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שלא להשתמש ולהנות ממון שאינו שלו !
נלמד מהפסוק: "וילקט יוסף את כל הכסף" (פרק מז-יב)

וכתב הרמב"ן: "שהיה [יוסף] איש אמונים שהביא את כל הכסף בית פרעה ולא עשה לעצמו 
אוצרות כסף... אבל נתן למלך הבוטח בו כל הכסף. וקנה לו האדמה... ומצא בזה גם חן בעיני 

העם, כי ה' הוא המצליח את  יראיו".

ידועים דברי חז"ל בגמרא (חולין צא.) על הפסוק "ויותר יעקב לבדו" - מכאן לצדיקים שחביב 
עליהם ממונם  יותר מגופם. וכל כך למה? לפי ש"אין פושטין ידיהם בגזל". וצריך להבין: הרי 
חביב  אינו  שהממון  גיסא,  לאידך  טעם  להיות  צריך  בגזל"  ידיהם  פושטין  מה"שאין  לכאורה 

עליהם, ולכן אינם גוזלים?!

יתירה מזו הקשה רבינו יוסף חיים מבגדד זצ"ל (בספרו בן יהוידע): וכי הזהירות מאיסור גזל 
היא נחלת הצדיקים בלבד?!

אלא מבאר הבן יהוידע שוודאי אין מדובר כאן בגזל ממש, אלא חז"ל באים ללמדינו שהצדיקים 
מחמירים על עצמם שלא לגזול אפילו דבר מועט "דלא קפדי אינשי עליה", כגון ליקח קיסם מן 
אגודה של עצים וכיו"ב, כי גם דבר זה נחשב אצלם לגזל. על כן מייקרים הם את ממונם בביתם 
שלא לאבד אפילו דבר מועט, כפי שמצינו אצל יעקב אבינו שחזר על פכים קטנים שאין נחשבים 
לכלום לפי עושרו, זאת כדי ללמד את בניו ובני בניו שלא יזלזלו בגזל אף של דבר מועט דלא קפדי 
אינשי עליה, בראותם שהממון חשוב אצל בעליו, שהרי אפילו שהוא עצמו עשיר גדול בכל זאת 
סיכן עצמו לחזור לבדו להביא פכין קטנים. מזה ילמדו גם הם להזהר בגזל אפילו בדבר מועט, 

כגון לקחת קיסם מאגודה של עצים, ולא יהיו מורין היתר לומר אין זה חשוב אצל בעליו.

הגר"ש שבדרון זצ"ל ביאר באופן אחר את פשר אמרת חז"ל "מכאן לצדיקים שחביב עליהם 
ממונם"... עפ"י רעיון שאמר הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל, שהצדיק שייך כולו לעבודת ה', והממון 
שבידו כמתנה שהפקיד ה' בידו ועליו לשומרו ולהשתמש בו לצורך עבודת ה'. ואם יזלזל בשמירתו, 
נמצא שאינו מעריך מתנת המלך. לפיכך חביבה המתנה אצל הצדיק יותר מאשר אצל שאר בני 
אדם, מכיוון שרואה עצמו כ"שומר" ולא כ"בעלים" ומחוייב בשמירה ואינו רשאי לפשוע אפילו 

בפכים קטנים.

מי  רק  שכן  ממונם",  ל"חביבות  הוכחה  זוהי  בגזל"  ידיהן  פושטין  ש"אין  שמה  איפוא,  יוצא, 
שמרגיש אחריות גדולה על שמירת הממון שבידו, נזהר ביותר אף מחשש רחוק של "אבק גזל" 
בממון הזולת, כי די לו כובד האחריות על ממון שלו, כאמור, ומה לו להוסיף עליו ממון שאינו 

שלו.

פרשת ויגש



שלא  בצנעה,  יוכיחנו  הזולת,  מוכיח  אם 
להלבין פניו ברבים !

הניצבים  לכל  להתאפק  יוסף  יכל  "ולא  מהפסוק:  נלמד 
עליו"... (פרק מה-א)

ושומעין  עליו  נצבים  מצרים  שיהיו  לסבול  יכול  היה  "לא  רש"י:  וכתב 
שאחיו מתביישין בהוודעו להם". יתר על כן מובא במדרש: אמר רב שמואל 
בר נחמן, לסכנה גדולה ירד יוסף, שאם הרגוהו אחיו, אין בריה בעולם מכירו. 
ולמה אמר "הוציאו כל איש מעלי"? אלא כך אמר יוסף בלבו: מוטב שאהרג 

ולא אבייש את אחי בפני המצרים. (תנחומא)

יום  בכל  רגיל  היה  עוקבא  מר  סז:):  (כתובות  בגמרא  חז"ל  מספרים 
לזרוק ארבעה זוזים לצדקה לעני שהיה גר בשכונתו. והיה מניחם במפתן 
העני  גמר  אחד  יום  רש"י].  בו.  סובב  הדלת  שציר  [בחור  העני  של  דלתו 
התאחר  יום  באותו  בדיוק  הצדקה.  את  לו  שנותן  זה  מיהו  לראות  אומר 
מר עוקבא בבית המדרש, ומכיון שלא רצה ללכת יחידי, הלכה עמו אשתו 

לבית העני.

יצא  שבמפתן  החור  לעבר  מתכופף  עוקבא  מר  את  העני  שראה     כיון 
הצדקה,    ברחו  לו  נותנים  שהם  שיראה  לביישו  רצו  שלא  אחריהם,    והם 
מפניו ונכנסו לתוך תנור כדי להסתתר מהעני. וניכוו רגליו של מר עוקבא 

מחום התנור.

ושואלת הגמרא: מדוע הוצרכו מר עוקבא ואשתו לסכן עד כדי כך את עצמם 
ולהכנס בתנור האש? ומתרצת הגמרא משום אמירתו של אחד התנאים "נוח 
לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים". ואומרת 
הערבון  את  שלחה  לשריפה,  שהוציאוה  שאף  מתמר  נלמד  זה  שדבר  הגמרא 
ועובריה  היא  להשרף  מוכנה  היתה  יודה  לא  ואם  תנצל  יודה  ואם  ליהודה, 
בחכמה,  הערבון  את  שלחה  [וכמובן  ברבים  יהודה  את  לבייש  שלא  ובלבד 

באופן שלא יוודע לאיש למי הם שייכים].

אצל  שהיה  המקרה  כלל  דומה  לא  הרי  (בשטמ"ק):  הריטב"א  והקשה 
תמר למעשה שאירע עם מר עוקבא, שהרי אצל תמר מדובר במלבין פני חברו 
ברבים, ומזה למדו חז"ל שעדיף להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין. אך אצל 
מר עוקבא לא היה הלבנה ברבים שהרי מלבדו ומלבד אשתו, לא היה כל אדם 
[וכפי שביאר המאירי שלכן נקראת נתינתו של מר עוקבא "מתן בסתר", אף 

שאשתו היתה עמו, משום שאשתו כגופו] ומדוע מסרו עצמם לשריפה?!

קשה  דבר  פנים  הלבנת  כי  ממנו  למדנו  מקום  "מכל  הריטב"א:  ותירץ 
מאד".

ולכאורה עדיין אינו מיושב, דמה בכך שהלבנת פנים דבר קשה מאד, אבל 
הרי סוף סוף אין זה הלבנה ברבים ולא על זה נאמר יפיל עצמו לכבשן האש 
הרמב"ם  מסרו עצמם לשריפה? וזה קשה לא רק לשיטת  והיאך  ילבין,  ואל 
שסובר (בפ"ה מיסודי התורה ה"ד) שבמצוות שאין בהן דין "יהרג ואל יעבור" 
אסור לאדם למסור נפשו. אלא גם לשיטת התוספות (ע"ז כז:) שרשאי אדם 
להחמיר על עצמו בשאר המצוות לההרג ולא לעבור. כ"ז אמור במצוות שחייב 
הלבנה  היה  ולא  בסתר  צדקה  מצות  שקיימו  כאן  אך  הדין,  מעיקר  לקיימן 
משורת  לפנים  לתנור  שנכנסו  נמצא  לבושתו,  שגרם  הוא  העני  וגם  ברבים 

הדין, ואיך הותר להם למסור נפשם על כך?

ונמצא שבב' ענינים אין מעשה דמר עוקבא דומה למעשה תמר: א) כאן לא 
היה הלבנה ברבים. ב) ההלבנה באה מאליה והעני גרם לה. וא"כ מדוע סיכנו 

עצמם להכנס לתור האש?!

בתנור  סכנה  כל  היתה  לא  שבאמת  הריטב"א  בביאור  לומר  צריך  אלא 
כלשון  מאש,  גרוף  היה  התנור  כי  כלל,  נפש  פיקוח  חשש  בזה  היה  ולא 
לא  אך  ולהתייסר  להכוות  רק  אפשר  שממנו  החום  בו  ונשאר  הגמרא, 
ואשתו  עוקבא  מר  מדוע  גופא,  זה  על  הייתה  הריטב"א  וקושיית  למות. 
באופן  רק  הוא  וכו'  עצמו"  שיפיל  לאדם  המימרא "נוח  הרי  עצמם,  צערו 
שמלבין ברבים, וכאן שלא היה ברבים לא הוצרכו אף לא להתייסר בצער 
החום. ועל זה מתרץ הריטב"א כי "למדנו ממנו שהלבנת פנים דבר קשה 
אף  בחום  והתייסרו  הדין  משורת  לפנים  שעשו  זה  מתוך  דהיינו  מאד" 
שאינם חייבים לעשות זאת [שכן לא היה זה ברבים וגם העני בייש עצמו] 

נלמד כמה הלבנת פנים דבר קשה הוא מאד.



לנטור  שלא  נשגבה  מעלה 
טובה  להשיב  ואף  לו,  למרעים 

תחת רעה !
יחר  ואל  תעצבו  אל  "ועתה  מהפסוק:  נלמד 
בעיניכם כי מכרתם אותי... כי למחיה שלחני 

אלקים"... (פרק מה-ה)
יוסף  של  והנשגבה  המופלאה  מעלתו  למדים  נמצאנו 
לבור  שהשליכוהו  לאחיו  שמחל  די  לא  אשר  הצדיק, 
אדרבה,  אלא  לעבד,  מכרוהו  כך  ואחר  ועקרבים  נחשים 
מעשיהם  כי  ליבם  על  ודיבר  רוחם  את  ועודד  ניחמם  עוד 
זכאים  כי  להם  הבהיר  ובזה  גדולה!  טובה  ולהם  לו  גרמו 

הם ולכן גלגל הקב"ה זכות על ידם.

שהעברה  יז.)  השנה  (ראש  בגמרא  חז"ל  דברי  ידועים 
על המדות מצילה מן המות ומאריכה חיים כפי שמסופר 
וראה  בן לוי, שחלה,  יהושע  דרב  בריה  הונא  רב  שם על 
להכין  ציוה  לכן  העולם  מן  להסתלק  שעומד  פפא  רב 
ראית  מה  ושאלוהו  הונא  רב  נרפא  לבסוף  תכריכים. 
שאמר  אלא  מיתה.  עלי  שנגזרה  נכון  והשיב:  בשמים? 
לא  אנו  אף  מדותיו  על  מעביר  הונא  שרב  מכיון  הקב"ה 

נדקדק אחריו.

יחפוץ  שמיא,  כלפי  חובותיו  בגודל  האדם  יתבונן  כאשר 
מדותיו.  על  העברה  ע"י  מחובותיו  ולמעט  עוונותיו  לכפר 
וכביאורו הנפלא של החפץ חיים (בספרו עה"ת) על הפסוק 
"כי תשה ברעך משאת מאומה" (דברי כד-י) ופירש רש"י: 
"מאומה" - חוב של כלום. וצריך להבין - שואל החפץ חיים 
- הלא ביותר היה צריך הכתוב לזרז על חוב גדול של כמה 
לא  כלום",  של  "חוב  על  שרק  משמע  כאן  ואילו  אלפים, 
תבוא לעבוט עבוטו אבל על חוב גדול, כלום אפשר לעבוט 

עבוטו?

(בפרשת  רש"י  דברי  בהקדם  חיים  החפץ  מבאר  אלא 
משפטים) לענין השבת העבוט שאומר הקב"ה, כמה אתה 
חייב לי והרי נפשך עולה אצלי כל לילה ולילה ונותנת דין 
טול  אתה  אף  לך,  מחזירה  ואני  לפני  ומתחייבת  וחשבון 

והשב. ע"כ.

לענין  ה"ז)  דעות  מהלכות  (פ"ז  הרמב"ם  דברי  וידועים 
נקימה ונטירה שכתב שם: "ראוי לו לאדם להיות מעביר 
על מדותיו על כל דברי העולם, שהכל אצל המבינים דברי 
ציותה  כן  ועל  עליהם".  לנקום  כדאין  ואינן  והבאי,  הבל 

התורה "לא תקום ולא תטור את בני עמך".

שכל  להורות  הכתוב  בא   - חיים  החפץ  אומר   - ומעתה 
הם  בחברו,  נושה  שהאדם  ביותר  הגדולים  אף  החובות 
בבחינת "חוב של כלום"  לעומת החובות העצומים שאדם 
מה  והנה  הבל.  של  כולו  הזה  העולם  כי  להשי"ת,  חייב 
שאמר הכתוב "כי תשה ברעך משאת מאומה", היינו החוב 
שאתה נושה בו הוא "חוב של כלום" נגד מה שאתה חייב 
לי, ואעפי"כ אני מתנהג עמך ברחמים, אף אתה לא תבוא 

אל ביתו של רעך לעבוט עבוטו.

צבי  רבי  הגאון  כתב  מיר  ישיבת  תלמיד  לבנו,  במכתב 
פסח פרנק זצ"ל כדברים האלו: "תורתינו היא תורת חיים 
ולהיות  המדות  על  להעביר  נועם,  דרכי  אותנו  המלמדת 
מוותר על פגיעה בכבוד. הייתי שבע רצון אם תתאמץ לשבר 
מלבד  שנאה.  נוטר  להיות  האדם  את  המפתה  היצר  את 
חיובו של כל אדם להתנהג במדות טובות ולגרש מהלב כל 
רוח של נקימה ונטירת שנאה ח"ו. זולת זה כל קפידא, כל 
מחלוקות וכל שנאה גורמת אחריה ביטול תורה, לשון הרע 

וביטול תפלה. חוב קדוש הוא להתרחק מזה".




