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פרשת לך לך
הנך הרה ויולדת בן )טז ,יא(
בספר "אגרות לחם שלמה״ להגה׳׳ק משאלמויא זי׳׳ע מובא כאן רמז נפלא בפסוק זה ,וכך כותב :סיפר
לי דודי כשהיה בלבוב אצל הגאון רבי צבי אורנשטיין מלבוב זי״ע והשתעשע עמו בדברי תורה .כשרצה
ללכת ולוה אותו הגאון ועמדו על הפתח ,אמר לו הרב מלבוב :אספר לכבודו מעשה אשר בודאי יהיה מאד
חשוב אצלו :הנה הרב הגאון רבי דוד מפאדהייץ ז״ל ,בן הגה״ק בעל הקצות החושן זי״ע ,סיפר לי,
כשהדפיס את ספר הנפלא "אבני מלואים" מאביו הקצות החושן ,לא היה יכול למכרם ,היות שאביו היה
מתנגד לחסידים ,וכן היה הרב הנ׳׳ל מתנגד גדול ,על כן לא קנו ממנו החסידים את הספר ,והיה צר לו
מאד על זה ,ולא ידע עצה בנפשו מה לעשות .אך פעם אחת בנסעו בדרך ,נכנס לאיזה אכסניה אצל איש
אחד ת׳׳ח וחסיד ,וקירב אותו החסיד מאד ,מכיון שראה שהוא ת׳׳ח והיה מפורסם כבנו של הקצות
החושן ז׳׳ל אשר היה נכבד וחשוב מאד בעיניו .ואמר לו האיש :איעצך עצה שתיסע לקאזניץ ,אל המגיד
הקדוש בעל העבודת ישראל זי״ע ,והוא יקרב אותך ויכבדך ,ויקנה ממך הספר ,ויתן לך מכתב בשבח
הספר הנ"ל ,ואז תמכור את כל הספרים שיש לך כרצונך ,כי כל האנשים המסתופפים בצלו ימהרו לקנות
הספר מכבודו .אך תנאי אחד אבקשך ,כי תזכיר את שמי לפני הרבי ,כי חשוך בנים אני ,ויברכני להיפקד
בזרע של קיימא .וישמע הרב מפאדהייץ לעצתו ,אף שהיה קשה לפניו ליסע אל רבי רבן של חסידים ,אבל
הבין שזה יועיל למכור ספרי אביו ז׳׳ל ,ע"כ שמע לעצתו ,וגם הבטיח שיזכיר את שמו לפני הרבי כבקשתו.
כשהגיע לקאזניץ ,הלך מיד לבית הרבי ,ומיד התירו לו להיכנס מפני מע"כ .שאל אותו הרבי :מה בקשתך?
וענה לו :אני הרב מפאדהייץ בן הקצות החושן ,והדפסתי ספר 'אבני מלואים' על שו"ע אשר חיבר אבי ז"ל,
אבל לא אוכל למכרו ,ויעצני מאן דהו שאסע אל כבודו לבקש ממנו שיכתוב לי כתב מליצה לאנשי שלומו.
מיד כיבדו הרבי ואף קנה ממנו ספר אחד ,וכתב לו מליצה טובה ,בירכו ונסע לדרכו.
כשכבר היה רחוק מקאזניץ נזכר שלא הזכיר את אותו האיש לפני הרבי ,ונצטער מאד כי מעל בשליחותו,
ושב מיד בחזרה לקאזניץ ,ובא לפני הרבי ואמר ,כי שכח להזכיר את פב׳׳פ שיפקד בזרע של קיימא .אמר
לו הרבי :הרי המלאך הממונה על הריון בגימטריא ע׳׳ה .יאמר לי א"כ מעלת כבוד תורתו היכן נרמז דבר
זה? השיב הרב מפאדהייץ מיד :שמבואר בגמרא )נדה טז (:דמלאך הממונה על ההריון 'לילה' שמו,
שנאמר )איוב ג' ב'( "והלילה אמר הורה גבר" ,וגימטריא של 'לילה' הוא ע׳׳ה.
השיב לו הרבי :יפה אמר כבודו ,אבל אתם הבאתם ראיה ממקום של חושך  -לילה ,אך אני יביא לכם
ראיה ממקום של 'אור' .דהנה בפרשת לך לך כשהמלאך אמר להגר ,הנך הרה וילדת בן' ,הנך' בגימטריא
ע"ה ,וכיון ש''הנך בגימטריא ע"ה ,על כן יפקד האיש הנ׳׳ל פב׳׳פ בבן זכר! ונפרד ממנו שוב לשלום.
מיד נסע משם הרב מפאדהייץ ,ומכר אח"כ במחיר טוב את כל הספרים ,כי כל החסידים קנו את הספר
במחיר מלא .ובאותו שנה אף נולד לחסיד הנ׳׳ל בן זכר ,ולא נפל מדבריו ארצה!...
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