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מספרים כיצד נעשה הנגיד 

שלמה סירקיס לחסידו ' הידוע ר

" שפת אמת"ק בעל ה"של הרה

מעשה באחד , א"מגור זיע

' מחסידי גור שהיה חייב לר

בא אל ושלמה סכום כסף גדול 

שלמה והתנצל לפניו שאין לו ' ר

ו לשלם וביקש ממנו שיעזור ל

על ידי שישיג , לצאת מחובותיו

עבורו סכום כסף בהלוואה 

שלמה ' הסתכל ר. מכמה אנשים

ברשימת שמות האנשים שמהם 

רצה החסיד ללוות את הכסף 

אני רואה בין עשרת : ואמר

רק חמישה , האנשים שרשמת

ואת השאר , שיוכלו להלוות לך

החסיד יצא . אני אלווה לך

שהרי , ליו מרוב התפעלותמכ

שלמה סך ' שהוא חייב לרלא די 

הוא עוד מוכן להלוות לו , גדול

סיפר , כשהיה החסיד בגור. עוד

ביקש הרבי , לרבו את כל הענין

להכיר את היהודי אציל הנפש

, שלמה לרבו' הביא החסיד את ר

הרבי קרבו מאד ומאז נקשר 

.בכל נפשושלמה ' אליו ר

:זמני כניסת השבת
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ברובאל אותוושידואתלוהושיט,יוסף' ראלגשינ

הכירועתה" ?היקרידידיכאןאתה עושהמה"מהוןית

קציןאותומאשראחרלאהוא זהקידפהן,יוסף' רגם

במשך,קודששבתלילבאותובביתולהישבהצבא

זורמהלמשרהשהגיעעד,הדרגותבתלםעלההזמן

.ברחבי רוסיההסוהרתיכל בעלהכלליהמפקחשל

, כמה שניסיתי לחשוב ולחפש את הסיבה למעצרי

' רלוהנע" כאןקרהמהלהביןאניגםיכולאינני"

אולם",מהבכיותפעםמדינעצרתכשנשימתויוסף

מכלאנישנקיובטוחסמוךלהיותאתהיכולבזאת

השיב לו " ספקכלמטילאניאיןבזאת". "אשמה

כבראשתדלאניידידיתדאגאלאולם"המפקח

ליתנהישנבאמתשמחהנני,בקרובשתשוחררואדאג

לךהמגיעהחובאתבידידותלךלהחזירההזדמנות

שבתלילאותו, אותישכבדתהאורחיםהכנסתעבור

. "חייימיכלזאתאזכורזכורמקרבילמושיכוללא

ואכן המפקח קיים את הבטחתו ותוך ימים ספורים 

יוסף מבית הסוהר ושב ' שוחרר ר, ביום בהיר אחד

לביתו ולמשפחתו שכבר היו בטוחים שלא יזכו 

יותר משאדם שומר ", יוסף' אמר ר! אכן. לראותו יותר

" . השבת שומרת עליו, את השבת

אדם כי ימות באהל

מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא : אמר ריש לקיש

זאת התורה אדם כי ": במי שממית עצמו עליה שנאמר

הלא כתוב : ובאמת תמוה. )ב"ג ע"ברכות ס(ימות באהל 

.ולא שימות בהם" וחי בהם"

בעת בית פונדק , סוחר אחד:על פי משלואפשר לבאר 

, היה מרוויח יפה מאנשי העיר והכפרים מסביב, גדול

ולא היה לו שום פנאי לקביעת עתים , היה תמיד טרוד

גם כאן בא , מן להתפלל במניןובקושי מצא ז, לתורה

והאיש , אך השנים עוברות. מאוחר ועזב לפני שסיימו

, בזקנו כבר נראו פה ושם שערות שיבה, מתקרב לזקנותו

הרי יגיע הזמן שבו יהיה , הוא החל לעשות חשבון הנפש

ולתת דין וחשבון מה פעל , מוכרח ללכת לעולם האמת

החליט . םשלאת כספו הרי לא יקח אתו , העולםבזה 

כל יום אחר התפילה אלמד כמה , מהיום והלאה, בלבו

אחרי התפילה , למחרת בבוקר הלך לתפילה. שעות

אשתו רואה שהזמן חולף ובעלה עדיין , התיישב ללמוד

וקשה לה להסתדר , מלא קונים, וכאן בפונדק, איננו

מה : שואלת היא אותו, בשעה העשירית שב בעלה. לבד

למחרת . הייתי עסוק:ענה לה? כ היום"לך כי התמהמת כ

ניגשה לראות במה , ה בבית המדרשהוא התמהמ, שוב

מה : אמרה לו, ואז רואה שהוא יושב ולומד, הענין

, איני מוצאת את ידי ורגלי, החנות מלאה בקונים? איתך

אינני מדברת כבר ?, ואתה יש לך זמן להתיישב ללמוד

. ניםאבל הרי אי אפשר לגרש קו, על הרווחים של העסק

מה היית עושה אם מלאך המוות היה :נענה לה בעלה

ההיו , ל"מן מיתה רחזחלילה הגיע , מגיע לקרוא לי

דמי ? קוניםבה עוזרים לך טענותייך שהחנות מלא

אם כעבור שעתיים , ומה איכפת לך, בנפשך שמתי

.?אעמוד לתחיה ואעזור לך בחנות

במי שממית עצמו אין דברי תורה מתקיימים אלא 

.ועל זה מוכרח להיות זמן, לעשות עצמו מת, עליה

)א"בשם החפץ חיים זיע(



נדבת
ו"הידוד משה הרשקוביץר "הר

'הכלה תחיתולרגל נישואי ב
ח"יזכו לרוב תענוג ונחת מכל יוצ

"דודי קאר"בחסות 

בכל הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב

052-7655-222מכל החברות והארץ

לשמההכנסת אורחים
שם את ליבו איש לא . ערב שבת

להלך העני שהגיע זה עתה מדרך 
מראהו . תשוש הוא ורעב. רחוקה

ובגדיו העלובים מסתירים את גדולתו 
ואף הוא , הרוחנית ואישיותו המיוחדת

.אינו מגלה את זהותו שלא לצורך
, שיזמין לו מקום לשבות בו', בטוח בה

באמירת הכנסת והחל- פנה לבית
נעים בקול 'שניים מקרא ואחד תרגום'

לאחר התפילה פנה אליו יהודי . וערב
היכן . יהודי, שלום עליכם: "זקן

ענה ההלך שעדיין לא מצא ". ?תאכל
אמר " בוא עמי, כן-אם. "מקום אירוח

אך , אמנם המזון בביתנו דל. "לו הזקן
". בשמחה נתחלק עמך במה שיש לנו

האורח התלווה לזקן ועד מהרה הגיעו 
ות מואר באור נר, לבית קטן ודל

האישה . ובחמימות של יהודים טובים
ניכר . הגישה לפניהם ממה שהיה בבית

היה בה שהשתדלה לכבד את השבת 
אולם , ואת האורח בכל מאודה

, הסעודה הייתה רחוקה מלהשביע
פנה .ובמיוחד את רעבונו של האורח

הבית בנימוס בבקשה -האורח אל בעל
בשומעה זאת נלחצה . לקבל עוד מנה

לא : "לבעלה במבוכההאישה ולחשה 
הבעל !". יישאר לנו מזון לסעודת היום

נא תמנעי - אל: "השיב לה בלחש
זכות גדולה של . מלמלא את בקשתו

הכנסת אורחים והאכלת עני רעב אינה 
כאשר סיים האורח ".מזדמנת בכל יום

שלא הייתה , לאכול את המנה הנוספת
התנצל על , אלא נתח קטן ועלוב

עוד , אם אפשר, רעבונו הגדול וביקש
אם אגיש : "הפעם השיבה האישה. מנה

לך עתה את שארית הסעודה שנותרה 
לא ייוותר מאומה לסעודת יום , למחר
האם ניאלץ מחר לצום . השבת
האורח שמע את דבריה !". ?חלילה
יזמן לפניכם את ' ה, אל תדאגי: ואמר

ת וכל הדרוש כדי לקיים את סעוד
הפנתה האישה מבט ".השבת כהלכתה

בעלה לא נראה . והה אל בעלהת
את ' נראה שגם הוא שם בה. מודאג

, כן-אם. מבטחו וסמך על דברי האורח
עליה לקיים את , הרהרה בליבה
תיכף ניגשה למטבח . המצווה בשמחה

.והגישה לאורח את כל מה שנשאר

. הכנסת המולה רבה- למחרת בבית
המבקש ,שמועה עברה על הלך עני

מי יודע . י קריאת התורהלדרוש לפנ
הפנו ,חכם הוא-אם אכן תלמיד

ק רבי גרשון מקיטוב "מסופר על הרה

) ?ה אדר"יומא דהילולא כ(א "זיע

ם תענית עגזרו פ, שבהיותו בארץ הקודש

והוא עצמו , ל"רגשמיםחמת עצירת מ

באמצע , פתאום. לפני התיבההתפלל 

התפילה ירד מהתיבה ורמז שמישהו אחר 

מבלי שאיש ידע על מה , ימשיך בתפילה

לאחר מכן .באמצע התפילההפסיקולמה

כי , אמר למקורבו ששאל אותו על כך

ראה שתפלתו שגורה בפיו וידע שבודאי 

, לכן העדיף לרדת מהתיבה, יקובל תפילתו

.שלא יזיק טיבותא לנפשיה

אדרב"כיום שבת קודש
ר שלמה אברהם הכהן "ק רבי אליהו ב"הגה

)ט"תפ-שבט מוסר (מאיזמיר 
ר "ד סטאנוב ב"יוסף בלאך אבק רבי "הרה

)נ"תק-גנזי יוסף (אברהם 

אדרג"כיום ראשון 
ר שמואל "חיים חייקא מאמדור בק רבי "הרה

)ז"תקמ-תלמיד המגיד (
ר ישראל מגור "ק רבי יצחק מאיר ב"הרה

)ו"תרכ-ם "חידושי הרי(
ר נתן דוב "ק רבי יצחק יעקב מביאלא ב"הרה

)ו"תרס-דברי בינה (

אדרד"כיום שני 
חנוך העניך מאלעסקר"יצחק בק רבי "הרה

)ד"תרס(

אדרה "כיום שלישי 
ר אפרים "אברהם גרשון מקיטוב בק רבי "הרה

)ה"תקכ(' ט הק"גיסו של הבעש(

אדרו"כיום רביעי 
ר "אליעזר ליפא מחאמעלניק בק רבי"הרה

)ע"תק(אלימלך מליזענסק 
ר גארדאן "ד(ר שמשון "ק רבי אהרן ב""הרה

)ע"תק-תלמיד המגיד 
תלמיד (רבי איתמר הכהן מדזיקוב ק "הרה
)ק רבי ארון לייב מפרעמישלאן"הרה

אדרז "כיום חמישי 
ר משה "ד יאס ב"שור אב' ק רבי ישעי"הרה

)ט"תרל-כליל תפארת (
ר "ק רבי יוסף שאול נאטאנזאהן ב"הגה

)ה"תרל-שואל ומשיב (אריה לייבוש 

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

, הגבאים את בקשת האורח אל הרב
לאחר שהתנה עם , והרב הסכים

, כי אם לא ישמיע דברי חכמה, האורח
כשהגיעה . ייאלץ לרדת מיד מן הבימה

מיד ו.עלה הזר אל הבימה, העת
השתררה , כשפתח האיש בדבריו

. במקום אווירה של תדהמה והפתעה
, אורח הרצה את דבריו בשטףה

מתובלים בסיפורים , בהסברים נפלאים
ביאר שורה של סוגיות . ל"ובמדרשי חז

וחידש עליהם , בפרשת השבוע
חידושים נפלאים שאוזן לא שמעה 

מיד בסיימו את דרשתו עטו .כמותם
עליו כל נכבדי הקהילה והפצירו בו 

במיוחד גברה . לסעוד על שולחנם
ציווה על ההתרגשות כאשר הרב 

האורח להזדהות בשמו והתברר כי 
, עזרא-רבי אברהם אבןאינו אלא

רבי .שכבר נודע שמו ונתפרסם בעולם
אברהם הודה לכל הנכבדים שהזמינוהו 

כבר זכה מארחי במצוות : "אך אמר
כאשר קיים אותה , אורחים-הכנסת

. שלא הכירניעל אף, לשם מצווה
".מעדיף אני גם עתה לסעוד בביתו

מצפה , בחלון הבית עמדה אשת הזקן
פתאום היא .הכנסת-לשוב בעלה מבית
פניו , בעלה.ייאמן- רואה מחזה לא
צועד בראש עם , נוהרות מאושר

. וכל בני העיירה מלווים אותם, האורח
ובידי כל , אחריהם צועדות נשים רבות

כולן . אחת סירים ומגשים עמוסים
רוצות לקחת חלק בזכות הגדולה 

עוד בטרם . בסעודת הצדיקולהשתתף
, הבית כבר היה מלא כל טוב, נכנסו

, בשפע רב, בשר ודגים וכל מטעמים
: מיד בהיכנסם לבית אמר הזקן לאשתו

מכל . נא איזו זכות נפלה בחלקנו- ראי"
יהודי העיירה דווקא אנחנו זכינו לארח 

למשמע ". עזרא-את רבי אברהם אבן
מצד אחד . הדברים נרעדה האישה

אך מיד , הזכות הגדולהשמחה על
הלוא אני . "נזכרה בסעודת אמש

האם יסלח , היססתי למלא את בקשתו
הרהרה , !"?לי איש צדיק וגדול זה

קודם שהתחילה הסעודה פנה .בליבה
רואה : "רבי אברהם אל האישה ואמר

לא הייתה לי ברירה אלא לגלות , את
את זהותי כדי לקיים את אשר 

, גתךהבנתי היטב את דא. הבטחתי
, להפך. עלייךקפדתיומראש לא ה

זכיתם לקיים את מצוות הכנסת 
, אורחים כהלכה ולעמוד בניסיון

".ומעתה לא תדעו עוד מחסור


