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 85: ןגיליו

 )ל"ב ד'(  "וישלח יעקב מלאכים לפניו"
"  הק' אור החייםויעויין ב" הוא, " מיותרלפניולכאורה תיבת "

 ליישב ענין זה. ובעוד מפרשי התורה
ע"פ  -שעשה  מעשיו הטובים" מרמז על לפניוואפשר לומר ש"

צדקך". שקאי על המצוות לפניך  "והלך)ישעיה נח(: הפסוק 
וע"ז היתה תפילתו של יעקב שיגין עליו והמעש"ט של האדם, 
 זכות מצוותיו שעשה.

" שיעקב זכה אור הפנים" רומז על "לפניוש" גם אפשר לומר:
תורה כ"ג כ"ז( על הפסוק: ) 'ליקוטי מוהר"ןב' לכך, וכמובא

. וזהו אור הפניםסלה". שיעקב רומז על פניך יעקב  "מבקשי
 . מבקשי פניך יעקב סלה

" רצה להכניע את עשו, כמובא הארת פניםובכוח זה של "
ויבא יעקב שלם עיר כ''ז( על הפסוק: ")תורה  'לקוטי מוהר"ןב'

הקב"ה מושיע לעם  - דיעקבשופריה  -הארת פנים ", שע"י שכם
 ישראל בעת צרתם.

 

 )ל"ב, ה'( "עם לבן גרתי ואחר עד עתה"
 תרי"גששמרתי  תרי"ג טריאבגימ "גרתי"רש"י בפירושו: 

 ולא למדתי ממעשיו הרעים של לבן. ,מצוות
איך קיים את כל התרי"ג מצוות הרי לא הייתה לכאורה קשה 

"ישוב ארץ ישראל",  לו האפשרות לקיים כל המצוות כדוגמת
 וכדומה ?, שהרי היה בבית לבן או "כיבוד אב ואם"
 בישיבתי"ד שנים שלמד  שלימוד התורה אולם אפשר לומר:

כדברי המשנה: "שם ועבר" שקולה כנגד כל קיום התורה 
 ".כולםותלמוד תורה כנגד "

 

עניני המצוות הוי כאילו שלימוד תורה על  כן ניתן לומר:
כל העוסק ( על הקרבנות ":כדברי רז"ל )מנחות ק"יקיימם, 

 ". בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת
 

"תרי"ג"  ( גימטריא)עם הכולל"עבר" ו"שם ואפשר להוסיף: 
" אלו הי"ד שנים הוי כאילו שם ועברשזכות לימודו בישיבת "

 .התרי"ג מצוותל קיים כ
 

 )ל"ב, ה'( "עם לבן גרתי ואחר עד עתה"
 )רש"י(. 'ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים'

מצוות אכן מרומז בתיבת  תרי"גלכאורה קשה, ששמירת ה
 "גרתי". אך היכן מרומז שלא למד ממעשיו הרעים? 

היום אם בקולו : ע"פ מה המובא על בפסוק: "אולם י"ל
" אין לדחות למחר, וכמובא בעשיית הטוב" ש"תשמעו

'כי אין לו לאדם בעולמו כי   :רע"ב(תורה )ליקוטי מוהר"ן' ב'
אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו. כי יום המחרת הוא 

 '.  גמרי. היום אם בקולו תשמעו, היום דייקאעולם אחר ל
", אדרבה יש לדחותו ובכך סור מרעאך לעומת זאת ב"

שאם  -" מחרלהחלישו, וכמאמר החסידות "צא הלחם בעמלק 
 פ"והוא ע רוצים להילחם בעמלק יש לדחות את היצר למחר,

כי בעצם  ',אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש': הםדברי
 ובהמשך זוכים להכניעו ולבטלו. ,מחלישים אותוהדחייה 

פעמים ארבעה מה שיש  ,וכעין זה מובא בספרים הקדושים
בעבד "ויאמר"  לוט,אצל "ויתמהמה"  - שלשלת"בתורה טעם ה"

ימי בשבעת  "וישחט", יוסף הצדיקבניסיון  "וימאן" אליעזר,
 .המילואים

ם שאם האד ואפשר להוסיף, על כל ארבעת השלשלת כסדרן:
 –" שלו ויאמרהוא דוחהו, וה" -" בשמיעת היצר מתמהמה"

איני רוצה", הוא זוכה "–" וימאןבנחרצות ובעקשנות שזהו: "
 לשחוט את היצר הרע ולהכניעו.  -" וישחטבהמשך ל"

 
 

בפרשייתנו אנו קוראים על יעקב בחיר האבות שאמר 
  .)בראשית לב יא(: "קטנתי מכל החסדים"

לשונו במדרש )בראשית רבה ע"ו. ה(. "אמר וכך הוא 
 ,רבי אבא בר כהנא איני כדאי. רבי לוי אמר: כדאי אני

 אבל קטנתי מכל החסדים".
ובלשונו של רש"י על פסוק זה: "קטנתי מכל 

נתמעטו זכויותיי על ידי החסדים ' –החסדים" 
והאמת שעשית עמדי, לכך אני ירא שמא 

לי להימסר משהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום 
 .: 'לא הייתי ראוי לכל החסדים'"ספרונוב"ו .'ביד עשו

נורא נוראות, יעקב אבינו בחיר האבות חשש, וביקש 
תתן אמת 'יסוד האמת, -רק מתנת חינם. יעקב אבינו

 . "קטנתי מכל החסדים ומכל האמת" :אומר' ליעקב
מסמיכו להודות לה' על )אות הלול( 'פלא יועץ' בספר 

ואם אמרו 'על טובת הנפש. וכלשונו:  דובייחוהטובה, 
במלך שכרע שוב אינו זוקף, להורות )ברכות לד: ב( 

כל שכן קל וחומר  ,הכנעה לפני ה' שהעדיף טובו עליו
מי שהעדיף לו ה' טובות הנפש, כמה וכמה חייב 
להיכנע ולומר "קטנתי מכל החסדים" כי אף זו מתת 

  '.ולברך בשמואלוקים וצריך להודות לו 
"היינו למעני  קוטי מוהר"ן )תו' ב( על החסד חינם:בלי

כדאיתא במדרש: מי הקדמני -למעני אעשה זאת
ואשלם לו. מי עשה מזוזה קודם שנתתי לו בית. 
נמצא שכל המעשים טובים שלנו וכל התפילות הכל 

  .מאתו, ואין ראוי לחשוב לקבל שכר על שום דבר"
)אגרת הקודש ב'(  וכך הם דבריו של של בעל התניא

פירוש שבכל חסד וחסד  –"קטנתי מכל החסדים 
שהקב"ה עושה צריך להיות שפל רוח במאוד... לאחוז 
במידותיו של יעקב, שאר עמו, ושארית ישראל 

 שמשים עצמו כשירים ומותרות ממש..." 
וכבר אמרו בתנא דבי אליהו רבא )כ"ה(: "שכל אחד 

מעשה אבותי, מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי ל
אברהם יצחק ויעקב". להתדבק במעשי אבות וללכת 

 .. וא"כ נצעד גם אנו בדרכי ה"קטנתי"בדרכיהם
 

 חנני מאוצר מתנחת חינם
היה זה החסיד רבי סנדער מהעיר 'טרהוויץ' 
שבאוקראינה שהה מגיע ל'אומאן' לרגל מסחרו, והיה 

 הק', והיה מבלה שם שעות רבות.רבינו נכנס  לציון 
היה זה פעם כשהיה ב'ציון' והחל לומר את ה'תיקון 
הכללי', ובאותו הזמן נכנס לציון עוד אחד 
מהחסידים. הלה סיפר; שכשנכנס לציון מצא את רבי 
סנדער מתחיל לומר את ה'יהי רצון' שלפני אמירת 
התהלים, ונעצר בתיבות "ומאוצר מתנת חינם חננו", 
הוא חזר על תיבות אלו פעמים אין מספר, ואמרם 

לו שום בשברון לב, בפשיטות ובתמימות, כאילו אין 
 קיום רק מאוצר מתנת החינם.

בציון,  ותפילותיאותו חסיד החל בינתיים לסדר את 
באמירת 'עשרת המזמורים', השתטחות כמנהגו, 
ולאחר שסיים התפלא לשמוע את רבי סענדער עדיין 

 מחזיק בתיבות: "ומאוצר מתנת חינם חננו".
לאחר מכן יצא הלז והלך לבית המדרש ושם ישב 

שיחה בעבודת ה'. לאחר כמה שעות ועסק בתורה וב
חזר לציון הקדוש. כשנכנס לפתח הציון, נעמד מרעיד 
ומשתומם כשראה את רבי סנדער עדיין חוזר על 
התיבות "ומאוצר מתנת חינם חננו", כשכולו 

 בקשה של ממתנת חינם.כיסופים והשתפכות הנפש...
 

 בהרגשה של מתנת חינם –שמחת חיים 
ופעולתנו המה מתנות חינם גם כלל עבודתנו הרי 

 רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה : 'לכך שזכינו
 

 את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות..." תו  ּכז  ל  
 ,ברוחניות ובגשמיות ,אם נדע שהכל זה מתנת חינם
אם נדע שלא הקב"ה,  .נשמח ונעריך יותר את הטוב

 –ואף גם לא אנשים גם ידידים וחברים חייבים לי 
נצפה  נקבל את הכל יותר בשמחה ובהרווחה, לא

תוחלת משוכה מחלת "למתנת בשר ודם, ולא נגיע ל
, באופן כזה נשמח עם הטובה, לא נכעס חלילה "לב

 כלפי שמיא, וגם לא נקפיד על חברינו ועל הזולת. 
 

 משלו של החפץ חיים 
היה פעם עשיר שקנה בית באלף זהובים, לאחר מכן 

 -ם זהובים והוא מאוד שמח מכך ימצא קונה באלפי
בא קונה  –ל אלף זהובים. לאחר המכירה רווח ש

רגז  –שהציע לו שלושת אלפים זהובים עבור בית זה 
ונמצא  -על הפסדו של אלף זהובים  העשיר על עצמו

 יומו מסתיים בעצב. 
לעומתו אדם עני יוצא לשוק להרוויח את פת לחמו, 
ממתין הוא בתקוה שיזדמן לו אדם שישכור אותו 

מנה לו דחצי יום ולא נז הוא המתין ,לעבודת סבלות
עבודה, הצטער אותו עני וחשש שמא יבוא לביתו 
כשכיסו ריק. אך לפתע בא אליו סוחר וביקש ממנו 

ושילם לו  ,טחנהמלהעביר עבורו כמה שקי קמח מה
את שכרו, רץ העני לביתו עם כמה פרוטות אלו 

וכדרכו של עני  ,ונתנה לאשתו לקנות לחם לפי הטף
שהעשיר לא הודה, אלא אף הודה לה' על כך מה 

הצטער על רווחו של אלף זהובים ולא יותר, ואינו 
 מוצא מלים מתאימות להודות על כך לה'. 

כך מסביר החפץ חיים זצ"ל: במשך כל ימינו אנו 
מקבלים מתנת חינם מהקב"ה, הוא מעניק לנו חיים 
ואת כל צרכיהם, על האדם להכיר בטובתו של מקום 

ן כגדול, אל לנו להתנהג ולהודות על כל דבר קט
כאותו עשיר שאינו מבחין בטובתו של הקב"ה והוא 

 סבור בסכלותו שכל העולם חייב לו והכל שלו.
 

 גם כל הכנתינו בזה העולם הוא מתנת חינם
עוד במתנת חינם, במכלול עבודתנו בזה העולם, ו

הכלל שצריכין הוא ב'ליקוטי הלכות' )מתנה ד(: "
 ,הוא בלי שיעור רךלידע ולהאמין שחסדו וטובו יתב

 .חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו כמו שכתוב:
וחסדי  כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה :וכתיב

 מוש. ימאתך לא 
 ברך,וה לעוה"ב שאנו מצפין לקבל ממנו יתווכל התק

רק שהוא ברחמיו רוצה  ',נםימתנת ח'הכל הוא רק 
שנכין עצמינו לקבל מתנתו הטובה. ע"כ בכל עת 
ושעה ורגע יש בידינו להתחיל מעתה להכין עצמינו 
לקבל טובו וחסדו. והעיקר ע"י הרצון כ"ש אדמו"ר 

 וזה יש בידינו תמיד.  ,וא הרצוןעיקר ההז"ל ש
עד שגם ההכנות בעצמם הוא נותן  ,כי חסדו גדול כ"כ

שהוא עוזר לנו במתנת חנם כאשר אנו רואין בחוש  
ולקרות ק"ש  ,להניח טלית ותפילין לנו בכל יום

 ,ים לזה כללימה שאין אנו ראו ,ים בכל יוםיפעמ
 וכן בשארי מצוות. ע"כ ראוי ,כאשר יודע כ"א בנפשו

דות לו ולברכו על כל החסד אשר ולנו בכל עת לה
ואשר עתיד לעשות עמנו ולבטוח בחסדו -עושה עמנו

 ".מאד בכל זה נפשנוח ולצפות לישועתו ולשמ  
 

דוד המלך מתפלל בתהלים )קכג( "כעיני עבדים אל 
יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה כן עינינו אל 

שנוכל ללמוד  –עד שיחננו", ביטויי תפילה  אלקינו
מכאן, עד כמה יש לנו להרגיש שאנו צריכים להגיע 

 זאת , נחושלחסדו הגדול, ולא כמי שמגיע לנו משהו
  מה שבידנו זה מתנה.הכל בידיעה שה עם כך, יונחי

ת יֶגער ַשב   ַא ֶלעכטִּ

 

יֵני  נִּ ְ הפ  ָ ְרש  ַ  ַהפ 
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 ע"הי ומרת רחל בת ר' שבתז"ל  לעילוי נשמת ר' נחמן ב"ר משה הלוי  

  

לא תיכנס עם רעיון זה וכלשונו: "גם מובא )ניאוף י'(  'בספר המידותו' 
הרגשת החושב אפילו לבחינת השולל  פיתוייך בטוען ונטען, כי אריכת

מביא שזה  וב'מראה מקומות'תפעל הגברת החפץ ותתהפך הרצון אליו".  
  .)ויקרא י"ח("אור החיים" מלשון ה
ואחר היכן מרומז שלא למד ממעשיו הרעים, בזכות: " -יובן  כבר ולפי זה
כי היה לי שתרי"ג מצוות שמרתי, " "עם לבן גרתי" שזהו המשך ל"עד עתה
 .הדחייה וההתעלמותהכוח של  -" אחראת ה"ו

 

 )ל"ב י'("ויאמר יעקב אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק" 
מידת  –" "הוי"ה)הכתוב כאן( גימטריא  "אבי"ב' פעמים  אפשר לומר:

שהן מצד  -שיעקב התפלל ואמר אליו כביכול יתברך בתפילתו  הרחמים,
" אני צריך לחזור בשלום לארצי ולמולדתי כפי שהבטחת מידת הדין"

".  וכן גם מצד דינים" -" אלוקיםמידת הדין " –" יאבאלוקי , וזהו "ילאבותי
הרחמים ". מידת הוי'הם "פעמי ב' –" אבישם הוי"ה, " -" מידת הרחמים"
 שביקש והתפלל שיחזור בשלום מכל הבחינות.  'אב על בניםכרחם ' –
 

 )ל"ב י"ב( "הצילני נא מיד אחי מיד עשו"
הצילני נא מאחי הרי היה מספיק שיתפלל " "יד"לכאורה קשה מהו לשון 

 עשו.מיד אחי  מיד -" ב' פעמים ידלמה כתוב: " ויותר קשה ".מעשו
 

שכוונת תפילתו הייתה שחשש פן ישפיע על עשו  אולם אפשר לומר:
 ב' פעמים, והזכירו ידלכן הזכיר  "והידים ידי עשו"של אביו יצחק ברכתו 

 ".  יד" ב' פעמים", דזהו והידיםבלשון רבים "כי הרי יצחק ברכו  -
 

 באמונהתלויה  התפילה כוחוכל  אמונה"" על מרמזים הידיםשגם אפ"ל 
. וכן תפילה -" ותרגומו: "פריסן בצלו ויהי ידיו אמונהכידוע, כמו שכתוב "

  תפילה." שהכוונה על אפרוש את כפי דברי הכתוב "כצאתי את העיר
 

ולכן אנו רואים שגם כשיעקב בירך את בניו עיקר כוח הברכות המשיך ע"י 
יר יעקב משם רועה אבן אב מידי, כמו שכתוב )בראשית מ"ט( "ידיםה

 כוחשכל  - אב ובניןלשון נוטריקון  מאבן ישראלישראל" ורש"י מפרש: 
. וגם בברכת יוסף אמונה תפילה  -הברכות לבניו המשיך מכוח הידים 

  אמונה תפילה. -ידים " לשון ידיו, כתוב: "שיכל את מנשה ואפריםלבניו: 
נשפעים  הברכה)תורה י"ד( שעיקר כח  ב'ליקוטי מוהר"ן'וכן אנו מוצאים 

 ." )משלי כ"ח(איש אמונות רב ברכותכדברי הפסוק: " אמונה-מהידים
 

שכשמברכים את הבנים סומכים  ,כאפשר לומר לפי" ובדרך אסמכתא
 שע"י עיקר הברכה. התפילה -האמונה , שזהו המשכת הידים עליהם את

 

 – המחאת כף( שע''י ותורה מ) 'ליקוטי מוהר"ןהמובא ב'ע"פ  עוד אפ"ל:
וזהו ב' פעמים , כי מכלילים שמאל בימין, מבטלים המחלוקת -" ידיםענין: "

שבכוחם ביקש יעקב להמתיק את המחלוקת, הדינים הידים, אלו  –יד 
 ולהמשיך ברכות. 

 

ושם טוב מבנים  ידע"פ הפסוק: "ונתתי להם בביתי ובחומותי  עוד אפ"ל
יקר מטרת תפילתו הייתה על עתיד ובנות" )ישעיה נ"ז( וכאן הרי ע

  שהתפלל בתפילתו. יד"משפחתו, וזהו "
 

 )ל"ג ו'( "ותגשנה השפחות הנה וילדיהן"
ועוד  ,'שראד ג'פתלי, נ''ן דר"ת של בני השפחות: כ שישים"הנה" בגמטריא 

המרומז כאן  , וזהו'בלהה וזילפה' :ב' השפחות האימהותכנגד ב' אותיות 
 ."הנה וילדיהן": בפסוק

 

 )ל"ג ט"ז(  "וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה... ויעקב נסע סכתה".
. שרירות ותאוות לבודרכו הוא  –" דרכוהפסוק מדגיש אצל עשו הרשע ל"

שם מקום ללא  –" ויעקב נסע סוכתהלעומת זאת אצל יעקב אבינו כתוב: "
 שם ה'.' שרומז על הרצונותיו הוא, ואפ"ל שזהו מרומז גם ב

שהאמין שכל הילוכו היה בדרך  ,נס'וכתה ר"ת ס'סע נ: וכן אפשר להוסיף
 דרך הטבע.   דרכו הוא -ולא  נס והשגחה פרטית 

כבר נסמך לכך מיד  –" ויעקב הלך לדרכורשה הקודמת "ומה שכתוב בפ
 .בה' באמונה' הוא דרכודמוכיח לנו ש' – "ויפגעו בו מלאכי א'לוקים"
 
 

יםיסִּ  ירִּ ים  ְמאִּ רִּ ו   פ 
 סיפורי פרשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו זי"ע

 

ה ָ ְרש  ַ יֵני ַהפ  נִּ ְ ְך פ  ֵ  ֶהְמש 

 
 

 )בראשית לב כח("ויותר יעקב לבדו" 
 והמשיך להתפלל ! –נדל נשאר לבדו באש הבוערת ערבי מ  

שהיה גר ב'כפר' ליד העיר "טשעהרין" מתלמידי  –ענדל ו סיפור שהיה עם החסיד רבי מ  ישנ
רבינו הק'. הוא היה שקוע בתפילתו, ופרצה שם שריפה, התלקחה שריפה בבית המזיגה שלו, 

 כמדומני שהוא התפלל תפילת מנחה. -נשאר להתפלל באו אנשים להציל, אולם הוא 
ניגשו אליו, אולם הוא היה שקוע בתפילתו ! לקחו אותו, הניחו אותו במקום מרוחק מעט 

 מהאש, והוא לא הרגיש כלום ! הוא המשיך להתפלל !
פרצה שריפה בכפר ! כל אנשי הכפר מתקבצים, צעקות ! מהומה גדולה ! אולם הוא לא 

 שהתלקחה ! הרגיש כלל באש
 טלטלו אותו, הרחיקו אותו מהאש, והוא מתפלל, בכזו דביקות הוא התפלל !

יין ענדל "ָדאס על רבי מ   -הרבי התבטא עליו  ע  ִאיז מ  אלמ  ענדל' " ! ]זה המדליה שלי ![ 'מ  נד 
אלע  מ  מלשון ' ד   '... כשהמלך נותן לאחד 'מדליה', "זה המדליה שלי" ! נ 

 להרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל( ')ע"פ 'טעם זקניםילה ?!                    היכן ראו כאלו בעלי תפ
    

 )בראשית לב לב(  "ויזרח לו השמש"
 

 'ותיקין' של רבי ישראל קארדונר במושב !תפילת 
 -כך מספר החסיד רבי ישראל בער אודסר זצ"ל, )בספרו אבי הנחל(: פעם אחת הלכנו יחד 

בו הגה"ח רבי ישראל קארדונר זצ"ל, למושבה אחת, ובדרך היה שיטפון )שבר ענן(, עם ר
ונעשה כמו מבול, והיה בור גדול והיינו הולכים ובוססים ומנסים להציל את עצמנו, וכך עברו 

 כמה שעות עד שראינו אור נר.
ה, ורבי נכנסנו, וכשראה בעל הבית את מצבנו, נתן לנו מיד בגדים להחליף, והגישו לנו ת

 ישראל עמד להתפלל מעריב.
בר עלינו, כי אני אף א יוכל לקום לחצות אחרי כל מה שעחשבתי בלבי, כי בלילה הזה ודאי ל

 שהייתי אברך, לא הייתי יכול להניע אבר.
סידרו לנו את המיטה, והנה לא עבר הרבה זמן, ורבי ישראל התגבר כארי וקם, וחצות כזה 

 לא ראיתי בכל ימי חיי. –שערך אז 
למצוא מרגוע לנפשי,  יאחרי כן ניגש לשולחן והדליק נר, ואני התהפכתי על משכבי ולא יכולת

עמדתי אף אני ונתקרבתי לדלת בחשאי, וראיתי את השולחן רועד, וכאלו היה מכונה גדולה 
יגשתי ועצומה והכל הזדעזע. נפלה עלי בושה וחרפה ונתביישתי לגשת אליו. התגברתי ונ

 אליו, וראיתי כי פניו זוהרים, וכשראיתי את הצורה נסתלקתי מרוב בושה.
בבוקר התפלל כדרכו "ותיקין" והתפילה הייתה במתיקות כזו, שכל בני המושבה שיצאו 
לעבודה נעצרו ליד הבית, והיו מאזינים בחרדת קודש לתפילתו. ואני הייתי עמו בבית אחד, 

מרוב מתיקות, ובייחוד כשאמר ברכות וקריאת שמע, הוא ואני חשבתי פן עוד מעט יגווע 
יין(. ג  אר   היה גווע כתינוק המגיע לכלל בכיה עצומה )שקורין פ 

ועמד לפניו כמו בפני מלך, והכין לו שולחן מכל טוב וביקשו  ,אחר התפילה נכנס הבעל הבית
 .מרוב חרדת קודש –לבוא ולסעוד. ובני הבית כיסו את עצמם בצניעות יתירה 

רבי ישראל אמר לבעל הבית, שיסלח לו, כי אינו סועד אלא לחם ותה, ולא מחמת חשש של 
 כשרות שהוא חושד ח"ו, אלא זהו מנהגו...  

 

  (בראשית לג יא)" קח נא את ברכתי"
 

  ! ההעגלברכתו של רבינו לאיש אשר עצר את 
  ".רסאשע"סמוך לכפר ו בעגלתו בדרך, והנה התקרבה העגלה שנסע פעם רבנהיה זה עת 

בית ו - כפרי אחד מהכפר שהיה "נפח" במקצועוהבחין וכשהתקרבה העגלה סמוך ל"כפר", 
וגלגל אחד  ,ההר במדרוןבמהירות  שנסעה תו של רבינו,עגלבסוף הכפר, בעמדה מלאכתו 

 .מהעגלה מארבעת גלגלי המרכבה נפל
 חייוש –כשהכפרי הבחין בסכנה הנשקפת לנוסעי העגלה, מבלי שידע כי רבינו יושב בתוכה 

הוא נעמד במדרון למטה כש ,מסירות נפששל , עשה מעשה חלילה בסכנהנתונים  הנוסעים
 ח גדול. וכ שהיה בעל –בכוחותיו  למול העגלה הבאה במהירות ועצרה -והעמיד את כתפו 

כשירד רבנו מהעגלה והבחין באיש שמסר נפשו להצלתם, ברכו רבנו ואמר לו: "שתאריך 
של רבי  ד אביו, שחי למעלה ממאה שנה! הוא היה דו  ההוו!". וכן סטּואל  ן זָ עּבג ל  אנ  ימים!" "ל  
 .שזכה לברכה זו של זה האיש פור זה משמויר, והיה רבי שבתי מספר תמיד סב  סלִ ע  רשבתי ּב

 

 

    

 

ָקִרים !  ָלִדים י  ִסּפּור י  ִשיבּו ל  ק  ה  ב'. -ָהבּו ו  ם טו  ל ש  ע  'ּב  ּבו  ה  ם ס  ש  ָלב, ּב  ס  ר  ָמן ִמּב  ח  ִּבי נ  ר ר  ִסּפ   ש 
כ   ָצר ּב  ת ָהאו  ִהִקיף א  ר, ו  ּתו  ם ִמס  קו  ד ִּבמ  או  ל מ  ָצר ָגדו  ִּביא או  ח  ה  ל, ש  ְך ָגדו  ל  ם מ  ע  ת, ָהָיה ּפ  מו  ָמה חו 

ָצר. ל ָהאו  ב א  ָקר  ִהת  לּו ל  ל יּוכ  י ש  ד   ִּבכ 
ָּלא  ת, ֲאָבל ז ה ֹלא ָהָיה א  מו  חו  ִאים ּכ  ם ָהיּו ִנר  מו ת ֲאִמִּתִיים, ה  ּלּו, ֹלא ָהיּו חו  ת א  מו  ת חו  ֱאמ  ְך ּב  א 

ם  ְך ה  ם, א  ה ָלה  מ  ָּכִביש או  דו  י ע  מו  קּור  ִים, ּכ  ינ  ת ע  ת.ֲאִחיז  ֲחָזקו  ת ו  צּורו  ת ּב  מו  חו  אּו ּכ   ִנר 
ּבָ  ש  ה ל  ָקש  ת ֲאִמִּתִיים ש  מו  חו  ם ּכ  יה  ינ  ע  ה ּב  א  ת, ז ה ָהָיה ִנר  מו  חו  ּלּו ה  א  בּו ָהֲאָנִשים ל  ָקר  ִהת  ש  ָרם, ּוכ 

ּפִ  ה  ִליחּו ל  ִהצ  ּלּו ש  ָהיּו ָּכא  ַאף ש  ָאר ו  ְך ש  ת, א  ָמה ַאח  תיל חו  מו  חו  ת  ה  מו  חו  ם ּכ  יה  ינ  ע  ִאים ּב  ָהיּו ִנר 
ָזִקים יָֻחל. ח  מ  ָצר ה  או  א ל  ִליחּו ָלבו  ֹלא ִהצ  ם ו  יה  ר  ֲאחו  רּו ל  ם ָחז  ָכְך ה  ָּבָרם, ּול  ש  ָשר ל  פ  ִאי א  ד, ש  או   מ 

ק ּב   ם ר  ת ה  מו  חו  ָּכל ה  ע  ש  ד  ר ֲאִני יו  ָאמ  , ו  מו  צ  ע  ְך ּב  ל  מ  ן ה  ָּבא ּב  ד ש  ין ָּכאן ע  ת א  ֱאמ  ִים, ּוב  ינ  ת ע  ֲאִחיז 
ל.   ָגדו  ָצר ה  ִהִגיע  ָלאו  ד ש  ָמה ע  חו  ָמה ל  חו  ר מ  ָכְך ָעב  ת, ו  מו  ָלל חו   ִּבכ 

ל ִיר   ָצר ש  או  א ל  ה ָלבו  צ  הּוא רו  ָאָדם ש  י ש ל  ָשִיים ש  ק  ה  ת ו  ִניעו  מ  ם ה  נּו, ה  ּב  ב ר  ת  תו  ָדָבר, ּכו  או  ַאת ּכ 
ת ֲחָזִקים, ָּכל ָּכְך קָ  מו  ּלּו חו  ם ָּכא  ה  ה ָלָאָדם ש  מ  ִנד  ִפָּלה, ש  ָרה ּות  ל ּתו  ִבים ש  ּטו  ת ה  רו  צ  או  ִים, ל  ה ָשמ  ש 

ִלים. דו  ג  ת ה  ָצרו  ָהאו  ת מ  ָהנו  , ל  כו  תו  ִהָּכנ ס ל  ן ל  פ  שּום א  ִליח  ּב  הּוא ֹלא י צ  , ש  מו  צ  ע  ב ל  ש  חו  , ו   לו 
ִקיִפים אּולָ  מ  ת ש  מו  חו  ִהָּכנ ס ל  ִחיל ל  ת  ָשִיים, ַאט ַאט הּוא מ  ק  ל ה  ל ע  ּכ  ּת  ינו  ִמס  הּוא ָחָכם, א  ָחד ש  ם א 

ה עָ  א  ִחָּלה ז ה ָהָיה ִנר  ּת  ם ִאם ּב  ה, ג  ָלל ֹלא ָקש  ז ה ִּבכ  ר לו  ש  ָּבר  ף ִמת  סו  ב  ִבים, ּול  ּטו  ָבִרים ה  ד  ת ה  ָליו א 
ר ה  ב  ּכ  ָחש  ָלל ֹלא ָמה ש  ה ִּבכ  ז  ה ש  א  ם, הּוא רו  יה  ר ֲעל  ּב  ג  הּוא ִמת  ר ש  ַאח  ְך ל  ה, א  ָדָבר ָּכז ה ָקש  ל, ּכ  ָגדו 

מו   צ  ע  . –ל  תו  ִהיל או  ב  ה  ִחידו  ּול  פ  ה  ה ל  ס  נ  ת ָהָאָדם ּומ  ה א  מ  ר  מ  ן, ש  יו  יז ה ִדמ  מו  א  ק ּכ   ז ה ר 
מִ  י ה א  ָשִרי, ָהָבה ִנה  פ  ִּתי א  ה ָלנּו ִּבל  א  ם ִאם ז ה ִנר  ה, ג  ד ָקש  או  ה מ  א  ם ִאם ז ה ִנר  ד, ג  ח  פ  יִצים, ֹלא נ 

ֻרִּבים. מ  ָתיו ה  רו  צ  או  ֱהנ ה מ  נ  ְך ו  ל  מ  ל ה  יכ  ה  ַאט ִנָּכנ ס ל  ַאט ל  ָכְך ל  ִסיָעה, ו  ד ּפ  עו  ד ו  ע  ד צ     עו 

 

ָלל ֹלא  מו ת ִּבכ  ֲאִמִּתִייםחו 

הילולא דיומא  'כסלוט"ו '
 דרבינו הקדוש

 רבי יהודה הנשיא זי"ע 
 

דלוק נר יהא " :הוכך ציוו
שולחן יהא ערוך  ,במקומו
מטה תהא מוצעת  ,במקומו

 )כתובות קג.(". במקומה
 .כי ימשיך לבוא לביתו והטעם:

  

 צדיקים חיים הם...  
הקדושים   ולחיי ידבקנ

  משנתובתורתו וב
 וניכלל בחיים של נצח... !
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