נבנים עם מסכת אבות פרק ד ,משנה ז'

בס"ד

הקב"ה מנהל את העולם  -אל תדחוק עצמך

.1

ּושבּועַ ת
ּפֹורק ִּממֶּ ּנּו ֵאיבָ ה וְׁ ָגזֵל ְׁ
ַרבִּ י י ְִּׁשמָ עֵ אל בְׁ נֹו אֹומֵ ר ,הַ חֹושֵ ְך עַ צְׁ מֹו ִּמן הַ ִּדיןֵ ,

שָ וְׁ א\ .
.2

הֹור ָאה ,שֹוטֶּ ה ָרשָ ע וְׁ גַס רּוחַ
וְׁ הַ גַס לִּבֹו בַ ָ

מפרשים:

החושך עצמו מן הדין  -במקום שיש גדול ממנו .אי נמי אומר לבעלי הדין שיתפשרו( :ר' עובדיה
מברטנורה)
החושך עצמו מן הדין  -לא לבד שאינו נדחק להיות דיין בין בעלי דין ,אלא גם נזהר לבלי להיות
תובע או נתבע ,רק יראה להתפשר ,דמצוה לבצוע (תפארת ישראל)
פורק ממנו איבה  -דתובע ונתבע נוטרין איבה זל"ז ,וגם אותו שנתחייב נוטר איבה לדיין ,דאין
אדם רואה חובה לעצמו [שבת קי"ט א']  ,וקסבר שלא זיקק הדין יפה( :תפארת ישראל)

וגזל  -שמא יחייב הזכאי ונמצא שגזל בא על ידו( :ר' עובדיה מברטנורה)
ושבועת שוא  -שמא יחייב שבועה למי שאינו חייב בה ונמצא מביא לידי שבועת שוא .אי נמי קרי
תנא לשבועת שקר שבועת שוא כגון האומר לא לויתי ולוה דבשעת שבועה יצאה מפי לשוא( :ר'

עובדיה מברטנורה)
והגס לבו בהוראה  -בלא עיון ובלא המתנה( :ר' עובדיה מברטנורה)
שוטה  -מי שמתגאה ודוחק א"ע להיות דיין ,וודאי שוטה הוא ,שמרבה לעצמו אויבים על לא דבר,
או ר"ל שהוא שוטה ,שאינו רואה ענשו שמוכן לו מהקב"ה ,וכדאמרינן [סנהדרין ד"ז א'] לעולם
יראה דיין א"ע כאילו חרב מונח בין ירכותיו וגיהנם פתוח מתחתיו ... ,כשלא יתן דין צדק ,והשוטה
הזה אינו חושש לכל אלה( :תפארת ישראל)

רשע  -שאינו חושש לגזל ושבועת שוא שיתגלגלו על ידו( :תפארת ישראל)
וגס רוח  -שבוטח בגאותו כאילו אינו יכול לטעות ,וכל שיש בו א' מג' מדות הללו הוא מבוזה בעיני
הבריות וכ"ש כשיש בו כל הג' חוט המשולש לא במהרה ינתק ותחת בקשו כבוד ישיג כלימה ע"י
אותו המעשה בעצמו( :תפארת ישראל)

בס"ד

.3

.4

תפילת חנה  -שמואל א ב'

א ו ִַּת ְׁתּפַ לֵל ַחּנָה ,וַת ֹּאמַ ר ,עָ ַלץ לִּבִּ י בַ יהוָ הָ ,רמָ ה ַק ְׁרנִּ י בַ יהוָ ה; ָר ַחב ּפִּ י עַ ל-אֹויְׁבַ י ,כִּ י ָש ַמ ְׁח ִּתי ִּבישּועָ ֶּתָך.
ב ֵאיןָ -קדֹוש ַכיהוָה ,כִּ י ֵאין בִּ ל ְֶּׁתָך; וְׁ ֵאין צּור ,כֵאֹלהֵ ינּו .ג ַאלַ -ת ְׁרבּו ְׁת ַד ְׁברּו גְׁ ב ָֹּהה גְׁ ב ָֹּהה ,יֵצֵ א עָ ָתק
ִּמּפִּ י ֶּכם :כִּ י ֵאל דֵ עֹות ְׁיהוָה ,ולא (וְׁ לֹו) נ ְִּׁתכְׁ נּו ֲע ִּללֹות .ד ֶּקשֶּ ת גִּ ב ִֹּּריםַ ,ח ִּתים; וְׁ נִּכְׁ ָשלִּיםָ ,אזְׁ רּו ָחיִּל .ה
ְׁשבֵ עִּ ים בַ לֶּחֶּ ם נ ְִּׁשכָרּוְּׁ ,ורעֵ בִּ ים חָ דֵ לּו ,עַ ד -ע ֲָק ָרה ָילְׁדָ ה ִּש ְׁבעָ ה ,וְׁ ַרבַ ת בָ נִּים אֻ ְׁמ ָללָה .ו יְׁהוָהֵ ,מ ִּמית
רֹומם .ח ֵמ ִּקים ֵמעָ פָ ר ָדלֵ ,מ ַא ְׁשּפֹּת
ּומע ֲִּשיר; מַ ְׁשּפִּ ילַ ,אףְׁ -מ ֵ
מֹוריש ַ
מֹוריד ְׁשאֹולַ ,ויָעַ ל .ז יְׁהוָהִּ ,
ּומחַ יֶּה; ִּ
ְׁ
יהם ֵתבֵ ל .ט
הֹושיב עִּ ם -נ ְִּׁדיבִּ ים ,וְׁ כִּ סֵ א כָבֹוד ַינ ְִּׁחלֵם :כִּ י ַליה ָוה ְׁמצ ֵֻקי ֶּא ֶּרץ ,וַ י ֶָּשת עֲלֵ ֶּ
י ִָּרים ֶּא ְׁביֹון ,לְׁ ִּ
ַרגְׁ לֵי חֲ ִּסידָ ו י ְִּׁשמֹּרְּׁ ,ורשָ עִּ ים בַ חֹּשֶּ ְך יִּדָ מּו :כִּ י-ל ֹּא בְׁ כֹּחַ ִּ ,יגְׁ בַ רִּ -איש .י יְׁ הוָה י ֵַחתּו ְׁמ ִּריבָ ו ,עָ לָו בַ ָש ַמיִּ ם
ַי ְׁרעֵ ם--יְׁ הוָ ה ,י ִָּדין ַאפְׁ ֵסיָ -א ֶּרץ; וְׁ י ִֶּּתן-עֹּז ְׁל ַמלְׁכֹו ,וְׁ י ֵָרם ֶּק ֶּרן ְׁמ ִּשיחֹו.

