
  

  

תשע"ז -פרשת משפטים 

  "טעם קדימת דיני בין אדם לחבירו לדיני בין אדם למקום בתורה
הנה פרשת משפטים (שמות כ"א א'). "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", 

, ויש להבין מהו טעם הדבר שמיד לאחר עוסקת בדיני ממון שבין אדם לחבירו
והקדימה  -  פרשת מתן תורה פתחה תורה בדינים שבין אדם לחבירו דווקא

וביאר בזה הגאון רבי       את דיני בין אדם לחבירו לדיני בין אדם למקום.
ישראל סלנטר זצ"ל, שזהו כדי להודיע את גודל חשיבות ומעלת 'בין אדם 

' שחשוב אצל הקב"ה לא פחות מבין אדם למקום, ולבל נטעה להניח לחבירו
ונהיה ח"ו כאותם  -את עיקר הדגש בעבודת ה' רק על בין אדם למקום 

שבמילי דשמיא הם מדקדקים בקלה כבחמורה, אבל במה שנוגע לבין אדם 
אלא נדע שגם דיני בין אדם לחבירו לחבירו הם מושחתים במידותיהם רח"ל, 

  . ם מפי הגבורה, והם חשובים באותה המידה כבין אדם למקוםניתנו משמי
וזכורני שקודם תפילת נעילה היה מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל דורש 
בבכיות ודמעות שליש ומעורר על עוון גזל, והיה אומר שבנעילה מתפללים 
"למען נחדל מעושק ידינו", והרי שבשעה גורלית כזאת שגזר דין מוות וחיים 

וים ועומדים, מתפללים על גזל ועל עושק חבירו דווקא, ומזה נבין כמה תל
ומו"ר זצ"ל היה מוסיף שאין הכוונה רק לבעלי בתים      חמור הוא עוון גזל.

אלא גם בבן תורה שאינו שעוסקים במשא ומתן אשר שייך בהם גזל והונאה, 
ם ומשום שהישיבות והכוללי, מתעסק במסחר יכול להיכשל הרבה בגזל

מוחזקים על ידי תורמים שכל מטרתם הוא שבני הישיבה או הכולל ישקיעו 
עצמם בלימוד התורה, ואם בני הישיבה או הכולל מבזבזים את הזמן, הם 
נתפסים בעוון גזל, שהרי הם אוכלים פיתם מכסף שניתן להם על מנת 

", והוסיף עוד, שמצוי מאוד שבני תורה נכשלים ב"ענפי גזל    שיעסקו בתורה.
על  גזלןעין שאם בא לשוחח עם חברו או להפריעו בשעה שלומד, הוא נחשב כ

  שגוזל את זמנו ומאבדו  מלימוד תורה להבל וריק.

  ביאור דברי הזוה"ק בתחילת הפרשה
(משפטים צ"ד ע"א) בזוה"ק .(שמות כ"א א')"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", 

"אלין  - ם ואלה המשפטים אשר תשים לפניה איתא "פתח ר' שמעון ואמר
"סדורין מהו הכוונה  –. ודברי הזוה"ק צריכים פירוש אינון סדורין דגלגולא"

ופירש בזה הבעש"ט הקדוש, דהנה לפעמים האדם מתחייב    דגלגולא". 
בבי"ד רק משום שאין לו עדים כשרים להוכיח את דבריו, אבל כלפי שמיא 

שהצדק כדבריו, וכדי שלא יקשה לו איך יתכן שדיני התורה ישמשו  גליא
לרעתו ולשפטו שלא כדין, והלא התורה היא תורת אמת ודרכיה דרכי נועם, 

זהו  - על זה ביארו בזוה"ק שטעם הדבר הוא מפני שזהו "סידורין דגולגליא" 
וני, היה חייב ממון זה לפלהוא בגלגול הקודם כנראה שוהינו סדר הגלגולים, 

ועכשיו בגלגול זה הזמין הקב"ה לידו הזדמנות לתקן את שעיוות ולהחזיר את 
  החוב, ולכן כדאי לשלם, שבזה הוא מתקן את פגם נשמתו מהגלגול הקודם.

ונראה לפרש בזה עוד, ש"גלגול" אין הכוונה דווקא מגלגול קודם, אלא הכוונה 
[והוא כעין לשון , שהקב"ה מגלגל עליו עונש אחר תחת עונשו שהיה ראוי לו

שלפעמים הוא נתחייב  שחיובו המקורי מתגלגל עד שנהפך לעונש אחר], –"גלגול" שבועה 
עונש חמור כעונש מיתה או עונש אחר, ולמעשה אין הקב"ה מביא עליו את 
עונשו הראוי לו כדי שלא לצער את בני משפחתו או מחמת טעם אחר, ואז 

והו בבית דין חיוב ממון אע"פ שיחייב - הקב"ה מגלגל עליו עונש אחר 
וייחשב לו כאילו נענש  –שבאמת אינו חייב כלל, ובזה יהא לו כפרה על עונשו 

        בעונשו החמור שהיה מגיע לו מעיקר הדין.
ומזה יוכל האדם להתבונן ולהתחזק בשעה שח"ו באים עליו ייסורים או קשיים, 

, וכדאי לו או עונש אחר יתהויתכן שבזה מתכפר לו עונש מ -  שהכל לטובתו
  לסבול מעט כדי להסיר מעליו ייסורים נוראים וקשים יותר שנגזרו עליו.

  הקב"ה שופט כל אדם לפי מצבו
, שדיני התורה הם "לפניהם"יש לפרש לשון (כ"א א'). אשר תשים לפניהם", 

דווקא "לפניהם" והיינו לפני עם ישראל, אבל בדיני שמים שופטים באופן 
שונה לגמרי, שבדיני אדם אם נתפס אם על גניבה דנים אותו בשווה בין אם 
הוא עני ובין אם הוא עשיר, אך בדיני שמים יש חילוק ביניהם, שעל העשיר 

סתו כל הצורך, ומשפטי ה' התביעה מרובה יותר למה גנב והרי היה לו פרנ
לפני בית דין  –תהום רבה ולכל אחד עונש אחר כפי מצבו, ורק "לפניהם" 

  שופטים לפי כלל אחד לכולם בין עשיר ובין עני.

  משפט עבד עברי מלמדנו על כל תורת העונשין בתורה הקדושה
ן , נוכל ללמוד מכאעבד עברילכשנתבונן בדין (כ"א, ב'). ", כי תקנה עבד עברי"

, התורה, ואיך שתכלית כולם הם רק כדי לתקן את נפש האדם דיניעל יופי 
 מענישים את הגנב , דהנה אצל הגוייםכדי להתנקם בוונשים אינם ואפילו הע

 זה אינו גורם לו להטיבוומשליכים אותו לבית הסהר, אך באמת הרבה פעמים 
בחברת כששוהה שם זמן מרובה  תקלקלהוא רק מאלא אדרבה  ,דרכיו את

לא כן ותר, אולם להיות גנב גדול יומתלמד שם איך  –פושעים וגנבים כמותו 
ת החוטא שלא ישוב על לחנך אגם העונשים נועדו  ,אצל תורתינו הקדושה

דמי וגם לתקן את העבר, ולכן הגנב נמכר לעבד עברי, כדי שב חטאיו בעתיד
שיבין כמה  -יש בזה גם חינוך לעתיד ו ,מה שגזלאת שיב יוכל לההמכירה 

ה דינו להיות במעמד שפל הגניבה היא דבר מאוס ומתועב, שמחמת הגניב
שיתחנך חינוך תמידי במשך שש שנים, ויראה איך נראה כעבד, והעיקר בזה 

חיי תורה ומשפחה בבית יהודי, ולכן הבעה"ב חייב לכבדו ולתת לו מאכל 
אם אין לו אלא כר מצינו שביותר ו ,(וכדאיתא בקידושין כ"ב ע"א)ומלבוש שווין לשלו 

, והוא עצמו ישן בלא כר אחת, צריך להעדיף את העבד ולתת לו את הכר
העבד יראה איך שהבית של כדי שוכל זה הוא (וכמבואר בתוס' שם כ. בשם הירושלמי), 

יבין את האור שבמשפטי התורה,  יהודי שומר תורה ומצוות מלא חסד, ואז
  ישתוקק לחיות חיי תורה.      וכמה מתוק לחיות חיי תורה, ועי"ז

בזויה שכנענית שפחה לישא לו  םמתיריבאותו הזמן גם יחד עם זאת ו
שיבין  כדי אפילו בעל כרחו אותה אסורה לישראל, ומוסרין לו ומופקרת ו

, וגם שיראה את החילוק בין חיי תורה לחיי בזוי שמקומו עם שפחההגנב כמה 
קדושה וישתוקק להיות כמותו ולחזור  הפקרות, ויתבונן בחיי אדונו שחי חיי

ולאחר שש שנים אם הוא אומר "אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת       למוטב.
בני", הרי בהכרח שלא קלט את החינוך הישראלי, שהרי הוא רוצה להמשיך 
לחיות חיים בזויים ומגושמים יחד עם שפחה, וכיון שנשאר ריק לגמרי כמות 

לעם ישראל שהם עבדי ה', ולכן ממשיך להיות  שהיה, הרי שאינו שייך כלל
פרשת עבד עברי היא שזהו ביאור העניין ו    עבד ורוצעין את אזנו במרצע.

ומשום שכאמור דין זה משמש הראשונה בכל דיני הממון שבפרשת משפטים, 
  שכולם נועדו לתקן את נשמת האדם. המשפטים שבתורהלכל שאר כדוגמא 

  םביאור יסוד חיוב חובל באד
 –(פ"ג בגמ' בב"ק (כ"א, כ"ד). ", עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל"

שהמזיק חייב בעקירת עין תחת מה  –פירשו חז"ל שאין הכוונה כפשוטו  פ"ד)
והדבר תמוה מאוד איך מתיישב    שעקר עין חבירו, אלא הכוונה עונש ממון.

שאינו חייב כלל  פשוטו של מקרא, ומדוע נכתב "עין תחת עין" בשעה
שבאמת יסוד חיובו הוא עקירת פירש בזה אדוננו הגר"א ז"ל, ו    בעקירת עינו.

שכאשר עשה לחבירו כן ייעשה לו, ותשלום הממון הוא כ"כופר" תחת  –עינו 
[ויסוד חיוב העין, שחסה עליו תורה שלא ייעקר עינו ולכן אינו חייב אלא ממון. 

צ"ל, שתשלומי חבלה אינם כתשלומי נזקי ממון שיסודם להשלים את הדברים כבר ביאר הגר"ח מבריסק ז
שיסוד חיוב תשלומי חבלה הוא  מתבאר היטבהחסר, אלא יסוד החיוב הוא עונש על הגברא, ולפי דבריו 

   בעונש דעין תחת עין אף שאין בהם השלמת החסר לניזק, ואכמ"ל].
בחבירו, הוא ייענש ויש ללמוד מזה שאם לא עשה תשובה על עוונו שחבל 

  המגיע לו מעיקר הדין בעקירת עינו.  בשמים כפי עונשו החמור

  הנהגת האדם בשעת נתינת צדקה
יש לפרש בכוונת תיבת (כ"ב, כ"ד). ", עמך"אם כסף תלוה את עמי את העני 

"עמך", שעל האדם להרגיש בשעת נתינת הצדקה כאילו הוא שותף יחד עם 
 –וכביכול גם הוא עצמו עני, ואז הוא יבין את רגשותיו של העני  –העני במצבו 

כמה קשה לו לבקש צדקה, וממילא ינהג אליו בדרך של כבוד, ואף יוסיף דברי 
ח"ו כאותם ניחומים ועידוד על ליבו של העני, ולא ינהג אליו בדרך ביזיון 

  יעזוב אותם. כבר שמראים לעני שהם קצרי רוח ומצפים שהוא 
שהדבר בא לרמז לאדם שבשעה שהוא בזה באופ"א, יך' הקדוש פירש וה'אלש

 –נותן צדקה לא ידמה שהוא 'נותן' משל עצמו, אלא אדרבה "את העני עמך" 
והכסף הזה הוא בעצם חלקו של העני, אלא הכסף של העני נמצא אצלך, 

  .שהקב"ה הפקיד את כספו של העני ביד העשיר כדי שיתן צדקה
שהכותב (קל"א ע"ב) דבר נפלא, שכמו שמבואר בגמ' בב"ב והוסיף האלשיך הק' 

בשטר שכל נכסיו יהיו לבן אחד מתוך כלל בניו, בוודאי לא נתכוון לתת בדרך 
מתנה אלא רק לעשותו אפוטרופוס, ומשום שזהו אומדנא ברורה שבוודאי 
האב לא יניח את שאר בניו ריקנים ויתן את כל נכסיו רק לאחד, כמו כן גם 

יתכן שיתן עשירות גדולה רק ליהודים יחידים ויקפח את שאר בניו  הקב"ה לא
את  , ובהכרח שלא נתכוון הקב"ה אלא לעשותואביוניםלהניחם עניים 

  .לעניים מהפקדון שבידםכדי שידאגו לתת  העשירים אפוטרופסים על הממון

  חומר איסור ריבית
עונשו חמור מאוד ו, איסור ריבית חמור מאוד(כ"ב, כ"ד). "לא תהיה לו כנושה", 

המלוה בריבית אינו קם בתחיית ש(הובא בתוס' בב"מ ע' ע"ב ד"ה תשיך) וכמבואר בחז"ל 
ועובדא הוי בזמן הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל, בגביר אחד שהיה    .המתים

מלווה ליהודים בריבית, והזהירו אותו ולא שמע, ובשעה שמת דרשו ה"חברה 
" מבני משפחתו סכום גדול על מקום קבורתו, והמשפחה סירבו לשלם קדישא

לונן לפני מושל העיר על שה"חברה קדישא" עושקים אותם שלא והלכו להת
להגאון רבי עקיבא אייגר ושאל אותו מהו פשר הנהגה המושל קרא    ביושר.

  !הודעה חשובה
הוכיח , עיני רבינו שליט"א מסולפים כנגד כשרות הבד"ץ העדה החרדית בעופות, והיו הדברים למראהדברים שבוע ה לאחר שפורסמו

  "ץ ללא שום פקפוק".מותר לכתחילה לאכול מכשרות הבד"אין בדבריו ממש, דברים הללו ממש ואמר רבינו שאין ב
  ).יהיה מקום בגליוןבאם  – (בשבוע הבא נשתדל בל"נ להביא את הדברים המלאים 

 



זו, והשיב לו הגרעק"א, שאנחנו מאמינים בתחיית המתים, ואנו יודעים שכל 
עד תחיית המתים, אולם  –חד שרוכש מקום לקברו אין זה אלא לזמן קצוב א

אדם זה שהיה מלווה בריבית הרי לא יקום לתחיית המתים, וא"כ מקום קברו 
יהא קנוי לו לעולם, ועל זה דורשים מחיר יקר בהתאם לזמן שבו ישהה 

  הדברים מצאו חן בעיני המושל והצדיק את ה"חברה קדישא".ובקברו. 

  דין של מעלה דנים כפי הכרעת הרוב בבית דין של מטה בית
, בשנת תרצ"ו - בשנים שלפני הקמת המדינה (כ"ג, ב'). "אחרי רבים להטות", 

הציעו האו"ם לחלק את ארץ ישראל מחצה ליהודים ומחצה לערבים, וגדולי 
ואם להודיע  - הצעה זו על לדון  גדולההבכנסיה ישראל זצ"ל התאספו 

שהחרדים מסכימים או מתנגדים להצעה זו, ונחלקו שם הגדולים 
והאדמורי"ם אם לקבל הצעה זו או שאסור לנו לתת בידיים שלטון לציונים. 

בנו של מרן הגרי"ז זצ"ל, שבאותה תקופה  -  וסיפר לי הגרי"ד סולוויצ'יק זצ"ל
"ל, ומרן זצ"ל חקר למרן הגרי"ז זצזצ"ל (גאב"ד לוצק) הגיע הגר"ז סורוצקין 

והרב סורוצקין ומה אמרו רוב גדולי ישראל,  –אצלו מה היה תוצאות האסיפה 
זצ"ל ביקש לחמוק מזה ולא ענה בזה דברים ברורים, והגרי"ז שאלו שוב ושוב 

 –מה היתה ההחלטה הסופית, ותמה הרב סורוצקין ושאל את הגרי"ז 
רבנים החליטו, והלוא כל כך לדעת מה ה ניםמתעניי ם"בריסקער רב מה את

בלאו הכי האומות אינם מתחשבים ברבנים", והשיב לו מרן הגרי"ז זצ"ל 
מקור לכך מדברי והביא שבשמים מכריעים כפי שגדולי ישראל הכריעו כאן, 

היתה שחשש שכיון ששבנא וסיעתו  ושחזקיה"ו ע"א) כ(הגמרא בסנהדרין 
מסר ירושלים ביד ידעתם למסור את ירושלים לסנחריב היו הרוב, לכן ת

סנחריב, שהרי בשמים פוסקים כפי הרוב כאן, עד שאמרו לו שמנין רשעים 
 אינו מן המנין, ומפורש בגמרא שבשמים תולים הפסק ברוב גדולי ישראל,
וא"כ אמר מרן הגרי"ז זצ"ל שגם אודות הקמת המדינה הדבר תלוי בשמים 

כימו להקים מדינה, כפי הכרעת רוב גדולי ישראל, ואם רוב גדולי ישראל יס
  הרי שח"ו יסכימו כן בשמים.

  אין הלכה כרבים אם הם פוסקים נגד התורה הקדושה
"יחיד ורבים הלכה (כתובות כ"א, ועוד) הנה אמרו חז"ל (כ"ג, ב'). "אחרי רבים להטות", 

זי"ע, למה אמרו חז"ל  כרבים". ותמה הרה"ק בעל ה"דברי יואל" מסאטמאר
שהרי ההפך  - "יחיד ורבים", והרי לכאורה היה ראוי לומר "מיעוט ורבים"

     מרבים זהו ה"מיעוט" ולא ה"יחיד".
יחידו של  –והשיב בדרך רמז, ש"יחיד" מרמז על הקב"ה שהוא נקרא "יחיד" 

עולם, ואין הלכה כרבים אלא עם יש להם את ה"יחיד" עמהם, אבל אם הם 
  כנגד מה שנפסק בתורה הקדושה, אין הלכה כמותם. פוסקים

  נגד ישראלמדוע אין הולכים אחר רוב גויים 
 מסופר שאיזה מלך שאל את רבינו יונתן אייבשיץ(כ"ג, ב'). "אחרי רבים להטות", 

זצ"ל, בתורה שלכם כתוב אחרי רבים להטות, והלוא רוב העולם אינם סוברים 
כמו היהודים [בענייני אמונה], ואם כן חייבים אתם ללכת אחר הרוב, והשיב 
לו: דין רוב הוא רק כשיש ספק, שאז הרוב מכריע, אבל לנו אין ספק כלל 

אלחנן ווסרמן והקדוש רבי      באמיתות התורה ולא שייך בזה ענין של רוב.
טעם זצ"ל השיב בזה בפשיטות, שהגויים אינם צד כלל בנידון זה כיון שה

שכך יצא להם לאחר שחיפשו טעות שכלית שהם כופרים בקב"ה אין זה מפני 
 ורוציםמשוחדים את האמת, אלא מעולם הם לא חיפשו את האמת, שהרי הם 

  לעולם. מנהיגשיש לקבל את האמת ואינם מוכנים לחיות כתאוות ליבם 

  נקיות משנאה שלא כדין על הרשע
עמו",  תעזוב עזוב לו, מעזוב וחדלת משאו תחת רובץ שנאך חמור תראה "כי

הקשו על פסוק זה, שהלא אסור לשנוא יהודי ע"ב)  קי"ג (פסחיםבגמ' (כ"ג, ה'). 
 שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך, ותירצו שמדובר כשהוא יודע שחבירו

(ד"ה שראה) והקשו התוס' שם  עבר דבר עבירה, ובאופן זה מותר לשנאותו.   

שבגמ' בב"מ מבואר שאם יש לפניו שתי אנשים הזקוקים לעזרתו, אחד הוא 
[וגם באופן שאצל השונא אוהבו והשני הוא שונאו, יש להקדים לעזור לשונא, 

ם פריקה לטעינה משום זהו 'טעינה' ואצל האוהב זהו 'פריקה', ובעלמא הרי יש להקדי

ומשום ש'לכוף את יצרו עדיף'. והקשו התוס' איזה עניין יש צער בעלי חיים], 
לכוף את יצרו, והרי הוא שונאו כדת וכדין מאחר שראה בו דבר עבירה, ומה 

 שהוא טעם יש לכוף את יצר השנאה. ותירצו התוס' וז"ל "ויש לומר, כיון
 האדם לב כן לפנים הפנים כמים) כז שלימ( דכתיב אותו שונא חבירו גם שונאו,
  יצר", עכ"ל. כפיית ושייך גמורה שנאה לידי כך מתוך ובאין לאדם,

את יצרו זהו רק על תוספת השנאה שבאה  והיינו, שכל מה שצריך לכוף
כתוצאה ממה שהוא מרגיש שהשני שונא אותו ועל כך הוא משיב לו שנאה 
על שנאתו, ועל חלק זה של השנאה המיותרת נצטווינו לכוף את היצר, 
ומחמת זה יש להקדים את הטעינה אצל השונא לפריקה אצל האוהב, אף 

של האוהב שרובצת תחת  אצל בהמתו –שהדבר גורם לצער בעלי חיים 
  משאה, אבל לכוף את יצרו הוא דבר הקודם לכל.

, מינים ואפיקורסים[ואגב, הדברים ברורים שאין דברי התוס' אמורים על 
לשנאותם שעליהם אין בכלל מצווה לפרוק או לטעון, ואדרבה, מצווה 

וכמוש"כ התוס' בקידושין בתכלית השנאה, ועליהם נאמר באבוד רשעים רנה, 
שהרשעים מצווה להכותם ולבזותם ולזלזל בהם, אלא מדובר "ב ע"ב ד"ה זקן) (ל

מצוה על הרואה לשנוא אותו על אף שאחד שנכשל באקראי, שכאן על 
ולאדם זה נצטווינו אין לשמוח לתקלתו, מאידך שעשה דבר עבירה כזה, אבל 

  .]ובכגון זה עליו לכפות את יצרולעזור בפריקה וטעינה, 
, שגם כאשר צריך וזהו באמת דרגה מופלגה של עבדות מוחלטת לבורא עולם

לשנוא את מי שראה בו דבר עבירה, אבל צריך להכניע את השנאה המיותרת 
שאינה באה על דבר עבירה, ולזכך את מידותיו באופן שיפריד ויברר את חלק 

אות את ובדור האחרון זכינו לר      . השנאה המיותרת על הנגיעות העצמיות
המשגיח דפוניבז' הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל שהיה סמל ודוגמא של 

וזכיתי , לא שום נגיעות אישיות בלא מעשיו'עבדות' מוחלטת לבורא עולם ב
להכירו בשעה שהתגוררתי בבני ברק בשכנות אליו זצ"ל, והיה חלון ביתנו 

ני הייתי מבחין בו, פונה לעבר חלון ביתו, והיה הוא מבחין בי בכל לילה וא
קיץ וחורף לא ישבותו,  –הצדיק בעבודתו בכל יום ולילה וזכיתי לראות את 

בכל יום ולילה באותה השעה בדיוק ללא שום שינוי, ולא היה שייך אצלו 
מושג של תאווה עצמית, ובכל יום אכל את אותו האוכל בלא שום מטעמים, 

  ייו לבורא כל עולמים.וכפה את יצרו, וביטל את ח

  )כ"ה שבט -יומא דהילולא אשר חל השבוע הובא לרגל ( לקט עניינים אשר שמע וראה רבינו אצל הגה"ק רבי מרדכי פגרמנסקי זצ"ל
בליל הנישואין לאחר החופה וקודם הסעודה, ביקש רשות מאשתו שסיפר ] א

'פרק כיצד הרגל' בב"ק. וסבר  –ללמוד במשך זמן מה, והתיישב ללמוד גמרא 
שאשה יכולה למחול על חיובו של הבעל לשמחה בשבעת ימי המשתה, ואילו 
מצד חיוב השמחה שלו, כיון ש'פיקודי ה' ישרים משמחי לב' הרי שאין לך שמחה 

  דולה מלימוד התורה. [עי' תשובות והנהגות אבעה"ז סי' תשנ"ד]. ג
] פעם אירע ששאלתי אותו קושיא מ'תוספות' ערוך על חידוש שאמר לי, והוא ב

לא ידע לתרצה, אך גם לא חזר בו מהחידוש, רק העיר לי בלשון זה: "לכאורה 
אתה צודק, אבל שמעתי אומרים על ה'נודע ביהודה' שחידש איזה חידוש, 

בל אינני חוזר בי ושאלוהו מאיזה 'תוספות' או גמרא, ואמר אין לי תשובה על כך, א
מדברי, היום אני זקן ואיני יכול להתעמק בנושא כבעבר, אבל אי לי ספק שבשעת 
מעשה ידעתי את זה. והנה אני לא אוכל לומר על עצמי שאני 'נודע ביהודה', אבל 
יכולני לומר, כי אני בטוח שבעת שחידשתי זאת לפני המלחמה ידעתי גם את מה 

ב לך, ומה שאיני יכול לתרץ זאת כעת, אין זה שאתה שואלני עתה, והייתי משי
נראה מדבריו שלאחר המלחמה היה ניכר בו איזה חולשה בכישרון (וראיה שלא צדקו דברי". 

  . )מחמת התלאות שעברו עליו

] היה מתכנס בשבת בחדרו ולא יצא ממנה, וכנראה משום שחשש מהוצאה ג
  ורייתא". מרשות לרשות בפאריז, שלדעתו רשות הרבים שם הוא דא

כן לא הבין איך יכולים לצאת לרחובה של פריז בשבת, היות וחייבים גם על חצי 
שיעור, מה שמחייב לנקות את הבגדים שוב ושוב, שמא ואולי נשאר איזה מוך 

  חצי שיעור!.. תקוע בקפלים ובסדקים, ושמעתיו קורא בקולו "דאורייתא.
מפראג  –ה שעשה ברכבת ] שמעתי מתלמידיו בפריז, שבמשך כל הדרך הארוכד

  ועד לפריז, לא ישב כלל מחמת חשש לשעטנז בריפוד המושבים".
ואף בעניינים  –] זכורני שהוא היה נזהר ביותר בענייני בריאות גופו בעשי"ת ה

שבמשך השנה לא היה נזהר בהם, ואמר לי שזהו מפני פחדו לעבור ח"ו בעשי"ת 
  אין ללמוד מזה קולא למקום אחר לעבור על דברי הרופאים"). (וכמובןעל דין "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", 

] סיפר לי על גדול אחד זצ"ל שלא בירך על התפילין שלו מחמת שחשש שמא ו
         הריבוע של התפילין אינו ריבוע גמור כדת וכדין.

שהתקיימה  ה"דבר אברהם" - לא הלך ללוויה של ה'קובנר רב'  ] סיפר לי שהואז
ל קובנה, אבל לאחר זמן , כיון שחשש שאם ילך ללוויה ימנו אותו לרבה שבגטו

  שהותר לבטל מצוות לוויה.  לו אין נראה  חשבון זה, ומשום שבעבור הוא התחרט
כל הסת אמרו עליו שמעולם לאו] היה מופלג מאוד במידת שמירת עיניים, ח

זולת מה שקיים דינא דגמרא ד"אסור לאדם לקדש אשה עד  בצורת אשה
שיראנה", ויש אומרים דאפילו בדידיה לא אסתכל. וסיפרה לי דודתי מרת רעכא 

אשר כנודע התעסקה הרבה בענייני הצלה והיתה באה אליו מידי יום להתייעץ (שטרנבוך ע"ה 

  כלל ומעולם הוא לא הסתכל עליה.  פניה שהוא לא הכיר את, )עמו בענייני הצלה
] בהיותו צעיר לימים נחלה במחלה הנוראה, וסבל ייסורים נוראים, וכאשר ט

הרופאים ביקשו להרגיע את כאביו ולתת לו תרופות משככי כאבים (מורפיום), 
" הוא סירב לקבל ורצה לקבל ייסורים באהבה, והוא גם עמד בתוקף שה"אחות

  שכן מימיו לא הסתכל בצורת אשה. –שם לא תשרת אותו 
כורני שבשעה שבאתי לבקרו בבית החולים בשכבו על ערש דוי כשבועיים ז] י

כאשר כבר איבד את מאור עיניו וסבל הרבה ייסורים, הוא התפלל  –לפני פטירתו 
 אז תפילה נוראה לקב"ה ואמר: "ריבונו של עולם חטאתי לפניך, אני חייב לקבל

ייסורים כדי להזדכך, ואני מבקש ממך תן לי ייסורים כמה שמגיע לי, אבל תן לי 
את כל הייסורים כאן בעולם הזה כדי שאזכה לבוא לעולם הבא לאחר זיכוך גמור, 

והרופאים שם עמדו (נקי ללא רבב חטא, ואל תשאיר לי שום חובות לעולם הבא", 
  .)יסורים נוראים כאלו ברצוןמן הצד בהתפעלות עצומה איך יכול אדם לסבול י

כאילו ו – שאין לקרוא לשלטון החופשיים בארץ ישראל בלשון "מדינה" זעק] יא
וכמו שאמרו חז"ל עפ"י חוק, שהרי אנחנו עדיין תחת שעבוד מלכויות,  הם מדינה

ועל כן ראוי , "אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד"
שנטלו לעצמם את השלטון בכח הזרוע. –לקרוא לשלטון בשם "ממשלה" 
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