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שבת קודש כ"ג כסלו תשע"ט ( 1בדצמבר )2018

מצוה להחמיר – מצוה להקל
פרשת וישב תשע"ט
עולם הפוך ראיתי
כאשר מגיעים לפרשת השבוע ,פרשת "וישב",
אחי יוסף ,שבטי יה,
כל המערכות קורסות .היתכן?! ֵ
מתנהגים כך – שונאים את יוסף הצדיק ,ומאידך יוסף
הצדיק מספר לשון הרע על ֵאחיו ,והם מצידם זורקים
אותו לבור מלא נחשים ועקרבים ומוכרים אותו
לישמעאלים שהעבירוהו למצרים ,והיה שם סכנה שלא
תהיה ליוסף ירידה רוחנית ,ובפרט שהוא יפה תואר?!
ואם בארזים נפלה שלהבת ,מה יעשו אזובי קיר (מו"ק
כה!?):
וחז"ל הקדושים דורשים כאן כמה דרשות חמורות
מאד ,שבמעשה זה היסוד להריגתם של עשרה הרוגי
מלכות ,ועוד שהיה עליהם תביעה גדולה שלא עשו
לפנים משורת הדין ,ובפרט כשרואים את יוסף בוכה
ומתחנן שלא למוכרו .1ועל עצם מכירת יוסף יש בכך
עבירה ,וגם בשחיטת שעיר עזים והכתמת הכותונת בדם
יש באלה עבירה נוספת .ורבינו הגר"א וסרמן הקדוש
זיע"א היה אומר תמיד שזה היסוד של עונש עלילות דם
שהיו בכל הדורות ,רחמנא ליצלן .ועל כל הצרות הקשות
ֹלקים לָ נּו"
"מה ּזֹאת ָע ָׂשה ֱא ִ
עדיין אחי יוסף טענו ואמרוַ ,
(בראשית מב ,כח) .כלומר ,חשדו ופסקו שעשו כפי הדין וזה
עמו (כמבואר
דעת תורה ,ומגיע ליוסף כל מה שנעשה ִ
בגמרא תענית ט.2).
הכל ,רק לא סיפורים!
כמובן ,כאשר ה' יתברך מלמד אותנו לכתוב פרשיות
אלו בתורה – "וישב"" ,מקץ"" ,ויגש"" ,ויחי" – הרי זה
סימן שרוצים בשמים ללמד אותנו מוסר השכל .3וכמובן
שאנחנו קטני קטנים ולא ראויים להבין ולהבחין בשבטי
יה .וזה דק מן הדק עומק הדין במעשיהם הנוראים
של שבטי יה .ורבינו הבן איש חי (פרשת בשלח) מבאר
שמזכירים בתפילת העמידה "ומביא גואל לבני בניהם"
– אלו השבטים .ומזכירים אותם בתפילה כדי לעורר
גם זכות השבטים .ורבינו הרא"ם שך זיע"א היה אומר
שאין לו השגות בקדמונים ,אלא רק עד רבינו החפץ
חיים זיע"א .ועל אחת כמה וכמה שאין לנו השגות גם
לא בגדלות רבינו החפץ חיים ולא בגדולי האחרונים
ולא בראשונים ולא באמוראים ולא בתנאים ,ובודאי לא
באבות הקדושים ולא בשבטי יה.
וכידוע מהזוהר הקדוש שאמר על רבי פנחס בן יאיר,
התנא הקדוש ,חמיו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א (עיין
שבת לג ,):שצריך לנשק עפר שדרכו עליו התנאים עד
מרחק של ג' פרסאות ,4כיוון שיש עליו קדושה .ועל
אחת כמה וכמה שבטי יה והאבות הקדושים ,שהיו ממש
מרכבה לשכינה (עיין פרש"י סוף פר' לך לך) .ובודאי העיקר
שנלמד כולנו מוסר השכל עד כמה צריך להתחזק
בתורה ,ובפרט בין אדם לחבירו שזה אש שורפת ממש
(ועיין כתובות סב :על רב רחומי ,ובפירוש רש"י ד"ה בנפשייהו ,וכן בגמרא ב"ב טז.

על שטן ופנינה ,עיין שם).
להחמיר או להקל?
חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שתי הנהגות קדושות
שצריך לבארם היטב ,כדי שלא תהיה כעין סתירה בין
הדברים.
מצד אחד ,כתוב בגמרא (ביצה ב ,):כח דהיתרא עדיף.
ופרש רש"י ,עדיף להשמיע את דברי המתיר שסומך
על שמועתו ולא חושש ,עיין שם .ומרן רבינו זיע"א
(בהקדמה ליביע אומר ח"א) מאריך לבאר שגם בזה הזמן סיני
עדיף מעוקר הרים ,והוסיף רבינו הראשון לציון שליט"א
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(בהקדמה שם) ,כוחא דהיתרא עדיף ,זה בבחינת "גדול הנהנה
מיגיעו יותר מירא שמים" (ברכות ח ,).שיגע ועמל בתורה
בעיון וסברא ובקיאות רבה להקל ,ולא חושש להחמיר
מחמת שיש לו יראת שמים ,עיין שם.
ויש להוסיף עוד שבכוחא דהיתרא זה עוזר מאד
לעבוד את ה' ,כאשר יודעים להקל עם מקורות ההלכה
בדיני שבת ,טהרה ,כשרות ,הן וכיוצא בהן .ועל ידי זה
זוכים לעבודת ה' ודבקות בה' בלי עיכובים ובלי קשיים.
וזה בבחינת "נשמה בריאה בגוף בריא" .ומרומז בגמרא
(ברכות נה ,):שלא תמצא אשתך ספק נדה כשאתה בא מן
הדרך.
ומאידך ,מצינו שחז"ל אומרים (ב"מ ל ,):לא חרבה
ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה ולא עשו לפנים
משורת הדין ,עיין שם .ובשולחן ערוך (חו"מ סי' ערב ס"ג)
הובא להלכה ,שמצוה לעשות לפנים משורת הדין ולא
להקל ,אלא להחמיר כדי להשיב אבידה לבעליה ,ואפילו
חכם גדול שפטור כי אין זה לפי כבודו ,מותר לו לעשות
כן ,עיין שם .וכן בחושן משפט (סי' רסג ס"ג) .והרמ"א שם
מקשה ,הרי זה לא כבוד התורה?! ותירץ הסמ"ע בשם
מרן בבית יוסף ,שזה עצמו כבוד התורה במה שמוחל על
כבודו ומרבה כבוד שמים ועושה לפני משורת הדין ,עיין
שם .והדברים נוראים!
וכידוע ,שיטת המרדכי (פרק אלו מציאות אות רנז) שכופים
לעשות לפנים משורת הדין .ומפורש בגמרא (ב"מ פג ).על
רבה בר בר חנה שהיה לו דין ודברים עם כמה סבלים
בהובלת הסחורה ,וחייבו רבו ,רב ,לעשות לפני משורת
הדין ,אף שמדינא לא מגיע להם כלום ,עיין שם.
ולאור כל האמור ,כיצד מתיישבים הסוגיות זה עם זה?
שתי הנהגות קדושות בלבד לחיים מאושרים
ויתכן ליישב ולבאר על עומק דברי חז"ל הקדושים
בשתי הנהגות קדושות אלו כדלהלן.
ההנהגה הראשונה של כח דהיתרא עדיף ,נאמר
במצוות של בין אדם למקום ,כמו שמירת שבת ,כשרות,
דיני טהרת המשפחה ,שכידוע ,יש מחמירים ומצערים
את השואלים ,ובפרט בהוראה ,שכידוע שיש מתירים
לעשות כן לכתחילה .5ורבינו הגאון רבי שלמה זלמן
אועירבאך זיע"א אומר ,גם אם דעתו של מורה ההוראה
להחמיר ,אם יודע שיש הוראה להקל לכתחילה ,אסור
לו להחמיר לאחרים .ומפורש בגמרא (ביצה כא ):שאמרו
חכמים לרבן גמליאל שהיו מחמירים על עצמן ומקילין
לכל ישראל ,עיין שם.
ומרן רבינו הגדול זיע"א פסק שמורה הוראה שאסר
את המותר ,זה חמור הרבה יותר ממורה הוראה שהתיר
את האסור (עיין חזו"ע פסח דף קיב בשם הדברי חיים מצאנז ובעל תשובה
מאהבה תלמיד הנו"ב ,עיין שם) .וכידוע ,רבינו הבן איש חי זיע"א
כותב ,אין לך דבר בעולם שאין בו מחלוקת (עיין רב פעלים
ח"ד יור"ד סי' לו ,והובא בחזו"ע חנוכה דף מו) .ומרן רבינו הגדול זיע"א
חוזר ומזהיר לשאול מורה הוראה הבקיאים בכוחא
דהיתרא (טה"ב ח"ב דף שעא) .בפרט בדיני טהרת המשפחה,
שמחמת בין אדם למקום אין צורך להחמיר ,וגם בין אדם
לחבירו ,בין בעל ואשתו שאין כאן תובע ונתבע ,וגם צד
אחד בודאי אסור לו להחמיר ,וזה חב לאחריני (ב"מ י.).
ואילו ההנהגה השניה לעשות לפנים משורת הדין,
כלומר להחמיר על עצמך גם ְש ִמן הדין אתה פטור ואתה
לא חייב ,אלא זכאי וצודק .אתה היית אנוס ,אתה היית
קטן לפני בר מצוה וטענות כאלו ואחרות ,אף על פי כן,
תחמיר על עצמך ,שבמצוות בין אדם לחבירו נאמר כן.
יש דיני ממונות ,יש תובע ונתבע ,יש חשש של נזק
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על ידי מעשיך לאחרים או על ידי הדיבור שלך ,גם אם
לפי הדין אתה צודק ואתה פטור ואתה צדיק ,אף על פי
כן תוותר ותשלם ותעזור לאחרים ,ותוציא מכספך ואל
תעשה כפי דין תורה ,אלא תעשה לפנים משורת הדין.
והנהגות כאלו הם כמו שעשה רבי ישמעאל בן רבי יוסי
(ב"מ ל ):וכמו שעשה רבה בר בר חנה (ב"מ פג ).שנתן כסף
שלא היה חייב כי זה דרך אנשים טובים וצדיקים ,עיין
שם .וכדין עני המחזיר אבידה לבעליה ,שזה בין אדם
לחבירו ,וכן שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבן ושלושה
שונאן (פסחים קיג ,):וזה רק בענינים של בין אדם לחבירו,
עיין שם.
וזה בעצם המשנה במסכת סנהדרין (דף ב ,).דיני ממונות
בשלושה ,כי זה תובע ונתבע ,וצריך שלושה דיינים.
והנהגה טובה לא לדון יחידי אפילו יחיד מומחה (מסכת אבות
פ"ד מ"ח) .ואשריהם ישראל שמהדרין במצוות ומוסיפים
להדר בכשרויות לאכול אך ורק למהדרין מן המהדרין.
אבל צריך להיזהר שלא לפסול כשרויות אחרות שזה
אסור ,וזה בין אדם לחבירו .וצריך שני עדים בפני בית
דין כדי לומר עדות בפני הנתבע ,ואז לשמוע פסק
הלכה ,ורק אחר כך להתנהג בהתאם .וכיצד יתכן לדבר
בכשרות ולפסול השגחה אחת כשזה לא בהשקפתו או
כאשר שמע לשון הרע?! ואדרבא ,אסור לשתוק ,ויש
לבוא לבית דין ולגבות עדות כדת וכדין .ואלו הדברים
החמורים של בין אדם לחבירו .וכשלא באים לבית הדין,
הרי זה לשון הרע וחייבים מלקות .ומפורש כן בגמרא
(פסחים קיג.):
תהיה ותרן ,אל תהיה צודק!
ובזה מובן בפרשת "וישב" על אחי יוסף ,שבטי יה,
מדוע היו צריכים לנהוג לפנים משורת הדין גם אם צדקו,
שהרי זה בין אדם לחבירו ,וצריך עדות לכאן ולכאן,
ובפרט שאסור לשנוא ואסור לעורר קנאה ביניהם.
וההשלכות קשות מאד! וזה המוסר השכל מהפרשה,
שהיה עדיף לשתוק ולוותר ולא להקפיד על יוסף ,גם אם
יש להם פסק הלכה ,כי מצוה לעשות לפני משורת הדין,
ולהיות מהנעלבים והנרדפים והשתקניים והוותרנים.
ובודאי מהשמים רואים הכל ובודאי לא יפסיד כלום ,כי
הכל קצוב מראש השנה (ביצה טז .).ואדרבא! ירויח יותר
בזכות קידוש ה' ואהבה ואחוה שעושה במסירות נפש.
ועל פי המבואר לעיל ,נמצא קשר גם לימי החנוכה
וכדלהלן.
הנה ,יהודית ,בתו של יוחנן כהן גדול ,מסרה נפשה
למען הצניעות והקדושה של בנות ישראל הכשרות (עיין
בספר חמדת ימים חנוכה פ"ב) ,ובזכותה התחזק כוחם של המכבים
וזכו להילחם בהם ולראות ניסים ונפלאות .ובמעשה
זה הוכיחה את הזהירות בדברים של בין אדם לחבירו
שהוא הענין החשוב ביותר שצריכים להחמיר ולהיות בו
למהדרין מן המהדרין כמה שיותר.
אבל כל המצות של ה' יתברך בתורה כח דהיתרא
עדיף ,ואשריו מי שמחמיר ויודע לחיות ולעשות
למהדרין כאשר אין מחלוקות ואין ויכוחים ואין כלום,
ומאידך בקדושה ובצניעות ודינים והלכות ובעיות של
בין אדם לחבירו ,נזהר ומקפיד להחמיר בהם ולהדר כמה
שיותר ,וזה יעזור לבנין בית המקדש בקרוב ,אמן.
מרן רבינו הגדול זיע"א לימד אותנו להחמיר כמה
שיותר באהבת התורה ,באהבת ישראל ,בעבודת ה',
להחמיר לעשות הכל בענוה טהורה ולהחמיר תמיד
לעשות קידוש ה' גדול .וה' יתברך יעשה לנו ניסים
ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם ,בזמן הזה,
אמן ואמן.
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במתנה

"אדם רע" מסוג אחר! ואיך יוצאים מזה?
שלום וברכה ,מורי ורבותי!
יש את הזן השגרתי של "אדם רע" ,ההוא שעושה לך "רע" .אך יש זן נוסף ,מורכב
יותר ,כזה שלא מוגדר בסטנדרט כ"אדם רע" ,אך האסונות שהוא גורם גדולים בהרבה
מהמתחרים .מיהו? ואיך מתפטרים ממנו? מפתיע!
ה"אדם רע" השגרתי הוא אותו אחד שתופס לך את החנייה ,מטפטף עם שקית האשפה
בכל חדר המדרגות ,עוקף תורים ,חותך בכבישים תוך סיכון חיי אדם ,מגביר ווליום
בלילות ,מהלך אימים על הסובבים ,לא מוותר על "פיפס" מהזכויות שלו ובמקביל יוצר
מידי יום זכויות נוספות...
הוא מוגדר ,הוא ברור ,הוא צועק ובועט .הוא ממרר את החיים ,ולא נותן לשכוח מקיומו.
זה נובע מתסכול ,מטראומות ,מפחדים ,ובמקרים מסוימים אפילו מרשעות לשמה .קורה...
עליו אתה מכוון בכל בוקר בתפילה ,אשר מקורה הראשון בגמרא (ברכות ט"ז ע"ב) "יהי
רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים ,מאדם רע
ומפגע רע ,מיצר רע מחבר רע משכן רע" (בימינו השתנו הנוסחאות בחלק מהעדות במקצת).
אולם יש "אדם רע" מסוג אחר ,כזה שאינו "מצייץ" ,אינו מפריע ,ואפילו לא מגביה
את קולו בשיחה איתך .הוא תמיד בצד בעמדה של המוותר ,המרחם ,האוהב והכי חשוב
"הנרדף".
הוא "רק" מסביר לך שהוא "אינו" מתלונן על ילדיך שהרעישו אמש בשעת צהריים
שגרתית ,ועל אשתך שלא אמרה שלום לאשתו ,ועליך שביציאה מבית הכנסת הזעפת לו
פנים ,ועל רכבך שחנה אמנם בחנייה שלך אך בלט שלושה סנטימטר וגרם לו עוול בכך
שהיה צריך להתאמץ עוד קצת בכדי להחנות את רכבו.
זה ההוא שתמיד מתבכיין על רוע מזלו ,כאשר בראש רוע המזל הוא מציב אותך ,את
רעייתך את ילדיך ,ואת עצם ההיכרות או הקרבה שלכם אליו.
אתה שומע ממנו בחוסר טקט משווע עד כמה  -למרות שמציאותך מפריעה לו  -הוא
עדיין מוותר ,ועד כמה  -למרות של הנזקים שאתה עושה לו  -הוא עדיין שותק ,ועד כמה
 למרות שההיכרות ביניכם היא טובה לך ואסון לו  -הוא עדיין לא מקפד את פתיל חייה.במקרים חריפים יותר הוא גם מספר לך עד כמה ההצלחות שלך תלויות בו ...הוא
ליווה אותך מרחוק ,הוא העניק לך בדרכים עקיפות ,המליץ עליך במקומות העבודה ,ערב
למענך בבנק ,עשה הכל למען עתידך מבלי שתדע .ובקיצור :גידל אותך מבלי שידעת על
כך ,ועוד מצליח לשמור על שקט גם אחרי הנזקים שאתה עושה לו...
אתה שומע ושוב חושק שיניים .רק אמש אמרה לך רעייתך שכבר נמאס לה מ"טוב
לבו" של האדם ,ומהתזכורות שלו ל"אסונות הקטנים" הלא הם ילדיך ,ומעבר לכך
ל"אסונות הגדולים" הלא הם אתה ורעייתך .היא בקשה ממך כבר כמה פעמים לנסות
להסתכסך איתו ,מה שימנע ממנה בכל מפגש או שיחת טלפון לקבל את פניו המרחמות
והמוותרות .ושוב הסברת לה עד כמה לא ניתן להסתכסך עם אדם שרק מסביר לך עד
כמה הוא אוהב אותך למרות כל הרע שאתה עושה לו...
זה יכול להיות קרוב משפחה ,יכול להיות שכן ,חבר לעבודה ,שותף ,בוס ,עובד ,אדם
לספסל הלימודים ,אדם בספסל בית הכנסת ,חמיך ,חמותך ,ובמקרים קשים יותר אפילו
הורה או בן זוג.
בעוד שמזן ה"אדם רע" השגרתי ניתן להינצל על ידי מעבר דירה ,הרי שמהאדם
מהזן "הנרדף" לא ניתן להתפטר בקלות .גם בגלל ש"סמוך עליו" ,ומרוב "אהבת חינם"
המפעמת בקרבו הוא יגיע לכל מקום אליו תברח ,ידרוש בשלומך ויסביר לך עד כמה הוא
סובל ממציאותך גם כאן .גם משום שלא תמיד אותו אחד ש"מרחם" עליך ו"אוהב" אותך
הוא מישהו רחוק שניתן להיפרד ממנו ,לפעמים הוא בן משפחה ולפעמים אפילו קרוב
מאד .וגם משום שכל כך רבים השכנים הללו עד שניתן למצוא אותם בכל בניין ,בכל קרן
זווית ,בכל חברה ,בכל קהילה ובכל מקום עבודה או לימודים מסודר.
לפני שנדון בפתרון ,ננסה יחד להבין מדוע היצורים "הנרדפים" הללו נופלים דוקא
עליך? הרי לא באמת שמעת מכל החברים עד כמה יש בחייהם אחד כזה .האם זה אומר
שאתה סתם חסר מזל שנטפלים אליו "יצורים" מוזרים שכאלה? ואם ממש תשים לב,
תראה שגם ההוא שנטפל אליך ,לא עושה זאת לכל יתר הקרובים השכנים או החברים
המשותפים שלכם ,כאילו הוא בוחר אנשים כמוך בפינצטה...
אז כך ,בדיוק כמו שעבריין בוחר לו מראש על מי ליפול ,כך "האדם הנרדף" שלך
בוחר .העבריין בוחר את הבחור החלש וחסר היציבות ,ההוא שלא יתקשר לעולם
למשטרה "כי ג'וג'ו אמר שלא תעז לערב משטרה" ,ולא מספר להורים "כי הוא אמר
שאם ישמע על זה ממישהו הוא גומר אותי" ,ולא רומז לחבר טוב על הבעיה "כי יש לו
אוזניים בכל מקום"...
כך גם חברך "הנרדף" לעולם לא יבחר את מי שיהיה מספיק אמיץ לומר לו את האמת
בפנים ,וגם אם בטעות הוא יפול על אחד כזה ,מספיק שההוא יענה לו" :תפסיק לדמיין
שעשית משהו למעני ,תפסיק לחשוב שמישהו חושב עליך ,ופעם אחרונה שאתה מסביר
לאשתי עד כמה אתה פגוע מזה שהיא התעטשה לידך ,בפעם הבאה אני מתלונן על
הטרדה" ,וכבר ידידנו הנרדף מחפש קרבן אחר לספר לו עד כמה ההוא בוגד ביחס הטוב
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אותו הוא מרעיף כלפיו מיום היוולדו ועד אמש.
ההבדל היחיד בין "האדם הנרדף" לרעהו "העבריין" ,הוא שבניגוד לעבריין שעושה
זאת מתוך שחיתות ורוע לב כמעט גרידא" ,האדם הנרדף" עושה זאת שלא במודע .משהו
בסגנון של ה"קוזק הנגזל" ,רק שבמקרה דנן לשם שינוי הקוזק "באמת" מרגיש נגזל.
הפתרון הראשוני הוא לנסות "להתעלם" מקיומו של האובייקט .להגדיר את אישיותו
כחולה ,ואת דבריו כגניחותיו של חולה .לאף אדם אין זכות או אפילו מצפון לנזוף בחולה
מיוסר על גניחותיו ,וכך יש להתייחס לאומלל האמיתי שבפנינו.
זה קשה ,לא תמיד זה מצליח ,ובמיוחד זה לא לבעלי "לב חלש" שממש לוקחים ללב גם
גניחות של חולה ,ולכן זה נקרא "פתרון ראשוני" .אם הוא ממש לא עובד ,בלית ברירה
יש לעבור לשלב הבא.
והשלב הבא הוא להתנהג בחוסר טקט  -כך פשוט .התרופה ל"חסר טקט" ולשקר גבולי
היא "חוסר טקט נגדי".
אם הוא אומר לך" :אתה יודע שאתמול הייתי צריך להתגבר על מידותי ולא להגיב
על ברכת הערב טוב המעליבה ששיגרת לעברי ליד כולם" ,תאמר לו" :ממש חבל שלא
עשית זאת ,על כל פנים אם זה עושה לך כל כך רע ,יותר לא תשמע ממני ברכת ערב
טוב לעולם".
אם הוא אומר לך" :אני רואה ששכחת מי גידל אותך ומי הפעיל את קשריו בכדי
שיקבלו בחור עקום כמוך למקום העבודה הזה" ,תאמר לו" :אני חושב שאינך יודע את
שמו של הבוס שלי ,בדיוק כמו שהוא לא יודע את שלך ,מוזר שאתה חושב שיש קשר
בינך לבין ההצלחה שלי במקום העבודה".
אם הוא אומר לך" :אני ממש לא מצליח להבין מה המבטים הללו שאתה זורק לעברי
בכל פעם שאני נכנס לבית הכנסת" ,תאמר לו" :גם אני לא מצליח להבין ,ולכן מעתה
אני מתחייב שלא להסתכל לכיוונך לעולם ,שלום ולא להתראות".
רק תגובה קשה ,כואבת ולוהטת עד כדי כוויה אמורה להיות זו שתעצור את העוול.
וכאן שיעורי הבית הראשונים שלנו ,להגדיר זאת כעוול ולהתייחס לדמעות התנין הללו
כדמעותיו של העבריין השכונתי התורן בדרכו למשימת השתלטות נוספת.
לשם השוואה ,המשנה במסכת אהלות (פ"ז מ"ו) מלמדת שאשה המתקשה בלידתה ובאה
עד שערי מוות "מחתכין את הולד במעיה ומוציאין אותו אברים אברים ,מפני שחייה
קודמין לחייו" .וביאר זאת הרמב"ם (הלכות רוצח ושמירת הנפש פ"א ה"ט) "מפני שהוא כרודף אחריה
להורגה" .אותו עובר שאינו יודע בין ימינו לשמאלו ,נגזר דינו למיתה מדין "רודף" בגלל
שבעצם קיומו הוא הורג את אמו .כי להרוג גם ללא כוונה – זהו רצח.
יֹוסף ֶּבן ְׁש ַבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ הָ ,היָ ה ר ֶֹעה ֶאת
"אּלֶ ה ּתֹלְ דֹות יַ ֲעקֹבֵ ,
ובפרשתנו (בראשית לז ,ב) ֵ
יֹוסף ֶאת ִּד ָּב ָתם ָר ָעה
ֶא ָחיו ַּבּצֹאן ,וְ הּוא נַ ַער ֶאת ְּבנֵ י ִבלְ ָהה וְ ֶאת ְּבנֵ י זִ לְ ָּפה נְ ֵׁשי ָא ִביו ,וַ ּיָ ֵבא ֵ
יהם".
ֶאל ֲא ִב ֶ
ליוסף היו רק כוונות טובות ,והוא רצה בטובתם של אחיו ,אולם עם כל זה כל דבר רע
שאמר עליהם התקיים בו כעונש לפרטי פרטים ממש (יעוי' בירושלמי פאה פ"א ה"א ,ובבראשית רבה
פרשה פד סימן ז) .ונשאלת השאלה ,מדוע היה צריך יוסף להיענש על כך ,הרי עשה זאת משום
שדאג לחינוכם של אחיו על ידי אביו ,והיו לו רק כוונות טובות.
ולפי נושא שיחתנו להיום ,התשובה היא" :יוסף הצדיק! אחיך עושים מעשים שניתן
לפרשם לשבח ולגנאי ,מדוע אתה מפרש אותם באופן קבוע לגנאי? כנראה שמשהו לא
מושלם בך לפי דרגתך הגבוהה ,ועל כך עליך להיענש".
כך גם ה"אדם הנרדף" ,גם אם אתה משוכנע שהוא עושה זאת ללא כוונה ,הרי שהוא
מטרד מצד אישיותו לפני הכל כלפי עצמו ,ולפחות למען הסמוכים על שולחנך עליך
להפסיק זאת.
וזה גם לא אמור לכאוב לך ,ומצבו המביך לא אמור להיות כעול על צווארך ,משום
שאל לך להכביד על לבך במצוקתו של האחר שאינה קשורה אליך ואין בידך לסייע לה.
במקרה הטוב תתפלל עליו ,אולם בלב לא מאחסנים בעיות שאינן קשורות אליך ואין לך
"ּתֹוחלֶ ת ְמ ֻמ ָּׁש ָכה ַמ ֲחלָ ה לֵ ב".
ֶ
אפשרות לפותרן ,וכמאמר הכתוב (משלי יג ,יב)
ומכאן והילך המדובר הוא בחיים חדשים ,חיים ללא ליווי מתמיד של מישהו שהופך
לחלק מאורח חייך ,החיים אמתיים שלך עם הרצונות והיעדים אותם אתה מציב לעצמך
וללא חשש.
ועכשיו לשאלת השאלות :איך תדע שאתה לא כזה "אדם רע" במסווה של טוב ,אוהב,
מרחם ונרדף? הרי גם הבחור עליו אנו משוחחים עד כה לא חושב לרגע להגדיר את עצמו
כאדם רע ,להיפך ,הוא מטיל את הרפש על כל הסובבים אותו.
אז כך ,תבדוק כמה מתוך המקרים המתרחשים סביבך מוגדרים על ידך כרעים או
לפחות כנעשים על ידי אנשים בעלי כוונות רעות .על כמה מנבחרי הציבור אתה חושב
מחשבות שליליות ,ועל כמה ממנהלי העסקים /המוסדות /החברות שאתה בקשר איתן
אין לך מילה טובה לומר ,וכמה מהחברים שלך מבחינתך לא ממלאים את תפקידם נאמנה.
וגם בזה אין שחור ולבן בלבד ,אין אדם טוב ואדם רע בלבד ,יש גם הרבה רמות
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במתנה

שאלה יפה

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
אתרwww.aterett.co.il :
מיילInfo@aterett.co.il :
פקס03-5011125 :

פרסום הנס או הדלקת נרות חנוכה בזמנם
שאלה :אנו מזמינים אורחים במהלך ימי החנוכה
בשעות הערב (לאחר זמן הדלקת נרות למהדרין) .האם עדיף
להדליק את נרות החנוכה בזמנם (בצאת הכוכבים)
ובברכה ,ואז לשוב ולהדליק את הנרות בלי ברכה
במעמד האורחים ,או שעדיף שהברכה תתפוס בעת
פרסום הנס שהוא גדול יותר?
והאם יש הבדל בין דירה בבניין לבין בית פרטי
שפרסום הנס שלו היותר נגלה הוא לרשות הרבים,
או שמא נאמר שבשני המקרים עדיף להדליק בתוך
הבית ,כי בהשקפה – זיכוי הרבים וקידוש ה' קודם
בבית?
תשובה :המצוה למהדרין להדליק נרות חנוכה
בזמן ,דהיינו בצאת הכוכבים ממש .השנה בחנוכה
השקיעה בשעה  ,16:36ובשעה  16:50הגיע זמן
הדלקת נרות חנוכה ,ולא לעכב עבור מעמד
האורחים ,שהרי גם הם חייבים להדליק בביתם.
ואפילו אם באים גם לישון ,יכולים להדליק בביתם
בזמן ,ולצאת למשפחה .וכמובן שבאופן שישנים
אצל בעל הבית ,יכולים להגיע בזמן ההדלקה
ולצאת ידי חובה בברכות ובנרות החנוכה של בעל
הבית ,ואינם צריכים להדליק.
והעיקר להדליק בזמן ,דהיינו בצאת הכוכבים,
וזו המצוה למהדרין מן המהדרין .ויש לעורר תמיד
את כל בני המשפחה שכולם יהיו בבית בזמן
ההדלקה וישמעו הברכות ,וזה פרסומי ניסא ,וזה
מצוין.
ולענין האם ידליק בתוך הבית או במקום הנראה
לרשות הרבים ,תמיד מצוה להדליק בפתח הבית
הסמוך לרשות הרבים או בחלון של הבית הפונה
לרשות הרבים .ומי שגר בקומה גבוהה מעל עשרים
אמה ( 9.60מטר) ,ידליק בתוך הבית בפתח הראשי ,כך
שמזוזה מימין וחנוכה בשמאל (ועיין בספר "הנהגות שאלה
יפה סי' תקמג-תקמד).

ביקור בבית העלמין ביום אזכרה שחל
בחנוכה

שאלה :האם מותר בימי החנוכה לבקר בבית
העלמין ביום האזכרה?

רק לרוכשי
הכרטיסים
להגרלה
הגדולה

שו"ת ממורנו הרב

תשובה :מותר לבקר בבית העלמין בחנוכה ,ויש
בזה עילוי לנשמה .תאריך האזכרה זה יום הדין של
הנפטר ,ועל ידי קריאת תהלים ולימוד משניות,
יש נחת רוח לעילוי נשמתו .ורק בימי השבעה
והשלושים ,שעדיין הצער והכאב גדול ,לא הולכים
לבית הקברות .ובשבעה דוחים לאחר חנוכה,
ובשלושים מקדימים לפני חנוכה ,וזה מצוין (ועיין
יקרא דחיי דף  .)105וכמובן נתינת צדקה תמיד לעילוי
נשמתו ,ולכוון שהמצוה בשבילו בשלמות (עיין משנ"ב
ס"ס תרכא).

סוגרים את הספר בשביל להדליק נרות
חנוכה בזמן

שאלה :במשך כל השנה אנו משתתפים בשיעור
תורה המתקיים מיד לאחר תפילת ערבית .האם
עלינו לבטל תורה ולא לקיים את השיעור במהלך
ימי חנוכה על מנת להדליק נרות חנוכה בזמנם
עם המשפחה ,או שניתן למנות את האשה לשליחת
מצוה ואז ההדלקה תהיה בזמנה ולא נצטרך לבטל
תורה? והאם אין זה ביטול תורה מה שרואים
אברכים שמקדימים לצאת מבית המדרש ,כאשר
האשה בעצמה יכולה להדליק נרות חנוכה בזמן
צאת הכוכבים והם ימשיכו בסדר לימודם?
תשובה :זה לא שאלה יפה .יש כאן חשש לזלזול
במצות נר חנוכה ,שהרמב"ם פסק (הלכות חנוכה פ"ד הי"ב),
מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד וצריך
אדם להיזהר בה ,עיין שם .ואם כן ,מה שייך לומר
ביטול תורה? נכון שזמן ההדלקה כל הלילה ,אבל
המהדרין מדליקין בתחילת הלילה בצאת הכוכבים.
וכי מי שמאריך בסעודת שבת ומחזק את
משפחתו ברוחניות זה לא ביטול תורה? ומי
שמאריך בליל הסדר והמשפחה מתחזקים באמונה,
זה לא ביטול תורה? וכן ,בחנוכה ,פרסומי ניסא
וחיזוק למשפחה ,מעטים וחלשים וצדיקים מנצחים
את תרבות יון המרושעת ,שזה כבוד שמים וקידוש
ה' ,בודאי לא שייך לומר על כך "ביטול תורה".
ומפורש כן בדברי מרן זיע"א בספר חזון עובדיה
חנוכה (דף עו).
מהשמים מסדרים לנו קצת חופש –  60יום מחג

שליט"א

הסוכות עד חנוכה ,ועושים קצת חופש וממשיכים
עד פורים ועושים קצת חופש ,וממשיכים עד פסח
ועושים חופש .זה חופש חיובי לקרב ולחזק ולאהוב
את המשפחה ולספר ולקדש שם שמים .כך שמצוה
להדליק בזמן המהודר ביותר ולהיות בבית יותר
ולבקר את ההורים ,ולהתחזק באמונה כמה שיותר,
לּוכה" (עובדיה א ,כא).
"וְ ָהיְ ָתה לַ ה' ַה ְּמ ָ
נר איש וביתו
שאלה :בחור רווק שעזב את בית הוריו הי"ו,
ומתגורר כעת בדירה יחידי .האם ידליק נרות
חנוכה בברכה?
תשובה :כן ,בודאי .ורק באופן שהוא גר איתם
בבית יש לו דין "סמוך על שולחנם" .אבל כאשר
מסתדר בעצמו וזה הבית שלו ,לכולי עלמא צריך
להדליק ולברך בבית שלו על נרות חנוכה .ומרן
רבינו זיע"א פסק על בן הסמוך על שולחן אביו
ויש לו חדר מיוחד בבית אביו ,שאסור לו להדליק
שם נר חנוכה (חזו"ע חנוכה דף קנד) .ומשמע ,שכאשר יש
לו בית לעצמו ,אין לו דין "סמוך על שולחנם" ,ואין
כניסה לביתו לאחרים ,אז בודאי מדליק לעצמו עם
ברכה.
כמובן שזה לא הנהגה טובה לעזוב את הבית של
ההורים לפני החתונה ולגור יחיד ,שיש בזה חשש
ליצר הרע וכל מיני מרעין בישין.
ומכאן גם להיפך ,זוג נשוי שבאים להורים
לשבת חנוכה וישנים שם בליל שבת קודש ,הרי
הם פטורים מלהדליק נרות חנוכה ,וזה "נר איש
וביתו" ,ולכן כל מי שבבית פטור הואיל ויוצא
בהדלקת בעל הבית .אבל במוצאי שבת קודש,
שחוזרים לביתם ,גם אם שמעו את הברכות וראו
ההדלקה אצל ההורים ,כאשר מגיעים לביתם,
חוזרים להדליק ולברך ,כי מקום השינה קובע.
ויתכן לחדש ,שאם חשבו לחזור לביתם ובמשך
הלילה ירדו גשמים והחליטו לישון שם ,אז עליהם
להדליק ולברך ,כי בזמן ההדלקה של בעל הבית
לא היה להם דין אורח שפטור מההדלקה לענין נר
חנוכה ,והבן (ועיין משנ"ב סי' תרעז סק")
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ביניהם .ככל שתסמן לך יותר אנשים כרעים ,הרי שאחוזי הרוע שלך גבוהים ,וככל
שתסמן פחות כאלה הרי שהמצב מדהים.
כך אני גם מציע לברר את טוב הלב בת או בן הזוג עמם נפגשים למטרות
נישואין ,פשוט לשאול את דעתם על הסובבים אותם ,וככל שתהיה חיובית או
שלילית הרי שזהו הציון שנתנו הם בלא משים לעצמם.
ואיך יוצאים מזה? הרי יותר קל להתפטר מ"אדם רע" אחר ,אך איך יוצאים מ"אדם
רע" השוכן בקרבך?
לשון רעה נובעת מעין רעה המובלת על ידי לב רע וגורמת להשחיר את כל
הסובב (אבות פ"ב מ"ט) ,כך שבכדי להפוך את הדברים יש לשוב ולייצר "לב טוב"
שמוביל ל"עין טובה" שגורמת ל"לשון טובה".
אולם במבחן המציאות אין לנו את הכלים לשנות את הלב ,הוא פנימי מדאי ורגיש
מאד ...עלינו להתחיל את שיעורי הבית מהסוף .להתחיל ולדבר טוב על כולם למרות
שלא ממש מרגישים זאת ,עם הזמן לחוש בכך בעין טובה ,ואז ישאר רק ללב ליישר

קו ולהיות לב טוב.
"כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות" (החינוך פרשת בא מצוה ט"ז) ,אחרי לשון נמשכת
העין ואחריה הלב.
וזה נכון לכל אדם בכל רמה ,כי מעל כל טוב יש טוב עוד יותר ,ומי שירגיל את
עצמו בכך יגלה עד כמה גם דברים קטנים ואנשים קטנים שהפריעו לו במהלך הדרך,
הופכים להיות בלתי מזיקים במקרה הגרוע ומועילים מאד במקרה הטוב.
ילדים שיגלו בבית בו הלך הרוח הוא לדבר טוב על כולם ,להודות להלל לשבח
ולפאר את כל הסובבים ,ולפתוח כל יום בתודה לה' על המצב הנוכחי הקיים ולא
על נס כלשהו לו אנו מייחלים ,יזכו ויתחילו את חייהם ברגל ימין ,באהבה לזולת,
ובשלימות ה"אדם הטוב".
בהצלחה רבה לכולנו באחד ממבני החיים המשמעותיים.
וברוכים תהיו!
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לענות

אמן

בקול גדול
בכל כחו ממש
ובכל כח כוונתו

יהא שמיה...

לברך
ברכת

אשר
יצר

בכוונה גדולה
בעיניים עצומות
או מתוך הכתב
ובלי להתעסק
בדבר כל שהוא

להתחזק
במצוות

אהבת
ישראל

גם כלפי מי שלא
בראש שלנו
גם כלפי מי שלא
מכבד אותנו
כלפי כ-ו-ל-ם

‡ר‚ון ‰נוער
˘ע"י מוס„ו˙ ‰רב רבי

ארגון הנוער "קל כנשר" שע"י מוסדות התורה "עטרת חכמים"
בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שלט"א מזמין את ילדי חולון והסביבה,

חנוכה
מסיבת
מ
י
ו
ח
ב דת
מינה

חנוכה
שמח

ת ישראל
לכל בי

ה
מ
ו
פ
ע
ש
אבי אבר ל
אש ואט רק הם
ציות

דברי תורה וברכה ממורנו

הרב חיים רבי שליט"א

ביום רביעי כ"ז כסליו תשע"ט
( 5בדצמבר  )18בשעה18:30 :
בבית המדרש לתורה
"עטרת חכמים" רח' החי'ם 4
תל-גיבורים חולון

טרופיות

מקהלת "כח הרצון"
בהופעה מיוחדת

סופגניות

רבני הילדים האהובים

הכניסה חופשית | מקומות מיוחדים לנשים

[נשים בעזרת נשים בלבד!]

