עורך :הרב עוזיאל אדרי פרשת השבוע :אחרי  -קדושים מסכת אבות פרק ג'

השמים פתוחים

ק (ח"ג קנ"ב ע"ב) :שיוצא כרוז
כתב בזוה" 
בשמים כל שנה ב"פסח שני" .והכרוז אומר:
"מעכשיו שערי שמים פתוחים ומי שרוצה
ליכנס לראות את השכינה יזדרז ויכנס לעבודת
ה' יתברך והוא עת רצון גדול מאוד כי בעוד
שבעה ימים (מ-י"ד עד כ' אייר) יסגרו שערי
שמים".
"פסח שני" מלמדנו כי לעולם שום דבר ִ אינו
א "טמא"
אבוד,תמיד אפשר לתקן.אף מי שהו 
או "בדרך רחוקה" ,ואפילו אם זה "לכם" -
שההתרחקות נעשתה מרצונו  -גם אז בידו
לתקן זאת.כשם שבני ישראל שלא זכו להקריב
קורבן פסח הצליחו לחדש את מצוות "פסח
שני" בטענה "למה ניגרע" ,כך גם על האדם
לבקש מהקב"ה "למה ניגרע" ,מדוע לא יינתן
גם לדור היתום שלנו להתעלות בתורה כפי
שזכו ה"ראשונים כמלאכים"ובאמת ע"י תביעה
זו נעשה רעש גדול בשמים והאדם מקבל סיוע
גדול ונורא מלמעלה ,להתייגע בתורה ,ולזכות
ולכוון לאמיתתה של תורה.
בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
לוח הזמנים יא' אייר יב' אייר יג' אייר יד' אייר טו' אייר טז' אייר יז' אייר
לפי שעון "קיץ" כו' לעומר כז' לעומר כח' לעומר כט' לעומר ל' לעומר לא' לעומר לב' לעומר
13.5.17 12.5.17 11.5.17 10.5.17 9.5.17 8.5.17 7.5.17
4:20 4:21 4:22 4:23 4:24 4:25 4:26
עלות השחר
4:34

4:33

4:32

4:31

4:30

4:29

4:28

זריחה  -הנץ החמה 5:57

5:56

5:55

5:54

5:53

5:52

5:52

זמן טלית ותפילין
שקיעה

19:31 19:30 19:30 19:29 19:28 19:27 19:26

צאת הכוכבים

19:47 19:46 19:46 19:45 19:44 19:44 19:43

סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:32

8:31

8:30

8:30

8:30

8:29

8:29

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:12

9:12

9:12

9:11

9:11

9:10

9:10

פרשת השבוע  :אחרי-קדושים
הפטרה:
ויהי דבר

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

18:59
19:58
20:49

גליון מס' 711

בצדק תשפוט עמיתך
שפֹּט ֲעמִיתֶָך (ויקרא יט ,טו)
ת ְ
ּבְ ֶצדֶק ּ ִ
בצדק תשפוט עמיתך :כמשמעו .דבר אחר ,הוי דן את חבירך לכף זכות( .רש"י)

חובת האדם לדון את חבירו לכף זכות ,אינה רק מידת חסידות ,אלא אפשר שהיא
בכלל מצות עשה דאורייתא ,וכה הם דברי הגמ' שבועות (ל ,א) על הפסוק 'בצדק תשפוט
עמיתך' (ויקרא יט ,טו) :הוי דן את חבירך לכף זכות .ופירש רש"י שם' :ולא בדין בעלי דינים
הכתוב מדבר ,אלא ברואה חבירו עושה דבר שאתה יכול להכריעו לצד עבירה ולצד
זכות ,הכריעו לצד זכות ולא תחשדהו בעבירה' ,עכ"ל.
ואם יש את נפשך לדעת עד כמה צריך אדם לחפש בזכותו של חבירו ,צא ולמד דברי
הגמ' שבת (קכז ,ב)' :תנו רבנן הדן את חבירו לכף זכות ,דנים אותו לזכות' .ועד כמה צריך
לדונו לכף זכות ,מובא בגמ' שם מעשה ,וזה תמציתו :מעשה באדם אחד שירד מגליל
והשכיר עצמו כפועל אצל אחד מהדרום .לאחר שלוש שנות עבודה ,פנה הפועל לאדונו
בערב יום הכיפורים ואמר לו שלם לי את שכרי ואלך לפרנס את בני ביתי .אמר לו,
אין לי מעות .ביקש שיתן לו את תמורתם בקרקע או בהמה או מטלטלים שונים כגון
פירות או כרים וכסתות וכדומה ,והשיב לו ,אין לי .חזר הפועל לביתו ,בפחי נפש .בתום
ימי החג ,העמיס האדון את שכרו של הפועל בשלושה חמורים ,אחד של מאכל ואחד
של משתה ואחד של מיני בגדים והלך לביתו של הפועל .לאחר שאכלו ושתו ושילם
לו שכרו ,אמר לו כשאמרתי לך שאין לי מעות ולא מטלטלים לשלם את שכרך ,במה
חשדתני .אמר לו ,לא חשדתיך אלא אמרתי בליבי שמא הקדשת את כל נכסיך לשמים.
נשבע האדון ,שכך היה שהדיר את כל נכסיו כדי שלא יהנה בהם בנו הורקנוס שלא עסק
בתורה .אולם לאחר שנמצא פתח לנדרו ,חזרו לו כל נכסיו .סיים האדון ואמר ,ואתה
כשם שדנתני לכף זכות המקום ידין אותך לזכות ,עכת"ד.
ויש להתבונן נוראות עד היכן מגיעה התביעה לדון לכף זכות .שכן פועל זה עמל ביגיע
כפיו במשך שלוש שנים תמימות כדי לפרנס את ביתו ,ולא זו בלבד שהאדון פטר עצמו
בטענה סתמית של 'אין לי' ,אלא שגם האמינו בכך אף על פי שידע בוודאות וראה לנגד
עיניו שיש לו קרקעות ובהמות ושאר מטלטלים ,והעדיף ללמד זכות רחוקה על אדונו
ולשוב לביתו ריקם בפחי נפש!
ועתה בוא וראה עד כמה יכול אדם להועיל לחבירו כאשר הוא מלמד עליו זכות ,שכן
מצאנו מעשה נורא אודות תורתו של רבי מאיר בעל הנס זיע"א בגמ' חגיגה (טו ,ב) ,וזה
תוכן הדברים ותרגומם :פגש רבה בר שילת את אליהו הנביא ,ושאלו :מה עושה עכשיו
הקב"ה .ענה לו ,אומר דברי תורה בשם החכמים כולם חוץ מרבי מאיר ,מפני שלמד מפי
אלישע אחר (שיצא לתרבות רעה) .אמר לו רבה ומה בכך ,הלא רבי מאיר רמון מצא תוכו
אכל וקליפתו זרק .אמר לו אליהו ,ברגע זה ממש אומר הקב"ה בני מאיר אומר כך וכו'.
ושוב הלב משתומם ,הלא רבי מאיר האיר את עיני ישראל בתורתו ,ועל עוצם גדולתו
יכולים להעיד דברי רבותינו – שלא נפסקה הלכה כמותו ,מפני שלא ירדו חביריו לסוף
דעתו .ועם כל זה ,נמנעו בישיבה של מעלה ללמוד את תורתו ,עד שבא רבה ולימד עליו
זכות ,ומיד קיבל הקב"ה זכות זו.
הנה כי כן בעבור מידה זו ,מובטח לו לאדם שידונוהו לכף זכות .כי בדרך שהאדם מתנהג
כלפי חביריו ,כך הקב"ה נוהג עמו .ובכך נבין מדוע החמירו רבותינו כל כך במספרי לשון
הרע .שכן המספר לשון הרע לא דן את חבירו לכף זכות ולא היפך בזכותו אלא חרץ את
דינו ,וכאשר עשה כן יעשה לו.
ידוע ומפורסם עד כמה היה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב זצוק"ל מלמד זכות על כל אדם
מישראל אפילו הרשע ביותר ,עד שדבק בו התואר 'סנגורם של ישראל' .ודוגמא לכך
במעשה שהיה בעגלון אחד אשר באמצע חזרת הש"ץ נהג לצאת לחצר כדי לשמן את

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

הרבנות
מחלקת אחרי
 כדי שמיד,כשהוא עטור בטלית ותפילין
אופני העגלה
והמועצה�הדתית
הכשרותמשום
 ציבור המתפללים ראה בכך.לעבודתו
התפילה יוכל לרוץ
באר–שבעבתפילה והן בטלית ותפילין שהיו מתלכלכים
פגיעה חמורה – הן
 פנו לרבי לוי מברדיצ'וב ושטחו בפניו את מעלליו...בגריז ובשמן
 והחליט, תמה הרב בפניהם... הייתכן כדבר הזה,של אותו העגלון
¯‡ יצאÂÒÈ‡Ó†
 כמובן שכל הציבור.הפלא הזה
לצאת לראות במו עיניו את
È˘Â¯Ù‡Ï
לתוכחה קשה ונוקבת של הרב כלפי אותו
 תוך כדי ציפייה,אחריו
 התכופף וראהו מתגולל עם, אך בהתקרב הרב לבעל העגלה.עגלון
,לשמים
 מיד קם הרב ונשא עיניו.הטלית והתפילין מתחת העגלה
ÈÎ†˜ÙÒ†ÏÎÏ†ÏÚÓ†¯¯·˙‰†ÂÈ„È†ÏÚ†ÂÎ¯Ú˘†˙Â˜È„·Ó
 שהרי, ראה כמה צדיקים הם בניך אהוביך, רבונו של עולם:ואמר
‰Ï¯Ú†˙Â¯ÈÙ
†Ï˘†˙ÂÏÂ„‚†˙ÂÈÂÓÎ†˜Â˘Ï†ÌÈÓ¯ÊÂÓ
Ï¢Á¯†יכולים
להיפרד
 אינם,העגלה
אפילו כשהם משמנים את אופני
!...מהטלית והתפילין
Æ‰ÂÚ‰†˙Â¯ÈÙ†È‚ÂÒ†ÏÎÓ

‰¯ÂÓÁ†‰¯‰Ê‡

בברכת שבת שלום ומבורך

ÈÂ¯ÈÚ‰†˜Â˘‰Ó†‰ÂÚ‰†˙Â¯ÈÙ†˘ÎÂ¯‰†ÏÎ˘†°¯Â·Èˆ‰†Ú„ÈÈ
˙Â¯˘Î†˙Â„ÂÚ˙†‡˘Â†ÂÈ‡Â†ÂÈÁÂ˜ÈÙ†˙Á˙†ÂÈ‡˘†ÌÂ˜Ó·
˙Â¯ÈÙ†Â˙È·†ÍÂ˙Ï†‡È·‰Ï†ÏÂÏÚ†‡Â‰˘†È¯‰†¨˙Â·¯‰†Ï˘
ביאורים במסכת אבות
„·ÏÓ†˙‡ÊÂ†Æ¯ÂÓÁ†¯ÂÒÈ‡·†‰¯Â˙‰Ó†ÌÈ¯ÂÒ‡†¯˘‡†‰Ï¯Ú
ÂÚ¯˙‰†¯˘‡†ÌÈ¯˘ÂÚÓ†ÌÈ‡˘†˙Â˜¯ÈÂ†˙Â¯ÈÙ†Ï˘†¯ÂÒÈ‡‰
Æ˙Â·¯†ÌÈÓÚÙ†¯·ÎÓ†‰Ê†ÂÈÏÚ
˙Â¯˘Ú·†˘˘Á†ÏÎ†‡ÏÏ†ÌÈ˜Â˙Ó†˙Â˜¯ÈÂ†˙Â¯ÈÙ†‚È˘‰Ï†Ô˙È
¯ÈÚ‰†È·Á¯†ÏÎ·†ÌÈ¯ÂÊÙ‰†˙Â˜¯ÈÂ†˙Â¯ÈÙ†˙ÂÈÂÁÂ†ÌÈÏÂÎ¯Ó
Æ¢ÔÈ¯„‰Ó¢†˙Â¯˘Î·Â†‰ÏÈ‚¯†˙Â¯˘Î·†≠
Æ·ÂË†˙Î¯·†‡Â·˙†Ì‰ÈÏÚÂ†ÌÚÈ†ÌÈÚÓÂ˘ÏÂ
·¯†„Â·Î·
˙Â¯˘Î‰†˙˜ÏÁÓ

˙Â·‡†˙ÎÒÓ
Â¯ˆÈ†˙‡†˘·ÂÎ†¨¯Â·È‚†Â‰ÊÈ‡
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הרבנות�והמועצה�הדתית�באר–שבע
לשכת�רב�העיר

הודעה חשובה

בדברהגהתספריהתורה
ÂÓ˘¯˘†˙ÒÎ‰†È˙·†ÏÎ†˙ÚÈ„ÈÏ†‡È·‰Ï†Â‰
‰¢È‡†ÈÎ†·˘ÁÓ·†‰¯Â˙‰†È¯ÙÒ†˙˜È„·Ï†ÂÈ˙Î˘Ï·
¯˘˜˙‰Ï†‰‰‚‰Ï†ÔÂÎÓ‰†¯ÂÓ‡†ÌÈ·Â¯˜‰†ÌÈÓÈ·
Æ˙ÒÎ‰†È˙·†È‚ÈˆÏ†˙Â¯È˘È
˙ÂÚÂ·˘‰†‚Á†„Ú†‰Ú„Â‰†Â‡†‰ÈÙ†ÏÎ†Ï·È˜†‡Ï˘†ÈÓ
˙ÂÙÈÁ„·† ¯˘˜† ¯ÂˆÈÏ† ˘˜·˙Ó† Ë¢ÏÚ·‰
Æ∞∏≠∂≤∞¥∞∞∑†∫ÔÂÙÏË†¨ÂÈ˙Î˘ÏÏ
·¯†„Â·Î·
¯ÈÚ‰†·¯†˙Î˘Ï

ÈÂ†‰ÂÂ†¢¯‰ÂÊ‰†ÈÏÎÈ‰¢†˘¯„Ó†˙È·
‰ÙÂÁ„†‰˘˜·
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הילולא דצדיקייא
הילולת רבי מאיר בעל הנס זיע"א

אהבת
חינם

(7.5.17
17:30
19:45

9:30

054-8064490

בית דין צדק לענייני ממונות

שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע נ יד052-7670510 :

לרפואת

חיה אסתר
בת מרים

לרפואת

ר' יוסף שלמה
בר עליה

ורחל

בת סימי

בלבד
המפרסמים
המודעות על אחריות
המפרסמים בלבד
אחריות
המודעות על

(8.5.17

