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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

פרשת :וישב שבת קודש כ"א כסלו תשע"ח ( 9דצמבר )2017

שאלה ותשובה ,קושיא ותירוץ ,ואם תאמר ויש לומר...

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

פרשת וישב ,תשע"ח
בפרשת השבוע ,פרשת וישב ,מסופר על המחלוקת
הקשה שנפלה בין שבטי יה לבין יוסף הצדיק .ובתורה
כתוב לדורות ,דיבורים קשים מאד שנאמרו בעת
המחלוקת ,וכגון "וַ ּיִ ְׂשנְ אּו אֹתֹו וגו'" (בראשית לז ,ד)" ,וַ יְ ַקנְ אּו
בֹו וגו'" (שם ,יא)ַ ,
"ּב ַעל ַה ֲחֹלמֹות וגו' (שם ,יט)" ,לְ כּו וְ נַ ַה ְרגֵ הּו
וגו'" (שם ,כ)" ,לְ כּו וְ נִ ְמּכְ ֶרּנּו וגו'" (שם ,כז) ,והדברים נוראים
ומפחידים מאד! ואוי לנו ביום הדין!
וכמובן שאין לנו הבנה ,ואין לנו זכות ,ואף אסור
לנו לדון בחטאם של הקדמונים ,ובפרט שבטי יה בני
יעקב אבינו ע"ה ,אולם מוסר השכל בודאי שצריכים
אנו ללמוד מהמסופר בפרשה ,ולכוין ולשקול בכובד
ראש כיצד יש להתגבר על קשיים כאלה – במשפחה,
בחברה ,בשכונה ,בבית הכנסת וכן בכל מקום ומקום.
וכן יש ללמוד מכאן ,שאם בארזים נפלה שלהבת,
מה יעשו אזובי הקיר?! (מו"ק כה ,):כלומר ,כמה אנחנו
הקטנים צריכים להזהר ולהמנע ממחלוקת ,קנאה,
שנאה ותחרות .אחי יוסף חשבו שהם הצודקים ,ועשו
חרם שלא לגלות הדבר לאיש ,וצירפו את ה' יתברך יחד
איתם לחרם ,ועם כל זאת היתה עליהם תביעה גדולה
בשמים .ומאידך ,גם יוסף הצדיק חשב לעצמו שהוא
הצודק ,והוציא דיבתם רעה ,וטען בפני יעקב אבינו
ע"ה שהם אוכלים אבר מן החי ,מזלזלים בבני השפחות
וחשודים על העריות .וכך התפתחה ביניהם מחלוקת
גדולה ,כאשר כל צד חושב שהוא הצודק .ובמקום לברר
את מה שהם רואים בעיניהם ,ולנסות ליישב ולתרץ את
תמיהתם ,1דברו לשון הרע ,ועשו מחלוקת וחילול השם.
והדברים נוראים ומפחידים מאד!
ובעצם ישנם שתי מצוות עשה מן התורה :מצוה אחת
יח ֶאת ֲע ִמ ֶ
"הֹוכֵ ַח ּתֹוכִ ַ
יתָך" (ויקרא יט ,יז) ,כלומר ,כשרואים
יהודי הנכשל בעבירה ,ישנה מצות עשה מן התורה
"ּב ֶצ ֶדק
להוכיחו שאסור לעשות כן .ומאידך מצוה אחרת ְ
ִּת ְׁשּפֹט ֲע ִמ ֶ
יתָך" (שם יט ,טו) ,כלומר ,כשרואים יהודי נכשל
בעבירה ,ישנה מצות עשה מן התורה לדון אותו לכף
זכות ,ולא לכף חובה .ואין סתירה בין הדברים ,אלא
כאשר ישנה אפשרות להוכיח יהודי ,לדבר איתו ,ולעורר
את לבבו ,הרי שזו מצות התוכחה .אולם כאשר לא ניתן
לעשות כן ,אז יש מצות עשה מן התורה להצדיק אותו,
כלומר ,לומר שהוא שוגג ,ומאחר שלא למד הוא אינו
מבין כלום ,ולכן עשה מה שעשה באונס ,מחמת בעיות
קשות במשפחתו וכדומה ,ובזה מתיישבים הדברים.
ולומדים מכאן שלעולם אין להשאיר שאלה בלי תשובה
וקושיא בלי תירוץ ,אלא תמיד יש לנסות ליישב ולתרץ
הדברים .ולפעמים יש מצוה לעשות "ראש עקום" ,כדי
לתרץ וליישב מחלוקת גדולה .ובזה מתרבה שם שמים
בעולם ,נעשה קידוש השם גדול ,וכולם רואים שיש
אהבה ואחוה שלום ורעות.2
כאשר יש מתחים ומחלוקות קשות בין שני בני
אדם ,בין שתי משפחות ,בין בעל ואשתו וכדומה ,ויש

שמועות לכאן ולכאן ,את האמת לאמיתה אף אחד אינו
יודע ,משום שהכל סיפורים ,וכל פרט שלא שומעים ולא
יודעים ,הרי הוא גורם לשינוי גמור בכל המחלוקת .ולכן
אסור לשמוע צד אחד ,ואסור לשמוע זה שלא בפני זה.
וצריך הדיין לשמוע את שני הצדדים בפניהם ,וגם לחזור
על דבריהם ,כדי לראות אם באמת הדברים מובנים לו
בדיוק כמו ששמע מהם (עי' חו"מ סי' יז ובסמ"ע ס"ק טו) .וזה דומה
למורה הוראה בפני רבו או בפני גדולי הדור ,שאסור
לתלמידים לומר את דעתם ,משום שיתכן שלא שמעו
או לא הבינו את כל הפרטים ,ולכן אינם יודעים את הכל
כמו שיודעים גדולי ישראל ,וכמו שיודע רבו המובהק.
וזאת משום שכל פרט ופרט הרי הוא מוסיף להבין יותר
את הענין (עי' יו"ד סי' רמד ס"ח) .ויתכן ללמוד מכאן שאסור
לשמוע על עסקני צבור בתקשורת ובכל מיני ערוצים
למיניהם ,משום שאינם אומרים את כל הפרטים ,והכל
נהפך ללשון הרע ממש .ולכן ההכרעה היא רק בידי גדולי
ישראל שליט"א .והוסיף מרן הראשון לציון שליט"א
(בספרו שו"ת הראשון לציון) ,שבעיתון ותקשורת אין היתר של
באפי תלתא ,משום שבתקשורת אינם מדייקים בפרטים
לעולם ,ונמצא שעדיין לא התחיל הפרסום הנכון .וכל
זה דומה ממש לשבטי יה וליוסף הצדיק ,שכל אחד ראה
באופן אחר את המעשה ,והבן.3
אזכרה ימים מקדם ,שלפני ארבעים וחמש שנה
שמעתי ממורינו ורבינו הגאון רבינו ראובן פיין זיע"א,
שהיה אומר" :זו לא חכמה להקשות ,החכמה היא
ליישב!" .רבים הם השואלים שאלות שיש בהם טעם
לפגם של זלזול ופגיעה ,אולם אם ישכילו ליישב
הדברים ,ממילא אין כאן לא טענות ,לא קנאה ,לא שנאה
ולא כלום .4וכל זה הוא גם בענייני העולם הזה ,אם אחי
יוסף היו מיישבים את שאלותיהם  -מדוע יש ליוסף
כתונת פסים ,ומדוע הוא מפונק ,ומדוע הוא מתלהב
מכל מיני חלומות ,ומדוע יעקב לומד אתו חברותא -
לא היה מתדרדר המצב למחלוקת .וזה הכלל :כשיש
תירוצים אין מחלוקות ,ואין כלום!
ובאמת רואים היום גדולי תורה חכמים באמת ,שאינם
עונים לכל מיני שאלות הקשורות לכל בני המשפחה,
וכגון שלום בית בין בעל ואשתו ,שצד אחד מתלונן אצל
החכם על הצד השני ,והחכם אינו מסכים לטענה ,אלא
מנסה ליישב את התמיהה .וכן כאשר צד אחד מנסה
לעורר מי ישב סנדק בברית המילה ,והחכם מבקש
לשמוע גם את הצד השני .וכן גבאי שיש לו טענות
על גבאי אחר או על רב בית הכנסת ,והחכם מבקש
לשמוע גם את הצדדים האחרים ,וכן גם מנסה ליישב
את התמיהה ,ולהרבות שלום .וכן כאשר באים אנשים
מסוימים לגבות צדקה בבית הכנסת ,שאין לדחותם,
אלא ליישב ,לכבד ולזרז אותם ,וכל אחד ואחד יתן כפי
כחו בעין טובה ,ויכוין שנותן מטבע לעניים ,וזה מצוין.
וכן כאשר יש טענות מסוימות על הורים או מורים בבית
הספר ,אין להאמין לטענות ,ואין להבהל ,אלא יש לנסות
ליישב ,ולחזק את השם הטוב של העוסקים בקודש,

ולהרגיע את האוירה כדי לקדש שם שמים ,ולמעט
בזה מחלוקות רבות ונוראות .וזו כמובן זכות גדולה
בשמים ,משום שלדעת את האמת לאמיתה זו עבודה
קשה מאד ,ובעל אמונה באמת אינו מאמין לאנשים ,ולא
לסיפורים .וכמה זה מצער ,מכאיב ומחלל שם שמים,
כאשר שומעים מאנשים מסוימים שהם מעירים הערות
על גדולי ישראל שליט"א ,ודבר זה נובע מ"עם ארצות"
קשה ,ואוי לנו ולהם ביום הדין! ותמיד יש ליישב את
הקושיא ,וההצלחה בדרך...
לפני כשנה התקשרה בעלת תשובה אחת ,אמנם
משכילה גדולה וחשובה מאד ,אולם יש לה יראת
שמים ,צניעות ומעלות רבות .ושואלת מה עליה לעשות
כאשר לפעמים נכנסות לראשה באופן פתאומי ,כל
מיני שאלות קשות באמונה ,כפי שלמדה בהשכלה
המטופשת ,ומיד היא מאמצת את מוחה ,ודוחה את הכל.
אך כיון שהדבר מטריד אותה כל פעם מחדש ,נפשה
בשאלתה מה תעשה כדי למנוע הדבר .ואמרתי שיש
עצה טובה ,והיא לעשות מכל מיני הרהורים טפשיים
כעין אלו שאלה ותשובה ,ממש ככה! לדוגמא :אם נכנס
לאדם הרהור "מי אמר ומי קבע שיש בורא לעולם?",
יענה לעצמו" :באמת שאלה יפה ,והתירוץ יפה יותר
וחזק יותר! שהרי לא יתכן שיהיה אחרת ,וכי בנין נבנה
מעצמו?! וכי חפצים שונים ומכשירים משוכללים נעשו
מאליהם?! ועל אחת כמה וכמה שכדור הארץ אינו נעשה
מעצמו! ומי שחושב שכדור הארץ נעשה מעצמו ,צריך
אשפוז וטיפול נפשי בבית משוגעים ...וכך בכל שאלה,
יש לשאול ולתרץ ,ולהיות בבחינת המדען המאמין.
אצלנו ב"עטרת חכמים" ישנם כמה מניינים בשבת
קודש  -מנין בנץ החמה ,מנין בשעה שבע ומנין בשעה
שמונה ,ואנחנו בסיעתא דשמיא מתפללים בשעה שבע.
והנה בשבת שעברה פרשת וישלח ,סיימנו את התפלה
בשעה אחת עשרה ,והיום יום ראשון ניגש אלי יהודי
יקר ונחמד ,וטען בפני שקשה לאנשים והם רעבים גם
צמאים וכו' .ובמקום לומר לו שיש עוד מנינים נוספים,
הסברתי לו על מעלת השבת והתפלה ,וכמה חשובים
הם הביאורים בספר תורה בין עליה לעליה ,וביאורי
ההפטרה ,ועל הזכות הגדולה שאדם זוכה כל רגע ורגע
בשבת ,שהיא פי אלף מיום חול ,ושבת היא כנגד כל
התורה כולה ,ובזה הוא נרגע כמובן .וזה נקרא שאלה
ותשובה .אמנם נכון שיש כאלה הממהרים גם בשבת
(עי' מגילה כג ,).מכל מקום אנשים כאלה שומעים קריאת
ספר תורה כבר חמשים שנה ,ועדיין אינם מבינים כלום,
וחבל.
בסיכום :מי שיודע לענות תשובות על השאלות בחיי
היום היום שלו ,הוא זוכה לשלום בית ,זוכה לאהבת
ישראל ,זוכה להיות עבד ה' וזוכה להיות בעל אמונה
גדול .וזו מעלתם של עם ישראל ,מאמינים בני מאמינים
(עי' שבת צז ,).וזוכים על ידי כך לחיים טובים בעולם הזה
ובעולם הבא ,והלואי שנזכה לכך.

 1.שהרי כל הטענות והסיפורים אינם מדויקים ,וזה בבחינת
האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב (שמואל א' טז ,ז).
 2.והנה כמה דוגמאות מעשיות בענין זה  -מתורת ה' יתברך,
ומדברי חז"ל הקדושים:
 מרים הנביאה דברה לשון הרע על משה רבינו ע"ה ,ובמקוםלבוא אל משה רבינו ע"ה ולשאול אותו מה קורה עם ציפורה אשתו
וכו' ,ולקבל ממנו תשובה שלימה ,הלכה מרים לאהרון הכהן ושאלה
את השאלה הנ"ל מבלי לקבל תשובה ,והתוצאה  -לשון הרע!
 וכן שאול המלך ודוד המלך ע"ה ,במקום שתהיה הקפדהומחלוקת בין גדולי עולם כאלה ,היו צריכים לשבת יחד חברותא,

לדבר וליישב ביניהם את כל הפרטים ,ולעשות ממש קושיא ותירוץ,
שאלה ותשובה" ,אם תאמר ויש לומר" ,ובזה היתה מתרבה האהבה,
והיה מתקדש שם שמים בעולם .קושיות ושאלות גורמות למחלוקות
גדולות! וכן מצינו גם במשפט הידוע המובא בנביא (שמואל א' יח ,ז):
"הּכָ ה ָׁשאּול ַּב ֲאלָ ָפיו וְ ָדוִ ד ְּב ִר ְבב ָֹתיו" ,ומפורש במלבי"ם ,ששאול
ִ
המלך חשב שהכוונה כאן לשבח את דוד ,ולכן נתקנא בו .ומאידך,
דוד המלך חשב שהכוונה כאן לשבח את שאול ,ולכן שתק .והדברים
נוראים!
ועוד מצינו בפרשתינו ,אודות יהודה ששכח איך היה המקרה
יאּוה וְ ִת ָּׂש ֵרף" ,וכבר הכינו את האש
"הֹוצ ָ
ִ
עם תמר כלתו ,ולכן פסק:

"צ ְד ָקה
לשורפה (עי' כתובות סז ,):וכאשר נזכר בכל הפרשה ,הודה ואמרָ :
ִמ ֶּמּנִ י" .ולא היו עדים בדבר ,לא הוכחות ולא כלום ,ואם היו שורפים
אותה ,היו כולם חושבים ורואים שמגיע לה להשרף על פי ההלכה,
אולם האמת היא שמה שרואים הוא אינו אמת!
 3.ומצינו בגמרא על חכמי התלמוד ,שאין לסמוך על חכם שאינו
מדייק בשלמות ממש (עי' בגמרא ברכות לג :על רחבא דפומבדיתא ובגמרא קידושין מד .על
רבי אבין) ,והדברים נוראים!
 4.וכך משמע מפירוש רש"י (ביצה ב ,):כח דהתירא עדיף ,משום
שהמתיר מביא הוכחות ,מקשה ומתרץ ,ומתיר למעשה .אולם האוסר
לא טורח ולא כלום ,ע"ש.
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איך יודעים אם זה 'משמים'
או 'טעות שלנו'?
שלום וברכה מורי ורבותי!
בהמשך לשיחותינו האחרונות ,הייתי רוצה היום להעלות רף ,ויחד לשוחח על הגדרתם
של ניסיונות וקשיים אותם אנו עוברים ,אשר בחלקם נועדו לנו 'משמיים' ,וחלקם מגיעים
דוקא 'מהארץ' .ונפרט יותר:
כולנו הרי יודעים שישנם מקרים רבים בהם אנו בטוחים שניצבים אנו מול עבר פי
פחת ,וחשים שקשיי החיים גדולים הרבה יותר מכחותינו .אולם ,אנו מבינים שהמדובר
הוא בניסיון אותו זיכנו ה' יתברך לעבור ,ובעזרתו יתברך גם בהצלחה רבה .כאשר בהמשך
הדרך ,ולפעמים אף לאחר שנים רבות ,נבין עד כמה היה הדבר הזה לטובתנו .עד כמה
דוקא אותם פיטורים ממקום העבודה ,דוקא אותו שידוך מאכזב ודוקא אותו תפקיד נחשק
וחמקמק היו לרעתנו ,למרות שחשבנו באותה העת ש'אך טוב וחסד ירדפונו' לו נזכה בהם.
"ח ִבי כִ ְמ ַעט ֶרגַ עַ ,עד יַ ֲע ָבר
בחלקם הגדול של הדברים ,הם מסוג האתגרים שבבחינת ֲ
ָֽז ַעם" (ישעיה כו ,כ) .משהו שכביכול אומר לנו הקדוש ברוך הוא" :המתן לי בני היקר ,ומיד
כאשר תגיע העת רצון האמתית ,אעלה ואוביל אותך אל דרך המלך".
לעומת זאת ,כולנו גם יודעים שישנם מקרים רבים בהם אנו הם אלו שהמיטו את השואה
על עצמנו .במקרים בהם אנחנו אשמים או במקרים בהם קיבלנו אנחנו את ההחלטה
השגויה ,אנחנו מבינים שכאן אין לנו על מי "להפיל תיקים" אלא על עצמנו .לא שייך לומר
שהיה זה רצון ה' ,כי רצון ה' היה אחרת ,ואנו אלו שבחרו את הדבר הלא נכון.
וכמו אותו בחור שהגיע לגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א ,ושאל אותו מאחר
שאמרו חז"ל (סוטה ב' ע"א) "ארבעים יום קודם יצירת הולד ,בת קול יוצאת ואומרת :בת פלוני
לפלוני" ,ואם כך גם על איזושהי 'בת פלוני' נאמר שאמורה להזדווג איתי .אם כן ,היכן
היא אותה 'בת פלוני' לה אני ממתין ומייחל שנים רבות? וענה לו כבוד הרב" :אותה בת
פלוני כבר שיחרה לפתחך ,ואף נפגשה איתך ,ואתה הוא זה שמאסת בה ושילחתה לנפשה.
לאמור ,כאשר אתה הוא זה שמבצע את הטעות ,אין לך להפיל תיקים על אף אחד אחר
חוץ מאשר עליך ,כי גם הקדוש ברוך הוא כבר היה רוצה לראות אותך נשוי ,מאושר ואבא
לילדים .אולם ,אתה הוא זה שמנעת מעצמך את אותה הצלחה אדירה.
(ובזה פירשתי בדרך צחות את השינוי בלשון הש"ס במו"ק (י"ח ע"ב) אר"י אמר שמואל "בכל יום ויום" בת קול
יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני ,שדה פלוני לפלוני .ללשונו בסוטה (ב' ע"א) ובסנהדרין (כ"ב
ע"א) אר"י אמר רב "ארבעים יום קודם יצירת הולד" בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני
בית פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני .דאף דתרי אמוראי נינהו ,י"ל דרב מיירי בגזירה
הראשונה וכל' הגמ' בסוטה "כאן בזיווג ראשון" ,ואילו שמואל מיירי אחר שדוחה את זיווגו,
ולכך בכל יום יש צורך לחדש לו זיווג מחדש).
אם כן ,מה יכול לגרום לנו באמת להבין האם האתגרים אותם אנחנו עוברים או התפקיד
הנחשק לו אנו מייחלים או העבודה המאתגרת בעיצומה אנו נמצאים הם באמת הדברים
הנכונים והמתאימים לנו ,ועם כל הקשיים אנו בחלק מאותו ניסיון אשר הועיד לנו ה'
יתברך ,או לחילופין נמצאים אנו באחת משגיאות חיינו אותן אנו מנהלים כקשיי עורף
כאשר הכישלון וההפסד הם אלו שהופכים להיות מנת חלקנו בעיתוי הקרוב ביותר?
ובכן ,לימדונו חז"ל הקדושים (עירובין י"ג ע"ב) "כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו ,וכל
הנדחה מפני השעה שעה עומדת לו" .ובפירוש הדברים כתב הבן איש חי בספרו 'נפלאים
מעשיך' מעשה בשני שותפים ,אשר לפתע החל כוכבם לדעוך ,ולאחר תקופה ארוכה של
הצלחה החלו לחוש היאך הקרקע נשמטת מתחת רגליהם ,ובכל אשר יפנו במקום להשכיל
ולהצליח הם זוכים לנחול כישלונות והפסדים.
אחד מהשותפים פנה לחברו וביקש לפרק את השותפות ,כאשר לקח את אותו סך
המגיע לו על חלקו ,טמן אותו באדמה והלך לעבוד כפועל פשוט מן המניין במקומות
עבודה אחרים .חברו החליט להילחם ,והמשיך לרכוש סחורות ולמוכרן בהפסדים עד אשר
פשט את רגלו והוצרך לפשוט אף את ידו לצדקה.
הראשון שהשכיל לעצור את מרוץ החיים בהמתינו לשעה הנכונה ,לאחר מספר שנים
של עבודה כפועל פשוט ,מצא לפתע מציאה די נאה ,אשר אותה מכר והרוויח עליה הון רב.
לאחר שראה היאך המזל מאיר לו פנים ,החל לשלוח את ידו במסחר בסכומים קטנים .ורק
לאחר שראה עד כמה הברכה שבה לשרור בחלקו ,וכל עסקה אותה ביצע הביאתו לכנפי
הריווח וההצלחה ,פדה את כל כספו מבטן האדמה וחזר לימי גדלותו ועשירותו.
כאשר מראים לך משמים שלא זו הדרך בה מעוניינים שתפסע ,אל לך להילחם בכך
אלא לעצור ולחפש את הדרך הנכונה .לעומת זאת ,כאשר תראה סייעתא דשמיא מיוחדת
המכוונת אותך לדרך כלשהי ,פסע בה בבטחה בזריזות ואפילו בריצה ,כי שם מנחים אותך
משמים ומובילים אותך להצלחה.
היסודות האמורים ללוות את האדם בכל דרך ,בכל תפקיד ,בכל 'קריירה' ובכל עתיד
אותה בוחר הוא לעצמו ,אמורים להתחלק לשלושה חלקים:
החלק הראשון הוא – על האדם לעשות ככל יכלתו בכדי לבחור את הדרך הטובה
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

והנכונה לו על פי דעת תורהֹ" .לא ָתסּור ִמן ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר יַ ּגִ ידּו לְ ָך יָ ִמין ְ
ּוׂשמֹאל" (דברים יז ,יא),
אפילו יאמר לך על שמאל שהוא ימין או על ימין שהוא שמאל ,עליך לשמוע לו (ספרי קנ"ד
ע"א) ,משום שהברכה מצויה בתוך דבריו של החכם .וגם אם חלילה תיכשל לאחר מכן ,תדע
בכל עת שאתה בדרך הנכונה .כי אם בחרת בדרך אותה התווה לך אדם גדול ,הרי שהקדוש
ברוך הוא נמצא עמך בדרך זו ,והוא זה שבוחר להעניק לך את ההפסד הרגעי כדי לזכותך
להיות ראוי וכלי קיבול לריווח הגדול והאמתי.
החלק השני המוטל על האדם הוא – לעשות ככל יכולתו בכלים שניתנו לו .לאמור,
אם נתן האלוקים ידיים ,רגלים ועיניים ,עליך להשתמש בהן כמיטב יכולתך .לא להתעצל,
לא להתעלם מסכנות ולא להבליג על בעיות המתעוררות .כביכול אומר לך האלוקים ,את
הסיעתא דשמיא תקבל ממני על הדברים אותם אין בכחך לבצע .אולם ,כל היתר ,אשר
בכחך לבצע ,לשם כך קיבלת ממני את המתנות הראויות לך .בדיוק כמו שאדם לא יפסע
למרכזו של כביש סואן בעיניים עצומות ,ויתפלא מדוע פרחה נשמתו ועלתה לישיבה של
מעלה על ידי משאית דוהרת .כך לא יעצום את עיני שכלו ויכנס לשוק החיים הסוער,
ויאמר לאחר מכן" :מדוע הפסדתי את כספי ואת חיי?".
והדבר השלישי והאחרון – אמונה וביטחון מלאים בקדוש ברוך הוא .אם עשית את
המוטל עליך עד כה ,אם השקעת בחיים הרוחניים האמיתיים הנדרשים ממך ,אם השקעת
את מעשרותיך במקומות הנכונים ,אם הרבית בתפלה ועשית ככל יכולתך על פי דעת
התורה הקדושה ,ועדיין הישועה רחוקה מלבוא .בין אם המדובר הוא בישועה כלכלית,
רפואית או משפחתית ,הרי שהקדוש ברוך הוא הוא זה שקיבל למענך את ההחלטה
הנכונה והנבונה ביותר ,והחליט שטרם הגיע הזמן לאותה ישועה לה אתה מצפה .ואם כך,
אתה עדיין נמצא בדרך הנכונה ועליך לשמוח ,כי כל יום שעובר רק מקרב אותך לתכלית
המיוחדת והמדהימה שנבראה ונועדה אך ורק לך.
יהם,
יֹוסף ֲהלֹוא ַא ֶחיָך ר ִֹעים ִּב ְׁשכֶ ם ,לְ כָ ה וְ ֶא ְׁשלָ ֲחָך ֲאלֵ ֶ
ֹאמר יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ֵ
בפרשתנו" :וַ ּי ֶ
ֹאמר לֹו לֶ ְך נָ א ְר ֵאה ֶאת ְׁשלֹום ַא ֶחיָך וְ ֶאת ְׁשלֹום ַהּצֹאן וַ ֲה ִׁש ֵבנִ י ָּד ָבר,
ֹאמר לֹו ִהּנֵ נִ י .וַ ּי ֶ
וַ ּי ֶ
וַ ּיִ ְׁשלָ ֵחהּו ֵמ ֵע ֶמק ֶח ְברֹון וַ ּיָ בֹא ְׁשכֶ ָמה .וַ ּיִ ְמ ָצ ֵאהּו ִאיׁש וְ ִהּנֵ ה ת ֶֹעה ַּב ָּׂש ֶדה ,וַ ּיִ ְׁש ָאלֵ הּו ָה ִאיׁש לֵ אמֹר
ֹאמר ָה ִאיׁש נָ ְסעּו
ֹאמר ֶאת ַא ַחי ָאנֹכִ י ְמ ַב ֵּקׁשַ ,הּגִ ָידה ּנָ א לִ י ֵאיפֹה ֵהם ר ִֹעים .וַ ּי ֶ
ַמה ְּת ַב ֵּקׁש .וַ ּי ֶ
יֹוסף ַא ַחר ֶא ָחיו וַ ּיִ ְמ ָצ ֵאם ְּבד ָֹתן" (בראשית לז ,יג-יז).
ִמּזֶ הּ ,כִ י ָׁש ַמ ְע ִּתי א ְֹמ ִרים נֵ לְ כָ ה ּד ָֹתיְ נָ ה ,וַ ּיֵ לֶ ְך ֵ
יעקב אבינו שלא ידע על יחסיהם העכורים של השבטים עם יוסף ,שולח אותו לדרוש
בשלומם ,ויוסף בצדקתו לא מגלה לאביו על אותם יחסים .מה שמוביל אותו לאחר מכן
להגיע אליהם ו"להנות" מכוונותיהם הטובות לשולחו לישיבה של מעלה ,כאשר בצוק
העתים ובהחלטה של רגע הוא נמכר לישמעאלים שמוכרים אותו למדיינים שמסיימים
את מסכת יסוריו במצרים בביתו של פוטיפר ,אשר שם מתחיל הוא מסע אחר המסתיים
ביציאה מבית האסורים להיכל המלכות.
אולם ,פרט נוסף מלמדת אותנו התורה הקדושה בהשתלשלות המורכבת הזו .כאשר
הגיע יוסף לשכם לפגוש את אחיו ,הוא גילה לתדהמתו שהם אינם במקום .הוא כבר שקל
לשוב לביתו ,רק שאז ראה אדם חביב ואינו מוכר ,ולשאלתו על מיקום אחיו רועי הצאן,
יֹוסף
נענה שככל הנראה יצאו לדותן "ּכִ י ָׁש ַמ ְע ִּתי א ְֹמ ִרים נֵ לְ כָ ה ּד ָֹתיְ נָ ה" (שם ,יז) ואכן "וַ ּיֵ לֶ ְך ֵ
ַא ַחר ֶא ָחיו וַ ּיִ ְמ ָצ ֵאם ְּבד ָֹתן" (שם).
המדרש (בראשית פרשה פ"ד או' י"ד) מעדכן שאותו אותו אדם לא מוכר היה מתוך שלושה
מלאכים שנשלחו על ידי ריבונו של עולם בכדי למשוך את יוסף לתכלית אותה הועיד לו
מסובב הסיבות.
בכל מהלך הימים בהם היה יוסף בגלות ,בנכר ובבית האסורים הוא הבין שכמי שעשה
את המוטל במצוות כיבוד הורים ויצא עד לשכם ,וכמי שנפגש בסיעתא דשמיא מיוחדת עם
מאן דהו שזכה ושמע מאחיו את התחנה הבאה אותה הועידו לעצמם .הרי שבכל אותה דרך
לא היתה טעות אחת בה יכל הוא להאשים את עצמו .ולהיפך – רגלי ההשגחה העליונה הם
אלו שהובילו אותו עד לדותן ומשם אל הסוף ה'לכאורה' מר".
בכל מהלך התקופה הזו ידע יוסף עד כמה המקום הטוב והמיוחד בשבילו ,אותו מקום
לו הוא זכה להגיע לאחר שמילא את שלושת התנאים הנזכרים לעיל.
מאותה סיבה שואל גם יוסף בפרשתנו את שר המשקים ושר האופים היושבים עימו
ּדּוע ְּפנֵ יכֶ ם ָר ִעים ַהּיֹֽום" (בראשית מ ,ז) .וזאת למרות שהם יושבים בבור הכלא
"מ ַ
בבור הכלא ַ
כאשר סכנת מוות מרחפת על ראשם .כי ליד יוסף הצדיק חשו כולם שמחה והתלהבות
מחיי היום יום גם אם הם בבור הכלא החשוך .אולם על כך כבר שוחחנו בעבר ,וודאי שכל
שותפי שיחתנו זוכרים זאת בפירוט ,ולא נאריך שוב.
בכל דור ,בכל דרך ,בכל גיל ובכל צומת ,בהם נזכה למלא את שלושת הסעיפים הקטנים
הללו נזכה ונבטח את עצמנו להשכיל ולצעוד בדרך הנכונה אותה הועיד לנו ה' יתברך,
ולזכות להצלחה מרובה ולאך טוב כל הימים ,אמן.
וברוכים תהיו!

פקס03-5011125 :

שאל את הרב

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
אתרwww.haravrabi.co.il :
מיילInfo@haravrabi.co.il :

הנהגות ימי החנוכה
שאלה :מה הוא הדבר המיוחד ,שיש להתחזק בו ביותר
בימי החנוכה?
תשובה :מחג הסוכות ועד חנוכה ישנם ששים יום של
לימוד תורה בהתמדה השווים מליונים! ובימי החנוכה
יש לעשות קצת חופש ,ולהיות יותר בבית עם המשפחה,
ולחזק את כולם באמונה בה' יתברך ,בבחינת "וזדים
ביד עוסקי תורתך" .וכן לאחר ימי החנוכה ,יש להמשיך
בהתמדה בתורה עד פורים ,ובפורים שוב לעשות חופש
קטן למשפחה ,ולאחר מכן להמשיך ללמוד בהתמדה עד
חג הפסח .וכל זה הוא נתגלגל משמים ,שמידי פעם נגוון
את חיינו ברוחני ובגשמי ,והבן .וזו השקעה חיובית לכל בני
המשפחה.
עצה טובה ,וכך אכן נוהגים אצלנו בימי החנוכה בעיר
הקודש חולון ,שבשעה  16:00אחר הצהרים אנו מתפללים
תפלת מנחה ,ומיד לאחר מכן מדליקים נרות חנוכה בבית
הכנסת קודם השקיעה (עי' משנ"ב סי' תרעב ס"ק ג) .לאחר מכן
מתפללים תפלת ערבית ,ולאחר תפלת ערבית הולך כל אחד
לביתו ,ובשעה  16:50מדליקים נרות חנוכה בבית ,בשמחה
ובהתלהבות .ויש לומר אחר ההדלקה את כל הפסוקים,
השירים וההודאות לה' יתברך ,ובשעה  17:05יש לקרוא
שנית קריאת שמע מדאורייתא ,שאז הוא צאת הכוכבים לכל
הדעות ,וזה מצוין.
ובחנוכה עושים שיעור תורה בבית עם האשה ,הילדים
וההורים .וכן עושים סעודה ,אומרים דברי תורה וחיזוקים
באמונה ,וזהו החנוכה האמיתי והמקורי ,וה' לא ימנע טוב
להולכים בתמים.
יש מצוה לאכול סופגניות בחנוכה (חזו"ע חנוכה דף יח) .ויש
לעשותם באופן מיוחד מאד ,שלא לגרום נזק לגוף ,אלא
רק בריאות וחיים טובים .ועדיף יותר לאפות סופגניות
מצומקות ,כמו צנימים מטוגנות בשמן ,ולהרבות במוצרי
חלב בחנוכה זכר לנס (הרמ"א סי' תרע).

ישיבה בעת שהחזן אומר" :ברכו את ה'
המבורך"
שאלה :האם מותר לשבת ברגע שהחזן אומר" :ברכו את
ה' המבורך" ,או שחייב להשאר על עומדו ,ורק לאחר שאומר
החזן" :ברוך ה' המבורך לעולם ועד" ,יכול לשבת?
תשובה :בקדיש ו"ברכו" הספרדים נוהגים לשבת ,הן
בשחרית והן בערבית ,חוץ מליל שבת קודש שנוהגים
לעמוד בקדיש ו"ברכו" (חזו"ע שבת ח"א דף שלו).
אולם אם נמצא עומד בעת הקדיש ,אסור לשבת עד
לאחר חצי קדיש (בא"ח פ' ויחי) .ואם היה עומד וראה שהשליח
צבור מתקרב לאמירת קדיש ,ישאר עומד ולא יפטור עצמו
מלעמוד בקדיש (הל"ע ח"א דף צ).
ובעניית "ברכו" אחינו האשכנזים נוהגים לעמוד .ורבינו
המשנה ברורה מצא להם מקור בתנ"ך (משנ"ב בביאה"ל סי' קיג ס"ג),
ע"ש .ומנהג הספרדים שלא לעמוד ולא לכרוע ב"ברכו"
(כמבואר בהגהות איש מצליח שם) .ומסתבר ש"ברכו" דומה לקדיש,
שאם היה עומד ממש קודם עניית "ברכו" בשחרית וערבית,
יענה בעמידה ואחר כך ישב .וכן כאשר צריך לעמוד בעת
ששומע "ה' ֶמלֶ ְך ה' ָמלַ ְך וכו' ,כדאי להזהר שלא יעמוד לפני
כן ,כדי שיהיה ניכר שהוא קם ועומד לכבוד ה' יתברך (ועי'
כיו"ב ביבי"א ח"ד יו"ד סי' טז).
וכן בליל שבת קודש בתפלת ערבית ,לאחר ברכת מעין
שבע ,כאשר החזן מסיים את ברכת מקדש השבת ,אסור
לשבת עד לאחר אמירת חצי קדיש מהחזן .ולא טוב עושה

חזן שמחכה לאנשים הרוצים לשבת לפני אמירת הקדיש,
משום שבאמת אסור לשבת כאשר החזן מתכונן לומר קדיש,
והבן.

אמירת "והוא רחום וכו'" אחר שענה "ברכו וכו'"

שאלה :חזן שטעה בתפלת ערבית ולא אמר "והוא רחום
וכו'" ,ומיד לאחר החצי קדיש אמר "ברכו את ה' המבורך"
וכולם ענו "ברכו את ה' המבורך" ,האם מותר לומר "והוא
רחום יכפר עוון וכו' ,כאשר הוא נמצא כעת לפני ברכת
"מעריב ערבים"?
תשובה :כידוע ,מי שנמצא לאחר עניית "ברכו" בשחרית
וערבית ,הרי זה כאילו שהוא נמצא באמצע הפרק שבקריאת
שמע ,ולכן אסור לדבר כלל ,ואפילו בדברי תורה ,ויש
להתחיל מיד ברכות קריאת שמע .ומפורש במשנה ברורה
(סי' רלו ס"ק א) שאסור ,ובעוונותינו הרבים הרבה אנשים נכשלים
בזה ,ע"ש .והוסיף רבינו הגדול זיע"א (יבי"א ח"ד סי' ה) שאין לומר
"והוא רחום וכו'" לאחר "ברכו" מחשש הפסק ,ע"ש.

אמירת קטעי תפלה ,שלא בשעת התפה
שאלה :מה הדין בבעל תשובה שאוהב לומר לעצמו מידי
פעם "יהא שמיה רבא ,מברך לעלם ולעלמי עלמיא ,יתברך",
ממש רק את מלים אלו בלבד ,ומכוין היטב ,ומתלהב ומתחזק
מכך ,ומרגיש התעלות רוחנית ,האם יש בזה בעיה הלכתית?
תשובה :נכון שקדיש צריך להיות בעשרה ,אולם מכיון
שיש באמירת מלים אלו שבח לה' יתברך ,על ידי שאומרם
ומכוין היטב באמירתם ,ומתעלה ברוחניות מכך ,הרי זה
מצוין ,ואין כאן חס ושלום קדיש לבטלה ,ולא כלום.
ויתכן שאף מקיים בזה עוד מצוה ,שהרי כלול בזה כל
שש מצוות תדירות שהובאו במשנה ברורה ובביאור הלכה
(סי' א) ,ע"ש.
וראיה לכך מדין "יעלה ויבוא" בברכת המזון ,שהרי אם
שכח לאמרו ,אינו חוזר ,ועם כל זאת מותר לומר "יעלה
ויבוא" ב"הרחמן" (רמ"א בסי' קפח ס"ז) .ומבואר במשנה ברורה
(בביאור הלכה שם) ,שאין איסור לומר תחנונים שיש בהם אזכרת
שם שמים ,ע"ש .וכן מצינו ב"אדון עולם" ,שיש שם אזכרת
שם שמים ,ואף על פי כן מותר לאמרו בכל עת.
ועל אחת כמה וכמה שיכול לומר את כל הפסוק "קדוש,
קדוש ,קדוש ,ה' צבאות וכו'" ,ולכוין בו כראוי ,שהרי זה
פסוק ממש בספר ישעיה (ו ,ג).

כוונה והיגוי נכון שווים מליונים!
שאלה :האם עדיף יותר לכוין היטב בפסוקי דזמרה,
מאשר להקפיד על שלושה מטבעות ששמים בקופת הצדקה
בעת אמירת המלים "ואתה מושל בכל" ,וזאת משום שיש
עוד אנשים ליד הקופה ,ולכן יש לחץ מסוים הגורם לביטול
הכוונה?
וכן האם עדיף לברך בכוונה ברכות הנהנין ,מאשר לְ זַ ּכֹות
אנשים בעניית אמן ,בעוד הדבר מלחיץ אותי ומפריע לי
בכוונה?
תשובה :כוונה והיגוי נכון עדיפים ,והם שווים מליונים!
ואין למהר בפסוקי דזמרה ,ואין זה נורא אם אינו יכול לתרום
מטבעות בקופה באמירת "ואתה מושל בכל" .וכן הכוונה
בברכות ,הרי זה שווה מליונים ,וזה העיקר! ולכן יש לוותר
על העונה כמברך (עי' ברכות נג ,):ולברך בכוונה גדולה .ומפורש
בשולחן ערוך (סי' א ס"ד) ,טוב מעט תחנונים בכוונה ,מהרבות
בלא כוונה .וכן הובא בשולחן ערוך (סי' נא ס"ח) ,אין אומרים
הזמירות במרוצה ,כי אם בנחת ,ע"ש .והוסיף הבן איש חי (פ'
יתרו ה"ט) ,שיש לשבת באימה ובכבוד ,ע"ש.

שו"ת ממורנו הרב

שליט"א

צואת האף לחה שעברה מהנייר לידים
שאלה :אדם שקינח את האף בנייר טישו בזמן התפלה,
ורואה שיש לחות על אצבעותיו מהלחה ,האם צריך ליטול
את ידיו?
תשובה :צריך ליטול את ידיו .ולכן רצוי לקחת יותר
ניירות טישו כפי הצורך ,כדי שיהיה עובי מסוים ,ובכך לא
תעבור הרטיבות מהלחה אל האצבעות כלל ועיקר (ועי' משנ"ב
סי' צב ס"ק כט-ל).
וגבאים טובים דואגים שיהיו בבית הכנסת כל השנה
קופסאות שיש בהם נייר טישו ,ובפרט בימות החורף,
ובשבת קודש .וכמובן שגם הצבור מתבקשים לתרום לבית
הכנסת ,ויש בזה זיכוי הרבים.

הרמת סידור מהרצפה בעת ברכת כהנים
שאלה :באמצע ברכת הכהנים נפל סידור על הרצפה,
האם מותר לצבור המתברכים מהכהנים להרים את הסידור,
או שיש להמתין עד לסיום הברכת כהנים?
תשובה :ברכת הכהנים הוא דבר גדול מאד ,ויש להרגיש
ממש שה' יתברך מברך אותנו .ומפורש כן בפסוק" :ואני
אברכם" (ועי' חולין מט .).ולכן יש לעמוד בעת ברכת הכהנים
באימה וביראה ,ולכוין לקבל הברכות (כה"ח סי' קכח ס"ק קלח בשם
הזוה"ק) .ואין לומר פסוקים באמצע ברכת הכהנים ,אלא אך
ורק לשמוע הברכה מפי הכהנים ,ולכוין לקבל ברכה מאת
ה' יתברך (שם ס"ק קנט) .וצריך לזה ריכוז ומחשבה גדולים מאד.
וחז"ל הקדושים אמרו (סוטה מ ,).כלום יש לך עבד שמברכים
אותו ואינו מאזין?! ע"ש .ובמקום שצריך הקשבה מלאה,
האזנה גדולה וריכוז המחשבה לקבל את הברכות מאת ה'
יתברך ,ממילא אין רשות להתעסק בדברים אחרים כלל
ועיקר .וכן גם בזמן עריכת החופה ושבע ברכות ,חובה
קדושה על כולם לעמוד ,ויש להוכיח את היושבים ,משום
שהשכינה נמצאת בשעת החופה (ועי' יבי"א ח"ו אבה"ע סי' ח) .ולפי
זה גם בנדון שלנו ,אין להרים סידור שנפל ארצה בזמן ברכת
הכהנים ,וכמו שמצינו שאסור להרים בזמן תפלת העמידה
סידור המונח על הקרקע( ,בא"ח פ' יתרו הי"ג) .ובפרט בסידורים של
ימינו ,שאינם נעשים על ידי דפוס (הלכה ברורה ח"ז דף תעד).

סימון בסידור בעט אדום
שאלה :האם מותר לי לסמן בסידור בעט אדום ,וכן
להדגיש מלה מסויימת שצריך לאמרה בהיגוי נכון ,כדי
שאתבונן ואכוון יותר נכון ,או שיש כאן זלזול בכתבי הקודש?
תשובה :לא נראה שיש כאן בעיה ,ואתה יכול להדגיש
כפי הצורך .ואדרבא ,יתכן שיש כאן מצוה ,שעל ידי כך
אתה יודע להתפלל ,לכוין ולעורר את עצמך כראוי לתפלה.
וכן אתה יכול להוסיף בעט אדום על מקומות נוספים שלא
הודגשו בסידור ,ולעורר את עצמך שלא לבלוע אותיות
וכדומה ,וכן לעורר את עצמך על כוונה נכונה בזמן הקריאה,
וזה מצוין .ובסידור המדויק "איש מצליח" ,עשו עבודת
קודש על הפיסוק ,ועל ההיגוי הנכון ,וכן עשו בעוד סידורים,
וזה מצוין .ועוד ,שהסידורים של ימינו אינם נעשים על ידי
דפוס (וכנ"ל בתשובה הקודמת).
ויש עוד מקום נוסף בקריאת שמע ,שצריך לעורר ולעשות
סימן של פיסוק נכון ,והוא בט"ו ואוי"ן שבאמת ויציב ,שיש
לבטא היטב את הואוי"ן ,ולהזהר מאוד שלא לבלוע אחת
מהן .ומשום מה אין בסידורים עדיין סימן של זהירות על כך.
ועיין בשערי תשובה (סי' סא ס"ק ז) ,שהביא מעשה חמור מאד
בענין זה .ופלא על חזנים מסוימים שעדיין לא נזהרים בזה.
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אנחנו מקבלים
על עצמינו בלי נדר

לרפואת מורנו
הרב חיים בן שרה שליט"א
בתוך שאר חולי עמו ישראל

לענות

אמן

יהא
שמיה...

בקול גדול בכל כוחו ממש
ובכל כח כוונתו

לברך ברכת

אשר יצר

בכונה גדולה בעיניים עצומות
מתוך הכתב ובלי להתעסק
בדבר כל שהוא

להתחזק במצוות

אהבת ישראל
גם למי שלא בראש שלנו
גם למי שלא מכבד אותנו
ל-כ-ו-ל-ם

סיפורים מהספר ענף עץ אבות
למרן רבינו הגדול זיע"א

שאל אביך ויגדך

ִ"רבִּ י ֲחנַ נְ יָ ה ֶבן ֲע ַק ׁ ְשיָ א אוֹ ֵמרָ :ר ָצה ַה ָ ּקדוֹ ׁש בָּ רו ְּך הוּא ְל ַזכּ וֹ ת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ּמ ְצוֹ ת( "...אבות ספ"א)
יכ ְך ִה ְרבָּ ה ָל ֶהם ּתוֹ ָרה ו ִ
ְל ִפ ָ
בספר "משלי המגיד מדובנא" (סוף פרשת קדושים) ,הביא משל בביאור דברי רבי
חנניה בן עקשיא ,משל לבחור חמד ,בנו של עשיר מופלג ,שאחרי תום שנות
לימודיו ,עלה אל לבו לנסוע למרחקים להביא סחורות אל עירו ולשער מקומו,
ולהרויח ,ויבקש מאביו להעניק לו סכום גדול ,כדי שיוכל להסתחר כהלכה ,ויסע
אל אחת מערי אירופה ,ויהי כבואו שמה ,מצא שם את דודו ,אחי אביו ,שהיה
תושב העיר ההיא ,ויספר לדודו כי בא על מנת לקנות סחורה ,בכסף שהואיל אביו
לתת לו לשם מסחר ,והבחור הלך את בית מלונו ללון שם ,ולמחרת השכים בבוקר
לבחון טיב הסחורות אשר יקנה משם ,ודודו הקדימו והלך אל הסוחרים הגדולים
והודיעם כי בא לכאן סוחר גדול ,ובידו כסף רב במזומנים ,וימהר סוחר סיטונאי
אחד ויבא אל הסוחר הצעיר ,והראה לו את סחורתו הטובה ,והלה השתכנע וקנה
אריגי משי ורקמה ,ויהי אך יצוא יצא הסוחר הזה ,בא סוחר אחר והראה לו גם
כן סחורה נאה עם שלל צבעים ,מרהיבי עין ,ויקנה גם ממנו ,עוד זה מדבר ויבא
עוד סוחר אחר והראה לו סחורה יותר יפה וחזקה ,ויקנה גם ממנו ,ואיש איש מן
הסוחרים מיהרו אליו ,עד כי עיפה נפשו לאורגים .ולא נשאר לו זמן לנוח מנסיעתו
ועמלו ,וכל שכן לטייל ברחובות העיר אשר בנויה בבנינים כלולים בהדרם ,על ידי
אדריכלים מומחים ,ובגני שעשועים מבורכים בכל מיני שושנים ופרחים המפיצים
ריח טוב ,ואת כל כספו השקיע בסחורות שבאו לידו ,ולא נשאר לו אלא סכום
קטן להוצאות הדרך ,לחזור לעיר מולדתו .ושוב נפגש אתו דודו ,ויספר הבחור

ֶ"ו ֱה ֵוי ְמ ַח ּׁ ֵשב ֶה ְפ ֵסד ִמ ְצ ָוה
שׂ ָכ ָר ּה( "...שם)
ְ ּכנֶ ֶגד ְ
סיפר לנו האדון היקר מר רבינו פוליטי נ"ע ,שהיה גבאי
ישיבת פורת יוסף ,שבעודו בתורקיה ,והיה לו שם בית
חרושת לבגדים ,נכנס אליו קצין גבוה מהצבא התורקי,
שהיה אחראי למלבושי ובגדי הצבא ,ורצה לרכוש ממנו
עשרות אלפים חליפות לצבא ,והיתה השעה דחוקה למנחה,
ביקש ממנו שידחה את המקח הזה לעוד חצי שעה ,כדי
שיספיק ללכת לבית הכנסת להתפלל ולחזור ,סירב הקצין
לבקשתו ,ולא רצה להמתין ,ומיד הלך וקנה מאיש אחר
שהיה גם לו בית חרושת לבגדים .ואחר שחזר מר פוליטי
מבית הכנסת ,חישב ומצא שהפסיד שלשים אלף זהובים,
מביטול העיסקא הזאת ,בשביל תפלת המנחה ,והיה שמח
ונותן תודה להשם יתברך על שעמד בנסיון ,למרות הפסד
הממון .לא עבר זמן רב ,ונוכח הקצין שהסחורה שקנה אצל
האיש האחר לא היתה ראויה בשביל הצבא ,וחזר אליו וקנה
ממנו החליפות לצבא ,והרויח כפלים מן הריוח הראשון.

"ו ְּשׂ ַכר ֲע ֵב ָרה ְ ּכנֶ ֶגד ֶה ְפ ֵס ָד ּה"...
(שם)
למשל מן המתרחש בזמנינו ,אדם אמיד שיש לו בנים
ובנות ,נפטר ,והניח מיליון דולר מעזבונו לירושת בניו ,והנה
אף שבבית הדין הרבני פוסקים כדין תורה שהבנים יורשים
ולא הבנות .וכדאיתא בבבא בתרא (קטו ):אמר רב ,כל האומר
שהבת יורשת עם הבן ,אפילו אם הוא נשיא שבישראל ,אין
שומעים לו ,שאינו אלא מעשה צדוקים (שכופרים בתורה שבעל פה).
מכל מקום בערכאות שדנים על פי משפטי הגוים ,פוסקים
"שיווי זכויות" ,וגם הבנות יורשות כמו הבנים .ואז פונה
החתן באמצעות עורך דין אל שופטי הערכאות כדי שיפסקו
לו חלק מן הירושה ,ופסקו לו כן ,וקיבל מן הירושה חלק
כחלק ,זהו "שכר עבירה" .שעל כגון זה נפסק בחושן משפט
(סי' כו) ובבית יוסף בשם הרשב"א ,שהעושה כן הרי הוא מרים
יד בתורתו של משה רבינו ,ונקרא רשע ,וכל הכסף שקיבל
בניגוד לדין תורה ,הוא גזל גמור ,ובשמים יענישוהו ,ישלחו
לו איזה מחלה ,וכל מה שקיבל כסף נגד דין התורה ,יוציא
אותו לרופאים ורפואות ויסבול יסורים קשים ומרים .האם
היה כדאי לו כל זה ,הרי עליו לחשוב שכר עבירה כנגד
הפסדה ,כי העושה עושר ולא במשפט ,בחצי ימיו יעזבנו
ואחריתו יהיה נבל.

אליו את כל הקורות אותו ,ומתרעם כי אם תם הכסף ,וכל הימים בהיותי כאן,
לא שלותי ולא נחתי ולא שקטתי ,יומם ולילה ,בגלל הסחורות שבאו לידי במחיר
טוב ,ואפילו שינה לעיני לא ראיתי .ודודו בשומעו את דבריו מילא פיו שחוק
לאמר ,דע בני כי אני סבותי את כל אלה ,כי יראתי ביודעי כי המקום הזה יש בו
תיאטראות ומקומות בידור וכל מיני תענוגות ,וחששתי שתבזבז את כספך על
מהתלות ושטויות ,ותחזור לביתך ריקם ,לכן שקדתי להביא אליך כל מקנה וקנין,
במהירות רבה ,למען תהיה טרוד בעסקים נכבדים לפרנסת ביתך ,ודאגתי שלא
ישאר לך זמן פנוי לסייר בעיר משוט בארץ ומהתהלך בה.
הנמשל ,הנה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ושלח אותו על פני תבל
לסגל מצות ומעשים טובים ,היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ,להתהלך לפני
ה' בארצות החיים ,ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו ,אמנם האדם בבואו אל
העולם הזה כמה יש לדאוג עליו ,פן ילך שולל אחר עצת יצר הרע ,ללכת אחרי
ההבל של העולם הזה בבתי קולנוע ובבתי קפה ושעשועים ,לכן יעץ הקדוש ברוך
הוא להרבות תורה ומצות ,שלא ישאר לאדם רגע פנוי ובטרם יגמור מצוה אחת
כבר יש לפניו מצוה שניה ושלישית ,וביתר שאת ,הרי התורה ארוכה מארץ מדה,
ואין אתה בן חורין להפטר ממנה ,לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם
ולילה ,וכל ימיו עסוק מאד בתורה ובמצות ,ושם ינוחו יגיעי כח .ה' חפץ למען
צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

