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נועם יראתך
בעידן רעוא דרעוין שב"ק פרשת ויצא תשפ"א לפ"ק

 תכלית הבריאה לייחד שמים וארץ 
לעבוד את השי"ת גם בדברים הגשמיים 

ולגמול חסד עם הבריות
מאפטא  הק'  זקני  ויצא,  פרשת  שבת 
בתחילת  ישראל  אוהב  בספה"ק  אומר 
פרשה זו, שפרשה זו היא יסוד בנין כלל 
ישראל, וטמונים בה סודות התורה, וכל 
ספה"ק עץ חיים טמון ונסתר בפסוקים 
שלמים  יסודות  לשישי,  חמישי  שבין 
בתורת הנסתר טמונים בפרשה זו, וכפי 
שפרשיות  מראפשיץ  הרה"ק  שאמר 

אלו הן 'גע'פעלצ'טע פרשיות'.

בחנוכה מוציאים לפועל את 
הפתקין שנמסרו בהושע"ר

יומא דהילולא פונ'ם  בשב"ק חל  היום 
רבי  הייליגער  דער  עין,  בת  הייליגן 
מאווריטש  דוד  רבי  בן  דוב  אברהם 
זי"ע, הוא היה חשוך ילדים ל"ע ול"ע, 
ומובא בספה"ק מאור עינים )ישמח לב על 
מסכת שבת( שכאשר אומרים דבר תורה 

על  כהשתטחות  זה  הרי  אחד,  מצדיק 
דבר  איפוא  נאמר  כן  על  הצדיק.  קבר 
תורה בשם קדשו. הן עומדים אנו כבר 

א  נאמר  חנוכה,  קודם  ימים  שבועיים 
מורא'דיג טייער הייליג ווארט שמפרש 
כד(  )לח,  וישב  בפרשת  כתוב  עין.  הבת 
"ַוְיִהי ְּכִמְׁשֹלׁש ֳחָדִׁשים", כאשר עוברים 
כבר שלשה חדשים מהימים הנוראים, 
תשרי חשון כסליו, והנה איתא מהאר"י 
הק' שגמר החתימה של ימים הנוראים 
זרע  בספה"ק  איתא  וכן  בחנוכה,  הוא 
שהכתיבה  מראפשיץ,  להרה"ק  קודש 
ביום  החתימה  השנה,  בראש  היא 
הקדוש, מסירת הפתקין היא בהושענא 
רבא, אולם הוצאת הפתקין לפועל היא 
האדם  ישוב  שמא  חנוכה,  בזאת  רק 
בתשובה עד אז, כנרמז בכתוב )ישעיה כז, 

ט( "ְּבֹזאת ְיֻכַּפר ֲעֹון ַיֲעֹקב".

המקטרגים אומרים שבנ"י 
חוטאים מתוך דבקות

"ַוְיִהי  הכתוב  אומר  פנים  כל  על 
שלשה  שממתינים  ֳחָדִׁשים",  ְּכִמְׁשֹלׁש 
ואז  חנוכה,  עד  השנה  מראש  חדשים 
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מוסב  "יהודה"  ֵלאֹמר",  ִליהּוָדה  "ַוֻּיַּגד 
הוי"ה,  אותיות  הוא  כי  השי"ת,  על 
הוי"ה  על  כן  גם  מורה  שבו  ד'  והאות 
בזה,  והרמז  אותיות,  ד'  בן  שהוא 
להשי"ת  ואומר  המקטרג  בא  שאז 
לבני  רמז  "ָּתָמר"  ַּכָּלֶתָך",  ָּתָמר  "ָזְנָתה 
ב(  מה,  )סוכה  בגמרא  כדאיתא  ישראל, 
"מה תמר זה אין לו אלא לב אחד אף 
ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם 
בהושענא  שאומרים  וכמו  שבשמים", 
והיינו,  לתמר",  דמתה  "הושענא  רבה 
שהם  ישראל  שבני  אומר  שהמקטרג 
"כנסת ישראל כלה קרואה בנעימה" הם 
ִהֵּנה  "ְוַגם  זאת, אלא  רק  ולא  חוטאים, 
דביקות  מלשון  "ָהָרה"  ִלְזנּוִנים",  ָהָרה 
את  עוברים  ישראל  שבני  והתקשרות, 
העבירות בדביקות, ולא מחמת שאי מי 
גרם להם או הסיתם והדיחם לזה, אלא 
והתקשרות  בדביקות  זאת  עושים  הם 
ח"ו. וכיון שמלך במשפט יעמיד ארץ, 
על כן "ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף" 
דברים  ישראל  לבני  שיהיו  היינו,  ח"ו, 
לא  היו  ול"ע  ל"ע  ח"ו  רצויים  שאינם 

תהיה.

בנ"י דבקים ומקושרים רק בה'

"ִהוא  )כה(  ואומר  הכתוב  ממשיך 
שכבר  המקטרג  רואה  כאשר  מּוֵצאת", 
הפתקין  את  לפועל  להוציא  הולכים 
ֶאל  "ָׁשְלָחה  ישראל  כנסת  "ְוִהיא"  ח"ו, 

הייליגער  "ֵלאֹמר",  השי"ת  אל  ָחִמיָה" 
אינם  המקטרג  דברי  באשעפער, 
לפניך,  שחטאנו  אמנם  הן  כי  נכונים, 
ָהָרה  ִהֵּנה  "ְוַגם  אומר  שהוא  מה  אולם 
העבירות  את  עושים  שאנו  ִלְזנּוִנים", 
בדביקות, זהו שקר וכזב, אלא "ְלִאיׁש" 
איש  "ה'  הוא  אשר  להשי"ת  היינו 
ּלֹו"  "ֵאֶּלה  ּלֹו"  ֵאֶּלה  "ֲאֶׁשר  מלחמה", 
שהשי"ת  החסד,  שם  ע"ב  בגימטריא 
הוא מקור החסד, "ָאֹנִכי ָהָרה", פירוש, 
שבני  ומה  השי"ת,  אל  דבקים  הננו 
היצר  מחמת  רק  הוא  חוטאים  ישראל 
הרע הבוער בקרבם ומסית אותם, וגם 
מחמת שהם אינם מוצאים סיפוק והם 
שבורים ורצוצים ומיואשים, על כן הם 
הם  לבם  בכל  דבקות  אולם  חוטאים, 
ֵאֶּלה  ֲאֶׁשר  "ְלִאיׁש  דבקים רק בהשי"ת, 

ּלֹו ָאֹנִכי ָהָרה".

 חטאי בנ"י הם רק מכובד 
אריכות הגלות

לדבר,  ראיה  מביאה  ישראל  וכנסת 
השי"ת,  אל  ישראל  כנסת  "ַוֹּתאֶמר" 
מדליק  מי  ַהֹחֶתֶמת",  ְלִמי  ָנא  "ַהֶּכר 
בחותמו  שמן זית בחנוכה שהוא חתום 
של כהן גדול, והן אמנם שלא כל כלל 
ישראל שומרים שבת, אולם יום הקדוש 
שומרים  הפורים  ויום  חנוכה  ונרות 
ומקיימים כל ישראל עד הפחות שבהם, 
הייליגע  די  מדליק  מי  "ְוַהְּפִתיִלים", 
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לעכטלעך של חנוכה, "ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלה", 
'כלי',  בגימטריא  הכולל  עם  "ַהַּמֶּטה" 
במנורה,  נרות  מדליק  אינו  מי  היינו 
ישראל  שבבני  הפחותים  שאפילו 
)כו( "ַוַּיֵּכר  אזי  נרות במנורה.  מדליקים 
שבני  ִמֶּמִּני",  ָצְדָקה  ַוֹּיאֶמר  ְיהּוָדה 
ישראל צודקים, וכל כך למה "ִּכי ַעל ֵּכן 
ֹלא ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה ְבִני", "ֵׁשָלה" מוסב על 
מלך המשיח שעליו אומר הכתוב "עד 
ישראל  שבני  והיינו,  שילה",  יבוא  כי 
שבורים ורצוצים מכובד אריכות הגלות 
במשך אלפים שנה, שהשי"ת עדיין לא 
שלח לנו את מלך המשיח, ובני ישראל 
בגבורה  הגלות  שנות  בכל  מתקיימים 
ְלַדְעָּתּה", היינו,  ָיַסף עֹוד  "ְוֹלא  גדולה, 
שהשי"ת אינו מוסיף לחשוב רע על בני 
הפתקין  כל  נהפכים  וממילא  ישראל, 
שנמסרו בהושענא רבה  לפתקין טבין. 
אלו דברי הבת עין, והם א מורא'דיגע 

הייליגע מליצה ישרה על בני ישראל.

חטאי בנ"י הם מכובד צרותיהם 
ומצוקותיהם הפרטיות

הנה  כי  בס"ד,  להוסיף  בדעתי  עלה 
ֹלא  ֵּכן  ַעל  "ִּכי  עין מפרש הכתוב  הבת 
המשיח,  מלך  על  ְבִני"  ְלֵׁשָלה  ְנַתִּתיָה 
'משיח'  בחינת  גם  יש  באמת  אולם 
פרטי, וכדאיתא בספה"ק תולדות יעקב 
יוסף שאין מלך המשיח יכול לבוא עד 
שתהיה גאולה פרטית לכל איש ישראל, 

וזה  למשיחי",  נר  "ערכתי  כמו שכתוב 
ְנַתִּתיָה  ֵּכן ֹלא  ַעל  "ִּכי  יש לרמז בכתוב 
יש  מישראל  איש  שלכל  ְבִני",  ְלֵׁשָלה 
"ֵׁשָלה" פרטי, ואיך יכול המקטרג לדבר 
דברי הבל כאלו, הלא בני ישראל עדיין 
וכל  בגלות,  מתייגעים  והם  נושעו  לא 
בכה  זה  אחרים,  בענינים  טרוד  אחד 
ואחד  בחיי  ואחד  בבני  בכה, אחד  וזה 
שבני  פלא  כל  אין  כן  ואם  במזוני, 

ישראל חוטאים.

 יעקב אבינו עשה הכנה 
למציאת פך השמן

בפרשת השבוע הרי מתנוצץ האור של 
חנוכה, כדאיתא בספר ש"ך על התורה 
הפסוק  על  יעקב(  ויותר  ד"ה  וישלח  )בפרשת 

ַּבֹּבֶקר  ַיֲעֹקב  "ַוַּיְׁשֵּכם  יח(  כח,  )בפרשתינו 

ְמַרֲאֹׁשָתיו  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָהֶאֶבן  ֶאת  ַוִּיַּקח 
ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה ַמֵּצָבה ַוִּיֹצק ֶׁשֶמן ַעל ֹראָׁשּה", 
והשכים  האבנים  שם  "שכשיעקב 
לו  ונתבצר  אחת,  אבן  ומצאן  בבוקר 
כד של שמן, ויצק על ראשה וחזר הכד 
מזומן  שהוא  יעקב  ידע  אז  ונתמלא, 
לברכה ואמר אין זה ראוי להניחו כאן, 
והוא השמן שנמשחו ממנו המשכן וכל 
כליו והמזבח ואהרן והמלאכים, ועדיין 
יא  )הוריות  חז"ל  כמו שאמרו  קיים  כולו 
והוא כד השמן  לי לדורותיכם',  'זה  ב( 
של הצרפית שאמר לה אליהו כד השמן 
אשת  של  שמן  אסוך  והוא  תכלה,  לא 
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ברכת  בספר  ומוסיף  הנביא",  עובדיה 
)פרשת מקץ ד"ה ואגב נבאר(, "שגם  שמואל 
אותו הפך נתגלה גם כן לבני חשמונאי 
גדול  כהן  של  בחותמו  חתום  שהיה 
לי  'זה  גביה  דכתיב  הכהן  אהרן  של 
הדליקו  ובו  הבא,  לעולם  לדורותיכם' 
שבאותה  והיינו  צרכם",  לפי  ימים  ח' 
דמיוני  פועל  יעקב  הכין  כבר  שעה 

לענין נרות חנוכה.

 יעקב אבינו מסר נפשו 
לבלתי ידח ממנו נדח

ב(  )תנחומא  בפרשתינו  במדרש  איתא 
ְוֹראׁשֹו  ַאְרָצה  ֻמָּצב  ֻסָּלם  ְוִהֵּנה  "'ַוַּיֲחֹלם 
ֱאֹלִקים  ַמְלֲאֵכי  ְוִהֵּנה  ַהָּׁשָמְיָמה  ַמִּגיַע 
ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו'. ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר 
ְּדָאַמר  ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ָׂשֵרי  ֵאּלּו  ַנְחָמן, 
ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמן, ְמַלֵּמד ֶׁשֶהְרָאה לֹו 
ַהָּקָּב"ה ְלָאִבינּו ַיֲעֹקב ָׂשָרּה ֶׁשל ָּבֶבל עֹוֶלה 
ֲחִמִּׁשים  ָמַדי  ְוֶׁשל  ְויֹוֵרד,  עּוִקים  ִׁשְבִעין 
ָיָון ֵמָאה ְויֹוֵרד, ְוֶׁשל  ּוְׁשַנִים ְויֹוֵרד, ְוֶׁשל 
ֱאדֹום ָעָלה ְוֹלא ָיַדע ַּכָּמה. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה 
ִנְתָיֵרא ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְוָאַמר, ֶׁשָּמא ָלֶזה ֵאין 
י(  ל,  )ירמיה  ַהָּקָּב"ה  לֹו  ָאַמר  ְיִריָדה.  לֹו 
ְוַאל ֵּתַחת  ַיֲעֹקב  ַעְבִּדי  ִּתיָרא  'ְוַאָּתה ַאל 
ִיְׂשָרֵאל, ִּכְבָיכֹול ֲאִפּלּו ַאָּתה רֹוֵאהּו עֹוֶלה 
ֶאְצִלי, ִמָּׁשם ֲאִני מֹוִרידֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )עובדיה 
א, ד( 'ִאם ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם ֵּבין ּכֹוָכִבים 

וכו'.  ה''  ְנֻאם  אֹוִריְדָך  ִמָּׁשם  ִקֶּנָך  ִׂשים 
ָאַמר לֹו ַהָּקָּב"ה ְלַיֲעֹקב, ַיֲעֹקב, ָלָּמה ֵאין 

ָאִבינּו  ִנְתָיֵרא  ַאָּתה עֹוֶלה. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה 
ַיֲעֹקב ְוָאַמר, ְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ָלֵאּלּו ְיִריָדה, ָּכְך 
ַהָּקָּב"ה, ִאם  ָאַמר לֹו  ְיִריָדה.  ִלי  ֶיׁש  ֲאִני 
ֶהֱאִמין  ְוֹלא  ְיִריָדה.  ְלָך  ֵאין  עֹוֶלה  ַאָּתה 
ָהָיה  יֹוִסיָנה  ֶּבן  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ָעָלה.  ְוֹלא 
ָחְטאּו  ֹזאת  'ְּבָכל  לב(,  עח,  )תהלים  דֹוֵרׁש 
לֹו  ָאַמר  ְּבִנְפְלאֹוָתיו'.  ֶהֱאִמינּו  ְוֹלא  עֹוד 
ָהְיָתה  ֹלא  ְוֶהֱאַמְנָּת,  ָעִליָת  ִאּלּו  ַהָּקָּב"ה, 
ְוֹלא  הֹוִאיל  ֶאָּלא  ְלעֹוָלם.  ְיִריָדה  ְלָך 
ְּבַהָּללּו  ִמְׁשַּתְעְּבִדין  ָבֶניָך  ֲהֵרי  ֶהֱאַמְנָּת, 
ְּבִמִּסים  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַמְלֻכּיֹות  ַאְרַּבע 

ּוְבַאְרנֹוִנּיֹות ּוְבֻגְלֳּגִלּיֹות".

מה  כי  מבואר,  הללו  המדרש  בדברי 
פגם  היה  הסולם  על  יעקב  עלה  שלא 
אשר  חוזר  אור  נעשה  ומזה  באמונה, 
במדבר  בהיותם  ישראל  לבני  גרם 
אשר "ְּבָכל ֹזאת ָחְטאּו עֹוד ְוֹלא ֶהֱאִמינּו 
להבין,  צריך  ולכאורה  ְּבִנְפְלאֹוָתיו". 
בפסוקי  יום  בכל  אומרים  אנו  הלא 
ֶׁשֵא-ל  "ַאְׁשֵרי  ה(  קמו,  )תהלים  דזמרה 
ֱאֹלָקיו",  ה'  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו  ַיֲעֹקב 
הזריח  אבינו  אברהם  שאמנם  והיינו, 
אולם  ישראל,  בבני  אמונה  והשריש 
בטחון  והשריש  הזריח  אבינו  יעקב 
בבני ישראל, שהיא מדרגה יותר נעלית 
מאמונה, ואם כן איך לא האמין יעקב 
הענין  אלא  הסולם.  על  לעלות  אבינו 
יעקב אבינו רצה לעשות  כי  בזה הוא, 
יעלה  הוא  שאם  וידע  דמיוני,  פועל 
כל  את  להעלות  יוכל  לא  הסולם,  על 
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יוכל  הוא  אמנם  הן  ח"ו,  ישראל  כלל 
להעלות עמו חלק גדול מכלל ישראל, 
אולם חלק מהם לא יוכל להעלות עמו, 
שום  על  לוותר  אבינו  יעקב  רצה  ולא 

איש מישראל.

הנאמנים  הרועים  בכל  אנו  רואים  כך 
במשה  שראינו  כמו  ישראל,  כלל  של 
י(  לב,  )שמות  השי"ת  לו  שאמר  רבינו, 
"ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלם 
לא  והוא  ָּגדֹול",  ְלגֹוי  אֹוְתָך  ְוֶאֱעֶׂשה 
רצה  לא  כי  אופן,  בשום  לזה  נתרצה 
שימחה אפילו לא איש אחד מישראל, 
"ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח" )שמואל ב' יד, יד( 
ְוַהִּנָּדִחים  ַאּׁשּור  ְּבֶאֶרץ  ָהֹאְבִדים  "ּוָבאּו 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים" )ישעיה כז, יג(.

יעקב אבינו המשיך את השכינה 
למטה מעשרה

ועשה יעקב אבינו פועל דמיוני "ַוִּיְׁשַּכב 
שלא  יא(,  כח,  )בפרשתינו  ַההּוא"  ַּבָּמקֹום 
רק שלא עלה על הסולם, אלא הוא אף 
השכיב עצמו על הארץ, "ִּכי ָׁשָחה ֶלָעָפר 
מד,  )תהלים  ִּבְטֵננּו"  ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה  ַנְפֵׁשנּו 
כו(, היינו, שעשה פועל דמיוני, שאפילו 
עמוק  השקועים  ישראל  מבני  כאלו 
אל  להתרומם  יוכלו  הם  גם  בארץ, 
השי"ת, ובזה זכה יעקב אבינו להמשיך 
ששכינה  חנוכה  של  הגדול  האור  את 
שאף  טפחים,  מעשרה  למטה  יורדת 
ירדה  לא  שמעולם  לן  דקיימא  פי  על 

שכינה למטה מעשרה, מכל מקום על 
ידי פעולתו זכה להמשיך את השכינה 

למטה מעשרה.

 יעקב אבינו ייחד במעשיו 
שמים וארץ

לדבר זה זכה יעקב אבינו מכח השגתו 
שניתן להשיג את השי"ת לא רק בזמני 
זקן  היה  אבינו  שאברהם  כמו  אורה, 
אבינו  יצחק  כן  וכמו  בישיבה,  ויושב 
שם  בישיבת  בישיבה,  ויושב  זקן  היה 
ועבר, אלא יעקב אבינו הבין שעתידים 
לבוא זמנים שבהם יצטרכו לגלות את 
כל  שזהו  ומקום,  מקום  בכל  השי"ת 
הנה השי"ת  כי  תכלית בריאת העולם, 
ברא את השמים ואת הארץ שהם שני 
הארץ  כי  זה,  את  זה  הסותרים  דברים 
הם  השמים  ואילו  וגשמי,  חמרי  הוא 
דברים  שני  הם  ולכאורה  רוחניים, 
הסותרים זה את זה, אולם השי"ת בראם 
אל  אחד  משתוקקים  ששניהם  באופן 
הארץ,  אל  משתוקקים  השמים  רעהו, 
נשא  תנחומא  )מדרש  חז"ל  שאמרו  כמו 
ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַהָּקָּב"ה  ֶׁשָּבָרא  "ְּבָׁשָעה  טז( 
ַּבַּתְחּתֹוִנים  ִּדיָרה  לֹו  ֶׁשְּיֵהא  ִנְתַאָּוה 
הארץ  ואילו  ָּבֶעְליֹוִנים",  ֶׁשֵּיׁש  ְּכמֹו 
שמצינו  כמו  השי"ת,  אל  משתוקקת 
בעינן  'אנן  זועקים  התחתונים  שהמים 
למהוי קמי מלכא', ועל כן ברא השי"ת 
את האדם שהוא המייחד שמים וארץ, 
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והאדם הראשון שפעל זאת היה יעקב 
אבינו, שהוא היה הראשון שיצא ובנה 
א הייליגער לעכטיגער יודישער שטוב, 
החושך  אל  שיצא  הראשון  היה  הוא 

ופרץ את כל הגדרים.

ה' גילה ליעקב את בחינת כתר

אכן יש לבאר באיזה כח עשה זאת יעקב 
בענין  במדרש  איתא  הנה  כי  אבינו, 
הכתוב )בפרשתינו כח, טו( "ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמְך 
ַוֲהִׁשֹבִתיָך  ֵּתֵלְך  ֲאֶׁשר  ְּבֹכל  ּוְׁשַמְרִּתיָך 
ַעד  ֶאֱעָזְבָך  ֹלא  ִּכי  ַהֹּזאת  ָהֲאָדָמה  ֶאל 
ָלְך",  ִּדַּבְרִּתי  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָעִׂשיִתי  ִאם  ֲאֶׁשר 
השי"ת  שונה ממה שאמר  לשון  שהוא 
עד עתה, כי עד הנה אמר השי"ת הכל 
בלשון "אני", כמו שאמר השי"ת ליעקב 
ֲאִני  ַוֹּיאַמר  ָעָליו  ִנָּצב  ה'  "ְוִהֵּנה  ג(  )שם 

אבינו  לאברהם  השי"ת  אמר  וכן  ה'", 
ה'  "ֲאִני  ז(  טו,  )שם  כמו  ה'",  "אני  תמיד 
ועוד,  ַּכְׂשִּדים"  ֵמאּור  הֹוֵצאִתיָך  ֲאֶׁשר 
יש  "אנכי"  שהתיבה  המדרש  ומבאר 
יש בה  כי  לה משמעות חדשה לגמרי, 
האות כ' המורה על האות כתר, ומבאר 
שיעקב  הקב"ה  שראה  שכיון  המדרש, 
"כתר  הקב"ה  לו  גילה  מצטער,  אבינו 
המוני  מלאכים  אלקינו  ה'  לך  יתנו 
מטה",  קבוצי  ישראל  עמך  עם  מעלה 
וזהו ענין הלשון "אנכי ה' אלקיך אשר 
ארד  "אנכי  מצרים",  מארץ  הוצאתיך 
עלה",  גם  אעלך  ואנכי  מצרימה  עמך 

וכיון  הבריאה.  בכל  חדש  מצב  ונהיה 
שגילה הקב"ה ליעקב אבינו את בחינת 
ִמְּׁשָנתֹו"  ַיֲעֹקב  "ַוִּייַקץ  כן  על  הכתר, 
)שם כח, טז( ברתת וזיע, "ַוֹּיאֶמר ָאֵכן ֵיׁש 

ידעתי שתתכן  אמנם  ַהֶּזה",  ַּבָּמקֹום  ה' 
שהיה  כמו  בבריאה,  הקב"ה  התגלות 
אולם  אברהם,  ואל  יצחק  אבי  אצל 
"ְוָאנִֹכי ֹלא ָיָדְעִּתי", היינו, בחינת "אנכי" 

בחינת "כתר", את זה "לא ידעתי".

הפורץ את גדרי הטבע זוכה 
לשבירת הטבע עבורו

ידוע  הנה  כי  הוא,  הכתר  ענין  והנה 
והדבר  ארץ,  יעמיד  במשפט  שמלך 
ידי מלך  על  למדינה המתנהלת  דומה 
רשות  שאין  למלכות,  וקרובים  ושרים 
לעשות  למלכות  והקרובים  להשרים 
איזה דבר המנוגד לחוקי המלכות, וכל 
כוחם הוא רק לעשות דברים המותרים 
על פי החוקים, אכן המלך יכול לפרוץ 
את כל חוקי המדינה, כי מלך פורץ גדר 
ואין מוחה בידו, כמו כן השי"ת ברא את 
יעמיד  במשפט  שמלך  באופן  העולם 
ובעצמו  בכבודו  השי"ת  אולם  ארץ, 
תעשה  מה  לו  יאמר  ומי  גדר  פורץ 
ומה תפעל, ונתן השי"ת כח גדול לבני 
ישראל לפרוץ את חוקי המלוכה, ואיש 
הזה,  העולם  טבע  את  הפורץ  ישראל 
בכל  להסתכל  העולם  שטבע  שהגם 
רוח  על  העולה  ככל  ולעשות  מקום 
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בדעתו,  שיעלה  במה  ולהרהר  האדם 
הנה איש ישראל פורץ את חוקי המדינה 
ונזהר ונשמר במחשבה דיבור ומעשה, 
אזי נותן לו השי"ת את הכח של "אנכי", 
המלך  של  הכתר  היינו  "כתר",  בחינת 

הפורץ גדר.

 בנין בית בישראל 
בכח השכינה השורה בו

שם  בבית  תורה  אבינו  יעקב  כשלמד 
לא  לישון,  שכב  ולא  שנה  י"ד  ועבר 
אז  היה  הוא  כי  חידוש,  שום  בזה  היה 
והחידוש  מלאך,  כדוגמת  רוחני,  כולו 
הגדול  יציאתו לעולם  דוקא בעת  הוא 
חסד,  ולגמול  ציבור  בצרכי  לעסוק 
ובשונה  בישראל,  נאמן  בית  לבנות 
התורה  בדרך  מתנהגים  שאינם  מאלו 
והמצוות שאצלם אין שלום בית כראוי, 
כך,  זה  אין  ישראל  בני  אצלינו  הנה 
טבע  לה  יש  שהאשה  פי  על  אף  אלא 
אולם  הפוך,  טבע  לו  יש  והאיש  כזה 
איש ואשה שזכו שכינה שרויה ביניהם, 
טבעה  את  לשבור  הנאלצת  והאשה 
הריהי זוכרת מה שאמרו חז"ל 'איזוהי 
אשה כשרה העושה רצון בעלה', וכמו 
כן האיש זוכר מה שאמרו חז"ל 'מכבדה 
לפנות  צריכים  הם  ואין  מגופו',  יותר 
לשום אנשים העסוקים בעשיית שלום 

בית.

 רק על ידי גמילות חסד 
גודלים ומתעלים

כי  אבינו,  יעקב  לימדנו  זה  דבר  את 
ולאה,  מרחל  לגמרי  הפוך  היה  טבעו 
איחדו  הק'  והתורה  הקב"ה  אולם 
ביניהם, וזהו ענין בית יהודי, שהתורה 
הק' מאחדת בית יהודי אפילו כשהאיש 
אל  הקצה  מן  מנוגדים  טבעם  והאשה 
הקצה, כי בני ישראל פורצים את חוקי 
הטבע,  חוקי  את  ושוברים  המדינה 
ואלו הפורצים את חוקי המדינה זוכים 
היא  וזאת  עמך",  אנכי  "והנה  לבחינת 
ישראל  בני  שזכו  הגדולה  המתנה 

בפרשה זו.

כמו כן מצינו במשה רבינו, שנאמר בו 
"ויגדל משה" על ידי "ויצא אל אחיו", 
אחיו  עם  הנעשה  את  לראות  שיצא 
לסייע לבני ישראל ולגמול עמהם חסד, 
וכדומה.  הגון  לזיווג  זקוק  מי  לראות 
הגדולות  למעלות  לזכות  שרוצה  ומי 
לצאת  צריך  רבינו,  משה  להם  שזכה 
אל אחיו ולא לישב בחיבוק ידים, ואף 
אינה  הגאוה המקננת בקרבו  אם מדת 
מניחה לו, אם משום שהוא חושש מה 
יאמרו הבריות וכדומה, עליו להתגבר 
ורק  דבר,  שום  על  להביט  ולא  עליה 
אל  "ויצא  ידי  על  משה"  "ויגדל  כך 
אבינו,  ביעקב  גם  נרמז  וכך  אחיו". 
"ויצא יעקב מבאר שבע", שיצא מאותה 
חרנה",  "וילך  שרים,  שחפרוה  באר 
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שלפעמים צריך לצאת ולעסוק ולפעול 
מהגה"ק  גדול  לנו  מי  השני.  למען 
הגאונים,  גאון  היה  שהוא  מסאטמאר 
בית  הבונה  כן  וכמו  עסקן.  היה  והוא 
יהודי, עליו לדעת שצריך לסייע בערב 
שבת  ובמוצאי  לשבת,  בהכנות  שבת 

לסלק את שיירי המאכלים וכדו'.

ובבואו  אבינו,  יעקב  לימדנו  זה  דבר 
לבנות בית יהודי זכה למתנת "ּוָפַרְצָּת 
"ַוִּיְפֹרץ  ָוֶנְגָּבה",  ְוָצֹפָנה  ָוֵקְדָמה  ָיָּמה 
ַרּבֹות  ֹצאן  לֹו  ַוְיִהי  ְמֹאד  ְמֹאד  ָהִאיׁש 
ַוֲחֹמִרים",  ּוְגַמִּלים  ַוֲעָבִדים  ּוְׁשָפחֹות 
לעשירות  וזכה  אדיר  גביר  שנעשה 
מופלגת, וכל זה על ידי "ויצא אל אחיו", 
"ויפרוץ האיש" שפרץ את הגדרים, כי 
צריך להיות בן תורה מצד אחד ועסקן 
כך  ורק  וחסד,  תורה  בבניית  העוסק 
"ותורת חסד  ולהתעלות,  לגדול  זוכים 
מאד  האיש  "ויפרוץ  וזהו  לשונה",  על 
יחדיו,  וחסד  תורה  פעמים,  ב'  מאד" 
"מאד" אותיות "אדם" כי רק כך נהיים 

בבחינת אדם.

 אכילת פירות ארץ ישראל 
לזכות לקדושתה

אבינו  שיעקב  פרשתינו,  קוטב  זהו 
אמת'דיגער  א  של  שכוחו  לימדנו 
יוד הוא לייחד ארץ ושמים,  ערליכער 
לקחת את הארץ ולייחדה עם השמים, 
ובזה לעשות נחת רוח להשי"ת. ומבאר 

בראנו  כן  שעל  בפרשתינו  עין  הבת 
כדי  לאכול  שנצטרך  באופן  השי"ת 
וושט  מעיים  בני  בנו  וברא  להתקיים, 
וכלי עיקול וכו', שלכאורה צריך להבין 
כדי  הוא  הדבר  טעם  אלא  בזה,  הענין 
שנאכל את שבעת המינים פירות ארץ 
לקדושת  נזכה  זה  ידי  שעל  ישראל, 
מפריה  "ונאכל  וכמו שאומרים  הארץ, 
בקדושה  עליה  ונברכך  ונשבע מטובה 
מורי  של  דרכו  היה  וכך  ובטהרה". 
ורבי הק' מבאבוב ז"ל, לאכול מדי יום 
ברכת  לברך  שיוכל  כדי  מזונות  ביומו 
"ונברכך  אומרים  שבה  שלש  מעין 
עליה בקדושה ובטהרה", ואילו בברכת 
כוונת  וזה  זאת.  אומרים  אין  המזון 
משה  השתוקק  מדוע  שהקשו  הגמרא 
לפריה  "וכי  הארץ  אל  ליכנס  רבינו 
משה  קדושת  כי  היינו,  צריך",  הוא 
לא  וכבר  כך  כל  גדולה  היתה  רבינו 
הוצרך לקדושה הנשפעת מפירות ארץ 

ישראל.

שנקדש  השי"ת,  לנו  שאומר  מה  הוא 
ולשתות  לאכול  הרשות,  עניני  את 
וכדו', אולם בכוונה להברות את גופינו 
לעבודת ה' וללמוד מהם את נפלאות ה'.

על ידי כל מצוה עולה מלאך חדש 
ונשרף מלאך חבלה

בבחינת  להיות  שנזכה  השי"ת  יעזור 
לייחד  אחיו",  אל  ויצא  משה  "ויגדל 
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שמים וארץ, וכמו שלימדנו יעקב אבינו 
שאפשר להיות צדיק קדוש אשר "ראשו 
מגיע השמימה" ובכל זאת להיות "סולם 
מוצב ארצה", שאין בזה כל סתירה. זהו 
יופיו של איש ישראל וזהו פארו של בית 
נאמן בישראל, וזהו רצון השי"ת. ואכן 
הכתוב  על  בפרשתינו  בזוה"ק  איתא 
"וירא והנה סולם", ''סולם' דא נשמות 
וראשו  ארצה  "מוצב  זהו  ישראל', 
אלקים  מלאכי  והנה  השמימה  מגיע 
ובספה"ק תולדות  בו".  ויורדים  עולים 
ווארט,  מורא'דיג  א  אומר  יוסף  יעקב 
אמר  מדוע  להבין  צריך  שלכאורה 
"ויורדים",  כך  ואחר  "עולים"  תחילה 
ואחר  המלאכים  יורדים  תחילה  הלא 
כך יורדים, ומבאר התולדות הק' שהוא 
ידי  על  הנבראים  המלאכים  על  מוסב 
ומצוה  מצוה  שבכל  הטובים,  מעשינו 
שמקיימים, כגון כשיושבים בשל"ס זמן 
רב אחר יציאת השבת נברא א גרויסער 
ובכל  שב"ק,  של  מלאך  שטארקער 
ברכת המזון, ובכל עניית "אמן" שהוא 
מלאכים  נבראים  "מלאך",  בגימטריא 
והם עולים למעלה, זהו הכוונה "והנה 
רגע  שבכל  עולים",  אלקים  מלאכי 
למעלה,  מלאכים  האדם  שולח  ורגע 
"ויורדים בו", פירוש, שעל ידי המצוות 
פייער  א  מיט  ברען  א  מיט  שמקיימים 
שורפים את מלאכי החבלה שנבראו על 
ידי החטאים, וזהו הכוונה "ויורדים בו" 

שהם יורדים ונעלמים לגמרי.

ואת  אבינו  יעקב  של  כוחו  היה  זה 
טוב  מה  אשרינו  לדורות,  לימדנו  זה 
את  לאהוב  אדם  צריך  כמה  חלקנו, 
ניתן לזכות  העולם הזה, א מחיה, כאן 
לקיים מצוות ומעשים טובים, שבצאתי 
לרחובה של עיר הנני יכול לשמור על 
עיני, בהיכנסי לבית המדרש אני פוגש 
את חברי ושואל בשלומו ומתעניין מה 
אפשר לסייע לו ולעזור לו, ועל ידי זה 

מייחדים שמים וארץ.

פריילעכע  א  צו  שנזכה  השי"ת  יעזור 
געבענטשטע  א  וואך,  לעכטיגע 
אויף  הכנות  געבענטשטע  גוטע  וואך, 
"בתוך  בבחינת  לחיות  ונזכה  חנוכה, 
ולהרגיש  לחוש  יושבת",  אנכי  עמי 
ולאהוב  אחרים  יהודים  הרגשות  את 
לחנוכה  הראויה  ההכנה  זהו  אותם, 
להסב  ולהלל,  להודות  לנו  שניתנו 
יחדיו  ומודים  מרעים  לסעודות  יחדיו 
ומה  טוב  מה  "הנה  שזיכנו  להשי"ת 
זוכים  זה  ידי  ועל  אחים"  שבת  נעים 
יחידו של עולם ישוב  ל"גם יחד" שגם 
של"ס  הייליגער  דער  גם  וזהו  עמנו. 
ושותים  ואוכלים  יחדיו  יושבים  שאנו 
ומעלים הכל להקדושה, "ונאכל מפריה 
בקדושה  עליה  ונברכך  ונשבע מטובה 

ובטהרה".

פריילעכע  געבענטשטע  א  לנו  שיהיה 
הצלחה'דיגה  א  וואך  רייכע  א  וואך 
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מלא  שבוע  וואך,  לעכטיגע  א  וואך 
שישפיע  לרוב",  האיש  "ויפרוץ  שפע, 
ויתן  בנצחיות,  עשירות  השי"ת  לנו 
שבפרשת  הק'  האבות  ברכות  את  לנו 
ברכות  כל  נשלמת  הבעל"ט  השבוע 
האבות הק' "אברהם 'בכל' יצחק 'מכל' 
שהשי"ת  בגמרא  ואיתא  'כל'",  יעקב 
בעולם  הבא  העולם  את  להם  הטעים 
הזה, והיו גדולי העשירים בכל העולם 
בברכת  אנו  אומרים  כן  ועל  כולו, 
'מכל'  יצחק  'בכל'  "אברהם  המזון 
יעקב 'כל'", שהם היו עשירים מופלגים 
שהם  ברוחניות,  וכן  ממש,  בגשמיות 
שזכו  על  סיפוק  מלאים  מאושרים  היו 
אמיתית,  בשלמות  ה'  רצון  את  למלא 

שנזכה  אמן".  ונאמר  שלמה  "בברכת 
רייכע  געבענטשטע  פריילעכע  א  צו 
מזל'דיגע  א  וואך  לעכטיגע  א  וואך, 
וואך,  דשמיא'דיגע  סייעתא  א  וואך 
געבענטשטע הכנות געהויבענע הכנות 
ווארעם  א  השי"ת  לנו  ויתן  לחנוכה, 
הארץ א נייער הארץ נייע מוחות נייע 
רמ"ח אברים נייע שס"ה גידים ויבעיר 
את לבותינו אל הקב"ה, מיט פריילעכע 
הערצער  געזונטע  הערצער,  לעכטיגע 
צופרידענע  הערצער  פריילעכע 
ונזכה  מוחות,  געהויבענע  הערצער 
באנפין  צדקינו  משיח  לקראת  לצאת 
נהורין ברעוא ובחדוותא דכולא בב"א.
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נועם שיח סוד
בסעודתא דדוד מלכא משיחא מוצש"ק פרשת תולדות שנת תשפ"ב לפ"ק

דער  זי"ע,  טשערנאבלער  אהרן  רבי  הייליגער  דער  של  דהילולא  יומא  יחול  זה  בשבוע 
הייליגער מהרש"א זי"ע. גם יחול יומא דהילולא של גאב"ד פרעשבורג רבי עקיבא סופר, 
רבי  בן  אנשיל  אשר  רבי  טשענגער,  אבד"ק  של  דהילולא  ויומא  תש"כ,  בשנת  שנסתלק 

שמואל הלוי מטשענגער.

 הציל בחור מידי בר מינן 
שהזמינו לדין תורה

רבי  מכונה  היה  שהמהרש"א  ידוע 
חמותו  שם  על  איידעלע'ס,  שמואל 
שכלכלה אותו וסיפקה לו מזונותיו. אין 
לנו השגה בגדולת המהרש"א, הוא היה 
גאון הגאונים, וכבר בהיותו בן עשרים 
תורה  ומרביץ  ישיבה  תופס  היה  שנה 

לתלמידים.

נורא  מעשה  מביא  סופר  החתם 
בעירו  היה  כי  המהרש"א,  אצל  שהיה 
ברשעותו  מפורסם  שהיה  אחד  יהודי 
יהודי  אותו  מת  וכאשר  המופלגת, 
על הארץ, הלך  היתה מוטלת  ומיטתו 
בחור אחד מתלמידי ישיבת המהרש"א 
וביזה אותו מאד בפני קהל ועדה ובעט 
בראשו וברגליו, בסברו שמאחר שהוא 

היה רשע מותר לבזותו.

יצועו  על  הבחור  כשעלה  בלילה  ויהי 
בלילה בא אליו הנפטר בר מינן בחלום 

ואמר לו שאינו מוחל לו וברצונו לתבעו 
לדין תורה. הבחור ננער משנתו אולם 
חלומות  כי  החלום  לדבר  לבו  שת  לא 
בא  שוב  בלילה  למחרת  ידברו.  שוא 
בעטת  הלא  לו,  ואמר  בחלומו  הנפטר 
לדין  להזמינך  ברצוני  מת,  וביזית 
התעורר  הבחור  העליון.  בעולם  תורה 
ושב  הדברים  את  ביטל  אולם  בבהלה 
לישון. בלילה השלישית שוב בא אליו 
הנפטר ואחז בו ואמר לו רצוני שתעלה 
עמי למעלה. הבחור נבהל מאד וסיפר 
להוריו שהוא ירא לשכב לישון. מיהרו 
הוריו והלכו עמו לביתו של המהרש"א 
השתלשלות  כל  את  וסיפר  העיר  רב 
לאחר  בנפטר  בעט  כי  הענינים, 
שהנפטר  לילות  שלשה  וכבר  מיתתו, 
ללכת  ירא  והוא  בחלום,  להטרידו  בא 

לישון בלילה.

בלילה  היום  המהרש"א,  להם  אמר 
והורה  שבביתי,  הספרים  בחדר  תישן 
בלילה,  שם  ישארו  הם  שגם  להוריו 
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יקראו  הנפטר  אליו  יבוא  שוב  ואם 
לישון  הבחור  שכב  בלילה  למהרש"א. 
והחל  פחד  מרוב  התעורר  והבחור 
לזעוק כי שוב בא אליו בחלום ודורש 
בעולם  תורה  לדין  עמו  לבוא  ממנו 
בא  המהרש"א  זאת  כששמע  העליון. 
אל המטה וראה את הנפטר. הוא שאלו 
מה רצונך ממנו הלא רשע היית, השיב 
הנפטר ואמר, אמנם רשע הייתי, אולם 
שפת  על  כשהייתי  אחת  ופעם  היות 
הנהר ראיתי תלמיד חכם אחד שלצורך 
בריאותו הוצרך לשוט בנהר, והבחנתי 
כשראיתי  במים,  טובע  כמעט  שהוא 
והצלתיו  המים  אל  תיכף  קפצתי  זאת 
אלא  בזה  הסתפקתי  ולא  מטביעה, 
אכלכלו  והלאה  שמהיום  עמו  סיכמתי 
עמו חלק  זה אתחלק  ועבור  ואפרנסו, 
כיששכר  ומצוותיו,  תורתו  בכל  כחלק 
וזבולון. אם כן הלא יש לי דין תלמיד 
תלמיד  ביזה  זה  שבחור  נמצא  חכם, 

חכם על כן רצוני להזמינו לדין תורה.

השיב לו המהרש"א, יש צדק בדבריך, 
שהיית  מאחר  כי  יודע  אינך  אולם 
חבלה  המלאכי  כל  רוצים  גדול  רשע 
שנבראו ממעשיך לקרוע אותך לגזרים, 
חכם  תלמיד  אותו  של  שתורתו  אלא 
מאד  חביבה  לשמה  תורה  שלמד  עני 
ממות  אותו  שהצלת  ומאחר  בשמים, 
כאילו  נפש אחת מישראל  וכל המציל 
שפרנסת  גם  ומה  מלא,  עולם  קיים 
בתורתו,  שותף  ונעשית  אותו  וכלכלת 
הרי תורה זו מגינה עליך כחומה בצורה 
בך  לנגוע  חבלה  המלאכי  בכח  ואין 
לרעה. נמצא שכל זכותך היא רק מכח 
זה שהצלת תלמיד חכם, אולם אם אתה 
תקרא לבחור זה לעולם העליון ותגרום 
למיתתו ח"ו, נמצא שהרגת תלמיד חכם 
לאלתר  ותכנס  זכותך  כל  את  ואבדת 
ומאז  וקיבל  הנפטר  סבר  לגהינם. 
והלאה לא הטריד את הבחור בלילות, 

והבחור האריך ימים ושנים טובים.

⋅⋅⋅

 ביקש ממלאך רפאל 
שירפא את נכדו

הרה"ק רבי אהרן טשערנאבעלער היה 
רבי מאטילע  הק' המגיד  זקני  בנו של 
טשערנאבלער. רבי מאטילע הגדיר את 
בניו ואמר, שבעת בני הם כנגד שבעת 
העולם  את  מאירים  והם  המנורה  קני 

את  ומטיב  עומד  ואהרן  המנורה,  כמו 

רבי  הרה"ק  שמדרגת  היינו  הנרות, 

אהרן מטשערנאביל גדולה ממדרגתם.

מעשה פלא היה אצל רבי אהרן, כי בסוף 
ימיו הוי שרוי בדביקות נוראה ובקושי 

היו יכולים לדבר עמו, פעם אחת אירע 
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שנכדו היה חולה מאד והגיע עד שערי 
אצל  להזכירו  כשבאו  ול"ע,  ל"ע  מות 
רבי אהרן לא שמע מה שמדברים אליו 
רבי  להרה"ק  והנה  דביקותו.  לגודל 
אהרן,  רבי  הרה"ק  של  אביו  מאטילע, 
היה משמש ששמו חאלאוונא, הוא היה 
מופלג,  שמים  ירא  אולם  פשוט  אדם 
והוא היה א תמימות'דיגער יוד, וסברו 
מי  יש  שאם  אהרן  רבי  של  ביתו  בני 
שיכול לעורר את רבי אהרן מדביקותו 
הרי זה רק חאלאוונא זה, הלכו איפוא 
כי  נא  ראה  לו,  ואמרו  חאלאוונא  אל 
נכדו של הרבי מוטל על ערש דוי וכבר 
להם  אמר  גסיסה,  סימני  עליו  רואים 

חאלאוונא אני כבר אסדר את הענין.

נכנס חאלאוונא אל חדרו של רבי אהרן 
יא,  'יא  רם  בקול  לעצמו  לומר  והחל 
דער רבי איז דבוק אין באשעפער, ער 
האט הנאה פון דעם דביקות, און דאס 
אייניקל גייט דארטן אויס פון גסיסה', 
אולם רבי אהרן לא שמע את דבריו, שב 
חאלאוונא ואמר שוב 'יא, דער רבי איז 
אלקים  קרבת  ואני  ה',  על  מתענג  זיך 
לי טוב, אבער דאס אייניקל גייט באלד 
עתה  שטארבן'.  באלד  גייט  און  אויס 
אהרן,  רבי  לאזני  דבריו  הגיעו  כבר 

כיון שכן פנה אליו בחרדה ושאלו 'מה 

אמרת', השיב חאלאוונא ואמר 'יא יא, 

דער רבי האט הנאה זיך מדבק זיין צום 

אייבערשטן, אבער דער רבי'ס אייניקל 

רבי  נחרד  גוסס'ן'.  ביים  שוין  האלט 

אהרן ושאל, האם כך הם פני הדברים, 

ומה אוכל לעשות לזה, השיב חאלאוונא 

ואמר מה שואל הרבי מה יוכל לעשות, 

לראות  נכדו  למיטת  לבוא  הרבי  על 

האם ניתן להצילו.

ונוכח  נכדו  לבית  ובא  אהרן  רבי  קם 
לראות כי המצב בכי רע, נענה רבי אהרן 

העלפן  זאל  אייבישטער  'דער  ואמר 

דאס קינד זאל האבן א רפואה שלימה'. 

רבי,  אמר,  חאלאוונא  זאת  כששמע 

אלא  כזה,  במצב  כך  עשה  לא  אביכם 

דער  אז  גוזר  בין  'איך  אומר  היה  הוא 

מלאך רפאל אליין זאל אראפקומען אין 

זאל אויסהיילן דאס קינד', יאמר נא גם 

רבי אהרן בענוותנותו  נענה  כך.  הרבי 

נישט, אבער  איך  קען  זיין  'גוזר  ואמר 

זאלסט  דיר  בעהט  איך  רפאל  מלאך 

שוין אריבערקומען און אויסהיילן דאס 

לרפאותו  בא  רפאל  מלאך  ואכן  קינד. 

והוא האריך ימים ושנים טובים.

⋅⋅⋅
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תקפו וגבורתו בהנהגת הקהל

גאב"ד  סופר  עקיבא  רבי  הגה"ק 
פרעשבורג היה איש קדוש מאד, ובעת 
שישב על כס הרבנות בעיר פרעשבורג 
מעשה  ישראל'.  'מלך  ממש  היה 
המדרש  בבית  הדוכן  על  שעלה  בכהן 
ולא  רח"ל  נחמץ  זה  כהן  בפרעשבורג, 
חלץ את נעליו בטרם עלה על הדוכן, 
ניגש אליו רבי עקיבר ואמר לו מבקש 
נענה  נעליך,  תחלוץ  שתיכף  ממך  אני 
איני  חוצפתו  בגודל  ואמר  כהן  אותו 
חולץ את נעליי. שב רבי עקיבא ואמר 
'איך בעהט דיר נאכאמהל, דא אין דעם 
זיידע  מיין  געוועהן  איז  המדרש  בית 
שוין  זאלסט  סופר דער רב,  דער חתם 
עמד  הוא  אולם  שיך',  די  אויסטוהן 
רוצה להוציא מפיו מה  איני  בסירובו. 
שאמר לו רבי עקיבא בפעם השלישית, 
את  נפח  והוא  דקות  שתי  עברו  ולא 

נשמתו ל"ע ול"ע.

ענוותנותו המופלגת

רבי עקיבא למספר שנות אביו  בהגיע 
נפטרו  הק'  ואבותיו  היות  מאד,  חשש 
קם  כן  על  רח"ל,  ושנים  ימים  בקיצור 
ונסע לארץ ישראל ואמר שהוא עולה 
את  ואילו  הקודש  בארץ  להתגורר 
וכאן  הים,  אל  משליך  הוא  רבנותו 
פשוט  כאדם  התנהג  הקודש  בארץ 
ועוסק  המדרש  בבית  יושב  והיה  מאד 

ושמעתי  ובצניעות.  בשקט  בתורה 
בפרוס  אחת  פעם  כי  ז"ל,  זקני  מכ"ק 
מהר"א  הרה"ק  בא  הנוראים  הימים 
מבעלזא זי"ע לבקרו, ואחר כך שב רבי 
עקיבא סופר לבקר את הרה"ק מבעלזא 
בביקור גומלין, וביקש הרה"ק מבעלזא 
רב  'פרעשבורג  פרעשבורג  מגאב"ד 
פרעשבורג  גאב"ד  בירכו  נא',  ברכוני 
דער  העלפן  זאל  אייבישטער  'דער 
נענה  והצלחה',  ברכה  האבן  זאל  רבי 
אלא  כוונתי,  לזה  לא  ואמר  הרה"ק 
בברכת  ידים  בשתי  שתברכוני  רצוני 
הרכין  מבעלזא  הרה"ק  ואכן  כהנים, 
שתי  הניח  פרעשבורג  וגאב"ד  ראשו 

ידיו וברכו בברכת כהנים.

כי  זצוק"ל  אונגאר  הגרי"ש  וסיפר 
גאב"ד  לבית  בא  ימים  כמה  כעבור 
השנים,  בברכת  להתברך  פרעשבורג 
פרעשבורג  גאב"ד  שאלו  אליו  בבואו 
אם ירצה ללכת לטייל עמו, כי לצורך 
בריאותו היה עליו ללכת לטייל מדי יום. 
בטיולם בשכונת מאה שערים ישבו שם 
על הארץ שורה שלימה של קבצנים עם 
קופות וביקשו מעות מהעוברים ושבים, 
כשחלף גאב"ד פרעשבורג על פני אחד 
לו  שיתן  עני  אותו  ממנו  ביקש  מהם 
מעות, העניק לו גאב"ד פרעשבורג חצי 
ממנו  וביקש  נאה,  סכום  שהיה  לירה, 
ברכה  לו  שיהיה  העני  ברכו  שיברכו, 
והצלחה, נענה גאב"ד פרעשבורג ואמר 
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לא לכך כוונתי, אלא רצוני שתניח שתי 
ידיך על ראשי ותברכני בברכת כהנים, 
הניח העני ידיו על ראשו וברכו בברכת 

כהנים.

ונכלם  בוש  שם  עמד  אונגאר  הגרי"ש 
פרעשבורג  גאב"ד  כי  הזה  למראה 
מתברך מפי עני המקבץ נדבות ברחובה 
הגרי"ש  פנה  משם  כשהלכו  עיר.  של 

פרעשבורג  גאב"ד  את  ושאל  אונגאר 
אבער  זיין,  מוחל  מיר  זאל  רב  'דער 
ענווה'.  פון  שיעור  דער  איז  וויפיהל 
השיב לו גאב"ד פרעשבורג ואמר 'איך 
ווייס נישט וואס דו ווילסט, אויב איך 
מיט  רב  בעלזער  דעם  בענטשן  קען 
ברכת כהנים, קען איך פון איהם נישט 

נעמען א ברכה?!'.

⋅⋅⋅

 הציל נשמת בישוף 
והשיבה לכור מחצבתה

אחד מצעירי תלמידי הבעש"ט הק' זי"ע 
היה רבי יעקב פיש, הוא זכה לאריכות 
שנים  ממאה  יותר  וחי  מופלגת  ימים 

ועוד הסתופף בצל הרה"ק מקאלוב.

לפני הסתלקותו כינס הבעש"ט הק' את 
כל תלמידיו, ולכולם אמר מהו תפקיד 
בעולם הזה. למשמשו רבי יעקב הורה 
שאחר הסתלקותו יסע ממקום למקום 
ויספר את סיפורי הנפלאות שחזה אצל 
שתמיד  לומר  והוסיף  הק',  הבעש"ט 
מאד  גדולה  בהרחבה  פרנסה  לו  יהיה 
הסתלקות  לאחר  אלו.  סיפורים  עבור 
לנסוע  יעקב  רבי  החל  הק'  הבעש"ט 
ולספר  אחר  למקום  שבוע  בכל 
סיפורים, ועבורם היו נותנים לו מעות 

ומזה היתה פרנסתו.

מתגורר  שבאיטליה  שמע  אחת  פעם 
לו  סיפור שמספרים  כל  שעבור  יהודי 
גאלדן  א  מעניק  הוא  הק'  מהבעש"ט 
לכלכלת  המספיק  גדול  סכום  רענדל, 
בלבו  יעקב  רבי  הרהר  חדשים.  כמה 
כך,  נותן  הוא  מעשה  כל  עבור  אם  כי 
וודאי  סיפורים  אלפי  יודע  אני  הלא 
יתן לי סכום גדול שיספיק לי לפרנסה 
רבי  נסע  חיי.  ימי  כל  גדולה  בהרחבה 
תלמידו  שהוא  ופרסם  לאיטליה  יעקב 
לאותו  שליח  ושלח  הק'  הבעש"ט  של 
רבים  סיפורים  באמתחתו  שיש  יהודי 

והוא חפץ לשבות אצלו בשבת קודש.

של  יהודי שתלמידו  אותו  ששמע  כיון 
הבעש"ט הק' מגיע לעיר, התרגש מאד 
הבעש"ט  שתלמיד  העיר  בכל  ופירסם 
שבת  כאן  ויערוך  בעיר  ישבות  הק' 
שלחנו  את  יערוך  שבת  ובליל  גדולה 
התכנסו  שבת  בליל  העיר.  בני  לכל 
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וציפו  הגביר  בבית  המקום  תושבי  כל 
למוצא פיו. אולם כאשר רצה רבי יעקב 
לפצות פיו פרחו מזכרונו כל הסיפורים 
ל"ע ולא היה לו מה לספר. כאשר ראה 
זאת היהודי פייסו ואמר, כי יתכן שזהו 
ומטלטולי  דאורחא  חולשא  מחמת 
הדרך, וודאי מחר בצפרא דשבתא יוכל 
גם  אולם  עליו.  הטובה  ה'  כיד  לספר 
בצפרא דשבתא לא נזכר בשום דבר, גם 
אז פייסו היהודי ואמר שיספר בסעודה 
שלישית, אולם גם אז לא זכר כלום, וכן 
נשנה הדבר גם במלוה מלכה, המתינו 
איפוא ליום ראשון בשבת, שמא לאחר 
שינוח מטלטולי הדרך ייזכר בסיפוריו.

ראשון בבוקר נוכח לדעת שהוא  ביום 
ממש שכח את כל הסיפורים ל"ע ול"ע, 
שאינו  השמים  מן  אות  שזהו  והבין 
צריך לספר כאן סיפורים, פנה האורח 
הנני מבין  לו,  ואמר  להיפרד ממארחו 
שהנכם חושדים אותי לרמאי, אולם דעו 
אכן תלמידו של הבעש"ט  לכם שהנני 
הק' אולם מן השמים השכיחו ממנו את 
רבי  ראה  עמו  בדברו  הסיפורים.  כל 
לדבריו.  מאמין  אכן  שמארחו  יעקב 
הוא פנה להיפרד ממארחו, ובצאתו מן 
הבית ליווהו בעל הבית החוצה והעניק 
לו סכום כסף. כשכבר רצה לעלות על 
מרכבתו פנה אל המארח ואמר לו, שזה 
נזכר  והוא  זכרונותיו  אליו  שבו  עתה 
תיכף שבו  הם  בסיפורים שבאמתחתו. 

אל הבית, והמארח ציוה לפרסם ברחבי 
והוא  בסיפוריו  נזכר  האורח  כי  העיר 
מזמין את כל בני העיר להאזין לדבריו.

לסעודה  והסבו  התקבץ  הקהל  כל 
רבי  פיו של  אזנם למוצא  והטו  גדולה 
יעקב. וכך סיפר, כי כדרכו בקודש יצא 
פעם הבעש"ט הק' לדרכו במוצאי שבת 
בלווית שני תלמידיו, כשאלכסיי עוזב 
את המושכות והסוסים מובילים אותם, 
הרים  ועלו  הדרך  להם  קפצה  בדרכם 
וגבעות, עד שביום ראשון בערב הגענו 
לעיירה אחת. היה זה בימי חגאותיהם 
היתה  אלו  שבימים  וידוע  הגויים,  של 
כשחיפשנו  לרחוב.  לצאת  סכנה  ממש 
היהודים  בתי  שכל  ראינו  יהודי  בית 
מפחד  ובריח  מסגר  על  נעולים  היו 
אחד  יהודי  בית  בפתח  עצרנו  הגויים, 
והתחננתי לפניו שיכניסנו לביתו, הוא 
והורה  ותלמידיו  ברבי  שמדובר  הבין 
לנו להיכנס תיכף אל הבית ולשמור על 
השקט כי אם ישמעו גויים שמסתובבים 
כאן יהודים עלולים לערוך פוגרום ה"י.

אליו  פנה  הבית  אל  שנכנסנו  לאחר 
הבישוף  כי  לי  ואמר  הק'  הבעש"ט 
ומדבר  גדול  בימה  על  עתה  עומד 
אני  מבקש  העיר,  לגויי  גדול  נאום 
ממך שתלך לומר לו כי אני קורא לו. 
הוא  זה  שדבר  הק'  להבעש"ט  אמרתי 
ממש סכנת נפשות, כי הגויים עלולים 
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הק'  הבעש"ט  אולם  לגזרים.  לקרעני 
אל  תיכף  ללכת  לי  וציוה  לי  הניח  לא 
הבישוף ולומר לו כי אני מצוה שתיכף 
את  הבית  בעל  כששמע  אלי.  יבוא 
דברי הבעש"ט הק' נעמד בפתח ואמר 
יעבור  ואל  יהרג  בגדר  ממש  שזהו  לי 
ולא הניח לי ללכת. עד ששכנעתי אותו 
לפניו  אשר  את  יודע  הק'  שהבעש"ט 
במסירות  ללכת  צריך  מצוה  הוא  ואם 

נפש.

ברחובות  ופסעתי  הבית  מן  יצאתי 
הגויים שהיה מלא בגויים, בדרך הטבע 
היה להם לקרעני לגזרים כדרכם בימי 
חגאותיהם, אולם הייתי בבחינת רואה 
ואינו נראה, צעדתי עד הבמה וניגשתי 
אל הבישוף, כשכל השומרים והחיילים 
אינם מבחינים בי, לחש באזני הבישוף 
אליעזר  רבי  בן  ישראל  רבי  רבינו  כי 
בעל שם טוב נמצא בעיר והוא מבקש 
שיבוא אליו. ואם כי בדרך הטבע היה 
לו להורות לירות בי על אתר, אולם לא 
כן היה אלא הוא אמר לי שמאחר שאני 
עומד באמצע הדרשה, על כן ימתין נא 
ואבוא  השעה  כמחצית  הק'  הבעש"ט 

אליו.

חזרתי ומסרתי את הדברים להבעש"ט 
הסכים  לא  הק'  הבעש"ט  אולם  הק', 
אל  חזרתי  תיכף.  אליו  שיבוא  והורה 
הק'  שהבעש"ט  לו  ואמרתי  הבישוף 

הורה שיבוא אליו תיכף ומיד. לא עמדה 
שומעיו,  לכל  ואמר  ברירה  כל  בפניו 
מוכרח  והוא  בטוב  חש  אינו  שהוא 
לנאום  ישוב  ותיכף  מעט  להפסיק 
יחד עמי לאכסניית  לפניהם. הוא פנה 
נעל  לשם  כשהגענו  הק',  הבעש"ט 
הבעש"ט הק' עצמו עם הבישוף בחדר 
למשך שעה שלימה. כשיצא הבישוף מן 
ובוכיות  אדומות  שעיניו  ראיתי  החדר 

עד מאד.

מארחו  בבית  יעקב  רבי  סיפר  כך 
באיטליה ואמר, עד כאן יודע אני, אולם 
עלה  ומה  כך  אחר  היה  מה  יודע  איני 
בסופו. משסיים את דבריו נענה היהודי 
ואמר, אני אמשיך לספר את המעשה. 
היודעים אתם מי היה אותו בישוף, אני 
למשפחת  נולדתי  בישוף.  אותו  הייתי 
ול"ע בימי  ה', אולם ל"ע  יראי  יהודים 
וכך  כשורה,  התנהגתי  לא  בחרותי 
התדרדרתי מן הדרך, כמו שאמרו חז"ל 
אומר  ומחר  כך  עשה  לו  אומר  היום 
עבוד  לך  לו  שאומר  עד  כך  עשה  לו 
הלכתי  רח"ל.  דתי  את  והמרתי  וכו', 
ללמוד באוניברסיטה קתולית, בהיותי 
מוכשר מאד הצלחתי מאד בלימודים, 
כך  ואחר  גדול  לכומר  שנעשיתי  עד 

נעשיתי לבישוף.

כנראה שהבעש"ט הק' הרגיש בקדושת 
באופן  מקום  לאותו  ונסע  נשמתי, 
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כאשר  נשמתי.  את  להציל  כדי  מיוחד 
באת אתה ואמרת לי את השם הקדוש 
רבינו רבי ישראל בן רבי אליעזר בעל 
עצמותי  בכל  רעדה  חשתי  טוב  שם 
אליו,  לבוא  מוכרח  שהנני  והרגשתי 
אולם הייתי בוש לעצור באמצע דרשתי 
ואמרתי לך להמתין עוד מחצית השעה, 
ברם, כשאמרתי לי בשם הבעש"ט הק' 
שעלי לבוא תיכף, פניתי ובאתי עמך אל 
כיבס  אצלו  וכשישבתי  הק',  הבעש"ט 
את נשמתי ונתן לי דרך תשובה, וכיון 
שהייתי עשיר גדול הורה לי לתת סכום 
את  אשחד  נוסף  וסכום  לצדקה,  גדול 
ואת  המדינה,  מן  אותי  שיבריח  המלך 
שאר ממוני אקח עמי. עשיתי כדבריו, 
והגעתי  המדינה  מן  תיכף  ברחתי 
בת  ונשאתי  בתשובה  שבתי  לאיטליה, 

ישראל כשרה וברוך ה' זכיתי לבנים.

הבעש"ט  אצל  שהייתי  שעה  באותה 
שתשובתך  תדע  אימתי  לי,  אמר  הק' 
יבוא  כאשר  הקב"ה,  לפני  התקבלה 

אליך אחד מתלמידי ויספר לך מעשה 
לרצון.  התקבלה  שתשובתך  תדע  זה 
מעתה כאשר ראיתי בליל שבת ששכחת 
לא  שעדיין  הבנתי  הסיפורים  כל  את 
השלמתי את תשובתי, נכנסתי איפוא אל 
החדר ובכיתי לפני השי"ת. כך היה גם 
ואילו  שבת.  ובמוצאי  דשבתא  בצפרא 
שפכתי  מביתי  לנסוע  עמדת  כשכבר 
שתתקבל  השי"ת  לפני  כמים  דמעות 
תשובתי, ולוויתי אתכם החוצה. כנראה 
ועתה  דמעותי  את  השי"ת  שראה 
אני  יודע  המעשה  את  סיפרתם  כאשר 

שתשובתי נתקבלה לפני השי"ת.

לא  שמעתה  לך  אני  אומר  שכן  כיון 
כל  כי  למקום  ממקום  לנסוע  תצטרך 
כל  אותך  אכלכל  אני  עלי,  מחסורך 
נישואי  הוצאות  לך  ואשלם  חייך  ימי 
בכל  הכל  עלי,  מחסורך  וכל  צאצאיך, 
תורה  שלחנך  על  ויתאחדו  כל,  מכל 

וגדולה ועשירות במקום אחד.


