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יעקב אבינו סלל דרך חדשה
וירא ויאמר אכן וגו', וכי יעקב אבינו ע"ה לא ידע שיש ד' במקום הזה, )ועוד 
אויסגעארבייט  האט  אבינו  יעקב  אלא  כו'(,  להתפלל  דעתי'  יהיב  אמרו  חז"ל 
אפרישען וועג אין יודישקייט )-סלל דרך חדשה ביהדות(, ושמרני בדרך הזה 
ובגד ללבוש,  ד', לחם לאכול  הולך, אפילו מדברים פשוטים לעבוד  אני  אשר 
ואעפ"כ והיה ד' לי לאלוקים, ועי"ז יכולים להתעלות עוד יותר, )עולים ויורדים(, 

וז"ש אכן יש ד' במקום הזה - גם בעבודה כזאת - ואנכי לא ידעתי.
מרשימות כ"ק הפני מנחם זי"ע )ליש"ק ויצא תשי"ח(

הווארט שהגיע ליעדו לאחר מ' שנה
ָתיו  ְמַרֲאׁשֹ ם  ׂשֶ ַוּיָ קֹום  ַהּמָ ֵמַאְבֵני  ח  ּקַ ַוּיִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ָבא  י  ּכִ ם  ׁשָ ֶלן  ַוּיָ קֹום  ּמָ ּבַ ע  ְפּגַ ַוּיִ
מרזב  כמין  עשאן   - מראשותיו  וישם  וברש"י  יא(.  )כח,  ַההּוא  קֹום  ּמָ ּבַ ב  ּכַ ׁשְ ַוּיִ

סביב לראשו וכו', התחילו )-האבנים( מריבות זו עם זו זאת וכו'.
סיפר הגה"ח רבי חיים יצחק שוירץ זצ"ל: ה'בית ישראל' קרא לי פעם, ואמר 
לי: 'איך האב גיזען א שיינע זאך, וואס איך גוט פאר דיר...' )-ראיתי דבר יפה, 
ארבע  לאחר  אבינו:  יעקב  של  תלאותיו  את  לעצמך  תאר  עבורך(,  טוב  שהוא 
סכנה  למקום  הגיע  בלילות,  כלל  ישן  ולא  ועבר,  שם  אצל  שלמד  שנה  עשרה 
שיש בו חיות רעות, ולא היה לו היכן לישון, רק על גבי אבנים, ולא די בכך, אלא 

שהאבנים תחתיו רבו ביניהם...
כאן  יש  כנראה  עבורך',  טוב  'זה  לי  אומר  ישראל'  ה'בית  אם  ידעתי,  ידוע 

הוראה מיוחדת עבורי, ושמרתי את הדבר בלבי. 
לאחר ארבעים שנה, בהיותי גבאי בית החסידים בתל אביב, אירעה פרשיה 
בשטיבל, או אז הבנתי את כוונת ה'בית ישראל', שעלינו ללמוד מיעקב אבינו, 

שלא להתפעל משום הפרעה או קושי, ולהמשיך בעבודת הקודש!
שיח הפרשה )בפרשתנו(

לבן כיבה את הנרות והיה זה בליל שבת
ה ִהוא ֵלָאה וגו' )כט, כה(.  ֶקר ְוִהּנֵ ַוְיִהי ַבּבֹ

באמצע הסעודה נכבה החשמל, ואמר הרבי שאיתא במדרש, כי לבן כיבה 
את הנרות, וגם זה היה בשבת )ראה בן יהוידע במסכת שבת דף קיח, ב(.

אח"כ נכנס הרה"ח רבי ישראל תאומים, ונתנו לו מרק עם אטריות, אמר לו 
הרבי שיברך בורא מיני מזונות על האטריות, ואח"כ על המחיה. שאל את הרבי 
האם יעשה שהכל על המרק, וענה הרבי שמרק לא חשוב משקה בפני עצמו אלא 
שישתה משקה אחר ויברך עליו שהכל ויפטור את המרק, עד שהביאו משקה, 
שהכל  זה  על  לעשות  יכול  אתה  עכשיו  לו  ואמר  בשר,  חתיכת  הרבי  לו  שלח 

ולפטור המרק. 
שטיקל  א  מ'עסט  אז  איז  דאס  גוט  ווי  גארנישט  ווייסט  "דו  הוסיף:  אח"כ 
פלייש צוליב א ברכה. פארצייטישע יידן האבען שטענדיק אלץ גיגעסין צוליב 
א ברכה, היינט אז ס'קומט אויס צו עסין צוליב א ברכה איז זייער גוט, און מיר 
דאכט זיך אז דער פשט אין די גמרא, 'וירא שמים יוצא ידי שניהם, מניח הפרוסה 
בתוך השלימה ובוצע' איז דער פשט א ירא שמים וואט ווייסט וואס א ברכה איז 

אין וואס א פרוסה אין וואס א שלימה, איז עהר איז יוצא שניהם. 
]=אינך יודע כמה טוב הדבר שאוכלים חתיכת בשר אך ורק עבור הברכה, 
הגשמית.  האכילה  עבור  ולא  הברכה,  עבור  תמיד  אכלו  בעבר  טובים  יהודים 
לי  נדמה  טוב.  דבר  זה  הברכה,  עבור  רק  לאכול  לאדם  כשיוצא  בזמנינו  היום 
שזה הפשט בגמרא )ברכות לט, ב(: "וירא שמים יוצא ידי שניהם, מניח הפרוסה 
בתוך השלימה ובוצע", הפשט הוא ירא שמים שמבין מה זו ברכה, ומה זו פרוסה 

ושלימה, הוא יוצא ידי שניהם[.
בית ישראל להבה )ליל ש"ק תשי"ב בסעודה( 

מהקודש פנימה
אמרים שנאמרו בעתות רצון

מוסר 
כליות

אם ה' מבטחו יוכל לפרוץ כל החומות וההסתרות 
ה  )כח, יא-יד(. ה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגּבָ ב וגו' ּוָפַרְצּתָ ָיּמָ ה ה' ִנּצָ קֹום וגו' ְוִהּנֵ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ַוּיִ

'ויפגע במקום' - נעשה כמו כותל הרומז להסתרות, אבל 'ד' ניצב עליו', הובטח שאם ד' במבטחו, אז "ופרצת ימה" שיוכל לפרוץ 
כל החומות והכתלים.

בית ישראל )ויצא תשי"א(   

ָמַרִני )בראשית כח, ב( ִדי ּוְשׁ ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹקים ִעָמּ

בעת צרה יזכרו וידעו שהכל מהשי"ת
בפסוק אם יהיה אלקים עמדי ושמרני, שיעקב אבינו ביקש שאף בעת שיהיה צר לו ידע שהקב"ה עמו, כאשר הגיד כ"ק אאז"ל בשם זקינו החידושי 
הרי"ם זצ"ל על הפסוק עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו, שעל ידי שהאדם יודע שהכל שעובר עליו הוא מהשי"ת ומקבל זאת באהבה, על ידי זה 

אחלצהו וכו' ניצל מהצרות, ועל ידי זה נמתקו הדינים, ע"כ. וכנראה נתקבלה תפלתו.
וכתיב אחר כך שוב אל ארץ אבותיך ואהיה עמך, וזאת היה בקשתו, ואחר כך בעת שהיה צר לו כדכתיב וירא יעקב וכו' ויצר לו, הזכיר שוב הבטחת 
הקב"ה, ד' האומר אלי שוב וכו', ועל ידי זה ניצל מהמיצר שלו מעשיו, ומעשה אבות סימן לבנים, בעת צר להם יזכרו וידעו שהכל מהשי"ת, ועל ידי 

זה יצאו מצרה לרווחה.
מי באר )אגרת לרבי אברהם יוסף פסח ז"ל(

מגנזי הקודש
מאוצר כתביו ומכתביו



דבר בעתו

א שבת ביים רעבין 
בצל מרן הבית ישראל | מאמר ה'

על הצדיקים ועל החסידים
חסידים בני עליה והתקשרותם לרבינו זי”ע

פרעשבורג  לגאב"ד  היתה  אמיצה  ידידות 
ועמדו בקשר  זי"ע,  ישראל'  ה'בית  רבינו  עם 
הציבוריים,  הענינים  בכל  רבה  באהבה  אמיץ 

ובכל מערכות היהודות החרדית.
קרא  הבדלה  לאחר  שב"ק  במוצאי  פעם 
רבי  החסידים,  לאחד  ישראל  הבית  הרבי 
ז"ל מלונדון, שהיה ש"ב של  עקיבא שרייבר 
וביקשו  אליו,  מקורב  והיה  פרשבורג  גאב"ד 
שיגש לגאב"ד פרשבורג וימסור לו בשמו 'א 

גוטע וואך', ושוב אלי לומר מה ענה. 
האדמו"ר  של  בקשתו  למלא  מיהר  הלה 
מצאת  איך  האדמו"ר  שאלו  וכשחזר  זי"ע, 
גמרא  ע"י  ישב  הוא  האברך:  השיבו  אותו? 
פתוחה במסכת בבא קמא. והגיב הבית ישראל: 

את זה רציתי לשמוע. יהודי שבפרשבורג היה 
כמלך ישראל ועזב את הכל ע"מ ללמוד תורה 

לשמה, זו גדלות אמיתית. 
את  לבקר  הגיע  זי"ע  ישראל'  ה'בית  מרן 
היה  חוליו  ובימי  תכופות,  לעיתים  הגאב"ד 
בא ומבקר אף פעמיים ביום. נכדו ר' אלימלך 
שפירא סיפר את מה ששמע מהגר"צ דייטש 
ה'דעת  שזקנו,  פעמים  כמה  על  לו  ידוע  כי 
זי"ע  ישראל'  ה'בית  את  לבקר  רצה  סופר' 
ושלח לשאול את הגבאים מתי אפשר לבוא? 
הרבי השיב שיתן תשובה עוד מעט, מיד קרא 
לגבאי וביקש לנסוע לרב מפרשבורג. הוא לא 

רצה שיטרח בשבילו. 
המודיע )ב' כסליו תש"ע(
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רבינו הבית ישראל זי"ע בעריכת טיש בשמחה משפחתית. 
נראים עוד אחיו הלב שמחה והפני מנחם זי"ע

עריכת הטיש )ה'שולחן הטהור'(

עיון בפרשה 
במשנתו של רבינו

"עס איז ַא
ר' חיים"! 

ֵלָאה  ִהוא  ה  ְוִהּנֵ ֶקר  ַבּבֹ ַוְיִהי 
)כט, כה(. וברש"י אבל בלילה 
לא היתה לאה לפי שמסר יעקב 

סימנים לרחל וכו'.
רפלוביץ  מנחם  ר'  הרה"ח 
פעם  הראה  מחיפה  ע"ה 
מגור  ישראל  הבית  לאדמו"ר 
המהר"ל  מש"כ  את  זצ"ל 
על  ארי'  גור  בספרו  מפראג 
בבוקר  "ויהי  בפסוק  התורה 
פירש"י  לאה",  היא   - והנה 

שרחל מסרה הסימנים ללאה.
וביאר המהר"ל, דהיה קשה 
"ויהי  דקאמר  הא  מהו  לרש"י 
בבוקר" והנה היא לאה, הא גם 
בלילה היתה לאה, רק שיעקב 

לא ידע מזה, וחשב שזה רחל.
שכיון  רש"י,  השיב  זה  ועל 
לרחל,  סימנים  מסר  שיעקב 
)-עכ"פ  דסימנים  וקיי"ל 
מובהקים( הם דאורייתא, א"כ 
על פי דין תורה יכול הי' יעקב 
רחל,  היא  זה  שבלילה  לסמוך 
לכן שפיר נאמר "ויהי בבוקר - 
כי בלילה היה  והנה היא לאה" 
לה ה"דין של רחל" על פי דיני 
התורה של סימנים דאורייתא, 

ורק בבוקר "והנה היא לאה".
ישראל  הבית  ע"ז  והפטיר 
והיינו   - חיים"!  ר'  ַא  איז  "עס 
שזה מתאים להגר"ח מבריסק. 
דף על הדף )בבא מציעא 
כז, א(

ברחבי  הסיור  לו  תם 
צועד  הרבי  המדרש,  בית 
ה'קעסט'ל'  אל  בחזרה 
ומתיישב במקומו באמצע 
בראשו,  ולא  השולחן 
בסבא  שמקורה  הנהגה 
אמת'  ה'שפת  מרן  הגדול, 
הכותל  אל  כשגבו  זי"ע, 
על  יושב  הרבי  הצפוני. 
כיסא עץ לא מרופד, בעל 

ידיות מעוגלות. 
מימינו ומשמאלו, סביב 

השולחן מכל צדיו, ישנם ספסלים קבועים עליהם ישובים 
ה'טיש זיצער'ס', אלו שזכו להסב בשולחנו של הרבי.

הרבי  של  נכדיו  שבת  בליל  ישובים  הרבי  של  לצדו 
ר'  הרה"ח  היינה,  לייבל  ר'  הרה"ח  זי"ע,  אמת'  ה'אמרי 
ובעלי  אורחים  החסידים,  מזקני  ועוד  אלתר  שמעון 
שמחה. הטיש בליל שבת נפתח בהעמדת יין על השולחן, 
החדר  צימער',  לייזר'ס  'אברהם  של  שעתו  מגיעה  וכאן 
שממנו יוצאים המאכלים והמשקאות המחולקים במהלך 

עריכת השוה"ט.
שמו של החדר ניתן לו על שם ר' אברהם אליעזר אורבך 
זה. לאחר  ז"ל, שמופקד היה במשך שנים רבות על חדר 
החדר.  על  רוטה  מוטל  ר'  במקומו  מונה  אגב,  פטירתו, 
הכניסה אל החדר היא מחוץ לבית המדרש, ליד המדרגות 
דרכו  ממנו  נפתח  וחלון  טויער',  לייזר'ס  'אברהם  של 
המשמשים  הטיש.  לעבר  והשתיה  המאכלים  מועברים 
העומדים בתוך החדר משגרים אל מול מקומו של הרבי 
עשרות בקבוקי יין, בעוד הגבאי ר' שייע נח )או ר' חנינא( 
מכריז את שמותיהם של אלו שבקשו להעמיד יין בשמם 
– 'שטעלן וויין'. הרבי מוזג מהיין לכוסות זכוכית ומחלק 
ליושבי השולחן, כשהוא מקפיד מאוד לחלק את השיריים 

ביד ימין, לעולם לא ביד שמאל.

לאחר מכן יכבד הגבאי 
ר' שייע נח )וכנ"ל( חסידים 
יושבים  שאינם  נוספים 
שיריים:  לקבל  בשולחן 
יארצייטים  בעלי  אורחים, 
ייגשו  מכן  לאחר  וכדומה. 
חסידים אלו לאחל 'לחיים' 
לרבי, כשהם נעזרים לשם 
עץ  מדרגות  בשלוש  כך 
מעבר  הניצבות  קבועות 
מקום  מול  אל  לקעסט'ל, 
ויש  הרבי.  של  ישיבתו 
שהרבי שולח לאחד העוברים על פניו במעמד זה כוס יין 

נוספת.
ענן של חיתת אלוקים אופף  האווירה בטיש מאוימת, 
לעתים  להבים,  כשפניו  יושב  הרבי  בו.  העומדים  כל  את 
כשמבחין הרבי במישהו שנדחק יותר מדי ועורר מהומה, 
יכול הוא לגעור בו בחריפות 'גיי קאפויער – לך לאחור'... 
כשעון  'מתקתק'  הכול  מחושב,  הטיש  במהלך  רגע  כל 

מדויק לפי סדר. 
כל מבט קצר של הרבי בכוחו להסיט באבחה, בן רגע, 
שורות שלמות של חסידים. כשהרבי נועץ את מבטו באחת 
השורות, מכופפים כל עומדי אותה שורה מידית את ראשם, 
כדי לאפשר לרבי לראות את הניצבים בשורה שמאחוריהם, 

ופעמים שכמה שורות עושות זאת בזו אחר זו.
מחברי  אחד  של  בשמו  המשב"ק  יכריז  והכי  אדהכי 
הקאפלע הניצבת ברגעים אלו על הבימה, מעבר לחומת 
רגע  ובאותו  מקדש'  'כל  לשיר  אותו  ויכבד  ה'שורות', 
בניגון  המקהלה  של  האדיר  קולה  המדרש  בבית  יבקע 

'זכרנו' שהותאם לפיוט זה. 
דריכות  הרבי  על  ניכרה  כבר  השירה  סוף  לקראת 

פנימית לקראת אמירת השמוע'ס הקרבה ובאה.
המבשר - מוסף קהילות )פר' משפטים תשע"ז(

הגאון רבי עקיבא סופר זצ"ל
אבד"ק פרעשבורג

ב' כסליו תשמ"ב


