כ"ח כסליו ה'תשע"ה

מקץ
שמירת העיניים
אחת השאלות הקשות בדורנו היא – האם התקדמות הטכנולוגיה בכל התחומים בסופו של
מועילה יותר לאדם או אולי מזיקה לו ? וכמובן שכאן יחל דיון פילוסופי עם אינסוף
דוגמאות לכאן ולכאן .כעת נבחן נק' אחת ממבט של יהדות...
בפרשה נאמר (בראשית מב,ח) וַ ּי ֵַּּכר ֹיו ֵּסף ֶאת ֶא ָחיו וְ ֵּהם לֹא ִה ִ ּכ ֻרה ּו :ויש לשאול ,יוסף היה
בן  17שנים כשנמכר למצרים .הם יורדים למצרים מגיעים ליוסף ,מנהלים אתו שיחות,
אוכלים אתו ..איך יכול להיות שאף אחד מהם לא מזהה שזה יוסף ?
גם אם עברו מאז  22שנים ,גם אם יוסף בעל זקן עכשיו ,עדיין ניתן לזהות במי מדובר...
פשיטא היא שכאשר הקב"ה לא רוצה שתבחין במשהו ,הוא יעלים אותו ממך...

מו ֶר ָ
אבל יש כאן עניין עמוק יותר .אומר הנביא ישעיה (פרק ל,כ) וְ ָהי ּו ֵּעינ ָ
יך.
ֹאות ֶאת ֹ
ֶיך ר ֹ

וחכמים למדונו שנפש האדם מושפעת ממראה עיניו ,הן מבחינה חיובית והן מבחינה
שלילית ,ולכן המליצו לאדם שעיניו יהיו רגילות לראות בגדולי הדור הצדיקים כדי שיהיה
מושפע מהם לטובה .ומאידך ,בא האיסור להביט בפני הרשע ובדברים שליליים...
השבטים הקדושים לא זיהו את יוסף אחיהם בגלל שהם לא הסתכלו בפניו בכלל ,משום
שהוא מבחינתם נחשב לגוי ,משנה למלך של מצרים ,הארץ הטמאה ביותר ,שאמר עליה
אתם :והם שומרים את
אות ֶאת ֶע ְרוַ ת ָה ָא ֶרץ ָּב ֶ
(בראשית מב,ט) ..לִ ְר ֹ
קדושת העיניים שלא להביט בגוי רשע וכל שכן בגויה..
כיום ,בני הנוער מחזיקים בידם טכנולוגיה המביאה ישירות אליהם
בלחיצת כפתור בלבד ,סרטי אימה ,זימה ואלימות .הערצת תרבות
הגויים ,הצורך להידמות אליהם ,במראה ובהתנהגות .ילדים לא בוחלים
להביט בסרטונים אמיתיים של עריפת ראשים ,דם ...ומה קורה לנפש
של אותם בני נוער ? היא מסתאבת ..נהיית כהה יותר ויותר ..מתרגלת..
ואז ..כשקורה המקרה ..יזעקו כולם "הוא בן טובים"" ,איך זה קרה ?"
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נא לשמור על קדושת הגיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו)

ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

ידיו יִ ְשמֹר
ַר ְגלֵ י ח ֲִס ָ
הרה"ג המקובל רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל
(תרס"ח  - 1908 ,כ' בחשוון תשמ"ד )27.10.83

שבת אחת בימי השלטון הבריטי בארץ ,הוטל עוצר על העיר
ירושלים ,הבריות נאלצו להישאר כלואים בבתיהם ,אין יוצא
ואין בא.
רבי מרדכי שרעבי ,היה שקוע בלימודו ולא שמע את הכרזת
פקודת העוצר ,על כן יצא מביתו לעבר בית הכנסת.
לפתע ,עצרה לידו בחריקת בלמים עזה מכונית משוריינת ובה
שוטרים בריטיים.
"הי יהודי ,מה אתה עושה פה ?" קראו לעברו .הצדיק שהיה שקוע במחשבותיו ענה להם
שהוא הולך לבית הכנסת.
אולם ,השוטרים הבריטים הקשוחים לא קיבלו את תשובתו של הרב ,ובקול נוקשה החלו
לגעור ברב על כך שהוא יצא מביתו ובכך הפר את העוצר הכללי שהוטל בעיר ואף דרשו
ממנו לעלות למכונית כדי לקחת אותו לבית המעצר.
רבי מרדכי שרעבי נחרד לשמע הדברים ,והמחשבה כי ייאלץ חלילה לחלל את השבת בנסיעה
ברכב זעזעה אותו .הוא ניסה לשכנע את השוטרים הבריטים ,התחנן לפניהם שירחמו עליו
ויעזבוהו לנפשו ,אבל הרשעים הללו בראותם שלפניהם חכם יהודי נכבד ונשוא פנים,
התנכלו לו בכוונה ,כבלו את ידיו באזיקים אחזוהו בגסות והושיבוהו במכונית.
"סע" פקד המפקד על הנהג ,ובעוד שהנהג בא להניע את הרכב ..נשמע קול פיצוץ אדיר
מתחת לרכב.
כל יושבי הרכב קפצו ממקומם אחוזי בהלה ,הם היו בטוחים שמתחת לרכב הופעל מוקש
שהוטמן על ידי חברי המחתרות .בבדיקה יסודית שערכו התברר שאין ולא הוטמן שום
מוקש מתחת לרכב ,ורעש הפיצוץ היה מהתפוצצות כל ארבעת הצמיגים של הרכב בו זמנית.
המפקד הבריטי במקום ,הבין שהתפוצצות ארבעת הגלגלים בבת אחת ,ללא מוקש וכאשר
הרכב עוד לא התחיל לנוע ,זהו אירוע חריג ולא טבעי .הוא השכיל להבין שמדובר במעשה
על טבעי שבו מן השמים תובעים את עלבונה של השבת ואת עלבונו של הצדיק.
המפקד הבריטי ידע להבחין ולקשר את פיצוץ ארבעת הגלגלים כעונש על זה שלקחו בכוח
את הצדיק רבי מרדכי שרעבי ,ועל פגיעה בכבודו של החכם היהודי.
מיד ניגש המפקד אל רבי מרדכי ,ביקש את סליחתו על הצער שהם גרמו לו ,ואף הורה לשני
שוטרים ללוות את רבי מרדכי בדרכו ולהמתין לו עד שיחזור בשלום לביתו ,מתוך חשש
שמא חוליה נוספת של שוטרים תפגוש את הרב ותחזור על השגיאה שעשה הוא ופקודיו .
רבי מרדכי שרעבי ,הורד מהמכונית בכבוד רב ופסע לאיטו לביתו כשקדושת השבת מרחפת
על פניו ,כאשר שני שוטרים בריטים פוסעים בעקבותיו ומלווים אותו בשעת העוצר הכללי,
ושומרים את צעדיו...

אור ז ָֻר ַע לַ ַצ ִדיק ו ְליִ ְש ֵרי לֵ ב ִש ְמחָ ה
(תהילים צז,יא) ֹ

פתרון החלומות
{א} וַ יְ ִהי ִמ ֵּ ּקץ ְשנָ ַתיִ ם י ִָמים ּו ַפ ְרעֹה חֹלֵּ ם וְ ִה ּנֵּה ע ֵֹּמד ַעל ַהיְ אֹר:
שואל אור החיים הקדוש (רבי חיים בן משה אבן עטר) מדוע נאמר בפסוק ּו ַפ ְרעֹה חֹלֵּ ם בלשון
הווה ? והלא היה צריך לכתוב ּו ַפ ְרעֹה ָחלַ ם בלשון עבר .ומתרץ שבמשך שנתיים תמימות
פרעה חולם בכל לילה מחדש את אותו חלום.
וכעת יש לשאול ,ומדוע החלום של פרעה חוזר על עצמו במשך שנתיים תמימות ?
ואפשר לפרש מכיוון שיוסף נידון לשנתיים נוספות בבית הכלא בגלל שאמר לשר המשקים
ית ָ ּנא ִע ּ ָמ ִדי ָח ֶסד
יטב לָ ְך וְ ָע ִש ָ
שתי מילים (בראשית מ,יד) ִ ּכי ִאם זְ ַכ ְר ּ ַתנִ י ִא ְּת ָך ַּכאֲ ֶשר יִ ַ
אתנִ י ִמן ַה ּ ַביִ ת ַה ּזֶה :והחלום של פרעה הוא דרך הגאולה של יוסף,
הוצֵּ ַ
וְ ִהזְ ַּכ ְר ּ ַתנִ י ֶאל ּ ַפ ְרעֹה וְ ֹ
שהרי בגלל חלומותיו של יוסף על אחיו הוא הורד מצרימה ,ולכן הגאולה תהיה בזכות
חלומות שר המשקים האופים וחלומות פרעה .לכן הוצרך פרעה לחלום את החלום במשך
שנתיים עד שיגיע זמן השחרור של יוסף( .ראה פירוט בנושא חלום פרעה במאמר מקץ תשעד)
לאחר שפרעה קם בבוקר נסער מחלומו ,הוא קורא לחרטומיו ומבקש פתרון לחלום ,והם
אכן מציעים לו פתרונות שונים ,האמת היא שכל אחד מאתנו יכול היה לגשת לפרעה
ולהמציא לו איזה פתרון עם המספר  – 7מה הבעיה ?!
או ָתם ְל ַפ ְרעֹה ,ללמדנו שהיו הצעות כאלו ואחרות רק שבעיני
לכן כתבה התורה  -וְ ֵּאין ּפ ֹו ֵּתר ֹ
פרעה הם לא תפסו .ומפרש רש"י – (רבי שלמה יצחקי) פותרים היו אותם ,אבל לא לפרעה,
שלא היה קולן נכנס באזניו ,ולא היה לו קורת רוח בפתרונם ,שהיו אומרים שבע בנות אתה
מוליד ,שבע בנות אתה קובר.
ואז מתעורר שר המשקים ומספר לפרעה על יוסף פותר החלומות .ויש לתמוה על שר

המשקים" ,אתה רציני ?! יש מצב ,נצל אותו !! לך בשקט לבית הסוהר ,תספר ליוסף
שאתה חלמת את חלום פרעה ,הוא יפתור לך ואז אתה תחזור כמו גדול לפרעה
ותשחק אותה שיש לך את הפתרון"...

אלא מה ? עלינו להבין שבעניין חלומות ,החלום הולך אחר פתרונו ,ולכן כאשר אדם חולם
חלום ישאל אדם ראוי על חלומו כדי שיפתור לו את החלום לטובה.
שר המשקים ידע את העובדה שהחלום הולך אחר פתרונו ,וזהו שאמר (בראשית מא,יג) וַ יְ ִהי
ֹתו ָתלָ ה :מכאן הבין שר המשקים שאין טעם
ַּכאֲ ֶשר ּ ָפ ַתר לָ נ ּו ּ ֵּכן ָהיָה א ִֹתי ֵּה ִשיב ַעל ַּכ ִ ּני וְ א ֹ

שהוא יספר את חלום פרעה ליוסף כאילו שהוא חלם אותו ,שאם כן הוא יקבל פתרון מיוסף
שמתאים לו ולא מתאים לפרעה ,והלא כפי שאמרנו כבר קיבל פרעה פתרונות שונים שלא
התאימו לו.

ואם נשאל אם כן מה המיוחד בפתרון של יוסף שפרעה אכן קיבל אותו ולא את האחרים ?
והתשובה היא כי יוסף היה מתקן את פרעה על פרטי החלום שלו ,כאשר פרעה מתחיל לספר
את חלומו ליוסף {יז} וַ יְ ַד ּ ֵּבר ּ ַפ ְרעֹה ֶאל ֹיו ֵּסף ּ ַבחֲ ל ִֹמי ִהנְ נִ י ע ֵֹּמד ַעל ְש ַפת ַהיְ אֹר :אמר לו
יוסף לא כך ראית אלא חלמת שאתה -ע ֵֹּמד ַעל ַהיְ אֹר:
(ראה פירוט בעניין במאמר של מקץ תשע"ד)

חלום מהו ?
אחד הנושאים המעניינים כל אחד מאתנו הוא נושא החלומות .מה זה חלום ? כיצד עלינו
להגיב על החלום ? האם החלום הוא מסר ?
הרב בועז שלום שליט"א בספרו משנת החלומות מבאר שבאופן כללי ניתן לחלק את
החלומות לשישה סוגים:

החלום הנבואי:
ֹאמר ִש ְמע ּו נָ א ְד ָב ָרי ִאם יִ ְהיֶה
חלום שמגיע רק לנביאי ה' כפי שנאמר (במדבר יב,ו) וַ ּי ֶ
לום אֲ ַד ּ ֶבר ּב ֹו:
נְ ִביאֲ ֶכם ה' ּ ַב ּ ַמ ְר ָאה ֵּאלָ יו ֶא ְתוַ ָ ּדע ּ ַבחֲ ֹ

החלום האמיתי:

חלום על ידי מלאך ה' ,וכפי שמבאר הרמח"ל (רבי חיים משה לוצאטו) שבעת השינה כאשר אדם
שנמצא ברמה רוחנית גבוה חלק מהנפש שלו מתנתקת הגוף ונוסקת לעולמות עליונים שמה
היא פוגשת כוחות רוחניים חיוביים המעברים לה מסרים.
הזוהר הקדוש אומר שהמלאך גבריאל הוא הממונה על החלומות ,ויש מוסיפים שאף
המלאך מיכאל הוא שמראה חלומות לאדם.
ויש הבדל ,חלום הנאמר על ידי המלאך מיכאל אין בו דברים בטלים כלל ועיקר ,אבל המסר
שלו מכוון לעתיד הרחוק .לעומת חלום מהמלאך גבריאל שעתיד להתגשם במהרה אבל
מעורבבים בו גם דברים בטלים.

חלום שעל ידי שד:

על פי הזוהר הקדוש כאשר אדם נמצא בדרגה רוחנית נמוכה – נפש בלבד .בלילה כאשר
חלק מהנפש שלו יוצאת כשהוא נרדם ,היא פוגשת את הכוחות השליליים שמתדבקים בה
ומודיעים לו בחלום חלק מהוויות העולם .חלק מדבריהם שקר וחלק אמת ,ולפעמים הם אף
מתלוצצים עם הנפש ,עושים ממנו צחוק מראים לו דברי כזב ואף מצערים ומבהילים אותו.
קריאת שמע שעל המיטה מועילה ושומרת מן השדים ומן המזיקים ,ואם בכל התעורר
בבעתה מחלום רע ,יחזור ויקרא קריאת שמע שעל המיטה.

חלום שעל ידי מערכות המזל והכוכבים.

הרמב"ן (רבי משה בן נחמני) אומר שחלום זה הוא בגדר חלום שבא על ידי שד ,מהסיבה
שהשדים הם אלו שטסים בעולם ושומעים את העתידות משרי המזלות השוכנים באוויר.
ובחלומות מעין אלו הידיעות המגיעות מהן הן כלליות ביותר ולא מפורטות.

חלום שבא מהרהורי ליבו.

מן הסתם אדם שחושב על משהו מסוים הרבה במשך היום עלול לחזור ולחלום על אותו
עניין.

חלום הנובע מסיבות גופניות.

או ֵּכל
מאידי מאכלים שאכל – כפי שנאמר (ישעיה כט,ח) וְ ָהיָה ַּכאֲ ֶשר יַחֲ לֹם ָה ָר ֵּעב וְ ִה ּנֵּה ֹ
וְ ֵּה ִקיץ וְ ֵּר ָיקה ַנ ְפש ֹו וְ ַכאֲ ֶשר יַחֲ לֹם ַה ָּצ ֵּמא וְ ִה ּנֵּה שֹ ֶתה וְ ֵּה ִקיץ וגו' .ובדרך הבדיחותא ,מספרים

על אחד שחלם כל הלילה שהוא אוכל וופלים ,בבוקר הוא התעורר על "חצי כרית"...

ממצבו הגופני – רב סעדיה גאון מבאר שכאשר אדם חולה ,החם והלח ידמה לו שמחות
ומיני שחוק ,והיובש ידמה אבל ודאגות.
מחוויות מוחשיות העוברות עליו בעת השינה – לדוגמא אם קר לו הוא יכול לחלום שהוא
נמצא במקום מושלג ,ואם חם לו הוא יחלום שהוא נמצא ליד מקור חום.

כל החלומות הולכין אחר הפה
לשיטת הזוהר הקדוש שדברי חז"ל "כל החלומות הולכין אחר הפה" מתבארין כפשוטן
וביד הפותר יהיה מי שיהיה – לשנות את הפתרון בגזירת פיו ,והחלום יתקיים כפתרונו.
לכן אומר הזוהר הקדוש שעל אדם לספר את חלומו לאוהבו בלבד ,כדי שיפתור לו את
חלומו לטובה ,שאם יספרנו לשונאו ,הלה יפתרנו לרעה ואכן יתהפך החלום לרע.
רבי יהודה פתיא זצ"ל מביא בספרו מנחת יהודה ,סיפורים על פתרון חלומות .באחד
המקרים ניגשה אליו אישה נשואה שהייתה מעוברת וסיפרה לו שחלמה שבעלה הלך לבית
הקברות ,שם הוציא מקברו את גופת אחיו והביאה לביתו .האישה המשיכה לספר כי
בחלומה היא נחרדה כל כך מהמעשה וסירבה להחזיק את הגופה בבית .אולם בעלה
התעקש להשאיר את הגופה בבית ואף קבר את הגופה במרפסת ביתם.
האישה המבוהלת שאלה את רבי יהודה פתיא זצ"ל האם אין בחלום מסוג שכזה ,בתי
קברות ,מתים ,סימן רע לה ולתינוקה ?
הרגיע אותה הצדיק ואמר לה ,את עתידה ללדת בן זכר ,ובעלך ירצה לקרוא לילד על שם
אחיו המת ,ואכן כך יקראו לו .אך אותו ילד יחיה בעזרת ה' חיים ארוכים ,ויהיה "קבור"
בביתם במשך שנים ארוכות וטובות ,ולא ימות בקיצור ימיו כמו דודו ...וכך היה.
הרב בן ציון מוצפי שליט"א מספר מעשה נורא בשם אביו חכם סלמן מוצפי זצ"ל ,ששמע
את המעשה ישירות מפי מרן יוסף חיים זצ"ל – הבן איש חי.
בזמנו של הבן איש חי ,כאשר חפרו קבר לאדם גדול שנפטר ,והנה תוך כדי החפירה ,נפל קיר
תומך המפריד בין קבר זה לקברה של אישה צדקנית שמזה שנים רבות הלכה לעולמה.
עקב נפילת הקיר שהפריד בין הקברים נתגלה לעיני המלווים חלק מגופתה של הצדקת
בתכריכין שהוא שלם וללא כל פגע .הקברן שרצה לוודא שאכן הגופה נשארה בשלימותה,
מישש את הגופה בידו ואישר כי אכן בשרה היה כביום חיותה ,הוא מיהר וכיסה את הקבר.
באותו הלילה באה הנפטרת בחלום לקברן והחלה לגעור בו ולחרפו .תתבייש לך !!! אני
חייתי למעלה ממאה שנה וכל חיי נהגתי בצניעות ולא העיז איש זר לנגוע בי ולו באצבע
קטנה ,ועתה לאחר עשר שנים מפטירתי באת להטריד את מנוחתי וליגע בגופי הקדוש ?
דע לך – שתוך עשרים וארבע שעות הנך מתבקש לבית דין של מעלה !!!
הקברן קם בבוקר שכולו מבועת ומזיע מהחלום ,וניגש לספר למרן הבן איש חי את חלומו.
אמר לו הבן איש חי בצער ,איני יכול לעשות למענך מאומה ,ואכן עוד באותו היום הלך
הקברן לעולמו.
מסופר על רבי דוד פרנקל זצ"ל שחלם חלום בו הוא נמצא בבית הכנסת "לדרמן" יחד עם
הצדיק הסטייפלר – רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל ומחזיק בידו ספר תורה .לפתע
נשמט ספר התורה מידיו ונפל לארץ .נבהל ר' דוד וייקץ משנתו והנה חלום.
הלך רבי דוד לבדוק שהכל כשורה עם הסטייפלר ,ורק שראה שהכל תקין ועומד על מקומו
בשלום ,נרגעה רוחו .אולם מאותו היום היה רבי דוד משגיח מרחוק על הסטייפלר.
באחד הימים כאשר צעד הסטייפלר מבית הכנסת "לדרמן" לביתו ,הוא נתקל ברגלו
ומעד לארץ .רבי דוד שראה זאת מיהר להרימו כאשר הוא הבין עכשיו את פתרון החלום
שחלם ,שהרי ספר תורה נפל לנגד עיניו והוא הרים אותו..

לקחת אחריות על המעשה
כל אדם טועה במשך חייו בדברים כאלו ואחרים ,זה טבעי אנחנו לא רובוטים .אבל..
מה עושים כאשר אנו מגלים שטעינו ? קלקלנו במשהו ? פה יצר הרע נכנס חזק לתמונה...
בודקים ,מישהו ראה ? מישהו שמע ? אפשר להתעלם ? לשחק אותה שזה היה ככה ?
ישנם אנשים בעלי "אגו" גבוה כל כך שמרחיקים לכת עד כדי כך שלא רק שלא יודו בטעות
שלהם ,אלא הם אף ישכנעו את עצמם ואת האחרים וינסו להמציא "הסבר הגיוני" שבכלל
לא הייתה כאן טעות" ..אני ?! אני אף פעם לא טועה".
ישנם אנשים שפשוט יתחמקו מאחריות בתקווה שלא יעלו עליהם ויגידו " -זה לא אני".
התורה הקדושה מלמדת אותנו מהי הדרך האמתית ,הדרך שבנויה משלושה שלבים:
[א] הכרה בחטא  -להודות טעיתי ,חטאתי עוויתי ופשעתי..
[ב] חרטה – לאחר שהבנתי שטעיתי להתחרט על מה שעשיתי ,ובטח שלא להצדיק אותו.
[ג] קבלה לעתיד – לקבל על עצמי שלא לחזור על אותה טעות על אותו חטא להבא.
בפרשתנו לאחר שהאחים ירדו למצרים ומואשמים על ידי יוסף כמרגלים ,לאחר שהיו
במאסר שלושה ימים ,ויוסף מבקש שילכו להביא את בנימין ,האחים מבקשים לדעת על מה
ֹאמר ּו ִאיש ֶאל ָא ִחיו אֲ ָבל אֲ ֵּש ִמים
ולמה הם נענשים ?! והמסקנה שלהם ( ..בראשית מב,כא) וַ ּי ְ
נַחנ ּו ַעל ָא ִחינ ּו אֲ ֶשר ָר ִאינ ּו ָצ ַרת ַנ ְפש ֹו ְּב ִה ְת ַחנְ ֹנו ֵּאלֵּ ינ ּו וְ ל ֹא ָש ָמ ְענ ּו ַעל ּ ֵּכן ּ ָב ָאה ֵּאלֵּ ינ ּו
אֲ ְ
ַה ָּצ ָרה ַה ּזֹאת:

 22שנה עברו מאז מכירת יוסף 22 ,שנה !!! והאחים יודעים לקשר את המצב העכשווי
כתוצאה של המעשה שלהם מלפני  22שנה ,ולקחת אחריות על כך.
ואם נתבונן היטב בדברי האחים נבין שהאחים יודעים שעל פי מידת הדין הם לכאורה שפטו
את יוסף כראוי ,אבל הם נכשלו במידת הרחמים וזהו שאמרו  -אֲ ֶשר ָר ִאינ ּו ָצ ַרת נַ ְפש ֹו
ְּב ִה ְת ַחנְ ֹנו ֵּאלֵּ ינ ּו וְ לֹא ָש ָמ ְענ ּו.
התביעה נגד האחים הייתה  -כאשר אח שלכם מתחנן על נפשו ,גם כאשר על פי דין הוא
חייב לכאורה ,למה לא ריחמתם עליו ? היכן הרגש שלכם ? לכן גם לא זכו השבטים שבית
המקדש יבנה בשטחם ,משום שבית המקדש שהוא מקום הרחמים והסליחות שם מכפרים
על עוונות עם ישראל ,ולא יכול להיות בשטחם של השבטים אשר התנהגו במידת הדין ולא
במידת הרחמים כלפי אחיהם.
חז"ל לימדונו בדרך שבה אדם מודד כך מודדים לו ,כלומר כאשר אדם לאחר  120שנה ,יגיע
לבית דין של מעלה יבדקו כיצד הוא התנהג מול הבריות .אם הוא היה "קשוח" הולך לפי
החוק – ידונו אותו לפי מידת הדין ,ומי שהיה רחמן והיטיב עם אחיו ידונו אותו לפי מידת
הרחמים ,ושמה שהמשפט הוא משפט אמת והכל גלוי ,מידת הרחמים ממש נחוצה...

