קהלת חב"ד, ובכלל הקהלה האשכנזית )עד היום, אחרי הרבה שנות 
הפסקה(, זה בזכותה. היא הקימה קהילה זו, קהילה פורחת וצומחת, 

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

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 

רחל -בקר בארץ ישראל ונסע במיוחד לחברון שיזכה שהרבנית מנוחה
ך אותו. היא היתה גרה בחדר כל כך קטן שבקושי אפשר להכנס, תבר

היא  –אפשר לראות זאת גם היום, אז הוא בא ובקש ממנה ברכה 
שמה את הידים הקדושות שלה על הראש שלו וברכה אותו. כך היה, 

-שמכל קצווי תבל היו באים לקבל את ברכתה של הרבנית מנוחה
צדק, וגם יותר מהרבי -הצמח רחל. היא האריכה ימים יותר מבן דודה,

עד לרבי הרש"ב. זמן קצר לפני שהסתלקה כתבה מכתב  –מהר"ש 
מכתב פרידה ממנו. גם היום יש המון נכדים  –מאד מענין אליו 

 בארץ ישראל, משפחת סלונים. –צאצאים שלה  –ונינים וכו' 
הנקודה שצריך ללמוד ממנה זה האהבה לארץ ישראל, בנין ארץ 
ישראל, וההכרה שביאת משיח תלויה הרבה בכך שיהודים באים 

לעשות  –לארץ, בונים אותה, וחיים בה כפי שחסידים צריכים לחיות 
את הארץ שלנו ארץ של חסידים, ארץ של "ועמך ֻכלם צדיקים 

ר". הרבה מישיבתנו פאלעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להת
שנזכה להדבק בהתלהבותה לארץ ישראל ולעשות כאן זה בזכותה. 

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

 
"מדבר שקר תרחק". כתוב שהעולם הזה  –שקר הוא הדבר הכי רע 

הוא "עלמא דשקרא", עולם של שקר. מה זה שקר? זה כמו אחד 
אבל בפנימיות הוא לא טוב. הוא משקר.  ,שמעמיד פנים שהוא טוב

 צריכים –הוא מנסה לפתות, כאלו שהוא טוב אבל הוא לא טוב 
ה, הוא כאילו מושך, אבל מה להזהר ממנו. כל העולם הזה הוא כז

התוצאות לא טובות  –הוא מציע מאחורי המשיכה הוא לא טוב ש
 (ו"שבט ע 'י)                       והרי "איזהו חכם הרואה את הנולד".

 
בזמן הגאולה הכל יכול להיות. יכול להיות שיהיו נסים. אבל "אין 

צריכים שאנחנו נתקדם בכלים שלנו. אבל ודאי,  –סומכין על הנס" 
יש נסים גלוים ויש נסים נסתרים, כל הזמן ה'  –ה' עשה ועושה נסים 

עושה נסים. זה שאנחנו קיימים בכלל זה נס, כל המלחמות שהיו כאן 
 )מוצאי ה' טבת ע"ו(                                                   הכל נסים. –

 
צריך  –נצח לשון נצחון  –צריך לדעת שכדי לזכות לחיים נצחיים 

 -ח והעולם הבא הוא החיים הנצחייםלנצח. העולם הזה הוא כדי לנצ
 (ו"ח שבט ע"י)                                                    תוצאת הנצחון.
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