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פרשת השבוע :משפטים

עורך :הרב עוזיאל אדרי

משנכנס אדר מרבין בשמחה
חז"ל אומרים שבחודש אדר מזלם של ישראל "בריא"
 תקיף וחזק ,וצריך להבין איך זה מסתדר עם מש"כבגמרא "אין מזל לישראל" שישראל לא שייכים למזלות
והם למעלה מהם.
הביאור בזה :נשמות ישראל שורשם ממקום גבוה
ועליון מעל לכל המזלות ,אך כשירדו למטה לעוה"ז
ונתלבשו בגופים גשמיים ,נעשו תחת שלטון המזלות.
וכתב רש"י ש"ע"י תפילה וזכות משתנה מזלו לטובה".
ועל כן אמרו חז"ל "אין מזל לישראל" שבכוחם של
ישראל לבטל את שליטת המזל ולהפוך ולשנות אותו
לטובה .אבל על חודש אדר כתב בשו"ת הריטב"א שמה
שאמרו חז"ל "מזלם של ישראל גובר" ,היינו אפילו ללא
תפילות וללא זכויות ועל כן נפסק להלכה ש"משנכנס
אדר מרבין בשמחה" כי מזלם של כל עם ישראל יהיה
אשר יהיה ללא יוצא מן הכלל גובר תקיף ומוצלח .יה"ר
שהקב"ה ירים ויגביה קרן עמו ישראל למעלה ויושיענו
בקרוב למען שמו יתברך .אמן.
בברכת שבת שלום ומבורך
רב קהילת קודש “שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

לוח הזמנים
לפי שעון "חורף"
עלות השחר
זמן טלית ותפילין

יום א' יום ד' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
א' דר"ח אדר ב' דר"ח אדר ב' אדר ג' אדר ד' אדר ה' אדר ו' אדר
4.3.17 3.3.17 2.3.17 1.3.17 28.2.17 27.2.17 26.2.17
4:51 4:52 4:53 4:55 4:56 4:57 4:59
5:05

5:04

5:03

5:02

5:00

4:59

4:58

זריחה  -הנץ החמה 6:14

6:13

6:11

6:10

6:09

6:08

6:07

שקיעה

17:44 17:43 17:42 17:41 17:41 17:40 17:39

צאת הכוכבים

17:58 17:57 17:56 17:55 17:55 17:54 17:53

סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:26

8:25

8:25

8:24

8:23

8:22

8:21

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:01

9:00

8:59

8:59

8:58

8:57

8:57

פרשת השבוע  :משפטים
יהוידע
הפטרה :ויכרות
ופסוק ראשון ואחרון ממחר חודש

כניסת השבת17:12 :
יציאת השבת18:11 :
רבינו תם:
18:48
שבת מברכין

המולד ליל ראשון ,שעה  6בבוקר  20דקות ו 9-חלקים
ראש חודש אדר בימי ראשון ושני הבעל"ט

 -שבת שקלים

גליון מס' 701

ידרך ענוים במשפט

ש ָּפטִים אֲשֶר ָּתשִים לִפ ְנ ֵיהֶם (שמות כא ,א)
מ ְ
וְאֵל ֶּה הַ ּ ִ

כתיב למעלה ולא תעלה במעלות על מזבחי ,וכתיב ואלה המשפטים,וכי מה ענין זה אצל זה ...אלא אמר רבי אבינא ,כשם
שהזהיר הקב”ה את הכהנים שלא יהו פוסעין פסיעות גסות על גבי המזבח וכו' ,כך
הזהיר הקב”ה את הדיינים שלא יפסיעו פסיעות גסות בדין( .מדרש רבה פר' משפטים)

שופטי ישראל אשר נצטוו 'לא תגורו מפני איש' ,לכאורה צריכים להטיל אימה על הציבור
כדי להעמיד את האמת והמשפט על מכונם ,ובודאי שלא לזלזל בכבוד עצמם לפני הציבור.
אך דוקא אותם מצווה התורה שלא לפסוע פסיעות גסות ,כלומר לא ליטול שררה יתירה
ולא להתנהג בהתרברבות ובגאוה אלא בענוה .מידה זו של ענוה לא זו בלבד שלא תגרע
מערכו של הדיין ,אלא אדרבה ,תגרום לו שיוציא דין אמת לאמיתו ויכוין לפסק ההלכה
הנכון.
ודע שלא נפסקה הלכה כבית הלל בכל מקום אלא מכוח 'הענוה' ,כמבואר בגמ' עירובין
(יג ,ב)‘ :אמר רבי אבא אמר שמואל שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל ,הללו אומרים
הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו .יצאה בת קול ואמרה להם אלו ואלו דברי
אלוהים חיים ,ומפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן ,מפני שנוחין ועלובין היו ושונין
דבריהם ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהם ...ללמדך שכל
המשפיל עצמו הקב”ה מגביהו ,וכל המגביה עצמו הקב”ה משפילו' .הרי לפנינו מפורש,
שאף על פי שגם דברי בית שמאי ‘דברי אלוהים חיים' המה ,מכל מקום נפסקה הלכה
לדורות כבית הלל ,מפני שתלמודם היה מתוך ענוה.
ותבט עיני להגאון החיד"א ,אשר העיר בשם מרן הבית יוסף :מדוע נפסקה הלכה בכל מקום
כבית הלל ,עד שאמרו דברי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה ,וכי בשביל שהיו ענוים
יתהפך הדין ,והלא מן הראוי לפסוק בכל דין לגופו של ענין על פי טעמו ונימוקו .ותירץ:
שעל כרחך צריך לומר ,שמפני שהיו ענוים היתה תורתם מבוררת יותר אליבא דהלכתא.
וזה שאמר הכתוב (תהלים כה ,ט)‘ :ידרך ענוים במשפט' ,היינו שיש לנקוט במשפט כדעת
בית הלל מפני שהיו ענוים .ואם תאמר וכי בשביל שהיו ענוים יתהפך הדין ,הוסיף הכתוב
לאמר – ‘וילמד ענוים דרכו' ,כלומר שהקב”ה מלמד לענוים את הדרך הנכונה העולה בית-
אל לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,עכת”ד .והדברים נפלאים ומדברים הם בעד עצמם.
ובזה אמרתי לבאר ביאור נכון בהספדו של הלל ושמואל הקטן ,המבואר בסוטה (מח ,ב):
‘נתנה עליהן בת קול מן השמים ואמרה יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו
אלא שאין דורו ראוי לכך ,נתנו עיניהם בהלל הזקן .וכשמת הספידוהו הי חסיד הי עניו...
נתנו עיניהם בשמואל הקטן ,וכשמת הספידוהו הי חסיד הי עניו' .ויש לתמוה ,וכי זה כל
ההספד הראוי להלל ,והלא בכבודו של עמוד התורה וההוראה היו עסוקים אשר סמכו עליו
משמים שבכל מקום הלכה כמותו .זאת ועוד ,שהעידו עליו משמים שראוי שתשרה עליו
שכינה ,ובודאי זה ענין מופלג עד מאוד ,ואם כן כיצד הספידוהו רק על היותו ‘עניו' .ברם
לדברינו יש לומר ,שכוונת הספדן היתה להדגיש שהן אמת שהלל הגיע למדרגות נשגבות
מאוד עד שנעשה לעמוד התורה וההוראה וכו' ,מכל מקום ‘היסוד' לכל הבנין הנשגב הזה
הוא ‘הענוה'.
ואכן ענוותנותו המופלגת של הלל לא ידעה גבולות ,כמבואר בגמ' שבת (ל ,ב)‘ :תנו רבנן,
לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי .מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את
זה ,אמרו כל שילך ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז .אמר אחד מהם אני אקניטנו.
אותו היום ערב שבת היה והלל חפף את ראשו ,הלך ועבר על פתח ביתו ,אמר מי כאן הלל
(ולשון גנאי הוא לנשיא ישראל – רש”י) .נתעטף ויצא לקראתו ,אמר לו בני מה אתה מבקש ,אמר

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

לו שאלה יש לי לשאול ,אמר לו שאל בני שאל .מפני מה ראשיהן של
בבליים סגלגלות ,אמר לו בני שאלה גדולה שאלתה ,מפני שאין להם
חיות פקחות .'...ושוב חזר כל התהליך הזה שלוש פעמים ,בשאלות
שונות ומשונות ,עד שלבסוף פקעה סבלנותו של ...המקניט עצמו
ואמר לו‘ :אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל ,אמר לו הן.
אמר לו אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל ,אמר לו בני מפני
מה ,אמר לו מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז .אמר לו הוי זהיר
ברוחך ,כדאי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז – והלל לא
יקפיד' .והנה המתבונן שם בכל פרטי המעשה ,ישתומם עד מאוד
מגודל ענוותנותו וארך אפיו של הלל .ולעניות דעתי ,לא בכדי טרח
הש”ס לתאר את כל שלבי המעשה לפרטי פרטים ,מפני שרצה
להורות בזה מהו הגדר של ‘ענוה' הנדרש מהאדם ,והיינו :לעולם
יהא אדם ענוותן כהלל – בכל תנאי ובכל מצב ,בין אם היה הפוגע
קטן או גדול ממנו ,ובין אם פגע בו בשוגג או שכל מגמתו היתה
להקניטו ,ובין אם היה הנפגע גדול ונכבד כדוגמת ‘נשיא ישראל'
והיה לו לכאורה למחות על כבוד תורתו וכבוד הציבור וכו' .ולא זו
בלבד שצריך להעביר על מידותיו ולמחול לו ,אלא שגם צריך לנהוג
בו חביבות מופלגת מעין זו – ‘בני מה אתה מבקש'!
בשנת תשי"ח מסר מרן ראש הישיבה הגר"מ שך זצוק"ל את שיעורו
האחרון לזמן חורף במסכת גיטין .באותו שיעור נכח בחור צעיר
בשיעור א' ,אשר הקשה קושיא על התוס' שהביא מרן בשיעורו.
שמע הרב את הקושיא ,חשב קצת ,ולתדהמת כל הנוכחים סגר
את הגמ' ואמר' :הוא צודק' ,והפסיק את שיעורו .אחר כך סיפר
למקורביו' ,וכי אתם חושבים שלא היה לי מה להשיב לבחור הצעיר
כדי לדחות את קושייתו .אבל זו לא היתה האמת ,שכן מתוך דבריו
נוכחתי ,שלא הבנתי נכון את התוספות'!...

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בשורה משמחת

“תפילת מנחה”
מתקיימת בכל ימות השבוע
בימים ראשון  -חמישי
בשעה 13:15
בבנין המועצה הדתית
רח’ התלמוד  8שכונה ד’

בברכת ברוכים הבאים
וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו
יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

המשך הלכות

משפט

מן השמים

ארבעת השומרים
ארבעת השומרים המוזכרים בפרשתנו "השואל"" ,השוכר",
"שומר שכר" ו"שומר חינם" .מייצגים ארבעה סוגי יהודים:

בית דין צדק לענייני ממונות

שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע נייד052-7670510 :

לרפואת

ר' יוסף שלמה
בר עליה

ורחל

בת סימי

המודעות על אחריות המפרסמים בלבד

"השואל" הוא נהנה מהדברים שהוא שואל ,אך אינו נותן שום
תמורה למשאיל .זה מייצג את האדם האנוכי והחומרי שכל
כולו שקוע בתהום תאוות ותענוגות הבלי העוה"ז וכל חייו הם
רק עיסוק סביב עצמו ,בחיפוש אחר טובתו הגשמית האישית
בלבד ,ולא עולה על דעתו לשלם תמורה לה' יתברך על רווחתו
הכלכלית ולקיים תורה ומצוות או לעזור לזולתו ולו במשהו,
אינו חש שהוא חייב למישהו משהו תמורת חיי השפע הברוכים
שלו .אם כי עדיין יתכן שהוא נשאר מאמין בלב ויודע ומכיר מי
האדון האמיתי על חייו ורכושו.
"השוכר" דומה לשואל בכך שהוא מייחס עדיפות וחשיבות
גבוהה לחומריות וגשמיות ,כאשר העוה"ז ותענוגיו תופסים
מקום מרכזי בחייו ,ומול עייניו עומדת ג"כ רדיפה מתמדת
אחר עצמו וטובתו האישית .אבל בכל זאת שונה הוא ,שהוא
חש שעליו לתת תמורה מסויימת לה' יתברך שהשפיע עליו
כל כך הרבה טובה ומספק לו את צרכיו ,לכן הוא מקיים תורה
ומצוות וכשמזדמן הוא עוזר ומסייע אך רק במעט לזולת .ענייני
הרוחניות לא מעניינים אותו כלל ,ואינו לוקח ברצינות הנדרשת
את התורה והמצוות.
"השומר שכר" מייצג אדם נעלה שכל כולו עוסק ומתמסר
לרוחניות ומקיים את התורה והמצוות בחשק רב ,בשמחה
רבה ובהידור ,וכל חייו מוקדשים להרבות עשיית צדקה וחסד.
וחש שמטרתו הסופית בחיים היא קיום רצון ה' ,ולזה נתונות
כל מעייניו .אך לעומת זאת הוא נכשל בגאווה ומלא בתחושה
חזקה של שביעות רצון וסיפוק עצמי .ומתהלך כל חייו בהרגשת
גאווה מרוממת כשבראשו מנכרת השאלה איך יתכן שלאחר
מותי יהיה בכלל מציאות של גן עדן כל כך גדול ונשגב לפי
רום מעלתי ורוב צדקותי .אך מגיע למסקנה שהקב"ה הרי הוא
כל יכול וכנראה הוא יעשה בריאה מיוחדת של גן עדן מופלא
ומיוחד בשבילו.
"השומר חינם" מייצג את האדם השלם ,הצדיק והעניו ,שכל
חייו רצופים עבודת ה' נעלית ,וכל כולו מלא אהבת ה' ויראת
ה' בהתמסרות רבה ועצומה בעמלה של תורה ובקיום המצוות
בהידור גדול מתוך שמחה של מצווה וטוב לבב .וחש שכל מה
שנברא הוא רק כדי להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו ,וביאתו
לעולם רק בשביל לשמש את קונו .בעייניו ,חייו ורכושו אינם
שלו כלל אלא הם רכוש של הקב"ה שנמסר לו כפיקדון ,ליבו
פתוח כאולם ומעניק מכיסו לכולם ,אצלו רגיל וטבעי הוא
שחייו וכל כוחו יוקדשו בשביל האחר בכל עת וזמן ,המסירות
לעשיית צדקה וחסד הוא דבר נורמלי שבשיגרה .וכל ימי
חייו מתהלך בתחושת ענווה גדולה ועצומה ובביטול מוחלט
להקב"ה ,ובהרגשה שלא מגיע לו כלום ולא חייבים לו כלום ,או
איזו תמורה כל שהיא על המאמצים בתורה במצוות ובמעשים
טובים שלו .ואדרבא בטוח בכל ליבו שכל מה שיש לו ,ה' עשה
עמו חסד חינם וניתן לו מאוצר של "מתנת חינם".

