
 

 

 
 

 וטהר לבנו
 חידושים וחיזוקים

 

 שופטים

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 םלונידפסת העהלתורם רבה  תודה

 תצאכי  –שופטים  – עקב=  פרשיות

 יעקב בן ישראל חיים ושושנה 
  

 

 

 

הודו לה' יתברך
 עמודים ב"כ 1300 "וטהר לבנו" יצא מהדפוס הספר

   ואפשר להזמין את הספר הקדוש
 משלוח עד הבית חינם –לתושבי אשדוד 

 קדימה "הכנס ברכה לביתך"
 שלוהסכמה חתומה זה קיבל את ברכתו החמה ספר זכור!!! 

 מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א

 gmail.com@106855   שלח איימילולקבלת עלונים  להזמנת הספר,

 יוחנן ריינר    0527120333
 

 !!!לקנות את הספרחייב אתה גם !!!
 **חידוש עצום וחיזוק אדיר לשבת ולנשמה****

 חדש - הודעה חשובה
 את העלון " וטהר לבנו" מודפס

 במעטפה עד לתיבת הדואר בביתכם ביום שישי בדפים גדולים מודפס אפשר לקבל  
  ש"ח 1.1במחיר 

 (03-6888823* )או 5023מחייגים   
 576עלון  -< בוחרים את ש"ח < מקבלים מספר מנוי  30 -נרשמים < ומטעינים ערך צבור 

 

 בצהרים, או ליצור מנוי קבוע. 12להזמין עד יום רביעי בשעה 

mailto:106855@gmail.com


 שופטים -וטהר לבנו  

 

1 

 בדרך הדרש – תן לך בכל שעריךתשופטים ושוטרים 
 

 "בכל שעריך"וכן  "תתן לך"מדוע כתוב  שואל החיד"א
 בלשון יחיד, הרי זה ציווי על הציבור??? 

 

התורה הקדושה באה לתת מקום לדרשה, שיש ש תירץו
ציווי לכל יהודי באופן אישי, שיהיה שופט ושוטר כאן גם 
  .על עצמו

 

על היחיד  לצוותברמז בא אם זה  קשה קצת עדיין  אבל
שופט ושוטר על עצמו, אז למה כתוב שופטים  שיהיה

)והתשובה הפשוטה היא שאין מקרא  ושוטרים בלשון רבים???
עיר, יוצא מידי פשוטו, ופשטות הפסוק מדברת על מערכת המשפט ל

כמה שופטים וכמה שוטרים, אבל  ברור שיש צורך בכל עיר שיהיו
המשך לדרך הדרש תתאים כשכי יש תשובה נפלאה שאלתי היא 

 הנלמד מהפסוק(.
 

 חיים ויטאל רבי זה עונהעל ומה הכוונה בכל שעריך???  וכן
הריח והדיבור  ,שערי הראיה והשמיעה הם:שהשערים 
הישמר ולהיזהר שבכל הכוחות שלנו עלינו לוהמישוש, 

 מלחטוא בהם חלילה!!!
 

לפי זה אולי נפרש ו ,"לפתח חטאת רובץ, כתוב "והנה
 בכל הפתחים שבהם רובץ החטאתששבכל שעריך הכוונה 

 שם עליך להיות שופט ושוטר!! 
 

"בכל במקום  – "בכל פתחיך"שיהיה כתוב אם כן,  אבל
 ???"שעריך

 

, מהגאון הרב ישראל בונם שרייבר שליט"א ושמעתי
פותחים לו צר הרע לא משתלט עלינו, כל הבעיה שאנחנו שי

בכך את הפתחים שדרכם הוא נכנס ומשתלט עלינו, 
 מנצל זאת לגמרי!!!שאנחנו נכנסים לניסיונות והיצר 

 

זאת שכמו שאין לבן אדם נורמאלי יצר הרע  והמחיש
אופציה אצלו, ככה עלינו  לקפוץ מהגג, כי זה בכלל לא

לנו  עלינו לסגור פיזית שלא יהיוש ,יצר הרעלעשות ל
החלטה צריך וגם  מכשירים שבהם יש לנו אפשרות לחטוא,

ברורה שאני לא מתקרב לסכנה ולתאווה אפילו בלי 
חוץ מ זהכי  לחטוא, כמו שאין לי תאווה לשדוד בנק,

, ככה עלינו להחליט על כל העבירות מחשבות שלנול
 והתאוות שזה אפילו לא אפשרות.

 

הכלים,  2שילוב של  את השילוב  חייביםלהוסיף, ש נראהו
לבד לא מספיקה, כי בן אדם שיש לו חזקה כי החלטה 
בגלל אכן ייתכן ש אזאפשרות לחטוא, האת במציאות 

פעמים כי זה  999ההחלטה העזה שלו הוא אכן לא יחטא 
הוא פשוט  1000מחוץ לתחום שלו, אבל בפעם הכביכול 

 רוס וישקע ולא יוכל קום חלילה!!!ייפול ומזה הוא יק
 

שער זה הרבה יותר ש, הבדל בין פתח לשעריש  ובאמת
יש שיש לזה משמעות,  וגם לענייננו מושקע מסתם פתח!!

 והשקיעשגם  וישפתחים לייצר הרע,  יםתחואדם שפ בני
על זה וכמו שערים שהם פתחים מושקעים, ויצרו בפתחים 

  כאן.התורה  רמזה
 

אדם נמצא במצב שיש לו שערים, אז לא מספיק  שאם
שופט ושוטר יחיד דהיינו הוא בעצמו, כי על שערים חייבים 
יותר עוצמה ויותר פיקוח שלא ניכשל ושלא ניפול בהם, 

במצב כזה לא מספיק לכך!!!  אלא   כבר לבד בעצמו ואדם
לא יפול!!! ש לאדםעוד אנשים ועוד כלים שיעזרו  יםחייב

 שופטים ושוטריםכתוב הדרש מתאים שגם בדרך ולכן 
 בכל שעריך".וגם "בלשון רבים!!! 

 

אילוץ של החיים, כמו  שהם מתוך, שעריםגם בימינו  ויש
חשבים וטלפונים אנשים החייבים מ נםבזמנינו שיש

" ליצר הרע, שעריםכל אלו הם "חכמים לצורך פרנסתם, ו
 .כפי שכתבו גדולי ישראל שאין מחשב ומכשיר חכם כשרו
 

 יצר הרע!!!ים עם כל החסימות עדיין יש פתח לגם במוגנ כי
שנולדו בחטא, שאדם הכניס עצמו בכוונה  שערים ויש

לניסיונות ונכשל עד שנהפכו לו להיתר, ואז הפתח הפך 
לשער, כי זה מותר אצלו, וגם על מצב זה דיברה תורה 

"בכל שעריך".
 

עליך החובה להתייעץ עם רבך, ולהיות תחת משמר ומשטר חיצוני שיהיה להם כלים לשמור עליך, כי הם ישפטו את  ולכן
ולא אתה, כי אתה משוחד בשעריך, אתה תתיר לעצמך ותתעלם מהסכנות או תגמד אותם ותהפוך  "הם"העם משפט צדק, 

 אותם לפרטים שוליים וחסרי משמעות!!!
 

גם אתה עצמך אל תסתפק בכיוון חשיבה אחד או  אבל
תפעיל בעצמך מנגנון מגוון של  אלא, בעונש אחד על עבירה

עצות וכלים רבים ושונים איך לנצח את היצר הרע, 
ותשתמש בכמה סוגי עונשים בכדי לעצור את עצמך 

ומה הכי  כי אין כמוך יודע מה הכי מכאיב לך,, מהחטא
 מדבר אליך!!!

, אבל וחזקה משמעת עצמית טובה -חשוב מאוד  וזה
חובה לשלב גם את העליך אלא זה לא מספיק, כאמור 

כוחות והכלים, זה מה המשטר החיצוני, ושילוב כל ה
, ובמלחמה יש כי במלחמה כמו במלחמה, נצחך לשיעזור ל

שכן חיל רגלי שריון אויר וים ומודיעין וחיל תותחנים וכל 
 .ליםבמלחמה הגדולה חובה להשתמש בכמה שיותר כ

 

וגודל  כי כגודל הניסיונות !! ובאמת כל אשר בידך, ולא לסמוך על עצמך ואל תאמין רק בעצמך ,שעליך לעשות כל, ללמדנו
נכון שהמילה הראשונה היא  ,והסכנות שעליך להישמר ולהיזהר!!! וזכורכך גודל האחריות  השערים הפתוחים ליצר הרע

לא המילה שלך, אלא המילה  זו המילה האחרונהש היזהר באמת בכל הכלים שבידך וכאמור, אבל דעשלך, שתרצה ל
ככה ווהקובעת,  המילה האחרונה זו שהם שופטים משפט צדקושליחיהם של הרבנים גדולי הדור שהמילה   ,שלהם

 .ואמן אמן של הדור האחרון תבניסיונו תישמר
 

 זה השער לה' צדיקים יבואו בו –תחו לי שערי צדק אבוא בם אודה י'ה פ

בתפילת הלל תוך כדי שאני אומר  ,ראש חודש בשבת
שבעצם י, יאת עינ האיר", בורא עולם תחו לי שערי צדקפ"

גם אלא , ושערים ליצר הרע לא רק בעבירות יש פתחים
פתחים ו ,יש פתחיםגם  !!ליצר טוב -להיפך למצוות 

שבן אדם דהיינו , וכאמורשערים המושג קעים שהם מוש
צריך להכין לעצמו כמה שיותר אפשריות ודרכים וכלים 

בצד  להתעלות ולהתקרב לבורא עולםופתחים וכניסות 
 .באופן החיוביהטוב ו
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עם חברים טובים  להיות לדוגמאהם,  השעריםו
לפעמים הם ובחבורה טובה, ובשכונה טובה, ולמרות ש

, שלהםלא בדרגה הגבוהה אתה עדיין  כי, ךממידת יםגדול
, ותתפלל לבורא עולם בחוזקהליהם בכל זאת תתחבר א

שאכן תוכל להיכנס פנימה  ,שיפתח לך את השערים שהכנת
", וזה השער לה' צדיקים יבואו בו"כפי שכתוב ולהתעלות, 

על ידי ריבוי שעל ידי הכנת שערים להתקרב לבורא עולם, ו
 .גמורים ככה נהפכים להיות צדיקיםתפילות 

 

מכינים פתחים ושערים להתקרב לבורא בכל זאת אנחנו אנחנו בשפל המדרגה גם כשבורא עולם אוהב אותנו, ש ככה
עקב על היהודי שהיה שקוע בתאוות מחרידות רח"ל וניצול והתעלה רק בגלל שהשאיר וכפי שסיפרתי בפרשת  !!עולם

 .לתשובה שלימה פתח ליצר הטוב, שברגע של התעוררות מיד ניצל את הפתח והתעלה
 

שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד", שהכלים שאנחנו משתמשים להתקרב לבורא עולם בזה על זה אומרים " ואולי
 משתמשים להמליך את בורא עולם, שכביכול יבוא דרכם!!! כביכול אנחנו

 

רשימה מופיע בטובים כפי ששערים את כל המכינים ומשתמשים לטובה בורא עולם יפתח לנו השערים שאנחנו  ובזכות
אומרים בסוף הזמירות של מלווה מלכה אמן ואמן.הארוכה של השערים ש

 ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים

א.  ,העולם גדולן בה נכשלו םטעמ תגלוה מצוות 2 כיותירץ,   ?תורה טעמי נתגלו לאלמה  :יצחק א"ר "אסנהדרין כ גמרא
 לעת ויהי" כמו שכתוב !!לבבי, ונכשל אסיר ולא ארבה אניאמר  שלמהו שלא יסירו את לבבו", נשים לו ירבה לא" כתוב
 העם למצרים להשיג לו סוסים, יחזיר אתלא בכדי ש" סוסים לו ירבה לא" כתובש ב.  ",לבבו את הטו נשיו שלמה זקנת

" שגם 'וגו בשש ממצרים מרכבה ותצא" ונכשל שלמה שבסוףלמצרים,  אשיב ולאסוסים לי  ארבה אניאמר  שלמהו
שלו לקח סוסים ממצרים.האישית למרכבה 

סוקים פ 2שיש רק שואל, למה נכתב  ומשיב השואל
התורה  שבו דבר שלישי בתורה שהתגלו טעמם, הרי יש

 ???איסור לקיחת שוחדטעם המצווה, והוא את גילתה 
 

שהגמרא כשהיות ובזה שלמה המלך לא נכשל לכן  וייתכן
כללה את זה, אבל בכל זאת קשה, למה רק לא ספרה 

 בשנים האחרים הוא נכשל ואילו בשוחד לא???
 

שבשוחד שלמה המלך לא ניסה הבעל שואל ומשיב,  ותירץ
כמתו לא להיכשל על ידי חשאת יכולתו להתגבר ו

אז  ,ני חכמיםמעוור עיוקדושתו, כי בשוחד כתוב מפורש ש
הרי הוא יהיה עיוור ולא  ,איך ייקח שוחד בלי שיזיק לו

 יראה שהוא לא רואה!!
 

האדמו"ר הרא"מ  בשם הליקוטי יהודהשהרחיב  וכפי
 חכמהמעידה מפורש שכל השבריבית התורה , מגור

והפיקחות נמחקת, אבל בנשים וסוסים שם טעה שלמה 
וצדקותו להתגבר על החשש  חכמתושיכול בכוח 

 .שיתקלקל
 

שהרי גם בהסרת הלב לא  ,ההבדל לא ברור ליעדיין  אבל
שזה מקלקל שהעידה יעזור צדיק וחכם כנגד דברי התורה 

נשתנה מה סירו מבורא עולם, אז את הלב ומוהורס את 
, או שבשניהם לא ירגיש רון רוחני להסרת הלב הרוחניוועי

וכי יש הבדל , או שבשניהם יוכל להרגיש ולהיזהר ולשלוט
 בין עיניים ללב???

 

מדוע באמת שלמה המלך בעצם רצוני להקדים,  וקודם
והרי היה לו ללמוד מאביו  ???נשים 1000התחתן עם 

זמירות ישראל שבורא עולם הצדיק דוד המלך שהיה נעים 
נשים, ובסוף ימיו לא הסכים להוסיף עוד  18התיר לו רק 

זה היה לצורך בריאותו כמפורט בנביא שהיה זקן ואפילו אחת 

 בנו ממשיך דרכו בקודש לא למד מאביו??כי ו ,'מלכים א
 

 ועודמדוע התחתן עם בנות העמים ולא מבנות ישראל,  וגם
שאותה  ,בת מלך מצריםהראשונה שבחר הייתה פלא ש

 והשקיע בה בבית מיוחד, וכל כך למה?? אהב
 

יהיה ש -עצומה הייתה תוכנית המלך שלשלמה  וייתכן
עם שלבעיקר ו, שיהיה שלום - שלמה כשמו ,שלום בעולם
  .בעולם כולו אומה שוםמלחמה עם היה ישראל לא ת

 

וא החליט להתחתן עם בנות כל מלכי ושליטי ה ולכן
על כל פנים יהיה להם והעולם, וכך כולם יהיו כעם אחד, 

עם ישראל כך חס חם של קרבה משפחתית לעם ישראל, וי
ישכון לבטח בארץ ישראל עם בית המקדש, וליבם יהיה 

 פנוי לעבודת ה'.
 

חשב שאיסור התורה שלא ירבה לו נשים לא כלול  ולכן
בשביל תאווה או בשביל  לא הרבה לעצמובמעשהו, כי הוא 

עשה זאת למען עם להראות את עוצמתו בתור מלך, אלא 
ולמען כבוד עם ישראל וכבוד ישראל, למען השלום!!!! 

והיות ולא עשה זאת בגלל תאווה על כן בית המקדש!!  
 .את הטעם שלא יסור לבבוסבור היה שלא שייך בו 

 

להעצים את כבוד  במטרההוא הרבה בקשר לסוסים,  וגם
, ולכן ולא לתועלת עצמועיר המקדש והשלום  ירושלים

 .האיסור לא חל עליוסבר שלמה ש
 

להפוך את ירושלים למרכז העולם ומרכז  הוא הצליח כי
היה לא וארזים זהב וכסף שעלייה לרגל לכל העולם, בכך 

 בימי נחשב לא כסף אין"חסר בירושלים, כמו שכתוב 
 אשר כשקמים נתן הארזים ואת כאבנים למאומה שלמה

 ה מתרשישניאהגיעה  שנים לשלש אחתוגם  ,"לרב בשפלה
 .ותוכיים וקופים שנהבים וכסף זהב נשאת

 

ככתוב  ,של העולם חכמהמרכז ההוא הפך אותה ל וכן
 ולחכמה, וכל לעשר הארץ מלכי מכל שלמה המלך ויגדל"

 נתן אשר חכמתו לשמע שלמה את מבקשים הארץ
 למותשו וזהב כסף כלימנחה  איםימב בלבו, והמה אלוקים

 ."בשנה שנה דבר ופרדים סוסים ובשמים ונשק
 

שאין בעיה להביא סוסים ממצרים,  שלמה לכן חשב אוליו
מביאים לה ומרכז העולם לירושלים  אנשים נמשכיםכי 

 .לא להיפךהכל מרצון, ו
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 הסוסים ומוצאמפרש את הפסוק "המלבי"ם גם ש ומה
" שכל הסוסים מקוה יקחו המלך סחריו ממצרים לשלמה

, ולכן לא חשש שהעם ירד לושבמצרים היו שייכים 
כבר סבר שכשהכל גם , ואולי כל שלוה ממילא למצרים, כי

 .לו סוסים איסור שלא ירבהאת ה אין שלו
 

וכפי שהגמרא נפילת שלמה הייתה, כשנפל מגדלותו,  אבל
 שלמה מלך בתחילה ,לקיש ריש אמר :מספרת סנהדרין כ'

 מלך לא ולבסוף ,התחתונים על מלך ולבסוף העליונים על
 ולבסוף ירושלים על אלא מלך לא ולבסוף ישראל על אלא

 .מקלו על אלא מלך לא ולבסוף מטתו על אלא מלך לא
 

והוא התחתן לשם מטרה, אז זה כמו אהבה  והיות
ולכן כל הנשים בטל הדבר בטלה האהבה, שהתלויה בדבר, 

רצו להיות הן בנות המלכים שהתחתנו עם שלמה כי 
ולחיות בכבוד עם האדם החזק ביותר בעולם, ברגע שהוא 

ועבדו  ןחזרו למקורות שלה ןהתרסק וירד כלפי מטה, ה
 ס כבניין קלפים.עבודה זרה, וכל מה שבנה שלמה קר

 

 ותצא ותעלהכלפי הסוסים, נפילתו היא ככתוב " וכן
 ומאה בחמשים וסוס כסף מאות בשש ממצרים מרכבה

כי הוא  "יצאו בידם ארם ולמלכי החתים מלכי לכל וכן
, ודאג שלמרכבה שלו יהיו סוסים נגרר לכבוד עצמו

. שכבר א ,העולם, וכאן נפלממצרים כמו שיש לשאר מלכי 
. נגרר לדמות עצמו למלכי העמים ולא ב דאג לכבודו.

להיפך, שהרי אם הוא המרכז הם צריכים ללמוד דוגמא 
ממנו ולא הוא מהם.

לא קשורה  לכל דברי התורה ורבותינו הקדושים, וגם אם לדעתך תקנת הרבנים או גזרתם, שעלינו להיות נכנעים ללמדנו
לכן חוס על  !!!אליך, יכול להיות שבמצבך כרגע אולי אתה צודק, אבל מצבים עלולים להשתנות, והכל יקרוס נגדך ולרעתך

ואל מקום, בגלוי ובסתר,  תקנתם וגזרתם תמיד בכל עת ובכל כלובתמימות , וקבל באהבה משפחתךנפשך ועל נפש 
לדברי הרבנים וגם הם יקשיבו יקשיבו לא ילמדו להתחכם ולצאת מהכלל, אלא גם הם תתחכם נגדם, וכך תזכה שגם בניך 

 .ואמן אמןוהיראה  במעלות התורה ותעלכך גם אתה וגם הם ביחד לדבריך בתמימות ולא יתחכמו כנגדך, ו
 

ףתרדו צדק צדק
 ספרי - מלמד שמינוי הדיינים כדאי להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם

 

, הרי "כדאי"שואל מה הכוונה  שמעתתא בהקדמה, השב
 ??כל התורה כולה היא תנאי לקיומנו בארץ ישראל

 

עד כדי כך  - הקשה, מה הזכות בכך שמינו דיינים עוד
אם מקשיבים לדיינים מגיע להם שכדאי שיחיו בארץ, הרי 
בקול הדיינים אז מה  מקשיביםלחיות בארץ, ואם לא 

 ???שווה מינוי הדיינים
 

 ל בין סדום שנהרסה כליל עד ליסודשראינו הבד ומתרץ
בכל זאת בחומרה אבל אנשי הגבעה בבנימין שנענשו בין ל

החוקים  בסדוםשוההבדל הוא לא נעקרו מהשורש, 
לכן  ,ה להם תקווהיתולא הי מושחתיםהיו  והדיינים

הדיינים לא היו  ,באנשי הגבעהואילו  ,נהרסו עד השורש
לא נמחקו הם ולכן  ,להם תקווהה יתהיולכן מושחתים 

 מהשורש.
 

, שעצם הדבר שמינו דיינים הספרימפרש את כוונת  ובזה
כשרים וצדיקים, אפילו שלא כל הזמן יקשיבו ויעשו 

 כהוראת הדיינים, בכל זאת עצם העובדה שיש להם
זכות עבורם ושווה  מנהיגים צדיקים וחוקים ישרים, זו

להחיות אותם בארץ, כי יש להם תקווה להשתפר ולתקן 
כי ", שגם אם לא מגיע להם כדאי"מעשיהם, וזה הלשון 

" להשאיר אותם כי יש להם כדאיהם עושים עבירות, אבל "
 תקווה לתקן.

 

תחו לי שערי פכך פירשתי קודם את הפסוק "ובעצם 
 "זה השער לה' צדיקים יבואו בו –צדק אבוא בם אודה י'ה 

יות ושבן אדם צריך להכין לעצמו כמה שיותר אפשר
 יםוהשער ת ולהתקרב לבורא עולם,כלים להתעלוודרכים ו

יראי  חברים טוביםול ,קשור לרב צדיקלהיות  כגוןהם, 
של  טובהבקהילה חבורה התחבר ללו ,שמים וצדיקים

ואכן גם  .וללמוד מוסר כל יום, ובשכונה טובה, עובדי ה'
מינוי הדיינים הכשרים בעצם נחשב לפתח ולשער גדול 

כי בכוח הדיינים להחזיר בתשובה כשיתעוררו לחיזוק, 
את מי לשאול  בזמינותבתשובה, שכך יש להם  רלחזוהעם 

להתקרב לבורא עולם.ממי וממי להתחזק ו
 

משכנע לבקשה שאנחנו  כיסוי שחייביםבשם מו"ר רבי עמרם זקס זצ"ל מראשי ישיבת סלבודקה,  כתבתי כי תצאובפרשת 
שווה לך לזכור אותי  ,אבא שבשמים ,כי אתה בעצם טוען "זכרנו לחיים למענך אלוקים חיים", אומרים בימים נוראים:

חלילה  אם אבל מעכשיו נשקיע ב"למענך אלוקים חיים"!!!  ולכן  ,לחיים טובים, כי אני מתחזק ומתקרב אליך מכל הלב
 פחות עבירות!! ינההיתככה כי  -"למענך אל תחיה"יאמר עולם בורא ש שאז יש אפשרות לא מתחזקים אזי יש סכנה גדולה,

 

לאור דברי הספרי, יש כאן עדיין צל של תקווה, שאם אתה מתחבר לקהילה וקבוצה וחבורה קדושה, ונמצא במסגרת  אבל
באמת, ומעליך יש סמכות אמתית של גדולי ישראל  ורצונות טהורותשל יראת שמים, ואתה משתדל להיות בשאיפות 

לא הבטחה לחיים טובים!!   , אזי עדיין יש לך תקווה, נכון זושהם קובעים לך את החוקים ואת הדרך ואתה נכנע לדעתם
אבל זה כבר מתחיל להיות "כדאי" להחיות אותך וכדברי ה"שב שמעתתא", אבל אל תכיר רק את ההקדמה של השב 

עם  יותר לך למעלה לעזור אז יקל עליואולי בעומק סוגיות הש"ס של השב שמעתתא עוד קצת  שמעתתא, תכיר
 תתחזק יותר בקדושת התורה!!!!!! כי כדאי""ה

 

קבל על  ,חיזוק אמתי ומתמשך, כןקבל על עצמך ומיד, עכשיו מי יסתמך רק על "כדאי", אנחנו רוצים "בטוח"!!! לכן  אבל
, בקדושה מכל העולם לחבורה של אלפים שמתחזקיםמחובר  וממילא אתה יום של קדושה, של שמירת עיניים,  40עצמך 

בפה ותתפלל ותבכה בתפילות להצלחת הקבלה  חיזוקאת הקבל על עצמך אז אתה לא לבד יש לך כוח של ציבור קדושים, ו
 הבאים עלינו לטובה. והסליחות לימי הדין יותר"בטוח" ותבוא בלב תפילותיך כל יתקבלו ההתחזקות , ובכוח הקדושה שלך
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 על פי שנים עדים

חוזרת כשרות  מאימתי, ז-הל' עדות פי"ב ה הרמב"ם כתב
שהכשרות  עונה הרמב"םלהעיד כשהלווה בריבית??  האדם

 חזרהעליו  ויקבל ו,מעצמ את שטר הריבית קרעישכחוזרת 
  .ביתיברה ילוו לאאפילו לגוי ש גמורה

 

 את משישברו - בקוביא משחקיםהכשרות ל חזרתו
שאפילו בחינם לא ישחקו, ויקבלו על עצמם  ,פסיפסיהם

 - יונים מפריחיהפסולים מחמת שהם מהמרים כ וכן
 חזרה םבה ויחזרו םבה שצדים הכלים את משישברו

 יצודו. לא במדבר שאפילו גמורה
 

יסוד בהלכות  נלמדן א, שמכרבי שניאור קוטלר טוען
שלא מספיק חרטה וקבלה לעתיד, אלא  והוא ,תשובה

חייבים גם לשבור את הכלים, וללכת לקיצוניות השנייה 
  !!!שאתו הגענו לעבירה שאפילו בהיתר לא נתקרב, לדבר

 

, דברי הרמב"ם זה רק בהלכות עדות, שבכדי ולכאורה
להוציא כסף או לנקוט פעולה נגד אחרים צריכים להיות 

צריכים בהלכות עדות בטוחים שהעדים אכן כשרים, ולכן 
 לכאורהאבל הוכחות ברורות שאכן הוא חזר להיות כשר, 

לכות תשובה הבליסוד  מעדותאין ללמוד ו אין מכאן ראיה
  לאדם רגיל שחוזר בתשובה???

 

רבי על פי היסוד במאמר הקודם ברור חידושו של  ואכן
ברורות  ראיותחייבים קודם כאמור  כישניאור קוטלר!!!! 

בימים נוראים:  מבקשיםלבקשה שאנחנו  ותמשכנעו
כי אתה בעצם  –" זכרנו לחיים למענך אלוקים חיים"

ולתת לי לטובה לזכור אותי  שווה לך ,אבא שבשמים :טוען
 כי חזרתי בתשובה!!! חיים טובים,

 

כדברי הרמב"ם חייבים הוכחות שחזרת בתשובה,  אבל
ויותר מזה חייבים הוכחות שאכן תחזיק מעמד שלא 

  .תחטא בעתיד
 

את שכלפי עדים יש חובה לשבור את הכלים שהביאו  וכמו
להתרחק אפילו וקיצוניות גם עליו לנהוג בלחטא, ו העד

למענך היתר, כך גם בתשובה לפני שאומרים "משימוש של 
 ".אלוקים חיים

 

למענך אל גם כאן יש אפשרות לנו שבורא עולם יאמר " כי
 , אתה מתחרט לשבוע שבועייםכי אני מכיר אותך ",תחיה
אתה נופל חזרה לכל העבירות שעשית  בבת אחתושוב 

לך  ושתמות  ולא תחיה כי ככה יהילך בעבר, לכן עדיף 
חובה עלינו להוכיח גם בתשובה פחות עבירות!! ולכן 

.יםתשובה מובטחחיי השהעתיד שלנו ב

כדברי הרמב"ם, לשבור את ואם נפלנו במראות אסורים במחשב או בפלאפון פרוץ, כדאי מאוד מאוד לעשות תשובה  ולכן
לא מספיק להפסיק עם הרע, אלא אפילו בהיתר ולא מספיק למחוק את הרע, שהכלים!!! ואפילו בהיתר לא, עד כדי כך!!  

 לא!!! וזה ממש לא קל, באמת לא קל, נכון!!  אבל אנחנו חייבים ביטוח אמתי שלא נחטא שוב לאחר התשובה שעשינו.
 

 

, תהיה אמתי עם עצמך ועדיף שתתייעץ עם רבך או רבנים שמבינים או שליחיהם זה קשה לך ובלתי אפשרי ואם
 שוב חלילה. לתיפובטוחה שלא אחרת אכן יש דרך ואם איך  ,הנאמנים

 

צריכים הרבה תפילות ורצון עז להישאר בחיזוק, כי כל יום הטכנולוגיה מתפתחת זה לא מספיק, ולמרות הכל  ולצערנו
 חלל. נופליםומה שחסמו קודם, כבר נמצא פרצה שעד שמגלים אותה וחוסמים אותה, כבר רבים 

 

איך נשכנע את בורא עולם, שלעולם לא נחזור לחטא???? איך??? פשוט לבכות!!!! כי קשה לנו לשבור את הכלים  אז
אז מה הסכנה קיימת!!! לגמרי, קשה לנו ללכת לקיצוניות שאפילו בהיתר לא נשתמש!!! ואת האמת אנחנו יודעים!! 

 ???? ראה המשך!!נעשה ומה נפעל
 

 המשך -יומת המת על פי שנים עדים או שלשה עדים 

 שלישי עד, שעקיבא רבי דברי מביאה את "טמכות י הגמרא
מספיק שנים, אבל חידוש התורה שלמרות הרי כי  מיותר

כולם,  והוזמו אדם להרוג שנים של לעדות נטפלזאת אם 
בעדות, בכל  מיותר שהשלישי למרות ,אותו גם הורגים

לכן הוא חלק מהם  לרשעים הצטרףנטפל ווהוא  זאת היות
 .כמוהם נענשו
 

 הנטפל וכמה כמה אחת ועל שכן כלשרבי עקיבא,  מוסיף
 כצדיקים שכר ומקבל זוכה בוודאי מצוה לעושי מצטרףהו

 .הצטרף רקו !!והיה מיותר ,כלום עשה שלא אפילו
 

חובה עלינו לפחות קודם, במאמר הלמרות דברי  לכן
נהיה מצד שני חובה שהסכנות, וצמצם את הנזקים ואת ל

, כפי שראיתי קדושים צדיקים של לקבוצהמחוברים 
בכל יום אפילו בבין הקבוע שיעור דף היומי בבית מדרש 

אנשי עסקים הם כאשר כל או רוב משתתפיו  ,הזמנים
הזקוקים לעולם הטכנולוגיה, וקיבלו אישורים מרבם 

 חיותכמובן, והם מתענגים מהשיעור גמרא וכל כולם 

דים סביב המגיד בשיעור הקדוש הזה, ומתלכ והתלהבות
 מענגם בשיעורו הרהוט והמרתק, זושיעור המסור להם ה

, וזה מעודד אדם המתענגים באש קודש חבורה של קודש
לשמור על עצמו בקדושה, וכן עוד דוגמאות שבן אדם 
מתחבר באמת לקהילה פעילה הפועלת בקדושה, אם זה 

 שום בלי רב שכר שיקבל וודאי  חצר חסידות וכדומה,
 עצם, לקבוצה מועיל דבר שום תורם לא שהוא אפילו, ספק

 אותו, כנטפל לדבר מצווה. מזכה כבר החיבור
 

 ,נכון ".למענך אלוקים חייםריבונו של עולם, בבקשה, " אז
יש לפעמים נפילות גם אחרי התשובה, אבל אבא יקר, 

 יםלהיות מחובר בכל כוחנו יםמשתדל אנחנובבקשה 
בקבוצה מצוות לאנשים טובים, ולקיים ו לצדיקים
בפניהם כך  יםלהיות גלוי יםמשתדל ואנחנו, ובחבורה

 מאתנו ליפול כי אנחנו גלויים בפניהם. שהם מונעים
 

ם הטובים חבריקמים, כי המיד  חלילה יש נפילהאם  וגם
ודואגים לכל אחד מהחבורה והצדיקים באמת אוהבים 
בגלל  בחבר שנופלם, ויתמכו יבאמת ובישר כאחים אמתי
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ובזכותם יש , חוותם ואהבתם האמתיתא צדקותם ובגלל
מתחזקים  מיד, אלא חלילהלגמרי  ליפול לא וכוח רצון

תן שתי" "כדאיזה לא מושלם אבל לפחות " נכון!!! וקמים
!!! חיים טובים כנטפל לעושי מצווה לנו

 

 כדאי!!! אבל האמת החדה היא למעלה למרות הקושי שבדבר!!!!ל -ושוב זה רק בדיעבד!!! רק מליצות יושר 
 

 יד העדים תהיה בו בראשונה

מורה, מראה תועבה!!! ראו אדם ראו עבירה ח עדים
ההתראות והזהרות המפורשות של  ט נפש למרותשבשא

הם חייבים להיות  לכןדים עבר על איסור תורה חמור, הע
הראשונים שמענישים אותו והורגים אותו שזה גם מעשה 
בעל עוצמה, וככה זה יוציא להם את השפעת הראיה 
האסורה שראו, וככה הם מוחקים את מה שנחרט 

 במוחם!!!
 

לטעון אני לא מסוגל שראה כל כך חשוב, ולא יכול עד  וזה
התרופה  זוכי  ,כי הוא חייב לעשות זאתלהרוג בן אדם, 
  הוא עלול גם להתקלקל חלילה. -אם לא ו ,הכי טובה לנפשו

 

לרעה, ולא פלא שמסופר כי כל מראה עבירה משפיע  ודעו
 ן מבעלזא זצ"להאדמו"ר רבי אהרדשים על קודש הק

שכשהיה גר בתל אביב והיה רואה מכוניות נוסעות בשבת 
" כי ורפואה קרובה לבוא שבת היא מלזעוקהיה אומר "

הוא לא ראה רע, לצדיק לא נחרת במוח שיהודים עושים 
 תועבה ומחללים שבת.

 

כשאדם רואה מראה לא צנוע, עוד קודם שיבער בו  ולכן
אש התאווה מיד יעשה מעשה של יריקה הצידה, שעל ידי 
 מעשה הוא עוקר את מראה התאווה, וזה עובד בדוק!!!

הייתה  ואולי זשעבודה זרה כ' בוכפי שמצאתי לאחר מכן 
אף ולהגעיל וכמובן בלי לפגוע   !!כשירקרבי עקיבא כוונת 

 יצא שכרו בהפסדו וחילול השם חלילה.שלא  ,אחד
 

כן, אם כבר אדם נתפש לניצוץ של אש התאווה  וכמו
אש של  -הוא חייב על ידי אש אחרת  ,שראה ונחרת במוחו

קדושה לעקור את אש הטומאה, וזה יכול להיות בכל צורה 
של קדושה או באש של לימוד התורה הקדושה, או בניגון 
קדוש שיביא אותו לדביקות בבורא, וכן בזה הדרך כל אחד 

והזמין לו והמתאים לו.לפי מצבו ועניינו 
 

ולכן אל תהיה זה שמחפש  לא דבר טוב, אלא להיפך, זה הורס אותך מבפנים!!! , לראות רע אצל אחרים זה ממשבקיצור
 רע על אחרים, ואפילו ידיעה רעה על אחרים משפיעה לרעה על הנפש, וכל שכן לראות רע ממש!!!

 
 

חרב, ואפילו בהמתם, מעשה בכל העיר את שיהרגו  הנידחתהאור החיים הקדוש: "לפי שציווה על עיר לזה כתב   ובדומה
 כי יש להם חשק גדול בשעה  !!בלב האדם, כמו שסיפרו לנו הישמעאלים, כת הרוצחים של אכזריותטבע  מולידזה 

בחוש וכל יום מתגלית חרפתן זה , והיום יותר מתמיד רואים את שהורגים אדם, ונכרתה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר
 לשיאים חדשים אשר לא שיערנו ולא שיערו אבותינו!!! פלותםוש

 

ח וישפיע בהם כ שבורא עולם ,תן להם ה' רחמיםיהבטחה ש קיבלו לכן הנידחת נשרשת מידת האכזריות,ברוצחי עיר  וגם
 ח המעשה.וח האכזריות שנולד בהם מכוכאת לבטל בכדי הרחמים מחדש 

 

 ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו
ולא כאשר עשה, מכאן אמרו: אם בגלל העדות הרגו את הנדון אז לא הורגים את  -דורשת "כאשר זמם" ה'מכות הגמרא 

זוממים למרות שהוזמו, ורק כאשר עדיין לא ביצעו את גזר הדין והנדון חי, אז מבצעים בעדים שקרנים ההעדים ה
 הזוממים את העונש או המוות שרצו וזממו לעשות.השקרנים ו

 

 

המפרשים איך ייתכן הדבר שכשעדיין לא  מקשים
שלהם, אזי מענישים והורגים הספיקו להרוג בגלל העדות 

דים על עצם הרצון הרע שרצו להרוג, ואילו כאשר את הע
דווקא אז הם לא נענשים ולא  -בוצע הפשע והרגו על פיהם 

 הורגים אותם, מה ההיגיון שבדבר???
 

 במאיריעל שאלה זו יש הרבה תירוצים, וראיתי  ואכן
בן אדם לא מתוך  הרגו עדיםשהיות וה הגאוניםשענה בשם 

 קור רוח ותכנוןמתוך כעס ועצבים מתפרצים, אלא 
לפרטים עד כדי כך שהצליחו לעבור את כל הבדיקות 

 שיא השפלות,צלחה, זה כבר הוהחקירות של בית דין ב
ולכן אין להם כפרה, ולכן לא הורגים אותם כי העונש לא 

 מספיק להם.
 

חרי דים אעצמו עונה, שלא הורגים את הע והמאירי
לא יגידו ש בכדי למנוע שם רע לבית דין, שהרגו על פיהם

 שטעו ולא חקרו ולא בדקו כמו שצריך וראוי.
 

את בגלל ביזיון של בית דין לא נהרוג וכי  ,לי וקשה
הזוממים  עדיםאם נשאיר את ה אדרבהרשעים, הרי ה

. בית דין לא א, כי יגידו יהיה ביזיון כפול לבית דיןבחיים 
. יגידו ב הנה עובדה שהעדים הוזמו. ,בדק וחקר כראוי

מחפה על כישלונותיו ומשאיר פושעים ללא שבית דין 
  עונש??

 

לא נראה לי בדומה לדברי הגאונים, שהסיבה ש לכן
לא מגיע להם עונש גדול יותר, כי זה בגלל ש הורגים אותם

הם שיתפו והחטיאו את בית רק שהם חטאו בעצמם, אלא 
 דין ברצח שלהם, ועל זה אין להם כפרה.

 

זיד בלי שרוצח במ ע"ב ב' מכותלזה מצאנו בגמרא  ודוגמה
 ומצד שנילא נהרג על זה,  התראת של עדים קודם הרצח

לא לרוצח כזה כי  כמו הורג בשגגה, גם לא הולך לגלות
במפרשים שמבארים שלכך  וכן ישמספיק לו העונש של הגלות, 

 אין עונשין מן הדין, דהיינו לא מענישים על פי לימוד של קל וחומר.
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הנוצרי מישיבתו של התנא רבי  כעין זה נזרק יש"ו ועל
שכשהיה  "זבסוטה מיהושע בן פרחיה, וכפי שמסופר 
והכוונה  ,שהיא נאהבאכסניה נהנה ממנה ושיבח אותה 

, ואז יש"ו התפלא ואמר שלו כפרש"י שהיא נאה במעשיה
כי הנה עיניה של  נאה ולא יפה,לרבו הקדוש היא בכלל לא 

 בעלת האכסניה טרוטות ומכוערות.
 

היה בהלם כי הוא התכוון לשבח את המקום  והתנא
וחלילה לו לשבח את מראה בעלת האכסניה, ואילו תלמידו 

 .התעמק במראה של בעלת האכסניה
 

גירש אותו והחרים אותו, כי לא רק שחטא בכך הרב  ולכן
שהתבונן בנשים, אלא גם חשב שרבו חושב כמחשבותיו 

של הטמאות, וגם בא להחטיא את רבו שיתעמק במראה 
 !!מאוד! בעלת האכסניה, ולכן כעס עליו

 

נשפך מאותו יהודי מה יצא מאותו תלמיד, כמה דם  וראו
ושימו לב שהוא גם לא , תלמיד שממנו נוסדה דת הנצרות

 "זוסוטה מ "זסנהדרין קזכה לחזור בתשובה, כפי שהגמרא 

יהושע ואמר  רבישישו בא אליו כמה פעמים לרבו מספרת 
יום אחד כאשר ר' יהושע  .!" ולא קיבלוקבל אותילו "
ו בפעם האחרונה, ודווקא "בא אליו יש קריאת שמע קרא

וסימן לו בידו )להמתין(, אבל  ר' יהושע סבר לקבל אותואז 
והלך ועבד עבודה זרה  ..טעה וסבר שהוא דוחה אותוו "יש

וגרם חורבן גדול לעם ישראל,  והסית והחטיא את הרבים
בורא עולם לא נתן לו לחזור בתשובה!!!!!כי 

 

, הבה נחשב בעצמנו, האם אנחנו לא מורידים כלפי מטה את הרמה הרוחנית של רבותינו הקדושים??? ולצערי יש לכן
כל הרבנים הם אנשים שחוטאים והם בשפל המדרגה, אבל יש להם טענות חוצפניות שגם רבותם לא מושלמים, אז קודם 

רבך בעשרות או פי כמה וכמה בעל מעלות טובות וקדושות מאשר אתה, אז גם לפי טענתם  ,לפי הדור, ומה שבטוח
 האיוולת רבותם שווים הרבה יותר מהם.

 

אין עושה טוב, כולם צבועים ושקרנים !!! רק עצת היצר הרע שבא להשחיר הכל, כן, כולם מושחתים אפילו הרבנים וזה
אז למה עלי להיות הצדיק של הדור!! וזה פתח למדרון אין וכך מפתה אותו לעשות כל רע, כי אם כולם מושחתים וצבועים 

 גם על משה כולם דברו וחשדוהו באשת איש!!ש נא זכורואנא !!! םוזה מדרון בטוח לעומק הגיהינוסופי, 
 

התורה הקדושה והדביקות בבורא עולם, ולהתחיל הרי בגלל הנפילות והחטאים רבותינו צריכים לצאת מקדושת  וגם
ולהתעמק בכל הטומאות ובכל הסיפורים והנפילות הקטנות והגדולות הידועות והלא ידועות שמסתובבים לצערנו הרבה 

 .מאוד בתוך מחננו
 

, קודםלגועל נפש הזה, וכאמור  יםויורד יםמתעסקהצדיקים   –לראות את משה רבינו שבדורנו ועצוב וכואב הלב  קשהו
הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן "כל התעסקות עם חטאים גם למטרה טובה משפיעה על הנפש, כמאמר חז"ל 

לטפל בנו  לא ניקח חלק בהורדת רבותינו מרמתם הרוחניתלכן  ,לרעה על הנפש ה, וכל ידיעה על אדם שחטא משפיע"היין
שלנו והם יהיו להבת אש שלהם וב, שכך רבותינו יתעסקו באש קודש יותר ויותר נתקדש כולנו אדרבה, אלא ובחטאינו

 אמן ואמן.יותר גם בזכותנו עצומה 
 

 שם תשים עליך מלך –ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביב 

אל הם אכן ביקשו מלך, בארץ ישר ועם ישראל הי כאשר
 כאשר ויהי" אבל שימו לב איך מופיע הדבר בספר שמואל:

 בניו הלכו ולא :לישראל שפטים בניו את וישם שמואל זקן
 ויתקבצו: משפט ויטו שחד ויקחו הבצע אחרי ויטו בדרכו

 אליו ויאמרו: הרמתה שמואל אל ויבאו ישראל זקני כל
 לנו שימה עתה בדרכיך הלכו לא ובניך זקנת אתה הנה
 .הגוים" ככל לשפטנו מלך

 

הכל היה צודק, כי התורה התירה לבקש מלך,  לכאורהו
אז הביטוי לא  ,"ואפילו התירה לבקש "מלך ככל הגויים

  !! אלא כפי שהתורה קבעה וכתבה ,שלהם היהמ
 

 ,ובניו שופטים שלוקחים שוחדהם ראו ששמואל זקן  וגם
דיפלומטית במקום להחליף שופטים  לכן באו בגישה

בא ניצור מושג  ,ולפגוע בשמואל ובניו, הם עקפו את הבעיה
 !" וממילא אין יותר צורך בשופטים!מלךחדש "

 

 בעיני הדבר וירע" ראו פלא עצום מה תגובת שמואל: בלא
 שמואל ויתפלל לשפטנו מלך לנו תנה אמרו כאשר שמואל

 אשר לכל העם בקול שמע :שמואל אל ה' ויאמר :ה' אל
 ממלך מאסו אותי כי מאסו אתך לא כי אליך יאמרו
 אתם העלתי מיום עשו אשר המעשים ככל: עליהם

 כן אחרים אלהים ויעבדו ויעזבני הזה היום ועד ממצרים
 ".לך גם עשים המה

 

שלא רק שמואל כועס עליהם, אלא גם  הדבר ומדהים
בורא עולם כועס עליהם ורואה בזה בגידה בעבודת הבורא 

 .ועזיבתם אותו לטובת ע"ז

למה יש כעס??? הרי כל כך הגיוני מה שהם זקני  והשאלה
 אדרבהלכאורה במקום בגידה והעם אמרו לשמואל!! 

לכאורה והכל  ,להיפך יש כאן פתרון שעונה לכל הצרכים
 מתווה התורה, אז מה חרי האף הגדול???לפי 

 

לתרץ, שהזקנים אכן התחילו ואמרו כדברי התורה  ונראה
ואכן ", אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבהקדושה "

עצרו כאן הם שהיא הבעיה הגדולה עד כאן הכל טוב ויפה, 
  !!!ולא המשיכו

 

ה החובה להתבונן, איך ייתכן יתבעצם, עליהם הי כי
עולם מתיר לנו לכתחילה לבקש מלך שדומה לגויים שבורא 

מסביב??? וכי ככל העמים אנחנו??? הרי עם ישראל לבדד 
 ישכון ובגויים לא יתחשב!!!

 

 המשך הפסוקים:על פי הכתוב בהתשובה היא,  אלא
 מקרב ,בו יךקאל ה' יבחר אשר מלך עליך תשים שום"

 אשר נכרי איש עליך לתת תוכל לא מלך עליך תשים אחיך
 ולא נשים לו ירבה ולא סוסים לו ירבה לא: הוא אחיך לא

 : מאד לו ירבה לא וזהב וכסף לבבו יסור
 

 התורה משנה את לו וכתב ממלכתו כסא על כשבתו והיה
 בו וקרא עמו והיתה: הלוים הכהנים מלפני ספר על הזאת

 כל את לשמר יוקאל ה' את ליראה ילמד למען חייו ימי כל
 לבלתי: לעשתם האלה החקים ואת הזאת התורה דברי
 ".ושמאול ימין המצוה מן סור ולבלתי מאחיו לבבו רום
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יהודי הוא ממש לא ככל מלכי העמים, אלא  מלך דהיינו
צדיק קדוש וטהור, מתמיד עצום בתורה כל רגע פנוי, 

 .מדקדק בכל המצוות קלה כבחמורה
 

אבל  ,מעל כולם מתוקף תפקידואחד הוא  מצדאף כי ו
צורך  המלךוכן מצד אחד עניו ולא גאוותן, הוא עדיין 

עליו  אבל ,מכל העםיותר  כסףוסוסים נשים ומותר לו 
וזה ניסיון בתענוגים, החובה לעצור בזמן ולא להיסחף 

כאן צריכים כי שאין לך, כ קשה שבעתיים מניסיון העוני
שליטה עצמית ברמה מאוד גבוהה, ואם אכן הוא מצליח 

 באמת מלך!! מלך יהודי. לעמוד בכל זה אז הוא
 

היה לו מלך שת ועולם רצה שעם ישראל יבקש ובורא
שידרשו בו זמנית מצד שני , אבל עוצמה ככל מלכי העמים

", שיבקשו אדם צדיק אשר יבחר ה' אלוקיךמלך יהודי "

עם יכולת שליטה עצמית לקיים את כל דרישות התורה 
 .שישמש עליהם כמלך

 

הם לא המשיכו את בקשתם  ,זה הם לא עשו אתאולם 
ועל  , ובזה חטאו וגילו את חרפתם!!! לקבל מלך צדיק גדול

ניצלתם את התורה הנביא שמואל, וטען להם:  זה כעס
שרצונכם לרעה, השתמשתם בה חלקית כפי רצונכם הרע, 

לעזוב את דרך ה', בעצם להידרדר ולהידמות לגויים ו רק
 .על זה היה חרי האף הגדולו
 

, לא התרשמו מפתרון הנביא ובורא עולם שהסכים אתו כי
של דברי הזקנים העטופות יפה  תהקסם ודברי החלקלקו

אלא שלפו את העוקץ  כדאגה לעם ולכבודו של הנביא,
שעומד מאחורי הדברים היפים כביכול!!!! 

 

ין, כאשר אתה במזיד או התורה ובשם ההגינות וישר והטוב הנראה לעהשתמש בשם , כמה עלינו להיזהר לא לללמדנו
בתת מודע פועל מתוך רוע ורצון לחטוא, רק אתה בחוצפתך לוקח חצאי מילים ופסוקים מהתורה להגנתך והצדקתך!!! וגם 

להתעמק אם אתה באמת פועל בתמימות, זכור כי היצר חכם הוא ומטהר את השרץ בק"ן טעמים, ועליך להתנתק ממנו ו
 בלי אינטרסים לדעת את חקר האמת.

 

בגלל אינטרסים אנשים מחפשים למצוא פתרונות לבעיות בהלכה, ובעברית פשוטה הם מודים שהם באים  לדוגמה
בגישה שההלכה היא בעיה ולכן צריכים למצוא לה פתרון ולחנוק אותה ולהעלים אותה, ואחרי זה הם כועסים על גדולי 

 שמצאו לא מקובל עליהם, ובחוצפתם הם משמיצים את הרבנים בתקשורת ותחת כל עץ רענן!!!ישראל מדוע הפתרון 

ואנחנו ספוגים בנגיעות עלינו להישמע לדעת גדולי ישראל בתמימות, ולקבל את כל דבריהם ולא לסור מדבריהם והיות 
 ן.ימין ושמאל וכך נצליח לעמוד בכבוד בכל ניסיונות החיים בגבורה ובאמונה אמן ואמ

 

 מלחמה על איביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם

שהירא ורך הלבב ישוב לביתו ולא יצא הפסוק " והמשך
מביאה מחלוקת מה זה ירא  "דסוטה מגמרא ", והלמלחמה

ורך לבב, לדעת רבי עקיבא הכוונה לפחדן שמפחד ולכן לא 
מפחד שירד למלחמה, אבל לדעת רבי יוסי הגלילי הכוונה 

  מעבירות שבידו.
 

שמע קול קרנות ונבהל מביאה תנו רבנן:  והגמרא
מאוד עד כדי שהרגליים רועדות ומים שותתים על 

ותחילה הבינה הגמרא , ולא ירד למלחמה חוזר ,ברכיו
שזה רק לדעת רבי עקיבא שעל פחד טבעי חוזרים, אבל לא 

כי לדעתו אין פטור של פחד רק פחד  ,לדעת רבי יוסי הגלילי
 .מעבירות

 

שפחד חזק כזה לכל הדעות חוזר, כי דוחה הגמרא  אבל
כהמשך והוא יפיל חולשה ופחד אצל כולם, שזה אסור 

 ".ולא ימס את לבב אחיוהפסוק "
 

עובר עבירה על שהמפחד  פ"ז ממלכים הט"והרמב"ם  ודעת
וגם לכאורה  !!! בלאוכך שהוא מפחד מהמלחמה, ועובר 

בבורא עולם,  שלא התחזק באמונה - עשהעובר על 
 כדרישת המשך הפסוק.

 

, למה סברה הגמרא תחילה המנחת חינוך ומקשה
שלדעת רבי יוסי הגלילי לא חוזרים מפחד טבעי, הרי לדעת 
הרמב"ם כל פחד במלחמה זה עבירה חמורה אז למה לדעת 
רבי יוסי יחזור כי יש לו עבירה חמורה שצריך לחשוש 

 ממנה??
 

לתרץ, שאם אדם צדיק ומושלם ורק עבירה זו בידו  ונראה
שהוא מפחד ממלחמה, סברה תחילה הגמרא בדעת רבי 
יוסי הגלילי, שאפשר לדרוש ממנו להתגבר על הפחד, כי 

אכן מסוגל להתגבר, ואין צורך לוותר לו!!! צדיק כזה 
מחליש  זה םכי בינתיי ,לכךאין זמן א הגמר במסקנת מנםא

נפסק שלכל הדעות לכן  ,יתגברזה עד ש ושייבהלאחרים 
  שיחזור לביתו.הדין 

 

השאלה, איך באמת אפשר לדרוש מבן אדם לא  ונשאלת
לפחד!!! הרי יש אנשים שהפחד טבוע בהם עמוק, עד כדי 

 על זה, אז מה תביעת התורה עליו??? שאין להם שליטה כך
 

, שאדם פחדן יתמלא שפחד מגרש פחד היא והתשובה
והפחד העצום  !!!בפחד עצום מבורא עולם שאוסר לפחד

מבורא עולם ומהמלחמה הגדולה שהיא מלחמת היצר, 
 יגרש וישתלט על הפחד הקטן מהמלחמה הקטנה.

ואתה גם יכול  שיש כוחות שקשה להתגבר עליהם, נכון!!! אבל בכל זאת אתה חייב להתגבר על כל הקשיים ללמדנו
ולא תמיד אפשר לחנוק את הקושי כי לפעמים הקושי הוא אמתי ואי אפשר להתעלם ממנו או לזלזל בו, , להתגבר עליהם

אש ו או להחליפו, כמו פחד שמחליף פחד, וכן כשיש אבל ננצל את הכוח הנגדי שעומד מול הקושי ומסוגל להתגבר עלי
 !!ואמן !! רק חזקו ואמצו אמןקדושהאש של ל מיד נתגבר ונחליפו  תאווהשל תבערה 

 

 כי תעשה הישר בעיני ה' –ואתה תבער הדם הנקי מקרבך 
 

הקשה, שהרי מדובר  רבי חיים קנייבסקי שליט"א מרן
באדם שנרצח ולא יודעים מי רצחו, ולכן זקני העיר 
ושופטיו קיימו את מצוות עריפת עגלה ערופה בנחל, ואם 

למרות הכפרה על יושבי כן זה כיפר על יושבי העיר, אבל 
לא ביערו את הדם כי עדיין לא מצאו את הם עדיין העיר 

  הרוצח??
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 "זכתובות למרא , שבעצם מכוח שאלה זו דרשה הגוכתב
שאם אחרי ביצוע מצוות עגלה ערופה מצאו את הרוצח, 

ואתה הרי שבית דין חייבים להורגו וכך יתקיים הפסוק "
 ".תבער הדם הנקי מקרבך

 

טוען מרן, שלכאורה זה עדיין לא מסביר את המשך  אבל
הרי פשוט הדבר  "???כי תעשה הישר בעיני ה'הפסוק "

שאם התגלה הרוצח והתורה מחייבת אותו מיתה גם אחרי 
ביצוע מצוות עגלה ערופה, בוודאי ופשוט שבית דין יעשו 

 ?? כציווי התורה
 

הנים התפללו שה' שהכשכתב  התרגום יונתןעל פי  ותירץ
יכפר לעם ישראל וגם שה' יגלה לנו מי הרוצח, ומיד היו 

הערופה ומגיעות עד הבית של תולעים יוצאים מהעגלה 
גלים והורגים את הרוצח, הרוצח וכך בית דין היו מ

מובן שלא הורגים על סמך הנס שהוכיח, אלא ולכאורה 
ברגע שיודעים מי  מנםאדנים והורגים אותו על פי עדים, 

  .הרוצח כבר קל יותר  למצוא את העדים
 

שני, כבר ראינו שיהושע על פי גורל והודאת עכן,  מצד
והוכחות שהביאו מהשלל שנמצא בביתו בדיוק כפי 

גם בלי עדים  את עכןשתיאר, זה כבר היה מספיק להרוג 
 .ושמא יש לחלק שראו אותו לוקח מהחרם, ויל"ע

 

אופן טוען מרן, שנס זה שיצאו תולעים וגילו מי  בכל
, היה בתנאי "הדם הנקי מקרבך תבערואתה " ,הרוצח

כי תעשה " – שעם ישראל זכאים וישרים ועושים כדבר ה'
 .לא בכל עגלה ערופה נוצר הנס הזה ואכן", הישר בעיני ה'

 

דור של צדיקים,  –קשה לכאורה שאם הדור זכאי  ועדיין
מדוע אירע הרצח??? הרי הזכות שלהם הייתה אמורה להגן 
על יושבי עירם שלא ידרדרו ולא יהיה נזק ורצח כזה 

שזקני העיר הדבר בעירם??? כפי שכתבו במפרשים בטעם 
  צריכים כפרה.

 

ההסבר הישר", הרי לפי  תעשהקשה, למה כתוב "כי  וכן
כי יות כתוב "של מרן שליט"א לכאורה היה אמור לה

" בלשון עבר, שרק אם הדור זכאי רק אז הם עשית הישר
 יזכו לנס התולעים???

 

עושה נס לדור קשה, שאם נראה לתרץ, שאכן התורה  ועוד
של צדיקים, אם כן מדוע לא נעשה הנס שהתגלה הרוצח 

 עוד קודם עריפת העגלה???
 

נראה לתרץ שהתורה מחדשת לנו, שאפילו אם לפני  לכן
יהודי העיר לא היו צדיקים וישרים בדרכי השם, הרצח 

בכל זאת אם על ידי מצוות עגלה ערופה והזעזוע הנורא 
מהרצח הם התעוררו בתשובה  וחזרו בתשובה, והחליטו 

שמאותו יום ואילך הם  וקיבלו על עצמם בהחלטה גמורה
יתחזקו בכדי שלא יהיה התדרדרות של רצח כפי שהיה, 

רש להיות ישרים באמת, אז והם יתקנו את עצמם מהשו
 הם כבר יהיו זכאים לנס הגדול.

 

עצם הקבלה החזקה, יש לה תוקף עצום לפני בורא  כי
עולם, ובפרט שיש בו מעשה שעריפת העגלה שמעצים את 
הזעזוע ואת הצורך להתחזק, וכך הם זוכים לניסים ה', 

ד, שמאותו יום קיבלו " בלשון עתיכי תעשהולכן כתוב "
 חיזוק להיות ישרים וצדיקים.

שקבלת חיזוק על עצמנו יש לה משנה תוקף, ובפרט שיש מעשה בזמן החיזוק!!! ולכן הבה נתעורר כולנו בחודש  ללמדנו
בעוצמה רבה, תוך כדי שמיעת תקיעת השופר ואמירת הסליחות )כל עדה קדושה על נתעורר בו  ,אלול שבא עלינו לטובה

אלול בא!!! ראש השנה מתקרב!!!  ,נדבק בה לנצח אמן ואמן!!! וכולי התרגשותפי מנהגה(, וכל קבלה אמתית שנקבל בה 
 ר גם הוא מתקרב!!! אבא אנחנו שלך!!! כי גם אנחנו מתקרבים אליך!!!!וויום כיפ

 

 הירא ורך הלבבמי האיש 
 

"וכל הנלחם בכל  :"והל' מלכים פ"ז הלכה טהרמב"ם  כתב
ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, לבו בלא פחד, 

שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה, ויבנה לו בית  מובטח לו
 ."נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם לחיי העולם הבא

 
שמי שבנה כתוב בתורה  מדועצריך עיון לכאורה, זה  ולפי

בית חדש או ארס אשה או נטע כרם ישוב מהמלחמה, 
 -"פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו  והתורה מסבירה

 .יקח את ארוסתו או את ביתו או את כרמו"
 

למה יש חשש שימות הרי אסור לפחד במלחמה,  וקשה
ומי שפחד חזר מהמלחמה, וממילא מובטח לו שיחיה ולא 

 ויזכה למשפחה טובה ולבית וכל טוב???יקרה לו שום רע, 
 

לתרץ על פי רש"י מופלא מאוד שראיתי בפרשת  ונראה
שכתב אחרי שחוה נכשלה וטעמה מעץ הדעת בראשית, 

כשילה את בעלה שיאכל גם, ונגזר עליה מוות, מדוע היא ה
 וכי מה הנאה יש לה בהחטאת בעלה???

 
שלא תמות היא והוא יישאר לחיות ויתחתן רש"י " ותירץ

וכי חוה במי היא קינאה  ,והדברים מופלאים", עם אחרת
בבעלה?? לא!! היא קינאה באשה האחרת שאדם יתחתן 

 .תה אחרי שהיא תמותיא

באשה שעדיין לא קיימת  מדהים שהיא מקנאה וזה
בעולם!!! עד כדי כך הקנאה היא חריפה ועוצמתית 
שמקנאים באדם שלא מכירים אותו ואפילו אדם שעדיין 

 לא קיים!!!
 

למות בידים ובכוונה תחילה קנאה שכזו היא גרמה  ובגלל
בבעל , וכפי שכתוב בכוחשהחטיאה אותו  על ידי ,בעלה

שהרביצה לו במקל עד שאכל, כי זה כוחה של  הטורים
באופן  שנוצרה יחידהאישה ההקנאה!!! אפילו בחוה שהיא 

 על ידי בורא עולם!!! אישי
 

יצר הקנאה יכול להטריד בן אדם שרק עכשיו כאן,  וגם
מרכושו,  רכש דבר חדש ומלהיב, שמא ימות ואחר יהנה

וזה גורם לו לפחד שמא ימות, וגם עצם הקנאה גורמת לו 
לעוון שיכול למות מחמת עוון הקנאה, וכל זה אכן בגלל 

 כל חלקה טובה!!! תהקנאה שהורס
 

 בגלל הקנאה שאיש אחר יהנה אדרבהדרך לתרץ, ש ועוד
מרכושו כאשר הוא ימות במלחמה, זה יגרום לו תוספת 
רצון לא למות במלחמה, אלא להילחם בחירוף נפש!!! 
ומחשבה זו תכשיל אותו למות, כי בכדי לנצח במלחמה 

אחוז מחשבה להילחם לשם שמים בלבד,  100חייבים 
 וחלילה שיהיה מעורב בזה מחשבת פסול ופיגול.

 
!!! ויש בה כוח להשחתה ולהרס, אבל יש בה גם כוח לבניה ן, ומעל ההיגיו, שקנאה היא בעלת עוצמה מאוד חזקהללמדנו

עצומה!!! והכוח להשחית הטמון בה זה בעצם הקנאה בטוב שיש לשני, וזה גורם לך לחיות ברמה גבוהה יותר מיכולתך 
 שגורם לכעס ולמריבות בבית ובחוץ.ולחיות בדאגות וחוסר שלוות הנפש  כספים ית ישר בעניינובגלל זה לא להיו
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", כי בגלל הקנאה אדם ישקיע חכמה"קנאת סופרים תרבה גם כוח לבנות!!! כמאמר חז"ל צר הקנאה בי –יש בו  אבל
ולגדול, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, יותר בלימוד התורה, וגם ישתדל להשקיע יותר מהרגילות שלו, וככה אפשר לצמוח 

 מאוד ממנה בשימוש אחר כי הוא הרסני ביותר!!! ולכן השתמשו במידה זו רק באופן המותר והנצרך והיזהר
 

 המשך -פן ימות במלחמה 
 

מוילנא שואל, הרי אם נגזר לאדם למות אז הוא  הגאון
תו, ביתו וגם על מיט בתוךימות לא רק במלחמה אלא גם 

 ???"פן ימות במלחמה"ומה אם כן כוונת התורה 
 

כללית, ויש גזירה  – תשיש גזירה ציבוריהגאון  ועונה
פרטית, ולכן ייתכן שאדם באופן פרטי לא נגזר עליו מוות 
או גזירה רעה אחרת, אבל אם הוא יהיה במקום שנגזר על 
הציבור גזירה רעה אז הוא ילכד בגזירה הכללית ויסבול 

  כמו כלל הציבור.
 

מצאנו שגדולי ישראל נמלטו שלכן הגאון מווילנא  מוסיףו
שאברהם אבינו בשנות הרעב עזב את ממקום סכנה, כמו 

כי באופן פרטי לא נגזר עליהם למות או  ארץ ישראל,
לסבול לכן ברחו מהכלל שעליהם נגזר צער או מוות או כל 

 גזירה רעה.
 

אומרת התורה כאן שחתן בשנה ראשונה והבונה בית  ולכן
וכו' אם לא יצאו למלחמה הם יכולים להינצל ולא למות 

שבאופן פרטי לא נגזר עליהם יתכן  בגזירה הכללית, כי
 מוות.

 

לענ"ד שהרי בפרשה זו התורה מציינת שאין מה  וקשה
לפחד מהמלחמה כי בורא עולם אתנו ולעזרתנו במלחמה, 
ואם כן אין גזירה של מוות על הציבור, ולמה יש חשש 

שחתן ובונה בית דווקא הם ימותו במלחמה, הרי אין גזירה 
  מתים בתוך גזירת הכלל??על הכלל למות שאז גם הם 

 

שאכן פי התשובה שכתבתי במאמר הקודם זה מתורץ,  ועל
תם להצליח את כי ה' א כל העם היוצא למלחמה לא ימותו

דרכם, אבל דווקא החתן וכל החוזרים מהמלחמה הם 
פן בסיכון למות דווקא במלחמה, וכפי שאמרה התורה "

 ."ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו
 

קודם בגלל הקנאה באדם האחר זה מה שיגרום  וכאמור
אחוז לשם שמים אלא  100לו למות, או בגלל שלא נלחם 

בכדי  ,לחיותלהילחם בגבורה ובאומץ רב בכדי שרצונו 
, או שמחמת אם הוא ימות את שלוויקח שהאחר לא יקבל 

 הקנאה הוא יפחד למות ובגלל הפחד הוא אכן ימות.
 

זכורני שבצעירותי כשדיברו על מלחמת המפרץ  אגב
השנייה שמתקרבת ובאה, שאלתי את מו"ר הגאון רבי 

סלבודקה האם יש עניין  ראש ישיבתברוך רוזנברג זצ"ל 
לברוח לחו"ל וכפי שראינו בשואה שאנשים שברחו חלקם 

יותר מאלו שנשארו, כמו למשל ישיבת מיר  להצליחו להינצ
 מורי ורבי???המעטירה שבתוכם ניצל גם 

 

לי מו"ר שבריחה זה דבר נכון לעשות אבל רק על פי  ענה
עצת גדולי ישראל, ובתקופת מלחמת המפרץ לא הייתה 

הוראה כזו אפילו לא לפרטיים.

גזירה גם על הציבור וגם על  האנשים, כנראה נגזר ולפעמים גדולי ישראל לא אמרו לברוח ומתולעצמי שהיות  וחשבתי
הפרטיים כך שלא היה טעם לברוח, וגם צריך לזכור את דברי רבן יוחנן בן זכאי שאחרי החורבן יכל לבקש מהקיסר להציל 

"משיב דעת זקנים אחור" שה' לא נתן לו את התשובה  , כיאת כל צדיקי ירושלים אבל טעה ושכח לטעון טענה נכונה
וגם זה היה חלק מהגזירה הקשה של החורבן, וגם של השואה האיומה, ואין לנו ידע בנסתרות "תמים תהיה עם  ,נההנכו

 ואין תבונה כנגד ה'. חכמהשאז אין  ,, והנוטל עצה מהזקנים אינו נכשל, אלא אם כן נגזרה גזרה בכל אופןה' אלוקיך"
 

חלם חלום כי יקום בקרבך נביא או

נביא גלות שהבדיקה ל ד-יסודי התורה י' אהרמב"ם  כתב
 גזירה, כי בא ולאשקר מתקיימת רק כשהתנבא על טוב 

לא מתבטלת, אבל רעה יכולה  אפילו על תנאי טובה
 .הנינוולהתבטל על ידי תשובה כמו שהיה בנבואת יונה על 

 

 ז' "חירמיהו ישהרי כתוב מפורש  העקידהבעל  ומקשה

שרק  הלוי הבית ומתרץ, גזירה טובהשה' יכול להתחרט על 
 בלבד רעה שנהפכה על ידי תשובה לטובה, טובה כזוגזירה 

 .יכולה לחזור ולהתהפך לרעה
 

מאוד, שאם כן גם לטובה כשלא תתקיים הנבואה  קשהו
יטען הנביא שזה בגלל שהטובה הייתה בהתחלה גזירה 

ועל זה הוא רעה שבגלל שעשו תשובה זה נהפך לרעה, 
התנבא לטובה, ועכשיו שוב חזרו וחטאו לכן שוב הטוב 
התהפך וחזר להיות גזירה רעה כבהתחלת כל העניין??? 

 ואם כן איך אכן נוכל לדעת מי הוא נביא שקר???
 

לתרץ בדרך אפשר, שאין נביא בא בנבואה לטובה  ונראה
שמתהפכת מגזירה רעה על ידי תשובה, כי זה דבר ברור 
ומוחלט שתשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע 

תשובה מאהבה ממילא הופכת את הרע ידוע שהגזירה, וגם 
 .לטוב

 

שתשובה עולם רוצה להמחיש לנו שזה כל כך פשוט  ובורא
חזור צורך בנבואה נוספת, רק בידינו אין עד כדי ש מספקת

שהייתה לא התעוררו מהנבואה  כי, בתשובה שלימה
לא מגיע שבתחילה על הרע ממילא כבר לא יועיל להם או 

 .להם נבואה נוספת על הטוב
 

, נינווהכך ראינו בנבואת יונה שהתנבא לרעת העיר  ואכן
וכל אנשי העיר התעוררו וחזרו בתשובה, ולא מצאנו שיונה 

א בנבואה נוספת לחזקם שאם יחזיקו בתשובה הגזירה ב
 .הרעה תיהפך לטוב, אלא סתם ולא הוסיף

לתשובה יש מעלה עצומה כי היא הופכת רע לטוב עם כל המעלות והגזירות הטובות שבטוב!!! אבל יש לשים , שללמדנו
לב, שברגע שנחלשים מהתשובה וחוזרים לרע אזי כל הגזירות הטובות עלולות לחזור ולהתהפך לרעה רח"ל, אבל מי שלא 

 .כדברי הרמב"ם ימחק לו, זה לעולם לא אפילו על תנאי חטא רק עשה טוב וזכה לגזירות טובות
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 ויספת לך עוד שלש ערים על השלוש האלה
 

שבארץ  3בעבר הירדן ועוד  3ערים,  9"הרי  רש"י כתב
בעצם מפורש בפסוק שהרי  וזה, לעתיד לבוא 3ישראל ועוד 

 ואם ירחיב ה' אלוקיך את גבלךבספוק הקודם כתוב "
כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת 

" וכתוב בראשונים שהכוונה לימות המשיח לאבותיך
 .שנקבל את גם את נחלת הקיני הקנזי והקדמוני

 

 –לעתיד לבוא רבים מהמפרשים איך ייתכן ש יםמקשו
הרי לעתיד לבוא מלאה  בימות המשיח יהיו רוצחים??

הארץ דעה את ה', ובורא עולם ישחט את היצר הרע, 
ובפרט שכתוב  וממילא לא יהיה רציחות גם לא בשוגג??

שהארץ הנוספת המובטחת היא מותנת כשיהיה  ברמב"ן
שזה  אהבה שלימה שיהיה גלוי לפניו שלא נחטא עוד לעולם

וכך מפרש הרמב"ן את הפסוק  ,יהיה בימות המשיח
תה לאהבה וכי תשמר את כל המצוה הזאת לעש"המפורש 

יך וללכת בדרכיו כל הימים ויספת לך עוד קאל ה'את 
 ".שלש ערים על השלש האלה

 

על בפרשת צו עלה בדעתי לתרץ כפי מה שכתבתי  ותחילה
 - שלעתיד לבוא רבה ט' ז' במדרשכתוב שקרבן תודה 

, הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודהכל כשמשיח יגיע, 
שהרי לעתיד לבוא אין יותר צרות  רבי חיים זייציקוהקשה 

ואולי כי גם בטל ייצר הרע, ואם כן על מה  מדרש רבה כג' א'
 יביאו קורבן תודה???

 

הגאון רבי חיים, שלעתיד לבוא יבינו איזה חסד  ותירץ
ואיזה טובה היה להם במקרים הקשים והצרות שהיה 

בימי הגלות קודם הגאולה, ועל זה הם יביאו קורבן  להם
 תודה לעתיד לבוא!!!

 

מקרים שחייבים עליהם  4, אם זה היה אחד מ ולכאורה
קורבן תודה, אם כן הוא זוכר את הנס הגדול הזה והוא לא 
צריך להיזכר בו ולהבין אותו בהבנה מיוחדת שמקבלים 

חייב עוד אותה רק לעתיד לבוא, ואין זה שונה מחובה שהת
קודם, כפי שהגמרא מספרת שרבי ישמעאל כתב בפנקסו 

 שלעתיד לבוא הוא יביא חטאת שמינה על שוגג שחטא??
 

ייתכן שכאשר היו עוד קורבנות אכן תודה באה רק  אלא
דברים הנזכרים, כי לשאר הטובות מקריבים קורבן  4על 

שלמים, אבל לעתיד לבוא שיתבטלו כל הקורבנות אזי כל 
יבוא על הודאה להקב"ה על כל טובה שנעשתה לו קורבן ש

 הטובות הנזכרים, יהיה קורבן תודה. 4ולא רק מה 
 

עדיין צריך ביאור מדוע לעתיד לבוא קורבן תודה לא  אבל
בא מיד לאחר הגאולה כפי שמביאים את החיובי חטאות 

שהצטברו לפני הגאולה, איך עדיין יביאו קורבן תודה גם 
למה רק לאחר זמן הוא מתעורר  לאחר זמן של הגאולה,

להביא קורבן תודה?? ואיך זה לא בטל בהמשך, וכי בני 
אדם לא נזכרים ומבינים את חסדי ה' מיד בביאת המשיח 

 ועת הגאולה שהאור מאיר את העולם???
 

לתרץ, שאת ההבנה הגדולה בחסדי ה' שהיו בצרות  ונראה
 של חיינו שהיו לפני הגאולה, זה מקבלים רק על ידי

התעלות בתורה בשיעורים שנזכה לשמוע בעת הגאולה מפי 
הקב"ה, וכל זמן שיתעלו בעוד לימוד תורה, כך הם 

 מתעלים ומבינים יותר לפרש את החסדים של הקב"ה.
 

קורבן תודה לא מתבטל אלא ממשיך הלאה בימי  ולכן
המשיח לאורך ימים, משא"כ שאר הקורבנות הבטלים כי 

 רהורי עבירה.אין יותר בעולם חטאים וה
 

שגם לאחר ביאת  אפשר לפרש כן גם כלפי ערי מקלטואם 
ביאת  בתקופה שעוד קודםהמשיח כל יהודי שהרג בשגגה 

שלא יהיה גואל המשיח יתקן את עצמו בערי מקלט למרות 
 הדם שירצה להורגו.

 

דבר זה היה קשה לי, שעד מתי יהיה אדם זה בערי  אבל
והכהן הגדול לא ימות מקלט, שהרי בלע המוות לנצח 

וכי לא יזכה  לעולם, וכי לנצח יישאר זה בעיר מקלט??
לעולם להיכנס לבית המקדש השלישי שבירושלים?? נכון 
שמצאנו שלעתיד לבוא עדיין יתקנו את חטאי העבר  כפי 
שרבי ישמעאל רשם בפנקסו שיביא חטאת על חילול שבת 

משיח, שנעשה בזמן הגלות והתיקון נעשה בימות הבשוגג 
אבל האם התיקון ימשך לנצח אין סוף והאדם שמתקן 

 עצמו יפסיד לנצח את בית המקדש???
 

ייתכן, שכשם שלעתיד לבוא יביאו קורבן תודה לא  אלא
מקרים של חיוב תודה אלא על כל נס שאירע לאדם  4רק על 

בחייו הקודמים, כך גם חיוב גלות לא יהיה דווקא על 
מעשה רצח בשגגה שנעשה בימות הגלות, אלא על כל מלבין 
פני חבירו ברבים ועל כל עבירה שנחשב כשופך דמים על כל 
 סוג עבירות כאלו גם ילכו לגלות לתקן זאת בימות המשיח.

 

ומלאה היות ולעתיד לבוא יתקיים הפסוק ", ואומנם
שאז כל אדם שילך לגלות ירגיש  ייתכן", הארץ דעה את ה'

בעיר מקלט, ולא יהיה צורך בעצמו מתי השלים תיקונו 
כהן גדול בכדי שיצא מעיר מקלט וממילא לא לנצח במיתת 

יישאר הרוצח בשגגה בעיר מקלט ואכן גם הוא יזכה לעלות 
 לבית המקדש השלישי שיבנה בקרוב בימינו אמן ואמן. 

 

, עד כמה עלינו להשקיע בהתעלות רוחנית ובלימוד התורה הקדושה, כי עד כמה שנתעלה במעלות התורה ללמדנו
והקדושה נזכה לנקיות הדעת אמיתית, ולרגישות נפלאה לתקן את כל חטאי העבר, ולרגישות לפגיעות השני ולכבודו, ואין 

ועיננו הרואות  מרגישותך ועדינות שבך, ויהניהנו להיות בקרבתך כי יספק שהחיים נהפכים ליפים יותר כי אנשים י
שעבריינים כשחזרו בתשובה שלימה ושוקעים בהתמדה בלימוד התורה פתאום הם נהפכים לאנשים חדשים עדינים 

 ויקרים ביותר, אז הבה נשקיע ונעמול בתורה ונזכה לחיים טהורים וטובים ונעימים אמן ואמן.
 

 איכה נדע את הדבר אשר לא דברו ה'
 

לא שאכן את כוונת רש"י,  וכך הוא מפרשהרמב"ן  כתב
אותו שהוא נביא, אלא  מאמיניםכל העושה אות ומופת 

אדם שהיינו יודעים בו מתחילה שהוא ראוי לנבואה 
בחכמתו ובמעשיו שנתעלה בהן על כל בני גילו והיה מהלך 

ך בא ועשה ואחר כ ,בדרכי הנבואה ובקדושתה ופרישותה
ל שלחו, מצוה לשמוע ממנו שנאמר קאות ומופת ואמר שה

, ולכן שמעו לאליהו הנביא בהר הכרמל אליו תשמעון
 .כשהקריב קורבן מחוץ למשכן

 

אפשר שיעשה אות או מופת, הרמב"ן וטוען ש ממשיךו
והוא אינו נביא וזה האות יש לו דברים בגו ואע"פ כן מצוה 

ואדם גדול הוא וחכם וראוי לנבואה לשמוע לו, הואיל 
כמו שנצטוינו לחתוך הדין על פי , אותו על חזקתו מעמידים

שנים עדים כשרים ואע"פ שאפשר שהעידו שקר, הואיל וכשרים 
 )להלן כט כח(אמר וע"ז נאותם על כשרותן  מעמידיםהם אצלנו 

 האדם יראה לעינים )ש"א טז ז(, ונאמר ינוקהנסתרות לה' אל
                                  :וה' יראה ללבב
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כל עם יש להקשות איך הקדמת דברי הרמב"ן  ולאחר
לשלמה המלך לבטל את יום הכיפורים האמינו  ישראל 

כפי  בעת חנוכת בית המקדש ולאכול בעיצומו של יום
, הרי שלמה המלך לא היה מועד קטן ט'שמופיע בגמרא 

צדיק ונביא בכל זאת חכם מפורסם לנביא, ולמרות שהיה 
לנביא  הוא עדיין היה צעיר לימים ומי אמר שהיה מפורסם

וגם לא ידוע שבנבואתו  ולצדיק גדול שראוי לנבואה?? 
כפי לעיני כל הביא אות ומופת ניסים ונפלאות בשם ה' 

דיבר רק ה'  מהשעם שלייתכן  והרי, הנביא עשהשאליהו 
 בלי אותות ומופתים לעיני כל??ועמו בנבואה 

 

ע"י  בנביא שם שהיה הוראת שעה במפרשראיתי  ואכן
לשמוח ולאכול ביום כיפור לכבוד חנוכת  הנביאים שהיו 

שאם כן מדוע כתוב  בית המקדש, אבל גם לפי זה קשה
שעם ישראל אחרי שאכלו באותו יום  מועד קטן ט'בגמרא 

כיפור חששו שמא יגזר עליהם כלייה מחמת העוון שאכלו 
ביום כיפור, והלוא הייתה להם הוראת שעה משלמה המלך 
והנביא או מנביאים שהיו בעזרה וממילא אין להם סיבה 

אליהו בהר הכרמל אחר מעשהו היה לו חשש  וכילחשוש, 
שמא חטא שהקריב חוץ למשכן?? וודאי שלא חשש!! כי 
היה לו סמכות של הוראת שעה לעשות כן, ולמה דווקא 
כאן אצל שלמה המלך חששו שחטאו ולא סמכו על הוראת 

 שעה??
 

לא היה צריך להוכיח באותות ששלמה המלך  וייתכן
א צדיק גמור ומקורב שהועכ"פ  ים שהוא נביאובמופת

ביותר להקב"ה, שהרי הוא בנה את בית המקדש והקב"ה 

בחוש  זאתכולם ראו ושכינתו בבית המקדש את  השכין
ויהי בצאת הכהנים "יא' י' ומלכים ח' פסוק כמתואר בנביא 

ולא יכלו הכהנים לעמד , ה'מן הקדש והענן מלא את בית 
 ".ה'את בית  ה'לשרת מפני הענן כי מלא כבוד 

 

זאת למרות שהייתה הוראת שעה משלמה המלך, עם  ובכל
ולכן  חשש שמא חטאו באכילתם ביום כיפורישראל 
כולכם , עד שיצאה בת קול ואמרה מיתה התחייבו

כי הגמרא לכך היא,  והסיבה ,מזומנים לחיי העולם הבא
לא מספרת שבאותו זמן של חנוכת הבית  שם ובסנהדרין קז'

רננות שאמר שלמה המלך, עד  24נפתחו השערים למרות 
, ולכן עם ישראל "ד עבדך מיד נענהזכרה לחסדי דושאמר "

חשש שמא השראת השכינה בבית המקדש אינו בזכות 
 שלמה המלך אלא בזכות דוד אביו.

 
כן אין ראיה ששלמה המלך הוא מקורב ביותר לבורא  ואם

עולם וצריך לשמוע להוראת שעה שלו, עד שיצאה בת קול 
ואמרה שכולם מזומנים לחיי העולם הבא, שאכן גם שלמה 
המלך מקורב ביותר לבורא עולם והוראתו הייתה הוראת 

לשון הגמרא שמשמע  וכפשטותשעה נכונה של נביא!! 
ברש"י בנביא  אומנם, מחילהשאפילו לא היה צורך ב

שעצם הדבר שאכלו על  וייתכןמפורש שה' סלח לעם, 
הספק על זה היו חייבים סליחה ומחילה, או כפי שראיתי 

    .שנמחל גם לאלו שאכלו לא לשם שמים אלא לתאוותם
 

 א נודע מי הכהול
 

תנו רבנן לא נודע מי הכהו הא אומרת:  בסוטה מז' הגמרא
את  נודע מי הכהו אפילו אחד בסוף העולם לא היו עורפין

רבי עקיבא אומר מנין לסנהדרין שראו  העגלה הערופה,
אחד שהרג את הנפש ואין מכירין אותו שלא היו עורפין 

הל' רוצח וברמב"ם  !!והלא ראו ",ועינינו לא ראו"ת"ל 
עד אחד אפילו עבד או  ההורגאפילו ראה "שכתוב פ"ט 

 לא עורפים" אשה או פסול לעדות בעבירה
 

בדבר, שהרי בפשטות גם אם הרוצח יודה  והתבוננתי
למרות שהוא פסול כי אין אדם משים עצמו רשע, בעצמו 

בכל זאת לכאורה הוא כמו עד פסול שכלפי עגלה ערופה זה 
מספיק להיחשב כידיעה וכבר לא נעשה את מעשה העריפה, 

 ,במצוה זו שכתב להיפך במנחת חינוךראיתי  אומנם
אם מודה שרצח שהיות ואין אדם משים עצמו רשע לכן 

שמאמינים שהאדם דהיינו  ,דיבורו פלגינןבמזיד עושים 
אדם לא  –נרצח אבל לא מאמינים שהוא הרוצח אלא אחר 

 . ידוע, ולכן לדעתו כן יעשו עריפה
 

צ"ע לי בדבריו שהרי גם אם נעשה פלגינן דיבורא,  אבל
לפחות לא יהיה זה גרוע מעד מפי עד שיש אחד בסוף 
העולם שיודע מי הרוצח שמספיק ידיעה קלושה כזו שלא 
נעשה עריפה, וגם כאן לכאורה יש כאן ידיעה גדולה מזו 

ובכלל   היודע מי הוא הרוצח???זר ולפחות נחשיבו כאדם 
גם אם נפרש שאין אדם משים עצמו רשע זה בגלל פסול 
קורבה, ובין אם נפרש שלא נאמן כי על צד שהוא רשע 
כדבריו ממילא פסול הוא לעדות, בכל זאת כאן התורה 
החשיבה ידיעה כזו לידיעה גם אם הידיעה זה מפסול 

ואפילו מעד מפי עד כשמועה שיש א'  תאילעדות דאורי
שאין לזה כלל גדר של עדות, רק ידיעה מעבר הים שיודע 

 ? ופלא לי שנקט זאת כדבר פשוט שעורפים ויל"ע.גרידא 
 

כל עוד שלא ערפו אם יהיה ידיעה כלשהיא מי  כל פנים  על
 את העריפה. נבצעהרגו ממילא לא 

ל אם בית דין לא מופלאים, שהרי מה ההבד והדברים
פי עד אחד יודעים מי הרג אותו או שיודעים על פיו או על 

או פסול, הלוא בכל האופנים הנזכרים לא מענישים את 
עדים כשרים שרצח, והיות  2הרוצח כי אין עדות של 

והתוצאה היא אותה תוצאה שהרוצח לא נענש מדוע לא 
יעשו עגלה ערופה על כל מעשה רצח שהרוצח לא קיבל עונש 
על פשעו?? וכפי שיהודי הגדיר לי שבפשטות על פי עד אחד 

י בית דין זה כחוסר ידיעה!!! ולמה בכל זאת החשיבה כלפ
התורה את הידיעה הקלושה הזאת שאין לה תוקף דיני 

 ומשפטי למנוע את הכפרה של עגלה ערופה???
 

לתרץ זאת ברעיון מוסרי, שהרי כל המושג של  ונראה
עגלה ערופה הוא מוסרי!! שמביאים סנהדרין גם 
מירושלים ועורפים בהמה גדולה בשינוי בכדי לזעזע את 

ולא רק!! אלא עצם הדבר שאף , בחינוךהציבור כמפורט 
הרוצח לא מפחד אחד לא יודע מי הרוצח זה מחריד כי כך 

, זה מצב ולא נרתע ממנו מאף אחד, וגם אף אחד לא מפחד
בעולם, וכפי שראיתי  שיתקייםשאסור ומפחיד מחריד 
שעושים עריפה לבהמה שכשם שהעגלה לא רואה  בספורנו

מי הרג אותה כי היא נהרגת מעורפה כך גם הנרצח אין 
 ידיעה בעולם על הורגו.

 
הרוצח, זה עצמו כאשר ישנה ידיעה אפילו קלושה על  ואכן

יודעים כבר מועיל לעולם, כי הרוצח מפחד תמיד כי יודע ש
עליו!!! ועצם הפחד הזה שיודעים עליו זה כבר מכפר 

וייתכן שעצם לא מבצעים עריפה!!! כבר קצת!!! ולכן 
ביצוע העריפה בפרסום כה גדול זה יגרום לרוצח לפחד 

אותו שכולם ינסו בכל כוחם לגלותו, ואכן התולעים מגלים 
כמפורט בתרגום יונתן, ויש דעות שהתולעים הורגים אותו 
ויש מחדשים שבית דין הורגים אותו, וזה הישר בעיני ה', 
וזה מקום יחידי שסומכים על מעשה ניסים ואין צורך 

בעדות בבית דין.
 

  כפרה ותיקון.מחשב פחד כלשהוא לה בחסדו !! וגם נתפעל עד כמה הקב"ושאוי לאדם שלא שם ליבו לפחד כלשהוא מעוונותי, ללמדנו




