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 בס"ד

 תשל"ה ,(ב)ח" דברים פרשת  
  

 (#91 עס )טייפ מ

 

 דאס נישט! -מחלוקת 

 ,דעם גרעסטן חוטא ופושעאפילו  ,ןדער רבי קען יעד'אונזערע לייט פלעגן זאגן: 
 'דאס נישט! -מחלוקת  ?נאר וואס דען !דן זיין לכף זכות אויסהאלטן און אים

  א!אזוי איר זענט, אבי קריגט זיך נישט, האלט זיך צוזאמען מחלוקת דאס נישט! ווי

דעם גרעסטן! אפילו  - דאס חנפ'עט מען נישט קיינעםאז  -דאס איז אזא מין מכה 
 מחלוקת דאס נישט!

❖ 

 אנ"ש מטירהאוויצע

, געוואלדיגע טירהאוויצעדארטן אין  - צדיקים ,דארטן גדוליםגעווען איז עס 
ר' נחמן טולטשינער האט אמאל  .מענטשן, זייער עבודה קען מען גארנישט אויסמאלן

? נאר א עצה דארפן זיי צו זיי ווי קום איך צו זייער עבודה? ווי קום איך'געזאגט: 
 'מיך פרעגן!

איז גארנישט געווען קיין עס  ,עובדים עטאקע געווען געוואלדיג זיי זענען
פאר זיך אליין האבן זיי געגעסן  !זייער עבודה און זייער צדקות וחותמענטשליכע כ

 !ברויט מיט קוואס, און זיי האבן אלץ אוועקגעגעבן, צדקה, צדקה

מען פלעגט פארקויפן פאר א גראשן   '!בארשט'קוואס הייסט    ?('קוואס')השואל: וואס איז  
  .דאס איז געווען די ביליגסטע משקה - בארשט א גלאז

 
להסתלק שם בעת שיצא מפתח הבית ולחוץ לעלות על העגלה עמד   דם שיצא מברסלב לאומיןוקעי' חיי מוהר"ן קפ"ז:  א

כי אם תתפללו בכונה אולי   !תראו להתקבץ יחד ולהתפלל יחד' :אצל המזוזה והניח ידו על המזוזה ענה ואמר להעולם
 '.. תוכלו להמשיך אותי לכאן עוד הפעם
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 !דאס האט מען געגעבן פאר א גראשן  ,יא  ('ביליג ווי בארשט')אחד הנוכחים: מען זאגט דאך  
און פאר א גראשן  ,גראשן ןא ארעמאן האט געקויפט א האלבע גלאז פאר א האלב

 - מיט א שטיקל ברויט האט מען געקענט איינטיילן פאר די פאמיליע אביסל בארשט
 .דאס האט מען געגעסן

קוואס מיט גענומען ( , והיו מסתפקים עםטיראוויצעאנ"ש מ)זיי זענען געקומען אין אומאן 
און מען האט געגעבן צדקה, מען האט  - געגעסן א סעודה אוןל ברויט שטיק א

פארשיינט אונזער זאך, זיי זיי האבן דאך  - איז דאך א געוואלדעס  !געווארפן צדקות
 !האבן דאך פארשיינט אונזער זאך

❖ 

 …דריי מאל געזעגנט

איז עס  ,איז געווען תרי"דעס  - ווען ר' נחמן טולטשינער איז געקומען קיין אומאן
 .איז נפטר געווארן תרי"ד  , זיאדל'ע - נפטר געווארן דעמאלט דעם רבי'נס טאכטער

 א שטעטל נעבן אין דארטן ,נחמן'נחמן'ען: ר'  צו האט רבי נפתלי געזאגט
פאר '  -!'  הייבן זיך'  :הייסטדאס    -  'וויגןרדע'האט זיך עפעס אנגעהויבן    טירהאוויצע

 .'[!ארטד -]דורך אצו, פאר 

( ואחיו)ר' סנדר  ;האט ער געטראפן דארטן די חברה - שוין, ער איז געקומען דארט

 נו, האט ר' נחמן אנגעהויבן רעדן  .געווען א חברהאיז דארטן  עס  ר' יקותיאל,    ,ר' לייבל
זיי האבן אים געהאט  .ר' נחמן האט דאך געהאט א מויל, האט ער אנגעהויבן רעדן -

א גאנצע וואך, זיי האבן אים נישט אפגעלאזט, א גאנצע וואך האבן זיי אים געהאלטן 
 .און ער האט גערעדט

רל ער יפ ן אענגוגעד - זונטאג ,רלין דארטן א פענגונאך דער וואך האט מען געד
האט  .האט מען זיך אנגעהויבן צו געזעגענען, מען האט זיך געזעגנט .זאל פארן קריק

רל זאל אוועקפארן און ער איז יאז זיי האבן געהייסן דאס פ -מען זיך אזוי געזעגנט 
  ..אזוי האט מען זיך געזעגנט - נאך א וואך געווען

ן א פירל, מען האט ענגוצוויי וואכן האט מען ווידער געדנאך  - דאס אנדערע מאל
  !איז ער דריי וואכן געווען - געהאלטן א וואךאפזיך ווידער געזעגנט און ווידער 
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ט נעמט איר עפרעגן זיי אים: ר' נחמן, פון וואנ !מען האט זיך דריי מאל געזעגנט
 די דיבורים? -דאס אלץ 

מען האט אים נישט   ,טאג און נאכט  -  א קוואלך  דאס איז דא  -  אפגעווען דריי וואכן
הלכות האט ער  ליקוטיגאנצע  אסד - אפגעלאזט, ער האט דאך ארויסגעגעבן

ט נעמט איר די עער האט געהאט וואס צו רעדן, 'פון וואנ ,ארויסגערעדט פון זיך
  .'?ר' נחמן, דיבורים

זיי שימלען שוין, מען  ,'הלכותקוטי יל'כתבים פון  דיאויפן בוידעם ליגן  )ענה להם:(
 דאס איז די דיבורים וואס איך רעד מיט אייךאון  - קן זייוט צו דרעהאט נישט פון וואנ

 !הלכות ליקוטידאס איז אלץ פון די  -

י"ד, דאס איז תר ()בשנת געווען דאס איז -האבן זיי ארויסגענומען א הונדערט רובל 
א איז געווען דעמאלט הונדערט רובל,  !צוריק שוין הונדערט מיט צוואנציג יאר

 !פארמעג

און אז  !געבן נאך הונדערט רובל ן מירקן וועלואז איר וועט אנהויבן דר' :(פו)והוסי
 '.!האט איר קודם דריי הונדערט רובל !נאך הונדערט -איר וועט ענדיגן 

מיט א געוואלד,  איז ער אוועקגעפארן קיין טשעהרין ,ר' נחמן האט דאס דערזעהן
 '!!!טבן אזא סכום געלינייע מענטשן ג !געוואלד'

קוטי יט אלע לוקי"ח האט מען אפגעדרתראון ביז  - האבן זיי זיך שוין געשעמט
 !הלכות'ער

❖ 

 .אויך נפטר געווארן י"דנישט געלעבט?(  מאלטהאט שוין דע ב: ר' יצחק בערר' נחמן בורשטיין) 
  .אין טעפליק ער איז שוין געווען

❖ 

 
היה יליד טירהאוויצע. והיה מחותנו של ר' אחיו של ר' יקותיאל, מחשובי תלמידי מוהרנ"ת ז"ל. ר' יצחק בער מטעפליק ז"ל,   ב

 .כדלקמן - נחמן טולטשינער 
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 געקאכט ווי א לאקאמאטיוו

שימש )ר' נחמן טולטשינער האט געדאוונט ראש השנה  - אונזערע לייט פלעגן זאגן

הלכות איז געליגן אין זיין  ליקוטיגאנץ 'האבן זיי געזאגט:  - (כבעל תפילה למוסף
 '!דאווענען

איידעם, ער האט געהייסן ר' יודל, ער איז געווען   רעלטערע  ןר' נחמן האט געהאט א
ער פלעגט זאגן: 'איך פלעג דעם  .ר' יצחק בער'ס א זוהן, איך האב אים נאך געקענט

ער האט אונטערגעהאלפן דעם שווער, ער איז געשטאנען ביים   -  נטערהעלפן'ושווער א
 .עמוד, ער איז געווען א משורר, ער האט אים אונטער געהאלפן

 'ווטיאדער שווער איז געשטאנען ביים עמוד אזוי ווי א לאקאמ'ער געזאגט:  האט  
איז דארט א  - באן עגאנצ יוואגאן וואס פירט דארטן ד רערשטע ערדאס איז ד -

אזוי האט ' - 'ווטיא'איז דער שווער געשטאנען אזוי ווי א לאקאמ - געוואלדיגע היץ
אזוי האט ביי אים  - פייער אין איםהאט געקאכט א עס  דער שווער געקאכט!'

 .געברענט

 '!הלכות ליגט אינעם דאווענען ליקוטי רגאנצע ערד'פלעגן זאגן אונזערע לייט: 

 ג!יא, ר' נתן בייטעלמאכער( אראפגעפאלן פונעם באנק)רנ"ב: ער איז דאך 

 .דנתןער איז געווען פופצן יאר אן איידעם ביי ר' נחמן טולטשינער, דער אלטער 

 אזוי ווי א קוואל  ער איז געווען אזא מין רעדער)רנ"ב: ר' נחמן פלעגט טאקע רעדן אזוי פיל?(  
 ..הלכות האט פון אים גערעדט ליקוטיגאנצע  עראז ד -

און  'הארץ'א בקי וואס ליגט אין  ,דאס איז א אנדערע בקיאות – איינער איז א בקי
פון ר' נתן'ען האט אין אים געקאכט א  אז ער האט זיך צורעדט '!מח'ליגט אין עס 

 !קוטי הלכותיל דעם אליין 'עןר' נתןפון ער האט דאך געהערט ! פייער

 
ַע ִזְכרֹונוֹ ח"ג, רח"צ:  )ישן(  עי' שיש"ק   ג ֻׁ ְנָחס ְיהֹוש  ִ י פ  ל ַרב ִ ֶ נֹו ש  ְייְטְלַמאֶכער ב ְ י ָנָתן ב ַ ר ַרב ִ ֵּ ְהיֹותֹו יֶ -ִספ  ב ִ ֶ ֶלד ָקָטן, ְלָקחֹו ִלְבָרָכה, ש 

ָנה,  ָ רֹאש  ַהש   ו ץ ַאַנ"ש  ב ְ ב  ַמאן ַלק ִ ִוד ִמְזמֹור"  ָאִביו ְלאו  יְטל "ְלדָּׁ אּפִ ת ַהּקַ ֲאַגת ֲאִרי לֹוַמר אֶׁ ַ ש  ת רנ"ט ּפֹוֵתַח ּבְ ַמע אֶׁ ָּׁ ש ּ ֶׁ ּוְכש 
יו לָּׁ ַפל עָּׁ ּנָּׁ ֶׁ ַחד ש  ץ ֵמרֹוב ַהּפַ רֶׁ אָּׁ ַפל לָּׁ ה, נָּׁ נָּׁ ָּׁ ֵליל רֹאש  ַהש ּ ֱאַמר ּבְ  ! ַהּנֶׁ

 את זו"ש נשאבוהתגרשו אחר שלא זכו לפרי בטן. והוא רצה לעלות לא"י והיא מיאנה. ו ,מוהרנ"טמלכה בת היתה אשתו  ד
 .)אשת ר' ישראל מקארדאן בזו"ר(גיטעלע הצדיקת 
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)רנ"ב: ר' נתן האט אים געפרעגט צו ער האט עפעס געשפירט ביים איבערשרייבן, פארן מדפיס זיין, האט 

מין ]התנוצצות[ אז ער האט געהאט אזא    –התנוצצות(  אזא  ער אים געזאגט: יא, ער האט געהאט  
אינמיטן שרייבן האט ער געמוזט אוועקלייגן די  - פען יער האט אוועקגעלייגט ד

 ה..פענע

פען און איבערהאקן   יאז ער האט געמוזט אוועקלייגן ד  )היה לו(  אזא מין סארט געפיל
 !שרייבן, אהדעם 

❖ 

ווער זיי זענען   גארנישט אויסמאלןאיז געווען, מען קען   ואזעלכע מענטשן ווי ר' סנדר
געבויעט )איבער( אין כ"ו האבן זיי שוין .דאס איז געווען כ"ו - )גדולתם ועבודתם( געווען

 .דעם קלויז

לע עביס איך ווייס נישט, מסתמא א?( גרעסער)רנ"ב: זיי האבן עס געמאכט ברייטער צו 
 ז!יאר' אייזיק האט געבויעט איז געווען ברייטער(  קלויז וואס רדריטע ער)רנ"ב: ד .ברייטער

ר' אברהם  .די צדקות זיינע איז געווען געוואלדיג - און מען האט געבויעט
זיין טאטן דריי און צו אנגעקומען איז  ,פסחא  ,אמאל :שטערנהארץ האט געזאגט

 
ָ  עי' כוכ"א שו"ס, מ"ז: ה י ֲהָלכֹות ש  טֵּ ו  י ִלק  ִתיַבת ִסְפרֵּ ְמרֹו ֶאת כ ְ ת ג ָ עֵּ ב ְ ֶ ֹו ש  ִאת  י מֵּ ַמְעת ִ ָ ַעם ַאַחת מֹוֲהַרַנ"ת ַז"לְוש  ַ  :ַאל אֹותֹו פ 

ֹון:   ש  ֶזה ַהל ָ ַנז ב ְ כ ְ ְ ֹון ַאש  ִבְלש  ִסְפִרי ִהְתנֹוְצצו ת ֱאלֹקו ת. ו  ת ָ ב ְ ְ ש  ִרים ִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּותַהִהְרג ַ ע ְספָּׁ עִפיְלט ִאין ַמְיינֶׁ אְסט ּדּו ּגֶׁ  ?הָּׁ
יב לוֹ  ִ ש  ָבָריו  !ֵהן :ְוהֵּ ה ֻהְכַרח  ְוָהָיה ְמבָֹאר ִמד ְ יו, ֵמֲחַמת זֶׁ לָּׁ ַרח עָּׁ זָּׁ ֶׁ תֹו ְוִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּות ש  ָּׁ ש  רֹב ַהְרּגָּׁ ִמים ּבְ עָּׁ ה ּפְ ּמָּׁ ּכַ ֶׁ ש 

ה ִתיבָּׁ דֹו ְוִלְפסֹק ְלַגְמֵרי ֵמַהּכְ ְלמֹוס ִמּתֹוְך יָּׁ ת ַהּקֻ יַח אֶׁ  .. ְלַהּנִ
מגדולי אנ"ש ועוצם יראתו  הצע ז"ל הייווהאריהר' סענדיר מט"ז"ל:  עי' מה שכתב אודותיו הרה"ח ר' שמואל הורוויץ ו

ועבודתו א"א לשער במוח והוא יסד החברה טרווצער שהיו העובדים מאנ"ש ממש שיצאו מגדר אנושי וא"א להעריך 
ילה  ולספר כלל עוצם התפשטותם מגשמיות ומס"נ בעבודתם והיו יוצאים בתחלת הקיץ ליערות ושדות ועוסקים יומם ול

שענין   ,הכלל .וכו' "עבר קציר כלה קיץ ועדיין לא נושענו "והיו מזמרים אז בעת צאתם בניגון הידוע בהתבודדות 
ואח"כ  וכו'  בחור זרק    הופ"א בעת שהי  .והר' סענדיר הראש שלהם הי' קודם איש פשוט  . עבודתם והתלהבותם א"א לשער

לות בלי  יכשנתקרב לחסידות רבינו ז"ל ונתלהב מאד לעבוה"ש והי' יומם ולילה ביערות והרים ושדות בהתבודדות ותפ
. וכשהי' שמי ששמע ממנו אפי' הרשע היותר גדול נעשה בעל תשובההפסק שמונה עשר שעות בנגינות השוברות הלב  

צהו. ופ"א נסעו הרב מטשעהרין ועוד הגדולים מאנ"ש והי' צועק על ציון הק' באומאן היו שומעים מקצה העיר ועד ק
נסיעתם דרך היערות שבטרווצע ושמעו קול והלכו אחרי הקול והלכו סמוך להקול עד שהרגישו ממש התפשטות  

ואמר  "הגשמיות ממתיקות הקול וראו שהר' סנדר עוד ביערות וצועק "שנאתי השומרים הבלי שוא ואני אל ה' בטחתי
סעפים "וכן הפסוק  ,"'ואני אל ה' בטחתי'אבער  - 'שנאתי השומרים הבלי שוא' - זאג סענדיר" :לשוןלעצמו בזה ה

וכו' בניגונים המופלאים הידועים לנו בשם ניגוני אנשי טרווצי   "אם זכרתיך על יצועי"וכן  " שנאתי ותורתך אהבתי
כנראה שאנחנו מוכרחים כבר  :עו עמוואמר הרב מטשעהרין לשאר אנשים שנס .וכששמעו זאת ממש יצא לבם בקרבם

והכלל כי א"א לשער בכתב מהותם  .ן שיימען פאר איהם"וי"עס האט זו פנים אז מיר מייגען זיך שלהתבייש ממנו 
 " !והר' אברהם ז"ל הי' נוסע על שבתות לר' סענדיר לראות עבודתו ולקבל ממנו .ועבודתם

 אות תק"ל ולהלן.ן מ - 'בית שני' ':הקלויז' עי' שיש"ק הנדפמ"ח ח"ב, ערך  ז
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צוואנציג רובל צוריק מיט איבער הונדערט יאר, דריי און  - צוואנציג רובל אויף פסח
 !געשיקט [אייניקלעך]פאר אלע ר' נתן'ס קינדער  - אויף פסח, און נישט נאר אים אליין

 ,ניי - א שאנק מיט קליידער און און אין טירהאוויצע איז געווען א שאנק מיט שיך
איז געקומען צו פארן אן ארעמאן האט מען אים געגעבן אפאר עס  אז    ,נייע זאכן  עסאל

אפילו פאר די נשים האט מען אויך געגעבן אלעס, א געוואלד, א  ,א מלבוש ,ךינייע ש
 .געוואלד! וואס זיי האבן אויסגעארבעט, וואס זיי האבן געטוהן

גן, די ויוואגע, זיי האבן אלע אונזערע לייט איבער)בדומה(איז גארנישט געוועזן עס 
זיי האבן   -  געווען קיין גבירים  קעגן זיי, און זיי זענען גארנישטנטאפס א  ןא  -  אלע גבירים

איז א געוואלד געווען וואס זיי האבן אויסגעארבעט, וואס עס געהאט פרנסה, אבער 
 .זיי האבן געטאהן

❖ 

ער איז געווען שוין אביסל בעל בתיש'ער, ער קסל?( י)רנ"ב: ווער איז געווען ר' שמואל פ 
 .ביסל איז געווען פארמעגליך א

פון ר' נחמן טולטשינער, אלץ:  )פנקס גביית כספים( ךואמאל א באיך האב געזעהן 
קסל, אלץ נאר געווען ר' שמואל יקסל, קבלתי מר' שמואל פיקבלתי מר' שמואל פ

 .חקסליקבלתי מר' שמואל פ -קסל, ער איז געווען דער יפ

  .מענטשןניין, אלץ נייע )רנ"ב: ער איז געווען עפעס פון גזע פון רבי'נס תלמידים?( 

 .אלץ נייע?( ך)רנ"ב: ר' סנדר אוי

דער רבי האט  ,דור םנישט דע?( !)רנ"ב: דער רבי האט דאך געהאט אין טירהאוויצע מענטשן
  .דער טירהאוויצער מגידגעהאט 

❖ 

 סוף האט זיך אריינגעכאפט א מחלוקת פון זיי צו ר' נחמן טולטשינער, בקיצור םצו
 טגעווארן אויס טירהאוויצע, אויס טירהאוויצע איז געווארן!אין עטליכע יאר איז  -

 
חותנו של ר' נתן ב"ר נחמן בן מהרנ"ת. היה הגבאי בחבורתו של ר' סענדיר מטירהאוויצע והוא אשר היה שולח את הכסף  ח

 )גידולי הנחל(. שנאסף בין אנשי החבורה להחזקת ביהמ"ד באומאן ולכלכלת ר' נחמן מטולטשין
קת ואפילו  ו' שלא תהיו ח"ו מערבים בהמחליתח תךומאד בקשתי מאתך ומאת זוג "עי' במכתבי ר' נתן בר"י מכבת ק"פ:  ט

דש אלול שזמן תשובה וח"ו מי שחולק עליכם תקבלו באהבה ותזכו לתשובה שלמה ושב ורפא לו ובפרט שעתה ב"ה ח
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מחלוקת נישט! דאס  – דינג קען דער רבי סובל זייןצאל :פלעגן אונזערע לייט זאגן
 !נישט! דאס קען ער נישט סובל זיין

ער איז איז נפטר געווארן אין די  אוודאי,)רנ"ב: ר' סנדר איז אוועק נאך פאר ר' נחמן'ען?( 
 .ר' נחמן טולטשינער איז נפטר געווארן מ"דאון למד'ן 

 - רהאוויצע כנ"ל[ י]בתחילת התקרבותו בעת ששהה רנ"ט בט ר' סנדר -)רנ"ב: פריער האט ער געזאגט 

 איין ביי ר' נחמן'ען! (- שטייט 'נחל נובע מקור חכמה'דער  אז

❖ 

 געטראגן די פאמעניצעס ביי ר' נתן'ען

איז געקומען צו פארן ר' מאיר טעפליקער פון צפת, עס    ,השנהראש  איז געווען א  עס  
ער האט זיך געוואלט מתנצל זיין פאר אים  ,איז ר' סנדר צוגעגאנגען צו ר' מאיר'ן

ר' נחמן? ר' 'אים: )ר' מאיר( פארוואס ער קריגט, האט ער אנגעהויבן רעדן, זאגט ער 
ער האט  'יי ר' נתן'ען!צעס בינחמן, ר' נחמן, ר' נחמן האט געטראגן די פאמענ

 .יגארנישט געוואלט הערן פון אים

שיסל  אס, ער האט אוועקגעטראגן ד)מי שופכין( ניצעסעער האט געטראגן די פאמ
ער האט גארנישט געוואלט  - וואסער ביי ר' נתן'ען, ער האט משמש געווען ר' נתן'ען

 .יא'ר' נחמן, ר' נחמן, ר' נחמן'הערן, ער האט זיך צושריגן: 

❖ 

 
וגם   נחרב ח"ו טראויצע קת בין הנשים שעי"ז וובפרט המחלם וק וידווא"א לזכות לתשובה כי אם ע"י בזיונות וישת

 . קת נשברוהגאלה וע"י מחל הבימי האר"י ז"ל נתקלקל
י עי' כוכ"א שו"ס נ"ח:  י ֵּ ל ַאְנש  לֹוְיז כ ָ ַהק ְ ָהיו  ב ְ ֶ ו ץ ש  ב  ת ַהק ִ ְבעֵּ י ִטיָראְווֶצע ָעָליו, ו  ֵּ ַאְנש  ר ַמֲחלֶֹקת מֵּ ְתעֹורֵּ נ ִ ֶ ש  ַפַעם כ ְ ִטיָרִוויֶצע,  ו 

לִ  ְ ִאיר ֶטעפ  מַֹע ַמ ְוַגם ָהר' מֵּ ְ יֶנער ִלש  ִ ְלש  ר אֹודֹות ָהַרב ר' ַנְחָמן טו  ן ִהְתִחילו  ְלַדב ֵּ ו ָ ִבְמכֻׁ ג. ו  הו  נ ָ ן ָהָיה כ ַ ם־כ ֵּ "ל ג ַ י ֹאַמר יֶקער ַהנ ַ ֶ ה ש  
קוֹ  י ִאם ִהְתִחיל ִלְצעֹק ב ְ לו ם. כ ִ ָבר, לֹא ָעָנה כ ְ יב ד ָ ִ ִאיר ְלָהש  ר ר' מֵּ ְתעֹורֵּ נ ִ ֶ ש  "ל. כ ְ ִאיר ַהנ ַ ם ל, ָהר' ַנְחָמן ָהר' ַנְחָמן, ר' מֵּ ַאּתֶׁ

ן עס  ?יֹוְדִעים ִמי הּוא ר' ַנְחמָּׁ אֵמייִניצֶׁ י ּפָּׁ אִגין ּדִ עְטרָּׁ ן ּגֶׁ תָּׁ א ר' נָּׁ אט ּבַ ן הָּׁ ֹוְפִכין(  !ר' ַנְחמָּׁ י ַהש   ֶצל ר' ָנָתן ָסַחב ֶאת ֲעִביטֵּ  .)ר' ַנְחָמן אֵּ
צֶ גם זה שם:   יא י ר' ַאְבָרָהם אֵּ ְתבֵּ יק, ִמכ ִ ְעת ִ ַ ין ַז"ל()ָאַמר ַהמ  ִ ִאיר ַאְנש  נו  ִמי    ל ר' מֵּ לֹומֵּ ְ י ש  ֵּ ֲאלו  אֹותֹו ַאְנש  ָ ל מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל ש  ֶ סֹוף ָיָמיו ש  ב ְ

א ְמקֹומֹו, ָעָנה ָלֶהם,  עסְיַמל ֵּ עִמיִניצֶׁ א ִמיר ּפֶׁ אְגט ּבַ ואס ְטרָּׁ ער וָּׁ ֹוְפִכין( ּדֶׁ י ַהש   ב ֶאְצִלי ֶאת ֲעִביטֵּ ֹוחֵּ ס  ֶ ָה )ֶזה ש  ֶ ן ָהָיה, ש  ר' ַנְחָמן  . ְוכֵּ
ר ב ְ  א ָמקֹום, הו א ד ָ ַמל ֵּ ְ ל ַהמ  ֹוְך ָאֳהלֹו הו א ָהָיה כ ָ ֹו ְולֹא ָמש  ִמת  ש  מ ְ ַ הו א ָהָיה ְמש  ֶ ין ַזַצ"ל ש  ִ אְלְטש  ָ תֹור  ִמט  לֹוְיז ב ְ ְך ְלַהק ְ ֶמין ָסמו  או 

נו  ַהק ָ  ן ַרב ֵּ ו  ִמיד ַעל ִצי  ר ת ָ יַח ַעל ַהנ ֵּ ג ִ ְ ם ַמש  ן ג ַ אי ְוַחז ָ ב ַ ְקלֹוְיז.  ג ַ ש  ד ִ מ ָ ַ ם ש  ֵּ ש  ֹל ְלָקְראֹו ַרק ב ְ ִפי כ  יל ב ְ רֹב ַעְנְוָתנו תֹו ָהָיה ַמְרג ִ . ו מֵּ דֹוש 
י מֹוֲהַר  ַסת ִסְפרֵּ ָ ַקת ְוַהְדפ  ַהְעת ָ ק ב ְ ל ָהעֹוסֵּ ְקלֹוְיז". ְוהו א ָהָיה כ ָ ש  ד ִ מ ָ ַ ן ָחַתם ֶאת ַעְצמֹו "ַנְחָמן ש   ַנ"ת ַז"ל. ְוכֵּ
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ר' נחמן טולטשינער האט זיך פאר איינעם געוואלט אויסרעדן( אז )רנ"ב: איר האט דערציילט עפעס  

 ( 'ס)ר' מרדכי באבריניצער ר' מאטל'ס - בי'ודאס איז עפעס אנדערש, דאס איז געווען ר' ט

 .טאטע

געווען , ר' נחמן איז  ראש השנהר' נחמן איז אראפגעגאנגען פונעם ציון ערב    -  עפעס
זיי אז ער האט געוואוסט  ..ר' סנדר און אלע - זיינע דזייער פארווייטאגט, גוטע פריינ

  ..און דא איז געווארן אזא מין מחלוקת - צדיקים ,זענען גדולים

 ער איז געווען  -  תיישב בבאבריניץ(הש  לפני)  איז אויך געווען א טירהאוויצער  'ביואון ר' ט
 - )ממש(נישט קיין איידעם  ;ר' יצחק בער'ס ברודער - ר' יקותיאל דעם אן איידעם ביי

  .ר' יקותיאל האט מגדל געווען א יתומה און ער האט אים גענומען פאר אן איידעם

, (הביו)ר' טדער    -  ער איז געווען א טירהאוויצער, ער האט טאקע געדאוונט געשמאק
 - זיבן און אכציג יאר - געווען זיין דאווענען, ער איז געווען א אידזיס האניג איז  ,אה
 .[]א יונגערמאןאזוי געדאוונט געשמאק אזוי ווי  און

ר' נחמן, ' :(ה)ענה לו ר' טובי ,ה'ןביוהאט ר' נחמן געוואלט רעדן א ווארט פאר ר' ט
 '!'לאנג לעבן זאלסטולו ר' נחמן:(  השיב) 'ט הערן!שאיך וויל ני

אויך, מען זעהט באלד דעם אמת פון ר' נחמן טולטשינער, ר' נחמן האט זיך געוואלט 
פון אפגעווייטאגט אים, ער האט דאך געוואוסט וואלט  הביואויסרעדן פאר אים, ר' ט

לאנג '(  :ר' נחמןאעפ"כ ענה לו  )ו  !'ר' נחמן, איך וויל נישט הערן'זאגט ער:    -  וואס מען רעדט
  '.!לעבן זאלסטו

  !לאנג לעבן זאלסטו וואס דו ווילסט נישט הערן

 יב!יא)השואל: ער האט געלעבט לאנג?( 

❖ 

הציץ ונפגע ' -' בן עזאי בן זומא' דערמאנטקעגן דעם האט מען ביי אונזערע לייט 
 (כנ"ל)ן , אבער דערווייל איז געוואר)שאע"פ שהיו צדיקים גדולים היה איזה שגיאה( 'הציץ ומת

דינג סובל זיין, מחלוקת נישט! דאס קען צ: דער רבי קען אלזאגן אונזערע לייטפלעגן  -
 ער נישט סובל זיין!

 
 ם בכ"ד תמוז תר"פנפטר כבן פ"ז שני יב
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  !וועט ער ארויס - אבי נישט קיין מחלוקת -וואס דאס איז 

ער וועט  ,און מען רעדט מעןזאואז מען האלט זיך צ -דער גרעסטער חוטא ופושע 
 !)דערפון(ארויס 

ער ארויס! ער וועט וועט    -  דאך רעדן צום אויבערשטן דיבורים  רבי'נס זאך איז  םדע
 דאס נישט! - 'מחלוקת' (אבער !סוף-כל-)סוףארויס 

ר' ישראל   -איז געווען    ןמיינע צייטן  יא(  ?ן אייער צייט איז גארנישט געווען טירהאוויצעי)רנ"ב: א
 !דאסהאט געוואוינט דארט, מער נישט, שוין, דאס איז  יגטירהאוויצער

איז עס געווען דארטן,  איז דעם רבי'נס שטאט געווען, דער טירהאוויצער מגיד
איז עס  - דער רבי איז געפארן א שבת קיין טירהאוויצע .געווען דעם רבי'נס מענטשן

 .יד, דער רבי איז געווען אין טירהאוויצע א שבתבשנה( ות)קבוע געווען פון די שבתים

)ממקורבי רבינו  דיגערגעווען, נישט פון די פריע )מקורבים( אנדערע זענעןאון נאכדעם 

איז דאך געווען עפעס א עס איז דאך געווען עפעס א זאך, עס אבער  -ומוהרנ"ת( 
 !אויס – האט דאך עפעס גע'שמ'ט טירהאוויצעעס טירהאוויצע, 

 !מען חנפ'עט נישט קיינעם למעלה, מחלוקת איז ערגער פון אלעם

❖ 

ים   ֲחבּור ֲעַצּבִּ

ווערן אין   'נבלע'  -נקען  וזאל ווערן איינגעזעס  איז נאך נישט געווארן אזא זאך אז  עס  
דורך ווי נקען ווערן אין דער ערד וזאל איינגעז 'קורחמחט של 'אפילו א  - דער ערד
 .מחלוקת

 
ז"ל. עובד ה' בישל ר' חיים סטולר וחתנו של ר' נתן ב"ר יהודה מטבריה. בנערותו היה בן בית אצל ר' נפתלי תלמיד רבנו  יג

גדול ובקי נפלא בש"ס, בכל שנה היה מסיים ש"ס, זוהר, שו"ע, מדרשים ועוד, היה ידוע כבעל מופת. נפטר בשנת תרפ"ב 
 )גידוה"נ(. למעלה מפ' שניםאו תרפ"ג בהיותו בן 

פעם   יצעוולטיראונו שהיה נוסע לטשערין י. היועוד שלש פעמים בשנה אמר תורה בקביעותעי' חיי מוהר"ן קכ"ו:  יד
וגם בקיץ היה נוסע לשם    ,נו בשבת שירה ועוד איזה שבתיואמר שתי פעמים תורה, הי  השל"ס וישב שם על  רף  ואחת בח

נו שלש פעמים בביתו  ירק פעם אחת בטשערין בשבת נחמו. כלל הדבר שאלו ששה פעמים הנ"ל הי  -   אבל לא אמר תורה
ושלש פעמים בדרך, היה אומר תורה בקביעות. וחוץ מזה לא היה לו שום קביעות לאמירת תורה כי לא היה יושב עמנו  

 .בתים הנ"לרק באלו הש ,דה שלישית כללועל הסע
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צדיקים ביזן סוף, און זיי האבן  , זיי זענען געוועןקורחמען קען זיי נישט צוגלייכן צו 
 זיי האבן נישט גערעדט, נאר די זאך .(קורח)חלילה נישט גערעדט אזעלכע דיבורים ווי 

 ן.שוי - זיי האבן זיך געהאלטן דארטןוואס 

אלע האבן געהאלטן מיט ר' נחמן טולטשינער, קיינער האט זיי נישט געגעבן קיין 
 נישט גערעכט!גערעכט, קעגן ר' נחמן זענט איר 

איז געווען א קלייניקייט, זיי פלעגן דאך עס  : אין וואספארא ענין?(  ר' חיים שלמה ראטענבערג)
האבן זיי  .)צרכי הבית(די אי אויף  - שיקן אלעס צו ר' נחמן'ען, אלעס, אי אויף די שול

ר'  .און די שול באזונדער ,באזונדער ההוצא ןזיי ;געזאגט אז ר' נחמן זאל פירן א חשבון
 .ער קען נישט פירן קיין חשבון באזונדעראז  ,געזאגטהאט נחמן 

מיט די גבירים  -'ן יונהאבן זיי גערעדט מיט ר' אבא'לען, מיט ר' אברהם בער'
 ען אוקרייניאמאל פלעגט זיין א - 'עסן דארףר' נחמן ' :האבן זיי אזוי געזאגט .אונזערע

 .אזוי איז געווען א מאכל -' קאשע מיט יוך'א 

און מאכן אסתר  ;ך דארף עסן ר' נחמן גלייך מיט אונזיוא קאשע מיט י'
 'וואס דארף ער געבן חשבון?!  -  טשט ער ניהואון מער פארט  -  א קליידל  'עןשיינדל

אינו )ט ער נישט! האזוי זיי האבן געהאלטן פון ר' נחמן'ען? מער פארטו ווי וזעהסט

 .(מוציא

)שאר הגבירים  ן באזונדער, אבער וועדליג זייוחשב( האבן געוואלט אז ער זאל האלטן זיי)

 אז  ן? אז מיר זאגןוהאבן געוואוסט ווער ר' נחמן איז, 'וואס דארף ער געבן חשב  מאנ"ש(
מער  - מער דארף ער נישט און ער דארף עסן גלייך מיט אונז און מאכן איר א קליידל

 וואס דארף ער געבן חשבון?! איז ט ער נישט,הפארטו

יבט זיך עס אן ויבן הויבט זיך אן, הוט עס העדאס איז נישט קיין נפקא מינה פון וואנ
 .פון א נארישקייט

דער אויבערשטער האט  ט האט זיך אנגעהויבן די מחלוקת פון קורח?עפון וואנ
י אפגאלן יבן, מען דארף זיוים דארף מען אויפהיגעזאגט צו משה רבינו אז די אלע לו

 .מיט א תערנאר נישט מיט סתם א שערל,  [גאלמעסער]מיט א תער, מיט א 
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האט אים נישט  [זיין ווייב]מען האט אים אפגעגאלט,  'ן,רחומען האט גענומען ק
 . האט נישט געוואוסט ווער ער איז [זי] ,דערקענט

  הן?ווער האט דיר דאס געטו לו:( ה)אמר

  !מיר אפגעגאלט, און מען האט מיך אויפגעהויבן בןהא משה מיט אהרן)השיב:( 

אז אין איין טאג האט ער  - זאגט די גמרא - אהרן איז געווען אזא בעל כח
 .אפגאלן מעןאון מען האט געמוזט אלע .טוצוואנציג טויזנט אידן-און-אויפגעהויבן צוויי

 )אינגאנצן( ז מען דיךואון דא מ -לא תקיפו פאת ראשכם'[ ']שטייט אין די תורה  אזוי

אפגאלן? שוין, אה, משה, זעה וואס ער האט געמאכט פון דיר, זעה וואס ער האט פון 
 טז..דיר געמאכט, איך האב דיר גארנישט דערקענט, שוין איז געווארן, געווארן

דארף מען  ,א בהמה - א בכורגעווארן איז געבוירן עס אז  - קומטעס און אז 
ווערט געבוירן א אינגל דארף מען אים געבן עס אז  ;בכור םאייגענע עםאוועקגעבן ד

מאכט   -  'קורחויקח  'איז געווארן  עס  ביז    -  שקלים, מען דארף אים געבן תרומה, אלעס
עס איז געווארן וואס עס , 'קורחואיתפליג ' - האט זיך אפגעטיילט קורחדער תרגום: 

 .יזגעווארןאיז 

חס ושלום, זיי זענען געווען צדיקים, זיי זענען דארט   ועדתו(  קורח)כדא איז נישט געווען  
 )שהיו ג"כ גדולים, ועכ"ז(  בן עזאי בן זומא )כמו(אויך גרויסע מענטשן, אבער )בעולם העליון( 

  .א פגם געווען איזעס אבער 

❖ 

 
 עי' ויקרא רבה כו, ט טו
 עי' סנהדרין קי.; ובמדרש רבה במדבר יח, ד טז
לעי' אוצר היראה ערך; מחלוקת ונצחון, אות ו':  יז ר ַעל־כ ָ הֵּ א, ָצִריְך ִלז ָ הו  ֶ יְך ש  ל־ָאָדם, אֵּ ֹא ִיְהֶיה ָחָכם כ ָ ל  ֶ ָחְכמֹות, ש  ִנים מֵּ ָ ־ פ 

י ַעְצמֹו,  ינֵּ עֵּ ֶׁ ב ְ ל־ש  לֹום, ִמּכָּׁ ָּׁ ת ַחס ְוש  ה ִליֵדי ַמֲחלֹקֶׁ א ַעל־ְיֵדי־זֶׁ ּבָּׁ ֶׁ ט ש  ְפרָּׁ יִקין ְמֹאד ְמֹאד, ּבִ ם ַמּזִ עֹולָּׁ ל הָּׁ ֶׁ ְכמֹות ש  י ַהחָּׁ ן ּכִ ּכֵ
ּנוּ  ִרים ִמּמֶׁ ֵ ה ַעל ְיֵרִאים ּוְכש  חֹוֵלק ַעל־ְיֵדי־זֶׁ ֶׁ ש  , ֲאָבל  ּכְ ו  נ  ֶ ר ִממ  ֵּ ם ְוטֹוב ְוָכש  ֵּ א ַהש   הו א ְירֵּ ֶ א: ֱאֶמת ש  ֶפה ָמלֵּ אֹוְמִרים ב ְ ֶ ש  ש  . ְויֵּ

ה י ֶזה ַהְרב ֵּ צו  מ ָ יָניו, כ ַ עֵּ הו א ָחָכם ב ְ ֶ ְדֶמה לֹו ש  נ ִ ֶ ֹו ש  י! ְלִפי ַדְעת  ָראו  ג כ ָ ינֹו ִמְתַנהֵּ ן אֵּ י־כֵּ ִ ִחינֹות. ְוֶזה ַמז ִ  ַאף־ַעל־פ  ה ב ְ ַכמ ָ יק ְלָכל  ב ְ
ל ָהעֲ  ר ִמכ ָ '. וֶאָחד יֹותֵּ ש  ְוכו  ְקד ָ ִ ית־ַהמ  י־ֶזה ֶנֱחַרב ַהב ֵּ ֹל, ְוַעל־ְידֵּ ַהכ  ה מֵּ ֶ ם ָקש  ְנַאת ִחנ ָ י ַמֲחלֶֹקת ְוש ִ ם  ֹונֹות, כ ִ דָּׁ אָּׁ הָּׁ ֶׁ ל־ְזַמן ש  ְוכָּׁ

עַ  ד ּדַ גֶׁ ְעּתֹו נֶׁ ל ּדַ ת, ּוְמַבּטֵ ֱאמֶׁ ת ַעל הָּׁ ל ִמיֵני ַמֲחלֹקֶׁ ת ַעְצמֹו ִמּכָּׁ ֹוֵמר אֶׁ ה  ש  ְקוָּׁ ־לֹו ּתִ ש  ים, יֶׁ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ה ְוַהּצַ ת ַהּתֹורָּׁ
ם ה  !ְלעֹולָּׁ ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ה ֵאיְך ש  ל    .. ! ִיְהיֶׁ ֶ ָגם ש  ְ ר ַהפ  ֹות  קורחְוִעק ַ י  ְחת ִ אֹול ת ַ ְ ינו  ַז"ל, ְוָנַפל ִלש  ֹותֵּ ַמֲאַמר ַרב  ַמֲעָלה ְמֹאד, כ ְ ָהָיה ָגדֹול ב ְ ֶ , ש 

ה   ֶ ָחַלק ַעל מש  ֶ י ש  ֶ   -ַעל־ְידֵּ ינו  ַז"ל, ש  ֹותֵּ י ַרב  ִדְברֵּ ז ב ְ ָ מ  ְמרֻׁ יָניו, כ ַ עֵּ ֹו ְוָהָיה ָחָכם ב ְ ְעת  ָעַמד ְוָסַמְך ַעל ד ַ ֶ י ש  ֹל ָהָיה ַעל־ְידֵּ ָחָרה לֹו  ַהכ 
ה אֹוִתי ָסָכל! ִמ  י ְוָעש ָ ִ ח רֹאש  ל ַ ג ִ ֶ א ש  נֹות, ֶאל ָ ַמת ָ ה ו  נ ָ הֻׁ ַלל כ ְ הֹוִציאו  אֹוִתי ִמכ ְ ֶ ָבן  ְוָאַמר: לֹא ַדי ש  ר. מו  ה ְלַעְרעֵּ ֶ א ַעל מש  ד ִנְתַקנ ֵּ י ָ

הו א ָרָצה ִלְהיֹות ָחָכם.  ֶ י ש  ְנָאה ָהָיה ַעל־ְידֵּ ר ַהק ִ ִעק ַ ֶ  הל' נט"י לסעודה, הלכה ו, אות ז(.ע"פ ליקו"ה ) ש 
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קען איך אייך געבן א תיקון, אבער  - איך אייך סובל זיין קען ,אזוי איר זענט 'ווי
  !)צוזאמען(קריגט זיך נישט! דאס נישט! האלט זיך 

ים ח לוֹ ] יחֲחבּור ֲעַצּבִ ִים ַהּנַ ְפרָּׁ , לו' חהנאפילו 'עצבים' איז דאך עבודה זרה, ' -[ אֶׁ
 .יט'חבור'בי א

❖ 

 העולם ראוי שיתמהו…

"די וועלט קער זיך פארוואונדערן רבי האט דאך א זאג געגעבן א ווארט:  דער
 כ"!אויף די אהבה וואס עס איז דא צווישן מיינע לייט

איך האב עס געזעהן מיט די אויגן אין אומאן, די אהבה וואס איך האב דארטן 
געווארן צווישן איך בין געוואקסן  .געזעהן האב איך נישט געזעהן אין דער וועלט

אלץ געווען חסידים וואס זיי זענען געקומען   -  גראדזיסק, קאזשניץ, פיאסעצנא  ;חסידים
אזא מין אהבה וואס איך האב געזעהן ביי אונז, אבער    ,מיט רבי'ס  רבי'ס  -  גראדזיסקצו  

און דא איז געווען אזא מין  !דער רבי האט דאך אזוי געזאגט - האב איך נישט געזעהן
 !צדיקים גדולים זענען זיי געווען - איך רעד נישט חלילה אויף די טירהאוויצער !זאך

ווען קען "רבי נתן האט דאך געזאגט:  ,מיר רעדן דערפון אויף לעובדא ולמעשה
אז איך  "!'נגעי עצמומ' – אז איך וויל ארויס[ - 'חוץ' -]? כא'כל הנגעים'איך זעהן 

דערווייטערן דערפון, דעמאלט מעג איך רעדן דערפון, ווייטער רעד כדי איך זאל זיך 
 איז צדיקים!עס טאר איך נישט רעדן דערפון, 

איינער זאל נישט קוקן אויף אז  - אזוי דעם רבי'נס זאך איז ווי – מיר רעדן דערפון
 ממילא וועט נישט !קוקן אויף יענעמ'ס עוולות, קוק אויף זיךנישט  .'ס עוולותמיענע

 .זיין קיין קריגעריי

 
 , יזהושע ד יח
ַמר  עי' מדרש רבה בראשית לח, ו:   יט ם, אָּׁ יֵניהֶׁ לֹום ּבֵ ָּׁ ִבים ְוש  ֵאל עֹוְבִדים ֲעבֹוַדת ּכֹוכָּׁ רָּׁ ֲאִפּלּו ִיש ְ ֶׁ לֹום ש  ָּׁ דֹול ַהש ּ י אֹוֵמר ּגָּׁ ַרּבִ

ם יֵניהֶׁ לֹום ּבֵ ָּׁ ש ּ ֶׁ ן ש  יוָּׁ ם, ּכֵ הֶׁ לֹט ּבָּׁ ְ כֹול ִלש  כֹול ֵאיִני יָּׁ ְביָּׁ קֹום ּכִ ֱאַמר:  ַהּמָּׁ נ ֶ ֶ ח לוֹ ", ש  ים ֶאְפָרִים ַהנ ַ ר ֲעַצב ִ ְחְלקו  ַמה  , ֲאבָ "ֲחבו  נ ֶ ֶ ל ִמש  
ְחלֶֹקת ָאה ַהמ ַ נו  לֹום ו ש ְ ָ דֹול ַהש   . ָהא ָלַמְדת ָ ג ָ מו  ָ ה ֶיְאש  ם ַעת ָ ר: ָחַלק ִלב ָ גם עי' בליקו"מ סי' ס"ב בסופו    ., עיי"ש עודהו א אֹומֵּ

 בהשמטות.
 חיי מוהר"ן רצ"ב  כ

 מנגעי עצמו".ע"פ המשנה נגעים פ"ב, מ"ה: "כל הנגעים אדם רואה חוץ  כא



 ___________________ _______________________________  , תשל"הדברים )ח"ב(פרשת 
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אזוי איך זאל   ווי'  -  דארף מען בעטן דעם אויבערשטן  -וועט זיין עוולות  עס  טאמער  
עס ,  כבאיך זאל נישט מבאיש ריח זיין  'וואספארא לשון איך זאל יענעם זאגן  ;יענעם זאגן

 לימוד, א לימוד! ראיז א גאנצעעס זיין,  צו זאל נאר זיין לחיים, אויף זיי מקרב

יעדער איינער וואס ער  -און דאס דארפן מיר זעהן  !דאס האט דער רבי געוואלט
נעמט אים  - וועט זיך קלעפן אין דער זאך, ער וועט זיך דערווייטערן פון קריגערייען

 .דער רבי אריין אין חדר און ער איז עוסק בתיקונו

דו  - ריג זיך נישט, וואו דו ביסטך נישט קיין חסרונות אויף יענעם און קואבער ז
 !אכטן ווערןרוועסט פאר  !סוף כל סוף וועסטו האבן א תיקון  !אכטן ווערןרוועסט פאר

❖ 

 הסתלקות האריז"ל ההמחלוקת שקירב

אר"י   םאז די חבריא פון דע  -  איך האב עס געזעהן דא אין שבחי האר"י  -עס שטייט  
און די נשים זענען געווען א גאנצע  ,בית רבאזונדערעהקדוש האבן געמאכט עפעס א 

זיי זענען געווען צוזאמען מיטן  .זיי האבן געהאט באזונדערע חדרים - וואך באזונדער
  .זענען זיי געקומען אהיים סאר"י הקדוש א גאנצע וואך און פרייטאג צו נאכט

 די געקריגט איינע מיטדי ווייבער אליין האבן זיך  - האבן זיך די ווייבער געקריגט
ג צונאכטס האבן די ווייבער אאהיים פרייטגעקומען די מענער  זענעןאנדערע, 

אז דאס האט מקרב   -זאגט ער    ,דערציילט די מענער, האט עס זיי עפעס רושם געוועזן
 .געווען דעם אר"י הקדוש'ס הסתלקות

אויף די מענער געמאכט האט עס    -דעם דערציילט די מענער  ך  די ווייבער האבן נא
 האט געדארפט זיין ביי סאיז נישט געווארן די אהבה וואס עעס ביסל א רושם און  א
אז דאס האט מקרב  )עד כדי כך( האט דאס דערלאנגט - חבריא פונעם אר"י הקדוש די

  .כגגעווען די הסתלקות פונעם אר"י הקדוש

 
 עי' ליקו"מ תניינא ח' בתחילתו כב
אחר כך עשה האר"י ז"ל הסגר אחד לאלו העשרה חברים, ותיקן חדרים לנשים והטף בפני עצמו באותה  וז"ל שם:  כג

החצר של ההסגר עצמו. לסוף חמשה חודשים נפלה קטטה אחת בין הנשים בערב שבת, והנשים הגידו אותו לבעליהן,  
בה שיהיה ביניהם תמיד שלום והרב ע"ה תמיד היה מזהיר אותם על האחוה והאהונמשך עד שגם החברים נתקוטטו,  

. ולעת ערב יצא עם החברים לקבל השבת, וחזר לבית הכנסת סר  אהבה ואחוה, ובאותו היום עברו על דבריו בעוונות
וזעף, וישב כל זמן התפלה באנינות. ומהרח"ו כשראה אותו באותו סגנון נבהל מאד, כי לא כן היה מנהגו לעשות כן.  

 ?ר' חיים אצלו ואמר לו, רבינו למה ראיתיך כל זמן התפלה הזאת באנינות ובמר נפש  לאחר שסיימו הקהל התפלה, הלך
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ים ואופנים, געוואלדיגע, פראר"י הקדוש? ש םווער איז געווען די חבריא פון דע
 אר"י הקדוש! םפים ממש, די חבריא פון דערש

❖ 

איז געווען ביי עס די אהבה וואס   -דער שבח פון ר' שמעון בן יוחאי תמיד דאס איז 
דאס איז עפעס  -זיי  די אהבה וואס איז געווען ביי !זיינע מענטשן, ביי זיינע תלמידים

זוהר  ערד - א קיום עדי עד)געהאט( דאס האט  !געהאלטןגעוואלדיג! זיי האבן זיך 
  .כדאיז געווען אהבה צווישן זייעס קאכט זיך! פארוואס? ווייל עס הקדוש, 

, ווער שאול המלך איז כה'חטא לחשבוןכבן שנה ' -' כבן שנה במלכו' -שאול המלך 
 !מיט דוד המלך'ן, אויס (שנאה) האט ער אנגעהויבן פירן א .געווען, א געוואלדיגע זאך

א געוואלד, מחלוקת  !האלבן יאר, אוועק, אויס-א-מיט-ער איז געווען א מלך צוויי
 כו!נישט

נישט בשום אופן האלטן ביי איין זיך דער אור הצדיק איז אזוי גרויס אז ער קען 
סיידן מיט נאך מענטשן קען איך האלטן דעם   -  וויפיל דער מענטש איז גרויס  -  מענטשן

 .כזר הצדיק, אבער מחלוקת קען ער שוין נישטאו

 
, (שמואל א' י"ב כ"ה)  "גם אתם גם מלככם תספו "  :אמר לו האר"י ע"ה מפני שראיתי בקבלת השבת הס"מ, ואמר זה הפסוק

ברים, שכל זמן שהיה  ולא נחתם אלא בעבור קטטה שנעשה היום בין החמכאן נראה שכבר נחתם גזר דין בעו"ה, 
וכן היה בעוונותינו הרבים באותו זמן נתבקש בישיבה של מעלה מורנו  !  שלום ביניהם לא היה לו בית כניסה לקטרג

 עכ"ל שם...,  ורבינו עטרת ראשנו ז"ל, וגם ה' חברים עמו, וחיי למר שבק 
 )פרשת נשא דף קכ"ח ע"א( "אנן בחביבותא תליא"כמ"ש בזוה"ק  כד
 גמ' יומא כב: כה
ו   עי' כוכ"א, ששון ושמחה, חידושין אות ט':  כו ', ְוָדְרש  ָנה" ְוכו  ָ ן ש  ת ָמְלכֹו "ב ֶ עֵּ ֱאַמר ָעָליו ב ְ נ ֶ ֶ ֶלְך ש  ֶ ל ַהמ  או  ָ דֹול ִמש   ם ִמי ָלנו  ג ָ ג ַ

ְנָאה ְוַה  ִעְנַין ַהק ִ ן ב ְ י־כֵּ ִ ְטא, ְוַאף־ ַעל־פ  לֹא חֵּ ָנה ב ְ ָ ֶבן ש  ינו  ַז"ל כ ְ ֹותֵּ ְך  ַרב  ל־כ ָ ד כ ָ ל ְוִנְלכ ַ ַ ם ִנְכש  ְנַאת ִחנ ָ ֹון ָהָרע ְוש ִ ַלת ָלש  ַעס ְוַקב ָ כ ַ
סו ק   ָ י ֱאֶמת ַעל פ  ִסְפרֵּ ָבא ב ְ ו  מ  ֶ נֹב ַלֲעמֹד"ַעד ש  ֹום ב ְ  )סנהדרין צה.(.  ַעד ַהּיֹום עֹוֵמד ַהֵחְטא ַההּוא - " עֹוד ַהי 

כ"ד אלף תלמידי ר"ע בימי העומר על שלא נהגו כבוד זה בזה ולא היה ובשביל זה מתו עי' ליקו"ה נזיקין ה"ד, י"א:  כז
כי בודאי היו צדיקים, אך הפגם שלהם הי' שהלכו בתוקף מדת הדין והסתכל כ"א בחבירו על הרע   וכו'.  ביניהם אהבה

ר התיקון  שלו ולא הסתכלו על הטוב שבכל אחד ועי"ז היה ביניהם שנאה. ומחמת זה מתו בימי העומר דייקא שאז עיק
ע"י בחי' השערות הנ"ל שצריכין להסתכל על הטוב שבכל א' אפילו כחוט השערה שעי"ז יכולין לעשות ממנו כלי להמשיך  
השגות אלקות על ידו ג"כ, כי באמת להמשיך השגות אלקות צריכין כלים רבים כידוע. ע"כ צריכין לזה קיבוץ ישראל  

כי בכ"א מישראל יש בחי' נקודה טובה מה שאין בחבירו כ"ש  ו. קדושים הרבה שיתקבצו יחד לדרוש את ה' ולבקש
וע"כ לא היה   !במ"א. וזאת הנקודה טובה שיש בכ"א היא בחי' צנור וכלי שהצדיק ממשיך על ידו השגות אלקות

והעיקר שיהיה ביניהם אהבה ואחדות בחי' אהבת החברים    וכו'.  !אפשר לקבל את התורה כ"א כשהיו ששים רבוא יחד
ועיקר האהבה ע"י השערות הנ"ל ע"י שאין מסתכלין על הרע שבחבירו רק עי"ז וכו'.  אהי קבלת התורה שעיקר

  ! אפילו אם נדמה לו שרעתו רבה אעפ"כ יחפש ויצא בו שערות טובות עכ"פ  !משתדלין בכל כחו למצוא בו טוב
אנן  " :ה התיקון שלהם ע"כ אמרכנ"ל. וע"כ תלמידי ר"ע שפגמו בזה ע"כ מתו בימי העומר דייקא כנ"ל. ורשב"י הי

 ל. היינו כנ" !"בחביבותא תליא



 ___________________ _______________________________  , תשל"הדברים )ח"ב(פרשת 

15 

עס איז אזעלכע דא וואס רחמנא לצלן גייט אויף זיי איבער יסורים אזוי לפעמים(  ש)כמו  
נישט מער ניין דאס וויל ער  -שאומר האדם לעצמו(  עד למצב כזה דרדרנתלפעמים )שדארטן 

מחלוקת  - קען דער רבי סובל זייןאיינ'חזר'ן זיך, יעדער זאך מען דארף )כמו כן(  ,ליידן
 !דאס קען ער נישט סובל זיין !נישט

דער מענטש פארגעסט זיך אינגאנצן, וויבאלד ער פירט מחלוקת, ער קען שוין 
פירט גאר א  ערן האבן זיך? נעגארנישט זיין קיין מושל אויף זיך, ווי קען ער גאר אינזי

 זיך זיך ער האטכט בן באמת זיך? אים דאן האנעענין פון א קריגעריי, ווי קען ער אינזי
 .ן זיךנעאיז אפגענארט, ער האט גארנישט אינזיעס  - ןנעאינזי

האט ער גוט פארשטאנען אז דעם  ,רבי נתן האט גוט אויסגעקוקט דעם רבי'נס זאך
איז איז דא ביים רבי'ן עס די אלע יסודות וואס  .רבי'נס זאך איז נאר תלוי אין אהבה

 .כחענין פון אהבה םדעדורך נאר 

)אז געזעהן    באלדכמה מאל וואס מען האט    (באומן  )בזמנו  געוועןאויך    עס איז ביי אונז

  .., געכאפט קלעפ)מן השמים( געכאפט קלעפ מען האט ,מחלוקת טויג נישט(

 נישט! –דאס נישט, קריגן זיך 

❖ 

 בוים עםצו איר האט די מידות פון ד פריער זעהט

דער האט געזאגט '  ;ווען מען גייט צום בוים  - כטדער רבי רעדט טאקע אין די מעשה
 :פלעגן אונזערע לייט זאגן .'מען זאל גיין דורך מזרח, דער האט געזאגט דורך מעריב

דער  - 'מקבל נותן מיטן'דאס איז דער  'מזרח ומעריב' - א"דער רבי זאגט אין תורה ל
אז מען זאל גיין אויף  -' מעריב'דער האט געזאגט א וועג פון  !משפיע און דער מקבל

און דער האט  ;וועג גיין צום בוים םא עובד השם, מיט דע -' מקבל'א וועג פון זיין א 
 ם!ם בויוועג וועל איך גיין צו םדעמיט געבן צדקה,  - נאר זיין א משפיע - ניין ,געזאגט

 
ִרים  :עי' חיי מוהר"ן אות רי"ח כח ֵ ש  ים ּכְ ִ ש  ְהיּו ַאנָּׁ ז ּתִ ַיַחד, אָּׁ ם ּבְ ֲחִזיקּו ַעְצְמכֶׁ ם ּתַ א ֲאִפּלּו   ,ַרק ַאּתֶׁ ּלָּׁ ְלַבד אֶׁ ִרים ּבִ ֵ ש  ְולֹא ּכְ

ְהיּו. יִקים ְוטֹוִבים ּתִ  ַצּדִ
 בעטלירס, אצל יום החמישימהשבעה  כט
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 - פון ר' רבי שמעון בר יוחאי און רבי ישמעאל די צוויי וועגן נעמען זיך טאקעאט 
 .לאין חז"ל איז שוין דא צוויי וועגן - 'הרבה עשו ולא עלתה בידם'

וואס קריגט איר זיך וואספארא וועג? זעהט פריער צו האט מען  -האט ער געזאגט 
  .בוים םגארנישט צוגיין צו דעאז נישט קען מען  – בוים עםדי מידות פון ד

איז  'אמת' און - ענוה ,יראה ,אמונה :בוים האט דאך גאר דריי מידות דארטן ערד
בוים!' פארוואס  םדי מידות פון דעהאט 'זעהט צו איר  !בוים םדער שורש פון דע

האט נישט די מידות פון אז מען  איז א סימן קריגט איר זיך פריער? אז מען קריגט זיך
 !בויםדעם 

איז געווען  - נאכדעם האבן זיי אנגעהויבן הארעווען, זיי האבן באקומען די מידות
צום  צווישן זיי אהבה, און אייניגע האבן שוין געהאט די מידות האבן זיי געקענט צוגיין

, האבן זיי געווארט ביז אלע האבן זיך דערהארעוועט אויף די מידות און זיי זענען בוים
 .צוגעגאנגען אויף איין וועג צום בוים, זיי האבן שוין נישט געקריגט זיךאלע 

דעם איז שוין ך נא – די קריג איז נאר געווען איידער מען האט געהאט די מידות
געווארן איין וועג, אלע האבן מסכים געווען אז אויף דעם וועג דארף מען גיין צום 

 .בוים

❖ 

 דריי כיתות חסידים

)לומדים, רבי'ן איז דען געווען אלע מענטשן גלייך? ביים רבי'ן איז געווען סוחרים  ביים  

  .נים(יכל המ

 
 "תנו: על זה( לה ע"ב דף ברכות) חז"ל בגמ'מצינו כבר שנידונו ב -ששני דרכים האלו; אם להיות 'מקבל'; או 'משפיע' כוונתו  ל

  לומר, תלמוד ככתבן, דברים  יכול מפיך' הזה התורה ספר ימוש  'לא שנאמר לפי לומר תלמוד  מה דגנך' 'ואספת רבנן
  חרישה  בשעת חורש אדם  אפשר אומר,  יוחי בן שמעון רבי  ישמעאל. רבי דברי  ארץ, דרך מנהג בהן  הנהג - דגנך  ואספת
 שישראל   בזמן  אלא  עליה?  תהא  מה  תורה  -  הרוח  בשעת  וזורה  דישה  בשעת  ודש  קצירה  בשעת  וקוצר  זריעה  בשעת  וזורע
 עושין ישראל שאין ובזמן' וגו צאנכם' ורעו זרים 'ועמדו שנאמר אחרים! ידי על נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין
  שנאמר   ידן   על  נעשית  אחרים   שמלאכת  אלא   עוד  ולא  דגנך'  'ואספת   שנאמר  עצמן   ידי  על  נעשית   מלאכתן  מקום   של  רצונו

 " בידן! עלתה ולא יוחי בן  שמעון כרבי בידן, ועלתה ישמעאל  כרבי עשו הרבה אביי, אמר  .'וגו אויביך' את 'ועבדת
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תות חסידים, א כתה יביי מיר איז דא דריי כ'דער רבי האט דאך אזוי געזאגט: 
ריים, א כתה וואס קומען הערן תורה, א כתה וואס זענען יוואס קומען כאפן ש

 .'אין הארץ! מיר איינגעבאקן

 .תות חסידים, נישט אלע זענען געווען גלייךיאיז דאך געווען ביים רבי'ן כ

אפילו יעדער איינער פאר זיך דארף וויסן אז    -  אבער דאס איז אלץ גערעדט געווארן
א  דאס איז - ווייט פון יענעםטאקע איך בין , ס עבודה'יענעמצו נישט צו  איך קום

 ;אלע גלייךזענען    -  קעגן התקרבות צום אמת'ן צדיק  ,צום צדיק  אבער  ;באזונדערע זאך
פון איז דער איז א צווייג, דער איז א בלעטעלע, א בלעטל פון א בלעטל, אבער אלץ 

ווי קענסטו זיך קריגן? דו מוזט דאך  ,פון איין שורש עס איז אלץ אזאון איין שורש, 
 אנקומען צום שורש!

, ער איז געווען פון לאהארון יער איז געווען פון די נושא ,געוועןרח איז אזוי גרויס וק
הארון, די  יאכט מענטשן האבן געטראגן דעם ארון, ער איז געווען פון די נושא ,קהת

  .העכסטע זאך

דו ווילסט זיין כהן  לב'נה?!ו'ויקרב אתך ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשתם גם כה
ווילסטו זיין א כהן אויך?! און ער איז  ,העכסטע זאך די -הארון  יאויך?! פון די נושא

ער האט יעדן איינעם איינגערעדט, דו מיינסט איך קוק  )מהלך( דאך געגאנגען מיט א
דער חולק זאגט   .אויף זיך? זעהט וואס ער האט געמאכט פון אונז, איך בין אייך געטריי

 - איך בין דאך אייך געטריי, איך מיין דאך אייער טובה ..ער מיינט זיך אז דאך נישט
 ן.והזעהט וואס ער האט געט

❖ 

 וועט דיר ווערן לעכטיג! -קויף דיר א שערי ציון 

, לגר' יצחק בער'ן מיט ר' יקותיאל'ןפון  - מען האט גערעדט פריער פון טירהאוויצע
געווען יונגער אסאך, אפילו ר' יצחק ר' יקותיאל איז    ,זיי האבן נישט געקענט דעם רבי'ן

 
 מדרש רבה במדבר יח, ג לא
 י- במדבר טז, ט לב
 ב נולדו מברכתו של ר' יקותיאל המגיד מטירהאוויצע ונקרא על שמווהוא ואחיו ר' יצחק ד לג
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 - 'קירזשנער'געוועזן א גאר טאטע איז  זייער .בער האט אויך נישט געקענט דעם רבי'ן
 .'א היטל מאכער'הייסט דאס 

אין טעפליק איז געווען אזא מחלוקת   -  (כנ"ל)אז ר' יצחק בער איז אוועק קיין טעפליק  
האט מען ארויסגענומען ר' יצחק   -  בשום אופן אויסהאלטן  אז מען האט נישט געקענט

 .לדליאיז געווארן שטעס , )שלום(, האט ער געמאכט 'ןבער

אז ר' יצחק בער איז אוועקגעגאנגען קיין טעפליק האט ר' יקותיאל זייער געוויינט, 
"קויף דיר א שערי ציון און דער ברודער פארט אוועק פון אים, האט ער אים געזאגט:  

וועט דיר ווערן  ג!!"-י-ט-כ-ע-וועט דיר ווערן ל ,שטיי אויף אלע נאכט חצות
האט ער זיך מיט אים געזעגנט! ער האט אים איבערגעלאזט דעם  אזוילעכטיג! 

 געזעגנהייט!

 

 

 

 

 

 

 

 
התנגדות,   עס איז געווען אין די צייט פון די גרויסע התנגדות, איז געווען אין טעפליק א געוואלדיגעעי' טעם זקנים קו' א':   לד

פון טירהאוויצע קיין טעפליק, האט ער געמאכט שטיל, אז ער איז געקומען )ר' יצחק בער(  האט מען איהם ארויסגענומען  
איז געווארן שטיל, אפילו די מתנגדים האבן געהאט פאר איהם דרך ארץ. רבי יצחק בער ליגט טאקע אין טעפליק, ער 

לע מתנגדים האבן געהאט פאר איהם דרך ארץ, און ער האט טאקע געמאכט איז געווען אזא מין ליבליכע מענטש, אז א
"ר' יצחק בער, ווען איר זאלט נישט זיין שטיל, ווען ער איז געקומען איז געווארן שטיל! זיי האבן איהם אזוי געזאגט;  

 קיין ברסלב'ער חסיד, וואלט איר געווען א רבי אויף אלע רבי'ס"!
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