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 67גליון: 

 
 ל. ב() הדבר אשר צוה ה"זה "
כלל , וציווי ה' עושים הדיבור שבכוח 'דיבור'מלשון:  הדבר''

'כל העוסק )מנחות קי"א.(: ים בו, וכדבריהם להמצוות כלו
ובליקו"מ )כ"ב ט(: שבכל  .בתורת חטאת כאלו הקריב חטאת'

, מלבד ציווי המצווה, כגון: ישנם דיבורים סביבות המצוהמצוה 
 דיבורי התורה שסביבות המצוה.  ', ושארוידבר ה' אל משה

 ."'אשר ציוה ה', בו כלול דיבורמלשון  'הדברוזהו: זה '
ר')סנהדרין ח.(: ע"ד מאמרם  'רב  ד  " לשון 'הדבר"או ייאמר;  ב   ד 
שהחכמים וגדולי ישראל הם מלשון הנהגה ומלכות,  'אחד לדור

 .נדרים ריש פרשת זה , המרומז בפסוקאלו שמפרים את הנדר
 

 )ל ג( "ככל היוצא מפיו יעשה"
ימי שנותנו בהם ', ע"ד הכתוב )תהלים צ(: "שבעים'" גימ' ככל"

", מספר הרומז על ימי חיי האדם, וכל עמלו של שבעים שנה
', 'כל עמל אדם לפיהוע"ד הכתוב )קהלת ו ז(:  דיבורהאדם הוא ה

. וכן )משלי 'אין בין המתים לחיים אלא דיבור בלבד'ובפס"ר: 
סגולת האדם '. ובספר החינוך )תר"ז(: 'מות וחיים ביד לשון'יח(: 

, וכן כל הנבראים'לגודל שבחו הוא הדיבור, שהוא יתר בו על 
 באריכות בספה"ק. 

שהדיבור זה  'היוצא מפיו יעשה'' ימי שני חיי האדם, ככלוזה: '
 . שייתו ומהותועצם ע

    

 )ל ג( "ככל היוצא מפיו יעשה" 
. וכן פיו לשטן''לעולם אל יפתח אדם במאמרם )ברכות י"ט(: 

, עיי"ש. ויעויין א"ר יוחנן מנין שברית כרותה לשפתייםשם: 
'ודבר ידוע כי הדיבור יש לו ברבינו בחיי )בהקדמה לפ' ויגש(: 
', וכן הוא בעוד דברי רבותינו כוח גדול, הן לטוב והן להיפוכו
 ובזוהר הק' מגודל כוח הדיבור.

יעשה' שהדיבור שיוצא מפה האדם, ' – 'ככל היוצא מפיו'וזהו: 
  .לפעול לטוב ולמוטב -עשיה יש בידו כוח של  –

 שהדיבור הוא כלי השפעכן אפ"ל; ע"פ המובא בליקו"מ )ל"ד( 
לפי הדיבור,  – 'ככל היוצא מפיו'להמשיך השפעתו ית', וזהו: 

 .השפע שבדבר –נמשך העשייה כך  -' יעשהכן: '
 

ביום שמעו... לא יקום... וה'  "ואם הפר יפר אותם אשה
 )ל י"ג( יסלח לה"

' שיש להתוודות על חטאיו באותו וידויכבר מובא על מצוות '
, על הא דמובא שבכל החפץ חייםהיום דייקא, וכמובא בשם 

אדם עושה תשובה לילה נכתבים מעשי האדם בשמים, וכשה
הם  –הם נמחקים, אך האדם שמתוודה לפני שינתו על חטאיו 

במעלת נייר  :והוא ע"ד המובא בפרקי אבותבכלל לא נכתבים, 
 מדברימאריך בענין זה  רבי לוי יצחק בנדר. והיה חדש ולא מחוק

על הווידוי באותו היום שמוריד את החרון אף, שהקב"ה הזוהר 
 מהאדם בעצמו. וכבר שמע אות כביכול אומר למקטרג שהוא

של  'ביום שמעו' :וזהו שאנו רואים בפסוקים אלו את הדיוק
'אישה הרומז על הקב"ה כביכול, כמובא. ואז:  ,אישה או אביה

 . כי זה ביום שמעוסליחה לכנסת ישראל,  –' הפרם וה' יסלח לה
 

ה' את משה בין איש לאשתו בין  "אלה החקים אשר ציוה
 )ל י"ז( אב לבתו. בנעוריה בית אביה"

וכמובא ימי הנעורים' עיקר הקירוב וזמן עבודת האדם הוא ב'
, ועוד. ובספר המידות גירסא דינקותאע"כ מגודל המעלה של 

'העבדות שאדם עובד את ה' בימי בחרותו, כל )תשובה ע"ג(: 
. וכן הוא יום ערכו יקר משנים רבות של עבודה לעת זקנותו'

 בתשובה כמובא על תשובת המשקל שהעיקר זה בימי נעוריו.
הקשר  – 'החקים אשר ציוה ה' את משה בין איש לאשתו'וזהו: 

העבודה. אך  זמן ' שאז עיקרבנעוריה' –של הקב"ה עם ישראל 

 בניהתאספו שכוהגיע פעם ה'חפץ חיים' לעיר לידא. 
 :להם עובדה זו העיר לשמוע את דבריו, סיפר

והמים היו  ,למקוה 'ראדין'פעם נכנסתי בעיר מגורי 
קרים. שאלתי את בעל בית המרחץ: מדוע המים כל 
כך קרים? והוא ענה לי: רבי, בנאמנות, את כל המים 

 שפכתי למקוה. 'דוד החם'שהיו ב
ומיששתי אותו ונוכחתי  'דוד החם'ניגשתי אל ה

לדעת שהדוד של המים החמים הוא פושר. עתה 
פושרים ששפכו ממנו לתוך ההבנתי מדוע המים 

  לא הצליחו לחמם את מי המקוה הקרים. המקוה
 ם פושרים אין בכוחם לחמם מים קרים. מי -
 ,כדי לחמם את מי המקוה הקריםשהסברתי לו: ו

צריך שהמים ששופכים מהדוד החם יהיו רותחים או 
 חמים מאוד, רק באופן זה יתחממו המים הקרים.

צרה ליעקב", ורבים  המשיל זאת החפץ חיים; כש"עת
מבני ישראל אינם דבקים בתורה, הם שרויים בקור 
וקיפאון מתורה ומצוות, והדרך לקרבם הוא הוא 

 מה של היהדות.לחמם את ליבם בחּו
ובאיזה דרך נצליח בכך? רק כאשר גם אנו נהיה חמים 
ולוהטים באש קודש, כאשר נכניס חמימות 

ם נוכל להעביר חום זה ג ,להבות בעבודתנותוה
לאחרים. אם נהיה פושרים, כאותו דוד מים שעמד 
במקוה בראדין, לא נוכל לחמם כלל וכלל את ליבם 
הקפוא והאדיש של אלו אשר נצרכים להיכנס לגבולי 

 הקדושה גם הם. 
אנו מלהיבים את  ,כן, בחמימות ובהתלהבות הלב

בנינו, וכל  ,הרחוקים ואת הקרובים לנו, את בני ביתנו
 אלינו.  הקשורים וכרוכים 

 
 הברכות הגנוזים באור הפנים

 ,לעצמינו ,אלא עוד יותר לנו ,לאחריםאך לא רק 
 רהחמימות וההתלהבות לדב –משפיע האש קודש 

  .בקדושהש מצוה ולכל דבר
 

להשם יתברך,  בתבערת הלבמתלהב האדם שבזה 
  .קנ"ו()ליקוטי מוהר"ן בכוח הזה נטהר הלב 

ה ורה או לתאויכי נגד שנתלהב ונבער לעב" ובהמשך;
נגד זה צריך רעה, חס ושלום, שמזה נטמא לבו, 

ועל ידי זה יטהר  .שיתלהב ויבער לבו להשם יתברך
)במדבר ל"א(: "כל אשר ]בפרשייתנו[ לבו, כמו שכתוב 

  יבא באש תעבירו באש".
כי על ידי חמימות הלב, על ידי זה ": שם ובביאור

ויר, ומאה. כי טבע האש שמגרש האומגרש רוח הט
בת מה יכמו שנתברר לחכמי היסודות, כי זהו ס

פה על ידי שמדליקין מה שזורין ישיורה הקני שר
ח ו(. כי על ידי כ= חומר נפץ למעלה )דהינו הפילוור

דוחה את הדברים יר וויר, והאווהאש, בורח הא
תברר בחוש שמלאו בהם את הקני שרפה, ועוד נ
ויר, על כן ומכמה דברים. והכלל, שהאש מגרש הא

הרוחות החמימות שבלב שבוער להשם יתברך, מגרש 
שהם אויר, הינו שמגרש את רוח הטמאה, ועל ידי זה 

 ".נטהר לבו
 

 להפוך את האש לקדושה
הבה ונתבונן על מעלת אותה חמימות והתלהבות של 

 ,בכוחה לכבות אש התאווה, אשר זרהשקדושה, 
 ,הרנ"ת המרווים ומחיים את הנפשתמצית דברי מוב
 הלכות יין נסך ג א(: )הלכות ליקוטי ב

להתגרות  הגבורות והדינים כשמתגברים כנגד האדם
חמימות  היש להפוך את אות באדם ולהפילו ח"ו,

ה והדבר ושה, שיעשה המצווורתיחת הדמים אל הקד
וזה  .השבקדשה בחמימות הלב ובהתלהבות גדול

מצות כ ולא לעשותה .ה והעבודהוקר שלמות המצויע
  .מדהואנשים מל

המצוות  יש להתגבר ולהשתדל לעשות את כי
  -דווקא בכך שזה נמשך  - בחמימות והתלהבות הלב

והוא  ,תאוות רעות ח"ו שלחמימות כנגדו  שמתגברים
ה ועושה המצווהפכם אל הקדשה, ומתגבר כנגדם מ

 .הבשמחה והתלהבות גדול
, 'אלקיך בכל לבבךואהבת את ה' ' וזהו מה שכתוב:
כי  .ביצר טוב וביצר הרע ,בשני יצריךודרשו חכמינו: 

רתיחת הדמים אל את  – היצר הרעאת ך והפליש 
שיבער הלב בשלהובין  .שהושה, אל האהבה דקדוהקד

בחסד  יתכללושהגבורות . דרחימותא לה' יתברך
קר ישמאל בימין, שזה עלהכליל , ובאהבת ה'

עזה כמות אהבה כי ' מה שכתוב:וזה . מות כידועיהשל
, שתהיה האהבה 'קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש

רתיחת  אש בהפיכתרשפי אש,  :לה' יתברך בבחינת
 ...שהוקדל של היצר הרעהדמים 

 

 דיברתי בלשוני –חם לבי בקרבי 
ליקוטי ועוד במעלת פנימיות ההתלהבות דקדושה ב

החיה את בן השונמית, אלישע בעת ש (צ"ב)מוהר"ן 
, )מלכים ב ד(: "וילך אחת הנה ואחת הנה"בו ב וכת

קדושות  יש התנועות הו ,שהתלהבות דקדושה
 בכוחם להחיות מתים. 

שבהתעוררות  ,במוחש דבר הנראהוהרי זה 
ובהתלהבות האדם הוא חי, תורתו, תפילתו וכל 

 . , בשמחה ובהתלהבותדתו הם בחיות דקדושהעבו
כל שורש הדיבור שאנו כה : ליקו"מ רל"ט() ועוד שם

 מרבים דרכו לעשות דברים שבקדושה שורשם הוא
בור הוא מחמימות, יכי הד" :להבותתבחמימות ובה

כמו שכתוב )תהלים ל"ט(: "חם לבי בקרבי בהגיגי 
   ."תבער אש דברתי בלשוני", והוא שלהובא דנורא

י"ט(: )ליקו"מ מובא על כוחו של דיבורים חמים בר וכ
שאפשר להפיג חמימות יצר הרע בחמימות דיבורי 

הלים ל"ט( "חם לבי הכתוב: )ת ע"ד ,לשון הקודש
 .דברתי בלשוני" - בהגיגי תבער אשבקרבי 

 

 לעשות את עצמו כאילו...
איך  ,מגיעים לזאת החמימות היאךו, וישאל השואל, נ

 זאת ההתלהבות דקדושה? משיגים 
נת העצה והפיתרון, וכך המה אך גם לזאת נית

לפעמים אין לאדם שום הדברים בשיחות הר"ן )ע"ד(: '
לעשות לעצמו  םלה, וצריכייהתלהבות בהתפ

לה. כמו למשל יהתלהבות וחמימות ולב בוער להתפ
גז עד שבא ושנמצא לפעמים שהאדם עושה לעצמו ר

בכעס ונתרגז, כמו שאומרים העולם בלשון אשכנז 
גז". כמו כן ממש בקדושה ואיין ר "ער שניצט זיך

גז ון התפלה צריכים לפעמים לעשות לעצמו ריבעני
 ...בורי התפלהיויעשה לו חמימות ותבערת הלב בד

ועל ידי זה יבוא אחר כך באמת להתלהבות וחמימות 
הלב בהתפלה, ויזכה שיבער לבו להשם יתברך, 

 ה.ויתפלל בהתלהבות גדול
ח פן לשמ  ול בשום אאינו יכוש ...וכן בענין השמחה

עצמו, אז עצתו שיעשה עצמו כאלו הוא שמח, ואף 
ין אין השמחה באמת בלב, אף ילה עדיעל פי שבתח

על  ,על פי כן על ידי שעושה עצמו כאלו הוא שמח
 באמת לשמחה.  ידי זה יזכה אחר כך

ד גם בכל הדברים וועצה זאת היא עצה גדולה מא
לו ילעשות עצמו כא לה צריכיןישבקדושה. שבתח

זוכין  ואחר כך ,הוא להוט אחר אותו הדבר שבקדושה
 ."באמת לזה. והבן מאד

השבוע את הפסוק בתורה: 'כל דבר  םכשאנו קוראי
נתחבר לאותו  –אשר יבא באש תעבירו באש וטהר' 

 אש טהור, אש של מצוות ומעשים טובים, ובכך נעביר
 בהכניסנואת האש זרה, החמימות והתאוות רעות, 

 לאש קודש.   -ש זו א

 

 ַאֶׁלעכִטיֶגערַׁשּבת

 

ִניֵני הּׁפְּ ָׁ ש  רְּ  ַהּפַ
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 ל'בית אביה'כל זמן שהוא חי והוא קשור הא ד מכך, לב האדם ייפולבל  
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 )לא ב( "נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך"
' דיניםלשון'  'מאת המדינים'', תקומההמתקה ו' שורש תיבות –" נקמת נקם"

בהסתלקותו של משה, וכדברי  – 'ואחר תאסף אל עמך' :שיומתקו הדינים ע"י
' שקברו של משה היה מוכן שם 'מול בית פעוררש"י )דברים ל"ד ו( עה"פ 

מששת ימי בראשית לכפר על מעשה פעור. ובזוהר )ח"ב פח(: על הסתלקותו 
 - ן דעלמא, ודינא לא שלטא ביה''והוא טמיר מכל טמיריוקבורתו של משה: 

 המתקת הדינים בפטירתו וקבורתו של משה.
 

 )ל"א ג( "החלצו מאתכם אנשים לצבא"
, שבכוח הזריזות אפשר זריזות' לשון זריזו' - החלצובתרגום אנקלוס על '

 ויעיין בארכה בספר ארחות צדיקים(.וכמובא במעלת הזריזות )לנצח במלחמה, 
 

 )ל"ג א( "אלה מסעי בני ישראל"
' וכו' עיי"ש. 'למה נכתבו המסעות הללו להודיע חסדיו של מקוםבדברי רש"י: 

' הוא ל''שראי' י'נב י'סעמ'' ה'לאואפ"ל; דראשי תיבות, וסופי תיבות של: '
וקא בתוך חיזוק הנלמד מכך דדחסדיו של מקום. ונקודת  – 'חסדי הוי"ה'

 .המסעות והטלטולים נמצאים חסדיו של מקום, וכמובא כאן ברש"י ,הקשיים
  'בצר הרחבת לי'ויעויין בליקו"מ )קצ"ה( עה"פ 

 

 )ל"ג י"ח( "ויחנו ברתמה"
'מה יתן לך ומה יוסיף של מרגלים, שנאמר:  'לשון הרע'בדברי רש"י: על שם 

עולה  'לשון הרע'', והנה: לך לשון רמיה חיצי גבור שנונים עם גחלי רתמים
 . ארבעה עשרה בחנייתם' שזו: 'ארבעה עשר' ועוד ברתמהבמספר כתיבת: '

 

 )לג: כ"ג כ"ד כ"ח( "ויחנו בהר שפר... ויחנו בחרדה... ויחנו במתקה"
את : היו חונים במקום שהיה שם יראות רעות, ועובדים ה'קדושת לוי'בדברי 
האהבה עבדו במידת  אהבות רעות. וכן במקום שהיו שם בחרדה" ביראהה' "
 "שפר". –ההתפארות , ובמידת "מתקה" –

שע"י שהצדיק מגלה את ההתפארות של ואפ"ל ע"פ המובא בליקו"מ )י"ז(: 
 'בהר שפר', בריש: סדר הפסוקים. וזהו השי"ת, מתגלה היראה והאהבה

 אהבה –'מתקה' . ולאחמ"כ: יראה –' חרדה, ולאחמ"כ: 'ההתפארותהרומז על 
 , כידוע.  שיראה קודמת לאהבה –
 

 )ל"א ד( "אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלוח לצבא"
הירא ורך מי האיש " :אפ"ל בהקדם על הפסוק הנאמר במלחמה )דברים כ ח(

 .שזהו ענין תשובה (י"א)ליקו"מ : ובסוטה מג() 'הירא מעברות שבידו' "הלבב
דהא  ,התחלההרומזת על  – האות הראשונה' ַאלף'מלשון:  –' לףא  וזהו '

כל הגרים ובעלי : (גרים ב י"ח)ה "בליקו ,העושה תשובה הוא כקטן שנולד
ובעת יציאת מלחמה הא  .דמי כקטן שנולדוגר שנתגייר  הם בחינתתשובה 

, מ"ט שערי תשובהנגד  מ"ט-: אותיות: ללמטה''. ו'ַאלף עשו תשובה, וזהו:
הה' תלויה מפני מה רגל  :(מנחות כט) מובארומזת על התשובה וכ ה'ואות 

באויר וישנו פתח קטן למעלה, שאם ירצה לשוב בתשובה יש לו מקום 
 . ענין התשובה –טרם צאתם למלחמה  - 'אלף למטה'וזהו:  .להיכנס

 

"ולא תסב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבותיו 
 ()ל"ו ז ידבקו בני ישראל"

פקידו ויעודו הוא בעבודתו הנמשך משורש תדהנה ידוע שכל אחד יש לו את 
יין בלקט אמרים )ב נח(: על מאמרם ואו מגלגוליו הקודמים, ויע ,נשמתו

. ובדברי הזוהר הק' שם ש'אל ישנה אדם מאומנות אבותיו')ערכין ט"ז.(: 
על 'פוקד עוון אבות )יתרו צא. שער הגלגולים הקדמה ד' וה'( על הפסוק 

' שזהו הצלחתו של אדם אבקרוי ' ראשוןשה בנים על שלשים ועל רבעים'
 . ע"פ סוד גלגוליו הקודמיםבאמנות אבותיו 

שכל אחד יש לו תפקידו  'ולא תסב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה'וזהו: 
'כי איש בנחלת מטה אבותיו ואין לו להיכנס למטה חבירו, ובהמשך הפסוק: 

 .הקודמים 'גלגוליו' אבותיולפי ' עבודת האדם הואכן ש :לפי דברינו ידבקו'
יין ווכמובא, ויע נמשך ה שהואמ   –; שעבודתו של כל אחד הוא לפי או יאמר

'אין אדם לומד תורה אלא בספר לקט אמרים )שם סו(: על מאמרם )ע"ז י"ט.( 
' שכל אחד עם לימודו הוא, איש על מחנהו ואיש על דגלו. ממקום שלבו חפץ

ה רצון' –' ָאבּו'' מלשון אבותיו' – 'במטה נחלת אבותיו ידבקו'וזהו  ' דלמ 
 לשם יידבק. -בעבודתו ית' שהאדם חפץ 

      
   
 

 
 
 
 

 

 "ִקינֹות"
 אותיותׁ

  "ּקּוןיתִּׁ"
 

 ליקוטי מוהר"ן רמ"ז() 
 

 בתוך הצער והכאב
הישועה  תנמצא
 ! תקווהוה

ִרים ! ִדים ְיק  ז ה  ְיל  ה ה  ׁש  ק  ּיֹום ה  ׁש יֹום ִתְׁש  –ִהנ ה ָאנּו ׁשּוב ב  ִמְקד  ית ה  ן ב  ל ֻחְרב  ל ע  ב  ר ְוא  ע  ל צ  ה ְבָאב, יֹום ׁש  ע 
ל.  א  ם ִיְשר  רֹות ע   ְוצ 

ל ב, ִלְבּכֹות ע   נ ת ה  ּו  ה ְוִקינֹות' ְבכ  יכ  ת 'א  ֲאִמיר  ב יֹום ז ה ל  יט  ְצִלים ה  יּו ְמנ  ה ה  ֲעש  י מ  ית ֲחִסיִדים ְוַאְנׁש  ן ב  ל ֻחְרב 
ר ז ה. ָאנּו סֹוְבִלים ִמּיֹום מ  ִבים ׁש  ר  רֹות ה  צ  ׁש ְוה  ִמְקד   ה 

ג ְלהִ  י ה נֹוה  ב ה  ְסל  ן ִמְבר  ת  ִבי נ  ְדרוֹ ר  ג ר ְבח  ה ְבָאב ,ְסת  ב ִתְׁשע  ר  ע  ל  ,מ  ִליׁש ע  עֹות ׁש  ּיֹום ִלְבּכֹות ִבְדמ  ד ֲחצֹות ה  ע 
ל  ל, ְוע  א  רֹות ִעם ִיְשר  ל צ  ִית, ע  ב  ן ה  ִדיִקיםֻחְרב  צ  ל ה  ם ׁש  ת אֹור  מ  ֲעל   .ה 

ת ִלבִ  ר א  ר  ר ְלק  יִני י כֹול יֹות  ר: א  א ְוָאמ  ט  ְך ִהְתב  ִקינֹות, ְוכ  ת ה  ֲאִמיר  ִרים ב  ְמצ  ין ה  י ב  ה ְבָאב, ּוִבימ  ק  ְבִתְׁשע  י ר 
נּו ינ  א  ה ׁש  ִית מ  ב  ן ה  ל ֻחְרב  ת ֲחצֹות, ִלְבּכֹות ע  ה ִבְתִפל  נ  ש  ל ְימֹות ה  ִריְך ִלְהיֹות.  ּוְבכ  צ   ְּכמֹו ׁש 

ה ְבָאב ה ל ִתְׁשע  י ְתִפלֹות ע  ר ִלקּוט  פ  ת ּוְבס  ֱאמ  ְך ה  ר  נּו ד  ְמד  ינּו ּוְתל  ל  ם ע  ח  ׁש: "ּוְתר  נ פ  ְפכּות ה  ל ל ְבִהְׁשת  ּוא ִמְתפ 
ה" וְ  יכ  ר "א  ה ְבָאב לֹומ  ט  ְבִתְׁשע  ת... ּוִבְפר  ל ע  ׁש ְבכ  ִמְקד  ית ה  ן ב  ל ֻחְרב  יְך ְלאֹונ ן ּוְלקֹונ ן ע  ר  "ִקינֹות"א  ְבל ב ִנְׁשב 

ה ב   ט  ְוִנְדּכ  ה, ְנב  י י ׁש ִתְקו  ר ִפינּו אּול  פ  ע  ן ב  ם, ִנת  ש  ח ְפנ י ה  ִים ֹנכ  מ  נּו ּכ  ֲאִמתֹו. ְוִנְׁשֹפְך ִלב  ת ל  ינּו ֱאמ  אׁש  ׁש ר 
ה ִעי ְרב  ר ח  ִנים ֲאׁש  ה ׁש  מ  ר ז ה ּכ  ט, ֲאׁש  ל ּוִבְפר  ינּו ִבְכל  רֹות  ם ִרבּוי צ  ל ֹעצ  נּו ע  ית  י ב  ְתל  נּו ְבכ  ׁש  ית ִמְקד  ם ב  מ  נּו ְוׁש  ר 

נּו". י ה ל  ה ה  ְברֹו.... אֹוי מ  ה ְמח  תֹו ְמֻרב  ר  ל יֹום צ  ּי ינּו, ּוְבכ  ית ח  בֹוד ִמב  ל ּכ   ְוִנט 
ְכׁש   ה ע  קֹור  ה ׁש  ל מ  א ע  ל  י ה, א  ה  ן ׁש  ֻחְרב  ל ה  ק ע  ינֹו ר  ה ְבָאב, א  נּו ְבִתְׁשע  ת  תּוב ְבלִ ו, ּוְכמֹו ׁש  יְתִפל  י מוהר"ן יּכ  קּוט 
ִית. ב  ן ה  ת ִבְני  ינּו א  ֲעֹוֹנת  ה ב  ִליל  ב ח  ּכ  ֹּלא ְנע  נּו ְלקֹונ ן ׁש  ּי ׁש ל  ל ק ב 'ס"ז(: ׁש   )ח 

כֹות )ְרא י ֲהל  ן ְבִלקּוט  ת  ִבי נ  ב ר  ּכֹות  ה ׁש  ּי ם מ  ל עִ "י ה ה(: ּוְנס  ה ְבָאב ּוב  יּוְכל  ִקינֹות ְבִתְׁשע  ר ה  ם ק  ִרים ה  ְמצ  ין ה 
ה, ּכְ  י ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוב  ְּיִמין ְבסֹוף ְּכד  ְמס  הּוא  היכ  א  מֹו ׁש  ּסֹוףׁש  ְּיִמין ב  ְמס  ִקינֹות ׁש  ל ה  לּול ִמּכ  יָך ' :ּכ  ל  נּו ה' א  ֲהִׁשיב 

נּו בְ  ת  נּו ִבְבִכּי  ת  נ  ּו  ר ּכ  ם', ִּכי ִעק  ד  ינּו ְּכק  מ  ׁש י  ד  ה ח  יו ְונ ׁשּוב  ל  נּו א  ְּיִׁשיב  ְך ׁש  ר  יו ִיְתב  ֲחמ  ר ר  י ְלעֹור  ִקינֹות ְּכד  ה 
ת ֱאמ  ל ִּכי - "ב  י ע  ה ְיד  ְתׁשּוב  י ה  בֹוא ֲהר  ה ת  ְגֻאל  ָאנּו ה  ִפים ֹּכה ׁש  יה   ְמצ  ל   .א 

ל ל נּו ּו ִנְתפ  ׁש  ית ִמְקד  ן ב  רֹוב ְלִבְני  ה ְבק  ִנְזּכ  ה לְ ׁש  מ  ְגֻאל  ְשל  ן הה  רֹוב ָאמ   .ְבק 

     

ִאיִריםּׁׁפּוִריםיסִׁ  מְּ
 סיפוריׁפרשהׁבמשנתׁרביה"קׁמוהר"ןׁמברסלבׁותלמידיוׁזי"ע

 

ךְּׁ ֵ ש  ִניֵניֶׁהמְּ הּׁפְּ ָׁ ש  רְּ  ַהּפַ

 

 )ל"א ב( "אחר תאסף אל עמך"
 ! רצוני להתאכסן אצלך

של ר' נחמן שטראקס הידוע מפרשת היה אחיו ) ,רעהחסיד רבי נחום שוסטהיה זה בשנת תרצ"ו, 
 הלך לבית עולמו. שהיה ידוע בתמימותו הרבה בעבודת השם נכדו יאסלע שוכמאכער(

את  ; היה זה באותו לילה שנפטר רבי נחום, ראיתירבי לוי יצחק בנדר זצ"ל סיפר לימים החסידוכך 
רבי אברהם אמר לי:  ,את מוהרנ"ת( ששימשבנו של רבי מטולשין ) בחלום רבי אברהם ב"ר נחמן
, הרי אתם מתאכסנים אצל רבי נחום שוסטער שאלתי אותו: "ר' אברהם " ! "רצוני להתאכסן אצלך

 לי מאומה. הוא לא השיב ? !" 
: "מדוע משנים להתאכסן אצל ר' נחום, שאלתיו בחלום בחיים חיותו של רבי אברהם, הוא נהג

 ? !" הוא לא השיב מאומה. םאכסנייתכאתם את מקום 
איננו בין החיים  מי יודע אולי נחום שוסטער כברם ? בקומי בבוקר, הרהרתי בלבי: "מה פשר החלו

 ? !" כך חשבתי בלבי בקומי בבוקר.
א בכל יהקומוניסטע"י שלטון  מאוחר יותר בעת יציאתי לחצר בבית האסורים )רבי לוי יצחק נאסר

ת לחצר למשך עשר המאסר רשאים האסירים לצאבבית  – (באומאן בעוון הפצת תורה ויהדות
הבטתי החוצה מבעד לחלון, ובאותו הזמן התהלך ברחוב החסיד רבי ברוך געצע'ס, תוך  דקות.

מבעד לחלון חזר  . ושרבי ברוך הבחין בי מביט"! שהוא קורא בקול רם "נחום נסתלק לבית עולמו
 סתלק" !"נחום ה בקול רם:

כוונתו כנראה ש  ? של רבי אברהםנתו וזאת: מה הייתה כו והיה רבי לוי יצחק מוסיף כשסיפר
בזה העולם  בשבחו של רבי נחום, לאלו דרגות ומעלות נשגבות יכול האדם להגיע שנספר הייתה

 הבנתי ממראה החלום...!כך  –
בעולם ! הפטיר והוסיף  שעשה כל כך הרבה טוב איש פלאי, יהודי פשוטהיה  –"נחום שוסטער 
 טעם זקנים(ע"פ )                                                                                                                         .רבי לוי יצחק

 

 (י"ז. ל"ב)במדבר  "ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל"
 

 ! באותה שמחה וחן של קדושה
החסיד רבי סיפר  – רבי נחמן מטולשיןפעם בליל יום כפור אחר תפלת מעריב, פנה אלי היה זה 

ע לי להוציא ולשפוך החוצה את יואמר לי: "אייזיק בא נא בבקשה וסי ן,אייזיק אייזנשטיין מאומא
 מתפללי "הקלויז"לת ידים של שהתמלאה ממי נטי - המים שבחבית הקבועה בפתח בית הכנסת

 .שרחצו ידיהם לפני התפלה
רנקראת חבית זו בשם " ינה:אוקראבבלשונם  בלשון צחות "בא נא ותהיה י רבי נחמן ", ואמר לִצב 
רשליח    ."()ציבור ִצב 

י תשתחבו בלקח מקל ארוך  ,'קיטל'את ה רבי נחמן נאה דורש ונאה מקיים, מבלי לשהות זמן, פשט
צד אחד של המקל על כתפו  כנשיאת המרגלים את פירות ארץ ישראל, שם ;וכך, ת החביתוידי

 .ו הוציאו את המים לחוץ ושפכוהוייחדשניהם ו, רבי אייזיק על כתפי הניחהשני  וצידו
ספר לומר את כל והחל  של יום הכיפורים, את הקיטלשוב לבש את מלאכתו זו, רבי נחמן ם יכשסי

 כדרכו.מרובה , ואמרה בהתלהבות בליל יום הקדוש התהלים כנהוג
נהג בכל זה בפשיטות ותמימות רבי נחמן מטולשין ואמר:  הפטיר ,מעשה זורבי אייזיק פר יכשסו

לאמירתו את  ,סחיבת הדוד ושפיכת המים בין -אצלו לוק יתן להבחין שום חיעד שלא נ -כל כך 
ללא  , ובהתלהבות של מצוהשה נפלאובחן דקד ,פשיטותבלים, שאת שניהם עשה בתמימות והתה

 שום הבדל.
 

 )ל"ו ח( "וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל"
 ! ה' יכול לשלם לשנינו

 

עוד ש :נותנת הסברהש -מחשובי החסידים היה לברכה, -רבי משה ליב קארסינסקע זכרונוהחסיד 
 . רבי נתן זי"עורנו ממלהסתופף ולקבל זכה 
היה איש אמיד וזכה לחמשה בנים חשובים, אחד בשם רבי יצחק שנתלה בידי  ,משה לייברבי 

רבי רבי נחמן, בשם:  ועוד בניםהיה איש חשוב מאד. שיה, יבמלחמת העולם השנ ימ"ש הנאצים
 ה' גדולים.  מרדכי ור' ישראל שהיו עובדי

 ומכך התפרנסו. מנהלת את החנותאשתו כש ,שב כל היום על התורה ועל העבודהירבי משה לייב 
את עוזרת לחתן פנתה אליו אשתו ושאלתו, מאחר שאני עובדת ודואגת לפרנסה ו בהזדמנות

תן לי חצי י, אם כן רוצה אני שתהשםד את והילדים, וכל זה הוא כדי שאתה תוכל לשבת ולעב
כר שלם שויכול לתת  ,לה: ה' גדול הוא מאד ואמררבי משה לייב דה משכר עולם הבא שלך, עוד

 . מדיבורים אלו מאוד אשתווהתעודדה  פייסהתהלשנינו, 

 

 

 

 

    

 

ֵאב לַׁהּכְּ ֶ הׁש  עָׁ ש ְּ בּׁתִ אָׁ  ּבְּ

 

file:///C:/Users/This_User/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_14_0.htm%23E1536,0,יא%5e%5e127030!
file:///C:/Users/This_User/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_14_0.htm%23E1536,0,יא%5e%5e127030!
file:///C:/Users/This_User/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_14_0.htm%23E1536,0,יא%5e%5e127030!
file:///C:/Users/This_User/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_22_0.htm%23E1557,0,אות%20יח%5e%5e438465!
file:///C:/Users/This_User/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_22_0.htm%23E1557,0,אות%20יח%5e%5e438465!

