הכנסת אורחים ב"מלונית"
של ארגון "עזרת חולים" רחובות,
בחצר ביה"ח "קפלן"
״על שלשה דברים העולם עומד ...ועל גמילות
חסדים״ מובא בספה״ק כי הדברים מכוונים על
שלשה תקופות של הבריאה ועתה בדור לפני
ביאת משיח העולם עומד בזכות ה״גמילות
חסדים״ ,ואכן זכינו בדורינו לריבוי של גמילות
חסדים כשבין הבולטים שבהם היא העזרה
לחולים ומשפחותיהם במגוון פעולות חשובות
ומועילות.
ארגוני חסד רבים פועלים ומופעלים ע״י הציבור
החרדי ביניהם כאלה המחלקים סעודות שבת
וחג ,ליולדות או חולים המאושפזים בעיקר
בשבתות וחגים.
זכות מיוחדת זכתה העיר רחובות אשר
בביה״ח ״קפלן״ שבעיר ,פועל הארגון החשוב
״ארגון עזרת חולים רחובות״ אשר בין מגוון
פעולות החסד מקיים הוא את ה״מלונית״
– ״הכנסת אורחים״ ע״י ר׳ אליהו ירט הי״ו
מייסד ומנהל המקום .שמה של המלונית
הולך לפני׳ה ,כמקום בו מקיימים את מצות
״הכנסת אורחים״ בהידור רב במיוחד ואף כבר
מן המפורסמות הוא השכר לו זוכים העוסקים
והמסייעם למצוה רבה זו במגוון עניינים
כמובא בחז״ל הק׳.
הארגון מחלק סעודות שבת וחג ליולדות
וחולים מאושפזים במחלקות ביה״ח ובנוסף
לכך מארח את מלוויהם ב״מלונית״ ,אשר
בין כתליה זוכים הם לאש״ל מלא ,סעודות
שבת וחג כיד המלך ולינה ברמה של בית
מלון .ואך למותר לציין כי ככל שרותי הארגון
אף האירוח ב״מלונית״ ניתן ללא תשלום או
תמורה שהיא.
לשם הפעלת המקום ,יש במקום ״זוג מארח״
המקבל את האורחים ודואג לכל צרכיהם,
מסיבות של נוחיות החלו לאתר זוגות שטרם
נפקדו בילדים וזאת מתוך הבנה שלהם קל
יותר להגיע וכן לתפקד במקום ,והנה ממש
בהיסח הדעת ,החלו להגיע לרב ירט ומשפחתו,
בשורות טובות בזה אחר זה ,מהזוגות ששימשו
כ״מארחים״ ב״מלונית״ .ו״חברך חברא אית
ליה״ וזוג הביא זוג ורשימת הזוגות הלכה
והתארכה מצד אחד ובחסדי ה׳ גם הלכה
והתכווצה מצד שני.
ראש הארגון בא ונכנס אצל כמה מגדולי
ישראל בעניין הקמת ה״מלונית״ ואופן
ניהולה ,והם עוקבים עד היום על הנעשה
במלונית ושמחים בבשורות הטובות המגיעות
משם אולם הם רואים זאת כדבר פשוט שכן
זהו מדרש מפורש ,ונאמנים דברי חז״ל.
יש לציין כי מצות ״הכנסת אורחים״ נעשית
כיום למצוה נדירה זאת לאור המובא ברמ״א
בשו״ע סי׳ של״ג כתב בשם ה״תרומת הדשן״
ש״מוזמן״ אינו נחשב לאורח ,אלא רק מי שהוא
מבחינת ״הבא מן השדה״ או כפי שמכנים זאת
כיום ״נפל למקום״ והמקום שניתן כיום לקיים
את מצוות ״הכנסת אורחים״ הנו בעיקר בין
כתלי ביה״ח לשם מגיעים בערבי שבתות ואף
בעיצומם יולדות וחולים כשלמלוויהן אין היכן

לסעוד את סעודות השבת או החג וכמובן לא
היכן ללון והם מתקבלים ב״מלונית״ בסבר פנים
יפות ע״י הזוג המארח ושאר האורחים באוירת
שבת וחג מלאים.
האדמו״ר רבי דוד אבוחצירה שליט״א מסר
בשליחות מיוחדת להרב ירט שלא חייבים להגיע
למקום כ״זוג מארח״ ,כדי לזכות בישועה וכי גם
ע״י השתתפות כספית הדבר יועיל ובעקבות
כך הנהיגו בארגון ״נציב שבת״ אלה תורמים
עלות מרכזית בהפעלת המקום ואכן אף אצל
התורמים ישנם ישועות רבות.
בתחילה לאור ריבוי מספר הזוגות הפונים
להצטרף לרשימת ה״זוגות המארחים״ נהגו
לקבל כל זוג פעם אחת בלבד ושוב הגיע המסר
מרבי דוד אבוחצירה שליט״א ,כי יש לתת לזוגות
פעמיים ואף זאת מאחר ופעמים זקוקים הזוגות
בפעמים ראשונות כדי לתקן דברים קודמים ,ורק
לאחר מכן זה מסייע להם בעניין הבנים.
הרב ירט מאד מקמץ בדברים ועוצר בקרבו
סיפורים מצמררים אולם סיפור מפליא אחד,
הסכים להעניק לנו ממנו נלמד על השגחת
הבורא יתברך שמו ,וחסדיו.
זוג פנו לרב ירט ,ובקשו לשמש כ״זוג מארח״,
שמם נרשם במחשב הארגון והמתינו להזמנה
לשמש כ״זוג מארח״ ,כעבור כשלושה חדשים
התקשר אליהם הרב ירט ,להודיעם ,כי הם
מוזמנים להגיע לשבת .אולם תשובת הבעל
הייתה :זה כבר לא אקטואלי.
חשבתי לרגע מספר ירט שכבר נפקדו ,אולם הלה
הסביר כי היו אצל הרב ,...וזה יעץ להם ,שמאחר
וכבר עברו למעלה מעשר שנים והם חיים חיי
מתח ...ע״כ אולי עדיף שייפרדו זה מזה ,וכל
אחד ילך לדרכו ויצליח .והוסיף ואמר ,כי עתה
הם מתחלקים בדברים.
אך למותר לציין את תדהמתו וצערו של הרב
ירט מהתשובה והשיב לו :שמע לי ,פתח את ידיך
והפסיקו בחלוקה ,תבואו ל״מלונית״ בשבת זו,
והקב״ה יעזור שהרב יהיה הסנדק ואני אשמש
כמוהל .דממה שררה בקו ,הבעל התייעץ עם
זוגתו והודיע על החלטתם המשותפת ,להיענות
להצעה לבוא ל״מלונית״ בתקוה לה׳.
בחסדי השי״ת כעבור כשנה ,זכה הרב ירט
לשמש אצל הזוג כמוהל.
אולם בכך הסיפור לא נסתיים ,שכן לאחר זמן
חזרו ובקשו להגיע שוב לשבת לשמש כ״זוג
מארח״ .בתחילה סירב הרב ירט ,היות וב״ה
כבר נפקדו ,וישנם הממתינים להתקבל בפעם
הראשונה ,אולם הללו לחצו ,ומתוך חשש שמא
הם קבלו על עצמם לבוא לאחר שיושעו ,הציע
להם ,לבוא ב״שביעי של פסח״ ,זאת מתוך
מחשבה שאז לא יהי׳ לחץ ,שכן רבים נוסעים
להורים ,ואחרים לא אוכלים בחג הפסח מחוץ
לבית וכו׳ .הרב ירט הזכיר להם ,שעליהם להיות
במקום כשעתיים לפני כניסת החג ,כדי להתארגן
ולארגן את המקום כראוי.
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והנה מגיע ערב שביעי של פסח ,שעתיים לפני
החג הרב ירט במקום ,והזוג לא מגיע ,גם כאשר
חלפה חצי שעה ושעה ,הרב ירט ממתין להם
חסר אונים ואינו יודע מה לעשות ,החג מתקרב
ואין ״זוג מארח״ .והאורחים מגיעים בזה אחר
זה ,ובינתיים הרב ירט מקבלם אך אינו יכול
להישאר לחג יש לו אורחים בבית.
תוך כדי הרהור ומחשבה ,נזכר הרב ירט בזוג
מרחובות שביקשו פעם להתקבל כ״זוג מארח״
וסרב לקבלם ,זאת משום שלבעל יש עדיין אח
מבוגר ממנו ,שאף להם אין ילדים ,ואלה טרם
החליטו לבוא .ולאחר כמה הפצרות השיב לו:
מוכן אני לתת לכם שבת זאת בתנאי ,שאתם
תבואו לזכות אחיך הגדול ולאחר מכן תקבלו
שבת נוספת עבורכם .הם קבלו את ההצעה
בסבר פנים יפות הגיעו וזמן קצר לאחר הגעתם,
כבר הי׳ אצל האח הגדול בשורה טובה.
כעת בערב שש״פ כשהוא תקוע ללא ״זוג
מארח״ נזכר בהם ,שכן אלה טרם הגיעו ואף
אין אפשרות ליצור עמם קשר טלפוני ומי
יודע ,...הרב ירט מתקשר לזוג מרחובות שצוין
לעיל ,שכן מדובר בזוג מוכשר וחרוץ שכבר
היו פעם אחת ומכירים את המקום ,לשמחתו,
הם מסכימים להגיע בלי הודעה מוקדמת .תוך
מספר דקות הם מגיעים ומתחילים לארגן את
ה״מלונית״.
כחצי שעה לפני כניסת החג ,הגיעו אף הזוג
המקורי עם התינוק בידם וכמובן עם מצלמת
וידאו וכו׳ ,הם החלו להכנס בזריזות ל״מלונית״
ולהפתעתם נכחו שיש כבר זוג ,הם הביעו
הפתעתם ועמדו ע״כ שהם הוזמנו לחג זה
ואפילו אם ירצו בכך כבר לא יוכלו לחזור
לביתם מחמת קדושת החג .ואילו הזוג השני
טוען ,הרי התקשרת אלינו ,...והרב ירט בתווך,
לא יודע מה לעשות .תוך כדי הויכוח מודיעים
הזוג מרחובות שהם מחליטים לוותר ,החלו
לאסוף את כליהם והתכוננו לחזור לביתם.
הרב ירט נזכר באופן ספונטאני בדברי חז״ל הק׳
ש״כשם שמקבל שכר על הדרישה מקבל שכר
על הפרישה״ ,והוסיף ואמר להם שלא יתפלאו
אם יזכו בכפליים .אחד על הדרישה כלומר
על בואם ללא הודעה מוקדמת ,ואחד עבור
הפרישה לביתם למען השלום .ואכן לאחר זמן
קצר נושעו ונולדו להם בנים תאומים במז״ט.
השיחה עם ר׳ אליהו ירט היתה מאד מאופקת
ולשאלתנו לפשר הדבר ,השיב כי פוסק הדור
הגר״ש ואזנר שליט״א אמר לו שלא לעשות
פרסום גדול כדי שתמשיך לשרות הברכה,
כדברי חז״ל הק׳ ודברים אלו שהשמיע לנו הנם
בהתחשב בקהל היעד שדברים אלו מיוחדים
אליו.
ונסיים בברכה מעומקא דליבא שאכן תשרה
הברכה והשכינה בכל מעשה ידיו ובכל אפשר
יפנה יצליח ויזכה לזכות את הרבים לאורך
ימים ושנים ולשמוע בשורות טובות מכל הזוגות
המארחים והמסייעים למעשה החסד ,מתוך
בריאות פרנסה ונחת וכ״ט.

