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בס"ד

אתה שיפוטי ? יש מצב שאת עצמך אתה שופט

אבות פרק ג  -משנה טז'

ּוב ַמ ְׂראֵ י
חּורֹותָך וְׂהַ לֵ ְך ְׂב ַד ְׂרכֵי ִל ְׂבָך ְׂ
ֶ
ימי ְׂב
יבָך ִל ְׂבָך ִב ֵ
ִיט ְׂ
דּותיָך ו ִ
ְׂ .1ש ַמח בָּ חּור ְׂבי ְַׂל ֶ
שפָּ ט (קהלת יא ט)
ֹלהים בַ ִמ ְׂ
עֵ ינֶיָך ו ְָּׂדע כִ י עַ ל כָּל אֵ לֶ ה י ְִׂביאֲ ָך הָּ אֱ ִ

צּודה ְׂפרּוסָּ ה עַ ל כָּל הַ חַ יִ ים.
ּומ ָּ
 .2הּוא (ר' עקיבא) הָּ יָּה אֹומֵ ר ,הַ כֹּל נָּתּון ְׂבעֵ ָּרבֹוןְׂ ,
כֹותבֶ תְׂ ,וכָּל הָּ רֹוצֶה ִל ְׂלוֹות יָּב ֹּא
הַ חֲ נּות ְׂפתּוחָּ ה ,וְׂהַ חֶ נְׂ וָּנִ י ֵמ ִקיף ,וְׂהַ ִפנְׂ ָּקס פָּ תּוחַ  ,וְׂהַ יָּד ֶ
ְׂשל ֹּא ִמ ַד ְׂעתֹו
ְׂוי ְִׂלוֶה ,וְׂהַ גַבָּ ִאים ַמחֲ זִ ִירים ָּת ִדיר ְׂבכָּל יֹום ,וְׂנִ ְׂפ ָּר ִעין ִמן הָּ אָּ ָּדם ִמ ַד ְׂעתֹו ו ֶ
עּודה:
{נ}ְׂ ,ויֵש לָּ הֶ ם עַ ל ַמה ֶשיִ ְׂסמֹּכּו ,וְׂהַ ִדין ִדין אֱ ֶמת ,וְׂהַ כֹּל ְׂמתֻ ָּקן לַ ְׂס ָּ

 .3פרוש ברטנורה
ְׂלֹוק ִחים בַ הַ ָּקפָּ ה:
ּובנֵי אָּ ָּדם נִ כְׂ נ ִָּסים ָּשם ו ְׂ
יתה :הַ חֲ נּות ְפתּוחָ הְׂ .
ּומ ָּ
ִסּורין ִ
צּודה ְפרּוסָ ה .י ִ
ּומ ָ
ְ
חֹוט ִאים ְׂבכָּל יֹום וְׂהַ ָּקדֹוש בָּ רּוְך הּוא ַמ ְׂמ ִתין
וְהַ חֶ נְ וָנִ י ֵמ ִקיףּ .ומַ אֲ ִמין ְׂלכָּל הַ בָּ א ִלטֹּ ל .כְָּך ְׂבנֵי אָּ ָּדם ְׂ
ּכֹותבֶ תֶ .של ֹּא
ֶ
ִשכַח :ו ְַהיָד
לָּ הֶ ם עַ ד ב ֹּא ִע ָּתם :וְהַ ִפנְ ָקס פָ תּוחַ ִ .לכְׂ תֹּב בָּ ּה הַ הַ ָּקפֹות כְׂ ֵדי ֶשל ֹּא י ָּ
כֹותבֶ ת:
כֹותב הַ כֹּלְׂ ,לכְָּך אָּ ַמר וְׂהַ יָּד ֶ
ת ֹּאמַ ר אַ ף עַ ל ִפי ֶשהַ ִפנְׂ ָּקס פָּ תּוחַ פְׂ עָּ ִמים ֶשהַ חֶ נְׂ וָּנִ י טָּ רּוד וְׂאֵ ינֹו ֵ
ְוכָל הָ רֹוצֶ ה ִל ְלוֹות וְכּו' .הַ יְׂנּו וְׂהָּ ְׂרשּות נְׂ תּונָּה ִד ְׂלעֵ ילֶ ,שאֵ ין שּום אָּ ָּדם מֻ כְׂ ָּרח ִל ְׂלוֹות ֶשל ֹּא ִב ְׂרצֹונֹו:
ְשל ֹּא
ְׂאֹומר יָּפֶ ה ַדנְׂ ַתנִ י :ו ֶ
ּופג ִָּעים ָּר ִעיםְ :ל ַד ְעּתֹוְׂ .פעָּ ִמים ֶשּזֹוכֵר אֶ ת חֹובֹו ו ֵ
ִסּורים ְׂ
וְהַ ַגבָ ִאים .י ִ
ְׂקֹורא ִתגָּר כְׂ ֶנגֶד ִדינֹו ֶשל מָּ קֹום בָּ רּוְך הּואְ :ויֵש לָ ֶהם עַ ל ַמה ֶשיִ ְסמֹּכּו.
ְל ַד ְעּתֹוְׂ .פעָּ ִמים ֶש ָּשכַח ו ֵ
ֲשיו ֶשל אָּ ָּדם
סּורים הַ לָּ לּו הֵ ן נִ ְׂס ָּמכִ ים עַ ל ַמע ָּ
עַ ל הַ ִפנְׂ ָּקס ,וְׂעַ ל הַ חֶ נְׂ וָּנִ י ֶשהּוא נֶאֱ מָּ ן עַ ל ִפנְׂ ָּקסֹו .כְָּך הַ יִ ִ
הַ נִ זְׂ כ ִָּרים ִל ְׂפנֵי הַ מָּ קֹום בָּ רּוְך הּוא ,אַ ף עַ ל ִפי ֶשהֵ ם נִ ְׂשכ ִָּחים ִמן ָּהאָּ ָּדם :ו ְַה ִדין ִדין אֱ ֶמתֶ .שאֵ ין
עּודה .אֶ חָּ ד צַ ִד ִיקים
בֹודה ז ָָרה ג :].ו ְַהּכֹּל ְמתֻ ָקן לַ ְס ָ
יֹותיו [עֲ ָ
הַ ָּקדֹוש בָּ רּוְך הּוא בָּ א ִב ְׂטרּונְׂ יָּא ִעם ְׂב ִר ָּ
וְׂאֶ חָּ ד ְׂר ָּש ִעים יֵש לָּ הֶ ם חֵ לֶ ק לָּ עֹולָּ ם הַ בָּ א ְׂלאַ חַ ר ֶשגָּבּו ֵמהֶ ן אֶ ת חֹובָּ ן:
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ֹּאמר לֹו ְׂשנֵי אֲ נ ִָּשים הָּ יּו ְׂב ִעיר אֶ חָּ ת
{א} וַיִ ְׂשלַ ח יְׂהוָּה אֶ ת נ ָָּּתן אֶ ל ָּדוִד ַויָּב ֹּא אֵ לָּ יו וַי ֶ
אֶ חָּ ד עָּ ִשיר וְׂאֶ חָּ ד ָּראש{ :ב} ְׂלעָּ ִשיר הָּ יָּה צ ֹּאן ּובָּ ָּקר הַ ְׂרבֵ ה ְׂמאֹּ ד{ :ג} וְׂלָּ ָּרש אֵ ין כֹּל כִ י
ִאם כִ ְׂב ָּשה אַ חַ ת ְׂקטַ נָּה אֲ ֶשר ָּקנָּה ַויְׂחַ יֶהָּ ו ִַתגְׂ ַדל ִעמֹו ו ְִׂעם בָּ נָּיו י ְַׂח ָּדו ִמ ִפתֹו ת ֹּאכַל
ּובחֵ יקֹו ִת ְׂשכָּב ו ְַׂת ִהי לֹו כְׂ בַ ת{ :ד} ַויָּב ֹּא הֵ לֶ ְך ְׂל ִאיש הֶ עָּ ִשיר ַוי ְַׂחמֹּל
ּומכֹּסֹו ִת ְׂש ֶתה ְׂ
ִ
ֲשהָּ
ּומ ְׂב ָּקרֹו לַ עֲשֹות לָּ אֹּ ֵרחַ הַ בָּ א לֹו וַיִ ַקח אֶ ת כִ ְׂב ַשת הָּ ִאיש הָּ ָּראש ַו ַיע ֶ
לָּ ַקחַ ת ִמצ ֹּאנֹו ִ

לָּ ִאיש הַ בָּ א אֵ לָּ יו{ :ה} וַיִ חַ ר אַ ף ָּדוִד בָּ ִאיש ְׂמאֹּד וַי ֹּאמֶ ר אֶ ל נ ָָּּתן חַ י יְׂהוָּה כִ י בֶ ן ָּמוֶת
ְׂשלֵ ם אַ ְׂרבַ ְׂע ָּתיִם עֵ ֶקב אֲ ֶשר עָּ ָּשה אֶ ת הַ ָּדבָּ ר
הָּ ִאיש הָּ עֹּ ֶשה ז ֹּאת{ :ו} וְׂאֶ ת הַ כִ ְׂב ָּשה י ַ
ֹּאמר נ ָָּּתן אֶ ל ָּדוִד אַ ָּתה הָּ ִאיש
הַ ּזֶ ה וְׂעַ ל אֲ ֶשר ל ֹּא חָּ ָּמל{ :ז} וַי ֶ
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נפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו

 -לקוטי מוהר"ן תורה קיג'

כי שמעתי בשם הבעל שם טוב :כי קדם כל גזר דין שבעולם ,חס ושלום ,מאספין
כל העולם אם מסכימין להדין ההוא .ואף את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין ,חס
ושלום ,שואלין אותו אם הוא מסכים ,אזי נגמר הדין ,חס ושלום .והענין ,כי בודאי
אם ישאל לו בפרוש על עצמו ,בודאי יכחיש ויאמר שאין הדין כן .אך מטעין אותו,
ושואלין אותו על כיוצא בו ,והוא פוסק הדין ,ואזי נגמר הדין .וכענין שמצינו בדוד
המלך ,עליו השלום ,בבוא אליו נתן הנביא וכו' ,וספר לו מעשה האורח (שמואל ב
י"ב) ענה ואמר' :חי ה' כי בן מוות האיש הזה ,ואת הכבשה ישלם ארבעתים' ,אזי
נפסק הדין על דוד כאשר יצא מפיו .וזהו ונפרעין מן האדם מדעתו ,כלומר ששואלין
דעתו .ואף על פי כן הוא שלא מדעתו ,כי אינו יודע שהדין הוא עליו :והענין הוא
עמק מאד ,איך שואלין כל אדם .כי בכל הדבורים וספורים שאדם שומע ,ימצא שם
דברים גבוהים ורמים ,וצריך לזהר בזה מאד ,לבלי לגמר הדין עד שישנה וישלש,
כי הוא סכנת נפשות .והדברים עתיקים ,כי יש בזה בענין ספורי דברים ענינים
גבוהים:

