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יש דין ויש דיין

דוד יעקברביהגאוןשלכהונתומקוםסלוצקבעיירה

רבלפרסוםשזכהמעשהאירע,ז"הרידבא"זיעוילובסקי

לצאתבריאותמטעמינהגעולפורקיהודירופא,בשעתו

לידעוברהרופא,חמישיביוםהיההמעשה ,ערבלפנותלטייל

מלאההיתהשחנותוהיהודיהקצבכיצדומבחין,האיטליז

שירצהמיכילהםואומר,מהחנותלצאתבהםמפציר,קונים

ןהאמישלאהרופא.שעהבעודישוב,היוםדוקאלקנות

מלאואיך,הדברלפשרושאלהקצבאלניגש,עיניולמראה

חוצהההקוניםאתלגרש,הפרנסהיוםחמישיביוםליבו

לביתאניממהר": השיב הקצב?בידייםהפרנסהולוותר על

הפרנסה,את השם יתברךולהתפלל ולעבודללמוד,הכנסת

."שליהבאהעולםעללדאוגעלימזהוחוץ,השמיםמןנגזרה

השיב היהודי ."כזהדבראין"הרופאלגלג"?הבאעולם"

."שלי כן יהיהמקוהאניאולם, איןאולילכבודו: "הפשוט

עד,יותרעודללעוגלרופאלוגרמההנוקבתהיהודיתשובת

להגדילאתה רוצהאולי,יהודי' לי רנאשמע":ואמרשנענה

אתלךלמכוראני מוכן ומזומן?שלךהבאבעולםשםחלקך

"עסק מצוייןאיזה"."אחדרובלתמורתחלקי בעולם הבא

. רובל אחדלרופאלווהושיטהיהודיהתפעל

וביום בהיר , חלפו ימים ועברו שנים רבות מאז אותו מקרה

אתוהציגהכבודהאשה,היהודיהאיטליז של אלנכנסהאחד

מספרתהחלהברכת שלוםלאחר.הרופאאלמנתבתורעצמה

בעלהאתבחלוםראתה, לאחר שבעלה הרופא נפטר":לקצב

ביתלפניבמשפטדנו אותו":וסיפר". מאודעדנרעשכשהוא

הרופאבא,הכריע את גורלו לשבטהחובהוכף,מעלהשלדין

מה?,נפשות שעסקתי בהם בימיי חייהצלתעםומה":בטענה

זכויותהלא?תשלוםללאשריפאהענייםהחוליםריפויעם

לוענו.שאל בפחד ובמורא" ?האם זה עולם האמת, לורבות

במעשיך הטובים ,הדברנכוןאמת":מעלהשלדיןבבית

אולם,הקשהדינךאתמעליךלהקליכולת, בעולם התחתון

שהחלטת למכור אתבשעה,בידךאתה בעצמך גזרת את דינך

ביקש"."אחדרובלתמורתהיהודילקצבהבאבעולםחלקך

יסכיםאולי,עליו ועל נשמתו המיוסרתשירחמוהרופאבעלי

ידו שאם יצליח לגרום לו עלוהסכימוהמקחמןלחזורהיהודי

בעלי בא.ליהודי לוותר ולחזור בו מהעיסקה יבוטל גזר דינו

אתלבטלשאלך לקצב ואשתדל,חנן לפניתוהביקש,בחלומי

מליבי הלוא החלוםביטלתי,בפעם ראשונה שחלמתי.המכירה

ושלוש פעמייםהחלוםנשנהכאשראך,חלומות שוא ידברון

אוהואאמתחלוםהאםלבררהחלטתי,ובעלי לא הרפה ממני

וסיפר לאלמנה את כל ,המאורעכלאתאישרהקצב"?לא

ליהודי הציעה,האשה הנדהמת. חמישיאשר אירע באותו יום

חלקתמורתכסףשיחזור בו מהעסקה והיא תחזיר לו רובל

ההצעהאתדחה, לא הסכיםהקצבאולם,הבאבעולםבעלה

כבר ישנןמצוותכמה,אנכיפשוטקצב,תביניהן":להוהסביר

זוכההייתיהאםיודעמי,מאודמעט, יתלצערי ולבוש?בחלקי

שלרבותבמצוותשזכיתיעתה.הבאבעולםלחלקבכלל

לימובטחהרי,נפשות וריפוי חולים עניים ללא תמורההצלת

מאוכזבת "?אחמיצנוהאם, לא מבוטלבעולם הבא חלקשם

.ומודאגת עזבה האשה את חנותו של הקצב ושבה לביתה

אתוכשמעו,אשתואלבחלוםהרופאחזרההואבלילה

שתלךמאשתווביקש,שבר נוראזעקתזעק,היהודיתשובת

לדיןהקצבאתולהזמין,א"זיעז"הרידבהגאוןהואהעירלרב

הגאוןוכצאת,הכנסתלביתהאשהפנתהלמחרת.תורה

את , הפרשהכלאתבפניושטחה,מבית הכנסתז"הרידב

. 'את תשובתו של הקצב וכו, החלומות החוזרות ונשנות

נקבעתורההדין,העירכלותהוםכנפייםלועשההסיפור

היהודיםנקהלוהמיועדביום.הגדולהכנסתבביתלהיערך

בדיון בדין תורה נדירנוכחלהיות,הכנסתלביתבסלוצקאשר

אתשטחהמתח רב שרר בבית הכנסת כאשר האשה,זה

.הדיינים וחזרה שוב על כל מהלך העניניםבפניטענותיה

את דבריו ואת עלהשמיהיהודי הקצבנקראמכןלאחר

בבית נשמעהנרגשהמלמול,נבוך מאדהיההציבור.טענותיו

הצדיקו דוקא ואחרים,הרופא הנפטרעםצידדואלו,הכנסת

.השעהמחציתבעודינתןהדיןפסקכיוהוחלט.היהודיאת

המכירה",הראשוןהסעיף:סעיפיםשלושההכילהדיןפסק

:הסבירוהרב,בקהלנשמעחרישיתשמחה"בטלה ומבוטלת

הואהבאעולם,לידמידלעבורהיכולרכושאינוהבאעולם"

"חייובימיהאדםשפעלטוביםומעשיםממצוותשנוצרהאור

:   משלוונשאהרבהמשיך"?האוראתישיגכיצדעמלשלאמי

,רובלחמישיםתמורתימיםלחודשעציםחוטבששכרמי"

,נוספתבנוסף לזה במתנהזכה,שיקבלהרובלחמישיםמלבד

אתשחיזקובריאותותוספתגופוהתעמלות,היעראויר

משכירועםלהתנותהואיכולמעתה,אם ירצה .איבריו

.אחרלמישהוהרובלחמישיםאתלשלם



וודאי?למכרההאם יוכל,בהשזכהלבריאותבנוגעאבל

אינהזומתנה,מבשרובשר,מעצמותוחלקאיפואזהו,שלא

שזכההאורות,הבאהעולםגם, וממכרמקחשלבסוגנכנסת

כוחבווהוסיפומצוות ומעשים טוביםשקייםאדםבהן

עלכךמשום,כסףתמורתאותולמכורבכוחואין,רוחני

."בטלוהמקחהרובלאתלקצבלהחזירהאלמנה

:וההסברעדןבגןחלקואתאיבדהרופא:השניהסעיף

אמוראדםבןואתה")ב"יג"ליחזקאל(הואמפורשפסוק

ואמרו,"פשעוביוםתצילנולאהצדיקצדקתעמךבניאל

עלשהתחרטבצדיקשמדוברקידושיןבמסכתל"חז

בעולםשהכופרסנהדריןבמסכתאמרווכן,צדקותיו

סיכם"שלפנינובמקרה",הבאמעולםנדחההבא

שהמקחמשוםבשכרוזוכההיההנפטר"ז"הרידב

ולגלגזלזל,הבאבעולםוכפרמאחרזאתבכל,התבטל

,אזניהםלמשמענדהםהקהל."עולמואתאיבד,עליו

מקחואתאיבדהקצב?כאןהפסידוכולםהיתכן ש:תמהוו

ואתהחזירהרובלאת,ומכאןמכאןרחיקיצאוהרופא

אתבקראוהרבשלקולושנשמעעד?איבדעולמו

.הדיןפסקשלהאחרוןהסעיף

ידיעלשנגרםשמיםשםקידוש:השלישיהסעיף

,גיהנוםשלמדינהלצאתזיכה אותו,מותולאחרהרופא

כולם,שמים גדולשםקידושגרםזהמאורע:וההסבר

יבואמעשהכלועל,דייןוישדיןישכיוהתחזקוראו

דעתועלהמקוםדעתעלאנוקובעים.במשפטהאדם

ועל,הרופאשללזכותונזקףהזההרביםשזיכוי,הקהל

אינוהרביםאתשהמזכה)ז"פיומא(ל"חזקבעוזהכגון

אבותמסכת(ל"חזלימדונוהרי,ועודזאת,בגיהנוםנופל

תלויהרביםזכותהרביםאתהמזכה")ח"משנה י'פרק ה

זהמעמדוראוי,ברופאבותלויהרביםזכותכאןגם."בו

.הבאלעולםחלקלהקנותואמונהחיזוקשל

נשמעה!רבי!רבי,הקהלביןנשמעהרווחהאנחת

ו מושבמקום אלדרךלושפילסקצבההיהודי שלאנחתו

חלקליגםהריהחשבוןכךאם: ואמר,והדייניםהרבשל

.יקופחלאחלקישגםלפסוקמינייכובמטובכך

הכונו לביאת המשיח

ביוםכיהצבאלשרלהודיעששלחמשל לקיסר אחד

שכן,פניואתלהקבילומזומןמוכןלהיותחייבהואפלוני

אותו. הצבאאנשיאתולבקריוםבאותולבואבדעתויש

בגדיםלבושיםהיוהצבאאנשי,ומזומןמוכןהכלהיהיום

בשורותוערוכיםלמשעיומצוחצחיםממורקיםנקיים

בבגדיוהתלבשהתקשטבעצמוהצבאשרואף, כמשפט

שלפניולהקבילמוכןאנשיובראשועמדהמיוחדיםהשרד

וראה , שבידובשעוןרגעכלמביטהצבאשרהיה. הקיסר

מחציתעברהכבר,לבואוהקיסרשקבעהזמןעברשכבר

נתעייף, איננווהקיסר,שעותושלוששעתייםשעה,השעה

לבואולשוואוחיכהשעמדזוממושכתמעמידההצבאשר

חיילוהפקידעמד, זומציפיהרוחוקצרהאף, הקיסרשל

,הקיסרשללבואוומחכהמצפהשיהאהמשמרעלאחד

הופיעכךכדיתוך. לפושוישבלצדדיופרשעצמווהוא

לאהצבאושרבמפתיעאירעהדבר, ובאהקיסרפתאום

ולהתייצבמושבוממקוםמועדבעודלקוםבידוסיפקהיה

משהבחיןבבואווהקיסר, הקיסרלפניאנשיובראשכראוי

תלש,וכעסחימהנתמלא,כמשפטבמקומועמדלאשהשר

ומינה, מכהונתואותווהורידהשרמכתפיהכבודאותותאת

שעמדובשעה,המשמרעלשעמדהחיילאתבמקומומיד

הקיסראתודיבר,ראשוחפויאבלהקיסרלפניהצבאשר

,ונכבדהגדולהכהונתך,הנךצבאשראתה:לוואמרקשות

, הוארבשכרהמדינהמאוצרמקבלשאתההשכרואף

אותומכיראינואיש,הואהפשוטיםמןזהחיילזאתלעומת

המדינהמאוצרלוהניתןושכרו,איני יודעשמואתאףואני

משמרתועלבאמונהעמדכןפיעלאף,הואמעטאך

,מקומואתנטשולאנתייגעולאעייףלא,לבואיוחיכה

לצדדיןפרשת,חייליךאתנטשתונישארםשראתהואילו

. לפושוישבת

שללבואונצפהכולנו,לבואלעתידגםיהיהכך: הנמשל

בתשובהפניולהקבילחייביםואנו,המשיחמלךצדקגואל

עלולעמודלהתחזקצריכיםאנוובאלה,טוביםובמעשים

להחזיקנוכלהיאךאלהבלעדיכי,באמונהמשמרתנו

אתוחלילהחסננטושאםעינינולשאתנוכלוהיאךמעמד

בשעהפרוצותושלוםחסתהיינהושורותינו,עמדנומקום

תשובהאיזה , המשיחהמלךויופיעפתאוםעלינושייגלה

המלכיםמלכימלךשלבחילוהצבאשריאנחנולונשיב

משמרתנועלהכןלעמודחייביםשאנווודאי? ה"הקב

להקבילומזומניםמוכנים,טוביםובמעשיםובתפילהבתורה

.בימינובמהרהשיבואצדקגואלהמשיחהמלךשלפניו

)א"זיע" חפץ חיים"ק  ה"בשם הגה(



ו"היאליהו יהודה טייטלבויםר "הרנדבת 
' תחיפנינהלזכות נכדתו 

ר"אכי, ח"יזכו לרוב נחת מכל יוצ

ו"היאברהם יצחק לינדנפלדר "הרנדבת 
' תחימרים יהודיתלזכות נכדתו 

ר"אכי, ח"נחת מכל יוציזכו לרוב 

החסדאתלהשלים

אהרןרביהגאוןעלמסופר

מביקוריושבאחדא"זיעקוטלר

ברחובותבלכתוישראלבארץ

והחל, פלוניבעניהבחיןירושלים

איזהלולהעניקברצונואחריורץ

בפניהבהירבהזדמנות. מטבעות

אליוניגששניםלפניכי, מקורביו

בידוהיהשלאבשעהעניאותו

אותוהכירראה ושוכעת, מאומה

.אזשחיסרמהאתהשלים

כבוד התורה

לפניבבוקרבשבתפעם

שללרבהוהודיעובאו, להיהתפ

סקליערמשהרביצ"הגהטבריה

שלאהותקןבעירהעירובכיא"זיע

ונתבררודרששחקראחרי, כהלכה

הוראתפ"עהותקןשהעירובלו

זריהןחייעקבר"הגהספרדיהרב

שהעירובלאנשיםאמר, א"זיע

עכשיופנויזמנישאיןאלא, כשר

למחרת. דברשלטעמולהסביר

וביקשזריהןח"הגריאצלהלך

, שמעתתאבבירוראתולסייע

וכי: ושאלזריהןהרבהתחייך

, הן, השיבו? מרצריךלעזרתי

שניהםנכנסו, לביחולשתבגלל

שפתעל" סיניור"ד"לביהמ

מסכתמ"הגרוהוציאהכינרת

ופלפל, הלכהלבררכדיעירובין

שהתחילעדשיחואישעםבסוגיא

שטעיתיליאוי, מעצמולזעוק

כךלשםמ"הגרלוהסביר. אמש

ואיךזריהןח"הגרישאל, קראתיו

רביהשיב? זובשבתמרהורה

נחתמתוךת"השיאתלעבוד

" חוזה"השלד"בביהמאברךישבפעם

,להרהרוהתחילא"זיעהקדוש מלובלין

עומדלוהבטיחתנוושחהקעסטשזמןהיות

ולבלותסוחרלהיותרוצהואינו,להסתיים

,צדקמורהלהיותישתדללכן,הזמןאת 

ישתדלצ"מולהיותבידויעלהלאואם

ישיגלאואם,ר"תשבמלמדלהיות

ולאע"להפתחיםעליחזוראזימלומדות

"חוזה"פתח הפתאום.השםמעבודתיבטל

עלוצעקד"לביהמונכנסהדלתמלובלין

,דיניםעליךתמשיךאלאברך":האברך

".נחתמתוךת"השיאתלעבודצריךיהודי

ב טבת"שבת קודש י
ר "ק רבי משה הלוי סופר מפשעווארסק ב"הרה

)ו"תקס-אור פני משה (יצחק 
ר יהודה לייב "ק רבי מרדכי חיים סלונים ב"הרה

)ד"תשי(

ג טבת"יום ראשון י
) א"תרי(ר דוד "ק רבי משה מלעלוב ב"הרה
ר "ק רבי מנחם מענדל מווישאווא ב"הרה

)א"תש(ישראל מויזניץ 

ו טבת"טיום שלישי
ר יעקב יעקיל "ק רבי רפאל מבראשיד ב"הרה

)              ז"תלמיד רבי פינחס מקאריץ תקפ(
ר איתמר "ק רבי חיים מרדכי מנדבורנא ב"הרה

)ח"תשל(

ז טבת"יום חמישי י
ר יוסף "ק רבי אפרים פישל מסטריקוב ב"הרה

)ב"תקפ-תלמיד המגיד (יהודה לייב 
אריה (ר חיים "בי אריה לייב ליפשיץ בק ר"הרה

)ו"תר-דבי עילאי 
המגיד מדובנא (ר זאב "ק רבי יעקב ב"הרה

) ו"תקס(

ח טבת"יום שישי י
)א"תשפ-א "ד(רב הונא בר מר זוטרא
א"תשפ-א "ד(רב משרשיא בר פקוד 

ר פסח "ק רבי צבי אלימלך ב"הרה
)א"תר-בני יששכר (

ר מנחם "ק רבי אלימלך מרידניק ב"הרה
)ט"תר(ישכר בער 

ר מרדכי "ק רבי משה מקאריסטוב ב"הרה
)ו"תרכ(מטשערנובל 

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

ושאלהתפלא, כשרפסקתי, מאיר

הואשעירובמפנילואמר? מדוע

.מדאורייתאהתורהוכבוד,מדרבנן

אברמסקייחזקאלרביצ"הגה

אחתפעםשישב,פעםפריסא"זיע

חייםרביצ "הגהשלבביתו

,א"יק מבריסק זיע'סולובייצ

מעשירישניםנכנסוובנוכחותו

סכום כסף חייםלרביונתנובריסק

העשיריםשני,חתומהמעטפהב

בשבועאת צאצאיהםתנויחהללו

,דושיןיהקמסדרורבי חיים היה זה

בתורתשהביאומהלוהביאולכן

קיבלםחייםרבי.ר טירחהשכ

בינתיים,יפותפניםובסברבכבוד

נטל,נדבהלבקשהגוןענינכנס

,החתומההמעטפהאתחייםרבי

אותהמסרהעשיריםאותםובפני

כמהאפילושידעמבליהענילידי

.שםכסף נמצא

כיבוד אם

ק בעל "הרהפעם נסע :מספרים

, א ברכבת"מגור זיע" אמרי אמת"ה

אמו נסעה אף היא ברכבת וישבה 

תוך . עם מספר נשים בקרון סמוך

סעד , כדי נסיעה נטל הרבי את ידיו

. את סעודתו וברך ברכת המזון

, כעבור זמן קצר נכנסה אמו לקרון

, היא לא ידעה שזה עתה הוא אכל

ללא . והיא אמרה לו שעליו לאכול

, אומר ודברים קם הצדיק ממקומו

נטל את , הוציא מהמזוודה פת לחם

לא עלה כלל על דעתו . ידיו ואכל

.תי כבראכל: לומר לאמו


