
עם  אבינו  יעקב  של  בפגישות  מעניינת  נקודה  מציין  הזוהר 
״ויפגע  כתוב  חרן  לכיוון  שבע  מבאר  יצא  כשיעקב  המלאכים. 
ראה  הוא  שבו  המקום  את  למצוא  צריך  היה  הוא    - במקום״ 
מלאכים בחלום.  ואילו כשהוא חזר מחרן לבאר שבע 22 שנים 
מאוחר יותר אומר הכתוב ״ויפגעו בו מלאכי אלקים״ - המלאכים 

הם שהלכו אליו, והם לא הופיעו בחלום, אלא בהקיץ.

מה השתנה?  
אלו  והם  ביום,  אליו  מתגלים  שהמלאכים  לכך  גרם   מה 

שמחפשים אותו?

בני אדם ומלאכים. מי מחפש את מי?
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"וַּיִפְּגַע ּבַּמָקֹום"
)בראשית כ"ח, י"א(

כשיעקב היה רווק - הוא חיפש את המלאכים. כשחזר נשוי 
הם חיפשו אותו 

מובא בזהר  בביאור החילוק בין הפסוק "ויפגעו בו מלאכי אלקים" שנאמר כש"יעקב 
הלך לדרכו" בבואו מָחָרן לאחרי גמר עבודתו, להפסוק2 "ויפגע במקום" שנאמר ביעקב 

בלכתו לָחָרן:

"תא חזי כד נפק יעקב למיהך לחרן בלחודוי הוה דלא אינסיב מה כתיב ויפגע במקום . 
. השתא דאנסיב והוה אתי בכלהו שבטין, כביכול משריין עלאין פגעין בי' ואתחננו לי', 
דכתיב ויפגעו בו, אינון אהדרו למפגע בי'. בקדמיתא איהו ויפגע במקום, השתא אינון 

ויפגעו בו . . בקדמיתא בלילה בחלמא, השתא בחיזו דעינא וביממא".

]"בוא וראה, כשיצא יעקב ללכת לחרן, היה לבדו, שלא ִנָשא. מה כתוב? ויפגע במקום... 
כעת שִנָשא, והיה בא עם כל השבטים, כביכול המחנות העליונים פגשו בו והתחננו לו, 
 - הם  וכעת  במקום,  הוא  ויפגע   – בראשונה  בו.  להפגש  חזרו  הם  בו.  ויפגעו  ככתוב 

ויפגעו בו... בראשונה בלילה בחלום, וכעת במראה העין וביום"[.

כלומר: כאשר יעקב היה קודם העבודה, ורק הוא לבדו – הוצרך לילך ולחפש כו' עד 
ש"ויפגע במקום". ולא עוד אלא שגם לאחרי זה לא היה מראה הסולם אלא בחלום; 
"אחיו"(,  בשם  בכתוב3  )שנקראים  בניו  עם  ביחד  עבודתו,  לאחרי  מָחָרן  בבואו  אבל 
ופעולתו עד למטה מטה, שזהו ענין  וביחד עם כל עבודתו  באופן ד"מטתו שלימה", 
ה"צאן"4 - אזי אינו צריך לחפש כו', אלא אדרבה: מחפשים אותו, כמו שכתוב "ויפגעו 

בו מלאכי אלקים". ולא עוד אלא שאין זה בחלום, אלא בהקיץ.

לעורר  כדי  שבאה  דלעילא  אתערותא  בענין  כידוע5   – חסידות  פי  על  בזה  והענין 
אתערותא דלתתא, שאינה אלא באופן מקיף, ולא יודעים אם יהיה לה קיום, ויש צורך 
ועד שנעשה "אתר  כן כשישנה אתערותא דלתתא,  כו'; מה שאין  בכמה השתדלויות 
שלים"6 – הרי זה ממשיך ומכריח כביכול את האתערותא דלעילא שבערך האתערותא 
דלעילא  מהאתערותא  שלמעלה  דלעילא  האתערותא  את  גם  זה  ולאחרי  דלתתא, 

שבערך לאתערותא דלתתא.

1( ח"א קסה, א.

2( ויצא כח, יא.
3( שם לא, מו ובפרש"י.

4( ראה תו"א ויצא כג, ג. תו"ח שם לח, ב.
5( לקו"ת ויקרא ב, ב ואילך. שה"ש כב, ב ואילך.

6( זח"ג צ, סע"ב.

בני אדם ומלאכים. מי מחפש את מי?
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כשיהודי מקרב עוד יהודי ועוד יהודי, הוא לא צריך לחפש את 
מלאכים, השפע מלמעלה מחפש אותו

וזוהי כללות ההוראה בהנוגע לכל אחד ואחת בעבודה בפועל:

כל זמן שיהודי עובד עבודתו בנוגע לעצמו, הנה ככל שתגדל מעלתו ומעלת עבודתו, הרי 
כל זמן שהוא יחיד, אזי הסדר הוא באופן ד"ויפגע במקום", היינו, שצריך להשתדלות 
כדי לפגוע ולפעול במקום, וגם לאחרי ההשתדלות כאשר סוף כל סוף פוגע במקום, 

הרי זה רק באופן של חלום;

וממלא  יהודי,  ועוד  יהודי  עוד  יהודי,  עוד  להעמיד  עבודתו  עובד  יהודי  כאשר  אבל 
שליחותו באופן המתאים להשליחות שהוטלה עליו, מבלי הבט על כך שהשליחות שלו 
היא ב"ָחָרן", רחוק מארץ ישראל – אזי אופן ההמשכה מלמעלה הוא באופן ד"ויפגעו 
בו מלאכי אלקים", שאינו צריך לחפש ולהשתדל כו', כיון שמלמעלה מציעים לו עזר 

וסיוע בעבודתו ובמילוי כל צרכיו, ולא בחלום אלא בהקיץ כו'.

וענין זה נוגע לכל אחד ואחת מישראל, כולל גם יושבי אוהל – שגם מהם נדרשת העבודה 
בעולם, כל אחד לפי ענינו ולפי השליחות שמטילים עליו, ובלשון חכמינו ז"ל7 "שגזר 

עליה אדם הראשון כו'", באיזה "ארץ" ובאיזה קו תהיה התעסקותו.

וזוהי נקודת הענין שראינו אצל רבותינו נשיאינו שהדגישו ותבעו ביותר את העבודה 
עם הזולת, ובאופן שאין נקי מעבודה זו – שכן, ככל שתגדל העבודה בעצמו, הרי זה על 
דרך הענין ד"ויפגע במקום" לגבי הענין ד"ויפגעו בו מלאכי אלקים" שנעשה על ידי 

העבודה עם הזולת.

 משיחת יום ג' פ' לך לך, ד' מרחשון, ה׳תשכ״א. רשימת השומעים בלתי מוגה
)תורת מנחם ה’תשכ”א ח”א ע’ 187(

7( ברכות לא, א. )"מאי דכתיב 'בארץ אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם'? כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתישבה"(
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שמביאה  דלתתא  אתערותא  של  המושג  את  מביא  הרבי  לעיל  בשיחה 
אתערותא דלעילא, וזה ממשיך לאחר מכן אתערותא דלעילא גבוהה עוד 
יותר. ובכך מסביר את העובדה שדווקא לאחר העשרים ושתיים שנה שהיה 
יעקב בחרן, הקים משפחה גידל ילדים ופעל על הזולת, אז המלאכים באו 
אתערותא  היא  הזולת  עם  שהעבודה  משום  בהקיץ.  אליו  והתגלו  אליו 
דלתתא, וזה מביא אתערותא דלעילא שגבוהה יותר מאתערותא דלעילא 

רגילה - מלאכים שמחפשים אותך, ומתגלים אליך בהקיץ.

ואתערותא  דלתתא  אתערותא  של  המושג  את  ללמוד  טובה  הזדמנות  זו 
דלעילא בחסידות. אנו מצרפים בזאת כתבה של הרב מנחם ברוד בשיחת 

השבוע, בה הוא מסביר את המושג הזה בטוב טעם

אתערותא דלעילא ואתערותא דלתתא 
לעבודת-ה'.  גדול  צימאון  ובליבו  בבוקר  אדם  קם  לעין,  נראית  סיבה  בלי  פתאום, 
קשים  שהיו  דברים  מצווה.  לקיום  תורה,  ללימוד  בכוונה,  לתפילה  רב  חשק  בו  יש 
וכבדים, נעשו לפתע קלים. ממש מהפך פנימי מן הקצה אל הקצה. חולף יום ועוד יום, 
וההתלהבות נשמרת. האיש כבר מדמה בלבו שחל בו שינוי מהותי. ופתאום הצימאון 

הזה נגוז ונעלם, והכול חוזר לקדמותו.

מצב זה מוגדר כהארה מלמעלה שאדם זוכה בה, מבלי להיות ראוי לה. כל עוד נמשכת 
אך  ובמצוות.  בתורה  לעסוק  עז  ורצון  לה'  גדולה  אהבה  מרגיש  הוא  הזאת,  ההארה 
מאחר שהוא עצמו עדיין אינו מוכן נפשית להתעוררות זו, על-כן חוזר הכול לקדמותו 

עם הסתלקותה של ההארה העליונה.

משל המכונית
'אתערותא-דלתתא'  החסידות:  בתורת  יסודיים  מושגים  לשני  אותנו  מביא  זה  דבר 
'אתערותא- מלמעלה(.  )=התעוררות  ו'אתערותא-דלעילא'  מלמטה(  )=התעוררות 
דלתתא' היא התעוררות נפשית שבאה מצד האדם. הוא מעורר את ליבו לעבודת-ה', 
מתגבר על חומריותו ומנסה להתרומם ולהגיע לקירבת אלוקים. 'אתערותא-דלעילא' 

היא רוח-טהרה שנופלת על האדם מלמעלה, מבלי שהוא עצמו יהיה מוכן וראוי לכך.

מבחינת  יתרון  יש  ל'אתערותא-דלעילא'  חברתה.  על  יתרון  מהשתיים  אחת  לכל 
עוצמתה. מכיוון שהיא באה מלמעלה, מבלי להיות תלויה במצבו של האדם, יש בה 
עוצמה רבה והיא מקפיצה אותו בבת-אחת לדרגות גבוהות. אך חסרונה של התעוררות 
זו הוא, שהיא לא באה בכוחו של האדם, וממילא אינה 'שלו'. בהיגוז ההתעוררות, יחזור 
על-ידי  שנמשכת  חלש,  מנוע  בעלת  למכונית  דומה  הדבר  הראשוני.  למצבו  האדם 
מכונית מירוץ - היא מגיעה בבת-אחת למהירויות גבוהות, אך ברגע שתישאר לבדה, 

העשרה
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תחזור לקרטע באיטיות.

התעלה  עצמו,  את  זיכך  אדם  כאשר  ה'אתערותא-דלתתא'.  של  הגדול  יתרונה  זהו 
מחומריותו והגיע לדרגה כלשהי של קירבה אל הקב"ה - זהו הישג אמיתי ובר-קיימא. 
הוא הגיע לזה בכוחות עצמו, ולכן יש לדרגה רוחנית זו קיום משלה. לאידך גיסא, לאן 
מזו שיכולה  נמוכה בהרבה  יכול האדם להגיע בכוחות עצמו? הוא מגיע לדרגה  כבר 
בכוח  נוסעת  הקטנה  כשהמכונית   - המכונית  במשל  להרימו.  ה'אתערותא-דלעילא' 
המנוע העצמי שלה, היא אמנם בטוחה במהירותה זו ואין היא תלויה באחרים, אך זו 

מהירות נמוכה למדי.

דחיפה בלבד
בכל אחת מהשתיים יש איפוא מעלה וחיסרון. אך כל זה נכון רק כאשר כל אחת פועלת 
בפני-עצמה. כשנוצר שילוב בין ה'אתערותא-דלתתא' ל'אתערותא-דלעילא' - כי אז 
מצטרפים היתרונות של שתיהן, וזו השלימות האמיתית. ה'אתערותא-דלעילא' צריכה 
להביא מיד 'אתערותא-דלתתא' מצד האדם, ואז יזכה ל'אתערותא-דלעילא' גבוהה עוד 

יותר כמתנה מלמעלה, ובכוחה יגיע ל'אתערותא-דלתתא' חזקה יותר, וחוזר חלילה.

כמו מכונית שאין לה כוח להתניע ולהתחיל לנסוע. היא מקבלת דחיפה, אך המטרה 
אינה שתיסע כך עד שתיעצר, אלא שבעזרת הדחיפה יופעל מנועה העצמי והיא תתחיל 
יותר,  גבוהה  מהירות  לרמת  לעלות  מתקשה  כשהיא  אחר-כך,  בכוח-עצמה.  לנסוע 
נותנים לה שוב דחיפה, חזקה יותר מהראשונה, והמכונית הקטנה מנצלת דחיפה זו כדי 

להתייצב במהירות החדשה, וכך הלאה.

כשאדם מרגיש שבוערת בליבו התעוררות פתאומית לעבודת הבורא, עליו להבין שזו 
רק 'דחיפה' שמטרתה לעוררו להתחיל לפעול בכוח עצמו. אסור לו להסתפק בפעילות 
בכוח ההתעוררות מלמעלה, אלא עליו לנצל כוח זה כדי להפעיל את כוחותיו-שלו. כך 
יקבל ממנה כוח כדי  יפול בהיעלם ה'אתערותא-דלעילא', אלא אדרבה,  יבטיח שלא 

לפעול ב'אתערותא-דלתתא'.

שיחת השבוע

והאדם  דלעילא,  אתערותא  מגיע  שקודם  הוא  בחסידות  הכללי  )ההסבר 
הוא  ואז  משלו,  דלתתא  לאתערותא  זה  את  ולנצל  זה  את  לממש  צריך 
ממשיך אתערותא דלעילא שגבוהה יותר מהאתערותא דלעילא הראשונית.  
הנושא  עם  גם  מתאים  בחסידות,  הכללי  שההסבר  לומר  יש  לכאורה 
שמדובר בשיחה. התגלות המלאכים הראשונה היתה האתערותא דלעילא 
המלאכים  וגילוי  דלתתא,  האתערותא  היתה  בחרן  העבודה  הראשונית, 
בפעם השניה בהקיץ, היה האתערותא דלעילא שגבוהה יותר מהאתערותא 
דלעילא הראשונית.  יש לציין שבשיחה ההסבר מתמקד רק בכך שלאחרי 
גבוהה  דלעילא  אתערותא  מגיעה   - דלתתא  אתערותא   - בחרן  העבודה 
לאתערותא  בהמשך  היתה  בחרן  דלתתא  שהאתערותא  מפרט  ולא  יותר, 

דלעילא של חלום יעקב. (
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מקורות:

מקור 1
חומש בראשית, פרק כ״ח פסוק י׳ ואילך

ַבע; ַויֵֶּלְך, ָחָרָנה.   ֵאר שָׁ י ַויֵֵּצא ַיֲעקֹב, ִמבְּ

ְמַרֲאׁשָֹתיו;  ם  ַויָּשֶׂ קוֹם,  ַהמָּ ֵמַאְבֵני  ח  קַּ ַויִּ ֶמׁש,  ַהשֶּׁ י-ָבא  כִּ ם,  שָׁ ַויֶָּלן  קוֹם  מָּ בַּ ְפגַּע  ַויִּ יא 
קוֹם ַההּוא.   מָּ ב, בַּ כַּ שְׁ ַויִּ

ָמְיָמה; ְוִהנֵּה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים, עִֹלים  יַע ַהשָּׁ ב ַאְרָצה, ְורֹאׁשוֹ, ַמגִּ ם ֻמצָּ יב ַויֲַּחלֹם, ְוִהנֵּה ֻסלָּ
ְויְֹרִדים ּבוֹ.

ר  ב ָעָליו ַוּיֹאַמר ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואלֵֹהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ יא ְוִהנֵּה ְיהָוה ִנצָּ
ֶננָּה ּוְלַזְרֶעָך׃ ה ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְלָך ֶאתְּ ַאתָּ

חֹת  פְּ ל־ִמשְׁ ה ְוִנְבֲרכּו ְבָך כָּ ה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגבָּ ֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצתָּ ָימָּ יב ְוָהָיה ַזְרֲעָך כַּ
ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך׃

לֹא  י  כִּ ַהּזֹאת  ֶאל־ָהֲאָדָמה  בִֹתיָך  ַוֲהשִׁ ֵלְך  ר־תֵּ ֲאשֶׁ כֹל  בְּ יָך  ַמְרתִּ ּושְׁ ְך  ִעמָּ ָאנִֹכי  ְוִהנֵּה  יג 
י ָלְך׃ ְרתִּ בַּ ר־דִּ יִתי ֵאת ֲאשֶׁ ר ִאם־ָעשִׂ ֶאֱעָזְבָך ַעד ֲאשֶׁ

י׃ קוֹם ַהזֶּה ְוָאנִֹכי לֹא ָיָדְעתִּ מָּ ָנתוֹ ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ְיהָוה בַּ יַקץ ַיֲעקֹב ִמשְּׁ יד ַויִּ

ָמִים׃ ַער ַהשָּׁ ית ֱאלִֹהים ְוֶזה שַׁ י ִאם־בֵּ קוֹם ַהזֶּה ֵאין ֶזה כִּ יָרא ַוּיֹאַמר ַמה־ּנוָֹרא ַהמָּ טו ַויִּ

צֹק  ָבה ַויִּ ם אָֹתּה ַמצֵּ ם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַויָּשֶׂ ר־שָׂ ח ֶאת־ָהֶאֶבן ֲאשֶׁ קַּ ּבֶֹקר ַויִּ ם ַיֲעקֹב בַּ כֵּ טז ַויַּשְׁ
ּה׃ ֶמן ַעל־רֹאשָׁ שֶׁ

ם־ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה׃ ית־ֵאל ְואּוָלם לּוז שֵׁ קוֹם ַההּוא בֵּ ם־ַהמָּ ְקָרא ֶאת־שֵׁ יז ַויִּ

ר ָאנִֹכי הוֵֹלְך  ֶרְך ַהזֶּה ֲאשֶׁ דֶּ ָמַרִני בַּ ִדי ּושְׁ ר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר ִאם־ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעמָּ דַּ יח ַויִּ
ְוָנַתן־ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש׃

ית ָאִבי ְוָהָיה ְיהָוה ִלי ֵלאלִֹהים׃ לוֹם ֶאל־בֵּ י ְבשָׁ ְבתִּ יט ְושַׁ

ֶרּנּו  ר ֲאַעשְּׂ ן־ִלי ַעשֵּׂ תֶּ ר תִּ ית ֱאלִֹהים ְוכֹל ֲאשֶׁ ָבה ִיְהֶיה בֵּ י ַמצֵּ ְמתִּ ר־שַׂ כ ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאשֶׁ
ָלְך׃

רש״י על פסוק יב׳

ָאֶרץ ֵאין יוְֹצִאים  ּוּוהּו בָּ לִּ ְך יוְֹרִדים? ַמְלָאִכים שֶׁ ה ְוַאַחר כָּ ִחלָּ עולים וירדים. עוִֹלים תְּ
חּוָצה ָלָאֶרץ, ְוָעלּו ָלָרִקיַע ְוָיְרדּו ַמְלֲאֵכי חּוָצה ָלָאֶרץ ְלַלּווֹתוֹ: 
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מקור 2
חומש בראשית פרק ל״ב פסוק ב׳

עּו-בוֹ, ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים.   ְפגְּ ב ְוַיֲעקֹב, ָהַלְך ְלַדְרּכוֹ; ַויִּ

קוֹם ַההּוא, ַמֲחָנִים. ם-ַהמָּ ְקָרא שֵׁ ר ָרָאם, ַמֲחֵנה ֱאלִֹהים ֶזה; ַויִּ ֲאשֶׁ ג ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב כַּ

רש״י:

אּו ִלְקָראתוֹ ְלַלּווֹתוֹ ָלָאֶרץ: ָרֵאל בָּ ל ֶאֶרץ ִישְׂ ויפגעו בו מלאכי אלהים. ַמְלָאִכים שֶׁ

ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  ל  ְושֶׁ אן  כָּ ַעד  ִעּמוֹ  אּו  בָּ שֶׁ ָלָאֶרץ  חּוָצה  ל  שֶׁ ַמֲחנוֹת,  י  תֵּ שְׁ מחנים. 
אּו ִלְקָראתוֹ בָּ שֶׁ

מקור 3
תורת מנחם חלק ד' עמוד 77

כשתובעים שצריכים לעסוק עם הזולת – ישנם הטוענים שחבל על איבוד הזמן 
שיכולים וצריכים לנצלו ללימוד התורה. 

והמענה לזה – שעל-ידי ההתעסקות עם הזולת זוכים ל"שערי הצלחה" בלימוד 
התורה באופן שלמעלה מדרך הטבע, כמו שכותב אדמו"ר הזקן ש"נעשים מוחו 
ולבו זכים אלף פעמים ככה", ובמילא, לא זו בלבד שאינו מפסיד מזמן הלימוד, 
אלא אדרבה, בזמן שלומד תורה הרי הוא מצליח אלף פעמים ככה, ולדוגמא: 
בזמן מועט של מחצית השעה, מצליח להספיק במדה מרובה שעל דרך הרגיל 

זקוקים בשביל זה משך זמן של חמש מאות שעות!
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סיפור
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הזולת,  עם  הרוחנית  העבודה  חשיבות  את  מדגיש  הרבי  בשיחה 
לכאורה  נעלית.  רוחנית  המשכה  מלמעלה  לו  ממשיכים  שאז 
שממשיכים  שגורמת  לזולת,  גשמית  עזרה  עם  זאת  לקשר  אפשר 
פעמים  הזכיר  שהרבי  )נקודה  בגשמיות  ברכה  מלמעלה   לו 
הנלמד. לנושא  להתחבר  הלומדים  על  יקל  זה  לכאורה   רבות(. 
נפלאה. בצורה  זאת  נקודה  שמבטא  חסידי  סיפור  מופיע   להלן 

בזכות הכנסת אורחים

בשופי,  אמנם  מצויה  הייתה  פרנסתם  בילדים.  נפקדו  לא  וזוגתו  אליעזר  ר' 
אורחים  כמכניסי  ידועים  היו  הם  בטן.  לפרי  זכו  לא  הם  אך  דבר,  להם  חסר  ולא 
מצות  על  ״מבזבזים״  היו  הונם  רוב  ואת  במועט,  מסתפקים  היו  לפרנסתם  גדולים. 
של  בפקודתו  מיוחדים  שליחים  יוצאים  היו  בשבתו  שבת  מדי  אורחים.  הכנסת 
סועדים  היו  שבת  מדי  כך,  לביתו.  ולהכניסם  אורח  עוברי  אחרי  לחזר  אליעזר  ר' 
בביתו. ללון  נשארים  היו  מהם  ורבים  אורחים,  לשלושים  קרוב  שולחנו   על 

פעם, ביום שבת קודש, לאחר הסעודה השנייה, נכנס הביתה אורח עני, בידו מקל ועל 
באמצע  אורח  מופיע  ״כיצד  תמהו:  שעה  באותה  בבית  ששהו  האורחים  תרמיל.  גבו 
השבת ביישוב קטן זה? מן הסתם הגיע ההלך ממרחק בשבת עצמה, ועבר על איסור 

שבת לצאת מחוץ לתחום שבת! לפנינו אדם המחלל שבת בפרהסיה!״.

אולם ר' אליעזר לא בייש את העני, לא גער בו ואף לא חקר אותו. אדרבה, הוא ניגש 
מיד לשרתו והגיש לו כוס כדי לקדש על היין, ואף כיבדו במנה ראויה ודשנה לסעודת 
בה. ללון  מיטה  לאורח  ר' אליעזר  הציע  מיד אחרי הסעודה  בכך,  די  לא   השבת. אם 
בסעודה שלישית שוב כיבד ר' אליעזר את האורח העני, והגיש לו בעצמו את סעודתו. 
האורחים החלו גוערים ומצערים את בעל הבית: ״הייתכן? לכבד יהודי מחלל שבת? 
אפילו אברהם אבינו, גדול מכניסי האורחים דאג שמיד בתום הסעודה יברכו אורחיו 

ברכת המזון, ומי שלא הסכים מרצון - היה אברהם מכריחו…״.

כשנזכר  אך  בבכי.  ופרץ  צדדי  לחדר  נכנס  הקשות,  טענותיהם  את  אליעזר  ר'  שמע 
בנוח  מרגיש  הוא  אין  שמא  בלבו  הרהר  האורחים,  שאר  בין  לבדו  יושב  שהאורח 
תוקף. במשנה  האורח  את  לכבד  והמשיך  האורחים  לחדר  חזר  מיד   בחברתם. 
לדרכו.  פנה  ראשון  ביום  ורק  שבת,  במוצאי  גם  אליעזר  ר'  אצל  ללון  האורח  נשאר 
השבת. חילול  אודות  על  מאום  לו  הזכיר  ולא  לדרכו,  אותו  ליווה  הבית   בעל 
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מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 9
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הוא  לך שאני  ״דע  אליעזר:  לר'  האורח האלמוני  ולפתע אמר  יחדיו,  צעדו השניים 
ולא  בניסיון  שעמדת  זו,  זכות  לנסותך!  כדי  אותי  שלחו  השמים  מן  הנביא!  אליהו 

ביישת את אורחך, תעמוד לך, ובקרוב תזכה לבן שיאיר את עיני ישראל״.

״כשיהיה הילד בן שנתיים וחצי״, המשיך אליהו הנביא, ״עליך למסור לו את הדברים 
הבאים: ה' אלקים, אלקי השמים והארץ,ממנו תירא, ומשום בריאה בעולם לא תירא 

מבלעדיו יתברך״. 

ברכתו של אליהו הנביא התקיימה, וכעבור זמן נולד לו בנו יחידו, הלא הוא רבי ישראל 
בעל שם טוב.

 מתוך הספר ״הפרשה החסידית״ עמוד 79
)עובד על פי ספר השיחות, תרצ״ז, עמ' 161. תש״א, עמ' 43(


