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פתיחה
כפי  תורה.  מתן  לאחר  ישראל  עם  את  לימד  רבינו  שמשה  בדינים  מלאה  משפטים  פרשת 

שלמדנו בעבר, לכל הלכה שמופיעה בתורה יש משמעות עמוקה בעבודת ה׳ הנפשית של כל 

אחד מאיתנו.

הדין  בעלי  את  לחייב  בבית-הדין  מקובל  נוהל   – שבועה  בהלכות  הרבי  מתמקד  זו,  בשיחה 

במקרים מסוימים להישבע על אמיתות טענותיהם, ומלמד את המשמעות העמוקה של כך 

בעבודת ה׳.

כדי להבין את השיחה, נקדים מספר קטעים בספר התניא על עבודת הבינוני שיעזרו לנו להבין 

את הבשורה שטמונה בהלכות שבועה.

השיעור לפרשת משפטים

משיחת שני, חמישי ושני – ח׳, י״א וט״ו אייר, ה׳תשמ״ח

רשימת השומעים בלתי מוגה

תורת מנחם ה׳תשמ״ח, חלק ג׳ ע׳ 265.

https://ashreinu.page.link/sFtE :לשמיעה

לצפייה בחלק מהשיחה במגזין תורת חיים:

https://videos.jem.tv/video-player?clip=7166

https://ashreinu.page.link/sFtE
https://videos.jem.tv/video-player?clip=7166 
https://videos.jem.tv/video-player?clip=7166 
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א. גישה חדשה       

המאבק הנפשי שבאדם

ספר התניא שנכתב על ידי אדמו״ר הזקן – הרבי הראשון של חסידות חב״ד, הוא ספר היסוד של תורת 
 – הראשון  במקורן  דן  והוא  הנפש,  בעיות  של  מאוד  מעמיקה  הכללה  על  מבוסס  הספר  החסידות. 

בטוב וברע בכללם ככוחות יסודיים ומהותיים שבנפש. 

והיצרים שבתוכו  ההדרכה שבספר התניא מכוונת את האדם לראות את אלפי הסבכים, הספיקות 
כביטויים של בעיית יסוד מהותית אחת – המאבק בין הטוב והרע בתוך נפשו שלו. ואכן, אף כי הספר 
כתוב באיפוק רב, הריהו מצייר בתנופה ואף בדרמטיות עצורה את חייו של האדם כמערך מלחמה 
לבין  מטה  לרדת  נפשו  את  שכופים  הדחפים  בין  חייו,  ימי  כל  בו  המתחולל  והרע  הטוב  בין  עצום 

השאיפה להעפיל מעלה. 

הנפש הבהמית והנפש האלוקית

בגישתו של המחבר למלחמה זו יש כעין פתח לגישה חדשה. המלחמה שבנפש האדם אינה מלחמה 
בין ׳טוב׳ ל׳רע׳ )כמעט שאין הוא משתמש בכינויים אלה, אלא אם כן הוא זקוק לשבר את האוזן על 
ידי הלבוש הסמנטי הרגיל(, אלא מלחמה בין שני היסודות שבנפש האדם: ׳הנפש הבהמית׳ ו׳הנפש 
האלוקית׳. הנפש האלוקית היא חלק בנפש ששואף אל האלוקי בכל דרכי ביטויה, והנפש הבהמית 

היא חלק בנפש שקשור אל הוויות העולם הזה.

מקור 1  ספר התניא, פרקים א-ב 

ּוְכִדְכִתיב:  מוֹת,  ְנשָׁ י  תֵּ שְׁ ֵיׁש  ע,  ָרשָׁ ְוֶאָחד  יק  ַצדִּ ֶאָחד  ִישְָׂרֵאל,  ִאיׁש  ְלָכל  דִּ
ְוִסְטָרא  ה  ִליפָּ ַהקְּ ד  ִמצַּ ַאַחת  ֶנֶפׁש  ְנָפׁשוֹת.  י  תֵּ ֵהן שְׁ ָעִשׂיִתי", שֶׁ ֲאִני  מוֹת  ״ּוְנשָׁ
ִישְָׂרֵאל  ִנית בְּ ַדם ָהָאָדם ְלַהֲחיוֹת ַהּגּוף... ְוֶנֶפׁש ַהשֵּׁ ת בְּ שֶׁ ְתַלבֶּ ַאֲחָרא, ְוִהיא ַהמִּ

ׁש... ַעל ַממָּ ִהיא ֵחֶלק ֱאלוֹהַּ ִממַּ

יצור ביולוגי נעלה

ואולם, אין אלה רק שמות חילופיים למושגים של ׳טוב׳ ו׳רע׳, ׳גוף׳ ו׳נפש׳, כי אם חלוקה דקה ומעודנת 
יותר. הנפש הבהמית מטבעה איננה רעה, ויתר על כן, מטבעה אין היא נמשכת אל התאוות הגופניות 
דווקא. הנפש הבהמית יכולה להתעדן, להשכיל ולהגיע להישגים גדולים בחיי הרוח – ועם כל זאת 
התפתחות  כדרגת  ביולוגי,  כיצור  האדם  של  נפשו  משמעה  הבהמית  הנפש  בבהמיותה.  להישאר 
להישגים  להגיע  וביכולתו  עליון,  הוא  האדם  זה  בתחום  שגם  ברור  הזואולוגית.  במערכת  מסוימת 

גדולים בתחומי המחשבה והרגש, ועם זאת – הוא נשאר בתחומם של בעלי החיים. 
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חלק אלו-קה

של  טבעה  האדם.  דמות  את  שיוצרת  זו  היא  האלוקית  הנפש  האלוקי,  אל  בשאיפתה  זאת,  לעומת 
הנפש האלוקית שהיא נכספת להתחבר ולהתבטל באלוקות, ורק בשאיפה זו, במאמץ המתמיד של 
הנפש האלוקית לבטל את עצמה ואת צרכיה ולהגיע להזדהות עם האור האלוקי, קונה לו האדם את 

זהותו האמיתית כאדם.

המאבק בין הנפשות

מקור 2  ספר התניא, פרק ט׳

ֵני  שְּׁ ה". ּוְכמוֹ שֶׁ י ַהּגּוף ִנְקָרא "ִעיר ְקַטנָּ ִתיב: "ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ", כִּ ה כְּ ַאְך ִהנֵּ
ַהְינּו  ה ְוִלְמלְֹך ָעֶליָה, דְּ ל ֶאָחד רוֶֹצה ְלָכְבשָׁ כָּ ְמָלִכים ִנְלָחִמים ַעל ִעיר ַאַחת, שֶׁ
ְך  ר ִיְגזֹר ֲעֵליֶהם. כָּ כֹל ֲאשֶׁ ַמְעּתוֹ בְּ ְהיּו ָסִרים ְלִמשְׁ יִּ ְרצוֹנוֹ ְושֶׁ ֶביָה כִּ ְלַהְנִהיג יוֹשְׁ
ה, ִנְלָחמוֹת זוֹ ִעם זוֹ ַעל  ִלפָּ ַהקְּ מֵּ ֲהִמית שֶׁ ָפׁשוֹת, ָהֱאלִֹקית ְוַהִחּיּוִנית ַהבַּ י ַהנְּ תֵּ שְׁ
ֶלת ָעָליו  ּה ַהּמוֹשֶׁ ֵהא ִהיא ְלַבדָּ תְּ ָהֱאלִֹקית, ֶחְפָצּה ּוְרצוָֹנּה שֶׁ ַהּגּוף ְוָכל ֵאָבָריו. שֶׁ

ּוַמְנִהיַגּתּו...

ההגדרה של צדיק

מתוך הגדרה זו של המאבק הפנימי שבנפש, עולה גם הפתרון המתאים. אין זו מלחמת שמד, שבה 
משתדל האדם כביכול לכלות ולהשמיד חלק מתוך נפשו. הנפש הבהמית הרי אינה רעה בעיקרה, 
ולכן המאבק נגדה הוא בעצם מאבק חינוכי. תפקיד האדם הוא לחנך את הנפש הבהמית, להעלותה 
לדרגה גבוהה יותר של הכרה והבנה, עד שתהא מסוגלת להגיע לכלל איחוד, במטרות ובשאיפות, עם 

הנפש האלוקית שבאדם – ובדרך זו להרמוניה מלאה של גוף ונפש, ארציות ועילאיות.
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ב. האידיאל: הבינוני 
מעטים מאוד יכולים להיות צדיקים. אבל מה יהיה עם השאר?

למלחמה המתמדת בנפשו של אדם, הנובעת מהשניות המהותית שבו, יש גם השלכות לגבי המוסר 
המעשי. במשך כל הדורות הכירו חכמי המוסר בצורך, כמעט בהכרח, להביא את האדם לכלל הזדהות 
בלבד,  מכני  הוא  המעשה  שאם  היא  המקובלת  ההנחה  עושה.  שהוא  המעשים  עם  שלמה  פנימית 
ערכו המוסרי והרוחני נחות בדרגתו. ואולם, לדרגה גבוהה כל כך של התכוונות פנימית יכולים רק בני 

אדם מועטים להגיע, ואילו הרבים, מתייאשים מן המאמץ הרוחני או מגיעים לכלל צביעות. 

מהי שלימות?

ספר התניא, בהעמקתו במהות היחסים שבין שתי הנפשות שבאדם, מגיע בשאלה זו לגישה שונה 
הנפש  על  האלוקית  הנפש  של  מלא  לניצחון  להגיע  מסוגל  אדם  כל  לא  נכון,  מהפכנית.  ואפילו 
הבהמית, אבל לא כל אדם נדרש ומחויב לכך. עצם המלחמה בתוך נפש האדם אינה דבר שלילי. יכול 
שיהיה אדם שלם לא רק מצד מעשיו הטובים, אלא אף בדיבוריו ואף במחשבותיו הפנימיות, בלא 
שתהיה שלימות של ממש בתוך נפשו. האדם נדרש לשלימות ב׳לבושי הנפש׳, אבל אין הוא נדרש 

להגיע לשלימות במהות נפשו.

מקור 3  ספר התניא, פרק י״ב
ׁש  ה, ְלִהְתַלבֵּ ׁש ֶאת ָהִעיר ְקַטנָּ ְך ִלְכבֹּ ל כָּ עוָֹלם ֵאין ָהַרע ּגוֵֹבר כָּ לְּ ינוִֹני הּוא שֶׁ ְוַהבֵּ
ּבּור  ָבה דִּ ֵהם ַמֲחשָׁ ֲהִמית, שֶׁ ֶנֶפׁש ַהבַּ י  ת ְלבּושֵׁ לֹשֶׁ שְּׁ ַהְינּו: שֶׁ ּגּוף ְלַהֲחִטיאוֹ. דְּ בַּ
ּגּוף,  בַּ ׁש  ְלִהְתַלבֵּ ָהֱאלִֹקית  ֶנֶפׁש  ַעל  ּבוֹ  ּגוְֹבִרים  ֵאין  ה,  ִליפָּ ַהקְּ ד  צַּ מִּ שֶׁ ּוַמֲעשֶׂה 
לוֹם... ְולֹא ָעַבר  ָאם ַחס ְושָׁ ָאר ְרַמ"ח ֵאָבִרים ְלַהֲחִטיָאם ּוְלַטמְּ ה ּוִבשְׁ ַח ּוַבפֶּ מֹּ בַּ
ָעה ַאַחת  ֲאִפּלּו שָׁ ע  ם ָרשָׁ ָעָליו שֵׁ ִנְקָרא  ְולֹא  ַיֲעבֹר ְלעוָֹלם,  ְולֹא  ָמיו  ִמיָּ ֲעֵבָרה 

ל ָיָמיו. ְוֶרַגע ֶאָחד כָּ

ֶנֶפׁש  ְלאוֹר  ר  ה ֲאשֶׁ ַהזֶּ ְתרוֹן  יִּ ֵני שֶׁ ִמפְּ ָלל,  כְּ יק  ַצדִּ ִנְקָרא  ֵאינוֹ  ֵכן  י  פִּ ַעל  ...ְוַאף 
ה  לֹשָׁ שְׁ א בִּ יָלא, ֵאינוֹ ֶאלָּ ְדֶחה ִממֵּ ה ַהנִּ ִלפָּ ל ַהקְּ ְך ְוִסְכלּות שֶׁ ָהֱאלִֹקית ַעל ַהחֹשֶׁ
ל  שֶׁ ְוַעְצמּוָתּה  ַמהּוָתּה  ַעל  ְוַעְצמּוָתּה  ַמהּוָתּה  בְּ ְולֹא  ְלֵעיל,  ִרים  ְזכָּ ַהנִּ ים  ְלבּושִׁ

ה. ִלפָּ ַהקְּ

לֹא  ַהשְָּׂמאִלי  ָחָלל  בֶּ שֶׁ ה  ִלפָּ ַהקְּ מֵּ שֶׁ ֲהִמית  ַהבַּ ֶנֶפׁש  ל  שֶׁ ְוַעְצמּוָתּה  ַמהּוָתּה  י  כִּ
ּלּות  ִהְתגַּ ִסיל ָהַרע בְּ ינוִֹני... ַוֲאַזי ָיכוֹל ִלְהיוֹת ִסְכלּות ַהכְּ בֵּ קוֹמוֹ בַּ ָלל ִממְּ ִנְדָחה כְּ
ר  ֶהתֵּ ין בְּ ה, בֵּ ִמּיּות עוָֹלם ַהזֶּ שְׁ ֲאָוה ְלָכל ִעְנְיֵני גַּ ָחָלל ַהשְָּׂמאִלי, ְלִהְתַאּווֹת תַּ ִלּבוֹ בֶּ

לוֹם... ִאּסּור ַחס ְושָׁ ין בְּ בֵּ

הבחנה זו משחררת אנשים רבים מחיים של צביעות ומהצורך המדומה להעמיד פנים שהם משהו 
נפשו  של  המהותית  בשניותה  ההכרה  עצם  אליה.  להגיע  יוכלו  לא  שלעולם  בדרגה  שהם  שאינם, 
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מאפשרת לאדם להכיר בכך שישנה שלימות שאין הוא יכול להגיע אליה, ויחד עם זה לשאוף בכל 
מאודו להגיע לשלימות שהוא יכול לה, ובכך למלא את תפקידו האלוקי.

ואין הוא  נובעות מיסוד מהותי בתוכו,  יודע שתאוותיו ומחשבותיו הבלתי-רצויות  מאחר שהאדם 
מצווה לעוקרן מהשורש – ממילא אין מציאותן בתוכו נוראה ואין היא מחייבת משבר פנימי ללא 
מוצא. אדרבה, דווקא מתוך ידיעה זו יכול האדם להגיע לשלימות בתוך נפשו. יכול הוא להיות כצדיק 

בכל פרטי חייו – ובאותה שעה להמשיך ולעמוד במאבק תמידי בתוך נפשו.

מעמד מוסרי חדש 

דמות רוחנית כזו מציב ספר התניא כמעמד מוסרי חדש –ה״בינוני״. הבינוני הוא גיבורו של הספר, 
אליו הוא מכוון, עליו הוא מספר, ועל שמו הוא נקרא. הבינוני הוא ה׳עובד אלוקים׳, שכל ימיו הם 
מלחמת נצח למען האלוקי, שמאבקו עם נפשו הוא כולו המנון שבח לבורא. הבינוני, כאידיאל שאליו 
ישאף האדם, פותח פתח לכל אדם, בכל מקום ובכל דרגה למצוא את מקומו בין כלל השואפים להיות 

עליונים – עובדי ה׳ באמת.

)ההסברים מתוך ׳ביאור תניא׳ של הרב עדין שטיינזלץ(

מקור 4  ספר התניא, פרק י״ד
ָאָדם  ל  כָּ ְך, שֶׁ ִיְמשֹׁ ָאָדם  ל  כָּ ְוַאֲחֶריָה  ָאָדם,  ל  כָּ ת  ִמדַּ ִהיא  ינוִֹני  ַהבֵּ ת  ִמדַּ ה,  ְוִהנֵּ
ָבר  הּו דָּ זֶּ ַרע, שֶׁ ינוִֹני ֵאינוֹ מוֵֹאס בָּ י ַהבֵּ ָעה. כִּ ָכל ֵעת ּוְבָכל שָׁ ינוִֹני בְּ ָיכוֹל ִלְהיוֹת בֵּ
א )תהלים לד טו(: "סּור ֵמַרע ַוֲעשֵׂה  ווֹת. ֶאלָּ ים שָׁ ל ָהִעתִּ ב, ְולֹא כָּ סּור ַללֵּ ַהמָּ
כֶֹלת,  ְוַהיְּ ִחיָרה  ַהבְּ ֶהם  בָּ ָבה, שֶׁ ּוַמֲחשָׁ ּבּור  דִּ ַמֲעשֶׂה  בְּ ׁש  ַממָּ פַֹעל  בְּ ַהְינּו  דְּ טוֹב", 
ֲאַות ִלּבוֹ  הּוא ֶנֶגד תַּ ם ַמה שֶּׁ ב גַּ ר ְוַלֲחשֹׁ ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה ְלָכל ָאָדם ַלֲעשֹוֹת ּוְלַדבֵּ

ׁש.  ּה ַממָּ ְוֶהְפכָּ

מקור 5  ספר התניא, פרק א׳

מהיכן מקבל אדם כוח להיות בינוני?

ע,  ָרשָׁ ִהי  תְּ ְוַאל  יק,  ַצדִּ ִהי  תְּ אוֹתוֹ,  יִעים  בִּ "ַמשְׁ ה[:  ִנדָּ דְּ ג'  ֶרק  פֶּ סוֹף  ]בְּ ְנָיא  תַּ
ע".  ָרשָׁ ֵעיֶניָך כְּ ה, ֱהֵיה בְּ יק ַאתָּ ּלוֹ אוְֹמִרים ְלָך ַצדִּ ל ָהעוָֹלם כֻּ ַוֲאִפּלּו כָּ

מקור 6  ספר התניא, פרק י״ד
ע".  ָרשָׁ ִהי  תְּ ְוַאל  יק  ַצדִּ ִהי  "תְּ ב(  ל,  )נדה  בּוָעה,  ַהשְּׁ ְלׁשוֹן  ֶפל  כֶּ יּוָבן  ּוָבֶזה 
ְצִריִכים  ה  ָלמָּ יק",  ַצדִּ ִהי  "תְּ אוֹתוֹ  יִעים  בִּ שְׁ מַּ שֶׁ ֵמַאַחר  י  כִּ  , מּוהַּ תָּ ִלְכאוָֹרה  דְּ
יק,  ל ָאָדם זוֶֹכה ִלְהיוֹת ַצדִּ ֵאין כָּ ּום שֶׁ א ִמשּׁ ע? ֶאלָּ א ִיְהֶיה ָרשָׁ לֹּ יעוֹ עוֹד שֶׁ בִּ ְלַהשְׁ
ְהֶיה ָהַרע  יִּ ֱאֶמת ְושֶׁ ג ַעל ה' בֶּ ְך, ְלִהְתַענֵּ ל כָּ ֶזה כָּ ִחיָרה בָּ ט ַהבְּ פַּ ְוֵאין ָלָאָדם ִמשְׁ
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ֶזה  בָּ ִנים, שֶׁ ל פָּ ע" ַעל כָּ ִהי ָרשָׁ ִנית: "ַאל תְּ יִעים שֵׁ בִּ ֱאֶמת. ְוָלֵכן ַמשְׁ ׁש בֶּ ָמאּוס ַממָּ
ׁש  ִלּבוֹ ְוִלְכבֹּ בְּ ֲאָותוֹ שֶׁ רּוַח תַּ ל בְּ ִחיָרה ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה ְלָכל ָאָדם ִלְמשֹׁ ט ַהבְּ פַּ ִמשְׁ
ין  ְבִחיַנת "סּור ֵמַרע" בֵּ ין בִּ ל ָיָמיו, בֵּ ָעה ֶאָחת כָּ ע ֲאִפּלּו שָׁ א ִיְהֶיה ָרשָׁ לֹּ ִיְצרוֹ שֶׁ

ְבִחיַנת "ַוֲעשֵׂה טוֹב".  בִּ

מקור 7  מאמר דיבור המתחיל ברוך הגומל, י״ב תמוז ה׳תשל״ז

כיצד בדיוק עוזרת השבועה?

ִהי  תְּ ְוַאל  יק  ַצדִּ ִהי  תְּ אוֹתוֹ  יִעין  בִּ ַמשְׁ ַז"ל  ַרּבוֵֹתינּו  ָאְמרּו  ֵהנָּה  דַּ הּוא,  ְוָהִעְנָין 
יִעין  בִּ ַמשְׁ ּוֵפירּוׁש  ָמה,  שָׁ ַהנְּ ֶאת  יִעין  בִּ ַמשְׁ ּגּוף  בַּ ָמה  שָׁ ַהנְּ ְיִריַדת  ְדִלְפֵני  ע,  ָרשָׁ
יִעים אוֹתוֹ )ַאז ִמ'ֶזעִטיְגט ִאים ָאן(  בִּ שְׂ מַּ ׁשוֹן שׂוַֹבע, שֶׁ יִעין ִמלָּ בִּ ַהְיינּו )גַּם( ַמשְׂ
ּיּוַכל ָהָאָדם ְלַמּלאוֹת  ְכֵדי שֶׁ י בִּ ָהיּו לוֹ ִלְפֵני ֶזה. כִּ ֵעֶרְך ֵמַהּכֹחוֹת שֶׁ ּלֹא בְּ כֹחוֹת שֶׁ בְּ
ּלֹא ַלֲעבוֹר ֶאת  ע, שֶׁ ִהי ָרשָׁ ְצווֹת, ְוַאל תְּ ִקּיּום ַהמִּ יק, בְּ ְתִהי ַצדִּ בּוָעה דְּ ּתוֶֹכן ַהשְּׁ

ֶרְך כו', ָצִריְך ִלְנִתיַנת ּכַֹח ְמיּוָחד.  ַהדֶּ
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ג. קושיה עצומה

בחלקים הקודמים של השיעור למדנו על חידושו של אדמו״ר הזקן: לא מצופה מכל אדם להיות צדיק 
שהופך את נפשו הבהמית למאוחדת עם נפשו האלוקית ושתרצה ותשאף לאותם דברים רוחניים, 
השפעת  תחת  יהיו  בלבד  והמעשה  הדיבור  שהמחשבה,   – היא  המשמעות  בינוני.  להיות  רק  אלא 

הנפש האלוקית, אף שנפשו הבהמית עדיין עומדת בתוקפה ושואפת לדברים בהמיים וגשמיים.

אך אם נחשוב על כך בצורה מעשית, הרי גם ה״בינוני״ – כפי שאדמו״ר הזקן מתאר אותו – הוא משהו 
לא מעשי עבורנו. הבינוני, הרי ״לא עבר עבירה מימיו״! אז מה עוזר לנו חידושו של אדמו״ר הזקן? הרי 

בין כך זה לא משהו שרוב האנשים יכולים אפילו לחלום להגיע אליו.

מצד שני, אדמו״ר הזקן כותב בהקדמתו לספר התניא, שזוהי דרך ארוכה וקצרה לכל אחד, וקרוב אליך 
הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו.

בשיחה משנת תשמ״ח, שואל הרבי בדיוק את השאלה הזו:

<< הרבי 
הלוואי בינוני...

בהתחלת ספר התניא: ״תניא ]בסוף פרק ג׳ דנדה[ משביעים אותו תהי צדיק וכו׳״ 
עד להפלאת מעלת  כו׳,  ובינוני  בפרטי הדרגות דצדיק  הביאור  ולאחרי אריכות   –
המאמר  המשך  מבאר   – לעולם״1  יעבור  ולא  מימיו  עבירה  עבר  ש״לא  הבינוני 
ממש,  רשע  ״ולא  דייקא,  ״כרשע״  כרשע״2,  בעיניך  ״היה  כו׳״(  אותו  )ד״משביעים 
להיות  זוכה  אדם  כל  ״שאין  צדיק,  דרגת  לא  כלומר,  בינוני״3,  עצמו  שיחזיק  אלא 
צדיק ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך״, אלא דרגת בינוני )״אל תהי רשע״(. 
ש״מדת הבינוני היא מדת כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך, שכל אדם יכול להיות 

בינוני בכל עת ובכל שעה״4.

ואינו מובן: כיצד מתאים ענין זה עם המציאות בפועל כפי שידע איניש בנפשיה?! 
וכידוע הפתגם של ר׳ הלל מפאריטש ״הלואי בינוני״!

וההסברה בזה – על פי מה שכתב הרמב״ם ״כשמשביעין הדיינין את הנשבע אומרים 
לו לא על דעתך אנו משביעים אותך אלא על דעתנו״:

 

1( ריש פרק יב.
2( ריש פרק א.

3( פרק יג.
4( ריש פרק יד. 
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מקור 8  חומש שמות, פרק כ״ב, פסוקים ט-י׳
בפרשתנו אנו קוראים על הרעיון של שבועה. כשאדם תובע את חבירו לדין תורה, במקרים 

מסוימים עליו להישבע על אמיתות טענותיו.

ר  בַּ מֹר, ּוֵמת אוֹ ִנשְׁ ֵהָמה ִלשְׁ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמוֹר אוֹ ׁשוֹר אוֹ שֶׂה ְוכל־בְּ י־ִיתֵּ כִּ
ְמֶלאֶכת  בִּ ָידוֹ  ַלח  ֵניֶהם, ִאם־לֹא שָׁ ין שְׁ ְהֶיה בֵּ ֻבַעת ה׳ תִּ ֵאין רֶֹאה. שְׁ ה  בָּ ִנשְׁ אוֹ 

ם.  לֵּ ָעָליו ְולֹא ְישַׁ ֵרֵעהּו ְוָלַקח בְּ

מקור 9  משנה תורה, הלכות שבועות, פרק ב׳, הלכה ט״ז
על  בפיו  נשבע  אדם  לפעמים,  השבועה.  בתהליך  חשובה  נקודה  הרמב״ם  מלמד  שבועות,  בהלכות 
משהו מסוים, אך במחשבתו מעניק לכך פרשנות אחרת. באופן הזה, הוא יכול ״לעבוד״ על בית הדין. 
וכך מרגיש  הוא אכן אומר את המילים שהם מבקשים ממנו לומר, אך בליבו מתכוין למשהו אחר, 

שלא שיקר בנפשו.

כדי למנוע זאת, תיקנו חכמים תקנה מיוחדת בנוסח השבועה:

ָאנּו  ָך  ְעתְּ דַּ ַעל  לֹא  לוֹ:  אוְֹמִרים  ע,  בָּ שְׁ ַהנִּ ֶאת  ִנין  יָּ ַהדַּ יִעין  בִּ שְׁ מַּ שֶׁ כְּ ְלִפיָכְך 
נּו. ְעתֵּ א ַעל דַּ יִעים אוְֹתָך, ֶאלָּ בִּ ַמשְׁ

כאשר השבועה נתלית בדעת הדיינים הנשבע אינו יכול לשחק משחקים. לא משנה מה הוא חושב, 
אלא מה הדיינים חושבים.

מה הקשר בין ההלכה הזו לענייננו?

בשיעורים קודמים למדנו שלכל הלכה בתורה יש גם משמעות עמוקה בחייו הרוחניים של היהודי. 
גם בהלכה ׳טכנית׳ זאת – השבועה על דעת הדיינים – מתחבא מסר חשוב ומעודד לחיים.

למדנו לעיל, שהכוח להיות בינוני ולא להיות רשע, ניתן ליהודי בשבועה שהושבע קודם לידתו – 
״תהי צדיק, ו)לפחות( אל תהי רשע״. כמו כן למדנו ששבועה זו היא גם מלשון שובע, היא – משֹביעה 

– נותנת כוחות לכל יהודי להגיע לכך.
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<< הרבי 
שבועה על דעת בית-דין של מעלה

כאשר בית-דין של מעלה ״משביעים אותו )לפני צאתו לאויר העולם( תהי צדיק ואל 
תהי רשע״ – אין שבועה זו על דעת האדם דלמטה, אלא על דעת בית-דין של מעלה.

ומצד הדעת דבית-דין של מעלה – הרי: 

רק הקב״ה יודע לחשב זכויות ועוונות 

ֵעת  בְּ או  המצוה,  עשיית  ֵעת  בְּ האדם  של  ומצבו  מעמדו  יודע  מעלה  של  בית-דין  א( 
שנכשל חס ושלום בענין של חטא )על כל פנים חטא מלשון חסרון( הקשיים המיוחדים 
שלו וכו׳ וכו׳, ובמילא, יתכן שמצוה אחת, אפילו מצוה קלה, נחשבת אצלו לריבוי גדול, 
עולם ומלואו, שלא בערך לגבי כמה ענינים בלתי-רצויים – על דרך מה שכתב הרמב״ם5 
יש  גודלם,  לפי  אלא  והעוונות  הזכיות  מנין  לפי  אינו  כו׳(  הזכיות  )חשבון  זה  ״שיקול 
זכות שהיא כנגד כמה עוונות״, מצד איכות המצוה, או מצד מעמדו ומצבו של האדם 
כו׳, ומסיים, ״ואין שוקלין אלא בדעתו של א-ל דעות, והוא היודע היאך עורכין הזכיות 

כנגד העוונות״.

הכישלון הוא זמני בלבד 

ב( בית-דין של מעלה יודע שכאשר יהודי נכשל חס ושלום בענין בלתי-רצוי, אין זה 
אלא לפי שעה בלבד, ובודאי שסופו לעשות תשובה, כמו שכתוב6 ״לא ידח ממנו נדח״, 

שאז נהפכים אפילו הזדונות לזכיות7.

הכישלון אינו אמיתי 

ג( בית-דין של מעלה יודע שגם באותה שעה שנכשל, חס ושלום, בענין בלתי-רצוי, 
אין זה מצד רצונו האמיתי, כפסק דין הרמב״ם8 שכל אחד ואחת מישראל ״רוצה הוא 

לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו״.

ומכיון שכן, הרי השבועה ״תהי צדיק ואל תהי כו׳״ היא מלכתחילה על יסוד הידיעה 
דכל הנזכר לעיל, ובמילא, גם כאשר דנים את האדם לוקחים בחשבון כל הנזכר לעיל – 
נוסף לכך שגם ה״דין״ עצמו הוא באופן של חסד ביחס לבית-דין של ַמָטה, שלכן, בנוגע 
)כידוע  ַמָטה  לבית-דין של  בנוגע  כן  מועילה תשובה, מה שאין  ַמְעָלה  לבית-דין של 

תשובת הנודע ביהודה(9.

– צדק שעושה בנפשו מגיע למסקנה ש״הלואי״ שהיה  גם כאשר מצד החשבון  ולכן, 
בדרגת בינוני – הרי, בידעו שהשביעוהו מלכתחילה על דעת בית-דין של מעלה, ולא 
דעתו, אזי, החשבון-צדק שמצד דעתו אינו מביא אותו למצב ש״ירע לבבו ויהיה  על 

5( הל׳ תשובה ג, ב.
6( שמואל ב' יד, יד.

7( יומא פו, ב.
8( הל׳ גירושין ספ״ב.



13

עצב ולא יוכל לעבוד ה׳ בשמחה ובטוב לבב״, אלא אדרבה – שמוסיף בעבודתו מתוך 
שמחה וטוב לבב, כולל ובמיוחד – תשובה בשמחה, תשובה עילאה, עד כדי כך, שאפילו 
אם היה איזה ענין בלתי רצוי, הרי הוא מתהפך לטוב, כאמור, ״זדונות נעשו לו כזכיות״.

 משיחות שני, חמישי ושני – ח׳, י״א וט״ו אייר, ה׳תשמ״ח, רשימת השומעים בלתי מוגה

תורת מנחם ה׳תשמ״ח, חלק ג׳ ע׳ 265

הרבי אומר, שלמרות שכשהאדם עושה חשבון צדק בנפשו, נראה לו שהוא רחוק מדרגת 
לגמרי  יתייאש  אל  בקרבו.  לבו  ייפול  אל  רשע,  של  לקטגוריה  נכנס  ובמילא  הבינוני, 

מהמלחמה. 

הרבי מסביר, שמכיון שהשבועה היא על דעת בית דין של מעלה, ושם הרי רואים ללבב 
– אם כן בית הדין של מעלה רואה את התמונה הכוללת, את קשיי היהודי, את הרקע 
שלו וכן הלאה, ורק הם יכולים להחליט מהי החשיבות האמיתית של מצווה או חסרון. 

ולכן, על האדם להמשיך לעבוד את ה׳ בשמחה ובטוב לבב, ולסמוך על כך שבית הדין 
של מעלה דן אותו בחסד.

אנו  בו  קטן  מעשה  כל  ידי  שעל  הבנו  תניא  כשלמדנו  עכשיו  עד  אם  אחרות,  במלים 
נכשלים, אנו כבר נופלים מהקטגוריה של בינוני, בא הרבי ומסביר לנו שרק בית דין של 
מעלה מחליט איזה מעשה נחשב עוון ובאיזו עוצמה. ולכן עלינו להמשיך לעבוד את ה׳ 

בשמחה ובטוב לבב, והקב״ה ישפוט אותנו בחסדו.

מסופר שרבינו הזקן אמר פעם על עצמו שהוא בינוני )כשם שרבה אמר כך על עצמו(, 
וכשהחסיד ר׳ מרדכי ליעפלער אמר לו: ״רבי, גם אני אינני רשע...״, ענה לו רבינו: ״ומה 

רצונך, הלא בבינוני ישנן ת׳׳ק )חמש מאות( מדריגות... ״

ואולי יש לומר, שבשיחה זו, הרבי הוסיף חמש מאות מדריגות לבינוני...

9( או״ח מהדו״ק סל״ה.


