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 בס"ד

   תשל"ה ,)ח"ב( אלול ראש חודשערב   
 חלק ב'(  - דרך למירוןשיחת חברים בהמשך )

 (#94 'ס)טייפ מ 

 

 נוסח 'ארשת שפתינו'
 (בין אנ"ש יםהמקובל וניגוניםאודות כמה נוסחאות  רלוי"צאת ר' נחמן בורשטיין שואל )

 [00:1:42]: עס גייט ווערטער אויף דעם?( רנ"ב)

 א!'ישמח צדיק כי חזה נקם'

אויף די ווערטער געדענק קאפיטל?(  רגאנצע עראדער ד ;: נאר איין פסוקר' משה בינענשטאק)
 .איך

❖ 

אויף די  'מעין עולם הבא'ניגון פון  עםאזוי מען פאסט איין ד ווי 'ןגייט איבער מיט ר' לוי יצחק רנ"ב) 
 [00:2:50] '(ארשת שפתינו'איין אויף  עסאזוי מען פאסט  און ווי ;ווערטער

 יא יא!טאן?(  עםמאל הויבט מען אויף ד טןפער בייים נאר – 'כל המתענגים בה'רנ"ב: )

 [00:5:40] [בברסלבמנגנים בדרך כלל  אשרמשונה בצורה מנגן ] 'צלו לרווחהוי ,'מחבלי משיח

 .צלו לרווחה(ו)ידאס אנדערע מאל הויבט מען אויף 

 .)דעם ניגון(איז געענדיגט  - 'ונס יגון ואנחה'

דאס איז דער ניגון  ;ציון אפטערן דאס איז שוין א שפיל פון ר' ב( ?'להתענגאון ')רמ"ב: 
 (!)בלי להתענג

פארוואס  )ושאלתיו:( ציון אפטער דעם ניגון,בן איך האב אמאל געהערט זינגען 
ן מעין עולם עאזוי דארף מען זינג - 'ארשת'ניגון? אזוי ווי מען זינגט  םמאכסטו א נייע

 הבא! 

                                                            
 תהלים נח, יא א



 זקניםטעם  _____________________________________________________________
 

2 

 )פון מעין עולם הבא(זינג די ווערטער  ואון ד - 'ארשת'איך זאג איך וועל דיר ווייזן; 

 [00:7:15] (הניגוןאת מסדרים  הםש )שומעים איך

 (!ניין)רנ"ב: ? 'ארשת'דו זינגסט צוויי מאל 

היום ')נאר וועט מען נישט זאגן  'ארשת'אז  -ראש השנה  -שבת אז עס פאלט אויס 

; ('דרור יקרא')בניגון  'פון 'היום הרת עולם ניגון רדע 'זכרונות'זאגט מען ביי  - ('הרת עולם
  .'שופרות'ביי  ,עולם' הרת'היום  (' אצלמעין עולם הבא')בניגון  דעםך און נא

 !שבתלאזט מען נישט אויס אפילו )הניגון שלו(  'ארשת'דעם 

 -' זכרונות'זינגט מען ביי  ,ראש השנה - אז עס געפאלט שבת ;אזוי זאלסטו וויסן
  .('מעין עולם הבא')בניגון  'היום הרת עולם' -' שופרות'און ביי  ';היום הרת עולם'

 [00:8:20] ('היום הרת עולם'למילות  'מעין עולם הבא'הניגון של  הוא מתאיםש)שומעים איך 

❖ 

 ביום חול( ראש השנהנה שחל שעל  לשוחחחוזרים ) 

 !מער נישט - 'שופרות'ניין, נאר ביי ?( 'היום הרת')רנ"ב: איר זינגט אלע דריי מאל 

 !'שופרות'נאר ביי  - נגען אין אומאןוווייל אזוי האט מען געז)רנ"ב: פארוואס?( 

❖ 

שחרית אינגאנצן )זינגט מען(  - קי אבותינו'ו'אלוקינו ואל)אויף( די תנועה ווייטער  און
 .'גדול ביי 'תקע בשופר - 'שופרות'ביי  ,ביי מוסף ; נארנישט

 'זאגט'מען ?( די תנועהמיט  זינגט מען אויך 'פיותיפ עם היה' קי אבותינו' בייוקינו ואלו'אל )רנ"ב: און
 [00:10:15] .'אבותינוקי וקינו ואלואל'

תקע בשופר 'ביי  ,'שופרות'ביי ( אבותינו' קיואלוקינו ואל'ל ש ה)התנועה הידועאיך זאג נאר 
  .און יום כיפור אינגאנצן נישט !מער נישט - 'גדול

  .קי'ו'אלוקינו ואל רעדסטאנטינער( נ)קא 'ןדאס איז א תנועה פון ר' לייבעלע

 ;מער נישט - 'בשופר גדולתקע 'ביי  - ר' לייבעלע האט עס געזאגט נאר ביי מוסף
)נאר ביי אויך אזוי געזאגט  בןהא)שטערנהארץ( און ר' אברהם  נעמיראוועראון ר' נחמן 

 .ווייס איך נישט)בא"י( דא  ;אין אומאן ('תקע'ביי  ,מוסף
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ער איז שוין געווען עלטער, ער האט זיך  ,הנוסח(את )די חברה האבן אים פארדרייט 
 .עולם()מיטן נישט געקענט שלאגן 

איז  [ר' אברהם] , און אז ערב'ןדא איז מען דאך געווען געוואוינט מיט ר' דוד ;די מעשה איז אזוי )רנ"ב:
 ([היו רגילים אשרשאינו יכול לשנות את הציבור מ] - געקומען צו גיין, האט ער געזאגט

 ...איך האב זיך נישט געלאזט - מיר האט דער אויבערשטער געהאלפן

❖ 

 'אתה אלקים 'אמת'!כי נוסח '
 [00:11:50]( 'ןמוסף מיט ר' לוי יצחק סדר מלכות בייפון נוסח  עםט דא אסאך ד'חזר ר' נחמן בורשטיין)

 .)וכו'('ועל כן נקוה לך' 

 - ות(י)סדר מלכ 'יכירו וידעו כל יושבי תבל'יעצט איז דא א תנועה צום ערשטן מאל: 
 [00:12:20] דא שרייט מען אויס!

 [00:15:15] (ההתנועה הידועעליה את  מנגן) ך הנביאים כתוב לאמר'י'ועל ידי עבד

 )שטערנהארץ( ! ר' אברהם'עןנחמןתנועה פון ר'  ידאס איז א תנועה! דאס איז ד -

 !איך ווייס ,האט געזאגט דא אנדערש

 [00:15:25ר' אברהם( ] ניגןמנגן כמו ש רנ"ב)

 אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלקים ונאמר'( )ממשיך 'כה אמר ה' וכו'

 [00:17:00] (וכו') 'מלוך על כל העולם כולו בכבודךקי אבותינו וקינו ואלו'אל

כי בנוסח ספרד ]... סידור ר? א ליטווישע'ושמחנו')רמ"ב:  'עתךושיב ושמחנונו מטובך ישבע'

 ([נו בישועתך'יאומרים 'ושמח נפש

האט די  ,'אז ר' נחמן פלעגט זאגן דעם 'אמת - 'אמת ודברךכי אתה אלקים אמת '
 [00:18:00] .(וכו') ''ה ברוך אתה ,וקיים לעד אמתודברך ' - נגען!ושול געקל

❖ 

                                                            
 ר' אברהם דוד שטעפער ב"ר מרדכי חלעדענקער ב
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 זכרונותקטעים מסדר 

ב איך אריין מער כוחות! אין די זכרונות יג - אז די כוחות זענען מערער - 'זכרונות' ביי
  !לייג איך אריין מער כוחות

 [00:18:36] .(וכו') 'ופוקד עולם האתה זוכר מעש'

ת יולמשל פון מלכו ;פארבייט זיך אמאל פון איין ענין ביזן צווייטןעס )רנ"ב: ביי אייך מאכט זיך נישט אז 

נוסח  ערד – טן זיךידי כוחות פארבי ז פונקטליך אויף די ווערטער?(יביי אייך א ?זכרונות שופרות
דארף  - טאשכמעט נישט! אבער די כוחות פארבייטן זיך! בשעת די כוחות זענען ני

, פארשטייסט? און אויסשרייען 'קדשנו' , מען דארףאויסשרייען'וידע כל פעול' מען 
 .נאך

די 'על כן' איז  - נוסח(את ה)מנגן  'על כן זכרונו בא''על כן'?( דעם זאגט איר  אזוי )רנ"ב: ווי
 ...אראפגעלייגט

האט מען  וואס דארט -וואס דו זאלסט וויסן  - לשטיק ידאיך וויל דיר נאר זאגן 
 .הנוסח(את )מנגן ' להזכירם לחיים ,להזכירם לחיים' ;געזאגט צוויי מאל

 יא! )רנ"ב: צוויי מאל?( 

 קוים וואס מען הערט!, ליזאגט מען שט 'ולמות'און 

  .(וכו')! 'אשרי איש שלא ישכחך' .[00:21:00] )וכו' וכו'('מי לא נפקד כהיום הזה' 

 ת(יורנ"ב: די מערסטע כוחות גיב איך אוועק ביי מלכו) ת גיב איך אוועק כוחותיוביי מלכו

בין  ,אז נישט ;לאז איך זיךעצ - רקעראאז איך פיל זיך אביסעלע שט ?וואס רנא -
אבער  - אז איך בין געווען יונגער האב איך זיך נישט מצמצם געווען .איך זיך מצמצם

 .מען זיך אביסל מצמצם זיין מוזאיצטער 

 [00:22:00] )רלוי"צ מנגן אותה( ?('אשרי איש שלא ישכחך'אזוי זאגט איר  )רנ"ב: ווי

 התנועה(את )מנגן  'ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך (וכו')'אשרי איש שלא ישכחך 

[00:22:15]. 

 .)וכו'('על כן זכרונו בא' 
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 .אזוי האט ר' נחמן געזאגט - התנועה(את מנגן ) 'ני ירושלים לאמרזהלוך וקראת בא'
[00:23:38] 

 -בארץ לא זרועה  לכתך אחרי במדבר' ביי דרייעןזיך פלעגט  )נעמיראווער(ר' נחמן 
 .ער האט זיך געדרייט, ער האט זיך געבויגן - התנועה(את )מנגן  !'ונאמר

די ( געהערטדי תנועה האב איך נישט  - 'ני ירושלים לאמרזהלוך וקראת בא' פוןדי תנועה )רנ"ב: 
 .ן אסאך פלעצעריא תנועה וועט דיר אסאך העלפן

וועט זיך דיר  - אז דו וועסט האבן די תנועה ;דו זאלסט האבן די תנועה אויך -
רו וידעו כל יווי 'יכ אופן רזעלבע ערדאס איז ד - מח עםד )מחדש( משחדאיז עס )רנ"ב: יא!  !באנייען

  .)שפעטער( וועסט האבן אסאך אזוידו  ;יא יא, אוודאי אזוייושבי תבל'!( 

'כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך,  (:)רלוי"צ מנגן ?(''כה אמר ה'אזוי זאגט איר  )רנ"ב: ווי
 [00:25:00] '.תיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, ונאמרולואהבת כל

די תנועה האט ר'  - )וכו'( 'הבן יקיר לי אפרים' (:)ר' לוי יצחק מנגן?( 'הבן יקיר לי')רנ"ב: און 
  .אברהם יא אזוי געזאגט

על ')רנ"ב: אלע  .(וכו') 'המו על כןאם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, '

  .(אופןגייט אויף איין  ,זעה איך ,כן'ס

את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבעת  )וכו'(קי אבותינו וקינו ואלואל'
 .'ותראה לפניך עקידה לאברהם אבינו בהר המוריה,

)בתנועה  'שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח' - פלעגט זינגעןר' נחמן 

  .('לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה'הנ"ל של 

 !איין מאל)רמ"ב: נישט צוויי מאל האט ער געזאגט דעם 'וכבש רחמיו'?(  - 'רחמיווכבש '

)עם  די ווערטער -' לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו'

 גיבן טייטש! הנוסח(

אויך  מארצך''ער פלעגט זאגן  - 'ומעירך מעמך' אוי ,''ובטובך הגדול ישוב חרון אפך
  .שטייט נישט קיין מארצךכעת(  הוא מחזיק)במחזור שדא  ;ר' נחמן -

נייע )רנ"ב: אין די  'מארצך'איך זאג יא ( 'מארצך' יא )רנ"ב: אין אנדערע איז דא וואס שטייט

 .('מארצך'מחזורים שטייט יא 
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 ועקידתלפני כסא כבודך,  שכחהתה הוא מעולם, ואין אכי זוכר כל הנשכחות '
 )רנ"ב: ר' אברהם פלעגט אזוי זאגן!( )וכו'(' יצחק

❖ 

 קטעים מסדר שופרות

)תחילת  'תה זוכרא'נישט אזוי ווי  - יבט מען אןוה )תחילת סדר שופרות(' תה נגליתא'

 !אויסשרייתה נגלית גייט א א ;סדר זכרונות(

דאס איז א  '; נאראתה זוכר'איז נישט אזוי ווי  ,זאגט די וועלט ',אתה נגלית' -
 ('תה נגליתא') און דאס ;איז אביסל א תחינה'דיגע זאך( זאת)מנגן  'אתה זוכר' !אויסשריי

 .איז שוין א אויסגעשריי

 .[00:29:05] (וכו' 'תה נגליתאמנגן ')

דאס וועסטו באלד האבן  - התנועה(את )מנגן  'השלישי בהיות הבוקרויהי ביום '
 .)אותה תנועה( נאכאמאל

 .)באותה תנועה( 'והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול'

❖ 

בתקע  הוהללו')רנ"ב: ביי יבסטו אן צו זינגען? ווואו ה ';'סלוהוהל'די ווייטער, דא ביי 

 .יא יא( 'שופר

את )מנגן  '.רינו מבין הגויםווקרב פז' .[00:31:50] )וכו'(תקע בשופר גדול לחרותינו' '

אז דער  ,דא מאכן א שינוי מוזמען  - 'י ארץתצותינו כנס מירכוונפ'של:(  ההתנועה הידוע
 .(' וכו'צותינוונפ'ו)זאגן מיטעולם דארף 

 .יא יא, אוודאי( '?נו מבין הגויםירווקרב פז')רנ"ב: ממילא לאזט מען אזוי אויס דעם 

 י.יא יא, אוודאדאס איז ממש אן אפשטעל אינמיטן?(  -)רנ"ב: הייסט 

 !יא, דאס איז פון ר' נחמן טולטשינערן?( עצותינו פלעגט ר' נחמן זינגותנועה פון ונפ י)רמ"ב: ד

 התנועה(את )מנגן  'וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם' ,און ווייטער

[00:32:35]. 

❖ 
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 'מכלכל חיים'נוסח 

 איך זאג איין מאל! ( ?זאגט מען צוויי מאל 'כי אתה שומע קול שופר')רנ"ב: 

  .ניגון(דעם )שוין דער עולם שרייט )רנ"ב: פארוואס?( 

איך זאג  - זיי שרייען ;זאג איך אויך נאר איינמאל ('וכל מאמינים'פיוט ב) 'הסובל'אפילו 
 .גזאגן קיין צוויי מאלהיט איך זיך איך זאל נישט  ווי ווייט איך קען .נישט

אבער ר'  .דארפט איר נישט זאגן צוויי מאל ,ציבור זאגט שוין ערווייל ד ,צו זאגן )רנ"ב: אה, איר מיינט

 עולם האט געזאגט! ערדפלעגט יא זאגן צוויי מאל?(  נעמיראווערנחמן 

און איך בלייב  - 'הסובל' זאג איך - 'נוצר חסדשהוא  וכל מאמינים' [00:33:30]( )מנגן
 .ןעאון זיי זינג -שוין שטיין 

 .זיך אביסל אפ והאיך ר?( !יא דאך )רנ"ב: אבער אזוי זינגען אן ווערטער קענט איר

 ם!יא, דער עול נגען צוויי מאל טאקע?(ו)רמ"ב: אבער אין אומאן האט מען געז

נישט צו אנדערע אבער אין די ברכות אליין היטן זיך  - )רנ"ב: איך האב געהערט אז מילא אין די פיוטים
  (!ווארט ןזאגן צוויי מאל יעד

איז פון  'מכלכל חיים'דער  .האב איך געמאכט א שינוי 'מכלכל חיים'דעם ביי אפילו 
אזוי איך  האב איך געמאכט א שינוי, איך וועל דיר זאגן ווי ,נטינעראסטנר' לייבעלע קא

 .'מכלכל חיים'זינג 

 !יאס האט איר געמאכט דעם שינוי הייסט עס?( נ)רנ"ב: לעצט

 [00:34:45] (שלו עם השינוי 'מכלכל חיים')מנגן 

איז פון ר' נחמן  (עליה פעמיים)שחוזרים  'להזכירם לחיים' פוןיענע תנועה  -פארוואס? 
איז וויל איך  ,טירהאוויצער מגיד םטולטשינער און מען האט עס פריער געזאגט ביי

דאס איז  מכלכל חיים(ב)אבער דא  ;איבער צוויי מאליא  אים זאג איך - נישט משנה זיין
 מאכןנאכנישט  אים וויל איך - ר' לייבעלע -ער איז געווען א חזן  ,ישע זאךן'א חז
 !ישע זאךן'בין נישט מחויב צו מאכן די חזאיך , ם(י)פעמי

                                                            
 .עי' שו"ת מהר"ם שיק סי' ל"א ג
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)רנ"ב: ר' אברהם שטערנהארץ פלעגט זאגן  נגען אזוי?(וגעז האט נישט נעמיראווער)רמ"ב: ר' נחמן 

אבער  - יא יא, איך ווייס, איך ווייס( 'ומחיה', אוי 'ומי דומה, דומה לך, מלך, ממית ומחיה'אזוי: 
 .)אופן איינגעפאסט( איך האב געמאכט אן אנדער

צו אויסלערנען אזוי אויך קענסט זיך  וד( !)רנ"ב: ווייל איר ווילט נישט איבערזאגן צוויי מאל
מחויב צו מאכן עטליכע דאס בין איך  - איך וויל נישט - ישע זאךן'דאס איז א חז ,טאן

 ווארט?!  עםמאל ד

אן איבערצוגיין  חיים' כלכל'מווייזט אים ווי אזוי ער זינגט דעם )ר' לוי יצחק  )רנ"ב: ווי זאגט איר 'מלך'?(
 (אזוי מען זינגט עס דורכ'ן יא איבערגיין צוויי מאל אויף די ווערטעראון אויך ווי  ;צוויי מאל די ווערטער

[00:37:40] 

 אין .אוודאי האב איך אזוי געזאגט ,יא( ?אויך אזוי זאגן ווי ר' אברהם קודם )רנ"ב: איר פלעגט
איך וויל עס  - ישע זאךן'איז א חזעס  ;מיישב געוועןזיך יארן האב איך  רעדי לעצטע
 !נישט, שוין

 ,יא, און שוין, איך האב עס אראפגענומען איז דאך קדוש בקדושת אומאן!(עס )רנ"ב: נו, 
דו קענסט  ...מען איז שוין געוואוינט, מען ווייסט שוין אז איך לאז זיך נישט .רטיגעפ

 .אויך אזוי טאן

דו  !טראכט פריער (!גייט, הארציגעס ווי  דאווען איך )רנ"ב: איך וועל אייך זאגן, בשעת מעשה
איך גיי קריק  ;()אהין גיי איך איבער דעם מוסף אויפן וועג ,כותלאז איך גיי צום  ?ווייסט

 !יום כיפור הנוסח של(על ) גיי איך איבער -

 ( ...דאוונט גיי איך איבער דעם מוסף ד)רנ"ב: בשעת ר' יעקב

❖ 

זאגט  בארזעסקי ר' יצחקאדער  ;?און די פתיחה צו מוסף זענען אנדערש )רמ"ב: די פתיחה פון שחרית 

 .ער זאגט דאך אזוי ווי ר' דודאנדערש ווי איר?( 

די זעלבע )רמ"ב: אין אומאן פלעגט מען זינגען די פתיחה פון שחרית און פון מוסף די זעלבע זאך?( 
 זאך! 

 .נישט 'מכלכל'ניין, די זעלבע?(  ךאוי חיים' מכלכל'ן ו)רמ"ב: א

                                                            
 "ר' יעקב מלמד" –ר' יצחק יעקב ב"ר אבא יהודה לייב קלמנוביץ  ד
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עס איז נאך דא אסאך , יב אז דארטן ביי אייך איז אויך אזויוקלאפט, איך גלע)רנ"ב: די שחריתים זענען צ

  .דאוונט אזוי ווי ר' דוד )ר' יצחק בארזעסקי( ער ,יא (!תנועות וואס עס פעלט

וועט שוין  'עד מאה ועשרים שנה' - מוסף זאל דער אויבערשטער העלפן ערד
אבער דעם שחרית קען איך נישט  ,בן אביסל נוסח וואס איך האב אנגעדאוונטיפארבלי

 ...ער האט געהערט פון ר' דוד'ןווייל  (עכטןר)פאר

ווייס איך נישט, ר' דוד האט געדאוונט האט ר' דוד געהערט?(  מען)רמ"ב: און פון ווע
 .מוספים

איך ווייס נישט, אז ער  ,איז געווען ביי ר' נחמן טולטשינער [ר' דוד] ער)רנ"ב: די מאמע פלעגט זאגן אז 
 שטיין לעבן ר' נחמן טולטשינער(  עראיז געווען א קליין אינגעלע פלעגט 

ביי מיר סוכות, איך האב אים בודק גענעכטיגט  -ביי מיר  ער איז געווען אמאל
'איך האב ווינציג געהערט,  ,האט ער מיר געזאגט -' נוסח עם'איך קען נישט ד :געווען

 נוסח!' עםאיך קען נישט ד

❖ 

 'וכל מאמיניםנוסח '

נישט געזאגט ( שטערנהארץ)האט אויך ר' אברהם  'וכל מאמינים' עםאז ד דו ווייסט
 ([ג' נוסחאות] וכל מאמינים'ס )רנ"ב: ר' אברהם האט געהאט דריי אזוי ווי מען זאגט היינט

  .אין טשעהריןר' אברהם האט יום כיפור געדאוונט  - ר' אברהם איז געווען אזוי

 .'מיסוד חכמים'ר' אברהם פלעגט אויך זאגן אנדערש 

 [00:41:00] הנוסח של ר' אברהם(את )רלוי"צ מנגן 

 .און סלח נא ,'ונסלח' ,)'מיסוד חכמים'( :דעם נוסחזאכן האט ער געזאגט מיט  דריי

 .(זאג איך שוין אזוי ווי איר זאגט - 'סלח נא')רנ"ב: 

 .(וכו') 'חסדךאוי[  ה,א ]אה ,לעוון העם הזה, כגודל'סלח נא,  [00:41:15] (רלוי"צ מנגן)

 !ניין?( 'עןאיז געווען אסאך שינוים צווישן אייך מיט ר' אברהםעס )רמ"ב: 

❖ 

' , תמיד ימלוך, עלינו לעולם ועדאל חי וקים' [00:42:18]( מנגן הנוסח של ערבית: -חסר ) 
 .דריי איך שוין ארויף 'עלינו' -
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  .'לעולמיםואהבתך על תסיר ממנו '

 .יא יא)רנ"ב: אה, איר ציט אויס דעם לעצטן ווארט!( 

 !נייןזינגט מען שוין נישט?(  'ואהבתך')רמ"ב: דא ביי 

 און נאכדעם זינגט מען 'ברוך'אן נישט יב וניין, איך ה זאגט מען גלייך אזוי?( 'ברוך')רנ"ב: 
 !'ברוך'און נאכדעם זאג איך  -דער עולם זינגט  !דאס נישט -

 !אוודאי נישט )רנ"ב: אה, אינמיטן די ברכה זינגט איר נישט?(

ברוך  - הא הא הא הא"עולם לאזט אויס  עראוודאי, ד )רנ"ב: שטענדיג אזוי געווען?(
איז שוין צופיל הפסק ביז ' ברוך אתה ה''אז מען ווארט נאך  ."אתה ה' המעריב ערבים

 .'המעריב ערבים'

❖ ❖ ❖ 

 

 במירון -ערב ראש חודש אלול 
 (#95)טייפ מס'  

 

 זמן תפילת נעילה

 סדר יום כיפור(על )מדברים  

 .ווייל דריי שעה פריער עס איך אפ)תפילת כל נדרי לפני העמוד( מיר איז גרינגער 

האלב ; דאס איז מיין סעודה המפסקתדי סעודה המפסקת וואס טוט איר?( ביי  )רנ"ב: און
בין איך צוויי אזייגער אין שטוב און דעמאלט עס  - מנחה ביי אונז צוויי דאוונט מען

 .מער עס איך נישט - איך

  .גארנישט)רנ"ב: איר טרינקט נישט עפעס אינמיטן גארנישט?( 

צוגיין צום  ער צואיז מיר גרינגעס  שוין, אבער)רנ"ב: פאסט איר דאך א דרייסיג שעה?( 
  .עמוד

 .אביסעלע אין די נאכטן די נאכט אריין?( יט נישט אריין נעילה איה)רנ"ב: איר צ
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ן יצעבעגעקומען זאגן אז די ראים איז מען  ,האט איינמאל מאריך געווען [שטערנהארץ])רנ"ב: ר' אברהם 
ער האט אריינגעצויגן  - אברהם אנשין דערציילט דאס - האט ער שוין געמאכט גאר גיך ...ט'זיינע חלש

איז עס  אז מען האט געזעהן - ביי נעילה איז דאך געווען ביי אים געוואלדיג - אפשר א שעה אין די נאכט
איז ער שוין געפארן אויף  -' ט'ן חלשיצעבעדי ר'געזאגט: און איז מען צוגעגאנגען אים  - נישטא קיין עצה

 (...בערג און אויף טאלן

צוויי  )אויס( אפאיך לאז נאך  ;)אויסצוציען( אפילו קיין מינוט נישט - איך בין מדקדק
 !א ריקוד און מען גייט -מינוט פריער 

מען האט געענדיגט 'אבינו  - )צייט( איז נאך דאעס  יא, אז)רנ"ב: א ריקוד גייט מען?( 
 ט.נעף מינויאיז נאך דא פעס  און האיז נאך פריעס  אז - מלכנו', פאר 'שמע ישראל'

 .ריקוד רדי גאנצע, א געשמאקע -' לחייםזכרנו '?( 'הלשנה הבא' - )רנ"ב: מען גייט א ריקוד

 .יא יא( !)רנ"ב: מען זינגט שוין: 'וחתום'

ען אפילו קיין איין מינוט יאיז נאך קיינמאל נישט אנגעקומען אז איך זאל אריינצעס 
 .הנישט

אין אומאן יא, אין איז קיינמאל נישט געווען ביי אייך אפילו אין אומאן אויך נישט?( עס  )רנ"ב:
איז שוואכע עס  - דא נישט ;אסאך אין דער נאכט - האט מען געצויגן אסאךאומאן 

 .מענטשן דא

דאס  - ניין, נייןשלאפן?(  גיין)רנ"ב: איינער וואס קען נישט פאסטן זאל אפשר דאווענען מעריב און 
 !מינוט נישטאיין איך זאל יענעם נישט מוטשען אפילו קיין  :איז ביי מיר א זאך

 בייבין איך מאריך  -( ךט מען אוי'ן)רנ"ב: יא, ביי אונז דוכ )בתפילת נעילה(ען דאך ן'מיר דוכ
 .)עיין לקמן('שים שלום' 

 .אנדערהאלבן שעהתפילת נעילה?(  דאווענעןשטעלט איר זיך פאר די שקיעה )רנ"ב: וויפיל צייט 

נאר מען פארקויפט קיין שום הפסקה אינגאנצן?(  - )רנ"ב: איר מאכט א קליינע הפסקה יום כיפור
און נאך מוסף  די עליות נאך שחרית און מען ליינט אפ און מען דאוונט שוין מוסף

 .)מנחה(פארקויפט מען די עליות פון 

 - איך נישט אן דארטן יבוהביי נעילה  - ניין )ת לנו לומר' האסטו א זיבן מאל!יהור לק': רנ"ב)
איז א עס  .ו מקדם'י'כמו שהודעת לעניב איך אן וביי נעילה ה ;איך האב נישט קיין כח

                                                            
 עי' בחסד לאלפים לבעל ה"פלא יועץ" סי' נ"ג, ו' ה
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, איך ווארט 'מקדם לעניו כמו שהודעת'יב איך אן וה –' ל הוריתק'צעהן מאל דארטן 
קען איך אנהויבן פריער,  -' ל הוריתק'אז איך הייב אן  ;ל אינגאנצןיצו ביז עס ווערט שט

איך ווארטן ביז עס ווערט אינגאנצן  מוז - ו'יאבער אז איך הייב אן 'כמו שהודעת לענ
 .צייט פארדינט מען נישט ין דול, אישט

❖ 

 'שובו שובו מדרכיכם הרעים'נוסח 
 (תפילת נעילהעל )מדברים 

 !דארטן גיט מען כוחות, דארטן לייגט מען אוועק כוחות - אה אה)רנ"ב: 'אתה נותן יד'(  
שובו שובו מדרכיכם הרעים, 'האט געשריגן:  )נעמיראווער(איך געדענק נאך ווי ר' נחמן 

האט ער זיך דארטן  - 'ם השם, והשיבו וחיוונא' וכו' 'שובו שובו', 'ולמה תמותו
 !אוי - צולאזט! האט ער זיך דארטן צולאזט

מיט א  זאגט מען אויך - (')ביום הכיפורים הזהל לעונותינו ואפילו 'מח -די גאנצע 
  .געוואלדיגע התעוררות

 מקצר)מען דאך אביסלע  מוז -ען ן'דעם דוכך וואס מען וויל נא ;איין זאך איז נאר

 .עןן'דאך דוכ מוזען וואלט מען נאך מער צולאזט זיך, מען ן'דוכ םע, ווען נישט דזיין(

מער  - ט מען נאר ביי מוסףן'ען, דארטן דוכן'איז נישטא קיין דוכ )בחו"ל(דארטן 
 .נישט, ביי שחרית אויך נישט

 !איז אלץ אין ארץ ישראלדאס ?( !ן ביי נעילהען')רנ"ב: אין אלע מחזורים שטייט דוכ

אבער  - לפי שעון ארץ ישראל(זמן השקיעה ) נאך צוועלףט עטליכע מינוט ן'כאטש מען דוכ
עטליכע מינוט נאך די  - אביסל נאך די שקיעה קען מען ;איך קען נישט מאריך זיין

איך בין שטארק מאריך אין  .שקיעה, ממילא בלייבט איבער אויף צו זאגן שים שלום
אבינו 'איז נאך דא צייט, און נאכדעם ביי 'בספר חיים' און עס  שים שלום, ווייל

 .די אבינו מלכינו'ס געדויערט צייט - 'מלכינו'ס

 .)וכו'(יבט אן: 'אבינו מלכנו החזירנו' ומען ה - ניין ניין )השואל: די גאנצע?(

יא יא, דאס איז אבינו מלכנו?(  מנהג צו זאגן פסוק ביי פסוק ער)רנ"ב: ביי אונז איז געווען ד
 .ום אזויעטאומ
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דו ביסט דאך א בעל  - קום וועסטו הערן( ?'אבינו מלכינו' וסח פוןדעם נ: ווי זאגט איר רמ"ב)
 .שחרית

❖ 

 'יעלה תחנוננו' ניגון

  !אה - ר' נחמן'ס נוסח כל נדרי ,'כל נדרי'דאווענען  רביי אונז איז א שיינע

 !איז פונעם בעל שם הקדוש( ')תחנוננויעלה 'ל( ש)הנוסח 

 'לברית הבט'... [00:51:05] הנוסח(את )רלוי"צ מנגן  'כי הנה כחומר ביד היוצר'?( )רנ"ב:

 ר' אברהם)רנ"ב: אבער מען פלעגט זאגן צוויי מאל!( ! ניין)רנ"ב: צוויי מאל זאגט איר עס?( 
 .האט געזאגט צוויי מאל שטערנהארץ()

ר' אברהם האט  ;נאר איין נוסח - ניין נייןנוסח?(  ערווי גייט ד -און די צווייטע שטיקל רמ"ב: )
 .נוסח םעגעביטן ד

 איינס! סאלעפלעגט זינגען אלעס די זעלבע?( נעמיראווער[ ר' נחמן ])רנ"ב: ער 

 [00:52:00] ר' אברהם היה מנגן(ש כמומנגן  -)רנ"ב: 

 .נוסח ראיז א געוואלדיגע דאס -' כי הנה כחומר'נוסח פון  םעהער זיך איין ד

( !)רמ"ב: נאך פון טירהאוויצער מגיד !אוודאי אוודאי)רמ"ב: פון ר' נחמן טולטשינער איז דאס?( 

 !יא

 !נאר איינע?( תנועה איינע מיט די )רמ"ב: און די גאנצע זאגט מען נאר

 [00:52:30]( רלוי"צ מנגן 'יעלה תחנוננו מערב')

 ('בנואמנם כן יצר סוכן ' [00:53:18]רלוי"צ מנגן עם ר' נחמן ) 

 ...אה דו קענסט עס אויסעווייניג -

 קה'ניגון פון  עםדן מיט עער פלעגט זינג - ר' אברהם האט נישט אזוי געזאגט ;)רנ"ב: איר ווייסט דאך

 ,)רנ"ב: איך קען דאך נישט דעם נוסח אייערן? 'רבון קה' )אויף( דו זינגסט אויך !ווייס איךרבון'( 

נג יאפאר שטיקלעך ז ;נישט אריבערגיין מיט איינמאל אבער איך קען דאך ;אביסל האב איך שוין געכאפט
 אזוי( שוין איך

 [00:54:36] עד הסוף( -וכו'  'זכות אזרח גם יפרח' -המשך הרלוי"צ מנגן )

❖ 
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 הערט צו רבותי, מיר ווילן בענטשן!

 !נו, בענטשן בענטשן, שיר המעלות, נו, בענטשן

קוטי י? אזוי ברענגט ר' נתן אין לךאוי 'שמעו נא' מען זאגט ;מיר ווילן בענטשן -צו רבותי  ט)רנ"ב: הער 
 ר' נתן איז ;'נברך' איז דאך אזוי דער טייטש ;בענטשן וועלןגאנצע וועלט זאגט דאך מיר  יווייל ד ו!הלכות
 ( ז!דעם רצון - 'ווילן'מדייק דעם  אבער

נישט  ;'ווילןמיר ' :דאס ווייס איך אז מען דארף זאגן !בענטשן ווילןמיר  :מיר זאגן
 !וועלןמיר 

 ח...'ווילסט אבער וועלן?!'בענטשן...(  'ווילן וועלן')רנ"ב: מיר 

❖ 

 'לבוחן לבבותנוסח '
 [00:59:55] ('למעלה'בתנועה ' וישרה'בתנועה מנגן ) (יבט איר אן 'לבוחן לבבות'?ואזוי ה )רמ"ב: ווי

  (!גייט מען ארויףאינמיטן  -)ניין, דאס איז אינמיטן 

 (!שייך לשחרית 'לבוחן לבבות' הריו -מר לר' נחמן ואהוא כך  -) !דו ביסט דאך א בעל מוסף

 ( !איז גוט צו וויסןעס  )רנ"ב: אבער

שמעון דאוונט  ;ניין, מיין טאטע דאוונט רנ"ב:) דאוונט ביי אייך שחרית? שטיין(בור) שמעון

 (בשכונת קטמוןום כיפור תפילות ביהמבעלי  ים)כנראה שמדבר מנחה(

                                                            
, שזהו בשביל הזמנה כמו שכתוב 'שמעו רבותי אנו רוצין לברך'וזהו שאומרים: "ליקו"ה ברכת המזון ה"ג, ו', וזל"ש:  ו

שאומרים להם שיטו אזנם ולבם להכין הלב אל הברכה כדי לקשר הלב אל ינו יבא תליא , היבפוסקים . כי שמיעה בל
 , עיי"ש."הנקדה שבפה שמשם יוצאין הברכות כנ"ל

דם ברכת המזון שאנו ומון הוא בחינת הארת הרצון שאומרים קיקר ברכת הזיכי ע"ליקו"ה נטילת ידים ה"ו, ע"ה, וזל"ש:  ז
רבותי 'מיר דם בלשון לע"ז: ולהוסיף לומר מק רז"לוכו'. ועוד הנהיגו רוצים לברך. כמו שאומרים: נברך שאכלנו משלו 

קנו הכל על הסדר, יברוח קדשם ת ז"לאיך חכמינו  !ין וראה נפלאות ה'יפקח עיניך אתה המע - ווילין בענטשין '
פלג הנ"ל וון המבורי הרצידם לומר דוקא במצות ברכת המזון תקנו זאת לזמן שהוא לומר נברך וכו'. ולהוסיף עוד מקישדי

כנ"ל, על כן אז  קר הארת הרצון הוא בשעת האכילהימחמת שע. וכל זה 'מיר ווילין בענטשין'בפה מלא שאומרים 
 ".!רושיבורי הרצון בפימון ולומר דיקנו ברכת הזייקא תיד
זיין איין ערליכער "איך וויל ואמר, אני רוצה להיות איש כשר  ז"לבר עמו יאחד מבני הנעורים ד"חיי מוהר"ן תקצ"ב:  ח

בורים אלו המועטים מחזיקים הרבה מאד כידוע י. והמשכיל יבין כי ד"?"ווילסטו אבער וועלן רביז"ל. והשיב לו יוד"
 "!מם אמןין בשיחותיו הקדושים והנפלאים מאד. יהי רצון שנזכה לקייומובן למעי
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אוודאי, ער האט  -)רנ"ב: אזוי ווי יענקל מלמד  !קלניעדיין טאטע דאוונט שחרית אזוי ווי 

 .נישט געהערט קיין אנדערן(

❖ ❖ ❖ 

 להתרחק מדאקטורים
 שהיה נפוץ בימים ההם להעמיד עלוקות( רפואה-הטיפול)משוחחים אודות 

 איז געבליבן( נעראיז נאך דא איינער אין תל אביב וואס ניצט עס נאך, נאך אייעס  רמ"ב:)

 ...טר' נתן האט געשריבן אים אין א מכתב

נישט דאס, ער עס איז געווען בכלל די רפואות וואס דער רבי האט נישט געהאלטן?(  !)רמ"ב: יא
און ער האט  - עפעס איז געווען דארטן א זאך, איך ווייס? .דערמיטהאט געהאנדלט 

האט ער אים געשריבן: 'אוודאי דארף מען זעהן  - פארקלאגט פאר ר' נתן'ען דארטןזיך 
 .יארויסנעמען די שלעכטע בלוטן'

 איך - איך ווייס נישט)רמ"ב: און ווי האט מען געהאלטן פון דעם אלץ רפואה? מען מעג עס ניצן?( 
 !ווייס נישט וואס דאס איז בכלל

נישט  - צאפטעס  )רמ"ב: קליינע פישלאך וואס שווימען אין וואסער און מען לייגט עס אויפן בלוט און
שערער וואס האט עס געהאט אין א געשעפט, נאר איין  עראלט ןאיז דא אין תל אביב עפעס אעס  .באנקעס

לייגט  ,אויף די אדערן - וואס ליידן אויף די פיס די -די וואס האבן געשוואלענע פיס  ר איז געבליבן...א  פ  
  .נעמט אוועק די גאנצע געשווילאכטסעס  מען דאס אויף די פיס און דאס צאפט די בלוט און

מצב שיקן  רעערנסט ןאיז אעס  נאר אז ;נעמט זיי אוועק די פרנסהעס  די דאקטוירים לאכן פון דעם ווייל
איז בכלל די זאכן וואס דער עס  אויב - איז די שאלה - פון טערקיי געברענגט ער האט עס נאך .זיי צו אים

 רפואה, אדער נישט?פאר רבי האט געהייסן נישט ניצן 

                                                            
ק "עלים לתרופה מכתב ק"ג:  ט ַרב ִיְצח  נו  ה  ִני מֹורֵׁ ַרב   ן ֲאחֹוִתי ה  ט ִליִדיִדי ב ֶּ ִבְפר  ה, ו  ה ַרב   ַאֲהב  נו  ב ְ לֹומֵׁ ְ י־ש  ֵׁ ל ַאְנש  לֹום ְלכ  ְוש  

ה,  ר  ה ְמהֵׁ מ  לֵׁ ְ ה ש  א  ַלח ְלך  ְרפו  ְ ש  י ִ ֶּ ה' ש  ְבַטח ב ַ ֱאַמץ, ו  ִאיר. ֲחַזק וֶּ רֹו י  ְרפּואֹות, ַאף גַּ ַאְייִזיק נֵׁ ֲעֹסק ּבִּ יד ֲעלּוקֹות, ְוַאל ּתַ ם ְלַהֲעמִּ
יךָ  יָך ּוְלאֹוְיבֶּ יָדם ְלׂשֹוְנאֶּ ה ְלַהֲעמִּ ַצּוֶּ ַמִיםּתְ ת ה' ִמן ַהש    אֵׁ ה מֵׁ א  ל ְרפו  ַקב ֵׁ ה ת ְ  "!, ְוַאת  

יס "שם מכתב רפ"ח:  י ָיאְווקֶּ פִּ ה ּבְ ּנָ ם ַעד הֵּ ה ְסַחְרּתֶּ ּנֵּ קֹות)ְוהִּ ן (ַעלו  א ּוַמּתָ ָ ׂשּ ם ַלֲעׂשֹות ַהּמַ יתֶּ ם ְזכִּ ָראּוי ָהָיה ָראּוי , ְואִּ ּכָ
ׂשְ  ר ָממֹון יִּ ֵּ ש  הּוא ָממֹון ּכָ ֶּ ְך ְלָדם ָטהֹור ש  ְתַהּפֵּ ּיִּ ֶּ ם ַעד ש  כֶּ ְרּבְ קִּ ּבְ ֶּ ם ָהַרע ש  יאּו ּדָ יס יֹוצִּ ָיאְווקֶּ ַהּפִּ ֶּ י ש  ְרּתֵּ ים ּתַ מִּ י ּדָ ל. ּכִּ ָראֵּ

אזְ  י ַהּמָ א ֳחלִּ ָכם, ּבָ ה ְלַזּכְ ֶּ ש  ּקָ ֶּ ים ש  מִּ י ַהּדָ ְלּבּולֵּ ּבִּ ָמע. ּומִּ ְ ין ַמש  ת)לִּ רֶּ ְצַלן, (ַחז ֶּ י חֹוַלַאת ַרֲחָמָנא לִּ ינֵּ ְצָלן, ְוָכל מִּ ל  ַרֲחָמָנא לִּ ְוכ 
ה.  ל זֶּ ת ַעל כ   עֵׁ ים כ   ִ ש  ם ְמַבק ְ ר ַאת ֶּ ֶּ ִמים, ֲאש  ִפיכו ת ד   ְ ש  ִבְזיֹונֹות ו  ת ו  ֲחלֹקֶּ ַ ל ַהמ  ה ְוכ  ס  ְרנ  ַ ת ַהפ  ה ִטְרד ַ דֹול  ה ג ְ ע  ו  ִריְך ִליש  ה צ  ַאת  

א ְרפו אֹות ֹורֵׁ ַרֲחִמים ב  ַעל ה  ה, ב ַ ר  מו ת ְמהֵׁ לֵׁ ְ ש  נֹו ב ִ ית  ְנך  ְלאֵׁ ֲחזֹר ב ִ י ַ ֶּ ה ש  ר  יך  ְמהֵׁ ֲאלֹותֶּ ְ א ִמש   !"ְיַמל ֵׁ
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עס  פאקן דארף מען טוהן און ווער אז אז וויבאלד דער רבי האט געזאגט ,איינער האט געזאגט די וואך
מען מעג מאכן רפואות, אז דער רבי האט יא געהאלטן אז איז א סימן  - יאנישט איז שופך דמיםמאכט עס 

ר א זאך וואס זיי ווייסן יא, מעג מען יייצו ואבער ל ,זיי זענען רוצחים ,יבנאר דער רבי זאגט אז זיי ווייסן נישט
  ?(!ניצן

אפילו  - []נגד אבעבועות שחורות קינדער באווארענען ()אחד הנוכחים: וואס הייסט פאקן?
  .ווינטער אין די פרעסטן

א רפואה וואס איז בדוק ומנוסה  ,ווייל די זאך איז בדוק ומנוסה? קומט אויס ;)רמ"ב: נו, וואס איז פשט

'מה ( !נישט נעמען קיין רפואותאיז דאך דא א שיטה פון רמב"ן אז מען טאר בכלל עס  מעג מען יא ניצן?!
  יגלרופא בבית ירא השם?!'

                                                            
ה. "שיחות וסיפורים מרביז"ל, ל"ד:  -עי' אבניה ברזל  יא נ  ַבע ש   ם רֶּ אִקין קֹדֶּ ד ְלַהֲעִמיד פ   לֶּ ל יֶּ ִריִכין ְלכ  צ ְ ֶּ ַמר ש  ַק"ל א  נו  ְזצו  ַרב ֵׁ

ים מִּ ְך ּדָ ֹופֵּ מֹו ש  יט הּוא ּכְ ק. ָווארּום אֹוְיּב נִּ ים ַהְרחֵּ רִּ ם ּדָ ּלּו אִּ ין  ֲאפִּ אקִּ יד ּפָ דֹול ְלַהֲעמִּ ַהּקֹר ּגָ ֶּ ְזַמן ש  ּלּו ּבִּ ע ֲאפִּ ּסַ יר ְולִּ ן ָהעִּ מִּ
ָנה ָ ַבע ש  ם רֶּ  ."קֹדֶּ

מענין דוקטורים ורפואות הרבה לדבר עמנו מאד והיה מגנה מאד ": , בא"דעי' שיחות הר"ן נ', ונציין רק חלק מתוכו יב
ה לחוס על חייו ועל חיי זרעו ובני ביתו, שיתרחק עצמו ומזהיר מאד מאד לכל מי שרוצמאד ענין רפואות ודוקטורים, 

ברפואות ודוקטורים. ואפלו מי שיש לו חולה בתוך ביתו ואפלו אם החולאת  ח"וק וחוק מלעסימאד בתכלית הר
אפלו  ק ברפואות ודוקטורים כלל,ואף על פי כן ישליך על ה' יהבו וישען באלקיו לבד ואל יעס רח"ל ח"וחזק 

ר חייו בידם, כי הם קרובים למיתה יותר וך עליהם ואל ימסוטורים מופלגים אף על פי כן אל יסמבמקום שיש דוק
כת לו לפי מזגו וטבעו יון החולאת והרפואה השיולו מי שהוא דוקטור גדול אי אפשר לו לכיכי אפ !מחיים רחמנא לצלן

ון וון בהם מאד וקשה לו מאד שיכוהדוקטור לכנויים שצריך יוכפי החולאת שלו וכפי העת והזמן. כי יש בזה כמה וכמה ש
ולא יטעה בכל הפרטים כאשר הם בעצמם מודים בזה. ובקל בקל יוכל לקלקל לו הרבה הרבה שלא יועיל שום תקנה 

ב הדוקטורים המצויים במדינתנו אשר רובם אינם יודעים בין ו, ואפלו הדוקטור הגדול מאד מכל שכן וכל שכן ר"ולחייו ח
ח מהם כמטחוי קשת לבל ימית עצמו או החולה ו, צריך לברח"ום והם רוצחים ממש והורגים נפשות בידים ימינם לשמאל

. ואפלו כשסומך על דוקטורים גדולים הוא סכנה גדולה מאד ורחוק מן החיים מאחר שנפל ביד "ושמוסר להם בידים ח
 עיי'ש עוד דבריו הנוראים בענין זה בפנים. ",!!!בענין זה רביז"לפר יהדוקטור. ואי אפשר להאריך ולספר כל מה שס

והכלל כי בהיות ישראל שלמים והם רבים, לא יתנהג ענינם בטבע כלל, לא בגופם, ולא " , וזל"ש:יא ,כובפר' בחוקותי  יג
עד שלא יצטרכו לרופא בארצם, לא בכללם, ולא ביחיד מהם, כי יברך השם לחמם ומימם, ויסיר מחלה מקרבם, 

וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה,  .כי אני ה' רופאך)שמות טו כו( , כמו שאמר רכי הרפואות כללולהשתמר בדרך מד
ומה חלק  -אבל הדורש השם בנביא לא ידרוש ברופאים ... גם כי יקרם עון שיחלו לא ידרשו ברופאים רק בנביאים

והרופאים אין אחר שהבטיח וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך,  ?לרופאים בבית עושי רצון השם
מכאן ' - 'ורפא ירפא' )שם(וזו היא כונתם באמרם  ...מעשיהם רק על המאכל והמשקה להזהיר ממנו ולצוות עליו

פאות לא אמרו שנתנה רשות לחולה להתרפאות, אלא כיון שחלה החולה ובא להתר, 'שנתנה רשות לרופא לרפאות
, לא מפני חשש שמא כי נהג ברפואות והוא לא היה מעדת השם שחלקם בחיים, אין לרופא לאסור עצמו מרפואתו

  עיי"ש. ",...ימות בידו, אחרי שהוא בקי במלאכה ההיא, ולא בעבור שיאמר כי השם לבדו הוא רופא כל בשר, שכבר נהגו
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זיי זענען מזיק די  - דער רבי זאגט ;איז דא צוויי זאכןעס  :ביים רבי'ן איז געווען אזוי
 ;מעג מען יא ,איז נישט מזיקעס  אבער א זאך וואס - דעמאלט קומט אויס - רופאים

ליגן אלע דעמאלט  -'' דבר ה'אז מען נעמט זיך צו  - אזוי אויך זאגט דער רביאון 
 .()רפואהאיז דאך נישט קיין נפקא מינה וואספארא  (פי זהל)ו - יד'לחם ומים'רפואות אין 

איז עס  איז נישט קיין נפקא מינה צו - דער דבר ה' - וויבאלד אז דאס איז דער שורש
 .אינעם שורש אןהאלט מען דורך תפילה  וויבאלד ;איז נישט מזיקעס  יא מזיק צו

האט ער שוין קיין שום רפואה נישט  - רבי נתן האט אנגענומען די זאך פון תפילהאז 
 טוגעניצט, גארנישט!

ער  און - מעים החול איז געווען אער  ,אפילו אז ער איז געווען אמאל אין מרחץ
איז אים  - למרחץ()געגאנגען  ער נאכאמאל איז ,ווערט אים גרינגערעס אז  האט געפילט

  .געווארן ערגער

פריער אז ער האט נישט מתכוון געווען לרפואה איז אים " )האט ר' נתן געזאגט:( -
אז ער האט מכוון געווען לרפואה איז שוין געווארן  )עכשיו( ;געווארן גרינגער

 גארנישט! - פארשטייסט? אזוי ווייט איז ער געוועזן "!ערגער

איז עס  נאר די זאך וואס -האבן שוין נאר געזעהן  ,אנדערעמיט  אבער ר' נפתלי
 .טז(!היו לוקחים -) איך ווייס דארטן -נישט, אבער סתם דארטן דאס נאר  -מזיק 

                                                            
ה"ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' א', וזו תוכן דבריו שם:  יד ּלָ פִּ ית ַהּתְ ְפּדֵּ ת ְונִּ לֶּ ְגאֶּ ּנִּ ֶּ ש  י  ּכְ ּום ְרפּוָאה ַעל־ְידֵּ ים ְלש  יכִּ ין ְצרִּ אֵּ

מ ם ּכְ ם ּוַמיִּ חֶּ י לֶּ ּלּו ַעל־ְידֵּ ל, ֲאפִּ אֹוכֵּ ֶּ ל ַמה ש ּ י ּכָ אֹות ַעל־ְידֵּ ְתַרּפְ ים ְלהִּ י ְיכֹולִּ ים, ּכִּ ים ְוָדאְקטֹורִּ י ְרפּואֹותרֹוְפאִּ  "!ֹו ַעל־ְידֵּ
 )קיצור ליקו"מ(

ל "לים לתרופה מכתב שצ"א: עי' ע טו ֶּ ם ְרפו אֹות ש  ו  ש  ה  ב ְ ן ִלְבִלי ַלֲעסֹק ִעמ   ְמרו  ַעְצמ  ְ ש  י ִ ֶּ יִתי ש  י בֵׁ נֵׁ ל ב ְ ת כ   ְוַתְזִהיר ְמֹאד ְמֹאד אֶּ
ִאים  ְקר  מֹון ַהנ ִ ה  עהֶּ ְסקֶּ אּבְ ם  ּבָ ל   י כ ֻּ לֹום, כ ִ אְקטֹוִרים ַחס ְוש   אֹות ַהד   נֹות[. ְולֹא ְרפו  ים ְזקֵׁ ִ ש  , ]נ  ילו  ב, לֹא יֹוִעילו  ְולֹא ַיצ ִ ז  ר ְוכ  קֶּ ֶּ ש 

ה... יִקים ַהְרב ֵׁ א ַמז ִ ַרב   ַרְך ְלַבד ַאד ְ ם ִיְתב   ֵׁ א  ...ַרק ִלְסֹמְך ַעל ַהש   א ַיְכִאיב ְוַיֲחבֹשׁ, הו  ן, הו  ן ְוַרֲחמ  ֱאמ  ת נֶּ א ֱאמֶּ א ְלַבד רֹופֵׁ ְוַרק הו 
ה ַהְרב ֵׁ  זֶּ י ב   ְרת ִ ב ַ ר ד ִ ְכב  ר; ו  וַ ְולֹא ַאחֵׁ ה. ְוַהל ְ ה ַהְרב ֵׁ זֶּ ר ב   ֲעַדִין ְצִריִכין ְלַדב ֵׁ ֶּ ה ש  רֹואֶּ נִֹכי ה  נו  ַז"ל, ַאְך א  נו  ְוַרב ֵׁ נו  מֹורֵׁ ם ֲאדֹונֵׁ ֵׁ ש  אי ה ב ְ

ֹות.  ש  יל ְנפ  ֹוִעיל ְלַהצ ִ י  ֶּ ילש  י ֱאלִּ ל רֹוְפאֵּ ֶּ ּום ַסם ש  ְכֹנס ש  ּיִּ ֶּ י ש  ין ְרצֹונִּ י אֵּ יתִּ בֵּ ים ּבְ נִּ ל ּפָ יו ַרק ְלַקי ֵׁ  !ַעל ּכָ ִ י ִמפ  ַמְעת ִ ש    ֶּ מֹו ש  ם כ ְ
ֹון:  ש  ה ַהל   זֶּ ה ב ְ ן זֶּ ַמר ְלִעְני  א  ֶּ דֹוש  ש  עְלדַהק   ין פֶּ יז אִּ ע אִּ ען ַאז מֶּ ' "?!ָוואס טּוט מֶּ ל ה', )שיחות הר"ן נ'( ְוכו  ׂשֹות אֶּ רו  ְ י פ  ַ פ  . ַוֲאִני כ ַ

אוֹ  ְ ְלַרפ  ה  ו  ה ְלַהֲחִלימ  ר  ה  ְמהֵׁ ת  ע  ו  ה  ִויש  ְזר  ַלח עֶּ ְ צֹוןִיש  ן ְיִהי ר  ן כ ֵׁ מֵׁ ה א  ר  ה  ִחיש  ַקל ְמהֵׁ  ."ת 
 .ד'-עי' עלים לתרופה מכתבים ג' טז
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 .ער האט גארנישט געטאן - ר' נחמן טולטשינער האט געהאט עצירות דרייצן טעג
 ער האט גארנישט געטאן "!דער וועט עפענען -"דער וואס האט פארמאכט  :(ו)באמר

 גאנג פון רבי נתן'ען! שוין אדאס איז  -

איז נישט עס  אונזערע לייט האבן יא געטאן עפעס א זאך וואספון אבער כמעט רוב 
 .מזיק

יא, )רמ"ב: די אלע סארטן שמיראכטס(  - זאכן פון אויבן אויף, א זאך וואס יאזעלכע מינ
איז גרינגער  )אפאראציע( אז א ניתוח -האבן געזאגט וואס  דא איז עס .דאס איז נישט מזיק

 .ווי נעמען א רעצעפט

 ריעדע - יא, ווייל די סמיםהאבן אזוי געזאגט?(  איז געווען וואס )רמ"ב: פון אונזערע לייט
רעצעפט אזוי ווי מען דארף,  עםאויב מען איז נישט מכוון ד - רעצעפט איז דאך פון סם

ער גייט צו דארטן  - א ניתוח איז א גרינגע זאך ...קען מען יענעם רח"ל אוועקפאקן
 .)מה שצריך(ט עס אויף, ער נעמט ארויס דארטן יידער שנ - )המחלה( איז די זאךעס  אווו

דאס איז  !ן נעמט עס ארויסוער גייט גלייך צו און טרעפט וואו דאס איז א ,ער ווייסט
 .יזמער ווינציגער מזיק ווי א רפואה וואס גייט פון הרכבות נאך דאס איז -גרינגער 

ער ( יח?!אויב חלילה ער וויל שניידן זאל מען נישט שניידן :ן א מכתבי)רנ"ב: אבער ר' נתן שרייבט א
)רנ"ב: וואס מען דארף עפענען א  -איז פארהאן אמאל עס  אנדער שניידן, ןמיינט דארטן א

אלע  -דער אויבערשטער זאל העלפן ( -איז געווען בפי הטבעת, ער ווייסט נישט וואס עס  מכה!
 ...כאטש מיט פופציג פראצענט -ממילא וועלן מיר פאלגן דעם רבי'ן  ,זאלן זיין געזונט

                                                            
יר, ", מה שכותב שם: עי' עלים לתרופה מכתב רל"ט יז א ְוָדאְקטִּ רֹופֵּ ן מֵּ ית, הֵּ מִּ ְ ש  ּום ְרפּוָאה ּגַ ש  י ַלֲעסֹק ּבְ ְבלִּ ּוְכָבר ָיַדְעּתָ לִּ

ה, ַרק ְחיֶּ ת ָמַרת ָאְדיל ּתִּ קֶּ ּדֶּ ּלּו ְלקֹול ַהּצַ יָך, ֲאפִּ עֶּ ָך ְורֵּ ּתְ ְ ש  ַמע ְלקֹול ַצֲעַקת אִּ ְ ש  ֲהמֹון ַעם. ְוַאל ּתִּ ן מֵּ ם  הֵּ ַאֲהָבה ּגַ ל ּבְ ַקּבֵּ ּתְ
לּ  ים אֵּ ּסּורִּ יחּו אֹוְתָך ַלֲעׂשֹות לֹו ַקאנֶּ יִּ ם ַיְכרִּ ָלל. ַרק אִּ ם ּכְ ת ָלהֶּ ַצּיֵּ ּקֹול ַצֲעָקָתם, ֲאָבל לֹא ּתְ ְסּבֹל מִּ ים לִּ יכִּ רִּ ּצְ ֶּ ּוָטה ּו ש  ש  ע ּפְ
יל  עּפִּ ל[אֹו צֶּ ו  ג ִטפ  ְוָקא ]סו  ים ַלֲעׂשֹות ּדַ הֹומִּ ֶּ ּוָאָתם ש  ש  ֲחַמת ֲהמֹון ּתְ ה ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות מֵּ ְהיֶּ י    ּתִּ ה כ ַ ע  ו  ה. ְוַלה' ַהְיש  ל זֶּ ַע ְלך  כ   דו 

ה ר  ה ְמהֵׁ ה טֹוב  ׂשֹור  ל ב ְ ה ְלַקב ֵׁ ה, ַוֲאִני ְמַקו ֶּ א  ְרפו   ".ְוה 

ר, "מכתב קפ"ט:  יח ְפש   אֶּ ל ַמה ד ְ כ  אֹות ב ְ ְרפו  ט ב ִ ַמעֵׁ י ְ ֶּ אְקִטיר ש  ר ִעם ַהד   ְתך  ְלַדב ֵׁ ְכמ  ח  ל ב ְ ד ֵׁ ת ַ ְ ש  לֹום ַאְך ת ִ ָ ה ַחס ְוש  ְהיֶּ ם יִּ ַאְך אִּ
ם  ָ יר ַלְחּתְֹך ש  אְקטִּ ַעת ַהּדָ ה, ח"וּדַ זֶּ ל ּבָ ֵּ ְתַרש ּ ּיִּ ֶּ ל ש  ּדֵּ ּתַ ְ ש  ה ְלהִּ ְראֶּ לֹום, ּתִּ ָ ָלל ְוש  ה ּכְ ת ָלזֶּ מֶּ י ַמְסּכֶּ ְעּתִּ ין ּדַ י אֵּ ֹו  !ּכִּ ש  ַרק ְלַבק ְ

ה ְרפו אֹות יזֶּ י אֵׁ ְך ַעל ְידֵׁ ל ְלַרכ ֵׁ ד ֵׁ ת ַ ְ ַכל ְלִהש  ַלי יו   ."או 
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( יטזיינער' נתן ר' לייבעלע ראובן'ס איז שטארק אין די זאך פון דאקטוירים אין די בריוון  -)רנ"ב: מען זעהט 

 !יא, יא

דער אויבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זיין געזונט, מיר זענען זייער שוואך אין דער 
 זאך...

❖ ❖ ❖ 

 'בת עמי לא תחשה'ניגון 
 [1:21:28עד  1:06:22( ]יום כיפור קטן שומעים מכאן)

אויף  פארןפון טשעהרין זענען זיי געקומען צו  - אברהם בער'ניו ר' און ר' אבא'לע
  .בלייבן אויף ראש חודששוין זיי  פלעגן ,ערב ראש חודש שבט

'בת נגען ביים טיש והאט געמאכט א סעודה, און מען האט געז]טולטשינער[ ר' נחמן 
 .ער האט אונז אויסגעלערנט דעם ניגון -, און ר' אברהם ר' נחמן'ס עמי'

האט נישט געהאט נגען פונקטליך, ער וער האט געז ;ר' אברהם ר' נחמן'ס איז אזוי
נישט מאכן  - מיט א תנועה געווען נגען, מדייקואבער ער האט פונקטליך געז - קיין קול
 !אנדערש

 (:הניגוןאת )רלוי"צ מנגן  איך וועל אנהויבן אביסעלע שטילעריבט אן( ו: הפונה לרלוי"צ )רנ"ב

 [1:22:10] 'בת עמי, לא תחשה! ולא תשקוט בזעקה, בזעקה'

חלף קרבנות פדר, ' - גייט די לעצטע שטיקלעס  האחרון(את הקטע הראשון ואח"כ את )מנגן 
 ('בת עמי'קטע הראשון והאחרון של הפיוט הרק על  א)הניגון הו .(וכו') 'תפילתי תראה

                                                            
ונוסעים  !כי אתה יודע שכל העולם נבוכים מאד מאד בענין דאקטורים"מכתב מ"ה, וזל"ש:  -מכתבי ר' נתן בר"י  יט

ץ בים המלח ויש להם ג"כ הוצאות ולרח הומירושלים באים אנשים בכל שבוע לחיפ ,להדאקטורים 'ווין'מכאן אנשים ל
אשר היא אשה  תוובפרט זוג ,י מזה או מזה יצמח להם רפואהוחושבים אול ,לאיםול חוכי בן אדם אינו יכול לסב - הרבה

בנעוריה וסובלת חולאת כזו ואנשים מן העולם נמצאים הרבה שמחזיקים אותה שבודאי יהיה לה רפואה אי"ה השי"ת 
נון מאנ"ש שהם חזקים בדברי יוזעירין א .בין וירחם עליך ג"כ וישלח לה חיש מהר רפואה שלמהויעזור לה ברחמיו המר

אך צריכין ישוב הדעת  .רוף שלך אינו מועיל כלל כלל לאיע"כ הטק עמהם ורבנו ז"ל מענין הדאקטורים שלא לעס
 תיע"כ רחם עלי ושלח רפואה שלמה לזוג ,חי ההוצאהוש"ע אתה יודע שאין בכורב' :ולהתפלל להשי"ת ולספר לפניו

אך  .'!ק בתורתך ובעבודתךויהיה לפרנסתי בכדי שאוכל לעס - ' ובהמעות שאני צריך לתן להדאקטיר וההוצאותיתח
אינה יכולה לתת עצה בנפשה וכשהיתה בביתה אזי היה לך עת  -ודאי יהיה לה רפואה ומרים לה שבושבאתה לשם וא

יותר חדשות אין רק חיים ושלום ואל שדי ! ח רק בהשי"תוז"ל ולבטבישב דעתך אך לזה צריכין להיות חזק בדברי רילי
 ."נתן מברסלב .מות בגוף ונפש וממוןין לכם רחמים ומצפה לישועתכם בכל עת בשלית
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מען  -נאך  קומעןפלעגן עס ( -און ר' אברהם בער'ניו און  ר' אבא'לע - עס איז געווען)רנ"ב: 
מען פלעגט זיין ביים רבי'ן  .איז אן עולם געוועןעס  -פלעגט קומען פון ברסלב אויך 

האט  - סעודת ראש חודש א אויפן ציון און געבליבן דארטן ביי ר' נחמן'ען און געמאכט
  .נגען ביים טיש דעם ניגוןומען געז

איך ווייס נישט, אמאל איז גן בייטאג?( רצו אויף מא - )רנ"ב: דאס הייסט ביינאכט איז עס געווען
 ,איז געווען עטליכע טעג - פיר רעמען איז געפארן מיט ד - נישט אזוי ווי היינט -געווען 

דארט,  האון ארויסגעפארן אינדערפרי ,מסתמא - 'עןמען האט גענעכטיגט ביי ר' נחמן
נגען דעם 'בת ומען איז געזעצן און געז און ראש חודשסעודת  א מען האט געמאכט

 .עמי'

 יא, ער האט אונז אויסגעלערנט)רנ"ב: איז ר' אברהם ר' נחמן'ס, ער איז געזעצן בשעת מעשה?( 
 .איך גיב דיר עס איבער פונקט ווי איך האב עס פון אים געהערט -

עס איז  מיינסטו, ביי ר' נחמןען? מעןביי ווע)רנ"ב: ווער איז געווען דער זינגער דארטן?( 
 !געווען א מנגןאויך ר' נחמן אליין איז  -געווען 

א חסיד אין אדעס, ער איז  ס'אונזער - האב איך געהערט -איינער איז געווען עפעס 
און ער האט עס  ,געווען א גרויסער מנגן, ער פלעגט אויך קומען ערב ראש חודש

ער איז געווען דער מנגן, אלע האבן עס געקענט, ער איז געווען דער  .נגעןוגעז
 .פונקטליכער

ניין, ניין, ווי האב איך אים געקענט קענען?! ער איז )השואל: איר האט אים געקענט?( 
 'ן.געווען אין די צייטן פון ר' נחמן טולטשינער מיט ר' אברהם בערניו

ניין, איך געדענק אז דעמאלט ווען ר' אברהם  נישט?()רנ"ב: ווי האט ער געהייסן ווייסט איר 
 .האט עס אונז אויסגעלערנט האבן מיר געהאט א געוואלדיגע התעוררות דערפון

איך האב  ,עותועות זענען געוואלדיגע מורא'דיגע תנוטיש צוזאמען, די תנ א )רנ"ב: אוודאי, מען זיצט ביי
 עערשט יד - 'בת עמי' עםאיינמאל געהערט דהאב איך  - תנועות קיינמאל נישט געהערט אזעלכע שיינע

 (!סוף איז זייער שיין םאבער דעם אויספיר ביי ,שטיקל

❖ 
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 .יא יאאיז געווען א מנגן?(  כזון ר' שמעלקע יף)רנ"ב: ר' נתן'ס שט 

 .יאהאט געהערט פון אים א ניגון?( ער )רנ"ב: א פלא'דיגע זאך, 

ן אין ען, ער פלעגט זינגער' אברהם פלעגט עס זינג)רנ"ב: ווער, ר' אברהם ר' נחמן'ס?( 
 .אומאן דעם ניגון

 הניגון(את )רלוי"צ מנגן  ניגון?( ר)רנ"ב: וועלכע דעם ניגון קען מען דא)רנ"ב: וואספארא ניגון?( 

, ער 'ןפון ר' שמעלקע ,יא )רנ"ב: איך האב אים נאך קיינמאל נישט געהערט אין מיין לעבן( [1:29:42]
 !איז געווען א מנגן

 [1:31:55] ('יום ליבשה'הניגון של את )רלוי"צ מזמר 

  [1:33:20] ('מוצאי שבת'ת לושבזמיר -' וכו' אשרי מי שראה פניו בחלום')מזמר ניגון על  

❖ 

 ביים רבי'ן אויפן ציון!'זאלסטו ן ''חזר
הוא את הנוסח, וע"ז ציבור את ה שילמדרלוי"צ את )חסר, כנראה שר' נחמן בורשטיין רוצה לשכנע 

 עונה לו כדלהלן(

 )ר' נחמן נעמיראווער( יום כיפור האט ער .אומאןאין  בין געווען אויף יום כיפור ךאי -

נטערהעלפן, האט ער מיך געבעטן איך זאל אים וזאל אים אעס  נישט געהאט ווער
מיר ' (:)ענה לי .הנוסח(את ) מיר אביסל מיט חזר'ט -ר' נחמן ' (:)אמרתי לו .אונטערהעלפן
אזוי האט ער מיר געזאגט  - ביים רבי'ן אויפן ציון!'זאלסטו ן ''חזר ;חזר'ן נישט

 .נוסח(דעם )אויסלערנען בשום אופן האט ער נישט געוואלט  .דעמאלט

 -מעשה כהויתה  ידאיך דערצייל דיר )רנ"ב: איז ווי קען מען העלפן אז מען קען עס נישט?( 
אז  ,געווענטליך ;אביסל האב איך אים צוגעהאלפן ,און איך בין געשטאנען לעבן אים

איך ' :זאגטהאט ער אבער  - וואלט געווען בעסער ,געלערנטמיר מיט ער וואלט ווען 
 !נישט -'ן חזר !'אונטער ףוויפיל דו קענסט העל ,דארף נישט בעסער

שוין ווען וועט ער  -אפילו חזר'ן  ;קייט אין זיךטזיי האבן געהאט עפעס א מין ערנס
 - קייט אין זיךטזיי האבן געהאט א מין ערנס )פונדעסטוועגן( !חזר'ן? עשרת ימי תשובה

                                                            
 מוהרנ"ת. מוזכר כמה פעמים במכתבי ,מרת דישלשל מוהרנ"ת בן זוגתו השניה  כ
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חזר'ן קען נישט זיין מיט דעם אמת אזוי ווי ווען ער דאוונט, פארשטייסט?  עראז ד
 !ממילא האבן זיי נישט געוואלט

טאן, זיי האבן מכוון געווען על האמת, מסתמא האט ער כמיר דארפן זיי נא ,ממילא
 ...אז מען האט אים נישט געוואלט לערנען - געזעהן פון די פריערדיגע אויך אזוי

איז נישט ווייל מען האט זיי  ,ערע בעלי תפילות וואס זיי קענעןדי אלע אונז
  ...געלערנט

האב איך אמאל גע'חלום'ט אז איך וועל אמאל דארפן  ,'ען)רנ"ב: בשעת איך האב געהערט פון ר' אברהם
 ( ...דאווענען? קען זיין ווען איך זאל וויסן דעמאלט, וואלט איך אפשר מער צוגעלייגט כוחות

בשעת דו האסט זיך  (על כן)כי  ;איז ערנסטער אזויעס  !איז בעסער אזויעס  ניין,ניין, 
 !דאווענען דעם פון נאר האסטו געטראכט ]געהערט צו ר' אברהם'ען[צו

❖ 

  ?!אבער א ניגון פון ימים נוראים - )קען מען אמאל אויסלערנען איינעם( דארטן א ניגון מילא

די תנועה פון 'יודע  - (נעמיראווער) 'עןווען האב איך געהערט די תנועה פון ר' נחמן -
, ווען האב איך עס געהערט? ראש השנה! דער איד איז געווען ('ונתנה תוקף' באמצע) ועד'

כרוך נאך א און ער איז געווען  - מענטש און א חסיד ראיך ווייס? א הייליגע - א איד
  !זייער שטארקר' אברהם ר' נחמן'ס 

האב איך מקבל  .האניג-איז געווען זיסעס  - דער איד האט געדאוונט אזוי ממש
מאך איך אים  - קומט די ימים נוראיםעס  ממילא אז - קייטטגעווען פון אים א ערנס

  ...!?מען און מאכן די שטיקיאבער נעמען אינמיטן יאר זיך פארקר ,נאך

נאך א  הערןשוין ער וועט דער אויבערשטער זאל העלפן מען זאל מאריך ימים זיין, 
 ( !נוסח עם)ממילא וועט ער שוין מיט די צייט קענען ד ראש השנה

נאר מען וויל  ,דער עולם ווייסט על פי רוב - נישט אויסלערנען איבער א נייעס זיך )רנ"ב: מען דארף

אזוי  עס מיר איך האב .און איך בין אויך גערעכט ;דו ביסט גערעכט מדייק זיין מער(
 .)וויל איך עס איבערגעבן(און אויף דעם וועג  - [אויסגעלערנט] (געהערט)
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הער זיך איין; דער אויבערשטער זאל רחמנות האבן, מיר זאלן זוכה זיין צו ביאת 
 םאיינעאויס דור קלייבט ער  ןיעד אין דער אויבערשטער פארלאזט נישט, -משיחנו 

 וואס ער דאוונט!

❖ 

 וקבל תפילתי כתפילת זקן ורגיל...
 [במסתור שנתקבצו בר"ה תחת מסך הברזל עאנ"ש באוקריינ] וואס זיי לעצטנס - )רנ"ב: אט האט איר 

זיי האבן  אבער זאל דאווענען דארטן,עס  איז טאקע נישט געווען ווער ,האבן געדאוונט ביים רבי'נס ציון
: דובינסקי נפתלי - דאס האט מיר געזאגט נאך איינער און - רפמאן האט מיר געזאגטאגעדאוונט! ר' מיכל ד

אסאך  אבער מען האט געדאוונט'ער נישט,  טווייס ,'נוסח פונקטליך ןצו מען האט געדאוונט מיט'
 ( 'הארציגער!

און איך האב נישט געהאט  כאגן אין קברעווען איך בין געל (תרצ"ט ראש השנה)יא, יא, 
 ...האב איך דעמאלט געגאסן טרערן! טייכן טרערן! נו, איז געווען ערנסטער ,קיין מנין

אן  ;דאוונט שענער די וועלט זאגט א ווערטל אזוי: א יונגערמאן ,הער זיך איין
אביסל  איזקול  ערד ;נאטור איז אזוי ערעלטערער מענטש דאוונט ערנסטער! ד

 ר!איז אביסל ערנסטע - צובראכן מערערער איז ערנסטער, 

ער איז אלט געווען צוויי און פופציג ווען  איך האב ר' אברהם'ען געהערט דאווענען
און בשעת ער איז אלט געווען  - אלט געווען פיר און זיבעציג יאראיז און ווען ער  יאר

פיר  די געווען בייאבער ערנסטער איז  - האט ער געדאוונט שענער צוויי און פופציג
  .און זיבעציג יאר

                                                            
ה רֹאש   תמ"ח: ח"ו, - קודש שרפי עי' שיח כא נ  ַאֲחרֹון ַהש    ה ה  ה  ש    ֶּ י ש  ִוי ַרב ִ ק לֵׁ ַמן ִיְצח  או  ה ב ְ י  רֹאש   ה  ה ב ְ נ  ל ַהש    ֶּ ַנת ש  ְ  ט"תרצ ש 

ן ַנת ַעְצמוֹ  ְוִסכ ֵׁ ַסכ   ֹות ב ְ ש  ש   ְנפ  ה ַממ   ְנִסיע  י, זוֹ  ב ִ ה כ ִ י  ש   ה  ק   י ַעל ְמֹאד ְמבֻּ ְלטֹונֹות ְידֵׁ ִ ים ַהש   ִ ש  ק   ַהְמבֻּ ים מֵׁ י ִ ִ אש  ר  ו  , ה  ה ְוִאל  י  ס ה   ִנְתפ  
ה י  ַלח ה  ְ יר ִנש  ג אוֹ  ְלִסיב ִ ֱהר  ף נֶּ כֶּ ד ת ֵׁ ִמי   ל, ו  ה ְוכ  מ   ו   כ ַ ס  נ ִ ֶּ ְנעוֹ  ש  ְנֹסעַ  ְלמ  ה ִמל ִ ְמרוֹ  ִהְצִליחו   לֹא זוֹ  ְנִסיע  א  ם ב ְ הֶּ ד: ל  י ְמַפחֵּ ה ֲאנִּ ּזֶּ  מִּ
ּלֹא ֶּ ע ש  ּסַ ח אֶּ ּטַ ּתַ ְ ש  ּיּון ַעל ְואֶּ נוּ  צִּ ָנה ְלרֹאש   ַרּבֵּ ָ ר ַהש ּ ה יֹותֵּ ּמַ ע מִּ ּסַ אֶּ ֶּ הּוא ְוַאף ש ּ ֶּ ָנה ש  דֹוָלה! ַסּכָ ת ּגְ ב   ַ ְבש  ם ו  ֹדֶּ ק  ֶּ ה רֹאש   ש  נ   ַהש   
ֹוְטִרים ִנְכְנסו   ִית ַהש   א ַלב ַ ְחב   נ ֶּ ֶּ ם ש  א, ש   ר ְוהו  ת ֵׁ ה ִהְסת ַ יזֶּ אֵׁ ר ב ְ דֶּ ִניִמי חֶּ ְ ה פ  י  ה  ֶּ ם ש  שו ֹ  ש   ְ יו ְוִחפ  ל ַאֲחר  כ  ִית ב ְ ִבְמקֹום ַהב ַ ֹואוֹ  ו   ַמְחב 

ְגעו   לֹא ב. נ  רֶּ עֶּ ה רֹאש   ב ְ נ  ַלךְ  ַהש    ר ה  ְסת   ן ַעל מֻּ ו  נו   ִצי  ר ַרב ֵׁ תֶּ סֵׁ ַמר ב ְ ם ְוא  ְמִהירו ת ש   ת ב ִ ה אֶּ ר  ֲעשֹ  ף ִמְזמֹוִרים ה  כֶּ עֹודוֹ  ְותֵׁ ר ב ְ  ְמַמהֵׁ
תוֹ  ֲאִמיר  יעַ  ב ַ ם ִהג ִ ין ְלש   ִ ְלש  ַ ר ַהמ  סו  ךְ  ַהמ   תוֹ  ְוִחי ֵׁ מ   ן, ְלעֻּ יו ְוִהְתַחנ ֵׁ ל  י אֵׁ ִוי ַרב ִ ק לֵׁ הו   ל"זַ  ִיְצח  יחֵׁ נ ִ י ַ ֶּ וֹ לְ  ש  י ַנְפש  ה כ ִ י  ין ה  ִ ה ַמְלש  יו זֶּ נ   ִמב  

ל ֶּ ד ש  ח  י אֶּ ֵׁ ַאְנש  נו   מֵׁ לֹומֵׁ ְ ךְ  ש  ַ ְהפ  נ ֶּ ֶּ ין ש  ִ ם ְלַאַחר ְלַמְלש  ו  מו   ִאי  ִאי ְ ֶּ יו ַעל ש  ף לֹא ִאם ַחי   ת ֵׁ ַ ם ְיש  ה ִעמ   ל   עֻּ ְ ךְ  פ  ֶּ ש  ְבמֶּ ַמן ו  יו   ַהז ְ ִנים ה  ֱאמ   נֶּ
ְלטֹון ִ ֹומֹוִניְסִטי ַלש   ף. לוֹ  ְוִהְבִטיַח , ַהק  כֶּ ַרח ְותֵׁ ם ב   י ִמש    ִוי ַרב ִ ק לֵׁ רֹאש  . ל"זַ  ִיְצח  ה ב ְ נ  ה ַהש    ה  א ש   ְחב   ף מֻּ ַמְרת ֵׁ ד ב ְ ח  ֹום, אֶּ ַבי   ו 
ֹון ִראש  ַקע ה  רוֹ  ת   ד ֲעבו  ח  י אֶּ ֵׁ ַאְנש  נו   מֵׁ לֹומֵׁ ְ ֹום, ש  ַבי  ִני ו  ֵׁ א ַהש   י ב   ַטע ַרב ִ ִליק נ  רֶּ ו  רוֹ  ִלְתקֹעַ  ל"זַ  ג   .ֲעבו 
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קעגן שפעטער איז ער נישט נטאווען ערנסט?( עעמאלט אין די יארן איז עס נאך נישט גד)רנ"ב: 
אבער די  - רעש'יגער ,קול איז געווען גרעסער עראיז געווען שענער און דעס  ;געווען

 .)לא היה קודם(צובראכנקייט וואס איך האב אים געהערט דעמאלט 

 - איז נישט געווען דאסעס נישט דעמאלט אזוי וויינען ביים דאווענען?( נאך )רנ"ב: ער פלעגט 
 .נאטור איז אזוי ערד ,'ישןאיז געווען מער חזעס 

 ;נאטור, דער אויבערשטער זאל העלפן דו זאלסט מאריך ימים זיין עראזוי איז ד
 .קול זיין נישט אזוי ריין ווי היינט ערשפעטער מיט פופציג יאר וועט ד

 ערקען דאך נישט זיין, דעס )רנ"ב: איך וויל דער קול זאל מיר זיין ביי הונדערט יאר אזוי ווי יעצט( 
 ...נאטור איז דאך אזוי

איז נישט דער קול עס  אבער - איך קען איצטער אויך געבן א געשריי -ברוך השם 
  ...צוריק יאראיז געווען מיט פופציג עס  וואס

נעף יאר יום ינעף יאר ראש השנה און פיהאב איך געהערט דאווענען פ 'עןר' נחמן
האב איך  'עןאבער ר' אברהם .זומער פון ע"ט עםער איז דאך נפטר געווארן ד ;כיפור

האב איך  - האב איך אים געהערט דאווענען אסאך יארן ,געהערט דאווענען ביז צ"ו
 דאסאיז נישט עס  אבער ,מער ערנסטער ,דאווענען איז מער צובראכן אסד אז געזעהן

  ...יוגנט רקול פון דע

ר'  , אבערדי לעצטע צען יאר זיינע - )רנ"ב: איך האב אים שוין געהערט גאר גאר ]אויף דער עלטער[

)הגיע  געקומעןאהער יא יא, ז' אדר צ"ו איז ער  (שמואל שפירא האט אים נאך געהערט צ"ז

דא געדאוונט אין  וואס ער האט ראש השנה רעערשט ערצ"ז איז געווען ד ;לארה"ק(
  .ארץ ישראל

ר' אברהם איז  -ליך האט ער נאך גאנץ פיין געדאוונט, דאס קול איז געווען טגעווענ
א גיבור געוועזן, ער האט געקענט געבן קולות, ער האט געקענט  - געווען א גיבור

  .קול דאסיבן ואויפה

ווי ר' אברהם'ס יארן וואס ער איז  )בשנים( איך בין געקומען שוין אסאך ווינציגער
האב איך יבן דעם קול, ושוין נישט געקענט אויפה האב איך )פונדעסטוועגן( געקומען דא,

אזוי ווי ער האט  'עןמאכן ר' אברהםנאך איך זאל וועלן  אז .ט אראפלאזן זיךמוזשוין גע
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ביסל  ין גאט אויף דעדאנק !איך קען נישט ...איך שטעקן באלדבלייב  -אויפגעהויבן 
 !כח וואס דער אויבערשטער האט מיר געגעבן

נען די כוחות, נישט וועלן עדאווענען דארף איך אויסרעכ ןביי די ימים נוראים'דיג
און דער  - נען די כוחות מיינעעאיך דארף אויסרעכ - נאכטוהן יענעם, איך קען נישט

 .נישט - בן כח, אבער איבעררייסןעאויבערשטער וועט ג

❖ 

 דו ביסט נאר א שטעקן!
די  איןגן עאון ר' אברהם איז געל אין מירון א זכור בריתאמאל איז געווען עס  אז )רנ"ב: איר געדענקט

זקן וחולה  אז היהכי ) ...א גוססמען האט געמיינט אז ער איז חלילה ( ?שטיבעלע אויף דער ערד

 .מאד(

 גן א שטיין און אויף דעם עפעס א שמאטקעעוואס הייסט א גוסס? צום קאפנס איז אים געלאבער )רנ"ב: 
איך  ,קאלטע מקוה אנאכדעם איז ער געגאנגען אין  -פונדעסטוועגן , רצוקאפנס זיינע ערדאס איז געווען ד -

ער איז אריינגעגאנגען אין מקוה, ער איז ארויסגעגאנגען האט ער אזוי געסאפעט, ווער האט  - געדענק
( !אה - נערטוהאט געדעס  - 'זכור ברית'און ער איז צוגעגאנגען צו  ?יבט אז ער וועט זאגן זכור בריתוגעגל

  .איז געווען בטבע א גיבור ר' אברהםיא יא, 

איך האב שוין אמאל  ;ן אומאןינסים אן דעם פרט האט מען אויך געזעהן יא
צן זעכצן פפו ;דערציילט, ביי מיר אין שטוב איז געווען ברוך השם הכנסת אורחים

עבן עגמענטשן האבן געגעסן ביי מיר, מען האט אוועקגעגעבן דאס גאנצע עסן, אוועקג
  .אלעס - די קישענעס

אן גארנישט,  - שןיאן א ק - גן אויף דער ערד ביידעעאיך מיט מיין זון ע"ה זענען געל
איך האב באדארפט  .און איך האב זיך צוגעקילט ביינאכט, איך בין געווארן הייזעריג
 -איך בין צוגעגאנגען  - מארגן צוגיין דאווענען, און דער אויבערשטער האט געהאלפן

 !ן אומאן האט מען דאס געזעהן אסאך מאליא ;ווי גארנישט( -) געדאוונט אזוי מיט

 !אוודאי, אוודאי)רנ"ב: דעם רבי'נס כח( 

איך האב  ;איך האב אנגעהויבן דאווענען ווען ט'שער'איך בין געווען אזוי איבערגע
 אלי' חיים ר' האב געטענה'ט צום רבי'ן: 'פארוואס האטאיך  - נישט געוואלט דאווענען

 -פארוואס דארף איך יא קענען נוסח?!'  ,זוכה געווען אז ער קען נישט קיין נוסח )רוזין(
 ...אזוי האב איך גערעדט צום רבי'ן אויפן ציון, פארוואס דארף איך קענען נוסח?!
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איר ווילט נישט אז  -'רבי  אמרתי אז:(ו) אמאל האב איך גערעדט צום רבי'ן אויפן ציון
געווען עפעס אזוי צום רבי'ן! אזוי גערעדט  - 'גאיך זאל דאווענען מאכט מיר הייזעריאז 

אזוי האב  - 'וועל איך נישט קענען דאווענען - גמאכט מיר הייזערי' - נאנט צום רבי'ן!
 !ראש השנהאיך גערעדט ערב 

האב  ,איך האב געוואלט אביסל ליגן אין עבודה מער ,איך בין געווען א יונגערמאן
 ?רבי - ווילט נישט 'איר - איך האב געהאט אזא מין שטארקייט, אן עזות - איך געשריגן

 '!נעןעוועל איך נישט דאוו - גמאכט מיר הייזערי

אז איך האב זיך געהיט א גאנצע  -)רנ"ב: איך געדענק פאר אפאר יאר קריק איז געווען ביי מיר אזא עול 
איך קען נישט זאגן קיין ווארט, האב  -איז געפערליך עס  האב איך געזעהן ;וואך פון סליחות נישט צו רעדן

 (!זאל זיין - וועט זייןעס  אזוי ווי ;איך היט גארנישט דעם קול ,איינמאל פאר אלעמאל ,איך געזאגט

טאנץ  -אז איך פלעג טאנצן ראש השנה איז צוגעקומען פון אונזערע לייט: 'לוי יצחק 
 .יזיק לקול( טענו שזה )כי '...נישט

און  - אוועקגעגעבן קולות ;א ציון ;אין אומאן איז דאך געווען אן ערב ראש השנה
נדן איך דארף ו, איך בין געבעקות כראוי(ז)לעסוק בתפילות ו איך קען נישט -נדן ואיך בין געב
 .האט מיך מבלבל געוועןעס  דאווענען,

ט א שטעקן, דער רבי ס'דו ביר' אברהם בער'ניו האט געזאגט צו ר' אברהם'ען: 
 ...איבערנעמען אז דו דאוונסט שייןזאלסט זיך נישט דו )היינו:(  !'נטדאוו

 ...נעם זיך נישט איבער !דו שטייסט ביים עמוד אזוי ווי א שטעקן, דער רבי דאוונט -

מסירות  -אזעלכע תפילות איז געוועזן ממש  - אין אומאן האט מען עס ארויסגעזעהן
אזעלכע קולות געשריגן  ,בןעאזעלכע קולות געג ,מען האט אזוי געדאוונט .נפש ממש

 !שום צמצום קייןאן  ,אז מסירות נפש ממש -מעומק הלב 

 ערדעם רבי'נס א רעכט -איז צוגעגאנגען אמאל איינער צו מיר נאכן דאווענען עס 
עס  ער זאגט מיר: 'ווען איך וואלט נישט געוואוסט ווער .כבר' יעקב יוסף - ר אייניקלוא

 נחמן טולטשינער דאוונט!' ר'אז איך געמיינט  וואלטדאוונט, 

 !ר' נחמן טולטשינער (דאס איז) האב געמיינטאיך  -די קולות מיט די געשרייען 

                                                            
 .בנו של ר' נחמן חיה'לע'ס. נפטר בשנת תרצ"ו כב
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 !אוודאיר' נחמן טולטשינער'ס דאווענען?(  ט)רנ"ב: איז ער האט נאך געדענק

 .ליובארסקיזיינע?( נאמען ווי איז געווען די פאמיליע  - עלטערער מענטש ן)רנ"ב: ער איז געווען א

ֵׁ י)רנ"ב: דאס האט ער אייך געזאגט מסתמא א   .פ"גתראין א'ען( ן די פ 

ער איז געווען א גרויסער מנגן  און מיין שווער איז געווען א גרויסער ערליכער איד,
דערווייטערט  ץער האט זיך אל .און ער האט קיינמאל נישט געוואלט צוגיין צום עמוד

 האט ער געגעבן א דריי - געזעהן דאווענעןמיר  ווען ער האט - תר"פן יא .דערפון
 ...'איך האב דאס נישט געמיינט': מט(י)געקר

איך  דערפון וואסער איז נישט געווען צופרידן און  - ער איז געווען אן ערליכער איד
 !דאווען

איין יאר האט ער ר' אברהם געדאוונט שחרית מיט מוסף ביידע טעג?(  האט איין יאר)רנ"ב: 
 נאר דעם ערשטן טאג. -אי מוסף  ,אי שחרית -ביידע  געדאוונט

)רנ"ב: איז שחרית  אוודאי, וואס דען?( ך?ן דעם טאג האט ער נאך געזאגט די תורה אויי)רנ"ב: א

א גרויסע תורה פון די דריי  - לעמעראא תורה אויפן ב( ?מיט אמירת התורה - מיט מוסף
 אנדער עםאון מעריב אויך ד ;די גרויסע תורות - כדאדער 'פתח רבי שמעון' - כגתקעו'ס
 .נאכט עראויף ד ]טאג[

)בליל שני  !'מעריב'ווייטער ( - און 'תורה'און א  'מוסף'און  'שחרית'און  'מעריב')רנ"ב: איז געווען 

 .דר"ה(

אויף די בימה מיט א  - עטליכע שעה( [אמירת התורה] ?געדויערט דאס )רנ"ב: וויפיל האט
  .אזוי ווי ער דאוונט - הויכן קול

)ענה:(  .!"ר' אברהם, היט זיך פאר א גוט אויג"געזאגט:  אים האבןלייט אונזערע 

 !, און שוין"דער רבי איז א טוב עין"

❖ 

                                                            
דהיינו אחד מהג' תורות בליקוטי מוהר"ן תניינא שנאמרה על הפסוק 'תקעו בחודש שופר' שאמרם רביז"ל בראש  כג

 השנה; ואלו הם: תורה א', תורה ה', ותורה ח'.
 .ליקוטי מוהר"ן קמא, סי' ס' כד
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 יב אזוי ווי איך זעה!ואיך גל

געווען אמאל א איז עס  ,איז געווען אמאל א אומאןעס  - אוי, מיר דערמאנען זיך
  !אוי אוי אוי - א ראש השנה ,ערב ראש השנה ןאיז געווען אמאל אעס  ציון,

זעהט  - אזוי ווי דא איז דאך ל"ג בעומר -ממש  ...דעמאלט האט זיך אפגעטאןוואס 
די געשרייען פון אידן מיט די קולות, אזוי  - מען דאך וואס טוט זיך אפ ל"ג בעומר דא

 !ערב ראש השנה ןאיז דעמאלט געווען א ראש השנה, א

די הארציגע קולות פון אידן וואס זיי האבן געוואלט  ,די געשרייען ,די קולות
אזעלכע  ,אזעלכע כיסופים !טאן תשובה איז געווען נאך מערער ווי דא

 איז א געוואלד, א געוואלד, א געוואלד!עס  אז - ער צום אויבערשטןטצבענקאכ

ער האט מיר געשריבן דאס  - איז געקומען קיין ארץ ישראל )ליפל( ר' הערש לייב
'אבער די פיר גרויסקייט פון ארץ ישראל, נאר וואס דען, ער האט מיר אריינגעשריבן: 

 ...דאס האב איך נישט איילן האב איך נישט!'

האט מען ממש געזעהן עפעס א נישט קיין  ,רבי'ןאז מען האט אמאל צוגעלאזט צום 
אזוי  - מענטשליכע זאך, עפעס א כח פון אויבן, עפעס א מין אויסוואשן דעם מענטשן

אזוי האט  - יםיזיך אויס די אברים הפנימ טווי ער גייט אריין אין א מרחץ און ער וואש
ער  ,'עס קאכט זיך איבערקאכט זיך איבער און עס ' - מען געזעהן ביים רבי'ן אויפן ציון

גייט ארויס ממש  ער קאכט זיך און קאכט זיך אוןעס  און 'געוואלד, געוואלד'שרייט 
  !אזוי ווי איינער גייט ארויס א ריינער

ממש אנגעטאפט מיט די הענט  - נו, מען האט ממש געזעהן דעם רבי'נס גרויסקייט
 דעם רבי'נס גרויסקייט, א בחינת ראיה!

❖ 

רבי נתן האט אזוי געזאגט: זעהט מען אין אומאן?(  עיצַא קריינ)רנ"ב: ווער האט דאס געזאגט אז די  
 ע איז אין אומאן!' יצַא יינדי קר אבער ;'המלך''די גאנצע וועלט שרייט 

 !ינען דעם מלך, די הכתרהוקר -יא ( ?? מען קרוינטעיצַא קריינ)רמ"ב: וואס הייסט 
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 - ראש השנהאמאל איז געווען אזא מין  .א געוואלד - 'סראש השנהאיז געווען עס 
האט ר' נתן זיך  - אזא מין דאווענען איז געווען, אזא מין התגלות אלקות איז געוועזן

אז דער רבי און 'איך גלייב אז דער רבי איז דא מיט אונז,  :אנגערופן נאכן דאווענען
 כה!'!!ממש ווי איך זעה - איך גלייב אזוי ;זענען אלע שבעה רועים דא -איז דא 

 'ער זעהט! ער זעהט!')אנ"ש דערפילט( האבן  'איך זעה!'אז ער האט געגעבן א געשריי: 
– – –  

)רנ"ב: ווייל  ראש השנהאיז געווען א עס ביינאכט?(  ראש השנה ?)רנ"ב: ווען איז דאס געווען

  .ביינאכטאיז געווען עס אז  קען זייןעס ( כוט שטייט אויף ביינאכטוקגעדר

דאס הארץ! דאס הארץ קען מען  - דאס קען מען דאך נישט איבערגעבן יענעם
דער מענטש קען נישט  - כח'מי לא גליומלבי לפ' - : 'יום נקם בלבי'כזעס שטייט -נישט 

  !צו זיין מויל אליין קען ער נישט איבערגעבן זיין הארץ - איבערגעבן

 '!הארץ פון דער וועלט ידער רבי איז ד'עפעס א הארץ איז געווען,  -איז געווען עס 
 שוין, וואס קען מען דאס איבערגעבן?! !דן האבן געהאט הערצער ביים רבי'ןאיאון 

 ,ליכע מענטשןטמען האט געהאט א מין השתוקקות, אזא הארץ, און ווער? געווענ
ארויסגעקומען פונעם רבי'ן  - ליכע מענטשן בעלי בתיםטגעווענ - נישט קיין לומדים

 !אויסגעפרעגלט, אויסגעברענט און אויסגעבראטן ,עפעס אזוי אויסגעוואשן

 ( כט...)רנ"ב: אוי, און ווען איז מען זוכה נאכאמאל, ווען?

וועדליג ר' אברהם ר'  ,דער אויבערשטער זאל רחמנות האבן, מען דארף זייער בעטן
האט  ניסטןומאגעווארן די קליפה דארט פון די קאיז עס  בשעת - נחמן'ס האט געזאגט

                                                            
ים, "בא"ד:  ,כ"בתפילה  -עי' ליקו"ת  כה ַרב ִ יך  ה  ַרֲחמֶּ ינו  ב ְ לֵׁ ה ע  ס  ָמָתם חו  ְ ש  ר נִּ ֶּ ים ֲאש  ּיִּ ּתִּ ים ֲאמִּ יקִּ ּדִּ ל ַהּצַ ַמת ּכָ ְ ש  ב נִּ ר לֵּ ּוְתעֹורֵּ

 ִּ דֹוש  ים ַהּקְ יקִּ ּדִּ מֹות ַהּצַ ְ ש  ל נִּ ּכָ ֶּ ים, ש  ִּ דֹוש  ים ַהּקְ ְליֹונִּ עֹוָלמֹות ָהעֶּ ֲעלֹות ּבָ רּום ַהּמַ ים ּבְ י ְמרֹומִּ ָגְבהֵּ ה ים ָהֲאמִּ ּבְ ְרדּו ְלַמּטָ ים יֵּ ּיִּ ּתִּ
רֹאש   ן ּבְ ְתַחּנֵּ ל ּוְלהִּ ּלֵּ ְתּפַ ל ְוַיַעְזרּו אֹוָתנּו ְלהִּ ָראֵּ ׂשְ ָך יִּ ב ַעּמְ רֶּ קֶּ נּו ּבְ ּמָ ְהיּו עִּ ָנה ְוּיִּ ָ רֹאש  ַהש ּ ָנה ּבְ ָ ן ַהש ּ ט  ש  ַהׂש   רֵׁ ְלג  ְלַהְכִניַע ו  , ו 

י עַ  ל ִמינֵׁ ל כ   ֵׁ ְלַבט  ר ו  ב ֵׁ ַ ְלש  ה, ו  נ  רֹאש  ַהש    ִקיעֹות ב ְ ֹות ְוַהת ְ ִפל  י ַהת ְ ל ַעל־ְידֵׁ אֵׁ ר  ית ִיׂשְ ך  ב ֵׁ ל ַעמ ְ ַעל כ   מֵׁ ינו  ו  לֵׁ ע  א מֵׁ א ַאֲחר  ִסְטר  ז ו ת ד ְ
ֳהר   ה ְוט  ש    ל ְקדֻּ אֵׁ ר  ית ִיׂשְ ך  ב ֵׁ ל ַעמ ְ ינו  ְוַעל כ   לֵׁ יְך ע  ִ ה ְלַהְמש  ְזכ ֶּ נ ִ ֶּ , ַעד ש  דֹוש  ה ַהק   נ  ל רֹאש  ַהש    ֶּ נ  ש  רֹאש  ַהש    ה ה מֵׁ נ  ל ַהש    ה ַעל כ  

ה   ל    !".כ ֻּ
 .'אמר המעתיק')ג'( כוכ"א אנשי מוהר"ן, אות ד'  כו
 .ישעיה סג, ד כז
 סנהדרין צט. כח
 ימ"ש. ןבימים האלו היה ציון רביז"ל עדיין סגור ומסוגר תחת מסך הברזל של שלטון הקאמוניסט כט
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זיי )היינו(  '!נאקעטע בארוועסע יזיי האבן נישט קיין קיום אויף ד' :די וועלט געזאגט
ע"ז איז דאס תר - חקו מהם(צ הכל) נישטעוועלן באלד פאלן! מען האט זיי געמאכט צ

האב מורא אז די אזוי? איך  ?אזוי" :האט געזאגט ר' אברהם ר' נחמן'ס - געווען
  "!קליפה וועט נאר משיח מכניע זיין

וועט מען קענען  - וועט ער מכניע זיין די קליפה - נו, דארף מען בעטן אויף משיח'ן -
 קומען קיין אומאן צום רבי'ן אויפן ציון און דאווענען אין אונזער קלויז און אלעס אזוי

 .)כימי קדם(

( לוועט ווערן א גרויסע ראטשעוועעס  פעניש,ווועט דאך ווערן א שט)רנ"ב: אוי, אז משיח וועט קומען 

 וועט זיין גוט!עס  וועט זיין גוט,עס 

 [1:53:10] (: אוי אוי ווי דערלעבט מען דאס, אוי ווי דערלעבט מען דאס!מנגן )רנ"ב

❖ 

 איינעם צו זיין...ן מיט אים אי
 [1:53:20] (-' איינעם צו זיין, דארף מען דאך אוודאין מיט אים אי' :נגען דעם ניגוןוווער האט געז )רנ"ב:

איינעם צו זיין, דארף ן איז זייער גוט פרייליך צו זיין, מיט אים אי' (הניגון:את רלוי"צ ממשיך )
  מען דאך אוודאי פרייליך זיין!' מוזאיינעם צו זיין, ן מען בוודאי פרייליך זיין, מיט אים אי

 .נתן'ען, אין די צייטן פון ר' נתן'ען עה פון ר'ואיז נאך א תנעס  -

 .מען מוז ,דארף מען)רנ"ב: דארף מען?( 

איז א עס  ניין,כאטשיג דער רבי איז נישטא?(  - ליד ער)רנ"ב: דאס האט נישט קיין שייכות צו ד
 .צווייטע

מיטן  (: מיטן אויבערשטן!שפירא ר' שמואל) )רנ"ב: וואס הייסט מיט אים, מיט וועמען?(
 !אויבערשטן, אוודאי

 .ןענגומען האט עס געזנגען?( ו)רנ"ב: ווען האט מען דאס געז

 .ןענגואזוי האט מען געז)רנ"ב: אבער איר קענט דעם ניגון ביזן סוף אינגאנצן?( 

                                                            
ב "עי' שיח שרפי קודש ה' אות קכ"ה;  ל תו  ה כ   י  ל מֹוַהְרַנ"ת ְ ַז"ל ה  ֶּ דֹו ש  ְכַתב י  י מֹוֲהַר"ן ב ִ ר ַחי ֵׁ פֶּ ס ֵׁ עּו ב ַ ּסְ ּיִּ ֶּ זֹו ש  ת ּכָ יַע עֹוד עֵּ ּגִּ ּיַ ֶּ ש 

ב רֹאש   רֶּ עֶּ ל ָהעֹוָלם ּבְ ּכָ ְצָטְר -ְוָיבֹואּו מִּ ּיִּ ֶּ ה ַעד ש  זֶּ ְהיּו ַעם ַרב ּכָ נּו ַז"ל ְויִּ ּיּון ַרּבֵּ ַח ַעל צִּ ּטֵּ ּתַ ְ ש  ָנה ְלהִּ ָ ים ַהש ּ ֹוְמרִּ יד ש  כּו ְלַהֲעמִּ
ם יהֶּ ים ַאֲחרֵּ אִּ יַפּנּו ְמקֹוָמם ְלַהּבָ י וִּ ּדַ ר מִּ הּו יֹותֵּ ְתַמְהּמְ ּלֹא יִּ ֶּ ּבּור ש  יַח ַעל ַהּצִּ ּגִּ ְ ים ְלַהש  ֹוְטרִּ  ."!ְוש 
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 [1:54:10] ('איינעם צו זיין דארף מען דאך בוודאין 'מיט אים אי :ניגון ן)רנ"ב: איך קען נאר א האלב

מען בוודאי פרייליך זיין, מיט אים  מוזאיינעם צו זיין ן זיין, מיט אים איפרייליך '
איינעם צו זיין ן מיט אים אי ,איינעם צו זיין דארף מען בוודאי פרייליך זייןן אי

 !שוין דאס איז עס - '!דארף מען דאך בוודאי פרייליך זיין

 )רנ"ב: און אזוי קען מען אפזינגען א גאנצע נאכט?(

ער  - ('מעין עולם הבא' -)פרומען ניגון א גאנצע נאכט  םנגען דעוחייקל האט געזאז ר' 
דער רבי האט  .אוועקגעלייגט אויפן טיש און האט אריינגעבראכט צום רבי'ן אביסל יויך

'חייקל זאג מיר דעם  :באנק פןס אויוערד און א פ ערס אויף דואוועקגעלייגט א פ
האט דער רבי א מאך געגעבן מיט די האנט:  - האט ער אנגעהויבן זינגען .ניגון!' ןפרומע

און נאכאמאל, און גיי ארויס זעה ווי דער נאכט האלט, האט  ,נאכאמאל, נאכאמאל
 לא ...צוגענומען די יוך האט ער ,אנגעהויבן טאגן

❖ 

                                                            
רבינו היה נוהג בסדר תעניות כנ"ל, והיה הדבר מוסתר "נדפס הסיפור בשלימותו, וזל"ש:  ,בשיש"ק ח"א, אות ק"ח לא

לבד ממשרתו, שאותו הזהיר רבינו באזהרה חמורה לבלי  -מאוד מעיני בני אדם, אף מהקרובים אליו ביותר ואף מזוגתו 
לגלות ולפרסם הדבר; ומשרת זה הוא שהיה אוכל את כל המאכלים שהכינו בני הבית עבור רבינו. היו כמה פעמים בעת 

תעניות הנ"ל שרבי חייקל תלמידו נכנס אליו ז"ל ומצא אותו בחולשה עצומה ובסכנה, עד שנודע לו מדבר סדר ה
התעניות, ומגודל בהלתו היה אומר לרבינו שאם לא יאכל יגלה ויפרסם ברבים את ענין תעניותיו; אך רבינו היה משתמט 

עדוועדיווקע, היה באחת הפעמים מעשה שנכנס ר' חייקל ממנו וממשיך את סדר תעניותיו כרצונו. ובהיות רביה"ק דר במ
לרבינו וראהו שוכב בחולשה עצומה כזו, עד שיצא דם מעיניו מחטמו מאזנו ומפיו, כי היה זה בחצי השני של השבוע, 
אחרי שהתענה כבר כמה ימים רצופים, ומרוב בהלה על ראותו את רבינו בסכנה כזו שדלו והפציר בו מאד בכמה לשונות 

"רבי, איך אמר לו:  -הפצרות שיאבה לאכול ולטעום איזה דבר אכילה, וכשראה שאין רבינו מסכים לבקשתו כלל וכלל ו
; ותיכף רץ ר' "חייקל, גיי שחט אן עוף און גרייט אן אביסל יויך אויף נאך מעריב". נענה רביה"ק: וועל אויסזאגן!"

וצותיה ובישלה. אחרי תפילת ערבית, כשנכנס ר' חייקל לרבינו חייקל בשמחה עם תרנגולת אל השוחט, ובשובו מרט את נ
"חייקל, זאג נאך והגיש לו צלחת מרק, העמיד רבינו רגל אחת על הכסא, ורגלו השניה היתה על הארץ, וענה ואמר: 

נו , הוא הניגון המפורסם בין אנ"ש אשר מושר בשב"ק על התיבות 'מעין עולם הבא'. בפקודת רבידעם פרומער ניגון"
החל ר' חייקל לזמר את הניגון, תוך שרביה"ק נכנס לדביקות, וכשסיימו רמז לו רבינו בתנועת ידו שיחזור שוב על הניגון, 
וכן עשה, וכשסיים רמז לו רבינו שוב לזמר, וכן חוזר חלילה; וכך עמד ר' חייקל וזימר את הניגון במשך כל הלילה בעמדו 

"איצטער גיי ארויס, זעה ווי אזוי האלט די אוכל כלל. אח"כ אמר רבינו לר' חייקל: לפני רבינו, ורבינו לא טעם עדיין מה
. וראה שכבר עלה עמוד השחר; וממילא כבר הורידו את המרק מעל השולחן, ורבינו המשיך בצומו ובתעניתו עד נאכט"

 ."לשבת הקרבה ובאה
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 דער פרומער ניגון

האט ער קובע  ר' נחמן טולטשינער האט געדאוונט דאס ערשטע מאל מוסףווען 
 :'עןהאט מען געזאגט צו ר' נחמן '.ארשת'אויף  )'מעין עולם הבא' הנ"ל( געווען דעם ניגון

 אזוי וועט מען שוין תמיד זאגן!' -'ר' נחמן 

 !ניגון' ר'דער פרומע :ַַמען האט אים גערופןַ 

'דער  :מען האט אים גערופן ;איך ווייס נישטרבי'ן אליין?(  דעם )רמ"ב: דער ניגון איז פון
 .ניגון' רפרומע

 .אזוי ווי א בעל מנגן - ער האט איינגעפאסט אין די ווערטער אזוי גוט

ן די יר' נחמן האט אים איינגעפאסט א און - א ניגון געווען 'סדער ניגון איז אונזער
 .ווערטער

❖ 

געווען א ר' לייבל פלעגט זייער אסאך גיסן טרערן ביים דאווענען, ער איז 
זיינע בכיות זענען אויך נישט  - טיקלרא ןר' לייבל איז געווען א .געוואלדיגער בעל בכי

זיינע  -מוסף ביידע  עםמען האט געמאכט ד -אונזערע לייט האבן אנגענומען  ...הפקר
והן של ר' לייבל  עות של ר' נחמן טולטשינערוהתנמהן נוסח התפילה מיוסד )עות אויך ותנ

 סטענטינער(נקא

 .לע'סעדאס איז ר' לייב - )לפני מוסף(די צוגאנג וואס מען גייט צו צו אשרי 

❖ 

 התפילה 'הנני העני ממעש'(על מדבר  -)חסר  

אויסשרייען דארטן נאר ער פלעגט  - ר' נחמן האט דאס געזאגט שטילערהייט
 ;אויסגעשריגןעטליכע מאל  -)רנ"ב: אקי' אשר אקי'(  "ידעטליכע מאל, דארטן ביי שם ש

 .איז ר' לייבעלע'ס דארט נוסח רגאנצע עראבער ד

 .'ןפון ר' לייבעלעאויך איז  '[כל לעבדך]'ויאתיו  עריא יא, דאזוי?(  -ס ')רנ"ב: ר' לייבעלע

 .ן'איז פון ר' לייבעלע - פון מוסף)רנ"ב: דער מכלכל חיים?( 
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 .)שחרית(יא יא, דעם אייגענעם ניגון פון ( ?נגען די פון שחריתו)רנ"ב: ר' נחמן האט געז

 -! ביי שופרות - נאר ביי מוסף (וכו') 'קינוואל'ר' לייבעלע פלעגט זאגן דעם מין ניגון 
 .מער נישט

❖ 

 'הקדוש מלךה'של אמן 
לענות  םבמקום שצריכי למחוא כפייםאחד שבא לקיבוץ בר"ה וטען שלא נכון על )חסר, כנראה שמדבר 

 אמן(

'אמן' ביי אייך אז מען דארף ענטפערן  :איז אוועקגעגאנגען און ער האט געזאגט ער
 אזוי ממש - !איז ריכטיגעס  און -' אלף מם נון'מען, מען הערט נישט דעם  טפאטש -
 - 'המלך הקדוש ווערט א געפאטשעריי' ביי -' אל"ף מ"ם נו"ן'מען הערט נישט דעם  -

 'אמן!'מען הערט נישט דעם 

 .לאכט מען זיך אויס )אז מען זאל נישט דעמאלט פאטשן(עטליכע מאל שריי איך אויס 

 ;אביסל, איך וואלט געדארפט אלע יארן רעדן דערפון( !איז געווארן בעסערעס  )רמ"ב:
 .אביסעלע איז געווארן בעסער

  !מער נישט( 'ויתנו לך כתר מלוכה', און ביי 'המלך'איז ביי  ט)רנ"ב: דער עיקר וואס מען פאטש

ביי די וועלט? ביי סיום  (מנהג פון פאטשן? ער: ביי די וועלט איז אויך געווען דשפירא ר' שמואל)
ר' שמואל: איך מיין אין ) !נישט טניין ניין, די וועלט פאטש (ר' שמואל: ביי המלך)ברכה? 

 !ניין( עאוקריינ

 פאטשן איז נאר געווען ערד .לבאיך ווייס נישט (ט שטאמט דער מנהג?ער' שמואל: פון וואנ)
מען האט אביסעלע  - אבער נישט אזוי פיל וויפיל היינט -מען האט געפאטשט  -

 . היינט איז געווארן א פאטשעריי, די קינדער מאכן דאס .געגעבן א פאטש

                                                            
פעם ": ת מפי הגה"ח רבי יעקב מאיר שכטער שליט"אבמדור שמועות ועובדו - א"תשפ פנחס - גליון קרני אורעי' גליון  לב

 מדרך אמנם כי ,הנוראים בימים' המלך' באמירת כפים מוחאים שאנו ברסלב חסידי לנו שאלני תלמיד חכם חשוב, מנין
חדש, אבל לא יתכן שאנו נעשה כמנהגם, והכתוב  מלך עליהם שמכתירים בשעה כפיהם למחות העולם מאומות כמה

אומר 'ובחוקותיהם לא תלכו'? השבתי לו שבאמת אין זה מנהג הגויים כלל ועיקר, ויש לי ראיה מפורשת שכן היה המנהג 
ויכו  וימשחהו אתו בעת שהמליכו עליהם בני ישראל מלך, כי במקרא המספר על המלכת המלך יהואש נאמר: 'וימלכו

 . הרי לנו שמנהג ישראל להכות כף על כף בעת הכתרת המלך!)מלכים ב' יא יב(יחי המלך'  ויאמרו כף
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 !עבודה ןהאט געגעבן א פאטש איז געווען מיט א ןאז די עלטערע מענטש )אמאל(
זיך ביי איך , אלע יאר בעט טמען פאטש ט,מען פאטש - קינדער פאטשן דאך אן א עק

 .'!?יבט מען אן פאטשןוה - 'אמן' : 'בייזיי

❖ 

 יום כיפור טאנצט מען נישט!

נאכט פון כל נדרי  יד - אויף דער נאכט טאון יום כיפור האט מען נישט געטאנצ
אונז צוזאמען פלעגט שלאפן מיט  ]אייזנשטיין מאומן[ ר' אייזיק .טהאט מען נישט געטאנצ

פלעגן אויפשטיין חצות  זיי די חברה פלעגן זאגן תהלים ביי חצות, ;יום כיפור אין שול
 .און אויסזאגן תהלים

די עובדים  ;נאך מעריב איז געווען א מנין פון בעלי בתים)רמ"ב: נישט נאך מעריב?( 
זענען אויפגעשטאנען חצות און געזאגט תהלים, און נאך תהלים איז מען געגאנגען א 

אפילו נאך חצות האט  .'יום כיפור טאנצט מען נישט!'האט ר' אייזיק געזאגט:  .ריקוד
  .ער נישט געלאזט טאנצן

איז שוין  עטליכע מענטשן זענען דארטן געווען, חצות)רמ"ב: ווער האט געוואלט טאנצן?( 
 .נישטא אזוי פיל מענטשן

דא נישט, דא טאנצט קומט אויס שבת?( עס  )רנ"ב: נאך מעריב מאכט מען נישט עפעס א ריקוד אז
איז נאך אביסל עס  אויב -פון נעילה  'סאז מען ענדיגט די אבינו מלכינו !מען נישט

מען זאל נישט דארפן רעדן אז  - 'זכרנו לחיים' -ריקוד  ין אגייט דער עולם א - הפרי
 .)בטלים(דברים 

כן ב'ו :נגעןומען האט געזאין אומאן?(  ראש השנהאויף  ניםרע ניגועעקסט איז געוועןעס  )רנ"ב:
 !און 'אשרי איש שלא ישכחך' ;צדיקים'

 !ניין?( ראש השנהנגען והאט מען נישט געז 'אתה נגלית')רמ"ב: 

❖ 

 'זכרנו לחייםניגון '
וואלט מען עס אינגאנצן נישט  ]גאלדרייך[ ווען נישט ר' אברהם יעקב - 'זכרנו לחיים': שפירא ר' שמואל)
 (!ווייז האט זיך עס דער עולם אויסגעלערנטאכצוביסל ,ער האט עס געבראכט ;נגעןוגעז
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ט דעם ניגון פון פולין גאז ר' אברהם יעקב האט אנגעברענ דאדערציילט ר' שמואל : לוי"צפונה לר )רנ"ב
 ( !וואלט מען גארנישט געוואוסט פון אזא ניגון ,ווען נישט ער און 'זכרנו לחיים',דעם  -

גאנצע  יהיינט זינגט עס ד לג!איז ר' מאיר שפירא ניגון פון 'וידע כל פעול' םפון דע ר' שמואל: דער מחבר)

אשרי איש 'און  'ובכן צדיקים'נאר  ;נייןנגען?( ו)רמ"ב: אין אומאן האט מען עס נישט געז( וועלט!
 !'שלא ישכחך

דעם ניגון  -)( 02:00:00) (אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם'ויעשו כולם 'את השיר )רנ"ב מנגן 

 !נייןהאט איר יא געהערט אין אומאן?( 

❖ 

 'אשרינו מה טוב חלקנו'ניגון 

אבער  - (ר' נתןשל  בזמנו) פוןאיז א ניגון עס ( ?איז ר' נתן'ס א ניגון 'אשרינו מה טוב חלקנו')רנ"ב: 
 .ראש השנהנישט פון 

 !יא'הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד'?(  - ניגון האט איר געהערט עם)רנ"ב: ד

 .נגעןומען האט עס געז ,א ניגון)רנ"ב: וועמענ'ס ניגון איז דאס?( 

 .יא יאן?( ע)רנ"ב: אונזערע לייט פלעגן דאס זינג

  (הניגוןאת  רלוי"צ מנגן) [02:01:50]

 .ביי הקפות -ן ביים רבי'נס סעודה דארט, אזוי עדאס פלעגט מען זינג

 '(מנגנים ניגון 'אשרינו' מה טוב חלקינו)

❖ 

)רנ"ב: דאס איז פון ר' סנדר  - אויף גשם און ניגון וואס איך זינג אויף טל ראט דע

 .יא פון ר' סנדרטירהאוויצער?( 

אן די ווערטער, איך האב שוין ברוך השם אונז אין שול שוין איינגעוואוינט  עס: זינגט פונה לרלוי"צ )רנ"ב
 צו זינגען(

 [02:02:50] (רלוי"צ מנגן הניגון של טל עם רנ"ב)
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 על הטוב יזכרו ידידינו היקרים שיחיו שנדבו למען הוצאת הקונטרס

 חיים ווייס מוה"ר
 הי"ו

 וויליאמסבורג יצ"ו

 כמרבנו  הכנסת לרגל 
לעול התורה  הי"ו נחמן

 והמצוות

 למזל טוב

מעומק לבבנו אנו מברכים 
 ברכת מזל טוב לידידינו 

יוסף  מוה"ר
 הי"ומענדל האס 
 מאנסי יצ"ו

לרגל הולדת  בנו למזל 
 טוב

 חברי המערכת

אלכסנדר  מוה"ר
 הי"וגאלדרינג 

 מאנסי יצ"ו

בנו כמר לרגל אירוסי 
 הי"ו בשעטומ"צ חיים

 למזל טוב

 ךמבר הננימעומק לבבנו 
 ברכת מזל טוב לידידי 

יהודה לייב  מוה"ר
 הי"וסיערס 

 מאנסי יצ"ו
לרגל אירוסיו  

 שעטומ"צ למזל טובב
 ידידו: יוסף מענדל האס

נתנאל פיש  מוה"ר
 הי"ו

 יצ"ו וויליאמסבורג

   הולדת בנולרגל 

 למזל טוב

דוד  מוה"ר
 הי"ו שווארץ

 יצ"ו בארא פארק

   הולדת בנולרגל 

 למזל טוב

 מו"הלעילוי נשמת 
 שמואל ב"ריעקב 

   ע"ה הכהן
  אייר תשפ"א גי"

 תנצב"ה

פנחס צבי  מוה"ר
 הי"ו רובינסאהן

 מאנסי יצ"ו

 הולדת הבתלרגל 

 למזל טוב

 תנצב"ה .י"ב שבט תשע"ט  -הי"ויצחק ע"ה ב"ר רוחמה שרה לעילוי נשמת מרת 


