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לראות מעל הכיסא
"אני סקרן לדעת מהי הסיבה שבגינה זיכיתם את הנאשם 
במקרה ברור כל כך", שואל השופט את חבר המושבעים. 
יו"ר חבר המושבעים משיב: "חוסר שפיות זמנית, אדוני". 

השופט מרים גבה בתמיהה: "מה, של כולכם?!"...
***

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", 
הם  השופטים  בפרשתנו.  התורה  מצווה 
במקום,  רש"י  שמסביר  כפי  הדיינים, 

"ושפטו את העם משפט צדק". 
האזהרה הזו מעט מתמיהה: מי שישפוט 

שלא בצדק - יוכל להתמנות כדיין?!
מסביר  עזרא  אבן  אברהם  רבינו  אמנם 
עצמם:  הדיינים  על  חוזרת  זו  שאזהרה 
העם  את  תשפטו  שופטים,  אתם  כאשר 

בצדק. 
ואלו שאינם דיינים, כיצד שייכת אצלם 

האזהרה הזו? 
רתחו  ירושלים  מבני  וטובים  רבים 
באחת  מכולת  בעל  נמצא  וגעשו, 

פתוחה  חנותו  את  להותיר  שהעז  העיר  של  משכונותיה 
בימים  בפרהסיה  שבת  חילול  השבת.  וביום  השבת  בליל 

שבהם היה זה מחזה נדיר. 
בני ירושלים של אז, לא ישבו בחיבוק ידיים ובאו למחות 
המכולת  שבעל  אלא  השבת.  קדושת  את  שמפר  במוכר 
רווח  השבת  ביום  סיפקה  שלו  הקופה  להקשיב.  סירב 
גדול שעליו התקשה לוותר. ומאחר ולא היה בעל המכולת 
השתכנע  לא  האיומים,  מן  פחד  לא  אופי,  חלש  איש  דנן 

מההסברים והקשיב רק לקול המעות שצלצלו בקופתו. 
נכנס  מוקדמת,  צהריים  בשעת  השבתות  מערבי  באחד 
בירושלים  דרדק  כל  וישיש,  פנים  נשוא  יהודי  למכולת 
ומצוות  תורה  שמרו  שלא  התושבים  וגם  היטב,  הכירו 
שלא  שייך  היה  לא  ואוהדת,  חמה  פינה  בלבם  לו  שמרו 
אריה  רבי  הצדיק  הגאון  אותו:  לאהוב 
יהודי  לכל  שדאג  האסירים,  רב  לוין. 

באשר הוא באותה אהבה ומסירות. 
והתיישב  המכולת  אל  נכנס  אריה  רבי 
על כיסא בפינה רחוקה מעט, כאשר פניו 
שעמד  היכן  הקופה,  עבר  אל  נשואות 
הלקוחות.  את  ושירת  המכולת  בעל 
וחלק  יחסית  מוקדמת  הייתה  השעה 
אחרונים  מצרכים  קנו  אף  הלקוחות  מן 
של  קרניה  נטו  אט  אט  מלכתא.  לשבת 
עודנו  אריה  ורבי  מערב  לפאתי  החמה 

יושב ומביט במוכר. 
אריה  שרבי  בתחילה  שסבר  המוכר 
לנוח  מנת  על  לחנותו  ונכנס  הזדקן 
מעמל הדרך, הבין לאחר שעתיים שדבר 
ניגש לרבי אריה  לא רגיל מתרחש. הוא 

ושאל: "האם יכול אני לעזור לכבוד הרב במשהו?"
רבי אריה הביט בו בעיניו הטובות ופרץ בבכי מר: "יהודי 
יקר, אין לי שום צורך בעזרה. אלא ששמעתי שאתה פותח 
זאת.  עושה  אתה  מדוע  להבין  ורציתי  בשבת  חנותך  את 
שהפדיון  ורואה  בחנותך  שעתיים  משך  אני  יושב  כעת 

גדול מאוד.
הפיתוי  על  לוותר  אתה  מתקשה  מדוע  ללבך  אני  "מבין 
של הממון הרב. אבל מה אעשה, בני", התייפח רבי אריה 

לבוא, 
להרגיש, להבין

משפט צדק, 
כיצד?



היא  "שבת  ממיס,  בחום  המוכר  יד  את  לוחצת  כשידו 
ומוכרחים לשמור אותה". 

ניסו לשכנע  "רבי, הרבה אנשים  והצהיר:  המוכר הזדעזע 
אותי לסגור את החנות. לא היה אחד מהם שהגיע לחוות 
לך  אני  מבטיח  ממך.  חוץ  הניסיון  גדול  כמה  ולהבין 

שמשבת זו ואילך תהיה החנות סגורה"...
לימדונו חז"ל "אין לדיין אלא מה שעיניו 
רואות". בדרך רמז נראה לומר שכל יהודי 
משמש כדיין כאשר הוא מוכיח את השני, 
לו על דבר מה. מזהירה  כאשר הוא מעיר 
העם",  את  "ושפטו  יהודי  לכל  התורה 
לך  אין  מעשהו  את  מבקר  הנך  כאשר 
תנסה  רואות,  שעיניך  במה  רק  להסתפק 

לחוש אותו, להבין את עומק המצב שלו, לראות את מה 
שמעבר למעשה הפשוט וכך יהיה זה "משפט צדק".  

***
הכהן  צדוק  רבי  לרה"ק  לילה"  "רסיסי  הקדוש  בספר 
בראש  דבריו:  תורף  וזה  נפלא  עניין  מסביר  מלובלין, 

נידון האדם. בשעת הדין מסתכלים בצורה יבשה,  השנה 
כמה מצוות, כמה עבירות וכמובן שמצבו של האדם אינו 

משופר. 
כיסא  על  לשבת  הקב"ה  את  מעוררת  השופר  תקיעת 

רחמים. הכיצד?
השופר מעורר את הלב לתשובה. בשעת 
הקב"ה  האדם,  של  התשובה  הרהורי 
"מביא  הוא  החיצוני,  המעשה  את  זונח 
כיסא" (של רחמים) ויושב לראות כמה 
קשה היה ליהודי בשעת הניסיון. על ידי 

כך הוא מהפך את דינם לזכות...  
באלול יכול כל אחד לעשות הכנה ליום 
הזולת  את  "לדון"  שלא  לנסות  הדין, 
שברור  מקרה  שכן  שלו,  הקושי  את  "לראות"  ינסה  טרם 
בשל  כפטור  השני  בעיני  נראה  מובהק,  כאישום  לאחד 

חוסר שפיות זמנית. 
וביום  מידה,  כנגד  מידה  האדם  על  תעורר  זו  השתדלות 

הדין יראו גם אצלו כיצד ניתן לדון אותו לכף זכות.  

"שופטים ושוטרים תתן לך" (טז, יח)

"שופטים - דיינים הפוסקים את הדין" (רש"י). 

ויש להבין מה בא להשמיענו. 

רב  הבא:  המעשה  הופיע  שבדרון  שלום  רבי  של  ידו  בכתב 
הגונים,  שאינם  אנשים  ידי  על  התמנה  הקודש  בארץ  ראשי 
טענו  להגנתם  שלו.  ה"היתר"  בכוח  שנודע  משום  בו  שחפצו 
אותם אנשים שבקי הוא רב זה בארבעת חלקי השולחן ערוך. 

ויידנפלד, הרב  הגיעו הדברים לאוזני הגה"ק רבי דב בעריש 
מטשעבין, שנענה באוזני מקורביו: אמת הדבר. ב"יורה דעה" 
הוא  יודע  משפט"  ב"חושן  בשישים";  "בטל  בעניין  הוא  בקי 
מסתמך  הוא  העזר"  ב"אבן  הפקר";  דין  בית  "הפקר  מצוין 
הוא  חיים"  וב"אורח  מיניה";  רבנן לקידושין  על "אפקעינהו 

פוסק "ועל הכל, אם אמר שהכל נהיה בדברו - יצא"... 

אחד מגדולי ישראל בדורות עברו ביאר את דברי רש"י ברוח 
מוכשר,  נואם  שיהיה  ברב  שיחפצו  זמנים  יגיעו  זה:  מעשה 
עסקן מוצלח, וכזה שיודע למצוא חן בעיני הבריות בהנהגתו. 
המעלות  כל  את  בו  להכיל  יכול  שדיין  רש"י  מבאר  כך  על 
דין  פוסקים  כיצד  לדעת  הוא  מוכרח  הכל  לפני  אולם  הללו, 

לפי השולחן ערוך... 

  

"מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו" (כ, ח)

ורך  "הירא  בביאור  חכמים  נחלקו  מד.)  (סוטה  בגמרא 
יכול  שאינו   - כמשמעו  "פשוטו  סובר  עקיבא  רבי  הלבב": 
יוסי  רבי  שלופה".  חרב  ולראות  המלחמה  בקשרי  לעמוד 

הגלילי סובר שמדובר במי שירא מעבירות שבידו. 

מוסיף רבי יוסי הגלילי לבאר, שלכן שב מי שבנה בית ולא 
כדי   - לקחה  ולא  אשה  אירס  חיללו,  ולא  כרם  נטע  חנכו, 
כולם  שכן  חטאם.  מחמת  לעזוב  החוטאים  יתביישו  שלא 
עוזבים יחד ואף אחד לא יודע מאיזו סיבה שב האיש לביתו. 

על  אשה  שהמקדש  לן  קיימא  מקשה:  יוסף"  "גנזי  בספר 
שמא  שחיישינן  משום  מקודשת.   - גמור  צדיק  שהוא  מנת 
הרהר תשובה בלבו. אם כן, מדוע על הירא ורך הלבב לשוב 
בלבם  תשובה  יהרהרו  שכולם  השוטרים  יאמרו   - לביתו 

ויוכלו גם היראים מעבירות לצאת למלחמה.

והוא מדייק באופן נפלא: רבי יוסי הגלילי מסביר שמדובר 
ביד,  שמצויות  עבירות  על  "שבידו".  מעבירות  שירא  במי 
לבדו,  דהיינו בממון שאינו כשר, לא מועיל הרהור תשובה 
הוא  מצווה  לפיכך  לנגזל,  הגזילה  את  להשיב  הוא  זקוק 

לשוב לביתו.

יושב על 
כיסא רחמים



אצל  עץ  כל  אשרה  לך  תיטע  "לא 
לך"  תעשה  אשר  אלוקיך  ה'  מזבח 

(טז, כא)
"אמר  נב.):  זרה  (עבודה  בגמרא 
שאינו  דיין  המעמיד  כל  לקיש:  ריש 
בישראל.  אשרה  נוטע  כאילו  הגון, 
לך  תתן  ושוטרים  'שופטים  שנאמר 
בכל שעריך' וסמיך ליה 'לא תטע לך 
אשרה כל עץ. אמר רב אשי: ובמקום 
אצל  נטעו  כאילו   - חכמים  תלמידי 
[ה'  מזבח'"  'אצל  שנאמר  מזבח, 

אלוקיך וכו'].
והדברים כמובן טעונים ביאור, שואל 
עניין  מה  מבריסק,  חיים  רבי  הגאון 
אותם  דימו  מדוע  אשרה.  אצל  דיין 
סמך  והביאו  לזה  זה  בגמרא  חז"ל 

לכך מסמיכות הפסוקים. 
 ***

ששמע  מה  ברים,  חיים  רבי  סיפר 
הסיפור  את  ששמע  נאמן  איש  מפי 

מהרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין: 
במלוכה  הצדיקים  נהגו  רוז'ין  בבית 
נזקקו  הימים  באחד  כידוע.  והדר, 
שעמדה  הספה  עבור  חדש  לריפוד 
מהוסיאטין.  הרבי  של  בטרקלינו 
ביקש הרבי שיביאו לפניו רפד שהוא 
שירפד  מנת  על  במלאכתו,  מומחה 

את הספה מחדש בדיוק רב ובהדר. 
הרבי  יצא  הרפד  שהגיע  בעת 
להביט  ועמד  מחדרו  מהוסיאטין 
כמה  הספה,  של  המדידה  במלאכת 
את  האיש  שמדד  לאחר  יידרש.  בד 
חישובים  בפנקסו  וחישב  הספה 
יזדקק  שונים, הודיע לרבי לכמה בד 
האיש  המלאכה.  את  לבצע  מנת  על 
נקב במחירו של הבד בנפרד ובעלות 

העבודה שלו בנפרד.
וביקש  מהוסיאטין  הרבי  אותו  עצר 
לדעת: כיצד הגעת לחשבון של עלות 

הבד. 
מידות  את  שמדד  הרפד  לו  ענה 
הספה לאורך, לגובה ולרוחב, כמו כן 
הוא חישב את כמות הבד שמתקצרת 
ובקיפול  המדויקת  המידה  בגזירת 

שבסופו  כך  הספה,  אל  הבד  והידוק 
כזו  היא  הנדרשת  הכמות  דבר  של 

וכזו ומחירה הוא כזה וכזה. 
להבין:  ההוסיאטינר  ביקש  שוב 
 - ובספה  צדדים,  שלושה  לפני  מנית 
כמו בכל חפץ מרובע או מלבני - יש 

ארבעה צדדים. 
"אין דבר קל מזה, רבי", השיב הרפד. 

הספה,  של  הצדדים  שלושת  "את 
רואים.   - ומלפנים  משמאל  מימין 
יקר  יפה,  בד  שמים  אלו  לצדדים 
הספה  של  אחוריה  אולם  ואיכותי. 
רואה  אינו  איש  הקיר.  אל  פונים 
אותם ומשום כך מכסים מאחור בבד 

גס ופשוט". 
שמע זאת הרבי מהוסיאטין והתרגש 
לרפד,  הדגיש  "אצלנו",  דמעות.  עד 
"הצד שלא רואים - יותר יפה מן הצד 

שרואים"...
 ***

את  היטב  נבין  הזה  המעשה  לאור 
ביאורו של רבי חיים מבריסק לדברי 
ממון  לוקח  אדם  כאשר  הגמרא: 
הכל  אותו,  ועובד  פסל  ממנו  ועושה 
יודעים שעובד עבודה זרה הוא. הכל 
לפני  מאוסה  זרה  שעבודה  יודעים 
המקום ברוך הוא, ממילא הפסל הזה 

מתועב בעיניהם.  
לעבוד  אדם  מחליט  כאשר  אולם 
אינם  האורח  שעוברי  הרי  "אשרה", 
אחר.  לעץ  זה  עץ  בין  הבדל  רואים 
העלים, הענפים והפירות - הכל נראה 

כלפי חוץ כעץ רגיל. 
חיים  רבי  מסיים   - הגון  שאינו  דיין 
כלפי  כאשרה.  הריהו   - מבריסק 
נכבד  הציבור  בעיני  הוא  דומה  חוץ 
רק  בו  רואים  הכל  הדיינים.  ככל 
הדברים  את  שרואים",  הצד  "את 
"הצד  את  אולם  והטובים.  החיוביים 
המכוסים  הדברים  רואים",  שאין 
שם  אדם,  בני  מעיני  והנעלמים 

הכיסוי הוא זול ופשוט. 

"את שלושת הצדדים 
של הספה, מימין 

משמאל ומלפנים - 
רואים. לצדדים אלו 
שמים בד יפה, יקר 

ואיכותי. אולם אחוריה 
של הספה פונים אל 

הקיר. איש אינו רואה 
אותם ומשום כך מכסים 
מאחור בבד גס ופשוט"

ֵיבֹוׁשּו ְוִיּסֹוגּו ָאחֹור
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


