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לקט מיוחד על הקשר המיוחד בין מרן החזו"א ומרן הרב שך זיע"א, לרגל יומא דהילולא
יִקם" )בראשית י"ח, כ"ד(  ים ַצּדִ ִ "אּוַלי ֵיׁש ֲחִמּשׁ

 עומדים אנו בזמן קשה מחד גיסא, ובזמן גדול מאידך גיסא, שנזדמנו שני 
ימי ההילולא דהנהו תרי אריוותא, סמוכים זה לזה, דמרן החזו"א זיע"א 
ודמרן רבינו הגדול זיע"א. ואכן, כמו ש"במותם לא נפרדו" גם "בחייהם לא 
נפרדו", קשר של קיימא, גבוה מעל גבוה, שרר ביניהם. וראינו להביא כאן 
מהמובא בתולדותיהם אודות הקשר בין שני עמודי ארצנו הקדושה, ויה"ר 
שנזכה לנצל ימים אלו לשמוע ללמוד ולקיים מאורחות חייהם, ובתפילה 

שיגיעו מעשינו למעשי רבותינו.
)מספר "מרן הרב שך" פרק כ"ד(: בהערכה מופלגת התייחס מרן החזו"א, 
לשבח תורתו ומעלת אישיותו של מרן זצ"ל, כפי שהדברים באו לידי ביטוי 

בכמה וכמה גילויים שיצאו מפיו ומפי כתבו של החזו"א.
כאשר מרן זצ"ל היה נכנס אל הקודש פנימה לשוחח עם החזו"א, היה 
החזו"א קם מפניו. פעם אחת הרהיב עוז התלמיד שלמד בחברותא עם 
החזו"א )הרב ישראל זינגר, חתנו של רבי ראובן טרופ זצ"ל(, והוא פנה אל 
רבו ושאל: "מדוע רבינו קם דוקא מלפניו?", מרן החזו"א נענה ואמר: "כיון 

שהוא לומד תורה לשמה!".
באחד הימים כאשר המתינו רבים בפתח מעונו של החזון איש, יצאה לפתע 
הרבנית ע"ה ושאלה את העומדים שם: "האם ר' לייזר שך הגיע?", הם השיבו 
בלאו, ואז ביקשה הרבנית שמישהו יעמוד בחלון ויראה מרחוק מתי הוא 
מגיע, ויודיע לה מיד כשיראה אותו. נענה אחד הממתינים ועשה כבקשתה, 
כשראה מהחלון את מרן זצ"ל מגיע ממרחק, מהר רץ להודיע לרבנית ע"ה. 
לפתע יצא מרן החזו"א זצ"ל במהירות מחדרו, צעד את המסדרון ועבר את 
מפתן הבית, חצה את החצר ויצא לרחוב כדי לקבל את פניו של מרן זצ"ל, 
שהיה אז עדין בשנות צעירותו. מרן החזו"א אף עבר את הכביש וכשהגיע 
למרן זצ"ל תמך ידו בידו, וכך קיבלו והכניסו לביתו שלוב זרוע. ושניהם יצאו 
יחדיו תומכים זה את זה, ומרן החזו"א המשיך ללוותו עד מעבר לכביש, ויהי 

לפלא.   )מפי רבי דב ויינטרוב(.
בהזדמנות אחרת יצא החזו"א ללוות את מרן זצ"ל, לאחר שביקר במעונו 
ושוחח עמו בדברי תורה, וכאשר חזר ונכנס אל הבית התבטא באזני ה"חברותא" 

התבטאות נדירה ביותר: "כעת ליוויתי ספר תורה חי!".
במקרה אחר יצא החזו"א ללוות את מרן זצ"ל, כעבור רגע נראה ה"חזון 
איש" שב לחדרו, נוטל כסות מזדמנת ומכסה בה את הראש ואץ החוצה. 
התברר שבאותה שעה ירדו גשמים, החזון איש בראותו שיבצר ממנו להמשיך 
ללוות את מרן זצ"ל. מיהר לכסות את ראשו כדי שיתאפשר לו להמשיך בכך. 

עד כדי כך חרד החזון איש לכבוד התורה של מרן זצ"ל )מפי אאמו"ר מרן 
הגאון רמ"צ ברגמן שליט"א, שהיה עד למעשה עוד טרם היה לחתנו של מרן 

זצ"ל(.
)מספר "שמושה של תורה"(: סיפר ת"ח אחד: באחד מימי חול המועד 
פסח, כאשר עלה מרן זצ"ל אל מעונו של רבנו הגאב"ד דפונוביז' זצ"ל בביקור 
חג, נסבה שם השיחה אודות ענין "קו התאריך", שכידוע נחלקו בזה בשעתו 
גדולי הדור, כאשר עם גלותם של בני ישיבת "מיר" לשנחאי, התעוררה 
השאלה אימתי חל יום הכפורים ביפן הרחוקה. תוך כדי השיחה העיר אחד 
הנוכחים, כי בענין זה הרי רוב הדיעות היו שלא כפסקו של רבינו החזון איש 
זצ"ל, מיד הגיב מרן זצ"ל בחומרה ואמר: 
"במקום שהחזון איש פוסק – אין שום רוב 
שבעולם חשוב כנגדו, כי אף אחד הוא לאו 
בר פלוגתיה. הפסק של החזון איש הוא 
הוא הדין, ואין כאן שום שייכות של רוב 
ומיעוט במקום שהורה החזון איש, הלכה 

כמותו בכל מקום".
מרן זצ"ל, ראה ברבינו החזון איש זצ"ל 
"מרא דאתרא" בכל הקשור  דמות של 
להכרעות הלכתיות, כפי שהתבטא פעם 
בפני קהל ועדה בנוגע לדיני מקווה. אף 
לת"ח אחד שביקש לשמוע דעת מרן זצ"ל, 
כיצד להתנהג בהלכה בדברים שאין בהם מסורת אבות, השיב מרן זצ"ל 
במכתב: "... ובאם יש מחלוקת בהלכה שאין בזה מסורת האבות, יש לנהוג 
כפי שפוסק הגדול בתורה יותר, וזה אפשר לדעת מי הוא הגדול ביותר, כמו 
כאן בארץ, יש להתנהג בהרבה דברים על מה שיש פסקי החזון איש זצ"ל...". 
כך גם השיב מרן זצ"ל בדבר השתמשות בחשמל בשבת: "... אף שבמקום 
מגורו משתמשים, פשוט שאין להסתכל על הסביבה ואין לך עוון יותר מחילול 

השם, וכבר הורה זקן בעל החזון איש זצ"ל, כידוע..."
בחיים חיותו של רבינו חזו"א זצ"ל, היה מרן זצ"ל נוהג לשטוח לפני החזו"א 
את ספקותיו כדת מה לעשות, כמו ששמענו מפי מרן רבנו זצ"ל, שאמר פעם 
בדברי הספר על רבינו הגרי"ז זצ"ל: "זוכרים אנו את מורנו החזון איש, שהיה 
חי בינינו וכל הדבר הקשה הבאנו אליו והוא הדריך והוביל אותנו בדרכי 

חיינו".
)מתוך עלון אבי עזרי תשע"ז(

יצא החזו"א ללוות את מרן הרב שך זצ"ל, כעבור רגע נראה ה"חזון איש" 
שב לחדרו, נוטל כסות מזדמנת ומכסה בה את הראש ואץ החוצה. התברר 

שבאותה שעה ירדו גשמים, החזון איש בראותו שיבצר ממנו להמשיך ללוות 
את מרן זצ"ל, מיהר לכסות את ראשו כדי שיתאפשר לו להמשיך בכך
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הקשר המיוחד של הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל עם מרן הגרא"מ שך זצ"ל – ראש ישיבת פונוביז' – נלב"ע ט"ז במרחשון תשס"ב

בחורף תשי"ב זכתה ישיבת פונוביז' לקבל לראשות הישיבה את מרן הגרא"מ 
שך זצ"ל, שהצטרף לראשי הישיבה, מרנן הגר"ד פוברסקי והגר"ש רוזבסקי 
זצ"ל. כבר משיעורו הראשון בישיבה זכה הגרב"צ פלמן זצ"ל להדבק בתורתו, 

ובמשך עשרות השנים עד זיקנה ושיבה, זכה לקבל ממנו תורה ודעת.
בתחילה כאשר הרב שך התחיל למסור את השיעורים, היה קשה לבחורים 
להכין את השיעור, השיעור היה בנוסח שונה ממה שהורגלו עד כה, ולפיכך 
לא הצליחו לרדת לסוף דעתו. אבל היו שלושה בחורים שהכינו טוב את כל 
המהלכים והיסודות שחידש בשיעור, היו אלה הגר"י לשינסקי, הגר"י רוט, 
והגרב"צ פלמן זצ"ל, והם ביארו והסבירו לכולם את השיעור, ודרכם נוצר 
לכולם קשר עם הרב שך ותורתו, עד שכבר התרגלו לנוסח והבינו את דברי 

תורתו. )הרה"ג נחמן אלבוים(.     
נוסף לזה, הגרב"צ פלמן שכדרכו 
היה כותב את השיעורים של כל ראשי 
הישיבה, כתב גם את שיעוריו של 
הרב שך, והיו הדברים כתובים בצורה 
מאוד בהירה ומתומצתת, והרבה נהנו 
להשאיל ממנו את המחברות, ומתוכן 
הכינו כראוי את השיעור. )מהגר"נ 

שיינין שליט"א(.
הגרב"צ  זכה  השנים  כל  במשך 
לקרבה יתירה אצל הרב שך, כאשר 
הרב שך מאיר לו את פניו בכל עת, 
החשיבו והעריך מאוד את סברותיו 

ושיעוריו.
למה לי חיים

באחת השנים נודע לגרב"צ שאחד מהאברכים בכולל פונוביז' שרוי בעניות 
גדולה, והמצב הגיע עד כדי כך שאין בבית מה לאכול, פשוט כפשוטו. הציבור 
כמובן לא ידע משום דבר, אבל הגרב"צ שהיה קרוב אליו התוודע למצב, 
וחשב מחשבות איך יוכל לסייע לאברך. וממחשבה למעשה, ניגש אל הרב 
שך, וסיפר לו על מצבו הקשה של אותו אברך, כדי לראות במה אפשר לסייע 

לו.
הרב שך נכנס לעובי הקורה ודאג לו לאוכל לביתו, היה מדבר עם מי שחשב 
שיכול להועיל בזה, כדי להמשיך לסייע לו. וכשנשאל מנין לו שמצבו כל כך 
קשה, ענה: "אני סומך בזה על ר' בן ציון בעיניים עצומות, ואם הוא אמר לי 

שכך המצב, אני יודע בבירור שכך המצב".
אבל הרב שך לא אמר די, והוא החליט שכדי להוציאו ממצבו הדחוק, לא 
מספיק מה שדואגים לו לכסף למחיה, אלא צריך להשיג לאשתו של האברך 

עבודה קבועה, שממנה יתפרנסו ברווח, וכאשר בירר נודע לו שאשתו מאוד 
מוכשרת להוראה.

באחד מהימים הרב שך קם ונסע במיוחד לירושלים למשרדי החינוך 
העצמאי, וביקש שידאגו לעבודה בהוראה לאשתו של אותו אברך, כשהוא 
מאוד משבח את כישוריה המתאימים לכך. הוא לא הסתפק בבקשה בלבד, 
אלא הוא דפק על השולחן ואמר שחייבים לדאוג לה עכשיו ממש לעבודה.

מובן שכשיש בקשה כזו מהרב שך מי יכול לסרב לה? מיד ביררו על מקום 
עבודה פנוי בבית ספר בבני ברק, דאגו לה למשרה באותו מקום. ונתנו לרב 
שך דף שבו כתבו את שם בית הספר ומקומו, והכיתה והמקצוע אותו היא 
צריכה ללמד, ונאמר לו שהיא יכולה להתחיל ללמד במקום ההוא באופן 
מידי. הרב שך חזר לבני ברק, ניגש מיד אל הגרב"צ, ומסר לו את הדף כדי 

למוסרו לאותו אברך.
הגרב"צ שהבין שהרב שך טרח ונסע במיוחד לצורך כן לירושלים, התפלא 
מאוד ושאל: "עד כדי כך צריך לטרוח?". ענה לו הרב שך: "תדע לך, אם 
לומדים תורה ולא עושים חסד, התורה לא שווה כלום, ולמה לו חיים!" 

)מהגר"ד עובדיה שליט"א(.
נהניתי מאוד

אחד מקרובי משפחתו של הגרב"צ, בעת שלמד בבחרותו בישיבה, היה 
צריך להכנס את הרב שך כדי להתייעץ עימו באיזה עניין חשוב. הגרב"צ רצה 
מאוד שלאותו בחור יהיה קשר עם הרב שך, מלבד השאלה הספציפית הזו 
שבדעתו לשאול, כי הקשר עם גדולי ישראל מביא יראת שמים, ומרומם את 
האדם. ולכן אמר לבחור שיש לו איזו שאלה בלימוד, ולפני שמתייעץ עם 

הרב שך על הענין שלשמו נכנס, שישאל אותו את השאלה הזו.
הבחור עשה כדבריו, ומיד כשנכנס שאל את השאלה שאמר לו הגרב"צ, 
השאלה היתה שאלה קשה ומורכבת במהלך הסוגיא. הרב שך התפעל מאוד 
מהשאלה וחשב עליה זמן רב, כשהוא מנסה ליישבה בכה ובכה, עד שלבסוף 
התחדש לו תירוץ חדש ויישבה. ובמשך כל השיחה ההיא שהבחור דיבר עימו, 
היה הרב שך שרוי בקורת רוח מהשאלה והתירוץ, ומאוד שיבח את הבחור 

על השאלה הנפלאה ששאל.
בחדר היה נוכח עוד בחור, והוא ידע שהשאלה הזו היא לא של הבחור 
השואל, אלא של קרובו – הגרב"צ, הוא רצה להראות את כוחו, ואמר להרב 

שך שהשאלה הזו היא לא של הבחור ששאל אלא של קרובו – הגרב"צ.
הרב שך בחכמתו לא השתהה, והוסיף מיד לשבח את הבחור השואל, ואמר: 
"מה זה משנה של מי השאלה הזו, אבל הבחור הזה שאל אותה בצורה כזו 

טובה ומיוחדת, נהניתי מאוד מהצורה שהוא שואל את השאלה".
)מתוך שלמים בציון תשע"ז(

 הגרב"צ פלמן הבין שהרב שך טרח ונסע במיוחד
 לצורך כן לירושלים, התפלא מאוד ושאל: "עד כדי כך צריך לטרוח?".

 ענה לו הרב שך: "תדע לך, אם לומדים תורה ולא עושים חסד,
התורה לא שווה כלום, ולמה לו חיים"

עכשיו בקו השיעורים של דרשו

077-2613337
מידע

שיעורים
עדכונים
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הרב יהושע ליף שליט"א מספר על עוצמתו המיוחדת של הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל-לרגל יומא דהילולא
יִקם" )בראשית י"ח, כ"ד(  ים ַצּדִ ִ "אּוַלי ֵיׁש ֲחִמּשׁ

הקשר שלי עם ר' נתן צבי החל זמן רב לפני שהתמנה לראש ישיבת מיר. 
מכיוון שכך זכיתי לראות מנקודת מבט רחבה את הדרך שבה חי אדם נערץ 

זה את חייו, ואת הדרך שבה השפיע על תלמידיו.
אין ספק שר' נתן צבי סימל את מסירות הנפש למען התורה, ובד בבד היה 
בונה את עולם התורה הגדול ביותר. למרות היותו התגלמות הגדלות, עשה 
הכול מבעד למנסרה של ענווה ושל "הצנע לכת", כמו שנהגו אב סבו, הסבא 
מסלבודקה, חותנו הרב בייניש ומשפחת פינקל המורחבת בכלל, נהג אף 
הוא בהסתרה – הוא חי את חייו בפשטות ובצניעות, ועם זאת היה מפורסם 

מאוד בציבור בתפקידו המנהיגותי כראש ישיבת מיר.
באלול תשל"ד, כאשר נכנסתי לישיבת מיר, פגשתי את ר' נתן צבי לראשונה, 
הוא היה אברך רגיל בכולל של הישיבה. הוא היה חתנו של ר' בייניש, אך 

עדיין לא התמנה לתפקיד רשמי בהנהלת הישיבה.
ר' נתן צבי השתתף בשיעורו של ר' נחום, לצד בחורים ואברכים אחרים, 
והיה שקוע בעיסוקו האחד – ללמוד, ללמוד ושוב ללמוד. הוא למד בהתמדה 
עצומה, ולא הקיף את עצמו בהילת רושם; הוא היה חביב לכל אחד שביקש 

את עצתו או את קרבתו. בסדר 
ג' הייתי חוזר עם חברותא על 
שיעורו של ר' נחום, ור' נתן צבי 
משך אותנו לתוך קבוצת תלמידים 
שחזרה יחד על השיעור. למשך 
בביתו  למדנו  אפילו  זמן מה 
יישא ברכה בשכונת  שברחוב 
הבוכרים, מרחק של כרבע שעה 

מהישיבה.
במבט לאחור, יכול אני לייחס 
הרבה מדרך לימודי לר' נתן צבי: 
ממנו למדתי לנתח את דברי 
הראשונים ולמצוא את שיטת 
ואת שיטת  רש"י  מהלכו של 

תוספות לאורך המסכת. ר' נתן צבי עזר לנו להבין את שיטת הלימוד של ר' 
נחום ולהעריכה, שיטה שנגעה בדיוק לעניין של השגת בהירות לגבי דרך 
המהלך של כל אחד מהראשונים. ר' נתן צבי התמחה בשיטה זו בהצלחה 

גדולה.
ר' נתן צבי היווה כתובת לרבים מהבחורים האמריקנים, ושימש להם גשר 
להתמזג בהצלחה בישיבת מיר ובשיעורו של ר' נחום. לעתים קרובות כשהייתי 
בביתו של ר' בייניש ראיתי במו עיניי כיצד הכשיר הוא את חתנו ר' נתן צבי 
לרשת, בבוא העת, את אדרת ראש הישיבה, והפקיד בידיו כבר אז תפקידים 
שונים למען הישיבה. הוא היה דן עם ר' נתן צבי בעניינים הנוגעים לניהול 

הישיבה.
גם בצורת הלימוד הראויה הדריך ר' בייניש את ר' נתן צבי: עד עתה התמקדו 
בישיבה בלימוד בעיון. בעיקר ר' נחום התרכז בלימוד המסכת בעיון. ר' בייניש 
האמין שחשוב לא פחות לרכוש בקיאות נרחבת בהכרת המסכת כולה, ועל 
כן עודד את חתנו להפוך את לימוד הדף היומי לנקודה מרכזית עבור מספר 

רב ככל האפשר של תלמידים.
לבסוף הפך ר' נתן צבי את חלומו של ר' בייניש למציאות, ואף מסר בעצמו 
שיעור דף היומי בעיון, שכדי להחדירו נערכו מבחנים. ללא הרף היה הוא 
מעודד את התלמידים להתקדם בעקביות, ולרכוש היקף של ידע גם כאשר 
לומדים בעיון. תחת הנהגתו של ר' בייניש גדלה הישיבה עד שכללה קרוב 

לאלף תלמידים. אף אחד )גם לא ר' נתן צבי( לא ידע לגמרי מהם האמצעים 
שבעזרתם הצליח ר' בייניש להשיג את התקציב החודשי העצום, שרק הלך 
וגדל. כאשר נפטר ר' בייניש, חששו בעולם התורה לעתידה של ישיבת מיר.

בפתע פתאום נפלה אחריותה הכבדה מנשוא של הנהגת הישיבה על כתפיו 
של ר' נתן צבי, שהיה חלוש מבחינה גופנית... באותו זמן כבר הקמתי את 
ישיבת 'נר יעקב'. פגשתי את ר' נתן צבי זמן קצר לאחר פטירתו של ר' בייניש. 
דיברנו מעט, ואז הוא אמר בגילוי לב מיוחד: "ר' יהושע, אין לי מושג כיצד 

אכסה את התשלומים הראשונים עבור הכולל".
הסכמתי אתו שמשימה זו הינה אדירה: בנוסף להשגת משכורות האברכים 
– צריך היה לגייס כספים לאוכל עבור אלף תלמידים! לשלם את חשבון 
המים ואת חשבון החשמל! הייתה זו אחריות אסטרונומית, ובמיוחד לאדם 
שמעולם לא נצרך לגייס כספים בסדר גודל זה, אך בטחונו העצום בה' הוכיח 

את עצמו...
בסיוע גיסיו ובני משפחתו הצליח לא רק לכסות את תשלומי החודש 
הראשון, אלא אף לרומם את הישיבה כהר המתנשא מעל שמי ירושלים. ר' 
נתן צבי פילס דרך מבעד למכשולים הרבים, ולמרות חולשתו הרבה, יצר 
קריית ענק הכוללת מספר רב של בניינים, הגדושים בבחורים ובאברכים 

הלומדים בהתמדה במשך כל שעות היום והלילה.
•••

פעם טסנו שנינו לארצות הברית לגיוס כספים, כל אחד לישיבה שלו )מובן 
שהתקציב שהייתי אמור לגייס היה טיפה מן הים לעומתו(. ר' נתן צבי היה 
אז באמצע אחד המבצעים לגיוס תרומות עבור בניין )נראה לי עבור בית 
ישעיה ומיר ברכפלד(. בגלל מחלתו קיבל מושב במחלקה הראשונה. באמצע 
הטיסה הציע אחד הגבאים שלו, שידע שאנו ידידים טובים, שאבוא לשבת 
לצדו. כשהתיישבתי לידו, פנה אלי ראש הישיבה ואמר בארשת מבודחת 
ובבת צחוק: "ר' יהושע, בוא נחלק את מיליארד הדולר הראשונים שנאסוף 

בינינו, חצי-חצי".
חייכתי חיוך רחב, אולם במחשבה שנייה הרגשתי שמילים אלה מהוות את 
תמצית מהותו של ר' נתן צבי. "נחלק את מיליארד הדולר הראשונים שנאסוף"...
מילים אלה היו בעייני עדות להלך הרוח של ראש הישיבה: כאשר נגע 
הדבר לבניית עולם התורה- שם מול עיניו מטרה עצומה ואדירה – גיוס 
מיליארד דולר. וברור לי שאם היה ברשותו מיליארד דולר היה ר' נתן צבי 
משנה את פני עולם התורה לחלוטין! אני אומר זאת בלי שמץ של גוזמה. 
שאיפותיו של ר' נתן צבי היו מעל ומעבר לטווח של שאר העולם... והישגיו 
הוכיחו אמת זו. אם היה לו סכום כזה לא היה הופך רק את ישיבת מיר 
לממלכה אדירה – אלא משנה את כל נוף הישיבות באופן מרחיק לכת ביותר.
עד שהתמנה ר' נתן צבי לראש ישיבה, היו אנשים חושבים במושגים של 
אלף תלמידים. ר' נתן חשב במושגים של חמשת אלפים, עשרת אלפים, 
ואפילו מאה אלף תלמידים. המושגים שלו היו נעלים, ונועדו לבנות את 
עולם התורה באופן המדהים ביותר שאפשר לדמיין. הוא היה איש עסקים 

מן השורה הראשונה – אך העסק שלו היה צמיחת עולם התורה.
בדרך הטבע ובהתחשב במצבו הגופני הרעוע, לא היה סיכוי לכל שהשיג 
ראש הישיבה בשנותיו האחרונות. פעם כשבאתי לנחם אבלים אצל ראש 
ישיבת פילדלפיה, הרב אליה שווי, על פטירת ר' דוד אחיו, ר' נתן צבי, שהיה 
אז חולה באופן ניכר, נכנס אל הבית. אחרי צאתו אמר לי ר' אליה: "הכוחות 
של ר' נתן צבי אינם באים מהעולם הזה. הם באים פון א העכערע וועלט – 

מעולם גבוה יותר".
)מתוך הספר 'בהיכלם'(

 באמצע הטיסה הציע אחד הגבאים שלו, שידע שאנו ידידים טובים,
 שאבוא לשבת לצדו. כשהתיישבתי לידו, פנה אלי רבי נתן צבי פינקל,

 ואמר בארשת מבודחת ובבת צחוק: "ר' יהושע, בוא נחלק
את מיליארד הדולר הראשונים שנאסוף בינינו, חצי-חצי"
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רבי יעקב גלינסקי זצ"ל על מידת האמונה והבטחון בד' 
ָבר" )בראשית י"ח, י"ד(  ֵלא ֵמה' ּדָ "ֲהִיּפָ

הסבא מנובהרדוק היה יוצא להתבודדות ולחשבון נפש, ביער סמוך 
לישיבת נובהרדוק. באחד הימים גילה בקתה עזובה, שבנוה חוטבי עצים 
לתקופה בה חטבו עצים באותו אזור. שמח הסבא על המציאה שנתגלתה 
לו, ומני אז השתמש בה רבות, הביא לשם ספרי מוסר, ולא פעם גם 

התפלל בה, התייחד בה וערך את חשבון נפשו באין מפריע.
לילה אחד הדליק את נרו, וישב ולמד בבקתה זו ברגש ובהתעלות, מתוך 
השתפכות הנפש ודבקות בבורא. שעה חלפה ולאחריה עוד אחת ועוד 
אחת, והסבא לא שת לבו לזמן החולף. יושב ולומד בהתמדה. ונר, כדרכו 
של נר, כילה את חלבו – וכבה. ישב הסבא ודמם. אף לא ביקש ולא 

התפלל. מה לו להתפלל? הן הקדוש ברוך הוא רואה אותו, 
ויודע שרוצה ללמוד, ומה לו לבקש? אבא ייתן לו מה שהוא 

נזקק לו, הוא צריך רק לחכות בסבלנות.
לפתע נפתחה דלת הבקתה. דמות אדם נראתה בפתח, 
ובידה נר דולק. הניח הזר את הנר בפמוט הריק, ויצא אל 
הרוח, הקור והחשכה. הסבא לא הרהר מי היה האיש. ואם 
היה אליהו הנביא? או שמה מלאך? או אולי שליח בשר 
ודם ששלח הקדוש ברוך הוא? אז מה?! מה לו ומי לו מי 
הייתה אותה דמות פלאית? העיקר – אביו שבשמים שלחו, 
והוא הדואג לכל מחסורו, כעת יש לו אור, ויוכל להמשיך 

וללמוד עד הבוקר.
אתא בוקר, הסבא כיבה את הנר, ולקחו עמו לישיבה. 
העמידו במקומו למזכרת, סיפר לתלמידיו את הסיפור וקרא 
לנר בשם "נר הביטחון". התפעמו תלמידי הישיבה והתרגשו 

מן הסיפור. מן הביטחון השלו, השקט, היצוק, של רבם. ברור היה לו, כי 
אם הוא זקוק לאור, ישלח לו הקדוש ברוך הוא את האור, בצורה זו או 
אחרת. ולא זאת בלבד, אלא שאם לא נשלח אליו השליח – סימן שאינו 

זקוק לאותו דבר...
כחלוף השנים, פרצה שריפה בעיר. הבתים, עשויי העץ, בערו באש 
המכלה באין מפריע. ומאמציהם של האנשים לכבותה היו כלעג לרש. 
מהרו בני הישיבה להוציא את ספרי הקודש מן הישיבה, בטרם יהיו 
למאכולת אש. ספרי התורה, התפילין והספרים הוצאו, וראו זה פלא, 
תפילתם של בני הישיבה נענתה, והאש דעכה. בניין הישיבה נותר שלם 

על תלו – אך מחמת החום העז הותך נר הביטחון, ואיננו.
הבחורים הצטערו עד מאוד על אובדנו של נר הביטחון, וכאבו את 
העובדה שלא חשבו לחלץ אותו כמו שחולצו יתר ספרי הקודש. רב היה 
הצער וגדולה האכזבה – אבל היה אחד שלא הצטער כלל. היה זה הסבא 
מנובהרדוק בעצמו. "כל עוד היה לנו נר הביטחון", אמר לתלמידיו, "אות 

היא שנזקקנו לו. כשאיננו – סימן שאיננו זקוקים לו עוד...".
זהו כוחו של ביטחון. לדעת מתי צריך את הנר, ומתי לא...

צריך או לא צריך?
או שתיתן לי, או שתיתן לי להבין שאיני צריך...

וידוע הסיפור על אחד הצדיקים, שהלך בנעליים מחוררות וקרועות, 
ביום שלג וסופה. הנעליים היו בחינת רבים החורים על הנעל, ובכל אופן 
עוד החזיקו מעמד. באותו יום סוער נראה כי כלו כל הקיצין וכלו כל 

התפרים, ונפרדו הנעליים בצער מסולייתן...

הרים הצדיק עיניו למרום ואמר: "ריבונו של עולם! איני מבקש ממך 
אלא זאת: או שתיתן לי זוג נעליים חדשות, או שתיתן לי את הבינה לדעת, 

שאיני זקוק לזוג נעליים"...
וכה סיפר הרב מפונוביז':

כשהייתי רבה של פונוביז', הייתה בי שאיפה להפכה למעצמה של חינוך, 
לא הסתפקתי בבניין תלמוד התורה שהקמתי, אלא הוספתי ישיבה קטנה 
וגדולה, וכולל. בית ספר לבנות ואף בית ספר על יסודי. מוסדות החינוך 
שהקמתי היו מפוזרים בעיירה, בדירות שכורות, והדבר הקשה על פעילותם. 
כיוון שראיתי כך, החלטתי כי יש לרכוש קרקע רחבת ידיים ולהקים עליה 

את מוסדות החינוך. ההחלטה קלה, אבל הביצוע – קשה...
נודע לי כי כומר העיירה, יורש שושלת 
האצילים ששלטו באזור, רוצה למכור 
חלקת יער שברשותו במחיר מציאה: 
עשרים וחמישה אלף רובלים. דרישתו 
היחידה היא שהכסף יהיה מזומן. ניסיתי 
לבקש שימתין כמה חודשים עד שאגייס 
את הכסף, אבל הוא לא נאות לכך. היער 
שווה מאה אלף רובלים. הוא מוכן לעשרים 
וחמישה אלף, בתנאי אחד: מזומן בלבד. 
ובכן, היו לי חמשת אלפים רובלים 
נדוניה מחותני. היה זה כסף שאמור היה 
להספיק לנישואי צאצאיי. אשתי הסכימה 
להקדישו למטרה הקדושה. הבאתי את 
הכסף לכומר וסיכמנו כך: אם אביא את 
עשרים האלף הנוספים בעוד שלושה חודשים, מה טוב. יהפוך היער 
לנחלתי. אבל אם לאו – חמשת האלפים הללו יהוו קנס לכך שהפרתי 

את ההסכם. 
טוב ויפה. הלכתי מעשיר לנגיד, ומנדיב לגביר, והתחלתי לקושש את 
הסכום. אבל השטן היה לימני, ולא הצלחתי לקבל פרוטה. כל אחד 
מסיבתו, לא יכול היה לתת לי כסף כעת. היו כאלו שנתנו לי הבטחה 
שבעוד חצי שנה יתנו לי כמה אלפי רובלים, אבל אני הייתי צריך את 

הכסף כעת...
בינתיים נודע הדבר לחמי וחמותי, שבאו לבקר. הם גערו בי קשות על 
שפיזרתי את הכסף לריק, ומאיפה באו הרעיונות הללו לרב צעיר, והיאך 
העזתי לכלות את ממונם... יצאתי, אפוא, מן הבית, והמתנתי לשוך זעמם. 
חזרתי בשתיים בלילה, וסברתי שחמי וחמותי נסעו כבר, ואילו שאר בני 
הבית נמים. ולא כן היה, כי אם שניים מעשירי העיירה ישבו בסלוני, 
והמתינו לבואי. עומדים לארס את צאצאיהם בשעה טובה, מבקשים הם 
להשליש בידי סכום הנדוניה – כל אחד מהם עשרת אלפים רובל – ושניהם 

בוטחים בי.
אמרתי להם: אוכל להשתמש בכסף לצורכי הרבים? ובעוד חצי שנה 

להחזירו?
הסכימו בחפץ לב. עליתי לבית הכומר, ושילמתי את הסכום, והקמתי 
את הקריה ופרחה להפליא. אלפיים תלמידים התחנכו בה לתורה וליראת 

שמים.
)מתוך 'רבי יעקב אומר'( 

 "הלכתי מעשיר לנגיד, ומנדיב לגביר, והתחלתי לקושש את הסכום.
 אבל השטן היה לימיני ולא הצלחתי לקבל פרוטה",

סיפר הרב מפוניבז', "כל אחד מסיבתו, לא יכול היה לתת לי כסף 
כעת. היו כאלו שנתנו לי הבטחה שבעוד חצי שנה יתנו לי כמה אלפי 

רובלים, אבל אני הייתי צריך את הכסף כעת"...
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מעשי החסד המופלאים של הצדיק רבי אברהם חיים ברים זצוק"ל 
ָרץ ִלְקָראָתם" )בראשית י"ח, ב'( "ַוּיָ

מסכת חסדיו היתה מסועפת ומחושבת בכל ענין וענין. הוא בחר את 
החנויות בהן רכש מוצרי מזון או ספרים, לפי מידת החסד הגדולה יותר 
שיכול היה לגמול עם בעל החנות, אם היה רבינו נזקק לרכוש ספר 
מסוים- היה עושה זאת אצל סוחר ספרים אחד שחנותו היתה פתוחה 

רק למספר שעת ביום ואף לא הכילה ספרים רבים. 
רבינו היה מודיע לו מספר ימים קודם, שבעוד ימים אחדים יצטרך 
לרכוש ספר מסוים, והלה היה מזמין ספר זה במיוחד עבורו, למרות 
שבשאר החנויות היו הספרים מצויים למכביר, ועל אף שחנות זו רחוקה 
היתה, ובדרך אליה עבר על פניהן של מספר חנויות ספרים. הקפיד לקנות 
אצל אותו סוחר ספרים שאין פרנסתו מצויה בשפע, בידעו שכך גומל 

הוא חסד עצום בקניית הספר.
פעם נודע לו על מו"ל ממכריו שהדפיס את ספרו הק' של אחד מתלמידי 
הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע, ומשום מה עמדו הספרים וחיכו לגואל. 
רכש רבינו את את כל הספרים, כאילו הודפסו עבורו בלבד, ומהם נתן 

דורון דרשה לבר מצוה שעלה לביתו להתברך, או שהזמינו לשמחתו.
קצבת נסיעות לחייט

ברחובות הסמוכים לבית רבינו, שכנה בקתתו של חייט עני תמים ויר"ש, 
שמזה שנים נשכח מלב ואנשים לא הביאו לו עבודות תפירה, עד שכמעט 
שכח את סודות מקצועו. רבינו הקפיד להביא אליו את בגדיו שהוצרכו 
לתיקון, למרות שהחייט לא היה אומן. חייט זה הטלטל מביתו שבאחת 
משכונותיה המרוחקות של דרום ירושלים עד לבקתתו שבשכונת מא"ש.

רבינו שידע שאין בכיסו של החייט כסף אפילו להוצאת הנסיעה מביתו 
ועד למקום עבודתו, הקפיד להכנס אליו פעם בשבוע ולתת לו דמי ביקור, 
שהספיקו להוצאת הנסיעה השבועית. הגיעו הדברים לכך שאם שכח 
פעם להגיע אל החייט, היה החייט עולה לבית רבינו כדי לקבל את פדיונו 
השבועי. לימים, ביקש רבינו מנכדו, לזכור את היום השבועי בו יש להכניס 
את דמי הנסיעה לחייט, שבעקבות גילו המתקדם התקשה לעלות את 

המדרגות לבית רבינו. 
הסכום השבועי היה קבוע ולא ירד, גם אם באותו שבוע לא הביא לו 
רבינו בגדים לתיקון. מוסיף נכדו ומספר: "בתחילה כששלח אותי להכניס 
את הכסף לחייט, היה משתמש בביטוי ממנו הבנתי כאילו מדובר בתשלום 
על עבודת חייטות. עד לאחר מספר שבועות רצופים שהבנתי, שלא יתכן 
שלרבינו יש מידי שבוע בגדים לתיקון – ירדתי לסוף כוונת פשר השילומים"...
בשכנותו של רבינו, סמוך לחצרו, קבע חייט אחד את מושבו. אף הוא, 
נחלתו לא שפרה עליו, אולם הוא לא הסכים לקבל צדקה. רבינו היה 
נכנס אליו מפעם לפעם כדי לקנות משהו מדברי הסידקית על השולחן 
בפתח. בנוסף לכך, הוא היה מכניס לו מפעם לפעם בגד לתיקון. בימי 

השבעה על רבינו עלה החייט ודמעות בעיניו, וסיפר לקהל המנחמים 
שצבאו בהמונם, שרבינו הציל את חייו. הוא סיפר כי בעת שנחלה בדרכי 
הנשימה ר"ל, רצו הרופאים לנתחו כדי להציל חייו, אולם כאשר באו 

לספר על מצבו לרבינו, אמר לו כי 
לניתוח בשום פנים  יסכים  לא 
ואופן, וברכו שיתרפא בלי ניתוח. 
ואכן בזכות ברכת קדשו חלפה 
המחלה כלעומת שבאה, לתמיהת 

הרופאים. 
מכלכל בחסד

מעשה באחד ממיודעיו שהיה 
בעל משפחה גדולה, ופתח חנות 
לממכר מוצרים שונים. רבינו דירבן 
את בני משפחתו והרבה מתלמידיו 
שיפקדו את החנות, ויקנו בה את 
המוצרים הדרושים להם, על מנת 
לעודדו ולהביא ברכה והצלחה 
בפרנסתו )רבינו פטר מחובה זו 

את מי שאמר לו שיש לו מקום קבוע לקניותיו אלו, והמוכר במקום ההוא 
עלול להפגע על ידי כך(. כאשר ראה רבינו על כמה מהם שמהססים הם, 
הבין כי הכסף אינו מצוי באמתחתם, ונתן להם מכספו כדי לכלכל שניהם 
כאחד, ולא ידע בעל החנות כיצד יצאו מוניטין לחנותו ולסחורתו תוך 

ימים אחדים.
גבול החסד

אחד מנאמניו ייסד ישיבה לצעירים מצוינים, וביקש מרבינו שישתדל 
אצל כמה ממכריו שיפקידו את בניהם בישיבתו, כדי להעלותם בתורה 
וביר"ש. התבטא רבינו באזניי ואמר: "אמנם, גם ללא בקשתו הייתי עושה 
כן, אולם דע לך כי עשר ישיבות קטנות נוסדו עכשיו ע"י קרובי ותלמידי, 
שהתייעצו עמי ובקשו את ברכתי, ואיככה אוכל להעדיף אחת על חברתה? 
בקשות מעין אלו טורדות את שלוותי. אחת אוכל לברכם, שיצליחו כולם 

כאחד להגדיל תורה ולהרבות גבולם בתלמידים הגונים".
עוד באותו ענין סיפר רבינו, על עשיר שהגיע למרן החזו"א זלה"ה, על 
מנת לתרום סכום הגון עבור ישיבתו של החזו"א, בהיותו סבור כי לחזו"א 
ישיבה משלו. אותו עשיר שאל את החזו"א איזו מהישיבות היא שלו? 
התחייך החזו"א וענה: "כולן שלי!", כל הישיבות קרובות היו לליבו וחפץ 

היה בטובתן ובשגשוגן.
)מתוך ספר 'שנות חיים'( 

 הגיע העשיר למרן החזו"א על מנת לתרום סכום הגון עבור ישיבתו
 של החזו"א, בהיותו סבור כי לחזו"א ישיבה משלו. אותו עשיר שאל

את החזו"א איזו מהישיבות היא שלו? חייך החזו"א וענה: "כולן שלי!" 

  אנחנו לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה.
צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב

1-800-20-18-18
שיחת חינםבין השעות 7:30 ל- 10:30 בערב
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 הרה"ג רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"א, אב"ד סאנטוב-לייקווד,
בלקט מופלא של סיפורים ועובדות, מהכנסת אורחים של גדולי ישראל

ֶכם" )בראשית י"ח, ה'( "ְוַסֲעדּו ִלּבְ
ידוע שהגה"ק בעל "חפץ חיים" זי"ע, כשהיו לו אורחים לסעודות שבת 
קודש, היה ממהר ומקדש מיד, ולא אמר תחילה "שלום עליכם", והיה 

מתבטא במתק לשונו: "המלאכים יכולים להמתין, אבל האורחים, 
הם אינם יכולים להמתין"... 

בזקנותו של ה"חפץ חיים" זי"ע, התארח פעם אצלו אדם אחד, 
וה"חפץ חיים" טרח עבורו בכבודו ובעצמו – הוא הציע לו את 
המטה והניח בעצמו את הסדינים עליה – והאורח שלא הרגיש 
בנעימות מזה שה"חפץ חיים" בעצמו טורח לפניו, אמר לו: "אני 
יכול לעשות את כל זה בעצמי, אתם לא צריכים לטרוח כל כך 
עבורי!". השיב לו ה"חפץ חיים": "ככה?! וכי מחר אתה תניח 
תפילין עבורי ג"כ?! – מה יש לי מזה שאתה יכול לעשות את זה 
בעצמך – האם יכול אתה לפטרני מהמצוות המוטלות על גופי 

לעשותן?!"... 
סיפר לי אחד מחשובי האברכים בעירנו לייקווד, הרה"ג ר' 
נחמיה הרצוג שליט"א, שהגה"צ רבי חיים לייב כ"ץ שליט"א 
אב"ד סערדהעלי, פעם בימי הקיץ כשנסעו משפחתו להקאנטרי 
לנופש, והוא נשאר לבד בעיר, ביקש מאחד מאחיו )של ר' נחמיה( 
שהיה בחור, שיבוא לישון בביתו, כי לא רצה להיות לבד בבית. 

כשאחיו הגיע לביתו של הגה"צ שליט"א, ראה אותו כשהוא מציע בעצמו 
את המטה בשבילו, עם כל הצטרכויותיו, וכאשר אחיו אמר לו: "אני 
רוצה לעזור לכם – אל תעשו את זה בעצמכם!" – התנגד הגה"צ נחרצות, 

ואמר לו: "זו המצוה שלי ולא שלך!"... 
הגה"ק בעל "קדושת לוי" זי"ע, היה סמוך על שולחן חותנו העשיר 
כמה שנים אחר חתונתו, וחותנו היה "מכניס אורחים" גדול, ופעם הבחין 
איך שחתנו הנעלה ה"קדושת לוי" טורח בעצמו ומשמש את האורחים 
בכבודו ובעצמו. תמה חותנו ואמר לו: "והלא יש לנו משרת גוי, וכי למה 
לך לטרוח בעצמך? והלא תמורת כמה רובלים נוספים יוכל הגוי לעשות 
את כל זה!". השיב ה"קדושת לוי" לעומתו בהתלהבות דקדושה: "וכי 
מצוה רבה זו של הכנסת אורחים- אתן מתנה לגוי, ועוד אשלם לו על 

כך?!"... 
הגאון רבי חיים בריסקע'ר זצ"ל, מלבד גדלותו בתורה, היה מפורסם 
במידת הכנסת אורחים. הוא טרח למען כל אורח ואורח בהידור רב. 
פעם כשהתארח אצלו אדם, וראה את גודל טרחתו של רבי חיים למענו, 
אמר לו הלה: "רבי, למה לכם לטרוח כל כך, אני יכול לעזור לכם!". 
רבי חיים לא השיב לו כלום. למחר, הורה הרב לכבד את האורח בהגבהת 
הספר תורה, ומיד כשהחל הלה להגביה את ספר התורה, ניגש אליו 
רבי חיים בזריזות, והתחיל לעזור לו בהגבהה ואמר לו: "אני יכול לעזור 

לכם", ומיד הבין הלה את הרמז... 

• הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע היה זהיר מאוד במצות הכנסת אורחים, 
ומנהג כשר היה לו לרבי, לנהוג כמנהג האורחים. והיה כאשר האורח 
היה מרבה באכילה, היה גם הרבי מרבה באכילתו, ואם האורח היה 
מרבה לשתות, היה הרבי גם הוא 
כדי  והכל   , בשתייתו מרבה 
שהאורחים ירגישו בנוח ו'היימיש' 
ולא כזרים. פעם אחת אירע, 
שאחד האורחים העניים היה 
מגושם מאוד, והיה אוכל אכילה 
גסה בצורה מופרזת מאוד, והרבי, 
שהקפיד בכבוד האורח ורצה 
שירגיש בנוח, הרבה גם הוא 
אף   – האורח  כמידת  לאכול 
שהדבר עלה לו בקושי רב, כי 
זו אכילה גסה.  כאמור היתה 
כאשר שאלוהו מקורביו מנין לו 
מקום כה רב באצטומכתו, וכיצד 
היה יכול לאכול אכילה גסה כל 
כך? השיב הרבי בנועם שיחו: 
"כשם שיש לי בדירתי מקום מיוחד עבור האורחים, כך יש לי בקיבתי 

פינה מיוחדת לאורחים"... 
• כבר סיפרתי בעבר, שבשנות בחרותי – בעת למודי בארץ ישראל – 
היתה לי הזכות לאכול כמעט מידי ליל שבת בשבתו אצל גדול מכניסי 
האורחים בירושלים, הרה"צ רבי מנחם מונדרר זצ"ל, האדמו"ר מקאסוב 
ירושלים – כשבמשך השנים, אכלו אצלו רבבות אלפי ישראל. היה זה 
מחזה משובב כל לב, לראות איך שעשרות עשרות אנשים אוכלים אצלו 
בבת אחת, והוא טורח בגופו למען כל אחד ואחד. כמו"כ היה זה מחזה 
מרהיב לראות איך שכל כך הרבה אנשים נדחקים בחדר האוכל שלו – 
הקטן והצנוע – לסעודת שבת. בפינת חדר האוכל היו לו קרשי עץ 
רחבים עם מקלות של עץ, וכשנכנסו עוד כמה יהודים לסעוד לבם – 
ולא היה להם מקום – היה נוטל בכבודו ובעצמו שני מקלות, מניח 
עליהם קרש עץ רחב, ומכין להם שולחן לשבת אצלו. הוא היה מגיע 
לכל פינות החדר – להבדיל כעכבר – כל אימת שהיה חסר מקום, היה 
מצליח למצוא איזו פינה נידחת ושכוחה, ומכין שם שולחן. השולחנות 
היו ערוכים בכל מיני צורות ואופנים שונים כמה שרק היה שייך. אם 
לאחר כל השתדלויותיו עדיין היה חסר מקום – כי האורחים היו יכולים 
להגיע בהמוניהם ובלא להודיע תחילה, מבלי שיוכל להתכונן כראוי – 
היה שולח את בניו שילכו לאכול מתחת לשולחן, ובמקומם הושיב את 
האורחים שהגיעו אז. לפעמים מידי אכלי שם, הייתי מרגיש במשהו 

 "הבחנתי שכ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א
 עומד שם ומתפלל עמהם, אחר התפילה ניגשתי אליו ונתתי לו

 את ידי בברכת 'שלום עליכם', הרבי שמח מאוד לקראתי,
 ואמר לי: 'אתה אוכל אצלי!' – ובאמת היה מאוד מעניין
 איך מתנהלות אצלו סעודות השבת בפשטות נפלאה,

והוא דואג לכל אחד שלא יחסר לו שום דבר"

המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

שזז ליד רגלי מתחת לשולחן, וכשהתכופפתי לבדוק מה זה, הייתי רואה 
ילד עם פאות ארוכות – כמובן שרק ילד שלו – מתחת לשולחן עם 

צלחת בידיו ואוכל... 
מספרים סיפור נפלא, שממנו רואים עד היכן הגיעה מידת הכנסת 
האורחים הנוראה של רבי מנחם זצ"ל, והתנהגותו, שהיתה בפשטות 
מופלאה ביותר: פעם אחת נפגשו שני יהודים  ליד הכותל המערבי, 
ובדיוק אז עבר לידם הרה"צ רבי מנחם זצ"ל, אמר אחד מהם לחברו: 
"הנה כאן הולך האדמו"ר מקאסוב, לך תבקש ממנו ברכה". אמר לו 
השני: "זה לא האדמו"ר, אל תבלבל לי את המח!", אמר לו חברו: "הוא 
כן אדמו"ר!", ענה לו השני בחזרה: "מה פתאום, הרי אני אוכל עמו 

ביחד כל שבוע אצל מונדרר"... 
יהודי אחד ראה פעם איך שאדם נכנס לבית רבי מנחם זצ"ל בליל 

שבת, הולך למטבח, וממלא לעצמו 
צלחת טשולנט חם. אמר לו אותו 
יהודי: "סליחה, אבל הטשולנט – זה 
לשבת בבוקר!" – החזיר לו הלה: 
"אני עושה את זה כבר שלשים שנה, 

ואתה אומר לי מה לעשות?!"...
 סיפר גיסי הרה"ג מו"ה סנדר בלויא 
 - ישיבת סקווירא  שליט"א ראש 
מונטריאל, שכשהיה בחור, אירע 
שפעם אחת לא הרגיש טוב ולא היה 
ביכולתו לאכול את סעודת שבת, על 
כן הלך לנוח אחר התפילה בשבת 
בבוקר, בלי לאכול סעודת שבת. 
כשהקיץ – היתה כבר שעה מאוחרת 
של שבת אחה"צ, והוא היה מאוד 
רעב, ולא ידע היכן יוכל לקבל עכשיו 
משהו לאכול, עד שעלה בדעתו ללכת 
לבית רבי מנחם זצ"ל, אולי שם יוכל 
לקבל משהו לסעודת שבת. הלך, 
אפוא, לבית רבי מנחם זצ"ל, כשהגיע 
היתה דלת הבית פתוחה, והוא נכנס. 
תכף כשראה אותו רבי מנחם, שאל 
אותו אם אכל כבר, וסיפר לו גיסי 
שבבוקר לא הרגיש טוב והלך לנוח 

מבלי לאכול, ועכשיו הוטב לו וחפץ לאכול סעודת שבת. מיד הביא לו 
רבי מנחם סעודה שלימה מהחל עד כלה, כאילו הכין סעודה שלימה 

במיוחד עבורו, והניחה בצד עד שיבוא... 
• הגה"צ ר' אריה לוין זצ"ל היה מופלג מאוד במדת הכנסת אורחים, 
והיו כל הארחי פרחי מסתובבים אצלו בבית, כאילו זה הבית שלהם, 
ואין פוצה פה ומצפצף. פעם ניגש אליו אחד העניים, שכבר תקופה 
ארוכה איווה לו ביתו של ר' אריה למושב, ושאל את ר' אריה )בלי שידע 
שהוא הבעה"ב שם(, שהיות והוא כבר שוהה כאן כמה חודשים, ואף 
אחד לא אמר לו בינתיים מאומה, ולכן הוא שואל אותו שמא הוא יודע 
עוד כמה זמן הוא יכול להישאר שם. השיב לו ר' אריה בתמימות: "האמן 
לי, גם אני כבר נמצא כאן יותר מכמה חדשים, ועדיין אף אחד לא אמר 

לי לעזוב את המקום – אתה יכול להישאר כאן עד מתי שתרצה"...
 • בספר 'בדידי הוה עובדא', לידידי הגאון ר' שמואל דוד פרידמן 
שליט"א, מביא בשם הגה"צ רבי אלחנן היילפרין זצ"ל, ששמע מאת 
הגה"ק מטשעבין זצ"ל – שאדם שהוא מכניס אורחים, והוא רוצה לבחון 
את עצמו אם הוא מהדר במצוות הכנסת אורחים בתכלית ההידור – 
אזי יבדוק עצמו כך, שאם האורח יכול להיכנס למטבח ולעשות לעצמו 
קפה באין אומר ודברים, אזי ידע נאמנה שהוא מהדר במצוות הכנסת 
אורחים בתכלית ההידור. ומסופר על אחד מגדולי וצדיקי הדור, שכשהיה 
מכניס אורחים, היה טורח למענם בגופו ממש, ובעת שהיו ישנים, היה 
מכסם בלילות הקרים בכבודו ובעצמו, וכאשר הבחין שנעליו של העני 
– המונחות אצל המטה – היו קרועות ובלויות, היה מחליף אותן בנעליים 
חדשות, ולמחר כשהעני היה קם היה מוצא נעליים חדשות אצל מטתו.

• כשנה קודם פטירת מרן הרה"ק בעל "ישועות משה" מוויז'ניץ זי"ע 
הייתי בארץ ישראל, ושהיתי בשב"ק בקרית וויז'ניץ בבני ברק. בערב 
שבת הלכתי לבקר את בנו הגדול של הרבי זי"ע – ה"ה האדמו"ר הנוכחי 
מוויז'ניץ שליט"א - על ישראל הדרתו בקרית וויז'ניץ בני ברק, והרבי 
בכבודו ובעצמו פתח לי את הדלת, והכניסני לביתו ברוב חביבות, ובעצמו 
דאג לי ל'טועמיה' בערב שבת, והזמינני לסעוד אצלו את סעודת ליל 
שבת קודש, ובסעודה עצמה, דאג בעצמו לכל הצטרכויותי, ובטרם 
הגבהתי את הכוס לקדש על היין, נדהמתי לראות את הרבי שליט"א 

בעצמו ניגש אלי ומגביה לי את הכוס לקידוש... 
• לפני שנים בשהותי בארץ ישראל, נסעתי לשבות בשבת קודש באתרא 
קדישא מירון. בליל שב"ק לאחר תפילת ערבית, הבחנתי שבאחת הפינות 
בירכתי המערה עומד מנין מצומצם של אברכים חסידיים ומתפללים 
בהתלהבות ובדביקות. כשהתקרבתי יותר, הבחנתי שם שכ"ק מרן 
האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א עומד שם ומתפלל עמהם, והדבר 
היה בעיני לפלא. המתנתי שיסיימו את תפילתם כי רציתי ליתן לו שלום 
– כי בינינו שוררים קשרי ידידות אמיצים עוד מלפני שנים רבות, בעודו 
מתגורר באמריקה במאנסי, ואח"כ כשעלה על כס האדמורו"ת לנהל 
את עדתו הק', כשהגיע לבקר מידי שנה בשנה כאן בלייקווד, הייתי 
מגיע אליו לביתו באישון לילה, להשתעשע עמו באילת אהבים ויעלת 
חן שעות ארוכות. לאחר התפילה ניגשתי אליו ונתתי לו את ידי בברכת 
"שלום עליכם", הרבי שמח מאוד לקראתי, ואמר לי בלשון הקודש 
)כידוע שהרבי מתולדות אהרן שליט"א אינו מדבר בשב"ק רק מה 
שצריך ממש ובלשון הקודש(: "אתה אוכל אצלי!" – והיות שאין מסרבין 
לגדול, אכן נעניתי ברצון. כשעליתי אליו לחדרו, נכנסו גם כמה זקנים 
מופלגים ממוצא ארץ תימן – עם כל הלבוש התימני המסורתי – לסעוד 
עמו ג"כ, והרבי קירבם מאוד וסעדו ביחד – רק הם ואני – בלי שום 
גבאי או משמש, ובאמת היה לי מאוד מעניין לראות איך מתנהלות 
אצלו במעמד זה סעודות השבת בפשטות נפלאה, ודואג לכל אחד שלא 
יחסר לו שום דבר. וזכורני שבעת שהגישו את הדגים, היתה מונחת על 
השולחן צלחת סלט טחינה, ומפני כבוד הרבי לא לקחתי מהצלחת 
בטרם יקח הוא – והרבי הבחין בזה, ואמר לי בלשון הקודש: "אני איני 
אוכל טחינה, אבל אתה מסתמא כן אוכל, אז בבקשה קח לך טחינה", 

והרבי הכניס לי בצלחתי טחינה... 
• שמעתי מאמי מורתי ע"ה, שעדיין חקוק בזכרונה, שבעת נישואי 
אחותה הגדולה מרת רבקה ע"ה הי"ד עם בעלה ר' נח קליין ז"ל הי"ד 
)ומרן הגה"ק מסאטמאר זי"ע בא במיוחד לעיר סיגעט להיות המסדר 
קידושין(, הכין אביה הרה"ח מו"ה מאיר דוב ווידער ז"ל, אב"ד בעיר 
סיגעט )בן הרה"ח מו"ה אברהם ז"ל, שעמד בראש בית המדרש של 
חסידי וויז'ניץ בעיר סיגעט, חתן הגה"ק בעל ערך ש"י זי"ע ראב"ד 
סיגעט, ואחיו של הגה"צ רבי שלום זצ"ל אב"ד נירעדהאז(,  סעודה 
גדולה בחצרם בלילה שלפני החתונה, הנקראת "סעודת עניים" – ולא 
כהיום שעושים סעודת עניים רק ל"עשירים" – אלא הסעודה הזו היתה 
מיוחדת דייקא לעניים, ובאו כל העניים מעיר סיגעט והגלילות, והסעודה 
היתה רחבה כיד המלך, ומתחת כל צלחת היה מונח סכום הגון בשביל 
העני באופן מכובד, ואמי ע"ה שהיתה אז ילדה קטנה, הראתה לכל 
אחד ואחד שיסתכל תחת הצלחת כדי שימצא הכסף, וזקני ז"ל אכל 
ושמח עמהם, והיה זה לתענוג לראות את הנאתם המרובה ואת הקורת 

רוח שהיתה מנת חלקם באותו מעמד... 
יעזור השי"ת שנזכה לקיים כל המצוות בכלל, ומצות הכנסת אורחים 
בפרט, בהידור רב, ונזכה לקבל את ההשפעות הגדולות המושפעות 
ממצות הכנסת אורחים, וכמאמר הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע )הובא 
בספר 'שמועות טובות' דף ו', א'( שהכנסת אורחים מביאה לשמחה 
המסוגלת לפרנסה, כי "והיית אך שמח" עולה בגימטריא שמונה מאות, 
וכמו כן "הכנסת אורחים" בגימטריא שמונה מאות, כי הכנסת אורחים 
תביא את האדם לידי שמחה, ושמחה מביאה פרנסה, כי "והיית אך 
שמח" סופי תיבות "חת"ך", שם המסוגל לפרנסה, וכמו כן ידוע מצדיקים 
שאמרו ש"אורח" מביא רפואה, ונזכה לרפואות וישועות בכל העניינים 

וכל טוב אכי"ר. 
)מתוך נועם שיח תשע"ז( 

כאשר שאלוהו 
מקורביו מנין 

לו מקום כה 
רב אצטומכתו, 

השיב הרבי 
בנועם שיחו: 

"כשם שיש לי 
בדירתי מקום 

מיוחד עבור 
האורחים, כך 

יש לי בקיבתי 
פינה מיוחדת 

לאורחים"...
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הרב יחיאל מאיר צוקר שליט"א על חסדים ואנוכיות בסיפור מרתק שסיפר רבי שלום שבדרון זצ"ל 
"ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה" )בראשית י"ח, כ'(

בכל ההיסטוריה ניסו לייסד עמים ומדינות על עזרה הדדית. כך 
גם היה בעת הקמת המדינה – הפטריוטיות שלטה, העמידו את 
העזרה ההדדית במרכז, אנשים יבשו ביצות וחלו במחלות רק כדי 
שמשפחה נוספת תוכל לדור בשכונתם... – סמלה של המדינה היה 
הקיבוצים – שם היו כולם שווים, כביכול, ולמעשה – ההרס והחורבן 
שיצאו מזה גלויים לעין כל. דוגמא אחת לכך נביא בסיפור הנורא 

שסיפר הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל:
וכך הוא מספר, בשמו של הר"ר שמחה אונסדורפר ז"ל מלונדון: 

כאשר ניצל הר"ר שמחה ז"ל במלחמת 
העולם השניה – שהה בבית הבראה. יום 
אחד הוא שומע מחלון חדרו צעקות רמות 
המגיעות מהרחוב. כולם יצאו לראות מה 
ארע, והנה רואות עיניהם אישה התופסת 
בילד ומנסה לקרוע מעליו את חולצתו. 
הילד, לעומתה, עומד וצועק, וככל שהוא 
צועק – האשה צועקת בקול גדול יותר: 

"אני רוצה את הילד שלי!"
התברר, כי אישה זו ידעה כי ילדה נשאר 
בחיים. לפני המלחמה היא מסרה אותו 
למשפחה גויית, ומאז שהסתיימה המלחמה 
היא מחפשת אותו ואינה יודעת את מקום 
המצאו. והנה נודע לה כי הילד שוהה 
באותו בית הבראה. ילד זה נולד וצלקת 

גדולה על גבו, ועתה, משראתה את הילד שהתבגר, אמנם בלמעלה 
מחמש שנים – אולם עדיין מזכיר לה את פני בנה מאוד – היא רוצה 
לבדוק האם נושא הוא את הצלקת והוא אכן בנה. אך הילד שנפרד 
ממנה בגיל שנתיים – אינו יודע ואינו זוכר מאומה, ואינו מוכן 

להיחשף לאישה הזרה לו.
סוף המעשה היה ששניהם הגיעו באמבולנס לבית החולים, ושם, 
לאחר שקיבלו זריקת הרגעה, בדקו את הילד וגילו שבאמת יש לו 
צלקת. מובן שמפגש האם ובנה לאחר ניתוק של שנים היווה שמחה 

גדולה.
מספר ר' שמחה אונסדורפר, שהוא עקב אחר המשך חייהם 
המשותפים של האם שגלתה את בנה האבוד אחרי שנים רבות כל 
כך. הם עלו לארץ ונקלטו בקיבוץ "עין חרוד", שם עבדה האם 

כמבשלת והילד גדל ככל הילדים בבית הילדים.
עברו שנים, ומחלוקת גדולה פרצה בתנועה הקיבוצית – האם 
לקבל את השיטה הקומוניסטית או לא... המחלוקת עשתה קרע 
חמור ביותר בתוך הקיבוצים עצמם, וחלק מהקיבוצים אף התפלגו 
לשנים... פילוג זה הפריד בדעות גם ביו האם לבנה – האם דגלה 
כדעת רוב בני הקיבוץ, ובנה המתבגר הלך עם הזרם השני. כשהובס 
הזרם השני בהצבעה בגלל היותם מיעוט, החליטו המפסידים לנטוש 

את הקיבוץ ולהקים קיבוץ חדש באזור אחר בארץ.
יום אחד עלה בנה של אותה אישה על הטרקטור, והחל לצאת 
יחד עם הפלג השני מן הקיבוץ לעבר המקום החדש. האם קפצה 

למסלול וצעקה לבנה: "כלום רוצה אתה שאפרד מבני בפעם השניה? 
אינך עוזב את המקום! די היו לי שנות הסיוט שעברתי! אתה כל 

עולמי ואינך עוזב!".
אך הבן, שגדל על אדני החינוך ה"צברי" – לא שעה אל תחנוניה 
ואל צעקותיה, וביקש להמשיך בדרכו. האם, בעקשנותה, עמדה 
מול הטרקטור ולא נתנה לו לזוז, והבן מרום גבהו של הטרקטור 
הזהיר אותה שתעזוב את המסלול, ולא – יעבור באמצעות הטרקטור 
על גופה! משלא שמעה לו – ירד מהטרקטור, הזיז אותה בכוח מן 
המסלול ונסע לדרכו! צעקותיה ובכיותיה מלוות אותו, והוא אינו 

שומע!!!
וכאן הבן שואל: מדינה שהוקמה על אדני העזרה ההדדית, 
הקיבוצים שכה טיפחו את השוויוניות – היאך ילדו פירות 
ביאושים כאלו? – והתשובה פשוטה וברורה. כל בנייתם 
היתה – "להיות עם חופשי בארצנו" – הם ביקשו להתנתק 
מהעבר, להתנתק מהתלות בקב"ה ולרצות באנוכיות. למעשה, 
היה זה פיתוח אגואיזם, שצריך היה לצפות אותו בממרח 
שוקולד בטעם העזרה ההדדית, אבל מה שהיה מלא בפנים 
הוא נהנתנות ואנוכיות. מכאן מגיעים להתנהגות הנוראה 
הזו של בן כלפי אמו, אף על פי שהוא יחיד לה בעולמה, 
ושהוא נמצא לאחר נתק של שנים. הדבר קרוב מאד, לא 

עלינו!!!
גלוי זה כבר גלתה לנו התורה הקדושה אצל לוט בן אחי 
אברהם: כשרועיו רעו בשדות זרים ואברהם אמר לו: "הפרד 
נא מעלי", נאמר בתורה שלוט בחר בסדום, כיון שהוא מקום 
פורה שניתן להתעשר שם. התורה כותבת: "ויסע לוט מקדם", ודרשו 
חז"ל: "הסיע עמו מקדמונו של עולם, אמר אי אפשי באברהם 
ואלוקיו". השאלה: מה מצאו חז"ל ביציאתו זו, שאמר ש"אי אפשי 

באלוקים"?
מרן ה"חתם סופר" מאיר את עינינו: מיד אחרי אותה פרשה כתוב 
אצל אברהם: "ויאהל אברם ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון" 
)בראשית י"ג, י"ח( – מה ראה אברהם עתה לישב בחברון? אומר 
ה"חתם סופר": חברון שוכנת במקום גבוה, והמים אינם מצויים 
בה. יותר מכל מקום אחר היא זקוקה לגשמי שמים. אברהם בחר 
לחיות שם כדי להיות תלוי בקב"ה כל הזמן! לוט, לעומתו, בחר 
בסדום השוכנת בעמק – כולה משקה, כל מימות הנגב זורמים 
לשם. המקום פורה מאליו, כביכול, החיים מסדרים אותו. משם, 
כביכול, הוא אינו זקוק לאלוקים – עצם ההליכה לשם מגלה את 

רצונו להתרחק מהקב"ה.
את תוצאת הליכתו לשם אנו מגלים בעובדה שמנוהו לשופט 
סדום. בני סדום היו רשעים על פי חוק ומשפט, ו"במקום המשפט 
שם מקום הרשע" – וצאצאיהם הם עמון ומואב, שאינם ראויים 
להתחבר עם עם ישראל גם אחר עשרה דורות, בגלל היותם מושחתים 

במידות כמבואר ברמב"ן.
אם אלו הן תוצאות החיים של בני האנוש – אין הקב"ה חפץ באלו 

כלל וכלל!
)מתוך הספר להאיר על סידור תפילה( 

 האמא עמדה מול הטרקטור ולא נתנה לו לזוז, והבן מרום גבהו
 של הטרקטור הזהיר אותה שתעזוב את המסלול, 

 שלא שמעה לו ירד מהטרקטור, הזיז אותה בכוח מהמסלול
ונסע לדרכו! צעקותיה ובכיותיה מלוות אותו, והוא אינו שומע!!!
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הגאון רבי מיכל שטרן שליט"א, רב שכונת עזרת תורה בירושלים, בסיפורים מרתקים על גמילות חסדים של גדולי ישראל
ֲעבֹרּו" )בראשית י"ח, ה'( ֶכם ַאַחר ּתַ "ְוַסֲעדּו ִלּבְ

הגה"צ רבי יצחק אייזיק שר )חתנו של הסבא מסלבודקא, הרב 
נתן צבי פינקל(, היה ראש ישיבת סלבודקא. כשביקר בארה"ב, 
פגש אותו הסבא, הרב הרמן, יום אחד בבית הכנסת, וברכו לשלום 
בחמימות. "רבי, זקוק אני לאורח לשבת. הענק לי בבקשה את 
הכבוד וסעד עמנו בשבת זו". הרב שר נענה. הוא כבר שמע אודות 

סבא.
אחרי תפילת ליל השבת, ליווה אותו סבא לביתו. כשנכנס, נדהם 
הרב שר לגלות כעשרים וחמשה אורחים יושבים סביב השולחן. 
בצאת השבת שאל על כך את סבא: "ר' יעקב יוסף, אינני מבין. 
אמרת לי שאתה זקוק לאורח לשבת. חשבתי שודאי אין אף אחד 
שיסעד בביתכם בשבת, אך היו למעלה משני מנינים. לשם מה 

נזקקת לי?"
אשתי   , רבי "ראה, 
עובדת קשה כל השבוע 
עבור  בהכנות לשבת 
האורחים. כשאדם כמוך 
את  בנוכחותו  מכבד 
שולחננו, אנחנו מרגישים 
שקבלנו גמול כפול", 

הסביר סבא...
טעותו של מרן רבי איסר 

זלמן מלצר
אירע פעם בעת ששהו 
תלמידיו בביתו, שלפתע 
הסתכל אחד מהם דרך 
החלון, ונדמה היה לו 
כי מרן הרב מבריסק 
עולה במדרגות הבית. 
ובא  התלמיד  הזדרז 
לרבי איסר זלמן ואמר 
לו בקול נרגש "רבינו, 

הרב מבריסק עולה עתה לבית", מיד נחפז רבי איסר זלמן ללבוש 
את מעיל השבת לכבוד האורח ויצא במרוצה למדרגות כדי לקבל 
את פניו. עד מהרה התברר כי נפלה טעות, והאורח הינו אדם פשוט 

שבמראהו החיצוני דמה מעט לרב מבריסק.
אולם התלהבותו של רבי איסר זלמן לא פגה, ויראת הכבוד לכבוד 
האורח הגדול לא חלפה, הוא המשיך לנהוג עמו כאילו הוא היה 
מרן הרב מבריסק בכבודו ובעצמו, הכניסו בכבוד גדול לביתו, הושיבו 
בראש השולחן ושאל ברגשי הכנעה וכבוד: "במה אוכל לכבד האורח 

החשוב? אולי ייטול ידיו לסעודה, באיזה משקה נכבדו".
האורח הנדהם התנצל: "חלילה, אל לו לרבינו לטרוח למעני, 

מטרת ביקורי היא לבקש המלצה מאת מעלת כבוד תורתו!". תיכף 
ומיד נטל רבי איסר זלמן גיליון נייר ועט, וערך מכתב חם ונלהב 
למען האיש. כאשר עזב היהודי את הבית עמד רבי איסר זלמן 
ללוותו וירד עמו את כל מדרגות ביתו עד לרחוב, מה שלא היה 
רגיל לעשות אלא בלוויית גדולים. כשחזר שאלוהו בני ביתו ותלמידיו 

בתמיהה רבתי, כל כך למה?
השיבם רבי איסר זלמן: "בעוונותינו הרבים נעשו המצוות מזולזלות 
בעיניינו, ומתוך כך באים אנו לידי הפלייה בין יהודי אחד למשנהו, 
אולם עכשיו, כאשר סיבבה ההשגחה העליונה שהתכוונתי לקבל 
את פני גאון הדור ולחלוק לו כבוד מלכים, האם עלי לחדול מכוונתי 
הטהורה לקיים את מצוות הכנסת אורחים בכל ההידורים לאחר 
שנתבררה הטעות? האם עלי להפסיד את המעשה הטוב והראוי, 

אך ורק משום שהאורח הוא יהודי פשוט ולא הרב מבריסק?".
לא ידע המארח שאדם גדול הוא

מעשה בבעל 'בית הלוי' שנסע בליל חורף לעיר ברנוביץ'. בדרכם 
סרו לפונדק של יהודי אחד והתדפקו על הדלת, בעל הבית קם 
והודיעם שאין בפונדק מקום עבורם. התחננו אליו כי פקוח נפש 
הוא, ולאחר שידולים רבים נאות בעל האכסניא, והרשה להם להכנס 

ולשכב על הריצפה במסדרון.
לאחר כמה שעות נשמעו שעטות של עגלות שנעצרו ליד הפונדק. 
היו אלו האדמו"ר רבי אהרן מוידנוב ורבים מחסידיו. מיד הזדרז 
בעל הבית להעלות את האור, פתח לפניהם את הדלת וקיבלם 
בסבר פנים יפות. בעל הבית ובני ביתו נחפזו לערוך השולחן וכו', 
כאשר חלף הרבי במסדרון לרחוץ ידיו, מצא את הגאון רי"ד מבריסק 
שוכב על הקרקע. מיד נתן הרבי את קולו בהתרגשות: "ר' יושע 

בער, הבריסקער רב, מה אתה שוכב כאן?".
כשמוע בעל הבית את קריאות האדמו"ר התמלא בושה, ניגש 
וביקש מהגרי"ד שיסלח לו שכן לא ידע מיהו, א"ל הגרי"ד: "הנה 
התורה מבליטה את הכנסת האורחים של אברהם אבינו, בעוד שאת 
הכנסת האורחים של לוט, הגם שהיתה במסירות נפש נפלאה התורה 
לא מדגישה, ולא עוד אלא שהמלאכים אמרו ללוט שאינו ניצל 

בזכות עצמו אלא בזכות אברהם, אתמהה!
"אלא הבאור בזה הוא פשוט: שאצל אברהם נידמו לו האורחים 
כערבים, אבל אצל לוט, הוא ידע כי מלאכים באו בצל קורתו. אין 
זו גבורה למסור נפשו בשביל מלאכים שאפשר להנצל בזכותם, 

החכמה למסור נפשו בשביל אנשים פשוטים!"
וסיים הבית הלוי את דבריו לבעל הבית: "אין זה תירוץ 'ואנכי לא 
ידעתי כי רבה של בריסק מתדפק על ביתי', רק בוא לביתי ותשב 
אצלי שבועיים ותלמד פרק בהלכות הכנסת אורחים". בעל הבית 
קיבל את התנאי והתאכסן בבית הרב, וראה בעיניו הכנסת אורחים 
מהי ונהפך לאיש אחר, עד שנודע כמכניס אורחים גדול בכל סביבתו.
)מתוך 'מידות והנהגות טובות'(

 בצאת השבת שאל רבי יצחק אייזיק שר את סבא:
 "אינני מבין. אמרת לי שאתה זקוק לאורח לשבת,

 חשבתי שודאי אין אף אחד שיסעד בביתכם בשבת,
אבל היו למעלה משני מנינים. לשם מה נזקקת לי?"
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שביבי הנהגות, עובדות ומעשים טובים מחיי רבותינו מרן החזון איש זי"ע ומרן הגרא"מ שך זי"ע, שהשבוע יחולו ימי זכרון פטירתם  
הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א 

רבבות אברכים בני תורה, מכל החוגים והעדות, מקדישים את 
חייהם ללימוד התורה אליבא דהלכתא. קיום ההלכה היא נר 
לרגלם, והם עמלים כדי לדקדק בכל תג ותג, "סעיף קטן" וחומרה. המימד 
הישיבתי, הרוח התורתית העדינה, הרצון לרדת לשורשי המידות הטובות 
ולרוכשן, התחושה שלומדי התורה הם כ"מלאכים בין בני אדם", יחד עם 
הלבוש החרדי, המוכיח על כי אנו לגיונו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, 
השמרנות, החומות מרוממות הנפש, הכל נזקף לדמותו המפוארת של רבינו 
בעל "חזון איש" זי"ע, שעמל, בעדינות ובשקט הנפשי העמוק והמזוכך שלו, 

להחדיר, להשריש, ליצוק תוכן, עד שהכל נראה לכאורה כה טבעי ומובן.
עד מלאות לו 55 ישב רבנו החזון איש זצ"ל בעירו ליטא, והסתגר בדל"ת 
אמות של הלכה. הוא לא נשא בשום משרה, לא היה מעורב בעסקי הציבור 
ומיעט לקשור קשרים גם עם גדולי הלמדנים בני דורו. את כל כוחותיו 
ועתותיו הוא השקיע בלימוד התורה, בעוד אשתו נושאת בעול הפרנסה. רק 
בשנים האחרונות לישיבתו בליטא, כאשר התגורר בוילנה, התוודע לכמה 
מחשובי הרבנים, וביניהם למרן הגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי זצ"ל, רבה 

של וילנה, שעמד על גדלותו המיוחדת כתלמיד חכם מופלג.
יהודי נמוך קומה, צנוע וענו, התהלך לו ברחובות המועטים של העיירה בני 
ברק. "החזון איש לבש במשך תקופה מכנסי חאקי, כי לא היה לו כסף לקנות 
מכנסים טובות יותר", סיפר לי הגה"צ רבי אליעזר בן דוד שליט"א, שהתגורר 
בעצמו בבית מרן זללה"ה במשך כשנתיים. "החזון איש היה אדם שתקן. 

הוא ישב ושתק ולא דיבר כשלא היה 
צריך. כשהיה צריך לגשת לעמוד השליח 
ציבור, ביארצייט של אמא שלו, הוא 
היה רועד מפחד", סיפר הגר"א בן דוד 
שליט"א, בשיחתו לפני כשנה בישיבתנו, 

ישיבת "אור התורה" באלעד.
אדם שאינו מדבר בפני ציבור, מפאת 
חרדתו הטבעית לישא דברים בפני קהל. 
יהודי שהילך בצדי דרכים, הוציא את 
חיבוריו בהצנעת שמו, ללא משרה רבנית 
תורנית כל שהיא, והנה- הפך הוא כליל 
את עולם התורה וההלכה, עד שגדולי 
עולם הכניסוהו, בטבעיות פשוטה, 

לרשימת מוסרי התורה.
בקובץ דברי שיח מובאים דברים שאמר מרן רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן 
שליט"א: "זכינו בתקופתנו לראות את פני מרן החזון איש זצ"ל, שהיה נשמה 
גבוהה מאד, שלא לפי המצב והדרגה של הדור, ונשלח מן השמים כדי 
שירומם ויגביה את כל הדור, והיה ממש מבהיל בגודלו בתורה, שהיה יגע 
ועמל בעמל שאין דומה לו בכל חלקי התורה, ועל ידי זה רומם ממש את כל 
בני הדור, יותר מכל אותם שקדמו לו". וכך סיפר אחיינו מו"ר מרן הגר"ח 
קניבסקי שליט"א: "בימינו נעשה מהפך ביחס החשיבות לבחורי הישיבות, 
בזכות החזון איש, שהגיע לבני ברק כשהתגוררו בה רק שלושים משפחות, 
והוא עשה את המהפך. וכיצד עשה את המהפך? בכך שישב ולמד, ועצם 
הלימוד שלו השפיע"... והוסיף מרן שליט"א: "עד שהחזון איש החדיר את 
חשיבות בני הישיבה, היה קשה למצוא נערה שתסכים להינשא לבן ישיבה".

"החזון איש כישף אותי לתורה"...
באמצע חודש אייר של שנת תש"י, כאשר הנער בן ציון פלמן היה בגיל 14, 
הגיע לבית החזו"א עם קבוצה של ילדים מתל אביב להתברך מפיו. היה זה 
כאשר למד בתל אביב ליד בית הוריו. ובאותה תקופה הקימו ראשי צא"י 
ארגון ארצי שנקרא בשם "הנוער האגודתי", שמטרתו היתה לקבץ את הילדים 
שבערי הארץ בזמני הפנאי, כמו שעות אחר הצהרים והערב, וימי שבת וחג, 

והיו מלמדים את הילדים הלכה ומוסר, ומעסיקים אותם בפעילויות מעניינות. 
והמטרה בכל זה היתה למשוך את הילדים לבית המדרש, שלא יתחברו בזמן 
הזה עם הילדים בשכונה, שבביתם לא שמרו תורה ומצוות, והיה חשש 

שיושפעו מהם לרעה.
בן ציון פלמן הצעיר, לקח את כל הילדים שהיה אחראי עליהם ב'נוער 
האגודתי', ונסע עימם לבני ברק, אל מעונו של החזו"א, לזכות להתברך מפי 
קודשו. הילדים נכנסו בהתרגשות גדולה לביתו של החזו"א, כולם עמדו 
בשורה ועברו לפניו אחד אחד, כאשר כל אחד זוכה להתברך בברכת חייו 

מהחזו"א.
לאחר שכל הילדים קיבלו את הברכה, ניגש רבנו בעצמו אל החזו"א להתברך 
מפיו. וכאן אירע הפלא - החזו"א מתמהמה... אינו מברך כמו שעשה אצל 
כל הילדים, אלא הוא תופס את כף ידו של הנער - הבחור בן ציון פלמן, 
מביט בתוך כף היד כשתי דקות, מסובב את היד ושוב מביט ביד, כך עברו 
להן כמה דקות, דקות יקרות מזמנו של החזו"א. ובמשך כל הזמן הזה עומד 
לו הבחור הצעיר, אשר כף ידו נתונה בתוך כף ידו של "אור העולם", מביט 

ותמה על החזיון הגדול הזה.
אחרי כמה דקות פותח החזו"א את פיו, ואומר: "בחור כמוך מקומו בישיבת 

פוניבז', ביום ראשון הקרוב תלך ללמוד בישיבת פוניבז'".
לימים סיפר הגרב"צ פלמן זצ"ל על רגעי ההוד הללו, ואמר: "אינני יודע 
מדוע הביט החזו"א בכף ידי, האם משום שהיה בקי בחכמת כף היד, או 
משום שרצה לקרבני ולהראות לי אותות של חיבה, או משום שניהם גם יחד. 
אבל מה שברור הוא שברגעים הללו 
הרגשתי קירבה עצומה אל החזו"א, 

כפי שלא חשתי עד אז מעולם".
דברי החזו"א שנחשבו אצלו כנבואה, 
נתקבלו אצלו מיד ללא עוררין. וכך חזר 
באותו ערב לבית הוריו, מתוך החלטה 
שאכן ביום ראשון הינו נכנס ללמוד 
בישיבת פוניבז' כתלמיד מן המנין. הוריו 
שמעו מפיו את דברי קודשו של החזו"א, 
ועל החלטתו לעשות ככל היוצא מפיו, 
בתחילה אמר לו אביו: "עתה זהו אמצע 
הזמן וכבר כולם מסודרים עם חברותות 
בישיבה, ובוודאי יהיה לך מאוד קשה 
להתחיל עכשיו ללמוד בישיבה חדשה, 
כדאי לך להמתין עד זמן אלול תש"י, ואז להיכנס לישיבה בתחילת הזמן". 
"אבל" - טען בן ציון הצעיר להוריו – "גם החזו"א יודע שעכשיו זהו אמצע 

הזמן, ובכל זאת הוא אמר לי להגיע עתה לישיבת פוניבז'"...
הוריו ראו שאכן הוא נחוש בדעתו, ובטוח בדבריו של החזו"א, נתנו לו את 
ברכת הדרך, והנה בן ציון הצעיר עלה והתעלה למדרגות רמות, כאשר את 
חייו התורתיים הוא חב למרן החזון איש זצוק"ל. בתחילת זמן קיץ תשי"א 
כשנכנס אל החזו"א, פנה החזו"א בחיבה אל תלמידו הצעיר שכה דבק בו, 
כממתיק סוד, ואמר לו: "אתה צריך להיות תלמיד חכם גדול - זה היעוד 

שלך, בא ואלמדך דרך בלימוד שבה תוכל לעלות מעלה".
והחזו"א מתחיל לפרט: "עתה לומדים בישיבה מסכת נדרים, בהתחלה 
תלמד את הסוגיא רק גמרא עם ר"ן, בלא שום מפרשים ראשונים או אחרונים, 
תחזור על הסוגיא שוב ושוב כ-10 פעמים, עד שתראה שכל פרטי הסוגיה 
ברורים לך היטב-היטב. כך תעשה כל השבוע, וביום שישי תבוא אלי, ואראה 

לך איך ללמוד הלאה".
ביום שישי נכנס אל הקודש, ללמוד ולהתלמד. הוא נכנס אל חדרו של 
החזו"א, שקם  מכסאו, הוציא מהארון גמרא מסכת נדרים, ואמר "בוחר'ל, 
בא שב לידי". הבחור בן ציון הזדרז והתיישב.  החזו"א פותח את הגמרא, 

כך הלכתי יחד עם מרן הרב שך, מהישיבה עד הבית, צעד אחר צעד, ומרן 
זצ"ל חושב וחושב בלימוד. רק כשהגענו הביתה שם רבנו לב שאני סוגר 
מטרייה ספוגת מים. הוא ננער באחת ואמר: "כיסית אותי במטריה?... 

המשך בעמוד הבא <<<

<<< המשך מעמוד קודם
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<<< המשך מעמוד קודם

שם את ידו על כתפו של הבחור, ואומר "בוחר'ל, בא ונלמד יחד".
הבחור מתחיל לקרוא את הגמרא עם הר"ן, וכאשר קרא את ההווה אמינא 
של הגמרא, עצר אותו החזו"א והתחיל להדגיש ולבאר בנעימות ובניגון את 
הסברא שסוברת הגמרא בתחילה. אחר כך כשהגיעו למסקנה, חזר החזו"א 
והסביר מה סוברת עתה הגמרא, ומה שונה הסברא הזו מההוא אמינא, וכל 
זה מתוך בהירות ומתיקות עצומה. וכשסיימו ללמוד, אומר החזו"א "אתה 
שומע בן ציון, כך תלמד, ורק כך תלמד!". כך חזר הדבר ונשנה כמחצית 

השנה, במשך כל זמן קיץ של אותה שנה, שנת תשי"א.
כאשר סיפר הגרב"צ פלמן זצ"ל את הסיפור הזה, שנים רבות לאחר מכן, 
אמר: "החזו"א למד בהתלהבות עצומה, בניגון ובנעימות גדולה. ואני הרגשתי 
באותו זמן בחוש שקורה לי משהו, בכל מילה שיצאה מפיו של החזו"א, 
הרגשתי כעין מעמד מתן תורה שנאמר בו 'אם יוספים אנחנו לשמוע את 
קול ה' אלוקינו עוד ומתנו'. ומאותו לימוד קיבלתי גישמאק בלימוד, שלא 

היה זכור לי עד אותו יום. החזו"א פשוט כישף אותי לתורה!".
הכל מתחיל ונגמר ביגיעת התורה

קשה להכיל, לתמצת ולשרטט, את דמות הנפילים המיוחדת של רבנו החזון 
איש זללה"ה. אך דבר אחד ברור הוא, שהכל החל ונגמר בעסק התורה האין 
סופי של מרן זי"ע. לימוד תורה בהתמדה עצומה, יגיעת התורה שאין כמותה, 
בריבוי שעות לימוד ובאיכות שעות הלימוד, בעומק גדול, ביגיעה גדולה 
ובמסירת כל כוחות הגוף, הנפש, המחשבה והלב, להבנת הגמרא והראשונים.

החזון איש זי"ע לא עלה על מיטתו, כי אם היה כח בידו לסגור את הגמרא 
ולהיכנס למיטה, הרי שניתן לנצל את הכח 
הפעוט לכאורה הזה, לעוד דקותיים של 
לימוד תורה. הוא היה לומד עד כלות 
כוחותיו ממש, ואז נרדם, או נופל שדוד 
על משמרתו, אוגר בחטף כח ליום הבא, 
יום חדש של עמל התורה. בזמן מלחמת 
תש"ח, כשהפגזים שרקו מכל עבר, ראו 
כוחות הפלמ"ח דמות שוכבת על ספסל. 
הם ירו באויר וגילו יהודי, ששכב עטוף 
בסדין, כדי שלא יופרע מהרעש המיותר 
מסביב, והתייגע על הבנת דברי הרשב"א 

הקדושים.
על החזון איש זי"ע רק שמענו, ולא ראינו. 
אך את גדולי עמלי התורה בדורינו, מרן 
רבנו בעל אבי עזרי זי"ע, ראינו כולנו. רב 
רבנן, אבי הישיבות ומנהיג עולם התורה, 
שהגיע למדרגתו מתוך תוככי הגמרא 
הקדושה. עמל התורה של רבנו הגרא"מ 
שך זצוק"ל נודעת בשערים. שנה תמימה 

בעליית עזרת הנשים בעיירה ליטאית שכוחה, עם גמרא בבא בתרא ורשב"א 
קרוע. אשה רחמניה אחת היתה מביאה לו אוכל מביתה, בשעה שהרחובות 
התמלאו ברוסים וגרמנים, שנלחמו זה בזה, והרב שך הצעיר היה יורד לנהר 
בכל יום שישי ומכבס את החולצה והמכנסיים היחידים שהיו לו. באחד מימי 
שישי ראתה אותו אישה אחת, הביטה בחולצתו הדהויה והשחורה וגערה בו 
בחומרה, כיצד בן ישיבה לא מתבייש ללכת עם חולצה כל כך עלובה. התנצל 
אליעזר מנחם והבהיר שזאת חולצתו היחידה. ריחמה עליו האישה והביאה 
לו במתנה שתי חולצות, ומאז במשך עשרות שנים, הכיר הרב שך זי"ע טובה 
לצאצאי אותה האישה ודאג לשלם משכורת חודשית לאברך, כדי שילמד 
חברותא עם נכדה. ועם כל הקשיים העצומים, אמר רבנו זי"ע שהיתה זאת 

השנה המאושרת בחייו.
מ"מ ראש העיר באלעד, ידידי הרב שמואל גרוסברד, מספר: זכורני שליוויתי 
את מרן זצ"ל ל"שיעור כללי" שעמד למסור בישיבה. כל הדרך לישיבה, בעודו 
צועד בכבדות לאיטו, היה אחוז שרעפים, חושב על השיעור. היו מספר פעמים 

שהרב שך היה נעצר, חושב וחושב, ואז אומר: "אני חוזר הביתה, יש לי קושיה 
על ה"שיעור כללי", וזהו, הוא חזר הביתה כדי ללבן שוב את הסוגיה... 
שקיעותו בלימוד היתה מדהימה. הוא היה לכאורה חי עם הסביבה, מחייך 
ונעים לכולם, אך באמת – ליבו ומוחו היו כל הזמן בסוגיות, עד שלעיתים 
היית צריך "לנער" אותו כדי שיחדול לרגע ממחשבותיו. באחד הימים ליוויתי 
אותו מהישיבה לביתו. ירד גשם סוחף ונשאתי מטרייה מעל ראשו. כך הלכנו 
יחד, מהישיבה עד הבית, צעד אחר צעד, ומרן זצ"ל חושב וחושב בלימוד. 
רק כשהגענו הביתה שם רבנו לב שאני סוגר מטרייה ספוגת מים. הוא ננער 

באחת ואמר: "כיסית אותי במטריה? יישר כח גדול! תודה רבה!"...
מספר ידידי הרה"ג רבי ישראל מאיר פלמן שליט"א: אחד ממקורבי מרן 
החזו"א זצוק"ל היה סבי הגרא"י רוטשטין זצ"ל, מנהל בית היתומים דיסקין 
ועסקן ציבורי, שהיה תלמיד חכם  וירא אלוקים מופלג. סבי הגרא"י רוטשטין 
ניהל אמנם גם בית חרושת וביצע עסקים מסועפים. אך הוא עשה את תורתו 
עיקר ומלאכתו עראי, ובכח שקידתו רכש ידע עצום בש"ס ופוסקים וכתב 
בתמידות מערכות עמוקות בפילפולי דאורייתא. בשנות קום המדינה רעשה 
ארץ בפרשת 'ילדי טהרן'. ילדים ניצולי השואה הגיעו לארץ ומרשיעי הברית 
העבירום לשמד רוחני.  סבי הגרא"י רוטשטין  הציע להפגין ולהקים קול 
זעקה גדול, להרעיש את העולם כולו על העוול המחריד שנעשה ל'ילדי 

טהרן' ע"י ראשי המדינה, והוא שטח את הצעתו בכתב בפני מרן זצ"ל.
מרן החזון איש השיב לו במכתב )שפורסם בספר הזכרון 'ברכת אברהם', 
שי"ל לזכר הגרא"י רוטשטין, עמודים כו- כז(, וכתב לו: "אחרי השיקול 
בהנידון, הוחלטה שלילה מצידי מטעם הכמוס, למרות אהבתי ואהדתי 
לטהרת לבבם ולהבת רוחם ומסירות נפשם למען התורה והמצוה ללחום 

מלחמת מצוה". 
כעבור זמן פנה שוב  הגרא"י רוטשטין אל החזון איש וכתב לו על הענין. 
מרן זצוק"ל השיב לו במכתב מפורט, כאשר כל הקורא את דבריו הקדושים, 
מדקדק בהם ומעיין בהם היטב, זוכה לאור גדול, ברור ונהיר, בהערכה 

הראויה ללומד ולימוד התורה הקדושה. 
וכך כתב לו החזו"א: "על דבר האמצעים להצלה, יש מקום עיון והשקידה 
על אתר, להבריחם ולהוציאם משוביהם הצליחה ביותר מהשתדלות 
רחוקות. ובהיות שכוחותינו מצומצמות, ואם מוציאים אותם במקום אחד 
נחשכות במקום אחר, צריך לדון בקפידה יתירה על המטרה הרצויה, וכמו 
בקנין הכסף והרכוש אין ההשתדלות רק פרעון חוב, וחלילה לחשוב כוחי 
ועוצם וגו', כן השתדלות הצלת נפש רק מצוה, אבל צריך לזכור שאין 
בכוחינו לעשות מאומה, רק במעשינו אנו מעוררים שערי רחמים שמעשה 
ידינו יכוננו את המבוקש. ומי שמתפלל ומרבה תחנונים על ההצלה, הוא 
פועל יותר מהמשתדל.  אך הדבר צריך שיקול, דבמקום דההצלה פשוטה 
במעשה, הרי הוא עובר על 'לא תעמוד על דם רעך', ומי שרואה אדם טובע 
בנהר ויכול להצילו ואינו מציל ועומד להתפלל שינצל הרי זה שופך דמים. 
אבל אם אין בידו להציל ואינו מתפלל על הצלתו, הרי זה מונע מלהציל, 
אף שיעשה השתדלות להצלה, לא מפני שמקווה להציל רק רדוף אחר רחמי 
לב. וכבר אמרו חז"ל 'גדולה תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות' ואילמלי דוד 
עוסק בתורה, אין יואב על הצבא, וכשם שאיברי האדם מתחלקין לפעולותיהן, 
עין רואה ואוזן שומעת וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף אחד ואישים 
נפרדים בו וכל איש צריך למלאות תעודתו, ואם היו בני תורה עוסקים בתורה 
לאמיתתה, היו מצילים ילדים הרבה ואנשים רבים מהרהורי עבירה וכפירה 
וכיוצא בזה בשפע קדשם בהשתפך רוח טהרה בעולם, ובסביבות בעל תורה 
אמיתי הדבר ניכר לעינינו השפעה מרובה על אנשים הרבה, מה שכל השתדלות 
מעשית לא תשיגנה. וכמו כן יש רשמים על הרחוקים שאין עין הרואה מרגשת 

בם לדקותם".
"ואם היו בני תורה עוסקים בתורה לאמיתתה, היו מצילים ילדים הרבה 
ואנשים רבים מהרהורי עבירה וכפירה וכיוצא בזה בשפע קדשם בהשתפך 

רוח טהרה בעולם"!!! 

"ומאותו לימוד 
קיבלתי 

גישמאק 
בלימוד, שלא 

היה זכור לי 
עד אותו יום. 
החזו"א פשוט 

כישף אותי 
לתורה"

קבל את הגיליון ישירות למייל
<<<  dirshu@dirshu.co.il :שלח מייל >>>
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אם רוצה אדם לזכות בילדים טובים, הדבר תלוי במצות הכנסת אורחים שלו... ואם כל שאיפתנו בחיים היא לזכות לילדים 
טובים ולרוות מהם נחת יהודית הנה לנו סגולה נפלאה ומיוחדת - פשוט להכניס אורחים!

הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א 
ִבים ָעָליו..." )בראשית י"ח, ב'( ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ ה ׁשְ "ְוִהּנֵ

שלוימל'ה ללא אביו ומהחזית לתל אביב...
פרשת שבוע זה, פותחת במצוה הייחודית של הכנסת אורחים. אברהם 
אבינו, ימים בודדים לאחר שנימול, יושב בפתח אוהלו ומחפש עוברי 
אורח. למרות גילו המופלג, למרות העובדה שהוא נתון עדיין בכאבי ברית 
המילה, ואף כי חום היום בשיאו - הוא מחפש אורחים ותר בעיניו למצוא 
אותם, מבקש ומשתוקק להכניסם לתוך ביתו פנימה, ומקיים מצות 'הכנסת 

אורחים' בשמחה...
הכנסת אורחים היא דרך אצילית במיוחד לעשות חסד, גם כשזה בא 
כאילו על חשבוננו, שוחק את הפרטיות, נוטל נתח מהחופשיות, או דורש 
מאמץ בתוככי הקן המשפחתי. כי נכון, הבית הוא המקום הפרטי, המרחב 
האישי, השטח הסטרילי שלנו, אבל גם הוא מוקדש לחסד, להכנסת 

אורחים!
זו גם ההזדמנות להכניס בנפש ילדינו ולהטמיע בלבם את צורת חייו 

של יהודי, שמעשה טוב - גם למען 
בעיניו,  נעלה  ערך  הוא   - זר  אדם 
שלהיטיב למישהו לא מוכר זו מעלה 
מיוחדת. כשאנחנו מכניסים אורחים 
רואים,  לתוך הבית, הילדים שלנו 
ומפנימים את מעלתו של  מבינים 

החסד!
זו לא רק סיבה ותוצאה, זו גם סגולה 
יקרה אותה גילה הבעל שם טוב זי"ע 
בפרשו את הפסוק 'במה יזכה נער את 
אורחו', באופן מקורי: אם רוצה אדם 
לזכות בילדים טובים, הדבר תלוי 
במצות הכנסת אורחים שלו... ואם כל 
שאיפתנו בחיים היא לזכות לילדים 
טובים ולרוות מהם נחת יהודית, ואם 
אנו עורכים סגולות ותפילות שונות 
למען תקוותנו ומטרתנו זו - הנה לנו 

סגולה נפלאה ומיוחדת - פשוט להכניס אורחים!
כך נהג אברהם אבינו, וכך נוהגים אנו. אלו הן פניו היפות של העם 

היהודי!
דפיקות באמצע הלילה...

תקופת מלחמת השחרור בשנת תש"ח, לא היתה תקופה קלה לעם 
היושב בציון. ארץ ישראל הקטנה הוקפה מכל עבר באויבים, וגם בפנים 
הארץ המצב היה רחוק ממזהיר. כמו בימינו אנו, בני ישמעאל חיפשו כל 
דרך להזיק, להרע, לרצוח ולטבוח ביישוב היהודי הקטן המתרקם לאט 

לאט, וקרבות עם ערביי הסביבה היו מעשה של יום יום ושעה שעה.
אחד ממעוזי המלחמה העקובה מדם, היה בירושלים, במקום בשם 
'שער מנדלבאום'. היתה זו נקודת החיכוך המרכזית בין העיר העתיקה 

לעיר החדשה, בין ירדן ותושבי המקום הערבים לבין הציבור היהודי הקטן 
והחלש. הנקודה הזו היתה למעשה חזית המלחמה, שם היתה נטושה 

המערכה בעוצמה כפולה ומכופלת מיתר ערי הארץ.
סמוך מאוד לשער מנדלבאום, התגורר באותה תקופה כ"ק האדמו"ר 
בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זי"ע. התקופה הקשה התאפיינה באיום 
ממשי על החיים, באיסור יציאה מהבית, ובמחסור חמור במזון ואף בשתיה. 
לא קלים היו החיים בחזית המלחמה, אך בחזית כמו בחזית - לא ניתן 

לצאת ממנה, הן כל יציאה מהמקום כרוכה בסיכון חיים!
ששה שבועות רצופים נמשכה המערכה במלוא עוזה. יריות הרובים 
שרקו בכל עוז, הפילו אימתם על תושבי השכונה. רעם התותחים היה 
כה חזק, עד שבקושי היה ניתן לישון גם בשעות הלילה. הרבי ובני 
משפחתו ישנו על מחצלות פשוטות במקלט ציבורי נטוש, מקום שנחשב 

לבטוח יחסית בתנאי החיים הקשים...
לאחר ששת השבועות הקשים, ובסיוע התערבות בינלאומית עניפה, 
הוכרזה הפסקת אש למשך שש שעות בלבד, באחד הלילות, מחצות 
הלילה ועד שש בבוקר. היתה זו הזדמנות לכל מי שחפץ בכך 
להתרחק מהמקומות המאויימים ביותר, או לחילופין - להצטייד 
לתקופה סוערת וממושכת נוספת. הרבי שמע על ההכרזה על 
הפסקת האש, ומיהר לקבוע כי יש לנסוע לתל אביב באותו 

לילה, לברוח מהמקום המסוכן עד יעבור זעם.
מכשירי טלפון לא היו זמינים, למעשה לא היה קשר בכלל 
בין אזור המרכז לאזור ירושלים. מיד כשהודיע הרבי על החלטתו 
לנסוע לתל אביב, ביקשה הרבנית לשאול ולברר היכן הרבי 
מבקש לשכון, והאם ידוע לו אצל מי יתארח בתל אביב. 'הן אם 
נצא בשעת חצות הלילה - עם כניסת הפסקת האש לתוקפה, 
נגיע לתל אביב רק בשעת לפנות בוקר. היכן נשהה? להיכן 

נלך?' שאלה הרבנית בחשש מה.
'אינני יכול לתאם זאת מראש', השיב הרבי, 'אך מכר לנו בתל 
אביב, יהודי יקר בשם רבי יעקב שכטר, הידוע בהכנסת האורחים 
שלו בכל עת ושעה. אנו ניסע אליו, ננקוש על הדלת באמצע 
הלילה, ונבקש לבוא בשערי ביתו להתאכסן בו. ייתכן כי המקום 
צפוף, בוודאי היתה עדיפה הודעה מראש, אך בתנאי הזמן 
הנוכחיים - נאלץ להסתמך על טוב לבו הידוע, ולצאת לדרך בתקוה כי 
לבטח לא ישאירנו ר' יעקב ברחובה של עיר עד שעת הבוקר. משיאיר 
השחר - נוכל לשוב ולכלכל צעדינו בתבונה,' סיכם הרבי, ונחפז לארוז 

מיטלטלים בודדים...
הגיעה שעת חצות, חושך אפילה כיסה את ירושלים, וגם רעם התותחים 
השתתק בפתע פתאום. 'הפסקת אש', סחו היהודים זה לזה, ויצאו לרחובה 
של עיר, לשאוף מעט אויר צח, כשעיניהם נוצצות בחושך ככוכבי השמים 
ברקיע הקטיפתי. הרבי ובני משפחתו צוררים את מעט המיטלטלים, 

ועולים על מונית העושה דרכה לתל אביב...
שתיים בלילה, תל אביב. הרחובות ריקים מאדם, דומיה מוחלטת שוררת 
בחלל. רק מונית אחת קטנה מפלסת דרכה בחושך, תרה אחרי כתובתו 

לפתע, הוא מביט נכחו ורואה עלם יהודי צעיר וחינני,
עומד בפאתי השוק ומקושש מעות לצדקה. המראה תפס את 

תשומת לבו של המגיד, והעובדה כי יש כאן נער יהודי צעיר 
שנאלץ לפשוט יד למחייתו - עוררה את רחמיו. הוא קרב אליו 

ושאל ברכות: 'ילד, איך קוראים לך?' 'שלמה' היתה התשובה

המשך בעמוד הבא <<<
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של ר' יעקב שכטר. אחרי חיפוש קל נמצא המקום, בית קטן ורעוע ועליו 
דלת צהובה מיושן, עם כיתוב בכתב יד קטן ואצילי על הפעמון: משפחת 

שכטר...
הרבי משלם לנהג המונית, מוריד בעצמו את צרורותיו וגוררם לכיוון 
ביתו של ר' יעקב. הוא דופק דפיקות שקטות, מבקש למנוע מבני הבית 
פחד פתאומי בזמנים הטרופים גם בלאו הכי. ר' יעקב מתעורר לשמע 
הדפיקות, נוטל ידיו ומציץ בחרך הדלת, ומגלה לתדהמתו את דמותו 
הנערצת של הרבי האהוב מירושלים, עומד עם בני משפחתו על מפתן 

הדלת...
חיש קל מסובב ר' יעקב את המפתח, ומקבל את הרבי בפנים מאירות. 
'ברוכים הבאים', הוא אומר בחיוך וביראת כבוד, וממהר להציע שתיה 
חמה ועוגה ביתית מעשי ידי רעייתו, המתעוררת גם היא לשמע ההתפתחויות 
במבואת הכניסה לבית. ר' יעקב נרגש מהאורח המכובד והפתאומי, ומוצא 

עצמו מתנצל על כי לא נערך לבואו של אורח כזה, פשוט כי לא ידע...
הרבי מבטל את ההתנצלות בהנפת יד מחוייכת, ומספר את סיפור 
הבריחה הפתאומית, בחלון זמן צר וקצר שנוצר בנסיבות הימים האחרונים. 
ר' יעקב שמח על כי הרבי בחר דווקא בו כמקום אכסנייתו, ורעייתו 
ממהרת להעיר את הילדים ולהעבירם לישון על שמיכות בסלון, כדי 

לאפשר לרבי ולמשפחתו לישון על המיטות בחדרי השינה...
הרבנית, אשת הרבי, נחרדת לנוכח הערת הילדים. 'אין צורך, חלילה 
וחס להעיר את הילדים', היא אומרת בנחישות, 'אנחנו כבר נסתדר בסלון. 
בבקשה, אל תעירי את הילדים עבורנו,' היא מבקשת, כמעט מתחננת... 
רעייתו של ר' יעקב, לעומתה, אינה מבינה על מה מדברת הרבנית - 'הן 
לא יתכן כי הרבי ייאלץ ללון על שמיכה בסלון, בעוד ילדיי ישנים היטב 
במיטות מוצעות ונוחות. הנה, אני כבר מעירה אותם,' וכבר נחפזת לעבר 

חדרי השינה...
אך הרבנית מתעקשת. 'לא ולא,' היא קוראת, 'הן כבר התרגלנו לישון 
על הרצפה, מזה כחודש וחצי שאנחנו ישנים על מחצלות במקלט ציבורי, 
נוכל לישון כך בנינוחות גם בסלון ביתכם. חלילה לנו להעיר את הילדים 

הישנים, הזקוקים לכח ליום המחר...'
לבסוף, ניצחה רעייתו של ר' יעקב בויכוח אציל המידות הזה, באומרה 
את הטיעון המנצח: 'וכי כיצד אחנך את ילדיי למצות הכנסת אורחים, 
אם יידעו שנקלעו לכאן אורחים בשעת לילה שנאלצו ללון בסלון, בעוד 
הם נותרים במיטותיהם? וכי יכולה אני לוותר על הזדמנות חד פעמית 
כזאת לחנך את הילדים ולהטביע בהם חותם של הכנסת אורחים, כמו 

ויתור על המיטה באמצע הלילה לטובת אורחים מזדמנים?'
לנוכח הטיעון הזה, לא היה לרבנית מענה, והיא נאלצה להסיר את 
התנגדותה. וכך, בשעת לילה מאוחרת הוערו ילדי משפחת שכטר בזה 
אחר זה, ואלה שמחו לכבד אורחים באמצע הלילה, ולפנות את מיטותיהם 
לטובת אורחים לא צפויים מירושלים... כל זאת לא עשתה אמם, אלא 
כדי שיבינו ויכירו את מעלתה וגדולתה של מצות הכנסת אורחים, הכל 

כדי שיפנימו ויטמיעו לוותר על נוחיותם הפרטית לטובת אורח מזדמן!

אח חדש במשפחה...
רחובה הראשי של העיירה דובנא המה מאדם. הכל ממהרים ורצים, הן 
ערב שבת היום, מזדרזים לקניות אחרונות לקראת כניסת שבת המלכה. 
גם הגאון רבי יעקב קרנץ, המגיד הנודע מדובנא זצ"ל, יוצא לשוק העיירה, 

להשלים קניות אחרונות לשבת.
לפתע, הוא מביט נכחו ורואה עלם יהודי צעיר וחינני, עומד בפאתי 
השוק ומקושש מעות לצדקה. המראה תפס את תשומת לבו של המגיד, 
והעובדה כי יש כאן נער יהודי צעיר שנאלץ לפשוט יד למחייתו - עוררה 

את רחמיו. הוא קרב אליו ושאל ברכות: 'ילד, איך קוראים לך?'
'שלמה' היתה התשובה, אך המגיד לא הסתפק בה. 'מהיכן אתה שלוימל'ה 
היקר? מדוע אתה נאלץ לעמוד ולאסוף פרוטה לפרוטה בשוק העירוני?'

הנער לא ענה, משך בכתפיו במבוכה. אך המגיד לא התכוון לוותר, ושב 
על בקשתו לדעת מהיכן הגיע ומי הם הוריו. בסופו של דבר נאנח הילד 

אנחה עמוקה, ופתח את סגור לבו:
'אני גרתי רחוק מכאן, ובדרך לא דרך עשיתי פעמיי לעיר דובנא, מחפש 
מקום להתעלות בלימוד התורה. התייתמתי מאבי לפני תקופה', הוסיף 
הילד וקינח דמעה סוררת, 'ומאז אני בודד, נאלץ לגייס כסף למחייתי, 

וכתוצאה מכך כבר אינני יודע אם אזכה פעם לממש את שאיפת חיי 
לעלות ולהתעלות בתורה...'

הילד פרץ בבכי מתייפח, שקרע את לבו של המגיד מכאב: 'היו לי 
תוכניות ללמוד תורה ולהעמיק בה, לשקוד על הגמרא ללא הרף אך 
לקדוש ברוך הוא היו תוכניות אחרות עבורי, והוא לקח את אבי אליו 
לשמים בטרם עת. מאז אני נאבק על פרנסתי האישית', הוסיף הנער 

הצעיר בבכי מר...
'אולי תסכים לבוא להתארח בביתי 
בסעודת השבת?' שאל המגיד בנועם. 
עיניו של הילד אורו לנוכח ההצעה, 
ניכר היה כי מזה זמן לא זכה בסעודת 
שבת חמה וביתית, ואילו המגיד מיהר 
נוסף  להכין מקום  הביתה,  לשוב 

בשולחן השבת לאורח הצעיר...
שעת ליל שבת הגיעה, המגיד מדובנא 
שני  כשלצידו  הכנסת  מבית  שב 
והאורח הצעיר. בפנים  המלאכים 
קורנות הוא נכנס לביתו, מברך את 
בני הבית ב'גוט שבת' לבבי, ואומר 
'שלום עליכם' בהתעלות. כל העת 
עומד לצידו הנער הצעיר, האורח אותו 
אסף משוק העיירה בשעות הצהריים.
ליל שבת מוגשת בשפע  סעודת 
וברוחב לב, והנער הצעיר זכה אחרי 
תקופה ממושכת לסעודת שבת טעימה 
ומזינה, באוירה חמה וביתית. המגיד 
משתדל להנעים את שהותו של הנער 
בסעודה, הוא כבר מתכנן לו תוכניות 

נוספות...
משהסתיימה הסעודה, שאל המגיד 
את הנער: 'יש לך היכן לישון, צדיק 
שלי? הן מאוחר בלילה, קר מאוד 

בחוץ, אולי תסכים לישון בביתי הלילה?' - - - 
הנער הופתע מהשאלה, אך לא מצא מקום להתנגד. הן רק הוא יודע 
כי כבר חודשים הוא ישן בבית הכנסת הישן בעיר, עטוף בשמיכות עבות 
ורועד מהקור הרוסי המקפיא. איך יכול להתנגד להצעה נדיבה כזאת, 

לישון על מיטה מוצעת בבית חם ומוסק כהלכה?
היה זה הלילה הראשון, בעקבותיו באו לילות רבים ונוספים... גם סעודת 
השבת היתה רק הסעודה הראשונה, בעקבותיה נותר הילד לסעוד את 
ארוחותיו ולשכון באהלו של המגיד למשך שנים ארוכות. 'כל מחסורך 
עלי ואל תדאג מפרנסתך', הבטיח המגיד לנער הצעיר, 'אתה תשהה 
בביתי, תסעד על שולחני ותלון במשכני. תוכל לחזור עתה לתוכניותיך 
לשקוד על דלתות התורה, כי מרגע זה ואילך - אהיה במקום אביך ואדאג 

לכל מחסורך!'
ואכן, המגיד מדובנא עמד בהבטחתו, וככל אשר אמר כך קם והיה. 
במשך שנים רבות היה שלוימל'ה הצעיר אורח של קבע בביתו, סעד על 
שלחנו ועמו חלק את ארוחותיו. גם בניו של המגיד למדו לגדול בצלו של 
האח החדש - האורח היתום, והתרגלו שהילד הוא כמו אחיהם ממש, 

לכל דבר וענין...
סיפורנו מסתיים כאן, כמעט. נותר רק לחשוף את זהותו של אותו 

שלוימל'ה הקטן, מי הוא וכיצד הפך לגדול בישראל - - - 
הסיפור המפעים מובא בספר 'חפץ חיים' על התורה, ושם מגלה המחבר 
כי  שלוימל'ה זה, הפך להיות הגאון הנודע רבי שלמה קלוגר זצ"ל, גאון 
ישראל ופוסק בעל שיעור קומה, שחיבר כמאה וחמישים חיבורים בכל 

מקצועות התורה, בגאונות ועמקות נדירים!
כל מצוה היא מצוה שאיננו יודעים לאמוד את ערכה ולהעריך את שוויה, 
אך 'הכנסת אורחים' מכילה מרכיב מפתיע נוסף. כשאורח נכנס לבית, 
הוא סופג משהו מאוירת הבית - ולא פעם מה שהוא סופג הופך לחלק 
מאישיותו, מדריך אותו בחייו, מנחה אותו קדימה, מפעיל אותו לצעד 

הבא...

"מזה כחודש 
וחצי שאנחנו 

ישנים על 
מחצלות 

במקלט ציבורי, 
נוכל לישון כך 

בנינוחות גם 
בסלון ביתכם. 

חלילה לנו 
להעיר את 

הילדים 
הישנים, 

הזקוקים לכח 
ליום המחר..."
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מונחי תורת הפסיכולוגיה כבר הופיעו בספריו של מרן רבי ישראל סלנטר זצוק''ל הרבה לפני זיגמוינד פרויד 
הרב אברהם פוקס

י ָיֵרָאה" )בראשית י"ח, ט"ו( י ּכִ ָרה ֵלאמֹר לֹא ָצַחְקּתִ ַכֵחׁש ׂשָ "ַוּתְ
"בשכנותי היה דר יהודי מבוגר, חסיד גור, בשם ר' יוסף דב שטיין )או בכינויו 
ר' בערל שטיין(. הוא היה במרוצת ימי חייו מלמד ומנהל ת"ת ובעל תפקידים 
שונים. ושמעתי מפיו את העובדה דלהלן, דומני שהוא היה אדם נאמן ודייקן 

גדול, ואשתדל בס"ד למסור כפי ששמעתי מפיו.
הנ"ל בהיותו בחור צעיר למד בתל אביב בישיבת חידושי הרי"ם, שהיו בה 
יחסית מספר מועט של תלמידים, בהתאם לגודל הישוב אז. בעש"ק פרשת 
וירא באחת משנותיה הראשונות של מלחמת העולם )דומני תש"ב(, הופיע 
בישיבה לתפילת שחרית יהודי לא מוכר בתל אביב הקטנה, מראהו לא צעיר, 
וניכר היה עליו ועל מלבושיו שהוא מתלמידי החכמים יוצאי ליטא. הבחורים 
קצת התפלאו מה לליטאי שכזה בישיבה גוראית, אבל כמובן נשארו בתמיהתם. 
בתום התפילה ביקש אותו יהודי מהבחור בערל שטיין שעמד לא רחוק 
ממנו, שיביא לו בבקשה ספר שפת אמת על התורה. הבחור ניגש לארון ושב 
עם הספר, תוך כדי שהוא תמה באזני האורח הנכבד, מה לליטאי שכמותו 
ולספר שפת אמת החסידי המובהק. שאל האורח "למי זה כן מתאים?" אמר 
הבחור: "לבחורים חסידיים כמונו למשל". שחק האורח ואמר לו: "אדרבא, 
אני תמה איך בחור צעיר יכול להבין שפת אמת. הרי זה בנוי על ידיעות רבות 
מכל מרחבי הש"ס, ועל המדרשים ושאר פירושי הקדמונים על הפרשה, ובלא 
זה לא ניתן בכלל להבינו על בוריו. ובפרט שטמונים בדבריו יסודות עמוקים 
של חכמה. סוף דבר אדרבא, דוקא יהודי מבוגר שכבר למד קצת בחייו, יש 

לו סיכוי להבין את הספר."
הבחור קצת התקשה לקבל את הדברים. אמר לו האורח "בוא נפתח ונלמד 
יחד איזה קטע ונראה". פתחו וראו שעומד בקצרה על השאלה הידועה )עי' 
אוה"ח הק' ועוד( על הפסוק "ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה". שהדבר 
פלא. אם הקב"ה מעיד שצחקה, הרי צחקה, ואיך יתכן שאם האומה, שרה 
הנביאה, משקרת חס ושלום. והתירוץ "כי יראה" עוד יותר מפליא. וכי בגלל 
אי נעימות מאברהם על כך שצחקה, זו סיבה לכחש? הרי אנשים קטנים 

בהרבה יש שלא משקרים, ובודאי לא בגלל אי נעימות שכזו!
אומר השפת אמת )הדברים מובאים לא בלשונו( שהכוונה ש'יראה' לא 
עתה, אלא בשעת מעשה. הרב מבקש מבערל שיסביר, ובערל כמובן אין לו 
מושג על מה מדובר בכלל. אומר לו הרב "אני אבאר לך בס"ד אבל צריך לזה 
איזו הקדמה: דע לך שבשנים האחרונות התחדשה בחו"ל חכמה חדשה 
הנקראת פסיכולוגיה, ועניינה הכרת כוחות הנפש לעומקם )אז זה לא היה 
ידוע ומפורסם כהיום(. ומייסד החכמה הוא יהודי מתבולל מוינה )בשם ז"פ(. 
וחידושו הכי חשוב הוא, שיש דבר הנקרא 'תת מודע', ועניינו שיש לאדם כל 
הזמן מחשבות שמניעות ומפעילות אותו, וגורמות לו לעשות פעולות שונות 
או להימנע מפעולות שונות, והוא אינו יודע כלל במודע שהמחשבות האלו 
קיימות )היום אנו מורגלים בזה, ואמיתת דבר זה מפורסמת, ומסתייעים בזה 
להבין כל מיני תופעות הנראות תמוהות, ומשתמשים בזה לרפואה או בחקירת 
פושעים וכהנה לרוב, אבל במושכל ראשון הדבר נראה זר מאד. היתכן שאני 

חושב ובכלל איני יודע ממחשבה זו?(.
"וביאר אותו חכם מה גורם לאדם להדחיק את המחשבה המסויימת לתת 
המודע שלו? אחת הסיבות היא כשהוא ניצב בפני עובדה שמאד מפחידה 
אותו, ואין לו יכולת נפשית להתמודד עמה, אזי הנפש מתוך הגנה על עצמה, 
דוחקת את הידיעה זו מהמודעות, וכאילו משכיחה אותה ממנו. למרות שבתת 
מודע זה בעצם נשאר וזה יכול לצוף משם לאחר שנים רבות או באמצעים 

שונים.
"ועוד דע לך, שכל הידיעות מהסוג הזה, שחכמי אומות העולם מגיעים 
אליהן רק בשנים האחרונות, על ידי מחקרים ממושכים, ידועים לחכמי ישראל 
מאז ומעולם מתוך התורה הקדושה. וגם יסוד זה כבר נכתב על ידי ר' ישראל 
סלנטר באיגרת המוסר )שנכתבה הרבה לפני העבודה של אותו חכם( כמעט 
באותן מילים. שם הוא מסביר מדוע האדם נופל לרוב במלחמת היצר. כי 

האדם יש לו כוחות בהירים וכוחות כהים )נסתרים, שאינם מודעים ושכליים(. 
בכוחות הבהירים יש לו ידיעות לרוב, היכולות להועיל במלחמתו נגד היצר, 
אבל היצר עיקר מלחמתו בשטח הכוחות הכהים, עם טענות וחשבונות ותאוות 
לא מודעים לאדם, ולכן הוא נופל. אבל על ידי לימוד המוסר בשיטה המחודשת 
של ר' ישראל, ברגש, ובניגון עצוב ובשינון רב של מאמרים מוסריים ועוד, זה 

חודר לתוך הכוחות הכהים, ואז יש לו כלים מתאימים לנצח את היצר.
"ועכשיו נבוא לשפת אמת שגם הוא הקדים את חכמי האומות בזה. וזו 
כוונתו במילותיו הקצרות, שאין כוונת התורה כלל ששרה יראה כעת בשעה 
שאברהם שאל אותה ולכן היא כיחשה. חלילה וחס. אלא שרה בודאי לא 
זכרה כלל שצחקה ולכן היא כיחשה מתוך וודאות שהיא צודקת )על כגון דא 
כתב הר"ן בשבועות שאם נשבע, אין זה רק שבועת שקר באונס, אלא בגדר 
שבועת אמת(. והתורה באה להסביר איך זה שכחה. התשובה 'כי יראה' אז 
בשעתו, כשצחקה, נפשה נבהלה מאד איך העיזה לצחוק על הבטחת הבורא 
ביד שלוחיו המלאכים, ומרוב יראה זה נדחק מהמודע, ולא היה מונח כלל 
בזכרונה. ושבח הוא לשרה אמנו המורה על גודל יראתה מהבורא ית'". עד 

כאן דברי הרב הליטאי לבערל מיודעינו.
לאותו בערל היה סבא מבוגר 
בתל אביב, רבי כתריאל שטיין 
זצ"ל, שעוד היה תלמיד של 
השפת אמת עצמו, עובד ה' 
נוהג  ר' כתריאל היה  גדול. 
לטבול במקוה קרוב לחצות 
יום ששי והיה יושב עם בגדי 
שבת ולומד בלי היסח הדעת 
עד קרוב לכניסת שבת קדש, 
והיה עובר על כל המדרש רבה 
ותנחומא וזוהר הק' ורמב"ן 
ואור החיים, וכל מיני ספרי 
חסידות יסודיים. והיתה לו מעין קבלה שאינו יוצא מהבית בשעות אלו לשום 
ענין, כדי שלא להפריע את ההכנות שלו לשבת קדש. בין שאר הקביעויות, 
היתה לו קביעות עם בערל נכדו, שהיה עולה אליו והיו לומדים קצת שפת 

אמת יחד.
באותו יום ששי אמר בערל לר' כתריאל: "סבא תמיד אתה מסביר, תן לי 
להסביר פעם גם כן". הסבא הסכים ובערל בחר את הקטע הזה. אומר לו 
הסבא: "בדיוק כזה שטיקל )קטע( קשה בחרת? גם אני עצמי אף פעם לא 
הבנתי מה הוא רומז כאן!". ובכן בערל מסביר את הענין בטוב טעם ודעת, 
כפי שקיבל מהאורח הבלתי מוכר. ר' כתריאל שומע ואמר לו: "בערל דאס 
איז נישט דיינע )זה לא משלך(, מנין לך זאת?", ובערל מספר על האורח 
שהסביר זאת. ר' כתריאל הרהר רגע ואמר לו: "בערל בוא תלוה אותי עכשיו 
לאן שאני הולך". שאל בערל: "הרי אתה לא יוצא מהבית בשעה זו!". אמר 

לו ר' כתריאל: "בוא עמי ואסביר לך כבר בדרך ."
תוך כדי הליכה בזריזות של מצוה, אומר לו ר' כתריאל: "אתמול הגיעה 
אניה מאירופה עם פליטים, ולפי התיאור שלך אני משער שהאורח הוא הרב 
מפוניביז'. הוא גם משכיל בחכמות כלליות )הרב זצ"ל היה ציר בפרלמנט 
הפולני(, ויש לו כושר הסברה מעולה, ואני זוכר עוד מפולין שאמרו שהספר 
'שפת אמת' חביב עליו ביותר. לזה אני מצרף את העובדה שיש לו אמא 
מבוגרת שעלתה ארצה ומתגוררת ליד הישיבה )ברחוב י.ל. פרץ(. בודאי בלילה 
הוא ישן אצלה ובבוקר הוא השכים, וראה מול עיניו ישיבה דחסידי גור. ובדיוק 
מתאים לו שהוא לא חיפש בכלל בדווקא מנין ליטאי, אדרבא כל חוג שפותח 
ישיבה על טהרת הקודש חביב בעיניו, והוא בא להתפלל עמכם. ומכיון שראוי 
להקביל פני אדם גדול שכזה, שבא זה עתה כפליט, אדעתא דגברא רבא לא 
נדרנא". הם באו לבית אמו של הרב ואכן היה זה הרב מפוניבז' שזיהה כמובן 

מיד את בערל מהבוקר...

 כשהרב מפונוביז' הופיע בישיבה גוראית
ונתן פירוש מיוחד על 'שפת אמת' מוקשה שאף אחד לא הבין 
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הרב בנימין גולד
ִבים ָעָליו ַוַיְּרא ַוָיָּרץ ִלְקָראָתם" )בראשית י"ח, ב'(  ים ִנָצּ ה ֲאָנִשׁ לָֹשׁ ה ְשׁ "ַוַיְּרא ְוִהֵנּ

אמרו חז"ל "גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה )שבת קכז, ב(.
וכבר התקשו במפרשים, וכי לא די שתהיה הכנסת אורחים גדולה כהקבלת 

פני השכינה, מדוע היא יותר מהקבלת פני השכינה?
וידוע מדברי הגר"א זיע"א, שהרי הנפטר מרבו אל יפטר ואחוריו אל רבו, 
וכן כהן גדול שיוצא מבית קדשי הקודשים יוצא ופניו כלפי השכינה, והנה 
באברהם מצינו כשהלך לקבל פני האורחים אמר להקב"ה שימתין עד שיקבל 
פני האורחים, וכשאר הלך היה לו לילך ופניו כלפי ה' ואחוריו לאורחים, ולא 
עשה כן וכמו שכתוב "וירץ לקראתם" ומכך שגדולה הכנסת אורחים יותר 

מהקבלת פני השכינה.
ומודע באמת גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה? והבאור 
בזה שיש להבין כל ענין זה של הקבלת פני השכינה, וכי הקב"ה צריך 
להקבלתנו? אלא שבכך שאנו מקבילים פניו, אנו מרגישים בעצמנו קרבת 
אלוקים, כשאנו אומרים עלינו לשבח שהיא כהקבלת פני השכינה, ומבקשים 
"ועל כן נקוה לך ה' אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך וג'ו" הרי אנו 
מרגישים בזה קרבת ה' ומבקשים קרבת ה', זה מעלתה של הקבלת פני 

השכינה לתת לנו קרבת ה' שהיא יסוד עבודת ה'!
מעתה בכל עשיית מצוה הרי אנו מרגישים ומקיימים ו"ואני קרבת ה'" אבל 
כשנחשוב על מעלתה של מצות הכנסת אורחים, הרי יש בה יותר מכל המצוות 
במה שאדם מקיים במצוה זו מצוה בגופו בנפשו ובממונו, ויותר היא מקיום 
מצות לולב וכדו' שעושה אדם בממונו ובכל נפשו, שזה עושה רק לעצמו, 

אבל הכנסת אורחים הרי אדם עושה בגופו בנפשו 
וממונו לשני ולא לעצמו, בזה יש מעלה גדולה 
יותר מכל, ולכן במצוה זו שמקריב כל כולו למען 
השני, הרי קרבת ה' שבזה היא גדולה לאין 
שיעור, ויותר מכך שהרי בהקבלת פני השכינה 
אדם מרגיש קרבת ה', ובקיום מצות הכנסת 
אורחים הרי מקיים בפועל הנהגת הקב"ה, שהולך 
ומתנהג במידותיו – ואין קרבת אלוקים גדולה 

מזו!! ולכך יותר אף מהקבלת פני השכינה.
 מעשה היה עם ר' ישעיה מתלמידי הגר"א, 
בערב שבת לאחר חצות עברו דרך עיירת זוכוביץ 
כמה סוחרים יהודים שנסעו בעגלה חזרה מן 

היריד שנמשך כמה שבועות באחת מן הערים הגדולות שבליטא, יצא ר' 
ישעיה לקראתם וביקשם להשאר בכפר ולשהות בביתו בשבת, כיון שחשש 

שלא יגיעו עד שבת ליעדם ויבואו לחילול שבת רח"ל.
סוחרים אלו לא הכירו את ר' ישעיה וסירבו להענות לבקשתו, בטוחים היו 
כי כוונתו לקבל תמורה עבור האכילה והלינה, הפציר בהם ר' ישעיה ואמר 
להם, הרי ערב שבת היום וכבר עבר מחציתו של יום והדרך לעיר רחוקה 
היא, מוטב שתשבתו אצלי הכל מוכן אצלי לסעודה בשר דגים וכל מטעמים 
גם חדרים מרווחים ואף מנין לנו בכפר, מדוע לכם ללכת ולהגיע בחשכה? 

אך הסוחרים בשלהם מעונינים הם להגיע העירה. 
ואכן הם נסעו עברו דרך של כמה מילין, ולפתע נשבר אופן אחד מגלגלי 
העגלה ולא יכלו להמשיך בדרכם, נאלץ העגלון לחזור רגלי לזוכוביץ וביקש 
מר' ישעיה גלגל עבור עגלתו, נתן לו ר' ישעיה את מבוקשו ואמר לו הזדרז 
והבא את הסוחרים לכאן הרי לא יספיקו להגיע לעיר לפני השבת. נאלצו 
הסוחרים להגיע לביתו של ר' ישעיה והוא קיבלם במאור פנים, את הסוסים 
הכניס לאורוותו וציוה למשרתו לדאוג להם למספוא ולסוחרים פנה ואמר: 
הנני פונדקי ואיני אוהב לעמוד על המקח לאחר השבת, ובכן מודיע אני לכם 
למפרע את המחיר בעד האכסניה שלש סעודות וסעודת מלווה מלכה ולינת 
שתי לילות, כל זה עבור סוחר אחד חמישה זהובים. הביטו הסוחרים זה בזה 
והשתהו על המחיר ומלמלו בחשאי הוא אשר חשבנו בראשונה כוונת הכפרי 
להרוויח יפה עבורינו, אך באין ברירה נאלצו הסוחרים לשבות בביתו, ומאחר 
וידעו כי עליהם לשלם דמים מרובים דרשו לתת להם את מיטב המאכלים 

והמשקים, ור' ישעיה עמד לשרתם בכל דרישותיהם. 

ביום ראשון לאחר השבת השכימו בבוקר ולפני נסיעתם הניח כל אחד 
חמישה זהובים כפי שסוכם וכן רצו לשלם גם עבור הגלגל, מה מאד הופתעו 
משסירב ר' ישעיה לקבל את התשלום באומרו, חלילה לי מלקבל מכם אף 
פרוטה אחת, כפרי פשוט אנוכי, איני למדן ואין אני יודע מתן שכרן של 
מצוות, אך פעם אחת הייתי בווילנא ונכנסתי לבית מדרשו של הגר"א זיע"א 
בשעה שהיה יושב ועוסק בתורה עם תלמידיו, והוא הזכיר אז את מאמר 
חכמינו )שבת קכז, ב( "גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה", 
והוסיף ואמר, אומרים בקידוש לבנה אלמלא לא זכו ישראל להקביל את פני 
אביהם שבשמים אלא פעם אחת בחודש דיים, והרי מצוות הכנסת אורחים 
כל יום הוא זמנה, בכל עת ובכל שעה ביום ובלילה הרי שאפשר לזכות לקבל 
פני שכינה, לא רק פעם בחודש אלא בכל זמן ועת. והנה עכשיו זכיתי אני 
הכפרי הפשוט במצוה גדולה וחשובה זאת וכיצד אמירנה בכסף ובתשלום!? 
גם את הגלגל, סיים ר' ישעיה נותן אני לכם במתנה, אך בקשה אחת לי 

אליכם המנעו מנסיעה בערב שבת לאחר חצות.
לשאלתם מדוע הודיע להם את מחיר האכסניה למפרע? השיב, רצוני היה 
כי תבקשו כל שתחפצו מבלי היסוס או בושה ותאכלו ותשתו ככל שתתאוו, 

ובכך מצותי תהיה מושלמת.
הסיפור הבא מדבר בעד עצמו וממחיש כיצד מכניסים אורח נוסח מרנא 

החפץ חיים! 
מעשה בלייב בחור בן ארבע עשרה שלמד בישיבה קטנה ברוסיה, והיה 
בדרכו הביתה לסטוצין שבפולין, וביום חמישי כשהיה בתחנת הרכבת איתה 
היה אמור לייב לנסוע, התברר לו כי הרכבת התאחרה משום מה והוא נוכח 
לדעת שייבצר מאיתו להגיע הביתה לפני כניסת השבת, 
התעניין לייב אצל מבקר הרכבת באיזו תחנות תעצור 
הרכבת, וכאשר קלטו אזניו את השם 'ראדין' ביניהם, עיניו 
אורו ושמח שמחה גדולה, מכיון שדודו הזקן החפץ חיים 
זצ"ל גר שם ]סבו של לייב היה אחיו של החפץ חיים[ הוא 
הודה לה' שהדריכו בדרך ישרה ויזכה לשבות בביתו של 

דודו צדיק הדור.
בהגיעו למחוז חפצו, נטל איתו לייב את מטלטליו ועשה 
את דרכו  בהתרגשות גדולה לביתו של החפץ חיים, משנכנס 
התקבל על ידי הרבנית בשמחה עצומה. אותה שעה כבר 
ישב החפץ חיים בבית הכנסת ולמד שיעור עם אנשי העיר 
לפני תחילת התפילה. הציעה הרבנית ללייב לנוח קימעה 
טרם יבוא לבית הכנסת מכיון שלא ישן בליל שלפניו, נרדם הנער העייף, 
ומיד כשהתעורר הבחין כי החפץ חיים יושב ליד שולחן השבת ומעיין בספר, 
קיבלו החפץ חיים בחמימות רבה וביקשו ליטול ידיו ולהתפלל קבלת שבת 
וערבית ולאחר מכן יאכלו בצוותא את סעודת השבת, סיים לייב את תפילתו 
והנה קורא החפץ חיים לרבנית להצטרף אליהם, מקדש קידוש היום ושלושתם 

הרב הזקן הרבנית והנער בן הארבע עשרה ישבו לאכול את הסעודה. 
לאחר הסעודה התנצל החפץ חיים בפני אורחו שהולך הוא לישון, ויפן 
לחדרו החפץ חיים לישון, וגם לייב הלך לחדרו אך ללא הועיל הוא אינו 
מצליח להרדם, קם לייב והולך למטבח מבחין בשעון ומביט בו השעה ארבע 
לפנות בוקר!! הכיצד!? תמה לייב, משהו לא כשורה, אולי השעון התקלקל 
תמה לעצמו!? נרדם לייב עד הבוקר וכאשר קם מתנומתו נכנס אל הרבנית 
ושטח בפניה את תמיהתו שהטרידתו אמש, האם השעון פועל כראוי? ודאי, 
ענתה לו הרבנית, אלא שסיימנו את הסעודה בשעה מאוחרת, האם ישנתי 
כל כך הרבה זמן מאז הגעתי בערב שבת? שאל לייב, אם כי לא היו רגילים 
החפץ חיים והרבנית להתפאר בהתנהגותם המופתית, אולם הפעם נאלצו 
לספר ללייב את האמת, שכשחזר הרב מבית הכנסת, ישנת שינה עמוקה, 
רציתי להעיר אותך לשמוע קידוש, אבל בעלי לא הירשה, הוא אמר שעייף 
אתה מהנסיעה הארוכה ויחכה לך עד שתתעורר, עבר זמן מה ביקש בעלי 
מבננו אהרן וממני לקדש ולאכול את הסעודה, והוא עצמו התיישב ללמוד 

ואמר שכאשר תתעורר יקרא לי ונשב יחד לכבודך לסעודת השבת.
כך המתין החפץ חיים עד שעת לילה מאוחרת מלסעוד סעודת שבת, והכל כי 
גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה! )מורשת אבות חלק ג' עמוד לט(.

 מדוע בקש החפץ חיים מרעיתו שתאכל לבדה סעודת שבת,
והוא המתין מלסעוד סעודת השבת, עד כמעט עלות השחר?
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הרב ישראל ליוש
נֹו" )בראשית כ"ב, י'( חֹט ֶאת ּבְ ֲאֶכֶלת ִלׁשְ ח ֶאת ַהּמַ ּקַ ַלח ַאְבָרָהם... ַוּיִ ׁשְ "ַוּיִ

על ניסיון העקידה ביארו המפרשים, שמלבד הגבורה העצומה של אברהם 
אבינו בהסכמתו לשחוט את בנו יחידו, היה כאן ענין נוסף, שהרי אברהם 
אבינו עסק כל השנים בפרסום שמו של הקב"ה, וכי הוא ברא את העולם 
ורק לו צריך לעבוד, ובמסגרת פעילות זו הוא הטיף לאנשים כל העת נגד 
עבודה זרה, הוא אף יצא חוצץ נגד מנהג הגויים בהעברת הבן למולך, ואמר 
כי לא מסתבר ששריפת הבנים תהיה עבודת קודש לאלוהיהם, והנה עתה 
אומר לו הקב"ה לקום ולשחוט את בנו! הרי אברהם אבינו היה צריך לומר 
לקב"ה שמבחינתו אמנם הוא מוכן לעשות ככל אשר יאמר לו, אבל בעת 
הזאת כאשר הוא מטיף כל כך נגד פעולות הריגת הבנים, לא יהיה משתלם 
לעשות כך קבל עם ועדה. אברהם אבינו היה יכול לנסות לשכנע בכך את 
הקב"ה כי מעשה העקידה לא יועיל כלל וכלל לפרסום האמונה, אלא אדרבה 

הוא יקעקע את היסודות  שהוא ניסה לנטוע נגד העברת הבן למולך.
ועם כל זה, אברהם אבינו לא השמיע אף טענה, אף כזו שלכאורה היא 

לטובת פרסום האמונה, אלא הזדרז לעשות את 
כל אשר אמר לו ה' באמונה פשוטה ובדבקות 
עצומה, כי הוא ידע שמה שהוא חושב שטוב 
יודע, ואם הוא אומר לו  לקב"ה, גם הקב"ה 
לעקוד את בנו יחידו, לא עושים חשבונות – יהיו 
צודקים ונכונים ככל שיהיו – אלא מקיימים את 
הציווי במלואו, זו היתה הגבורה הגדולה בניסיון 
העקידה, יותר מעצם ההסכמה לשחוט את יצחק.

•••
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, סיפר על 
'עקידה' נוספת שנערכה במסירות נפש לפני 
שנים רבות ברוסיה הקומוניסטית. מוהל אחד 

נקרא לשם לערוך ברית מילה, אך בהגיעו אל הבית שאליו הוזמן, נדהם 
לראות כי אין תינוק בבית אלא הנימול אינו אלא ילד בן שבע, ההורים פחדו 
עד עתה לערוך לו ברית מחשש שייתפסו ע"י השלטונות. המוהל הסביר 
להורים ולילד שאין זה פשוט כלל לערוך לו ברית בגיל כזה, הדבר כרוך 
בכאבים עצומים. אך הילד וההורים כלל לא התרגשו מדבריו. "הנה ההורים 
הכינו עבורי מיטה עם חבלים כדי לקשור אותי בעת הברית, וכך לא אזוז אף 

כשיהיו לי ייסורים גדולים"– טען הילד, וכך נערכה הברית. לאחר הברית 
ניגשה האם אל ילדה ונישקה אותו באהבה רבה, ולאחר מכן התעלפה! 

לאחר שהעירו אותה מעלפונה ונרגעה מעט, שאל אותה המוהל: "מה קרה? 
מדוע התרגשת כל כך עד כדי עילפון?". "מיום שנולד"– ענתה האם – "לא 
נישקתי את ילדי, כי קיבלתי על עצמי שלא אנשק אותו עד שייכנס בבריתו 
של אברהם אבינו, הנשיקות הללו הראשונות בחייו גרמו לרגשותיי לגבור 

עד כדי עילפון".
•••

הספור הבא סופר ע"י הגה"צ רבי שלום שוודרון זצ"ל, משמו של הגה"צ 
רבי אליהו לופיאן זצ"ל, ומוסר השכל נשגב למד ממנו: 

מייסד ישיבת לומזה' – הרה"ג רבי אליעזר שולביץ זצ"ל, פנה במכתב 
למרנא החפץ חיים זצ"ל וביקש ממנו חוות דעת על אדם מסוים, שהוצע 
כמשגיח לישיבתו. החפץ חיים ענה לו במכתב שלפי היכרותו איתו הוא אדם 
מוכשר וראוי לתפקיד הרם, וסיים את מכתבו בברכת הצלחה. רבי אליעזר 
תכנן לגשת אל האדם הזה ולהציע לו את המשרה, אך משום מה התמהמה 

בענין. 
בינתיים הגיע מברק דחוף ממרן החפץ חיים, שלפי הימים 
נראה היה כי החפץ חיים כתב אותו בימי חול המועד, כי כנראה 
הוא ראה בזה ענין דחוף הדוחה את איסור הכתיבה בחול המועד, 
ולתדהמת מנהלי הישיבה, במברק השני חזר בו החפץ חיים 
מהמלצתו על האיש הנ"ל, וטען כי אינו ראוי לכהן כמשגיח 

בישיבה.
לימים, ביררו מנהלי הישיבה את פשר הדבר, וזה מה שעלה 
בחכתם: לאחר שהמליץ החפץ חיים על הרב הנ"ל, הגיע אליו 
הרב המומלץ והתלונן בפניו על קשיי פרנסה הפוקדים אותו, 
כשמוע זאת החפץ חיים אמר: "אדם המתלונן על פרנסה ואין 
לו ביטחון בקב"ה, אינו יכול לשמש כמשפיע רוחני בישיבה", 

וזו הסיבה שעוד בימי חול המועד התיישב לכתוב את המכתב השני.
"מלבד מה שלמדנו מספור זה שלא שואלים שאלות על הנהגות הקב"ה" 
- אמר רבי אליהו לופיאן – "למדנו עוד יותר על מדת הסבלנות. הלא אם 
היתה לאדם זה עוד מעט סבלנות, היה זוכה בשני עולמות, כי המשרה הרמה 
היתה מרוממת אותו בעבודת ה' ומנחילה לו עולם הבא, ואף היה זוכה בשכר 
נאה בעולם הזה, אבל חוסר סבלנותו ותלונותיו גרמו לו להפסיד את שניהם".

"מיום שנולד"– ענתה האם – "לא נישקתי את ילדי, כי קיבלתי על עצמי 
שלא אנשק אותו עד שייכנס בבריתו של אברהם אבינו, הנשיקות הללו 

הראשונות בחייו, גרמו לרגשותיי לגבור עד כדי עילפון"

077-2613337

האזינו עכשיו לשיעורי
הרה''ג רבי אריה זילברשטיין שליט''א 

כ-5 דק' ביום וזכיתם ללמוד את ה'דף היומי בהלכה' 

היכן ניתן להאזין לשיעור יומי מקוצר בהלכות שבת?

היכן ניתן בכמה דק' לרכוש ידיעות מקיפות בהלכה?

להשתתפות וקבלת המתנות מוקד 'אחינו' ו'דרשו': 02-5609000

ארגון 'אחינו' ו'דרשו' מזמינים אותך להיות שותף בזיכוי הרבים, ולזכות מיידית במתנות יקרות ערך: 
מגוון רחב של כלי כסף, וכל ספרי 'דרשו' עד לשווי של 1.052 ש''ח 
ש''ח. בשווי 50.000  הגדולה  להגרלה  הגרלה  כרטיסי  קבל  ובנוסף 

להלן חלק ממגוון האפשרויות:

'דרשו' מזמינים אותך להיות שותף בזיכוי הרבים, ולזכות מיידית במתנות יקרות ערך: ארגון 'אחינו' ו'

בחר לך מתנהבחר לך מתנה

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß ˙‡ˆÂ‰·

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î
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''ח111
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מסלול מס'מתנה בשווי 20

ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

''ח1116
1 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 052.

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

 
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

מתנה בשווי
1.052 ש''ח

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ
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מקבלים:
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ
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''ח115
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 594

מתנה בשווי
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מתנה בשווי
594 ש''ח

מתנה בשווי
320 ש''ח
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הרה''ג רבי יהודה לב שליט"א
בעמח''ס ''לב המועדים'' 

לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים

להשתתפות וקבלת המתנות מוקד 'אחינו' ו'דרשו': 02-5609000

ארגון 'אחינו' ו'דרשו' מזמינים אותך להיות שותף בזיכוי הרבים, ולזכות מיידית במתנות יקרות ערך: 
מגוון רחב של כלי כסף, וכל ספרי 'דרשו' עד לשווי של 1.052 ש''ח 
ש''ח. בשווי 50.000  הגדולה  להגרלה  הגרלה  כרטיסי  קבל  ובנוסף 

להלן חלק ממגוון האפשרויות:

'דרשו' מזמינים אותך להיות שותף בזיכוי הרבים, ולזכות מיידית במתנות יקרות ערך: ארגון 'אחינו' ו'

בחר לך מתנהבחר לך מתנה

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß ˙‡ˆÂ‰·

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח111
3 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 20

ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

''ח1116
1 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 052.

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

 
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

מתנה בשווי
1.052 ש''ח

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח1114
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 508

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥μ∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח115
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 594

מתנה בשווי
508 ש''ח

מתנה בשווי
594 ש''ח

מתנה בשווי
320 ש''ח
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כיצד נהג אברהם באורחים שאינם הגונים? •
מה המיוחד באשל שנטע אברהם בבאר שבע? •
האם אברהם אהב את ישמעאל וריחם עליו? •
מה נודע לשרה ברוח הקודש על ישמעאל, שלא ידע אברהם? •

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה והמועדים' לרכישה התקשרו 02-5609000

פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

יִני ּוֵביֵניֶכם" )בראשית יז' י'( ְמרּו ֵבּ ְשׁ ר ִתּ ִריִתי ֲאֶשׁ "את ְבּ
הטור )בהל' מילה יו"ד סי' ר"ס( האריך יותר מהרגלו לבאר את 

חומרת מצוה זו וזהירות בה.
בטעם אריכות זו מנסה הב"ח לומר שכנראה היו מתרשלין בזמן 

הטור במצוה זו, ולכן האריך כדי לחזק הדבר.
 אולם כתב: שזה לא שמענו מאבותינו ומזקנינו שהיו מתרשלין 
במצוה זו, כי הלא אין הדור שהיה שרוי רבינו בתוכו כל כך רחוק 

מדורינו זה ואילו היה דבר זה בדורו היה נשמע גם לנו.
 אבל נראה בקושטא שגם בדורו היו רבים נכשלים בעון זה כמו 
שנמצא בדורינו שאין נזהרין בקיום מצות מילה כמאמרה, והוא כי 

עיקר המצוה להיות עליו אות ברית קודש מאותיות שמו הקדוש יתברך 
לשמור את כל גופו מכל טומאת עריות, והנה הרבה נכשלו בעון זה לטמאות 
אות ברית קודש בעריות ובייחוד בבנות הערלים, ומולידין בנים לעבודה זרה, 

וגם רבים באים אל נשים פנויות בנדתן, 
ונעשה להם כהיתר כיון שהיא ישראלית 

פנויה.
 וע"כ האריך רבינו בדרוש המילה כמה 
גדולה היא אם מקיים אותה כמאמרה שלא 
יהא פוגם אותה. וראה בב"ח )ריש הל' 
תפילין( שכתב: משום דתפילין צריכין גוף 
נקי לכן היו נמצאים אלפים ורבבות בספרד 
ובשאר ארצות בזמן בעל הסמ"ג שלא היו 
מניחין תפילין )כמבואר בסמ"ג בעשה ג'( 
ומסתמא כך היו נמצאים הרבה שלא היו נזהרין במצות הנחת תפילין בזמן 
רבינו הטור, אע"פ שהיו נזהרין במצות ציצית, ולפיכך הזהיר ואמר שיהיו לו 

תפילין מוכנין שמיד שאחר שנתעטף בציצית יניח תפילין.

י ָנִביא הּוא )כז' ז'( ת ָהִאיׁש ִכּ ב ֵאֶשׁ ה ָהֵשׁ ְוַעָתּ
 וברש"י כי נביא הוא - ויודע שלא נגעת בה לפיכך ויתפלל בעדך.

מבואר שע"י רוח הקודש ידע אברהם וסמך ע"ז. ובשו"ת יד אליהו )ח"א 
סי' נ"ג( דן במעשה שהיה באיש חסיד דנתערב לו עוף טרף עם עופות כשירים, 
והרגיש ע"י רוה"ק את רוח הטומאה השורה על הטריפה, ועפי"ז סמך להוציא 
את העוף הטרף והתיר את שאר העופות. וצידד שם שמותר לעשות כן דהוי 

רק גילוי מילתא לברר איזהו העוף הטרף ובכה"ג לא שייך הכלל "לא בשמים 
היא". 

והביא להוכיח מאברהם שע"י רוה"ק סמך להתיר איסור שבויה שהרי היה 
כהן. וכ' לדחות שכל מה שאמרו "לא בשמים היא" זה רק אחר שהתורה 
ירדה לעולם, אבל קודם מתן תורה שהתורה עדיין בשמים אפשר לפסוק ע"י 

רוח הקודש

י )בראשית כב' יב'(. ִנּ ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך, ִמֶמּ ְכָתּ ֶאת ִבּ "ְולֹא ָחַשׂ
 במשך חכמה עומד על זה שלא נאמר כאן "אשר 
אהבת", כמו שנאמר לאברהם בציווי "את בנך את 

יחידך אשר אהבת".
 ומבאר: משום שכאן זה נאמר לאברהם ע"י 
המלאך, ומלאכי השרת אינם יודעים מחשבה שבלב, 
כמו שאמר "כי אתה לבדך בוחן כליות ולב", ואהבה 
היא מכוחות הנפש הנסתרים מהנבראים, זולת 

הבורא יתברך, ע"כ.
 וראה בגמ' )שבת יב:( אמר רב יוחנן כל השואל 

צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו שאין מלאכי השרת מכירין 
בלשון ארמי.

ותוס' שם )ד"ה שאין( כתבו: תימה דאפי' מחשבה שבלב 
כל אדם יודעים ולשון ארמי אין יודעים. ובגיליון הש"ס 
לרעק"א מביא שבס' משכיל לדוד )לרבי דוד פארדו פ' 
וירא ד"ה וירא( מביא מס' משנת חכמים למהר"ם חאגיז, 
שמחשבה כשהיא בכליות רק הקב"ה יודע, וכשעבר גם 
ללב גם המלאכים יודעים. ואולי יש לחלק בין מחשבות 

לבין רגשות כאהבה וכדו'.

בדורו של הטור היו מתרשלין בשמירת הברית ובמצות תפילין

להתיר ע"י רוח הקודש תערובת של מאכלי איסור והיתר

האם מלאכים יכולים לדעת מחשבות ורגשות בני האדם?
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מדוע תקנו 'מי שברך' לשומר פיו ולשונו? 
יקום פורקן

טעם אמירתו: משום המזיקים שניתנה להם רשות להזיק למחללי 
שבת בפרהסיא, או למי שעצוב בשבת, ולכן אומרים 'ובריות גופא' 

)ספר חסידים תתשט(.
הטעם שאין בה איסור תחינה בשבת, לפי שנחשבת כברכה ולא 

תחינה )שו"ע  רפד  ז(.
הטעם שתפילה זו נתקנה בארמית: לפי שנתקן בבבל, ושפתם 
היתה ארמית, ורצו שיבינו כל הציבור שמתפללים על חיי בעלי 
התורה, ויתנו לב לעסוק בתורה  )סידור רבינו שלמה ב"ר שמשון 

מגרמייזא מרבותיו 
אליהו  רש"י  של 

רבה רפד יא(.
הטעם שאומרים 
בלשון ארמית, הא 
אמרינן בשבת )יב, 
לבקש  ן  שאי ב( 
בקשת צרכיו בלשון 
ארמי, כי אין מלאכי 
השרת נזקקים אליו, 
ביחיד,  מילי  הני 
אבל בציבור שהשכינה 
בה  לן  לית  שם, 

ולכן אומרים בתפילה בלשון ארמית )אור זרוע ח"ה סימן קלג(
'מזוני רויחי'- שלא נתפרנס בצמצום אלא בהרווחה 

'יקום פורקן' ראשון: יקום פורקן זה הוא ברכה כללית על חכמי 
ישראל, ולכן יחיד יכול לאומרה ביחידות. 'יקום פורקן' השני: הוא 
ברכה לקהל הנוכח, כמו שאומרים "את כל הקהל הקדוש הזה", 
ולכן אומרים שיחיד לא יאמר יקום פורקן זה )ספר אהלי אברהם(.

הטעם שאומרים "יקום פורקן" רק בשבת
לפי שלא נאמר יקום פורקן אלא במקום שאין קרבן מוסף לכפר, 
ולכן בר"ח ויו"ט ובחול המועד שבאים המוספים לכפר, אין אומרים 

לא 'יהי רצון' ולא 'יקום פורקן' )סדר טרוייש למאיר צבי ויס(.
טעם אחר: לפי שברכת יקום פורקן עניינה מעין תפילה לראש 
הגולה וגדולי האומה, וכיון שיקום פורקן נתקן בסדר המינוי לראש 
הגולה שהושיבו בבבל על כסאו, והיה זה ביום השבת, לכן אומרים 
רק בשבת ולא ביו"ט )סידור הגאונים תפילה שער שני פרק יג סימן 

א לד(, 
טעם אחר: כיון שהטעם שנתקן לומר יקום פורקן בשבת הוא מפני 
המזיקים שניתנה להם רשות להזיק למחללי שבת בפרהסיא או 
למי שעצוב בשבת, ולכן אומרים 'ובריות גופא', וטעם זה שייך רק 
בשבת ולא ביו"ט, מפני שרק בשבת יש רשות למזיקים )ספר חסידים 

תתשט(.

"מי שברך" הוא ברכה לקהל 
הטעם שאומרים רק בשבת ולא ביו"ט: לפי שניתנה הרשות בשבת 
למזיקים להזיק את מי שאינו שומר שבת, ולכן מתפללים 'ובריות 

גופא' דווקא בשבת ולא ביו"ט )ספר החסידים תתסט(.
יחיד לא אומר מי שברך, לפי שהיא ברכה לציבור הנמצאים לפניו 

ואיך יחיד יאמר זאת.
ונאמר אמן - הטעם שבברכת החודש  ובמי שברך אומרים "ונאמר 

אמן" ובקדיש אומרים "ואמרו אמן"
לפי שאמן של הקדיש הוא חיוב מדרבנן, לפי שהוא מאמין ומאמת 
שבח של הקב"ה ועושה בזה תיקון גדול לכן אומרים "ואמרו 
אמן", להזהיר את הציבור שיאמרו "אמן", משא"כ בברכת 
המזון וב"יקום פורקן" שהיא תחינה ותפילה שמתפלל על 
עצמו או על כלל ישראל, ע"כ מבקש מהם שיסכימו עימו 
"ונאמר אמן", הלוואי שתתקיים הברכה והבקשה הזאת 

)מנהגי ישורון(.
הזכרת נשמות

מזכירים נשמות למי שיש יוא"צ בשבוע זה, ואומרים אחרי 
"יקום פורקן", והטעם בהזכרת נשמות: לפי ששבת היא יום 
מנוחה, וכנגד יום שעתיד לבוא, וביום זה גם המתים נחים 
ואינם נידונים, ראוי להזכיר אותם למנוחה ולברכה ולהתפלל 
עליהם, ולכן גם מברכים את העוסקים בצורכי ציבור )ב"י 

רפד(.
הטעם שאחרי יקום פורקן: בכדי לתת כבוד לחיים מהמתים.

מי שברך לשומר פיו ולשונו 
יש שנהגו לעשות מי שברך לכל הנזהר מלדבר בבית הכנסת בשעת 
התפילה, שיאמר הבעל תפילה מידי שבת בשבתו )מנהגי וורמיישא 

דף מב(, החזן אומרו בקול והקהל עונה 'אמן'.
ויש שנהגו שלא לאומרו )הגהות חוות יאיר כתב שלא נהגו כן 

באשכנז ובהגה הביא שבמקצת קהילות כן אמרהו(.
תקנו אב"ד מוהר"ר בנימין כץ. בפולין תיקן בעל התוס' יו"ט 
)הנוסח מוך תולדות התוספות ו"ט הנדפס בסוף ספר מגילת איבה 
לבעל התוס' יו"ט( נוסח דומה בעקבות גזרות ת"ח ות"ט.  לאחר 
שערך שאלת חלום מן השמים, ומתוך סיגופים ותפילות, התחנן כי 
יגלו לו בשל מה באה הגזירה הנוראה הזאת על ישראל, ומן השמים 
ענו לו "בשל התנהגות של קלות ראש בבתי הכנסת ושיחות בשעת 

התפילה".
בספר צרור המור )פרשת בהר( כתב: "וכן נמשך להם הגירוש מצד 
חלול שבת ומחלקו וקטטה בבתי הכנסת בשבת ויו"ט, על כן ראוי 
לומר את המי שברך הזה בכל תפוצות ישראל אולי יתנו אל לבם 
המונים ולא עשו מחלוקת, ולא ידברו דברים בטלים במקומות 
הקדושים, ובזכות זה ירחם ה' על כלל ישראל ונזכה לגאולה קרובה 

ולבנין בית המקדש"

 לאחר שערך שאלת חלום מן השמים, ומתוך סיגופים ותפילות,
 התחנן כי יגלו לו בשל מה באה הגזירה הנוראה הזאת על ישראל,
 ומן השמים ענו לו "בשל התנהגות של קלות ראש בבתי הכנסת

ושיחות בשעת התפילה"

הרה''ג רבי יהודה לב שליט"א
בעמח''ס ''לב המועדים'' 

לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים
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 הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

 כתב המשנ"ב בשם השל"ה, שכדי לכוון בחזרת הש"ץ ראוי לשים את הסדור נגד פניו בשעת חזרת הש"ץ,
ועיניו ולבו שם שלא להביט בחוץ ואז מכוון לכל מילה

במסכת סנהדרין דף קי: מבואר גודל מעלת עניית 'אמן'. שנאמר "פתחו 
שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים", אל תקרי 'שומר אמונים' אלא 

'שאומר אמן', ומבואר שאמן זה ר"ת קל מלך נאמן.
ובברכות )דף נג:( אמרו גדול העונה אמן יותר מן המברך.

שלש כוונות של "אמן"
כתב השו"ע סי' קכ"ד ס"ו, שצריך לכוון בעניית אמן: 'אמת היא הברכה 
שבירך המברך, ואני מאמין בזה', כתב המשנ"ב בשם השל"ה והמג"א 
שיש שלשה סוגי אמן לפי הברכה שנאמרה, כי בברכות השבח והודאה 
שם משמעות אמן: אמת והוא מאמין בזה, אך בבקשות עניית אמן: הלוואי 

ובברכות  זה,  דבר  שיקוים 
שמונה עשרה, שכוללות שבח 
ובקשה צריך לכלול גם אמת 
שהשי"ת עושה דבר זה והלוואי 
שימלא את בקשתנו, כגון חונן 
הדעת, יכוון אמת שהוא חונן 
דעה ויהי רצון שיחונן לנו גם 
כן דעה, והוסיף בשם הפמ"ג 
דבקדיש שמבקשים על גילוי 
כבוד מלכותו יתברך, בוודאי 
יתקיים, אלא צריך לכוון הלוואי 
שיתקיים במהרה, ולכאורה כן 
גם בברכות שמו"ע על בנין 

'הלוואי  ובוודאי תבוא, אין לכוון  ירושלים והגאולה שהובטחנו בה, 
שיתקיים' כי בודאי יהיה, רק יכוון 'הלוואי שיתקיים במהרה'.

כוונת חזרת הש"ץ
כתב המשנ"ב בשם השל"ה, שכדי לכוון בחזרת הש"ץ ראוי לשים את 
הסדור נגד פניו בשעת חזרת הש"ץ, ועיניו ולבו שם שלא להביט בחוץ 
ואז מכוון לכל מילה, וידוע מהספה"ק שמעלת חזרת הש"ץ גדולה מתפילת 

לחש, ויש ליזהר בה מאד.
וראיתי להגאון ר' ישראל כאהן שליט"א רב קהילת משך חכמה במודיעין 
עילית, שהדפיס בסידורו "יסודות התפלה" את חזרת הש"ץ בנפרד לאחר 
תפלת לחש, ובסוף כל ברכה ערך בלשון קצר ומתומצת את כוונת ה"אמן" 
הראויה לאותה ברכה, אשרי אנוש יעשה זאת לשמוע חזרת הש"ץ מתוך 

הסדור, ועי"ז לכוון כראוי בכל "אמן".
תשעים אמנים בכל יום

כתב המג"א )סי' ו' סק"ט( שיש מצוה לומר בכל יום צ' אמנים, ע"פ 
הזוה"ק שיש להיות צדיק שזה תשעים אמנים, ארבע קדושות, עשרה 
קדישים, ומאה ברכות, ובסדור "יסודות התפילה" מנה את האמנים על 
סדר ברכות השחר וחזרת הש"ץ, וכתב השערי תשובה שהאריז"ל היה 
שומע הברכות מפי המברכים ברכות השחר ועונה אחריהם 'אמן'. ואפילו 

באמצע פסוקי דזמרה היה מפסיק ושותק ועונה אמן.

ברכות השחר בחברותא
יש נוהגים לברך ברכות השחר בחברותא, שהאחד מברך וחברו מקשיב 
ועונה אמן, וכשמסיים מתחיל חברו לברך והוא עונה אמן, והנה בזמן מרן 
הבית יוסף היה חכם אחד, ה"ר ישראל, שהנהיג בישיבתו כשמתקבצים 
לבית הכנסת, שכל אחד מברך ברכות השחר בקול וכולם עונים אמן, 
והמבי"ט )בסי' קי"ז וסי' ק"פ( כתב שמאחר שכבר שמעו את הברכות 
מפי הראשון ויכולים לצאת ידי חובה, שוב אם מברכים לעצמם הוי ברכה 
שאינה צריכה, וכ"ד הרשד"ם )או"ח סי' א'(, ולדבריהם יוצא חידוש גדול 
שכאשר אדם שומע ברכה מחברו, ומכוון שלא לצאת כדי לברך בעצמו, 
נחשב גורם ברכה שאינה צריכה, והנה מנהגנו בספירת 
העומר שהחזן מברך בקול ועונים אחריו אמן ומכוונים 
שלא לצאת ומברך כל אחד לעצמו, וכן נוהגים בברכת 
ההלל, והמבי"ט שם השיב על ספירת העומר שזה 
כדי שלא יתבלבלו בספירה לכן נהגו כל אחד לברך 
ולספור בעצמו, וכן בברכת כהנים כולם מברכים, שאם 
היה אחד מברך והשאר עונים אמן היו מתבלבלים 
ב"יברכך", ע"ש עוד, שהאריך לבאר שאין מועיל עניית 
האמן להשלים למאה ברכות, והחכם הנ"ל כתב לו 
שאינם עושים זאת להשלים מאה ברכות, רק ליטול 
שכר על עניית אמנים כי שכרן גדול, וכ"כ המגן אברהם 

שנוהגים כן להשלים לתשעים אמנים.
הרמ"א מפאנו בתשובה )סי' ק"ט( כתב לחזק המנהג 
להשלים לתשעים אמנים, אחר שביאר שעניית הקדיש אינה עולה לצ' 
אמנים שהיא בכלל עשרה קדישים של י' של "צדיק" והאמנים הם בנפרד, 
לכן כתב שראוי לשמוע מהחזן ברכות השחר ולענות אמן ולא זו בלבד 
אלא, חברים הישנים בחדר אחד ישכימו לברך כל אחד לעצמו וחבריו 
יענו אמן, ומי שמברך לעצמו ואח"כ אשתו ובניו גדולים וקטנים מברכים 
לו, אין לך רעים אהובים יותר מאלה עכ"ל, אח"כ האריך לסתור דברי 
המבי"ט והמהרשד"ם דכיון שמברכים ומכוונים שלא להוציא ולא לצאת 

אחד מחברו אין בזה חשש.
ולמעשה כבר נשאל המהרי"ל ע"ז )בשו"ת חדשות סי' ב'( אם יש בזה 
חשש ברכה שאינה צריכה, וכתב השואל שיש נוהגים שאחר שברך הש"ץ 
על הלולב מכוונים לשוח, כדי להתחייב בברכה ולא יצאו  בברכת החזן, 
והשיב המוהרי"ל שאין בזה ברכה לבטלה כי מכוונים שלא לצאת, ותמה 
על מי שנוהג לשוח, שלפי דעתו הרי גורם ברכה שאינה צריכה, אלא 

שכיון שמכוונים לא לצאת א"א להוציאם ידי חובה בע"כ.
וכן פסק השולחן ערוך סי' ו' ס"ד, וכתב המשנ"ב שיש מפקפקים בזה, 
וכתב בשם התשובה מאהבה שלדידן שנוהגים שלא לצאת בברכת הש"ץ 
לכו"ע מותר לעשות כן, ומסיק שכל מקום יעשה לפי מנהגו שכל אחד 

יש לו על מי לסמוך. 

 ומי שמברך לעצמו ואח"כ אשתו
 ובניו גדולים וקטנים מברכים לו,

אין לך רעים אהובים יותר מאלה...
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 העלון מופץ לזיכוי הרבים, אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התורה 

 האם מותר לטלטל פחות מארבע אמות ברשות הרבים?
 המוצא בשבת מציאה שהיא מוקצה – האם חייב לטלטלּה?

מי שנטל לידו חפץ של 'מוקצה' – האם רשאי להמשיך ולטלטלו?
מלאכת 'הוצאה' ותחומין

כחלק ממלאכת 'הוצאה', אסור מן התורה לטלטל בשבת חפץ ברשות הרבים למרחק של ארבע אמות )1.92-2.31 • 
מטרים, לשיטות השונות(; וטלטול פחות מארבע אמות מותר לכתחילה רק פעם אחת, אך טלטולים חוזרים של פחות 
מארבע אמות, דהיינו שמטלטל פחות מארבע אמות ועוצר, ושוב מטלטל ועוצר, וכן הלאה – אסורים מדרבנן באיסור 

חמּור במיוחד.
חכמינו ז"ל אסרו על האדם להתרחק בשבת יותר מאלפִים אמה מהמקום בו שהה ב'בין השמשות' שבכניסת השבת, • 

ואיסור זה נקרא 'תחומין'. 
האסורה •  הרבים  ברשות  אך  העיר  תחום  בתוך  נמצא  והוא  שבת,  שנכנסה  עד  והתעכב  העיר  אל  בדרכו  שהיה  מי 

בטלטול, ויש עמו חפצים או ממון – אם יש לו אפשרות למסור את חפציו לגוי, יעשה כן, והגוי יוליך את חפציו אל 
המקום השמור הקרוב ביותר שבו יוכל להותיר את חפציו. 

במקרה הנ"ל, כאשר אין אפשרות למסור לאֵחר – התירו חז"ל לטלטל את חפציו באופן זה: יתחיל לרוץ מבעוד יום, • 
ולחילופין – אם לא עצר בדרכו מאז שנכנסה השבת, יתחיל לרוץ מיד כשנזכר בכך – עד למקום השמור הקרוב ביותר 

שבו יוכל להותיר את חפציו; ובמהלך הריצה לא יעצור כלל.

ר ושביתת בהמתו איסור ְמַחּמֵ
ָך", שאסור לאדם לעשות מלאכה בשותפות עם •  ה... ּוְבֶהְמּתֶ ה ָכל ְמָלאָכה ַאּתָ חכמינו ז"ל דרשו מהכתוב: "לֹא ַתֲעׂשֶ

בהמה, כלומר, אסור להנהיגּה בשבת באופן שיש בו עשיית מלאכה.
אין אדם צריך למנוע מבהמתו לצאת אל מחוץ ל'תחומּה' )ראה לעיל(, משום שאיסור תחומין אינו נחשב ל'מלאכה'.• 

מהלכות מוקצה
ב'כלי •  ואף אם מדובר  לו אפשרות לשומרּה במקומה, אסור לטלטלּה,  ואין  'מוקצה',  המוצא אבידה בשבת שהיא 

שמלאכתו לאיסור'.
אדם שנטל לידו בשגגה חפץ 'מוקצה' – אם מדובר בכלי שמלאכתו לאיסור, מותר להוסיף ולטלטלו כשהוא כבר בידו • 

בידו, עד למקום שבו רוצה להניחו; אבל מוקצה אחר – אסור להוסיף ולטלטלו.
נֹו' כולל אף הנחת מוקצה בכלי על דעת לנער ממנו את המוקצה לאחר זמן קצר; אך במקרה •  איסור 'ביטול כלי ֵמֶהיּכֵ

שהנחת המוקצה לזמן קצר תמנע הפסד כספי או נזק משמעותיים – ניתן להקל.

תפילות השבת וערב שבת
בערב שבת אין אומרים 'תחנון' בתפילת מנחה, ואף ב'מנחה גדולה'. וכן האוכל סעודת פת מחצות היום ואילך, אינו • 

אומר לפני ברכת המזון 'על נהרות בבל', אלא 'שיר המעלות'.
בימות הקיץ, שהימים ארוכים, נהגו במקומות רבים שאף אלו המתפללים בכל ימות השבוע תפילת ערבית לאחר צאת • 

הכוכבים, מתפללים בערבי שבתות לפני השקיעה.
בתפילת ערבית של ליל שבת, חותמים את ברכת השכיבנו בברכת "הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל • 

ירושלים", וכן משנים את סיום הברכה לפני חתימתה, בכל עדה כפי נוסחּה.
בֹו", •  "וינוחו   – ָבּה", בשחרית  "וינוחו   – 'מקדש השבת' שבתפילות השבת: בערבית  מנהג בני אשכנז לומר בברכת 

ובמנחה – "וינוחו ָבם".


