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דברים
רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדר נבנצל שליט"א

משה רבינו ממנה שופטים ומצווה אותם: "ׁשָמֹעַ ּבֵין אֲחֵיכֶם ּוׁשְפַטְּתֶם צֶדֶק ּבֵין אִיׁש ּובֵין ָאחִיו ּובֵין ּגֵרֹו" (דברים א, טז) דרשו חז"ל 
''אמר רבי חנינא: אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברו'' (סנהדרין ז:) דהיינו למרות 
שמאוחר יותר הדיין ישמע גם את גרסת הצד השני, אף על פי כן אסור לו להקדים אחד לחברו אלא חייב לקבלם ביחד, 
שנאמר: "ׁשָמֹעַ ּבֵין אֲחֵיכֶם", דהיינו כששני הצדדים נוכחים בבית הדין; וכל כך למה? כיון שקיים חשש שמא יקָבַע בליבו 
של הדיין שהצדק עם בעל דין הראשון, וכשבעל הדין השני יטען את טענותיו, הרי שהדברים לא יכנסו אל ליבו של 
השופט והלה יתייחס אל טענותיו כשקריות. לעומת זאת כששני בעלי הדין באים כאחד הרי שיש באפשרותם להכחיש 

כל אחד את דברי חברו לאלתר. 
מוסיפה הגמרא (שם) לדרוש מאותו פסוק: ''ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו'' דהיינו, 

גם בעלי הדין מוזהרים שלא להקדים את טענותם לפני הדיינים וחייבים אף הם להשתדל שהצדק ייצא לאור. 
מספרים על אדמו"ר אחד ששאלו אותו ביום כניסתו למצוות: חז"ל הרי אמרו במדרש שיצר הטוב מזדווג לאדם רק 
משנעשה בר מצווה; כיצד אם כן הצלחת להתגבר על היצר הרע ללא סיוע של היצר הטוב? אמר להם: כל פעם שהיצר 
הרע בא לפתות אותי אמרתי לו: 'כתוב בתורה: 'ׁשָמֹעַ בין אחיכם ושפטתם צדק' אסור לדיין לשמוע את דברי בעל דין 

בלי נוכחותו של בעל דין חברו; אם כן איני יכול לשמוע את טענותיך עד שיבוא גם יצר הטוב!' 
שואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א: לאחר שהדיין שמע את טענות שני הצדדים על פי מה הוא צריך להכריע את הדין, על 
פי השכל או על פי הרגש? על פי השכל היינו על פי כללי ההלכה; הדיין חייב להיות בקי בדיני ממונות, דיני שומרים, 
דיני מזיק וניזק, מי חייב לשלם ומי פטור; הדיין נעזר בכלים שהתורה מסרה לו כגון: עדים, חזקה, רוב, מיגו וכדו' 
לצורך זה הוא למד היטב את ה'שולחן ערוך' 'חושן משפט' בכדי לדעת כיצד לפסוק ומה לפסוק, האם לחייב או לפטור. 
הדעת נותנת שזו היא הדרך הנכונה לנהל ולדון משפט צדק. אולם יחד עם זאת הדיין חייב להיעזר גם ברגש. כיצד? הרי 
ידוע שהרגש עלול להטעות את האדם כפי שמסופר בגמרא על שני אנשים שבאו לדין כשאחד לבוש בגדים בלויים 
והשני לבוש בגדים מפוארים, ואמרו לעשיר: ''לבוש כמותו או הלבישהו כמותך'' (שבועות לא.) ומסביר רש"י: ''שלא תגרום 
לנו לישא לך פנים''. נמצא שבנקל האדם עלול להיות מושפע מהרגש ולעוות את הדין. אלא שעם זאת חייבים לצרף את 
הרגש בדין שכן הקב"ה ברא אותנו עם רגש; אילו כך היה רצונו, היה בורא אותנו רובוטים או מכונות חישוב, אולם 
הוא יצר אותנו בני אדם בעלי שכל ורגש, ועל כן חובה על הדיין להתחשב בהרגשה הטבעית כגון מי נראה שהצדק אתו 
ולחפש סעיף בשולחן ערוך כדי לזכותו, ומי נראה שבא במרמה ולחפש את הסעיף המתאים לחייבו; אם למרות כל 

הראיות המוצגות הדיין מרגיש שיש תרמית במשפט, הרי שאסור לו לפסוק והוא חייב להסתלק מהדין.
הלכה ידועה היא שקרוב פסול לדון, והסיבה היא מפני שהדיין עלול להטות את הדין לטובת קרובו או לרעתו אם הוא 
שונאו. הדיין חייב להיות משוחרר מכל דעה קדומה על בעלי הדין ומכל נגיעה לנושא הנידון. אמנם ה'חזון איש' כתב 
(אמונה וביטחון) שחכם אינו חשוד לעוות את פסק הדין בגין נגיעות אישיות כיון שאהבת האמת בוערת בקרבו יותר מכל 

אהבה אחרת, אלא שכוונת דבריו היא בענייני איסור והיתר, אולם בדין בין אנשים אף התלמיד חכם מסוגל לשנות את 
האמת בגין נגיעת ממון, כפי שנאמר: "הַּׁשֹחַד יְעַּוֵר עֵינֵי חֲכָמִים" (דברים טז, יט). והנה השוחד אינו שוחד ממוני בלבד; פעמים 
ומעשה קטן עלול להתפרש כשוחד וכמעשה שהגמרא מספרת  על האמורא אמימר שניגש אליו אחד מבעלי הדין והסיר 
נוצה מעל ראשו. אמר לו אמימר: ''פסילנא לך לדינא'' (כתובות קה:) דהיינו פסול אני מלדון אותך. הדין חייב להיות דין אמת 

ללא כל סטייה ולו הקטנה ביותר.
בעקבות מעשה העגל משה רבנו מצווה את בני שבט לוי: ''ׂשִימּו אִיׁש חַרְּבֹו עַל יְרֵכֹו עִבְרּו וָׁשּובּו מִּׁשַעַר לָׁשַעַר ּבַּמַחֲנֶה וְהִרְגּו 
אִיׁש אֶת ָאחִיו וְאִיׁש אֶת רֵעֵהּו וְאִיׁש אֶת קְרֹבֹו'' (שמות לב, כז) והשאלה ידועה, מדוע משה רבנו מורה להם לשים איש חרבו על 

ירכו? וכי יש צורך כעת ללמדם להיכן חוגרים את החרב? 
אלא, אומר הרב, משה מלמד את בני שבט לוי יסוד עצום בענייני משפט: 'ראו שהנכם עומדים לדון 'איש את אחיו ואיש 
את רעהו, ואיש את קרובו'; עליכם להקפיד במשנה זהירות לבל לזכות את החייב מיתה וכל שכן שלא לחייב את הפטור 
ממיתה. ועל כן 'שימו איש חרבו על ירכו', דהיינו ראו כל אחד מכם כאילו חרב חדה מונחת לו בין ירכותיו, וכדברי 
חז"ל: ''לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו'' (סנהדרין ז.) שאם יטה לימין או לשמאל הרי שהחרב 

תחתוך את רגלו'. 
והנה מסביר רבי ישראל מסלנט זצ"ל: מאמר הזה אינו מכוון לשופט בבית הדין בלבד אלא לכל אדם מישראל, שכן 
פעמים רבות האדם הינו דיין של עצמו. כיצד? הרי שמידי יום ביומו על האדם להחליט ולפסוק דין לעצמו; למשל 
כשהשעון המעורר מצלצל בבוקר והאדם מתלבט האם לקום או לא לקום, האם ללכת למניין הראשון או השני, האם 
להמשיך עוד כמה דקות במיטה למרות שהוא יאחר לתפילה ולהשלים אח"כ או להתגבר כארי לעבודת הבורא, ברור 
שהוא לא יתקשר לרב לשאול כיצד לפסוק במקרה זה, שכן הוא מעוניין להמשיך לישון מספר דקות. הרי לנו דוגמה 
שבה האדם חייב לפסוק לעצמו את הדין; וכן במהלך כל היום לפעמים האדם צריך להכריע בין כמה התלבטויות, כגון 
האם לאכול מאכל מסוים או שכשרותו מפוקפקת, מה לברך על מאכל כזה או אחר, ואיזו ברכה להקדים לחברתה. 
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נמצא אם כן שפעמים רבות האדם מוכרח לפסוק לעצמו, או לפחות לדעת מתי לשאול את הרב ומתי לא. לצורך פסיקה 
זו האדם חייב להיות מנוער מנגיעות אישיות, ולהימנע מכך שהרגש יטה את הדין בגין השפעת שוחד כלשהו.

אם נקפיד על כללים אלו, הצדק יצא לאור על כל צעד ושעל וכשקב"ה יראה שכך מתנהלים בניו, וודאי שיזכה אותנו 
בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

עלון זה מוקדש כל השנה ב"נ לע"נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל
שבת שלום  יצחק חלבה

                

לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ר יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב 
אברהם צוקרמן בן שרה, אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו 

מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מרדכי שמעון בן דאדא, 
שלמה בן פורטונה, מאיר ירחמיאל בן שמחה, מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה, אילן בן יחזקאל, מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון 
בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, זאב בן ברכה, משה בן פלור, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק 

בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, יעקב בן רחל, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן 
בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר, שלמה בן שמחה, אליעזר בן צבי וציפורה, אליהו בן נעמי, שמעון בן דינה, 

בנימין בנדט בן יוסף, הרבנית שפרה בת לאה, שרה בת מרים, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת 
שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת 

רוזה, פרלה בת גוטי, שרה בת קיז'ה, שרה בת מרים, רחל בת שרה, רינה בת אסתר ת.נ.צ.ב.ה.                                                    
המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל: jalabe@neto.net.il  ללא תשלום לזיכוי הרבים

השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר 

http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl
עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר
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