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  סעודה ג' 

  הרב ואמר: פתח

  

, על בפרשתן על התורה רביו אפריםבפירוש  איתא

' תמים תהיה'ה' אלוקיך', 'תמים תהיה עם  (יח, יג) הפסוק

מה משמעות  סתם ולא פירשכך , 'תשרי' אבגימטרי

עבודת שהיא כוונתו נראה ש ולכאורההגימטריא הזו, 

ת, התמימומידת ענין ומהותה וענינה היא תשרי חודש 

תמים  ,ובמחשבה ,בדיבור ,במעשה, שלםותמים להיות 

כל השנה שקועים שאנו קרוצי חומר מכיון מכל וכל, ו

 זו אאיננו יכולים לבוא לידי דרגובהבלי העולם הזה, 

על כן קיבלנו במתנה משמיא את ימי אשר , בבת אחת

שאם נשתוקק חודש ההכנה לחודש תשרי, אלול חודש 

בל' ימים אלו להגיע ולהשיג נו בימים אלו בכל כוח רצונ

לעשות כל מה ממידת התמימות ונשתדל בחודש זה 

, או אז תעגשידינו יד כהה ממעשינו בתמימות עד היכן 

נוכל להגיע ולהשיג את מידת התמימות יחד עם קדושת 

  .ימי חודש תשרי

  

מצאנו ראינו אחד קדוש מדבר במידת התמימות  ההו

יע"א בספה"ק ז הרה"ק מבארדיטשובהלזו, ה"ה 

תמים תהיה עם ה' 'וז"ל בפרשתן כתב ש ,'קדושת לוי'

הכלל הוא, כי הבורא ברוך הוא דרכו  .(יח, יג)יך וקאל

להטיב, ובפרט לישראל עם קרובו שנקראים בנים למקום 

ובוודאי האב ממלא חסרונו  ,דברים יד, א; אבות פ"ג משנה יד)(

לו אמונה ובוודאי אדם אשר יש ורצון בנו קודם שיצטרך, 

  וזהו הרמז תמים  .כזאת בהבורא בוודאי ממלא לו חסרונו

תהיה עם ה', כלומר כשאתה על זה הבחינה, בחינת 

השלימות, שיש לך אמונה בבורא ברוך הוא שבוודאי ימלא 

יך', שבודאי וקלך חסרונך, אז תדע שבוודאי 'עם ה' אל

   '.ה' עמך

  

 על ידי –עצה נפלאה לבוא אל מידת התמימות  וזו

 ,זו שהבורא בוודאי ימלא חסרונוהתחזקות באמונת אומן 

כדבריו  להשיג מה ממידת התמימותל וכשהמאמין בזה י

   .הק'

  

שכבר לזכות במידת התמימות נפלאה נוספת  עצה

 השפת אמתמרן דברי מצאנו ב ,פירסמנוה ברבים

וגם 'בזה"ל  א)"(תרספרשת שופטים ן תבפרששכתב  ,זיע"א

נביאים הוא בכתב בנביאים כח ה ,עתה שאין לנו נביאים

  .וההוגה בדבריהם יכול לבא אל התמימות' ,וכתובים

  

מדבה"ק שההוגה בדברי הנביאים יכול למדנו  הה

התמימות, ובעקבות כך תקננו בקהילת מידת לבוא אל 

עשרה פסוקי נ"ך בכל תקנה חשובה, של לימוד זו קודש 

אחת  כבר זכינו לסיים פעםיום חוק ולא יעבור, וב"ה 

בפעם את כל הנביאים וכתובים, ועתה אנו כבר לומדים 

הב', ואנו לומדים עתה את הנביא שופטים, וכאן המקום 

וכמו שאמרו חז"ל שוב, לעורר על תקנה זו וכאן הזמן 

או שעדיין  ,כל מי שנתרשלשדברי תורה צריכים חיזוק, 

עתה בחודש יקבל על עצמו לא קיבל על עצמו תקנה זו, ש

זה נוכל לזכות לימוד חשוב ועל ידי חזק בזה, להתאלול 

  לבוא למידת התמימות. 
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הגם שבוודאי מידת התמימות שהיא מידת  ,באמת ההו

השלימות בכל המעשים הדיבורים והמחשבות רחוקה 

מאיתנו כרחוק מזרח ממערב וגם אם נזכה להשיג איזו 

תמיד ישאר המרחק הרב והגדול הזה,  ,משהו ממידה זו

ו פתחון פה לסנגר על נפשותינו, והוא עפ"י יש לנמ"מ 

(ישעיה נאמר בה  ,השבועפרשת פטרת הבמה שקראנו היום 

  .'רת ולא מייןולכן שמעי נא זאת עניה ושכ' נא, כא)

  

אמר רב ששת משום ' ).סה -: (עירובין סד ראבגמ איתאו 

יכול אני לפטור את כל העולם  ,רבי אלעזר בן עזריה

 ,בית המקדש ועד עכשיוכולו מן הדין מיום שחרב 

 .'יה ושכורת ולא מייןשנאמר לכן שמעי נא זאת ענ

לטעון על כל ישראל לפני  -וכפרש"י שם 'יכולני לפטור 

הקדוש ברוך הוא דבר שיפטרו כולן מדינא לעתיד לבוא, 

שם הקשו ו לומר שהן שיכורים ואין נתפשין על עונם'.

ר , עבמיתיבי שכור מקחו מקח וממכרו ממכר' ראבגמ

מלקין  -מלקות ממיתין אותו,  -עבירה שיש בה מיתה 

הרי הוא כפיקח לכל דבריו, אלא  אותו, כללו של דבר

ואם כן היאך אפשר לפטור את בני . 'שפטור מן התפלה

ישראל מן הדין בטענת שכרות, הלא שיכור חייב בכל 

ותירצו בהאי לישנא 'מאי יכולני לפטור התורה כולה, 

  לה'. ע"כ.נמי מדין תפ -דקאמר 

  

הקשה  (נט.)בהקדמה  סמיכת חכמים בספה"קו

 מוהר"ר פתלי כהן צדקבשם זקינו הגאון המפורסם 

הנה ' ת"דוז ,זו בעוז ותעצומותהגמרא הדברי על  ז"ל

 ל יפלא, דלכאורה אין לה שחר, שר"אזאת בעיני כ ראגמ

כל העולם מן  סתם דבריו בתחלה, ואמר יכול אני לפטור

, ואח"כ אמר שלא משמע מכל דיןסתמא קאמר,  -הדין 

עולם רק מדין תפלה, והוא ור את הטלפ והיתה כונת

 ר"אהניח , ואיך רח ממערב מהסברא ראשונהכרחוק מז

 .כפיקח לכל דבריומי שאינו יודע דשיכור למקום לטעות 

, 'נמי מדין תפלה' ,ועוד מאי תיבת 'נמי' דקאמר התרצן

, והדרא קשיא נמי מדין תפלה משאר דינים וה"הדמשמע 

  לדוכתין.

  

 (מא.)עירובין  ראבגמשם דאמרינן על פי מה  ותירץ

האדם על דעתו ועל דעת את  יןעניות מעבירדדקדוקי 

או  ה למיבעי רחמי עליהו, ופירושונו, ונפקא מינקו

 ,תחילהעל עצמו יתפלל הוא דאחרים יתפללו עליו, או ש

על דעת יעבירוהו וקי עניות, כדי שלא שלא יבא לידי דקד

אנפשיה ונקרא פושע,  קונו, ואם לא יתפלל איהו דאפסיד

 'עניהבני ישראל 'הנביא קורא לנאמר שדידן והנה בפסוק 

מכל פטורין בני ישראל מטעם העניות נמצא ש, 'שיכורת'ו

 יןאגם על דעת קונם, והעניות מעבירתן כי  ,המצוות

שלא יבואו על כך  מתפללין אינםפושעים על ש נקראים

כור יוהש, הלא המה נחשבים לשיכוריםכי  ,עניותלידי 

ה כוונת ר"א שאמר יכול אני תהי וזואסור להתפלל, 

באמת היתה כונתו דלפטור את כל העולם מן הדין, 

, הקרא דענימ המייתי ראיעל כך , ומכל הדיןלפטור 

 בנוסף היתה כוונתולפטור מכל הדינים מטעם העניות, ו

מטעם על כך  לה שלא בעו רחמייתפן הלפוטרן מ

   עכת"ד. .'שכרותה

  

הרה"ק אא"ז גם כתב החזון הזה בדיוק נמרץ  כלוכ

 ,)ליקוטים חדשים( אוהב ישראלבספה"ק  זיע"א מאפטא
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וקשה על לשון רבי אלעזר בן עזריה דהוה ליה 'וז"ל 

מאי לשון נמי ו ,למימר אנא מדין תפילה קא אמינא

שה שאם היה סברת ר' אלעזר בן עזריה דקאמר. ועוד ק

לא היה ליה  ,לפטור את העולם מן הדין מחמת שכרות

למימר אלא סוף הפסוק שכורת ולא מיין. אמאי מייתי 

 עירובין(וי"ל על פי דאיתא בגמרא  תחלת הכתוב, עניה.

שלשה מעבירין על דעתו ועל דעת קונו וחד מינייהו  ):מא

רחמי. נמצא מה שאמר  למאי נפקא מינה למיבעי ,עניות

רבי אלעזר בן עזריה יכול אני לפטור את כל העולם כולו 

כוונתו היה  - ושכורת ולא מיין ,מן הדין דכתיב עניה

  עכדה"ק.. 'למיפטר מכל המצות מחמת עניות

  

שדייק בלשונו  ,יש לדייק במימרא זו דראב"ע והה

עד  .'עד עכשיווכו' יכולני לפטור את העולם 'ואמר 

בזמן שחי אלעזר בן עזריה  ביר שלהיינו עד לדורו  עכשיו

סוכה (כמו שאמר רשב"י ו ,לא עד סוף כל הדורותו, החורבן

יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום ' :)מה

מיום  -שנבראתי עד עתה, ואילמלי אליעזר בני עמי 

ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו שנברא העולם ועד עכשיו, 

  .'ברא העולם עד סופומיום שנ -

  

באומרו 'עד רבי אלעזר בן עזריה לומר ש צריךו

עכשיו' היה מלא תקוה שמהרה יבנה המקדש ועיר ציון 

  ישראל לא בבחינת עניה ולא  בני  יהיו  לא  תימלא, ואז 

  

  

  

  

' היינו עד דורו עד עכשיו'כן אמר רק לבבחינת שיכורת, ו

 ,רבוי ו כ, אבל בעוונותינהוא שהוא דור של עניה ושיכורת

ותו בוודאי שאאזי דורנו אנו, שביאת המשיח נתעכבה עד 

הטעם של עניה ושיכורת קיים, ואדרבא אם בזמנו של 

בדורנו שבוודאי אזי ר"א היה לנו דין של שיכרות סתם, 

לוט, של יש לנו דין של שיכורת דור עקבתא דמשיחא 

שבשיכרות זו לכולי עלמא פטורים אנו מכל המצוות 

כי תה כוונת רב ששת שהביא את דברי ר"א, כולם, וזו הי

שבני  ,טעמו של ר"א שייך גם בדורו הואדרצה לומר 

ישראל הינם עדיין בבחינת עניה ושיכורת, אבל גם רב 

דעתו הגדולה שהגלות תיארך כל כך בששת לא העלה 

   .כמעט כאלפיים שנה

  

אנו  ,אם הראשונים כבני אדםאמרו חז"ל ' כברו

'. ואם בזמנו של רבי פנחס בן יאיר כחמורים ולא כחמורו

יה רב ששת היו בני ישראל בבחינת ענ של ר"א ובזמנו של

פתחון פה לעמוד שדורנו אנו יש לו אזי בוודאי  ושיכורת,

אנו וכמו שהשי"ת ולהתגונן בטענת עניה ושיכורת, לפני 

 .'אל התלאות ואל לחטאותבסליחות 'פנה נא מבקשים 

יגזור ושנה וברכותיה,  תחלשה הקב"ולבקש ולהתחנן ל

, ומתוקיםארוכים  חיים טוביםברחמיו המרובים עלינו 

'פצחו רננו יחדו  )נב, ט(ויקויים בנו המשך דברי ההפטורה 

    אכי"ר. ,חרבות ירושלם כי נחם ה' עמו גאל ירושלם'



    ד     קודש       ח"סתש שופטיםמלוה מלכה     דברות     בה"י

  

 

  'מאמר א

  רבה אליהו דבי תנא

  )ואות  טו(פרק 

  

ובד'  ,אמרו בשמונה דברים העולם חרב מכאן'

 .דברים העולם מתישב, בח' דברים העולם חרב א

ועל  .ד ,ועל גילוי עריות .ג ,ועל ע"ז. ב ,על הדינין

ועל דברים  .ו ,ועל חילול השם .ה ,שפיכות דמים

 .ח ,ועל גסות הרוח .ז ,מכוערים שאדם מוציא מפיו

דורות ויש אומרים אף על החימוד,  ,ועל לשון הרע

הראשונים לא נעקרו מן העולם אלא מתוך שמונה 

 ,ובארבעה דברים העולם מתיישב ,וכו'דברים 

ומתוך  ,ומתוך האמת ,ומתוך הדין ,מתוך הצדקה

  .'השלום

  

הללו יש דבר תימה אליהו הנביא דברי ב והנה

את מנה ט "הנה אליהו זלשצריך להתבונן בזה, ד

המחריבים את העולם, הדברים כל עם יחד 'הדינין' 

יש לעיין והמיישבים את העולם,  דבריםעם החד יו

כל לבין  'דינין'בין הגדול חילוק יש  רהלכאובזה ד

ולבין שמחריבים את העולם, האחרים הז' דברים 

פי ל ,מקיימים את העולםשהאחרים הג' דברים 

לכל יחיד ויחיד מישראל ה'דינין' אינם שייכים ש

אילו שאר הדברים יינים בלבד, ודלרק אלא 

המחריבים והמקיימים את העולם שמנה אליהו 

אין  רהלכאוושייכי לכל יחיד ויחיד, הנביא, כולם 

     עם שאר הדברים. טעם למנות את הדינין יחד 

  

אפשר לפרש את הדבר על פי מאמר  אמנם

 (א, ו)על מאמר התנא באבות  מתאת שפההרה"ק 

בזה"ל שכתב שם זכות'. 'הוי דן את כל האדם לכף 

, דקשה ז"להרבי מלובלין בשם  מו"ז ז"ל'אמר 

הלשון 'הוי דן', דמי שמהו לדיין, וכי תלוי בדינו, 

ואמר דתלוי בזה, דבאם אומר עליו זכות, גם מן 

דכך הגזרה שתלוי בתחתונים השמים דנים כך, 

 תאו משפטים' פ השלם אש רשפיבע "עו( . ע"כ.כפי מה שידברו'

   )דומה לזה ,מד

  

 ,וןגילוי נורא ומבהיל על הרעיהק' הינם  דבריו

ולו האדם הפשוט  ,שכל אדם באשר הוא

כך בכוחו לחרוץ גורלות בהבל פיו, כי שבישראל, 

אין דנים ואין גוזרין בשמים דינו של היא המידה ש

תחילה אותו אדם לטוב ולמוטב, אלא אם כן דנו 

הזהיר התנא  כןכאן בעולם הזה, ועל לכך בני אדם 

ואמר 'הוי דן את כל האדם לכף זכות', כי אם 

אנו אזי לכף זכות, ת כל האדם אחלילה לא נדון 

לכף חובה זולתנו עלולים לחרוץ את גורלו של 

היינו  ,, וזו גופא אזהרת התנא 'הוי דן'בהבל פינו

  דע שבדבריך אתה דן את זולתך לטוב או למוטב.

  

ואחד  חדאל שכ ,על פי דברי קדשועולה  נמצא

  עתה נמצא מממש, דיין של  בגדר  הינו  מישראל 



    ה     קודש       ח"סתש שופטיםמלוה מלכה     דברות     בה"י

  

 

לכל אחד ואחד באמת  'דינין' שייךענין הש

אותם הדינין שאדם דן את חבירו הם מישראל, ו

אמר  , ועל כךשפט את גורלולכף חובה וחורץ למ

אידך מ, ואליהו הנביא שהם הם מחריבי העולם

, הרי אדם דן את חבירו לכף זכותהדינין שאותם 

אמר  , ועל כךחבירו לטובהשפט מוחורץ את  הוא

אליהו הנביא שהם הם הדינים המיישבים את 

  .העולם

  

עניני הדינין יסודם בפרשתן פרשת  והנה

ביאור מחודש אר בנוכל לאמור העל פי ושופטים, 

וגו'. צדק משפט 'לא תטה  כ)-(טז, יטבמה שנאמר 

נראה בפשטות  רהצדק תרדוף וגו'. שלכאו

לדיינים ולשופטים, אך רק שפסוקים אלו מדברים 

לכל גם שפסוקים אלו מדברים באר נהאמור  על פי

חברו באמרי  לבל יטה משפטיחיד ויחיד מישראל, 

רק צדק צדק תרדוף, היינו שירדוף לצדק אלא פיו, 

בכדי  , ולדונו לכף זכות,את חבירו בכל מעשיו

   שחלילה לא יגרום שיגזרו את דינו לרעה.

  

ודן את חבירו  ,שהנוהג על פי מידה זו בוודאיו

 ,במידה כנגד מידהלו הקב"ה מודד לכף זכות, אזי 

וחותם את גזר דינו לטובה , לכף זכות ודן אותו

וכמו שכתב לחיים טובים ארוכים ולשלום, 

 הקדוש הנה'ד "תזבפרשתן ו קדושת לויק "בספה

 וםי בבוא ישראל הכנסת את שופט הוא ברוך

 צריכין אך וחסדיו, רחמיו בגודל המשפט

 רחמנות של המדה את לעורר דלתתא אתערותא

, חסד של המדה אותו נתעורר מה ידי ועל למעלה,

 כל על זכות ולמדים בחסד מתנהגים למטה כשאנו

 גם זה ידי על ואז זכות, לכף לדונן מישראל איש

  וגם  עליו  גם  ולמדין המדה אותו נתעורר מלמעלה

 מעורר האדם כן חסדים, ואם ישראל רעז כל על

 חסד שערי לפתוח העליון השער שלמטה בעובדא

  .ישראל זרע כל על ברכה להריק

  

 בכל לך תתן ושוטרים 'שופטים שכתוב וזה

 ותכין תתקן בעצמך שאתה לומר רוצה, שעריך'

 השערים והוא, שעריך ידי על מעלה של המשפט

 פטו'וש וזהו במעשיך, ומעורר עושה שאתה שלך

 ילמוד איש כל לומר רוצה, צדק' משפט העם את

 צדק, משפט העם את לשפוט להתנהג עצמו את

 האדם ואז ישראל, זרע כל על וזכות צדקה ללמד

 זכאי בדין יוצא זה ידי ועל מעלה, של השער מעורר

 מודדין מודד שאדם במדה כי, מעלה של במשפט

 ק."כלהע לו'.

  

  

  'מאמר ב

  

ן פרשת שופטים בפרשת מתאת בשפ תאאי

' אלוקיך, עם ה תמים תהיה(יח, יג) 'בפסוק  )א"תרס(

הצור תמים פעלו, שלא היה שום  (דברים לב, ד)דכתיב 

רק ע"י חטא הראשון נתערב  מום ופסולת בעולם,
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מוכן להיות תיקון  , ובקבלת התורה היהפסולת

 הזל , ועוע"י חטא העגל שוב נעשה פסולת ,השלם

שנעשו בעלי  ,ו' בניו מומםשחת לו כ (שם ה) כתיב

תמימה יכול אבל בכח התורה שנקראת  .מומין

וכל הקוסמים ומעוננים  איש ישראל להיות תמים,

ובנ"י  כל בא מזה הקילקול של חטא הראשון,ה

 יח, יד)( נאמרשהו ז ,יצאו מן הכלל בקבלת התורה

  כי הגוים האלה כו' ואתה לא כן כו'. 

  

ו כמ ,ואף על פי שלא נשארו ישראל בזו המדרגה

קים אתם כו' אכן ואמרתי אלז) -(תהלים פב, ו שנאמר

אעפ"כ נביא מקרבך כו' כאשר  ,כאדם תמותון

ונשאר התיקון .  טז)-(בפרשתן יח, טו שאלת כו' בחורב

ע"י הנביאים. וגם עתה שאין לנו נביאים כח 

ים הוא בכתב בנביאים וכתובים. וההוגה הנביא

עיי"ש  ,וכו' .'בדבריהם יכול לבא אל התמימות

  המשך דברות קדשו.

  

 מרנא ורבנא השפת אמת זיע"א גילה לנו הנה

היאך אפשר לבוא אל מידת התמימות  ,אמתעצת 

לא  ,בלא שום חטא ועוון כלל וכללמידת השלימות 

על וזאת ה, במעשה לא בדיבור ואפילו לא במחשב

ההוגה וכדבריו 'ידי לימוד פסוקי הנביאים, 

  , והיא באמת 'בדבריהם יכול לבוא אל התמימות

  

  

  

עתה בערב ימי הדין היאך יכול כל  עצה נפלאה

  .אדם לטהר נפשו ולבוא למידת התמימות
 

את מנעו שגדולי הדורות היו מכידוע  אמנם

מחמת וזאת , בבתי התלמוד לימוד הנ"ך

 שבאותם הדורות שהמשכילים והאפיקורסים

התחכמו בידיעת ובלימוד הנ"ך, ודרשו בהם 

דיעותיהם את והעמיסו עליהם דרשות של דופי, 

בכדי להתרחק מהם ומהמונם, ועל כן הכוזבות, 

הנ"ך, בלימוד להורות שלא יעסקו גדולי הדור ראו 

מה  להרה"ק מדינוב זיע"א מעין גניםבספה"ק  י'ויעו

   עיי"ש. (יב, ו)בזה שכתב 
  

משכיל דורש את אין ש'כהיום הזה  םלוא

והמשכילים האפיקורסים והמינים כי , 'אלוקים

על כן אין להם שום שייכות ללימוד הנ"ך, למיניהם 

 ,בוודאי שכהיום הזה אפשר לעסוק בלימוד הנ"ך

לתקן ואדרבא מצוה גדולה היא, אשר על כן יש 

בכל יום ללמוד בקהילה קדושה דילן, תקנה נשגבה 

הנ"ך על פי הסדר, עם פירש"י או מפסוקים  'י

כל אחד לפום שיעורא , שאר המפרשיםמצודות או 

ובכך נזכה דיליה דבר יום ביומו חוק ולא יעבור, 

לבוא לדרגת התמימות כמו שכתב הרה"ק השפ"א 

לטוב לנו כל הימים ולזכותנו בכתיבה זיע"א, 

  אכי"ר.וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, 
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