
   

 לא יקרא שמך עוד יעקב

הרה"ק הרבי רבי זושא מתאמרא בשם 

, "כי הלל רשע על תאות נפשו" יש זי"ע

לפעמים שהרשע אומר לעצמו שהוא "עניו" 

והכל "על תאות נפשו" שיוכל אח"כ  )כהלל(

אדם  הואהרי במילא ד ,לילך אחר תאותיו

ורח"ל נקרא  . זאת נקרא ענוה פסולה,שפל

 "רשע".

ואפי' שהוא באמת שפל בעיניו משום שמכיר 

הרי לא זו הדרך לעבודת הבורא,  במך ערכו,

, בספרו הקאז'ניצער מגיד זי"עוכמו שכתב 

נראה בדרך  בפרשתינו, וז"ל: עבודת ישראל

שצריך  ,רומז על אופן העבודה יעקברמז, כי 

בפני אות י'  ,ושפל עקבלהיות האדם תמיד 

 ,שהוא מורה על בורא עולם ,(הכתוב בראש)

. (ציור קויןאין לדמותו בשום )שהרי הבורא עולם 

אמנם יש לך בני אדם שהם ענווים ושפלים 

ופורקים  ,מחמת שהם בטליםאמנם  ,בעיניהם

ועלולים לעבירות בכל  ,עול מתורה ועבודה

. ולא ומטעם זה הם מכירים שפלותם ,שעה

 )הדרך לעבודת ה' הוא(רק  ,זו הדרך לעובדי ה'

לעבוד ה' במצוות עשה ולא תעשה ודקדוקי 

ואף על פי כן תהיה בו רוח נשברה  ,סופרים

לדעת  ,לפני גדול אדונינו ורב כח ,ונמוכה

 שעדיין לא יצא ידי חובתו.

שמך ובזה מרמז על הפסוק בפרשתינו, 

ולא  ,, כלומר שתתנהג בעקב וענוהיעקב

)דהיינו שבאמת לא באמת,  יקרא שמך יעקב

רק  ,כלומר שתהיה כטפשים הנ"ל תהיה קטן(

 ,המורה גדלות עבדות ה' ,ישראל יהיה שמך

" ענוה" ,שמך יעקב )מכל מקום, אמר הפסוק(ו

 לא תזוז ממך: )המרומז בתיבת "יעקב" כנ"ל(

 ע"י ישראל נקרא יעקב

יותר בעבודת ה', שיתעלה ובאמת כל כמה 

שכותב , וכמו לענוה האמיתיתיותר יגיע 

, התולדות יעקב יוסף בשם הבעש"ט הק'

פי׳ הפסוק  ושמעתי ממוריבפרשת בא וז"ל: 

 )תהלים צד(אל נקמות הופיע ' אל נקמות ה

 ,שמרד במלך ,לאיש כפר א׳ ע״פ משל

או  ,של מלך )תמונתו(שהכה ורגם איקונין 

 ,ומיד עשה המלך אותו לראש ,כיוצא בזה

עשה משנה נעד ש ,והעלהו ממדריגה למדריגה

 ,וכל מה שהטיב המלך עמו יותר ,למלך

וראה יותר כבוד  ,והביאו ליותר מדריגה

הי׳ יותר צער  ,ומשרתיו והנהגותיו ,המלך

בזכרו שמרד נגד  ,שהי׳ בן כפר )האיש(לזה 

ומה שהי׳ ראוי  ,המלך הגדול הרחמן הזה

הוא מטיב עמו  )דהיינו במקום לענוש אותו( ,לעונש

שאם הי׳  ,והמלך עשה בכוונה מכוונת ,יותר

 כמשא״ ,ותו לא ,לפי שעה הי׳ צער ,ממיתו

 ,ומוסיף תמיד ,מצטער כל ימיו ,״לנה רךבד

מוסיף יותר צער על כשעלה ליותר גדולה 

 ,וד עיני כבודורמלאו לבו למ ךאי ,ורצע

ובזכרו שמרד נגד  ,ךובראותו גדולת המל

 .ו צער גדול מזהאין ל ,זה ךמל

 ויתר עוז, והנמשל מבואר ביתר שאת

בפרשתינו  מהרה"ק הצאנז'ר רב זי"ע

כן הנמשל, וזל"ק: , דברי חייםבספרו 

שהאדם בחטאו אינו מבין את מי ניאץ ולמי 

, והשם יתברך ברוב רחמיו מקבל שבים, חטא

)ברכות וקרוב בעל תשובה יותר מצדיק גמור 

הקב"ה  ,ואם זוכה והוא לומד תורה ,לד ע"ב(

ובכל פעם שיוודע מודיע לו מרזי דאורייתא, 

שאין לו  ,לו יותר מגדולת הבורא ית"ש

אזי מתמרמר בנפשו יותר עד כלות שיעור, 

, וזה הוא העונש והצער על העבירה הנפש

במה  שנוקם, אל נקמות ד'וזה  לזכות חומרו:

להודיע לו  ,שהופיע ועוזר לבעל תשובה

בכל פעם  ,, והבעל תשובהמגדולתו ית"ש

שנתוודע לו מיקרו של הקב"ה וגדולתו 

אין חקר, אזי מתמרמר הבעל תשובה ]ד[

 ,ל נקמות הופיע, שהנקמה הואוזה א ,ביותר

 מגדולת הבורא ית"ש: ,ע לבעל תשובהבהופי

מדוע ביעקב מותר , הדברי חייםובזה מפרש 

אף אחר שקראו בשם  "יעקב"לקרותו 

)משא"כ באברהם דהקורא אברם עובר "ישראל" 

היטב, ונעתיק  , ועל פי משל הנ"ל מובןבלאו(

, כי נהי שיעקב נקרא ישראלדלשונו הטהור: 

שרה ונתעלה במעלה מאשר היה עד הנה, 

 ממורינו הרב הגאון ר' אברהם בן ציון בייער שליט"א

 עקב ענוה יראת ה'

 
והשגתו שהשיג  מכל מקום לפי ידיעתו

בגדולת הבורא נקטן בעיניו והיה לעקב, ולפי 

, וכן בכל עתה הוא בבחינת יעקבמדרגתו 

ולכן שייך שפיר לקרותו יעקב פעם ופעם, 

 .אחרי התגדלו בשם ישראל

 ע"י יעקב נקרא ישראל

נמצא לדברינו, דהעיקר עבודה הוא להתחזק 

בתשובה ובלימוד התורה, ועי"ז יזכה לענוה 

ובזאת הענוה אדרבה מרבה שמחה הטובה, 

  לפני הקב"ה.

את הפסוק  אמרי יוסףוכמו שפירש בספר 

ונראה דזה הוא "והיה עקב תשמעון" וזל"ק: 

אין והיה אלא שמחה ר'ל  והי"הוק ספי' הפ

ר"ל  עק"ב ,הקב"האז יהיה, שמחה לפני 

תשמעון את  ,עקב ועניו 'כשתהי' בחי

וגו' ר"ל ובאמת תשמעון את  המשפטים

ומ"מ תהיו בבחי' עקב אז יהי'  ,המשפטים

כי זה הוא תכלית  ,שמחה לפני הקב"ה

 .השלימות

, לשלימותהרי דע"י שיהיה בבחי' יעקב, יגיע 

 הרה"ק מקאצק)וכמו שאומרים בשם הצדיקים 

אזא גאנצע ס'איז נישטא נאך  זי"ע, ועוד(

 .ווי א צובראכענע הארץ זאך

 שמו ישראלאת ויקרא 

בפרשת עקב, הדורש מאתנו  תולדותונסיים ב

"הגבהת הלב" לעבודת השם, וזה לשונו 

ותו של נותנשמעתי ממורי שרוב עהקדוש: 

ק מעבודת הש״י שמצד חם שנתררהאדם גו

שפלותו אינו מאמין כי האדם גורם ע״י 

אל כל העולמות וגם תו שפע רותותפלתו 

שאלו , המלאכים ניזונין ע"י תורתו ותפלתו

כמה היה עובד ה' בשמחה  ,זההיה מאמין 

 וביראה מרוב כל.

לעובדו מתוך שמחה  יעזור השי"ת שנוכל

וענוה השלימה, ויתקיים בנו הפסוק "עקב 

 יראת ה'"[ )רש"י(]באה ענוה 
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 ק"הרה '(ה ב"ל בראשית) גרתי לבן עם
 על יושבו בעת פעם, ע"זי מצאנז ח"ד בעל

, קדישא בהדיקנא אחז הטהור שולחנו
, לבן זקן לי יש כבר, גרתי לבן עם: ואמר
 ועוד, כה עד והתמהמהתי, עתה עד ואחר

 בעיר כי וסיפר. תשובה עשיתי לא
 אנשים של קדישא חברה היה ליזענסק
 הרבי רבינו שנפטר וביום, מאוד פשוטים

 אליו באו פטירתו קודם ע"זי אלימלך רבי
 היכן אותם שאל, התודה רבי אומרים והיו

 השולחן אצל יושב שהייתי בעת הייתם
 הכה בי היה שאז, בשר עם קערה ואוכל
, אלי באתם כח בי שאין עכשיו רק, לשוב

 שעשה מה את אחד לכל לחשוב והתחיל
 בעלי נעשו שכולם עד שעושה ומה

  קרני ראם                               .תשובה

דרכו של הרה"ק ר' שלמה לייב מטוטשין 
 זולת בעולם נברא משום לירא שלא זי"ע,
 המלחמה בעת התרע" ובשנת, ת"השי

' בשבי גאליציען מדינת אז שהי העולמי
 ואיש היהודים שונאי עןהרוס חיל תחת
 הצבא חיל אנשי פקודת ממרה שהי יהודי

 חש לא ז"עכ ,להמית דתו אחת הי
 לביתו בא א"פ, ופקודותיהם לגזירותיהם

 אנשי שכל פקודה ונתן קאזאק צבא איש
 לתקן המלך עבודת לעבוד ילכו ביתו

 ל"זצ דודי אבל ,מהטיט ולנקותן הדרכים
 לאנשי נתן ולא מפקודתו כלל נתרעש לא

 המן וימלא הדרכים לעבודת לילך ביתו
  ורץ מתערו חרבו ושלף חימה הקאזאק
 אבל בידו שלופה וחרבו לזצ" דודי לקראת

 חוצב בקול לקראתו הקדים ל"זצ דודי
 דיען איך רשע דוא הלשון בזה אש להבות

 הקאזאק ונתבהל גאט לעבעדיגען דעם
 איזה ואחר תותח קול כמפני מפניו וברח
 עיר את לעזוב להצבא פקודה באה שעה
 סיכן מדוע ל"זצ אותו ושאלו שיןטויט

 די ולא הקאזאק פקידת למרות בעצמו
 בנפשו הרהיב עוד פקודתו שמר שלא

 יודע לא וכי כנגדו ולעמול ולגדפו לחרפו
 יהודי ודם לזקן פנים ישאו לא שהמה ק"כ

 ק"בסה שפירשו מה והשיב ,אצלם הפקר
 לו ויצר מאד יעקב ויירא ,וישלח בפ'' עהפ
 כ"ואח עשו מפני נתיירא שמתחלה היינו
 מפניו מתחילה שנתיירא מה על לו ויצר

 לאדם ואין היראות כל מרחיק 'ה יראת כי
 שלמהברכה                      .ת"מהשי רק לירא

 דרך על, הזה הירדן את עברתי במקלי כי
 אחת שפעם ה"זללה ע"נ ז"אא שסיפר

 מניח היה רק שם שום בלי הנעסטר עבר
 גדולה שבאמונה ואמר עליו ועבר חגורו
 יעקב שרימז לומר יש וזה, שעבר הוא

 היינו יעקב גימטריא במקלי ה"ע אבינו
 לגודל והיינו אמת מדת יעקב שהוא בשמו
  :והבן הירדן את עברתי בזה שלו אמונה

דגל מחנה אפרים                    

 פירוש אחד חכם בשם אומרים ושמעתי
 שאמר( א, עח רבה בראשית) המדרש

, שירה לומר זמני הגיע ליעקב המלאך
 עשו של שרו שנברא שמיום ביאור וצריך

 שנלחם היום עד שירה לומר זמנו הגיע לא
 , ביעקב

 שירה אומר אינו מלאך כל הנה אמנם
 החסד על רק שמו יתברך להבורא וזמרה
 ולמשל, יתברך רצונו לעשות שבראו
 שמו יתברך רצונו כשפועל מיכאל מלאך
 החסדים ומגביר ישראל על זכות ומלמד
 שירה אומר אז נברא התכלית לזה אשר

 הוא עשו של שרו והנה. המלאכים כל וכן
 שנברא השטן הוא הרע היצר הוא ם"הס

 לכך כי יוצרו מדעת ולהסירו האדם להסית
 אין נברא שלכך גב על אף אמנם. נברא
 האדם שישמע באמת הזה המלאך חפץ
 לעשות מחויב הוא רק הרע לעשות לקולו

 וילחום יתחזק והאדם ולהדיחו פעולתו
  ,בריאתו תכלית וזה, אותו ויכבוש כנגדו

 לא עדיין ל"הנ שהמלאך, לענינינו ונחזור
 אדם היה שלא שנברא מיום שירה אמר

 שלימו אבינו יעקב כמו לגמרי שכבשו
 שנים וארבע תשעים בן שהיה דאבהן
 מעל האבן מעביר שהיה בגבורתו וגבור

 מעל הפקק שמעביר כמי הבאר פי
 בכוחו נתעורר לא כן פי על ואף, הצלוחית

 כשנלחם והנה רעה תאוה לשום חלילה
 בדרך האביקה היתה לא עשו של שרו עמו

 רק מלחמות בעלי שנלחמים כדרך פשוט
 לבלבל ברוחניות המלחמה היתה בודאי

 באיזה יודע מי אבינו יעקב של מחשבתו
 וזהו. טמן אשר ורשתו עצומות חקירות
 יעקב שאבינו, לו יכול לא כי וירא שכתוב
 יריכו בכף שנגע עד נגדו בקדושתו התגבר

 , מזה קצת ותראה ק"בזוה עיין

 יעקב הנבחרת הבריאה שראה אחרי לכן
 עלה כי שלחני אמר לו יכול לא כי תם איש

 שלכך שירה לומר זמני והגיע השחר
 לכן פעולתי שפעלתי' ה וברוך נבראתי

 עבודת ישראל: שירה לומר חפץ אני

 יצחק מפי שנתברך בעת ה"ע אבינו יעקב
 בעת גם לבניו הברכות המשיך ה"ע אבינו
 אפוא היה וזה האומות בין בגלות שיהיו

 שיעקב ליעקב עשיו של שרו בין הויכוח
 דייקא הברכות על לו יודה שהשר רצה
 שיחולו כדי ל"בחו יבק במעבר שם

 של שרו זאת לעומת ,בגלות אף הברכות
 ידבר ושם ימצאנו אל בית לו אמר עשו
 הברכות על לך ואודה אהיה שם ואני עמנו

 לימי הברכות שיומשכו רצה לא השר כי
 כרחו ועל לכך יעקב הסכים ולא הגלות
 ע"זי מבעלזא ד"מהרי ק"הרה         עליהם לו הודה

 בעל ק"להרה לו היה במעשיו תמים חסיד 
 לייב משה ורבי ע"זי מויזניץ' צדיק הצמח
 נוסע שהיה פשוט סוחר היה הוא שמו
 פעם במסחרו לעסוק כדי וויען הבירה לעיר

 סוחרים הרבה ישבו ק"בשב שם בשהותו
 להתל ורצו שלישית לסעודה חדא בצוותא

 לפניהם שיאמר כבדוהו לכן קצת בו
 כתיב אמר מרובות הפצרות לאחר' תורה

 כי רמז בדרך לומר ויש עברתי במקלי כי
 היה לא אשר בדברים להקל שמתחיל מי

 יעבור בסוף עברתי אזי בביתו בהם מקל
 וצחקו נהנו ומאד' ה מצוות כל על ל"ר

 בתמימות שנאמרו מדבריו הסוחרים
 הגיעו שגם עד לאוזן מפה עבר הדבר

 רבי את קראו ,צדיק הצמח של לאוזניו
 תורה שאמרת שמעתי לו ואמר לייב משה

 בעת אמרת מה לי לומר התוכל בוויען
 משה רבי של שיניו היו הפחד מרוב הזאת
 כידוע להתנצל וביקש לדא דא נקשן לייב

 שלא היראה שררה' צדיק הצמח שאצל
' צדיק הצמח אך כלום לומר התכוון
 להם שאמר מה שיאמר וביקשו הרגיעו
 הרעיון את ל"רמ אמר ברירה בלית

 כן אם נו ואמר' צדיק הצמח נענה הנזכר
 .ויפה טוב הרי

 פעם אמר ע"זי מקאזמיר יחזקאל רבי
 זאגט איד א אז היטיב אמרת ואתה כתיב
 אייבערשטער דער זאגט גוט עם סאיז

 ווייזין ערשט דיר וועל איך עמך היטיב
 לו שטוב אומר יהודי אם) גוט הייסט וואס
 טוב נקרא מה אראך אני ת"השי אומר

 (.ל"כנ

 ל"ז א"ייב רב הקדוש הרב התווכח א"פ 
 שהרב ל"ז פנחס' ר ק"הרה עם מאוסטרהא

 בדור החמור האיסור אשר אמר א"ייב
 בשעת ס"בביהכנ שמדברים מה הוא הזה

 גדול איסור אשר אמר פ"והרר. התפלה
 לבית העניות ישראל בנות ילכו שלא
 עופות כמו המאכלים למכור ע"אוה אדוני
 בימיהם אז' שהי כמו בזה וכיוצא ודגים

 פ"הרר וחשש. אוסטרהא בעיר המנהג
 אחד וכל. ו"ח יחוד לידי יבוא שלא

 אשר חבירו את הפציר ל"הנ מהצדיקים
 בה ליזהר שצריכין אומר שהוא המצוה

 ומרוב. היהודית דת עיקר כל תלוי
. בזה חבירו על אחד שהתעצם התעצמות

 אחד חומש לפתוח ביניהם הסכם נעשה
 שיראו פסוק ואיזה. ת"חומ מחמשה

. בזה הצדק מי עם. יוכיחו בו בראשונה
 וראו ופתחו בראשית חומש להם ונזדמן

 הכזונה הפסוק את ראשונה בהשקפה
' ר ק"הרה דברי ונמצא. אחותנו את יעשה
 תיכף לו אמר אזי. בזה בהפצרתו פנחס
 שמתרגם מה נראה א"ייב רב ק"הרה
 תהא מתרגם והוא. הפסוק ז"ע יונתן

 ערלאין דישראל בכנישתיהן מתאמרת
 חומר שכל הרי. דיעקב ברתיה סאיבו
 בבתי מזה לדבר יבואו שלא הוא הדבר

 שניהם דברי וצדקו. ישראל של כנסיות
  .ח"ודפח חיים אלקים דברי ואלו ואלו בזה

אמרי פנחס                                

 פנינים על הפרשה
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 מרדכי אברהם ר"מוהר ק"דהרה העובדא עצם

 בקיץ הקדוש מרבינו שמעתי ל"זצ פינטשבור

 מצוה בסעודת שבי בעת ,ק"לפ ו"תרצ האחרון

 ובתוך, בערעגסאז ק"בק ש"מאנ אחד אצל

 בסעודת אחת פעם אשר סיפר היקרים שיחותיו

" שלמה שם" בעל' הק זקינו ל צ א חודש ראש

 מקאמארנא אליעזר ר"מה ק"הגה גם יושב היה

 וביקש, הסעודה כל במשך נאות ובשיחות ,ע"זי

 מקאמארנא ק"הגה מאת" שלמה השם" בעל

 יצחק ר"מה מאביו ששמע מעשה לו שיספר

 בספרי נמצא שלא מה ע"זי מקאמארנא אייזיק

 מה סיפר ואז. ראה כבר אלה כל את כי, אביו

 ם"מהרא הקדוש חותנו לו שסיפר מאביו ששמע

 ק"הגה רבו אצל היה אחת שפעם מפינטשוב

 בימי ובתוכם שבתים כמה ע"זי מבארדיטשוב

 לישאר היה ברצוני  לרבי אמר זה ואחר, פורים

 לבוא אוכל לא אז אבל אחד לשבת עוד פה

 לביתי לנסוע לי ובהכרח הפסח ימי על לביתי

 כי אמת אינו והלוואי אומרים שמעתי אבל', וכו

 תעודת וצריכין מדינות לשני מקומינו נחלק

 בזה הרב לי ויען. הגבול לעבור[ ס"פא] הרשאה

 דיר וועל איך נור, אמת יא אפילו איז'ס הלשון

 נסיעתי קודם היה וכן". פאס א געבין שוין

 עליו ורשם חלק נייר נטל והרב רבי לבית באתי

 שאסע בידי ונתנו וקפלו ,בעט קטנה נקודה

 והיה המדינה גבול אל ובבואי. ולשלום לחיים

 אחד מכל התעודות שנטל אחד פקיד שם

 שמי מה אותי שאל ממני הכתב וכשנטל

 הלך זה ואחר, הארוויטץ אבראהאם ואמרתי

 הכתבים להראות שם המשרד לבית הפקיד

 בא מועטת שעה ואחר, להשר( מהנוסעים)

 והלכו ואחד אחד לכל התעודות והחזיר לחוץ

 שאבוא פקודה קבלתי אני אבל, לדרכם כולם

 ק"הגה חתנו אל ואמר) השר אל הביתה

, זאת כל לו ספרו בעת מקאמארנא א"מהרי

 מיך האב'כ ל"אזיק קלערסטי וואס( הלשון בזה

 האב'כ הגם, געפארכטען אביסעל אפילו

 שטייט יעקב ביי אויך אבער, אמונה געהאט

, י" רש וכפירוש, החטא יגרום שמא יעקב וירא

 בן יצחק לוי רבי שם והזכרתי נתחזקתי אבל

 .השר אל לפנים הלכתי וכן, סאסע שרה

 לישב וכבדוני מפני עמד השר אותי וכראות

 לו ואמרתי אני מי אותי ושאל, למעלה אצלו

. אפשר אי זאת לי ואמר, ר"ראבינע שהנני

 ושאל, הוא כן כי לאמר שנית פעם וחזרתי

 כך כל גדול התקשרות לי יש מהיכן כן אם אותי

 הכתב על ידו חתימת עצם שנתן המלך עם

 זולת ראיתי לא ואני הכתב על אז הביטו והם

 מה אותי שאל כך ואחר, כמקדם קטנה נקודה

 לבקש לי מה בדעתי וחשבתי ותעש בקשתי

 רק הגואל בביאת אצלו אושע לא בודאי ממנו

 ויראתי לביתי רב מרחק עוד לי שהיה מכיון

 מהם בקשתי כן על הדרך באם אשאר שלא

 וכן, לביתי להוליכני בעבורי עגלה לי שיתנו

 לדרכי ונסעתי צב עגלת והביאו ומיד תיכף צוה

 הכתב את הנחתי לביתי ובבואי. ולשלום לחיים

 להשתמש זמן עוד יבא כי בחשבי ומסוגר סגור

 מנגדי היו משפחתי כל והנה, הצורך בעת בו

 מהמתדבקים הייתי לבדי אני רק החסידות לדרך

 שהיה מקרוביי אחד והיה, ועקבותיהם בדרכיהם

 יודע הלא אחת פעם לי ואמר גדול חכם תלמיד

 הנני שאותך יען אבל לכולכם מנגד שאני אתה

 באמת לי תאמר כן על א"ויר נאמן לאיש מכיר

 לו אמרתי ואז. החסידים אצל רואה אתה מה

 שקרא מה פלא דבר ואראך החדרה עמי תבא

 ע"השאפפ ופתחתי שמה באנו וכאשר אותי

 ואבקשהו כל מעיני ומסוגר סגור תמיד שהיה

 שטן מעשה זהו כי הבינותי אז, נמצא ולא

 על השם קידוש מזה לבא יכול היה לאשר דייקא

 שסיפר ואחר. ה"עכל כחו ידי על נעלם כן

 לזקיני ל"הנ בסעודה מקאמארנא א"מהר ק"הגה

 אמר, זאת כל את ע"זי" שלמה שם" בעל ק"הגה

 כמה יודע מי: הלשון בזה" שלמה שם" הבעל לו

 שעשה טובתו עבור שלמעלה השר ביקש טובות

 ידי חתימת כי) ע"זי מבארדיטשוב ק"להגה אז

(. שהמשיכו שלמעלה שרו ידי על היה המלך

 אני גם מקאמארנא א"מהר ק"הגה ויענהו

 כי מינה נפקא אין אמרתי אבל כדבריו חשבתי

' הק וזקיני, אצליהם בגלות אנחנו ממילא

 כי דבר לאותו צריך היה פינטשיבער מ"מהרא

, כאן עד, זה זולת הביתה לנסוע יכול היה לא

 .ה"עכל

 יצא ה"זלה ישראל השארית של מחסידיו אחד

 ביום גם נמשכה הנסיעה. הרבי אל לדרכו פעם

 נרדם ערב לפנות והנה, היום חצות אחר שישי

 יער בתוך ותעה הדרך מן סטה והסוס האיש

, הלילה ירד כבר והנה ראה כשהתעורר. עבות

 ירד. לו מוכרת שאינה בסביבה יער בתוך והוא

. העצים בין שביל לחפש וניסה העגלה מן האיש

, העצים בין קטן בבית לפתע הבחין לשמחתו

. לבדו בו יושב זקן גוי והנה וראה הבית אל פנה

 -ובעל, בביתו לשבות רשות היהודי ממנו ביקש

 לתפילת החסיד נעמד מיד. לו ניאות הבית

 לערוך חשב תפילתו את וכשסיים, שבת קבלת

 עמו שנטל החלות בשלש השבת סעודת את

 שלושת הביתה נכנסו רגע באותו אולם. לדרך

 של טיבו מה אביהם את ושאלו, הזקן של בניו

 את הזקן להם סיפר. בביתם לו ומה זה יהודי

 ניאות וכי בדרך תעה כי, היהודי של סיפורו

 החלו. בביתם לשבות לו לאפשר לבקשתו

 אך, עצמם לבין ביניהם להתלחש הצעירים

 חפצים כי ושמע היהודי לאוזני הגיעו הדברים

 פרץ. ורכושו עגלתו את וליטול להורגו הם

 שיניחוהו בפניהם והתחנן, מר בבכי האיש

 לומר הוא חפץ כי השבת יום אחר עד לנפשו

 הוא אין קודש -השבת וביום, מותו קודם" וידוי"

 שבוי הוא כי היטב שידעו לגוים. להתוודות יכול

 איכפת היה לא להימלט סיכוי לו ואין בידיהם

. לנפשו והניחוהו, בחיים אחד יום עוד להשאירו

 לישון לכתם וקודם, ושתו אכלו כך -אחר

 ומטיל גדול כלב היהודי של לחדרו הכניסו

 ניסה. החדר מן יצא לבל עליו שישמור, אימה

, שלו השבת בסעודת לפתוח להתחיל היהודי

 היה יכול לא החלה מן" כזית" אפילו אולם

 והוא, לכלב הפרוסה את החלה נתן ולכן, לבלוע

 את בילה עין לעצום היה יכול שלא עצמו

 השכם. תמרורים בבכי תהלים באמירת הלילה

 על שוב ופקדו, לעבודתם הגוים יצאו בבוקר

. החדר את לצאת לאיש לתת שלא הכלב

 התפילה ואחר, שחרית תפילת התפלל היהודי

 זו בפעם גם אולם. שבת לסעודת ידיו את נטל

 החלה את גם לכלב ונתן, לאכול היה יכול לא

 שאחר השלישית בסעודה גם היה וכך. השניה

 החלה את לכלב שנתן, המנחה תפילת

 לטעום היה יכול לא עצמו שהוא השלישית

 אחריו כרוך והיה הכלב עמו התיידד וכך. ממנה

 והיהודי, רד הערב. אדוניו אחרי כמו בחיבה

 שישן הזקן מהגוי חוץ בבית איש שאין שהבחין

 ההזדמנות את לנצל החליט, התנור על

 מה לו היה לא כבר מהכלב שהרי, ולהמלט

 הוציא, לאורווה האיש נכנס. עוד להתיירא

, לשם הכניסום שהגוים ועגלתו סוסו את משם

 כל. כנכון לו נראה שהיה בכיוון לדרך ויצא

 וכשעלה, פיו את הכלב פצה לא עת אותה

 כמה כעבור. אחריו הכלב רץ עגלתו על היהודי

 האחים שלושת את לתדהמתו ראה פרסאות

 בו הבחינו הם... לקראתו בדרך נוסעים הגזלנים

 לברוח שהצליח יחשוב שלא לו ואמרו, מיד

 אולם! זה ברגע להורגו הם עומדים כי, מידיהם

 התנפל, זממם את לבצע ורצו אליו נגשו אך

 שיניו את בהם נעץ, טרף כחיית הכלב עליהם

 היהודי ראה. אחד אחד אותם ושיסע החדות

 בירך, עמו עשה אשר הבורא נפלאות את

 אותה וכל. בנסיעתו והמשיך" הגומל" ברכת

 הכיוון את לו להראות לפניו הכלב רץ שעה

 הבחין אז. המלך שהגיעו לדרך עד, הנכון

 לרגע מרגע, בכלב שינוי חל כי לפתע היהודי

 ונפח עבות עץ תחת עצר כי עד, כוחו נחלש

 החסיד הגיע קלה שעה כעבור. נפשו את שם

 המוצאות כל את לו וסיפר ה"זלה הרבי אל

 ממיתה הצלתו נס ואת חשבת יום במשך אותו

, רב קשב לדבריו הרבי האזין. כלב של בעזרתו

 את גם לו לתת צריך היית מה לשם: "לו ואמר

 יכול היית השלישית הסעודה של החלה

 לך עתה... הראשונות החלות בשתי להסתפק

 את בהם עטוף, לתכריכים בד אמות כמה וקנה

 כי לך ודע. מת שבו במקום אותו וקבור הכלב

 אלא, הכלבים ככל כלב סתם זה היה לא

 ".היה' גילגול'

 

 סיפור השבוע
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 הלכות חנוכה

,   חנוכה נרות בהדלקת מאד ליזהר א. צריך

 או שואל  הצדקה מן המתפרנס עני ואפילו

 והגבאים. להדליק שמן ולוקח כסותו מוכר

 לא אם מיהו להדליק, נרות לו ליתן מחוייבים

 מיהו ע,"בשו שכתוב כמו לעשות צריך לו נתנו

 בכל אחד נר א"כ לו ליתן צריכין דאין נראה

 מן הוי דיותר וביתו איש נר דהיינו לילה

 משה. שו"ע תרעא חמד    לו. ליתן חיוב ואין המהדרין

 

 בנים לו הויין בנר הרגיל בגמרא ב. אמרינן

 י"ופירש אור ותורה מצוה נר כי שנאמר ח"ת

 :וחנוכה דשבת מצוה נר ז"ע

ומהדור,  יפה נר לעשות שמשתדל דהכוונה א"י

 פרטיה לקיימו בכל שמשתדל דהכוונה א"וי

 א ק"ס תרעא מ"ב סימן            ודקדוקיה .   

 

 וביתו וכל לאיש אחד בנר סגי הדין ג. מעיקר

 בהדלקת שלחנו יוצאים על הסמוכים הבית בני

 שכל מצות נוהגים אחר ב והמהדרין"הבעה

 לעצמו והמהדרין נר מדליק הבית מבני אחד

הבית  מבני אחד לכל מדליקין נר המהדרין מן

 אחרון שבליל עד נר מוסיפין לילה ובכל

 שו"ע סעי' ב'המנהג. נרות. וכן שמונה מדליקין

 

 כל יזהר שמדליקין הבית בני כמה כשישד. 

 היכר שיהי מיוחד במקום נרותיו להניח אחד

 אחד שכל למנהגינו מ"ומ מדליקין נרות כמה

 זה סמוכין להדליק ע יכולין"בפ במנורה מדליק

 שם.עצמו בפני מנורה כל מינכר ה"דבלא לזה

 

 עצמן בפני מדליקין אינן בתולות וגם נשיםה. 

 אלמנה וכן עצמה בפני בית לה כשיש אבל

 בבית האיש וכשאין חייבת זו הרי  וגרושה

 ולא ובברכה חיובא בת דהוי האשה תדליק

 . קטן ידליק

 

 חנוכה בביתו יכול נר הדליק שכבר אדםו.  

 להדליק יכולה אינה אם לאשה ולברך להדליק

 ושומעת שם עומדת היא אם אם ולברך ודוקא

 היא תברך לברך יודעתאם היא  אבל הברכה

 בשביל תחלה הדליק האיש ואם הדלקתה על

 בביתו כ"אח ולברך להדליק חייב האשה

 בחורים או באברכים מצוי והדבר עצמו בשביל

 זקנתם אלמנה אשה בבית להדליק ההולכים

 גם להדליק שחייבים לעצמה להדליק לה שקשה

 תרע"ו מ"א ופרמ"ג.                        בביתם

 האשה בבית להדליק ראשון בליל הולך ואםז. 

 בעד שהחיינו ובירך בביתו הדלקתו קודם

 על שהחיינו לברך חוזר דאינו ל"י האשה

 אשתו בביתו שמוציא לא אם בביתו הדלקתו

 בהדלקתו אחרים מוציא שאינו בחור אבל ב"וב

 בביתו . שהחיינו שניתיברך  לא בביתו

 

 אם ודי  חנ" להדליק צריך לחינוך שהגיע קטןז. 

 שמחנכין והמנהג אחד נר לילה בכל מדליק

 ליכא הקטנים שעל א"וי ,גדול כמו להדליק אותו

 הידור אלא אינו בגדול שאף כיון חינוך חיוב

 שידליק בכך הקטן בנו לחנך חייב אינו מצוה

 הדלקת בשעת שם יהיו בודאי אך בעצמו

 עצמו בפני בית לקטן יש אם ע"לכו אכן הנרות

  בעצמו להדליק חייב וכדומה יתום שהוא כגון

  .המהדרין ענין בו שייך וגם

 

 מ"ומ בעצמה שתדליק בקטנה נוהגין אין ח. 

 גדולה כמו הדלקה לראות שמחויבת פשיטא

   ,חינוך מטעם

 

 להדליק לכתחילה יהדר לחינוך שהגיע קטן ט.

 אך  שעה חצי כשיעור הדולקים נרות או בשמן

 להדליק יכול ש"ח כשיעור בהם אין אם בדיעבד

 .ח"יד ויוצא

 

 הוריהם בבית וישנים האוכלים בחורים י.

 שיוצאים כיון בחדרם להדליק צריכין אין מדינא

 מהדרין מצות מטעם מ"ומ אביהם בהדלקת

 לצאת שלא ויכונו  עצמם בפני שידליקו ראוי

      .אביהם קודם ידליקו או אביהם בהדלקת

 

 כאן היום עראי באופן האוכלים בחורים יא.

 בני בכלל נכללים אינם אחר במקום ולמחר

 יש אחד במקום בקביעות אוכלים אם אבל ביתו

 אבל בחנם כשאוכלים דוקא מ"ומ ב"ב דין להם

 הוי לא בקציעות שהוא אף בשכר כשאוכלים

 להדליק וצריכים הבית כבעל ודינו ב"ב בכלל

 שו"ע תרעז ומ"א                      .עצמם בפני מדינא

 

 בחדר ואוכלים בחדרם הלנים ישיבות בחורייב. 

 ל"זצ איש הזון מרן הורה הישיבה של האוכל

 ובמקומות שם וידליקו עיקר האכילה שמקום

 בחדר להדליק צריכין עדיין בחוץ שמדליקין

 ואומרים חולקים ורבים חשד משום שם שלנים

 לכל עבורם מיוחד הלינה שמקום שכיון

 להם אין האוכל ובחדר היום כל תשמישיהם

 לעת בו אורחים אלא ואינן כלל פרטי שימוש

 האוכל להם שיביאו להם היה ונוח האוכל

 וראה עיקר הלינה מקום לכן בחדרם לאכול

 שם וידליקו ה"ס ע"ש סימן הלכה ורבביא

 בימי בחדרם לאכול מהדרין ויש בברכה

 ובזה העקרית הסעודה הפחות ולכל החנוכה

 ואם חשד משום וגם הדעות כל חובת ידי יוצאין

 אחד בבנין נמצאים אוכל והחדר השינה חדרי

 :זה בכל מינה נפקא שאין אומרים יש

י הרה"ק לפנבר אוריון אחד הי' מדבר 

שהיו  מענין ר' שמעלקא מסעליש זי"ע.

כמה צדיקים שלקחו מעות לפדיון והבטיחו 

בבנים זכרים או בענינים אחרים וכפי 

הנראה לעין כל לא נתקיימה הבטחתם והוא 

פלא ואמר הוא ז"ל שאין זה שום חידוש כי 

הצדיקים מה שהבטיחו הי' מוכרח בוודאי 

להיות כי מה שהצדיק גוזר הקב"ה מקיים 

אמנם החטא ממית והחטא גרם להם 

שים ההם שלא נתקיימה להם מה לאנ

שהבטיחום הצדיקים והא ראי' יעקב אבינו 

 כ"אעפ לו הבטיח בעצמו ה"שהקב ע"ה

 שבוודאי כי אף החטא יגרום שמא ירא היה

 הדיוט יעשה מה כ"ומכש גמור צדיק היה

 הצדיקים אחר להרהר לו אין בוודאי חוטא

 המהרהר וכל לו ורפא ושב בתשובה וישוב

 השכינה אחר מהרהר כאילו הצדיקים אחר

 הוא והבטחתו משה בחינת הוא צדיק כל כי

 אין עצמו ומדעת הגבורה ומפי הדיבור פ"ע

 צרור החיים                         . כלום עושה

 אייזיק יצחק הרב מורינו הקדוש הרב  

 הרבי של אמר משמו מזידיטשוב זי"ע

 על שאמר נפתלי מראפשיץ זי"ע רבי

' חסיד שאינו עצמו על אמר אשר אחד גדול

 הלשכות ח"מ ג"פ שני מעשו דאיתא ואמר

 חול תוכן לחול ופתוחות בקודש בנויות

 ופתוחות בחול בניות ,קודש וגגותיהן

 ואמר 'וכו חול וגגותיהן קודש תוכן לקודש

 דרכי פי על בחסידות מתנהג שהוא שמי

 אף הקדושים ותלמידיו טוב שם הבעל

 שאינו פי על אף לומר רצה בחול שבנוית

 שהוא היינו ופתוחות לקודש כך כל צדיק

 ומי ,קודש תוכן להצדיקים עצמו מדבק

 בקודש שבנויות הגם חסיד שאינו שאומר

 שמים וירא צדיק שהוא לומר רצה

 דבוק שאינו לומר רצה לחול ופתוחות

        .קדשו דברי כאן עד חול תוכן להצדיק

חותעשר צחצ                 

 נפתלי מורנו קדוש אלהי איש ר"מו אמר

 לדבר דרכו שהיה אחד לאיש ,מרופשיטץ

 הכלבים לו ואמר הצדיקים על סרה

 כי והענין' וכו נשתחוה באו שירה אומרים

 בכלב מתגלגל הצדיק על שמדבר מי

 היה מה כי והטעם ,במקובלים כמבואר

 הוא התפלה שבעת ,הצדיק על דיבורו

 תאוה בעל והוא ,והומשתח ומרקד מאריך

 ר"ל, השקרים מן וכדומה הרבה וישן וגאוה

' נשתחוה באו אומר בכלב כשמתגלגל ולזה

   .חן חכם פי ודברי הצדיקים למעשה מודה

כל ברכהיה          

 שליט"א ממורינו הרב הגאון

 

 צדיקיםבעניני  הלכה למעשה


