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א. גישה חדשה      

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

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...
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ב. האידיאל: הבינוני 

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 ִנְקָרא ָעָליו שֵׁ ְ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

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׳
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
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ְהֶיה ָהַרע  יִּ ֱאֶמת ְושֶׁ ג ַעל ה' בֶּ ְך, ְלִהְתַענֵּ ל כָּ ֶזה כָּ ִחיָרה בָּ ט ַהבְּ פַּ ְוֵאין ָלָאָדם ִמשְׁ
ֶ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
ִ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

<< 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״:

מקור 8  חומש שמות, פרק כ״ב, פסוקים ט-י׳

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

ָ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

1( ריש פרק יב.
2( ריש פרק א.

3( פרק יג.
4( ריש פרק יד. 
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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.
9( או״ח מהדו״ק סל״ה.
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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
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