Medicine or
Poison?
“What is the prognosis, doctor?”
“You are a very sick man, Mr. Zara.”
“Oh, no.”
“However, I have good news for you.
There is a new wonder drug that can cure
you.”
“That is wonderful, doctor!”
“It is made from an ingredient that is
imported from the Far East – the bark of
an Asheira tree.”
“Asheira tree? That is used for idol
worship. We are not allowed to derive
any benefit from idol worship or its
accessories. Can’t they substitute another
tree in the formula?”
“Apparently not. Mr. Zara, you life is in
danger. Doesn’t life take precedence over
any mitzvah?”

The Gemora

2

has a beautiful drasha on

this verse. The word for poets is
“moshlim.” The same word can also
mean rulers. The word “cheshbon” also
refers to making an accounting. Based
upon this, the verse can be darshened:
“Therefore the moshlim – ones who rule
over their desires – say, ‘Come to
cheshbon – come let us make an
accounting of this world! Weigh a
mitzvah’s loss against its gain, and a sin’s
gain against its loss. You will be built and
established (by making this accounting).
You will be built up in this world, and
you will be established in the World to
Come.” The following story, adapted
from Rav Shimshon Pincus’ sefer on
Pesach (p. 144), gives a vivid example of
this cheshbon.

The question is:
Can Mr. Zara take the medicine?
The answer is:
The Gemora1 states, “One can use
anything for healing except an Ashera
tree.” Why? Because it is used to worship
idols. Either the tree itself is worshipped,
or an idol is placed under it. Idol worship
is one of the three mitzvos in the Torah
that one must give up his life rather than
transgress it. The other two are murder
and immorality. Therefore, although the
medicine may heal his body, it is spiritual
poison to his soul and he may not take it.
THIS PUZZLE AND ANSWER IS FOR LEARNING AND
DISCUSSION PURPOSES ONLY. DO NOT RELY
UPON IT FOR PSAK HALACHA! CONSULT A RAV
TO DETERMINE THE CORRECT HALACHIC RULING.

Make the
Cheshbon

“Therefore the moshlim (poets) would
say, ‘Come to Cheshbon – let it be built
and established as the city of Sichon’”
(Bamidbar 21:27). Cheshbon was the
name of a stronghold city, which once
belonged to the nation of Moav. Sichon
had conquered it and was ready to
rebuild it as his own city. The poets,
Bilaam and Beor, were gloating because
they had foretold this victory.

“My esteemed chavrusa, how do you

understand this Gemora? What is Rava’s
kasha (question) on Abaye?”
“I think I know, however, I am so thirsty.
I must get a drink before I can continue.”
“Okay, hurry back.”
The chavrusa leaves his seat and walks out
of the Beis HaMedrash. There is a water
fountain outside the door. The water
would quench his thirst; however, he
wants something more. He leaves the
Yeshiva and walks up the street. He finds a

grocery store there, but it is closed. He
goes a bit farther until the next grocery
store. The store is open however; he does
not find the drink that he wants in the
refrigerator. And so, he moves on to the
next store, where he finds his drink. He
slowly sips it, and then makes his way
back to the Yeshiva. He sits down next to
his chavrusa and looks at the clock.
Twenty minutes have passed since he got
up to leave.
“My dear chavrusa, I hope that I didn’t
hold you back.”
“Not at all. I learned an entire amud (one
side of a page) of Gemora while you
were gone.”
The chavrusa was in shock. He had missed
the opportunity to learn an entire amud
of Gemora. That amud contained
approximately 300 words of Gemora, 600
words of Rashi, and 350 words of Tosafos.
Each word of Torah is equal in weight to
all 613 mitzvos combined. Therefore, he
lost the chance to perform 766,250
mitzvos! The reward for each mitzvah is
greater than all of the combined pleasures
experienced by all of humanity in the
entire history of the world! In addition,
the reward is eternal. For this
unfathomable pleasure, he exchanged . . .
a few minutes of sipping a drink – a
fleeting pleasure that was gone as soon as
the last drop finished. What a fool he was!
Why didn’t he make the cheshbon?!?
Kinderlach . . .
People make all sorts of cheshbonos. They
add up the shopping bill. The make a total
of how many hours they worked. They
examine the size and quality of an item, to
see if it is worth the price. A businessman
calculates how much a project will profit,
in order to decide whether to invest the
time and money into it. These are all
cheshbonos of material things. There is
another cheshbon, which is far more
important. The Mishna in Pirkei Avos (2:1)
states, “Calculate the loss of a mitzvah
against its reward, and the gain from an
aveyra against its loss.” That mitzvah in
the story cost twenty minutes of time and
a cool drink. What was the reward to be
gained? Hundreds of thousands of
mitzvos, each one with an unfathomable
reward. Kinderlach, take the time to make
the cheshbon. You will see that there is no
contest. The mitzvah always wins . . . by
far.
1
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Pesachim 25a
Bava Basra 78b
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"דוקטור ,מה הפרוגנוזה?"
"אתה אדם חולה מאוד ,מר זרה".
"אוי ,לא!"
"אך יש לי חדשות טובות עבורך .יש תרופת פלא חדשה שיכולה
לרפא אותך".
"נהדר ,דוקטור!"
"היא עשויה מחומר שמיובא מהמזרח הרחוק – ושמיוצר מקליפת
עץ אשרה".
"עץ אשרה? הרי הוא משמש
לעבודה זרה .אסור לנו לקבל שום
הנאה מעבודה זרה או מדבר
שמשרת עבודה זרה .האם אי
אפשר להשתמש בקליפה של עץ
אחר?"
"נראה שלא .מר זרה ,חייך
בסכנה .האם אין פיקוח נפש
דוחה את כל המצוות?"
השאלה היא:
האם יכול מר זרה ליטול תרופה
זו?
תשובה:
הגמרא )פסחים כ"ה ע"א( אומרת:
"בכל מתרפאין חוץ מעצי אשרה".
מדוע? משום שהעץ משמש
לעבודה זרה .לפעמים עובדים
לעץ עצמו ,ולפעמים מניחים
תחתיו פסל עבודה זרה .עבודה
זרה היא אחת משלוש המצוות
שנאמר עליהן "ייהרג ואל יעבור".
השתיים האחרות הן שפיכות
דמים וגילוי עריות .ולכן ,על אף
שהתרופה עשויה לרפא את גופו
של מר זרה ,היא מהווה רעל רוחני
לנשמתו ,ואסור לו ליטול אותה
חידות אלה והתשובות עליהן
הן לצורך לימוד ודיון בלבד.
אין לסמוך עליהם למעשה .יש
להפנות את השאלה לרב כדי
לקבל ממנו את הפסק הנכון.
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"על כן יאמרו המושלים 'בואו חשבון ,תיבנה ותיכונן עיר סיחון'"
)במדבר כ"א ,כ"ז( .חשבון היתה עיר מבוצרת ,שהיתה שייכת
בעבר למואב .סיחון האמורי כבש אותה ,והתכונן לבנותה כעיר
המלוכה שלו .בלעם ובעור שרו כאן על שניבאו נצחון זה.
הגמרא )בבא בתרא ע"ח ע"ב( מביאה מדרש יפה ביותר לפסוק
זה .למילה "מושלים" ישנן שתי משמעויות :מלשון שיר/משל,
ומלשון מושל – מלך .גם למילה חשבון יש משמעות נוספת –
עשיית חשבון רווח והפסד .וכך ניתן לדרוש את הפסוק :על כן
ָם 'בואו חשבון' – בואו נעשה חשבונו של
צר
ְיְִ
יאמרו המושלים בּ
עולם :ההפסד הכרוך במצוה כנגד השכר שמקבלים בה ,והשכר
)הנאה( של עבירה כנגד ההפסד הרוחני הכרוך בה .ומתוך חשבון
זה – 'תיבנה ותיכונן' – בעולם הזה ובעולם הבא .הסיפור הבא,
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המעובד מתוך ספרו של הרב שמשון פינקוס על פסח )עמ' ,(144
נותן דוגמא מוחשית ביותר לחשבון מסוג זה:

"כיצד אתה מבין גמרא זו ,חברותא יקר שלי? מהי קושייתו של רבא
על אביי?"
"אני חושב שאני יודע ,אך אני צמא מאוד כרגע .עלי ללכת לשתות
משהו לפני שאוכל להמשיך ללמוד".
"בסדר – אבל חזור מהר".
החברותא קם ממקומו ויוצא מבית
המדרש .יש אמנם ברז מי שתייה
באולם הכניסה ,והוא יכול להרוות
צמאונו במים ,אך הוא רוצה
משקה אחר .הוא יוצא מהישיבה,
והולך ברחוב עד שהוא מגיע
לחנות המכולת הסמוכה .היא
סגורה! הוא ממשיך הלאה עד
לחנות המכולת הבאה .חנות זו
פתוחה ,אך אין הוא מוצא בה את
המשקה הרצוי לו .וכך הוא עובר
מחנות לחנות ,עד שהוא מוצא את
מה שליבו חפץ .הוא שותה את
המשקה בנחת ,וחוזר לישיבה .שם
הוא מתיישב ליד החברותא שלו
ומביט בשעון .חלפו עשרים דקות
מאז יצא מבית המדרש.
"אני מקווה שלא עיכבתי אתך,
חברותא יקר שלי".
"כלל לא .למדתי עמוד שלם
בגמרא בינתיים".
החברותא מזועזע .הוא החמיץ את
ההזדמנות ללמוד עמוד שלם של
גמרא – שזה כ 300-מילים של
גמרא 600 ,מילים של רש"י ,ו350-
מילים של תוספות .כל מילה
בתורה שווה במשקלה לכל 613
המצוות ביחד .לפיכך ,הוא איבד
את ההזדמנות לקיים 766,250
מצוות! השכר לכל מצווה גודל
יותר מכל ההנאות של כל
האנושות בכל תולדות העולם!
ובנוסף לכך ,השכר הוא נצחי.
והוא החליף הנאה עצומה ובלתי-
נתפסת זו ב ...כמה דקות של
שתייה – הנאה החולפת מיד עם
בליעת הטיפה האחרונה .כמה
טיפש הוא היה! מדוע לא עשה
חשבון?

ילדים יקרים . . .
אנשים מחשבים כל מיני חשבונות .הם מחשבים את עלות
המצרכים שהם קונים בחנות .הם מחשבים את שעות העבודה
שעבדו .הם בודקים גודל אריזות ואיכות מצרכים ,לראות אם כדאי
לקנות מצרך זה או אחר .אנשי עסקים מחשבים את הרווח הצפוי
להם מעבודה כלשהיא ,כדי להחליט אם להשקיע בה זמן וכסף.
כל אלה הם חשבונות בעניינים גשמיים .אך יש חשבון אחר ,חשוב
הרבה יותר .המשנה בפרק אבות )ב' ,א'( אומרת" :והוי מחשב
הפסד המצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה ".בשביל
עשרים דקות של זמן ושתייה קרה ,הפסיד הבחור את השכר של
מאות אלפי מצוות ,שעבור כל אחת מהן היה יכול לקבל שכר
שאין לשערו .ילדים יקרים ,עשו את החשבון – ותראו שאין מה
להשוות .המצווה תמיד שווה יותר – הרבה יותר.
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