איתא במדרש שבעה דברים אמר שלמה על העצל
ומה שאמר משה יותר מהם ( מובא באור יחזקאל
אלול ,עיי"ש) שמשה אמר בפיך ובלבבך לעשותו
דהיינו שעיקר העצלות הוא ברצון ,ולא מבקשים
ממך מעשים אלא רצון ,ובאמת זה דבר קל לרצות
להשתפר וזה עיקר התשובה.
וביאור העניין אבאר ,חשוב כל כך הרצון ,דהרי
איתא ביומא הרהורי עבירה קשים מעבירה ,וביאר
הרמב"ם במורה נבוכים שכשמהרהר בעבירה
עושה העבירה במוח-בנשמה שהיא חלק אלוק
ממעל ,ואילו כשעושה עבירה בגוף ,עושה בדבר
גשמי ,והוא הדין לצד השני במצוות שמצוה
שנעשית בלי כוונה היא כגוף בלי נשמה דעיקר
המצווה היא הכוונה ,וראה זה מצאתי בספר עשרה
מאמרות למקובל האלוקי הרמ"ע זיע"א דכיוון דקי"ל
מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ממילא
כשעושה מצוה עם מחשבה מקבל שכר כאילו עשה
חמש מצוות ,וזה חשבונו ,שכשחושב מחר לעשות
מצוה ,הרי חשב לעשות מצוה ויש לו בזה שכר ב'
מצוות ,א' על המחשבה וב' על שמחשבה נחשב
מעשה ,ואח"כ כשניגש לעשות המצוה בפועל ,שוב
חושב על זה ,ובזה יש לו עוד ב' מצוות מחשבה
ומחשבה כמעשה ,ואח"כ על העשייה עצמה הרי
חמש מצוות ,ע"כ .והם דברים מחודשים ,ולולי
הרמ"ע אמרו לא היינו אומרים כן מעצמינו ,אמנם
הוא יכל לומר כן ,ויוצא דבר מבהיל על הרעיון ,דד'
חלקי שכר מקבלים על המחשבה ,ורק חלק חמישי
על המעשה עצמו ,הרי שעיקר קיבול שכר הוא על
המחשבה ,וזהו שאמרו חז"ל רחמנא ליבא בעי,
דעיקר העניין הוא עשיית המצוות עם כוונה ,ואין
לומר שאם כן יחשוב ולא יעשה ,דזה אינו ,שאם
אינו עושה זה מראה שלא חשב לעשות ,ובודאי
שאנן בעולם המעשה קיימינן וחייבים לעשות דווקא
מעשים.
וקיי"ל דמצוות צריכות כוונה כפסק מרן בסי' ס' סעי'

ד' דהיינו שאם עשה מצווה בלי לחשוב שעושה
מצוה לא הוי מעשה מצוה כלל ,חזינן שהרהורי
מצוה חשיבי ממצוה.
וזה חיזוק גדול עבורנו שחושבים איך כל שנה
נשארים באותו מצב ואיך עושים להתקדם ,ואם
מתחזקים בכוונת המצוות זה מעלה אותנו לרמות
אחרות בקיום המצוות.
וידועים דברי הזוהר שמצוה שעושים בלי רעותא
דליבא אינה עולה למעלה ,דהיינו שמצוה בלי רצון
אין לה כח לעלות למעלה והטעם כנז' שכיוון
שעשאה רק עם הגוף בלי השתתפות הנשמה
דהיינו כח הרצון ,מצוה זו אין לה כח בעולם
הרוחני ,רק בעולם הגשמי כיוון שמצוותו גשמית,
משא"כ מצוה עם כוונה ורצון ,שעשה עם הנשמה
חלק אלוק ,היא מצווה רוחנית שסלקא לעילא ,וזהו
חשיבות עשיית המצוות בשמחה ורצון ,שהם ביטויי
הנשמה ,ועל ידיהם אדם עושה המצוות עם הנשמה
ולא רק עם הגוף הגשמי.
וידועים דברי הרב מבריסק זלה"ה בההיא דע"ז ב'
ע"ב דרש ר' חנינא בר פפא ואיתימא ר' שמלאי
לעתיד לבא מביא הקדוש ברוך הוא ס"ת [ומניחו]
בחיקו ואומר למי שעסק בה יבא ויטול שכרו מיד
מתקבצין ובאין כל האומות וכו' נכנסה לפניו מלכות
רומי תחלה וכו' אמר להם הקב"ה במאי עסקתם
אומרים לפניו רבש"ע הרבה שווקים תיקננו הרבה
מרחצאות עשינו הרבה כסף וזהב הרבינו וכולם לא
עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה
אמר להם הקב"ה שוטים שבעולם כל מה שעשיתם
לצורך עצמכם עשיתם עכ"ל ,ולכאורה הוה ליה
למימר להו שקרנים ,אלא שאמת כדבריהם שהכל
עשו בשביל ישראל שיעסקו בתורה ,ורק מחמת
שלא כוונו וחשבו על זה ,הפסידו ,וזהו שוטים.
ויהי רצון שנתחזק בכוונת המצוות ובכך נזכה
להיכנס מוכנים לימי הדין והרחמים.

מעשה בקבוצת בחורים שעזבו את ישיבת "פורת יוסף"
ועברו ללמוד בישיבה אחרת מכיוון שרצו ללמוד בישיבה עם
פנימיה ובתקופה ההיא לא הייתה שם פנימיה ,הימים היו ימי
חודש אלול ימי התעוררות ותשובה והתלמידים הרגישו צורך
נפשי לראות ולהיראות את פני ראש ישיבתם לשעבר הגאון
רבי יהודה צדקה זצ"ל שעצם נוכחותו ובפרט שיחותיו
המלהיבות השפיעו עליהם מאד ,אולם מכיוון שעזבו את
הישיבה ,התביישו מפניו ולא באו ,רק אחד התלמידים אזר
אומץ התגבר על רגש הבושה ונכנס אליו ,הוא אמנם חשש
בסתר ליבו אולי יקפיד ראש הישיבה עליו ועל חבריו בגלל
עזיבתם ,אך ראש הישיבה קיבלו במאור פנים והתעניין במצבו
ובמצב חבריו ואמר :אשריכם ואשרי חלקיכם שאתם שרויים
בפנימיה בחודש אלול וכך אינכם זקוקים לצאת לרחובה של
עיר והינכם יכולים ללמוד תורה בקדושה ובטהרה ,מעלתכם
גדולה משלנו ,יצא התלמיד מלא התפעלות מעדינות הנפש
והמידות התרומיות שנגלו לעיניו( .וזאת ליהודה)
פעם אירע ביום הכיפורים כאשר נגשו אל הגאון רבי שלמה
זלמן אויערבך זצ"ל תלמידי הישיבה לאחר התפילה כדי לברך
ולהתברך בברכת גמר חתימה טובה ,שאל ראש הישיבה את
אחד המברכים אם הוא לומד בישיבה והלה השיב בחיוב,
לאחר מכן נקפו לבו של ראש הישיבה שמא אותו תלמיד
נפגע מכך שהוא לא הכירו ,הוא טרח ועלה עד לקומה
הרביעית אשר בה התגורר הבחור חיפשו וביקש ממנו מחילה
על כך( .איש לרעהו)
סח הגאון רבי יעקב ניימן זצ"ל :פעם סיפר לי יהודי על
"גדולתו" של בנו כאשר בחוה"מ סוכות ישבו קבוצת אברכים
בסוכת בנו ופיהם מלא שירות ותשבחות לה' בקול רינה
ושמחת החג ,והנה מתוך ההתלהבות דקדושה...הלכו קולות
השירה וגברו עד כי הופרעה מנוחתו של היהודי הזקן שהיה
דר בעליית הבית וזו היתה שעת מנוחתו ,הזקן לא היה יכול
לסבול את קולותיהם ושפך עליהם מים מן העלייה ,או אז
צעק בני מן הסוכה "איך אפשר לשפוך לכאן מים הלא השכינה
שורה כאן" האב ראה בכך מדרגה נשגבה אצל בנו ,אמרתי
לאותו יהודי האם באמת הנך סבור כי השכינה שורה במקום
שגוזלים מנוחתו של זקן? לא ולא ,אמנם מצוה גדולה
לשמוח ברגל ולזמר בשבחין לה' אבל חלילה שתהא המצוה
באה בעבירה כשהיא באה על חשבון הזולת( .דרכי מוסר)

אני אחות בכירה ומיילדת ותיקה בבית חולים ,...מנהל בית החולים מינה אותי ל"מבקרת",
כדי לסייע בהגברת העירנות של צוות המיילדות והאחיות ,ובשיפור תפקידן .לשם כך ,דורש
ממני המנהל לקיים אחת לחודש דיון משותף לכל האחיות והמיילדות בנוכחות מנהל
המחלקה .כדי שהדיון יהיה עניני ומועיל ,אני חייבת לעבור על כל התיקים ,וכשאני מגלה
ליקויים אני צריכה להציג את התיק ולדון בו בפומבי ,ולהבהיר היכן ובמה שגתה או טעתה
האחות המיילדת .כמובן שהמיילדת עליה יסוב הדיון תתבייש מאד ,ויולבנו פניה ברבים .האם
מותר לי לעשות זאת כאשר המטרה היא לתועלת ,או שמא חייבת אני לסרב ,ואפילו
להתפטר ,ולא להלבין את פני המיילדת ברבים.
נאמר במסכת סוטה (דף י' ע"ב) אמר ר' יוחנן בשם ר' שמעון בר יוחאי ,נוח לו לאדם שיפיל
עצמו לתוך כבשן האש ,ואל ילבין פני חבירו ברבים .ובתוספות (שם ד"ה נוח לו) הקשו מדוע
לא מנו חז"ל את איסור הלבנת פנים ,בין העברות שנאמר עליהן "יהרג ואל יעבור"? ותירץ
רבינו יונה בשערי תשובה (שער ג' אות קל"ט) דהלבנת פנים הוא אביזרייהו דשפיכות דמים
[סעיף של שפיכות דמים] ,וא"כ כלול הוא במה שאמרו חז"ל לגבי שפיכות דמים ,יהרג ואל
יעבור,יעו"ש .עיין עוד בשו"ת בנין ציון (ח"א סימן קע"ב) וכן כתב הנצי"ב במרומי שדה(סוטה
שם) .ולכאורה לפי זה היה מהראוי לאסור את מעשה הלבנת פנים הנ"ל .פרט למיילדות
שעדיין לא התקבלו לעבודה ,שעמהן ניתן להתנות מראש בשעת הקבלה ,שעל דעת כן
מתקבלות לעבודה בבית החולים .אך אם בית החולים עומד בתוקף להעביר ביקורת זו גם
על מיילדות ותיקות ,יש מקום להקל בזה על סמך המבואר בגיטין (דף מ"ג ע"א) :הדר אוקים
רבה בר רב הונא אמורא עליה ודרש" :והמכשלה הזאת תחת ידך" -אין אדם עומד על דברי
תורה ,אא"כ נכשל בהן .ופרש"י :אין אדם עומד על אמיתתן של תורה עד שיכשל בהם להורות
טעות ויכלימוהו ,והוא נותן לב ומבין וכו' ,אף אני נכשלתי בהוראתי וחוזרני בי ,עכ"ד .וכן הוא
בנידון דידן הכרוך בפיקוח נפש ,שאי אפשר לעמוד על האמת אא"כ נכשל ויכלימוהו.
בנוסף לזה מבואר בסוטה (דף ל"ב ע"ב) שבחטאת דעבודת כוכבים ,לא חסו על בושתו של
החוטא כי היכי דנכפר ליה ע"י בושת ,יעו"ש ,ואף בנידון דידן יתכן שיש לומר שאם טעתה
המיילדת בדבר הכרוך בפיקוח נפש ,אותה בושה שתהא לה בפני חברותיה בשעת ביקורת,
תהא לה כפרה .עוד מצינו במסכת מדות (פ"א מ"ב) איש הר הבית היה מחזר על כל משמר
ומשמר ,וכל משמר שאינו עומד ,ואומר לו איש הר הבית שלום עליך! ניכר שהוא ישן ,חובטו
במקלו ,ורשות היה לו לשרוף את כסותו ,והם אומרים מה קול בעזרה ,קול בן לוי לוקה ובגדיו
נשרפים שישן על משמרתו ,עיי"ש .הרי מבואר דרשאים לבייש בן לוי שאינו עומד על
משמרתו ,והכי נמי יש ללמוד לנידון דידן ,ובפרט שבעניני פיקוח נפש הן עוסקות .ומיהו אין
הדברים מוכרחים .די"ל שדווקא שם בבן לוי דנחשב לפושע שישן על משמרתו [ ,פרט
למקרים בודדים שישן מחמת מחלה וכדו'] ,לכן הותר בזיונו ,אבל כאן שמדובר בטעות שלא
נחשבת כפשיעה אלא חוסר זהירות ,יתכן שאין לנו היתר לביישה .וגם מצינו שחכמי דורנו לא
התירו ניתוחים שאחר המוות ,כדי לערוך ביקורת על המתים בשביל לייעל את רופאי בית
החולים ,ואמנם אין זה מחייב לנידון דידן ,דהתם סייג עשו משום פריצת גדר.
עכ"פ נראה לדינא שיש לעשות את הביקורת בלא להזכיר את שם המיילדת ,ואף אם יוודע
לאחר מכן במי המדובר לית לן בה .ואם בית החולים עומד על דעתו להזכיר במפורש את שם
המיילדת בביקורת ,מותר לאחות המבקרת לציית לבית החולים ,כי אין זה דרך ביוש ,אלא דרך
לימוד ואינה מחויבת להתפטר מעבודתה ,כשמטרת הביקורת היא הגברת המודעות
לחשיבות חיי אדם.
והנה נאמר בתורה (ויקרא יא ,ל)" :והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת ...אלה
הטמאים לכם כל הנוגע בהם במותם יטמא עד הערב" .ותמה הרבינו בחיי מפני מה אין הנחש
[שהוא מקור הטומאה] ,בכלל שמונה שרצים לטמא במותו? והשיב ,שירדה תורה לסוף דעתו
של אדם .כיוון שהנחש והעקרב מסוכנים לבני אדם ,אם יהיו טמאים במותם ,יימנעו הבריות
מלהורגם לבל יטמאו בהם ,לפיכך גזרה התורה שלא תהיה בהם טומאה ,כדי שלא יחששו
הבריות מלהורגם ובכך ימנעו סכנה ,יעו"ש[ .יש גם להוסיף על כך את דברי החת"ס (תורת
משה ויקרא י ,טז) שכתב לבאר מדוע וי"ו ד"גיחון" הוא חצי ספר התורה באותיות ,וז"ל:
"אחז"ל (סנהדרין דף נ"ט ע"ב) חבל על שמש גדול (היינו הנחש) שנתקלקל ,וכוונתם,
שאילו לא נתקלקל העולם היו צרכיהם נעשים ע"י ס"מ וכת דיליה והנחש ,כשמעון אחי
עזריה ,כזבולון ויששכר ,והיינו חציו של תורה וכו' ,יעו"ש בדבריו הנפלאים] .עכ"פ רואים
מכאן כמה חשוב הדירבון לפיקוח נפש.
סיכום :במקום הצורך ,מותר לבקר את המיילדת ברבים ,למרות שהיא תבוייש מחמת כך ,אך
עדיף שלא להזכיר את שמה ,ולא לפגוע בכבודה ,כי צריך לזכור גם את הטובות והמעשים
הטובים בהצלת נפשות שעשתה ,וטוב תעשה המיילדת המבקרת את תזכר גם במעלותיה
ותציין בד בבד גם את כישוריה ומסירותה ליולדות ולתינוקות.
(שיעורי תורה סי' מ"ה להגר"י זילברשטיין שליט"א)

הבית כולו היה נתון בדממה .תריסי הברזל הכבדים מוגפים היו ,כמו מבקשים להאפיל על
הטרגדיה העצובה המתרחשת בפנים .בימים כתיקונם שוקק הבית חיים ,עסקנים בהולים
יוצאים ורבנים וגדולי תורה נכנסים ,ראשי ישיבות ומרביצי תורה היו מגיעים לכאן דבר יום ביומו.
כאן הוא צומת הגידים של הפזורה היהודית בליטא ,רוסיה ,פולין ועוד ארצות .כאן הוא ביתו של
רבן של כל בני הגולה  -רבי חיים עוזר! רבי חיים עוזר גרודז'נסקי ,גדול מרבן שמו .ממנהיגי
הדור היה ,בדור דעה שלפני השואה .נשיא מועצת גדולי התורה  ,באותו דור שארזי הלבנון אדירי
התורה ישבו שם כסאות למשפט .עיני העולם היהודי כולו נשואות היו אל הבית הצנוע בוילנה.
די היה במכתב אחד שלו ,להזיז הרים ולעקור גבעות .ממרומי שו"ת "אחיעזר" שלו ,המלא
גאונות וחריפות נדירה מזן אל זן ,הקדיש עצמו רבי חיים עוזר לעסוק בצרכי הציבור של כלל
ישראל ,ודבריו היו לכלל ישראל כדברי אורים ותומים .מגיל צעיר היה בעל שיעור קומה ולרב
חובלה של ירושלים דליטא .כל הענינים הציבוריים בעולם היהודי-ליטאי בשנות דור נחתכו
בביתו ועל פיו ישק כל דבר .עם שהקים בצוותא עם האדמו"רים הגה"ק בעל "אמרי אמת" מגור
והגה"ק הרש"ב מליובאביטש את הארגון היהודי "כנסת ישראל" לעזרת יהדות רוסיה עוד בשנת
תרס"ט .אין פלא כי ביתו של הגרח"ע היה תמיד הומה אדם ,עוד זה יוצא – וזה בא .רבי חיים
עוזר נשא את משא העם על כתפיו כאשר ישא האומן את היונק ,ומוחו הכביר מצא נתיבים
משלו לעסוק בו-זמנית הן בעניינים ציבוריים ,הן בלימוד מעמיק עד לשורשי הסוגיא והן בהרצת
תשובות בדבר ה' זו ההלכה ,לכל חלקי תבל ,בשאלות הלכתיות סבוכות בכל ד' חלקי שולחן-
ערוך .עד כדי כך שמביני מדע סבורים היו כי מצויד הוא האיש בשתי מוחות ,ושמא אף
יותר...אמרו על רבי חיים עוזר שכאשר עמד להתפלל ,היו פניו מסמיקות ומתמלאות בפצעים.
חוקרים ורופאים שנדרשו לתופעה המופלאה הסבירו ,כי הללו נבעו ממאמציו העילאיים של רבי
חיים עוזר לצמצם את מחשבותיו בכוונות התפילה .מוחו הרחב לא יכול היה להצטמצם בענין
אחד בלבד .אולם כאשר תבעה זאת ההלכה ,עמל בכל כוחו לחשוב רק על מילות התפילה .הוא
הניח לשעה קלה את כל הנושאים המעיקים שהטרידו את מוחו לפני שעה קלה והתעמק
ב"לפני מי אתה עומד" עד שמרוב צמצום אחר צמצום פרצו פצעים לרוב מפניו המאדימות.
עתה היה הבית שקט .שקט לא בריא .בחדר הפנימי שכבה בתו של רבי חיים עוזר נערה צעירה
לימים ,בת י"ב שנה (ויש אומרים בת ט"ו) על ערש דווי .מחלה אנושה תקפה את הבת היחידה,
דרשו ברופאים ובגדולי המומחים והעלמה הולכת ודועכת כנר .בבת עינו של רבי חיים עוזר
היתה בתו היחידה.לבנים לא זכה ,והיא היתה נחמתו .בלבבו ולבב זוגתו הרבנית נישאה תקווה
כי בהגיעה עיתה עת דודים ,תינשא הנערה לבן תורה ממופלגי בני הישיבות בליטא ,וצאצאים
ככוכבי שמים ימלאו את ביתם .ימלאו את החסר...דבר מחלתה האנושה של הבת ,היכה
בתדהמה את הציבור היהודי בעולם כולו .תלמידי הישיבות די בכל אתר ואתר עמדו בתפילה
והרבו לשפוך תחינה לפני בורא עולם לחוס על חייה של בת גדול הדור ,להותיר שריד ופליט
לבית רבנו שבבל ,לאדם הגדול בענקים .בצר לו שיגר רבי חיים עוזר שליח מיוחד לראדין ,אל
סבא קדישא ,הכהן הגדול מאחיו ,מרן החפץ חיים ,לחלות את פניו ולבקש מלפניו על נפש בתו,
בבת עיניו .שקשוק אופני הכרכרה הידהד בכל הדרך לראדין .ניכר היה בו בעגלון שקיבל תשלום
מיוחד על זריזותו היתרה .הוא האיץ בסוסיו והצליף בהם ללא רחם עד אשר נכנסו בדהרה
לעיירה הקטנה .החפץ חיים ישב אותה שעה בביתו-בקתתו ,שקוע בלימוד גמרא עם בנו רבי
אריה לייב ,כאשר התפרץ הרץ השליח לחדרו ושוועה נוראה בפיו" .הצילו רבי ,חוסה נא ,בתו
היחידה של רבנו חיים עוזר חולה אנושה" .רבי אריה לייב הזדעזע כולו לשמע הידיעה הקשה,
במבט חרד הביט אל פניו הקדושות של אביו ,לבחון מה יענה לעת אשר כזאת .אהבתם של
החפץ חיים ורבי חיים עוזר איש לרעהו היתה גלויה ומפורסמת .בעולם היהודי התהלכה אימרה
בשם רבי מבריסק ,כי "החפץ חיים מאפיל על גאונותו בצדקותו ,ורבי חיים עוזר מסתיר את
צדקותו בגאונותו .החפץ חיים סבר כי חסד גדול עשה הקב"ה עם בניו כאשר שתל בדור עני זה
את רבה של וילנא .בהרבה מן הענינים הסבוכים שהובאו לפניו סמך ידו על פסקיו והוראותיו,
ולא עוד אלא הגדיל לעשות ואמר עליו" :רבי חיים עוזר הוא כלל ישראל! "רבי אריה לייב היה
בטוח ,כי אם בו פגעה הידיעה הקשה בכל נימי נפשו ,על אחת כמה וכמה באביו ,החפץ חיים
עצמו .בודאי יעמוד מיד ,יסתגר בתפילה ויחלה פניו של שוכן מרומים בבכי ובתחנונים לשלוח
מהרה רפואה שלמה לבת החולנית .אם רבי חיים עוזר הוא כלל ישראל ,בתו היחידה אף היא
איננה אדם פרטי ,איננה עומדת ברשות עצמה .בתו של כלל ישראל היא! לתדהמתו הגמורה של
רבי אריה לייב ,לא חל החפץ חיים ולא הזדעזע כלל וכלל .ובשלוות נפש גמורה קיבל את
הידיעה המרה והפטיר בשפה רפה" :השם ירחם" .ותו לא מידי .לא ביקש את שמה של החולנית
עצמה ושם אימה ,כדי להתפלל עליה ,לא התענין בפרטי המחלה .שליחו של רבי חיים עוזר
מהאי גיסא ,ורבי אריה לייב הכהן מאידך גיסא ,חשו חלישות הדעת ועמדו אובדי עצות.השליח
התעשת ראשון ,גחן אל החפץ חיים ולחש שוב באוזניו" ,היא הבת של רבי חיים עוזר" .נעקרה
אנחה כבידה מעומק ליבו הטהור של החפץ חיים ,ואחר-כך אמר" ,שמעתי כבר ,השם ירחם".
רבי אריה לייב לא יכול היה להבליג עוד" .אבא רחימא" קרא בנהמת ליבו" ,לכל העולם כולו יכול

אתה לעזור ,לעמוד בתפילה ולהושיע כל איש יהודי שבא לפניך ,ורק לאהוב נפשך ,רבי חיים
עוזר ,שאתה קראת לו במו פיך "כלל ישראל" ,לו אין אתה יכול להושיע אתמהה? !"נאנח סבא
קדישא שנית וכמה מילים מחרידות נפלטו מפיו" :און אפ צו לאזן א שידוך איז גראניט ?"(והאם
לבטל שידוך כלום הוא בעיניך ?)וידומו גם שניהם ,השליח ורבי אריה לייב .שכן שניהם לא היו
בקיאים יתר על המידה בפרטי הענין וחשש רחוק נתעורר בליבם ,אולי באה העלמה הצעירה
בקשר של שידוכין בחשאי ,ונתפרדה החבילה ,על כך יצא קיצפו של החפץ חיים .בלא
להשתהות אף רגע קל יצא השליח בדהרה לוילנא ,למסור את תשובתו המעיקה של החפץ חיים
לרבי חיים עוזר .בארשת פליאה והשתוממות שמע הגרח"ע את תשובת החפץ חיים" .אינני
יודע על מה הוא סח .הן בתי צעירה היא לימים ,ומפרק האשה נקנית רחוקה היא מאד .מהיכי
תיתי שתעזוב שידוך ,אם עדיין לא נתקשרה בקשר של שידוכין?" והשליח סב על עקביו ויסע
שוב בדרך הארוכה מוילנא עד לק"ק ראדין ,וכבואו לפני החפץ חיים טען לפניו את טענתו של
הגרח"ע" .מי מדבר על הנערה החולנית?" ענה החפץ חיים" ,יבדוק אבי הנערה בעצמו ,האם לא
היה מאורס בנעוריו ,וביטל את השידוך ,הכלה דאז עדיין לא מחלה ,ובגלל קפידתה נענש רבי
חיים עוזר! "כאשר שב השליח מקץ ימים אחדים והביא את דברי קודשו של סבא קדישא,
התחלחל רבי חיים עוזר וספק כפיו בהשתוממות" ,עתה ירדתי לעומק דעתו הרחבה של מרנא
החפץ חיים! רוח אלוקים דברה בו ברבי ישראל מאיר מראדין .אכן ,בנעורי שלחני אבי ומורי ,רבי
דוד שלמה גרודז'נסקי ללמוד תורה בישיבת וולוז'ין ,ובהגיעי לפרקי נתארסתי לפלונית בת
פלוני מעיירה קרובה לוולוז'ין ,אלא מפני סיבה כל שהיא ,הותר הקשר" .כעת נתברר כי מחילה
לא היתה!...רבי חיים עוזר לא התמהמה אפילו יום אחד .דברי קודשו של החפץ חיים היו
בשבילו הוראה שמימית ,מלבד שחוליה של הבת הכביד והלך מיום ליום .החל לברר איה
מקומה של ארוסתו לשעבר ,אבל אפילו הוא ,שמצודתו פרושה היתה בכל רחבי המדינה,
התאמץ מאוד ובקושי רב עלתה בידו לברר הכן מתגוררת אותה אשה ומה שם חניכתה בהווה,
לאחר שהלכה והיתה לאיש אחר .באותו יום בו נודעו לו פרטיה של האשה יצא לדרכו ,חלקה של
הדרך עשה ברכבת ,רתומה לסוס .לאחר יום ולילה ויום הגיע תשוש וסחוט אל ביתה של
האשה .בעל הבית השתומם למראה האורח הנכבד .רבי חיים עוזר אמנם עוד היה בשנות
הבינה ,ושיבה מעטה זרקה בשערו אך כבר בעת ההיא התפרסם בכל ליטא כרבה דעמיה
ומדרבנא דאומתיה" .מה לכבודו בביתי?" שאל בהשתאות" .דבר לי אל זוגתך" ענה רבי חיים
עוזר .בעל הבית נרתע מספר צעדים לאחוריו ביראת הכבוד ,ונכנס אל המטבח להזעיק את
רעייתו שאורח רם -מעלה עמד והמתין לה .ברם ,תגובתה של רעייתו היתה כה מפתיעה עד כי
ניטל הדיבור מפי אישה ,והוא התבונן במחזה בעינים קמות מבלי יכולת לפצות פה .בעלת הבית
הכירה את האורח הנכבד על אתר ,אולם שמץ של התפעלות לא ניכר בה ואף שריר לא נע
בפניה הקשוחות .נראה היה כאילו ציפתה לפגישה זו זמן רב והתכוננה היטב לקראתה" .מה
רצונך ממני?" שאלה בקול צונן .רבי חיים עוזר הבין מנימת דבריה כי כעסה הישן טרם נצטנן.
מיד עמד ראש הגולה ופייס אותה בכל לשון של פיוס ,כי חס ושלום לא היתה כל כוונה לפגוע
בה ובמשפחתה ,אלא מפני סיבה כל שהיא פנו איש איש לדרכו .הכביר מילין וביקש ממנה
מחילה בלב נשבר ,בראש כפוף וברוח נכאה .סיפר לה על מצבה הקשה של בתו והפציר בה כי
למען השם ,תמחל לו בפה מלא .בעלת הבית הביטה בו בעינים יורות זיקים" .על מה אתה
מדבר? מה סבור אתה ,שפגעת בי ,שהצגת אותי ככלי ריק?! נהפוך הוא .אני היא המאושרת
שעזבת אותי!" איש אחר יכול היה להבין מן הדברים  ,שהכל שפיר ויפה .אם כדבריה ,הרי אין
מיחוש ולא בית מחוש של עלבון וצורך למחול .אולם רבי חיים עוזר ,שראש וראשון לכל פיקחים
שבדור היה ,הבין כי ההיפך הגמור הוא האמת .הסביר שוב את נימוקיו של אז ,וביקש ממנה
רחמים .אנא ,נפש בתו בכף המאזנים! "אינני יודעת מה רצונך" שבה האשה על דבריה ,היא
הטיחה בו בהנאה את העלבון" ,כלום צריכה הייתי לך ולשכמותך .והרי בעלי הדגול שיחיה ,עובר
אותך במעלותיו פי כמה וכמה!" ...בעל הבית הציץ כנבהל בזוגתו המדברת כמי שנתבלעה
דעתה .וכי מה הוא ,תלמיד חכם ממוצע ,מול מלך גאוני ליטא .רבי חיים עוזר עצמו ,נפלו פניו
באותה שעה ,ותישח קומתו עד עפר .הבין כי נגזרה גזירה .אין האשה מסכימה למחול לו בשום
פנים ואופן .בלב כבד נפרד מבעלי הבית ושב לביתו הרמה ,בוילנא רבתי .בהגיעו הביתה לא
התפלא כלל לשמוע כי מחלתה של הבת החמירה באותם ימים עוד יותר ,וכי היא מפרפרת בין
חיים למוות.עוד ימים אחדים שכבה העלמה על ערש דווי ,וכאשר התקרבו שעותיה האחרונות,
הסתגר רבי חיים עוזר בחדרו וכתב עשרות מכתבים דחופים בענייני הלכה ועסקי ציבור שאינם
סובלים דיחוי ,ומדי פעם היה חש לחדר בתו הגוססת לראות מה מצבה" .הא כיצד?" שאל אותו
אחד ממקורביו" .איך יכול אבא שבתו יחידתו נאבקת על שעות חייה האחרונות ,לעזוב את
מיטתה ולשבת ולכתוב בשלוה כזו?!" "היא הנותנת" ,הסביר רבי חיים עוזר ופניו הקדושות
מפיקות נוגה" ,יודעני כי בעוד זמן קצר אהיה אונן ,ולא אוכל לעסוק עוד בשום דבר ,והציבור
הגדול מה יהא עליו? אין איש מישראל צריך להיענש בגיני".
(סיפור לשבת מאת יאיר וינשטוק)

לשון הרע על כהן
משה סיפר ליעקב דבר שאינו טוב על חברם המשותף דוד.יעקב הביט בו
בתדהמה ואמר לו" :הידעת שמלבד לעבור על כל איסורי לשון הרע ,עובר
אתה אף על מצות עשה של 'וקדשתו' ,בו אנו מצווים לכבד את הכהן
ובודאי שלא לדבר עליו לשון הרע?!".
משה הסמיק ,אך ניסה להצטדק בטענה מעניינת" .התורה מצווה עלינו
לכבד את הכהן דוקא בפניו .אך מי אמר שאם אדבר עליו לשון הרע מאחורי
גבו ,גם אבטל את מצות כיבוד הכהן? והרי הכהן אינו יודע שבזיתי אותו!".
מי משניהם צודק?
ֶחם אֱל ֶהיך הוּא ַמ ְק ִריב" .ואמרו חז"ל
ׁ ְּתו ּכִי ֶאת ל ֶ
נאמר בתורה " :ו ְִק ּדַש
(גיטיו נט ,א)" :וקדשתו לכל דבר שבקדושה תנא דבי רבי ישמעאל וקדשתו
לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון".
מדברים אלו ,וממקומות נוספים בש"ס שמובאת הלכה זו ,נראה שצריך
לכבד את הכהן דוקא בפניו ,אך לא כשהכהן אינו עומד לפנינו.
הגאון האדר"ת זצ"ל ,רבה של פוניבז' ,מיר וירושלים ,כותב בספרו
'חשבונות של מצוה' ,שהוא תמה על דברי ידידו ,רבינו בעל החפץ חיים
זצ"ל ,הכותב (בפתיחה לעשין ,ט) ,שהמדבר לשון הרע על כהן ,עובר על
מצות עשה של "וקדשתו" .והדברים אינם נראים ,כיון שהכהן אינו נמצא כאן,
ולא שייך לכבודו.
ואולם המעיין בספר חפץ חיים ,יראה שרבנו עצמו נגע בנקודה זו .החפץ
חיים כותב שם בספרו שאם מדבר לשה"ר על הכהן ,והוא גינהו בפניו ,עובר
על 'וקדשתו' .הרי שהחפץ חיים בעצמו סבר כך ,שעיקר מצות 'וקדשתו'
נאמרה רק כשהכהן נמצא בפנינו ,אך לא כשמדבר לשון הרע שלא בפניו.
ואמנם בבאמ"ח כתב שאפשר שגם שלא בפניו עובר ,שכיון שראינו שכל כך
הקפידה התורה על כבוד הכהן ,אפשר דבזה שמטה אוזנו ושומע את בזיונו
או מחרפו שלא בפניו ,עובר ג"כ על מ"ע זו.
והנה מנהגו של מורי ורבי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א הוא למיין את מאות
מכתבי השאלות שמקבל ומשיב עליהם ,בקדימות של כהן ,לוי וישראל,
דס"ל לרבנו שליט"א דגם בכה"ג מקיימים מ"ע ד'וקדשתו' .ושאלתי אותו

שאם בפשטות מ"ע ד'וקדשתו' שייכת רק לכבד הכהן בפניו ,אך לא כאשר
לא נמצא לפנינו .וגם אם כנים דברי החפץ חיים דה"ה כשמחרף את הכהן
בפני אחרים ,עובר על 'וקדשתו' ,מ"מ לא מצינו שה"ה שצריך לכבד את
הכהן כשנמצא בינו לבין עצמו ללא שום אדם אחר וללא הכהן.
והנה אמנם החפץ חיים פסק בספר אהבת חסד פ"ו שצריך להקדים את
הת"ח והכהן והלוי בהלוואה ובכדי חיותו ובכל ענין של בקשת טובה ,ומ"מ
לא נראה שהוא מדין 'וקדשתו' ,אלא מדיני קדימה ,שאנו צריכים להעדיף
את הסיוע לכאו"א ע"פ מדרגתו ,וכדמצינו בהוריות (יג ,א) שמשוח בשמן
המשחה קודם למרובה בגדים ,מרובה בגדים קודם למשיח שעבר מחמת
קריו ,משיח שעבר מחמת קריו קודם לעבר מחמת מומו וכו' ,משוח מלחמה
קודם לסגן ,סגן קודם לאמרכל וכו' ,וממזר קודם לנתין ונתין לגר וגר לעבד
משוחרר.
וההשלכה ההלכתית בדבר תהיה אם יש לפני אדם מספר מכתבים והוא
מתכוין לשולחם בדואר בבת אחת ,אזי אם יש בקדימות מכתב הכהן משום
'וקדשתו' ,מצד האדם ,שהישראל צריך לכבד את הכהן גם שלא בפניו ,אזי
יצטרך המשיב להשיב קודם לכהן ,למרות שבסופו של דבר יגיעו כל
המכתבים כולם לדואר ביחד .אך אם הנכון הוא כנלענ"ד ,דבכה"ג ליתא
למ"ע של 'וקדשתו' ,כיון שאין הכהן בפניו ,א"כ רק כאשר כתיבת המכתב
תביא לכך שהמכתב יגיע לכהן לפני האחרים ,צריך להקדים השבת המכתב
לכהן .וזה מהדין האחר של דיני קדימה לכהן בכל עניני טובה .אך אם
מבחינת שליחת המכתבים והדואר ,יגיעו כולם בשווה ,א"כ ל"ש לכבד את
הכהן בעצם כתיבת מכתב אליו לפני האחרים ,כאשר הוא עצמו אינו יודע
מכבוד זה ואינו מתכבד בכך .ואכן ,הגר"ח קניבסקי שליט"א פלפל עימי
בענין ,ולענין זה כתב שהוא מקדים את הכהנים מפני שלפעמים קדימות
ענייתו למכתבים ,גורמת שהמכתבים נשלחים לכהנים לפני הישראלים.
סוף דבר ,לדעת החפץ חיים ,יתכן שהמדבר לשון הרע גם שהכהן אינו בפניו,
עובר על 'וקדשתו' ,ואילו לדעת האדר"ת ,לא נחשב שביטל את מצות
(שמואל ברוך גנוט מח"ס ויאמר שמואל ושאר ספרים)
'וקדשתו'.
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