
  לא מוגה

(השיחה של  א' אייר תשע"ד.  –החלק השני של המשמר  1/5/2014ה –משמר במגדל  - פרשת אמור

מופיע הרבה ציטוטים ויש להשלים  –הרבי היא מלקוטי שיחות תשל"ז פרשת אמור שיחה ב'. 

  אותם...) 

  והיא תעזור לנו לעורר את מידת הרחמים והאמת התפארת של ספירת העומר.  –שיחה של הרבי 

על הפסוק בצדק תשפוט עמיתך אומר רש"י: "הוי דן את כל האדם לכף זכות". כי לכל אדם יש חיוב 

לשפוט ולא סתם לשפוט, אלא לשפוט לצדק. לדון זה להפעיל את מידת ההגיון ולשפוט לפי ההגיון, 

זה לשעבד את המוחין עד  –אבל החידוש של "הוי דן "  –אבל לשפוט זה כבר להיות אוביקטיבי 

  ותוציא את האמת לאור.  –תבין את האמת ש

  פרק כ"ד בפרשת אמור: 

 ַה�ְִ$ְרֵאִלית ֶ�ן ַ�ַ+ֲחנֶה וַ�ִ(ָצ% יְִ$ָרֵאל ְ�נֵי ְ�ת)' ִמְצִרי ִאי& ֶ�ן וְה%א יְִ$ְרֵאִלית ִאָ!ה ֶ�ן וַ�ֵֵצא) י(

 וְֵ&ם מֶֹ&ה ֶאל אֹת) וַ�ִָביא% וַיְַקֵ.ל ַהֵ!ם ֶאת ְ$ְרֵאִליתַה�ִ  ָהִאָ!ה ֶ�ן וַ�ִ-ֹב) יא( :ַה�ְִ$ְרֵאִלי וְִאי&

 וַיְַדֵ�ר) יג( : יְקֹוָק 0ִי ַעל ָלֶהם ִלְפרֹ& ַ�ִ+ְ&ָמר וַ�ַ(ִיֻחה%) יב( :ָדן ְלַמֵ�ה ִ�ְבִרי ַ�ת ְ�
ִמית ִא+)

 יְֵדיֶהם ֶאת ַה!ְֹמִעים ָכל וְָסְמכ% ַלַ+ֲחנֶה ִמח%ץ ֶאל ַהְמַקֵ.ל ֶאת ה)ֵצא) יד( :ֵ.אמֹר מֶֹ&ה ֶאל יְקֹוָק

              ָהֵעָדה. 2ָל אֹת) וְָרְגמ% רֹא&) ַעל

  (פרק כ"ד)           

בן ישראלי ואיש ישראלי רבים זה עם זה, עד שבן האישה הישראלית אמר את שם ה' המפורש וקלל 

שמשה יפסוק את הדין. אבל לא כך קורה אלא  את השני. מביאים את האיש אל משה, וכאן אנו מצפים

רק לאחר מכן ה' מצווה את משה התורה מביאה לנו עוד עובדה: שלאמו קוראים "שלמית בת דברי". 

לרגום את אותו האיש באבנים. כתוצאה מהסיפור הזה משה אומר לעם עוד כמה הלכות בסוף ספר 

  אמור: 

 יְקֹוָק ֵ&ם וְנֵֹקב) טז( :ֶחְטא) וְנָָ$א ֱא4ָהיו יְַקֵ.ל 2ִי ִאי& ִאי& מֹרֵלא 3ְַדֵ�ר יְִ$ָרֵאל ְ�נֵי וְֶאל) טו(

 נֶֶפ& 2ָל י2ֶַה 2ִי וְִאי&) יז( :י%ָמת ֵ&ם ְ�נְָקב) 2ֶָאזְָרח 6ֵ2ַר ָהֵעָדה 2ָל ב) יְִר6ְמ% ָרג)ם י%ָמת מ)ת

 מ%ם י3ִֵן 2ִי וְִאי&) יט( :נֶָפ& 3ַַחת נֶֶפ& יְַ&ְ.ֶמ(ָה ְ�ֵהָמה נֶֶפ& %ַמ2ֵה) יח( :י%ָמת מ)ת 7ָדם

 י3ִֵן 2ֲַאֶ&ר ֵ&ן 3ַַחת ֵ&ן ַעיִן 3ַַחת ַעיִן ֶ&ֶבר 3ַַחת ֶ&ֶבר) כ( :.) יֵָעֶ$ה 2ֵן ָעָ$ה 2ֲַאֶ&ר ַ�ֲעִמית)

 יְִהיֶה ֶאָחד ִמְ&0ַט) כב( :י%ָמת 7ָדם %ַמ2ֵה יְַ&ְ.ֶמ(ָה ְבֵהָמה %ַמ2ֵה) כא( :�) יִ(ֶָתן 2ֵן ָ�7ָדם מ%ם

 ֶאת וַ�)ִציא% יְִ$ָרֵאל ְ�נֵי ֶאל מֶֹ&ה וַיְַדֵ�ר) כג( :ֱא4ֵהיֶכם יְקֹוָק ֲאנִי 2ִי יְִהיֶה 2ֶָאְזָרח 6ֵ2ַר ָלֶכם

    מֶֹ&ה. ֶאת יְקֹוָק ִצ%ָה 2ֲַאֶ&ר ָע$% יְִ$ָרֵאל %ְבנֵי ֶבן7 אֹת) וַ�ְִר6ְמ% ַלַ+ֲחנֶה ִמח%ץ ֶאל ַהְמַקֵ.ל

שלומית  –השאלה הברורה כאן בדיון הוא מדוע התורה מדגישה לנו את שם האמא של אותו האיש 

  בת דברי? הרי מה חשוב לנו נתון זה? 

  אלא רש"י דן בבעיה זו ובעוד כמה נוספות: 

 מפרשה אומר ברכיה רבי. יצא מעולמו אומר לוי רבי, יצא מהיכן -  ישראלית אשה בן ויצא

 שמא או, יום בכל חמה פת לאכול המלך דרך, יערכנו השבת ביום ואמר לגלג. יצא שלמעלה

 בא. מחוייב יצא משה של דינו מבית אמרה ומתניתא. בתמיה, ימים תשעה של צוננת פת

 במדבר( לו אמרו. אני דן מבני להם אמר, לכאן טיבך מה לו אמרו, דן מחנה בתוך אהלו ליטע

 עמד, מחוייב ויצא משה של דינו לבית נכנס. כתיב אבותם לבית באותות דגלו על איש) ב

  וגדף.

הרי מספרים לי כאן סיפור, אז מה זה ויצא?  –ויצא" מדוע כתוב: " –רש"י בא ועונה על שאלה אחרת 

  ורש"י עונה מה שעונה. 



  רש"י ממשיך: 

 - במחנה וינצו :שנתגייר מלמד - ישראל בני בתוך :משה שהרגו המצרי הוא -  מצרי איש בן

  אהלו. מטע בו שמיחה, שכנגדו זה - הישראלי ואיש :המחנה עסקי על

רש"י שם לב לעוד כמה פרטים שלא אמורים להיות חשובים בפשט, ולכן הוא מסביר את הפשט 

  ר רש"י:ומראה מדוע הם חשובים. אבל מה לגבי "שלומית בת דברי"? אומ

 לבדה שהיא, לומר, לזו הכתוב שפרסמה ישראל של שבחן - דברי בת שלמית אמו ושם

 בדברים מפטפטת, עליכון שלם, עלך שלם, עלך שלם פטפטה דהות - שלמית :זונה היתה

 למטה :קלקלה לפיכך, אדם כל עם מדברת היתה דברנית - דברי בת :הכל בשלום שואלת

 בן אהליאב) ו לא שמות( בו כיוצא, לשבטו גנאי לאביו גנאי לו גנאי גורם שהרשע מגיד -  דן

  לשבטו.  שבח לאביו שבח לו שבח, דן למטה אחיסמך

  בפרק בו משה רבנו רואה איש מצרי מכה איש מצרי כתוב:  –אם נפתח בספר שמות 

 ִעְבִרי ִאי& ַמ2ֶה ִמְצִרי ִאי� וַ�ְַרא 4ָתםְ�ִסבְ  וַ�ְַרא ֶאָחיו ֶאל וַ�ֵֵצא מֶֹ&ה וַ�ְִג8ַל ָהֵהם ַ��ִָמים וַיְִהי) יא(

 ַהֵ!נִי ַ��)ם וַ�ֵֵצא) יג( :ַ�ח)ל וַ�ְִטְמנֵה% ַהִ+ְצִרי ֶאת וַ�ַ' ִאי& ֵאין 2ִי וַ�ְַרא וָכֹה 2ֹה וַ�ִֶפן) יב( :ֵמֶאָחיו

 ַ$ר ְלִאי& ָ$ְמ: ִמי וַ�ֹאֶמר) יד( :ֵרֶע: ַת2ֶה ָלָ+ה ָלָרָ&ע וַ�ֹאֶמר נ9ִִים ִעְבִרים ֲאנִָ&ים ְ&נֵי וְִה(ֵה

 :ַה8ָָבר נ)ַדע 7ֵכן וַ�ֹאַמר מֶֹ&ה וַ�ִיָרא ַהִ+ְצִרי ֶאת ָהַרְג3ָ  2ֲַאֶ&ר אֵֹמר ַא3ָה ַהְלָהְרֵגנִי ָעֵלינ% וְ&ֵֹפט

 ְ�ֶאֶרץ וַ�ֵֶ&ב ַפְרעֹה ִמ0ְנֵי מֶֹ&ה וַ�ְִבַרח מֶֹ&ה ֶאת ַלֲהרֹג וַיְַבֵ-& ַהֶ;ה ַה8ָָבר ֶאת 0ְַרעֹה וַ�ְִ&ַמע) טו(

  ַהְ�ֵאר. ַעל וַ�ֵֶ&ב ִמְדיָן

  רש"י מסביר: 

 :למלאכתם הגבר מקרות מעמידם והיה ישראל שוטרי על ממונה, היה נוגש - מצרי איש

 ובלילה, עיניו בה ונתן, היה דברי בת שלומית של ובעלה. ורודהו מלקהו -  עברי איש מכה

 וחזר, בעלה שהוא כסבורה, אשתו על ובא לבית ונכנס חזר והוא, מביתו והוציאו העמידו

  היום. כל ורודהו מכהו היה, בדבר שהרגיש מצרי אותו וכשראה, בדבר והרגיש לביתו האיש

 אולי אפשר להסביר את דברי רש"י כאן ע"פ דבריואשתו של האיש העברי היא שלומית בת דברי. 

יא גרמה לכל המעשה הנ"ל. כך שהמצרי בפרשת אמור. כי אולי בגלל שהיא הייתה דברנית כ"כ ה

ורצה  –נכנס לבית העברי ובא על אשתו ושלומית חשבה שזה בעלה ורק בבוקר הוא גילה את הטעות 

  להכות את העברי כתוצאה מכך. 

יפור של הבעילה שנעשתה והוא אות והבן שיצא מהס - מקלל את ה' –נסכם עד כאן: איש ישראלי 

  . ואותו איש ישראל מקלל בשם ה'. המצריעם  –בטעות 

  קללה בשם ה'.  –מזה יצא העגל הזה. התוצאה של אותו מעשה היה כאן  –אלשיך מסביר "ויצא" 

  כותרת:

עכשיו אפשר להבין את העומק ע"פ השיחה של הרבי ורק ככה אפשר להבין מה זה לדון את כל 

  האדם לכף זכות. 

השאלה הראשונה שעולה לנו מתוך הדברים מדוע הכתוב מפרסם את זה? רש"י אומר להודיע שבחם 

של ישראל שלא היה ביניהם אלא זאת". כי כשמפרסמים דבר אחד זה מראה שזה חריג. אבל הרבי 

צריך להתכבד בקלון חברי? כלומר חייב לרמוס מישהו כדי  –האם כדי לשבח את כלל ישראל  –שואל 

  ת שבחם של ישראל? לכבד א



"שהיא  –הפסוק הזה מתאר  –חז"ל דורשים את הפסוק " גן נעול מעין חתום ם נעול אחותי כלה". 

האם שלומית חטאה בזדון? ברור שלא כי היא חשבה  –לבדה הייתה זונה". האם לפי מה שכתוב כאן 

  ואולי אפילו מתקרב לאנוסה.  –כלומר היא הייתה מוטעית ודאי  –שהיא בעלה 

והיא הייתה החריגה מכלל ישראל, כך  –כלומר מדיוק זה יוצא שמה שלומית בת דברי זה היה בטעות 

שכל ישראל בכלל היו "גן נעול מעין חתום". כלומר שמתארים את שבחם של ישראל מתארים נס 

עצום, כי הרי אבותינו שהיו בגלות באו מכל הזימה הזאת. רש"י מכניס אותנו לתיאור הזה שהיא 

  אבל זה היה בטעות.  –תה זנ

מדוע התורה אומרת שמות? רש"י  –לפי זה מה שהכתוב אומר לנו ששם אמו "שלומית בת דברי " 

אומר שזה לא בא לפרסתם את גנות שלומית, אלא לפרסם את שבח ישראל שאפילו בשוגג הם לא 

  חוטאים. 

  לאחן מכן ממשיך רש"י ומסביר מדוע קוראים לה "שלומית בת דברי". 

שכוונתו לבאר שגם היא עצמה לא נתפרסמה לגנות בדברים האלה, כי אין זה  "כבר כתבו המפרשים

" ....  

אלא זה מתאר את מעשיה. כלומר  -הוא לא שמה האמיתי –שלומית בת דברי כלומר הרבי אומר ש

  מעלותיה.  -אלא הכתוב פרסם את מעשיה –הכתוב לא פרט את שמה 

יש כאן  -ר על גנותה של אישה ישראלית, למרות שלא יודעים מי הואאבל עדיין שואל הרבי הרי מספ

כדי כך התורה נזהרת. אז ועד  –ה טהורה" שת נוח כתוב "ומן הבהמה אשר אייננגנות? מה גם שבפר

  למרות שאין בה שם?  –מדוע כאן היא כן מספרת בגנות 

י לברר איך בכלל יכול זהכ ד –אלא אומר הרבי שזה שהתורה האריכה בפרטי ייחוסו של המקלל 

להיות שאיש מבני ישראל מגיע למציאות כזו של לקלל את ה'? הרי זה מדרגה כ"כ חמורה שקשה 

להגיע אליה? אז אומר הפסוק באמת שאיש מישראל לא יכול לעשות את זה, אלא "לפי שאביו היה 

  איש מצרי ואמו נאנסה.... "

ך לברר מה הסיפור שלו, מה הסיפור של אמא כי השופט צרי –זה הוי דן את כל האדם לכף זכות 

הוא  –של כל מי שקורא את פרשת אמור בקריאת התורה  –ואבא שלו. החובה של כל אחד מאתנו 

לא יודע מה הרקע של  –אתה  –חייב לדעת מה עובר על אותו אדם? מה הסיפור שלו? כל עוד הדיין 

אז בכלל אתה לא  –הסיפור שלו כאן בעולם  הבחור מתחילת חייו, ואיך הוא הגיע לעולם הזה, ומה כל

  אלא רק תחבק אותו.  –יכול לדון אותו 

אנחנו במצרים וכבר שם רש"י הכניס אותנו לסיפור שלומית בת דברי, למרות שזה לא היה  –נסכם 

 –חשוב כ"כ. אלא אומר רש"י שזה סיפור אנושי ואתה צריך להבין אותו. בנוסף לכך שלומית בת דברי 

כי היא נקראת על שם מעשיה ולא שמה האמיתי. אז  –שם שלה, אלא רק "שמה הספרותי" זה לא ה

 –אז אתה צריך לקיים "בצדק תשפוט עמיתך"  –כי שאתה רואה אדם שמקלל את ה'  - למה זה מובא

הוא מראה שמבחינתו זה בסדר  –ומה עומד מאחוריו. אדם שלא עושה כך  –ותבין את הסיפור שלו 

כי החובה היא לא רק לדון לכף חובה, אלא לדון לכף  –יקלל את ה'. בוודאי שלו  –שיהודי מישראל 

  זכות.

  :  -ו'לשמה הספרותי' –עכשיו ניכנס לשלומית בת דברי 

  פירוש אחר לשם שלומית  –הרבי מביא בהערות בשם ר' אשתור הפרחי 

בתכלית השלמות בשמה ועוד שלא פשעה  ושם אמו שלומית בת דברי פרסם בזה שהיתה

  בשמירתה אפילו הכי נשאר טבע האב בבן. 



חז"ל לומדים שלוחות הראשונים שלטה בעם עין הרע והם נשברו, אומר רש"י: "ללמדך שאין דבר 

  יותר יפה מן הצניעות". 

ור שלמדה אותנו את ענייני הצניעות  "פרסם הכתוב את סיפ –היא הרבנית  –שלומית בת דברי 

של שאילת שלום לכל  –שלומית בת דברי כדי לגלות לנו את כל כוח של הזהירות של הצורך הנפלא 

  אחד, ואת האיזון עם הצניעות. 

התיקון שלך צדיקה הוא בזה גופה "  -ציטוט של הרבי  אז מה התיקון של שלומית בת דברי?

וא שבחה וזכותה של שפרסמה הכתוב ובהדגשה כתוב שמזה באה ההוראה וכו... וזה גופה ה

  שלומית ..." 

איך שיי ך ששבחם של  –ודבר זה סיפור שבחם של ישראל ע"י סיפור גנותה של שלומית צריך בירור 

ישראל יתפרסם ע"י גנות של אחד מישראל, והרי הוא כשם שהלכה שבשביל טובת או תועלת הרבים 

מעלות והגנות דוחק לומר ששבחם של אין מבטלים מציאות היחיד, על דרך זה לכאורה בעניין סיפור ה

ישראל יתגלה דווקא ע"י גנות של אחד מישראל, ובפרט שאחד הענייניםבנתחדשו במתן תורה בעם 

ישראל נלמד ממה שכתוב: "אנוכי ה' אלוקיך" לשון יחיד, בפני עצמו יש לו חשיבות ומעלה ואינה 

  נגררת ומתבטלת אחרי הכלל". 

אלא הכלל הוא כל יחיד ויחיד, לכן צריך בירור עמוד מדוע על חשבון  זה לא שהיחיד נכלל אחרי הכלל,

  מבררים את זכותם של ישראל?  –שלומית 

וכמאמר רבותינו ז"ל כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם, שזהו אחד מהחילוקים בין שאר 

ראל אינו אמצעי הברואים לשאר ישראל, כי בכול הברואים  ..... אבל בישראל כשם שכללות עם יש

בשביל עניין אחר, אלא תכלית הכוונה היא בו, כן הוא בנוגע לכל אחד ואחת מהם בפרט שאין לומר 

שאיש ישראל אחד ישמש כ... וגם לא בשביל הכלל או הציבור, אלא תכלית הכוונה היא גם בכול אחד 

ראל הופל להיות כי שבחם של ישואחד בפני עצמו... מתגלה שבחם ישראל אין זה גנות בשבילה 

  עוד מעט שבחה של שלומית. .....

  שתי דוגמאות שהרבי מביא: 

אז מותר בל תשחית.  –(רמב"ם בהלכות רוצה או שמירת הנפש )  –אם ע"י ההשחתה אתה מתקן 

שכל המלקלים פטורים, אבל הקורע בחמתו חייב כי ..נראה כמתקן. אם  -עוד דוגמא –כתוב בשבת 

  הכול משתנה.  אז –זה בא למטרת תיקון 

"ועוד יש לומר ובהקדם דמצינו מחלוקת אם חייב אדם להכניס עצמו בספק סכנה בשביל הצלת חברו 

  מסכנה ודאית ... 

 (מופיע בהלכה שכל הדיון הזה קשור רק בשני בודדים, אבל מה עם אומרים להרבה מהציבור להכינס

הפסיקה היא  –נכנסים כדי להציל חייל אחד בשבי  - לוודאי ספר כדי להציל הרבה מהציבור? פלוגה א'

  שצריך להיכנס כי בכלל ישראל זה שונה. )

"יש אומרים שאין הפלגותא בכלל ישראל שם זה שונה כי שם ודאי מחויב היחיד להכניס עצמו בסכנה 

אלא לפי שכל  –לת כלל ישראל דוחה נפש של יחיד עבור כלל ישראל, ויש לומר שאין זה משום שהצ

  " יחיד הוא חלק מהציבור הרי נמצא שהצלת כלל ישראל היא הצלתו של היחיד. 

והאדם את עצמו בוודאי חייב להציל. המושג כלל ישראל אומר הרבי בא לידי ביטוי אצל כל אחד _(

  )ות,ואחד. ואם הדברים אמורים בסכנת נפשות אז ק"ו לענין פרסום גנ

ועוד זאת שאין בזה הצלה בפרט אלא סיפור הצלה של כלל ישראל ..כי התחלה בחירת  ...."

שהשבח של כלל ישראל הוא וכו'....שלא נשחדו על העריות שאין זה גנות לצורך שבח בלבד, אלא 

  " שבחה של שלומית גופא.



הם גן נעול מעין חתום. ולא כמו שחשבנו שכלל  –שלומית נצלה בזה שהיא גלתה שכל עם ישראל 

ישראל ניצל ע"י שלומית, אלא שלומית נצלה ע"י שלומית, שלומית הפכה ע"י הסיפור לגילוי שגם אם 

וכל עם ישראל ושלומית בת  –אז הכול יכול להתהפך  –הגעת למציאות הכי נמוכה כמו של שלומית 

  דברי בכללותו הוא גן נעול מעין חתום. 

של ילד ישראל שמקלל  –הוא סיפור של המציאות הכי קשה והכי נוקבת  –ור שלומית בת דברי סיפ

איך יכול להיות ? תברר ותראה את כל השלבים ואת כל התמונה הכוללת. אתה צריך להגיע  -בשם ה'

בסוך למצב בו אתה דן בכלל את אמו שזנתה לכף זכות. הקב"ה גילה שדרכה יתגלה כל עניין 

  הקודש של הצניעות בעם ישראל. היסודות ו

  והמספר מגלה מה היא בעומקה. 

זה העומק בסיפור של שלומית בת דברי ויש כאן לימוד חשוב מכאן לכל עם ישראל איך "בצדק 

  ואיך "הוי דן את כל האדם לכף זכות". –תשפוט עמיתך" 

דן. כאילו זה מדגיש  שן הוא השבט החותם, ושלומית בת דברי היא למטה –"דן ידין עמו"  –שבט דן 

כי קדושת ישראל  –ודרכה מתגלה שבחם של ישראל  - שהיא הייתה במצב הכי גרוע של ההכי גרוע

 –יכולה להגיע גם מהמקום הכי נמוך הזה. הקב"ה סומך גם על מי שנמצא במקומות הכי נמוכים 

  שהם יפיצו את אור ה' בעולם. 

זה" אתה - -ראה שלומית על שם שלמות המעלהשנק –על ויצא. –זוכרים את "ר' אשתורי הפרחי" 

וזה לא נגמר "באתה בחרתנו" של אלתרמן , אלא אתה בחרתנו ולכן חל עלי  –בחרתנו מכל העמים " 

החובה לדון כל אחד ואחת וכל חלד ממני לכף זכות. כי בגלל שאתה בחרתנו מכל העמים אז אני 

  מחוייב בגילוי הזה. 

ישראל על חשבון הפרט הוא טועה גמור! אלא מפרסמים את מי שחושב שמלמדים את זכות עם 

  וזה למען שלומית בת דברי.  –גנותה למען כלל ישראל 

הסיומת של דברי הרבי: ידוע שכל הדברים שבעולם נכללים בשלוש מדרגות : דברים הבקדושה 

  דברים האסורים ודברים המותרים. 


