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וישב

שנאת חינם ,אסורה  -שנאת בעל עבירה ,מצוה!
מורנו הרב שליט"א

פרשת וישב תשע''ה
כשקוראים בתורה את פרשת וישב את סיפור יוסף ואחיו ,כולנו עומדים
דום!
איך אפשר להבין את מחלוקת יוסף ואחיו?! התורה מעידה ''וישנאו
אותו" כמובן שאין לנו הבנה והשגה בזה כלל! לשם המחשה ,רבינו
אליעזר מנחם שך זיע''א היה אומר שיש לו השגה והבנה עד רבינו החפץ
חיים ,בערך מאה שנה אחורה ,ויותר אין לו הבנה בחכמי ישראל וגדולי
הדורות! ועל אחת כמה וכמה בראשנים ובאמוראים והתנאים!
אז אם כך ,מה בכלל ניתן לחשוב על האבות הקדושים ושבטי יה? שאנחנו
תמיד בברכת אבות בעמידה לעורר רחמי שמים שנגאל בזכותם! אז ברור
שוישנאו אותו זה לא כפשוטו!
אבל ,אם בכל זאת ה' יתברך כתב בתורה את כל המחלוקות בין יוסף
ואחיו ע ד שנזרק לבור ונמכר לישמעאלים ,כנראה שזה רצון ה' יתברך
שנלמד מכאן מוסר השכל עבורנו על חיי יום יום ,כיצד להתנהג.
כידוע ,שנאת חינם היא עוון חמור מאד ,ועל זה נחרב בית המקדש (יומא
ט ):והכוונה היא כפשוטו :שנאת חינם  -אסור לשנוא בלי סיבה! וכל בעיה
שלא תהיה הרי זה שנאת חינם! כי בעיות פותרים ,ולא מוסיפים שנאה
שזה איסור ממש כל רגע ורגע שאדם שונא!!!
ומשמע ,שאם זה לא על חינם אלא על עבירה שעשה ,מצוה לשנוא אותו!
ומפורש בפסוק (תהלים קל"ט) "תכלית שנאה שנאתים'' כלומר שנאה
גדולה! ומפורש כן בפסוק "כי תראה חמור שונאך" ודרשו חז''ל
(פסחים קיג ):זה בעל עבירה שמצוה לשנוא אותו! וכן הפסוק בפרשת כי
תצא "האחת אהובה והאחת שנואה'' היתכן?! ודרשו בגמ' שנואה
בנישואיה (קידושין סח .).וכן דרשו חז''ל (תענית ז" ):כל אדם שיש בו
עזות פנים מותר לקרותו רשע ,ומותר לשנוא אותו" ע''ש ,ורש''י
מפרש שאין לו עבירות אלא עזות פנים בלבד! וכן בגמרא (ב''מ פג" ):מי
שחצוף הוא רשע" וכן בגמרא (סנהדרין קה" ).חוצפן עושה רעש
בשמים לרעה" ע''ש.
וזה בסך הכל בעל עבירה ולא בעל עבירות רחמנא ליצן!
ובעוונותינו הרבים מכח השנאה מגיעים לשפיכות דמים ,ומפורש בפסוק
(פרשת שופטים) "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו
נפש ומת" ופרש רש''י הכל מתחיל מהשנאה!
אז אם כן מחמירה השאלה ,כיצד אחי יוסף שבטי יה מגיעים למצב כזה?!
וכדי להבין את עמוק העניין ,יש להתבונן :כיצד נוצרת השנאה?
כאשר יש טענה מסוימת ,למה פלוני צעק עלי? למה הוא לא מתייחס?
למה לא הגיע לאירוע? ולמה? ולמה? ולמה? זה כעין קושיה קשה!
והקושיא הוז יוצרת שנאה!
ומה צריך לעשות לפי התורה? כמו כל קושיא שצריך עיון ליישבה ,גם כאן
צריך ליישב!
ואם יש תירוץ מתאים בבחינת כף זכות ,אין שנאה ואין כלום!!!
מפורש בפסוק "וישראל אהב את יוסף מכל בניו" וזה גרם קנאה גדולה!
כי יש כאן קושיה למה? והתירוץ "כי בן זקונים הוא לו" ואם אחי יוסף
משתמשים ומבינים תירוץ כזה ,אין קנאה ואין שנאה ואין כלום! וכן

בעניין שאול ודוד המלך ,וכן בעניין קורח נגד משה רבינו ,יש קושיות,
וצריך לעיין ולתרץ!
ובמקום לתרץ וליישב ,מצאו אחי יוסף שיש כאן עבירה שעושה יוסף,
שמביא דיבתם רעה ,והוסיפו לשנוא אותו כי הוא בעל לשון הרע ,והם
חשבו שעושים מצוה .ופסקו בכוחם הגדול שיוסף חייב מיתה ,ומכרוהו
למצרים ,וכל זה מכח המחשבה שיש קושיה ואין תירוץ ,ויש עבירה והם
צודקים ומצוה לשנוא אותו ,והדברים נוראים ומפחידים מאד!
גם חלומות יוסף ,ניתן היה לפתור אותם לטובה ולא לשנאה .היה עדיף
לאחים לומר :יוסף ,איזה חלום יפה חלמת ,אשריך! אם תהיה מלך בוודאי
תעזור ותסייע לתושבים לטובה ,וזכות הרבים תלוי בך ,קצר ולעניין,
ולהמשיך הלאה .כי אחרי הכל ,הכל בידי ה'!
והטעות שגרמה למחלוקת היא שהאחים דנו את יוסף לחובה ,ועוד הם
חשבו שעושים מצוה! במקום לחשוב יתכן שאנחנו טועים ולא מדייקים,
כמו שהיה עם תמר הצדקת שרצו לשרוף אותה ,וברגע האחרון יהודה
הצדיק תירץ את הקושיה לטובה .וכן אשת פוטיפר רצתה להלשין על
יוסף ולהורגו ובאה בטענה חזקה ,אך השופטים תירצו את הקושיה ויוסף
ניצול לישועה ,ולכבודה היה בבית הסוהר (עיין תרגום יב"ע).
כאן העבודה הגדולה של בן תורה ובעל אמונה ,לעמול ולהשכיל ולדייק
האם אין כאן כמו שוחד ,כבוד ,סיבות אישיות?! האם זה לשם שמים
באמת?! ובמשקל גדול ושיקול דעת עמוק ,מגיעים למסקנא לא לשנוא
ולא לחלל שם שמים חס ושלום!
מסיתים נגד הדת מצוה לשונאם ,כדי שנתרחק מהם ולא נלמד
ממעשיהם ,ועם כל זה מצוה ללמד עליהם סניגוריה כי הם עמי הארץ
ולא למדו תורה ,והם בבחינת ''תינוק שנשבה''!
וכמובן גדולי ישראל בכל הדורות היה מחלוקות לשם שמים כמו שמאי
והלל ,אבל זה היה בלי שנאה ,בלי חלול השם ,אלא ,אוהבים זה את זה
וחולקים בהלכה במסירות נפש.
ומצינו בתורה "לא תתעב אדמי כי אחיך הוא ,לא תתעב מצרי כי גר
היית בארצו" ולמה אסור לשנוא אותם למרות שהם הצרו לנו? כי הם לא
היו נגד התורה ,ולא נגד הדת! אבל עמון ומואב לא יבוא בקהל ה' לעולם!
למה? כי הם הסיתו את עם ישראל נגד הדת וגדול המחטיאו יותר מן
ההורגו  ,והדברים מפחידים מאד מאד מאד!
זה בעצם ההבדל בין נס חנוכה לנס פורים ,בפורים ביקש המן הרשע
להשמיד את ישראל ,וזה תפקיד של ה' יתברך לשמור על הגשמיות ,לכן
מרדכי היהודי והתינוקות של בית רבן לא נלחמו אלא עסקו בתורה בלבד,
ואסתר המלכה סידרה את העניין! אבל בחנוכה ,ביקשו היוונים לשכחם
תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך .וכשיש חשש לעבירות והסתה נגד הדת,
מצוה להלחם נגדם! וכך עשו ,ונתקיים בהם ''וזדים ביד עוסקי תורתך''!
חובתינו למחות על כבוד התורה ,ועל כבוד שלוחי דרבנן .וכן למחות כדי
להרבות אהבה ואחוה וזה מצוה! כי זה מונע עבירות ,ואין שנאה ואין
כלום! ויש בזה קידוש השם גדול לשטום פיות המקטרגים והמשטינים,
ועמי הארץ.
ועל ידי זה נזכה "ועולתה תקפוץ פיה" וכבוד אלוקים הסתר דבר
(משלי כ"ה).
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שמביא דיבתם רעה ,והוסיפו לשנוא אותו כי הוא בעל לשון הרע ,והם
חשבו שעושים מצוה .ופסקו בכוחם הגדול שיוסף חייב מיתה ,ומכרוהו
למצרים ,וכל זה מכח המחשבה שיש קושיה ואין תירוץ ,ויש עבירה והם
צודקים ומצוה לשנוא אותו ,והדברים נוראים ומפחידים מאד!

לא משנה מה עובר עליך
גם אתה יכול להיות מאושר!
הרב אליהו רבי

שנים עשר ילדים היו לו ליעקב אבינו ,שנים עשר שנספרו לפרטיהם
בפרשה הקודמת .אולם עם כל זה לא מנע הדבר מרבונו של עולם
מלהתחיל את פרשת וישב בפסוקים הבאים" :וישב יעקב בארץ מגורי
אביו בארץ כנען ,אלה תולדות יעקב :יוסף" .כלומר ,שימו את כל היתר
בצד ,בן אחד יש לו ליעקב אבינו ויוסף שמו.
ועל כך נשאלת ועולה מאליה השאלה ,מה מיוחד ביוסף יותר מיתר
אחיו ,אשר בזכות זו זכה להיקרא בנו יחידו של יעקב אבינו עליו
השלום?
ואכן את השאלה הזו שואל המדרש במקום (בראשית רבה וישב
פרשה פ"ד ו') ועונה את התשובה דלהלן :לא פחות מעשרים וארבעה
דברים קרו לו ליוסף הצדיק במהלך חייו ,בדיוק כפי שקרו לאביו
במהלך החיים .וכך הולך המדרש ומפרט את אותם דברים ונביא כאן
בקצרה את הבולטים שבהם:
מה זה אחיו שונא אותו אף זה אחיו שונאים אותו ,מה זה אחיו בקש
להרגו אף זה בקשו אחיו להרגו ,זה נשטם וזה נשטם ,זה נגנב שתי
פעמים וזה נגנב שתי פעמים ,זה נתברך בעושר וזה נתברך בעושר ,זה
יצא לחוצה לארץ וזה יצא לחוצה לארץ ,זה נשא אשה מחוצה לארץ
וזה נשא אשה מחוצה לארץ ,זה הוליד בנים בחוצה לארץ וזה הוליד
בנים בחוצה לארץ ,זה ליווהו מלאכים וזה ליווהו מלאכים ,זה נתגדל
על ידי חלום וזה נתגדל על ידי חלום ,זה נתברך בית חמיו בשבילו וזה
נתברך בית חמיו בשבילו ,זה ירד למצרים וזה ירד למצרים ,זה כלה את
הרעב וזה כלה את הרעב ,זה משביע וזה משביע ,זה מצווה וזה מצווה.
האדם עם החיים המורכבים אם לא המורכבים ביותר המופיעים
בתורה ,הוא יוסף הצדיק .מבן זקונים הצמוד לכנפיו המפנקות של
אביו ,הוא מושלך לבור מלא בנחשים ועקרבים .משם הוא נמכר
לישמעאלים שמוכרים אותו למדיינים ,כשבסופו של תהליך הוא מוצא
את עצמו משרתו של שר טבחים ,ולא באמת מדובר במובן ה'קולינרי'
של המילה...
משם הוא מוצא את עצמו לאחר תקופה של נחת יחסית בבית השר,
בתוך בור בית האסורים .ומשם ביום אחד הוא נהפך למלך של מצריים
ושל כל העולם כמעט ,כשגם אז הוא מלך שלא יודע מה עלה בגורל
משפחתו והוא אינו מורשה גם לחקור זאת.
והשאלה הנשאלת היא ,האם בתוך כל מסע התהפוכות הזה ,היה יוסף
הצדיק שמח או עצוב? האם בתוך ים הניגודים הקיצוניים האלה היתה
לו ליוסף שלוות נפש או סערת רגשות מלווה במרה שחורה?
ואת התשובה לכך אנו רואים שחור על גבי לבן בפרשתנו.
כאשר יוסף נכנס בעל כרחו לבית אסורים לאחר האשמות שווא ,הוא
מקבל את תפקיד 'אחראי האסירים' והא ממלא אותו בנאמנות.
כחלק מנאמנות זו הוא מתעניין בשלומם של האסירים השכנים לתא,
והנה בבוקר אחד הוא רואה את שר האופים ואת שר המשקים של
מלך מצריים 'והנה אין פניהם כתמול שלשום' ,עננה רובצת על פרצופם
הגויי .ומה עושה יוסף ,אם לא לשואל אותם את השאלה הבאה" :מדוע
פניכם רעים היום"?
ברור? נמצאים להם שני אנשים בבית האסורים ,והשאלה היחידה
שיש ליוסף לשאול אותם היא :מדוע אתם לא שמחים?
והם? במקום לענות לו בכעס ובזעם כמו אסיר טיפוסי ,משהו בסגנון
של :יוסף! מה השאלה הזו? וכי אנחנו נמצאים בבית מלון ,בנופש ,או
על שפת הים (הנפרד כמובן)? וכי אנחנו במסע שורשים עוצר נשימה?
אנחנו בבית האסורים ,אנחנו נטולי חופש פעולה ,לא רואים את אור
השמש ,איננו יודעים מה שלום האשה והילדים .ואתה שואל מדוע
פניכם רעים היום ,ממש שאלה במקומה.
ומה הם עונים לו באמת? חלום חלמנו ופותר אין אותו .כלומר ,נכון
יוסף ,המצב כאן ממש מרנין ,תענוג להיות כאן בבית אסורים המודרני

הזה ,שמחה ממלאת את ליבנו על הזכות העצומה להיות כבולים
בצינוק הזה .אולם משהו צדדי ממש צדדי ,משהו שלא חשבת עליו
מעיב על מצב רוחנו .וזה חלום שהצליח לחדור את קורות הביטון,
והגיע למקום אליו גם קרני השמש אינן מגיעות ,ועשה לנו קצת עצוב
בלב.
מה קרה כאן? באמת אין סיבה להיות עם פנים רעות בבית האסורים?
אסיר אמור לחייך בוקר צהריים וערב? זה הגיוני?
והתשובה לכך רבותי נפלאה וחדה כתער ,ויותר מזה מחייבת ומלמדת
כל אחד ואחד מאיתנו בכל אשר עובר עליו!!!
יוסף הצדיק ,בגודל האמונה שלו בה' ,ובגודל בטחונו בכל יכול ,לא היה
בכל מהלך חייו המפותל עצב לרגע אחד .בכל מקום בו דרך וכל בור
אליו הושלך ראה הוא את יד ה' המלווה אותו רגע רגע ושעה שעה .הוא
ראה את ה' עימו בבור הנחשים והעקרבים ,והוא ראה אותו עימו
כשנמכר לישמעלים ,הוא היה סמוך עליו כשהיה בבית פוטיפר ,והוא
הרגיש חוסה תחת כנפיו בבור בית הכלא.
יוסף היה בכל בוקר מעיר את האסירים לעבודת הבורא בשירים
ובריקודים ,הוא היה מתאר להם בצבעים חיים את הזכות עצומה לה
זכו לשבת במקום שקט ואפל "אפילו את האור אין צורך להדליק"...
ויחד היו ממלאים את פיהם בשירות ותשבחות לבורא עולם הזן
והמפרנס אותם יום יום בתוך המלון המפואר הזה מבלי להשקיע רגע
אחד בקללה של בזיעת אפיך תאכל לחם".
לא רק שיוסף היה שש ושמח יום יום ושעה שעה ,אלא יותר מכך ,הוא
היה מדביק את כל הסובבים אותו בשמחה זו .הוא לא היה שומר את
אוצרו הטוב לעצמו בלבד ,אלא היה מעניק אותו לסובבים אותו .והם
היו משיבים לו שמחה על שמחתו ,ובעיני רוחנו יכלנו לראות את יוסף
ושרי המשקים והאופים מפזזים ומכרכרים מידי יום בריקודים
סוערים ,מתוך שלוות הנפש ושמחה של אמונה ובטחון ברבונו של
עולם.
כך שבבוקרו של יום ,כשראה יוסף את פניהם מכורכמים ,הוא היה
בהלם מוחלט! אתם? החברים הטובים שלי ,שיודעים עד כמה ה'
איתנו ועשה לנו רק טוב ,שפוצחים עימי מידי בוקר בשירה וריקודם.
שאתם תקומו בפרצוף חמוץ? מה ההיגיון בכך? אני לא מאמין...
והם ,מתביישים בעצמם ובמעמד המביך אליו נקלעו ,עונים לו בחצי
פה :חלילה יוסף ,הכל בסדר ,האוירה מדהימה ,השקט מחלחל עד
חדרי בטן וגורם לשלווה אדירה ,הריצוף הצבע והריוט מוצא חן בעינינו
מעל ומעבר .אין פגם בשירות הלקוחות שלך לאסיר ,אין רבב
במסיבות אותן את עורך לנו .אולם יש לנו בעייה אחת קטנטנה ויחידה,
משהו שלא לקחנו בחשבון עד כה ,ולבעיה הזו קוראים "חלום
מפחיד" .חלמנו על פרעה ,ועוד בלי להבין את ההמשך ,החלום באמת
לא סימפטי.
ואז מגרד יוסף במצחו ואומר :חלומות? נו ,גם את זה נראה לי שאני
יכול לפתור לכם" ,הלא לאלוקים פתרונים ,ספרו נא לי" .אמנם לא
חשבתי על זה ,זה נראה לי משהו נדיר שמגיע מהעולם החיצון להפריע
לנו בשלוות הנפש הברוכה כאן בבית האסורים הפסטורלי הזה ,אבל
באו ננסה יחד ,אני מאמין שגם לזה יהיה לי פתרון...
וכל מילה מיותרת!
אם בבית אסורים מוצא יוסף את המקום לשמוח ולבטוח ,ואף
להדביק את האחרים בהתלהבות זו ,אין סיבה בעולם שאף אחד
מאיתנו ,ולא משנה מה עובר עליו ,לא יוכל להיות שמח ומאושר
בעליות ובירידות אותן מזמנים לנו החיים ,אותם מייצר לנו ה' יתברך
לטובתנו בהשגחה פרטית מופלאה.
נבטח בה' ,נעשה טוב ,נקבל באהבה ונראה ישועות ,אמן.
ברוכים תהיו.

שיעוריו הקבועים של הרב אליהו רבי שליט"א
יום שלישי בשעה 03:51 :בבית המדרש  -לאברכים
בשעה 00:11 :בקומה ג'
יום חמישי
מה קרה כאן? באמת אין סיבה להיות עם פנים רעות בבית האסורים?
הבאים בשם ה'
אסיר אמור לחייך בוקר צהריים וערב? זה הגיוני?ברוכים
והתשובה לכך רבותי נפלאה וחדה כתער ,ויותר מזה מחייבת ומלמדת

כל אחד ואחד מאיתנו בכל אשר עובר עליו!!!
יוסף הצדיק ,בגודל האמונה שלו בה' ,ובגודל בטחונו בכל יכול ,לא היה
בכל מהלך חייו המפותל עצב לרגע אחד .בכל מקום בו דרך וכל בור
אליו הושלך ראה הוא את יד ה' המלווה אותו רגע רגע ושעה שעה .הוא
ראה את ה' עימו בבור הנחשים והעקרבים ,והוא ראה אותו עימו

שאל את הרב

שאלות ותשובות ששאלו את מורנו הרב שליט"א באתר המוסדות
www haravrabi.co.il.

שאלה 6האם מותר להטעין מכשיר טלפון או
מחשב נייד בבית כנסת ללא רשות מהגבאים?
במידה שמותר להטעין ,אם אני רואה את פלוני
שמטעין בבית הכנסת מכשיר שאינו כשר ,האם
עליי להוכיחו ולהפריש אותו מזה? ומה הדין אם
חבר שלי נוסע איתי ברכב לשיעור ,ורוצה להטעין
את המכשיר הלא כשר שלו ,עליי לתת לו לעשות
כן או להפריש אותו?
תשובה 6מותר להטעין ויש לבקש רשות ,ואסור
לגבאי לסרב כי בית הכנסת זה שייך לתושבים
וזכותם לעשות כן בשעת הצורך .גם מכשיר לא
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משפחתית .אין חשש ליצר הרע ולא גזרו.
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רבינו תם
להניח תפילין
שרוצה
שאלה 6אברך
מורידים שלחזן
מקרה
באיזה
שאלה6
מהתיבה?הסדר ,לקרוא קריאת שמע ולחלוץ,
באמצע
?
תורה
ביטול
זה
האם
תשובה 6חזן שלא למד היגוי ופיסוק
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התפילין.חכם.
התר של
ציבור זה חמור מאוד.
שאלה 6אברך שרוצה להניח תפילין של
רבינו תם באמצע הסדר ,לקרוא קריאת
שמע ולחלוץ ,האם זה ביטול תורה?
תשובה 6באמצע הסדר לא מתאים ,יש

שאלה 6באיזה מקרה מורידים חזן מהתיבה?
תשובה 6חזן שלא למד היגוי ופיסוק אסור לו
להיות חזן .או שמדבר על גדולי ישראל .או שיש
לו מכשיר לא כשר בלי התר של חכם.
שאלה 6אברך שרוצה להניח תפילין של רבינו תם
באמצע הסדר ,לקרוא קריאת שמע ולחלוץ,
האם זה ביטול תורה?
תשובה 6באמצע הסדר לא מתאים ,יש זמן
בהפסקה .ואם השמש שוקעת עדיף לוותר על
התפילין .ואם חושש לנדר יעשה התרה .סדר
ציבור זה חמור מאוד.
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ילדי חולון היקרים!
אתם מוזמנים לשיעור תורה בימים 6ראשון שלישי וחמישי
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הורים יקרים – שמרו על האוצרות שלכם – הביאו אותם לכספת שלנו
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