
  

  

  
  
  
  

שמגמתנו תהיה להקדיש , שנהיה אנו נבראיו הולכים בדרכו' רצון ה
  )''שערי ישר''להקדמה (    .את כוחותינו הגופניים והרוחניים לטובת הכלל

  

ÌÏ˜Ó ‡·Ò‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ‰ÚÂ„È מדוע האריכה התורה בסיפור 
מעשה החסד של אברהם אבינו עם המלאכים בפירוט מיוחד 

 ואילו את כל ,כלמאמי הביא כל ו, מה הגיש להם, ומדוקדק
מעשי החסד העצומים שפעל הזכירה התורה ברמז קל בפסוק 

  .דרכובתירץ  הסבאו ."ויטע אשל בבאר שבע"
  

ÔÈÈË˘Ù‡ Ï„ÈÈÊ È·¯ ÔÂ‡‚‰של אברהם עם ו הסביר שבמעשה 
כי זאת יודעים הכל שיהודי , המלאכים מצינו חידוש גדול

 אולם ,ובגשמיותברוחניות , מחוייב לעשות חסד עם זולתו
אצל אברהם מצינו שהקריב מהרוחניות שלו כדי לתת לזולתו 

 שזהו מצב ,היה יושב ומקבל פני שכינהששעל אף , גשמיות
   )''לעבדו בלבב שלם''(  . והלך להכניס אורחיםפנה, של מעין עולם הבא

8  
היה זה באמצע . אלמנה לפני רבי חיים מבריסק באהפעם 
כשחזר ...  הגמרא ויצא לעזור להרבי חיים סגר את, שיעור

  !?גם באמצע שיעור,  עד כדי כך:הביעו התלמידים את תמיהתם
  

Ï‡¯˘È Ï˘ Ô·¯ ¯Ó‡:''  מי שלא יכול לסגור את הגמרא כשצריך
  )  מפי השמועה(''   !הרי גם כשהיא פתוחה היא סגורה, בשביל חסד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
''íåéä íåçë''  

  

זכתה וכל ,  גרה בלב אופקיםי אמ,יליד אופקים. ג פ''סיפר הרה
 שימשה היא. חלקם מרביצי תורה, בניה תלמידי חכמים

כשהיתה מסיימת  .פינקוסהגאון רבי שמשון עוזרת בית בבית כ
את עבודתה היה הרב פינקוס מסיע אותה ברכבו כשהוא 

    ''!?·ÍÎ ÏÎ ˙„·Ú ,Í˙È·Ï Ï‚¯· ÈÎÏ˙ ‰ÊÎ ÌÂÁ ˜˘‰'' :אומר
                                                                    ) ר''ג י''מפי הרה'' נר לשולחן שבת''(                                                                

�  
תמיד  היה אוילנב הגאון הנעלה רבי אליהו רומנוב  שלביתו

.  לרווחתם של אורחיוהיה דואגו . וחכמיםרבניםבמלא וגדוש 
  .ת קרה שהיה מוסר את הכר אשר מראשותיו לאורחיורבו

  

‰È‰Âלא היה לבוש כפי כבוד , גדול בתורה,  אם אחד מאורחיו
או , היה רבי אליהו בעצמו מכבס ומגהץ את בגדיו. התורה

  .שהיה מחליפם ומניח ליד מיטתו בגדים כפי ערכו
  

כשרצה להתלבש ,  פעם ואחד מאורחיו התעורר מוקדם˜¯‰
  . נשאר האיש לשכב במיטתו... יו נעלמו ואינםהנה ראה שבגד

  

ÍÂÓÒאולי חולה ':  לזמן קריאת שמע נכנס רבי אליהו והתעניין
ענה ' לא' '...אולי אלך לקרוא לרופא, מדוע אינך קם, אתה

  . האיש
¯ÊÁ˘Îהחליפו את בגדי': אמר האורח,  רבי אליהו על שאלתו ,

ספר לו את נאלץ איפוא רבי אליהו ל' ...אין לי מה ללבוש
  )''הלכה למשה''ת ''קדמה לשוה(                   ...                         שעשה

  

  
  
  
  
  

''äøù ä÷çö äæ äîì''  
  

סיפר  ]ולטי'גיסו של הגאון רבי בצלאל ז[ר ראובן מרקוס ''הג
 באהיה בחור אמריקאי שהוא : מעשה מופלא שארע עמו

  .''חפץ חיים''את הנסע לרדין לראות  .ישיבת מירבללמוד 
  

'' חפץ חיים'' אחר סעודה שלישית נכנסו רבים לבית ה·˘·˙
כמאה ,  כשראשו מורכןדיבר'' חפץ חיים''ה. היה זה חדר ארוך

  .ק והאזינוו עמדו מרחאנשים
  

Â�Ó‡ ‰¯˘ ÏÚ ¯·È„ – 'איך שרה , איך זה יתכן ששרה צחקה
, אלא דעו שרה האמינה .ה''הכחישה וכי אפשר לשקר להקב

 אבל לא שהיא לא , העלתה חיוך על שפתיהמבלי שהרגישה רק
ת המתים ומצפים יגם היום כולם מאמינים בתחי .האמינה

  '...לביאת המשיח אבל אומרים את זה עם חיוך
  

ÚÓ˘ÓÏ ÌÈ¯·„‰ הרים פתאום והנה ,  ראובן קלות'ר חייך
מה , איש צעיר, יונגרמן'':  את ראשו ואמר בקול''חפץ חיים''ה

  ''!... אנחנו מדברים פה דברים רציניים,אתה צוחק
  

¯'¯ÙÈÒ Ô·Â‡¯ באותו רגע הוא הגיע ו,  שבאותה שעה אחזו רעד
 דיבר עם ראש ריה! רוח הקודש'' חפץ חיים''למסקנה שיש ל

זיהה  ואיך יתכן שמתוך מאה אנשים ,ולא יכל לראותו כןמור
  )  מע מבעל המעשהל שש''ג י''מפי הרה'' נר לשולחן שבת''(  ...שחייך אותו וידע

                            

  
   
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
' ø÷åáá íäøáà íëùéå–ïé÷éúå ' )ë àîåé''ç(:  
  

ïé÷éúå úìéôú íéìùåøé éðá ìë åììôúä úáù åæéàá?  
àøéå úùøô úáù íåé ø÷åáá ,é"âðøú ïåùç "è, 1898! [  

  

‰˘ÚÓ‰ ¯ÂÙÈÒ ‰ÊÂ: הקיסר הגרמני וילהלם השני בא לביקור 
הטורקים . ועמד להכנס עם פמלייתו לירושלים,  ישראלרץבא

 ופרצו פירצה בחומה ליד , קבלת פנים מפוארתוהכינו לכבוד
 .שער יפו כדי שהקיסר יוכל להכנס לעיר העתיקה במרכבתו

  .םיהודימהם על ידי האחד , שערי כבוד הוכנו לכבודו
  

ÏÎכדי שיוכלו לצאת בזמן,  יהודי ירושלים התפללו מוקדם, 
 כדברי ,"ברוך שנתן מכבודו"לברך ולחזות בקבלת הפנים 

   .'... ם"לעולם יצא אדם אפילו לקראת מלכי עכו'הגמרא 
  

˜¯ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ„Â‰È È�רבי הגאון  האחד היה: ם מביתיצאולא   ˘
 ה לשואלים השיב את דברי הגאון מוילנ.יוסף חיים זוננפלד

מזרעו איך אלך ואברך על מלך ": ואמר, שהגרמנים עמלק הם
איך אברך בשם ומלכות על קיסר ששולט על אומה  ,של עמלק

   ''...נו למחות את שמהישנצטוו
ÛÈÒÂ‰Â: '' הגרמנים מתהדרים ומתייפים כלפי חוץ ובתוכם

                ''...מלאי שנאה וארס לעם ישראל
  

È�?  שהסתפק אם לצאת, רבי צבי מיכל שפיראצ''הגה היה ‰˘
ראה  ,שפכו על רגליו מים רותחיםשבת נהקר יום בווהנה ב

  ) ''מרא דארעא דישראל''(    .אות מן השמים ולא יצארבי צבי מיכל בכך 

  פרשת וירא
ÒÓ ÔÂÈÏ‚' 299  
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z  
  נ''לע

  חיים יוסף ' ר
  ל'' אליהו ישראל זר''ב

  
  

  



''òä úçú åðòùäå õ-ïìéàä úçú ''.  )éô''ã ç 'ùø''é(  
  

à íäøáàì äéä ïìéåîò òãé  ìò íéùðàä åúéáì åàáùíàä íä íééåàø 
äðéëùä éôðë úçú úåñçì:íééåàø åéä íà ,ô ïìéàä äéä  åéôðò èùå

íäéìò ,ìö äùåòíúåà äñëîå ,àì íàå ,äìåòå øîúî ïìéàä äéä .  )øäåæ(                                                      
  

 ‰�‰ÔÈÈÚÏ ˘È לשבת תחת האילן מותר למלאכים  היההאם 
  ? אהלבזה הרי הם יוצרים , בעצם החגהזה

  

Ï‡˘ ÔÂ‡‚‰  ‰˘�Ó È·¯ÔÈÈÏ˜  או ''סגולה''על ידי הורג האם 
  ?נקרא מזיקאם  ,'סגולה' על ידי המזיק וכן ,נקרא רוצח ''שם''

  

Â·È˘‰  Ô¯Ó‰''·˜ÚÈ ˙ÂÏÈ‰˜'': על ידי שמזיק או רוצח נראה 
, הדין שונהבשבת ך  א,מצי מסויימותיסגולות יתחייב בהיכי ת

סנהדרין (  ולא נחשב כצידה, ללחוש בשבתשהתירודרואים אנו 

 והאש ,יודן שפרס את גלימתו על הגדישברבי נו ימצכן ו .).קא
עושה הבשבת  כי  היאוהסיבה לכך .)'ז ז"פטשבת  ירושלמי(ה כבת

ואינם סגולה על ידי  פעולות אלו נעשו וכיון ש,כלאחר יד פטור
                                             .ל"חז  דזה לא גזרווגם. זו לא דרך עשיית המלאכה, בטבע

  )א נאריך'' ובפש"עיי וה''ק מ''ב ''קהילות יעקב''(                                                 

u  
'' úøîà äúà'õòä úçú åðòùäå'êéðáì òøåô éðàù êééç . õøàá: ïúåð éðà 

äëåñ úåöî íäì...                                                   ''        )á''ø .àîåçðú(  
  

‡‚‰ Ô¯Ó ·˙ÎÍ‡·¯ÚÈÂ‡ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÔÂ:  נסתפקתי במי
 דאפשר שמותר לאכול שעבר ועשה סוכה בשבת ויום טוב

כיון שזה רק משנה את הדין של המקום שבתוך חלל , בתוכה
  !הסוכה אבל אינו נהנה ממש מהסוכה

  

Ì¯·ת ''חיפשתי בספרים וראיתי כי בשו,  כיון דדבר חידוש הוא
  )א''ל' א( . הנה ממעשה שבתפנים מאירות נראה שסובר דחשיב נ

  

 ומותר גם , שהרי מצינו בלחי שעשאו מעצי אשרה כשרצריך עיוןאך 
 ,וחושבני שמחיצה שעשאה בשבת שאסור בטלטול .)'ג ח''שס( לכתחילה

  .אינו מעיקר הדין ורק קנס חכמים
  
  

È˙˜Ù˙Ò‰ Ì‚במי שפרס אהל בשבת להגן ממטר ושמש , 
 דיתכן שנחשב ,שה שבת נהנה ממעז''וא ,דאפשר לשבת תחתיו

    )'ח ה''ט תקי''יו'' שולחן שלמה''(   .רק כמבריח ממנו את הגשם והשמש
  

             )'ו ב''שט( . ויפרוס מהצד שכבר קיים,לאהל קיים  תוספת בשבתמותר להוסיף

u  
õòä úçú íéìåç øå÷éáî ,íìåöî íéìåç øå÷éáì øåáòð!  

  
  

ÌÈ¯„Á Ì�˘È בבתי חולים שבהם מותקנת מצלמה שמקרינה 
 וכאשר נכנס ,למסך הנמצא בחדר האחיותבחדר את הנעשה 

 האםנשאלה השאלה .  על המסךפיעה תמונתו מו,אדם לחדר
  ? יש איסור לבקר חולה במצב כזהבשבת

  

¯˙ÂÓ. בלי  ,הפעולה נעשית מאליהכיון שהאדם הולך כדרכו ו
כי התורה אסרה , יתאי אין בזה מלאכה דאור,דעתו וכוונתו

 יש לסמוך על השיטות ,אסור מדרבנןש ואף. מלאכת מחשבת
 מעוניין שאינוכיון ו .שפסיק רישא מדרבנן מותר בלא מתכוון

                                   )'י ס'' ח''שבט הלוי''ת ''שו(     .הוי פסיק רישא דלא ניחא ליהבצילום 
  

‰Ê ¯˙È‰Â  מחשבב קיימא רישום ב רהבאופן שנעשאף הוא. 
אלישיב להקל בעת שלום  הגאון רבי יוסף דעת ÔÎÂ )ד''ח'' חוט שני''(

   )א''ח'' אורחות שבת''(.  נחשב כלל למלאכת מחשבתשאין זה, הצורך

u  
 תודלק נורה וביציאת כשבכניסתו, שרותיםלבשבת  אין להכנס

כבוד 'משום , הנצרך מאד ואין שרותים אחר יכול להכנס .תכבה
ומסתבר שלהשאר זמן רב הוי . ובצורך גדול מותר לצאת .'בריותה

  ) צאת מותר ל,דת מיםיריעזיבתו גורמת לנודע לו ש –ד ''ח'' מאור השבת''(  .כצורך גדול
  

 È·¯ ÔÂ‡‚‰Ô·Â‡¯È˜Ò·ÂÊÂ¯‚ ינת שקרתה יפר על תקרית מעני ס
בשבת בבוקר נכנס לאחד . ב"בדרכו לארה, לו בשהותו בפריז

הוא . לתדהמתו נדלק האור באופן אוטומטי, םמחדרי השרותי
  .הבין שביציאתו מהחדר יכבה האור

  

ÌÈ˙�È·, מוטרד מאד מהעלמו  ליבוביץ ברוך ברהגאון רבי היה 
על כל . ..נפתרה התעלומה, אחרי חקירה ממושכת. של חתנו

  )''הכל לאדון הכל''( .שרותיםבלה את השבת כשהוא י ראובן בביר, פנים
  

 לכאורה היה צריך רבי ראובן , מהשרותיםדי לצאתבמוצאי שבת כ
אדם הנמצא  :מורי הוראהדנו ? היאךע ''וצ', ברוך המבדיל'לומר 
 ,ורוצה לחתוך גליל נייר או להדליק אור ,ש''וצמוהגיע כסא  בבית
הפוסקים אם ' היו שתלו זאת במח ?'ברוך המבדיל' ומרל לויכאם 

' ברוך המבדיל'ירת הרי באמש ,מותר לקיים מצוה במקום מטונף
�È .מקיים מצות הבדלהÂ‡¯‰Â עצההביא'' מים חיים'' כי בעלון  

                                                                                                                                                                         ) וקצרנו'נר'(          .בלי ברוך' ...המבדיל' או שיאמר רק , שיהרהר,לכך

·ÂÁ¯· ÍÏÂ‰‰ואין ,  ויודע שבעוברו ליד בנין מסויים ידלק אור
הורו פוסקי זמננו שמן הדין אין בזה , בדעתו להכנס לאותו בית

כיון שהאדם אינו  .ולכן מותר בעת הצורך ללכת שם, איסור
ואין לו קשר ישיר למלאכה אלא היא , זה כללמעוניין באור ה

   ) ו''ג פכ''ח'' אורחות שבת''(   .נפעלת בריחוק ממנו ואין לו תועלת ממנה

u u  
' úøîà äúà'õòä úçú åðòùäå'íåéä íåçî øúñäì .  òøåô éðàù êééç

êéðáì .øáãîá:  ãåáë éððò- ì úåéäìíäéùàø ìò ìö'.          )á''ø .àîåçðú(  
               

  

˘Ó˘ Ú·ÂÎשיש עליו מאוורר הפועל על ידי מצבר סולרי  ,
אין להוציאו אלא אם כיסה את , וביציאתו לשמש מתחיל לפעול

   )ד''ח'' מאור השבת''(                          .השטח הסולרי
  

ÈˆÈÈ˜ ÌÂÈ· ÌÚÙ לוהט עמד הגאון רבי זיידל אפשטיין בתחנת 
 ואברך אחד שעמד ,ליד התחנה היתה רצועת צל. אוטובוס

 כדי שלא ,בתוכה הציע לרבי זיידל שיתקרב ויכנס גם הוא
  .לעמוד בשמש הקופחת

  

Ï„ÈÈÊ È·¯ורק כשהפציר בו האברך שוב ,  עשה עצמו כלא שומע
 , צל עומדת אשהתהלא בקצה אותה רצוע'': ושוב אמר לו

  ?'' ולמה לא תבין שאם אכנס אגרום לה אי נעימות
  

ÔÂÚËÏ ‰Ï‰ ‰ÒÈ�ענה לו . סיבה שזה יגרום לה אי נעימות שאין 
  .''בעיני ראיתי שכשנכנסת לשם היא הרגישה שלא בנוח'': רבינו

  

˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÎÏ‰הזהירות מלגרום אי :  ניתן ללמוד מעובדה זו
וכן הזהירות מלפגוע באותו אברך שעד שלא לחץ . נעימות לזולת

              )''דו בלבב שלםלעב''(        .עליו נמנע מלומר לו נימוקו כדי שלא יפגע

u ò u  
‰¯Â‰ מותר לפרוס :  אויערבאךהגאון רבי שלמה זלמן מרן

עליה אין ד ,עופות להכנסמרשת לא צפופה כדי למנוע בשבת 
 אלא , אהל להגןאין זה נקרא, מה שמגינה הרשתו.  אהלשם

               )א''ד י''כ'' שמירת שבת כהלכתה''(    .םהוא כמו כל דבר אחר שמציל ממזיקי
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 åðàù íéèéçäå úåøéôä úà ìëàéåçéðîíéúáä úåââ ìò íé... .åùò äî ?

øôùçèù ìë ìòî úåúùø åìù äúåôåòä úà åãö êëå íåãñ . )"ìåãâä ùøãî"(                                                                                                                             
  

‰˘˜Â: היו צריכים לעשות מעשה מרושע אנשי סדום  מדוע
  בסוטההרי הגמראש , לכאורה אין צורך כלל ברשתות,שכזה

  ? אומרת שעופות מכירים בצרי העין ולא אוכלים משלהם ):לח(
                               

  :ונתרץ בכמה אופנים
 , המבולדור כ,על סביבתםטומאתם  הסדומיים השפיעו .‡

  .  בסדוםעופותנתקלקלו ה כך חטאו וכפי שהחיות בזמן המבול
  

  ...אולי. .. היו כל כך צרי עין שהם חששו שמאאנשי סדום .·
  

 בלי ',חוק'זה , 'משפט'זה לא ,  בסדום לא להיטיב לאחרים.‚
. צריך לעשות הכל כדי למנוע נתינה לאחרים. סיבהטעם ו

   ...ךפורשים רשת גם כשאין בה צור
  

ÂÊהאחד בא לגור וישפוט שפוט" -  נגד לוט גם היתה טענתם "
 ללא -  "חוקי סדום "אלו בסדום ,שהוא עושה מהחוק משפט

אפשר להתחשב ' משפט'כי ברגע שזה , אפשרות לשינוי
  )"נר לשולחן שבת"(                .הוא שוגג, הוא עני, בנתבע'' חלילה''

ò  
''ìù éìù øîåàäé åæ êìù êìùå úéðåðéá äãéî ,íåãñ úãéî íéøîåà ùéå''                                                            .
                                                                                     

‰¯Â‡ÎÏזו אם )'י' אבות ה(  קשה מאד מה פשר המחלוקת הזו 
ישנם הללו מידות ה הרי בין שתי ,דומית סאומידה בינונית 

   ? הזווניותציקהפשר  מה ,דרגות רבות
  

 È·¯ ÔÂ‡‚‰ ÍÂ¯·˘ËÈÂ„ Ï‡ÂÓ˘אוהב להגיד את התירוץ הבא : 
 ,חוקכ קבע זאת אם ךא, כשאדם נוהג לעצמו זו מידה בינונית

     )        ד''ג י''מפי הרה'' נר לשולחן שבת''(      !שזו היתה סדום, זו מידת סדום

W X  
'' àð åøåñ íëãáò úéá ìà -ïéìð áåçøá éë àì ''  

  
  

ÔÓÒÈÊ ÈÎ„¯Ó È·¯ סיפר . תמיד היה שמח. היה איש חסד מופלא
כל ': יום אחד בלכתי ברחוב רץ אחרי עני ואמר לי: בנו

  ' !אבא שלך נתן לי את הלב, האנשים נתנו לי כסף
  

È�Ú Â˙Â‡'' שם ישן, היתה ברחוב בלז בבני ברק'' מנוחתו .
 :אמר העני. ''בא לישון אצלי בבית'': מרדכי' התחנן לפניו ר

אבל אני '': מרדכי' השיבו ר'' ...אני התרגלתי לישון על הספסל''
  )''נר לשולחן שבת''(    ''!לא התרגלתי לראות אותך שוכב על הספסל

  

  


