
 

 

  

טֶֹרת י ַהּקְּ ֵׂ ִניִמּיּות ַמֲעש   ּפְּ
בפרשתנו: עם ישראל מתלוננים על משה ועל 

שכילתה  –אהרן, ואו אז פורצת מגיפה קשה 
 ארבע עשר אלף ושבע מאות נפש. 

משה רבינו מזרז את אהרן הכהן לקחת מחתה 
אהרן הכהן מבצע עבודה  ,ו"להקטיר קטורת"

 קדושה זו בזריזות, והמגיפה נעצרה.
גילוי זה שהקטורת עוצרת  :לדברי חז"ל )שבת פט.(

את מכת המוות, נמסר למשה רבינו מפי מלאך 
היה זה בשעה שמשה רבינו זכה  :המוות בעצמו

לעלות למרום ולקבל את התורה, כל אחד ממלאכי 
מתנות יקרות, ומלאך המוות נתן  לוהשרת העניק 

 לו במתנה "סוד הקטורת" שעוצרת את המגיפה.  
 

 ככתר זהב
מבואר רבות בדברי חכמינו סוד כוחה וסגולתה 

ורות, שעצם אמירתה היא לד ,של הקטורת
ודורשים זאת מהפסוק: "יקטירנה קטורת לפני ה' 

הקיימת בימינו, ". וכמו כל הקרבנות םלדורותיכ
שיש באפשרותנו להתחבר אליהם אף שאין בית 

"ונשלמה  ע"ד הכתוב:המקדש קיים להקריבם, 
 פרים שפתינו".

מעלת אמירת הקטורת בוכך הם דברי הזוהר הק' 
קב"ה לדורות: "אין לך דבר חביב לפני ה

כקטורת.... והוא חשוב יותר מכל הקרבנות... "וכל 
מי שאומר קטורת בכוונה יהא ניצל מכל פגעים 

וממיתה ולא יהא ניזוק  ,ומהרהורים רעים ,רעים
כל אותו היום ולא יכול הסטרא אחרא 
והמקטרגים לשלוט עליו ויש לו חלק בעולם הזה 
ובעולם הבא וניצול מדינה של גהינם". ועוד: 

ידעו בני האדם כמה חשוב מעשה הקטורת,  "אילו
היו נוטלים כל תיבה ותיבה ממנה והיו מעלים 
אותה עטרת על ראשם ככתר זהב" )זוהר הקדוש 

 ב' דף  רי"ח(.
 

 פנימי קשר 
ובנקודות שאנו  ,נתבונן בעצם מהותה של קטורת

הפנימית במעשה ממהותה יכולים להוציא 
 והקטרתה:עבודתה 

"קטורת" הוא מלשון "קשר". בהסתלקותו של 
התנא רבי שמעון בר יוחאי מובאת הלשון: 
'איתקטר בחד קטירא'. בעבודת הקטורת 
  מתקשרים בקשר של קיימא עם הקב"ה. ולכן

"מזבח  –הקטירו את הקטורת ב"מזבח הזהב" 
הפנימי", להתחבר כביכול בפנימיותו של השי"ת. 

בדברי הזוהר )ויקהל רי"ט.(: שהמזבח  ויעויין
שמקטירים עליה את הקטורת נקרא 'מזבח הזהב' 

 שמכניעים את הסטרא אחרא והכוחות הרעים.
יתה יהזמן החשוב בהקטרת הקטורת ה ;כמו כן

הן ב"יום הכיפורים" ב"קודש הקדשים" ע"י "הכ
כיפר על עוונותיהם והגדול" שנכנס "לפני ולפנים" 

גלה לנו כאן הקשר הפנימי של ישראל, שוב נת
 העמוק ביותר של עבודת הקטורת בקדשי קדשים

 .'עולם שנה נפש', שלימות של ביום הכיפורים
בליקוטי מוהר"ן )תורה יג( כותב רביה"ק על 
הקטורת: "וזה בחינת קטורת שמקשר חימום הלב 

גוף  –עם הרוח". הוי אומר: חיבור וקישור של לב 
מה, המובא בדברי רוחניות ונש –האדם, ל"רוח"

זה  -חז"ל: "איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו" 
לאור כך, נוכל להבין מה שבמוצאי שבתות  הריח.

להמשיך הארת 'הנשמה  -מברכים על "בשמים" 

 קרח תשפ"אפרשת 
 

63גליון: 
 

  ַא ֶלעכִטיֶגער ַשּבת
 

  ן"ואון בן פלת בני ראוב ...יקח קורח בן יצהר"ו
 )ט"ז, א(.
 ".חכמות נשים בנתה ביתה" :פפירש"י עה")יד א(  במשלי 

כמות שבנשים אלא הח   ,ם דברשאינו ש   ,כמות נקוד פתחח  '
כמו אשתו של  ,שמתקיימות על ידיהן ,בונות את בתיהם

  '.כמו שמפורש בפרק חלק ,און בן פלת
, ו מידה כנגד מידההשז ;'בני ראובן'בהדגישו  ואפשר לומר

לאחמ"כ נולד  הביא דודאים לאמו בשדהשראובן שבזכות 
)כמובא בדברי רש"י בראשית ל יששכר שממנו תצא תורה 

 ,חכמת התורה -ה בחכמן שזיכה את העולם וט"ז(. ומכיו
ניצל ממחלוקת  ,שהוא מיוצאי חלציו 'און בן פלת'שזכה 

 .חכמת נשים בנתה ביתהקורח בזכות 
לשון מהוא  "ראובןואפשר להוסיף ולדייק על  דרך זה ש"

)רש"י עה"פ נאמר החכמה  ע"ש - 'ראיהו'בן,  –ראיה, ראו 
ע"ש  –'בני ראובן' וזהו: ליקו"מ נ"ט( ) .(ותפקחנה עיני שניהם

 . חכמת אשתובזכות שניצל , החכמה
ניצל, כי דתן ואבירם  'און בן פלת'שדווקא  ;ואפשר להוסיף

עבירה גוררת ו" ,היו בעלי מחלוקת מעולם על משה
ממחלוקת זה של דתן ". ובכל מחלוקת ישנה ניצוץ עבירה

)ר"ח ז' לב. חזקת מטלטלין בליקוטי הלכות  :ואבירם כמובא
ביקש: ולכך לא עמדה להם זכותו, וכבקשת יעקב שה' ח'(. 

 .'בקהלם אל תבא נפשי'
אפשר  חכמה ודעתמעט נוכל ללמוד מכאן, שב ;ולמעשה

וכמובא להינצל מכל המחלוקות והמריבות כנראה בחוש, 
לפי גודל הדעת כן נתרבה השלום, " :ו'( )נ"זבליקוטי מוהר"ן 

כי מחלוקת וכעס ואכזריות הוא מחסרון הדעת, וכל מה 
  ." שמתרבה הדעת מתרבה הרחמנות והחסד והשלום..

 
 ט"ז ב() "קראי מועד אנשי שם"

שהפסוק דייק  :(שבועות ב י"דע"פ המובא בליקוטי הלכות )
בכדי  - להגדיל שמם ברבים הבעל דבר" שרצה אנשי שם"

 להסתיר ולהעלים שם משה רבינו ע"ה.
קראי " הפסוק: בראשיתו של, ואפשר להוסיף בדרך זה

 'מאהל מועד'" שעיקר נבואתו של משה רבינו היה מועד
 והריוכמובא בריש פרשת ויקרא, שמשם דיבר השי"ת עמו, 

 . , להסתיר שמו של משהבמחלוקתובזה קורח רצה לפגום 
 
 ט"ז , ד() "וישמע משה ויפל על פניו" 

 ,לבן מלך שסרח כמה פעמים ;בדברי רש"י: על דרך משל
ידי האוהב לבקש רחמים מהמלך על בנו, כן משה  ונתרשלו

רבינו לאחר שכשלו בחטא העגל, חטא המתאוננים, חטא 
עד מתי  :באמרו נפלו פניו, - המרגלים וכעת חטא קורח

 .'ויפול פניו' ;אטריח על המלך שמא לא יקבל ממני, ולכך
, הארת פניםהיפך  "ויפול על פניו" :לשוןבאפשר לדייק 

 "כאותה שעה שנאמר בהם ואסתיר פני מהםשאין לך קשה '
אמר רבי יוחנן, וכדברי המדרש )תהלים ד(: " .)ב"ר פמ"ב, ג(

 ". ךב"ה, אנו אין לנו אלא הארת פניאמרו ישראל לפני הק
)תורה ב'( שעיקר בקשתינו על  וכן הוא בליקוטי מוהר"ן

הסתר פנים, היפך  –על פניו  ויפל וזהו:שיאיר פניו אלינו  
 הארת פנים.

 

י ַהפַּ  ִנינֵׂ הּפְּ ָׁ ש  יתירה', וקדושתה של שבת קודש לששת ימי  רְּ
מהותו של זו המעשה כמובא בזוה"ק, שהרי 

  .חיבור וקישור – הקטורת
מבואר  :פרשייתנו )אומנין ד'(ב"ליקוטי הלכות" על 

 –עדת קורח שרצו להפריד בין 'למדן'  נותעל טע
 -'לצדיק', שטענו שדי בלימוד ללא צורך בצדיקים 

בדרכיהם ובעצותיהם,  ולכך טענו: "כל העדה כולם 
 ךכשם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל ה'". ול

 בכדילהם משה רבינו להקטיר קטורת,  ציווה
 ,'הכהן הגדול'שהיה ע"י  -דיק לקשר בין למדן וצ

עוד חיבור וקשר של  .'צדיק'בחינת  שהוא
 תורתנוצדיק עם למדן. חיבור  התחברות"קטורת", 

 הקדושה באור עצת הצדיקים...
בעבודת הקטורת לקחו "אחד עשר זאת ועוד; 

סממנים", אחד מהם "חלבנה" המסמל את רשעי 
ישראל, בכך אנו מבטאים את הצטרפותם 

גם  –והתקשרותם של כל כלל חלקי עם ישראל 
אלו שהם לכאורה כמו "חלבנה" לאבינו שבשמים. 

 )ויעויין ב"ליקוטי הלכות" הלכות השכמת הבוקר(.
 

 ייםחהמשכת 
יובן גודל מעלת הקטורת שנותנת חיים  ובכך

ועוצרת את המגיפה, כי ההתקשורת אל הבורא 
ההתגברות ה ,היא המכילה בקרבה את כוח החיים

היצר הרע שהוא השטן  -על המלאך המוות 
חייץ בינו  המתאמץ להחטיא את האדם ח"ו, ולצור

לבין השכינה. ואילו ההתקרבות וההתקשרות אל 
בכוחה לגרום למוות להישבר ולהתבטל  -הבורא 

ולהמשיך את מהות החיים, מהותה של הנשמה 
)יעויין בספר  .שזהו הקטורת –הקדושה לתוך הגוף 

 .'מראש צורים' על התורה(
וכך הם דברי מוהרנ"ת על המשכת חיים ע"י 

הכהן הראוי " בפרשייתנו:הקטורת המובא 
ל טרת הוא מבטל מותנא וממתיק ומבולהקטיר קט

כל מיני דינים שבעולם ע"י הקטרת הגבוה מאד 
 ,וע"כ אחר בליעת קרח שהתלוננו ישראל ,מאד

רן שירוץ וימהר הוה משה את איושהחל הנגף צ
רת ממתיק כל הדינים וכי קט ,רתולהקטיר קט

כי אין קרבן  ...שבעולם כשמקטיר אותו הראוי לכך
 שילוח הקן ד י"ד(." )שממתיק כל הדינים כמו הקטרת

 

 אכלו רעים
"אכלתי יערי עם דבשי אכלו רעים שתו ושכרו", 

שרות ק, המבטא התפסוק זה ב"שיר השירים"
 כמובא. עם הקב"ה כביכול, של רעות וחיבה ואהבה

על הקטורת בחנוכת  נאמרהשדרשו חכמינו 
עם הקב"ה כביכול בעצמו, של אהבה המזבח. קשר 

 שמונע פורעניות ומשפיע טובה וברכה עד בלי די. 
 הבמהות נובהתחברות באמירתנו סדר הקטרתו,

של קשר אמיץ אותו ב אנוגם  נקשרים, הובפנימיות
מתחברים לסוד שניתן למשה  עליונים ותחתונים.

הכהן הגדול  למהות עבודתע"י מלאכי השרת. 
לחיבור הלב עם הרוח, נקשרים לקודש הקדשים, 

אוצרות וברכות של קטָרים ובעוד שלל לחיים, 
 וגם אם אנו חלבנה. וקשרים.

קטורת באמירתה בכוונה, בפירושו ב ניאחז
לקשר  הפנימית, המהותל נתקשר, וכפשוט

וכבר מובטחים אנו בגודל שמתקשרים על ידה. 
 חייםולהמשיך שפע ברכה הנפלאה  הסגולת

  .ברוחניות ובגשמיות
 

 

 



 
 

  

מעדת ישראל  "המעט מכם כי הבדיל ה' א'לוקי ישראל אתכם 
 ."ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי להקריב אתכם אליו...

 )טז, ט, י'(
 

 ב' טענות,בדברי ה"אור החיים" הקדוש שבב' פסוקים אלו היו להם 
 ;בפסוק השני ב'מעדת בני ישראל. וה שבט לויהוא הבדלת  א'ה

שהקריבם יותר משאר הלווים לשאת  בני קהתבטענתם על הקרבת 
 הקדשים.

שבט לוי על טענת הבדלת א' שבפסוק ה ואפשר לדייק זאת בפסוקים:
אותיות  "אליו" -' להקריב אתכם אליו' :בפסוקמרומז  מעדת בני ישראל

קרובים יותר כביכול שהם בטענתם,  אלופו של עולם - נגדא' " ולוי"
 ם בקודש.תמשאר השבטים בעבוד - לא'לוקותו ית'

 – קהתמרומז שבט  'ויקרב אותך ואת כל אחיך'ובפסוק הבא לאחריו: 
 ".קהת" טריא:" עם האותיות בגמואת כל אחיך"
 

 )ט"ז ז'( "והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש"
הוי ליה  - הראוי לעבודה, הוא קדוש"ההוא "לכאורה יש לדייק בלשון 

קשה ? וכן וישרתוך :למכתב, או בדומה לכך, כמו שכתוב בהמשך
 "? ואת הקדוש יקריב אליופסוקים לפני כן: "זו על ה קושיא

מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר ")ע"ז כ.( אולם יש לומר ע"פ הא דאיתא 
ר . אף שלאח"קדושהעד המעלה של  ,וכו'תורה מביאה לידי זהירות 

ו"תחיית המתים" אך דרגות אלו  מכן מובא גם דרגת "רוח הקודש",
 "מסילת ישרים" וכפי המובא בכל אורך ספר. נשפעים מלמעלה

ומסיים  והדרך להגיע אליהם ,השתלשלות עבודת כל המעלות
עיקרא ' וכמובא בדברי הזוהר: כי היא שלימות המעלות. בקדושה.

שעיקר נסיון  :בדברי רבינובאריכות וכן הוא  'על עריין דיצרא בישא
 - "קדושאשר יבחר ה' הוא הלכך נקט הלשון ", האדם הוא בקדושה

 ך בחר ה'.כשב
" ובפרוש רש"י, כולם קדושיםוגם בני קורח טענו בטענותיהם שטענו: "

דהוא בעת  'מפי הגבורה'וזהו דיוקו ". כולם שמעו תורה מפי הגבורה"
לכן  –והם התקדשו והכינו עצמם לכך  פסקה זוהמתן - 'קבלת התורה'

  .הם טענו טענה זו
 כמובא שבו בחר ה' ,היה שלימות מעלת הקדושהמשה רבינו  ברם

שמשה רבינו ' :(ערב ג')ובליקוטי הלכות  ברמב"ם על מעלת משה רבינו.
ע"ה שהוא מבחר מין האנושי ומי לנו גדול ממשה רבן של כל הנביאים 

 .'והצדיקים האמתיים של כל הדורות
 

יל אלוקי ישראל אתכם מעדת ישראל "המעט מכם כי הבד
 )ט"ז ט(  אתכם אליו" להקריב
 להקריב. וזהו: לה' , זוכים להתקרבותנווה' מידת העהמעטבזכות '

על משה: "ענוותנותו של על )תורה ד( ". וכך הוא בליקו"מ אתכם אליו
זה  )והרי פסוק ידי ענוה זוכין להתפשטות הגשמיות ונכללין באין סוף"

 משה אמרו(.
להחזיק את  צריכים -וה ובמדריגת הענש מכם'ואפשר לדייק בתיבת '

)תורה י"ד(. כמובא בליקוטי מוהר"ן   ,ממדריגת עצמועצמו יותר קטן 
 'מכם'.וזהו: 

 

 (     ד)ט"ז ל" "לקלם "וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו
ע"פ המובא  ;אך אפשר לומר '.סביבותיהם'לכאורה קשה מהו לשון 

 לעשות את כל דברי התורה".: "בליקוטי מוהר"ן )תורה כ"ב( על הפסוק
שיש דיבורי התורה שהם סביבות התורה כגון "וידבר ה' אל משה" 

 ושאר דיבורי התורה שסובבים את המצוה.
ולאחר מכן  ,וזאת היה רק למשה רבינו שקיבל את התורה מפי הגבורה

 \כי דברים אלו לא כתובים בפירוש - שולשלת התורהמסרה למעבירי 
 -וכל ישראל אשר סביבותיהם " וזהו דיוקו של קרא:. כמובא בתורהזו

כנגד  - "נסו לקולם" – אשר נמסרו למשה רבינו דברים  ,סביב התורה
להאמין במשה כבשעת  שחזרו למוטב, קולות של  זמן קבלת התורה

 .מתן תורה

 

  "ותפתח הארץ את פיה"
 

תוך עומק האדמה מגם ~
  ! כבוד ה' מתגלה

 

 

לה יהשיר והתהעיקר "
כשעולין מתכלית  ,להש"י

מנקודת  ,גשמיות המקום
המרכז ממש שבבטן 

 ,שהוא בטן שאול ,האדמה
מבטן שאול  :שעליו נאמר

  י"שועתי שמעת קול
 

 (הלכות)ליקוטי 

 

ֲחֹלֶקת, ּוָמה  מ  ָמה ֲחמּוָרה ִהיא ה  ח, ָאנּו לֹוְמִדים כ  ת ֹקר  ְרש  ָשבּוע  ְבפ  ְיָלִדים ְיָקִרים ! ה 
ח ְוָכל ֲעָדתֹו ִנְבְלעּו בָ  ִש"י ּתֹוְצאֹוֶתיָה, ֶשֹקר  י ר  ָפם': ֲאָדָמה. ּוְכִדְבר  יֶהם ְוט  ָפסּוק: 'ּוְבנ  ל ה  ָבא ע 

ֲעִניִשי ין מ  ָטה א  ית ִדין ֶשל מ  ֲחֹלֶקת, ֶשב  מ  ָמה ָקֶשה ה  ה כ  ית ִדין  םּוְרא  ד ֶשִיְהיּו ְגדֹוִלים, ּוב  ע 
ִנים. י ֶעְשִרים ָשָנה, ְוָכאן ֶנֶאְבדּו ַאף ִּתינֹוקֹות ְקט  ד ֶשִיְהיּו ְבנ  ֲעִניִשים ע  ין מ  ְעָלה א   ֶשל מ 

ינּו בְ  ֲאִביָרם', ֲחָכמ  י ֶלְך ֶאל ָדָתן ו  ָיָקם ֹמֶשה ו  ָפסּוק: ו  ל ה  ף ק"י.( אֹוְמִרים ע  ְנֶהְדִרין )ד  ֶסֶכת ס  מ 
ְצמֹו  ל ְכבֹודֹו, ְוהּוא ְבע  ל ע  נּו ָמח  ב  ֲחֹלֶקת, ֶשֹמֶשה ר  ֲחִזיִקים ְבמ  ין מ  יש ָלִקיש, ִמָכאן ֶשא  ר ר  ָאמ 

מ   ל ֶאת ה  ט  ְך ְלב  ְשִלים ָהל  י ְלה  ֹכל, ִבְכד  ֲעשֹות ה  ֲחֹלֶקת, ָאנּו ְצִריִכים ל  ֲחֹלֶקת. ִכי ְכֶשי ש מ 
ִנים. ל ֶחְשבֹונֹות ְקט  ָכבֹוד ֶשָלנּו, ְוע  ל ה  ִביט ע  ר, ֹלא ְלה  ּת   ּוְלו 

ר ְוחוֹ  י מוהר"ן רע"ז(: ְכֶשָאָדם חֹות  נּו )ִלקּוט  ב  ְמִשיל ֹזאת ר  רֹו ְוָכְך מ  ית ֲחב  ת ב  ח  ר ֲחִפיָרה ִמּת  פ 
ְך אִ  יתֹו. א  ָנב ָלבֹוא ְלב  ל אֹותֹו ג  לּות יּוכ  ְחֹפר ְכֶנְגדֹו, ְבק  ם י  ִית ג  ב  ל ה  ע  ב  ם ִלְגֹנב ִמֶמנּו, ִאם ה 

חֲ  ִפיר ֶאת מ  ל ֶשל ָעָפר, הּוא מ  א ָעָפר ְכֶנְגדֹו, הּוא עֹוֶשה ּת  ל  ְך ּוְממ  ְבּתֹו.הּוא שֹופ   ש 
ל ָכְך  ֹכל ִּתְהֶיה', ֶשִנְהֶיה ְכמֹו ָעָפר, ֶשַאף  –ְוע  ְפִשי ֶכָעָפר ל  ְלִלים: 'ְונ  נּו, ָאנּו ִמְתפ  ב  ר ר  אֹומ 

ֹכל ָדִשין ָעֶליָה. ָכְך ה טֹובֹות ְלָאָדם: ֲאִכיָלה, ְשִתָיה, ָזָהב ְוֶכֶסף, ה  ְרב   ֶשִהיא נֹוֶתֶנת ָכל ָכְך ה 
ר  ִגיע  יֹות  ם ֶשהּוא עֹוֶשה ִלי ֶאֱעֶשה לֹו ְכֶנְגדֹו, ִכי ָכְך הּוא מ  ר, ְכש  ר ְוֹלא לֹומ  ּת  ָאנּו ְצִריִכים ְלו 

לּות ִלְמֻבָקשֹו.    ְבק 
ֲחֹלֶקת, ִכי ְכֶשָאנּו מ  ט ה  ְבִליג, ְלַאט ְלַאט יְֻשק  ע ְלה  ד  ר ְונ  ּת   שֹוְתִקים, ָאנּו ִאם ִנְהֶיה ֶכָעָפר, ְנו 

ד ֶשֶנֱעֶלֶמת. ר ע  ר ְויֹות  ט ֹית  ע  ח ְוִנְתמ  ֲחֹלֶקת. ֶזה ִנְשכ  מ  ש ה  ִבים ָאנּו ֶאת א   ְכמֹו ָעָפר, ְמכ 
ינּו  נּו, ּוְבִוּתּור  ָשלֹום –ִנְזֹכר! ִבְשִתיָקת  ְרֶבה ֶאת ה  ֲחֹלֶקת, ְונ  מ  ְמִעיט ֶאת ה      .נ 

 
 
 

     

ִאיִריםיסִ   ּפּוִרים  מְּ

 

 סיפורי פרשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו זי"ע

 

  ָׁ ש  רְּ י ַהּפַ ִנינֵׂ ךְּ ּפְּ ֵׂ ש   ה ֶהמְּ

 
 (ה. ט"זבמדבר )"  בקר וידע ה'"

 השכמה בשעה שלש !
 ורבי דוב שמו. ,איש חסיד היה בעיר טשעהרין

לקום חצות לילה, ולשם כך שכר משרת נכרי שיעיר אותו  -עז רצונו של רבי דוב היה 
לו,  והלךאותו, אולם לאחר שהעירו בהעירו  המשרת עשה את עבודתו נאמנה יל.ל   בחצות

עד שיראה אותו קם  ,שלא יעזוב את מקומו – הימנו, ביקש לזאתוישן שוב.  םנרד היה
 סדר עבודתו.את ממיטתו, מתלבש בבגדיו, ומתחיל 

ש עזים, וסבל מכך אכאבי ר -אולם, בעבור תקופת זמן, החל רבי דוב לחוש מקימה זו 
 ., עד שחש שהוא כמעט יוצא מדעתוייסורים גדולים

ך את ליבה ולפני רבינו לשפ הלרבינו, ואמו הגיע להתקרב תקופת זמן החל רבי דובבאותו 
 קימתו בחצות.  סובל עקב שהואהקשים כאבי הראש על על בנה, 
ך העיקר א ,לתישן ותאכ' .'היט דיא צייט' רנא ,אמר לו רבינו: 'שלאף און עסומשכך, 

 להתנהג. ותשאל ממני איךתבוא אלי עוד הפעם  זמן נוסף שתשמור על הזמן'. ובעבור
אמר לו רבינו שיקום בשה לשאלו על סדר הנהגתו,  - עוד הפעם לרבינו שרבי דוב באוכ

 וועט זיין דריי אזיגער' החצות שלך יהיה בשעה ובלשון רבינו: 'דיין חצותלפנות בוקר.  שלש
י כשרב –העבודה, וכבר ידעו בני הבית המדרש שהיו נעורים  בזה שלש'. ואכן החל רבי דוב

     . לפנות בוקר שלש שעה , הואלבית המדרש הולך דוב
        

 ! השכים קום
יל היה זה יום למחרת חתונתו של העובד השם, החסיד רבי הירש לייב ליפל, שהתחתן בל

בבקרו של יום השבת, כשבאו אנשי שלומנו לתפילת  - שבת בשנת תרפ"ג בעיר אומאן
שהשכים קום, ועומד באולם הקטן לפני  – ו, הופתעו לראות'בקלויז' -שחרית ב'וותיקין' 

לקלויז )פאליש( ושואג בהתלהבות מרובה את ה'לשם יחוד' שאומרים לפני עטיפת  הכניסה
  הטלית גדול.

לא רצו להפריעו בדביקותו , שאפפה אותו קודש מהאש והתרגשוהחסידים שהפתעו 
 שסיים את כל ה'לשם יחוד'. ולא נכנסו לקלויז, עד –המתינו ובתפילתו, 
 נחרט היטב –זמן מכך, היו שחים על כך, והעידו שמחזה זה של החתן הצעיר  ואף כעבור

 בליבם למשמרת עולם. 
 
 (י"ז כ במדבר)" אתה ובניך אתך לפני אהל העדותו"

 

 ! דורות של רבנים
ארבעה בנים היה להרה"ק רבי אהרן אב"ד ברסלב, ובכולם השתדך עם תלמידי רבינו הק'. 

שואין עם בתו של רבי ישמילא מקומו אחריו ברבנות ברסלב, בא בברית הנ – בכורובנו 
 חיים שרה'ס מברסלב, כעבור ארבע שנים מהסתלקות רבינו, היא שנת תקע"ה.

ועדיין לא נפקדו בבנים, הרבה רבי  ממועד נישואיהםונקפו השנים ויהי כי ארכו הימים 
  , אך טרם נושע.הירש לייב בשיחה ותפילה לפני קונו

, פנה רבי הירש לייב לאשתו ושח לה כעבור תשע שנים מהנשואים ולא התברכו בפרי בטןו
בזרע של קיימא, איאלץ  עניוושצערו בדאגה, באמרו: דעי לך, באם ימלאו עשר שנים ולא 

 לתת בידך ספר כריתות "גט" כדת של תורה.
והיא, בשמעה כדברים האלה חשכו עיניה, לבה היה מר לה מאוד לגורל עתידה, ויותר מזה 

 להיפרד מבעל צדיק כזה. 
סגר על כי , בבכיות ובדמעות פנתה לביתו של מוהרנ"ת, ושפכה שיחתה ומר נפשה בצר לה

חיזוק ונוחם, ועודדה לבטוח בהשי"ת, תוך שהוא  בדיבורירבי נתן הרגיעה,  .ה' את רחמה
"ער וועט דיר נישט געטי'ן" !  -מבטיחה במשנה דברים אלה: "ער וועט דיר נישט געטי'ן" 

 יגרשך" !"הוא לא  –"הוא לא יגרשך" 
ואכן, לא שלמה השנה העשירית, ולתקופת הימים נפקדה לטובה, ותהר ותלד בן יקיר, 

שר התורה והחסידות אב"ד  ,ונקרא שמו בישראל 'נחמן', הלא הוא האדם הגדול בענקים
מתלמידי , ומורי הוראה רבניםדורו רבים של  ,נצר קודש של שולשלת זהב –'טשעהרין' 

 .  ובחיבוריו הרבים יר דעת רבינו בספריומוהרנ"ת, אשר הפיץ והאד
 
 
 
 

ִרים ! ַוּתְּ  מְּ
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