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קוראים יקרים,
שלום לכם.

כולם מכירים את המושג ''הכנסת אורחים'', אולם 
במאמר שלפניכם נתמקד בסוג מיוחד של ''הכנסת 
ורוחנית''.  גשמית  אורחים  ''הכנסת  אורחים'': 
אברהם  של  אורחים''  ה''הכנסת  הייתה  מיוחדת 
אבינו ע''ה אשר היה בה גם  אוכל גשמי וגם אוכל 
רוחני, אברהם אבינו ע''ה ניצל את ה''גדולה לגימה 
באמונה  האורחים  את  לחזק  בכדי  שמקרבת'' 
ועבודת השם, וכך הוא קיים יחד ''הכנסת אורחים 

גשמית ורוחנית''.
''לא  בבחינת  רבים שהם  ישנם  בדורנו  ברוך השם 
את  לשמוע  אם  כי  למים  צמא  ולא  ללחם  רעב 
יהודים שהם בתחילת  דברי השם'', ביניהם הרבה 
רוחניות,  לחוש  צמאים  הם  התחזקות,  תהליך 
וצמאים ללמוד ולקיים. ובודאי שמי שזוכה לארח 
והוא  קודש,  בשבת  שולחנו  על  אנשים  אותם  את 

של  בדרך  וחיזוק  עידוד  להם  לתת  משתדל 
של  בדרכו  ממש  הולך  הוא  הרי  אהבה, 

החיזוק  ומלבד  ע''ה.  אבינו  אברהם 
הגדול שיכול להיווצר מההיחשפות 
''סעודת  של  המרוממת  לאווירה 

וזמירות,  תורה  דברי  שמיעת  שבת'', 
לראות  המתחזקים  עבור  הזדמנות  גם  שזו  הרי 
בלי להתעסק עם  גם  ''ליהנות מהחיים''  ניתן  איך 
הורים,  לכבד  משתדלים  איך  האסורים,  דברים 
''הסתפקות  ובוויתור, גם תוך כדי  לנהוג בסבלנות 

במועט''...
ברור שהכנסת אורחים שכזו גורמת לרבים להתחזק 
הגאולה,  את  לקרב  שיכול  מה  השבת,  בשמירת 
שכידוע שמירת השבת מקרבת את הגאולה, ובפרט 
בשנת השמיטה, שהיא שנה המסוגלת לגאולה, וכל 

שנת השמיטה היא כ''שבת אריכתא''.
נוער מתחזקים, מאפשר  בני  לציין שאירוח  חשוב 
להם למלאות את השבת בדברים טובים, ואם אין 
עצמם  את  מוצאים  הם  להתארח,  מי  אצל  להם 
לידי...  מביאה  והבטלה  לריק,  זמנם  את  מבלים 
שומרים  לא  עדיין  וחבריהם  שמשפחתם  ובפרט 
כל  כשנמצאים  שבת  לשמור  מאד  וקשה  שבת, 

השבת באווירה שכזו.

יש הרבה שחוששים מלהכניס אורחים לא מוכרים, 
לבני  רוחני  נזק  יגרם  שלא  לוודא  יש  שאכן  ואף 
הבית על ידי הכנסת אורחים שכזו, אך כאשר הדבר 
אפשרי לשלב את האורחים המתחזקים בסעודות 
בכאלה  לתמוך  אפשרות  יש  כאשר  או  שבת, 
לזכותך,  הזה  הגדול  הדבר  את  לעשות  שיכולים 
הרי זהו דבר גדול, שאי אפשר לשער איזה תוצאות 

גדולות יכולות לבוא בזכותו.
מויז'ניץ  משה''  ה''ישועת  כ''ק  מרן  זעק  וכבר 
שבת,  במחללי  ולגעור  למחות  במקום  זצוק''ל: 
תכניס אותם לבית שלך, תן להם לטעום את טעמה 

של השבת )נאמר בכנס למען השבת תשנ''ט(. 
שליט''א:  זילברשטיין  יצחק  רבי  מרן  אמר  וכן 
בדורנו  ביותר  הגדולה  האורחים  הכנסת  מצוות 

תשובה היא  בעלי  אורחים  לקבל 
לשבתות, שיבואו לבית שלך 
השבת  אור  את  וישאבו 
יביעו''  )''טובך  קרבם  אל 

בראשית ק''ו(.
סיפור  קראתי 
אשר  מדהים, 
ללמוד  נוכל 
ממנו כמה גדולה ''הכנסת 
הסיפור  את  חשוב  דיין  סיפר  מתחזקים''.  אורחים 
ניצולי שואה מבוגרים, לא הייתה  ''הורי היו  הבא: 
הלב  תשומת  את  לי  לתת  נפשית  יכולת  להם 
שדרשתי, התגלגלתי ברחובות, מהר מאד הגעתי גם 
למחוזות לא טובים. ליד בית הוריי היה בית כנסת 
עם  משחק  הייתי  שבו  כדורגל  מגרש  ולידו  אחד, 
חברים, ובפרט בשבתות. שבת אחת שיחקנו בכדור, 
זרקנו את הכדור ולפתע הוא פגע במגבעת של רב 
יצא מבית הכנסת, הכדור הפיל את  אחד שבדיוק 
המגבעת לאדמה. אני וחברי צחקנו על מה שקרה, 
והתקרב  כובעו  את  הרים  התרגש,  לא  הרב  אולם 
אלינו, כשראה אותי הוא פנה אלי והזמין אותי אליו 
לסעודת שבת, הרב הרגיש שאני רעב והגיש בפני 
לימים הבנתי  לגמרי,  ועוד מנה עד ששבעתי  מנה 
שאכלתי גם את המנה שלו... כשסיימתי לאכול הוא 
הציע לי לישון אצלו, ישנתי שם וכשקמתי כבר היה 
אותי,  ושלח  כיס''  ''דמי  לי  נתן  הרב  שבת,  מוצאי 

 דבר החודש 
הכנסת אורחים גשמית ורוחנית 

מאמר לשבת ''הכנסת אורחים'' – פרשת וירא
מאת: הרב שמעון גוטסמן

מערכת ''אשריכם ישראל'' שמחה להזמין אתכם להאזין לקו החיזוקים מבית ''אשריכם ישראל'' 054-851-6375

למחרת חזרתי להתארח אצלו, והדבר חזר על עצמו 
פעמים רבות. עם הזמן התגלה לי שיש עוד שנים 
כמוני מהרחוב שמתארחים אצל הרב  ילדים  עשר 
הסכמתי  הטוב  הכרת  מתוך  הזמן  עם  בבית.  הזה 
לימים  ומשנה.  חומש  הלכות,  הרב  עם  ללמוד 
לרבנות  ללמוד  והגעתי  לישיבה  בזכותו  הלכתי 

והסמכה ולבסוף דיינות.''
''אתם  מסיים:  כשהוא  חשוב  דיין  אותו  סיפר  כך 
יודעים מי היה אותו רב? זהו מרן רבי עובדיה יוסף 
זצ''ל. וממנו תלמדו כמה חשוב כל כך להתייחס יפה 
לכל מי שאתה פוגש, כמה חשוב לעשות ''הכנסת 
של  המצווה  מלבד  כי  ורוחנית'',  גשמית  אורחים 
הארת פנים וחסד, אולי עוד יצא ממנו דיין...''.       

כמה חשוב כל כך להתייחס לכולם במאור פנים, כי 
אפשר  פנים'',  ''הארת  של  הגדולה  המעלה  מלבד 
את  ומכבדים  שאוהבים  ידי  על  רבות  להשפיע 
הבריות. וכפי שמספרים על הצדיק רבי אריה לוין 
זצ''ל, שבאחת השבתות כאשר שהה הצדיק בבית 
הכלא עם האסירים, ניגש אליו אחד האסירים ואמר 
''רבי, תדע לך שבזכותך אני לא מעשן בשבת,  לו: 
ראיתי  אותנו,  לבקר  כשהגעת  שעברה,  שבשבת 
סיגריה  ביד  לי  היתה  רגע  ובאותו  מתקרב,  אותך 
בי, הסתרתי את הסיגריה  דלוקה. אבל כשהבחנת 
מאחרי גבי. ברכת אותי ב'שבת שלום' ולחצת את 
ידי, מבלי שתדע שבידי השנייה מאחורי גבי ישנה 
בחמימות  ידי  את  שלחצת  ככל  בוערת.  סיגריה 
כל  את  לי  צורבת  הסיגריה  איך  הרגשתי  ובאהבה, 
לוחץ  אני  כיצד   – הניחני  לא  ומצפוני  האצבעות, 
מעשן  השנייה  ובידי  שלום',  'שבת  אומר  לרב,  יד 
בשבת?! לכן מיד לאחר שהרב הלך, הרהרתי בדבר 
והחלטתי שאני לא אעשן בשבת לעולם!! )''השבת 

בהלכה ובאגדה''(.     

חיזוק  דברי  על  שיודע  מי  מכל  נבקש  לסיום, 
מי  וכן  מתחזקים'',  אורחים  ''הכנסת  בעניין 
שיכול לתת לנו עצות מניסיונו שיואיל לפנות 
אלינו, בכדי שנוכל לזכות להגביר את המודעות 

בעניין חשוב זה.
באהבה ובידידות
שמעון גוטסמן

לעלוי נשמת ר' שלמה בן ר' נפתלי ז''ל נלב''ע ט''ז בחשון 
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 העלון הוקדש להצלחתם של
 אלמועלם אשר, סער אורטל ויפה,

להצלחתם בכל העניינים



החמה  שמחמת  על  הצטער  ע''ה  אבינו  אברהם 
והנה  אורחים,  אליו  מגיעים  לא  הקב''ה  שהוציא 
שלח הקב''ה אליו מלאכים בדמות אורחים ושמח, 
ולאחר מכן נודע לו שהם מלאכים, אולם לא מצינו 
שאברהם  לנו  הרי  אורחים,  לחפש  הלך  ששוב 
אורחים''  כ''הכנסת  המלאכים  להכנסת  התייחס 
הגם שאינם זקוקים לחסדי הבריות, ומדוע? הלא 
להכניסם  שהזדרז  במה  להם  עזר  שלא  התברר 

ובמה שמיהר להכין להם אוכל?
ה''חזון איש'' זצ''ל מספר על חסיד אחד שהזמין 
ובני ביתו בשביל האורח, אמנם  אורח וטרח הוא 
שהגבאי  לו  נודע  ולבסוף  בא,  לא  לבסוף  האורח 
את  בטעות  שלח  האורחים  הכנסת  על  האחראי 
בעל  חזר  לארחו,  שמחו  אשר  אחר  לבית  האורח 
הבית ועדכן את בני ביתו, הללו התחילו להצטער, 
אמר להם החסיד אל תצטערו ''אין האורח כאחד 
מהנכסים לעשות בו סחורה, דאגתי היא רק שיהיו 
לי  היא  אחת  אבל  שבת,  וסעודת  צרכיו  להאורח 
אם קבל זה ממני או מזולתי'' )''חזון איש - אמונה 
מסביר  איש''  ה''חזון  יג(,  אות  פ''א  וביטחון'' 
שזהו דרכו של החסיד אשר שמח למצוא אחרים 

יזכה  הוא  שרק  ורוצה  צרה  עינו  ואין  במלאכתו 
במצווה. הנה גם במעשה שמביא ה''חזון איש'' יש 
להבין הלא סוף כל סוף מדוע לא יצטער החסיד 
על שלאחר טרחה מרובה עבור ''הכנסת אורחים'' 

נמנע ממנו הזכות לקיים מצווה זו?
על כורחך שאת עיקר מצוות הכנסת אורחים לא 
מפסיד זה אשר עושה מאמץ מיוחד עבור הזולת, 
הגם שלבסוף לא נהנה הזולת מטרחתו, כי עיקר 
מצוות ''הכנסת אורחים'' היא מצד ה''רצון'' – מצד 
העמידה במבחן הדאגה לזולת, וכאשר יודע אדם 
שאמורים לבוא אליו אורחים והוא עמל לכבודם 
אזי הגם שלבסוף הסתדרו האורחים בלעדיו, הרי 
הוא את שלו עשה, הוא התחזק ב''מידת הנתינה'', 
הוא חיזק את ה''רצון'' שלו על ידי פעולות – את 

הרצון לדאוג לזולת.
לעצמו,  לדאוג  בכדי  עיקרה  לזולת  הדאגה  כי 

ראשיתה לתקן את ''עצמו''.
בזה נוכל להבין מדוע מה שהיה עינם של תלמידי 
שלמות  את  מנעה  וכו'  לזה  זה  צרה  עקיבא  רבי 
הגם  התורה,  ממשיכי  להיות  יכלו  שלא  תורתם 
שבקלות  קלה  הייתה  ההיא  עין  הצרות  שבודאי 

לעוון  הדבר  להם  נחשב  היה  דרגתם  לרום  ורק 
גדול, ולכאורה מדוע נענשו כל כך, ובמה יתרונם 
של שבעת התלמידים החדשים שמהם מלאה כל 

הארץ דעה, וכי דופי היה בתורתם של ראשונים?
בית  ישיבת  ראש  זצ''ל  רוטברג  זלמן  רבי  הגאון 
מאיר מבאר שענייני בין אדם לחברו ואף הקלים 
השלמת  של  והיסודות  מהדרכים  הם  אף  ביותר 
עין  צרות  או  פגיעה  כן  ואם  עצמו,  את  האדם 
פוגמת  אלא  גרידא  חיצוני  עניין  רק  אינה  בחברו 
בתורתו ואישיותו של האדם, ועל כן יש בה חיסרון 
בשלמות ונצחיות התורה, ותורה כזאת לא ניתנת 
בכל  יסוד  הוא  זה  ועניין  להמשך,  ראויה  ואינה 
''חסד'' אשר לכאורה נראה שענינו  התורה, והנה 
דמכיון שיש ''זולת'' וחסר לו משהו עלי להשלים 
לו חסרונו, אך באמת יסוד החסד הוא מה שזוכה 
האדם ל''עצמו'', וה''זולת'' הוא רק ההיכי תימצי 
זוכים  הזולת  עם  חסד  שעושים  ידי  שעל  לזה, 
עקיבא  רבי  וזהו שהדגיש  עצמינו,  את  לתקן  אנו 
צרה  ''עיניהם  תהיו  לא  – אתם  לשבעת תלמידיו 
בתורה זה לזה'', ובכך שתשלימו ''עצמכם'' תמשך 

תורתכם )''טוב דעת'' – נהורא עמוד 79(.

''בין אדם לחברו'' 
השלמת המעלה העצמית

שכל  איך  בחוש  זאת  רואה  כשאדם 
הסוף  לעשות,  רוצה  שהוא  מעשה 
הכמה  מפני  פרח'',  ''עורבא  כי  הוא 
בדרכו,  הקורים  ועיכובים  קטיגורים 
פעם עיכוב זה ופעם  אחר, בלי סוף 
ממעלת  סובל  האדם  וכמה  ממש, 
מתעוררת  הנה  נפשו?  עדינות 
נתגדלו  ואיפה  איך  כן  אם  השאלה, 
הראשונים ואבות העולם ז''ל, איך זה 
נצחו כל אלה העיכובים, אשר כמונו 
כן אצלם התרחשו למדי על כל צעד 
אמנם  כי  היא  האמת  ברם  וצעד?! 
המקום  הוא  פה  דווקא  בזה,  דווקא 
לא  מעולם  כי  הגדולים,  שנתגדלו 
לא  אמנם  עיכוב,  כל  מפני  נרתעו 
אני  ומאמין  לעיכוב.  דבר  שום  היה 

כלל  יתכן  שלא  שלמה  באמונה 
אבינו  לאברהם  ולהתהוות  להתגדל 
ע''ה אם לא ימלא כל העולה בדעתו 
הכי-קל,  גם  ודבר,  דבר  כל  וברצונו. 
הנה  לעשותו,  והחליטו  רצו  אך  אם 
עומדים  היו  לא  העולם  קושיות  כל 
בעדם, אם רק הסכימו לעשות, הנה 
דעתם!  שהסכימה  ככל  ומלאו  נצחו 

בזה, ורק בזה, מתגדל כל גדול.
זה עניין מה שאמרו חז''ל )ברכות ל:( 
''ארבעה דברים צריכים חיזוק, תורה 
ארץ''.  ודרך  תפלה  טובים,  מעשים 
תמיד  שלומדים  כמו  הביאור  שאין 
מצד גבורה, אלא כפי דברינו עכשיו, 
העקשנות  עניין  חז''ל  לנו  למדו  כי 
להחליט  האדם  צריך  כי  הקדושה, 

כי ימשיך מעשיו, ולא יחזור לאחוריו 
בשום אופן, ''מוכרח להיות, וחסל''! 
וינצח!  יצליח  זה  באופן  ודווקא 
חושבים אנחנו שלהחפץ חיים זצ''ל 
נתגדל  עלה הכל בנקל, החפץ חיים 
עכשיו  הרבה.  לעקשנותו  הודות  רק 
אירע  ישראל  לארץ  ליסע  כשרצה 
ששוב  וחשבתי  שעכבהו,  מאורע  לו 
לא יחשוב ליסע כי הרי רואה כי מן 
כתבו  אבל  אותו,  מעכבים  השמים 
לי שהח''ח ז''ל קרא את חתנו ומסר 
 - דבר''  ]ה''בעל  ידע  בפניו:  מודעה 
אני  אצלי,  כלום  יפעול  שלא  היצר[ 
ה''משנה  את  שהדפיס  קודם  אסע! 
נוראה  מקרה  אצלו  קרה  ברורה'' 
נחרב  היה  במקומו  שאחר  ר''ל, 

לגמרי רק ממקרה זו בלבד, אולם גם 
אז מסר מודעה, ואמר שיוכל להיות 
ו''הוא'' לא יפעול  יותר רע,  ח''ו עוד 
אצלי כלום, אני מוכרח להשלים את 
מה שהחילותי! ורק בזה נתגדל! כל 
חולשתנו היא רק שאין לנו עקשנות 
כלל, וגם הננו עדינים מדאי, וכשהננו 
עדינים, הרי ביחס ''אליו'' הננו ודאי 
שאין  עצמנו  אל  שכן  ומכל  עדינים, 
אנו יכולים להשיב פנינו ריקם, ובזה 

כל החורבן שלנו ר''ל.
רוצה  הוא  שאם  זה,  יסוד  אדם  ידע 
להיות  עליו  שהוא  כל  להתגדל 

''עקשן''. 

)''דעת תורה'' פר' ויצא ל', ח'( 

עקשנות במלחמת היצר
מדברי מרן המשגיח רבי ירוחם ממיר זצ''ל

... עומדים להם בחוצות ומצווחין על רכבים חולפים, 'שבת - שבת'. 
מה לך צועק, וכי מבין הוא כלל מה אתה אומר, מה שבת, מי שבת? 
אדרבה, הכניסו לביתך, הזמינו לסעודת שבת, הטעימו קצת מן אורו

של השבת, ואז ממילא הוא יישאב לקדושה...

 דברים חוצבים מכ"ק מרן בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצוק"ל
שנשמעו בעצרת למען השבת, תל אביב - תשנ"ט

יהודי יקר! עשרות רבות של נפשות כמהות, משוטטות להם בחוצות, נשמות שטרם ראו מימיהם אור, הם כלל לא 
יודעים מה זה שולחן שבת, ומה הם חסרים.  בבחינת צאי לך בעקבי הצאן, ובדרכו של אברהם אבינו ע"ה, ארגון 
'אשריכם ישראל' נוטל על עצמו מידי שבת את המטלה, לשבץ להם בית חם לסעודת שבת, ולארגן סעודות מרכזיות 

לבני נוער, שמכניס להם את האור מהדלת האחורית.

להתנדבות ולתרומות: 08-974-32-08


