
עניני חג השבועות

ש
שיח שרפי קוד



 לעלוי נשמת 

 הרב המחבר הרה”ח רבי אברהם נחמן שמחה 

בן הרב אלעזר ווייצהנדלר זצ”ל

 נלב”ע כ”ד אדר ב' תשע”ד

 הארות והערות יתקבלו בברכה בטלפון: 02-627-3120 

148amh@gmail.com :או במייל

©

כל הזכויות שמורות



ותלמידיו ה ּק ד וֹ ׁש  טוֹ ב ׁש ם א◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַהבּ על

ותלמידיו ה ּק ד וֹ ׁש  טוֹ ב  ׁש ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַהבּ על

א

הּקדֹוׁשאּלּו טֹוב ׁשם ה ּבעל ׁשהנהיג – "ה ׁשּכמֹות " – זמ ּנים חמּׁשה הם ≈ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

מאד הׁשּכם ּבּבקר ּבהם להתּפּלל אליו הּנלוים הּׁשחרלכלל (מעלֹות  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

ּפסחמ ּמׁש) ׁשל ׁשביעי הֹוׁשענא א: ּבאב, ּתׁשעה הרא ׁשֹון, ּבּיֹום ׁשבּועֹות , ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּדֹור . מּדֹור  ּברסלב חסידי ׁשלֹומנ ּו אנׁשי נֹוהגים זה ּובדרְך ּופּורים. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָר ּבא,

ּבחרף: והן ּבּקיץ הן יֹום מּדי ּכותיקין מת ּפּלל היה עצמֹו ט ֹוב  ׁשם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹה ּבעל

ב 

ׁשחרית הּבעל  ּתפ ּלת  ּבין ׁשבּועֹות ּבי ֹום ע ֹולמֹו לבית  נפטר  זצ"ל ט ֹוב ׁשם «««ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָ

תק"כ: ׁשנת ְְַָלמּוסף

ג 

ואמר:רּבי התּפאר  מּמעז 'ּבּוז' ּכהנים"ּבר ּוְך ּברּכת ּכהנים "נאׁש "ּבר ּכת ; «ƒְְְִִֵֶַָָָ«ƒ¿«…¬ƒְֲִִַֹ

הּכלל. עב ּור  ּונצ ּור ֹות  ר ּבֹות  אז ּפֹועל היה ּכי ְְֲִֵֶַַָָָָָׁשּלנּו".

ּבער ּפעם  ר ּבי חתנ ֹו אליו ּבא ה ּתפּלה , אחר  ּפסח ׁשל (ּבערקי)ּבאחר ֹון ««ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

החֹולה , ּבנֹו על ׁשּית ּפּלל לפניו  להז ּכיר קארלינער  ׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹב"ר 

ּכהנים, ּברּכת  לפני אלי ּבאת  לא "מ ּדּוע ואמר: ּבר ּוְך ר ּבי עליו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹהקּפיד

ׁשב ּועֹות" עד להמּתין ּכבר  ּתצטר ְך הּדּוכן,עכׁשיו על הּכהנים יברכ ּו ׁשּוב (ׁשאז ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

לארץ ) ח ּוץ  ּבני :ּכמנהג ְְְִֵֶַָָ

שלא . שביעי ביום  להתפלל  בברסלב תמיד "דרכנו  עא : סימן  ח"ב מוהרנ "ת ימי ראה 

ז "ל , טוב שם הבעל  זרע  כל נוהגין  כאשר ממש , השחר מעלות מאד השכם  בבקר פסח 

עליהם " והנלוים



קודש  שרפי שיח  ב 

ה ּק ד וֹ ׁש  ר בּ נוּ  אצל להתקבּ ץ הּק ב וּ עים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַה זּ מ נּ ים

ד 

ּפעמים ּכּיּדּוע ׁשלׁש ּבּׁשנה; ּפעמים ׁשׁש ר ּבנּו אצל להתק ּבץ  נהּוג היה «»«ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּדהינ ּו קבּועים, ּבזמּנים ר ּבנ ּו אל ׁשלֹומנ ּו אנׁשי נֹוסעים היּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבּׁשנה 

וׁשב ּועֹות  חנּכה וׁשּבת  ה ּׁשנה ר ּבנ ּוב לראׁש היה ּבּׁשנה ּפעמים וׁשלׁש . ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

לטׁשערין נֹוסע היה  ׁשירה ּבׁשּבת ּדהינּו ׁשלֹומנּו, אנׁשי אל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנ ֹוסע 

אֹומרים  ׁשּיׁש ּבחרף, אחת ׁשּבת ועֹוד נחמּו, ּבׁשּבת  וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּולטירהאוויצע,

לטעּפליק  אז  נֹוסע ׁשהיה ׁשקלים , ּפרׁשת  ׁשּבת  זאת :ג ׁשהיתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ה 

רצ ֹוןּכל איזה  לֹו יׁש ואחד  אחד ּכל הּדֹור , לחכם הּבאים אדם ּבני אּלּו »ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

נפׁשֹותיהם  מחּדׁש ה ּוא  ּובזה  הרצֹונֹות  אּלּו ּכל מעלה וה ּצּדיק ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָט ֹוב .

הּתֹורה התּגּלּות מביא הּוא ועל-ידי-זה אליו הּבאים האנ ׁשים אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשל

רצֹונ ֹו ּכפי ּבּתֹורה חלק ואחד  אחד לכל ׁשּיׁש נמצא ּבפניהם. אז ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאֹומר

ּולהתעֹורר  להתחּזק אחד ּכל צריְך ּכן על לט ֹובה. נפׁשֹו נתחּדׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן

ּכדי ית ּבר ְך להּׁשם וחזקים ט ֹובים וּכּסּופין ט ֹובים רצֹונֹות  עם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּיבֹוא

ּביֹותר . לט ֹובה נפׁשֹו ְְְְִֵֵֶַַָׁשּיתחּדׁש

ּכלּגם  צריְך ׁשאז ּתֹורה ל ֹומר  עצמֹו מכין ׁשהחכם ּבׁשעה ׁשהעּקר  ׁשמענ ּו «»«¿∆»ƒ»¿»»∆∆»»≈ƒ«¿«»∆»»ƒ»

ית ּברְך להּׁשם טֹובים רצ ֹונ ֹות  ל ֹו ּולבּקׁש ּבמע ׂשיו לפׁשּפׁש »«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿«¬»¿≈¿»¿«∆אחד

חנוכהב. שבת ועל  השנה  ראש על  אצלו להיות היה  "דרכנו  קכו: אות מוהר"ן  חיי  ראה 

וכו'" זמנים  השלושה  באלו  אצלו  להיות ומזהיר מצוה  והיה  וכו', השבועות  חג ועל

הקדושג. רבנו  שהיה  הנסיעות בדרך לנסוע רבנו הסתלקות אחר מוהרנ "ת מהנהגת

שקלים שבת על שלומנו  אנשי עם להיות כן נהג  שמוהרנ "ת ותראה תלמד  בחייו , נוסע

מרל "י ] - ] בטשערין) היה  (ובדר"כ



הּק ד וֹ ׁש  רבּ נ וּ  אצל להתקבּ ץ  הּק בוּ עים ג ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מנּ ים 

זה  על  ּולהעלֹות ֹוּולהתּפּלל  ּבידֹו לאחז  החכם  יּוכל ׁשעל-ידי-זה ּכדי , ¿ƒ¿«≈«∆ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכּנ"ל אז לֹו ׁשּיהיה הרצ ֹון ּכפי לט ֹובה ּולחּדׁשֹו ׁשם ׁשהּוא :ד מ ּמקֹום ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ה) א$ת  י "ג  %$רה מ$הר ''ן ל '&טי  ֲִִֵַָ(ק)&ר

ו 

ּתֹורהּבכל אֹומר  ר ּבנּו ּכׁשהיה ה ּקד ֹוׁש ר ּבנּו אצל הּקּבּוץ הּׁשנה עת  (ּברא ׁש ¿»ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

נאמר ּוב ׁשּבת ּובׁשבּועֹות  הּׁשני, לּיֹום הרא ׁשֹון ה ּיֹום ׁשּבין הּׁשמׁשֹות ּבבין הּתֹורה ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשליׁשית ) סעּדה ּבעת נאמרה מאנׁשיחנּכה אחד  לכל ׁשּיהיה מּקדם מצּוה היה , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ

הּתֹורה לאמירת  ׁשּקדם הּמנחה ּבתפּלת  ּתׁשּובה הרהּור  .הׁשלֹומנ ּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

אנׁשיּובתפ ּלת ּבין היה הּתֹורה לאמירת  קדם הּׁשנה  ראׁש ׁשל הּמנחה ƒ¿ƒ«ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ה ּמנחה ּתפּלת ּכמֹו לת ׁשּובה  ּכזה ּגדֹולה התעֹורר ּות ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשלֹומנּו

נחמן]: ר ּבי ּבן אברהם מר ּבי ׁשמעּה יצחק לוי [ר ּבי ה ּׁשנה. ראׁש ערב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹׁשל

ז

מאביוׁשמעּתי ׁשּׁשמע ׁשלֹום יׁשעיה ז "לומר ּבי רּבנּו סּפר אחת ׁשּפעם , »«¿ƒְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ּבנקיטת  ׁשּיּׁשבע  לזה, עצה אמר  ואז  הּתהּו, עֹולם מענין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעּמהם

הּקבּועים  זמּנים מּׁשלׁשה אחד עליו יעבר  לא חּייו ימי ׁשּכל ּכׁשר , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹחפץ

אז  ּכי חנ ּכה , ׁשּבת  ועל ׁשבּועֹות ועל הּׁשנה ראׁש על הינ ּו: אצלֹו. ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹֻלהיֹות

אֹותם  על רק הח ּיּוב היה אחרים  זמּנים והּׁשני לּכל. קהּלה זמן ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה

הינּו: אחרים, זמ ּנים להם היה והרחֹוקים ּכְך. ּכל מּמקֹומ ֹו רחֹוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשאינם 

הזאת ד. התורה  עפ"י מיוסד א' הלכה  שבועות שהלכות יצויין 

התורהה. באמירת חלק  יש ואחד  אחד  שלכל  כ' תורה קמא  מוהר"ן  בליקוטי מבואר כי

תהילות  יושב  קדוש "ואתה  כ "ב): (תהילים הפסוק בפירוש ד בסעיף עיי"ש  הצדיק, של

יותר שיש שככל  זה  לפי ומתבאר קדושתו, נתוסף ישראל  תהילות ידי שעל  ישראל "

יעשה אחד  שכל  רבנו  רצה  כן  ועל  יתברך , קדושתו  גם נתווסף כן  ישראל  תהילות ויותר

מרל "י ] - ] ישראל תהילות שיתרבה  שבכוחו ככל  פרטי באופן 

רבינו ו . תלמיד  יודל רבי הוא 



קודש  שרפי שיח  ד 

להּׁשבע , וגם אליהם , נֹוסע  ז "ל היה  אז ּכי נחמ ּו, וׁשּבת ׁשירה  ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשּבת 

יהיה ואז ז"ל, אליו לבא מכרח הּוא וההסּתּלקּות ה ּמיתה אחר  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּתכף 

נכֹון על :ז הּכל ַַָֹ

ׁשּבעיר וסּפר  ּפנקס, ּבאיזה  ׁשּכת ּוב ׁשאמר  ּכמדּמה מעׂשה, זה  לענין ¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבית  ּבעל עם ּגד ֹולה  אהבה לֹו ׁשהיתה רב איזה ׁשם היה ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחת

קדם  ׁשיס ּתּלק מי ׁשּכל ּכף, ּבתקיעת נתקּׁשר ּו אחת  ּפעם מהעיר , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאחד 

ה ּדבר  ונׁשּתהה  מ ּקדם, הרב ונס ּתּלק עּמֹו. מהּנעׂשה לחבר ֹו ויסּפר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹיבֹוא

לבנ ֹו הּדבר  את וסּפר  הּנ"ל, ה ּבית  ּבעל הסּתּלקּות  עת  וה ּגיע ׁשנים , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָעׂשר 

ה ּבן, ּגם  ונסּתּלק  ׁשנים  ע ׂשר  ע ֹוד  ונׁשּתהה הּכף, ּתקיעת  ּכח  לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּומסר 

ה ּנ"ל הרב ּובא ׁשנים, ׁשמ ֹונה עֹוד ונׁשּתהה  לבנֹו, ה ּכף  ּתקיעת  ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָּומסר 

ּבּקבר, אֹותֹו ׁשה ּניחּו ּבעת  עליו ּׁשעבר  מה לֹו וסּפר ה ּנ"ל, ּבנֹו לבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבחלֹום

עול ׁשּיעׂשּו ּזאת ּומה איבריו, ּכל על ּובריא חזק  ׁשהּוא לֹו, נדמה  ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשהיה 

על ּבא ּכְך אחר  ּלע ׂשֹות. מה  רק ּבח ּייו, ּולקבר ֹו ּובריא חי אדם לּקח ְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּכזה

את  ׁשהרים לֹו, ונדמה מ ּקבר ֹו, לעלֹות יּוכל אּולי עצמ ֹו את לנּסֹות  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָּדע ּתֹו

הלא  לעיר, לה ּכנס אפׁשר איְך רק מ ּקבר ֹו, ויצא ה ּקבר עפר עם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּגֹולל

לילה ח ׁשכת  עד להמ ּתין ּבדעּתֹו והיה  מתים, ׁשל ּבתכריכין מלּבׁש ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּוא

את  והּכיר העיר  על הסּתּכל ּומרחֹוק לבית ֹו, יּכנס  ואז  הּׁשמ ׁשֹות , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבין

להּכנס  לֹו אפׁשר  אי ּכי  ּדעּתֹו על ּבא ּכְך אחר  ה ּכיר , ּביתֹו את  וגם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָה ּבּתים,

סרסּור ; ׁשהֹול ְך לֹו, נדמה  ּכְך ּבת ֹוְך ּביתֹו, ּבני יפחדּו ּכי לבית ֹו, אף ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכְך

ּכמלּבּוׁשי"טענדלער" לֹו ׁשּׁשּיכים מלּבּוׁשים ּגם  לֹו ויׁש מלּבּוׁשים , ונֹוׂשא ∆¿¿∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ט ֹובים  הם  ּכי הּתכריכים על חּלּוף  עּמֹו יעׂשה  אּולי ע ּמֹו ודּבר  ְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהר ּבנים,

לֹו ונתן ה ּסרסּור  והס ּכים  ׁשּלבׁשם, אחד יֹום וזה עדין, ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָוחד ׁשים

אחרז. לבוא שיוכל לזה , עצה  שאמר בשמו  "שמעתי קא: סימן סוף מוהר"ן חיי ראה 

בעצמו, הקדוש  מפיו זאת שמעתי ולא חפץ . בנקיטת זה  על  לישבע להצדיק: פטירתו 

הקדוש" מפיו  ששמעו  אנשי-שלומנו  מפי רק



הּק ד וֹ ׁש  רבּ נ וּ  אצל להתקבּ ץ  הּק בוּ עים ה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מנּ ים 

ׁשם  יׁש ּכי ׁשּלֹו, העיר  זה  ׁשאין ראה  ּכׁשּנכנס  לעיר . ונכנס ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמלּבּוׁשים

קר ֹובה. אחרת עיר  לאיזה  ונתעה  טעה א ּולי ּבדעּתֹו, וסבר  אחרים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבּתים

הּנר ֹות  את ּכּבּו העיר  ּבּתי ּובכל ה ּלילה, לתֹוְך קצת נׁשּתהה  ּכְך ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבתֹוְך

מאד. רעב  וה ּוא זה לבית ונכנס  עדין, האיר  אחד  ּבבית רק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכּנה ּוג,

הּוא ׁשּׁשם ראה ּכאן"גארקעְךּכׁשּנכנס "יׁש וׁשאל: ּתבׁשיל", "ּבית  – " ְְִֶֶַָָָ»¿∆ְְִֵֵַַָָ

אמר  לי". "אין ה ׁשיב: מע ֹות "? לָך י ׁש אבל "יׁש, לֹו: וה ׁשיבּו ּלאכל"? ּומה  ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ

ה ּוא ּכי  מעֹות", ּבלי אכל אין "ּבכאן נפ ׁש."גארקעְך"לֹו: ּבפחי ויצא , ְְִִֵֶָָֹ»¿∆ְְֵֶֶַָָ

אנׁשים ּבת ֹוְך ׁשני מרחֹוק וראה הּקיץ , ליל ֹות  היּו אז ּכי ה ּיֹום, האיר  ּכְך ¿ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

ּדין להם ּופסק  אליהם ונתקרב  ּביניהם, ּודברים  ּדין איזה  להם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָויׁש

וצ ּוה לּגארקע ְך ונכנס זהב , ׁשני אחד לֹו ונתן ז "ל, סּפר  ּכְך אמּתי, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּתֹורה 

ׁשני ּבאּו ּכְך ּבתֹוְך לׁשּתֹות , ורצה ׂשרף יין קצת לֹו ּומזגּו אכל, לֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹלתת

ע ּמהם, לילְך ּומכרח ּתכף", לילְך אחריָך ׁשלח ה ּדין  "ּבית  ואמר ּו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשליחים

"מ ּדּוע אֹותֹו: וׁשאלּו מאד, הּדין ּבית עליו נתרּגז ּו ּדין הּבית אל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשּבא

ממּתינים  זמן  ּכּמה אמ ּתי, ּתֹורה  ּדין ּבכאן לפסק זר  איׁש לכאן ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָֹּבאת

ּדין ּופסקּת לכאן ּבאת ועכׁשו  אמ ּתי, ּתֹורה ּדין לפנינ ּו ׁשּיבֹוא לזה  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאנחנּו

ּומצא ּו אצלּו וחּפׂשּו ׁשחד לקח אּולי אֹותֹו, לחּפׂש וצּוּו אמּתי", ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּתֹורה 

ה ּנ"ל זהּובים ּכלח ׁשני מעליו ּולהפׁשיט  להעביר  עליו ה ּדין  ּבית  ּופסקּו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

צער  הּנ"ל לרב  לֹו והיה  ּכְך. ועׂשּו ערם לחּוץ  אֹות ֹו ולדחֹות ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָֹהּמלּבּוׁשים

מחּיים  ּכי קבר ֹו, אל ולחזר  לילְך לפניו ׁשּטֹוב ּבדעּתֹו, ואמר  מּזה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּגד ֹול

ּתכריכים. לֹו אין הלא ה ּקבר, אל חֹוזרים איְך אבל הּמות , מהם  טֹוב  ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכא ּלּו

יּקחּו ּכְך? ּכל אֹותֹו יצער ּו מתי "עד ּבׁשבילֹו: לטען אחד התחיל ּכְך ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹּבתֹוְך

הּזכּיֹות  "מּסתמא ז "ל: רּבנ ּו ואמר  ויּפטר ", ּדינ ֹו את  ויקּבל לּמׁשּפט  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻא ֹות ֹו

אל עדין  אֹותֹו לקרב  אפׁשר  אי  ּכי  והׁשיבּו ּבׁשביל ֹו", ּכְך טענּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּלֹו

לדח . סימן משפט  חושן  ערוך  שולחן  ראה  דין  הפסק  אחר שוחד  לקיחת איסור בענין 

י  ס"ק  סוף ט  סימן חו "מ  תשובה פתחי עוד  וראה  ברמ "א , יח  סעיף



קודש  שרפי שיח  ו 

לילְך מ ּקדם ּומכרח העֹולם, ּבזה ׁשּנתן הּכף ּתקיעת  מחמת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהּמׁשּפט 

ׁשנים  כ"ח אחר  ּבנֹו לבן  וה ֹודיע הלְך ואז  הּכף, מּתקיעת  ּולהּפטר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּולהֹודיע

לעיל :טּכּנזּכר  ְְִֵַָ

מ 12ערין) הרב  יד מ 3תב ְְִִִִֶַַַָ(4יח$ת 

ח 

ּכמסּפר אחר הּתהּו, ּבע ֹולם ׁשנים ּוׁשמ ֹונה  עׂשרים ׁשהיה  מהרב ׁשּסּפר ««ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

רּבנ ּו: ואמר הפטיר  מּטׁשערין הרב  יד  מ ּכתב ווערּבׂשיחות "אּבער ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ»∆∆

וועט ׁשבּועֹות  אּון  חנ ּכה, ׁשּבת  הּׁשנה, ראׁש אֹויף מיר ּביי זיין וועט  ∆««ƒ…«»»««¬À»»∆∆עס

הּתהּו" ע ֹולם פּון ווערן  הּׁשנה ,נּצֹול  ראׁש ּבימי אצלי ׁשּיהיה  מי "אבל ; ƒ∆¿««…ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

הּתהּו" מעֹולם יּנצל הּׁשבּוע ֹות , וחג חנּכה :י ׁשּבת ְֲִֵֵַַַַַַָָָֹֻ

עונשט . לו שמגיע רשע רב חלילה  היה  שלא לומר "בהכרח שלומנו : אנשי ואמרו 

אלא גהינום, עונש קבל  לא שאכן  זו  במעשה  רואים כן  ואכן  הרשעים, כמעשה  גהינום 

על וכיוצא, בפסקיו ובלבולים  סיבובים, בדמיונות, זה רב התנהג העולם  שבזה  מחמת

(וכמאמר התוהו  בעולם ומבולבל מסובב שם גם להיות מידה  כנגד  מידה לו  נתנו כן 

העולם בזה  כאן  גם כבר היה זה  ורב וכו', עלמא  בהאי נש בר שאתדבק  כפי  הזוה"ק :

כן ); עמו  היה  שם  גם כן  על  התוהו זאלבעולם  מען  ר�ע  קיין געוועהן  ני�ט  איז  ְְִִֵֶֶֶֶָָָ"ער

וואס מענט � א  געוועהן  איז  ער גהינ�ם , גליי� דא � מען גיט ר �ע  א  גהינ�ם , גע �ן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאים 

א  געוועהן ער איז  ע �לם  דער אין נאר גהינ�ם , קיין  גע �ן געקענט  ני�ט אים  האט ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמען

א  א �יך דארטן זיי  ! נ! גע �עפטן, מיט $�ר�ת , דין מיט �ל �!לים  מיט  רב א  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָדרייער,

מרל "י ]דרייער" - ] ְֵֶ

בהצדיקי . באמונה להתחזק  צריך שהאדם אמר, אחד  "פעם  קא: אות מוהר"ן חיי וראה 

באמונתו, חזק  יהיה  מיתתו  אחר שאפלו  כך  כל  חזק שיהיה עד  גדול, בהתחזקות האמת

בהצדיק. להאמין  גדול  התחזקות צריכין  שם גם כי אפן , בשום שם  להטעותו יוכלו  ולא

למונעו  כדי  האמת, מהצדיק  להטעותו שרוצים המתנגדים הרשעים נשמות יש כי ואמר,

יוכלו  לא  בודאי  באמונה, חזק שיהיה  שמי ואמר, תיקון. בשביל  אליו  לבא יתחזק שלא 

הם שם , גם המניעות עקר כי לנשמתו . תיקון  לקבל  לצדיק  מלילך למונעו  המונעים שם

ומטעין דעתו  ומחלישים  מבלבלים הם  שם  שיש וכו' והמחבלים  שהמקטרגים מה  רק

אחר אפלו  בודאי (כי אליו לבוא  יתחזק שלא כדי שדוברין, מה  הצדיק  על  ודוברין  אותו ,



הּק ד וֹ ׁש  רבּ נ וּ  אצל להתקבּ ץ  הּק בוּ עים ז◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מנּ ים 

בעלמא אינו  עדין  בשלמות, מנוחתו  למקום לבוא  עדין  זוכה  שאינו  זמן כל  האדם, פטירת

התוהו, בעולם אותו  שמוליכין  המחבלין  על-ידי ויסורים, ענשו  עיקר אדרבא דקשוט .

כמפורסם וכו', הטעאות בכמה  אותו ומטעים הזה , בעולם הוא  עדין  כאילו לו ונדמה 

עצמו, ומתעקש לדבריהם שומע  ואינו  בדעתו , חזק האדם  אם  אבל  הקדושים). בספרים

להניח מוכרחים הם הצדיק, אל ולבוא  לילך  דיקא  רוצה  ואני לכם שומע  איני  ואומר,

מה רק  הוא  מונעין  שהם המניעות עיקר כי  אופן . בשום מזה  למונעו  יכולים  ואינם אותו 

כנ "ל . אותו שמטעין 

שם גם כי מיתה , לאחר גם להצדיק להתקרב להתחזק שצריכים  זה , לענין  מעשה  וספר

שנסע רייסין, מאנשי אחד  איש ישראל בארץ  שהיה  וסיפר, אמונה. התחזקות צריכין 

ל זצ"ליחד  מנדל  מנחם הרב  מורנו המפורסם, הקדוש הצדיק  עם ארץ -ישראל 

הקודמים, בימים והחסידים  הצדיקים  על שהיה  המחלוקת מגודל  ידוע (וכבר מויטעפסק

מניעות  להם היו להם , להתקרב רוצה  שהיה  מי  וכל  ורייסין , ליטא  במדינות בפרט 

לארץ , לחוץ  אותו לשלוח בארץ -ישראל  שם והסכימו  כמפורסם). שיעור בלי עצומות

האיש זה  לעולמו, נפטר הים  על  הילוכו  ובדרך  כנהוג . ארץ -ישראל  מעות להביא  בשביל 

לא ישראל  ובארץ  כנ"ל . מנדל  מנחם  הרב מורנו להצדיק מקורב שהיה  הנ"ל  השליח

שלו, אנשים עם  ללייפסיק  ונוסע הולך  כאלו לו  נדמה  פטירתו ואחר כלל, עדין  ידעו 

עתה גם לו  ונדמה  בחייו. ללייפסיק  נוסע  והיה  גדול  סוחר היה  כי בחייו . נוהג היה  כאשר

התחיל נסיעתו , בדרך  תמיד. כדרכו והבעל -עגלה  שלו  הנאמן  עם לשם נוסע הוא כאלו

פניו  לקבל  הנ"ל  מנדל  מנחם  הרב מורנו  לרבו  ליסוע  מאד  ולהשתוקק להתגעגע 

רבו  למקום הדרך מאמצע  ולשוב הכל  להפקיר חפץ  היה  תשוקתו, ומרוב הקדושים.

לשחוק והתחילו  לזה . משתוקק שהוא  עמו , שנסעו  לאנשיו  זאת לדבר והתחיל  הנ"ל .

ועל -ידי-זה וכו '. כזה  משא -ומתן לסתור הדעת על  יעלה  איך כי  מזה , ולדחותו  ממנו

לאנשיו  ואמר וחזר לרבו, ליסוע נמרץ  בהשתוקקות ונתלהב חזר אחר-כך , מזה . מנעוהו 

כזה , משא -ומתן לבטל  אפשר  שאי בדבריהם , ולדחותו למנעו וחזרו  בזה. חפץ  שהוא 

לדבריהם ושמע  רבו. לבית עתה  ולנסוע כזה , עסק לבטל  ללייפסיק  כזה  מדרך  ולשוב

ואמר מאד , מאד  גדול  רב  בהתעוררות ונתעורר חזר אחר-כך  מזה . ונמנע  הזה , בפעם גם

לרבו  לנסוע מאד  דייקא  רוצה  הוא כי דבר, שום  שומע  שאינו  כלל  שומע  שאינו 

איך ואמתלאות, וטענות בדברים אותו , מנעו שאנשיו  מה  וכל  זה , בשביל הכל  ולהפקיר

לנסוע בדעתו  חזק  והיה  כלל , לדבריהם  שמע  לא  כזה. עסק באמצע  כזה  לעשות אפשר

רבו . למקום עמו  ליסע  כדי מדרכם פניהם  שיחזרו  עליהם  וצוה  לרבו . ומיד תיכף  דייקא 

רוצים שאינם ואמרו , בו. ומרדו עמדו  וטענות, בדברים למונעו  יכולים שאין וכשראו 

לשומעו . רצו  לא  והם דיקא . כרצונו  שיעשו  עליהם וגער כזה , זר בדבר אותו לציית

והם הבית, הבעל  הוא  כי אותו , לציית רוצים שאינם  על  מאד , עליהם  לכעוס והתחיל 

יאמר. אשר  ככל  לשמוע מחויבים



קודש  שרפי שיח  ח 

ה ּק ד וֹ ׁש  ר בּ נוּ  אצל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָׁש ב וּ ע וֹ ת 

ט 

איזר ּבנּו:אמר רּבא הֹוׁשענא אּון  זיין , אֹויף דאס ע ּקר  ּדער איז "ׁשבּוע ֹות  »«ֵַ»ƒ∆ƒ»»««¿»«»ƒ

זאגן " דאס ע ּקר נעֹור ּדער  להיֹות הּוא העב ֹודה  ע ּקר  "ּבׁשבּוע ֹות  ,יא; ∆ƒ»»»¿ְְֲִִֵַָָָ

ה ּוא העּקר ר ּבא :יב האמירה"(ר ּבּוי)ּובה ֹוׁשענא ְְֲִִִַַָָָָָָ

דהינו  הידועים, הם  עמו  שנוסעין  אלו  ושכל  מת, כבר שהוא  האמת לו הודיעו  כך בתוך

אני  בודאי  עתה  ואמר, ענה  הזה . בדרך אותו ומטעין  אותו  מוליכין  שהם  חבלה  מלאכי

אנו  אין  בודאי עתה ואמרו , הם  ענו  הנ"ל. הצדיק לרבי מיד  אותי שתוליכו דיקא  חפץ 

לרבו, אותו שיוליכו  רצה הוא זה : בדין  מתעצמים והיו  אליו . אותך להוליך  לזה , רוצים

עמו, שהדין  ופסקו שלמעלה. הבית-דין  לפני המשפט  את שהביאו  עד  רצו . לא  והם

לרבו . מיד  להוליכו  רצונו לעשות שצריכין

שהיה הנ"ל , מנדל  מנחם הרב מורנו הצדיק, לרבו אותו  הוליכו ומיד  שתיכף היה . וכן 

מנחם הרב מורנו הצדיק, לבית וכשנכנס לביתו, והביאוהו  בארץ -ישראל . אז בחיים עדין

אותו . ועוררו חלשות, ונשאר הנ"ל  הצדיק  ונפחד  מהמחבלים , אחד  עמו נכנס  הנ"ל , מנדל 

אז  והודיע  שתיקנו. עד  ימים  שמונת בערך בתיקונו ועסק הנ"ל הצדיק  ישב ואחר-כך 

כלל מזה עדין  ידעו לא  כי הנ"ל, השליח האיש שנפטר ישראל  ארץ  לבני הנ"ל  הצדיק

לידע כדי מפטירתו לידע מאד להם  מוכרח  היה  (וזה  הנ "ל  המעשה  כל להם וספר כלל,

לארץ ). לחוץ  השליחות בענין  ארץ -ישראל  בעסקי  להתנהג איך

להצדיק בהתקרבות עצמו להתחזק צריכין  כמה עד דעת למען  המעשה  ז"ל  רבנו  וספר

העולם בזה  באמונה  חזק  שהוא  שמי העולם , בזה  תלוי והעיקר פטירתו . אחר שם גם

הוא כן  עלמא , בהאי נש בר דאתדבק מה  כפום כי לזה . שם גם  יזכה  אמיתי, בהתחזקות

משם " גם להצדיק מלילך  מונע  שום אותו  למנוע  יוכל  לא  בודאי ואז עלמא . בההוא

דףיא . אמור פרשת  ובזוהר ח. דף הקדוש הזוהר בהקדמת [מקורו קדמון מנהג יש כי

אז  לעסוק  וגם  שבועות בליל  ניעור להיות תצד ] סימן  ריש אברהם  במגן  מובא  צז :,

שער וראה  הלילה ; כל  לישון ולא  ניעור להיות הוא  שהעיקר הקדוש  רבינו וגילה  בתורה ,

אפילו  כלל הזאת בלילה  ישן  שלא  מי כל  כי "ודע  א : דרוש השבועות חג  ענין  הכוונות

שום לו יארע ולא שנתו  שישלים לו  מובטח הלילה  כל  בתורה  עוסק  ויהיה  אחד רגע 

ודאי  כלל  ישן  לא אם כי וכו ', בראשית בהקדמת הרשב"י  שכתב  וכמו ההיא בשנה  נזק



הּק ד וֹ ׁש  רבּ נ וּ  אצל ט ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָׁש בוּ ע וֹ ת 

י 

נּגּון "רּבנּו:אמר  ּדעם מיט 'אקּדמּות' פארמאגן י ּודן ּׁשּיה ּודים "וואס "מה ; »«ֵַ»¿«¿»¿«¿»ƒ∆ƒְִֶַ

האק ּדמּות  את  ּבת ֹוכם נ ּגּונ ֹו"יג אֹוצרים :יד עם ְְְִִִֶַָָָ

ג, אות א  הלכה  שבועות הלכות ליקוטי ראה זה  מנהג בטעם  ההיא ". בשנה  ימות שלא 

ד הלכה  מטלטלין  חזקת ל , אות ד  הלכה  כלים הכשר מא , אות ד  הלכה  הריח ברכות

ד אות ג  הלכה  נזיקין יג, אות ג הלכה  גניבה  יא , אות

בחציב. - ] בחצות ונגמר נידון  "הדין  ו : דרוש סוכות ענין  הכוונות שער הא 'ראה  י]

לעסוק נוהגים ולכן  וכו ', החותם  נגמר לילה  חצות  בעת ואז רבא , הושענא  ליל  של

הדברים אלה ספר וקוראים הלבנה , זריחת זמן  עד  הא' לילה  בחצי ] - ] בחצות בתורה 

"נוהגים תרסד : סימן ריש אברהם מגן  עוד  וראה  עוד , שם עיין  וכו'" תורה  משנה  הנקרא 

ג ס"ק שם החיים  כף  [וראה  הסדר", נדפס וכבר וכו' ערבה  בליל  ניעורים להיות ישראל 

ראה ותהלים  תורה  משנה  אז ולומר רבא הושענא  בליל ניעור להיות המנהג  בטעם וד ].

אות  ד  הלכה  ערבית תפילת  יג, אות ד  הלכה  בסעודה  הנוהגים דברים  הלכות ליקוטי

ערב  טז, אות ד  הלכה  ערלה  ד , אות ב  הלכה  סוכה  סה, - נט  אות ז הלכה  שבת ל , - כט 

לח אות ג הלכה 

בני יג. ומקירבת יתברך , השם  מגדולת מדבר  וכו'" מילין  "אקדמות המתחיל  הפיוט 

בהשם עצמם  מחזיקים ישראל  שעם  מזה  וכן  מהמלאכים, יותר יתברך  להשם  ישראל 

להם המעותד הבא  עולם שכר עוצם  יודעים כי  הגלות יסורי תוקף  בתוך  ובתורתו יתברך 

ציבור שליח  שהיה  יצחק, רבי בן  מאיר רבי ידי על  שנה  כאלף לפני  נתחבר זה , על 

יב, עג תהלים רש"י ראה  רש"י , בפירוש פעמים  כמה  [ומוזכר ווירמייזא , בעיר ופייטן 

ראשון ביום לאמרו כדי אלא ] ד "ה  א  עמוד  יא  דף השנה  ראש תוספות וראה  ט , ו  הושע

המנהג נתפשט  וכן  ראשון ], פסוק קריאת [אחר התורה  קריאת בשעת השבועות חג של

אומר חרוז כשכל  מיוחד , בניגון  התורה  קריאת התחלת לפני אז לאומרו  האשכנזים אצל 

שבועות] הלכות [מנהגים] במהרי"ל  כבר מוזכר אמירתו [מנהג  הקהל , ולאחריו  החזן 

מחמת יד. שישראל  ואמר מאד, מאד  אקדמות את "שיבח  רנו : שיחה  הר"ן שיחות ראה 

וגודלת  מעלת שבח כך  כל  מרגישין  אין  כן  על  בטוב, כך  כל  ורגילים משוקעים  שהם

של השיר מעלת שיודע  מי  ואמר בשבועות, שאומרים אקדמות של  הקדוש השבח 

נפלא דבר הוא הידוע , בניגון  אותו לזמר  העולם שרגילין כמו  שלו הנגון  עם אקדמות

מאד "; במעלתו  והפליג וכו' חשק של  שיר הוא  שאקדמות ןאמר מאד , גדול  וחידוש

הלכה שבועות הלכות י, אות א הלכה  קדיש הלכות  ליקוטי  עוד ראה  אקדמות ובענין

ב  אות ב



קודש  שרפי שיח  י 

יא

"אׁשת הּנּגּון מזמֹור  על ׁשּבת  ּבליל ׁשלֹומנ ּו אנׁשי ּבפי הּמּוׁשר הּידּוע «ƒְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

מּמעז 'ּבּוז' ּבר ּוְך ר ּבי אצל ה ּׁשבּועֹות ּבחג אֹותֹו ׁשרים היּו ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָחיל"

ע רּבנ ּו), ראׁש-הּׁשנה ,(ּדֹוד ׁשל מ ּוסף ׁשּבתפּלת  נגלית" "אּתה ה ּתפּלה  ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

על ׁשרים  היּו נגלית" "אּתה על ׁשלֹומנּו אנ ׁשי ּבפי הּידּוע הּנּגּון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָואת 

חיל". "אׁשת ְִִֵֶַַה ּמזמֹור 

ר ּבנּו:ונּגנּו ואמר  הּנּגּונים, ב' את  ר ּבנּו לפני ׁשלֹומנּו דארףאנ ׁשי "מען ¿ƒ¿ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ∆«¿

ּבייטן " אי ּבער אֹותם"זיי  להחליף  "צריְך ּכְךטו; נֹוהגים  מאז ואכן . ≈ƒ∆«¿ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָ

ׁשלֹומנ ּו :טז אנ ׁשי ְְֵֵַ

יב 

ּבע ֹוד ּפעם מנחה אחר הּׁשב ּוע ֹות  ּבחג ּתֹורה לֹומר ר ּבנּו יׁשב אחת  ««ְְְִֵַַַַַַַַַָָָָ

והת ּפּללּו ה ּׁשלחן אצל הּלילה ּכל ויׁשבּו זֹורחת, החּמה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻׁשהיתה 

לזרח הּפעם עֹוד החּמה ׁשהתחילה  עד ּכְך, ויׁשבּו הסע ּדה  ּבתֹוְך ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻערבית

ואמר : ר ּבנּו ענה ה ּׁשני, יֹום זאגן ּבבקר  אּון  חּדּוׁש'ן פאר זיְך קער  זּון "ּדי ְְִֵֵֶַַַָָָֹƒ∆ƒ«ƒ¿»¿

ּבין  אי ְך געטראפן, אייְך איְך הא ּב געגאנגען  אוועק ּבין איְך ƒƒ«∆∆«¿∆»ƒ«∆¿»¿ƒƒ∆≈איידער

געטראפן " ווייטער אייְך איְך האּב צּוריק  ראּויהגעק ּומען "החּמה  ; ∆∆ƒ»ƒ««∆∆¿»¿ְַַָָ

וחזר ּתי ּוכׁשּבאתי אתכם, ראיתי ׁשּׁשקעּתי טרם ותאמר , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתתמּה

ׁשּוב": ְְִֶַּפגׁשּתיכם

יג 

עלמע ׂשה יֹוׁשב ׁשהיה ּבעת  ר ּבנ ּו ׁשאמר  ּבחנּכה, אֹו ּבׁשבּועֹות ׁשהיה «¬∆ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אנׁשי־ׁשלֹומנ ּו: עם  ע ּזּותהּׁשלחן  אזא  זיְך אין  דאס האט "ווער  ְְְִֵֵַַָֻ∆»»ƒƒ«««

אחרטו . תקס"ז], שנת שבועות, של  ב' "[בליל  כג: אות ח"א  מוהרנ "ת ימי עוד  וראה 

- ] ונעים" נפלא  בנגון  וכו' שמך' ו 'ברוך נגלית' 'אתה  בעצמו מזמר היה  המזון , ברכת

מרל "י ]

טוב טז. שם הבעל  מרן  ידי  על  נתחברו עצמם שהניגונים  אפטער ציון  בן רבי  בשם

הקדוש



לזאסלאב  יא◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְנסיעתוֹ 

טׁשערינער ניט מיין אי ְך לצלן , רחמנא  הרהּור א טיׁש מיין ּביי האּבן ∆ƒ«ƒ¿«¬»»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿∆ƒ»»¿«צּו

טעּפליקער" ניט ּברסלבר ּבׁשלחניניט  לֹו ׁשּיהיה ּכז ֹו ע ּזּות ּבֹו יׁש "למי ; ƒ¿∆¿∆∆ƒ∆¿ƒ∆ְְְְִִִֵֶֶַָָֻ

לאנׁשי ולא ּברסלב , לאנׁשי ולא ט ׁשערין, לאנׁשי מת ּכּון  איני  ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹהרהּור ?

אֹות ֹו הּוא מי ׁשלֹומנּו, אנׁשי והבינ ּו הז ּכיר , לא וטירהאוויצע ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹטע ּפליק".

ּכׁשּתי ּבית  ׁשלֹום לֹו היה ׁשּלא מ ּטירהאוויצע, אחד ׁשם היה ּכי ְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהאיׁש,

על עמד הּנ"ל והאיׁש לחדרֹו, ונכנס ה ּׁשלחן מן ר ּבנּו קם  ותכף  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻׁשנים,

עד  ּבעדֹו, מר ּבנ ּו ּבּקׁשּו ׁשלֹומנּו אנׁשי וגם מאד, הרּבה  ּובכה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹהּפתח

ּבני -ּביתֹו: עם מּיד ויׁשלים לבית ֹו ׁשּיחזר  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהבטיח

לזאסלאב ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְנסיעת וֹ 

תקס"ז  ׁש ב וּ עוֹ ת  אחר  - תקס"ז  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִניסן

יד 

להר ֹופאים ּבעת ׁשּתּסע ר ּבנּו רצה ר ּבנּו, ׁשל זּוגתֹו ׁשחלתה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צדק  ּגר  ׁשהיה אֹומרים [יׁש ּגארדין הר ֹופא וגם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבאֹוסטרהא,

הגד ֹול הּמּגיד הרב ׁשל רֹופאֹו ּתׁשּובה] ּבעל ׁשהיה אֹומרים ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָויׁש

ז "ל רצתהיז מ ּמעזריט ׁש לא לאֹוסטרהא ּכׁשּבאה  היא אּולם ׁשם, ּדר היה ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשם  י ׁש ּכי ּבזאסלאב להתר ּפא לפניה ׁשּטֹוב  ואמרה ׁשם, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהתרּפא

ואחר  ׁשם, ּדרים ׁשהיּו מ ׁשּפחה ּבני ׁשם לּה יׁש וגם ּגדֹולים, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּדֹוקט ֹורים 

ׁשב ּועֹות  ּבערב  ׁשם  ונפטרה נס ּתלקה :יח ּכְך ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

ממעזריטש,יז. המגיד  ע "י ליהדות התקרב  הקיסר, של  רופאו  שהיה  גארדיא, אהרן  ר'

תק"ע , ב' אדר כ"ו  נלב"ע המגיד , של רגלו  ברפואת והתעסק מתלמידיו , אחד להיות והפך 

אלא ורפואות, לרופאים מתנגד  שהיה  אהרן ר' על  [מובא  באוסטרהא ; כבוד  ומנוחתו

אליו ] שפנו לחולים מלעזור  נמנע  שלא 

יטיח . אות מוהרנ"ת ובימי קנג אות בחיי"מ  וכמש"כ
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טו 

אז ּכׁשּׁשהה צּוה זאסלאב, ּבעיר  תקס"ז ׁשנת ה ּׁשבּועֹות ּבחג ר ּבנ ּו ¿∆»»ְְְְִִֵַַַַַַָָָ

ּכדרּכם  אליו  לב ֹוא רגלֹו את  איׁש ירים ׁשּלא ׁשלֹומנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלאנ ׁשי

ׁשנה ה ּוא יטּבכל ר ּבנּו רצ ֹון ׁשּבאמת ׁשּידע נפּתלי ר ּבי מֹורנּו אּולם . ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אנׁשי ּבהם ׁשּפזּורים הּמק ֹומ ֹות לכל מכּתבים וּכתב הלְך אליו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיבֹואּו

קדׁש לקהּלת לר ּבנּו וילכּו יּסעּו כן ּפי  על ׁשאף אֹותם וזרז  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשלֹומנ ּו,

לחגכזאסלאב  קדם  עֹוד ׁשלֹומנּו מאנׁשי הר ּבה  ׁשם ונתקּבצּו ּבאּו ואכן  , ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

השבועות יט . חג  על תמיד אליו  לנסוע  היתה  דרכנו  הנה  כ: אות מוהרנ "ת ימי  ראה 

לנו  וכתב  השבועות, בחג גם  זסלב בקהלת-קדש להתעכב  שיצטרך  הבין  ז"ל ורבנו

יאיר נרו נפתלי רבי  אבל  שבועות על  אליו לבוא  רגלו את מאתנו אחד ירים שלא אגרות

וכתב  עמד אנשי -שלומנו, לכל  קדם פה האגרת  את וראה  פעם בכל  פה  שהיה  מנעמירוב

לקהלת-קדש ז"ל  לרבנו ונלך  נסע  כן  פי על שאף אותנו  וזרז  מאנשי-שלומנו  ולכמה  ַלי

שבועות  על  לזסלב ונסעו  וכו' ודאשיב וטפליק  נעמירוב ואנשי ברסלב פה  עשו  וכן  זסלב

כלכ . וישבר נפשו  שימסור רצונו  לאמיתו "שבאמת תו: אות מוהר"ן  בחיי מזה  ועיין 

מאד לזהר צריך לאמיתו , באמת המניעות ולשבר להתקרב שרוצה  מי על -כן  המניעות.

מענינים שמדברים אחרים  במקומות זה  ענין תבין  ועוד  כלל. בזה  אותו לשאול לבלי

מרל "י ] - ] מאד " והבן  כאלה 

"קודם שלז: באות ושם בזאסלאב הנ "ל  שבועות בענין שלו אות מוהר"ן חיי גם וראה 

שנתן אחד  מעשיר לפניו  וספרו זאסלאב, אנשי לפניו  עמדו [תקס "ז ] הנ"ל שבועות

מנעמרוב  אחד  איש גם -כן  לפניו  אז  ועמד  ז"ל , ברוך רבי הקדוש להרב הרבה  מעות

בחינתו  כפי מזה  יותר לי נתן  הזה  העני להם: ואמר ז"ל  רבנו ענה  גדול. עני והיה 

(שאז  הקדושים  הפסח  בימי שמע וכאשר ממלמדות, עצמו  מפרנס היה  הוא  כי  ומדרגתו .

אחר עד  שם יתעכב אולי יודע  ומי בזאסלאב , הוא ז"ל  שרבנו  מלמדים) שכירות זמן 

למ  עצמו  את ישכיר ואם ביטולשבועות, מחמת שבועות על  אצלו להיות יוכל לא  למד 

בלי  הנ"ל  הקיץ  כל  וישב למלמד, עצמו  להשכיר רצה  לא ועל -כן רב . זמן  התלמידים 

הנ"ל " מהעשיר יותר אלי  התקרבותו בשביל  לבו  שהתנדב נמצא ופרנסה . עסק שום

ח �ד�[ א  א !ן אהין  צייט  ח �דש  א  גיין דארף  ער נעמר�ב , פ!ן ווייט  זייער איז  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ"זאסלאב 

האט מל !מד !ת, קיין געמאכט ני�ט ז!מער דעם  זי� ער האט זאסלאב , פ!ן צ!ריק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָצייט

– מערער" מיר ער גיט  מיר , פאר אינגאנצן געגע �ן אוועק דא � זי� ]רל "י ער ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
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מּׁשאר כאהּׁשב ּועֹות  יֹותר  ותלמידיו הּקדֹוׁש רּבנּו ּבין התקרבּות אז והיה , ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ

יארן "הּׁשנים; אלע פ ּון מערער  התקרבּות  מין אזא געוועהן  ."ס'איז ִַָ¿ƒ∆∆¿««ƒƒ¿»¿∆∆«∆»¿

ׁשּבעיר ר ּבנּו להחּיטים ׁשּיְך ׁשהיה קטן ּכנסת  ּבבית  ׁשם ואנׁשיכב ׁשהה  , «≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּבהתעֹורר ּות  יתּבר ְך לה' וצעקּו התּפּללּו ּכדר ּכם ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָׁשלֹומנּו

וע ֹוד  ע ֹוד  ּבאּו יֹום ּובכל וכּו', העֹומר  ספירת ּבברּכת  ּבפרט  ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָּובהתלהב ּות 

ּומרעיׁשים  צ ֹועקים והיּו ה ּׁשבּועֹות, ּבחג רּבנּו עם לׁשהֹות ׁשלֹומנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָמאנׁשי

ולא  ר ּבנ ּו, את ּגם ׁשם ׁשּׁשּמׁש הּכנסת, ּבית ׁשּמׁש ּובא  ּבתפּלתם, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹותר

לבית  ׁשהּגיע ּו על לפניו והתאֹונן  ר ּבנּו, מאנ ׁשי הם א ּלּו ׁשאנׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָידע

'מ ׁשּגעים' אנׁשים  ּבעיניו)ה ּכנסת נדמים היּו כן  ּכל(ּכי ּומרעי ׁשים ׁשּצֹועקים  ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ּבתפּלתם  הּכנסת כג ּכְך ּבית  את לנעל יכֹול ׁשאינֹו עד ּבּספירה  ּומאריכים  , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדבר . רּבנ ּו לֹו ענה  ולא  ְְֵַַָָָָֹּכדרּכֹו,

וׁשּוב ּומּיֹום  ׁשּוב ּבא והּׁשּמׁש יֹותר , והפריע ּו אנ ׁשים יֹותר ּבאּו ליֹום ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

ּדבר, לֹו ענה  לא וׁשּוב ּכּנ"ל 'המ ׁשּגעים' האנׁשים אֹודֹות  ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֻלר ּבנ ּו

מאנׁשיו ׁשהם הבין אז  מקרבם, ׁשר ּבנּו וראה ׁשבּועֹות ּכׁשה ּגיע ּכְך ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאחר

ּבעצמֹו: מאד ְְְְְִֵַַֹוהת ּבּיׁש

וטעפליקכא . נעמרוב ואנשי  ברסלב, פה  עשו "וכן כ: אות ח"א  מוהרנ"ת ימי עיין 

וכו'" ודאשיב

לי כב. "וכשתלחו  תקס"ז : אמור ה ' מיום ב מכתב  רבינו מכתבי לתרופה  עלים ראה 

יצחק לוי רבי בזמן  גם וכו '"; דחייטים הרב לבית זאסלאב קדושה  לקהלה  תשלחו  אגרת

וכיוצ"ב  סבלים  סנדלרים , חיטים, משלהם, הכנסת בית באומאן מלאכות הבעלי  לכל  היה 

מרל "י ] - ]

שיחזרו כג. ליושנה  העטרה להחזיר רוצה שהוא מיד  "הבננו עח: אות מוהר"ן  חיי וראה 

כבר הקדוש רבינו  ימי  בתחילת כי וכו ' גדול  ובכח והתלהבות בכוונה  להתפלל להתעורר

שם עיין  וכו'", זה  כל  לתקן  הרבה  וטרח יגע ז"ל  והוא וכו ' להתקרר החסידים  התחילו
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טז

מ ֹוהרנ"ּתּולמ ֹוהרנ"ּת ּבימי ּכּמּובא ׁשעּור ּבלי  עצ ּומֹות מניע ֹות  אז היה ¿«¿«¿ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

כ אות ּבבית כד (ח"א לֹו ׁשהיּו והּמניעֹות הּיּסּורים ועצם ,(ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ

לי כד. היו  כי זסלב, לקהילת-קדש אליו  הנסיעה  בענין מאד מאד חלוקה  דעתי "היתה

לבי  הלך  כן על  אליו, לבוא  שלא  כתב ז "ל  שרבנו  וידעתי שיעור בלי  עצומות מניעות

ונתגברתי  המניעה , על  החשק  התגבר והנורא הגדול  ובחסדו להתנהג, איך  והנה  הנה 

חותני  בבית לי שהיו והמניעות היסורים ועוצם  לזאסלאב משם לנסע  לברסלב ונסעתי

שם ויקר וחשוב גדול  והיה  בביתו  אז היה ז"ל  חותני כי לבאר אפשר אי זאת בנסיעה

משפט , בעסקי עירות מכמה  אליו ונאספו  מאד , ורבניםמאד  גדולים  הרבה שבאו [היינו

במאהלוב  צבי דוד  רבי עם  מרל "י להתראות  עם]- שבועות אחר לנסוע  מוכן  היה  וגם 

על במאהלוב בכאן  אותי להשאיר ורצה  שם, הרבנות להנהיג קרמיניץ  לקהלת אשתו

לעיל כנזכר לברסלב לנסוע עצמי  להכין  והתחלתי לביתי  פתאום  באתי  ואני מקומו

למנוע תוכל  שלא ידעה  כבר כי  מיד לבכות התחילה  וזוגתי משתוממים, כלם ועמדו

למנוע ורצה  מאד  עלי והקפיד ז "ל , מחותני רשות לקבל  הלכתי  ואני  אופן , בשום אותי 

מהם והלכתי  כלל  דבריהם על השגחתי לא  אני אבל  חמותי , היא  וזוגתו  הוא  אותי 

השם לי והזמין  כלל , הוצאות על  לי  היה  לא וגם  משם ונסעתי שלי חפצים וקבלתי

עגלה ברחמיו לי  הזמין  וגם  קצת, הוצאות על  לי  שהלוו אנשים שני קלה  ברגע יתברך 

והייתי  אחת בשעה פתאום היה  והכל  לביתה זה ביום לחזור צריכה  שהיתה  מנעמירוב

מקודם לנסע  מוכרח הייתי ואני לשבועות, מאד  סמוך היה  הזמן  כי מאד  ונחפז  טרוד אז

חלוקת  גודל  והנה  לזאסלאב. יחד  עמהם  לנסוע  אנשי-שלומנו  עם  להתחבר כדי לברסלב

אפשר אי  זאת נסיעה  בענין  אז  לי  שהיה  והיסורים  המניעות ועוצם אז, לי שהיתה  העצה 

בעת  לנסוע  בדעתי נגמר אחת ובשעה  המניעות, כל  לשבר עזרני  יתברך  והשם לבאר,

עגלה מיד לי הזמין  יתברך השם אבל  הזאת, בנסיעה  לעסוק  מאד  קצר הזמן  שהיה 

תיכף מה , עלי ויעבור בודאי לנסוע בדעתי כשנתחזקתי תכף כי קצת הוצאות על ומעות

ליטהר הבא  כי  תמיד יתברך  דרכו  כן  כי נסיעתי, צרכי לי  והזמין  יתברך  השם  סייעני 

לו  שיש להאדם  שנדמה  פי על  ואף המוח מניעות רק  הם המניעות  וכל  לו, מסייעין 

מניעות  רק הם כולם באמת כן  פי על אף לשברם, אפשר שאי  באמת גדולות מניעות

ישבר בודאי שבקדושה הדבר לגמר באמת ויכסוף כראוי והרצון החשק יגביר ואם  המח 

בעניי  אני אבל  ס"ו ]) סימן מוהר"ן [לקוטי אחר במקום אצלנו  (כמבואר  וכו ' המניעות כל 

ויצאתי  לנעמירוב שהלכה  העגלה  עם ונסעתי שיעור בלי פעמים כמה בעיני זאת ראיתי

מוכרח שאני הבנתי ואני היום חצות אחר ויותר שעות ב' בערך  חמישי ביום ממאהלוב

מפה החברים כל  יסעו שבת אחר שתכף ידעתי כי  השבת, אותו על  בברסלב להיות
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אוכל אם  יודע ומי לנעמירוב הלכה העגלה  כי להתנהג איך בדעתי חושב  והייתי לזסלב

ברסלב  לפה  מנעמירוב עוד  לנסוע  שאוכל גדול היום  בעוד לנעמירוב ששי  ביום  להגיע 

זאת, נסיעתי ענין  על  כן  גם מסכים  שאינו  יאיר נרו מאבי יסורים לי  יהיו  וגם שבת, על 

בודאי  תכף, מביתו  ליסוע  וארצה  חצות אחר שבת בערב  פתאם  כשאבוא  שכן מכל -

ויחיש ימהר עגלה  שהבעל  מאד  מתגעגע  הייתי  כן  על  עלי שאוכליקפיד  באפן  מסעהו ,

בדרך עגלה איזה  אחר לחפש שאוכל  באפן  לנעמירוב, סמוך  גדול היום בעוד  לבוא

שלא כדי ברסלב לקהלת הדרך  לעקם יכולים לנעמירוב סמוך  כי לברסלב עמי שתסע

שיש המניעות  שוב התחילו ממאהלוב  בנסעי תכף  אבל  בנעמירוב להיות כלל  אצטרך 

קודם מניעות הרבה  שיש הרוב על -פי עמנו מתנהג  כאשר בעצמה, הנסיעה בשעת

חוזרים אזי לנסוע , ומתחילין  המניעות אלו לשבר כשזוכין כך ואחר לנסוע שמתחילין 

ומהעגלה והסוסים עגלה  מהבעל  בעצמה הנסיעה בענין  חדשות מניעות ומתגברים

לא כמעט  אשר בהם, וכיוצא  וטיט  ורפש וגשם  וממטר כליה , וכל  וחבליה  ואופנים

עתה הן  הקדושים, חיותו בחיים הן  הרבה , וכאלה  כאלה  ממניעות אחת נסיעה נמלטה 

ואני  ממאהלוב כשיצאתי תכף והנה  מאד . והנורא  הקדוש קברו  ציון על  נוסעים  כשאנו 

עגלה עם נוסע  שהבעל -עגלה וראיתי הסתכלתי לעיל , כנזכר מאד  מאד  בדעתי נחפז

לילך להם  אפשר אי גדולות העגלות שאלו  ידוע  וזה  סוסים, שני כי-אם לו  ואין  גדולה 

והשיב  זה  מה  אותו ושאלתי שלשה  ולפחות סוסים  ארבעה  ידי על  כי -אם בזריזות

והנה מפה , ומחצה  פרסה  בערך  אותו  והשאיר לכאן  בנסיעתו  אחד סוס אצלו שנחלה 

שבאנו  עד  ונסענו קצת לירד התחיל  גשם וגם לאט , לאט  עמי נסע בודאי זה  מחמת

שם, מת שכבר מסוסו  טובה  השמועה  לנו  הודיעו  ותכף סוסו  שם שהשאיר הכפר אל 

שם נתעכבנו  זה ידי ועל  העור עם  לעשות מה  ולחשוב הרבה להצטער התחיל  ובודאי 

היו  לא כי לאט נסע  ובודאי  היום פנה  וכבר ונעצב, נאנח  בלב  משם  נסע  ואחר-כך קצת

פרסאות  שתי למאהלוב סמוך  לילה  לינת לנו  והיה כזאת, בעגלה  סוסים  שני כי-אם  לו

ששי  ביום ועמדתי פרסאות שמונה  בערך הרבה  מנעמירוב רחוקים  היינו  ועדין  ומחצה 

הנזכר עגלה  הבעל  עם ונסעתי לעשות מה  ידעתי ולא  מאד  ומבלבל  נשבר בלב בבוקר

חמש עדין  ומשם  היום לחצות סמוך היה וכבר מארחווע, קהלת-קודש עד  לעיל 

שקשה הבנתי כי  הרבה  מצטער הייתי  לשם  כניסתי  ובעת נעמירוב לקהלת פרסאות

הדרך באמצע עגלה  לשכור שהות שתהיה  מכל -שכן  לנעמירוב אפלו שבת על  לבוא

וחברים עגלה  יהיה  לא  לברסלב שבת אחר אבוא  ושלום חס ואם לעיל , כנזכר לברסלב

בכאן לשכור לפני  שטוב ראיתי  כי לעשות מה  בדעתי חושב והייתי  לזסלב עמהם לנסע 

ועל קטנה  העיר גם כך. כל  הוצאות על  לי היו לא אבל  לברסלב, מכאן לנסוע  סוסים 

מאד וסמוך  כך , כל  במהירות עמהם  לנסוע כאלה  סוסים בכאן  נמצאים אין  רוב פי

בכאן לי הזמן  עולם  של  'רבונו ואמרתי : עניתי דשם הגשר על  בהיותי להעיר בכניסתי

שמע עגלה  והבעל  בחנם' אותי ותקבל  לברסלב שתסע  סוסים  ארבעה עם עגלה 

רצה עגלה  והבעל  האכסניא  לתוך ובאנו  להעיר נכנסנו כך אחר זאת . כשאמרתי 



קודש  שרפי שיח  טז

והיה ּבבית ֹו אז היה ז "ל חֹותנ ֹו ּכי לבאר, אפׁשר אי זאת ּבנסיעה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹחֹותנֹו

הר ּבה עיר ֹות מ ּכּמה ונאספ ּו ּובאּו מאד, מאד ׁשם  ויקר  וחׁשּוב ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹּגד ֹול

מ ֹוהרנ"ּת ונסע  מׁשּפט  ּבעסקי ּבמאהלֹוב  עּמֹו להתראֹות ורּבנים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָּגד ֹולים 

עצּומה. נפׁש ּבמסיר ּות  ְֲִִֶֶָָאז

אחר והּגיע  ׁשבּוע ֹות , לערב קדם  יֹום ׁשה ּוא  רביעי ּביֹום מֹוהרנ"ּת אז ¿ƒƒ«ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

י ֹום  ׁשהּוא ׁשּבת ׁשל ׁשליׁשית ּובסעּדה עצּומים, מניעֹות ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֻׁשּׁשבר

המוציא לברכת הנטילה  ובין  לאכול  ידי  נטלתי ואני  לסוסים  מספוא לתן  שם להתמהמה 

עגלה באה  זאת בשעה  הנה כי נתקבלה!' תפלתכם נתן  'רבי עגלה: הבעל  לי  ואמר ענה

כי  בחנם אתכם יקבל  בודאי שם הנוסע והסוחר לברסלב, הנוסעת סוסים ארבעה  עם 

הוה . וכן  מאד ונבהלתי הוא  מי מיד  לי  והודיע  אותו מכיר היה 

לאכסניא מאד בסמוך שעמדה  העגלה  אל  לחוץ  ויצאתי המוציא  ברכת ברכתי  ותיכף

היום בעוד  לכאן  ובאתי ברסלב לפה  מיד  עמו  ונסעתי בשמחה , אותי  קיבל  ותכף שלי

לקבל מקום היה  ולא לזסלב ראשון  ביום לנסוע  מוכנים  החברים  כל  היו  וכבר גדול ,

אחד עוד ובשביל בשבילי  עגלה  לשכור אחד לכפר מיחד  שליח שלחו  תכף אך אותי ,

היה חמישי  וביום  רביעי  ביום  ז"ל  לרבנו ובאנו  ראשון  ביום יחד עמהם ונסעתי  בזול 

שנתקימה פה , כל  תפלת שומע  יתברך ושהוא הנפלאה  השגחתו וראיתי שבועות , ערב

לברסלב  בחנם סוסים ארבעה  עם עגלה  ששי ביום השם לי  שהזמין  כהויתה  תפלתי

הבאים לכל  תמיד  ומסייע ברחמים , פה  כל תפלות השומע ברוך ממש. מפי  יצא  כאשר

שאי  מאליו יבין  המשכיל  כי כה עד  שעזרני כח  ליעף הנותן ברוך  הקודש, אל לגשת

בפרט בשלמות כאלה  בענינים שעבר מה  כל פנים אל  פנים ואפילו  בכתב  לבאר אפשר

אותי  למנוע  בדעתי שהיו  הסברות כל  לבאר אפשר אי שבודאי העצה  וחלוקת מניעות

לעיל , כנזכר אליו  לנסוע  לבלי בעצמו  כתב ז "ל  שרבנו  ובפרט  בה  וכיוצא זאת מנסיעה 

הצדדים מכל  ממש כחומות לפני עמדו כולם עזרני והמניעות הגדול  בכחו יתברך והשם 

תורה הקדוש  מפיו ולשמוע  זאסלאב  לקהילת -קודש  אליו ולבוא  כולם , על  לדלג

פרט לבאר קצת  הארכתי כן על דורות  לדורי הרבים  את בה לזכות הספר על  ולכתבה

עלינו, שעברו המניעות אחרון דור ידעו למען זאת לשברםנסיעה זכינו  הגדול  ובכחו 

אנשי-שלומנו  שאר על  גם עברו וכאלה  כאלה עלי, שעבר ממה  שכתבתי מה  כל  כי

בתחלתם בפרט  ז"ל, לרבנו  מלהתקרב  ונוראות עצומות מניעות להם היו  ככולם שרובם

ואשרי  דאבדין , על  חבל  שאבדו  מה  ואבדו המניעות  ידי על  ונתרחקו נפלו  ורבים

כו'לה להם וזכו ז"ל  ברבנו ונתדבקו  המניעות, כל ושברו והתחזקו  שהתגברו נשארים 

נצחים " ולנצח  עד  לעולמי ישראל  בני ולכל  ולדורותם
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– הּצלע" את  אלקים ה ' "וּיבן  הּתֹורה רּבנּו אמר ׁשבּועֹות  ׁשל ׁשני ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹטֹוב

מֹוהר "ן ׁשּבלּקּוטי ס"ז  ּתֹורה .כההּוא ְֲִֵֶַָ

ּבפניואּלּו מֹוהרנ"ּת על אז  ּדּבר ּו לחֹותנֹו אז ׁשּבאּו והר ּבנים הּגדֹולים ¿≈ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ואמר: נענה מֹוהרנ"ּת, זאת ּכׁשּׁשמע ּכְך אחר  צבי, ּדוד  "ווען ר ּבי ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹ∆

ניׁשט מיר אֹויף זיי וואלטן רּבי'ן, פּונעם ווייס אי ְך וואס וויסן זאלן  ¿ƒ¿»ƒ≈∆∆ƒ»¿¿≈ƒƒ¿«≈זיי 

ני ׁשט" ווייסן זיי  נאר  ּׁשאניגערעדט, מה הּגדֹולים אּלּו יֹודעים הי ּו "אּלּו ; ∆∆¿»≈≈¿ƒ¿ְְֲִִִִֵֶַַָ

יֹודעים" ׁשאינם א ּלא עלי, מד ּברים היּו לא מרּבנ ּו, :כויֹודע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

יז

ׁשנת אמר הּׁשבּוע ֹות  ּבחג ּבזאסלאב רּבנּו ׁשּבהיֹות לענין יצחק לוי רּבי »«ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

אחד  ׁשּום יהין ׁשּלא ׁשלֹומנּו אנׁשי את  מ ּקדם הזהיר  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹתקס"ז 

את  ע ֹורר  אּדר ּבא נפּתלי  ור ּבי לזאסלאב, אליו לבֹוא ורגלֹו ידֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלהרים

הּמאמר  נאמר ואז  ׁשם. עּמֹו להיֹות לׁשם ולנסע לקּום  ׁשלֹומנ ּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאנ ׁשי

מר ּבנּו, לקּבל אז ׁשּזכּו ּתֹורה והת ּגּלּות ענינים וכּמה ח"א ס"ז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבת ֹורה

ׂשיחֹות  וכּמה ּכּמה  ּכי הרּבה , ּכְך ּכל מפסידים היּו אליו  ּבאים ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָולּולא

'וּיבן ה ּכת ּוב ּכי ה ּמאמר . זה  סביב היּו הּצלע'.וסּפּורים את  אלקים ה' ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הר ּבה זה ּבמאמר ונכלל רפּואתּה, עבּור  עּמּה ׁשם ׁשהיה זּוגתֹו על ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמר ּמז

זהּו לּדבר  ׁשּיׁש הּמניעֹות ׁשּכפי ׁשאּדר ּבא ּבא ללּמד זה וכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָענינים.

החׁשק  את להג ּביר ּכדי רק הם והּמניעֹות הּגדֹולה, חׁשיבּותֹו על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּסימן 

הּקֹודם: סו ּבסימן ְְְִֵַַָָֹוכמבאר 

ערב כה. היה  חמישי וביום  רביעי, ביום ז"ל  לרבנו  "באנו  כ: אות ח "א  מוהרנ "ת ימי ראה 

עוד שם  וראה  פה " כל  תפלת שומע  יתברך ושהוא  הנפלאה  השגחתו  וראיתי שבועות

לו  שנודע תורה  הקדוש מפיו  שמעתי  בבקר הנ"ל  שבועות ערב חמישי "ביום כא  באות

בזאסלאב" שם

רואיםכו . הכל  היו  אם "כי  מט : אות ז הלכה  חודש ראש הלכות הלכות ליקוטי וראה 

והיו  אחריו  כרוכים כולם  בוודאי היו מאלף אחד  חלק אפילו הצדיק שהשיג  מה  ומבינים

ומעלים הבחירה  בשביל  בחכמה  מתנהג הצדיק אך  ומאודם, נפשם בכל אליו  מתקרבים

וכו'" מהעולם  עצמו  ומסתיר עצמו



קודש  שרפי שיח  יח 

יח 

לערב ּכּידּוע סמּוְך תקס"ז ׁשבּועֹות ּבערב ר ּבנּו ׁשל זּוגת ֹו ,כז נסּתּלקה «»«ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ה ּקד ֹוׁש: ר ּבנּו אמר  ׁשבּועֹות ּבליל ניׁשטוּתכף זיְך איְך "וואלט ְְֵֵֵֶַַַָָָ»¿ƒƒƒ¿

'לא דאְך ס'ׁשטייט אז ׁשּדּוְך, א רעדן געהייסן ׁשֹוין  זיְך איְך וואלט  …«≈¿¿»ƒƒ∆≈¿∆¿«ƒ¿«∆∆ׁשעמען 

גּוטער" ני ׁשט קיין  זיין ני ׁשט איְך וויל  הייתיט ֹוב' התּבּיׁשּתי לא "אּלּו ; ƒƒƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִִִַַָֹ

אמרה ה ּתֹורה  הרי ּכי עבּורי ׁשּדּוְך יׁשּדכּו ׁשּכבר  ב ,יח )מצּוה 'לא (בראשית  : ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

טֹוב'": 'לא להּקרא ר ֹוצה ואיני לבּדֹו', האדם היֹות  ְְְֱִִֵֵֶַָָָָֹטֹוב 

יט 

אמר :אחר רּבנּו, ׁשל זּוגתֹו טייערקייטּפטירת  ּדי  וויסן  געווען זאל  "איְך ««ְִֵֶַַַָָƒ»∆∆ƒ¿ƒ«∆¿«
לעּבן  אּון  זאלסט ּו קרענקן געזאגט  איְך וואלט  נעּורים, אׁשת  ¿∆¿¿«¿¿∆¿¿«∆ƒ»¿ƒ¿∆≈פּון

אֹומר זאלסטּו!" הייתי נעּורים, אׁשת ׁשל החׁשיבּות את יֹודע הייתי "אם  ; »¿¿ְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

להסּתּלק  לּה נֹותן היה  ׁשּלא ּדהינּו ותחיי!". :כח ּתחלי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

כ 

רצ ּופים,ּפעם לילֹות  ׁשלׁשה נעֹורים  נפּתלי ור ּבי מֹוהרנ"ּת היּו ּבׁשב ּועֹות ««ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

החג ׁשל הּלילֹות  ב' ּבמֹוצאיכטהינּו ּדהינּו הּׁשליׁשית, ּבּלילה וכן , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

להתפללכז. להתאסף התחילו שכבר בעת לערב "סמוך כא : אות ח"א  מוהרנ "ת ימי  ראה 

נשמתה יציאת בשעת עמד  ז"ל  ורבנו לברכה  זכרונה  הראשונה  אשתו  נפטרה  מנחה,

מאד גדול  צער לו היה ובודאי שם, שעמד  בעת נשמתה  יצאה  שכאשר כך אחר לי  וספר

אבל לטובתה  צריך  שהיה  מה  ולכון  לעשת צריך  היה  והוא  מדרגתו , לפי  המחין ובלבול 

צריך , שהיה  מה  לטובתה  ועשה  פעל  והבלבול הצער שבעצם  מאד  אז עזרו  יתברך  השם 

זסלב  דקהלת-קדש קדושה  החבורה  אנשי מאד  עצמן  זרזו  כשנסתלקה  תכף והנה 

ז "ל , מרבנו קבורה  שכר שום לתבע התחילו  ולא  נפלאה , בזריזות מיד בקבורתה  ַועסקו

מיד ולקחוה  עצמן  זרזו  והם יתן  כך  אחר להם  לתן ירצה  אם  בעצמו  עליו  סמכו  רק

ואותה מעטת שעה  אבלות לנהג קבורתה  אחר שהות שהיה  באפן  גדול  במהירות וקברוה

ידי  על  כי גדולה  וישועה  לטובה לנו  היה  וזה  זה  דין  כידוע  שבעה  למנין  עלתה  השעה 

הזה " השבועות בחג נפלאה  תורה  הקדוש מפיו  לשמע זכינו זה 

קסגכח . מוהר"ן  חיי  א ; מכתב רבינו מכתבי עלים -לתרופה  עוד  ראה 

שני כט . טוב יום בליל גם נעורים להיות נוהגים  הרבה  כי



תקס"ט יט ◌ָׁש בוּ עוֹ ת 

מר ּבנּו; ׁשלֹומנּו אנׁשי נפרדּו ׁשאז  ז "ל"געזעגינען "החג, רּבנּו ּוכׁשּיצא , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ∆∆ƒ∆ְֵֶַַָָ

ר ּבנ ּו ּוּכׁשחזר  ונר ּדמ ּו. עיפּותם  לרב הרצ ּפה  על נפלּו לחדרֹו ּבקר  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלפנ ֹות 

להם: אמר  ּבׁשנתם אּון ּומצאם יארן אייערע  איר  פארׁשלאפט  "וואס ְְִֶַָָָָָָ»«¿¿»¿ƒ«∆∆»¿

ּדּבּור טעג?" ּבׁשמעם ותיכף וׁשנֹותיכם?". ימיכם את  אּתם יׁשנים "מּדּוע ; ∆ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבזריזּות  וקמּו נתע ֹורר ּו :ל זה ְְְְִִִֶָ

תקס"ט ◌ָׁש ב וּ ע וֹ ת 

כא

ּובהתּפּׁשט ּות קדם  ּבהתּגּברּות  ה ּמניע ֹות  ּכנגּדי הת ּגּבר ּו תקס"ט  ׁשבּועֹות  …∆ְְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָ

מה ּבעצמֹו ז"ל אֹות ֹו לׁשאל ּדע ּתי על ׁשעלה  עד ּכְך ּכל ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹחזק

וכּו', אצלֹו מּלהיֹות מאד אֹותי מ ֹונע  ּבוּדאי ּבעצמֹו הּוא היה ואז ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּלע ׂשֹות,

ׁשּלא  ּכדי מאד, לׁשבּוע ֹות  סמּוְך עד  לפניו לבֹוא לבלי ּבדע ּתי היה  ּכן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹעל

להיֹות  יכלּתי לא ּבביתי ּגם אְך לביתי. אֹותי להׁשיב עֹוד ּפנאי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹיהיה

ּומ ּכל ּביתי ּבני מ ּכל ר ּבים יּסּורים לי והי ּו אז, לי ׁשהיּו הּמניע ֹות  ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמעצם

לכאן ׁשבּועֹות קדם ימים איזה  לנסע והכרחּתי העיר , ּבני  ּומּכל אבי  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻּבית

חל ואז ז "ל . לרּבנ ּו הּדבר  יתוּדע ׁשּלא מאד מאד נזהר ּתי אְך ז "ל, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹלרּבנ ּו

לערב  סמּוְך ׁשבּועֹות ׁשּלפני קד ׁש ׁשּבת ּובערב ראׁשֹון, ּביֹום  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשבּועֹות

ּכאּלה , ויּסּורים מניעֹות עּתה לי ׁשּיׁש אחרים, מ ּפי ז "ל לר ּבנּו הּדבר ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנ ֹודע

אפׁשר  אי ׁשע ּתה ידעּתי ּכי ז "ל אליו נכנס ּתי הּיֹום לפנֹות סמ ּוְך ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּוכׁשהּגיע 

אל. חלק מוהרנ"ת ימי גם וראה  לילות, ג' בשבועות ערים  שהיו  כך  פעמים  כמה  והיו 

בתוך "וגם הרבנית: זוגתו הסתלקה  שאז  תקס "ז  שנת של  השבועות חג אודות כג אות

אף הקדוש, מוחו  נוראות קדושת גדולת לפי שעבר מה אז  עליו שעבר הגדולה  טרדתו

ליל שהם: יחד, עמנו בכולם נעור שהיה  רצופים, לילות שלשה עמנו ישב כן פי על 

אם בבירור  הדבר ידוע  אין  אמנם שבת", מוצאי וליל  קודש שבת וליל דשבועות ראשון

מרל "י ] - ] אחרת בשנה  אם זאסלאב של  זה  בשבועות היה  הנ "ל  המעשה 



קודש  שרפי שיח  כ 

ע ּמי לדּבר  ז"ל הּוא והתחיל  ה ּיֹום. ּפנה ּכבר ּכי לביתי אֹותי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּיחזיר 

מניעֹות  ע ּתה  לָך ׁשּיׁש ּכלל ידעּתי "לא לי: ואמר ה ּקד ֹוׁש, לׁשֹונֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבצחּות

מֹועיל היה ולא לבית ָך לחזר מכרח היית  ּבוּדאי יֹודע הייתי אּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻּכאּלה,

ּד סֹוף ׁשּום ּבכאן, אּתה ׁשּכבר  עּתה אְך לביתָך, לׁשּוב  מכרח היית רק בר ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

ט ֹוב  זה ענין ּבוּדאי אזי האדם על ּׁשעֹובר מה מּכל ּכׁשּנפטרין  סֹוף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל

הּכל"; מן ּבעסעריֹותר פארט דאס איז איּבער אלדינג קּומט מען "."אז ִֵַֹ«∆¿«¿ƒ¿ƒ∆ƒ»»¿∆∆
הערבים  "ואת  הּנֹוראה הּתֹורה  וׁשמעּתי ׁשב ּוע ֹות  על אצלֹו להיֹות  ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹוזכיתי

יתּברְך:לאצ ּויתי" הּׁשם ּבעזרת אֹותּה וכתבּתי , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

לה) א$ת ח"א מ $הרנ"% ְְְֵַַ(ימי 

כב 

החת ּנהמֹוהרנ"ּת ׁשּלפני והּׁשּבת ׁשּׁשּדכּה, עד אחת ית ֹומה ּבביתֹו ּגּדל «¿«¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

ּכי תקס"ט , ׁשבּוע ֹות  ּבערב להיֹות חל - ה'אֹויפר ּוף' הינּו -ְְְְִִֶֶַָָָ

על היה ּכזה  ּבמקרה וכּנהּוג קדׁש. ׁשּבת ּבמ ֹוצאי אז חל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשבּועֹות

אּולם  זֹו, ּבׂשמחה ה 'מחּתן' היה הּוא  ּכי ׁשם נ ֹוכח להיֹות  ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻמ ֹוהרנ"ּת

לחג ונסע זֹו למניעה חׁש לא ר ּבנּו אצל להי ֹות  ּברצ ֹותֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמ ֹוהרנ"ּת

לפנֹות  סמ ּוְך עד ר ּבנּו ּבפני התראה ולא לברסלב, ר ּבנּו אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשבּועֹות 

על לר ּבנּו מכּתב אביו ּכתב מּבית ֹו ׁשּנסע אחר ׁשּבוּדאי הבין ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהּיֹום,

לבלי עצמ ֹו את וׁשמט  התחּבא ּכן ועל חזרה , רּבנּו יׁשלחהּו ּובוּדאי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָזה ,

חזרה. ר ּבנּו יׁשלחהּו לא ּכבר  אז ּכי ׁשּבת, עד רּבנּו לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹלהתראֹות

ר ּבנ ּוּוכׁשּנכנס  לֹו אמר  ואז  מכּתב, ׁשלח אכן החתן ׁשאבי לֹו נ ֹודע לר ּבנּו ¿∆ƒ¿«ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

מֹוהרנ "ּת ימי ּבספר  לה )הּמּובא אז:(סימן וויסן  זאל  אי ְך "ווען ְְְְֵֵֶַַַָ∆ƒ»ƒ¿«

געהייסן  געווען  דיר  אי ְך וואלט אוּדאי  געהאט , מניע ֹות  אזעלכע האסט ¿≈∆∆∆ƒ∆««««»¿ƒƒ¿∆¿∆»¿«ד ּו
א ּבעסער פארט איז איּבער, אלדינג קּומט  מען  אז נאר צ ּוריק , מען פארן ז »¿ƒ»«∆¿«¿ƒ¿ƒ∆ƒ»¿∆∆«∆

דלא . סימן  תנינא  לקוטי 



בּ ׁש ב וּ עוֹ ת  ׁש נּ אמרוּ  לּת וֹ רוֹ ת  ה&יּ כוֹ ת  כא◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִשׂ יחוֹ ת 

ּדא" היהאיז ולא לביתָך לחזר מכרח היית ּבוּדאי יֹודע הייתי "אּלּו ; ƒ»ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹֻ

אּתה ׁשּכבר עּתה אְך לביתָך לׁשּוב מכרח היית רק  ּדבר  ׁשּום ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻמ ֹועיל

ענין ּבוּדאי אזי  האדם  על ּׁשעֹובר  מה מּכל ּכׁשּנפטרין  סֹוף ּכל ס ֹוף  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּבכאן,

הּכל": מן יֹותר  טֹוב ּכאן ׁשּנמצאים ְִִִֵֶֶַָָֹזה

בּ ׁש ב וּ עוֹ ת ׁש נּ אמרוּ  לּת וֹ ר וֹ ת  ה&יּ כוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִשׂ יחוֹ ת 

אנכי – ד  ◌ִֹ◌ָ◌ָּת וֹ רה

תקס"ב  בּ ׁש ב וּ עוֹ ת בּ זלאטי ּפ אליע ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרה

כג 

ּבחג"ּתֹורה ּבזלאטיּפאליע , נאמרה הּזֹו ׁשהּתֹורה ידּוע - אנכי " - ד  »ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבתֹוְך זלל"ה ר ּבנּו אל ׁשבּועֹות על ׁשּבא אחד ידי  על ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשבּועֹות,

היה האיׁש ואֹותֹו ּכּידּוע, ה ּקב ּועים מה ּזמּנים היה  ׁשבּועֹות ּכי ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָהּבאים.

וירא  ּכׁשר איׁש מ ּקדם, זלל"ה רּבנ ּו אצל עדין היה ׁשּלא חדׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹמקרב

היה והּוא  ּבעיר ֹו, ׁשעמד מהּצבא היה ּומסחר ֹו ּגדֹול, ּדעת ּובר  ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשמים

הּׂשרים  ידי על וכּיֹוצא, ּומלּבּוׁשים  אכל - צרכיהם ּכל להם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמס ּפיק

ּבחׁשּבֹונֹותיהם  למאד עד אֹות ֹו מצערים היּו והּׂשרים עליהם. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהממ ּנים

ּכּמה עליו העלילּו ׁשחד, ּפעם ּבכל להם ׁשּיּתן ׁשרצּו ּומחמת  ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאּתֹו,

מחית ֹו ׁשּכל ּומחמת ל ּמלכּות, א ֹות ֹו ׁשּימסר ּו אֹותֹו והפחידּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּפעמים

ּכל יפסיד לּמלכּות ימסר ּוהּו ׁשאם לֹו נדמה מּזה , רק היתה  ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּופרנסת ֹו

ה ּוא  ּבטח ֹונ ֹו ׁשּכל זאת ּגם א ֹות ֹו ּבלּבל ּכׁשר , אי ׁש ׁשהיה  ּומחמת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּפרנסתֹו,

ּכמ ֹו מ ּמׁש ׁשּזה ּברׁשּות", זהירין "הוּו ּבאבֹות הּתּנא מּמאמר  ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבאּסּור 

אלקי. לֹו אין וׁשלֹום חס ּכאּלּו הרׁשעה , למלכּות  ׁשע ֹובד ּבֹוגד ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמבטח

קּבלֹוּובבֹואֹו ור ּבנּו ׁשלֹום, וקּבל ׁשבּועֹות, ּבערב זללה "ה אדמ ֹו"ר  אל ¿ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשעֹוברים  האי ְך אדמֹו"ר לפני לסּפר  והתחיל יפֹות, ּפנים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבסבר 

ּגם  אף אּלא  הּזה, עֹולם לֹו ׁשאין ּדי ׁשּלא עד  ׁשֹונֹות, מּצרֹות  צרֹות  ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו



קודש  שרפי שיח  כב 

ּבוּד הּבא ר ּבנ ּוע ֹולם לֹו אמר  ט ֹוב י ֹום ערב טר ּדת ּומחמת לֹו. יהיה לא  אי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

נדּבר ". ּביֹום-טֹוב אם-ירצה-ה ּׁשם ּבאריכּות , לדּבר זמן אין "ּכעת  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָזלל"ה :

ּבוּדאי טֹוב ּביֹום ּובפרט  ּפרט ּיּות , ׁשּום זלל "ה לרּבנ ּו ס ּפר  ולא האיׁש ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹוהלְך

ה ּזאת  הּתֹורה זלל"ה  אדמֹו"ר אז אמר  ּכְך ּובת ֹוְך לסּפר , זמן היה ְְְְֵַַַַַַָָָָָָֹֹלא

נבהל ית ּבר ְך", לּׁשם הּמלּוכה לה ׁשיב וצריְך וכּו' יֹודע "ּכׁשאדם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָה ּמתחלת

למח ׁשבֹותיו אליו נ ֹוגע  ׁשּזה  ר ּבנּו ידע  ואיְך לֹו, נצר ְך זה ּכי  ה ּנ"ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהאיׁש

ר ּבנ ּו ׁשּמבאר  ּוכפי ּפרטים, ׁשּום זלל"ה לר ּבנּו סּפר  לא ה ּוא ּכי  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹועניניו,

לא  ׁשעדין חדׁש מקרב והּוא וכּו', דברים וּדּוי נצר ְך ׁשּלזה  ׁשם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹזלל"ה 

הּׁשם  ירצה אם  ּבוּדאי ׁשּיתו ּדה  ּבדע ּתֹו עלה  זלל"ה, אדמ ֹו"ר לפני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהתוּדה 

מארעֹותיו. ּכל לפניו ויסּפר  ט ֹוב יֹום ְְֲִֵֵַַָָָָָֹאחרי

אחרים",ּובתֹוְך אלהים  לָך יהיה "לא ׁשל הּלאו זלל"ה רּבנּו הז ּכיר ּכְך ¿ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ה ּלאו, זה על ּכסדר ע ֹובר ׁשאני אלי ׁשּיְך זה  ׁשּגם ּבדע ּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוחׁשב 

זה ידי על לעצבּות  ונפל מהּמלכּות , זה על היא ּבפרנסתי ּבטחֹוני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּכל

ּתמיד  ׁשּמכרח זה  על לֹו ׁשּיׁש ּבהּבלּבּולים נזּכר  ואּגב להתו ּדֹות. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּיצטר ְך

אּתֹו מדּברים ביתם ּובני אּתם, חׁשּבֹונ ֹות לעׂשֹות  הּנ"ל הּׂשרים לבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלילְך

ה ּוא  א ְך לׂשחֹוק , זה ּו אצלם  ּכי מהם , לּזהר  לֹו אפׁשר ואי  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהר ּבה,

ׁשר ֹואין ידי ׁשעל ז"ל אדמֹו"ר ּוכׁשאמר  מּזה . י ּסּורים לֹו יׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבפנימּיּותֹו

ר ּבנ ּו ּכּון  ׁשאליו האיׁש הר ּגי ׁש וכּו', ראֹות" עיניָך "והיּו ּבחינת  הּצּדיק ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

להאיׁש לֹו היה ּובאמת  והּתאוֹות, העצב ּות  נתּבּטלים  זה  ידי ׁשעל ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָזה,

לזה , רפּואה יֹודע  היה ולא לֹו, ּכֹואבים היּו ׁשעצמ ֹותיו מּכבר מחֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּנ"ל

ׁשּכל ראה  הּכלל, ּבפנים. ּכמבאר  וכּו' דברים ו ּדּוי  ידי ׁשעל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּוכׁשּׁשמע

עד  ּכְך, ּכל נתקרב והלאה מאז הּכלל, ּבׁשבילֹו. נאמרה הּזֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּתֹורה

וגם  זלל"ה, ר ּבנּו אל ּפעמים הרּבה  ונסע ה ּנ"ל, ּפרנסתֹו את  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהׁשליְך

מר ּכבה נעׂשים הם וגם וריקים, ּפֹוחזים ׁשהיּו ּכאּלּו אנ ׁשים הר ּבה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָקרב

ׁשהיּו מקרביו ּגדֹולי ּכן ּגם נכללּו הּזאת ּובה ּתֹורה ׁשם. ע ּין ׁשם, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכמבאר 

רּבי והרב איזיק ׁשמ ּואל ר ּבי הרב הינ ּו ה ּנ"ל, ה ּׁשבּועֹות חג על ּכן ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַַַַָָָּגם



בּ ׁש ב וּ עוֹ ת  ׁש נּ אמרוּ  לּת וֹ רוֹ ת  ה&יּ כוֹ ת  כג ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִשׂ יחוֹ ת 

ּׁשּנאמר  מה  זלל"ה  אדמ ֹו"ר רֹומז ועליהם  זלל"ה, אהרן הר ' והרב ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיּודל

וכּו'": ּומתוּדים ה ּצּדיק אל ׁשּבאין ּפעם "ּובכל ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָׁשם

ד) צ$9ן ר :ת 1טערנהארץ , אברהם ְְְְְִִִֶַַַַָָ(ר;י 

עקיבא ר בּ י אמר – נא  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָּת וֹ רה

תקס"ג  בּ ׁש ב וּ עוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרה

כד 

עקיבא'מאמר  ר ּבי נא )'אמר  סימן ׁשב ּועֹות (ליקו "מ ׁשל ראׁשֹון ּבליל נאמר  «¬«ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָ

וה ּוא  ז"ל, נתן רּבי  הרב לפני  ׁשבּוע ֹות  אחר  ונׁשנה וחזר  ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָתקס"ג,

נאמר ּו וכּו' הּבריאה ' קדם  'ּכי  הּתבֹות  ואּלּו ּבדיֹו, הּספר  על וכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹי ֹוׁשב

ה ּכתב: על  לבאר  אפׁשר  ּׁשאי מה  ּתבה ּכל ּובד ּיּוק ּגדֹול ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמתינּות 

נא) לחכמה  ְְְַַָָָ(>ר>רא$ת 

ה' אני – יא ◌ִ◌ֲ◌ָּת וֹ רה

תקס"ג  בּ ׁש ב וּ עוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרה

כה 

והעניןמאמר  הּׂשיח ֹות  לנּו נ ֹודע  ולא תקס "ג, ּבׁשב ּוע ֹות  נאמר  ה'' 'אני «¬«ְְְְֱֲִִִֶַַַָָָָֹ

לעמקּה, ה ּתֹורה ּתבּונ ֹות מענין נאמר  וׁשם זה. למאמר  ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּיכים 

ׁשענין ז"ל ר ּבנּו לֹו ׁשאמר ז"ל נתן ר ּבי הרב  ׁשל הּקדֹוׁש מּפיו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָוׁשמעּתי

לעמק"ּה: - ה ּתֹור"ה - ּתבּונ"ת הינּו: ּבחינֹות, מּׁשלׁשה  ּכלּול ְְְְְְִִֶַַַָָָָָזה

יא) לחכמה ְְְַַָָָ(>ר >רא$ת 



קודש  שרפי שיח  כד 

לחב ּק וּ ק ּת פּל ה  – י"ט  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה

תקס"ד  בּ ׁש ב וּ עוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרה

כו 

ׁשאמר ׁשמעּתי  ּבּמה  לחב ּקּוק' 'ּתפּלה  ה ּמאמר  אצל יאיר  נר ֹו מאדמֹו"ר  »«¿ƒְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשלמּות  ּבבחינת – חׁשמ"ל ּבבחינת הוא מילה  ׁשּבחינת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָׁשם

ּומעלין ׁשּמבררין ּדהינּו הּדעת, עץ  ׁשהּוא ּתרּגּום ידי על הּקדׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹלׁשֹון

ׁשם. ע ּין הּקדּׁשה , אל ְֵֶַַַָָֻהּטֹוב 

יתּבר ְךואמר  ה' אם ׁשּׁשאלּו ּבּמדר ׁש ּכדאיתא ה ּמינין ּתׁשּובת ׁשּזהּו ¿»«ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

אפׁשר  איְך ּכי מהּול. האדם את  ּברא לא  לּמה ּבּמילה ְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹר ֹוצה

על אף ּכי ה ּנ"ל, ּבּבחינה ה ּוא אְך ּתּקּון? חסר  ית ּבר ְך ה' מעׂשה  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיהיה 

ׁשלמּות  ל ֹו אין זה  ּכל עם ׁשלם, הּוא מ ּלמעלה  הּבא הּקדׁש ׁשה ּלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפי

ּכּנ"ל, הּמילה ּבחינת  וזה ּתר ּגּום, מ ּלׁשֹון ׁשּמעלין הּטֹוב ידי  על אם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָּכי

אם  ּכי ה ּזה לע ֹולם מ ּלמעלה  הּבאים לה ּדברים  ׁשלמּות אין ּכי  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהינּו

ׁשה ּוא  - ורע ט ֹוב הּדעת עץ מ ּבחינת ה ּזה ּבעֹולם הּקדּׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכׁשּמבררין

ּתר ּגּום: לׁשֹון ידי על הּקדׁש לׁשֹון ׁשלמּות ְְְְְְִֵֵֶַַַַֹּבחינת 

ג ) א$ת א הלכה א=נין מ1>ט  ח1ן הלכ$ת ְֲֲִִִֵֶָָָָָֹֻ(ל '&טי 

כז

וׁשם ּכׁשּגּלה  י"ט , סימן מֹוהר "ן ׁשּבלּקּוטי לחבּקּוק' 'ּתפּלה הּתֹורה רּבנּו ¿∆ƒ»ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּצּדיק  מּפי ּכׁשה ּׁשמיעה יראתי', ׁשמע ָך ׁשמע ּתי  'ה' ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבסֹופֹו

'יראתי'. אזי  ּבעצמֹו ה ּוא ּבר ּוְך הּקדֹוׁש מּפי ׁשֹומע ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבעצמֹו

היתהׁשמע ז ֹו ּתֹורה ּגּלה ׁשר ּבנּו ּבעת אז  ׁשהיתה ׁשהּיראה  יצחק לוי ר ּבי »«ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

להם  היה ר ּבנּו ׁשל ה ּגד ֹולים ׁשּתלמידיו ּכְך, ּכל ועצּומה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָנפלאה

ׁשּנת ּגּלה ה' ּפחד מּגדל ׁשלחנֹו על ּכרגיל ליׁשב  יכלּו ׁשּלא עד ּכזֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻיראה



בּ ׁש ב וּ עוֹ ת  ׁש נּ אמרוּ  לּת וֹ רוֹ ת  ה&יּ כוֹ ת  כה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִשׂ יחוֹ ת 

געזאגט;לב אז  האט רּבי דער  ווען ּבׁשעת  געוועזן איז וואס יראה "ּדאס ָ»ƒ¿»»ƒ∆∆¿ƒ¿«∆∆«ƒ»∆»¿

הֹויכע  ּדי געוואלדיג! געוועהן  דעמאלט ס'איז וואס יראה אזא ּתֹורה, ∆ƒ»««ƒ¿»»¿ƒ∆»¿∆∆¿∆«¿ƒƒדי 
ניׁשט האט מען  אז  יראה מין אזא  געהאט האּבן ר ּבי 'ן  פּון מענט ׁשן  ¿ƒ»¿∆«««ƒƒ¿»«∆»ƒ∆¿¿¿∆¿«סארט

גרֹויס" אזֹוי ה' ּפחד  ּדי געוועהן איז אזֹוי איינזיצן, :געקענט  ∆∆¿«¿ƒ¿¬ƒ∆∆ƒ««¬¿

כח 

מעניןּכׁשּגּלה י"ט  סימן מ ֹוהר "ן ׁשּבלּקּוטי לחבּקּוק' 'ּתפּלה ה ּתֹורה  ר ּבנּו ¿∆ƒ»ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

וכּו' נאּוף ּתאות ׁשהיא ּתאֹותיהן ּוכללּות לׁשֹון אחר לג ה ּׁשבעים . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּוב  ודּבר  חזר  הּנ"ל ה ּתֹורה  אֹודֹות  ר ּבנּו לפני ׁשלֹומנ ּו אנׁשי  ּכׁשּדּבר ּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּכְך

ּומּלׁשֹון ּבּתֹורה המבאר  ּכֹוכבים ׁשבעים  ׁשל מהּמד ּורה עּמהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹר ּבנ ּו

ר ּוסיה ה ּוא לד מלכּות  ר ּוסיה  לׁשֹון ׁשעצם מרּבנ ּו ּומ ּובן מּוכח נראה והיה , ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ר ּוסיה ּבלׁשֹון מ ּנחים רעֹות מּדֹות הע' וׁשּכל ּכֹוכבים ׁשבעים ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָָֻמדּורה 

ה ּברית " ּפגם וואס;להוזה ּו ּכֹוכבים ׁשבעים ׁשל  מד ּורה די איז רּוסיא "ל ׁשֹון ְְְִֶַַ¿¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»

הּברית" ּפגם איז דאס ל ׁשֹון, דעם אין  ליגן רעֹות  ע' :אלע  «∆»ƒ¿ƒ∆»»ƒ¿««¿ƒ

וכןלב. זו  תורה  אמירת בעת ה ' ופחד עצומה יראה שנתגלה  מה  יובן  זו  תורה  פי ועל 

תורה ששומע כזה צדיק מפי תורה  כששומעין  כי  הקדוש, רבנו שגילה  התורות בשאר

היראה ; מקור שם בעצמו  הקדוש פיו אזי  בעצמו , הוא  בריך קודשא וואסמפי  ֶָ"דער

יראה " איז  דארטן וואס  את ćארעט  מצמצם והצדיק יז). אות ברית עצות ליקוטי (ועיין  ְְְִִֶַָָָ

כלל יכולים היו  לא  עצמו  מצמצם שהיה  זה  בלא  כי לבושים , מיני  וכמה  בכמה  תורתו 

אחר עכשיו גם  ולהתבונן להתעורר אפשר גם ומזה  התורה . אמירת בעת עצמם להחזיק

הוא ברוך הקדוש מפי דיבורים הם  התורות שאלו הקדוש ספרו  גדולת ברום  הסתלקותו

מרל "י ] - ] ממש

לשוןלג. ע "י ונופל  נתבטל  בו , אחיזה  האומה  של  להלשון  שיש "שהרע  ג : אות יט  תורה 

תבערת  דהיינו  בו , כלולין  לשון השבעים של  הרעות שכל  הכולל  והרע  וכו ', הקודש

וכו '", ונתבטל  נופל  בו , וכלולין  משוקעין  לשון  השבעים שכל  ניאוף, תאות של  המדורה 

מדה לה יש ולשון  לשון שכל  לשון "שבעים ב: - א  אות לו  תורה  גם [ראה  שם; עיין

מדותיהן של  לשון  שבעים של שכללות ודע , וכו', בחברתה שאין  מה  עצמה  בפני רעה 

ניאוף "] תאות היא  הללו הרעות

הזאתלד. מהתורה  ודיבר חזר כך  "אחר ב : אות  מוהר"ן חיי  תמידראה  "כדרכו

מדבריו לה. כך  אז מוכח נראה  שהיה  אלא רוסיה  לשון  על מפורש כך  רבנו שאמר ולא 



קודש  שרפי שיח  כו 

כט 

וכּו'ּכיג)(אות העֹולם נברא ׁשּבֹו ה ּקד ׁש לׁשֹון ׁשל הער ְך יקר ּגדל ƒְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

וכּו'. הּקדׁש לׁשֹון ׁשל ה ּדּבּור ְְְִִֶֶַַַֹּבחינת

ׁשאמר :ׁשמענ ּו נחמן רּבי ּבן  אברהם מיינטמרּבי קד ׁש ל ׁשֹון עּקר "דער »«¿ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ∆ƒ«¿…∆≈¿

מר ּבה  איז מען  מער וואס קד ׁש, ל ׁשֹון  איז דאס ּותפּלה ּתֹורה ∆¿»ƒ»»ƒ¿…∆»∆∆ƒ¿«∆מען
רעדן  מיר אז אֹויס דאְך קּומט רּבי'ן פ ּון  אּון  ּבפׁשיט ּות . ּותפּלה ּתֹורה ¿∆ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»«ƒאין

הייליגן  קד ׁש, ל ׁשֹון אֹויְך הייסט ּדּבּורים, הייליגע ּדּבּורים, א ֹוי ּבערׁשטן ¿ƒƒ≈ƒ∆ƒƒ≈¿¿…∆≈ƒ¿¿¿∆צּום

צ ּונג" מהדעם ּוכפי ּותפּלה, ּתֹורה זה  הּקדׁש' ּב'לׁשֹון ה ּכּונה  "ע ּקר ; ∆¿ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ר ּבנ ּו ּומּדברי הּקדׁש. לׁשֹון זה ּו ּבפׁשיט ּות ּותפ ּלה ּבת ֹורה יֹותר  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּׁשּמר ּבה

נקרא  ּגם זה קדֹוׁשים, ּדּבּורים ית ּבר ְך, לה ' ּדּבּורים ׁשּכׁשּמדּברים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמתּבאר

'לׁשֹונ ֹו את ל'קּדׁש' ּדהינּו קדׁש, :לולׁשֹון  ְְְְְֵֶֶַַֹ

ה בּ ּכ וּ רים  וּ ביוֹ ם – נו ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָּת וֹ רה

תקס"ה  בּ ׁש ב וּ עוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרה

ל 

הּתֹורהׁשּיְך זאת  נו. סימן מֹוהר"ן ׁשּבלּקּוטי הּבּכּורים ' 'ּוביֹום  לּמאמר  «»ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

לׁשמע זכינּו לא אבל ה ּפסּוק זה על [תקס"ה ] ּבׁשבּועֹות ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאמרה 

מּפיו ׁשמעּתי ּכְך אחר רק הּזאת, ה ּתֹורה  ּפי על ּבעצמֹו ה ּפסּוק ְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹּבאּור

ּבחינת  ׁשהּוא ה ּבּכּורים' 'ּובי ֹום הּפסּוק התחלת על רק ּבאּור  קצת ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָהּקדֹוׁש

הרה "ק אז  אמר וקאריץ , לסלאוויטא  הרוסים כשכנכנסו  מסופר עוד  כנ"ל . עמהם כשחזר

קאריצ פנחס  פגםרבי אצלם היה  בעריסותיהם , עדיין  שהם קטנים ילדים "אפילו ער:

לקאריץ "; נכנסו  שהרוסים  לילה  באותו  וויגען,הברית, די  אין קינדער קליינע  ְְִִִִִֵֶֶֶַ"אפיל !

קאריץ" אין אריין איז ר!ס  דער וואס  נאכט  די אין 0גם , א  זיי �יי געוועהן -איז  ] ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

מרל "י ]

ושיחהלו . וכו' עליונה  מעלה  הוא  "ההתבודדות כה : תורה  תניינא מוהר"ן  בליקוטי ועיין 

לו  קשה  הקודש בלשון  כי במדינתנו, אשכנז  בלשון  דהיינו  בו  שמדברים  בלשון  יהיה זו

כך כל  מורגל  שאינו מחמת הדיבורים, אחרי  נמשך  הלב אין  וגם  שיחתו, כל  לפרש



בּ ׁש ב וּ עוֹ ת  ׁש נּ אמרוּ  לּת וֹ רוֹ ת  ה&יּ כוֹ ת  כז◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִשׂ יחוֹ ת 

ּבחינת  זה  קדׁש' 'מקרא ׁשם . ּכמבאר הּנפׁש' וגּדּול הּנפׁש ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ'ה ֹולדת 

ׁשם  ע ּין וכּו' קֹורא ּבכבֹודי 'ונקּדׁש ׁשּכתּוב ּכמ ֹו קדׁש, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהּכבֹוד

ּפנים: עּין וכּו', הּפס ּוק ׁשאר  לבאר  לי ונראה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּספר .

יט ) ג , ;חבר$ ח$בל הלכ $ת  ֲֲִֵֵֵַָ(ל'&טי 

לא

ז "ל:וזה ר ּבנּו אמר ה ּלׁשֹון ּבזה מחּייו. יֹודע ׁשאינ ֹו הע ֹולם "ערׁשאֹומרין ¿∆ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ∆
זאגן " צ ּו לע ּבן זיין פּון ניט :ווייסט ≈¿ƒ«∆¿»¿

א>טא @פ&ס  מ $הר"ן )לז (ל'&טי  ְְֲִֵַַָ

דּ אזל מאן האי – כ"ט ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָּת וֹ רה 

תקס "ו  בּ ׁש ב וּ עוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרה

לב 

לגּלֹות ֹוּכׁשהּוא ׁשּלא  הּסֹוד את לׁשמר  יכֹול אזי הּברית  ּתּקּון ּבבחינת ¿∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָֹֹ

ל ׁשּלא מ ּפי– ׁשּׁשמעּתי ּכמֹו סֹוד', מגּלה רכיל 'ה ֹולְך על עבר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

לׁשמר ֹו: ׁשּיכֹול מאחר  סֹודֹות  לֹו ׁשּמגּלין זֹוכה ואזי ּבעצמֹו, הּקדֹוׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָר ּבנ ּו

ג ) א, ע3&"ם מאכלי  הלכ $ת  ְֲִֵֵַַַָ(ל'&טי 

בו  ומדברים  שמספרים  אשכנז בלשון אבל  הקודש, בלשון לדבר דרכנו אין  כי בהלשון,

שהוא מחמת אשכנז  לשון  אל  יותר וקרוב נמשך  הלב כי ליבו  לשבר יותר וקרוב קל 

לה ' אלו  שדיבורים  מבואר ונמצא וכו'". שיחתו  כל  לפרש יכול  אשכנז ובלשון  בו  מורגל 

לשון שעיקר ובוודאי הקודש, לשון כן  גם הם (אידיש) אשכנז  בלשון  שהם אף יתברך 

מרל "י ] - ] ה ' ועבודת תכלית דיבורי ולדבר ותפילה  בתורה  להרבות הכוונה  קודש

אלז. אות שם  ובהגהה  ג אות נו תורה 



קודש  שרפי שיח  כח 

לג 

מֹוהר "ןּתֹורה ּבחּיי ועּין תקס"ו, ּבׁשב ּוע ֹות  נאמרה  כ)כ"ט  ּכּמה(סימן »ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

ז "ל ר ּבנּו לבׁש העת ׁשּבאֹותֹו הּתֹורה, אמירת  ּבעת ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָענינים

מאנׁשי אחד אֹותם ׁשהביא אחר זה  והיה לבנים , ּבגדים ראׁשֹון  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפעם

הּמאמר  ּבת ֹוְך זה ענין נכלל ואז הּׁשב ּוע ֹות , חג לכב ֹוד לר ּבנּו .לח ׁשלֹומנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ׁשלֹומנ ּוּגם מאנׁשי אחד נ ֹופללטאיׁש חלי לּה ׁשהיה הּבת ּולה  ּבּתֹו הביא «ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

"ועל רּבנ ּו: ּכׁשאמר  הּתֹורה אמירת ּובעת יין, הביא וגם  לצלן , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָרחמנא

להּגידין, לבנ ּונית ּוממׁשיְך ּכּנ"ל, הּמחין ׁשּמעֹורר הּכללי ּתּקּון  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹידי 

ה ּנפילה. מחֹולאת נתר ּפאת אזי לבנים', בגדיָך יהיּו עת 'ּבכל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבבחינת:

ר ּבנּו: אז  אמר יׂשראל'". ּבת ּולת קּום תֹוסיף , ולא 'נפלה ולאואז: "נפלה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ»¿»¿…
טאקע " קּום ּבאמת!"ּתֹוסיף, אכן קּום ּתֹוסיף, ולא "נפלה  ׁשּתקּום; (הינּו ƒ«∆ְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹ

מחליּה) זֹו יׂשראל ה ּתֹורה.ּבת ּולת אמירת  ּבעת אז רפּואה ר ּבנּו לּה והמׁשיְך . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

לפניווּבמֹוצאי  ו ּתּנה מּמּנּו לה ּפרד חינקעס מׁשה  ׁשּבא ּבעת ט ֹוב יֹום ¿»≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

" ר ּבנּו: לֹו אמר  ׁשּבויניצא מהאדֹונים לֹו ׁשּיׁש הא ּבצרתֹו איְך ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָƒ»

דעם" וועגן ּתֹורה א געזאגט  זה".דאְך עבּור  ּתֹורה אמר ּתי ּכבר "הרי ; »∆»¿«»∆¿∆ְְֲֲִֵֶַָָָ

לפ "ק.לח . תקס"ו בשבועות אמר כ "ט ) (סימן  אתתא " למנסב דאזל  מאן  "האי "התורה 

לבנים, בגדים בחינת התורה  בתוך  נכלל  ואז  לבנים , בגדים ראשון פעם לבש העת ובאותו 

הביא וגם לצלן, רחמנא  נופל  חלי לה שהיה  הבתולה  בתו  הביא  אחד איש וגם  שם. עין 

בעינינו  שראינו  נפלאים  דברים כמה ועוד  וכו'. וכו' שם  עין  שם נכלל  זה  וכל  וכו '. יין 

אפשר אי  ובפרט  בכלל  כונתו  עצם כי הנסתרות. מלבד  הזאת, התורה  בתוך שנכללו 

הינו  וממון , מכסף שם מדבר  כי הצרפת, על  עומדת הזאת שהתורה  אמר גם  להשיג.

הצדיקים שבח  על-ידי הדבור מתקון שם מדבר וכן  המשא -ומתן. של  הכללי תקון  מענין 

"כס ' וזה : לבנים . סופי-תבותק צדי'ן לשו'ר נבח 'ף ומבגדים י') (משלי מוהר"ןפרנק " (חיי "

כ).

פיךלט . פתח  לחבריה חד אמר הוי שמעון  דרבי  שביומוי ו ) (אות בתורה  פנים ומבואר

הנ"ל לאיש שהיה  ועי"ז מותר הדיבור אזי הברית קשת שהוא הכללי  תיקון  כשיש כי

- ] מהחולי  ביתו אכן  נתרפאה  הברית, קשת שהוא הקדוש ברבנו ואמונה  התקשרות

מרל "י ]



בּ ׁש ב וּ עוֹ ת  ׁש נּ אמרוּ  לּת וֹ רוֹ ת  ה&יּ כוֹ ת  כט ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִשׂ יחוֹ ת 

י ואכן ה ּמאמר . זה על ּבחּייּבהת ּכּונֹו ּכמבאר  ע ּמם מהעסק ּבׁשלֹום צא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ה ּנ"ל :ממֹוהר "ן ֲַַַ

המוב"פ נֹופל חלי  ≈ƒ…אֹודֹות

לד 

יׂשראלּבׁשנת ר ּבי ׁשל הּנּׂשּואין היה  ּומרת מאתקע"ט אייזיק יצחק רּבי (ּבן ƒ¿«ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ר ּבנ ּו) ּבת רּביׂשרה  ׁשל ּבּתֹו ׂשרה] חּיה [מרת  עם הּקדֹוׁש ר ּבנּו נכד ִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

מּטׁשארנאּביל הּמּגיד מר ּדכי ר ּבי ּבן ׁשאר מב אהרן עם מֹוהרנ"ּת ונסעּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ

ׁשלֹומנ ּו החתּנה.מג אנ ׁשי על ט ׁשארנאּביל קדׁש לקהּלת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

ּגדֹולהותכף התעֹורר ּות מ ּתֹוְך הרּבה ׁשלֹומנ ּו אנ ׁשי רקדּו החּפה ,מד אחר ¿≈∆ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֻ

מעט לנּוח לחדר ֹו ּפנה ּכן ועל מאד , חלּוׁש אז היה  מר ּדכי ְְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָֹורּבי 

החּפה. ֲֵַַָֻאחרי

אחדמ . לאיש היה  הנ "ל  מאמר שאמר העת "באותה  כ: סעיף מוהר"ן  בחיי שם  עיין 

הינו  הקיר"ה  של  חיל  מאנשי  בויניציא אדונים עם  עסק  איזה  ז "ל  רבנו  מאנשי  עשיר

נפשות  בסכנות אותו לסכן הנ"ל  האדונים ורצו  בעיניהם הוטב  ולא קמח  להם  שהעמיד 

שמבאר מה  מאד  בלבו  נכנס הנ"ל המאמר ז"ל רבנו  שאמר ובשעה  ממון , מסכנת לבד 

העיקר הלא כי ענינו, כל  זה  כי ונתקבל  נשמע  הדבור הצדיקים  שבח ידי שעל  שם

נסע שבועות במוצאי  ותכף האדונים. לפני ונתקבלים נשמעים וטענותיו  דבוריו  שיהיה 

ז"ל רבנו  משבחי הרבה  שלו האכסניא  בעל לפני  לספר עסק הדרך  אותו  וכל  לווינציא 

הרבה ושבחים ספורים הפשוטים  בתים להבעלי אפילו  ז"ל  רבנו  אנשי לכל  היה באמת כי 

טענותיו  כל  לפניהם ודבר האדונים  אל  נכנס כך אחר ותכף מספר  אין  עד  ז "ל  לרבנו 

הנ"ל הסכנות מכל  ונצול  גדול  בכבוד אותו וקבלו באזניהם  דבריו ונתקבלו  ואמתלאותיו

כראוי" הנ"ל העסק מן  בשלום ויצא 

נכדמא . של  החתונה  שמחת היתה  ואז וכו ', תקע"ט  "בשנת (ח "ב ,ו ): מוהרנ"ת ימי  ראה

טשערנביל בקהלת-קדש שיחיה  ישראל  הרב מורנו  המפלא  המפרסם הותיק ז"ל  ַרבנו 

משם " יאיר נרו מרדכי הרב מורנו  המפורסם  החסיד  הרב נכד  עם

חותנו מב. שם  על  אהרן  רבי  בשם  ונקרא ליניצער, גדליה  רבי חתן  היה  הנ"ל  אהרן  רבי

מרל "י ] - ] ממעזריטש המגיד  תלמיד מקארלין  הגדול  אהרן רבי הוא הלא

מרל "י ]מג. - ] זו  חתונה  על  הוא  אף שהיה  מאומאן  עוזר רבי

הרבהמד. רוקדין  היו לחופה  נכנס שהחתן  אחר שתיכף  אנ"ש נוהגין  תמיד  היו כן 

מרל "י ] - ] התעוררות ומתוך  גדולה  בשמחה 



קודש  שרפי שיח  ל 

ועלוהרּקּודים מרּדכי, ר ּבי ׁשל ּבחדר ֹו היטב נׁשמעּו ה ּגד ֹולה  והּׂשמחה  ¿»ƒƒְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

עליו מּנח הארְך קטן ּכׁשה ּטּלית מחדרֹו ויצא נעמד (הינּוּכן ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

עליֹון) מלּבּוׁש ׁשלֹומנ ּוללא  אנׁשי את  לרא ֹות ּכדי  ה ּדלת יד על ועמד ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ואמר : ׁשהפטיר  עד ּכְך ּכל והתלהב אזהר ֹוקדים, געמיינט האּב "איְך ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָƒ»∆≈¿«

צּדיקים" ס'טאנצן אז אי ְך זעה יעצט חסידים, חׁשבּתיס'טאנצן "אני ; ¿«¿¿¬ƒƒ∆¿∆ƒ«¿«¿¿«ƒƒְֲִִַָ

ר ֹוקדים". ׁשּצּדיקים אני רֹואה  ּכעת  ר ֹוקדים, ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָׁשחסידים

אֹותֹו:ואז  וׁשאל למֹוהרנ "ּת מר ּדכי רּבי  אייערנּגׁש אין דא ע ּפעס "איז ¿»ְְְְְִִַַַַַַָָƒ∆∆»ƒ«∆
נ'" ח' א ֹויף עצה אן עּפעס ספר ׁשלרעּבינ'ס ּבספר ֹו יׁש "האם ; ∆ƒ¿≈∆∆∆«≈»ְְִִֵֶַ

נ'"? ח' על עצה איזֹו ּבזה )ר ּבכם ל"ע חלה מ ּבניו  אחד ּכי  נֹופל" חלי על (הינּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ר "א: סימן מֹוהר "ן ּבלּקּוטי הּקדֹוׁש רּבנּו ּׁשּכתב מה מֹוהרנ"ּת לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָאמר 

ט )אבי ֹוניםל 'תןנ'ּזר ּפ' קיב, ּתבֹות (תהילים ּכׁשּׁשמע'נפלראׁשי ׁשם. ע ּין ,' ƒַ»ַ»ְִֵֵֶָ…≈ְֵֶַַָָ

הפטיר: מרּדכי  ר ּבי נייזאת דאס פּון אנהֹוי ּבן מיר  דארפן אז ֹוי "אֹוי ּב ְְְִִִַַָֹ««¿¿ƒ»¿¿»«

צדקה" צדקה "!צ ּוטיילן לפ ּזר  מחדׁש להתחיל אנּו צריכים  ּכְך "אם ; ≈¿¿»»ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

עם גם  לחת ּנה ה ּבאים  אז  אליו ּכּנה ּוג,"קוויטלא ְך"נכנסּו "ּפתקאֹות " ; «ְְֲִִִֵַַָָָָֻ¿ƒ¿«ְִַָָ

ּבּקׁשה מּמּני ּבּקׁש הּבאים מּכל אחד "רק מר ּדכי: ר ּבי ּכְך אחר  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָואמר 

לׁשֹון את ּבּקוויטל ׁשּכתב  ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד היה וזה ר ּוחנ ּיּות", ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

כה )ה ּפסּוק הֹוציאני":(תהילים מ ּמצ ּוק ֹותי הרחיבּו לבבי "צר ֹות : ְְְִִִִִִֵַַָָָ

ויּ בן  – סז ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָּת וֹ רה 

תקס"ז  בּ ׁש ב וּ עוֹ ת בּ זאסלאב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרה

לה 

תקס"ז מאמר ּבׁשבּוע ֹות  נאמרה ס"ז סימן קּמא מֹוהר "ן ׁשּבלּקּוטי 'וּיבן' «¬»ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּיכּות  להם ׁשהיה  מעׂשּיֹות  וכּמה ּכּמה  אז  והיו ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבזאסלאב,

ז ֹו ּתֹורה .מהלאמירת ֲִַַָ

העניניםמה. המשך  את יותר מבינים היינו בבירור המעשיות כל  את יודעים היינו  ואם

מרל "י ] - ] בתורה המבוארים



בּ ׁש ב וּ עוֹ ת  ׁש נּ אמרוּ  לּת וֹ רוֹ ת  ה&יּ כוֹ ת  לא◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִשׂ יחוֹ ת 

והיּוּגם  החֹולק, עם ׁשּיכּות איזה לֹו ׁשהיה אחד רב ר ּבנּו אצל אז היה  «ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּקֹורין קלּועין ראׁשֹו ח ֹוׁשׁשין"קאלטינעס",ׂשערֹות  אּלּו ּוׂשער ֹות ְֲִִֶַֹ»¿ƒ∆ְְִֵָ

הזּכיר לס ּפ ּגם ּבפנים. ׁשם עּין ּבת ֹורת ֹו זה ענין רּבנ ּו והזּכיר  ּכּידּוע, רם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

על ּגם הר ֹומז  ה ּקלע" ּכף  ּבת ֹוְך יקּלע ּנה  איביָך נפ ׁש "ואת הּפסּוק את ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאז

אז. ׁשהיה  ֲֶֶַָָָמעׂשה 

אנׁשיּכי  על ׁשעבר ּו הענינים ּבפרט  ּבעֹולם , ׁשעברּו הענינים  ּכל ּכּידּוע ƒְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ּתֹורת ֹו ידי ועל הּקדֹוׁשה, ּתֹורתֹו ּדברי  ּבת ֹוְך נכלל היה  הּכל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֹׁשלֹומנּו,

ׁשּבע ֹולם  הענינים לכל והמּתקֹות  ות ּקּונים רפּואֹות  המ ׁשיְך ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה

ש"צ: סימן  מֹוהר "ן  ּבחּיי כּמּובא ּובגׁשמּיּות  ּברּוחנּיּות  ּובפרט ּיּות  ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָּבכללּיּות 

הערבים  ואת  – ּת ניינא ד  ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּת וֹ רה

תקס "ט בּ ׁש ב וּ עוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרה

לו 

הערבים [ׂשיחה "ואת  מחׁשבּתֹו על ּבא ּכְך אחר  וׁשם: הר "ן  ּבׂשיחֹות  ז ƒ»ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹ

ׁשבּועֹות, אחר תקס "ט ּב]קיץ "נאמרה עיי"ש, לכלּכלָך" ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָצּויתי

צּויתי הערבים "ואת הּפסּוק זה  על ּתֹורה אמר  ׁשב ּוע ֹות  ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹּובאֹותֹו

:מולכלּכלָך" ְְְֶַ

זצ"ל) נפ%לי  ר ;י  מ$רנ& בכת "י  מ $הר"ן ְֲִִֵֵַַַַָ(ח9י 

לז

הּיׁשר,ענה  ּבדר ְך אתכם  אנהג ואני לי, לבבכם "ּתנּו זצ"ל: ר ּבנ ּו ואמר »»ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

מ ּכבר  ה ּיׁשן ּומׁשהמז ּבּדרְך ע"ה, אבינּו אברהם מן התחיל אׁשר  , ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּתֹורה" את זה  על נתן ע"ה  :מח ר ּבנּו ֵֶֶַַַַָָ

זצ"ל) נפ%לי  ר ;י  מ$רנ& בכת "י  מ $הר"ן ְֲִִֵֵַַַַַַָ(ח9י 

להמו . אות ח"א  מוהרנ"ת ימי ראה 

אתכםמז. ואוליך  לבריאותי, שאשוב עלי  התפללו "אמר רסד : אות מוהר"ן  חיי עוד וראה 



קודש  שרפי שיח  לב 

לח 

ה ּזההּׂשיחה "עֹולם הּמתחיל נא סימן הר "ן ּבׂשיחֹות הּנד ּפסת הּקדֹוׁשה «ƒ»ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּקדּׁשה , אל הרצֹון מעלת עצם ׁשם ׁשּמבאר ּכלּום", ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻאינּה

הערבים  את  - הּבּכּורים "ּוביֹום הּתֹורה  ׁשּגּלה  עת ּבאֹותּה ז"ל ר ּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאמר ּה

לכלּכלָך" הרצֹון:מטצּויתי ענין ׁשם ׁשּמבאר ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

א) ג, ערב הלכ $ת הלכ $ת ְֲִִֵֵָָ(ל'&טי 

לט 

ח"ו.הזהיר  זקן להיֹות לבלי ּגדֹול ּבקֹול וצעק מאד מאד ז"ל ר ּבנ ּו ƒ¿ƒְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹ

והיא  נא, סימן הר "ן ׂשיחֹות ּבספר  זאת קד ֹוׁשה ׂשיחה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹּכמבאר 

לכלּכלָך': צּויתי הערבים 'ואת לת ֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹׁשּיכה

פג ) ה, הAחר  ;רכ$ת  הלכ $ת  הלכ $ת  ְְֲִִִֵַַַָ(ל'&טי 

מ 

עלּכי הּוא ּבֹו הּתלּויים העֹולמ ֹות וכל האדם ּתּקּון ׁשעּקר  ּגדֹול ּכלל זה ƒְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ

חזק  ּבקֹול רם ּבקֹול ז "ל אדמ ֹו"ר  ׁשהזהיר  ּוכמ ֹו התחּדׁשּות, ּבחינת  ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָידי

ואמר  ה ּנֹוראים, ּבדבריו אֹותנ ּו והקיץ  ועֹורר  אֹותנּו, ׁשהֹוכיח ּבעת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמאד

הוא כן  פי על  אף מכבר, הישן  בדרך  שהוא  פי על אף מעולם , היה  שלא חדש בדרך 

ישן "; מלא חדש קנקן  אני - שאמר הקדוש מפיו  "שמעתי  רפט : סימן  ושם  לגמרי"; חדש

כא מפתח  באמצע  כב  תורה  הליקוטים  ביאור שצב, אות מוהר"ן  חיי עוד  וראה 

שבועות מח . של  ראשון  בליל  נאמר זה  שדיבור נא  סימן  ד "ה  נט אות מוהר"ן  חיי ראה 

תקס "ט שנת

דמט . סימן  ח"ב ליקו"מ 



בּ ׁש ב וּ עוֹ ת  ׁש נּ אמרוּ  לּת וֹ רוֹ ת  ה&יּ כוֹ ת  לג ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִשׂ יחוֹ ת 

" ה ּלׁשֹון: ּבזה  וכּו'"אז  זיין ניט מען  טאר ּבסֹוף אלט  מּזה  קצת  וכּנדּפס . ְֶַָָ«¿»∆ƒ«¿ְְְְִִֶַָָ

מעׂשּיֹות  :נ הּסּפּורי  ֲִִֵַַ

כא) ד, הלכה %$רה ספר הלכ$ת הלכ$ת ְֲֲִִֵֵֶָָָָ(ל '&טי 

מא

צעק:ר ּבנ ּו צ ּדיק,ז "ל אלטן א  חסיד, אלטן א אפל ּו אלט, פיינט הא ּב "אי ְך «≈ַַָƒ»«¿«¿«ƒ««¿¿»ƒ««¿¿«ƒ

ניי] פריׁש נאר יּונג, ליּב נאר הא ּב [איְך למדן" אלטן ׂשונא א "אני ; ««¿¿«¿»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ«ֲִֵ

ּכי ט ֹוב , אין זקן למדן, ׁשל והן צ ּדיק ׁשל והן חסיד  ׁשל הן הּזקנה; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּדת 

מחדׁש": עת  ּבכל להתחיל יֹום ּבכל להתחּדׁש רק  ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָצריְך

מב 

יטעה"את ׁשּלא להטעֹות , להע ֹולם עצמֹו לה ּניח ׁשּלא מאּתי, ּתקּבלּו זה ∆ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

זֹו: ׂשיחה חֹוזר  יצחק לוי ר ּבי היה  הּלׁשֹונֹות ּבאּלּו הע ֹולם"; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָאֹותֹו

ּדי נארן, לאזן ני ׁשט זי ְך זאלט איר מיר , פּון זיין  מק ּבל  איר זאלט ƒ¿«≈«ƒƒ»¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿««"ּדאס

א ּפ" נארט :וועלט  ∆¿«¿»

מג 

וכּו',מבאר  ירא ר ׁשע  ּבחינת הּוא הּנחׁש ׁשּמצח הּנ"ל הּתֹורה ּבסֹוף ׁשם ¿…»ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ה ּלׁשֹון: ּבזה אׁשּכנז ּבל ׁשֹון אז ר ׁשע "ואמר  פרּומער א ווי :נא"אזֹוי ְְְְְִֶַַַַָָָ«ƒ«¿∆»»

עב ) ה, הלכה הAחר  ;ר 3ת  הלכ $ת הלכ $ת ְְֲֲִִִֵַַַַָָָ(ל '&טי 

זקןנ. זקן , צדיק והן  זקן , חסיד הן  זקן . להיות טוב אין  הלשון : בזה  נא  סימן  שיהר"ן  =

שהוא מה יש רק מחדש, עת בכל  להתחיל  יום בכל  להתחדש רק  צריך כי טוב. אינו

(שבת  ז"ל  רבותינו  שאמרו  כמו  כשמזקין  כח  שמוסיף אחר' 'דבר הינו זקן, כשהוא  משביח 

עז )

"מצחנא . בשם : ימיו  בסוף עמהם שעסק  האפיקורסים  את כינה  הקדוש שרבנו  וכידוע 

מרל "י ] - ] הנחש "



קודש  שרפי שיח  לד 

מד 

ידילּקּוטי על הּוא ה ּמּכה  רפּואת ּכי יב, אֹות ד ּתֹורה  ּתנינא מֹוהר "ן  ƒ≈ְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

ׁשב ּועֹות  ׁשּקדם הינּו ׁשלם, סּפּור ּבזה וׁשמעּתי וכּו'. ּבחינֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכּמה

ר ּבנ ּו אצל להיֹות לאדיזען אנׁשי נסעּו הּנ"ל, הּמאמר ּבֹו ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָתקס"ט 

אחר  ּבמקֹום ּכמבאר  לּכל קה ּלה זמן היה  ׁשאז הּׁשבּועֹות, חג על ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹה ּקד ֹוׁש

מּלאדיזין ּגעציל והר "ר  כ"ב), אות  מוהר "ן חיי  ּכןנב (עיין ּגם ׁשהיה ִִִִֵֶֶַַָָ

ּדוי ער ׂש על מּטל היה ּכי ע ּמהם , נסע  לא הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻמהמקרבים

והחֹולאת  וה ּדאקט ֹורים. הר ֹופאים ּכל מ ּמּנּו ׁשּנתיאׁשּו עד ּגדֹולה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבסּכנה

ואמר ּו ּבפנים, הּכרּכׁשּתא נקב  ּבתֹוְך ּגדֹולה  מ ּכה  לֹו ׁשהיה היה, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלֹו

ּפי לפּתח הינ ּו ּבחינֹות, ּכּמה צריכין ה ּמּכה  ׁשּלרפּואת ּבאׁשר  ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹהר ֹופאים

וכּו', המקלקלים והּדמים  הּלחֹות ּכל מּמּנה ּולה ֹוציא ּולהמׁשיְך ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהּמּכה

היתה ׁשהּמּכה ּומחמת  ּבפנים, ּכמבאר  וכּו' הּמּכה ּפי לסּגר  ּכְך ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹואחר 

נתיאׁשּו ּכן על הּנ"ל, ּברפּואֹות לעסק ׁשם מּגעת אדם יד ׁשאין ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבמקֹום

ּכְך ואחר  ה ּקד ֹוׁש, לר ּבנּו זה ענין וסּפר ּו ּבאּו לאדיזין ואנׁשי  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמרפּואת ֹו.

ה ּנ"ל, זה  מאמר הּקדֹוׁש ר ּבנּו אמר  לערב סמּוְך ׁשב ּוע ֹות  ׁשל א' ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבי ֹום

אנׁשי ּכׁשחזרּו ּכְך ואחר  הּנ"ל, הענין וכל הּמּכה רפּואת  ענין ּבתֹוכֹו ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוכלל

ׁשּבלא  להם וסּפר  הּנ"ל, ּגעציל הר "ר  נתר ּפא  ׁשּכבר  מצאּו לביתם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלאדיזין

עד  וכּו' הר ּבה לחֹות מ ּמּנה ויצא ה ּמּכה  ּפי ּפתאֹום נפּתח ּתחּבּולֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּום

ה ּמּכה ּפי ּפתיחת ׁשל והּזמן  העת להם ׁשּסּפר  ּוכפי ּבׁשלמּות , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנתר ּפאה 

וכלל ה ּמאמר , זה הּקדֹוׁש ר ּבנּו ׁשאמר  ּבעת מּמׁש ּבמכּון היה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻּפתאֹום,

ה ּנ"ל הּמּכה רפּואת  ענין  :נג ּבת ֹוכֹו ְְְִַַַַַַָ

%נינא) ד %$רה  לחכמה ְְְְִַַָָָָָָ(>ר>רא$ת

לנב. אות מוהר"ן  אנשי  אור כוכבי ראה 

רפואת נג. מענין  שם שמבואר  מה  ד ', סימן  תנינא  "בלקוטי שצ: אות מוהר"ן חיי  ראה 

[הוא המעתיק  אמר זה . במאמר ענינם ומה  הללו לדברים  פרוש אין  ולכאורה  המכה ,



מוֹ הרנ"ּת  בּ זמן  לה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהּק בּ וּ ץ 

מה 

מֹוהר "ןּבעת ּבלּקּוטי לכלּכלָך', צ ּויתי הערבים 'ואת ה ּתֹורה  רּבנ ּו ׁשאמר  ¿≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

וכּמה ה ּטיֹות וכּמה  יגיע ֹות  ּכּמה  מבאר  וׁשם ד', סימן  ב' ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָחלק 

וכּו', ּכראּוי ׁשּבקדּׁשה  ּדבר איזה ׁשע ֹוׂשין קדם לע ׂשֹות צריכין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכפילּות

וכּמה ּבכּמה הּקדֹוׁש ּגּופֹו את  ּבעצמֹו אז  ר ּבנּו ה ּטה  זאת  אמירתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּובעת 

עצ ּומה נפׁש וּבמסירּות  ּבכפילּות ּפעמים ּכּמה  עצמֹו וכפל ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּטיֹות ,

רּבי ּבן אברהם מרּבי ׁשמע ּה יצחק לוי  [ר ּבי ּפנים  המבארים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹוכּלׁשֹונֹות 

ְַָנחמן]:

מ וֹ הרנ "ּת  בּ זמן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהּק בּ וּ ץ

מו 

יֹוםמֹוהרנ "ּת:אמר איז זאְך מיין א ּון הּׁשנה, ראׁש איז זאְך רּבי'נס "ּדעם »«ְְַַ∆∆ƒ¿«ƒ…«»»««ƒ

ּכּפּוּכּפּור" יֹום  ה ּוא ׁשּלי והענין ה ּׁשנה, ראׁש הּוא ר ּבנּו "ענין .נד ר "; ƒְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

הנ"ל המאמר בו שנאמר הזה שבועות שקודם  מאנשי-שלומנו  שמעתי מטשערין ]: הרב

בפי  גדולה  מכה  לו שהיתה הינו בלאדיזין , מאנשי-שלומנו אחד  חשוב איש וכו' חלה 

שאינו  אמרו  כי ממנו ידיהם  משכו  והרופאים מאד . חולה והיה  לצלן  רחמנא הטבעת

כל ולהמשיך  אותה  לנקות צריכין  אז ותבקע, המכה  תפתח אם אפלו  כי לחיות. יכול 

אפשר אי  וזה  המכה, לרפואת הצריכין  ההשתדלות כל  שאר וכן  מתוכה , הרעה הלחות

וספרו  שבועות על לאדיזין אנשי ובאו  ימות. ובודאי הכרכשתא  בתוך שהיא  מחמת

מדבר ושם  הנ"ל  המאמר ז"ל  רבנו  אמר בשבועות אחר-כך  הנ"ל. כל  אודות זצ"ל  לרבנו 

זה ז"ל רבנו שאמר שבשעה  להם נודע לביתם  וכשבאו בפרטיות. המכה  רפואות מענין 

רפואת  נגמר ימים  איזה  ואחר מכאבו . לומר רצה לו , נקל  ותכף המכה  נבקעה  המאמר

שעברו  הענינים כל אשר מספר, אין  פעמים לעינים  נראה  אשר והכלל  בשלמות. המכה 

תורתו  דברי בתוך  נכלל היה הכל  אנשי-שלומנו , על  שעברו הענינים בפרט  בעולם ,

הענינים לכל  והמתקות ותקונים רפואות המשיך הקדושה  תורתו  ועל -ידי הקדושה .

ובגשמיות" ברוחניות ובפרטיות בכלליות שבעולם,

שמצינו נד. וכמו  הכפורים, ביום  נעשה  השנה ראש של  התיקון שגמר הוא  בזה  והביאור

שלאחריה , התפילה  זה  על  חיבר ומוהרנ"ת מזמורים, העשרה  גילה  שרבנו  הכללי בתיקון 



קודש  שרפי שיח  לו 

ּכּפּור והיּו יֹום על אליו  ּובאּו ׁשּנסע ּו ׁשלֹומנ ּו רעׁשנהמאנׁשי ללא אּולם ¿»ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

אנׁשים  יֹותר  למֹוהרנ "ּת מּגיעים היּו הּׁשבּוע ֹות  חג  [ולימי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּופרסּום,

ּכּפּור ]: ִִמּיֹום

מז

ׁשּבת ּבח ּיי על ּברסלב לעיר  אליו מתקּבצים ׁשלֹומנּו אנׁשי  הי ּו מ ֹוהרנ"ּת ¿«≈ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

לר ּבנ ּו ׁשּנֹוסעים ּכמ ֹו מּמׁש היה אליו ה ּנסיעה ּכי וׁשבּוע ֹות , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻחנ ּכה

לבֹוא  התחילּו מעט  ּומעט  הּדבר, נפסק הסּתּלקּות ֹו לאחר אּולם ְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש,

לאּומאן. ְַָאז 

ׁשּבת ּובזמן על לאּומאן מּגיעים ׁשהיּו ּכאּלּו ׁשנים היּו ּכבר יצחק  לוי ר ּבי ƒ¿«ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

"ראׁש ׁשלֹומנּו: אנׁשי ּבפי נקרא ׁשהיה  עד  ּכזה, רב צּבּור  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻחנּכה

קטן"; הּׁשנה"הּׁשנה ראׁש קליינעם :"א ַָָָָ«¿≈∆…«»»

מח 

היּוּכׁשהי ּו ׁשבּוע ֹות , על לברסלב  למֹוהרנ"ּת ּבאים ׁשלֹומנּו אנׁשי ¿∆»ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

האחר ֹונה ספירה  ּבליל ּגם ׁשּיהיּו ּכדי קדם, יֹום לבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמקּדימים

ידי  על  נעשה  הניתוח  שעצם  אף שעל  הניתוח כמשל  שהיא  מבארים שלומנו אנשי והיו 

הם גם הנצרכים וכדו' תפירות ולעשות לנקות זה אחרי גם מוכרחים אך  הגדול, הרופא 

והטהרה הרחיצה  בשביל אך גמור, תיקון  באמת הוא  מזמורים הי ' אמירת כן  לרפואה ,

דיבור בכל גם הוא וכן  מוהרנ "ת. של  התפילה  את מוכרח לזאת אחריה , המוכרחת

אדם, בני בלב ושיכניסו הדיבור כוונת שיבאר להתלמיד גם שמוכרחים  הצדיק שמגלה 

מה אז לתקן  יכול  לבדו  הוא האמת הצדיק ורק העיקר, הוא השנה שראש אף כן  ועל

הצדיק רק  כן  ועל  דין , יום הוא  השנה  שראש הקדוש בזוהר מבואר כי לתקן , שצריך

כל יחד  מתקבצים  אז כן ועל  בתשובה , אותנו  ולהחזיר הדינים  את אז להמתיק יכול 

לבד הוא אחד  שכל תשובה , ימי עשרת כך  אחר מגיע זה  ובכח  האמת, הצדיק אצל  היום 

בתשובה , לעסוק יותר אחד כל  יכול זה  ידי שעל  אנשים, עם ביחד  ולא וביום בלילה 

ידי  על  בר "ה  הדין נמתק כבר כי  רחמים , של  יום שהוא  הכפורים ביום הוא מזה  והגמר

ושב  מתוודה  אחד וכל  אחד, לכל בפרטות התשובה  הארת מאיר התלמיד  ואז הצדיק,

מרל "י ] - ] הכפרה לגמר וזוכה  בתשובה ,

מרל "י ]נה. - ] כיפור יום בערב כבר אליו  נכנסו אליו והנוסעים



תקפ"א  לז◌ָׁש ב וּ ע וֹ ת

מהּקֹולֹות  העירה  ּבכל ה' ּופחד התעֹורר ּות אז ׁשהיתה העמר ספירת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשל

ּובא; הּקרב  החג ּומ ּקדּׁשת העמר  ספירת ׁשל גאנצע והּצעקֹות "ּדי  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻƒ«¿∆
די אין קֹול ֹות  געגאנגען ס'איז ה ', ּפחד מיט  פּול  געוועהן איז ƒ∆∆ƒ««¿ƒ∆«¿∆ƒƒ¿∆¿ׁשטעטל 

ׁשטעטל " חנ ּיֹותיהם גאנצע את סֹוגרים ׁשּבברסלב החנונים ׁשהיּו עד «¿∆¿∆¿ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻ

ּבהיֹות ֹו ׁשמעּה יצחק לוי [ר ּבי לזה עצמם את  להכין ּכדי ערב , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלפנֹות 

זאת ]: זכר ּו ׁשעֹוד העיר  מ ּזקני  ְְְְִִִִֵֶֶֶָָֹּבברסלב

תקפ "א  ◌ָׁש ב וּ עוֹ ת 

מט 

ׁשעמד ּבׁשבּועֹות ה ּספרים מהדּפסת ז"ל מֹוהרנ"ּת ּדּבר  תקפ"א ׁשנת ¿»ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ּכּידּוע קׁשֹות התחלֹות ׁשּכל ואמר  ה ּספר , ּבאמצע ,נוהּדפּוס ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

עּמּוד  לט ּדף  ּתנינא מֹוהר "ן ּבלּקּוטי ה ּקד ֹוׁש ּבספר ֹו ז"ל ר ּבנּו ּבׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָואמר 

אדם נז ד  ּכׁשר ֹואה הּבעל-ּדבר  ׁשּדר ְך ּגדֹול עקׁשן להיֹות  "צריְך ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָבד "ה

עליו מתּפּׁשט  הּוא  אז  ׁשּיכנס וכמעט  הּקדּׁשה  לׁשערי מּמׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻסמּוְך

יֹותר  קׁשה  ׁשה ּסֹוף  מ ּזה ׁשּמּוכח ואמר  וכּו'", מאד  מאד ּגדֹולה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבהת ּגּבר ּות

מאד  לֹו קׁשה  מּסכת  איזה ּכׁשּלֹומד אדם ּבני ׁשּכּמה ואמר  ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמההתחלה,

ּולסֹוף  מניעה , ׁשּום ּבלי ּכסדר לֹומד הּוא אז  ּוכׁשּמתחיל ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבהתחלתֹו,

ּכי ּדף  איזה לּׁשאר  וצרי ְך יֹותר קׁשה הּסֹוף  ּכי לגמר ּה יכ ֹול אינ ֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָה ּמּסכת

ּבּגמרא ּדאיתא ואמר  לגמר ּה. י)קׁשה פסחים ּבמצוה(ירושלמי 'הּמתחיל : ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָ

מאד  קׁשה  ה ּגמר  ּבוּדאי ּגמר' לֹו 'א ֹומרים  ּומּדאמר ּו ּגמר', לֹו ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹאֹומרים 

ּבזה ּדי מאד, קׁשה  ׁשהּסֹוף  "אף-על-ּפי ואמר : ּגמר . לֹו לֹומר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּצריכים

זה על ּכי ּבעדי , יגמר  ד' ה ּׁשאר  ועל ּכאן, עד  ׁשהדּפסּתי ּפנים ּכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹעל

יתרו נו . פרשת מכילתא 

תניינאנז. מח תורה  כיום תקע"א ; דפוס



קודש  שרפי שיח  לח 

הּׁשלֹום עליו הּמלְך ּדוד ז)התּפּלל קלח, ה ּגמר (תהילים ּכי ּבעדי ", יגמר  "ד' : ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

והבן". דׁשמּיא, סּיע ּתא זה  על וצריְך ּכּנ"ל, מאד ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹקׁשה 

ּבהק ּדמת ֹוואמר  ספר  ּבאיזה העּקר נח ׁשראה – עֹוׂשה ּׁשאדם מה  ּכל , ¿»«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

אזי ּביתֹו, ּבֹונה  ּכׁשאדם למׁשל, ּומ ּביט . צֹופה ה ּוא הּתכלית ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

ה ּוא  אזי ּגמירא עד  הּבית  ּוכׁשּיבנהּו מ ּזה, ּתכלית ׁשּום  לֹו אין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבהתחלתֹו

מּזה , ּתכלית  ׁשּום לֹו אין  ּבהתחלה – ספרים ּבהדּפסת וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּתכלית ,

ּגמיר  עד  ספרי את ּתכלית ּכׁשאגמר  מ ּזה יהיה  אז לגמרי אֹותֹו ואדּפיס א ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּכי ּכאן, עד ׁשּכתב ּתי ּבּמה ּפנים ּכל על לי ּדי אף-על-ּפי -כן אבל ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהעּקר ,

יבנה ּכׁשלא ּכּנ"ל, הּבית ּכמֹו ּדברים ׁשּבׁשאר ּכמֹו אינֹו ׁשּבקדּׁשה  ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבדבר 

ּבדבר  אבל ּתכלית . ׁשּום מּזה אין ּבאמצע אפ ּלּו לגמרי ה ּבית  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאת 

מאד, ּגדֹול ּתכלית מ ּזה י ׁש ּבקדּׁשה  ּׁשּיעׂשה מה  ׁשּכל כן; אינ ֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשּבקד ּׁשה

לדרוש):נח . עת – ל"ג  (דרוש פיגו  אפרים  ב"ר עזריה  לרבי  בינה-לעתים בספר ראה 

כל"כבר השלמת אחר הכל  בסוף אלא  מושג שאינו  האמיתי  ותכלית מגדר נודע 

כלל תכלית שם  לו  יתייחס  לא  האמצעים מן  לזה  הקודם וכל  אליו , המביאות הפעולות

בתכלית, המנוחה  היא  שם הנרצה  המקום אל  ובהגיע  בדרך  ההליכה  כמו הם כולם  כי

שישיגנה במה תלוי תכליתה  אין  כי זה  על רב עילוי  הקדושה  תורתנו  נתעלתה  אכן 

אליו  ההשגות כל  תהיינה  מעט  מעט ממנה  וישיגנה  שידע מה  בכל  אלא  סופה  עד  האדם

ראיתי  תכלה  "לכל קיט,צו) (תהלים באמרו: ע "ה  למשורר המכוון  והוא  התכלית, במדרגת

בהכרח 'ראיתי' שיהיה  תכלית איזה  השגת אל לבוא ירצה , מאד ". מצותך  רחבה  קץ 

קודם, ולא  הקץ  אחר אלא התכלית יבוא  לא  כי הפעולות, כל  של והסוף הקץ  יצטרך 

וקוץ  קוץ  ובכל  הרבה , תכליות לה שיש מאד רחבה  היא כן  אינם  תורתך מצוות אבל 

קנה חכמה  "ראשית ע"ה  בנו  החכם אמר וע "ז וכו ' אחד  תכלית לו קנה  ממנה  שישיג 

אשר עד  שתהיה  חכמה  איזו והשגת קנין לו יתייחס  לא  החכמות ביתר כי וכו' חכמה "

להמתין צריכין  אין התורה חכמת אבל  ממנה , רחב  גבול אל בואו  אחר או  קיצה , אל  יבוא

משיג היותך בזה  ונמצאת וכו ' חכמה  קנין  לך יש וראשיתה  בהתחלתה  מיד  אלא  כלל

"טוב  (ז,ח ) בקהלת ז"ל  ממאמרם  כן  גם שיומשך  מה  והוא  ההתחלה , מזמן התכלית

התכליות  משאר שיתחלף מה  הוא  בתכלית המוחלט  הטוב  מראשיתו" דבר אחרית

תיכף ואחריתו התכלית אל  ומגיע  מושג יהיה  וזה  הדבר בסוף אם כי  מושגים  שאינם

עוד עיי"ש וכו'" הגמור הטוב הוא  הדבר והתחלת מראשית



תקפ"א  לט ◌ָׁש ב וּ ע וֹ ת

ה ּׁשלֹום עליו הּמלְך ּדוד ׁשאמר  צו)וזה  קיט , ראיתי(תהלים ּתכלה "לכל : ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּבע ֹולם  ה ּדברים ּכל הינּו – ּתכלה לכל ּפר ּוׁש: מאד"; מצותָך רחבה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹקץ 

ה ּדבר  אבל ּתכלית, ׁשּום מ ּזה לֹו אין זה  הלא ּכי הּקץ , על לה ּביט ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹצריכין

ּׁשע ֹוׂשה מה ּכל אפ ּלּו ּכי ּדיקא, ה ּקץ על לראֹות  צריְך אינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבקד ּׁשה

מאד " רחבה "מצותָך ּפר ּוׁש: וזה  ּגדֹול, ּתכלית מּזה יׁש ׁשה ּוא ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאפּלּו

הּקדֹוׁש. ה ּספר  לׁשֹון ּכאן עד ְְֵֵֶַַַָָָוהבן,

מחּיהואמר: אני מקֹום מ ּכל מאד , עלי ק ׁשה ׁשה ּסֹוף  "ׁשאף -על-ּפי ¿»«ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבזה , ּדףעצמי ּבהדּפסת  ׁשאפּלּו ׁשלמה ּבאמּונה מאמין אני  ּכי  ְִֶַָƒ¬ƒ«¬ƒ∆¡»¿≈»∆¬ƒ¿«¿»««
העֹולמ ֹות ּבכל  ּתּקּון מּזה נע ׂשה הּספר אחד  חצי ׁשהדּפסּתי ׁשּכן ּומ ּכל , ∆»«¬»ƒ∆ƒ¿»»»ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

להד ּפיס ֹו הּׁשם-יתּבר ְך לי יעזר  ּובוּדאי ּגדֹול, ּתכלית מ ּזה נעׂשה  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹּבוּדאי

הדּפסּתי ׁשּלא אף-על-ּפי אְך מּזה, ה ּתכלית עּקר  יהיה ּבוּדאי ואז  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹלגמרי 

יגמר  "ד' ס ּים: זה ועל ּגד ֹול ". ּתכלית  נעׂשה  מּזה ּגם הּספר, חצי  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹא ּלא

וכּו' :נטּבעדי " ְֲִַ

מ$הרנ"% מ%למידי  אחד )ס(כת"י  ְְְִִֵֶַַַָ

שםנט . ולהלן) ט "ו  מאות (ובפרט  ד  הלכה ומתן  משא הלכות הלכות, לקוטי עוד  וראה 

שנים (עם עמהם  "דברתי  ל "ג): (ח"ב, מוהרנ "ת ימי זה ; ענין  בארוכה  מוהרנ"ת מבאר

ולא רבנו  של  מתורתו  חיים אלקים דברי ממנו  לשמוע יודל  לרבי שבאו  הנעורים מבני

אדם בני כמה  רואין  אנו הלא  להם ואמרתי הרבה , אותם ונחמתי קצת למצאו) הצליחו

עמו  לעשות או  פרנסה  עסקי  בשביל  דבר איזה  אצלו לפעל  כדי אדון  לאיזה  נוסעים

היתה והטרחא  ההוצאה  וכל לחזר וצריכין  בביתו, אותו  מוצאים ואין ומתן , משא  איזה

שנוסעים מזדמן  רב  פי ועל  הפעם, עוד  ונוסעים חוזרים כן פי על  ואף לגמרי , בחנם 

אי  אבל  בביתם אותם שמוצאים או בביתם, אותם מוצאים ואין  הרבה פעמים לאדונים 

אלפים אלפי אחת-כמה -וכמה  על - אחרים בעסקים  טרודים  הם כי  להם  לכנס אפשר

לאנשים להתקרב בשביל  ולבוא  ולחזר לבוא יש וכמה  כמה  קל-וחמר, רבבות ורבי

ולנצח עד  לעולמי לפניו  טובה  שיהיו  דקדשה חיות מהם  לקבל  שיכולים אמתיים כשרים

פי  על  אף הדבר משיגין  אין  אם אפלו  שבקדשה  דבר בשביל  כשנוסעים ובפרט  נצחים 

ישלם ובודאי לטובה  היתה  כונתו  פנים  כל  על  כי  לעולם , נאבדת אינה בעצמה  היגיעה כן

ושום פסיעה  שום כי הוצאות על  שהוצאתם ופרוטה  פרוטה  כל  ושכר פסיעה  כל  שכר ה'



קודש  שרפי שיח  מ 

'ה גּ ד וֹ ל ' ◌ָ◌ַ◌ָׁש בוּ עוֹ ת 

נ

והמפרסם ּבערב ה ּידּוע הּגדֹול" ט ּולט ׁשינער סא"ׁשבּועֹות  נחמן ר ּבי ראה , ¿∆∆ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ

הּדבר . לפׁשר ׁשּׁשאלֹו עד מרּבה , ּבדאגה  ׁשר ּוי ז "ל מ ֹוהרנ"ּת ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאת

לׁשהֹות  ׁשלֹומנ ּו מאנ ׁשי הר ּבה ּבא ּו ּכעת "הּנה ואמר : מ ֹוהרנ"ּת לֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָענה

אם  ּכי ּכזה, קהל לפני ּתֹורה לֹומר  איְך יֹודע ואיני הּׁשב ּוע ֹות  ּבחג ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּמנ ּו

את  ה ּמׁשיבים התחּזקּות לדּבּורי צריְך וה ּלה התע ֹורר ּות ּדברי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאדּבר 

ראׁשֹו"; את לֹו אני ׁש"ּכֹורת הרי קא ּפ"הּנפׁש, דעם אּפ אים איְך ,"האק ֲֲִֵֵֶֶֶֶַֹ«ƒƒ»∆»

וׁשֹומע והתלהב ּות  התעֹורר ּות  לדברי האדם זה זקּוק ּבאם להפְך, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ּומ ּׁשּום  ראׁשֹו". את לֹו אני "ּכֹורת כן  ּכמֹו וע ּדּוד , התחּזק ּות ּדּבּורי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַֹמ ּמּני

זה": ּבנּדֹון להתנהג אי ְך אני ּדֹואג ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַּכן 

נא

עׂשר ר ּבי  אחר  יׂשראל מארץ  ּבא ר ּבנּו ׁשל ּומ ׁשּמׁשֹו ּתלמידֹו ׁשמעֹון «ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

לבֹוא  והקּדים  ּבא ּומאן, הּׁשנה ראׁש על להי ֹות  ׁשם, ׁשּׁשהה  ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשנים

הדבר להשיג זוכין  אין  אם אפלו  לעולם, נאבד  אינו  שבקדשה  דבר איזה  בשביל  תנועה 

דבר אחרית  טוב ז) (קהלת פסוק על  בספר שראיתי  מה  לפניהם אז  והזכרתי ההוא

לשלום " ונסעו  קצת אותם  והחזקתי והחייתי נחמתי ובזה  מקומו  כאן ואין  וכו ' מראשיתו

בתחילתו ס. אומן אמונת בספר נדפס

ומסתברסא . נראה  מוהרנ "ת, אצל  הגדול ' ה 'שבועות היה  שנה  באיזה  השאלה  אודות

חידש אז כי תקצ"ד . בשנת זה  שהיה  פנים המבואר ז"ל  יצחק  לוי  רבי דברי פי על  מאד 

הלכות  ובליקוטי  תנינא , שבלקוטי תוכחה  תקעו  התורה  פי על  ההלכה  את מוהרנ"ת

כתוצאה שפרצה  המחלוקת לשנות בסמיכות אינם זו תורה שעל  ההלכות שלפנינו 

מפורים מוהרנ"ת אצל  שנתחדשו החידושים הם  שנעלמו וההלכות זה , הגדול ' מ 'שבועות

ומה ה ). הלכה  דגים  הלכות ועד ה הלכה  שחיטה  (מהלכות תקצ"ה  חנוכה  ועד תקצ"ד 

הלכה תחומין  הלכות אצלו  נתחדש זו  בשנה  כי אינו  זה  תקצ"ג בשנת זה  שהיה  שנדפס 

מרא "ח) - ) ו '



'ה גּ ד וֹ ל' מא◌ָ◌ַ◌ָׁש בוּ ע וֹ ת 

המכּנה הּגדֹול" "ׁשבּוע ֹות  על ּבברסלב מֹוהרנ "ּת אצל "דערלהיֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ∆

ׁשבּוע ֹות" לֹוגר ֹויסער  למצא ּכדי  ּבכּונה ּגם ה ּבחּור  ּבנֹו עם יחד אז  ּובא , ¿∆»ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ּבאּומאן ׁשּדּוְך ּומצא נאה , זּוּוג עבּור ֹו מצא לא י ׂשראל ּבארץ  ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּדּוְך,

ּבצפת : ודר ּו י ׂשראל לארץ  ּבחזרה עלּו ּכְך ואחר החתּנה. ׁשם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻוהתקּימה

נב 

ׁשלֹומנּוהּגד ֹול "ּב"ׁשבּוע ֹות אנ ׁשי ּבפי נקרא ׁשהיה גר ֹויסער, "דער ¿»«»ְְְְִִֵֵֶַָָָ∆¿∆

ּכּנ"לׁשבּוע ֹות" ׁשמעֹון רּבי  י ׂשראל מארץ אז הּגיע  .סב , »ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּתֹוכחה" "ּתקעּו הּתֹורה את ׁשל ֹומנּו אנׁשי לפני אז ּדּבר  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָומ ֹוהרנ"ּת

ּבּתֹורהׁש ׁשם [עּין ּכדר ּכֹו עליה  וההלכה ח' ּתֹורה ב' חלק מֹוהר "ן ּבלּקּוטי  ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּתֹורה וכּנֹודע  ׁשבּועֹות], מענין  ּגם הּקדֹוׁש ר ּבנ ּו ׁשם ׁשּמדּבר  ח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָסעיף 

ּגד ֹול רעׁש אז והיה חליׁשּותֹו מּגדל נמּוְך ּבקֹול ר ּבנ ּו אז  אמרּה ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹזאת

אצל חד ׁשה ּכּתֹורה  מ ּמׁש זֹו היה ּכן  ועל הּתֹורה, אמירת ּבׁשעת  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּובלּבּול

ולא  ז "ל, רּבנּו מאנׁשי עֹוד ׁשהיה  ׁשמעֹון ר ּבי אצל ּובפרט  ׁשלֹומנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאנׁשי 

וחּדׁש הרחיב ׁשמֹוהרנ"ּת ּגם מה  ר ּבנּו, אצל אז ׁשהיה אף על זאת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשמע 

מהלכֹותיו. עֹוד  ְִֵֶָָָעליה

ׁשּפנהּוכׁשּׁשמע עד ּכְך ּכל התּפעל מ ֹוהרנ"ּת, ּדּבּורי את ׁשמעֹון ר ּבי ¿∆»«ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

יצחק איצל)לרּבי רּבי ואמר (המכּנה מּטירהאוויצע , ה ּמּגיד חתן , ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻ

איזלֹו: ער אז איְך זעה יעצט ּתלמיד , א איז ער אז געקלערט האּב ƒ»∆¿∆¿«∆ƒ««¿ƒ∆¿∆ƒ«∆ƒ"אי ְך

אליין"! רּבי דער  ר ּבנּו,גאר  ּתלמיד ׁשהּוא מ ֹוהרנ"ּת על ח ׁשבּתי "ּתמיד ; »∆«ƒ«≈ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָ

עֹוד: לֹו ואמר  ּבעצמ ֹו"! הרּבי  ׁשהּוא רֹואה אני מבין ּכעת  א דא ְך ּבין  "אי ְך ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָƒƒ»«≈ƒ

זי ְך א ּון י ּודן ג ּוטע אלע געווארפן אוועק  האּב אי ְך יּוד ', 'גּוטער  א  ƒ»«∆∆»¿¿«∆∆¿ƒ∆»אֹויף
חּפה] ּדי פאר רּבי'ן צ ּום געקּומען  ּבין [אי ְך אינגל  א צ ּו געוועהן «ƒ¿¿ƒƒ∆∆∆ƒ«ƒÀ»∆∆≈«¿מקרב

הּדֹור "! מנהיג  דער נתן  רּבי  איז היינט אז איי ְך, איְך מביןזאג הרי "אני ; »ƒ«««¿¿ƒ«ƒ»»∆«¿ƒ«ֲֲִִֵֵ

והתקרבּתי הּדֹור  מפרסמי  ּכל את עזבּתי  ּכי 'רּבי', ּכלֹומר : ט ֹוב', 'יהּודי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻעל

כהסב. ואות כג אות ח"ב מוהרנ "ת ימי עיין 



קודש  שרפי שיח  מב 

חּפת ֹו לפני ּבהי ֹות ֹו ע ֹוד מ ֹוהרנ"ּתסג לר ּבנּו ׁשּכּיֹום לכם א ֹומר  אני ּובכן , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

הּדֹור "!: צ ּדיק ִַַה ּוא

נג 

הּדּבהּגדֹול 'ּב'ׁשבּוע ֹות מרב וכּו' ּגדֹול התע ֹורר ּות אז  ּורים ׁשהיה  ¿»«»ְְְִִִֵֶַָָָָֹ

לעצמם  ׁשלֹומנ ּו אנׁשי התלחׁשּו מ ֹוהרנ"ּת, ׁשּדּבר  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָה ּנפלאים

ּבלחׁש: ּבאמרם מֹוהרנ "ּת אליין "על רּבי  דער דא ְך ה ּוא "ס'איז "הרי ; ְְְְְַַַַַָָ¿ƒ»∆«ƒ«≈ֲֵ

מּמּנּו. ׁשלֹומנּו לאנׁשי ׁשהיה ההת ּפעלּות מרב  הר ּבי", ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבעצמ ֹו

צעק:ּכׁשהבחין ּכאּלה, ּבדּבּורים ׁשלֹומנּו אנׁשי ׁשּמתלחׁשים מ ֹוהרנ"ּת ¿∆ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבין  אי ְך אז ווייס איְך רּבי, דער  ניׁשט  ּבין אי ְך אז ווייס ƒ≈«ƒƒƒ¿∆«ƒƒ≈«ƒƒ"אי ְך
רּבי" דער  הר ּבי"ני ׁשט לא ׁשאני יֹודע  אני  הר ּבי, לא ׁשאני  יֹודע  "אני .סד ; ƒ¿∆«ƒֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

אנׁשיּגם  ּבלחיׁשֹות מֹוהרנ"ּת הבחין ׁשּבת , ׁשל ׁשליׁשית  סעּדה ּבעת אז  «ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

וזּמר ּו הּזמיר ֹות ׁשּׁשר ּו ּובעת ּכּנ"ל, עצמם לבין  ּבינם  ׁשּלח ׁשּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשלֹומנּו

מ ֹוהרנ"ּת: צעק ּדחציפין" ּכלּבין הני עאלין  "ולא הּתבֹות  ארֹויס"את  "ּכלב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ∆∆«
ארֹויס" ה ּכת ּוב"ּכלב ּפי על והּוא החּוצה ". "ּכלב החּוצה " "ּכלב (ישעיה ; ∆∆«ְִֶֶֶֶַַַַָָָ

יא ) וכּו'"נו , רעים והּמה ׂשבעה ידעּו לא נפׁש ע ּזי "וה ּכלבים :סה: ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ז"לסג. רבנו  שכסה  אחר שתכף הנ "ל , שמעון  רבי לי "וספר קו : אות מוהר"ן חיי  ראה 

נתקשר והלאה  ומאז וכו ', שמעון , רבי  את קרא  ואחר-כך וכו '. חתונתו ביום הכלה  פני 

ז"ל " רבנו  עם שמעון רבי 

זמןסד. בעת והזמנים השנים בשאר גם  כי  כזו , מעשה  היה  הגדול  בשבועות רק ולא

גדולה התעוררות כזו  שם  היה  ועוד , ושבועות חנוכה  כשבת מוהרנ"ת אצל  הקיבוץ 

הגיע [פעם ממש, הבחירה  ביטול  הנעורים בני אצל  פעמים וכמה  כמה  והיה  ונוראה,

ה רבנו אצל  עוד  שהיה  מוהרנ"ת אצל  יותראחד עוד שם  התעוררות לו  והיה  קדוש

לדמות  הנאספים יכולים  היו  ההתעוררות ומגודל  הקדוש] רבנו אצל  לו  היה  מאשר

שמץ  חלילה  בו יכנס  שמא  בנפשו  חשש מוהרנ"ת וגם בעצמו , הרבי  הוא מוהרנ "ת שהנה 

כנ "ל : פעמים כמה  צועק  היה  כן  על  זה , מכל  דער גדלות ני�ט  �ין אי� אז ווייס  ְִִִִֵֶַ"אי�

ר�י" דער ני�ט  �ין אי� אז ווייס אי� שאני ר�י, יודע אני הרבי, לא  שאני  יודע "אני  ; ְִִִִִִֵֶַַַ

מרל "י ] - ] הרבי" לא 

הלכות סה. יור"ד  הלכות ליקוטי ד; סעיף  כ"ב תורה  קמא  מוהר"ן ליקוטי  בזה עוד  ועיין



'ה גּ ד וֹ ל' מג ◌ָ◌ַ◌ָׁש בוּ ע וֹ ת 

נד 

אנׁשים אחר  ּכׁשמֹונים מ ֹוהרנ"ּת אצל ׁשהיּו הּגדֹול", ע ֹובדיסו"ׁשבּועֹות ««ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּכּנּו עד נפלאה התעֹוררּות  אז  והיתה ׁשלֹומנ ּו, מאנׁשי ּגדֹולים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה '

ּבׁשם: ה ּזה  ה ּׁשבּועֹות חג את ׁשלֹומנ ּו ׁשבּוע ֹות"אנ ׁשי גר ֹויסער ;"דער ְְְֵֵֵֶֶַַַַָ∆¿∆»

הּגדֹול". ַָָ"ׁשבּועֹות

מא ּתֹו:אמר  ונפרדּו ׁשּנסע ּו ׁשלֹומנּו לאנ ׁשי ז"ל מירמֹוהרנ "ּת ה' "ּברּוְך »«ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ»ƒ
עגל " קיין מאכן ניׁשט זי ְך היט  אּבער  ּתֹורה, די געוועהן  מקּבל  ;האּבן »¿¿«≈∆∆ƒ»»∆ƒƒƒ¿«¿≈≈∆

"עגל" לעׂשֹות  לא להּזהר  צריכים עּתה ה ּתֹורה , את ׁשּקּבלנּו ה' ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ"ּבר ּוְך

לׁשמירהסז ח"ו" נצרכים ּכן ועל העגל ּבעוֹון נכׁשלּו ּתֹורה מ ּתן אחר  ּכי .ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ִֶמ ּזה:

נה 

לכם אחר  יׁש ּתרעמת  "מה ר ּבם: את החֹולקים  ׁשאלּו הּגדֹול", "ׁשבּועֹות ««ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּלכם  ּבעֹוד מעט , מתי אּלא אינם הרי ּברסלב, חסידי אנׁשי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל

אצלֹו אבל ה ּדבר! "נכֹון ואמר : ענה חסידים?" מאֹות אצלמאֹות (הינּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

חמ ׁשמ ֹוהרנ"ּת) היּו ׁשאצלי ּבעֹוד ּגד ֹולים , ה' עֹובדי חסידים ׁשמ ֹונים היּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

מרזח; ּבּתי ּובעלי אכסניֹות ּבעלי ּפׁשּוטים אנׁשים ""."רענדארעסמאֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָ∆¿«∆

א ֹו ּכבֹוד  ּבׁשביל ּכּונתם אין למ ֹוהרנ"ּת ה ּנֹוסעים ּכל אׁשר  היטב ידע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכי

ּכל ּכּונת רק אנׁשיו, ּכמֹו ּגׁשמּיֹות  ּכּונ ֹות ׁשאר  אֹו ּפרנסה ּכּונת ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשביל

ה': ּדבר  לׁשמע רק הּוא אליו ְְְִִֵַַַַָֹהּנֹוסעים

י  אות ג' הלכה חובו לגבות שליח העושה  הלכות חו"מ  ב, סעיף ג הלכה  מזוזה 

בהתלהבות  פעם זה  מעשה  שסיפר נחמן  רבי בן  אברהם  מרבי זאת שמע יצחק  לוי רבי

הלשון: בזה  אז ואמר שלישית סעודה  איזבעת 0רס !ם  א  אריין זע � כא 0ט סע  �ְְִִֶֶַַַַ"א �י

חצ !ף " 1לב  א  מרל "י ]דאס  - ] חצ&ף " 33לב  ה &א הרי  '>רס&ם ' איזה & נ %1ר;ב "אם  ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

עבורסו . להכינם  הכפות את ספר ילד  אז שהיה  בערכו ) (ראה  דאשיווסקע צבי דוד  רבי

מרל "י ] - ] כפיות כשמונים  אז ונספרו האורחים,

כוחות סז. ומקבל שמתחזק באחד שרואה  ואחר שמריו, על  שוקט  לא דבר הבעל  כי

מרל "י ] - ] ברשתו  האדם את להפיל  ומנסה  מתחכם  ה ' בעבודת חדשים



קודש  שרפי שיח  מד 

נו 

הּׁשם אמר  לנּו נתן  הּתֹורה ּדיני ׁשל "הּלּמּוד  ה ּלׁשֹון: ּבזה  [מ ֹוהרנ"ּת] ּפעם  »«ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הּתֹורה קּיּום ׁשל והּלּמּוד ה ּׁשלֹום; עליו ר ּבנּו, מ ׁשה על-ידי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיתּבר ְך

הּפסּוק מר ּמז זה ועל זצ "ל. אדמ ֹו"ר  ידי  על יתּבר ְך הּׁשם לנּו (ישעיה נתן ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָ

ג) 'ּותק ּבלּוןי"ב , יֹונתן: ּומתר ּגם היׁשּועה", מּמעיני ּבׂשׂשֹון מים "ּוׁשאבּתם :ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּדצּדיקּיא' מ ּבחירי ּבחדוה  חדת :סח אלּפן ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ

ה) א$ת  ח"ב  מ$הר "ן אנ1י  - א$ר  ְְֲֵֵַַ($3כבי 

נז

יתּבר ְךמאמר הּׁשם לנּו נתן הּתֹורה ּדיני ׁשל "הּלּמּוד ז "ל: מֹוהרנ"ּת «¬«ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

נתן ה ּתֹורה  קּיּום ׁשל והּלּמּוד ה ּׁשלֹום; עליו רּבנּו, מ ׁשה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל-ידי

זצ "ל"; אדמֹו"ר  על-ידי יתּבר ְך הּׁשם מק ּבללנ ּו מיר הא ּבן ּתֹורה "די ְְְִֵֵַַַַַַָָƒ»»¿ƒ¿«≈

ר ּבי 'ן " ד ּורכ'ן  הּתֹורה ק ּיּום רּבנּו, מ ׁשה דּורְך הּׁשב ּועֹות געוועהן ּבחג נאמר  . ∆∆¿…∆«≈ƒ«»¿¿∆ƒְֱֶַַַָ

הּגדֹול'. 'ׁשבּוע ֹות  ְֶַַָָֻהמכּנה

ׁשאת ואמר זאת , ּגם ׁשּכּונת ֹו הּדברים ׁשּבפר ּוׁש ז"ל יצחק לוי  ר ּבי ¿»«ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

– עליה הּתפּלה ענין הינּו וקּיּומ ּה מ ׁשה, ידי על קּבלנ ּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹה ּתֹורה

ׁשה ּוא  רּבנּו, ידי על קּבלנּו – ּכראּוי ולעׂשֹות ּה לקּימּה זֹוכין זה ידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעל

ּכמבאר  ּתפ ּלה מּתֹורה לעׂשֹות ה ּקד ֹוׁש הּדר ְך ׁשל הּנׂשּגב  ענין ׁשּלּמדנּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹזה

ׁשעליהם, והּתפּלה ה ּתֹורה חּבּור  והינּו כ"ה . סימן ח"ב מֹוהר "ן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבלּקּוטי

ׁשעליה הּתפּלה  ידי על וקּיּומּה הּתֹורה לּמּוד :סטוהינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

דסח . הלכה  ושבועות נדרים ז , אות ה הלכה  חודש ראש הלכות ליקוטי עוד  [וראה 

השואבה] בית שמחת ענין בזה  שביאר מה  ל  אות

אות סט . מוהר"ן  אנשי  אור כוכבי  עוד עיין  התורה  לקיום מוהרנ "ת של  כיסופיו  ומגודל 

ג ' ואות ב'



ׁש לוֹ מנ וּ  אנׁש י אצל מה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָׁש בוּ עוֹ ת 

נח 

אנׁשיּכׁשהגלּו יכלּו ולא ׁשנים ג' למ ׁשְך לנעמרֹוב  מ ּברסלב מ ֹוהרנ"ּת את  ¿∆ƒ¿ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבא ּו ּכי ּתמיד, ּכהרּגלם ּבׁשבּועֹות אצלֹו ולׁשהֹות  להּגיע  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשלֹומנּו

ז"ל: מֹוהרנ"ּת אמר ּפחדם, לרב יחידים אנׁשים ּכּמה  רק לנעמרֹוב  ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹאז 

האט ער וואס נאר אֹויפטּוהן  געוועהן  ניט מער זאל  חֹולק דער «∆««¿¿∆∆ƒ∆«≈∆∆"ווען

דארטן  ׁשֹוין ער וועט אקּדמּות  א ּון ספירה לעצטע די אּונז ּביי ¿¿«¿∆∆«¿»«ƒ∆¿∆¿ƒ¿»∆∆צ ּוגענּומען
גענּוג" הא ּבן וחׁשּבֹוןא ֹויכט ּדין לּתן ה ּמתנּגד החֹולק יצטר ְך לא "אם ; ¿»¿∆ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ

הּגדֹולה ההתעֹוררּות  את מאּתנ ּו ּולבּטל לקחת ׁשּפעל זה  על רק ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָלמעלה

ו'האקּדמּות' האחר ֹונה הּספירה  ּבליל העמר  ספירת  ּותפּלת  אמירת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשל

לֹו" ּדי יהיה ּכבר  ּבׁשבּוע ֹות  אחריה  האחר ֹונהע ׁשאֹומרים הּספירה ּכי ; ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

העיר  ּבכל ה' ּפחד  והיה והתע ֹורר ּות ּבקֹולֹות מ ּמׁש אׁש ּכלּבת ּתמיד ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָהיה

האקּדמ ּות : אמירת  ּבעת ּגם היה וכן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּברסלב,

ׁש לוֹ מנ וּ  אנ ׁש י אצל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָׁש ב וּ ע וֹ ת 

נט 

נח ּום ה ּמּגיד ר ּבי ה ּקד ֹוׁש הרב ׁשל נפׁשֹו ידיד היה מ ּטירהאוויצע  ««ƒְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

היה ּפעם ׁשבּועֹות. ט ֹוב ּביֹום יחד  להיֹות  ּומנהגם  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָמ ּטׁשארנאּביל,

רֹוקדים  והיּו להּמּגיד, נֹוסע נחּום ר ּבי היה  ּופעם נחּום לר ּבי הּמּגיד ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַָָָנֹוסע

ה ּלילה. ּכל מׁשְך ְֶֶַַַַָָיחד 

רּביּפעם  ׁשל ּבכחֹו ּבאמצע היה לא ּכּנ"ל ּביחד ּכׁשרקד ּו זקנּותם לעת  ««ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הּמּגיד, עם מר ּדכי ר ּבי ּבנ ֹו ּבמקֹומֹו ורקד לרקד , להמׁשיְך ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָֹנחּום

היה ּכבר  עת  ּובאֹות ּה ה ּלילה, ּכל לרקד ּבכחֹו היה זקן הּמּגיד ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹואף 

ז"ל: לר ּבנ ּו מקרב ְְִֵַַַַָֹה ּמּגיד 

וימי ע. וכו ' תקצ"ו במדבר שבת  "מוצאי רכג: מכתב לתרופה  בעלים שכתב וכמו 



קודש  שרפי שיח  מו 

ס 

מרּבים ּבליל  ׁשלֹומנ ּו אנׁשי היּו ּכּנהּוג הּתּקּון אמירת  ּגמר אחר  ׁשבּועֹות ¿≈ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ

יחד  ז"ל, ּגעציל ר ּבי חתן ּברּוְך ר ּבי ׁשרקד ּפעם  היה מאד. ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּברּקּודין 

הליכה עת ׁשהּגיע  עד הּלילה  ּכל מ ׁשְך ּבהתלהבּות חבּורת ֹו ּבני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעם

הּתפּלה: ׁשּקדם ְְִִֶֶֶַַָֹלּמקוה

סא

ׁשעּור,ּבעת לאין ּוגדֹולה נפלאה התע ֹורר ּות  היתה ה "אקּדמּות" אמירת ¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

ההתעֹורר ּות  לרב ּדמעֹות, ּכּנחל ׁשה ֹוזילּו הי ּו ׁשלֹומנּו מאנׁשי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹור ּבים

ְְְִַוהה ׁשּתֹוקק ּות :

סב 

ּבמ רּבי מּלה ּובמתינ ּות גדֹול ּבמתיקּות  מתּפּלל היה  ּבארסקי ּלהׁשמׁשֹון «ƒְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָָ

ׁשב ּועֹות  ּבליל לֹומר מסּפיק  ׁשאינ ֹו ּפעם, ׁשאמר  ּומסּפרים מאד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד 

החג ּבליל לֹומר  סדר  לעצמֹו עׂשה ּכן ועל ה ּתּקּון, ּכל את  אחת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבפעם

ׁשּלקראת  עד ּפסקא ּפסקא יֹום ּכל אֹומר  היה  הּׁשאר  ואת  הסּפקֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכפי

סּימֹו: ּבאב ְְְִִָָּתׁשעה

סג 

ּבזההיּו וכּיֹוצא וׁשבּועֹות ּכחנּכה ּפעמים הר ּבה ׁשלֹומנּו אנ ׁשי מתאּספים »ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ּופעם  ּבט ׁשערין. אּבא'לע ר ּבי ׁשל והמצחצח הּנאה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּבבית ֹו

ּכדר ּכם, ּבביתֹו ׁשלֹומנּו אנׁשי  ורקדּו ׁשלֹומנּו אנ ׁשי אצלֹו ְְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכׁשהתאּספּו

על ּוׁשפכֹו מים עם ּדלי אּבא'לה רּבי  ּתפס  הגדֹולה ההתלהבּות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָּבאמצע

ואמר : וצעק הּמים, ּבתֹוְך הרצּפה על והתּגלּגל והלְך איזהרצּפה , "אט ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָ»ƒ

שאהיה שנים, כמה  זה  כזאת עלי עבר  שלא חדש שבועות ובאין , ממשמשין  השבועות

מנעו  לא  ואם  אקדמות, יחד  לומר יחד  מלהתקבץ  פחד  ויהיה  בנעמירוב , להיות  מוכרח 

עליהם לבוא ראוי כן  גם  שלנו, הקדוש הקיבוץ  של  האקדמות אמירת אם כי המונעים

וכו'" שיבוא  מה 



ׁש לוֹ מנ וּ  אנׁש י אצל מז◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָׁש בוּ עוֹ ת 

אים מ'איז אּון  ערד דער אֹויף ליגט א ּבא'לע  א ּבא'לען, מטהר ׁשֹוין ƒ¿∆∆¿¿ƒƒ∆«»∆«»≈»¿¿∆מען

הרצּפהמטהר" על ׁשֹוכב אּבא'לע אּבא'לה, את מטהרים ּכבר  "ה ּנה  ; ¿«≈ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אֹותֹו". ְֲִַּומטהרים 

ּכמ ֹוה ּו,ּכל ּגדֹול ע ׁשיר  אצל אף  ּתלמידיו, ּבזכר ֹון מֹוהרנ"ּת חקק ּכְך »ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

יביאהּו וׁשּלא ה ּמיתה, יֹום זכרֹון את  עׁשיר ּותֹו ּבעת ּכְך ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּיזּכר 

לב: ּגבה ּות  לׁשּום והצלחתֹו ע ׁשר ֹו ְְְְְֵַַָָָֹרב 

סד 

אחֹות ֹולאחר עם ׁשני ּבזּוּוג התחּתן הע ׁשיר  אּבא'לה ׁשל  זּוגת ֹו ּפטירת  ¿««ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ק ּיֹוב  מעיר זייציק  ר ּבי ּבׁשם ׁשּנקרא מאד מפלג ע ׁשיר  ,עאׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

את  להזמין היה  ודר ּכֹו לנּׂשּואיהם, הראׁשֹונה הּׁשבּוע ֹות  חג ימי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּוכׁשהּגיע 

ׁשחרית  ּתפּלת  ּתפּלתם אחר  ׁשּיב ֹואּו ט ׁשערין ׁשּבעיר ׁשלֹומנּו אנׁשי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכלל

ּומר ּוח ּגדֹול היה ּבית ֹו והּנה ּכּנה ּוג. חלבית סע ּדה המהּדר  ּבבית ֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹֻֻֻלסעד

ואר ּכי ּגדֹולים חדרים מלא מּמׁשמאד, ּכארמֹון ונאים מה ּדרים והי ּו ם, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֻֻ

ּכרחֹוב). אר ְך ׁשהיה  וס ּפר  ּביתֹו את  ראה עֹוד יצחק לוי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ(ר ּבי

יֹותר ּוּבין קטן ואחד  ּגדֹול אחד  אּולם ל ֹו היה לֹו, ׁשהיּו האֹורחים  אּולּמֹות  ≈ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

איְך ראה לביתֹו ׁשלֹומנ ּו אנ ׁשי עם אּבא'לה ר ּבי ּכׁשּבא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנּו,

האּולם  ׁשאת ּבעֹוד הּקטן, האּולם את  ׁשלֹומנּו לאנׁשי זּוגת ֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהכינה

ט ֹוב  "לא לּה: ואמר ּבקפידה מעט  קֹולֹו את הרים  ונעלה, סגרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּגדֹול

אנׁשי ּבׁשביל לא וכי הּגדֹול, האּולם את לי יׁש מי ּבׁשביל וכי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּדבר,

זיי?"ׁשלֹומנּו?"; אי ּבער ניׁשט  זאל , דעם איְך האּב וועמען  ותכף "אי ּבער  . ְֵƒ∆∆∆»ƒ∆«ƒ¿ƒ∆≈ְֵֶ

ּובׂשמחה: ּברוחה ּבֹו וסעדּו הּגדֹול האּולם את  ּכרצֹונֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָּפתחה

כשריםעא . אנשים היו  ומשפחתו  והוא רבים, חרושת בתי לו  היה  זה  זייציק לרבי

מרל "י ] - ]



קודש  שרפי שיח  מח 

סה 

ּגדלֹורּבי ּוכפי מפלג, חכם ותלמיד למדן איׁש היה  קיּבליט ׁשער  חּיים «ƒְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָֻ

ּבׁשּום  אבה  לא ּכן ּומחמת עצמֹו, ּבעיני ונבזה  ׁשפל היה ּכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבּתֹורה,

ׁשלֹומנּו. אנׁשי לפני ללמד ְְְְִִֵֵֵֶַֹֹאפן

ּבבית והּנה  ׁשלי ׁשית לסעּדה להתאּסף נהגּו ׁשּבקיבליט ׁש, ׁשלֹומנ ּו אנ ׁשי ¿ƒ≈ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻ

קיבליט ׁשער  אהרן ר ּבי ּבבית ּגם לפעם ּומ ּפעם חּיים , והיהעב ר ּבי . ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֹ

יצחק  לוי  ר ּבי אֹותֹו הכריח ּבבית ֹו, ּכׁשהתאּספּו ׁשב ּועֹות חג ּבאיזה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּפעם

הע ֹולם  לפני ׁשגיֹונֹות "עג ללמד על לחבּקּוק "ּתפּלה ה ּתֹורה את  ולמד , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

והתלהבּות  ּבהתעֹורר ּות העֹולם לפני ּולמדּה י"ט, סימן מ ֹוהר "ן ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבלּקּוטי 

ימיו: ּכל היטב  ּבזכרֹונֹו הּדבר  ׁשּנחקק עד  ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָנפלא

סו 

ּבאּומן,סּפר  ּגדֹול מפרסם חּזן  ה ּׁשבּועֹות ּבחג  ּבּקר ׁשּפעם יצחק לוי ר ּבי ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

ונכנס  ּבא הּסמ ּוְך ּולׁשּבת  ׁשּבעיר , הּגדֹול הּכנסת  ּבבית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוהתּפּלל

הּצּבּור, לפני יצחק  לוי רּבי למד ואז ׁשליׁשית . סעּדה ּבעת  ונכנס ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻל ּקלֹויז 

ׁשם. עּין  הּקֹול, ׁשהּוא הֹון' 'יאּבד ה ּכת ּוב ּבפר ּוׁש כ"ז  ּבּתֹורה ּבדּיּוק ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָואחז 

לפלא: והיה ה ּדברים, היטב ׁשמע  ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוה ּוא

סז

הארטיווע ,הּגיע  ּבעיר  ׁשֹוחט ּבמקצ ֹוע ֹו ׁשהיה חדׁש מקרב לאּומן ּפעם ƒƒ«ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

לאנׁשי וסּפר  הּגדֹולים, העֹובדים ׁשלֹומנּו אנ ׁשי עם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָוהתחּבר 

ׁשם. הּדרים ׁשּבת ֹות מח ּללי רב מחמת  עיר ֹו את ׁשעזב  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשלֹומנ ּו

לויּבאיזה ר ּבי זאת ּכׁשּׁשמע ׁשלֹומנּו. אנׁשי  צרכי עבּור  לׁשחט  החל יֹום ¿≈∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

לא  ׁשהם ּבר ּבים והכריז ּו הֹודיע ּו ׁשלֹומנּו מאנ ׁשי ּכּמה וע ֹוד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹיצחק

מרל "י ]עב. - ] אנשים ממנין  פחות היו הם 

חגעג. על  לאומאן  שנה  מידי  וטעפליק מקיבליטש נוסע  יצחק לוי רבי היה  כלל  בדרך 

מרל "י ] - ] הדרכים סכנת מחמת נסע  לא שנה  באותו  אך  השבועות,



מט ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמנהגים 

העיר  ר ּבני מחמ ּׁשה לׁשחיטתֹו ה ּתר לקּבל ׁשּילְך עד מּׁשחיטת ֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיאכלּו

והמׁשיְך הס ּכים לא ּבעקׁשנּותֹו וה ּוא ּכּנהּוג. לׁשחיטתֹו הסּכמתם ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָֹׁשּיּתנ ּו

העיר . ר ּבני ר ׁשּות  ללא ְְְִִִֵַָָָֹּבׁשחיטת ֹו

מחׁשׁשוהּנה טֹוב ּבי ֹום ּבהמֹות יׁשחט ּו ׁשּלא אּומאן ּבעיר  היתה ּתּקנה ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

חמ ׁש וׁשחט זה ׁשֹוחט הלְך כן ּפי על ואף  הּיֹום. ּבעצם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיּמכר 

חמּׁשה ּכל ּובאּו העיר , לרּבני ה ּדבר  ונֹודע הּׁשבּוע ֹות  חג ּבעצם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּבהמ ֹות

ׁשּבא ּומאן והּדּינים הרב)הר ּבנים פי ׁשל ר ּבי  ּגם ׁשל(ּוביניהם ה ּׁשני ּבּיֹום ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

נגד  ׁשהיא ז ֹו הנהגת ֹו על ׁשלֹומנּו אנ ׁשי לפני ּומחּו הּקלֹויז אל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשבּועֹות

מּׁשאר  ר ׁשּות  נטילת ללא  ׁשֹוחט זה ׁשּׁשֹוחט  זה על וגם הּמקֹום, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמנהג

הּמנהג. כן ּכי העיר  ְִִִֵֵַַָָָרּבני

והצטרפּוור ּבי הצ ּדיקּום ׁשלֹומנּו מאנ ׁשי ּכּמה  וע ֹוד  ז"ל יצחק לוי  ¿«ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

ּבכע להם למחאתם . יראה ּכעת  ׁשּלפחֹות הרּבנים ּדר ׁשּו הרב סם  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

והלכּו לכְך, ׁשהכריחּוה ּו עד אפן, ּבׁשּום אבה ולא  ׁשחיטתֹו ס ּכין  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹאת 

והּבׂשר  ּפגּומה, ּומצאּוה ּבמזרן ׁשם  ּתח ּוב  ׁשהיה מּבית ֹו הּסּכין את  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָוהביאּו

האתמֹול. ּביֹום ּבעיר  חּלק ְְְִֶַָָָֻּכבר

אֹות ֹוס ֹופֹו ּתפסה לעיר  ּפעם ּכׁשחזר  ּפנים. ּבב ׁשת  העיר  את ׁשעזב ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהיה

ׁשּנׁשלחּו האנ ׁשים וׁשבעה העׂשרים עם יחד ונׁשלח ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָה ּמׁשטרה

הי"ד: יד ּוע  ְְִִַַָלהּבלּתי

◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמנהגים

סח 

ׁשלּבאּומאן ראׁשֹון ּביֹום 'יֹוצר ֹות' לֹומר  נהגּו לא אּוקראינא ּבכל וכן ¿«ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ

אמרּוהּו: ּגלּיֹות ׁשל ׁשני ט ֹוב  יֹום ׁשהּוא ׁשני ּביֹום ורק ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻׁשבּועֹות



קודש  שרפי שיח  נ

סט 

נגלית "נהגּו "אּתה  הּזמר  את  ּולזּמר  לֹומר ּבׁשבּוע ֹות  ׁשלֹומנּו אנ ׁשי »¬ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מ ּׁשבח המדּבר ה ּידּוע ּבּנּגּון הּׁשנה, ראׁש ׁשל מּוסף ּבתפּלת  ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב 

הּפּיּוט את  ּולזּמר לֹומר  עֹוד מֹוסיפים והיּו סיני, הר  ּומעמד הּתֹורה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָקּבלת

צּיֹון ּבׁשערי ה ּמּובאת השבת )וה ּתפּלה  ליום "ּבׁשמי(בתפילות  ׁשמ ָך" "ּבר ּוְך ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

ה ּנ"ל נּגּון ּבאֹותֹו וכּו', קדם" :עד ׁשמי ְְְִֵֶֶַַ

ע 

"עלינ ּומנהג ּתפּלת אחר  העמר " "ספירת  לסּפר אּוקראינה אנׁשי ּכל ƒ¿«ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשלֹומנּו: אנׁשי נהגּו וכן  ְְְְֲֵֵֵֵַַַָלׁשּבח",

עא

מּמׁש,נהג ּו ׁשבּוע ֹות  ערב עד הּספירה ּבימי להסּתּפר לבלי  ׁשלֹומנּו אנׁשי »¬ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבּפֹוסקים: המבאר  האריז"ל ְְְֲִִִַַַַָָֹּוכׁשיטת 

עב 

לׁשב ּועֹות נהג ּו ּפסח ׁשּבין הּׁשּבת ּבסעּדֹות  לאכל אּוקראינא ּתֹוׁשבי »¬ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

מ ּפסח הּנׁשארת מּמּצה :עהחתיכה ְֲִִִִֶֶֶַַַָָ

עג 

ׁשּבתהּלים ּבתפ ּלת פ "א מזמ ֹור אֹומרים ה ּׁשנה ראׁש ׁשּבליל ערבית  ƒ¿ƒ«ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹ

וׁשב ּועֹות  ּכּפּור י ֹום ּובלילי וכּו'", הרנינּו וכּו' הּגּתית  על ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָ"למנּצח

קדם  וכּו' אלים ּבני לד' הבּו לדוד  "מזמ ֹור ׁשּבתהּלים כ"ט  מזמ ֹור  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹא ֹומרים 

לׁשּבח": ְֵֵַַָ"עלינּו

כ"געד. סעיף ח"א , מוהרנ"ת ימי ראה 

פל "חעה. ח"ג ; פסח הלכות על  גבריאל  ובנטעי תצ"א , סי' או"ח תשובות בפסקי עיין 

ס"א



נחמן  ב "ר  אברהם  נא◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵמרבּ י 

נחמן  ב "ר אברהם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵמר בּ י

עד 

האחר ֹוןּבתֹורה הּׁשנה ּבראׁש ׁשּנאמרה ב', חלק מ ֹוהר "ן ׁשּבלּקּוטי ח' ¿»ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשם מבאר רּבנּו, ח )לחּיי  רּבי(בסעיף  והסּביר  ׁשבּועֹות. מענין ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ

ר ּבנ ּו אמר לא האחר ֹון ׁשּבּׁשב ּוע ֹות  מּפני ּגם ׁשה ּוא ז"ל נחמן ב "ר  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאברהם

ּכי ׁשבּועֹות ענין את  הזּכיר  הּׁשנה ּבראׁש ּתֹורה  ּכׁשאמר  ּכן ועל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה ,

החסר ; את  ּבזה ּומּלא  א ּפגעגעּבן "החזיר ער ּבפרּפראֹות "האט  ּגם וע ּין . ֱִִֵֵֶֶֶֶָָ»∆»¿∆∆¿ְְְְֵַַַָ

זֹו: ּתֹורה  על ְַַָָָלחכמה

העמר ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְספירת 

עה 

הּׁשב ּועֹות ידּוע ּבכל ׁשּגם ז "ל, האר"י ּכתבי  ּפי  על ז"ל, ממ ֹוהרנ"ּת »«ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּומּדה , מ ּדה  ּכל ׁשל מלכּות  ּבבחינת הּוא הּתּקּון עּקר  ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָוה ּספיר ֹות 

ּכּידּוע: והּמּדֹות, הּספיר ֹות מּכל ּכלּול הּוא ּוספירה מ ּדה  ּכל ְְְִִִִִִַַַַָָָָָָּכי

כ) אמ &נה נחלי  זצ "ל , ליוו ;אוונע Dעציל אליקים ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ(ר;י 

עו 

ּכיאמר ז"ל ּכנגד מ ֹוהרנ"ּת הם אב ֹות] ּבמ ּסכת המבארים [קנינים המ "ח »«ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּתפּלה: היא המ"ט  וה ּמּדה הּספירה , ימי ְְְְִִִִֵַַַָָָמ "ט 

כ) אמ &נה נחלי  זצ "ל , ליוו ;אוונע Dעציל אליקים ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ(ר;י 

עז

הּקדֹוׁשהימי הּמצוה  ידי על וכּו', לפניָך הֹולכים ה ּקדֹוׁשים ה ּספירה ¿≈ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

יסֹוד  ׁשּזה ז "ל, רּבנּו ּכרצֹון ּכׁשר  איׁש ּבאמת להיֹות  יכֹולין  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּזאת 



קודש  שרפי שיח  נב 

ה ּזאת  ה ּקד ֹוׁשה ׁשה ּמצוה ּבעינינּו ׁשראינ ּו ּכמֹו לרּבנּו, ּבהתקרב ּות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגד ֹול 

רקיעים: ּבֹוקע  מּמׁש ְְִִֵַַָָָהיתה

צא) מכ%ב  F ר@ ְְִִֵֶֶָ(%מימי 

עח 

ספירת ּגדל מצות  קּיּום ּבעת ׁשלֹומנ ּו אנׁשי ּבין ׁשהיה ההתע ֹורר ּות …∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

אנׁשי ׁשהיּו האחר ֹונה , ספירה  ּבליל ּבפרט  ׁשע ּור , לאין היה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהעמר

וטמאֹותינ ּו" מּקלּפֹותינּו "לטהרנּו מאד ּבתפּלתם  אז  מ ׁשּתּפכים  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֻׁשלֹומנ ּו

הם  הלא היקרים החסידים לראׁשֹונה ׁשהּגיעּו ׁשּבעת  ּומסּפרים וכּו'. ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכּו'

"ּבאּבי המחּבר ּבעל ז "ל אפרים ּבר ּוְך ר ּבי וחבר ֹו ליטוואק מנּדלי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָר ּבי

ואמר ּו התּפּלאּו העמר, ספירת  ּבעת ׁשלֹומנּו אנׁשי את וׁשמע ּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנחל",

הם "אם לזה : ׁשלֹומנ ּו)זה אנׁשי על וענין(ּבהת ּכּונם עסק ּכזה לע ׂשֹות יכֹולים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

רב  ּתקף  עֹוד מּזה וקּבלּו מּׁשה ּו". ּכאן ׁשּיׁש ּבוּדאי העמר , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמ ּספירת 

דאלהתקרבּותם. דא איז ספירה א פּון ּפאראד  אזא מאכן קענען זי  "אז ְְְִָָ«≈∆∆«¿«««««¿ƒ»ƒ»»

:עּפעס" ∆∆


