בס'ד

"חביב הוא השלום"...
את ֵאלֶיהָּ לְשָּ לֹום:
כ:י כִּ י ִּת ְק ַרב ֶאל עִּ יר ל ְִּהלָּחֵ ם עָּ לֶיהָּ וְ ָּק ָּר ָּ
(ויק"ר ט ,ט) ...אף בשעת מלחמה צריכין שלום.
דברים רבה פרשת שופטים פרשה ה
 ...היו ישראל במצרים והיו המצרים משעבדין אותם בטיט ולבנים ,לאחר כל
הרעות שעשו לישראל חס הכתוב עליהן ואמר (דברים כ"ג) לא תתעב מצרי כי גר
היית בארצו אלא רדפו אחר השלום שנא' (תהלים לד) בקש שלום ורדפהו ,דבר
אחר מהו בקש שלום ורדפהו מעשה ברבי מאיר שהיה יושב ודורש וכו' הלכה
אותה אשה לביתה שהיה ליל שבת ומצאה הנר שלה שכבה אמר לה בעלה היכן
היית עד עכשיו אמרה לו שומעת הייתי לרבי מאיר דורש ,והיה אותו האיש ליצן
אמר לה בכך וכך אין את נכנסת לביתי עד שתלכי ותרוקי בפניו של רבי מאיר,
יצאה לה מביתו ,נגלה אליהו זכור לטוב על רבי מאיר אמר לו הרי בשבילך יצאה
האשה מביתה ,הודיעו אליהו זכור לטוב היאך היה המעשה ,מה עשה רבי מאיר
הלך וישב לו בבהמ"ד הגדול ,באתה אותה אשה להתפלל וראה אותה ועשה עצמו
מתפסק ,אמר מי יודע ללחוש לעין אמרה לו אותה אשה אני באתי ללחוש ,רקקה
בפניו ,א"ל אמרי לבעליך הרי רקקתי בפניו של רבי מאיר א"ל לכי התרצי
לבעליך .ראה כמה גדול הוא כחו של שלום.
ד"א א"ר עקיבא תדע לך כמה גדול הוא כחו של שלום שאמר הקב"ה בשעה
שאדם מקנא לאשתו השם הקדוש הנכתב בקדושה ימחה על המים כדי להטיל
שלום בין סוטה לבעלה אמר ר"ל גדול הוא השלום שאמר הכתוב דברים של בדאי
ליתן שלום בין יוסף לאחיו ,בשעה שמת אביהן היו מתיראין שלא ינקום להן ומה
אמרו לו (בראשית נ) אביך צוה לפני מותו לאמר כה תאמרו ליוסף ואין אנו
מוצאים שצוה יעקב אבינו אלא אמרו הכתובים דברי בדאי מפני דרכי שלום ,ד"א
חביב הוא השלום שנתנו הקב"ה לציון שנאמר (תהלים קכב) שאלו שלום
ירושלים ,ד"א חביב הוא השלום שנתנו הקב"ה בשמים שנאמר (איוב כה) עושה
שלום במרומיו ,ד"א חביב הוא השלום שנתנו הקב"ה לקרובים ולרחוקים שנאמר
(ישעיה נז) שלום שלום לרחוק ולקרוב...
ד"א חביב הוא השלום שנתנו הקב"ה לפנחס בשכרו שנאמר (במדבר כה) הנני
נותן לו את בריתי שלום ,ד"א גדול השלום שאין הקב"ה מבשר את ירושלים
שיהיו נגאלים אלא בשלום שנאמר (ישעיהו נב) משמיע שלום וגו' ,ד"א א"ר לוי
חביב הוא השלום שכל חותמיהם של ברכות אינן אלא בשלום קריאת שמע
חותמת בשלום פורס סוכת שלום ,התפלה חותמת בשלום ,ברכת כהנים חותמת
וישם לך שלום ,ד"א חביב הוא השלום שאין הקב"ה מנחם את ירושלים אלא
בשלום מנין שנאמר (ישעיה סו) הנני נוטה אליה כנהר שלום אמר דוד מבקש
הייתי לשמוע מהו שיחתו של הקב"ה על ישראל ושמעתי שהיה עסוק בשלומן
שנאמר (תהלים פה) אשמעה מה ידבר האל ה' כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו
וגו' ,א"ר שמעון בן חלפתא ראה מה חביב השלום כשבקש הקב"ה לברך את
ישראל לא מצא כלי שהוא מחזיק כל הברכות לברכן בו אלא השלום מנין שנאמר
(שם כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.
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"וכשם שהשלום קיום העולם ,כן המשפט קיום השלום"
רבינו בחיי פתיחה לפרשת שופטים
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום( .משלי ג ,יז).
שלמה המלך ע"ה הודיענו בפסוק זה כי יסוד התורה ועקרה שלום...
...ודרשו רז"ל( :ויק"ר ט ,ט) אף בשעת מלחמה צריכין שלום ,שנאמר( :דברים כ ,י) "כי
תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום" .ואין צריך לומר העולם השפל
שאפילו העליונים צריכין שלום ,שנאמר( :איוב כה ,ב) "המשל ופחד עמו עושה שלום
במרומיו" ,וכך דרשו רז"ל( :בר"ר יב ,ז) המשל ,זה מיכאל ,ופחד ,זה גבריאל ,והקב"ה
עושה שלום ביניהם( ,דב"ר ה ,יב) והלא דברים ק"ו :ומה במקום שאין איבה ותחרות
צריכין שלום ,במקום שיש איבה ותחרות לא כל שכן ...מדת השלום נתנה לאהרן,
(מלאכי ב ,ה)" ,ועמה זכה להיות לו החיים והשלום" ,וזכה זרעו לכהונת עולם לברך את
ישראל ,שנאמר( :במדבר ו ,כו) "וישם לך שלום" .הא למדת שהשלום קיום העולם.
וכשם שהשלום קיום העולם כן המשפט קיום השלום ,שאלמלא המשפט היו הבריות
גוזלין וחומסין והורגין זה את זה ולא היה העולם מתקיים ,וע"י המשפט הוא מתקיים,
שכן דרשו רז"ל( :אבות א ,יח) על שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל
השלום ,שנאמר( :זכריה ח ,טז) "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" ,לפי שהשפטים
מעמידים השלום שכל העולם כלו תלוי עליו ,ועל כן נצטוינו מן התורה למנות ב"ד בכל
שער ושער .וזהו שכתוב :שֹׁפְ ִּטים וְ ש ְֹׁט ִּרים ִּת ֶתן לְָך בְ כָּל ְשעָּ ֶריָך.
מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שופטים ב
רבי אלעזר אומר אם אין שוטר אין שופט כיצד כיון שנתחייב אדם בבית דין לחבירו
אם אין שוטר שיוציא ממנו כיון שפורש מן הדיין אין ספיקה ביד הדיין לעשות לו כלום
אלא אם כן מוסרו ביד השוטר והשוטר מוציא ממנו ,אמר רבי אלעזר בן פדת אלמלא
סיטנו של יואב לא היה דוד יכול לעשות הדין וכן הוא אומר (דברי הימים א:יח) וימלך
דוד על כל ישראל ויהי עושה משפט וצדקה לכל עמו ויואב בן צרויה על הצבא ,וכי דוד
ויואב שופטים כאחד ,אלא כל מי שאינו שומע לדין מוסרין אותו ביד יואב ומוציא
ממנו בעל כרחו.
דברים רבה פרשה ה
אמר רשב"ג אל תהי מלגלג בדין שהוא אחד משלשה רגלי העולם למה ששנו חכמים על
שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום תן דעתך שאם הטיתה את
הדין שאת מזעזע את העולם שהוא אחד מרגליו רבנן אמרי קשה הוא כחו של דין שהוא
אחד מרגלי כסא הכבוד מנין (תהלים פט) צדק ומשפט מכון כסאך...
...שני דברים בידו ואלו הן הנפש והדין הנפש דכתיב (איוב יב) אשר בידו נפש כל חי
והדין דכתיב (דברים לב) ותאחז במשפט ידי אמר הקדוש ב"ה הנפש והדין נתונים בידי
שמרו את הדין ואני אשמור נפשותיכם...אמר ר"א אם נעשה הדין למטה אין הדין
נעשה למעלה ואם לא נעשה הדין למטה הדין נעשה למעלה.
...כך אמר הקב"ה מכל האומות שבראתי איני אוהב אלא לישראל שנאמר (הושע יא) כי
נער ישראל ואוהבהו מכל מה שבראתי אינו אוהב אלא את הדין שנא' (ישעיה סא) כי
אני ה' אוהב משפט אמר הקב"ה נותן אני מה שאהבתי לעם שאני אוהב הוי שופטים
ושוטרים אמר הקב"ה לישראל בני חייכם בזכות שאתם משמרים את הדין אני מתגבה
מנין שנאמר (ישעיהו /ה) ויגבה ה' צבאות במשפט ועל ידי שאתם מגביהין אותי בדין
אף אני עושה צדקה ומשרה קדושתי ביניכם מנין שנאמר (שם /ישעיהו ה' )/והאל
הקדוש נקדש בצדקה ואם שמרתם את שניהם הצדקה והדין מיד אני גואל אתכם
גאולה שלימה מנין שנא' (ישעיהו נו) כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה
ישועתי לבוא וצדקתי להגלות.
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"כפייה דתית"
ספר החינוך תצא  -למנות שופטים ושוטרים  -למנות (עי' סהמ''צ להרמב''ם
עשין קעו) שופטים ושוטרים שיכריחו לעשות מצות התורה ,ויחזרו הנוטים
מדרך האמת אליה בעל כרחם ,ויצוו בראוי לעשות ,וימנעו הדברים המגנים.
ויקימו הגדרים על העובר ,עד שלא יהיו מצות התורה ומניעותיה צריכות
לאמונת כל איש ואיש...שרש המצוה .נגלה הוא ,שעם הדבר הזה ,נעמיד דתנו
בהיות אימת אלופינו ושופטינו על פני ההמון ,ומתוך הרגלם בטוב ובישר
מחמת יראה ילמדו העם טבעם לעשות משפט וצדק מאהבה בהכרתם דרך
האמת ,וכענין שיאמרו החכמים שרב ההרגל הוא מה שאחר הטבע ,כלומר ,כי
כמו שהטבע יכריח האדם למה שהוא מבקש כן ההרגל הגדול חוזר בו כעין טבע
קים ויכריחנו ללכת בדרך ההרגל לעולם ,ובלכת העם בדרכי הישר והאמונה
ובוחרים בטוב ידבק בהם הטוב ,וישמח יי במעשיו.
ספר החינוך ו  -מצות אכילת בשר הפסח  -לאכל בשר הפסח בליל חמשה עשר
בניסן על פי תנאים שבכתוב ,שנאמר (שמות יב ח) ואכלו את הבשר בלילה
הזה...משרשי מצוה זו ,מה שכתבנו בשחיטתו כדי לזכר הנסים הגדולים שעשה
לנו האל שהוציאנו מעבדות ...ונוהגת בזכרים ובנקבות ,והעובר עליה בטל
עשה .וכלל גדול בכל התורה לכל שאומר שיבטל מצות עשה שכופין אותו בית
דין ,אם יש כח בידם ,עד שיקימנה( .כתובות פו .חולין קלב):
ת־א ֵּׁ֨ ֵשי ה'
יהם כִּ י֩ ֶא ִּ
לה ֶ ֶ֑
יְחל ְֶ֔לו ֵ ֵׁ֖שם אֱ ֵ
יהם וְ ֹ֣ל ֹׁא ַ
יִּהי ּ֙ו לֵאלֹ֣ ֵה ֶ֔ ֶ
ויקרא כא:ו ְ -קד ִּ ִֹׁׁ֤שים ְ
קדֶ ש׃
יבם וְ ָּ ֵ֥היו ֹֽ ֹׁ
יהם ֵ ֵ֥הם מַ ְק ִּר ִּ ֵׁ֖
ֶלֶ֧חֶ ם אֱ להֵ ֶ ֶ֛
ספרא " -קדושים יהיו לאלקיהם" --על כרחם.
ספרי במדבר קטו ... -כשפדה הקב”ה את זרע אוהבו לא פדאם לשום בנים
אלא לשום עבדים ,כשיגזור ולא יהיו מקבלים עליהם יאמר להם עבדי אתם.
כיון שיצאו למדבר התחיל לגזור עליהם מקצת מצות קלות ומקצת חמורות
כגון שבת ועריות ציצית ותפילין התחילו ישראל להיות מנתקים אמר להם
עבדי אתם על מנת כן פדיתי אתכם על מנת (תנאי) שאהיה גוזר ואתם
מקיימים .אני ה' אלהיכם עוד למה נאמר והלא כבר נאמר אני ה' אלהיכם
אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים ומה ת"ל אני ה' אלהיכם עוד ,כדי שלא יהיו
ישראל אומרים מפני מה צונו המקום ,לא שנעשה ונטול שכר ,אנחנו לא עושים
ולא נוטלים שכר .כענין שאמרו ישראל ליחזקאל (יחזקאל יד) ויבא אלי אנשים
מזקני ישראל וישבו לפני .אמרו לו עבד שמכרו רבו לא יצא מרשותו אמר להם
הן .אמרו לו הואיל שמכרנו המקום [לאו"ה] יצאנו מרשותו (לגמרי) אמר להם
הרי עבד שמכרו רבו על מנת לחזור שמא יצא חוץ לרשותו (שם כ) והעולה על
רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים (אשר סביבותינו)
כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן חי אני נאם ה' אלהים אם לא ביד חזקה
ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם .ביד חזקה דבר שנאמר (שמות ט)
הנה יד ה' הויה בזרוע נטויה זו חרב שנאמר (ד”ה א' כ”א) וחרבו שלופה בידו
נטויה על ירושלים ,ובחמה שפוכה זה רעב אחר שאני מביא עליכם ג' פורעניות
הללו זו אחר זו ואחר כך אמלוך עליכם על כרחכם:.
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"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"
ֹׁאמרו לְָך ַתע ֲֶשה ל ֹׁא ָּתסור ִּמן
תֹורה אֲ שֶ ר יֹורוָך וְ עַ ל הַ ִּמ ְשפָּט אֲ שֶ ר י ְ
יז:יא עַ ל פִּ י הַ ָּ
ושמ ֹׁאל:
הַ דָּ בָּ ר אֲ שֶ ר יַגִּ ידו לְָך י ִָּּמין ְ
רש"י  -ימין ושמאל  -אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין,
וכל שכן שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל.
ספרי  -ימין ושמאל ,אפילו מראים בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא
ימין שמע להם( .רש"י השמיט את המילה 'מראים').
רמב"ן  -ימין ושמאל  -אפילו אם אומר לך על ימין שהוא שמאל או על שמאל
שהוא ימין ,לשון רש"י .וענינו ,אפילו תחשוב בלבך שהם טועים ,והדבר פשוט
בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך ,תעשה כמצותם ,ואל תאמר איך אוכל
החלב הגמור הזה או אהרוג האיש הנקי הזה ,אבל תאמר כך צוה אותי האדון
המצוה על המצות שאעשה בכל מצותיו ככל אשר יורוני העומדים לפניו במקום
אשר יבחר ועל משמעות דעתם נתן לי התורה אפילו יטעו ,וזה כענין רבי יהושע עם
ר"ג ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו (ר"ה כה א):
והצורך במצוה הזאת גדול מאד ,כי התורה נתנה לנו בכתב ,וידוע הוא שלא ישתוו
הדעות בכל הדברים הנולדים ,והנה ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות.
וחתך לנו הכתוב הדין ,שנשמע לבית דין הגדול העומד לפני השם במקום אשר
יבחר בכל מה שיאמרו לנו בפירוש התורה ,בין שקבלו פירושו עד מפי עד ומשה מפי
הגבורה ,או שיאמרו כן לפי משמעות המקרא או כוונתה ,כי על הדעת שלהם הוא
נותן להם התורה ,אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל ,וכל שכן שיש לך
לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין ,כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא
יעזוב את חסידיו ,לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול .ולשון ספרי (שופטים
קנד) אפילו מראין בעיניך על הימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שמע להם:
בבא מציעא דף נט עמוד א-ב
תנן התם :חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ,רבי אליעזר מטהר וחכמים
מטמאין .וזה הוא תנור של עכנאי...אמר להם (ר"א)... :אם הלכה כמותי  -אמת
המים יוכיחו .חזרו אמת המים לאחוריהם .אמרו לו :אין מביאין ראיה מאמת
המים .חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי  -כותלי בית המדרש יוכיחו .הטו כותלי
בית המדרש ליפול...חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי  -מן השמים יוכיחו .יצאתה
בת קול ואמרה :מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום! עמד רבי
יהושע על רגליו ואמר :לא בשמים היא - .מאי לא בשמים היא?  -אמר רבי
ירמיה :שכבר נתנה תורה מהר סיני ,אין אנו משגיחין בבת קול ,שכבר כתבת
בהר סיני בתורה אחרי רבים להטת ...ואף רבן גמליאל (ששם ר"א בחרם) היה בא
בספינה ,עמד עליו נחשול לטבעו .אמר :כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי
אליעזר בן הורקנוס .עמד על רגליו ואמר :רבונו של עולם ,גלוי וידוע לפניך שלא
לכבודי עשיתי ,ולא לכבוד בית אבא עשיתי ,אלא לכבודך ,שלא ירבו מחלוקות
בישראל .נח הים מזעפו...
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בס'ד

"ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו ,שבזה יהיה חרבן הדת"
ספר החינוך תצו
שלא לסור מדבריהם  -שנמנענו מלחלק על בעלי הקבלה עליהם
השלום ומלשנות את דבריהם ולצאת ממצותם בכל עניני
התורה ,ועל זה נאמר (דברים יז יא) לא תסור מן הדבר אשר
יגידו לך ימין ושמאל ,ואמרו זכרונם לברכה בספרי (כאן) ,לא
תסור ,זו מצות לא תעשה.
משרשי המצוה (עי' רמב''ן עה''ת יז יא) .לפי שדעות בני אדם
חלוקין זה מזה ,לא ישתוו לעולם הרבה דעות בדברים ,וידע
אדון הכל ברוך הוא שאלו תהיה כונת כתובי התורה מסורה
ביד כל אחד ואחד מבני אדם ,איש איש כפי שכלו יפרש כל אחד
מהם דברי התורה כפי סברתו ,וירבה המחלקת בישראל
במשמעות המצות ,ותעשה התורה ככמה תורות ,וכענין
שכתבתי במצות אחרי רבים להטות בסדר משפטים (מצוה עח).
על כן ,אלהינו שהוא אדון כל החכמות השלים תורתינו תורת
אמת עם המצוה הזאת שצונו להתנהג בה על פי הפרוש האמתי
המקבל לחכמינו הקדמונים עליהם השלום ,ובכל דור ודור גם
כן שנשמע אל החכמים הנמצאים שקבלו דבריהם ,ושתו מים
מספריהם ,ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין עמק
מליהם ופליאות דעותיהם ,ועם ההסכמה הזאת נכון אל דרך
האמת בידיעת התורה וזולת זה ,אם נתפתה אחר מחשבותינו
ועניות דעתנו לא נצלח לכל .ועל דרך האמת והשבח הגדול
בזאת המצוה אמרו זכרונם לברכה (ספרי כאן) לא תסור ממנו
ימין ושמאל אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל לא תסור
ממצותם ,כלומר ,שאפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מן
הדברים אין ראוי לנו לחלק עליהם ,אבל נעשה כטעותם ,וטוב
לסבל טעות אחת ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד,
ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו ,שבזה יהיה חרבן הדת,
וחלוק לב העם ,והפסד האמה לגמרי .ומפני ענינים אלה,
נמסרה כונת התורה אל חכמי ישראל ,ונצטוו גם כן שיהיו
לעולם הכת [ה] מועטת מן החכמים כפופה לכת המרבים מן
השרש הזה ,וכמו שכתבתי שם במצות להטות אחרי רבים.
מסכת שבת כג.
מאי מברך? מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של
חנוכה והיכן צונו? רב אויא אמרִּ :מ "לא תסור" .רב נחמיה
אמר :שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך.
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בס'ד

"כי יותר טוב לטעות ע"פ חכם מלטעות ע"פ עצמו"
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בס'ד

"כפי הצדק הכולל והמשפט המוגבל"
אברבנאל
...שמשפטי התורות הם כוללים ואי אפשר שימצאו בהם כל הדברים המקריים
הפרטיים שיקרו בכל יום ,ומבואר הוא כי עם היות המשפטי' הכוללי' ההם צדיקים
וישרים בעצמם ,כבר יקרה שיבא הדבר באופן שהמשפט הכולל לא יישירהו ולא יצדק
עליו ,דרך משל כלל גדול אמרו בדיני ממונות המוציא מחבירו עליו הראיה ,או חזקה
אין אדם פורע תוך זמנו ,וכבר יקרה שהתובע תובע דין אמת ואין לו ראיה או שפרע
תוך זמן המיועד לו ואין רואה וכיוצא באלה הענינים ,ואז לא ימלט אם שישפוט
השופט כפי המשפט הפרטי ,ויעול ויחמוס כפי המשפט הכולל ,או שישפוט צדק כפי
המשפט הכולל ,ויעול כפי האמת הפרטי ,וככה הענין באותה ששנינו בפרק היו בודקין
במסכת סנהדרין שהיו שואלין את העדים בענין הרוצח מכירים אתם אותו התריתם
בו ,קבל ההתראה וכו' ,המיתו תוך כדי דבור ,לפי שכל זה הוא צריך כפי הצדק הכולל
והמשפט המוגבל שלא יומת אדם אם לא שידע שיהיה חייב מיתה במה שיעשה,
והדיינים כפי המשפט הצודק לא ימיתו את הרוצח ,אם לא שהרג בעדים והתראה ותוך
כדי דבור ובכל אותם התנאים שזכרו ,אבל אם ימשך הדבר כן תמיד יהיו הרוצחים
רבים ויפסד הישוב המדיני ,וכמו שא"ר ז"ל על זה בפרק אלו מציאות (דף ל"ט) לא
חרבה ירושלם אלא מפני שדנו בה דין תורה ,רוצה לומר כפי האמת הכולל ולא היו
מישרים אותו כפי השעה ,אבל היו אומרים יקוב הדין את ההר ,ויצטרך מפני זה בעם
פעמים לדון הדבר כנגד המשפט הכולל הצודק כפי הזמן והמקום לא לעבור על ד"ת ,כי
אם מפני צורך השעה ,ומפני שזה הכח והיכולת רוצה לומר להכות ולהעניש אשר לא
כדת ולעבור על דברי תורה ומשפטיה אין ראוי שימסר לכל אדם ,כי אם לשרידים אשר ה' קורא.

לכן צוה ית' שהשופטים אשר בכל עיר ועיר ישפטו משפט צדק תמיד ולא יהיה בידם
לעבור בדבר על משפטי התורה הכוללים אבל כשיפלא מהם הדבר לענין המשפט שזה
יהיה על הרוב כשיתברר אליהם שאינם מסכימים השרשים הכוללי' התורניים עם מה
ששכלם נותן שראוי לעשות בענין ההוא שלפניה' כפי צורך השעה והמקום ,ויספקו אם
ידינוהו כפי המשפטי' המוגבלים הכוללים ויהיה בלתי ישר ולא נאות כפי השעה ושאר
הדברים הפרטיים שהיו בדבר ,או שידינוהו כפי טבע האמת והענין הפרטי ,ולא יספיק
יכלתם לזה שאז יעלו לבית הבחירה וישאלו את פי הסנהדרין .כי הש"י נתן בידם רשות
ויכלת לישר את הנמוס התוריי ולתקנו כפי מה שיראה בעיניהם בענין החלקי ההוא,
ועל זה הענין הזהיר שלא יסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל .רוצה לומר כי אף
על פי שיצאו משורת הדין הכולל ויקחו הדבר לשמאלו .או בהיות המשפט הצודק
לשמאל יגזרו הדבר לימינו לא יסור מדבריה' .כי מה שיגזרו הם בזה עם היותו כפי
השרשים הכוללים על ימין שמאל ועל שמאל ימין .הנה כפי האמת הפרטי וטבע ענין
החלקי לא יאמרו אלא על ימין ימין ועל שמאל שמאל ,כי הוא מה שראוי שיעשה לא דבר אחר.

ובזה האופן כללה החכמה האלדית בתורתו כל חלקי האנשים וכל פרטי מעשיהם בכח
הזה שמסר אל הסנהדרין ,הנה התבאר שלא יאמרו על ימין שהוא שמאל .ועל שמאל
שהוא ימין במה שיגידו הסנהדרין מה שימשכו ויקבלו בקבלתם .ולא גם כן על מה
שיפרשו על פי התורה כי בזה וכיוצא בו חלילה וחלילה להם מרשע שיאמרו על ימין
שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין לא כפי האמת גם לא כפי מחשבת השואל .אבל
אמרו זה על מה שיגזרו הם כפי צורך השעה כי הנה זהו בערך השרשים התוריים
במשפטים הכוללים לזה יקרא ימין לשמאל ושמאל לימין .ולכן הנה בא הכתוב הזה
באזהרה השלישית כמו שפירשתי.
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בס'ד

"כדי לחזק הדת ולתקן העולם"

רמב"ם הלכות ממרים פרק א
הלכה א  -בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה ,והם עמודי
ההוראה ומהם חק ומשפט יוצא לכל ישראל ,ועליהן הבטיחה תורה שנאמר
על פי התורה אשר יורוך זו מצות עשה ,וכל המאמין במשה רבינו ובתורתו
חייב לסמוך מעשה הדת עליהן ולישען עליהן.
הלכה ב  -כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא תעשה שנאמר לא תסור
מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל ,ואין לוקין על לאו זה מפני שניתן
לאזהרת מיתת בית דין ,שכל חכם שמורה על דבריהם מיתתו בחנק שנאמר
והאיש אשר יעשה בזדון וגו' ,אחד דברים שלמדו אותן מפי השמועה והם
תורה שבעל פה ,ואחד דברים שלמדום מפי דעתם באחת מן המדות
שהתורה נדרשת בהן ונראה בעיניהם שדבר זה כך הוא ,ואחד דברים
שעשאום סייג לתורה ולפי מה שהשעה צריכה והן הגזרות והתקנות
והמנהגות ,כל אחד ואחד מאלו השלשה דברים מצות עשה לשמוע להן,
והעובר על כל אחד מהן עובר בלא תעשה ,הרי הוא אומר על פי התורה אשר
יורוך אלו התקנות והגזירות והמנהגות שיורו בהם לרבים כדי לחזק הדת
ולתקן העולם ,ועל המשפט אשר יאמרו אלו דברים שילמדו אותן מן הדין
באחת מן המדות שהתורה נדרשת בהן ,מכל הדבר אשר יגידו לך זו הקבלה
שקבלו איש מפי איש.

הלכה ג  -דברי קבלה אין בהן מחלוקת לעולם וכל דבר שתמצא בו מחלוקת
בידוע שאינו קבלה ממשה רבינו ,ודברים שלמדין מן הדין אם הסכימו
עליהן בית דין הגדול כולן הרי הסכימו ,ואם נחלקו בהן הולכין אחר הרוב
ומוציאין הדין אחר הרבים...
הלכה ד  -כשהיה בית דין הגדול קיים לא היתה מחלוקת בישראל ,אלא כל
דין שנולד בו ספק לאחד מישראל שואל לבית דין שבעירו אם ידעו אמרו לו
אם לאו הרי השואל עם אותו בית דין או עם שלוחיו עולין לירושלים
ושואלין לבית דין שבהר הבית אם ידעו אמרו לו אם לאו הכל באין לבית דין
שעל פתח העזרה ,אם ידעו אמרו להן ואם לאו הכל באין ללשכת הגזית
לבית דין הגדול ושואלין ,אם היה הדבר שנולד בו הספק לכל ,ידוע אצל בית
דין הגדול בין מפי הקבלה בין מפי המדה שדנו בה אומרים מיד ,אם לא היה
הדבר ברור אצל בית דין הגדול דנין בו בשעתן ונושאין ונותנין בדבר עד
שיסכימו כולן ,או יעמדו למנין וילכו אחר הרוב ויאמרו לכל השואלים כך
הלכה והולכין להן ,משבטל בית דין הגדול רבתה מחלוקת בישראל זה
מטמא ונותן טעם לדבריו וזה מטהר ונותן טעם לדבריו זה אוסר וזה מתיר.
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בס'ד

"צֶ דֶ ק צֶ דֶ ק ִּת ְרדֹׁף "...

טז:כ  -צֶ דֶ ק צֶ דֶ ק ִּת ְרדֹׁף לְ מַ עַ ן ִּת ְחיֶה וְ י ַָּר ְש ָּת ֶאת הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ה' אֱ להֶ יָך נ ֵֹׁתן לָּ ְך:

פנים חדשות בתורה – הרב בן ציון פירר

…
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בס'ד

"בחו"ל...אין לו בכלל גבול"
פירוש המכבי – הרב מאיר כהנא

יט:יד ל ֹׁא ַת ִּסיג גְ בול ֵרעֲָך אֲ שֶׁ ר גָּבְ לּו ִראשֹׁנִ ים בְ נַחֲ לָּ ְתָך אֲ שֶ ר ִּתנְ חַ ל
בָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר יְ קֹוָּ ק אֱ להֶ יָך נ ֵֹׁתן לְ ָך לְ ִּר ְש ָּתּה:
קצת מוזרה הלשון "אשר גבלו ראשונים".וכתב רש"י" :והלא כבר
נאמר 'לא תגזול' (ויקרא יט:יג) ,מה ת"ל לא תסיג? לימד ﬠל הﬠוקר
תחום חבירו שﬠובר בשני לאוין .יכול אף בחו"ל? ת"ל ׳בנחלתך...׳
– בא"י ﬠובר בשני לאוין ,בחו"ל אינו ﬠובר אלא משום 'לא תגזול'".
ונראה שיש כאן דברים גדולים :המושג של "גזל" חל ﬠל כל דבר
שהוא ברשותו של אדם ,גם אם מחר לא יהיה ברשותו .ואילו
המושג של "השגת גבול" הוא דוקא במקום שיש לך גבול .ובגלות
יש לאדם רכוש ,אבל אין לו קרקﬠ שתהיה בידו לעולם ושתיקרא
גבול ,כלומר ,ארצו ,כי הוא ﬠתיד לצאת מהגלות או לברוח משם,
ובכלל אין לו חלק שם מפני שהיא ארץ זרה .אבל א"י נקראת גבול
לגבי ישראל .ולכן בחו"ל ניתן לגזול את רכושו אבל לא להשיג את
גבולו ,מאחר שאין לו בכלל גבול ,מה שאין כן בא"י.
וﬠוד  -בגלות ,הקרקﬠ שייכת אפילו באופן ארﬠי רק ליהודי היחיד,
ואין לﬠם ישראל שום זכות בה .אבל בא"י ,יש לכל הﬠם זכות
שהיא בﬠצם מצוה ﬠל כל יהודי לשבת בא"י ו"לרשתה" (כמו
שכתוב כאן בפםוק) .ובﬠצם יש לו זכות כזאת בכל א׳"י שגבלו
הראשונים ,אבותינו אברהם ,יצחק ויﬠקב ,שהארץ הובטחה
להם .ואסור להגבילו ,בזה שלא מאפשרים לו לשבת בכל מקום
בא׳׳י שירצה ,מפני שזאת היא השגת גבולו.
יז:ב כִּ י יִּ מָּ צֵ א בְ ִּק ְרבְ ָך בְ ַאחַ ד ְשעָּ ֶׁריָך אֲ שֶ ר יְ קֹוָּ ק אֱ להֶ יָך נ ֵֹׁתן לָּ ְך ִּאיש
אֹו ִּאשָּ ה אֲ שֶ ר ַיעֲשֶ ה ֶאת הָּ ַרע בְ עֵ ינֵי יְ קֹוָּ ק אֱ להֶ יָך לַ ֲעבֹׁר בְ ִּריתֹו:
להים אֲ חֵ ִּרים וַ יִּ ְש ַתחו לָּ הֶ ם וְ לַ שֶ מֶ ש אֹו לַ י ֵָּרחַ אֹו לְ כָּ ל
(ג) וַ יֵלֶ ְך וַ ַי ֲעבֹׁד אֱ ִּ
יתי:
צְ בָּ א הַ שָּ מַ יִּ ם אֲ שֶ ר ל ֹׁא צִּ וִּ ִּ
הרמב"ן נותן כמה הסברים למה כתוב "באחד שﬠריך׳׳ ,אﬠ"פ

שגם בחו"ל חייבים ﬠל ﬠ"ז ,ואח׳׳כ כותב :ועל דרך האמת יתכן כי
הזכיר 'באחד שﬠריך׳ בﬠבור שאמר 'לﬠבור בריתו׳ והיא התוﬠבה
הנﬠשית בישראל [שבפסוק ד כתוב 'נﬠשתה התוﬠבה הזאת
בישראל'] ,יודיﬠ הכתוב כי הברית בארץ הברית ,אבל הדר בחו"ל
באילו ﬠובד ﬠ"ז" .כלומר ,שלא היה יכול לכתוב ﬠל ﬠ"ז בחו"ל
"לﬠבור בריתו" ו"נﬠשחה תוﬠבה" ,כי אפילו אלה שאינם עובדים
ﬠ׳׳ז ממש בחו"ל ,הרי הם כאילו ﬠושים כן.
מקורות פרשת שופטים – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ח
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"אל תרחם עליהם כי לא ירחמו עליך"
ירא ֵמ ֶהם כִּ י יְקֹוָּק
ית סוס ו ֶָּרכֶב עַ ם ַרב ִּמ ְמָך ל ֹׁא ִּת ָּ
איְבֶ ָך וְ ָּר ִּא ָּ
כ:א כִּ י ֵתצֵ א ל ִַּמלְחָּ מָּ ה עַ ל ֹׁ
אֱ להֶ יָך עִּ מָּ ְך הַ מַ עַ לְָך מֵ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָּריִּם( :ב) וְ הָּ יָּה כְ ָּק ָּרבְ כֶם ֶאל ַה ִּמל ְָּח ָּמה וְ ִּנגַש ַהכ ֵֹׁהן וְ ִּדבֶ ר ֶאל
איְבֵ יכֶם ַאל י ֵַרְך
הָּ עָּ ם( :ג) וְ ָּאמַ ר אֲ לֵהֶ ם ְשמַ ע י ְִּש ָּר ֵאל ַא ֶתם ְק ֵרבִּ ים הַ יֹום ל ִַּמל ְָּח ָּמה עַ ל ֹׁ
לְבַ בְ כֶם ַאל ִּת ְיראו וְ ַאל ַת ְחפְ זו וְ ַאל ַתעַ ְרצו ִּמפְ נֵיהֶ ם:

רש"י  -על איבך  -יהיו בעיניך כאויבים ,אל תרחם עליהם כי לא ירחמו עליך :על
איביכם  -אין אלו אחיכם ,שאם תפלו בידם אינם מרחמים עליכם.
מדרש תנחומא (ורשא)  -כי תצא למלחמה על אויביך ,מהו על אויביך אמר הקב"ה צאו
עליהם כאויבים כשם שאינם מרחמים עליכם כך אתם לא תרחמו עליהם ,ראה מה הם
אומרים לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד (תהלים פג) ,אותו השם שאומר
ברוך השם אלהי ישראל (תהלים קו) ,לפיכך צאו עליהם כאויבים ,אמרו ישראל רבש"ע
עד מתי יהיו עומדין עלינו שנא' (תהלים פו) אלהים זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשו
נפשי ,אמר להם ולא עליכם בלבד קמו אלא אף עלי שנאמר (שם /תהלים /ב) יתיצבו
מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחות ,אלא ראו היאך שונאים ,לכך כתיב כי
תצא למלחמה על אויבך.
מדרש תנחומא (ורשא) פרשת פינחס  -את מוצא במי שבא עמהם במדת רחמים לסוף
בא לידי בזיון ומלחמות וצרות ,ואיזה זה דוד שנאמר (שמואל ב י) ויאמר דוד אעשה
חסד עם חנון בן נחש ,א"ל הקב"ה אתה תעבור על דברי שאני כתבתי לא תדרוש שלומם
וטובתם ואתה תעשה עמם ג"ח אל תהי צדיק הרבה (קהלת ז) שלא יהא אדם מותר על
התורה! וזה שולח לנחש בני עמון ולעשות עמו חסד וטובה ,ולבסוף בא לידי בזיון ויקח
חנון את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם וגו' (שמואל ב י) ובא לידי בזיון ואח"כ לידי
מלחמה עם ארם נהרים ועם מלכי צובה ועם מלכי מעכה ועם בני ארבע אומות וכתיב
(שם /שמואל ב' י' )/וירא יואב כי היתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור ,מי גרם לו?
שבקש לעשות טובה עם מי שא"ל הקב"ה לא תדרוש שלומם וטובתם ,לכך כתיב צרור
את המדינים.
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כב  -אמר רבי יוחנן הבל היה גבור מקין,
שאין ת"ל 'ויקם' אלא מלמד שהיה נתון תחתיו [הבל השתלט על קין ועמד להרגו בהגנה
עצמית] ,אמר לו (קין אל הבל) שנינו בעולם מה את הולך ואומר לאבא? נתמלא עליו
רחמים ,מיד עמד עליו והרגו ,מן תמן אינון אמרין טב לביש לא תעביד וביש לא ימטי לך.
עץ יוסף  -עמד עליו והרגו ,שאע"פ שהבל היה גבור מ"מ לפי שלא נשמר ממנו ,הרגו
פתאום .מן תמן אינון אמרין מן המעשה ההוא אומרים הבריות ,טוב לא תעשה לאיש רע
ולא יגיע בך רעה.
כ:ח וְ י ְָּספו הַ ש ְֹׁט ִּרים לְדַ בֵ ר ֶאל הָּ עָּ ם וְ ָּא ְמרו ִּמי הָּ ִּאיש הַ י ֵָּרא וְ ַרְך ַהלֵבָּ ב ֵילְֵך וְ ָּישֹׁב לְבֵ יתֹו וְ ל ֹׁא
יִּמַ ס ֶאת לְבַ ב ֶאחָּ יו כִּ לְבָּ בֹו:
תוספתא מסכת סוטה פרק ז
מי האיש הירא ודאי ,מה ת"ל שוב ורך הלבב? שאפלו גבור שבגבורים וחזק שבחזקים
והיה רחמן ,היה חוזר שנ' ולא ימס את לבב אחיו כלבבו.
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" ַאל ַתעַ ְרצו ִּמפְ נֵיהֶ ם"

כ( :ב) וְ הָּ יָּה כְ ָּק ָּרבְ כֶ ם ֶאל הַ ִּמלְ חָּ מָּ ה וְ נִּ גַש הַ כֹׁהֵ ן וְ ִּדבֶ ר ֶאל הָּ עָּ ם( :ג) וְ ָּאמַ ר
אֲ לֵ הֶ ם ְשמַ ע יִּ ְש ָּר ֵאל ַא ֶתם ְק ֵרבִּ ים הַ יֹום לַ ִּמלְ חָּ מָּ ה עַ ל אֹׁיְ בֵ יכֶ ם ַאל י ֵַרְך
לְ בַ בְ כֶ ם ַאל ִּת ְיראו וְ ַאל ַת ְחפְ זו וְ ַאל ַתעַ ְרצּו ִמפְ נֵיהֶׁ ם( :ד) כִּ י יְ קֹוָּ ק
הֹושיעַ ֶא ְתכֶ ם:
אֱ להֵ יכֶ ם הַ הֹׁלֵ ְך עִּ מָּ כֶ ם לְ ִּהלָּ חֵ ם לָּ כֶ ם עִּ ם אֹׁיְ בֵ יכֶ ם לְ ִּ
רש"י  -ודבר אל העם  -בלשון הקדש :שמע ישראל  -אפילו אין בכם
זכות אלא קריאת שמע בלבד ,כדאי אתם שיושיע אתכם( :כי קריאת
שמע היא הצהרת האמונה והבטחון בה')
ספרי האזינו כח
היה ר׳ מאיר אומר (כתובות קיא) כל היושב בארץ ישראל א״י מכפרת
עליו …שנא׳ (ישעיה לג) העם היושב בה נשוא עון...תלי בדלא תלי.
וכן היה ר׳ מאיר אומר כל הדר בארץ ישראל וקורא ק״ש שחרית
וערבית ומדבר בלשון הקודש הרי הוא בן העולם הבא.
ספר החינוך תקכה
שלא לערץ ולפחד במלחמה  -שנמנענו שלא לערץ ולפחד מן האויבים
בעת המלחמה ,ושלא נברח מפניהם ,אבל החובה עלינו ,להתגבר
כנגדם ולהתחזק ולעמד בפניהם ,ועל זה נאמר (דברים ז:כא) לא תערץ
מפניהם ,ונכפלה המניעה במקום אחר ,באמרו (שם ג ,כב) ''לא תיראום''.
 בטחון
 קידוש השם
 צה"ל
 אומץ רוח
 נקמה
 גאווה לאומית
הכל ביחד,
יהדות נורמלית,
ללא סתירות
ופקפוקים

משרשי המצוה .שיש לכל אחד מישראל ,לשום בשם יתברך מבטחו,
ולא יירא על גופו במקום שיוכל לתת כבוד לשם ברוך הוא ולעמו.
דיני המצוה .כגון ,מה שהזהירו זכרונם לברכה (רמב''ם מלכים ז ,טו)
שלא יחשב אדם בעת המלחמה ,לא באשתו ,ולא בבניו ,ולא בממונו,
אלא יפנה לבו מכל דבר למלחמה .ועוד יחשב ,שכל דמי ישראל תלויין
עליו ,והרי הוא כאילו שפך דמי כלם אם יפחד וישוב אחור ימינו,
וכענין שכתוב (שם כ ח) ולא ימס את לבב אחיו כלבבו ,ומפרש בדברי
קבלה (ירמי' מח) ,ארור עושה מלאכת יי רמיה ,וארור מונע חרבו
מדם .ואמרו זכרונם לברכה (רמב''ם שם) שכל הנלחם בכל לבבו
וכונתו לקדש השם מבטח הוא שלא ימצא נזק ויזכה לו ולבניו להיות
להם בית נכון בישראל ויזכה לחיי העולם הבא ,וכענין שכתוב (שמואל
א כה ,כח) כי עשה יעשה יי לאדני בית נאמן כי מלחמות יי אדני נלחם
וגו' .ויתר פרטי המצוה ,בפרק שמיני מסוטה [הלכות מלכים פ''ו].
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"כח הבטחון...עומד בכל המצבים"
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"בנס פורים היו אמנם דברי הצומות וזעקתם ,אך עיקר
ההצלה היתה ע"י המסירות נפש של מרדכי"
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"שהדרך להמשיך ישועה...היא ע"י שיהודי עושה פעולה
על טבעית בבחי' מסי"נ ...וע"י אמונה ובטחון על טבעיים"
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עגלה ערופה
ספר החינוך  -שנצטוינו בעריפת עגלה בנחל
...משרשי המצוה .כדי שיתעורר לב כל העם בראותם את המעשה הגדול
הזה אסיפת זקני העיר וגדוליה ,ויקחו פרה שהיא בהמה גדולה וילכו
באסיפה ובהמון ,שהכל חפצים לראות ענינים אלה אל מחוץ לעיר,
ולקול עריפתה יחרדו כל השומעים ויתעורר רעיונם על הדבר ,וכל
היודע בדבר ,מיד יהמה לבבו ותעיר מחשבתו להגיד מה שהוא יודע לפני
הזקנים ,ומתוך כך יבערו הרעים והרוצחים מקרבם .ומלבד הידיעה יש
תועלת רב במעשה הגדול הזה ,להראות ולפרסם בהמון פרסום גדול ,כי
חפץ הזקנים ואנשי הדעת יהיה למצא הרוצח לנקם ממנו נקמת
הנרצח ,וכן מצאתי להרמב''ם זכרונו לברכה (מורה נבוכים חלק שלישי
פרק מ').

ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מ
המצות אשר כללם הכלל החמישי ,הם אשר ספרנום בספר נזיקין ,והם
כלם בהסרת העול ומנוע ההזק ,ולרוב האזהרה על מניעת ההזק חייב
האדם בכל נזק שיבא מממונו או מסבת פעולתו ממה שאפשר לו לשמרו
מהזיק ,ולזה חייבנו בנזקין שיבא מבהמותינו עד שנשמרם וכן אש ובור
מפני שהם ממעשה האדם ואפשר לו לשמרם עד שלא יבא מהם נזק...

...ואמנם עגלה ערופה תועלתה מבוארת ,כי המביא אותה היא העיר
הקרובה אל החלל ועל הרוב ההורג הוא ממנה ,וזקני העיר ההיא
מעידים עליהם השם שהם לא התרשלו בתקון הדרכים ובשמירתם
ולתייר כל שואל דרך ,כמו שבא הפירוש בדברי רז"ל ולא נהרג זה מפני
ששכחנו התקונים הכוללים ואנחנו לא נדע מי הרגו ,וא"א על הרוב עם
החקירה ויציאת הזקנים העומדים ולקיחת העגלה ,שלא ירבו דברי בני
אדם ,ואולי בפרסום הענין יודע ההורג ויאמר מי שידעו או שמע עניינו
או הורוהו על זה אמתלאות פלוני הוא ההורג ,כי אחר שיעמוד אדם
ויאמר אפילו אשה פלוני הרגו לא תערף העגלה ,וכבר נודע שמי שידע
ההורג וישתוק ממנו והם העידו השם על עצמם שלא ידעוהו יהיה בזה
עזות גדולה ואשם גדול ,א"כ אפילו אשה אם תדעהו תאמר ,ואחר
שיודע הגיעה התועלת ,שאם לא יהרגוהו בית דין המלך יהרגהו שיש
לו להרוג באמתלאות ובדדמי ,ואם לא יהרגהו המלך גואל הדם יהרגהו
ויערים עד שיתנכל עליו להרגו ,הנה כבר התבאר שתועלת עגלה ערופה
היא לפרסם ההורג ,וחזק זה הענין בהיות המקום אשר תערף בו העגלה
לא יעבד בו ולא יזרע לעולם ,שבעל הארץ יעשה כל תחבולה ויחקור עד
שיודע ההורג כדי שלא תערף העגלה ולא תאסר ארצו עליו לעולם:

מקורות פרשת שופטים – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ח

16

בס'ד

יח:יג ָּת ִּמים ִּת ְהיֶה עִּ ם ה' אֱ להֶ יָך:
השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת העשין
מצוה שמינית שנצטוינו להיות לבבנו תמים עמו ית' והוא שנאמר (שופטי' יח) תמים
תהיה עם י"י אלהיך .וענין הצוואה הזאת שנייחד לבבנו אליו לבדו ית' ושנאמין שהוא
לבדו עושה כל והוא היודע אמתת כל עתיד וממנו לבדו נדרוש הבאות מנביאיו או
מאנשי חסידיו ר"ל אורים ותומים ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם ולא נבטח
שיבאו דבריהם על כל פנים .אבל אם נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים כי הוא
משנה מערכת הככבים והמזלות כרצונו ,מפר אותות בדים וקוסמים יהולל [ישעי'
מד] ,ונאמין שכל הבאות תהיינה אלינו כפי התקרבנו לעבודתו כענין שהבטיח (ירמי' י)
אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה .ואמרו
באחרון שלפסחים (קיג ב) מנין שאין שואלים דבר מן הכלדיים שנאמר תמים תהיה
עם י"י אלהיך .והכלדיים הם שארית האומה המתעסקת במלאכת הכוכבים
הנקראים כלדיב"ש .ולשון ספרי אם עשית כל האמור בענין הרי אתה תם לי"י אלהיך.
ופירוש זה שאסר הכתוב לשאול את העתיד מאוב וידעוני ומתים ומן מעונן וקוסם
ואחרי כן צוה שיהיה לבנו תמים עמו יתב' באלה ולא נירא מדברי מגיד עתידה מן
הנזכרים או מזולתם אבל מן נביאו נדרוש ואליו נשמע כאשר יאמר בפרשה .וזה הוא
תרגומו שלאנקלוס שלים תהא בדחלתא די"י אלהך .וכן אמר הכתוב (תהל' קיט) יהי
לבי תמים בחוקיך.
ובמצוה הזאת נצטוה אברהם אבינו כאשר בא לכרות לו ברית ולתת לו זרע ,אמר (לך
יז ורמב"ן שם) התהלך לפני והיה תמים .כי מפני שהיה הוא זכור לטוב יסוד באמונה
והחולק על הכשדים שהיו מייחסים כל הכחות לשמש ולירח ולככבים והוא ראה שיש
עליהם יוצר ומנהיג צוהו עוד להתהלך לפניו ולהיות תמים עמו ולא יתן בלבו שיהא
בזולתו שום אמת ולא יסתכל בעניינם כלל עם דעתו שיוצרם מנהיג אותם אלא יהיה
לבו אליו לבדו ית' כי הוא המצוה אותם והמסדר סדור מערכתם כרצונו כענין שאמרו
(שבת קנו א) צא מאצטגנינות שלך וכו' .זהו ענין המצוה הזאת .והזכירה בעל ההלכות
וכתב (אות קמד) להיות תמים .ואולי חשב הרב שהיא צוואה כוללת המצות כולן
ללכת בדרכי התורה כענין שנ' (תהל' קיט) אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת י"י ולכן
לא הביאה בחשבונו .והמתבאר מדברי רבותינו והנכון בכתוב הזה הוא מה שפרשנו
בה בכאן:
חובות הלבבות הקדמה
וצריך שתדע ,כי הכונה והתועלת במצוות הלבבות הם שיהיו גלויינו וצפונינו שוים
ושקולים בעבודת השם ,עד שתהיה עדות הלב והלשון והאברים שוה ,ויצדיק כל אחד
מהם את חברו ויעיד לו ולא יחלוק עליו ולא יסתור דבריו ,והוא אשר יקראהו הכתוב
תמים ,באמרו תמים תהיה עם ה' אלהיך ואמר תמים היה בדורותיו ,ואמר הולך
תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו ,ואמר אשכילה בדרך תמים מתי תבא אלי
אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי ,ואמר במי שאין תוכו כברו :ולא היה לבבו שלם עם ה'
אלהיו ואמר ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו וגו' .ומן הידוע ,שכל
מי שחולק קצתו על קצתו ומכזיב קצתו את קצתו בדבור או במעשה ,אין מאמינים
בצדקו ואין הנפשות מתישבות על אמיתו .וכן אם יחלוק גלויינו על נסתרינו ,וכונת
לבבנו על דבורנו ,ותנועת אברינו על מצפוננו ,לא תהיה עבודתנו לאלהינו שלמה ,מפני
שאינו מקבל ממנו עבודה מזויפת ,כמו שנאמר לא אוכל און ועצרה.
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בס'ד

יח:יג ָּת ִּמים ִּת ְהיֶה עִּ ם ה' אֱ להֶ יָך:
ספרי קעג
תמים תהיה עם ה' אלהיך ,כשאתה תם ,חלקך עם
ה' אלהיך .וכן דוד אמר (תהלים כו:יא) וַאֲ נִּי בְ תֻ ִּמי
ֵאלְֵך פְ דֵ נִּי וְ חָּ ֵננִּי( .תהלים מא:יג) וַאֲ נִּי בְ תֻ ִּמי ָּתמַ כְ ָּת
וַתצִּ יבֵ נִּי ְל ָּפנֶיָך לְעֹולָּם.
בִּ י ַ

בראשית ו:ט ֵ -אלֶה תֹולְ דֹׁת נ ַֹׁח נ ַֹׁח ִּאיש צַ ִּדיק
ָּת ִמים הָּ יָּה בְ ֹׁדר ָֹּׁתיו ֶאת-הָּ אֱ לקים ִּה ְתהַ לְֶך-נֹׁחַ :
רבינו בחיי … -שהיה תמים והוא השלם בכל
מדותיו ,כי הבהמה השלמה בלי מום יקראנה
הכתוב תמימה כלשון הכתוב (במדבר יט) פרה
אדומה תמימה אשר אין בה מום .ומום האדם
היא המדה המגונה .וע"כ הזכיר בנח כי היה תמים
שלם אין בו מום ,כי אין בו מדה מגונה .ואמר
הכתוב (תהלים קיט) אשרי תמימי דרך ,ובאורו
תמימי המדות ,וזה הפך מבני דורו שהיו בעלי
מדות מגונות ,הוא שכתוב בהם כי השחית כל בשר וגו'

תהלים קיט:א
תֹורת ה:
הלְכִּ ים בְ ַ
ַא ְש ֵרי ְת ִמימֵ י-דָּ ֶׁרְך הַ ֹׁ
מלבי"ם  -אשרי תמימי דרך ,גדר התום דרך שלא
יהיה בדרכו מום וחסרון ,והוא מי שדרכו הטוב
קבוע לא ישתנה ולא ימוט בשום זמן ,והוא ע"י
שיעשה כל מעשיו לשם ה' לא לשם פניה חיצונית
מתועלת עצמו ,וזה א"א רק אם הולך בתורת ה',
שאז דרכו קבועה עפ"י התורה ויעשה כל מעשיו
לשם ה' שצוה כן בתורתו …
תֹורת ה ְת ִמימָּ ה ְמ ִּשיבַ ת ָּנפֶש עֵ דות
תהלים יט:ח ַ -
ה נֶאֱ מָּ נָּה מַ ְחכִּ ימַ ת פ ִֶּתי:
רש"י  -תורת ה' תמימה .גם היא מאירה כשמש
כמו שנאמר בסוף הענין מאירת עינים ואומר (משלי
ו') כי נר מצוה ותורה אור
אבן עזרא  -תורת …וטעם לאמר תמימה כנגד
השמש בעבור היות השמש תמימה באורה ואיננה
כמו הלבנה… ואמר על התורה תמימה כי אין צריך
לעדות עד אחר עמה:
מצודת דוד  -תורת ה' תמימה .אבל תורת ה' היא
יותר תמימה ר"ל שלימה בפעולותיה ומועלת יותר
מן השמש

בראשית יז:א
ַוי ְִּהי ַא ְב ָּרם בֶ ןִּ -ת ְשעִּ ים ָּשנָּה וְ ֵת ַשע ָּשנִּים וַ י ֵָּרא ה'
ֹׁאמר ֵאלָּיו אֲ נִּי-קל ַשקי ִּה ְת ַהלְֵך
ֶאלַ -א ְב ָּרם וַי ֶ
ְל ָּפנַי ו ְֶׁהיֵה ָּת ִמים:
רבינו בחיי
התהלך לפני .תהיה נמשך לעבודתי ,והיה
תמים שלם בלי תוספת ומגרעת ,כלשון תורת
ה' תמימה ,וכתיב (דברים י"ג) לא תוסף עליו
ולא תגרע ממנו:
ודע כי נקרא תמים מי שתוכו כברו ,ופיו ולבו
שוים ,ומפני שאברהם אבינו ע"ה היה שרש
האמונה וראש כל המיחדים ,וענין היחוד צריך
שתהיה עדות הלב והפה שוים ,על כן הזכירו
הש"י והיה תמים ,הוא הדין בכל שאר עבודות
הש"י יצטרך האדם שיהיו פיו ולבו שוים,
שיצדיק כל אחד לחברו ויעיד עליו ולא יחלוק
עליו בשום ענין ,כי כל מי שהוא אחד בפה
ואחד בלב והנה הוא חולק קצתו על קצתו
ומכזב קצתו את קצתו ,הוא מן הכת שנאמר
עליו (תהלים עח) ויפתוהו בפיהם ובלשונם
יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו,
ועל כן באה מצות עשה שבתורה שנאמר
(דברים יח) תמים תהיה עם ה' אלהיך ,והוא
השבח הגדול האמור בכל הצדיקים איש צדיק
תמים .וכתיב (בראשית כ"ה) ויעקב איש תם.
וכן יצחק נקרא עולה תמימה ,וכתיב (תהלים
טו) הולך תמים ופועל צדק .וכתיב (שם קא)
אשכילך בדרך תמים .וכתיב (שם קיט) אשרי
תמימי דרך .וכבר הודיענו דוד ע"ה כי בעל
מדה זו הוא לפני השם יתברך קיים נצחי
לעולם ,הוא שאמר (שם מא) ואני בתומי
תמכת בי ותציבני לפניך לעולם .ואמר שלמה
(משלי י ט) הולך בתום ילך בטח .ואמר עוד
ורצונו תמימי דרך:
ספורנו
והיה תמים .וקנה השלמות האפשר למין
האנושי :השכל וידוע אותי בידיעת דרכי,
ובהדמותך אלי כפי האפשר אצלך…
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בל תשחית

כ:יט כִּ י ָּתצור ֶאל עִּ יר
ֶיה
י ִָּּמים ַר ִּבים ל ְִּהל ֵָּחם עָּ ל ָּ
ל ְָּתפְ שָּ ּה ל ֹׁא ַת ְש ִּחית ֶאת
עֵ צָּ ּה ִּל ְנד ַֹׁח עָּ לָּיו ג ְַרזֶן כִּ י
ִּממֶ נו ת ֹׁאכֵל וְ אֹׁתֹו ל ֹׁא
ִּתכְ רֹׁת כִּ י ָּה ָּא ָּדם עֵ ץ ַה ָּש ֶדה
לָּב ֹׁא ִּמ ָּפנֶיָך בַ ָּמצֹור:
(כ) ַרק עֵ ץ אֲ ֶשר ֵת ַדע כִּ י ל ֹׁא
עֵ ץ מַ אֲ כָּל הוא אֹׁתֹו
ִּית ָּמצֹור
ַת ְש ִּחית וְ כ ָָּּר ָּת ובָּ נ ָּ
עַ ל הָּ עִּ יר אֲ ֶשר ִּהוא ע ָֹּׁשה
עִּ ְמָך ִּמל ְָּח ָּמה עַ ד ִּר ְד ָּתּה:

רמב"ם הלכות מלכים פרק ו
הלכה ח  -אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעין מהם
אמת המים כדי שייבשו ,שנאמר לא תשחית את עצה ,וכל הקוצץ
לוקה ,ולא במצור בלבד אלא בכל מקום כל הקוצץ אילן מאכל דרך
השחתה לוקה ,אבל קוצצין אותו אם היה מזיק אילנות אחרים ,או
מפני שמזיק בשדה אחרים ,או מפני שדמיו יקרים ,לא אסרה תורה
אלא דרך השחתה.
הלכה י  -ולא האילנות בלבד ,אלא כל המשבר כלים ,וקורע בגדים,
והורס בנין ,וסותם מעין ,ומאבד מאכלות דרך השחתה ,עובר בלא
תשחית ,ואינו לוקה אלא מכת מרדות מדבריהם.
מסכת שבת קה - :אמר משום רבי יוחנן בן נורי :המקרע בגדיו
בחמתו ,והמשבר כליו בחמתו ,והמפזר מעותיו בחמתו  -יהא בעיניך
כעובד עבודה זרה; שכך אומנתו של יצר הרע ,היום אומר לו עשה
כך ולמחר אומר לו עשה כך .עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך
ועובד.
ספר החינוך תקכט  -שלא להשחית אילני מאכל  -שנמנענו מלכרת
האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב לבותם,
ועל זה נאמר (דברים כ יט) לא תשחית את עצה וגו' ואותו לא
תכרת ,וכמו כן נכנס תחת זה הלאו ,שלא לעשות שום הפסד ,כגון
לשרף ,או לקרע בגד או לשבר כלי לבטלה ,ובכל ענינים אלו ובכל
כיוצא בם שיהיה בהם השחתה .ואמרו זכרונם לברכה תמיד בגמרא
(קידושין לב ,א) והא קא עבר משום בל תשחית ,ומכל מקום אין
מלקין אלא בקוצץ אילני מאכל ,שהוא מפרש בכתוב ,אבל בשאר
ההשחתות מכין אותו מכת מרדות (עי' רמב''ם מלכים ו י).
שרש המצוה ידוע ,שהוא כדי ללמד נפשנו לאהב הטוב והתועלת
ולהדבק בו ,ומתוך כך תדבק בנו הטובה ,ונרחיק מכל דבר רע ומכל
דבר השחתה ,וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה אוהבים שלום
ושמחים בטוב הבריות ומקרבים אותן לתורה ,ולא יאבדו אפילו
גרגיר של חרדל בעולם ,ויצר עליהם בכל אבדון והשחתה שיראו,
ואם יוכלו להציל יצילו כל דבר מהשחית בכל כחם ,ולא כן הרשעים
אחיהם של מזיקים שמחים בהשחתת עולם ,והמה משחיתים את
עצמם במדה שאדם מודד בה מודדין לו .כלומר ,בה הוא נדבק
לעולם ,וכענין שכתוב (משלי יז ,ה) שמח לאיד לא ינקה רע .והחפץ
בטוב ושמח בו נפשו בטוב תלין לעולם זה ידוע ומפרסם.

מקורות פרשת שופטים – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ח

19

בס'ד

קומי יְ רושָּ לַ ִּים"...כי בך הדבר תלוי"
עֹור ִּרי ִּ
עֹור ִּרי ִּה ְת ְ
ִּה ְת ְ
ומבֶ ן
ישעיה נא:יב ָּאנֹׁכִּ י ָּאנֹׁכִּ י הוא ְמנַחֶ ְמכֶ ם ִּמי ַא ְת וַ ִּת ְיר ִּאי מֵ אֱ נֹוש יָּמות ִּ
ָּאדָּ ם חָּ צִּ יר יִּ נ ֵָּתן:
פסיקתא רבתי פיסקא כא  -י' הדברות [ -משל] למלך שכעס על מטרונת
וטרדה מתוך פלטין שלו ,לימים בקש להחזירה ,אמרה יכפול לי כתובתי
ואני חוזרת אצלו ,כך אמר הקב"ה ,בני בסיני אמרתי לכם אנכי פעם אחת
אבל בירושלים עתיד אני לומר לכם שני פעמים אנכי אנכי הוא מנחמכם.

יָּזמָּ ה

שלילת
הגלות

עורי עורי:
גבורה
וקדושה

קומי יְ רושָּ לַ ִּם אֲ שֶ ר שָּ ִּתית ִּמיַד יְ קֹוָּ ק ֶאת כֹוס חֲ מָּ תֹו
עֹור ִּרי ִּ
עֹור ִּרי ִּה ְת ְ
נא:יז ִּה ְת ְ
ֶאת ֻקבַ עַ ת כֹוס הַ ַת ְרעֵ לָּ ה שָּ ִּתית מָּ צִּ ית:
רד"ק  -התרעלה  -הרעדה ,או פירושו סם המות אמר די לך בגלות כבר
שתית כוס התרעלה עד השמרים גם מצית אותה עד שלא נשאר בכוס אפילו
טפה כלומר כל הרעות הכתובות הגיעו עליך ודי לך קומי מהגלות התעוררי
והתעוררי:
מלבי"ם  -התעוררי התעוררי .אתה ,תחת שאמרת לי עורי עורי לבשי עז
זרוע ה' ,אני אומר התעוררי קומי ירושלם ,כי בך הדבר תלוי:
נא:כב  -כֹׁה ָּאמַ ר אֲ ֹׁדנַיִּ ְך יְ קֹוָּ ק וֵ אלהַ יִּ ְך י ִָּּריב עַ מֹו ִּהנֵה לָּ ַק ְח ִּתי ִּמיָּדֵ ְך ֶאת כֹוס
תֹותּה עֹוד:
תֹוסיפִּ י לִּ ְש ָּ
הַ ַת ְרעֵ לָּ ה ֶאת ֻקבַ עַ ת כֹוס חֲ מָּ ִּתי ל ֹׁא ִּ
מלבי"ם  -הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה .ר"ל הכוס הפורענות שאמר
למעלה את קובעת כוס התרעלה שתית מצית ,שאת הכוס הזה שתתה כולו
עם שמריו ,ולא נשאר תוך הכוס מאומה ,רק שאת עודך מחזקת בידך את
הכוס הריקן שהוא הכלי המחזיק העונש ,שהוא הגלות ,כי העונש שבתוך
הכלי שהם היסורים כבר קבלת עד קצהו ,אקח את הכלי הזה הריקן מידך,
כי תצא מן הגולה.
עורי לִּ בְ ִּשי עֻזֵ ְך צִּ יֹון לִּ בְ ִּשי בִּ גְ דֵ י ִּתפְ ַא ְר ֵתְך יְ רושָּ לַ ִּם עִּ יר הַ קֹׁדֶ ש כִּ י
עורי ִּ
נב:א ִּ
קומי ְשבִּ י יְ רושָּ לָּ ִּם
יֹוסיף יָּב ֹׁא בָּ ְך עֹוד עָּ ֵרל וְ טָּ מֵ א( :ב) ִּה ְת ַנע ֲִּרי מֵ עָּ פָּ ר ִּ
ל ֹׁא ִּ
ארְך ְשבִּ יָּה בַ ת צִּ יֹון:
מֹוס ֵרי צַ וָּ ֵ
ִּה ְתפַ ְת ִּחי ְ
אבן עזרא  -כל המפרשי' הסכימה דעתם ,כי זאת הנבואה עודנה לעתיד...
התפתחי מוסרי צוארך ,הטעם שלא תהי עוד תחת ממשלת גוי:
אברבנאל  -ואמר עורי עורי שני פעמים כנגד שני הגליות שאמר עליהם
שתים הנה קוראותיך ,ולפי שהיו בירושלם שתי שלמיות אחד בזמן בית שני
שהוא הגבורה שהיתה בבית שני אשר כמוה לא נהיתה בכל העולם
(המכבים)  ,והשני הקדושה שהיתה בבית ראשון ,לכן אמר כנגדה לבשי
עוזך ציון שהיא הגבורה ,לבשי בגדי תפארתך ירושלם וביאר שתפארת היא
היותה עיר הקודש גיא חזיון מקום הנבואה ושער השמים.
רדק  -עורי עורי ,עזך  -שהיית מופשטת ממנו עד עתה לבשי אותו:
התנערי מעפר  -דמה ישיבתם בגלות כמי שהתפלש בעפר ואומר התנערי
מעפר וקום:
מקורות פרשת שופטים – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ח
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"כי נחם ה' עמו" שהוא קיבוץ גליות

גלות היא
חילול השם
על פי
הגדרתו

נב:ה וְ עַ ָּתה מי מַ ה לִּי פֹׁה נְאֻ ם יְקֹוָּק כִּ י ל ַֻקח עַ ִּמי ִּחנָּם מ ְֹׁשלָּיו יְהֵ ילִּילו נְאֻ ם יְקֹוָּק וְ ָּת ִּמיד כָּל
הַ יֹום ְש ִּמי ִּמנ ָֹּׁאץ:
רש"י  -מה לי פה  -למה אני שוהא ומשהא בני כאן? :יהילילו  -מתפארים לאמר ידינו רמה:
רד"ק  -ועתה  -בזה הגלות שהוא גלות שלישי :כי לקח עמי חנם  -אינם מתעכבים בגלות
בשביל כסף שהם חייבים לשוביהם אלא בעונותם גלו וכבר לקחו עונשם :משלו יהילילו -
הגוים המושלים בהם יהילילו אותם בעבודתן הקשה ובאה צעקתם אלי ,ועוד כי כל היום
שמי מנואץ בגלות שהעכו"ם ינאצוהו שהיו הורגים ושוללים אותם על יחוד שמי:
מצודת דוד  -שמי מנואץ  -שמי מחולל ומבוזה בעיניהם
מלבי"ם  -תמיד כל היום שמי מנאץ ,באשר יחללו את שם קדשי ,באמור להם עם ה' אלה
ומארצו יצאו [אם עם ה' אלה ,למה מארצו יצאו?]
(ו) ָּלכֵן יֵדַ ע עַ ִּמי ְש ִּמי ָּלכֵן בַ יֹום הַ הוא כִּ י אֲ נִּי הוא הַ ְמדַ בֵ ר ִּה ֵננִּי:
רש"י  -ידע עמי  -כשאגאלם יכירו כי שמי אדון שליט ומושל כמשמעו:
לכן ביום  -גאולתם יבינו כי אני הוא המדבר והנני קיימתי:
רד"ק  -לכן ידע עמי שמי  -שאינו נודע בגלות אבל הוא מנואץ ,בעת הגאולה ידעו עמי שמי
זהו שאמר ביום ההוא אז ידע עמי שמי ,וכן שאר העמים ידעוהו אז לא זכר עמי כי הם
ידעוהו באמת.

סדר
הגאולה

(ז) מַ ה נָּאוו עַ ל הֶ הָּ ִּרים ַרגְ לֵי ְמבַ שֵ ר מַ ְש ִּמיעַ שָּ לֹום ְמבַ שֵ ר טֹוב מַ ְש ִּמיעַ יְשועָּ ה אֹׁמֵ ר לְצִּ יֹון מָּ לְַך
אֱ להָּ יְִּך:
רד"ק  -מה נאוו ...מה יהיו נאים ויפים רגלי המבשר שיעלה על ההרים להשמיע קול לבשר
שלום וטוב וישועה ונאמר לציון מלך אלהיך כי עד הזמן ההוא לא יראה שהוא מלך אבל אז
יאמרו הכל שהוא מלך כמו שאמר והיתה לה' המלוכה
מלבי"ם ... -תחלה ישמיע שלום מן האויב ,ואח"כ מבשר טוב שהוא בנין המקדש וצמיחת
קרן דוד (שיבאר פסוק ח) ואח"כ משמיע ישועה ,הוא קיבוץ גליות (שיבאר פסוק ט) ,ואח"כ
אומר לציון מלך אלהיך ,הוא התגלות מלכות שמים בכל הארץ ובכל העמים.
(ח) קֹול ֹׁצ ַפיְִּך נ ְָּשאו קֹול י ְַחדָּ ו י ְַרנֵנו כִּ י עַ יִּן בְ עַ יִּן י ְִּראו בְ שוב יְקֹוָּק צִּ יֹון:
מצודת דוד  -כי עין בעין  -ר"ל ראיה וודאית ונאמנה וכן אשר עין בעין נראה אתה ה' (במדבר
יד) :בשוב  -כאשר שב ה' אל ציון להשרות שם שכינתו כמאז.

קיבוץ
גליות

(ט) פִּ צְ חו ַרנְנו י ְַחדָּ ו חָּ ְרבֹות יְרושָּ ָּל ִּם כִּ י נִּחַ ם יְקֹוָּק עַ מֹו ג ַָּאל יְרושָּ ָּל ִּם:
מצודת דוד  -כי נחם ה' את עמו  -במה שהביא להם הטובה:
גאל ירושלים  -מיד העכו"ם המושלים בה:
מלבי"ם  -כי נחם ה' עמו שהוא קיבוץ גליות ,ועי"כ נחם ירושלים שתתיישב מבניה ,וזה נגד
משמיע ישועה.
(י) חָּ שַ ף יְקֹוָּק ֶאת זְ רֹועַ ָּק ְדשֹו לְעֵ ינֵי כָּל הַ גֹו ִּים וְ ָּראו כָּל ַאפְ סֵ י ָּא ֶרץ ֵאת ְישועַ ת אֱ להֵ ינו:

מצודת דוד  -חשף ה'  -גלה זרועו להכות בהם ואחז במשל מגבור המגלה זרועו להלחם מול
האויב
(יא) סורו סורו צְ או ִּמשָּ ם טָּ מֵ א ַאל ִּתגָּעו צְ או ִּמתֹוכָּּה ִּהבָּ רו נ ְֹׁש ֵאי כְ לֵי יְקֹוָּק:
מלבי"ם  -סורו סורו .מצייר איך מצום אז שיצאו מארץ העובדים לשמש וצבא השמים
משני טעמים .א] מפני שהעפר עצמו טמא ועז"א צאו משם יען כי טמא אל תגעו ,בל תגעו
בדבר טמא ,וזה מפני טהרת הגוף .ב] מפני טהרת הרעיון והמחשבה ,שא"א שיבררו
מחשבותיהם אל הקדש בעודם בין עובדי כוכבים ומזלות ,ועז"א צאו מתוכה הברו ,לב
ומחשבה ,אתם נשאים כלי ה':
מקורות פרשת שופטים – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ח
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"מי שחושב...שיש מציאות לגאולה בלי
תשובה...הוא כופר בתורה"

ויואל משה
מאמר שלוש
שבועות  -מב
האדמו"ר מסאטמר
ר' יואל טייטלבוים
1887-1979

…
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גאולה בלי תשובה

נב:ג כִּ י כֹׁה ָּאמַ ר יְ קֹוָּ ק ִּחנָּם נִּ ְמכַ ְר ֶתם וְ ל ֹׁא בְ כֶ סֶ ף ִּתג ֵָּאלו:
אברבנאל  -כי כה אמר ה' חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו ופירשו המפרשים
חנם נמכרתם אלא בעונות ולא בכסף תגאלו אלא בתשובה ולדבריהם עיקר
הדבר חסר מן הספר ,ופשט הכתוב אומר אחת משתי כוונות אם שאמר
שהיו כל כך רעים וחטאים שנמכרו חנם כמו העבד הפחות והרשע שיתנהו
אדוניו בלא מחיר כדי להוציאו מרשותו ,ועל דרך זה אמר המשורר תמכור
עמך בלא הון ולא ריבית במחיריהם (תהלים מד ,יד) ,וגם כן לא יגאלו מתוך
תשובה ומעשים טובים כי ראה הנביא שיעבור כל זמן האפשרות ולא יהיו
נגאלים אלא בעתם ,ועל זה אמר ולא בכסף תגאלו כי דמה בענינם מכירתם
לגאולתם שיהיו חטאים בזמן הגאולה כמו בעת הגלות והמכירה ,והכוונה
השנית היא שגלה בזה שכמו שנמכרו בגלות מופלג כמה שאמר חנם
נמכרתם ,כן בעת גאולתם יהיו עם עני ודל וזהו ולא בכסף תגאלו שלא ישאו
בידם מגלותם לא כסף ולא זהב.
אבן עזרא  -כי ,חנם נמכרתם מכרתי אתכם לגוים ,והטעם בלא כסף,
וכן אגאלכם חנם.

תלמוד ירושלמי תענית  -דף ג:א פרק א הלכה א גמרא
רבי אליעזר אומר אם אין ישראל עושין תשובה אין נגאלין לעולם
שנאמר (ישעיה ל) בשובה ונחת תושעון .אמר לו רבי יהושע וכי אם יעמדו
ישראל ולא יעשו תשובה אינן נגאלין לעולם!? אמר לו ר"א הקב"ה
מעמיד עליהן מלך קשה כהמן ומיד הן עושין תשובה והן נגאלין .מ"ט
(ירמיה ל) ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע .אמר לו רבי יהושע והא
כתיב (ישעיה נה) חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו .מה עבד לה ר' אליעזר.
תשובה כמה דאת אמר (משלי ז) צרור הכסף לקח בידו וגו' אמר לו ר'
יהושע והא כתיב (ישעיה ס) אני ה' בעתה אחישנה? מה עבד לה ר'
אליעזר .תשובה כמה דאת אמר (דברים י) ועתה ישראל מה ה' אלהיך
שואל מעמך כי אם ליראה וגו' .רבי אחא בשם ר"י בן לוי אם זכיתם
אחישנה ואם לאו בעתה כיון שאמר לו ר' יהושע (דניאל יב) וירם ימינו
ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות
נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה .איסתלק ר' אליעזר
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נב:ג כִּ י כֹׁה ָּאמַ ר יְ קֹוָּ ק ִּחנָּם נִּ ְמכַ ְר ֶתם וְ ל ֹׁא בְ כֶ סֶ ף ִּתג ֵָּאלו:
מסכת סנהדרין דף צז - :צח - .אמר רב :כלו כל הקיצין ,ואין הדבר תלוי
אלא בתשובה ומעשים טובים .ושמואל אמר :דיו לאבל שיעמוד באבלו.
כתנאי ,רבי אליעזר אומר :אם ישראל עושין תשובה  -נגאלין ,ואם לאו -
אין נגאלין .אמר ליה רבי יהושע :אם אין עושין תשובה  -אין נגאלין? אלא,
הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן ,וישראל עושין
תשובה ומחזירן למוטב .תניא אידך :רבי אליעזר אומר :אם ישראל עושין
תשובה  -נגאלין ,שנאמר חשובו בנים שובבים ארפא משובתיכם .אמר לו
רבי יהושע :והלא כבר נאמר חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו ,חנם נמכרתם
 בעבודה זרה ,ולא בכסף תגאלו  -לא בתשובה ומעשים טובים .אמר לורבי אליעזר לרבי יהושע :והלא כבר נאמר ישובו אלי ואשובה אליכם .אמר
ליה רבי יהושע :והלא כבר נאמר יאכי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם
אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון .אמר לו רבי אליעזר :והלא
כבר נאמר יבבשובה ונחת תושעון! אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר :והלא
כבר נאמר יגכה אמר ה' גאל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד
משליםמלכים יראו וקמו שרים וישתחוו .אמר לו רבי אליעזר :והלא כבר
נאמר אאם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב .אמר לו רבי יהושע :והלא כבר
נאמר בואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו
ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ
יד עם קדש תכלינה כל אלה וגו' .ושתק רבי אליעזר.
רש״י  -בתשובה ־ אם כל ישראל חוזרין בתשובה יבא ,ואם לאו לא יבא.
דיו לאבל שעומד באבלו ־ דיו להקדוש ברוך הוא שעומד כמה ימים וימינו
אחור ,כלומר ,אם לא יעשו תשובה אינו עומד באבלו כל הימים אלא ודאי
קץ לדבר ,לישנא אחרינא :דיו לאבל ־ דיין לישראל צער גלות ,אפילו בלא
תשובה נגאלין .לא בכסף ־ לא בתשובה ומעשים טובים ,דאפילו אין עושין
תשובה ־ נגאלין ,משום דאמר חנם נמכרתם קרי כסף בלשון תשובה .בעלתי
אתכם ־ משמע :בעל כרחכם ,בלא תשובה .אחד מעיר ־ אברור הצדיקים
ואביאם לציון ,אף על פי שאין כולם חוזרין .כה אמר ה׳ לבזה נפש למתעב
גוי ־ אותן הבזויין ומתועבין בעבירות ,אף על פי כן יגאלו ,מלכים יראו
וקמו.
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מהר"ל נצח ישראל ־ פרק לא
ופירוש הראיות כך הם שר״א הביא ראיה ממה שכתוב שובו בנים שובבים ארפא
משובותיכם .והשיב ר״י הלא ונאמר חנם נמכרתם וגו׳ ומוכרח שלא יגאלו בתשובה,
וא״כ מה שכתוב שובו בנים שובבים לא לענין גאולה נאמר הכתוב רק לענין כפרת
החטא ועון וזהו ארפא משובתכם .והביא ר״א ראיה כי על ענין הגאולה קאמר,
דכתיב שובה אלי ואשובה אליכם ,וא״כ מה שכתוב חנם נמכרתם ולא בכסף היינו
לענין מעשים טובים שנקראו כסף ,אבל תשובה להיות חוזרים מחטא בודאי צריך
שיעשו תשובה .לכך קאמר ר״י על פסוק לא בכסף תגאלו ,כי לא בתשובה ומעשים
טובים תגאלו ,וחנם נמכרתם היינו כי מה שבאו ישראל בגלות לא שהיה ראוי
הגלות לישראל ,רק חנם נמכרתם כי בשביל החטא היה זה והחטא אינו לישראל
דבר עצמי לכך נקרא זה חנם כמו שהתבאר כמה פעמים ,והתשובה ומעשים טובים
שמצטרפין ומזככין הנפש נקרא כסף שהוא צרוף ומזוכך .אבל ר״א ס״ל כי לא
בכסף תגאלו לענין מעשים טובים בלבד קאמר ,אבל תשובה צריך ואמר הכתוב
שאין צריכין לתת מעשה הטוב עבור הגאולה ,כמו שנותנים הכסף בעד החפץ רק
תהיו נגאלים שלא בשביל שום מעשה אבל תשובה צריך .ומייתי ראיה והא כתיב כי
אנכי בעלתי בכם וגו׳ ,ומשמע שעל כרחם יהיה לאדון להם והיינו שיעמוד להם מלך
שגזרותיו קשות ומחזירים למוטב על כרחם ,וזהו כי אנכי בעלתי בכם על כרחם,
וא״כ בודאי הא דכתיב שובו אלי ואשובה אליכם היינו שמזהיר הכתוב אותם
שיחזרו בתשובה ,אבל אם לא יחזרו בתשובה מחזירים למוטב בעל כרחם שלא
בטובתם ע״י מלך שגזרותיו קשין .ור״א מייתי ראיה דכתיב בשובה ונחת תושעון,
לשון זה משמע שלא יחזור אותם בתשובה על כרחם ,שכן משמע בתשובה ונחת
תושעון ,וא״כ צ״ל הא דכתיב כי אנכי בעלתי בכם לא לענין זה שעל כרחם יגאל
אותם רק שלא יוכלו ישראל לפרוק עלו מן הש״י ,ולכך אמר כי אנכי בעלתי בכם
שלא תוכלו לפרוק עלו מאתכם .והביא ר״י ראיה דכתיב לבזה נפש וגו׳ דמשמע שהן
באים בעבירות אפ״ה יגאל אותם ,וא״כ בודאי הא דכתיב בשובה ונחת תושעון אינו
משמע ,רק מכאשר יעשו תשובה יושעו בלא יסורים ,אבל אם אין עושין תשובה
יעמוד להם מלך שגזרותיו קשה כדלעיל .והביא ר״א ראיה והלא כתיב אם תשוב
ישראל אלי תשוב ,דמשמע מלת אם שהוא תנאי שאם תשוב אז אלי תשוב ג״כ מן
העו״ג ,ואם לא תשוב אלי מן העו״ג כלל ומשמע שלא ישובו כי אם בתשובה ,וא״כ
הא דכתיב לבזה נפש למתעב גוי היינו שיהיה שפלים ונבזים אבל לא בעבירות.
והביא ר״י ראיה והא כתיב ואשמע את האיש וגו׳ וא״כ נשמע שיגאל אותם ,אע״ג
דאף לר״א א״א שלא יגאל את ישראל כמו שאמרנו למעלה ,מ״מ כיון שהתשובה
תולה בישראל לא שייך בזה שבועה ,כי אם דבר שהוא תולה בו יתברך בלבד ולא
בישראל כלל ,ואז שתיק ר״א והודה שהגאולה הוא הכרחית כמו שבארנו ג״כ
בראיה ברורה מן השכל ודי בזה:
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רמב"ן – ספר הגאולה
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חפץ חיים – ר'
שם עולם (יצא לאור  )1898שער התחזקות פרק יג
"דאולי בעתים הללו יגיע זמן דבעתה"

ישראל מאיר הכהן מראדין ()1839-1933

עוד אמרתי שאל יתייאש האדם ח"ו מן הגאולה
מטעם פן לא הגיע הקץ דידוע מה שאמר הגמרא על
הפסוק אני ה' בעתה אחישנה זכו אחישנה לא זכו
בעתה .ואל יפלא בעיני האדם לומר איך נוכל לומר
שכעת יזכו ישראל מה שלא זכו דורות הקודמים שהיו
מזורזין הרבה יותר לתורה ולמצות ואראה לעיני הכל
פסוקים מפורשים בתורה והיא תקוה רבה שנתחזק
ונצפה לישועה .והוא בפרשת בהר וכי תשיג יד גר
ותושב עמך וגו' או לעקר משפחת גר אחרי נמכר
גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו וגו' אם עוד רבות
בשנים לפיהן ישיב גאולתו וגו' ואם מעט נשאר בשנים
וגו' כפי שניו ישיב את גאולתו ופירש"י לפי חשבון
המגיע בכל שנה ושנה ינכה העכו"ם מן דמיו אם היו
עשרים שנה משנמכר עד היובל וקנאו בעשרים מנה
נמצא שקנה העכו"ם עבודת שנה במנה ואם שהה
אצלו ה' שנים ובא ליגאל ינכה לו ה' מנה ויתן לו
העבד ט"ו מנה וזהו והיה כסף ממכרו במספר שנים
וכתיב אחריו ואם לא יגאל באלה [דהיינו שאין לו
מעות כלל] ויצא בשנת היובל הוא ובניו עמו .והנה
ידוע דענין גלותנו הוא מפני חטאינו וכדכתיב הן
בעונותיכם נמכרתם וגו' וכל הגלות הוא כדי לכלה
הפשע ולהתם החטאת וכדכתיב בדניאל .והנה כל
גלות וגלות נחתך מתחלה כמה זמן יסבלו כדי
שביסוריהם ימחלו להם עונותיהם ובגלות ראשון
כתיב וענו אותם ארבע מאות שנה ובדניאל כתיב הזמן
של גלות בבל שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר
קדשך וגו' .וכן בודאי בגלות האחרון נחתך הזמן כמה
יסבלו עבור העונות שעברנו עליהם ומובן הדבר שנגזר
אז הזמן על ימים רבים וכדכתיב [הושע ג] כי ימים
רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר וגו' .ועתה
נבין הדבר בפשוטו אם היינו נגאלין תיכף בעת
התחלת הגלות היינו צריכין להביא זכותים כ"כ
שיועיל משך זמן הרב הזה וכן אם היינו נגאלין בעת
שעבר חצי זמן הגלות היינו צריכין להביא עכ"פ
מחצית הזכותים כדי שיספיק נגד זמן הגלות שמוטל
עלינו וזהו דאיתא בגמרא [סנהדרין דף צ ב] על
השאלה אימתי יבא משיח והיה התשובה היום אם
בקולו תשמעו והיינו כשהזכותים יתרבו מאד בודאי
היינו נגאלין תיכף וכדין עבד הנמכר שכתוב אחרי
נמכר גאולה תהיה לו והיינו כשמשיב הדמים המגיע
להאדון ואם היינו מביאין מחצית מזה היינו נגאלין
במשך חצי זמן הגלות וממש כדין עבד היוצא בגרעון
כסף ואם ח"ו לא יהיה זכות כלל [אף שבאמת זה לא
יצוייר כדלקמיה] מ"מ יש זמן קצוב לגאולתנו זהו
הזמן דבעתה שהוא אפילו לא זכו כלל ודומיא דעבד

הנמכר שאפילו אין לו פרוטה אחת להשיב לאדונו מ"מ
קבעה התורה זמן שהוא מוכרח לצאת לחירות וכמו
שכתוב הטעם כי לי בני ישראל עבדים וגו' [והנה זה
הענין כתב הקב"ה בתורה אפילו למי שמכר עצמו
בזדונו לעקר משפחת גר ג"כ חסה התורה עליו ונתן לו
זמן שיצא לחירות וכ"ש לכלל ישראל שמסרו נפשם
למאות ולאלפים פעמים על כבוד קדושתו ית' בודאי יש
קץ וזמן לפדות נפשנו] ועתה נבא לעניננו אל יתמה
האדם איך יוכל להיות שיגלה הקץ בימינו מה שלא
זכו לזה בכמה דורות שלפנינו מאת שנים קודם אשר
היו זכאין אז יותר דזה אינו דבזמן מוקדם היו צריכין
להביא זכותים הרבה כ"כ כדי שיוסר מהם החוב של
מאת שנה גלות ובודאי זה לא היה אז בידם לפרוע כ"כ.
והנה בודאי במשך מאה שנים שישראל נפוצים בארבע
קצות הארץ וסובלים מצוקות הרבה מאד בודאי נקינו
הרבה מעונותינו עי"ז ונוכל לקוות על הגאולה .והנה
אולי יחשוב האדם שמא אין לנו זכות כלל ונהיה
מוכרחים להמתין על זמן דבעתה אחד דאולי בעתים
הללו יגיע זמן דבעתה וכמו שאחז"ל אם ראית צרות
מושכות ובאות כנהר חכה לו שנאמר וכו' ולבד זה
בודאי א"א לומר כן על כלל ישראל ח"ו דהלא ידוע
שכלל ישראל מקיימין התורה בכל עת ועדן וידוע
שהיום ב"ה אנו חוסים בצל מלכי חסד אבל עד כה
כמה מאות ואלפים נהרגו על כבוד קדושתו בגזרת
תתנ"ו ובגזרת ת"ח וכיוצא בזה הרבה וכמה פעמים
סבלו בזיון וחרפת רעה עבור שהוא יהודי ואינו רוצה
להשתחוות לעכו"ם ובדרך כלל היודע קורות הדורות
שמאז וגם כעת שאנו נפוצים בכל המדינות הרחוקות
לא יוכל לשער גודל שפיכת דמם ושארי צרות ומצוקות
שיש לאומה זו עבור דתם מעולם ועד עולם .ומי יוכל
לומר שאין לאומה זו ח"ו שום זכות עד שתצטרך
להמתין על בעתה וע"כ בודאי אנו צריכין לצפות בכל
יום על ישועת ה' וכמו שאחז"ל ששואלין לו לאדם בעת
הדין צפית לישועה .ויותר מזה מצינו בדברי הש"י
שכשהוא רוצה לגאול ישראל אפילו אמר בפירוש איזה
עת שיסבלו והעת אינו נגמר עדיין הוא מחיש לאותה
העת בכמה מיני עצות וכמו שמצינו שאמר הקב"ה כי
גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע
מאות שנה וגו' התחיל לחשוב ד' מאות שנה מעת לידת
יצחק ונתקיים ע"ז הילד לבד המאמר כי גר יהיה זרעך
וגו' ועליו לבד קאי הארבע מאות שנה ולא על ועבדום
וענו אותם וי"א דקושי השעבוד השלים הקץ ואף אנו
צריכין לצפות להש"י שיחיש לנו העת וזמן באיזה עצה
שיש לו לזה אם ע"י רוב הצרות ומצוקות או שאר איזה
עצה ונוכל לומר שע"ז רמז הכתוב אני ה' בעתה
אחישנה ר"ל העת של בעתה גופא אחישנה:

מקורות פרשת שופטים – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ח

27

בס'ד

"שהיו נבוכים בזה אם יצאו על ידי תשובה אם לאו"

ישעיהו נט:טז
וַ י ְַרא כִּ יֵ -אין ִּאיש וַ יִּ ְשתֹומֵ ם כִּ י ֵאין מַ פְ גִּ יעַ וַ תֹושַ ע לֹו זְ רֹׁעֹו וְ צִּ ְד ָּקתֹו ִּהיא
ְסמָּ כָּ ְתהו:
רד"ק
וירא כי אין איש .הנה מצאנו בתורה ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו ,ואמר
ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ,וכן אמר ובקשתם משם את ה' אלהיך ומצאת
כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך ,הנה ע"י התשובה יהיה קבוץ גליות ,וישעיה
אמר וירא כי אין איש ותושע לו זרועו וגומר ,וכן אמר ואביט ואין עוזר ,וכן אמר
דרכיו ראיתי וגומר ,כמו שפירשנו למעלה ,ואמר יחזקאל לא למענכם אני עושה
בית ישראל וגו' ,ואמר והוצאתי אתכם מן העמים וגומר ואומר וברותי מכם
המורדים והפושעים בי מארץ מגוריהם אוציא אותם ואל אדמת ישראל לא יבאו,
וגם בתורה אמר וזכרתי להם ברית ראשונים וגו' נראה כי בחסד האל ובזכות
האבות יצאו לא בזכותם וגם בדברי רז"ל ראינו שהיו נבוכים בזה אם יצאו על
ידי תשובה אם לאו ,ואמרו אמר ר' יוחנן אין בן דוד בא אלא או בדור שכלו זכאי
או בדור שכלו חייב ,בדור שכלו חייב דכתיב וירא כי אין איש וישתומם כי אין
מפגיע ,והדר ותושע לו זרועו ,בדור שכלו זכאי דכתיב ועמך כולם צדיקים לעולם
ירשו ארץ ,ועוד אמרו רבי יהושע בן לוי רמי כתיב וארו עם ענני שמיא כבר אינש
אתא הוי ,וכתיב עני ורוכב על החמור הא כיצד זכו עם ענני שמיא לא זכו עני
ורוכב על חמור ,ועוד בדבריהם רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה מיד
נגאלין שנאמר שובו בנים שובבים אמר לו רבי יהושע והלא כבר נאמר חנם
נמכרתם ולא בכסף תגאלו אלא בתשובה ומעשים טובים ,הנה אנו רואים כי
מסופקים היו אם יהיה קבוץ גליות על ידי תשובה או לאו וזה מפני מחלוקת
הפסוקים ואפשר לתרץ הפסוקים כי רוב ישראל ישובו בתשובה אחר שיראו
סימני הגאולה ועל זה נאמר וירא כי אין איש כי לא ישובו בתשובה עד שיראו
תחילת הישועה ועדין יהיו בהם פושעים ומורדים ויצאו מהגלות בכלל רוב
ישראל השבים בתשובה ויכלו בדרך שלא יבאו לארץ ישראל ,ובאמרו וירא כי אין
איש רוצה לומר על כלל ישראל שלא ישובו בתשובה שלמה ולא יפגעו לאל בלב
נכון עד שיראו סימני הגאולה ,ואיש אומר על כלל ישראל כמו ואיש ישראל נשבע
במצפה שהיו שם כל ישראל ,כי לא יתכן שלא יהיה איש ואנשים בישראל צדיקים
וטובים שיהיו ראוים לגאולה אבל לא לגאול כל ישראל בזכותם ,וכן מה שאמרו
רבותינו ז"ל דור שכלו חייב ר"ל רובו כי לא היה מעולם בישראל דור שכלו חייב
שלא היו בהם אנשים צדיקים וטובים ,וגם החייבים לא אמר שיהיו חייבים כליה
חס ושלום אלא שאין ראוין לגאולה:
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