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התוכחה במשנת רבי ישראל סלנטר ]חלק א'[

לקראת יום פטירתו - כ"ה שבט תרמ"ג

ד"ה  אור,  )נתיבות  זצ"ל  בלאזר  יצחק  רבי  הצדיק  הגאון  מספר 
אדמו"ר זצוק"ל בהדר גאונו(:

ורבי רבי ישראל סלנטר זצוק"ל, רב אחד  פעם היה אצל מורי 
ת"ח המקורב אליו מאוד, וראה שרבי ישראל נוטל סכום כסף 
ופונה לצאת מן הבית. מששאלו לפשר מעשיו, ענה רבי ישראל 

שזה כסף ששייך לאדם אחד ועליו להשיבו לו.

שאלו הת"ח – למה לא תשלח על ידי שליח? השיב רבי ישראל: 
על פי המבואר בגמרא אני עצמי מחוייב להשיב לו את הכסף...

יודע על שום מקום בגמרא שכתוב שם  אינני  טען אותו ת"ח: 
דין כזה...

מופיע...  כן  זה  שלי  בגמרא  בבדיחותא:  ישראל  רבי  השיבו 
והסביר כוונתו:

במסכת יבמות )דף עח עמוד ב( מובא ששאל דוד המלך באורים 
בית  ואל  שאול  אל  ה'  "ויאמר  ונענה:  רעב,  בא  למה  ותומים 
הדמים על אשר המית את הגבעונים" )שמואל ב כא א(. והגמרא 
על  ונתבעו  כהלכה  נספד  שלא  שאול  על  שנתבעו  מפרשת 
אשר המית שאול את הגבעונים. שואלת הגמרא: הרי זה תרתי 
דסתרי! ומתרצת שכתוב בפסוק "אשר משפטו שם פעלו" )צפניה 
ב ג( ומפרש רש"י: במקום שדנים את האדם שם מזכירים פועל 

צדקותיו. נמצא שיש לזכור את פועלו הטוב כאשר דנים אותו.

סיים רבי ישראל: כיון שאני הולך להוכיח אדם זה על דבר לא 
טוב שעשה, צריך אני לילך בדרכי ה' שמי שמוכיחים אותו יש 
לשמור על כבודו באופן מיוחד. לכן אני מחוייב לתת לו הכסף 

דרך כבוד, באופן שאני עצמי אתן לו.

שליט"א:  שנברגר  גבריאל  משה  הרה"ג  נפשי  ידיד  הוסיף  העורך:  אמר 

בענין  שעוררתם  לבעיה  ההתייחסות  את  כן  גם  רואים  אנו  זה  ממעשה 

טבעי  באופן  נטייה  יש   - אדם  להוכיח  באים  כאשר  אכן  בדורנו.  התוכחה 

לשכוח לגמרי את מעלותיו, ורק לשנוא אותו... אבל התורה מצווה שיכניס 

הוא  ואז  כבודו[  יתבע את  ]ואפילו  ויזכור את מעלותיו  בליבו לשני  אהבה 

ראוי להוכיחו לפי מידת הדין.

לסעודת  רבו  את  הזמין  סלנטר,  ישראל  רבי  של  נאמן  תלמיד 
וחקר אצלו אודות הנהגתו  ישראל דרש  רבי  ליל שבת בביתו. 

בסעודות השבת. סיפר הלה שלאחר המנה הראשונה הוא מרבה 
לשיר ולזמר לכבודה של השבת, ואז כל בניו אומרים בזה אחר 
זה דברי תורה רבים על פרשת השבוע. לאחר מכן הוא עצמו 

מוסיף על דבריהם עוד כהנה וכהנה בטוב טעם ודעת.

אחר כך מגישה המשרתת מנה שנייה, ואז שוב משוחחים הוא 
ובניו ארוכות על ענייני הפרשה ושוב הם מרבים לשיר לכבודה 

של שבת המלכה.

לאחר מכן, מאוחר בלילה מגישה המשרתת את המנה אחרונה, 
ואז הם נוטלים מים אחרונים ומברכים ברכת המזון.

בתנאי  שולחנך,  על  להתארח  מוכן  אני  ישראל:  רבי  לו  אמר 
שהתלמיד  כמובן  זו.  בשבת  הסעודה  סדר  את  אקבע  שאני 

הסכים בשמחה.

הראשונה,  המנה  אכילת  את  שסיימו  אחרי  מיד   – ולהפתעתו 
השניה,  המנה  את  מיד  להגיש  המשרתת  על  ישראל  רבי  פקד 

ולאחריה מיד את המנה המסיימת.

ישראל  רבי  קרא  מיד  מופתעות.  תלמידו  פני  את  ראה  הוא 
המידה  על  יתר  אותה  זירז  שהוא  בפניה  והתנצל  למשרתת 

בהגשת המנות בזו אחר זו.

ואמרה:  פנים  במאור  חייכה  המשרתת  התלמיד,  לתדהמת 
שבת  ובכל  אלמנה,  אני  כך!  יהיה  שבת  שבכל  הלוואי  להיפך! 
אני מגיעה מאוחר בלילה לביתי לילדיי הרכים, ורק אז כשהם 
השבת  סעודת  את  איתם  סועדת  אני  מעייפות  מתמוטטים 
בחופזה וכבר באמצע הם מתחילים לפהק ולהרדם בזה אחר זה.

אבל השבת – מכיון שסיימתי את עבודתי מוקדם, אוכל לשבת 
עם ילדיי בנחת ולסעוד איתם ביישוב הדעת, לשיר איתם ואף 
לשמוע מה בפיהם על ענייני הפרשה. תודה לך רבי יקר שזרזת 

אותי!!!

רבי ישראל הביט בפני תלמידו ב'תוכחה אילמת'. ואכן התלמיד 
הבין את המסר, ומאותה השבת שינה את סדרי סעודתו, מתוך 
מחשבה על האלמנה המשרתת בביתו... )רבי ישראל סלנטר, נ. חן, 

עמ' 78(

הגר"א  "הלכות  ]בספרו  שליט"א  שטרנבוך  משה  רבי  הגאון 
בעל  של  יד  בכתב  שמצא  מביא  קי"ח[  רב  מעשה  ומנהגיו", 
פי  על  שאף  ז"ל"  הקטן  לייב  רבי  הדור  "מופת  בשם  הפרדס 

 blu.israel@gmail.com :לתרומות/הנצחות, או לקבלת העלון באימייל, וכן לתגובות 

להמשך קיומו של העלון, למי שמכיר בערכו וחשיבותו,
מתקבלות תרומות לע”נ, או לשמחות וכדו’



לע"נ הרה"ח רבי יהושע יהודה בהרה"ח רבי אברהם חיים זצ"ל נלב"ע ט"ו אייר התשנ"ג

אשמח לשמוע רעיונות והצעות ייעול – הכל יתקבל בברכה.

ישראל חיים בלומנטל. 
blu.israel@gmail.com :לתרומות/הנצחות, או לקבלת העלון באימייל, וכן לתגובות

נתרם על ידי ידיד נאמן לזיכוי הרבים
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שלדעת הגר"א )מעשה רב קי"ח( יש להתפלל תפילת ערבית אף 

בליל שבת רק לאחר צאת הכוכבים, מכל מקום במדינות שבהם 

אז,  עד  מלהתפלל  ימתין  ואם  מאוחרת,  בשעה  הכוכבים  צאת 

יצער את בניו ובני ביתו ברעב, ומה גם שעלולה לצוץ בגלל זה 

קודם  להתפלל  שיקדים  עדיף  חלילה,  לרעייתו,  בינו  מחלוקת 

צאת הכוכבים, ולא יחמיר כאשר הדבר בא על חשבון אחרים.

שאף  כותב  א'(  רע"א  סימן  ברורה,  משנה  )בספרו  חיים  החפץ 

שלכתחילה יש להמתין מלאכול סעודת שבת עד שיהיה תאב, 

לו  יש  יש בזה משום שלום ביתו, או כאשר  מכל מקום כאשר 

יאחר  לא  עני,  אורח  ובפרט  אורחים  שאר  או  משרתים  בביתו 

ויעכבם מפני שהוא רוצה לקיים בעצמו מצוה מן המובחר.

ואכן בעל ה"דבר אברהם" )ח"ב ס"ב בהגה"ה( מביא שהחפץ חיים 

מיד  ולסעוד  למהר  צריך  שבת  לסעודת  עני  שהמארח  אמר 

צדקה,  היא  לעני  שנותן  הסעודה  שהרי  הכנסת,  מבית  בבואו 

וכשהעני עמד לפניו ומתעכב מלהאכילו עובר מיד ב'בל תאחר'.

תשפ"ג(  חשוון  ל'  )'במה'  כותב  שליט"א  הוניגסברג  גדליה  הרה"ג 

לביתו  כשהזדמנו  מקיים.  ונאה  דורש  נאה  היה  חיים  שהחפץ 

אורחים בליל שבת, לא היה מאריך ב'שלום עליכם', אלא מיד 

מכן,  לאחר  ורק  הראשונה,  המנה  את  אורחיו  עם  וסעד  קידש 

כשראה שהם אינם רעבים, השלים את הזמירות בתוך הסעודה.

ומביא שפעם התארח אצל הח"ח המשגיח רבי לייב חסמן זצ"ל, 

חיים:  החפץ  ענה  הדבר.  לפשר  שאלו  זה,  מנהגו  את  וכשראה 

המלאכים יכולים להמתין עד שהאורח יאכל קצת, אח"כ נאמר 

להם שלום עליכם, אבל האורח צריך לאכול מיד.

כיוצא בזה מביא הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א )מאמר שבועי 

בדרכי עבודת ד', וירא תשפ"ג( שכאשר השתתף רבי ישראל מסלנט 

באפיית מצות מצוה, הקפיד על תשלום הפועלים שיהא כהוגן 

ולא יפסידו הפועלים ונמצא שהוא 'צדיק' על חשבון אחרים.

רבי  הזדקן  שכאשר   )37 עמ'  חן,  נ.  סלנטר,  ישראל  )רבי  סופר  עוד 

שאלוהו  בפועל,  המצות  באפיית  להשתתף  יכל  ולא  ישראל 

תלמידיו על מה להקפיד שם במיוחד. הגיב רבי ישראל מיידית: 

ישנה אלמנה העובדת שם ליד התנור, יש להקפיד לדבר איתה 

בעדינות, ולא לתת לה פקודות בקשיחות ולא להלחיץ אותה. 

היא אלמנה ואסור לנו להיות צדיקים על חשבונה. אצלינו כל 

סדר האפייה הוא מפני הידור מצוה, ואסור שזה יבוא על חשבון 

איסור תורה מפורש: "כל אלמנה ויתום לא תענון" )שמות כב יח(.

עוד מביא הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א שאף שישנו הידור 

מצוה ליטול ידיו עם מים בשפע, מכל מקום כאשר התארח רבי 

על  זה  כי  ידיו  לנטילת  במים  מיעט  אחרים  במקומות  ישראל 

חשבון המשרתת שצריכה לשאוב עוד מים מן הבאר בכל פעם 

שנגמרים המים...

מסופר על הצדיק הירושלמי ר' אריה לוין זצ"ל:

בעת ביקוריו בבית הכלא, היה עורך שם תפילה בציבור. מנהג 

היה בידו להקדים שלום לכל אסיר ואסיר, ללחוץ ידו, לשאול 

לשלומו ולמשאלותיו, ולהביא פריסת שלום מקרוביו שמעבר 

לסורג. רק לאחר מכן התחיל להתפלל ועבר לפני התיבה.

זכרונו הפונומונלי עמד לו לזכור את כל השמות )וביחוד שמותיהם 

ולא  והמשאלות...  הבקשות  יתירה(  חיבה  רחש  להם   – הילדים  של 

יוצא  פלא שבעת התפילה לא נעדר איש, והאסירים באו ללא 

ר' אריה  כך, שהרי  היו מתכנסים לחדר מיוחד לשם  מן הכלל. 

היה "פיתוי" עצום למתפללים ואיש לא יכול לעמוד בכך. ברם, 

בקרב האסירים הפוליטיים נמצא אחד, אשר סרב באופן עקרוני 

פעילותו  בשל  נאסר  נלהב,  קומוניסט  שהיה  הלה,  להתפלל. 

הקומוניסטית והיה מכריז בכל עת: "אני איני מאמין! אתאיסט 

אנכי למהדרין"! וכיוצא באלה...

שמע ר' אריה כי ישנו אסיר המדיר רגליו מבית הכנסת ופורש מן 

הציבור ודאג לו... פנה ר' אריה למפקד בית הסוהר, הקצין סטיל 

ר' אריה ומצדיע לו כל אימת שראהו( וביקש רשותו  )שהיה מכבד את 

נלווה  אריה  ר'  ולצד  ניתנה,  הרשות  בחדרו.  זה  אסיר  לפקוד 

האסיר משה סגל, אשר שימש כ'מוכתר' האסירים בבית הכלא.

נכנס ר' אריה לכלאו של הקומוניסט, וכדרכו אץ לקראת האסיר, 

ולחץ ידו בחמימות המיוחדת לו ושאל לבריאותו ולשלומו. הפגין 

אותו אסיר אדישות והשיבו בשפה רפה. המשיך ר' אריה ושאלו: 

בהתרגשות:  אריה  ר'  הגיב  שמי"!  "ליפקין  לו  השיב  שמך?  מה 

"שמא נין ונכד אתה לרבי ישראל סלנטר זכר צדיק לברכה )שאף 

שם משפחתו היה ליפקין(?" השיב האסיר: "אמת אמרת, אבי סבי 

הוא"! אמר לו ר' אריה: "חש אנוכי יראת כבוד עצומה מלפניך, 

שהרי מצאצאיו של צדיק גדול אתה אשר לימד מוסר ומידות 

לבני אדם, אמור לי בטובך, שמא אוכל לעשות משהו עבורך?".

והוא  ונעלמה  נמוגה  כאילו  אסיר  אותו  של  בפניו  האדישות 

עבורי,  עשית  כבר  הרגע  בזה  להודות,  אני  "מוכרח  לו:  השיב 

פגישתך זו מסייעת לי בהרבה".

מאותו יום ואילך היה זה האסיר הקומוניסטי, ראשון הממתינים 

צדיק  )איש  אריה.  ר'  של  לביקורו  הכנסת  בית  של  בפתחו 

היה, עמ' 203(


