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  דבר העורך

, שמידתו אברהם אבינו ע"הפרשתינו עוסקת בעיקר ב
 עמוד החסד של עם ישראל. - חסד)תכונתו( היא 

כשבתחילת הפרשה הקב"ה מתגלה לאברהם אבינו שנאמר: 
ָליו ה'" שמכאן אנו  ".לבקר את החולהואומר רש"י  ", ַויֵָּרא אֵּ

. "ד.()סוטה יז"ל חלמדין מצות ביקור חולים כמו שאמרו 
הכנסת האורחים של אברהם  תומהפסוק הבא מתואר

יםאבינו: " נֵּה ְשֹלָשה ֲאָנשִּ יָניו ַוַיְרא ְוהִּ ָשא עֵּ ַוַיְרא ַוָיָרץ  ...ַויִּ
ְשַתחּו ָאְרָצה ל ַויִּ ַתח ָהֹאהֶּ פֶּ ְקָראָתם מִּ   ".לִּ

מכאן שגדולה הכנסת אורחים : ()שבת קכזאומרת הגמרא 
נשאלת השאלה: מנין ידע אברהם . היותר מקבלת פני השכינ

עצמו את ההלכה, שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני 
ץ לקראת ורלהניח את השכינה ול ומה היה ההיתרשכינה, 

האורחים? ברם, אברהם למד הלכה זו מזה ש"הוציא הקב"ה 
 - )רש"י פסוק א'(חמה מנרתיקה כדי שלא להטריחו באורחים" 

אליו אורחים לא יהא עליו  הרי ראיה מכאן, שבשעה שיבואו
להתחשב בנוכחותה של השכינה אצלו, אלא יהא חייב 

 ל(. "צז אמשפטיבקרה"ק )ה לקבלם...

גופו של אברהם אבינו היה כל כך מקודש, עד שהיו אבריו 
רצים מעצמם לעשות רצון הבורא. לפיכך, מרגיש אברהם, כי 
רגליו מתנשאות מאליהן ורצות לקראת האורחים, הבין 

"גדולה הכנסת אורחים מקבלת  -ך זה, שזוהי ההלכה מתו
"ל, וכן בשם מהר"ם מפרמישלן צ)הגה"ק מהר"ן אדלר זפני השכינה"... 

 בעלון פרק נרחב בנושא הכנסת אורחים. - ("לצז
מה נפקא מינא להלכה בשבילנו, זה שגדולה הכנסת אורחים 
מקבלת פני השכינה? ברם, מזה אנו למדים, כי אף על פי 

אין  - מים הכנסת אורחים כרוכה בביטול תורהשלפע
להתחשב בזה, אלא לקיים מצוות הכנסת אורחים, שגדולה 

 ל שם טוב זצוק"ל ועוד.()בשם הבעהיא מ"קבלת פני השכינה"... 
אילו היה אברהם אבינו מתבדל מן הבריות ומתבודד עם 

ודאי היה משיג מדרגות יותר  -עבודת הבורא של עצמו 
האלוקות. בכל זאת ויתר על עלייתו גבוהות בהשגת 

העצמית במדרגות והתעסק עם הבריות, לקרבן ולהכניסן 
תחת כנפי השכינה. שהרי זו היתה תכליתה של הכנסת 

ם אברהם אבינו, כפי שאמרו חכמינו, כי יהאורחים שקי
את אורחיו לברך ולהודות  למדאחרי האכילה והשתיה היה מ

אן שראה אברהם את לה' יתברך הנותן לחם לכל בשר. מכ
הפצת האמונה בקרב הבריות, כעבודה יותר עליונה ויותר 

. וזו מעלת נשגבה מעבודת ההשתלמות וההתעלות העצמית
 זיכוי הרבים.

דברים: "גדולה הכנסת אורחים מקבלת ה זוהי, אפוא, כוונת
גדולה עבודת הכנסתם של זרים תחת כנפי  -פני השכינה" 

 -מית בקבלת פני השכינה השכינה, מעבודת ההתעלות העצ
בהשגות האלוקות. לכן הקריב אברהם את "קבלת פני 

 [.אבני אזל] השכינה" של עצמו למען מצוות "הכנסת אורחים

דרש ר' שמלאי תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות 
חסדים תחילתה גמילות חסדים דכתיב ויעש ה' אלהים 

לות חסדים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם וסופה גמי
מכאן ראיה שכל התורה  .]סוטה יד:[ דכתיב ויקבר אותו בגיא

 היא חסד. 
ד : ")תהלים פט, ג(וכתב דוד המלך ע"ה  סֶּ י עֹוָלם חֶּ י ָאַמְרתִּ כִּ

ָבנֶּה ", דהיינו, כמו שבריאת העולם היתה בחסד ה', כך קיום יִּ
 מתקיים ע"י החסד בין איש לרעהו. הברואים בו

 

 
 
 
 
 
 

ר ָ ָתוכןָענייניָהפרשהָ-ָאַוי ֵּ
 חולים. ביקור - מבקרו וה' המילה, מברית בהחלמה אברהם .א
 שקיים אברהם אבינו ע"ה. )והמלאכים(הכנסת האורחים  .ב
אברהם ושרה מתבשרים מאחד המלאכים על הולדת  .ג

ד להם בשנה הבאה  ַולֵּ  .טו(-)יח, איצחק, שיִּ
המלאכים מתארחים אצל לוט, הפיכת סדום ועמורה  .ד

 .לח(-יט, א-)טזומשפחתו והצלת לוט 
 )פרק כ(. אברהם ושרה בגרר, נגעי אבימלך ורפואתו .ה

 הולדת יצחק, שמחת שרה, ומשתה גדול. .ו
 כא(.-)כא, אוגירוש הגר ובנה מבית אברהם  .ז
 לד(.-)כבברית בין אברהם ואבימלך מלך גרר בבאר שבע  .ח

 יט(.-)כב, אהנסיון העשירי  -עקידת יצחק  .ט

 כד(.-)כב, כנחור הבשורה על הולדת רבקה מבני  .י

…..... 
 

 ...הכנסת אורחיםגדולה 
 רבי איסר זלמן מלצר זצ"לשל הגאון ו יבעת ששהו תלמיד

. הציץ אחד מהם מהחלון ונדמה לו שהרב מבריסק, ובבית
עולה עתה  ,עולה במדרגות. הזדרז והכריז: הרב מבריסק

מיד נחפז רבי איסר ולבש לכבוד האורח את מעיל  "!לבית
ו, ויצא במרוצה אל המדרגות בכדי להקביל פניו. השבת של

היה זה אדם פשוט, שמראהו  :אלא שמיד התבררה הטעות
דמה לרב מבריסק, אולם רבי איסר זלמן לא פגה התלהבותו 
ויראת הכבוד שלבש. הוא הכניסו לביתו והושיבו בראש 

ושאל ממנו ברגשי הכנעה וכבוד: במה אוכל לכבד  ,השולחן
אולי ייטול ידיו לסעודה? ואם לאו,  את האורח החשוב?

באיזו שתייה נכבדו? האורח נדהם ונבוך, והתנצל בפני רבי 
חלילה לו לרב לטרוח בשבילי. באתי רק לבקש "איסר זלמן: 

תכף ומיד, בכל יראת הכבוד, נטל רבי "... מכתב המלצה
איסר זלמן גיליון נייר ועט וערך מכתב חם ונלהב למענו. 

ביתו, עמד ללוותו וירד עמו את כל כשעזב היהודי את 
מדרגות ביתו עד לרחוב. כשחזר, תמהו בני ביתו ותלמידיו: 
"כל כך למה"? השיבם רבי איסר זלמן: "באמת מצות הכנסת 
אורחים מצווה גדולה היא. מצוות כבוד אדם מישראל יקרה 
וחשובה עד למאוד, עד שמן הצדק היה להתנהג כן בכל אדם 

ו של עולם, ויהיה מי שיהיה, תלמיד מישראל שהוא בן מלכ
וכדרך שכיבד אברהם אבינו את אורחיו , חכם או אדם פשוט

בעוונותינו הרבים ? המלאכים שנדמו לו כערביים. אלא מאי
נעשו המצוות זולות בעינינו, ובאנו לידי אפליה בין יהודי 
ליהודי. אולם עתה כי סובבה ההשגחה העליונה, והתכוננתי 

הדור ולחלק לו כבוד מלכים, האם לקבל פני גאון 
כשהתבררה לי הטעות עליי לחדול מן הכוונה הטהורה 
לקיים מצוות הכנסת אורחים בכל ההידורים? האם עליי 
לצנן ולקטוע מצווה זו אך ורק משום שהאורח הנו אדם 
פשוט? זאת ועוד, ומי יאמר שהוא באמת אדם פשוט, האם 

 "?...אויאנו יודעים להעריך אדם מישראל כפי הר

 
  

 
 

 בס"ד

 ותשע" חשון  י"ד       בן גורג'יה זצוק"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף    'ו  שנה 228עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 354 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 8השומר  ברחובון ברמת השר

 המרא בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
   שליט"א. אדלשטיין יעקב רבי הגאון דאתרא

ְשיֵָרי כְנֶֶסת ַהגְדֹולָה. הּוא ָהיָה אֹוֵמר, ַעל ְשלָשה  יק ָהיָה מִׁ ְמעֹון ַהַצדִׁ שִׁ

ים ָהעֹולָם עֹוֵמד, ַעל ַהּתֹוָרה וְַעל ָהֲעבֹוָדה    .וְַעל גְִמילּות ֲחָסִדיםְדָברִׁ

 ]אבות א, ב[
 

 ָרא ַוי  ֵּ



 

 

פרשתינו פותחת בתיאור הכנסת האורחים המופלאה שבה 
נקט אברהם אבינו כלפי שלושה עוברי האורח הבלתי 
מוכרים שנקלעו למחיצתו, במסירות בלתי רגילה, בשעה 
שהיה בתהליך של החלמה לאחר ברית המילה שערך בגופו 

 .הכניסם לביתו וטרח עבורם
אברהם נשאו פירות בדורות חכמינו ז"ל אמרו שמעשיו של 

שלאחר מכן, בעת היות עם ישראל במדבר תחת השגחתו 
הניסית הגלויה של הקב"ה. אמנם חז"ל הבחינו גם בהבדל 
הקל שבביצוע הגשת המים לבין שאר פרטי מעשיו של 
אברהם אבינו לקראת אורחיו, והם קבעו שגם להבדל זה 

ם נשארו עקבות בדור המדבר, אולם בפועל אנו רואי
שלמידת הכנסת האורחים של אברהם אבינו היתה השפעה 

 .בעת יציאת מצרים
המן, הבאר וענני הכבוד שליוו את ישראל כל ימי היותם 
במדבר, היו יותר מאמצעי קיום למחייתם. אלו היו גילויים 
נפלאים של הארת פנים מצד הקב"ה כלפי עם סגולתו, והנה 

ה ממעשי חסדו העמידונו חז"ל על כך שכל זה היה כתוצא
של אברהם, ללמדנו כמה חשובה הייתה הכנסת האורחים 

 "ה.של אברהם אבינו בעיני הקב
והפעם,  אורחים הכנסת על סיפור עוד מצאנו בפרשתנו והנה

מדובר בהכנסת אורחים של לוט. אולם בעוד התורה 
משבחת את מצות הכנסת האורחים של אברהם, הרי שאת 

במסירות נפש וסכנת  הכנסת האורחים של לוט שהיתה
חיים לא מחשיבים כל כך. ולא עוד, אלא שאמרו לו 

ברהם המלאכים ללוט: אינך ניצול בזכותך אלא בזכותו של א
"המלט על נפשך אל תביט  :, יז()בראשית יטאבינו כמו שנאמר 

ופירש רש"י: אתה הרשעת עמהם ובזכות אברהם  ,אחריך"
 .תם ואתה ניצלאתה ניצל ולכן אינך כדאי לראות בפורענו

הרי הכנסת האורחים בסדום נחשבה לחטא גדול,  ,לכאורה
"ואנשי סדום נסבו על הבית : )בראשית יט, ד(כמו שנאמר 

מנער ועד זקן כל העם מקצה", וכתב רש"י בשם המדרש: 
מקצה העיר ועד הקצה שאין אדם מוחה בידם, שאפילו 
צדיק אחד אין בהם, ומכאן עד כמה היה החטא של לוט 

מור בעיני אנשי סדום שבאו כל אנשי העיר ונסבו על ח
 . )שם יט, ה(הבית לדרוש: "הוציאם אלינו" 

אפילו אשתו של לוט היתה סדומית במובן זה כפי שהביא 
"ותבט אשתו  :)שם, יט, כו( סוקהפל רש"י בשם המדרש ע

אמר לה תני מעט מלח לאורחים  -מאחוריו ותהי נציב מלח" 
? 'הג הרע הזה אתה בא להנהיג במקוםהללו, אמרה לו: 'המנ

חתניו ולוקחי בנותיו גם הם היו סדומיים ורשעים, כפי 
שנאמר: "ויהי כמצחק בעיני חתניו", והוא מנגד הסכים 
להפקיר אפילו את שתי בנותיו רק כדי שלא יעשו לאנשים 
האלה דבר רע, א"כ מדוע התורה אינה מתייחסת כלל 

 ?סת אורחיםלמסירות נפשו של לוט בעבור הכנ
בהזדמנות שנקלע בפני  הרב מבריסקפליאה עצומה זו תירץ 

 הכנסת אורחים לקויה ואינה הוגנת. 
 . פעם)מובא בספר "כצאת השמש בגבורתו"(ומעשה שהיה כך היה 

נסע הרב בליל חורף קשה לעיר ברנוביץ, ומשראו שלא  אחת
יוכלו להמשיך בנסיעה למקום יעדם סרו לפונדק יהודי 

רך. הדפקו על הדלת ואין עונה, ומכיוון שסכנה שעמד בד
היתה להשאר בחוץ, פקד רבי יושע בער על העגלון לדפוק 
בדלת בכל כוחותיו. למשמע הנקישות העזות קם בעל הבית 
ופתח להם את הדלת בפנים זועפות, והודיעם שאין לו 
מקום לינה עבורם, כי בעוד זמן מה עומדים להגיע אליו 

הם התחננו לפניו כי פיקוח נפש הוא אורחים מוזמנים. 
להשאר בחוץ בכפור, ויסתפקו בכך גם אם יתן להם רק 

 קורת גג להסתתר מהקור עד הבוקר. 

לאחר שידולים רבים ניאות להם בעל האכסניא בקושי 
 .והרשה להם להכנס ולשכב על הרצפה במסדרון

נוהג היה בעל "בית הלוי" רבי יוסף דוב סולוביצ'יק זצ"ל 
יה נוסע בדרכים לפשוט את בגדי הרבנות שהיה אנוס כשה

ללבוש בעירו, וללבוש בגדים פשוטים כדרך בעלי בתים כדי 
שלא יכירוהו. וכך לא הכירו בעל הבית וקיבלו שלא כראוי 

 .בקלון ובבוז
מיד עם הכנסו של רבי יושע בער אל הבית הדליק את הנר 

בית שגער ועיין לו בלחש בספר, והנה נשמע קולו של בעל ה
בו לכבות את הנר לבל יפריע את מנוחתו. רבי יושע בער 
כיבה מיד את הנר והמשיך ללמוד בעל פה לשנן לעצמו את 

 .לימודו, שפתיו נעות וקולו לא ישמע
לאחר כמה שעות נשמעו שעטות עגלות המתקרבות למקום 
כשהם פוצחים בקול צהלה וזימרה. הם נעצרו ליד הפונדק 

בית להעלות את האור ופתח להם ומיד הזדרז בעל ה
בלבביות את הדלת וקיבלם בסבר פנים יפות. האורחים היו 

 האדמו"ר רבי אהרון מקוידנוב זצ"ל וקבוצה מחסידיו. 
לאחר שנחו מן הדרך והתחממו מעט, קם הרבי להכין עצמו 

 לתפילת ערבית. 
כאשר חלף במסדרון כדי לרחוץ את ידיו, הביט אל היהודי 

הקרקע, התבונן היטב ומצא לפניו את רבי  השוכב על גבי
יושע בער רבה של בריסק, מיד נתן קולו בהתרגשות "רבי 
יושע בער... ר' יושע בער... בריסקר רב... מה הנך שוכב 

 "!!!כאן
כששמע בעל הבית את קריאות הרבי תקף אותו חלחלה, 
התמלא פחד ובושה, במי הוא נהג מנהג קלון כזה, בגאון 

בריסק, מיד ניגש בעל הבית בפיק ברכיים  ישראל רבה של
 .וביקש מהרב שיסלח לו, יען כי לא ידע מיהו

השיב לו רבי יושע בער כי אינו מוחל לו, כי אם בתנאי 
ויישב בביתו כשבועיים ימים  ,שיבוא אליו לביתו בבריסק

 .ללמוד פרק בהלכות חסד והכנסת אורחים
א ואמר לו: בהזדמנות זו פנה רבי יושע בער לבעל האכסני

מעולם הייתי תמה בפרשת וירא מצאנו שני סיפורים 
נפלאים על הכנסת אורחים של אברהם אבינו לאורחיו ושל 
לוט למלאכים. ולפלא הדבר כי התורה משבחת את מצות 
הכנסת האורחים של אברהם בעוד שאת של לוט שהיתה 
במסירות נפש וסכנת חיים לא מחשיבים כל כך. ולא עוד, 

ו לו המלאכים ללוט, אינך ניצל בזכותך אלא אלא שאמר
בזכותו של אברהם אבינו, ומה עם הכנסת אורחים במסירות 

 ?נפש כל כך גדולה
אך כשמתבוננים מוצאים הבדל גדול ביניהם. אצל אברהם 

כן -פי-על-ףבאו האורחים כאשר הם נדמו לו כערביים, וא
טרח למענם בזריזות ובמסירות. לעומת זאת אצל לוט 

גע הראשון כבר ידע כי מלאכים באו בצל קורתו, ואין זו מהר
איפה גבורה לקיים מצוות הכנסת אורחים עם מלאכים. אין 
פלא בכך שמוכן היה למסור נפשו עבורם כי חזקה עליו 

 שהמלאכים יגנו עליו להנצל מהקמים עליו. 
כך סיים רבי יושע בער ואמר לבעל האכסניא: אין זה איפה 

ידעתי כי רבה של בריסק מתדפק על דלתי. תרוץ ואנוכי לא 
צריך לקבל כל אורח בסבר פנים יפות ללא הבדל בין  ,אדרבה

 .בין רב לאדם פשוט ,עשיר לעני
בעל הבית קבל עליו לקבל את התנאי ונסע לבריסק 
והתאכסן בבית הרב ובעיניו חזה כיצד רבי יושע בער בכבודו 

הוא חומל על  ובעצמו מכניס ומוציא כל ענייני העיר, איך
דלים ומחייה נפשות נדכאות, וכך למד פרק במצות הכנסת 

 . אורחים
 [רב הכותל המערבי והמקומות הקדושיםשליט"א  הרב שמואל רבינוביץ]

 

 הכנסת אורחיםבמעלת 



 

 

", יצירה ספר" לו קוראים ן"והרמב ם"הרמב, בראשית ספר
 הפסוק על דרשו זרה כה.( )עבודהובגמרא  ויחי(' פ סוף ן"רמב )עיין

  .יג(-י )יהושע" הישר ספר על כתובה היא הלא"
 ויעקב יצחק, אברהם, -על שם האבות  נקרא הישר ספר

 התקנא הרשע בלעם והנה, אף ישרים במעשיהם. שנקראו
 ". ישרים מות נפשי "תמות: ואמר באבות
 יגיעו מתי לומר אדם חייב אליעזר, דרבי בפרקי ומובא
 אליהו דבי )תנא ויעקב יצחק אברהם -אבותי  למעשי מעשיי

 .כה(' פ רבא
, יצחק, אברהם האבות מעלת מובאת (:כח )יומאבגמרא 

מה  כתב, חננאל ורבינו, בישיבה ויושבים זקנים היו, ויעקב
 כלומר בישיבה, שיושבים בזה וללמדנו להשמיענו ל"חז רצו

 . ל"עכ עמהם, שכינה
 להדמות להשתדל שעלינו למדים נמצאנו זו קצרה בהקדמה
 אבותינו מעשה אחר ולהתחקות, ומעשינו ודרכינ ולהשוות

 רע מכל להתרחק ועלינו, לכולנו ודוגמא סמל הם אשר
  .ליישרות סמל הם אבותינו כי וביושר, באמת ולהדבק

 וענין, מעשה לידי המביא תלמוד גדול, כלל קבעו ל"חז
 גדול ופלא, תעשה ובלא, בעשה מצוותיה קיום הוא התורה

 ג' מצוות: רק בו ויש פרקים נ' יש בראשית חומש שבכל היה
 . הנשה גיד ג(. מילה ב(. ורבו פרו א(

 הרחיבה התורה מדוע, ישאל ובצדק השואל יבוא כן ואם
 התורה איננה בניהם. ועל עליהם וסיפורים האבות בענייני

 מעשה כתיבת אחר ולכאורה, ספורי הסטוריה ואגדות!
 מיד, וחוה אדם ובריאת, היקום וכל, וארץ שמים בריאת
  שהזכרנו, ודיינו... מצוות השלוש את התורה תכתוב

 שאומר אדם לאותו אוי: הקדוש הזוהר על כך, אומר
 של ומילים, בעלמא סיפורים לנו להראות באה שהתורה

 בתורה וכתוב שמסופר ומה המילים כל אלא... הדיוט
 . גדולים סודות בהם ויש גדולים עניינים

בעלמא  סיפורים היא השהתור שאומרים רשעים לאותם אוי
 . (.קנב דף בהעלותך ')פ

, אלא, פרטים לפרטי אבות במעשי הרחיבה התורה ומדוע
 נקרא בראשית ספר כי מאמרנו, אמרנו בתחילת אשר הוא

 ישרים להיות כדי עניינו הוא ."הישר ספר - יצירה ספר"
 במעשי ולהתבונן להסתכל יש חיובית דמות מעצמינו וליצור
 ישעיה הנביא שאמר וזה, הדורות לכל אהשיתנו השר אבות

  ."תחוללכם שרה ואל אביכם אברהם אל הביטו": ב(, )נא
וכיום שאין לנו את האבות אלא את מעשיהם אומר הנביא 

מוריך", דהיינו, עלינו  את רואות עיניך "והיו :ב(, ל )שם
 משפיעה להתבונן בצדיקי האמת שיש בדורנו שהיא

ו להתבונן במעשיהם, ומהם ומקרינה מתכונותיו, ועלינ
 נפנים מהיא דרכה של תורה ואיך להשפיע ולהתייחס לזולת.

מעשה היא בדרך של אם כן השפעת האבות עלינו הבנים 
 אבות סימן לבנים.

 מסירות נפש לדורות –העקדה 

בסוף פרשתנו עומדים אנו משתהים אנו מחדש נוכח מעשה 
תנו מעשה העקדה, מעשה זה לא מש מתוכנו מדי יום בתפיל

מספר  לפניאך  העקדה וזכותה, וביום ראש השנה שעברנו
פעמים. וכאן צריכים לשאול  כמהמעשה זה  נוהזכר שבועות,

מדוע חז"ל בחרו דווקא ללמדנו את מעשה של הקרבת הבן 
כעולה תמימה כלימוד לדורות, והרי לא יעלה על הדעת 
שחלילה עם ישראל יעלה את בניו כקורבנות, ובודאי 

שה זה לכאורה, מעשה גוים, אשר מקריבים בניהם שמע
 למולך. 

העקדה לא חשב  בנסיוןנקדים ונבאר, שאברהם אבינו ע"ה 
שהוא מעשה נגד ההיגיון אלא העקידה היא מחויבת 
המציאות כי כך ציווה הבורא יתברך, להבדיל כמו שמחייב 
אותי להניח תפילין או לשמור את השבת. גם כאן ב"מעשה 

 העקדה". 
ומעשה "קטן" של אבות ", וידוע ש"מעשה אבות סימן לבנים

 ",הוא התורה של הבנים! לכן חז"ל הדגישו את "העקדה
כדבר בלתי נתפס לשכלנו הקט, שממנו נלמד למסור הנפש, 

, לא אבינו ע"ה כי אילולי "המעשה הקטן" שחש אברהם
היינו עומדים במסירות נפש עד היום בכל הגלויות, והיא 

  ולנו. ...בותינושעמדה לא
שסופר  מעשהלהלן על מסירות נפש בעד כלל ישראל, 

מקרה: עת היהודי בשם ר' ישראל שהיה נוכח בכלשונו ע"י 
בירושלים הערבים ירו וזרקו רימונים  (1948) שנת התש"ח

בהרבה אזורים בארץ. אזעקות נשמעו ואנשים רצו 
למקלטים לעתים קרובות ר' ישראל שהה באחד המקלטים 

רושלים, כששמע על אחד מתלמידיו שנפגע מרימון והובא בי
לבית החולים "ביקור חולים" בירושלים, הוא רץ לאורך 
הרחובות לבית החולים הוא נמנע מללכת במקומות 

 הפתוחים אשר שם יוכל לפגוע בו כדורי הערבים. 
כשהגיע לכניסה של בית חולים הוא ראה במרחק את הצדיק 

דם נוסף לכיוון בית החולים נכנסו רבי אריה לוין רץ עם א
למחלקה המרכזית של בית החולים הם נדהמו מהמראה 
הנורא של גופות רבות המכוסות בסדינים התוצאות 

 הנוראות של התקפת הערבים. 
ר' ישראל החל לחפש אדם כדי לשאול ולאתר את מקום 

 תלמידו באותו רגע הוא ראה דבר לא יאומן. 
ל גופה הרים את הסדין הלבן ר' אריה לוין עבר מעל לכ

שכיסה אותה וביקש מהאדם שליוה אותו לצלם את פניו 
  .של הגופה. וכך הם עברו מהרוג להרוג

הוא שר' אריה מפורסם כאוהב ישראל גדול ולכן הוא ידע 
אריה מצלם את הגופות האם אינו  'לא הבין כלל מדוע ר
 חושש לביזיון המתים. 

ר' אריה רוצה את ר' ישראל חשב בתחילה שכנראה 
התמונות כדי לשלוח אותם לעיתוני חו"ל ולהראות לעולם 
את אכזריותם של הערבים אך הוא הבין שאין זה הפתרון 

רבי לבסוף, סקרנותו הרבה לא נתנה לו מרפה, מעשי. 
? רבי "היכן כבוד המת"ישראל אזר אומץ בפניה לרבי אריה 

ביותר  אריה השיבו: "אתה יכול להאמין לי שהדבר נצרך
כששמעתי את החדשות הנוראות על ההרוגים עלה בלבי 
חשש שבגלל ריבוי ההרוגים לא יצליחו הקברנים לזהותם 
כראוי ונשותיהם תשארנה עגונות ולעולם לא תוכלנה 
להינשא שנית חשבתי שכנראה התמונות הללו יסיעו 

 לרבנים בתפקידם". 
 ירכשרבי אריה ממשיך להסב 'פה פעור'רבי ישראל עמד ב

רצתי מהמקלט כדי לחפש צלם בתחילה לא מצאתי אדם "
שיסכים לבוא איתי גם כשמצאתי לבסוף את האדם הזה 
נשמעו האזעקות למשך הרבה זמן והוא פחד לצאת. ניסיתי 
להסביר לו את חשיבות המעשה שאנו חייבים לבצע. אך 
בכל זאת הוא השתהה לאחר מכן אמרתי לו: "אני מבטיח לך 

לק בשווה בשכר המצוה בעולם הבא ורק שאתה ואני נתח
 אז הוא הסכים לבוא איתי". 

במצב חירום וסכנה כה גדולה רק אדם כרבי אריה לוין חשב 
שהיה מוכן לסכן את עצמו למען עם  ...על מצוה כה גדולה

 ישראל, זי"ע.

 מעשה אבות סימן לבנים



 

 

יוָ" ל  ָע  ים בִּ צ   ָנִּ ים ש ִּ ֲָאנ  ה לֹש   ָש ְ ֵּה נ  ְָוהִּ ְרא ַָוי ַ יו ינ  ָעֵּ א ש    ַוי ִּ

לַוי ַָ ֹאהֶּ ַתחָה  ֶּ פ  םָמִּ את  ְקר  ץָלִּ ר  ָ)יח, ב("ָ...ְראַָוי  
לראות אם יש עובר ושב ויכניסם  -" פתח האהל": וברש"י

הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא  -" כחם היום"בביתו: 
, ולפי שראהו מצטער )בבא מציעא פו:(להטריחו באורחים 

 .מות אנשיםשלא היו אורחים באים, הביא מלאכים עליו בד
 

  מצות הכנסת אורחיםבזכות 
ילדים, אני עובד קשה כל השבוע ושבת  6-אני נשוי ואב ל

הוא היום שמוקדש למשפחה ולילדים. יש לי מנהג שירשתי 
להשתדל להזמין אורחים לשבת ואמנם בשולחן  -מהורי

 .השבת בביתנו יש תמיד אורחים ב"ה
חדרים  2-ב יום אחד החלטנו לבנות תוספת לבית ולהגדילו

דיברנו עם כל השכנים והם הסכימו תוך הבטחה  .נוספים
שנשמור על השקט והניקיון ואכן התחלנו לבנות, חרגנו 
מעט בבניה ויום אחד הגיע פקח, שוחחנו עימו אך הוא אמר 
שהוא אינו יכול להתעלם כי יש מישהו שמתלונן. הוא סירב 

אך גם ידענו  ,לומר מי המתלונן אך לאחר ברורים ידענו מיהו
שאנחנו בבעיה רצינית. הוא היה אימת השכונה, אדם 
בעייתי שהרס כמה וכמה תוספות בניה ברחובות הסמוכים, 

האינסטינקט הראשון הוא  .גם כאלה שאינן קשורות אליו
ללכת ולריב וזה מה שעשו כולם אבל אני החלטתי שאם 
כולם עשו משהו שלא הצליח, אני צריך לעשות משהו אחר! 

מפריעה לו,  וט ניגשתי אליו ושאלתי אותו אם הבניהפש
הוא השיב שהרעש מפריע לו. התנצלתי בפניו תוך שאני 
מתייעץ איתו מה לעשות ואפילו הצעתי לו פיצויים. 
בינתיים הפסקתי לגמרי את עבודת הבניה אך הייתי מגיע 
אליו מידי יום ומשוחח עימו על הכל חוץ מהבניה. יום אחד 

לעלות לביתי ולהתכבד בעוגה שאשתי אפתה. הזמנתי אותו 
הוא עלה למשך שעתיים, אכל דיבר ופטפט עם הילדים 

אולי אתה מגיע  ..וכשעמד ללכת אמרה לו רעייתי: "אדון.
? הוא אכן הסכים וכשהלך היא "אלינו לסעודת ליל שבת

אמרה: "אנחנו אולי מכניסי אורחים אבל רק אורחים 
זמן שנזמין אורחים שלא כ"כ שנחמד לנו איתם, אולי הגיע ה

נחמד לנו איתם? אולי לזה התכוונו שצוו על הכנסת 
? אחרי נאום כזה לא היה לי מה לומר והסכמתי. "אורחים

הוא הגיע לסעודה, כדי שיהיה נחמד הזמנתי כמה בחורי 
ישיבות ששרו וזימרו ושולחן שבת נמשך עד שעה מאוחרת, 

הלכנו יחד  הזמנו אותו גם לסעודה שלישית ובסיומה
לתפילת ערבית, כשחזרנו הוא שאל אותי: "מדוע הפסקת 

השבתי לו: "זה לכבודך אתה התנגדת". הוא  "?את הבניה
אמר: "וכעת אני מסיר את התנגדותי, אתה בן אדם טוב וגם 

 ". ...אותי קנותפיקח, הצלחת ל
שבתי לבנות, ובמהלך הבניה הזמנתי אותו עוד כמה פעמים 

כמה  .ה והכל בא על מקומו בשלוםואז הסתיימה הבני
שבועות לאחר סיום הבניה הזמנתי אותו שוב, הוא שאל: 

? "מדוע אתה מזמין "? שאלתי אותו: "מה למה""למה
? "אני מזמין אותך בכל כמה שבועות כאשר אישתי "אותי

? הוא אמר: "סיימת "מציעה זאת, מה נזכרת עכשיו לשאול
סיבה להזמין אותי".  ? "אין לך שום"? "ואז"את הבניה, לא

? "ודאי שאני ""אתה חושב שהזמנתי אותך בגלל הבניה
הוא הביט בי בתוך עיניי ואני  ...?"חושב כך, ואתה לא

החלטתי להודות על האמת "האמת שבתחילה הזמנתי אותך 
כי רציתי להסתדר איתך, אבל מתוך שלא לשמה בה לשמה, 

שתבוא". וכבר מזמן אני מזמין אותך כי באמת אני רוצה 
הוא נראה מאושר: "אני אבוא, ודאי שאבוא" ואחר הוסיף 

 "אתה אדם טוב, ולא טיפש בכלל". 

עברו מספר חודשים שבהם אני מזמין אותו מפעם לפעם 
ובעקבותיו התחלנו להזמין אנשים שההגדרה שלהם היתה 
אנשים שלא נחמד להזמינם והרגשנו שאנו מקיימים מצוות 

בתות נסענו מחוץ לעיר ובמוצאי הכנסת אורחים. באחת הש
שבת חזרנו הביתה. לביתנו כניסה נפרדת וכשהגענו גילינו 
שהדלת פתוחה, הבנתי שהיתה פריצה, נכנסנו לסלון הוא 
היה נראה כמו זירת קרב. מיהרתי להכנס למקום שבו אני 
נוהג להחביא סכומי כסף גדולים, ליבי הלם בפראות אבל 

איתי דמות שרועה על רצפת עוד לפני שנכנסתי למסדרון ר
המטבח, הלכתי בחשש וזיהיתי כי זהו השכן שלנו, הזמנתי 

לאחר  .מיד אמבולנס והצטרפתי אליו כשפינה אותו ביה"ח
בדיקה במיון אמרו הרופאים כי הוא ספג מכות חזקות 
ואיבד דם רב אך לא נשקפת סכנה לחייו. התקשרתי לבית 

פה ואמרה: "כולל ואשתי אמרה כי דבר לא נלקח והיא הוסי
הוא התעורר לאחר שעות אחדות והחל לספר מה  "!הסליק

קרה: "ישבתי במרפסת וראיתי אנשים עם כובעים וחליפות 
מסתובבים ליד הבית שלך, בתחילה חשבתי שאלו בחורים 

ושניים הלכו והבית היה חשוך. כל  ,שהזמנת אבל שניים באו
יצית ללא הענין ממש לא היה נראה לי ואז יצא אחד עם צ

כיפה ומיד הבנתי שהוא אינו יכול להיות אורח שלך, ירדתי 
וניגשתי לכניסה שלכם וראיתי ארבעה חבר'ה בפנים. 
התחלתי לצעוק והם החלו להגיב, זרקתי עליהם כסאות 
והם זרקו עלי בחזרה ולפתע אחד מהם החל להכות אותי 
עם כסא, הרגשתי שאני עומד לאבד את ההכרה, צרחתי 

איני זוכר  ר כךאיתי אותם נמלטים על נפשם, אחבקול ור
דבר, אני מבין שהשכנים באו ופינו אותי לביה"ח". "לא, 

כנראה לא שמעו אותך אבל הגנבים  ,בגלל הגשם והרוחות
לא ידעו זאת וברחו לפני שלקחו משהו, היית מחוסר הכרה 

 ".כמעט יממה עד שבאנו ומצאנו אותך מעולף על הרצפה
שלם שהמצווה הזו של הכנסת אורחים אני מאמין בלב 

הצילה אותי מהפסד ממון רב והיא תעורר אחרים להתחזק 
 [חיים ולדר - סיפורים מהחיים]   במצוות הכנסת אורחים לשמה. 
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 טו: אריה )לאון( בן מלכה : זהבה ועקנין בת אלהצלחה  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                  3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות, להקדשות להזמנות

 Ronbarina@gmail.com :או במייל

 47209.מ השרון רמת 8 השומר' רח: כתובת
 

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 47209רמת השרון מ. 8: רח' השומר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 

 לזרע של קימא:
 רחל מרים יהודה יחזקאל יוסף בן
 שושנה רייזל בת מינה

 ענת בת סוניה
 יובל בן שלומית 

 שמחה צביה בת רחל
 נדרה  יס בת יפהראי

 אביגיל בת אריס

 לרפואת: 
 מו"ר הרה"ג יעקב בן מרים    

                יר בן כמסאנה : יהודה בן אסתרהרב מא
 יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית

  :חיים בן אסתרדוד בן שרה : פאולה בת דינה
      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   

 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ
  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 

 רחל בת נוארה: ה נורית בת רחל: זהבה בת הודי
 
 
 


