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  .ה.ב.ת.נ.בלומה בת בצלאל ת* נ יחיאל מנח	 ב� דוב "לע

  

  

  שופטים

 ְוָ�ְפט# ִלְ�ָבֶטי� ְל� ֹנֵת� י�ֶק ֱא� 'ה ֲאֶ�ר ְ�ָעֶרי� ְ�ָכל ְל� ִ�ֶ�� ְוֹ�ְטִרי� ֹ�ְפִטי�   
   .)ח"ז י"דברי� ט( ֶצֶדק ִמְ�ַ%ט ָהָע� ֶאת
מפני , וג� אנו נפתח בו את המאמר .בפסוק זה פותחת הפרשה את דבריה    

. 'אנחנו'אשר ה� בעצ� , השוטרי�שבפסוק הזה יש מסר ענק לכל השופטי� ו
  ?מה כוונת המשורר והסופר

' חזקוני שמות ד(זכינו והתחבבנו לפני מל2 המלכי� יותר מכל האומות ' ברו2 ה   

וכל זאת , )ש�(' ִי3ְָרֵאל ְבֹכִרי ְ�ִני'ונבחרנו להיות בניו היקרי� כפי שנאמר  )ב"כ
וותיו ברמה הגבוהה של בזכות ההתבטלות שלנו לבורא ולתורתו והכניעה למצ

שנה במעמד הר  3300כאשר גולת הכותרת שלנו הייתה לפני ', נעשה ונשמע'
 . סיני שאז הקשר שלנו ע� הבורא התעצ� והתרומ� לפסגה הגבוהה ביותר 

6ָתוֹ  ְ�יֹו�'כפי שנאמר בפסוק על מעמד הר סיני , לרמה של חתונה ' ש ג"שה( 'ֲחת7

ומאותו רגע הנהלת העול� נמסרה , שראליו� חתונת הבורא ִע� ַע� י )א"י
בהתא� לחוזה של , אלינו וקיבלנו את המפתחות והשליטה בכל התחומי�

8ַֹתי ִא�'   .)'ו ג"ויקרא כ(... 'ֵ�ֵלכ# ְ�ח7
אכ� לאור2 כל ההיסטוריה ראינו וחזינו שיהודי� ע� איכות רוחנית גבוהה    

יהושע עצר ! מישורי�שלטו בכיפה בכל ה, ופנימיות טהורה וקדושה צרופה
חוני המעגל הוריד גש� , אליהו עצר את הגש� שלוש שני�, את תנועת השמש

ל "המהר, לתחייה' עצמות יבשות'יחזקאל הקי� , במינו� ובעוצמה שהוא רצה
וה�  .באבא סאלי הורה לנכי� מלידה לקו� מכסא גלגלי� , מפראג ברא גול�

מת הדוגמאות הארוכה וזו רק דוגמית מרשי, החלו לצעוד כאחד האד�
  .והמפורסמות אינ� צריכות ראיה, והעמוקה של קדושי עליו� ששלטו בכיפה

ומה שמעניי� כא� זה שלאור2 כל הדר2 אנו רואי� שהכוחות העצומי� הללו    
ולא  .ניתנו רק לצדיקי� וִיראי אלוקי� העמלי� בתורה מתו2 קדושה וטהרה 

בי� דפי תכ� נדפד: רגע וברשו, לאנשי שררה ויוקרה ומעמד ועוצמה
ע� 'ונראה מספר עובדות , ההיסטוריה בכדי להבי� היטב את עומק הדברי�

   .'מסמכי�

מבואר במדרש שבתקופתו של רבי שמעו� ב� שטח הייתה גזירה והגשמי�     
. ואנשי הדור ביקשו מהצדיק חוני המעגל שיתפלל עבור� על הגש�, לא ירדו

  ?מה עשה אותו צדיק
: וכ2 אמר  ,סימ� איתו עיגול על החול ונעמד בתו2 העיגוללקח מקל ו    

נשבע אני בשמ2 . שאני כב� בית לפני2, בני2 שמו פניה� עלי! ריבונו של עול�
ומיד  ,עד שתרח� על בני2 ותוריד לה� גשמי�, הגדול שאיני זז מכא�

  .גש� חלש" לטפט:"התקדרו השמי� בענני� והחל 
ריבונו : והמשי2 בתפילתו וכה אמר, פיקראה חוני שהגש� שיורד אינו מס   

, "בורות שיחי� ומערות"אלא גש� שימלא , לא כזה גש� ביקשתי! של עול�
   .ומיד החלו לרדת ִגְ�ֵמי זע: בשצ: קצ:

לא ! ריבונו של עול�: והמשי2 בתפילתו ואמר, "עז מדי"ראה חוני שהגש�    
אר במדרש ומבו, "גשמי רצו� ברכה ונדבה"אלא  .כזה גש� ביקשתי 

עד שנאלצו כול� , שבאותו רגע הגש� התווסת והתמת� וירדו גשמי ברכה
  .)'ח' תענית ג( לצאת מירושל� ולעלות להר הבית מפני שפע מי הגשמי�

שבשעת הבצורת חל>  .סיפור דומה אנו מוצאי� בגמרא על רבי יהודה     
מזג ובאותו רגע השתנה , נעליו כמו אבל והראה לבורא עול� שהוא בצער

  .:)תענית כד( האוויר מקצה לקצה וירד גש� מבור2
מעשה נוס: על עניי� הגש� מצאנו ע� רבי חנינא ב� דוסא שהיה הול2     

נשא עיניו ? מה עשה אותו צדיק. בדר2 וירד עליו גש� והגש� ציערו מאוד
? וחנינא בצער) מהגש�(כל העול� בנחת ! ריבונו של עול�: ואמר, לשמי�

שוב פע� נשא עיניו  .לאחר שהגיע רבי חנינא לביתו  .ומיד פסק הגש�
וחנינא ) מחוסר גש�(כל העול� בצער ! ריבונו של עול�: ואמר, לשמי�
  .:)יומא נג(מיד חזר הגש� לרדת ? בנחת

א2  .הסיפורי� הללו הפזורי� בתלמוד ה� רק מקב> צר וקצר מתו2 רבי�    
שאל כעת שאלה לא וברשות הקוראי� המתוקי� נ, נסתפק בזה לעת עתה

  !אבל מוכרחת . נעימה 
וביקשו ממנו " חוני המעגל"מדוע בזמ� הבצורת הלכו אנשי העיר לצדיק    

ל "מישהו כמו מפכ? למה ה� לא הלכו למישהו יותר פופולארי? ישועה
ל מס הכנסה או שופט בית המשפט או שר בלי תיק או שר "המשטרה או מנכ

  ?אישיות בכירה וכבירה שכזולמה ה� לא פנו ל... שתפרו לו תיק

היה ברור לה� שכל האנשי� המענייני� הללו לא ... אבל, לא נעי� להגיד    
ה� ידעו שא� שופט בית המשפט העליו� היה עושה עיגול ונכנס . היו מועילי�

אלוקי� היה ', אני לא יוצא .א� אתה לא מוריד גש� ' 'לתוכו ואומר לה
א2 אני גש� לא , ה יכול להישאר בתו2 העיגול לנצחמבחינתי את'אומר לו 

ר הכנסת היה הול2 ברחוב והיה יורד עליו גש� והוא היה "א� יו! 'מוריד
! הגש� לא היה פוסק, "אני בצער"נושא את עיניו הטהורות לשמי� ואומר 

זה לא היה מקד� , ל המשטרה היה מוריד נעליי� ואפילו גרביי�"א� מפכ
  .את הגש�

מי הצליח להוריד אותו ולווסת את עוצמתו על ידי ? יכל על הגש�מי כ�     
מי עצר את הגש� כאשר הגש� הפריע לו ללכת ? ע� אלוקי�" דיבור ישיר"

  ?"הורדת הנעל"מי הצליח להוריד גש� על ידי ? ברחוב

רק אות� יהודי� קדושי� וטהורי� המוסרי� נפש� על התורה    
בעל "ווטו אותו כרצונ� ברמה של ה� אלו ששלטו בעול� וני, ומצוותיה

  ".מקיי�' צדיק גוזר וה"בבחינת , "הבית

מה כל כ2 : והשאלה מבצבצת ועולה ודוהרת וממריאה בראשו של כל אד�   
עד כדי כ2 שאלוקי� מתנהג אית�  .מיוחד בעמלי התורה ומדקדקי המצוות 

ידוד עד כדי ש .כיצד יתכ� שה� מגיעי� לרמה כל כ2 גבוהה ? בחיבה שכזו
בפרשת השבוע שלנו טמו� הסוד  ?המערכות ושבירת החוקי� והכללי�

  :וכדלהל�, והיסוד הגדול
כולנו יודעי� ', התקווה'למרות ההמנו� הכביר והמילי� המהפנטות של    

ולא ', להיות ע� חופשי בארצנו'שתקוות היהודי האמיתי מעול� לא הייתה 
, ותה צו: ועושה מה שבא לולהיות פרפר חופשי ומאושר השט מעלה לעלה וש

באר> הקודש ע� ' הייתה להיות עבדי ה אלא תקוותנו ושאיפתנו מאז ומעול�
כאשר דעת התורה שולטת ומוכתרת , בניי� בית המקדש וממלכת הסנהדרי�

, מתו2 הכרה מלאה בהמנו� הקדמו� שתיקנו לנו חכמנו, בכל מקו� וכל פינה
שבראנו לכבודו ונת� לנו תורת ברו2 אלוקינו 'אשר מילותיו הכבירות ה� 
  .כפי שאנו מזכירי� בתפילה מידי י�', אמת וחיי עול� נטע בתוכנו

אי� לנו ספק שזו הייתה שאיפת� והשקפת עולמ� של רבי שמעו� בר יוחאי    
י הקדוש ובאבא סאלי וכל רבותינו הקדושי� שיראת אלוקי� זרמה "והאר
ו התכלית והמטרה של האד� וא: אנו בטוחי� שזו הדר2 הנכונה וז, בדמ�

וזה בעצ� הסוד שעומד מאחורי הכוח העצו� , ועל כ2 נתוגמל לנצח .היהודי 
ולמי , אשר שלטו בעול� וניווטו את נתוניו כרצונ�, שראינו אצל גדולי ישראל

  :נתמצת עברו את המסר במילי� ברורות .י� את הדברי� ישלא הבי� עד

כ2 יש לו יותר  .ותורתו ' ה ככל שהאד� מתקדש ומתמסר יותר למע�   
 . ולעצור שמש  . להוריד גש� ! יכולת לנתב את העול� ולעשות בו כרצונו

כפי שראינו בדוגמאות , ולהחיות מתי� . ולהוריד גשמי�  .ולהקי� נכי� 
 )ח"ז י"ט שופטי� ושמש מאור(מפני שהנהגת העול� נמסרה לעמלי התורה . ל"הנ

וזו ג� הסיבה שבזמ� שבר וצרה , )א"עג "תענית כ(והבורא עושה את רצונ� 
לא הולכי� לבקש ברכה משר האוצר ולא מנשיא המדינה  .ונזק ומחלה 

אלא פוני� רק לתלמידי חכמי� , ואפילו לא משופט עתיק או פקיד ותיק
צדיק גוזר 'הנמצאי� במסגרת של , ע� מל2 העול�' דיבור ישיר'שיש לה� 

  !)ב"ז ע"ק ט"מו(' מקיי�' וה
  

  : הנקודה הזו אנו רואי� בפסוק הפותח של הפרשהואת    
, והמפקח של עצמו' השופט'האד� אמור להיות  � ְל. ִ-ֶ-� ְוֹ+ְטִרי� ֹ+ְפִטי�   

וא� חלילה . ולבחו� ולבדוק את מעשיו והתנהגותו א� הוא צועד בתל� הישר
מו ולאל> את עצ' השוטר'עליו להיכנס לנעלי  .הוא מגלה מחדל ועיוות בעצמו 

  . ולשוב לדר2 הנכונה, להשתנות
ה� ', בכל המישורי�'את הביקורת הזו האד� צרי2 לעשות  �  ְ+ָעֶרי. 0ְָכל   

  ...ברוחניות וה� בגשמיות
, ילדי�, אישה[שהאד� מקבל ' המתנות'ג� בכל  � ְל. ֹנֵת� י.ֶק ֱא2 'ה ֲאֶ+ר   

דוק היכ� הוא נמצא ג� ש� עליו לעשות בדק בית רוחני ולב, ]בריאות, פרנסה
  .בסול� העולה בית אל

הא� השכינה שורה בביתו ואשתו ? כיצד נראי� חיי הנישואי� שלו*    
או שהיא נמצאת בצער ונראית כמו אחרי הפגזה  .מחייכת ללא הפסקה 

  ?אווירית
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. זה שבחי� ומחמאות, ת  האישהאחד הכוחות שמניעי� א   
מחיות אותה ונוטעי� בה כוחות וטע� , מילי� אלו שנאמרות לה
אלא שלא פע� ולא פעמיי� נשמעת . להמשי� ולהשקיע בבית

קשה לי , אני לא יודע לעשות את זה, זה לא בשבילי: הטענה
  ?מה באמת הפיתרו� לכ�... להלחי� משפטי� מפרגני�

לא ביקשו ממ� לחבר  !תהיה טבעי, ראל תהיה משור: בעל יקר   
 .פשוט תהיה ענייני, חרוזי� ולנסח את עצמ� בצורה ספרותית

תשא  אוויר כמה ? נכנסַת לבית והרחַת ריח של עוגה או מאכל
איזה ריח נפלא יש : ואז תאמר, תראה שקלטַת את המצב, שניות
פעלַת , במילי� פשוטות אלו? מה הכנת אשתי היקרה, בבית
שאתה מודע  ההראת, את ופרגנת על הריח הנפלאהחמ. הרבה

את , פתחת פתח לשיחה, שידרת שהנ� נהנה ממעשיה, להשקעה
, ניקיו� הבית, הזו אתה יכול להעתיק לכל נושא תצורת ההתעניינו

  .השקעה בילדי�, גיהו!
א� צרי� ג� להיזהר שזה לא יהיה מהשפה ולחו! ובצורה    

 150אחת בקשה מבעלה אשה : כמו שקרה במעשה הבא, תמכאני
בעלה נת� לה את הכס  . כיוו� שנעליה בלו, לקנות נעלי�% 

בצהרי� . יתויושמח בשמחת ההתחדשות שאפפה את רע, בשמחה
איזה , תתחדשי: הוא אמר & ואי� שהוא נכנס , חזר הבעל לבית

היא ! לפתע אשתו הסמיקה. זה ממש הול� אות�, נעליי� יפות
ירדתי : והיא החלה לגמג� ולומר, לא ידעה א� לצחוק או לבכות

לכ� במקו� זה , ולא מצאתי משהו כלבבי, לגאולה לקנות נעליי�
אתה לא רואה , אי� אתה אומר לי שהנעלי� יפות .קניתי חצאית
, מצד שני? אינ� יודע איזה נעלי� היו לי עד היו�? שה� קרועות

זה רק מראה לי עד כמה ? אתה לא רואה את חצאיתי החדשה
  .יי� בי ומכיר אותיאתה מתענ

אלא שהוא , רצה להיות בעל טוב והוא פרג� לאשתו, אותו בעל   
והתברר שהוא , לא מעומק הלב, "בצורה מכאנית"עשה זאת 

יותר ממה  &ומחמאותיו הזיקו , את המציאותבכלל לא חי 
  !!!כמוב� שאנו לא ננהג כ�. שהועילו

  
        

î³¾ê ³ê ìë¾ô¾ ñ¼ëî³¾ê ³ê ìë¾ô¾ ñ¼ëî³¾ê ³ê ìë¾ô¾ ñ¼ëî³¾ê ³ê ìë¾ô¾ ñ¼ë , , , ,ë þ¾êô îñ−ë¾ë þ³î− íïë þ¾êô îñ−ë¾ë þ³î− íïë þ¾êô îñ−ë¾ë þ³î− íïë þ¾êô îñ−ë¾ë þ³î− íïíñ−ë¾íñ−ë¾íñ−ë¾íñ−ë¾....        
í−¾¼ô ³ê µ−þ¼ô íñ¼ë¾ íêîþ í¾−êí¾× −×í−¾¼ô ³ê µ−þ¼ô íñ¼ë¾ íêîþ í¾−êí¾× −×í−¾¼ô ³ê µ−þ¼ô íñ¼ë¾ íêîþ í¾−êí¾× −×í−¾¼ô ³ê µ−þ¼ô íñ¼ë¾ íêîþ í¾−êí¾× −× , , , ,þ³î− îë ¼−š¾íñ íñ óþîè íïþ³î− îë ¼−š¾íñ íñ óþîè íïþ³î− îë ¼−š¾íñ íñ óþîè íïþ³î− îë ¼−š¾íñ íñ óþîè íï.... 

 

  

  למגידי השיעורים
  של הלכות סוכה המחשה ללימוד יעיל

  מותאם למגידי השיעוריםדגם סוכה 
, )דפנותוסכך ( םטייהמאפשר פירוק והרכבה של הפר

  הדגמים ניתנים להשאלה ללא תשלום
  זיכוי הרביםמען ל

  

  0503547630 טלפוןניתן להשיג ב
  

  המלאי מוגבל
  

  בעבר היה לזה שימוש מוצלח .ב.נ
  חזי לתא שמע תא שאינו דומהוכבר ידוע  

או שה� גדלי� פרא ללא  &הא� ה� מחונכי� ומחוייכי� ? מה קורה ע� הילדי�*    
  ?ע� הפקרות רוחנית מלאה &הכוונה נכונה 

הא� הוא מקפיד בעבודה על הלכות חוש� משפט ודקדוק מלא בדיני ? מה ע� הפרנסה*    
מיתית ולא בטובת� הא, או שהוא נסח  ע� הזר� ומתעניי� רק בארנקו וקופתו &ממונות 

  ?של לקוחותיו
', הליכה וכו, מישוש, דיבור, שמיעה, האד� זכה לראייה! אותו דבר בנושא הבריאות*    

הא� הוא עובד ? א� מה הוא עושה ע� המתנות הללו, מתנות נפלאות שלא כול� זכו בה�
הליכה , דיבור לשו� הרע, ראייה אסורה['? או שהוא מפעיל אות� כנגד ה &' אית� את ה

  ]...'בירה וכולדבר ע
ובשעת הצור�  & של עצמו ' השופט'האד� צרי� להיות , בכל המישורי�, בכל התחומי�   

  ?וכל זאת למה. כדי לשמור על צביו� רוחני מושל� בכל רגע, והמעניש' השוטר'ג� 
תכלית השפיטה העצמית . )'ט י"� ואב� עזרא בראשית מ"רשב( 'מלכות וגדולה'לשו�  & ִלְ�ָבֶטי�   
כא� בעול� הוא ! אלא כדי להביאו לגדולה ומעלה, האד� אינה כדי להתעלל בו חלילה של

כמו  &ולחיבוב מושל� ממל� העול� ושליטה מלאה בכל המישורי� ' לגדולה גשמית'זוכה 
ויהנה לנצח מזיו ', לגדולה רוחנית'ולאחר פטירתו הוא יזכה , ל"שראינו בדוגמאות הנ

  .השכינה ביחד ע� כל הצדיקי�
' על ידי שהאד� נוהג כ� ומפקח על עצמו ועובד את ה $ ֶצֶדק ִמְ�ַ"ט ָהָע� ֶאת ְוָ�ְפט    

] ההנהגה המתוקנת[' והצדק העליו�'הוא גור� להטות את העול� לכ  זכות , בשלמות
מאור ושמש (ובזכותו ע� ישראל זוכה לישועות ונפלאות , ומידת הרחמי� שולטי� בעול�

  .)אלעזר המודעי ע� רבי', עיי� איכה רבה ב(ובזכותו ניצלי� כול� מגזירות קשות , )ח"ז י"דברי� ט
יש מסר סמוי לכל אד� שיהא השוטר ' שופטי� ושוטרי�'עד כא� ראינו שבציווי למנות    

  :וכעת נראה שהמסר הזה מעוג� ג� בגימטרייה, שלו' על עבודת ה &והמפקח על עצמו 

  $הגימטרייה  $                                              $הפסוק  $        

4ְֹפִטי� ְו4ְֹטִרי� �0ֶ0ִ 
  ְל6 8ְָכל 4ְָעֶרי6 ֲא4ֶר

י6 ֹנֵת� ְל6 הֶ :&אֱ  הוָ הֹ &יְ 
ִל4ְָבֶטי6 ְו4ְָפט> ֶאת 
  ָהָע� ִמ4ְַ=ט ֶצֶדק
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כל אחד צרי� לפקח על 
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ולקיי� את המצוות 
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ז "דברי� י(' ֶמֶל? ָעֶלי� 0ִָ<י� <ֹו�'את המסר הזה אנו מוצאי� ג� באמצע הפרשה בפסוק    

  . בכל התחומי�, את מל� המלכי� &את המל�  עצמושהאד� אמור להמלי� על , )ו"ט
 ַתֲעֶ<ה ִ@י'אשר מסתיימת במילי� , וה אותו ג� בסו  הפרשהנציי� רק שהמסר הזה מלו   

בשלו� , בגשמיות, ברוחניות. עשייה מלאה בכל המישורי�, )'א ט"דברי� כ(' ה 8ְֵעיֵני ַה4ָAָר
  .'בפרנסה וכו, בחינו� ילדי�, בית
? מושלמת' מדוע יש דרישה מוחלטת מהאד� שיקפיד על עבודת ה: וא� ישאל השואל   

  :'הקדמה קצרה'נערו� רגע , בכדי להבי� זאת? בפחות מכ� מה רע
א� עושי� מערכת מי� לבניי� ע� : פירוש". צוואר בקבוק"בעול� יש מושג שנקרא    

א� באיזה קטע קט� של הצנרת משתמשי� , )מ"ס 2.54= ' אינ!=  1צול (צול  8צנרת רחבה 
וא� יעבירו בצנרת הזו , יי�אזי המי� שיעברו בצנרת הזו יהיו מזער, בחלק של חצי צול

מפני שתעבורת הצינור לא נקבעת על פי ! בקלות עלולה להיות בה סתימה & מי ביוב 
  .'הכל'אלא על פי ', הרוב'
נתיבי� שבאמצעו הוא צר ויש בו  10א� יש כביש בעל . היסוד הזה קיי� ג� בכבישי�   

זה קטע קט� הכביש וא� באי, התנועה בכביש הזה תהיה איטית &קטע בעל נתיב אחד 
למרות שבאופ� כללי , אזי מכוניות בכלל לא יוכלו לנסוע עליו &יהיה צר ברוחב חצי מטר 

  !הכביש הזה מבור� בעשרה נתיבי�
, קובע שהכלחובה להבי� , א� רוצי� ליהנות מתעבורה מלאה ומכובדת, שורה תחתונה   

מלאה ורגש מושל�  והחשבו� הזה מלמדנו שא� רוצי� ליהנות מתעבורת יראת שמי�
ויש לכ� , בחיבור ע� הבורא" צוואר בקבוק"נוצר , אחרת. צרי� להדר בכל דבר, לבורא

  .השלכות על רוחניות האד�
  !א� כא� המקו� להצהיר הצהרה חשובה

א� מצד שני צרי� לדעת שא� האד� נמצא במצב . 'הכל קובע בעבודת ה, אמת ויציב   
' יונות ובקושי הוא מצליח להגיש לבורא עבודת הרוחני עדי� והוא מוק  בקשיי� וניס

  !אזי מבחינה רוחנית הוא מושל�, קטנה ודלה וצמוקה וזעומה
מחפש את הלב ' ה[ורחמנא ליבא בעי  &מפני שהבורא לא בא בטרוניה על הבריות    

 15%וא� האד� נמצא במצב שהוא יכול להפיק מעצמו רק , ]שעומד מאחרי המעשה
וברור שאסור לאד� , כי עכשיו זה כל מה שהוא יכול לתת, 100% אזי בשמי� זה נחשב

  .וממיקומו הנמו� בסול� העולה בית אל, להתייאש ולהישבר מהקשיי� המקיפי� אותו
ויש לכ� רמז , זה דיכאו� ועצב ומרה שחורה &' אחד הדברי� השנואי� על ה! ואדרבא   

' שה, )ב"ז כ"דברי� ט(' י6ֶק ֱא: 'ה ָ<ֵנא רֲא4ֶ  ַמGֵָבה ְל� ָתִקי� ְו:א' בפרשתנו כפי שנאמר
  .ולא כ� היא דרכה של תורה, שהאד� מקי� על עצמו' יאוש ומצבה'שונא 

הג� שהוא בקושי מצליח להגיע לאמצע , מי ששוא  להגיע לשלמות: שורה תחתונה   
מה ג� שלפעמי� ', קדוש קדוש קדוש'שלו נאמר ' אי� ספק שג� על עבודת ה &הדר� 
טוב אחד בצער 'מפני שכבר נאמר , של שאר הבריות' חשובה ויקרה יותר מעבודת ה היא

  . )'אבות דרבי נת� ג(' ממאה שלא בצער

דיברנו על שופטי� ושוטרי� והבהרנו שהאד� צרי� להיות השופט והשוטר : טיפ לסיו�   
ו כפי שאנ', פתי ות�'ולא שופט ' חכ�'א� בל נשכח שצרי� להיות שופט . של עצמו

  :מוצאי� במשל הבא
בה העוני כבש כל חלקה , עמדה עיר קטנה &אי ש� בי� גאיות והרי� ונקיקי� וסלעי�    

  .והפרנסה הייתה קשה עד מאוד, והשתלט על כל פינה
בכדי למצוא פיתרו� לבעיית , י חברי� טובי� שהתכנסו לדו� במצב הקשהבעיר זו גרו שנ   

רות שישבו שעות והעלו רעיונות ותכננו תוכניות ה� לא מצאו פיתרו� א� למ. הפרנסה
לפתע צדה עינ� על א� הדר� מרכבה הדורה הנוסעת . ובדי עצותאוה� היו , לבעיה

וה� רקחו  &ובאותו רגע יצר הרע אחז בה� , לאיטה כאשר בעל המרכבה מנמנ� בתוכה
  :את המרקחת הבאה

ואחד מה� קשר את עצמו במקו�  &ה הסוס ה� ניגשו אל המרכבה והתירו את ממנ   
  .ובינתיי� חבירו לקח את הסוס כדי למוכרו בשוק, הסוס והמשי� להוביל את העגלה

ואת מקומו ממלא  &הסוס איננו ? ומה רואות עיניו, כעבור זמ� מה התעורר בעל העגלה   
  :ולפתע פנה אותו ממלא מקו� אל הגביר ואמר, אד�

ובשמי� גזרו עלי שארד שוב  &גלגול הקוד� שלחתי ידי בגזל דע ל� שב, אדוני היקר   
ובדיוק לפני שתי דקות נגמרו החמישי� שנה , לעול� בגלגול של סוס למש� חמישי� שנה

, אנא רח� עלי. א� בקשתי שטוחה בפני�. וחזרתי להיות כאחד האד�, ות� עונשי
  .ושחררני לחופשי

א� הוא ביקש ממנו , לשחררו לאלתר נגעו הדברי� לליבו של הגביר והוא הסכי�   
האיש הבטיח את ההבטחה וזכה להשתחרר . שיבטיח לו שיותר לא יכניס עצמו לגזל

  .וכעבור שעה קלה פנה מיודעינו העשיר אל השוק לחפש לעצמו סוס חדש, מהמושכות

הוא מזהה ! את סוסו האהוב? ואת מי הוא פוגש ש�, הוא מגיע אל השוק   
  .וההרמוניה ביניה� הייתה רבה ונפלאה... זהה אותוהסוס מ... את הסוס

הרי לפני ! סוסי היקר: באותו רגע ניגש הגביר אל הסוס ולחש לו באוז�   
. ולפני ששחררתי אות� הבטחת לי שיותר לא תגנוב, כמה דקות ת� גלגול�

אי� לא חששת מזה ? למה לא הצלחת לעמוד בפיתוי וגנבת שוב פע�
  ...סוסשתתגלגל עוד פע� בתור 

 &את הכימיה הנפלאה בי� הסוס והגביר וקשר הנפש שלה� ' המוכר'ראה    
ומחמת שהגביר לא רצה להיפרד , והוא החליט לעשות מזה קופה גדולה

  .הוא שיל� עבורו כפי שנדרש &מסוסו 
יצר הרע מנסה : והמסר שבו חד וברור כראש הגפרור, עד כא� המשל   

 &לו סיפורי� על גלגולי� וסוסי�  להולי� את האד� שולל והוא מספר
משו� כ� אל לו לאד� . ובעול� העליו� הוא עושה על האד� קופה גדולה

אלא עליו לערו� בדק בית , להיגרר אחר סיפוריו הנפלאי� והמרגשי�
  .עמוק ולנסות לברר כהוג� מה מסתתר מאחרי טענות היצר המשכנעי�

י� זוהרי� והופ� אותה בצבע' עבירה'מפני שלפעמי� היצר צובע לאד�    
וא� האד� לא יהא זהיר , כ� היא דרכו וזוהי מלאכתו', למצוה'בעיניו 

  .הוא עלול ליפול ברשתו, שבתוכו' השופט והשוטר'ויפעיל כנגד היצר את 
המפקחי� על עצמנו ' שופטי�'התפקיד של כולנו זה להיות ... אכ�   
מתו� , ה בתוכנוהמתקני� ומטפלי� בכל מעידה ומרידה שצצ' ושוטרי�'

מבלי להתבלבל משכנועי היצר , בדיקה עמוקה של מעשינו ופעולותינו
רק מי שחי באיכות כזו יכול לעבור את החיי� . ופיתויי הרחוב וגרורותיו

  .ולשרוד מול היצר ותחבולותיו, בשלו�
  ?מי חושב אחרת   
  

  


