
The Zohar notes an interesting distinction 
in Torah’s description of the angels who met 
Yaakov on his way out of and into the Land 
of Israel. Who searched for whom, and why?
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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.

בני אדם ומלאכים. מי מחפש את מי?
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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.
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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.

Fuתו”מ ה’תשכ”א ח”א ע’ 187.
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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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"And he arrived at the place”
)B’reishit 28:11(

Single vs. Married
When Yaakov returned to Israel after his years in Charan, the verse says, “And 
the Angels of Hashem came to him.”1 Years earlier, when he left Israel, it says, 
“And he came to the place” [where he dreamed of angels].2

The Zohar explains:3

“When Yaakov went out to Charan, he was unmarried. And the verse states, ‘And 
he came to the place.’ After he was married and returned with all the tribes, it 
was as if the camps of angels met him and entreated him, as it is written, ‘And 
the angels of Hashem came to him.’ They came to meet him. At first, he ‘came to 
the place.’ But now, they, i.e. the angels - ‘came to him.’ ... Also, at first, he saw 
them at night in a dream. Now he saw them with his eyes during the daytime.”

In other words, before Yaakov had embarked on fulfilling his life’s mission, still 
as a single man, he was forced to go and search for the place [of G-d, where 
he had the vision of angels]. And more so: His vision of the angels on a ladder 
was only in a dream. But when he returned from Charan after carrying out 
his mission, together with his sons (whom the verse calls “his brothers”),4 with 
a wholesome family, along with the product of his years of work, the sheep,5 

(along with their spiritual equivalents), he no longer needed to seek them out. 
To the contrary: they searched for him, as the verse says, “and the angels of 
Hashem met him.” And moreover: it wasn’t in a dream, it was in broad daylight.

Chassidism explains6 that when Hashem sends a revelation from above (called 
it’aruta dili’eilah) in order to inspire the individual (called it’aruta dilitata), 
the revelation doesn’t ‘permeate’ the subject. In other words, its impact isn’t 

1) Bireishit 32:2

2) Ibid. 28:11

3) Vol. 1 165a.

4) Bireishit 31:46. See Rashi.

5) See Torah Or Vayetze pg. 23c. Vayishlach pg. 39c.

6) Likutei Torah Vayikra pg. 2b and on. Shir Hashirim pg. 22b 
and on.

Humans and Angels;  
Who Needs Whom?
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guaranteed; the individual must act for the revelation to have lasting results. 
However, when the individual begins with his own deeds, and reaches higher 
spiritual levels on his own,7 it is guaranteed to produce a revelation (and 
continued revelations) from above.

When the Angels Look for You
This is a lesson for every person’s personal life mission:

If a Jew occupies himself with only his own spiritual goals, he will remain be a 
loner no matter how high he reaches, and he will always need to ‘search’ for his 
‘place.’ And even after finding it, it will be only in the form of a ‘dream.’

But when a Jew embraces his mission to educate one Jew, than another, and 
then another, and fulfills his mission as it should be fulfilled, notwithstanding 
the fact that his mission brings him to Charan, far from the Land of Israel - then, 
God’s blessing comes in the form of ‘angels seeking him out.’ He doesn’t need to 
search for it; heaven offers its help and assistance in whatever he may need - 
and not in a dream, but in reality.

This task is expected of every single Jew, even those who pursue full time Torah 
study. They too, each have a unique mission to accomplish in the world. Our 
Sages taught8  that Adam, the first man, designated the purpose of every location 
in the world, meaning, that every place - and every person - has a designated 
mission and purpose. 

Indeed, the Chabad Rebbes emphasized the importance of spreading Judaism 
to other Jews and noted that this is the obligation of every individual without 
exception. For, no matter how much one invests in his own spiritual growth, he 
will always be “searching out G-d” instead of “G-d searching him out” as a result 
of engaging with others.

4 Cheshvan 5721 
(Toras Menachem vol. 1 pg. 187)

7) See Zohar vol. 3 pg. 90b.

8) Tractate Berachot 31a.
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In the above Sicha, the Rebbe references the concept of ‘it’aruta 
dili’eila’ and ‘it’aruta dilitata,’ in order to explain the change in 
the angels’ conduct following Yaakov’s twenty-two-year sojourn 
in Charan.

This is a good opportunity to discuss the meaning of these terms. 
The following is based on Rabbi Menachem Brod’s essay in Sichat 
Hashavuah.

The Racecar, the Weak Car and the Boost
There are times when a person wakes up in the morning with newfound 
inspiration for all things spiritual. Suddenly, he feels passion in his prayer, joy in 
his Torah study and enthusiasm in his Mitzvot. Deeds that felt so arduous just a 
day earlier are now infused with new life. The individual may begin to suspect 
that the change within him is permanent. Then, just as sudden as it arrived, the 
inspiration flutters and disappears. 

This brings us to two foundational concepts in Chassidic teachings: “It’aruta 
dili’eila” and “it’aruta dilitata.” Translated literally, “Inspiration from above” and 
“Inspiration from below.”

“Inspiration from below” refers to personal motivation: when a person makes the 
personal effort to rise to a more spiritual plane. “Inspiration from above” refers 
to moments of sudden inspiration. Those moments are G-dly interventions, in 
which he feels inspired for no apparent reason. 

Each has an advantage. A G-dly intervention feels far more powerful. It envelopes 
you regardless of your spiritual condition and instantaneously catapults you to 
great spiritual heights. But to its disadvantage, you cannot take personal credit 
for it, nor can you call it your own. As soon as the inspiration dissipates, you 
will revert to your initial condition. You are like a car with a weak engine being 
pulled by a race car. While it can quickly reach high speeds, it will slow down as 
soon as it is left to its own devices.

Further Reading
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This is the advantage of the personal motivation. When you slowly and 
painstakingly polish your character, climbing rung after rung of spirituality, 
your achievements are genuine and enduring. Something you created will 
therefore remain with you forever. However, a mortal human being can only 
accomplish so much. Your own efforts will not bring you the same levels of 
spirituality as the instantaneous G-dly revelation. To employ the car analogy: 
when the weaker car drives with its own engine, its speed is consistent and 
dependable, but it will never overtake the racecar. 

However, these disadvantages exist only when each form of inspiration is 
independent of the other. When G-dly inspiration is coupled with personal 
motivation, each complements the other. In the best scenario, G-dly inspiration 
prompts personal motivation, and the resulting efforts are rewarded with 
further G-dly inspiration, which engenders further personal motivation, and so 
on and so forth.

It is like a car that is too weak to start on its own. Sometimes, a minor boost 
can send it on its way. It does not replace the car’s own engine; that small boost 
will allow the engine to find the personal energy to continue. And when the car 
reaches a more difficult incline, a second boost will help it carry on once again.

When you feel a sudden urge to strengthen your spirituality, remember that 
it is only a boost. Don’t coast with its energy. Instead, couple it with your own 
personal motivation. Ensure that when the G-dly inspiration dissipates, you 
have enough personal strength to take you to the next bend.

Sichat Hashavua

Chassidic teaching normally explain that personal motivation 
is often sandwiched by two G-dly interventions. The first G-dly 
revelation inspires your personal motivation, and that, in turn, 
is rewarded with further revelation. 

This Sicha expresses a similar idea. The first revelation of the 
angels represents G-dly intervention. Yaakov’s work in Charan 
constitutes his own personal motivation and effort, and the 
angels’ revelation upon his return represents the second G-dly 
revelation. However, the Sicha focuses on the second revelation 
which followed his years in Charan. It does not specify that the 
work in Charan was achieved through the initial revelation 
before his departure. 
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Sources:
Source 1
Bireishit 28:10-12, Rashi

Yaakov left Be’er Sheva and set out for Charan. 
And he came to the place and lodged there 
because the sun had set, and he took some 
of the stones of the place and placed [them] 
at his head, and he lay down in that place. 
And he dreamed and behold! a ladder set up 
on the ground and its top reached to heaven; 
and behold, angels of G-d were ascending and 
descending upon it. 

And Hashem was standing beside him and He 
said, “I am Hashem, the G-d of your father 
Avraham and the G-d of Yitzchak: the ground 
on which you are lying I will give to you and 
to your offspring. Your descendants shall be 
as the dust of the earth; you shall spread out 
to the west and to the east, to the north and 
to the south. All the families of the earth shall 
bless themselves by you and your descendants. 
Remember, I am with you: I will protect you 
wherever you go and will bring you back to this 
land. I will not leave you until I have done what 
I have promised you.” 

Yaakov awoke from his sleep and said, “Surely 
Hashem is present in this place, and I did not 
know it!” 

Shaken, he said, “How awesome is this place! 
This is none other than the abode of G-d, and 
that is the gateway to heaven.” 

Early in the morning, Yaakov took the stone 
that he had put under his head and set it up 
as a pillar and poured oil on the top of it. He 
named that site Bet El; but previously the name 
of the city had been Luz. 

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

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

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

ַההּוא.  

ב ַאְרָצה,  ם ֻמצָּ יב ַויֲַּחלֹם, ְוִהנֵּה ֻסלָּ
ְוִהנֵּה  ָמְיָמה;  ַהשָּׁ יַע  ַמגִּ ְורֹאׁשוֹ, 

ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים, עִֹלים ְויְֹרִדים ּבוֹ.

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

ֶננָּה ּוְלַזְרֶעָך׃ ְלָך ֶאתְּ

ֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצתָּ  יב ְוָהָיה ַזְרֲעָך כַּ
ְוִנְבֲרכּו  ה  ָוֶנְגבָּ ְוָצפָֹנה  ָוֵקְדָמה  ה  ָימָּ

חֹת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך׃ פְּ ל־ִמשְׁ ְבָך כָּ

כֹל  יָך בְּ ַמְרתִּ ְך ּושְׁ יג ְוִהנֵּה ָאנִֹכי ִעמָּ
ֶאל־ָהֲאָדָמה  בִֹתיָך  ַוֲהשִׁ ֵלְך  ר־תֵּ ֲאשֶׁ
ר ִאם־ י לֹא ֶאֱעָזְבָך ַעד ֲאשֶׁ ַהּזֹאת כִּ

י ָלְך׃ ְרתִּ בַּ ר־דִּ יִתי ֵאת ֲאשֶׁ ָעשִׂ

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

י׃ ָיָדְעתִּ

קוֹם  ַהמָּ ַמה־ּנוָֹרא  ַוּיֹאַמר  יָרא  ַויִּ טו 
ית ֱאלִֹהים ְוֶזה  י ִאם־בֵּ ַהזֶּה ֵאין ֶזה כִּ

ָמִים׃ ַער ַהשָּׁ שַׁ

ח ֶאת־ קַּ ַויִּ ּבֶֹקר  בַּ ַיֲעקֹב  ם  כֵּ ַויַּשְׁ טז 
ם  ַויָּשֶׂ ְמַרֲאׁשָֹתיו  ם  ר־שָׂ ֲאשֶׁ ָהֶאֶבן 
ּה׃ ֶמן ַעל־רֹאשָׁ צֹק שֶׁ ָבה ַויִּ אָֹתּה ַמצֵּ
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Yaakov then made a vow, saying, “If G-d 
remains with me, if He protects me on 
this journey that I am making, and gives 
me bread to eat and clothing to wear, 
and if I return safe to my father’s house—
Hashem shall be my G-d. And this stone, 
which I have set up as a pillar, shall be 
G-d’s abode; and of all that You give me, 
I will set aside a tithe for You.”

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

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

ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש׃

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

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

ֶרּנּו ָלְך׃ ר ֲאַעשְּׂ ַעשֵּׂ

רש״י על פסוק יב׳

ְוַאַחר  ה  ִחלָּ תְּ עוִֹלים  וירדים.  עולים 
ָאֶרץ  ּוּוהּו בָּ לִּ ְך יוְֹרִדים? ַמְלָאִכים שֶׁ כָּ
ְוָעלּו  ָלָאֶרץ,  חּוָצה  יוְֹצִאים  ֵאין 
ָלָאֶרץ  חּוָצה  ַמְלֲאֵכי  ְוָיְרדּו  ָלָרִקיַע 

ְלַלּווֹתוֹ: 

מקור 2
חומש בראשית פרק ל״ב פסוק ב׳

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

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

ַההּוא, ַמֲחָנִים.

Source  2
 Bireishit 32:2-3

And Yaakov went on his way, and angels 
of G-d met him. And Yaakov said when 
he saw them, "This is the camp of G-d," 
and he named the place Machanaim.

Rashi on verse 12: 

Ascending and descending: It states first 
ascending and afterwards descending! 
Those angels who accompanied him in the 
land of Israel were not permitted to leave 
the Land: they ascended to Heaven and 
angels which were to minister outside the 
Land descended to accompany him.
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Source 3
Toras Menachem vol. 4 pg. 77

When we encourage people to engage in 
spreading Judaism, some respond that their 
time could – and should – be used more 
productively through Torah study.

The response to them: By engaging with other 
Jews, you will see unnatural success in your 
Torah study. The Alter Rebbe writes that your 
“mind and heart will become refined one-
thousand-fold.” You won’t lose time from your 
studies. To the contrary, your Torah study will 
become one thousand times more successful. 
Through a short half-hour of Tora study, you 
will be able to achieve what is normally gained 
through five hundred such hours.

מקור 3
תורת מנחם חלק ד' עמוד 77

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

ללימוד התורה. 

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

זמן של חמש מאות שעות!

Rashi: 

And the angels of G-d met him: The 
angels who minister in the Land of Israel 
came to meet him in order to escort him 
into the Holy Land.

Two Camps [Machanayim]: [The 
Hebrew machanayim] means two camps 
— the one consisting of the angels 
ministering outside the Holy Land who 
had come with him thus far, the other, 
of those ministering in the Land of Israel 
who had come to meet him.

רש״י:

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

ָלָאֶרץ:

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

אּו ִלְקָראתוֹ בָּ שֶׁ

Sic
ha

 in
 He

br
ew

Fu
rth

er
 Re

ad
ing

Sic
ha

 in
 En

gli
sh

So
ur

ce
s

Sto
ry



11Sic
ha

 in
 He

br
ew

Fu
rth

er
 Re

ad
ing

Sic
ha

 in
 En

gli
sh

So
ur

ce
s

Sto
ry

Story

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 12

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(
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