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מענייני הפרשה
מאת הגאון הגדול אב“ד בד“צ ”זרע אמת“ ואב“ד ”יורה דעה“
מורנו הרב נסים יעקב עטייה שליט“א
איתא במדרש תנחומא (אות ג) " ,וירא אליו ה' באלוני
ממרא" .ולמה דוקא באלני ממרא? שלשה אוהבים היו לו
לאברהם אבינו :ענר ,אשכול וממרא .וכיון שאמר לו הקב"ה
שימול ,הלך לקחת מהם עצה .הלך אצל ענר ,אמר כך וכך
אמר לי הקב"ה ,אמר לו ,עוד בעל מום רוצה אתה לעשותך,
שיהיו קרוביהן של המלכים שהרגת באין והורגין אותך ואין
אתה יכול לברוח מפניהם .הניחו והלך לו אצל אשכול .אמר
לו ,כך וכך אמר לי הקב"ה ,אמר לו אשכול ,אתה זקן אם
אתה תמול יצא ממך דם הרבה ולא תוכל לסבול ותמות.
הניחו והלך אצל ממרא .אמר לו כך וכך אמר לי
הקב"ה מה תיעצני ,בדבר הזה אתה מבקש עצה,
וכו' ומקצת אבר אחד אתה מבקש עצה ,עשה
כמצותו .אמר הקב"ה יתברך ,אתה שנתת עצה
שימול ,איני נגלה אליו אלא בתחומך .ועיי"ש
במדרש תנחומא.
והנה מדרש זה תמוה מאד ,והרי אמרו חז"ל
אברהם אוהב ה' ,וקיים את כל התורה כולה לפני
שניתנה תורה ,איך הלך להתייעץ על זה ,אחרי שה' ציוה לו
מצות מילה? עוד יש להקשות ,על מה שענה לו ענר ,שאמר
לו בעל מום אתה רוצה לעשותך ,שנראה שאברהם בא
לעשות מרצונו בלא ציווי ,וכן נראה גם מתשובת אשכול,
שברצונו של אברהם תלוי הדבר ,והרי הקב"ה הוא שציוה לו
לעשות? עוד קשה ,מ"ש הלך לו אצל ממרא ,אמר לו הקב"ה
אמר לי כך מה תייעצני .מדוע דוקא אצל ממרא אמר מה
תייעצני ,ולא אצל ענר ואשכול? עוד קשה על ענר ואשכול,
שהם היו בעלי ברית אברם ,איך אמרו לו לעבור את פי ה'
שלא למול ,והרי אמרו במדרש (בראשית רבה נח ,ד) מדוע
קוראים אותה קרית ארבע ,שדרו בה ארבעה צדיקים :ענר,
אשכול וממרא ואברהם .וכן צריך להבין מה שאמר לו ענר,
בעל מום אתה רוצה לעשותך .וכי בעל מום נעשה ע"י
המילה ,והרי המילה אינה גורמת חס ושלום לשום מום,
ולהיפך ע"י המילה מסירים את המום ,וכמו דאיתא במדרש
(בראשית רבה מו ,א)  ,אמר רבי יודן ,מה התאנה הזו אין לה
פסולת אלא עוקצה בלבד ,העבר אותו ובטל המום ,כך אמר
הקב"ה לאברהם ,אין לך פסולת אלא הערלה בלבד ,העבר
אותו ובטל המום" ,התהלך לפני והיה תמים" .ומדוע אמר
ענר שיעשה עי"ז בעל מום?
והנה כדי להסביר כל ענין זה נקדים את דברי המדרש
(בראשית רבה מו ד-ה)  ,שאברהם אבינו לא ידע באיזה מקום
למול .ובודאי חלילה לנו לומר שאברהם אבינו הלך להתייעץ
עם ענר אשכול וממרא אם למול או לא ,מאחר וציוהו
הקב"ה למול .וכן חלילה לומר שענר ,אשכול וממרא ,שהיו
בעלי ברית אברם ,והם ג"כ נימולו והיו צדיקים ,שיתנו
לאברהם עצה שאינה הוגנת .אלא ההסבר הוא ,שאברהם
אבינו התייעץ עמם ואמר להם ,הקב"ה ציווני למול אבל לא
אמר לי באיזה אבר ,ואני יש לי לימוד בגזירה שוה כיצד
והיכן למול ,האם כדאי לסמוך על זה ולמול כפי הבנתי או

שנחכה עד שהקב"ה יאמר לי בפירוש היכן למול .וכאשר בא
אצל ענר ושאלו ,אמר לו אתה רוצה לעשותך בעל מום .והוא
עפ"י מה שהסביר האלשיך הקדוש על הפסוק (לעיל יז ,א):
"ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים" ,ע"פ מאמר
המובא במדרש (בראשית רבה יא ,ו) ,פילוסוף אחד שאל לרבי
הושעיא ,אם חביבה היא המילה למה לא ניתנה לאדם
הראשון? ביאר האלשיך הקדוש ,שהיה דעתו שמי שמחסר
קצת מהבריאה שברא ה' מורה שמעשה ה' חלילה הוא
פגום ,ואדם מתקן פגימתו .וא"כ גם ענר סבר כמו
הפילוסוף ,על כן אמר לו בעל מום אתה עושה את
עצמך ,על כן אל תמול עד שיאמר לך הקב"ה
בפירוש היכן למול ובאיזה מקום .הלך אצל
אשכול ,ואמר לו ג"כ שלא ימול על פי סברתו,
שמא יצא הרבה דם ,ויגרום לו שימות .ולא הסכים
לדעתו של אברהם אבינו שלמד גזירה שוה ,וכמו
שאמר רבי חנינא בר פזי במדרש (ב"ר מו ,ד) וכי
נתנה גזירה שוה לאברהם אבינו .ולכן הלך
לממרא ,והוא הסכים לדעתו של אברהם אבינו שיוכל למול,
ולא יחוש שנעשה בעל מום ,ולא למה שאמר אשכול שיצא
דם הרבה ,אלא שימול באותו אבר ,ואין לך לחוש לטענת
ענר ואשכול .אמר לו הקב"ה לממרא ,אתה שנתת עצה
לאברהם למול ולא לחוש לטענת ענר ואשכול ,איני נגלה לו
אלא בחלקך .אם כן יוצא שהפשט בדברי המדרש "שנתן לו
עצה על המילה" ,הכונה שימול כפי הבנתו .ואולם גם ענר
ואשכול רצו שימול אברהם ,רק אמרו לו לחכות עד
שהקב"ה יאמר לו בפירוש באיזה אבר למול.
עוד אפשר להסביר את דברי המדרש שאמר :נתן לו עצה על
המילה ,כמו שהסביר בספר "מאיר לארץ" ,שכיון שהשי"ת
לא ציוהו לקיים המצוה תיכף ומיד ,ואז הוא היה קרוב
למאה שנה ,חשב בדעתו כי אחרי שישלים שנתו המאה,
תהיה נשמתו שלימה יותר ,וראויה יותר לקיים מצוות ה'
אליו ,ועל דבר זה בלבד התייעץ עם ממרא .ולא שחס
וחלילה התייעץ על עצם המצוה שאמר לו ה' יתברך .ועל זה
אמר לו ממרא :אלהיך שעמד לך בכבשן האש ,ברעבון
ובמלכים ,אין אתה שומע לו? כלומר ,על ידי כל הנסיונות
האלו שעברו עליך ,כבר השלמת את נפשך ואת דרגתך
במילואה ואין אתה זקוק להשלמת שנת המאה .מיד" :וימל
אברהם את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו
אלקים" ,ולא חיכה יותר ,אלא מיד כשהקב"ה ציוהו מל את
עצמו.
ולפענ"ד פירוש זה מסביר רק שאלת אברהם לממרא ,ואת
העצה שיעץ לו ,שהספק שהיה לאברהם היה אם למול מיד
או אח"כ .אבל מה שאמרו לו ענר ואשכול ,שזה סכנת
נפשות למול או שיעשה בעל מום ,לכאורה לא מיושב כל כך
עפי"ז .אבל לפי מה שכתבתי לעיל ,שהספק היה אם למול
את האבר לפי הבנתו של אברהם אבינו כמו שלמד בגזירה
שוה או לחכות למה שהקב"ה יאמר בפירוש לאיזה אבר
הכונה שימול ,הכל מיושב טפי.
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אורחות
חיים
מרגלא בפומי'
דרבינו להביא
בימים אלו א ת
דברי הרמח"ל ב"דרך ה'" ,שהאור
הגדול שהאיר בזמן מהזמנים,
בשוב תקופת הזמן ההוא ,יאיר
עלינו אור מעין האור הראשון,
ובמאמר החכמה ,כתב עוד דענין
ספירת העומר הוא דכשכלל
ישראל היו במצרים הם היו
שקו עים במ"ט שע רי טומאה,
וכשיצאו זה לא הי' כ"כ פשוט ,כדי
לזכות לקבלת התורה ,ורצה
הקב"ה להוציא את ישראל מהם
ולהכני ע המ"ט שע רי טומא ה
בהדרגה ע"י שהאיר עליהם כנגד
כל שער טומאה את שער הקדושה
המקביל בכל יום ויום שבין א'
דפסח לשבועות .וכדי לקבל את
התורה הוצרכו לעבוד על כל זה,
ואין זה פשוט כ"כ ,וכי מי יכול
לומר שעבד כ"כ על מידותיו שהוא
כבר ראוי לקבלת התורה ,דבאבות
נשנו מ"ח קניינים שהתורה נקנית
בהם ,וכל מי שיסתכל על עצמו
יראה עד כמה הוא לקוי שעדיין לא
זכה לקנותם ,דבכדי לקנותם צריך
עבודה של כל החיים ,ולא פשוט
לזכות לקבלת התורה עכ"ד.
מתיקות התורה באגרת שאלה
ששלח בחור מארה"ב ,מהי העצה
להגיע להתמדת הלימוד ומתיקות
התורה .ענה רבינו ביום כ"ב
מרחשון תש"ס" :בתשובה
לשאלותיך ,מה שלומדים יותר
מקבלים יותר חשק ללמוד" .כל
אחד לפי כחו באגרת ששלח
לכינוס הכנה לעולים לישיבה
גדולה ,ש נע רך מיד י שנה ע" י
'ד ר שו'  ,אש ר רב ינ ו ר אה בז ה
חשיבות שהי' טורח ומשתתף
בגופו  ,וכ שנחלש שלח מכת ב
מיוחד וכה כתב" :רק שכל אחד
צריך לדעת שנברא לשמש את קונו
לפי הכחות שלו ,ובודאי שלא לכל
אחד יש את אותו הכח כמו חברו,
וא ם לא יסתכל על השני יהי'
מאושר ויוכל לעלות ולהיות ת"ח
ויר"ש" .ונזכה שכל אחד יצליח
להחדיר תורה ויר"ש בלבו ,ויזכה
לעלות לתפארת בישראל.
עצה להצלחה בלימוד נכנס לרבינו
בחור צעיר להתברך ,וביקש שהיות
ונכנס ללמוד בישיב"ק ,ע"כ מבקש
הוא הדרכה להצלחה בישיבה,
ואמר לו רבינו" :תקבל על עצמך
שלא לקרוא עיתונים( .לקראת שבת)

סח רבי יוסף שיינין :כאשר
החל להגיע לארץ זרם של
'גרים' ,שלא התכוונו מעולם לשמור תורה ומצוות,
באתי לפני מרן והצגתי בפניו את דרכי
המאבק האפשריות בעניין" :ישנן שתי
דרכים למנוע את התופעה .האחת
הינה לפרסם בשער בת רבים ולהודיע
לכל רבני הערים ,כי פלוני או פלונית
אינם גרי אמת ואסור לחתנם .ואילו
הדרך השניה היא לומר להם' :קריינא
דאיגרתא איהו ליהווי פרונקא' ,כלומר
מי שגייר אתכם הוא יחתן אתכם ,וידי
אל תהי במעל הזה".
רבינו כרה אוזנו לדברים וברוב חכמתו השיב" :הדרך
הראשונה לא תועיל במאומה ,משום שתמיד ימצא
איזה 'שייגעץ' שיחתן אותם ,ואתה תכלה את כוחך
לריק .ועל כן ,הדרך השניה היא הנכונה ,כלומר שידינו
אל תהי במעל הזה".
ככלל הורה רבנו בענייני גירות ,שכאשר נכרים פונים
בבקשה להסתפח לעם ישראל ומבקשים לסייע בידם
להגשים את שאיפתם ,יש לדחותם ככל האפשר ,כפי
הנפסק בשולחן ערוך .אולם כאשר ניצבים בפנינו בני
זוג מעורב ,שאחד מהם יהודי והשני אינו בן ישראל ואי
אפשר להפריד ביניהם ,יש לעודד את בן הזוג הנכרי
להתגייר וללמדו היטב את כל הלכות התורה ואת
השקפת היהדות הטהורה .ועם זאת יש לחייב אף את
בן הזוג היהודי ללמוד גם הוא את יסודות היהדות על
בוריים ,מתוך תקווה שהמתגייר ישפיע על בן הזוג
היהודי לחזור בתשובה שלמה.
ואכן מתוך הנסיון ראינו ,שכביכול נבואה נזרקה מפה
קדשו ,ובמקרים רבים בהם נהגנו כעצתו ,שני בני הזוג
הפכו להיות יהודים יראים ושלמים ,ובניהם התחנכו
וצמחו לבני ישבות ובנותיהם נישאו לבני תורה .כחומה
בצורה בשנת תשע"א ,בשלהי ימי מרן ,דובר בשער בת
רבים על נושא ההכרה בגיורי הצבא .רבינו נזעק על
הדבר ופסק ,שאין סכנה גדולה ונוראה מזו לשלמות
כרם ישראל .בעוד רבינו זועק במר ליבו ומורה כי הכרה

דעת גדולי רבותינו
זו עשויה להביא להתבוללות איומה ,העלולה להשריש
זמורת זר בקרב נטיעות ישראל ,היו שעמדו מנגד
ובזדון לב הציגו את הענין כמחלוקת הפוסקים או
כמחלוקת במציאות ועוד טענות שנות ומשונות ,שכוחן
רב לקרר את האמבטיה הרותחת.
מלבד רבינו נחלצו למערכה כמה וכמה מגדולי הדור,
שחשו בסכנה הכבדה לשלמות עם ישראל .ברם כאשר
נשמעו קולות מבית ,שבאו למעט מחומרת הענין ,ואף
אחד הגדיל לעשות ומנה בפני מרן ארבעה נימוקים
שונים ,שמהם עלה כי יש להשתיק את העניין ולהימנע
מכל מחאה ,קם רבינו בן המאה בעוז ,סתר את דבריו
טענה אחר טענה והכריז בתעצומות לב" :כל הסיבה
המניעה אותך שלא למחות הינה ,משום שהפחד אוחז
בליבך ,אך אני איני מפחד!"
באותה העת הגיעו לבית רבינו מספר אישים נכבדים
שבאו למחיצתו ,בנסיון להניא אותו מלמחות
ולהשתיק את הנושא .הבאים הגיעו ללא הודעה
מוקדמת ,וכאשר רבינו שב מברית שנערכה בבית
מדרשו ,הוא הופתע לראות את האורחים הנכבדים
ממתינים לו בביתו אחד ממקורבי הבאים תיעד
במצלמתו את מהלך הפגישה בה עמד רבינו כגיבור
חיל ללא חת ,כנגד המבקשים לקעקע את חומות
קדושת עם ישראל.
יהודי רחוק משמירת תורה ומצוות ,שצפה בתיעוד
הפגישה ,התבטא לאחר מכן בהתפעלות ואמר" :עלי
להראות את ההסרטה הזו לידידי ,כדי שיווכחו ,כי אי
אפשר להונות את הרבנים ויראו כיצד רב בן מאה שנים
נכנס לחדרו ,ומגלה אורחים בלתי קרואים ,שבאו אליו
בהפתעה ,ואף על פי שהוא חולק להם כבוד רב ומקבל
אותם בסבר פנים נאות ,אין הוא זז מדעתו כמלוא
נימה!".
רבינו ניגש לשולחן לבדו ,כמלך בלא גדוד ,כשהוא ניצב
בגפו לקרב כנגד צעירים ורבים ממנו .במהלך הפגישה
נראה כיצד הוא מכבד את אורחיו בכבוד רב ,ולאחר

שבירכם לשלום ,הוא מישיר
את מבטו לנגדם ושואל
בחדות" :כן ,לשם מה באתם אלי?!".
הבאים פותחים ומספרים ,כי התעוררה כעת מחלוקת
גדולה בנוגע לגיורי הצבא .כשהנוכחים מסיימים
דבריהם ,פונה רבנו לנכבד שבהם ושואלו בעדינות:
"יאמר לי כבודו ,האם היית פעם בצבא?".
"לא!" ,משיב הלה קצרות" .אולי יודע אתה מה
מתרחש שם?!" ,שואל רבינו בשנית .הלה במבוכת מה,
משיב בשנית" :לא!"
"אומר לך אני ,אם כן ,כיצד מתנהלים שם העניינים!",
וכאן ממשיך רבינו בן המאה ומתאר מהו הצורך המניע
את החייל ,שאינו בן ישראל ,לפתוח בהליכי הגיור.
רבינו ממשיך ומפרט לשם מה החייל מבקש את הגיור,
מהן תוכניותיו ואלו חיים הוא מתעתד לנהל לאחריו.
מרן מסיים את דבריו וחותם בשאלה" :נו ,מה אומר
כבודו על הדברים? וכי יש צד שניתן להכיר בגיורים
הללו כגיורים כשרים הנעשים על פי הלכה?!".
דבריו הנכוחים של רבינו מחלחלים לתודעת הבאים,
ובלית ברירה הם מהנהנים בראשם ומודים פה אחד:
"אמת נכון הדבר!" .אך כעבור רגע כמימרא הם נזעקים
ואומרים" :הרי אם לא נכיר בגיורי הצבא ,תיווצר
מחלוקת גדולה ונראה אשר סופה מי ישורנו!".
"נכון!" ,משיב רבינו בקול שלו ונחוש" ,על כן עליכם
לפנות אל הגורמים המעוניינים להכיר בגיורים הללו,
לדבר על ליבם ולהסביר להם את גודל המחלוקת,
שהם יוצרים בעם ישראל כתוצאה מכך שבחרו להכיר
בגיורים שאינם נעשים לאור ההלכה" .
"כיצד הם מעזים להתיר לנכרים לבוא בקהל ה'?"
שואל רבינו בכאב" ,מפני מה הם גורמים למחלוקת?.
"בסופו של דבר הסתיימה פרשה זו בהבהרה מצד
המכירים בגיורי הצבא ,שכל גיור הנעשה ללא קבלה
אמיתית של עול תורה ומצוות ,אינו נחשב כגיור .וכך
נוכחו הכל לדעת ,כי גדולי ישראל עומדים ניצבים
כחומה בצורה הנוטרת ומגינה על קדושת כרם ישראל.
(מתוך עמודו של עולם)

סיפור לשבת  -הבן אי שחי היה מייעץ אל תתפעלו ממעשיו של אדם עפ“י התרשמות חיצונית אלא
תבדקו אחריו איך הוא אוכל...
מספרים ,כי הבן איש חי זיע"א היה מקפיד מאוד
לעשות כל מעשה שעשה ,מתוך כוונה מלאה .הוא היה
מספר תמיד לקהל שומעיו כי המצוות שנעשות על
ידיהם ,כמעט ואינם שוות  -אם הם נעשות ללא כוונת
הלב כהקדמה .על כן ,היה מזהיר תמיד את הקהל לומר
לפני כל תפילה ,מצוה ומעשה טוב ' -לשם יחוד קודשא
בריך הוא ושכינתיה וכו‘ הריני בא לקיים...כדי לעשות
נחת רוח ליוצרי ולעשות רצון בוראי' .על פי תקנת האר"י
זיע"א  ,כי אמירה זו מעלה את המצווה גבוה יותר.
כמו כן היה חוזר ומזהיר שיש לעשות את המצוות מתוך
שמחה  -וגם זה עלה את המצווה למקום גבוה יותר.
ומספרים ,כי ברבות הימים ,חיבר הבן
איש חי את הספר 'לשון חכמים' ,בו
קיבץ 'לשם ייחודים' רבים שיש לאמרם
קודם עשיית מצוות שונות ,ועוד הביא
שם תיקונים הנצרכים לאנשים ונים על
פי מקרי ה זמן ,כפי מ ה שהצטב ר
באמתחתו ,על פי בקשות צאן מרעיתו
במשך השנים.
מספרים ,כי אהבת ישראל של הבן איש חי זיע"א היתה
במידה גדושה עד מאד ,והיה מליץ טוב בעד כל עם
ישראל  -אף בעד אלו שאינם נמנים על שומרי המצוות
והיה מלמד עליהם זכות ומעורר עליהם רחמי שמים.
ויתרה מכך  -היה נוזף במי שהיה מלמד חובה על ישראל
באשר הם ,והיה מזהיר תמיד כי אם לא בזכות התשובה
 אז בזכות האחדות  -תבוא הגאולה .ומספרים ,כי היהדואג תדיר לאנשי ארץ ישראל ושאר ארצות החיים
ולמוסדותיהם ,והיה מכבד ומיטיב להשלוחי דרבנן .וכן
בזמן שהיה מגיע לו מכתב ממנהיגי הקהילות שעומדים
באיזה מצור ומצוק חלילה ,היה עושה הרעשות ומקבץ
נדבות ושולח להם בהקדם האפשרי.
מספרים ,כי כאשר התעסקו בניו ותלמידיו של הבן איש
חי זיע"א בעריכת כתבי ידו ,מצאו במקום מסויים

שבסופי השורות של כתב היד חסרים כמה מילים.
החליט בן אחיו ,חכם רבי אברהם בן ניסים ,לברר את
העניין ,ומצא ספר שהיה לומד בו הבן איש חי ושעל עובי
הספר מצידו היו כתובים כמה מילים בכתב ידו ,אך שאין
כל קשר ביניהם.
לקח רבי אברהם את הדפים וגם השורות החסרות
והצמידם לעובי הספר מצידו ,וגילה להפתעתו הרבה כי
אלו המילים החסרות להשלמת סוף השורות .עד כדי כך
היתה מהירות כתיבתו של הבן איש חי ,עד כי נראה
שפעם מתוך מהירות הכתיבה נשמטה ידו מעל הניר,
ומכיון שהיה מרוכז בלימוד לא שם לבו לכך שנגמר רוחב
הדף ,והמשיך לכתוב את סופי השורות על ספר שהיה
מונח תחת הניר.
ומספרים ,שמתוך מהירות הכתיבה ,לא היו מספיקים
הדפים שכתב בדיו להתייבש ,ונאלץ היה לסדרם זה לצד
זה עד שיתייבשו ,תוך שהוא ממשיך כבר בכתיבת דפים
חדשים.
מספרים ,כי פעם אחת שאלו את הבן איש חי זיע"א
אודות אדם שהגיע לקהילה ,ושעושה הוא רושם של
אדם שהוא משכמו ומעלה ,שכן במשך יומו הוא לומד
תורה בלי הרף ,וכל דיבורו אינו אלא בדברי תורה ,והוא
מדבר תמיד רק בדברי מוסר ,אך עם זאת לא יודעים מה
טיבו האם כוונתו לשם קדושה וטהרה או לא? אמר להם:
"אל תתפעלו ממעשיו של האדם על פי התרשמות
חיצונית בלבד ,אלא תבדקו אחריו באכילתו  -איך הוא
מתנהג בשעת אכילה ,אם הוא אוכל בצניעות ובדרך
ארץ ,וניכרת בו יראת שמים גם בשעת אכילתו  -אז זה
יהיה לכם סימן מובהק שכוונתו לשם שמים תוכלו
לשמוע לו ,אבל אם הוא אוכל כמו בהמה  -תדעו שהוא
גם כן כמו בהמה.".
מספרים ,שספרייתו של הבן איש חי זיע"א ,היתה
כפולה מגודל של קיר גדול וגבוה ,והיו מגיעים המדפים
עמוסי הספרים עד התקרה ,והיה צריך הבן איש חי
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לעלות על סולם בשביל להוריד את הספרים לעצמו בעת
בה היה נצרך אליהם .כמו כן היתה לו עוד ספרייה
עצומה אחת פרטית משלו בבית-המדרש 'בית-זלכה'.
ומספרים ,כי שהיה נשאל שאלה  -היה מעיין בספר,
ואחר כך היה מורי ד עוד אחד אחר והיה מעיין גם בו .וכך
היה מוריד עוד ספר ועוד ספר ,עד שהיתה בפניו ערימה
גבוהה של ספרים מימינו ומשמאלו העוסקים באותו
העניין .וכך תמיד  -היה מוריד ערימות רבות של ספרי
שו"ת ומעיין בכולם ,ואחרי שהיה מגיע לכלל החלטה
והובררו דברים  -היה ניגש לכתוב את התשובה,
שנשלחה לאחר מכן לדפוס לספרו 'רב פעלים'.
לתשובתו לא היה מכניס  -אלא ארבעה או חמישה
פוסקים .עם זאת אין זה אומר שהוא הסתמך בתשובתו
על אותם ארבעה או חמישה פוסקים בלבד ,אלא יודעים
אנו שהוא עיין קודם לכן בכאלף פוסקים ובכאלף ספרי
תשובות (כלשונו של תלמידו חכם רבי אפרים הכהן
זיע"א) ,לאחר עיון מקיף ובירור הוא לקח את התמצית
שלהם וכתב אותם בגוף התשובה.
מספרים ,כי בחצר ביתו של הבן איש חי זיע"א היתה
באר מים חיים שהיתה מיוחדת בשבילו ,על מנת שיוכל
לטבול בה כל עת .ובאמת מרבה יה לטבול בה כדי
להזדכך ולשמור על טהרתו וקדושתו .ומספרים ,שעוד
הקפיד על מנת לשמור על קדושתה שגם כל המשרתות
שבביתו היו כולם בתולות שלא הגיעו לפרקן .או זקנות
שכבר פסקה זוהמתן ,כל זה כדי שכשיגישו לו
המאכלים  -יוכל לאכול בטהרה.
ומקפיד היה להורות שכל הנשים שבביתו  -לא ילכו
בקבקבי עץ על מנת שלא יפריעו לו ולא יעלו בו
הרהורים.
מספרים ,כי כעשרים שנה אחר שהחל הבן איש חי
זיע"א להנהיג א ת העם ,נחל בית המסחר שלו ושל אחיו
 מפלה גדולה ונגרם הפסד עצום בסכום עתק .החובותגאו עד שגם השלטונות התערבו ואסרו את אחיו ל08-
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מורנו הרב נסים יעקב עטייה שליט"א
שאלה :מי ששכר פועלים למלאכה מסויימת ליום שלם,
ולא התנה עמהם באיזה שעה צריכים להתחיל את
העבודה ,וכן לא סיכם עמהם אם יתן להם לאכול ארוחת
בוקר וצהרים ,האם צריכים לבוא מוקדם?! והאם חייב
לתת להם ארוחה?! האם תלוי במנהג המדינה?! ומה
פירוש מנהג המדינה?! וכיצד נקבע מהו מנהג המדינה?!
תשובה :גרסינן בגמ' ריש פרק השוכר את הפועלים (ב"מ
פג ).השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב.
מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב  -אינו רשאי
לכופן .מקום שנהגו לזון  -יזון ,לספק במתיקה  -יספק,
הכל כמנהג המדינה .מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר
לבנו :צא שכור לנו פועלין .הלך ופסק להם מזונות .וכשבא
אצל אביו ,אמר לו :בני ,אפילו אם אתה עושה להם
כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהן ,שהן
בני אברהם יצחק ויעקב .אלא ,עד שלא יתחילו במלאכה
צא ואמור להם :על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקטנית
בלבד .רבן שמעון בן גמליאל אומר :לא היה צריך לומר,
הכל כמנהג המדינה ,ע"כ.
ועיין בשלטי הגבורים על הרי"ף (סק"א) שכתב בשם הטור
(חו"מ סי' של"א) לכאורה נראה שהלכה כת"ק .והרמ"ה
פסק כרשב"ג .וכן לענין המלאכה יעשו כפי המנהג ,שאם
נהגו שלא להשכים ולהעריב ,אינו יוכל לכופם להשכים
ולהעריב ,אפילו שמוסיף להם על שכרם ,כיון שלא התנה
כןבשעה ששכרם .במה דברים אמורים ,שיש בעיר מנהג
ידוע אבל אם אין בעיר מנהג ידוע ,או אפילו שיש מנהג
שלא להשכים ולהעריב והוא אומר להם אני שוכר אתכם
בדין תורה ,חייבין לצאת מביתם מזריחת השמש ולעשות
מלאכה עד צאת הכוכבים .ונראה לי דאין נקרא מנהג דבר
שלא נעשה מעולם ,אם לא שבא מעשה ואופן לעשותו
ונמנעו מלעשות כן .כדאמרינן בכמה דוכתין על ענין
הברכות וכיוצא בזה ,מנהג מקום פלוני שאין מברכין
שהחיינו או ברכה אחרת ,וכההיא דאמרינן בפרק בתרא
מסכת תענית כח ,:דאמרינן רב איקלע לבבל חזינהו דקא
קרו הלל בר"ח ,סבר למפסיקנהו ,שמעינהו דמדלגי ואזלי
אמר שמע מינה מנהג אבותיהם בידיהם ,וכיוצא בזה
בדברים שבאו לידינו מעשה מהם ונמנעו מלעשות ,חשיב
מעשה להקרא אח"כ מנהג קבוע ,אם עושה כן בתדירות,
עכ"ד .ועיין עוד שם שהאריך בראיות בדין מנהג מדינה.
והשו"ע (חו"מ סי' של"א ס"א) כתב וז"ל :השוכר את
הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב ,מקום שנהגו שלא
להשכים ושלא להעריב אינו יכול לכופן ,אפילו הוסיף על
שכרן ,כיון שלא התנה כן בשעה ששכרן ,עכ"ל.
והסביר הסמ"ע (סק"א) הטעם וז"ל :שיוכלו לומר הא
דאוסיפת לן כדי לעשות עבודתך שפיר וכן עשינו .גמרא
[ב"מ פ"ג ע"א]  .וכ"כ הטור והמחבר בסוף סימן של"ב [טור
סעיף ד' ומחבר סעיף ה'] ,עכ"ל:
והרמ"א בהגה כתב וז"ל :לא היה מנהג בעיר ,או שאמר
להן :אני שוכר אתכם כדין תורה ,חייבין לצאת מביתם
בזריחת השמש ולעשות מלאכה עד צאת הכוכבים (טור
ס"ד) ,ע"כ.
וביאר הסמ"ע (סק"ב) וז"ל :ילפינן לה [שם ע"ב] מדכתיב
[תהילים ק"ד כ"ב  -כ"ג] תזרח השמש יאספון ואל
מעונוךתם ירבצון יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב ,ר"ל
יאספון החיות ,דקאי אמ"ש לפני זה [פסוק כ'] תשת חשך
ויהי לילה בו תרמוש כל חיתו יער ,ונלמד מהאי קרא
דיציאת הפועל מביתו לעבודה היא משעה שתזרח
השמש והכניסה מעבודה לביתו היא לאחר ששקעה
השמש והיינו לאחר צאת הכוכבים .והטעם כתבתי
בפרישה [דרישה סעיף ד'] דצריכין שיתעסקו מזריחת
השמש עד שקיעתה בעבודת הבע"ה ,ובהליכה היא צורך

מהם המנהגים בדיני שכירות פועל ומהו
מנהג מדינה?!
העבודה משו"ה סגי ביציאתו מביתו כשתזרח השמש,
משא"כ חזרתו לביתו שהיא לצורכו ,עכ"ל:
והמשיך הרמ"א בהגה וז"ל :לא היה מנהג בעיר ,אבל רוב
אנשי העיר באו ממקום שיש שם מנהג ,אזלינן בתר מנהג
העיר שבאו משם .הלך ממקום שנהגו להשכים ולהעריב
למקום שנהגו שלא להשכים ולהעריב או איפכא ,אזלינן
בתר המקום ששכר שם הפועלים (נ"י ר"פ הפועלים בשם
הירושלמי) .ואינו קרוי מנהג אלא דבר השכיח ונעשה הרבה
פעמים ,אבל דבר שאינו נעשה רק פעם אחת או שני
פעמים אינו קרוי מנהג (ריב"ש סי' תע"ה) ,עכ"ל.
ועיין בחידושי הגרעק"א שכתב וז"ל :אבל דבר שאינו .נ"ב
עיין אורח מישור במהדורא בתרא על
ד"מ יו"ד סי' א' שכתב דדוקא היכי
שאנו רואי' נוהגי' פעמיים ושלש אבל
היכי דידעי בבירור שעפ"י הסכמת
וותיקי' נהגו כן אפי' אינו מצוי רק פעם
א' ביובל שייך לומר ונהגו כן ,עכ"ל:
ובשו"ע (חו"מ סי' של"א ס"ב) כתב וז"ל :מקום שנהגו לזון,
יזון; לספק בגרוגרות או בתמרים וכיוצא בהם ,יספק; הכל
כמנהג המדינה ,ע"כ.
וכתב הסמ"ע (סק"ד) וז"ל :הכל כמנהג המדינה .ואפילו
היה המנהג בעיר ליתן להם מזונות והוא שכר פועלים
ופסק להן מזונות ,לא אמרינן מדנחית לפסוק להן ולא
היה צריך לפסוק מאחר שכן המנהג שמע מינה שדעתו
היתה לטפויי להן על המזונות שנהגו ,ובגמרא [ב"מ פ"ג
ע"א] איכא פלוגתא בין התנאים בזה ,ופסקו רוב
הפוסקים דאין צריך להוסיף ,עכ"ל :ועיין בט"ז (על סעי'
ב') ופת"ש (סק"א) וקצות החושן (סק"א).
וזכורני בילדותי כאשר הורי עליהם השלום שכרו פועלים
בכדי לסייד את הדירה וכדומה ,מרת אימי ע"ה הכינה
להם גם ארוחת בוקר וגם ארוחת צהרים ,אע"פ שלא היה
מנהג מדינה לזון אותם .וזה לפנים משורת הדין מדין
חסד .והיתה אומרת לי "וכי בגלל שהם פועלים שבאו
לעבוד אינם צריכים לאכול ארוחות טובות?!" וזהו מידה
מאוד חשובה מדין גמילות חסדים ולא מעיקר הדין.
א"כ אנחנו רואים כלל יסודי בדיני שכירות פועלים  -הכל
כמנהג המדינה .וההסבר הפשוט הוא מדוע הכל תלוי
במנהג המדינה ,במיוחד בשכירות פועלים ,מפני
שההסכם הכללי אליו הגיעו הפועל ובעה"ב ,אינו מסוגל
מטבע הדברים להתייחס לכל פרטי הפרטים שיהיו
מסוכמים ביניהם ,ולכן משעת עצם הסכמתם שהפועל
יהיה שכור אצל בעה"ב הרי הם גומרים ביניהם את הדבר
על דעת המנהג המקובל במדינה ואין אנחנו מחייבים
אותם לערוך הסכם מדוייק ,מכיוון שאנו מפרשים
ששניהם התכוונו למנהג המדינה וכאילו התחייבו על כך
במפורש.
ומה שנאמר שהכל תלוי במנהג המדינה ,הוא לאו דוקא
בשכירות פועלים ,אלא שחז"ל אמרו את דבריהם כאן
מכיון שבשכירות פועל קשה ביותר לפרש את כל תנאי
השכירות בפרוטרוט ,וגם זה היה דבר מצוי לשכור פועלים
ליום או לשבוע ,וברוב המקרים לא נעשים הסכמים
בכתב ,מיכיוון שהסכמים שפרטי הדברים יהיו כנוהג
המקובל .לעומת זאת בשאר עסקאות שיש בהם בדרך
כלל כתב התקשרות ,שרגילים לפרט כל פרט עליהם
להתנות את כל הדברים שסיכמו ביניהם ,ואם בכל זאת
נשארו דברים פתוחים שלא סיכמו ביניהם ,שוב ננהג
בהם הכל כמנהג המדינה ,וכעין שמצינו בהלכות מכירה
לענין לשונות הקניינים.
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אמנם היה אפשר לפרש את המושג הלכה כמנהג המדינה
בדרך אחרת ,דלא מפני שאנחנו סומכים לומר שכך היה
דעתם ,אלא מדובר בתקנה מיוחדת שקבעו שכך תהיה
צורת שכירות פועלים כמנהג המדינה ,ולא בגלל
שמתייחסים אל זה כאילו התנו ביניהם ,אלא תקנת
חכמים היא שכך צריך לנהוג.
עד כאן הסברנו את טעם הדבר ההגיוני ,אבל כיצד הוא
קנין השכירות פועלים .הנה עבד עברי ששוכר את גופו,
וכמו ששייך לקנות חפץ ולשכור כך שייך לקנות עבר
ולשכרו .אולם הדרך בשכירות פועל ,שאינו שוכר את גופו,
אלא משלם עבורו את השכר שמגיעו ,ובזה אין צורך
לשום קנין בגוף הפועל ,אלא שבעה"ב מתחייב לשלם
לפועל תמורת העבודה ,והמלאכה היא המחייבת את
התשלום ולא דבר אחר ,כלומר הפועל נותן את המלאכה
ובעה"ב מתחייב תמורתו לשלם את הסכום שסיכמו
ביניהם ,אם יומית או שבועית או חודשית .ומעכשיו
כאשר אנו מחיייבים את בעה"ב בחיובים שונים הנובעים
מיסודם מטעם מנהג המדינה ,חייב עליהם כשכר עצמו.
והנה בזמנינו יש "חוק הפיצויים" וזה מנהג המדינה ,ויש
מקבלים לפי אחוזים ,ויש מנהג שעל כל שנת עבודה
מקבל חודש פיצויים תמורתו כאשר עוזב את העבודה,
ולא החוק יצר את מנהג המדינה כי אם להיפך ,החוק נגרר
אחר המנהג.
ויש לדון מהו גדר חיוב הפיצויים ,שאם נאמר ששכר
העבודה כולל גם את הפיצויים שישולמו לעובד ,נמצא
שתשלומי הפיצויים אינם אלא משכורת על תנאי ,דהיינו
שבשעת מלאכתו מתחייב חוץ מהסך שנקבע על
העבודה .וכן ישנם עוד חיובים כגון נופש ,חופשת מחלה,
ביגוד ,הבראה ,שצריך לברר האם תנאים אלו כחלק משכר
העבודה או חיוב נוסף חוץ משכר העבודה.
והנה מהדוגמאות שהמשנה בריש פרק השוכר את
הפועלים נקטה "מקום שנהגו לספק מיני מתיקה -
יספק" בפשטות משמע שדין מנהג המדינה כאן הוא לא
מחלק גוף שכר העבודה .אמנם לענין איסור של בל תלין
בפיצויים ,נראה שבכל אופן אין את האיסור של בל תלין,
מכיון שחיוב הפיצויים הוא על צד שיפטרו המעביד ,ואם
מתפטר מעצמו אין פיצויים .וכן כל חוקי הפיצויים .א"כ
הוי חיוב על תנאי ,ובחיוב על תנאי אין את האיסור של בל
תלין .וחוק הפיצויים הוא מנהג מדינה ,ובחינוך כתב
שממצות הענקה שהתורה אמרה ליתן לו הענקה ,יש דרך
ארץ שאם אדם עבד אצלך ,אחר שסיים את עבודתו ,יש
ענין לפצותו .אמנם זה לא מעיקר הדין אלא הנהגה טובה.
עד עכשיו דברנו על חיובים שנובעים מהמנהג שהחוק
הוא מחייב ,ובזה יש הוכחה שכך הוא המנהג ,ודבר זה
אינו סותר את דין התורה ,אלא הכל כמנהג המדינה.
אמנם חוק שהונהג בציבור שנוגד את כללי השו"ע ,אין
בכוחו לשנות את דין התורה .כגון חוקים השוללים את
זכותו של המעביד להתנות תנאים מסויימים ,שלילת
פיצויים או שלילת חופשים ,שלפי החוק לא חלים
התנאים הללו .דהנה למרות שיש הגיון צודק בחוק הזה
שאל"כ כל מעביד ינצל את מצוקתו של הפועל והעובד
המחפש פרנסה ,אשר ברגע זה אין מחשבתו נתונה למה
שיארע בעוד שנים רבות ,ואם יכתוב לו תנאים אלו לא
יגיע זכות הפיצויים או החופש לכלל מימוש מעשי ,והרי
המטרה היא שזכויות אלו ישמרו לטובת הפועל ,מ"מ
מבחינה הלכתית כל תנאי שבעולם תנאו קיים .וכל בתי
הדין מחייבים פיצויים באם לא הותנה אחרת ואז נוהג
הכלל הכל כמנהג המדינה.אמנם תנאי מפורש ,עוקר
מנהג מדינה .חוץ ממספר מקומות שחז"ל שללו מהאדם
להתנות תנאים נגד דין תורה ,כגון תנאי שלא יחול דין של
פועל יכול לחזור בו בחצי היום ,שהתורה הפקיעה את
היכולת להתנות תנאי כזה שנאמר "כי לי בני ישראל
עבדים עבדי הם" ולא עבדים לעבדים .וכן בתנאי כתובה,
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נקודות אור | סיפורים של תיקון מידות | אנשים
שחזרו לכור מחצבתם | וחיזוק לאלו שעדיין...

"הגיעה לפני שאלה :מדובר היה
במשפחה בה האבא התקדם
יפה מאד בהתקרבותו לשמירת
מצוות ,ואף העביר את בתו
ללמוד בבית ספר תורני ,אבל ככל שהאבא התקדם ,כך
הלכה אשתו אחורנית ,ולא רצתה לשמוע
כלל על יהדות ומצוות .בשלב מסויים
הגיעו ההורים לגירושין ,כיון שהילדה
היתה בגדר 'קטינה' ,זכותה של האמא
להחזיקה אצלה ,אבל העסקנים הצליחו
להגיע אתה להבנה שתסכים לכך שהבת
תמשיך ללמוד במוסד התורני שבו היא
לומדת.
ההסדר פעל היטב כמה חודשים ,אבל בשלב מסויים
הודיעה האמא שהיא מוכנה להמשיך את ההסכם בתנאי
שהבת תקיים את המצוות רק בבית הספר" ...כשהיא
מגיעה הביתה" ,אמרה האם" ,אינני רוצה לראות אותה
עוסקת בקיום מצוות" .האם התבטאה בארסיות ואמרה
שמצידה שתגמור הבת את כל המצוות היומיות שלה
בבית הספר ,ואם נשארו לה עדיין מצוות ,שתקיים אותן
מחר ...רק לא בבית...
כעבור שבועיים נגשה התלמידה למורתה בבית הספר,
ואמרה לה  -בגאווה בלתי מוסתרת  -ש"אל תחשבי שאני
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יום בבור הכלא .לבסוף הוכחה זכאותם ושוחררו ,ותוך זמן
לא רב החזירו את חובם והתפשרו עם הלווים .הבן איש חי,
ששמו התנוסס מעל בית  -המסחר ,נפגע עד מאוד
שכביכול בשמו היו הפסדים ,וגזר על עצמו כמה עינויים
בעבור זה .ומספרים ,כי אז עשה את תיקון הקנה ,כמסופר
עליו במקום אחר.
מספרים ,כי קרה פעם אחת שהבן איש חי זיע"א נאסר
בבור הכלא ,על לא עוול בכפיו ,ואז ביושבו שם  -זכה לחבר
ספר חידושים .מאלו שמייחסים את הספר 'תורה שמה'
אליו ,סוברים שאז חיבר ספר זה ,ויש סוברים שאז חיבר
דווקא את הספר 'מלאך הברית' .ומספרים ,כי הבן איש חי
המשך מעמוד  3מעייני המשפט  -אין האשה
יכולה למחול את פדיונה ,שחכמים הפקיעו את היכולת
להתנות תנאי כזה.
הרי גם שבהלכה ישנם מקרים שאי אפשר להתנות בהם
תנאי ,אבל בשאר תנאים שבעולם ,כל תנאי שעולה על
רוחו של בעה"ב או הפועל אם התחייבו על כך במפורש ,חל
התנאי .וא"כ אם התנה המעביד שלא יתן זכויות ,הו"ל חל
תנאו ואינו חייב בהם .ובכדי שלא יועיל התנאי צריך לעשות
תקנה מפורשת של טובי ודייני העיר ,שלא יועיל או שהונהג
מנהג שלא יועיל התנאה בפיצויים וחופשות וכדומה.
וכן יש עוד מנהגים שנוגדים את ההלכה ,והוא דבר מצוי
שהעובד יש לו תביעות על שנים שעברו ,כגון שעבד עשרים

מצייתת לאמא שלי; אני ממשיכה לשמור מצוות גם
בבית ,ומנסה עד כמה שאפשר להסתיר את קיומן מאמי,
והשם יתברך עוזר לי בכך!" .הבת סיפרה למורה ,שבעת
שהיא ניגשת לאכול ,לדוגמא ,היא מקיימת את מצוות
נטילת ידיים בערמומיות ,ועושה עצמה כאילו היא רק
רוחצת את הידיים מפני הלכלוך שעליהן; את ברכת 'על
נטילת ידים' היא זוכרת בעל פה ,ומברכת אותה בלחש
ובמהירות ,כדי שאמה לא תראה.
"אבל כשאני מגיעה לברכת המזון יש לי בעיה" ,מספרת
הבת" .כיון שאינני זוכרת את הברכה בעל פה ,והנני
זקוקה לברכון ,הרי אמא של תראה אותי מברכת ,ואז לא
יהיה לי טוב"" ....את רוצה לשמוע ,המורה ,מה אני
עושה?"  -המשיכה הבת בגאווה גלויה" ,אני נכנסת
לשירותים ,עם הברכון בכיסי ,ומברכת שם את ברכת
המזון בכוונה גדולה!!!.
"המורה שמעה את הדברים ולבה התפלץ .הבת כלל אינה
יודעת שיש בכך בעיה הלכתית ,וספרה את שספרה מתוך
שמחה וגאווה ,כדי להוכיח למורה עד כמה היא משתדלת
ומתאמצת בשמירת המצוות .המורה לא ידעה מה לומר

וכיצד להגיב .שהרי אם תאמר
לבת שאסור לעשות כך ,היא
עלולה להוריד ממנה את החשק
והשמחה לקיום מצוות; ואולי
כדאי לומר לה שתברך לא בשירותים ,אלא באמבטיה,
שדינה לכאורה יותר קל.
"השאלה הזו עולה עד כסא הכבוד" ,המלצתי בדברי
פתיחתי לתשובה .ולעצם העניין :ברור שהמורה צריכה
לומר לתלמידתה שאסור לברך בשירותים ,ומה גם שעדיף
כבר לברך באמבטיה ,כיון שהאמבטיות בימינו הן בדרגת
איסור קלה יותר ,מאחר והן מוחזקות בדרך כלל בנקיון
ובהגיינה רבה .אמנם ודאי שהאמבטיה אינה פתרון ,ויש
לומר לילדה שלא תברך לא בשרותים ולא באמבטיה אלא
תברך 'ברכה מקוצרת' ,כמו שמובא בשו"ע או"ח (סימן
קפז הלכה א) ,שאם אמר במקום ברכת הזן " -בריך
רחמנא מלכא מאריה דהאי פתא" ,יצא.
ובמשנה ברורה שם (ס"ק ד) נאמר ,שאף שנוסח זה "הוא
דווקא בדיעבד ,אבל לכתחילה לכו"ע אין לשנות כלל
מנוסח הברכה שתיקנו לנו חכמים וכו' ,משמע באחרונים
דילדים קטנים נוכל לחנכם לכתחילה בנוסח זה מברכת
הזן ,וכן מעט מעט מכל ברכה עד שידעו לברך כל הברכה
כתיקונה" .ואם כן במקרה שלנו יכולה הילדה לומר את
ברכת הזן בנוסח זה( .מתוך הגדה של פסח' חישוקי חמד)
הגדולים שכך וכך רוצה לעשות לך ,תשנה את הדרכים
שלך"! אמר להם'" :בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך',
אלך בדרך זו ,גם שמה ה' יעמוד לי ,אני אמשיך בדרכי" .
ואותו הגוי עמד והתפאר" :רק יבוא החכם  -זה מ ה שאני
אעשה לו" .
והנה פעם אחת ,כשהבן איש חי הלך בדרכו ,התקרב
למקום בו עמד גוי תורכי זה .עבר הבן איש חי את האורב
התורכי והמשיך ללכת בדרכה ואותו אורב תורכי לא עשה
לו דבר .אמרו לו חבריו" :מה קרה"? אמר להם" :ראיתי
אותה וקדושה על פניה ועמדתי ככה על יד הקיר
והשתוממתי ,ולא היתה זאת גוזמא ,אלא אמת לאמיתה".

נתפלא מאוד על שאסרוהו על לא עוול בכפיו ,אך לאחר
שהשתחרר וגילו כי לא היתה סיבה לכליאתו ,נגלה לו
בחלומו  -שנצרך היה להגיע דווקא לאותו בור כליאה
וללמוד דווקא שם בתורת הסוד לברר שם ניצוצי קדושה
מאבני אותו המקום ,כי רק הוא יכול היה לבררם .ואת
סיפור זה הביא בספרו 'עוד יוסף חי' שם הוא מספר זאת
על 'חסיד אחד'.
מספרים ,כי פעם אחת החליט אחד התורכים שהיה שונא
ישראל ,לעמוד בכביש ולארוב לבן איש חי זיע"א .הכין לו
כמו שעושים היום  -סכינים  ,אבנים וכדו' ,אמר" :רק יעבור
 אני אפגע בו " .גילו זאת כמה ממקורביו של הבן איש חיובאו ואמרו לו" :דע לך ,יש איזה אחד תורכי מהשופטים (קיצור שבחי הבן אי שחי)
שנה ,וכעת שמגיע לידי פיטורין רוצה לתבוע את כל
זכויותיו ,בכה"ג החוק אינו מכיר בתביעות הללו ,מכיון
שחל עליו "חוק ההתיישנות" .ויש כמה סוגי חוק התיישנות
מוגדרים ,יש דברים שאפשר לתבוע עד שנתיים ,ויש
דברים שאפשר לתבוע עד חמש שנים וכדומה.
ח ו ק י ם ה ל ל ו נ ו גד י ם א ת ד י נ י ה ת ו ר ה  ,ו א "כ כ י ו ן
שבחוקותיהם יש חוק התיישנות ,לא מועילים תנאים נגד
חוקי העובד והמעביד .ולעומת זאת בדיננו אין חוק
התיישנות ,אך מועילים תנאים נגד מנהג מדינה.
וכן ישנם עוד עובדות ,שיש שכר מינימום במשק,
ובחוקותיהם אי אפשר להתנות שיקבל שכר פחות
מהמינמום ,ואילו בדין תורה כל תנאי שבממון תנאו קיים.

ולכן כאשר ישנן תביעות מסויימות ותנאים מסויימים,
צריך לבוא לבית דין המומחה בענייני ממונות ,ובית הדין
צריכים לדעת את כל החוקים ואת כל הזכויות ,ומה נוגד
דין תורה ומה לא נוגד דין תורה ,ועל פי זה ידונו דין אמת
לאמיתה של תורה.
אמנם בודאי שהוא מוסכם שהמעביד לא ינצל את דחקותו
של הפועל והעובד ,ולא יתנה עימו תנאים לרעתו ,כגון
שיוותר על הפיצויים או על שאר הטבות ,או שיעביד אותו
בשכר נמוך משכר המינימום ,כיון שצריכים להתחשב עם
כולם שירויחו פרנסתם בכבוד ,ויוכלו לפרנס את בני ביתם
בכבוד .ויהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולאסוקי
שמעתתא אליבא דהלכתא בבריאות איתנה ונהורא מעליא

בית דין צדק ובית הוראה ”זרע אמת“
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