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עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
החדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

המשא המרכזי

מורנו הרב שליט"א

פרשת לך לך ,תשע"ח
פרשתינו היא הפרשה הראשונה שמוזכר בה אברהם
אבינו ע"ה .ובה מסופר על דרגתו הגבוהה והעצומה
של אברהם אבינו ע"ה באמונה בה' יתברך ,בזה שנכנס
ממש באש בשביל להשרף על ידי נמרוד הרשע ,וה'
יתברך הצילו ,1ובזה שעמד בעשרה נסיונות במסירות
נפש ובאהבת ה' יתברך ,ואת הכל  -עשה בשמחה -
ואפילו את נסיון העקידה .2ואבא שלנו אברהם אבינו
ע"ה ,הוא האבא המיוחד ביותר בעולם .3ואברהם אבינו
ע"ה יצא נגד כל העולם ממש  -לא פחד ולא חשש אף
שהיה בסכנת חיים .והיה הולך מעיר לעיר ,וקורא בקול
גדול של אמונה בה' יתברך לכל העולם .ועוד שכתב
תשובות לכל שואל ,חיבר ספרים והחזיר אלפים ורבבות
לדרך האמת והאמונה.4
והשאלה הגדולה היא ,מהיכן זכה אברהם אבינו ע"ה
ללמוד כן ,ומי היה הרב שלו  -בפרט בעולם שכולם
נגדו ,והוא בסכנה של ממש? אלא שבאמת רואים כאן
יסוד גדול ונפלא ,שמי שמבקש אמונה ,ומחדש כל
הזמן – לדעת ,להבין ולהתעלות בהשגות באמונה ,וגם
מתפלל על כך ממש ,ממילא משמים מזכים אותו לכך.5
ועוד רואים מכאן ,שמי שזכה להיות חזק באמונה ,חזק
בעבודת ה' יתברך ,חזק בתורה וחזק ביראת שמים ,יכול
הוא להילחם עם כל העולם ולא לפחד ,לא להיפגע,
לא להישבר ולא כלום וזאת משום שיש לו כח רוחני,
וסייעתא דשמיא גדול מאד.6
וכמובן שדבר זה אינו בא בקלות ,הלא אברהם אבינו
ע"ה למד אמונה ארבעים שנה! התחיל בגיל שלוש
שנים ,7וכשהגיע לגיל ארבעים שנה ,הכיר את בוראו.8
כל השנים הללו למד ,שינן וחיזק את האמונה בעצמו,
וכמובן שעשה תרגילים גדולים של אמונה בהשגחה
פרטית .וכשהיה בן ארבעים שנה הגיע לשלמות עצומה
באמונה עד שהיה מוכן להיכנס באש ,ולצאת ולהשפיע
על כל העולם ממש .9ורק לאחר גיל ארבעים ,התחיל
ללמד אחרים ,ולחזק את כולם בדיני אמונה .10ומובא
בגמרא (ע"ז ט ,).שמה שכתוב (בראשית יב ,ה)" :וְ ֶאת ַהּנֶ ֶפׁש ֲא ֶׁשר
ָעׂשּו ְב ָח ָרן וגו'" ,היה זה כשהיה אברהם אבינו ע"ה בגיל
ובעומק יותר ,צריך להבין מהיכן שאב אברהם אבינו
 .1כמבואר ברמב"ן (ס"פ נח) ,ע"ש.
 .2כמבואר במדרש רבה (פ' וירא) ,על מה שכתוב" :עין במר בוכה ולב
שמח" ,ע"ש.
 .3ונקרא בפרשתינו "אב המון גויים" ,ופרש"י  -אב לכל העולם .בבחינת
"מגן אברהם" ,כלומר ,ה' יתברך מגן על זרעו של אברהם.
 .4עי' רמב"ם (פ"ק דע"ז).
 .5כמבואר ברמב"ם (שם) על אברהם אבינו ע"ה ,שהשיג דרך האמת ,והבין
קו הצדק מתבונתו הנכונה .ובזוהר הקדוש (פ' לך לך דף פו ).הוסיף לבאר,
שזכה להתגלות מה' יתברך ,וקיבל חיזוק גדול ,ע"ש.
 .6ועיין במהרש"א (סנהדרין צו ,).שמשמים שינו את מערכת מזל מאדים של
נמרוד בזכות המעשים הנפלאים של אברהם אבינו ע"ה.
 .7כמבואר בגמרא (נדרים לב ,).ע"ש.
 .8רמב"ם (שם).
 .9מרן בכסף משנה על הרמב"ם (שם).
 .10רמב"ם (שם).
 .11ומובא בגמרא (ע"ז יד ,):שהיה במסכת עבודה זרה של אברהם אבינו
ע"ה ארבע מאות פרקים – לא דפים ,פרקים !...כלומר שהיו כתובים
שם דרשות ,הרצאות והנהגות של אמונה  -הלכה למעשה ,שאברהם
אביחנו ע"ה למד ,כתב ,לימד והצליח לעשות נשמות גדולות ולהכניסן
תחת האמונה בה' יתברך .וזה מראה שאברהם אבינו ע"ה היה זקן ויושב
בישיבה (יומא כח.):
 .12ובכלל מה מיוחד בשבחו של אברהם אבינו ע"ה בפסוק זה ,והלא
היתה גם ישיבת שם ועבר באותו זמן ,ואף הם קירבו אנשים לאמונה,
וברבות הימים אף יעקב אבינו ע"ה למד שם (מגילה טז?):
 .13ופירש רש"י (פרשת וירא)" ,עפר" על ידי המלכים ,ו"אפר" על ידי נמרוד,
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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

הסגולה הגדולה למצוא חן
תמיד בעיני אלקים
את כל הכוחות הנפלאים והעצומים האלה ,לצאת נגד
כל העולם ,וכיצד זכה למציאת חן בעיני ה' יתברך ,עד
שהפסוק (שם ,יח ,יט) מעיד עליוּ" :כִ י יְ ַד ְע ִּתיו" ,ופירש רש"י
– חיבבתיו ,לְ ַמ ַען ֲא ֶׁשר יְ ַצּוֶ ה ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת ֵּביתֹו ַא ֲח ָריו,
וְ ָׁש ְמרּו ֶּד ֶרְך ה' לַ ֲעׂשֹות ְצ ָד ָקה ִ
ּומ ְׁש ָּפט וגו'"?12
ויתכן להוסיף על דברינו ולבאר ,שיש כאן חידוש
גדול ומפחיד מאד! שבאמת המעשה המיוחד מאד
שעשה אברהם אבינו ע"ה לכבוד ה' יתברך ,הוא לא רק
באמונתו ,הזיכוי הרבים שעשה ומסירות הנפש שמסר
לכבוד ה' יתברך ,אלא שעשה דבר גדול נוסף  -חזק
ואמיתי  -העושה רעש גדול מאד בשמים ,והוא שמלבד
זה שאברהם אבינו ע"ה עשה כל מה שעשה ,הוא הגיע
לדרגה גדולה מאד באמונה ,עד שהיה מוכן כל רגע
ורגע ממש למות לכבוד האמונה בה' יתברך ,ולא לפחד
מהמות כלל ועיקר .ואף עשה מלחמות עם מלכויות
מסוכנות על דעת למות לכבוד ה' יתברך .ולא די בזה,
אלא שאף הסכים למות באופן מעשי על האמונה,
וכשזרקו אותו באש ,הוא כלל לא ידע שינצל ,אלא נכנס
על דעת שהוא עומד עוד רגע להישרף ,ולא ישאר ממנו
מאומה .ביטול עוצמתי שכזה ,עושה רעש גדול בשמים
מאין כמוהו ,וזה בבחינת ואנכי עפר ואפר .13והן אמת
שגם אנחנו מתאמצים להשגות באמונה  -לומר שהכל
משמים והכל לטובה ,ואין קשר בין המכה למוכה ,בין
המעליב לנעלב ובין הרודף לנרדף ,אולם לחיות הלכה
למעשה על דעת למות ,ואף להיכנס באש על דעת
להישרף ולקדש שם שמים ,זה הדבר המיוחד מאד ,וזה
בבחינת ֶ
"א ָחד ָהיָ ה ַא ְב ָר ָהם" (יחזקאל לג ,כד) .וזה בבחינת
ְ
"מ ַב ֵּקׁש ֱאמּונָ ה" (ירמיהו ה ,א) ,בכח אדיר וחזק מאד .ועל זה
ישיבת שם ועבר לא מסרו נפשם כמו שעשה אברהם
אבינו ע"ה  -יוצא מעיר לעיר ממש!.14
ומכאן לכל אדם ואדם שעליו לעשות כן ,שהרי בכל יום
יש על האדם מצוה למסור את נפשו על קידוש השם
בתפלה ,בקדיש ובברכות .15וכל זה איננו מספיק,מפני שזו כוונה הכרחית מכח הפסוקים הקבועים ,מכח
התפלות ומכח עבודת ה' שיש בשבחים אלו של ה'
יתברך ,16אלא השלימות שבמסירות נפש היא כדלהלן:
יש להתפלל יום יום  -לכוין בעמידה ,ולבקש ממש
ע"ש .כלומר ,אברהם אבינו ע"ה הרגיש את עצמו כאילו הוא מת ממש,
וכולו נעשה קרבן עולה לה' יתברך ,וכולם רואים עליו אמונה מעשית
ממש  -אמונה הלכה למעשה.
 .14עי' מרן בכסף משנה (שם).
 .15והיינו ,בקריאת שמע  -באמירת "אחד" ,בקדיש  -באמירת "יהא
שמיה רבא" (כמבואר בשומר אמונים במאמר פתחו שערים פי"א בשם האריז"ל) ,באמירת "מלך
העולם" שבכל ברכה (כידוע מהרש"ש בסידורו) ,ובנפילת אפים  -באמירת "אליך
ה' נפשי אשא" ובאמירת "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו".
 .16וכמו באמירת בכל נפשך שבקריאת שמע שמכוין למסור נפשו על
קידוש ה' כמו יצחק אבינו ע"ה בעקידה (כמבואר בספרי שם) .ומוסיף לכוין
שמוכן למסור נפשו ומוסיף לכוין שמצפה ורוצה ומתגעגע לכך עם כל זה
זה מכח הפסוק וזה לא השלמות של מסירות נפש .וכידוע מרבנו החפץ
חיים זיע"א שכאשר מוסיף מעצמו בתפלת העמידה זה מצות עשה מן
התורה לכל הדעות ובזה כוונתו רצויה מאד (הובא בספר הנהגות אמונה מעשית).
 .17כמו שביקש בזמנו מרן רבנו יוסף קארו (כמבואר בספר מגיד מישרים ,וכתוב שם 26
פעם (!) ,שהמגיד אמר למרן הב"י שיזכה להישרף על קידוש השם ,ע"ש).
 .18וכידוע מהזוהר הקדוש (פ' חיי שרה דף קכד ,).שהמכוין כך באמת הרי זה
כאילו נהרג בכל יום על קידוש השם ,ע"ש.
 .19ומפורש במשנה (עדיות ספ"ב) ,חמשה דברים אבא מוריש לבנו ,ומהם
הכח והחכמה .ודברים רוחניים אלו  -כח גדול וחכמה של יראת שמים
– יש לבקש ,להתפלל ולהתחנן עליהם יום יום לפני ה' יתברך .ואת זה
קיבלנו מהאבא הראשון אברהם אבינו ע"ה ,ויתכן שממנו למד דוד המלך
ע"ה בספר תהלים להתפלל ולבקש למות לכבוד ה' יתברך.
"אלֶ יָך ה' נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּׂשא" ,ופירש רש"י
 .20ולדוגמא כתוב בספר תהלים (כה ,א) ֵ
 -אכוון לבי .ובמצודות דוד פירש  -אמסור נפשי ,ע"ש .ובזוהר הקדוש

ב"שמע קולנו" ,שרוצה ברגע זה להיות נהרג על כבוד
שמים ,כמו רבי עקיבא בשעתו .וזה נוסף על כל הנזכר
לעיל ,משום שכאן הוא מתפלל ומבקש ממש ,17ואף
ממחיש לעצמו את מיתתו ואת צער משפחתו .וזה
חזק יותר ממה שאנו אומרים בוידוי הגדול – "זכרון יום
המיתה לא עלה על ליבנו" ,משום שכאן הוא מבקש
למות ברגע זה ממש ,אף שהוא עדיין צעיר לימים ,וכל
החיים עוד לפניו ,בכל זאת הוא יודע לקדש שם שמים,
ולבקש ,להתפלל ולהתחנן על כך .18וזה הכח הגדול
שקיבלו בירושה 19מהאבא הגדול שלנו אברהם אבינו
ע"ה – לכוין ,להתפלל ,לרצות ,להתגעגע ,לחשוב על
כך תמיד ,20ואף להצטער כל זמן שעדיין לא זכה לכך.21
וכידוע מרבנו הגאון הצדיק הר"ר יעקב מוצפי זיע"א,
שקנה לעצמו תכריכים לקבורה ,וכל לילה היה מתעטף
בהם ,יושב על גבי קרקע ואומר תיקון חצות בדמעות
שליש ,ועשה כן לא יום ולא יומיים ,אלא ארבעים שנה!
ובסוף ימיו ביקש שיקברוהו בתכריכים אלו .וכך עשה
לו בפועל רבינו הראשון לציון ,הגאון רבי מרדכי אליהו
זיע"א ,והדברים נוראים! ויש בזה גם סברא ,שהרי הזוכה
להשגה כזו ולתפלה כזו ,הרי גופו קדוש ,ואין צורך
לעשות לו חיבוט הקבר לביטול התאוות ,משום שכל
יום הוא רואה את עצמו שהוא מת ,ואף בית העלמין
עומד לנגד עיניו בכל עת .וכך זוכה אדם לענוה טהורה,
לצניעות ,לקדושה ולאהבת ישראל .ובודאי שאיש כזה
זוכה לחן ,חסד ולרחמים בעיני ה' יתברך תמיד ,וזאת
משום שהוא כל יום מקריב את עצמו קרבן עולה.22
בסיכום :הסגולה למציאת חן באמת בעיני ה' יתברך,
היא להוסיף ולהתפלל ב"שמע קולנו" לזכות להיהרג
היום על קידוש השם ,23לכוין כן מכל הלב ולהרהר בכך
באופן מעשי ממש .ומעשה זה הרי הוא מעיד על ביטול
גמור של עצמו לפני ה' יתברך ,ויקויים בו הפסוק (משלי
"ּומ ָצא ֵחן וְ ֵׂשכֶ ל טֹוב ְּב ֵעינֵ י ֱאֹלקים וְ ָא ָדם" .ויגיע
ג ,ד)ְ :
על ידי כך להשגה גדולה ,שכל משאלות לבו שעדיין
לא התגשמו ,הכל הוא לטובה ממש ,כמו שמצינו אצל
אברהם אבינו ע"ה ,שנאמר עליו "עין במר בוכה ולב
שמח".
פירש למות ממש (הובא בכה"ח סי' קלא ס"ק לא) ,ע"ש .וכן בספר תהלים (פו ,ד) "ּכִ י
ֵאלֶ יָך ה' נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּׂשא" .וכן בתהלים (פד ,יא) "ּכִ י טֹוב יֹום ַּב ֲח ֵצ ֶריָך ֵמ ָאלֶ ף וגו'",
ופירש רש"י  -עדיף יום אחד של תורה ומחר למות ,יותר מלהיות מלך
אלף שנה ,ע"ש .וכן בסיום הספר תהלים (קנ ,ו) "ּכֹל ַהּנְ ָׁש ָמה ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה ַהלְ לּו
יָ ּה" ,כלומר ,על כל נשימה ונשימה (מד"ר בראשית פי"ד) .כך הרגיש דוד המלך
ע"ה בעצמו  -כל נשימה מתנה חדשה!
ובספר וזאת ליהודה מסופר על אמו של רבנו הגאון רבי יהודה צדקה
זיע"א ,שביקשה ממנו יום אחד מטבע כהלוואה לצדקה ,והנה באותו
הגיעה לביתו מאוחר בלילה עוד לפני השינה ,כדי לפרוע את החוב.
וכששאל אותה בנה לשם מה טרחה לבוא בשעה כל כך מאוחרת ,ולא
המתינה למחר ,אמרה לו" :אולי הלילה אני אמות "!?...וכדי שלא אמות
היום ואכשל באיסור גזל ,באתי כעת לפרוע החוב .מבהיל! כך לחיות ,כך
להתפלל וכך להרגיש תמיד .ומרומז בגמרא (שבת קיח ,):יהא חלקי ממתים
בדרך מצוה ,ופירש המהרש"א – היינו כשמגיע הזמן למות ,שימות בשעה
שהוא עוסק במצוה ,ע"ש.
 .21וכמו שמובא בגמרא (ברכות סא ,):על רבי עקיבא שאמר" :כל ימי הייתי
מצטער על פסוק זה" ,והיינו שלא רק שהיה מתפלל ,רוצה ,מתגעגע
וחושב על כך ,אלא אף היה מצטער צער של ממש על שלא זכה לכך.
ויתכן שממנו למד מרן הבית יוסף לבקש כן בתפילותיו .וכמה פעמים
הבטיח לו המגיד שיזכה להישרף על קידוש השם (כמבואר בספר מגיד מישרים),
ע"ש.
יתם עֹלָ ה"
 .22וכידוע מהירושלמי על ראש השנה ,כתוב (במדבר כט ,ב)" :וַ ֲע ִׂש ֶ
 שיעשה עצמו עולה (הובא בחזון עובדיה ימים נוראים דף קי). .23וכמובן שעדיף להישרף באש ,ושתהיה האש גדולה ,כדי שהשריפה
תהיה זמן רב (עי' בספר שאל אביך ויגדך).
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אם מישהו היה
מגלה לך שהאושר
במרחק פסיעה
ממך ,לא היית
מנסה?

1,200,000
איש בעולם כבר גילו זאת

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

זה טוב

זה חינם

וזה שווה ניסיון

052-7680007

אתה מחליט כמה ה'שם' שלך שווה

שלום וברכה מורי ורבותי!
ושוב אנו נפגשים על הדברים הבוערים באמת .ומה יותר בוער לאדם מאשר
שמו? "טֹוב ֵׁשם ִמ ֶּׁש ֶמן טֹוב" (קהלת ז ,א) .שמן טוב הוא 'בושם' בו מבשם האדם
את גופו למען יריחו את הריח הטוב הנודף ממנו ,אולם עם כל תקפו וגבורתו
של הבושם לא יכול להגיע למרחק גדול יותר מכמה מטרים בודדים במקרה
הטוב .לעומת זאת ,שמו הטוב של האדם חוצה גבולות של הרים ארצות ואפילו
עולמות.
מה יכול לגרום לאדם להפוך את שמו לשם טוב ,אשר די יהיה בהזכרתו בכדי
למלא את לבב השומעים בהערכה הערצה ואמון?
הגמרא במסכת יומא (ט' ע"ב) מספרת על האמורא ריש לקיש שלא היה מדבר
עם אדם שלא הכיר ,מכיוון שמרוב האמון שרחשו לו בני דורו ,כל מי שהיה
'זוכה' לשיחה ידידותית עמו ,היה מיד מסומן כאדם ישר ונאמן עד כדי כך שהיו
עושים אתו עסקים ללא עדים .מה שיכול לגרום לאסון במקרה ולא יהיה אותו
אדם אמין במיוחד...
כלומר ,מרוב אמון בריש לקיש היו מעניקים את האמון גם למי שרק שוחח
איצתו אפילו אופן חד פעמי .רמת אמון בלתי נתפסת במושגינו! איך זוכים
לזה?
ישנם שני סוגים של אנשים .ישנם שינסו להגיע לסיפוק הנאותיהם
ותאוותיהם בהזדמנות הראשונה הנקראת בדרכם ,בעוד שישנם אחרים שיעשו
זאת רק לאחר עמל ויגיעה .ולדוגמא ,שניים החתומים כערבים על הלוואת
חברם מהגמ"ח המרכזי של העיירה .יש את האחד שמיד כאשר יפנה אליו
הגמ"ח ויבקש להתחיל בתשלומים בעקבות קריסתו של הלווה ,מיד יענה
בחיוב ויעניק פריסת שקים מדויקת עד השקל האחרון .לעומתו ,ישנו את האחר
שינסה בתחילה להצטדק ,לאחר מכן להתבכיין ,לאחר מכן לעורר את רחמי
מנהלי הגמ"ח על מצבו הכלכלי הקשה ,ובסיכומו של דבר אף להכחיש את
חתימתו ,ובלבד שלא לעמוד באותה התחייבות נושנה.
בגלגולו החוזר של העולם ,כאשר יצטרכו שניהם לקבל הלוואה ,או למצער
לחתום כערבים לבנם או לבתם הזקוקים למזומנים לרכישת דירה ,לא יהיה
תוקף ומשקל לשמם ולחתימתם ,ודלתות כל המלווים תהיינה סגורות בפניהם.
לעומתם ,אותם שידעו לאכול את 'הדייסא המקולקלת' ולשלם את חובם גם
כאשר היה זה קשה ,ובמקרים מסוימים אף אנוש מבחינתם ,יזכו לאמון מלא
מכל מי שידע או ישמע על התנהגותם הנאצלת מכלי ראשון או שני.
אם נחשוב על זה טוב יותר ,זהו בעצם ההבדל בין גנב לבין אדם שעובד
ביושר על לחמו .הגנב מנסה להגיע לתוצאה של המשכורת בלי השלבים
הקשים והמפרכים של העבודה והמאמץ ,כשלעומתו ,המרוויח ביושר את לחמו
יודע לענות ולהוגיע את מוחו וגופו ורק בסוף החודש ליטול את השכר המגיע
לו וליהנות ממנו הנאה מושלמת .ההבדל בין חייו של הגנב לחייו של העובד
ביושר ,הוא אותו הבדל בין אדם שיודע לכבד את מילתו ולעמוד אחריה לבין
מי שלא משכיל לנהוג כן.
גם הגנב וגם מי שלא יודע לכבד את מילתו יהיו לעולם בלתי אמינים בעיני
ההמון ,ויצטרכו תמיד לחיות על זמן שאול ,על הכנסה שאולה ועל חיים
שאולים בכלל .לעולם לא יהיה להם את משך הזמן להסתגלות להצלחה ('קרדיט'
בלע"ז) ,ותמיד יצטרכו לחטוף בחטיפות קטנות הכנסות צדדיות ותפקידים שאינם
דורשים אמון.
זהו גם בעצם ההבדל המהותי בין צדיק לרשע .צדיק מוכן לספוג בעולם זה
צמצום מסוים בסיפוק תאוותיו ומילוי רצונותיו וזוכה הוא לעתיד לבוא לשפע
בל יתואר ובל ישוער ,כשלעומתו – הרשע מעדיף לקבל את סיפוק תאוותיו
ורצונותיו כאן במזומן ומיד.
ההחלטה לגבי המשקל אותו ישא שמך תלוי אך ורק בכחך לדחות את
סיפוקיך לאחר הזמן בו הם יגיעו אליך ביושר ובצדק ,לבין האפשרות להיות
להוט אחריהם ולנסות לקבלם ולו שעה אחת לפני הזמן הנכון והמתאים להם.
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הצטרפו אלינו

גם בימינו אנו ישנם סוחרים גדולים או אישי ציבור מפורסמים ,אשר גם
בעיני המון העם ואף בעיני העובדים תחתיהם והנתונים למרותם אין למילתם
משקל ולו הנמוך ביותר .המעמד לא יכול לגרום לשם לגדול יותר ,לא המעמד,
לא התפקיד ,לא הכישרון המסחרי ,ואף לא רבבות מזומנים הפזורים בחשבונות
בנק בכספות ובנכסי דלא ניידי .את המשקל לשם ,יוצר האדם ביושר בעמל
ובטורח ,ובמקרים מסוימים אף לאחר שנים רבות של עבודה מתשת.
בכדי לכמת זאת לסכומים ,נביא את הדוגמא הבאה .אדם שלווה מחבירו
מאה שקלים לשבוע ,ובסופו של אותו שבוע החזיר את מלוא הסכום ללא
טענות ומענות ,הפך את שמו ואת מילתו לשווים לפחות מאה שקלים .כאשר
הוא ישוב וילווה אלף שקלים ויחזיר גם אותם בו ביום בו התחייב להחזיר ,יזכה
וכבר יעלו שמו ומילתו לרמה של אלף שקלים לפחות .וכך ככל שיעמוד יותר
ויותר בהתחייבויות קשות ככל שיהיו ,יזכה לשם ולמילה השווים בהתאם .מה
שאומר שככל שיהיה האדם קטן יותר ותאב יותר ,כבר בכל סכום קטן יפול
באותו מבחן "ויזכה" לשם השווה לאותה "רמת רווח" אותה הרוויח שלא ביושר.
בפרשתנו הנאווה פרשת נח בוחר האלוקים לאחר המבול לנח את השם "איש
האדמה" ,וכמאמר הפסוק (בראשית ח ,כ)" :וַ ּיָ ֶחל נ ַֹח ִאיׁש ָה ֲא ָד ָמה וַ ּיִ ַּטע ּכָ ֶרם".
אילו אי מי מאתנו היה נשאל איזה שם היה בוחר לנח לאחר מאות שנים בהן
ניסה להחזיר את כל בני דורו בתשובה ,ולאחר שזכה להיות מי שהשאיר זכר
ותחיה לאדם ולבהמה ביקום כולו .היינו בוחרים מבחר שמות אחר לחלוטין
כדוגמת" :מציל האנושות"" ,שומר היקום"" ,השורד האחרון" ,או "גדול מחזירי
התשובה בימיו" .ואילו הקדוש ברוך הוא מבין כל שלל האפשרויות העומדות
בפניו בחר אך ורק את השם "איש האדמה" .וזאת מדוע?
מלמדים אותנו חז"ל (עי' תנחומא נח פי"ד וברש"י עה"ת במקום) שהסיבה שבעטיה זכה
נח לתואר מפוקפק זה היה המעשה לפתוח את יציאתו מהתיבה במעשה זה.
לאמור ,אם המעשה הראשון אותו אתה עושה הוא עבודת אדמה ,הרי שביושר
תזכה לתואר "איש האדמה".
ולכאורה ,עבודת האדמה אינה איסור ואינה משהו שעליו אמור להתקבל
עונש .אם כך מה היתה התביעה על נח?
והתשובה על כך ,מורי ורבותי ,מאלפת ומלמדת וככל האמור לעיל .גם אתה
נח ,לאחר יציאתך מהתיבה ,היית אמור להתחיל בפעילות אחרת או בנטיעה
אחרת (תלוי במחלוקת הראשונים והמדרשים הנ"ל) .אם התחלת בפעילות זו ,הרי שגילית
שבמהותך אתה גם שייך לסוג האנשים המנסים ליהנות מקצירת פירות מהירה
בטרם יעבדו את עבודת הקודש הקשה והמפרכת .לו היית משכיל לנהוג
בדרכם של צדיקים ולהתחיל את פעילותך דוקא מאותם דברים שאינם מזכים
לפירות מהירים ומשכרים ,היית זוכה לשם נאצל יותר ,אולם עתה קח לך את
השם אותו בחרת.
אין אדם שנולד עם שם ואין אדם שמקבל את שמו עם משקל לאותו שם .את
המשקל קובע כל אדם במהלך ימי חייו בעמל וטורח ויגיעה ,וכל אדם מקבל את
שמו בצדק וביושר בדיוק כפי המגיע לו.
פעמים רבות אנו רואים אנשים ישרים ונאצלים ,אשר צרי עין שונאים או
קנאים מנסים לטנף את שמם ברבים ולספר עליהם סיפורי זוועה .הם בטוחים
שבהשמצות אלו הם יצליחו לגרום לשמו של אותו נרדף להיות מזולזל וירוד
ׁש ָקף" (תהלים פה,
"א ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִּת ְצ ָמח וְ ֶצ ֶדק ִמ ָּשׁ ַמיִ ם נִ ְ
בעיני ההמון ,אולם בפועל ֱ
יב) .צדקתו של האדם ודרך האמת בה הוא בוחר הולכת ומבצבצת ברבות הזמן.
לפעמים זה סיפור של שבועות ,לפעמים אפילו חודשים ושנים ,אולם סוף
הכבוד לבוא .המשקל האמיתי של השם תמיד ישוב ויעלה למימדים הנכונים
והאמיתיים שלו.
בברכת "טוב שם משמן טוב" לכולנו ,ובאיחולי הצלחה לעמוד בניסיונות
החיים ,ולהבין עד כמה הפירות הנקצרים בעמל ויגיעה מתוקים ובריאים הם
הרבה יותר מפירות הבוסר הנקצרים קודם לכן .ובברכת שבת שלום ומבורך
לכל אחד ואחד מקהל קוראינו הנאמנים.
ברוכים תהיו!

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס'' 03-5011125 :
או באתרwww.haravrabi.co.il :
או במיילInfo@haravrabi.co.il :

עמידה בפני "בעל מעשים"
שאלה :גבאי בית כנסת שעושה הרבה מעשים
טובים ,ודואג לשיעורי תורה לנערים ולנערות ,ומכבד
מאד את הרבנים ואת רב בית הכנסת ,ומתבטל
אליהם ביטול גמור ,האם צריך לעמוד בפניו כאשר
הוא נכנס ויוצא?
תשובה :גבאי חשוב כזה הוא מקדש שם שמים כל
רגע ,ומרבה תורה ויראה ,ואשריו! ומעשים טובים אלו
שעושה הם לכבוד ה' ,ולכן הוא נקרא "בעל מעשים".
וכמו שיש מחלקה בגהינם לגבאים עמי הארץ שאינם
מחזקים שיעורי תורה ,אינם מכבדים את הרבנים
ואינם עושים כבוד לרב בית הכנסת או לרב המעביר
שיעורי תורה ,והם ממש מסכנים ואיזה גהינם מחכה
להם !?...כך ישנם גבאים טובים ,אנשי תורה ובעלי
מעשים טובים ,ואשריהם ואשרי חלקם  -אשריהם
בעולם הזה ובעולם הבא .ורואים עליהם קידוש שם
שמים כל רגע  -בהכנעה לרבנים ובמסירות לשיעורי
תורה ,ויש מצוה לקום לפניהם ,גם כאשר אינם
תלמידי חכמים .ועל כל פנים הידור ,כבוד ושבחים,
וכן מלה טובה ומלות חיבה ,יש להרעיף עליהם הרבה
מאד (ועי' שו"ע יור"ד סי' רמד סע' יב).

קריאת שנים מקרא ואחד תרגום במקום
תפלה בצבור
שאלה :אני עובד קשה ,ומטופל במשפחה גדולה,
ואין לי זמן לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום בכל
שבוע ,האם מותר לי לוותר על תפלה בציבור כדי
לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום?
תשובה :ראשית ,חובה קדושה לקרוא כל שבוע
שנים מקרא ואחד תרגום ,כמבואר בהלכה (שו"ע או"ח
סי' רפה סע' א) .וירא שמים קורא גם תרגום וגם פרש"י,
כידוע .והמדקדק בזה ,מאריכין לו ימיו ושנותיו (ברכות
ח .).ומאחר שזו חובה ממש ,ממילא זה קודם לקריאת
תהלים ,וקודם לשיעור תורה כמו כל מצוות דרבנן.
ואף ילדים מתחת לגיל בר מצוה חייבים בכך.
וכמובן שמי שהזמן לא מסתדר לו ,יכול הוא
לקרוא כל יום את העלייה שלו ,כגון ביום ראשון
יקרא ראשון ,ביום שני יקרא שני ,וכן על זה הדרך,
ויסיים הקריאה לקראת שבת קודש .ובדיעבד יכול
לקרוא גם בלילה ,וכן בזמן קריאת התורה (עי' בשו"ע שם).
ומסתמא שהחיוב של שנים מקרא ואחד תרגום
קודם לתפלה בציבור ,ומי שבאמת זמנו מצומצם
יעשה כן ,אבל למעשה יש להתייעץ עם החכם,
שישמע את סדר יומו ,ויכוין אותו גם לקריאת שנים
מקרא ואחד תרגום ,גם לשיעורי תורה וגם לתפלה
בציבור ,כדת משה וישראל.

קבלה ביום הכיפורים – לשמור על
הקדושה גם בבית...
שאלה :קבלתי על עצמי ביום הכיפורים להקפיד
יותר על הקדושה גם עם המשפחה ,ולא להסתכל על
חמותי או על גיסתי ,האם קבלה זו היא טובה?
תשובה :קבלה זו היא טובה מאד ,וזה מצוין .וזהו
פסוק מפורש בתורה" :קדושים תהיו" .ואין כאן
חסידות בעלמא ,אלא הלכה ממש .ועל אחת כמה
וכמה שאסור להסתכל על נשים הנמצאות בין סתם

אורחים היושבים סביב שלחן שבת או באירוע מסוים.
וכמובן שצריך לכבד את הגיסה ,הכלה והחמה
הנמצאות בבית ,ולהודות להם על האירוח הנפלא
ועל התבשילים והמאכלים הטעימים .ויתכן שעל
זה בעיקר התכוון מרן רבינו זיע"א (יבי"א ח"ו סי' יג ס"ק ג),
שכתב שעיקר האיסור בעריות ,הוא כשמכוין לשם
הסתכלות ,ע"ש .כשאומרים "תודה רבה" בבית לבני
המשפחה ,ומשבחים אותם על כל מעשיהם ,מותר
להביט .ועל כל פנים להסתכל בשביל להסתכל אין
היתר בעולם! וזה ממש "ולא תתורו" .ומה שקיבלת
על עצמך ,קבלה מצויינת ,חזק ואמץ!
ובזוהר הקדוש (קדושים דף פד ).כתוב ,שכאשר רשב"י
היה הולך בעיר עם החברים ,היה משפיל את עיניו
למטה ,ואומר לחברים" :אל תפנו אל האלילים" ,ע"ש.

הוספות של עשרת ימי תשובה בתפלה –
כל השנה
שאלה :קבלתי על עצמי לומר "אבינו מלכנו" כל
השנה ,ורצוני כעת להוסיף ולומר בעמידה גם את
ההוספות שאומרים בעשרת ימי תשובה ,כגון "זכרנו
לחיים וכו'"" ,ובספר חיים וכו'" ,ורק להשמיט את
המלה "כתבנו" ,האם זו קבלה טובה?
תשובה :לומר "אבינו מלכנו" כל השנה ,זה מצוין,
והלואי שאזכה גם אני לעשות כן אצלנו בבית הכנסת.
אולם יש להיזהר שלא להטריח את הציבור יתר על
המדה ,כאשר הם ממהרים לצאת וכו' .וכידוע ,שכמה
פעמים כשהיו פיגועים קשים ל"ע ,המליץ מרן רבינו
זיע"א לכל התושבים בארץ הקודש ,לומר יום יום
"אבינו מלכנו" ,וזה מצוין.
ואם אדם רוצה לומר "אבינו מלכנו" לעצמו
ביחידות ,גם זה מצוין .ולא יאמר אבינו מלכנו" לפני
הוידוי ,אלא לאחר הוידוי ונפילת אפיים ,וזה מצוין
(ועי' משנ"ב סי' קלב ס"ק ב).
ולענין "זכרנו לחיים וכו'"" ,ובספר חיים וכו'" ,יש
בעיה לאמרם בשלוש ראשונות ושלוש אחרונות.
ומשמע בשו"ע (סי' קיט סע' א) שלבקש ולהוסיף תחנונים,
הוא בעיקר באמצעיות ,ובעיקר ב"שמע קולנו" ,ששם
יכול לבקש כל משאלות לבו .ובזה מקיים מצות עשה
מן התורה של תפלה ,לכל הדעות ,כידוע .וכך יעשה
עם הבקשות הנ"ל ,וזה מצוין (ועי' משנ"ב סי' קיט ס"ק א-ד).

הצדקה הגדולה ביותר בעולם!...
שאלה :איזו צדקה היא הגדולה ביותר בעולם?
אני מאד אוהב לתרום למתים שמתו חסרי כל ,ואין
למשפחתם כסף לעשות להם מצבה יפה ,האם נחשב
שעשיתי צדקה גדולה?
תשובה :הצדקה הגדולה ביותר בעולם היא
הצדקה עבור תלמוד תורה ,וזאת משום שצדקה
זו היא עבור דבר שמחזיק את כל העולם .והתומך
בישיבות הקדושות ובבית מדרש לאברכים ,הרי הוא
מחזיק את העולם כולו ,וזה מצוין! ותלמוד תורה
כנגד כולם (עי' שבת קכז סע"א).
ומבואר בשלחן ערוך (יור"ד סי' רנא בהלכות צדקה) ,שמצוה
לעזור בהוצאות של אוכל לעניים ,בגדים לנזקקים,
הכנסת כלה ,פדיון שבויים ,אולם מעל הכל ,יש לעזור
להוצאות תלמידי החכמים העוסקים בתורה ,ע"ש.

שאל את הרב
שו"ת ממורנו הרב

שליט"א

ולהוסיף עוד בית הכנסת בשכונה ,שבו מתקיימים
תפילות מידי יום ביומו ושיעורי תורה לרבים ,קודם
לעזרה לעניים .ובית המדרש קודם לבית הכנסת (עי'
שבט הלוי ח"ט סי' קצט).
וכן רב חשוב שמרביץ תורה ,או רב הקהלה ,או
ראש ישיבה ,המצילים את הנוער ,ומעמידים תלמידי
חכמים לדורי דורות ,הרי זה קודם לפדיון שבויים (מרן
רבינו זיע"א ביבי"א ח"ז יור"ד סי' יח ס"ק ב).
ופלא על כל מיני עלונים ועיתונים ,שכותבים
ומפרסמים בחודש אלול ועשרת ימי תשובה ,כל מיני
צדקות לנזקקים ,וכותבים שזו הצדקה הגדולה וכו',
אולם לפי ההלכה ,החזקת התורה גדולה יותר ,משום
שהיא פועלת בשמים שלא יהיו נזקקים ,לא צרות
ולא כלום .ועל אחת כמה וכמה שאסור לך שואל יקר
לדאוג למתים ,אלא תדאג לחיים ,ואין צורך במצבה
יפה ,יש צורך בלימוד תורה וקיום המצוות ביופי גדול
מאוד ,והבן!

עשיית עיסוי (משאז' בלע"ז) בבית הכנסת
שאלה :ישנו איש אחד בבית הכנסת המבין
ברפואה ובטיפול העצמות (פיזיותרפיה בלע"ז) ,וביום כפור
ראינו שהוא עושה עיסוי (משאז' בלע"ז) לאנשים הנראים
חלשים מהצום ,האם דבר זה מותר בבית הכנסת?
תשובה :כתוב בהלכה (שו"ע סי' קנא סע' א) ,שאסור
לעשות קלות ראש בבית הכנסת ,אלא צריך שיהיה
בבית הכנסת מורא מקדש וכובד ראש (משנ"ב שם ס"ק
א) ,כך שלמעשה אין זה כובד ראש לעשות כן בבית
הכנסת .ומסתבר שעיסוי המותר בשבת ,מותר אף
בבית הכנסת ,כלומר עיסוי הנעשה בעדינות ואינו
ניכר ,וממילא אין כאן עובדין דחול ,הוא מותר בשבת
(עי' משנ"ב סי' שא ס"ק ז) ,וממילא מותר גם בבית הכנסת.
ומאידך ,כשעושה כן בכח ,עד שמזיע ומתחמם ,אסור
בשבת (משנ"ב סי' שכח ס"ק קכט) ,וממילא אסור גם בבית
הכנסת.
ומסתבר שאם עושה כן ביום הכפורים בעדינות,
כדי לחזק ,לעורר ולהתפלל יותר בכוונת הלב
ובהתלהבות ,הרי זה לצורך היום ממש ,והרי זה
מותר .ומסתבר שהוא הדין לכל זה גם בתחום העזרת
נשים ,משום שיש בו את כל דיני קדושת בית הכנסת
(ועי' יחו"ד ח"ה דף קסה).

קביעת מזוזות בבית בו מתגוררים אנשים
שאינם שומרים תורה ומצוות
שאלה :המוכר את ביתו ורוצה להוציא את
המזוזות ,משום שבעלי הבית החדשים אינם שומרים
תורה ומצוות ,האם מותר לעשות כן?
תשובה :חס ושלום! אסור להוציא את המזוזות,
הרי גם אנשים רשעים חייבים במזוזות בבית ,וכי
בגלל שאינם שומרים את כל המצוות ,נעקור מהם
מצות מזוזה ,היתכן?! ומבואר בגמרא (ב"מ קב ,).שיש
סכנה להוציא את המזוזות מהבית כשמוכרים אותו,
ע"ש .וידוע מרבינו הגאון רבי חיים מבריסק זיע"א,
שהיה אומר" :עם מזוזות לא מתעסקים ,זה סכנה!".
ובחוץ לארץ מותר למכור את הבית לגוי ,ויש
להתייעץ עם החכם אם להוציא את המזוזות או לא.
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שאל אביך ויגדך
סיפורים מגדולי הדורות זיע"א

יך ,יִ ְהי ּו ְב ֵעינֶ ָ
"ו ְּכ ׁ ֶש ִּי ְהי ּו ַב ֲע ֵלי ִדינִ ין עוֹ ְמ ִדים ְל ָפנֶ ָ
יך ִכ ְר ׁ ָש ִעים"...
הגאון רבי משה זאב וואלף (בעל מראות הצובאות) היה אחד המיוחד מן המועמדים
לכהן פאר בעיר תהלה ביאליסטוק ,ושמו הלך לפניו ,מיחידי גאוני הדור ,ושנים
מחשובי פרנסי העיר רבי זימל אפשטיין ורבי קופל הלפרין עשו מאמצים כבירים
וברוב השפעתם נבחר הגאון לרבה של העיר .שני הפרנסים האלה היו עשירים
מאד ,כי היו הקבלנים של הממשלה לסלול מסילות וכבישים ולבנות גשרים
בסכומים ענקיים ,והם היו שותפים בכל עסקיהם ,וגם ידם היתה פתוחה לכל דבר
שבקדושה לצרכי יהודי העיר ,מקואות טהרה ,בתי כנסיות ,ובתי מדרשות ,וידם
רב להם בהגדלת התורה והאדרתה .והם עצמם היו למדנים וקובעי עתים לתורה,
והארץ האירה מכבודם .והנה פרץ ביניהם סכסוך כספי בעניני עסקיהם ,והחליטו
להביא את עצומותיהם לפני הרב ואב"ד של הקהלה הוא הגאון רבי משה זאב
וואלף ,ערב לפני בואם לבית הדין התכוננו בעצמם ,כל אחד בפני עצמו בעיון
בחושן משפט ובספרי הפוסקים ,כדי להוכיח צדקת טענותיהם ,על פי ההלכה.
והנה באותו יום שבאו להתדיין לפני הרב ובית דינו ,והופיעו בפרוזדור של
אולם בית הדין ,נכנס השמש של בית הדין כשהוא מבוהל ,והודיע לרב כי שני
הפרנסים באו לבית הדין וממתינים בפורזדור .אמר לו הרב בנחת ,לך ותשאל
אותם לשם מה באו לכאן ,אם לצורך הקהלה ,או שיש להם דין תורה .יצא השמש
וחזר והודיע כי הם באו לדון בענינם בפני רבינו .אמר הרב ,אם כן ימתינו ויכנסו
לפי התור של המתדיינים.
כשנכנסו שני הפרנסים שלשל הרב את טליתו על עיניו ,ולא אמר להם שלום,
ולא ביקש מהם לשבת ,אלא ניגש מיד לדיון בענינם .פתח ואמר :זימל וקופל
מי מכם התובע ,שהוא יהיה הטוען הראשון ,הפרנסים האלה שהכל קראו להם
בתאר "רבי" בגלל עשרם וחכמתם ,נפגעו מאד מיחסו של הרב אליהם ,והתמרמרו

(אבות א ,ח)

בלבותם על קבלת פנים כזאת מצד הרב ,שקראם בשמותם בלי תאר "רבי" וגם לא
נתן להם שלום כדרכו תמיד ,וכמעט נסתמו טענותיהם .פתח ר' זימל ,ואמר אני
התובע ,והתחיל לסדר את טענותיו בקיצור נמרץ ,בלי "הראיות" מהחושן משפט
והפוסקים .כשסיים ,פנה הרב אל הפרנס השני ,ואמר ,ואתה קופל מה אתה משיב
על טענת זימל ,גם קופל ענה בקיצור נמרץ לגוף הענין מבלילהוכיח את טענטתיו
על פי הפוסקים .וכשסיים ציוהעליהם הרב לצאת החוצה להתיעצות של חברי
בית הדין .והתחיל לשאת ולתת בחכמתו הגדולה ובבקיאותו העצומה עם חבריו
הדיינים .ולאחר שהסכימו להחלטתו של הרב אב בית הדין ,ציוה הרב להכניס
שוב את פרנסי הקהל לשמוע את פסק הדין ,לאחר מן פסק הדין ,שאל הרב ,האם
אתם מקבלים עליכם לבצע את פסק הדין כדת ,שניהם השיבו" :הן" .ומיד הפשיל
רבי משה זאב את טליתו מעל פניו כלפי ראשו ,הושיט את ידו לקראתם ,ועמד
ואמר :שלום עליכם רבי זימל ,שלום עליכם רבי קופל ,ברוכים הבאים ,וציוה
לשמש להביא להם מיד כיבוד וקפה לכל אחד מהם .נענו הפרנסים ואמרו ,רבינו,
עד עתה היינו זימן וקופל ,ורק עכשיו נעשינו ר' זימל ור' קופל? ומדוע לא נתן
לנו רבינו שלום בבואינו לבית הדין .השיב להם הרב ,והלא משנה מפורשת היא,
וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים ,וכתוב( ,ישעיה מח .כב) אין
שלום אמר ה' לרשעים ,ורק לאחר שקבלתם עליכם את הדין ,חזרתם לצדקתכם
ויושרכם ,וברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה .כשרצו להפרד מהרב בקשו
לשלם לו דמי פסק הדין ,אבל הרב סירב לקבל ,ואמר :ברוך השם קהלתי מספקת
לי פרנסתי בעין טובה ,ולמותרות אינני צריך - .כך היא מדתם וצדקתם של גדולי
"הּכֵ ר ָּפנִ ים ְּב ִמ ְׁש ָּפט ַּבל טֹוב".
ישראל ,ללא משוא פנים ,וכמו שכתוב (משלי כד ,כג)ַ :
אֹלהים הּוא"
וכן נאמר בתורה (דברים א ,יז)ֹ" :לא ַתּכִ ירּו ָפנִ ים ַּב ִּמ ְׁש ָּפטּ ,כִ י ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵֽל ִ

יך ,יִ ְהי ּו ְב ֵעינֶ ָ
"ו ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ָט ִרים ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
יהם ֶאת ַה ִ ּדין"
יך ְכ ַז ָ ּכ ִאיןּ ְ ,כ ׁ ֶש ִ ּקבְּ ל ּו ֲע ֵל ֶ
מסופר ,כי הגאון רבי יהושע פאלק הכהן (בעל הסמ"ע על חושן משפט) ,היה לו דין
ודברים עם אדם אחד ,ונתבע לבא לדין אצל רב גדול אחד ,והרב בעל הסמ"ע
עיין היטב בדין ההוא ,וכשבא לפני הרב ,טען כל טענותיו והוכיח בראיות ברורות
והוכחות מהש"ס ופוסקים שהצדק איתו .אולם הרב (שלא ידע ולא הכיר מי עומד לפניו) ,פסק
לחובתו של בעל הסמ"ע .כשביקש ממנו הרב בעל הסמ"ע ,הורוני מהיכן דנתוני,
פתח לו הרב את ספר הסמ"ע שהופיע אז בדפוס לאור עולם ,והראה לו שחור על
גבי לבן מפורש שהוא חייב ,והרב בעל הסמ"ע הודה על האמת ,והתפלא מאד על
עצמו הפלא ופלא איך שכח מה שכתב בעצמו בדין זה ,ואמר :כמה גדולים דברי
חכמים שאמרו אין אדם רואה חובה לעצמו.
פעם היה סכסוך ודין ודברים בין ועד קהלת ישראל בעיר מיר ,ובין ועד קהלת
ישראל בנווהרדוק ,וכל קהלה בחרה בתורת זבל"א (זה בורר לו אחד) את הרב שלה.
הגאון רבי דוד מנווהרדוק (בעל גליא מסכת) נבחר מטעם קהלתו בתור זבל"א .והגאון
רבי דוד ממיר נבחר מטעם קהלתו בתור זבל"א ,ושניהם בחרו את הגאון רבי
חיים מוואלוז'ין ,וישבו לדון בדבר .למרות שהגאון רבי דוד מנווהרדוק הביא
ראיות לדבריו בפלפול עצום מהש"ס והפוסקים וצדקת קהלת נווהרדוק ,הגאון
רבי חיים מוואלוז'ין הכריע בדעתו דעת תורה לזכות את קהלת מיר ,ולחייב את
קהלת נווהרדוק .מאז נשארה בלבו של הגאון בעל גליא מסכת טינא כלפי רבי
חיים ,כאילו הטה את המשפט שלא בצדק לטובת "מיר" .רבי חיים הרגיש כי רבי
דוד נעלב ממנו ,כשפסק את פסק הדין שלו נגד רבי דוד ,והיה מבקש הזדמנות

(שם)

לפייסו .והנה פעם נזדמנו שניהם בעיר אחת ביום השוק ,רבי חיים הראה אותות
אהבה וחיבה לרבי דוד ,וביקש ממנו לאמר :הנה כאן במקום היריד ,באו לפני שני
אנשים אלו להתדיין בענין מסובך בדיני ממונות ואין דעתי ושעתי פנויה להכנס
לדין זה ,ואם יסכים כת"ר ,הריני ממליץ למסור הבירור לסכסוך זה ליד מעלתו,
ואגב אורחא יקבל גם דמי פסק הדין אשר ודאי יצטרכו לו להוצאות הדרך .הסכים
רבי דוד להצעת רבי חיים ,ואחר ששמע היטב את כל טענות ומענות שני בעלי
הדין ,עיין בדבר והוציא את פסק דינו לטובת אחד מהם ,והם שילמו לו שכר בטלה
עשרה זהובים .לאחר מכן שוב נפגש רבי דוד עם רבי חיים מוואלוז'ין ,וסיפר לו
על טענות הצדדים ופסק דינו ,וטעמו ונימוקו עמו .שמע הרב רבי דוד דברי הרב
רבי חיים בכובד ראש ,והרהר שעה קלה ,ולאחר מכן הניח ידו על שכמו של רבי
דוד ,ואמר לו ,יפה דן מר ,ובצדק זיכה את הזכאי וחייב את החייב .ונימוקיו גם כן
צודקים מאד .אבל ידידי רבי דוד ,כלום לא יכולנו להשתמש בנימוקים אלו עצמם
גם בנוגע לאותו פסק דין על הסכסוך שהיה בין קהלת מיר לקהלת נווהרדוק?
הרהר רבי דוד דקות מספר ,קפץ וצווח בקול ,אמת ויציב ,הצדק עם כת"ר ,ודינו
והכרעתו היו דין אמת לאמתו .ומבקש אני סליחה ממעלתו על שהרהרתי אחריו
במתן פסק דינו לטובת מיר .השיב לו רבי חיים ,אנא אל ייחר בעיניו ,כי אין אדם
רואה חובה לעצמו ,וכת"ר בתור רבה של קהלת נווהרדוק לא היה יכול לראות
חובה לקהלתו שכולה שלו .וסיפר לו את הסיפור הנ"ל של בעל הסמ"ע.

