הליכות חיים והשקפה

להטעות עכו"ם באינשורענ"ס

שאלה :הנה לאחרונה יש  ,Insurance Companyאשר נותן ללקוחותיה ביטוח לפגעים ומקרים שונים הנובעים מווירוס הקאראנ''א,
ובתוך הדברים המה גם משלמים ממון לקנות שייטע''ל (פאה נוכרית) לאותם שנשרו להם שער ראשם ר''ל מחמת החולי בויירו"ס.
והשאלה היא ,שישנם נשים כשרות אשר מגלחות את שער ראשן כמנהג קהילות רבות בישראל ,ורוצות ללכת לרופא ולומר לו שאין להם
שערות בראשם מחמת הויירו"ס ולקבל ממנו כתב המאשר זאת ,ובכך יוכלו להוציא ממון מה Insurance Company -הנוכריים ,וזה יכול
להגיע אף לאלפיים דולע''ר כסף עובר לסוחר ,ואני רוצה לשאול את מורינו הרב שליט''א אם מותר הדבר או אסור.
תשובה:
להטעות עכו''ם אסור

הנה עצם שורש שאלה זאת היא ,שרוצים
המה להטעות את העכו''ם ,והאמת היא שההלכה
הפסוקה שאסור הדבר ואין להטעות את העכו''ם,
ורק באופן שהגוי טעה מאליו מותר הדבר ואין
צורך להעמידו על טעותו.
ולכך אסור לאשה נשואה המגלחת את שער
ראשה לעשות כן ,ואסור לה להוציא כתב מרופא
שנשרו לה שערות ראשה מהקארנ''א ולהציא
ממון מה  Insurance Company -שלא על
פי דין.
יש להתיר באפן מסויים

אך נוכל להתיר באופן הבא ,באשה נשואה

שחלתה בהויירו''ס ונשרו כל השערות שבראשה
אבל מנהגה הוא בלאו הכי לגלח את שער
ראשה ,וממילא לא איכפת לה כלל שנשרו
שערות ראשה ,עכ"ז מותרת לה ללכת לרופא
ולקבל כתב המעיד על כן ולהוציא בזה הממון
מה  ,Insurance Company -ואף שכנ"ל בלאו
הכי לא אכפת לה שנשרו שערותיה ,כי הייתה
מגלחת אותן כמעשיה מימים ימימה ,מכל מקום
למעשה ארע לה כמקרה הזאת ,ממילא יכולה
שפיר להוציא ממון מהם על פי דין.
אמנם לסתם אשה שלא נשרו שערותיה,
אסור הדבר.
גם אסור להטעות Insurance Company
המשלמות הוצאות קבורה למת מהקאראנ''א

וכעין הדברים הללו שמעתי לאחרונה,

שישנה  Insurance Companyהנותנות
את כל הוצאות הקבורה והמסתעף למי שמת
מהקאראנ''א ,והם יכולים לתת כמו עשרה אלף
דולע''ר קע''ש להוצאה זו.
והיו ששאלו ,אשר מת להם קרובם כדרך כל
הארץ ולא מהויירו''ס ,ורוצים המה להטעות את
ה Insurance Company -ולומר להם אשר
הוא מת מהקארנ''א ובכך יוכלו לקבל את הסך
הנזכר.
וגם בזה צריך לדעת שאסור הדבר ואין היתר
לעשות כן ,ואסור להטעות העכו''ם בזה.
אכן יש להתיר באופן שהיה לו להנפטר גם
עוד כמה חולאים ר''ל ,אך לבסוף גם קיבל את
הויירו''ס ומת ,בזה שפיר ניתן להוציא ממון מהם,
כי סוף כל סוף הוא מת כאשר היה לו קאראנ''א.

אמירה נעימה...
התיבות דצ''ך עד''ש באח''ב היו
חקוקות על המטה
'ראה כל המפתים אשר שמתי בידך'
כא).
וברמב''ן כתב לפרש ,שעל המטה היו כתובים
כל המכות בנוטריקון דצ"ך עד"ש באח"ב ,ואמר
לו הקב"ה למשה רבינו ,שיסתכל במטה וכל
המופתים הכתובים בו יעשה לפני פרעה.
והענין צ"ב.
ויתכן לומר בזה ,בהקדם האמור באבות (פ"ה

(שמות ד,

מ"ו) שהמטה נברא בין השמשות אחר כל מעשה
בראשית.

קיימים בעולם ,ועל ידי זה טמן בו את הכח
להמשיך את המכות במצרים.

והנראה לומר ,כי הנה ידוע (קהלת א ,ט) 'אין
כל חדש תחת השמש' ,וכל מה שקיים בבריאה
היה על כרחך משעת בריאת העולם .ואם כן גם
מכות מצרים היו צריכים להיות נוצרים בששת
ימי בראשית (וכמו שמצינו במדרש [בראשית רבה ה ,ה]

ויתכן שזהו עומק כוונת בעל הגדה שכתב
'והאותות זה המטה' ,דהיינו המט"ה ההיא דייקא
בה''א הידוע ,שהיו רשומים בו דצ"ך עד"ש
באח"ב ,ובזה היה אצור הכח לחדש ולגלות אל
הפועל את המכות בזה העולם .ולכן היה ציווי
השי"ת למשה שישתמש במכות עם המטה
ההיא ,כי רק על ידו אפשר להמציא את הדם
צפרדע והכינים שהיו טמונים בתוכו ,וכדי שלא
יהא בבחי' חדש תחת השמש.

לגבי קריעת ים סוף שכבר נברא בעת ההיא ,כי תנאי התנה
הקב"ה עם הים משעת בריאת בעולם שיקרע בעת שיצאו
ישראל ממצרים) ,ולכן נחקקו על המטה התיבות

דצ''ך עד''ש באח''ב ,שבזה יהיו כמו שהמכות

לרפואת
מו"ה רבי אברהם ניסן בן רבקה
לרפואת
שרה פערל בת פריידא מלכה

לזכות רפואתו השלימה

של מורינו הרב שליט"א
הונצח ע"י תלמידו המיחל לשמוע עוה"פ
את שיעוריו הנחמדים והיקרים
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