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Understanding what is ‘good and upright’ in the eyes of God – what might this phrase mean? 
 1 1כא פרק - שופטים פרשת דברים

 2 :ָראּו לֹא ְוֵעיֵנינּו ַהֶזה ַהָדם ֶאת ָשְפכּו שפכה לֹא ָיֵדינּו ְוָאְמרּו ְוָענּו( ז 

 3 :ַהָדם ָלֶהם ְוִנַכֵפר ִיְשָרֵאל ַעְמָך ְבֶקֶרב ָנִקי ָדם ִתֵתן ְוַאל ְיֹקָוק ָפִדיתָ  ֲאֶשר ִיְשָרֵאל ְלַעְמָך ַכֵפר( ח

 4 :ְיֹקָוק ְבֵעיֵני ַהָיָשר ַתֲעֶשה ִכי ִמִקְרֶבָך ַהָנִקי ַהָדם ְתַבֵער ְוַאָתה( ט  

 5 

 6 כא פרק תצא כי - שופטים פרשת דברים י"רש

 7 ':ה בעיני הישר והוא, יהרג זה הרי העגלה שנתערפה אחר ההורג נמצא שאם מגיד - תבער ואתה( ט) 

 8 

 9 כא פרק תצא כי - שופטים פרשת דברים עזרא אבן

 10 לבער חייב אתה, אומרים ויש. הנקי דם - הדם יהיה או, הנקי הדם עונש פירושו - הנקי הדם תבער ואתה( ט) 
 11 כסוד', ה בעיני הישר תעשה אם בארצך נקי דם ישפך לא כי, הזכרתי אשר הוא, בעיני והנכון. דמים שפיכות

 12 :מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה שכר

 13 כא פרק תצא כי - שופטים פרשת דברים דבר העמק

 14 :כאלה סיבות עוד יקרה ולא, הנקי הדם שיתבער הבטחה הוא'. וגו תבער ואתה( ט) 

 15 וגורם, למדוד שבאו גדולה סנהדרי בעזר בפומבי שנעשה ערופה עגלה של העסק זה'. ה בעיני הישר תעשה כי 
 16 כי והיינו, מביניהם הרע לבער לזה להגיע' ה עזר יש ברבים עצה ובאסיפת, להבא ותקנות העבר על חקירות

 17 ':ה בעיני ישר מה לראות, הישר תעשה

 18 ו פרק ואתחנן פרשת דברים

 19 :ַלֲאֹבֶתיָך ְיֹקָוק ִנְשַבע ֲאֶשר ַהֹּטָבה ָהָאֶרץ ֶאת ְוָיַרְשתָ  ּוָבאתָ  ָלְך ִייַטב ְלַמַען ְיֹקָוק ְבֵעיֵני ְוַהּטֹוב ַהָיָשר ְוָעִשיתָ ( יח) 

 20 ו פרק ואתחנן פרשת דברים י"רש

 21 :הדין משורת לפנים, פשרה זו - והטוב הישר( יח)

 22 ו פרק ואתחנן פרשת דברים ן"רמב

 23 בעשייתן ותכוין וחקותיו ועדותיו השם מצות תשמרו יאמר הפשט דרך על -' ה בעיני והטוב הישר ועשית( יח) 
 24 השם כי, לך ייטב בעיניו הטוב בעשותך כי יאמר, הבטחה - לך ייטב ולמען. בלבד בעיניו והישר הטוב לעשות

 25, בזה והכוונה. הדין משורת ולפנים פשרה זו אמרו, יפה מדרש בזה ולרבותינו. בלבותם ולישרים לטובים מטיב
 26 והישר הטוב לעשות דעתך תן צוך לא באשר גם יאמר ועתה, צוך אשר ועדותיו חקותיו שתשמור אמר מתחלה כי

 27 :והישר הטוב אוהב הוא כי, בעיניו

 28 הישוב ותקוני ומתנו משאו וכל ורעיו שכניו עם האדם הנהגות כל בתורה להזכיר אפשר שאי לפי, גדול ענין וזה 
 29 פסוק שם) תטור ולא תקום לא(, טז יט ויקרא) רכיל תלך לא כגון, הרבה מהם שהזכיר אחרי אבל, כלם והמדינות

 30(, לב פסוק שם) תקום שיבה מפני(, יד פסוק שם) חרש תקלל לא(, טז פסוק שם) רעך דם על תעמוד ולא(, יח
 31, הדין משורת ולפנים הפשרה בזה שיכנס עד, דבר בכל והישר הטוב שיעשה כלל בדרך לומר חזר, בהן וכיוצא

 32 עם בנחת ודבורו נאה פרקו( א פו יומא) שאמרו מה ואפילו(, א קח מ"ב) מצרא דבר בדינא שהזכירו מה וכגון

 33 :וישר תם ענין בכל שיקרא עד, הבריות

Shabbat Shalom!   

                                                             
1 Also see Devarim 12:25-28 and 13:9, for example 


