סוגרים שבוע עם פרשת השבוע
פרשת שופטים תשע"ו

לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל
מצווה לשמוע בקול חכמים

בתקופה הראשונה לרבנותו של ר' יצחק
מברדיצ'ב בבריסק ,באו קציני משטרה
לביהכנ"ס בראש השנה לדרוש מהרב
שיתלווה אליהם ,כדי להגיד וידוי עם
אסיר יהודי שנשפט למוות ,מאחר והחוק
הוא שאי אפשר להורגו ללא וידוי.
אך הרב עמד באותה עת בתפילת שמונה,
עשרה של שחרית ולא רצו הקצינים
להפריעו ועל ,כן עזבוהו באמרם שיחזרו.
מישהו מהקהל יעץ שייקחו מישהו אחר,
"אך נצטווינו להביא את הרב הרשמי"
הקצינים ענו.
לאחר שנסתלקו ,סיים הרב את תפילתו,
ומששמע הענין החליט שלא ילך וטעמו
ונימוקו עימו ...בקהל נשמעו קולות
וחששות שונים שמא יבולע? ליהודים על
כך ,ומכיון שהרב היה צעיר באותם ימים
(בן  )23וכולם הכירוהו מקטנותו הרשו
לעצמם לדבר בקול רם נגד דעת הרב .אך
הרב בשלו...
באמצע תפילת מוסף ,שבו הקצינים
לקחת את הרב ,אך הרב הבחין בהם
והמשיך בתפילתו והאריך בה...עד
שסבלנות הקהל פקעה ואחד מזקני הקהל
קם והציג עצמו כרב הרשמי והלך
עימהם ...אמר עם הנידון את הוידוי
והוצא להורג...

אחר התפילה הגיעו שוטרים בבהילות
לבית הרב ,בני הבית חששו פן יבולע להם
על כך שהרב התחמק מהם .אולם ,עד
מהרה התברר שאלו שוטרים מעיר אחרת
שנשלחו לשאול אם הרב הלך לומר את
הוידוי עם הנידון למוות ,כי התברר
שאותו היהודי הואשם בטעות והוא חף
מפשע...
עד מהרה התברר כי אותו זקן שהתחכם
ויצא לשביעות רצון הקהל לומר וידוי עם
אותו יהודי גרם למותו ...ואילו אם היו
סרים למשמעת הרב שהיה רך בשנים אך
אב בחכמה לא היו נכשלים...

בית הדין הגדול שמכונה סנהדרין,
יושב בלשכת הגזית שבבית המקדש.
אם למישהו מתעוררת שאלה,
והחכמים שבעירו לא יודעים לענות
עליה ,מעבירים את השאלה
לסנהדרין ומצווה על כולם לשמוע
לדבריהם .מאז שאין לנו בית דין
גדול בירושלים ,רבו המחלוקות ,כי
אין לנו מי שיכריע לנו בהן .בדומה
לזה ,כאשר מתעוררת אצלנו שאלה,
אנחנו פונים אל הרב לשאול אותו.

עוד מהפרשה


"בל תשחית את עצה"
התורה מצווה אותנו שבשעת מצור
על עיר ,לא נשחית את עצי הפרי של
העיר.
מזה לומדים חכמים שלא להשחית
כל עץ פרי וכל דבר שיש בו תועלת.
שאלות לדיון בשולחן שבת
 מה לדעתכם הטעם של מצווה זו?
 לפי זה ,האם יש מקרים שבהם
יהיה מותר לעקור עץ פרי?

דמות השבוע


הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
הקים את הרבנות הראשית לישראל
והיה הרב הראשי לישראל.
תמך וחיזק את היישוב היהודי
בארץ ישראל.
לאורו אנו הולכים.
כשהנשמה מאירה ,גם שמים עוטי
ערפל מפיקים אור נעים

שאלות מהפרשה
מי מחזק את העם כשיוצאים למלחמה? (כ,ב) _____________
מה הוא אומר להם? (כ,ג,ד) _______________________________________________
מיהם ארבעת האנשים שלא יוצאים למלחמה? (כ,ה,ח)
_________________________________.2 ________________________________.1
_________________________________.4 _________________________________.3
המלך מצווה לכתוב לעצמו ספר תורה ,מדוע? (יז,יט) __________________________________________
שלושת האיסורים המיוחדים למלך הם :לא להרבות ________________________.1
( ______________________________.3 ________________________ .2יז,טז,יז)

