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 ליקוטי מוהר"ןבשיעור  המיוסד על תורה ל' 
 #(82)טייפ מס' 

 

 שיעורים וצמצומים לאלוקותו יתברך

הלכה  –חה נראה שמדבר ע"פ המובא בליקוטי הלכות הלכות נזיקין ד ימהמשך הש)

 (דת על תורה ל' שבליקוטי מוהר"ן קמא.וסהמי

" כדי ששני יהודים יפגשו זה עם זה, א"כמה עלמין אתהפיכו בגינייהו - - -

העולמות מתהפכים כדי להפגיש בין שני אנשים, אך עד שכבר נפגשים, 

כוונה האמתית נמחצה לגמרי, הלדברים בטלים,  זמנם הולכים ומנצלים את

 כלל וכלל! הושגהבשמים לא המטרה לה כיוונו 

כדי רק שני אנשים אלו יפגשו? סיבות שבב הקדוש ברוך הוא ומדוע סהרי 

 !בשידברו דיבורים מהתכלית

                                                           
 עפ"י מליצת לשון ליקוטי תפלות חלק שני תפלה ל"ג. א
כנראה שהכוונה עפ"י הליקוטי הלכות הל' נזיקין ד' המובא להלן בהמשך השיחה, וז"ל שם באות י"א וי"ב:  ב

גֹות א  "... יְך ַעל יָּדֹו ַהּשָּ יק ַמְמׁשִ ּדִ ַהּצַ ִחיַנת ִצּנֹור ּוְכִלי ׁשֶׁ ד ִהיא ּבְ חָּ ל אֶׁ כָּ ּיֵּׁש ּבְ ה ׁשֶׁ ה טֹובָּ ֻקּדָּ לֹקוּת... ְוזֹאת ַהּנְ
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וכמו שאנו אומרים  שוכנת 'נשמה טהורה', בשונה מבהמה, בתוכנו -

 לבד הנשמה הטהורה". –כי הכל הבל  "ומותר האדם מן הבהמה איןבתפילה: 

הוא ישן אחרת;  ;יו מתנהג האדם אחרת; הוא מדבר אחרתכרממילא, בכל ד

! הרי בקרבנו שוכנת 'נשמה אחרת הכל הוא חושב אחרת; הוא אוכל אחרת,

 !גטהורה

 

. "דאפילו תורה אין לו –"כל האומר אין לו אלא תורה הגמרא אומרת:  - - -

 'אין לו אלא תורה'!שהרי  ורשע גמור, -האדם יכול להיות למדן 

הרע בראתי תורה  יצר תבלין כנגד היצר הרע; "בראתיההתורה היא הרי 

 !".וכח ש"המאור שבה מחזיר למוטבכזה  !", לתורה ישהתבלין כנגדו

: שבתורה הק' מונחת 'חכמתו יתברך', הקדוש ברוך זמה שרבי נתן אומר זה

 הוא נמצא בתורה הקדושה!

                                                           

י ִקּבוּץ תַּ  ִאיר ַעל ְידֵּ הֵּ ה ׁשֶׁ ה טֹובָּ ֻקּדָּ ִפי ַהּנְ ַרְך ּכְ ר ַלה' ִיְתּבָּ ד ִמְתעֹורֵּ חָּ ל אֶׁ ה, ְוכָּ ָּ ְקֻדׁשּ ּבִ ִרים ׁשֶׁ יו יַַחד ִלְדבָּ ְלִמידָּ
עֹולָּ  ל הָּ ת ּכָּ י זֶׁה ְיכֹוִלין ְלַהֲחיֹות אֶׁ ּנּו, ְוַעל ְידֵּ ה ִמּמֶׁ אָּ ַמע ְורָּ ָּ ׁשּ ֶׁ ר ַמה ׁשּ ד ְמַסּפֵּ חָּ ל אֶׁ יק, ְוכָּ ּדִ ּלֹו ּבֹו ַהּצַ  .ם ּכֻ

ל ְזַמן כנראה שהכוונה עפימש"כ בליקוטי הלכות הל' נזיקין ד' שם אות ז': "... ג ְמצוִּמים, ּכָּ ים ְוַהּצִ ְכִלּיִ ל ַהּשִ ּכָּ ׁשֶׁ
ַעת, ְוִעקַּ  ר ַהּדַ ְעּדֵּ ִחיַנת הֶׁ ׁש, ּבְ ֲהִמּיוּת ַמּמָּ ִחיַנת ּבַ ם ַרק ּבְ ּלָּ ם ּכֻ ַרְך, הֵּ ם ַלה' ִיְתּבָּ ין ְמִניִפין אֹותָּ אֵּ ּקוּ ׁשֶׁ נָּם ַעל ר ּתִ

ם . ַרְך ַעל יָּדָּ יג אֹותֹו ִיְתּבָּ ַרְך, ְלַהּשִ ם ַלה' ִיְתּבָּ ִניִפין ּוְמִריִמין אֹותָּ ּמְ ה ׁשֶׁ י ַהֲהנָּפָּ  ְידֵּ
 עי' יבמות דף ק"ט ע"ב. ד
 עי' קידושין דף ל' ע"ב. ה
 עי' מדרש רבה איכה, הקדמה פ"ב. ו

ְצֹות ְוזֶׁה עי' בליקוטי הלכות הל' נזיקין ד' שם אות ב: "... ז ל ַהּמִ ל ּכָּ נֹות ׁשֶׁ ּוָּ ל ַהּכַ ה ּוְכַלל ּכָּ ל ַהּתֹורָּ ַלל ּכָּ ר ּכְ ִעּקַ
נּו זֹוכִ  ְצֹות אָּ ּלּו ַהּמִ י אֵּ ַעל ְידֵּ ַרְך, ׁשֶׁ לֹקּותֹו ִיְתּבָּ א  עוִּרים ְוִצְמצוִּמים לֶׁ ם ׁשִ ם הֵּ ּלָּ י ּכֻ ים, ּכִ דֹוׁשִ יְך ַהּקְ ין ְלַהְמׁשִ

דוֹ  ְמצוִּמים ַהּקְ ים ְוַהּצִ ְכִלּיִ ַרְך .ַהּשִ יר אֹותֹו ִיְתּבָּ ַדַעת ּוְלַהּכִ לֹקוּת לָּ גֹות א  ה ְלַהּשָּ ם ִנְזּכֶׁ ַעל יָּדָּ ים, ׁשֶׁ  ׁשִ
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דבריו הם אפיקורסות ממש! ולכן  –אומר 'אין לי אלא תורה' בא ווכשאדם 

 'אפילו תורה אין לו'!

, ואת העולם הבא חאת העולם הזה 'עלמא דשיקרא' הזהר הקדוש מכנה

 .ט'עלמא דקשוט'

העולם הזה מהקדוש ברוך הוא,  תכשמפרידים א –כשלעצמו העולם הזה 

הכל 'מזויף'! לעומת זאת,  -אעשה רק לא 'עלמא דשיקרא', וכל מה ש הרי הוא

בעולם  הרי אנחנו חיים א שככלות הכללא !העולם הבא הוא 'עלמא דקשוט'

 !יו לעולם הבאנאשר על כן עלינו לקשר עצמוהזה, 

 

תבונן מה מונח בה נה, יא'הצמצום'כפי שהרבי מסביר כאן את ענין  ,כלומר

 שיש לי הכל! מונח הכל, נמצאבפנימיות הצמצום, אם בפנימיות הצמצום 

אולם אם אני חפץ להנות מהדבר בפני עצמו, הרי אני מפריד את העולם הזה 

 אין לדבר כל ערך! "ומותר האדם מן הבהמה אין!".ומהעולם הבא, 

הורה לנו הרבי ליישב דעתנו לפני השם יתברך! על ידי יישוב  ,משום כךאכן 

אינו מפריד עצמו מעלמא דאתי! הוא מקשר עצמו לעלמא דאתי, האדם  ,הדעת

                                                           
 עי' תיקוני זוהר תיקון ס"ג. ח
 עי' זוה"ק פרשת וישב דף קצ"ב ע"ב. ט
ּכָּ עי' בליקוטי הלכות הל' נזיקין ד' שם אות ב:  י ה ׁשֶׁ מָּ לֵּ מוּנָּה ׁשְ א  ם ְלַהֲאִמין ּבֶׁ דָּ ל אָּ ִריְך ּכָּ יו  צָּ לָּ ר עָּ עֹובֵּ ֶׁ ל ַמה ׁשּ

ַרְך כְּ  ִאּתֹו ִיְתּבָּ ְלדֹו ַעד יֹום מֹותֹו, ַהּכֹל הּוא ַרק ִסּבּוִבים מֵּ ה, ִמּיֹום ִהוָּּ עָּ ל ׁשָּ ת וְּבכָּ ל עֵּ ל יֹום ּוְבכָּ כָּ ְזּכֶׁה ּבְ ּיִ י ׁשֶׁ דֵּ
ַרְך . יר אֹותֹו ִיְתּבָּ ַדַעת ּוְלַהּכִ לֹקוּת, לָּ גֹות א   ְלַהּשָּ

עוִּרים אות ג' באמצע: ליקוטי מוהר"ן תו' ל'  יא ם ׁשִ הֵּ בֹות ְוִעְניִָּנים, ׁשֶׁ ּה אֹוִתּיֹות ְותֵּ ה יֵּׁש לָּ ה ּוִמְצוָּ ל ִמְצוָּ  ...ְוכָּ
כֶׁ  ֵּ ש ּ ְליֹון ּבַ עֶׁ ל הָּ כֶׁ ֵּ ׁשוּת ַהש ּ ִחיַנת ִהְתַלּבְ ֶּׁה ּבְ ז מֹו, ׁשֶׁ ַרְך ׁשְ תֹו ִיְתּבָּ ְכמָּ ן חָּ הֶׁ ם ּבָּ ֻצְמצָּ ּמְ ַעל וְּגבּוִלים ׁשֶׁ ְחּתֹון, ׁשֶׁ ל ַהּתַ

לֹקוּת . ְידֵּ  גֹות א  ָּ  י זֶׁה זֹוִכין ְלַהש ּ
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. על ידי זה נשלמים שמות 'הוי"ה אלקי' – יבאומר הרבי בתורה נ"ד –ממילא ו

מרמזים על 'עולם הזה' ועל 'עולם  שני השמות, 'שם הוי"ה' ו'שם אלקים',

 הבא'.

, 'כח ""סליקו דמחשבתא דעלמא דאתי: יגבזהר הקדוש מובא בזה הלשון

על ידו נשלמים שני השמות 'הוי"ה אלקי'. המחשבה' מרמז על עלמא דאתי, ו

ה'מלכות' שם 'אלקי' מרמז הרי על ספירת ה, ולו שלימות שם 'הוי"ה' לבד אין

אני אמנם " דם שמכניס בדעתו זכרון עלמא דאתי:א 'עולם הזה'. כלומר, –

מקושרת לעולם הבא", על ידי זה דבוקה ומחשבתי בעולם הזה אך נמצא 

 אלקים'! נשלמים שני השמות 'הוי"ה

 

 שכל תחתון ושכל עליון

ָרא ְוֶזה ְבִחיַנת  )ממשיך בלימוד מתוך הספר הק' ליקוטי מוהר"ן תורה ל' אות ג( "ַויֵּ

ם ִיְתָבַרְך ָרָצה ְלַהְלִביׁש לֹו ַהָשגֹות ֱאֹלקּות, ְוִהְלִביׁש  ׁש", ֶׁשַהשֵּ ָליו ה' ְבַלַבת אֵּ אֵּ

והקדוש אברהם אבינו ראה את הקדוש ברוך הוא,  ל.ֹו ִבְבִחיַנת ַבת ַעִין ַהַנ"ל

ם תואת ה'השגות אלקות', ולכן הלביש אלאברהם רצה להלביש  ברוך הוא

 .ידב'בת עין'

                                                           
רֹון עי' שם אות א':  יב ּכָּ ִּ ר ַהז ב. ְוִעּקַ ִחיַנת ִמיַתת ַהּלֵּ ה, ּבְ ְכחָּ ּלֹא ִיּפֹל ְלׁשִ רֹון, ׁשֶׁ ּכָּ ִּ ת ַהז מֹר ְמאֹד אֶׁ  ְצִריִכין ִלׁשְ

אֵּ  ַדְעּתֹו ח ו, ׁשֶׁ ּלֹא ִיְהיֶׁה ּבְ י, ׁשֶׁ תֵּ אָּ א ּדְ ְלמָּ עָּ ִמיד ּבְ ק הּוא ִלְזּכֹר ּתָּ ַדּבֵּ ּמְ ֶׁ י ַמה ׁשּ ד. ְוַעל ְידֵּ חָּ א אֶׁ ּלָּ ם אֶׁ ין עֹולָּ
לַֹקי . ה ִיחוּד ה' א  י זֶׁה ַנֲעש ֶׁ י, ַעל ְידֵּ תֵּ אָּ א ּדְ ְלמָּ עָּ ְבּתֹו ּבְ  ַמֲחׁשַ

סּוק זֶׁה שם בהמשך:  יג ף צ ח ַעל ּפָּ ִטים ּדַ ּפָּ א ִמׁשְ בָּ סָּ ר ּבְ ן ְמבֹאָּ א,  – ...ְוכֵּ ְמנּותָּ ְמהֵּ א ּדִ רוּתָּ א ׁשֵּ לַֹקי, ּדָּ ה' א 
י .סְ  תֵּ אָּ א ּדְ ְלמָּ עָּ ה ּדְ בָּ ַמֲחׁשָּ  ִליקוּ ּדְ
ת', : "...רצה לומר עפ"י המבואר שם לפני זה יד ּה', 'ּבַ מָּ ִבינּו ּוַבּכֹל ׁשְ ם אָּ הָּ ה לֹו ְלַאְברָּ ְיתָּ ת הָּ ִחיַנת 'ּבַ ְוזֶׁה ּבְ

ֲחרוּת  ַ ִחיַנת ַהׁשּ הּוא ּבְ ַעִין, ׁשֶׁ ּבָּ חֹר ׁשֶׁ ָּ ַהְינּו ַהׁשּ ת ַעִין, ּדְ ִחיַנת ּבַ ל זֶׁה ּבְ יל ְוכֹולֵּ ם וַּמְגּבִ הּוא ְמַצְמצֵּ ַהּנַ ל, ׁשֶׁ
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ב'בת עין' כבר יש 'כח הבחירה', ב'בית עין' עלי לעמול ולהתייגע, שם עליי 

 ה'וירא אליו ה'. שם מלובש – 'בת עין'ם בלהתייגע בעצמי, וש

זכה שהקדוש  הוא זוכלאברהם היה 'בת' בגלל ש .טולאברהם" "בת הייתה לו

'בת אש' שהיה לו, גלל הברוך הוא נראה אליו! וכך גם היה אצל משה רבינו, ב

 !נראה אליו הקדוש ברוך הואש הוא זכה

נביא? מדוע מתגלה ה עםהקדוש ברוך  מדברהוא הדבר אצל הנביאים, מדוע 

'בת עין'! יש בו את העניין של 'שכל הקב"ה לנביא? בגלל שיש לו ענין זה של 

 !".טזנהיה "נאוה שבשכל העליון ושם בשכל התחתוןתחתון'! 

'משה' היה  ;יזחז"לכך אומרים , אפילו בין הנביאים עצמם היו חילוקים

 נבואתו הייתה ב'אספקלריא המאירה'! כל הנביאים,לראש' '

ברוך הוא הרי הקדוש ישראל היה איזה בחינה מזה, ש נביאיאך גם לכל 

! כל דברי הנבואה; ישעי' הנביא, ירמי' הנביא, כולם ודיבר עמם יהםהתגלה אל

 היו דיבורי ה', "כה אמר ה'!".

 ו מה מונחאשהיה להם ענין זה של 'בת עין'! הם ר? בגלל זכו לכך מדוע

 הצמצום!חיצוניות רק על  וכלהסתלא  םה –דבר כל בפנימיות 

'בת  ; כשזוכים למידה זו של'בת'ִסיָמן ָיֶפה ְלָבִנים'.  –ה ְוֶזה ְבִחיַנת 'ַבת ְתִחלָ 

ֶכל  עין', ֶכל ַהַתְחתֹון, ֶׁשהּוא ְתִחָלה ְוַהְקָדָמה ַלשֵּ 'ַבת ְתִחָלה', ֶזה ְבִחיַנת ַהשֵּ

ריבוי שיחות 'ישוב הדעת', על ידי  רק על ידי הרבהזה  ,לבוא לזה ָהֶעְליֹון.

                                                           

י ם וַּמְגּבִ ְחּתֹון ְמַצְמצֵּ כֶׁל ַהּתַ ֵּ ן זֶׁה ַהש ּ מֹו כֵּ עֹוְמִדים ְלנְֶׁגּדֹו... ּכְ דֹוִלים הָּ ִרים ַהּגְ בָּ ל ַהּדְ ַעְצמֹו ּכָּ דֹול ּבְ ל ַהּגָּ כֶׁ ֵּ ל ַהש ּ
י  זֶׁה רֹוִאין וּמְ  תֹוכֹו, ְוַעל ְידֵּ ל ּבְ ְליֹון ְוִנְכלָּ עֶׁ ּנַ ל .הָּ דֹול ּכַ ְליֹון ַהּגָּ עֶׁ ל הָּ כֶׁ ֵּ ת ַהש ּ יִגים אֶׁ ִ  ִביִנים וַּמש ּ

 עי' שם בליקוטי מוהר"ן לעיל, )הועתק באות הקודמת(. טו
 עפ"י הלשון בליקוטי מוהר"ן שם לעיל. טז
 עי' יבמות דף מ"ט ע"ב. יז
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שכל אלו  הגוף פנימה עד שיבין לאלהשם יתברך, להחדיר זאת  םודיבורי

השגות  –נמצא "נאוה ויופי של השכל העליון  םבפנימיות צמצומים,ה

 ".יחאלקות

להשם  'בת תחילה', צריך להרבות בדיבוריםולבוא למידה זו של כדי לזכות ו

 לקיים את עצותיו של הרבי!ולציית לרבי, יתברך, 

ֶכל ָהֶעְליֹון. ְכַמֲאַמר ְוֶזה ְבִחיַנת:  'ִסיָמן ָיֶפה ְלָבִנים', 'ָבִנים', ֶזה ְבִחיַנת ַהשֵּ

ה ָהָאֶרץ", 'ָהִביִאי ָבַני  ָרחֹוק ּוְבנֹוַתי ִמְקצֵּ ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ָהִביִאי ָבַני מֵּ ֲחָכמֵּ

לּו ָגֻליֹות ֶׁשְבָבֶבל ֶׁשַדְעָתן ְמיֶֻשֶבת ְכָבִנים'.  – לּו ָגֻליֹות ֶׁשִבְׁשָאר  –'ְבנֹוַתי אֵּ אֵּ

יָנן ְמיֶֻשֶבת ְכָבנֹות'. כולם  ,מחשבותיו של האדםנמצא שכל  ֲאָרצֹות ֶׁשַדְעָתן אֵּ

 בבחינת 'בת', דעה שאינה מיושבת! הם

וחושב רק , האדם שומר היטב את מוחואך כשהקדוש ברוך הוא עוזר, ו

 והי 'דעה מיושבת'!זה נקרא 'בנים', ז -מחשבות טובות 

אלא מאי? כשענין ה'בת' שיש בי זה רק ה'תחילה', הרי זה 'סימן יפה לבנים'. 

זוכים לבחינה זו של 'בת' לבד זה אכן צמצום, 'שכל תחתון'. אולם אחרי שרק 

 'ים'סיבוב'הקדמות' ו רק ם הםלו, כממילא מבינים שכל הצמצומים –'בת' 

 !יטלשכל העליון

ֶכל ֶעְליֹון ְוָגדֹול ַהַנ"ל.   ם ְבִחיַנת ַדַעת ְמיֶֻשֶבת, ְבִחיַנת שֵּ ִנְמָצא ֶׁשָבִנים הֵּ

ֶכל ַהַתְחתֹון ַכַנ"ל. י ַהַהְקָדמֹות, ְבִחיַנת שֵּ  ֶׁשַמִשיִגין ַעל ְידֵּ

                                                           
ִחיַנת עפ"י הלשון בליקוטי מוהר"ן שם לעיל: " יח ְחּתֹון הוּא ּבְ ל ַהּתַ כֶׁ ֵּ ה ְויִֹפי ַהש ּ ם ּבֹו נָּאוָּ ַצְמצֵּ ּמְ ֲחרּות, ׁשֶׁ ׁשַ

ְליֹון . עֶׁ ל הָּ כֶׁ ֵּ ש ּ ּבַ  ׁשֶׁ
ׁש עפ"י הלשון בליקוטי מוהר"ן שם לעיל, ריש אות ג': " יט לֹקוּת, הּוא ִמְתַלּבֵּ גֹות א  ָּ הּוא ַהש ּ ְליֹון ׁשֶׁ עֶׁ ל הָּ כֶׁ ֵּ ַהש ּ

א, בְּ  ִעּגּולָּ א ּבְ ֲערָּ ִחיַנת ש ַ ְחּתֹון. ְוזֶׁה ּבְ ל ַהּתַ כֶׁ ֵּ ַהש ּ ל ּבְ ִאים אֶׁ ּבָּ ִבין ַעד ׁשֶׁ מֹות ַהְמַסּבְ ַהְינוּ ַהַהְקּדָּ ִחיַנת ִסּבּוִבים, ּדְ
ן .   ַהְמֻכּוָּ
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גם לנו! את אותם יש  –אולם כל מה שהיה להם  הצדיקים זכו לכל המדרגות,

שבשונה תם מצוות התורה, פסח, כזית מצה, יש לנו הכל! אלא או תפילין,

 כלהם ידעו שכל אלו הם רק הקדמות,  לצדיקים היה את ה'בת תחילה',מאתנו, 

 מצווה!כל התבוננו וחיפשו מה מונח בפנימיות  ה'תחילה', הם תמידרק  אלו

 

 שבע שבתות תמימות תהיינה

על  –"אויף פסח וועט זיין, וואו נעמט מען פסח אליין" רבי נתן אמר פעם:  

 !עצמו , אך כיצד זוכים לקדושת חג הפסחההוצאות חג הפסח יהי

כיצד זוכים ל'פסח בעצמו',  :דברי רבי נתן נאמרו אפילו על מצוות התורה

 !כל'אורות הקדושות' שמונחים בפנימיות הפסח

יורד אור גדול, כזה מין  , שבפסח, בליל הסדר,כאז"ל מובאיבכתבי האראכן 

אור מאיר בליל הסדר, א געוואלד! אור נפלא שיורד ב'איתערותא דלעילא'! 

                                                           
ל עי' בליקוטי הלכות הל' נזיקין ד' הנ"ל אות ב' וד': "... כ אֵּ רָּ ְרבוּת ִישְֹ ַלת ִהְתקָּ ז ַהְתחָּ אָּ ַסח, ׁשֶׁ ִחיַנת ּפֶׁ ְוזֶׁה ּבְ

י מֹׁשֶׁ  ַמִים, ַעל ְידֵּ ָּ ׁשּ ּבַ ם ׁשֶׁ ִאים ַלֲאִביהֶׁ ִכים ִנְפלָּ ְדרָּ לֹקוּתֹו ּבִ ַגת א  נוּ ַהּשָּ ה לָּ ְצַרִים, ְוִגּלָּ ז ִמּמִ נוּ אָּ הֹוִציאָּ נוּ ׁשֶׁ ה ַרּבֵּ
ה וְּכַלל ּכָּ  ל ַהּתֹורָּ ַלל ּכָּ ר ּכְ דֹוִלים ַוֲעצוִּמים... ְוזֶׁה ִעּקַ ים ּגְ ְכִלּיִ ִֹ ִאים, ּוְבש אֹותֹות ּוְבמֹוְפִתים נֹורָּ נֹות ּבְ וָּּ ל ַהּכַ

ל ַהמִּ  ל ּכָּ ֶׁ ׁשֶׁ ַמׁשּ ַסח ּבְ פֶׁ ץ ּבְ מֵּ ן חָּ ַרְך... ְוַעל ּכֵּ לֹקוּתוֹ ִיְתּבָּ א  עוִּרים ְוִצְמצוִּמים לֶׁ ם ׁשִ ם הֵּ ּלָּ י ּכֻ ים, ּכִ דֹוׁשִ הּו, ְצֹות ַהּקְ
ַגדְ  ה ִהיא מִֹחין ּדְ א, ּוַמּצָּ ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ם ֲאִחיַזת ַהּסִ ָּ ׁשּ ּמִ ַקְטנוּת ׁשֶׁ ִחיַנת מִֹחין ּדְ ץ הּוא ּבְ מֵּ חָּ א ׁשֶׁ י ִאיתָּ ַעל ּכִ לוּת, ׁשֶׁ

ַרְך .  לֹקוּתֹו ִיְתּבָּ יִגין א  ם ַמּשִ  יָּדָּ
ַלת " עי' פרי עץ חיים שער חג המצות פ"א. ועי' ליקוטי הלכות הל' שילוח הקן ה' אות ט"ו: כא ז הּוא ַהְתחָּ ַסח, אָּ פֶׁ ּבְ

ּיוֹ  ז הּוא ְיִציַאת ִמְצַרִים ׁשֶׁ י אָּ ַמִים, ּכִ ָּ ׁשּ ּבַ ם ׁשֶׁ ל ַלֲאִביהֶׁ אֵּ ְרבוּת ִיְשרָּ ה ְוִנְכנִָּסין ִהְתקָּ י ֻטְמאָּ ֲערֵּ ְצִאין ִמּמ ט ׁשַ
ל הַ  ִכין ּכָּ ַסח ִנְמׁשָּ ל ּפֶׁ יֹום ִראׁשֹון ׁשֶׁ ּבְ ינוּ ׁשֶׁ רֵּ ְדבָּ א ּבִ נֹות וּמּובָּ ּוָּ ּכַ ר ּבַ ה, וְּמבֹאָּ ָּ י ְקֻדׁשּ ֲערֵּ מ ט ׁשַ ז הּוא ּבְ ּמִֹחין ְואָּ

ִני ִראׁשֹון לַ  יֹום ׁשֵּ ְך ּבְ דֹול ְמאֹד, ְוַאַחר ּכָּ ְרבוּת ּגָּ ה ִהְתקָּ גָּ ַהְדרָּ ם ּבְ לָּ ִקין ַהּמִֹחין וַּמְתִחיִלין ְלַקּבְ ּלְ ז ִמְסּתַ ה אָּ ִפירָּ ּסְ
מּ  מֹו ׁשֶׁ נוּ ַעל מוּת, ּכְ ִחיַנת ְוהוּא ְיַנֲהגֵּ הּוא ּבְ ם טֹוב ַז ל ַעל זֶׁה ׁשֶׁ ַעל ׁשֵּ ם ַהּבַ ׁשֵּ ר ּבְ ר ְמבֹאָּ ר, ּוְכבָּ דֶׁ סֵּ ת ּכְ ֹוִליִכין אֶׁ

ךְ  ילֵּ ִדין אֹותֹו לֵּ ינֹוק ּוְמַלּמְ י  ַהּתִ דֵּ ּנוּ ּכְ ִקין ַהּיַָּדִים ִמּמֶׁ ְתאֹם ְמַסּלְ ְך ּפִ ּיַָּדִים ְוַאַחר ּכָּ ה מֹוִליִכין אֹותֹו ּבַ ְתִחּלָּ ּבִ ׁשֶׁ
ַעְצמֹו . ְך מֵּ ּיֵּלֵּ  ׁשֶׁ
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מצרים, אור מ םיציאת ה הקדוש ברוך הוא לישראל בלילזהו האור אותו הרא

 !מאד גדול, אור נפלא

מצוות 'ספירת העומר'.  תחתיו קיבלו ישראללמחרת, נטלו מהם את האור ו

 מראים לי דברכש'חיפוש'. הרי מהי הספירה? אני מחפש!  ספירה הוא ענין של

 גורמת לי לחפש!שפעולה זוהי , מסתירים אותו ממני תכףו מסוים

ניתנו לנו על מנת  מ"ט ימי הספירה, רבעים ותשע ימים שאנו סופרים,לו האא

 אור שהאיר עלינו בפסח בליל הסדר.אותו אחרי  שנחפש

כבר חלפו מספר ימים  ...את האור! כבר חלף ועדיין לא מצאתייום אחד  

האור של שוב ובבוא חג השבועות, או אז מאיר  ...ועדיין לא מצאתי את האור!

 נו!ומאיר ב עלינו בליל הסדר שב פסח! האור שהאיר

זוכים לאור  –ארבעים ותשע ימים  ל ידי הספירה, על ידי החיפוש במשךע

די אתערותא דלעילא, של שבועות! אלא מאי? בפסח האיר עלינו האור על י

, על ידי היגיעהמתנה משמים. ובשבועות, אנו זוכים לקבל את האור על ידי 

אני זוכה  -חיפשתי במשך ארבעים ותשע ימים ש לקבלו! בגלל נו ועמלנושיגע

 כעת לקבל את האור שמאיר בפסח בליל הסדר!

כך זוכים לקבלת  –בימים אלו  הדבר: כפי הספירה, כפי החיפושנוהג  כן

 התורה! כל אחד מקבל כפי מה שחיפש!

בד דבר ומחפש אחריו, כשהוא מוצא את אבדתו, הוא יבגשמיות, אחד שא

שאיבד! אולם ברוחניות לא שייך לומר זאת, אלא כל אחד  חפץמוצא את אותו 
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פי מה שינצל את הימים הללו , כיותר כך הוא מוצא –חפש מרבה לכפי מה ש

 !כבלחיפוש

של  ןראשוום טוב ה, ש'פסח' ו'שבועות' הם היכגלעוד מובא בכתבי האריז"

הם ימי 'חול ש'ימי הספירה' ביניהם יש את של חג, ו ןחרוום טוב האיהחג ו

המועד' בין הימים 'חול המועד', כמין 'חול רק המועד'! כל ימי הספירה הם 

 האחרונים של חג!הראשונים ו

'דבר לצורך ים רק במלאכה שהיא חול המועד מותרמכיוון שימי וממילא, 

 בדיוק כמו בימי 'חול המועד',במלאכה בימים אלו האבד', הרי שצריך למעט 

הרי לא כל המלאכות מותרות להעשות בחול המועד! זוהי התעוררות עצומה ש

 !כדימי הספירה, אלו הם ימי תשובה, ימי תשובה –לתשובה 

 

נקיים. מדמה את ימי הספירה לז' ה כהנתן מביא את דברי הזהר הקדושרבי 

ז' נקיים, וגם אנחנו צריכים  לספור אנחנו גם צריכים ז' נקיים, אשה צריכה

 ז' נקיים!לספור 

                                                           
יֹום עי' ליקוטי הלכות הל' גביית חוב מהיתומים ג' אות י"ז: " כב ל יֹום וָּ כָּ ּבְ י ׁשֶׁ ַאף ַעל ּפִ ה, ׁשֶׁ ִחיַנת ְסִפירָּ ֶּׁהוּ ּבְ ז ׁשֶׁ
ן בְּ ׁשֶׁ  י כֵּ ה, ַאף ַעל ּפִ ת ַהּתֹורָּ ל אֶׁ ה ּוְלַקּבֵּ ֳהרָּ ה ְלטָּ ְמאָּ י ִמּטֻ את ְלַגְמרֵּ צֵּ ין זֹוִכין לָּ סֹוף ּסֹוְפִרין ּומֹוִנין ֲעַדִין אֵּ

ה יוֹ  עָּ ִעים ְוִתׁשְ ְפרוּ ַאְרּבָּ ּסָּ כּות ׁשֶׁ ְּ י ַהּכַֹח ְוַהז ה ַעל ְידֵּ ת ַהּתֹורָּ ל אֶׁ בּועֹות ְלַקּבֵּ ה זֹוִכין ְלׁשָּ ִפירָּ ל יֹום ַהּסְ כָּ י ּבְ ם, ּכִ
ה ת ַהּתֹורָּ ִלין אֶׁ ים וְּמַקּבְ ִ יֹום ַהֲחִמׁשּ ַעת ּבְ ם ַהּדַ לָּ ׁשְ ּנִ ִלין מַֹח ְוַדַעת ַעד ׁשֶׁ ה ְמַקּבְ ִפירָּ י ַהּסְ יֹום ִמימֵּ ה וָּ ז ִיְראֶׁ ... ְואָּ

הּוא ְמַבּקֵּ  ה ׁשֶׁ ׁשָּ ה ּוַבּקָּ נוּעָּ ל ּתְ י ּכָּ ת ח ו, ְוַעל ְידֵּ דֶׁ בֶׁ ה נֶׁא  נּועָּ ין ׁשוּם ּתְ אֵּ ה ַלֲעשֹֹות ׁשֶׁ ַרְך זָּכָּ בֹודֹו ִיְתּבָּ ת ּכְ ׁש אֶׁ
ה ְוַכּנַ ל . ַלת ַהּתֹורָּ ה ְוַקּבָּ ֶּׁהוּ סֹוד ְסִפירָּ ז ֲעִלּיָּה, ׁשֶׁ ַתְכִלית הָּ ְזּכֶׁה ַלֲעלֹות ּבְ ּיִ ּקוּן, ַעד ׁשֶׁ יזֶׁה ּתִ  אֵּ

 עי' ספר שפת אמת על התורה פרשת אמור ד"ה במדרש יום ליום יביע אומר, ועוד. כג
 מוהר"ן תניינא תו' ע"ג )ובקיצור ליקוטי מוהר"ן שם(.עי' ליקוטי  כד
 עי' זוה"ק פרשת אמור דף צ"ז ע"ב, מובא הרבה בלקוטי הלכות. כה



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יב
 

נו, בכך נעיישגיח על קדושת בכך שנז' נקיים? הענין של כיצד מתפרש אצלנו 

 קדושת דיבורינו, זוהי מצוותמור על נש, שינומחשבותקדושת שמור על שנ

 ז' נקיים שלנו!ספירת 

 י טובלים במקווה מדי יום, אולם כיצד נספור גם אנחנואנחנו הרסוף כל סוף 

או אז  נו, שיהיו לנו שבעה שבועות נקיים.שנדאג לנקות את גופבכך ז' נקיים? 

 אזי אנחנו מתחתנים עם התורה הקדושה! –כשמגיע חג השבועות 

ֶכל ַהַתְחתֹון. 'ִסיָמן ָיֶפה   ְלָבִנים', ֶׁשַעל ָידֹו ֶזהּו 'ַבת ְתִחָלה', ֶׁשהּוא ַהשֵּ

ֶכל ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ְבִחיַנת ָבִנים ַכַנ"ל. ְוֶזהּו 'ִסיָמן ָיֶפה', ֶׁשבֹו ְמֻסָמן  ַמִשיִגין ַהשֵּ

ֶכל ָהֶעְליֹון, ִבְבִחיַנת 'ִׁשיעּוָרא ְדַאְתָון ְדאֹוַרְיָתא', ְבִחינֹות 'ְׁשחֹוָרה  ּוֻמְגָבל ַהשֵּ

 ַכַנ"ל.ֲאִני ְוָנאָוה' 

 

 

 תשובה למעלה מן הזמן

היו החסידים בערב ראש השנה, מנהג לערוך 'וידוי דברים  אצל הרבי היה 

 !כולרבי לערוך לפניו 'וידוי דברים' יםנכנס

רבי לוידוי חדרו של השנכנסו ל העששמעתי מרבי אברהם בן רבי נחמן, שב

הרבי לא רצה להביט בפני  דברים, עמד הרבי כשפניו מופנות לצד הקיר,

רבי כשפניו מופנות לצד הקיר, כדי שהמתוודה לא יתבייש, עמד הב המתוודה;

ו, זה שנכח סימן בידמר וידוי דברים ויצא מהחדר. כשהרבי נכנס אוכל מי ש

                                                           
שיחות וסיפורים מרביז"ל אות ס"א, ועי' ליקו"מ תו' ד'  -אנשי מוהר"ן אות כ"ד, אבני"ה ברזל  -עי' כוכבי אור  כו

 ענין "וידוי דברים לפני התלמיד חכם".
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מתי הרי רבי לא ידעו התוודות לפני ההחסידים שנכנסו ל מן החדר. יצא בחדר

 .כזיועליהם לצאת, ולכן סימן הרבי ביד

אצל הרבי כמה היו בערב ראש השנה רבי אברהם בן רבי נחמן ערך חישוב: 

 .כחמאות איש, קרוב לשש מאות איש, ציבור גדול

וכמה ארוך הוא ערב ראש השנה?! ערב ראש השנה הוא לא יום ארוך מאד,  

ה היו היו תפילות, בערב ראש השנאף ביום זה , וסוף עונת הקיץב הוא חל הרי

מנחה זמן רב לפני תפילת עמדו להתפלל , מה עוד שכט'תפילות'אצלנו 

הרי חמש שעות?! שש שעות?!  , אז כמה זמן כבר נשאר ביום הזה,השקיעה

שש מאות  והיו כמעטשלש מאות דקות, בסה"כ קרוב לבחמש שש שעות יש 

כדי  שבאו להתוודות לפני הרבי, הרי שלכל אחד נותרה אולי 'חצי דקה'איש 

 .להיכנס לרבי מחויב ל אחד היהכ ,להתוודות

 נאמר שנתנוכיצד הספיק זמן מועט כל כך?! אפילו אם נשאלת השאלה:  

הספיק אם כן כיצד  ה כלל?ספיקהרי דקה אחת לא מ ,'דקה שלימה' כל אחדל

 זמן מועט כל כך להתוודות לפני הרבי?

רגע שהאדם נכנס לרבי, אותו : בואמר רבי אברהם בן רבי נחמןהסביר זאת 

 !הכל כל, ובדיבור אחד שדיבר כבר היה כלולבזכר ננמשך עליו זכרון, הוא 

ל על כל עוונותיו! עבדיבור אחד! שברון לב  מעשיו נכללוכל אתה מבין? 

 .מועט כל עונותיו! וממילא הספיק אפילו זמן כל כך

                                                           
 פרשת בא תשל"ד, ושיש"ק ח"ג אות צ"ה. -עי' קונטרס "טעם זקנים" כ"ד  כז

 )עי' במכתב רבי אברהם ב"ר נחמן ז"ל הנדפס בס' ביאור הליקוטים סי' קנ"ה, לגבי הר"ה האחרון(. כח
ִליחעי' חיי מוהר"ן אות ש"ה: " כט נָּה ַאַחר ַהּסְ ָּ ב רֹאׁש ַהׁשּ רֶׁ עֶׁ ַמד ּבְ ַעם ַאַחת עָּ ּפַ י ׁשֶׁ ַמְעּתִ ים ׁשָּ ַמר, ֲאנָּׁשִ ֹות ְואָּ

ׁש  זֹו ַהּלָּ ַמר ּבְ כֶׁם. ְואָּ יָּה לָּ הָּ נָּה ׁשֶׁ ָּ ב רֹאׁש ַהׁשּ רֶׁ מֹו עֶׁ נָּה ּכְ ָּ ם רֹאׁש ַהׁשּ הֶׁ ְהיֶׁה לָּ ּיִ ים ׁשֶׁ יּו ְמֻרּצִ ִרים הָּ ע ֲאחֵּ ערֶׁ ֹון, ַאְנדֶׁ
נָּה ְוכּו' . ָּ ן ַאזֹוי ַא רֹאׁש ַהׁשּ ואְלְטן ִזיְך ִגיִוויְנְטׁשְ  וָּ
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את הקדוש  יד שהוא הכעיסלזכור תמהוא הדבר בפרטיות. כל יהודי מחויב 

זכור יצליח לכיצד ו אין ספור פעמים,הוא הכעיס את בוראו והרי  ברוך הוא.

 עמים רבות כל כך?פ

בזכרון  –לזכרון  לאדם והוא זוכה הקדוש ברוך הוא עוזרכשהתירוץ הוא: ש

 נמצא הכל! –ליו כו ע'זכרון' שנמשוב'שברון לב' הזה הוא זוכר הכל! ב

 

עד כמה גדולה מעלת הרצון! אמנם צריך זהו רעיון נפלא, למדים מכאן 

אדם שמשיח לבו לפני  'דיבורים' ממש, אולם אף על פי כן...להוציא בפיו 

, אולם כשיש לו דקה דיבורים רביםבשעה אחת לדבר יכול להספיק השי"ת, 

החשבון היה זה פחות מדקה,  לערוך וידוי דברים, כאשר לפיכדי אחת בלבד 

 ת בזמן מועט כל כך? ל האדם להתוודווככמה כבר י

הזכרון  -ן הסביר רבי אברהם בן רבי נחמן, שמאחר ועל האדם נמשך זכרו

עונותיו, נחשב כאילו התוודה על כל מעשיו! הרבי הזה יחד עם המרירות על 

 כבר הרגיש במרירותו של הנכנס!

, להיכנס ללרבי איזו מרירות הייתה לו לאדם שנכנס תאר לעצמנויכולים אנו ל

, פחד גיוואלדן: פחד גדול נפל על הנכנסים( )ר' נחמן בורשטייספר הכל... לרבי ול

 נורא!

ב'עולמות  היו דבוקיםש תלמידיו הגדוליםלהתוודות גם  אל הרבי נכנסו

רבי יצחק חתן המגיד ' ; 'רבי יודל' התוודה לפני הרבי;העליונים'

'רבי נתן'! כל אפילו ו שמואל אייזיק' התוודה לפני הרבי; 'רבי מטירהאוויצע';
                                                           

י ַהּדֹור ביית חוב מהיתומים ד' אות ג': עי' ליקוטי הלכות הל' ג ל יקֵּ י ַצּדִ נָּה ַעל ְידֵּ נָּה ְוׁשָּ ל ׁשָּ כָּ ה ּבְ ֶּׁה ַנֲעשֶֹׁ ז
ים ִוּדוּ  ְתַוּדִ ּמִ ה ַעד ׁשֶׁ ׁשּובָּ י ּתְ ם ִהְרהּורֵּ הֶׁ ַרְך וַּמְכִניִסים ּבָּ ים ַלה' ִיְתּבָּ ְרִבים ֲאנָּׁשִ קָּ ּמְ ים ׁשֶׁ ּיִ ֲאִמּתִ ִרים הָּ בָּ י ּדְ

יהֶׁ  ם, ְוַעל ְידֵּ ם.ִלְפנֵּיהֶׁ דֹולָּ ַטּנָּם ְוַעד ּגְ ת ה' ְלִמּקְ ם אֶׁ ּלָּ ּיְֵּדעוּ ּכֻ ל ַעד ׁשֶׁ אֵּ רָּ ל ִישְֹ א ְלכָּ דֹול ְונֹורָּ ְך אֹור ּגָּ  ם ִנְמׁשָּ
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להם היה וידוי דברים אולם וודאי שהיה להתוודות לפני הרבי,  אחד מחויב

 מסוג אחר!

רק בערב ראש רק בערב ראש השנה?(  גהנלפני הרבי  המנהג להתוודות)ר' נחמן: 

 השנה!

לרבי באמצע השנה הוא לא התוודה לפני הרבי? הרבי הרי נחמן: וכשאחד התקרב  )ר'

אתה מתכון לכתוב בתורה ד'? כך נהג הדבר, רק צדיק'?( אמר 'בכל עת שבא ל

 בערב ראש השנה!

לאחר שובו של הרבי מלמברג  -מברג רק עד שובו של הרבי מל נהג וגם זה

 .לאפסק המנהג של וידוי דברים בערב ראש השנה

 

ליו , כשהקדוש ברוך הוא עוזר, ועל האדם נמשך זכרון; הזכרון עעל כל פנים

עצבות הזכרון, וידי ל מביאהשמחה ה .לב'שמחה' על ידידיברנו מקודם בא 

 את זכרונו! האדם שכחה, על ידי עצבות מאבד מביאה לידי

זהו  –י השם יתברך, ושיהיה לו שברון לב וכדי שאדם יוכל להשיח לבו לפנ

שברון לב! וכאמור, לידי התלוי בזכרון! אם יהיה לו זכרון, יוכל לבוא דבר 

 הזכרון תלוי בשמחה!

זכרון לא שמח, אין לו  השמחה! אדם שלא היא –נמצא, שעיקר התשובה 

 דיבורים, אין לו כלום!ולא 

                                                           
 שיחות וסיפורים, אות נ"ו. -עי' כוכבי אור  לא
ה, ְיכֹוִלין ִלְזּכֹרעי' ליקוטי מוהר"ן תו' נ"ד אות ו':  לב ְמחָּ ִחיַנת ִנּגּון ְושִֹ י ּבְ י ַעל ְידֵּ א. ּכִ ם ַהּבָּ עֹולָּ ועי' ספר  ַעְצמֹו ּבָּ

ה.-ַעלהמידות ערך זכירה אות י"ד:  ְכחָּ א ׁשִ י ַעְצבוּת ּבָּ  ְידֵּ
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פסק המנהג של וידוי דברים בערב ראש ואל: כאמור, לאחר שובו של הרבי מלמברג )הש

על ציונו של  הרבי אפשר האם הדבר נוהג גם על ציונו של הרבי?( אך השנה, 

 הרי ביכולתי להתוודות 'שעות על גבי שעות'!להתוודות! על ציונו של הרבי 

רגעים הוקצבו לכל אחד מדברים הרי מחיים חיותו של הרבי,כאשר  אנחנו

זמן מועט כל כך להתוודות? הרי כל אחד היה  כיצד הספיק -ממש  ספורים

זקוק האדם ל'שעה בכדי להתוודות,  ,בדרך כלל צריך להתוודות בפירוט?!

מועט כל כך? מה עוד שכל אחד היה מחויב להיכנס הספיק זמן , וכיצד שלימה'

 .)אלא התירוץ כנ"ל שנמשך זכרון( !לרבי ולהתוודות?

 

! כל לגכל אחד מהנוכחים מצא את עצמו - הרבי בראש השנהגילה ש בתורות

מצא את עצמו בתורה,  אחד שערך וידוי דברים לפני הרבי בערב ראש השנה

! כל אחד לדמכוונת אליו בפרטיות מגלהשהתורה שהרבי  היה לו,נדמה עד כי 

 מצא בתורה מה שנצרך לו!

                                                           
יזֶׁה עי' תו' י"ג אות ג', וז"ל )בקיצור ליקו"מ(:  לג ד יֵּׁש לֹו אֵּ חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ ִאים ַלֲחַכם ַהּדֹור, ּכָּ ם ַהּבָּ דָּ נֵּי אָּ ּלוּ ּבְ ל אֵּ ּכָּ

יק ַמעֲ  ּדִ צֹון טֹוב, ְוַהּצַ יו, רָּ לָּ ִאים אֵּ ים ַהּבָּ ֲאנָּׁשִ ּלוּ הָּ ל אֵּ ם ׁשֶׁ יהֶׁ ׁש ַנְפׁשֹותֵּ זֶׁה הּוא ְמַחּדֵּ ְרצֹונֹות, ּובָּ ּלּו הָּ ל אֵּ ה ּכָּ לֶׁ
תּ  ק ּבַ לֶׁ ד חֵּ חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ ּיֵּׁש ְלכָּ א ׁשֶׁ ם, ִנְמצָּ ְפנֵּיהֶׁ ז ּבִ ר אָּ אֹומֵּ ה ׁשֶׁ ּלוּת ַהּתֹורָּ ִביא ִהְתּגַ י זֶׁה הּוא מֵּ ִפי ְוַעל ְידֵּ ה ּכְ ֹורָּ

 ועי' גם כעי"ז בחיי מוהר"ן אות כ', ועוד. .ְרצֹונוֹ 
יו, עי' ליקוטי מוהר"ן תו' מ"ז תניינא: ... לד רָּ בָּ ס ּדְ לֶׁ פֶׁ קֹל ּבְ ּיוַּכל ִלׁשְ ה, ׁשֶׁ רָּ נוּת ְיתֵּ ּמָּ ה ְואָּ דֹולָּ ה ּגְ זֶׁה ְיִגיעָּ ִריְך לָּ ְוצָּ

ּצָּ  י ִאם ַמה ׁשֶׁ ֹוְמִעין ּכִ ַהׁשּ ד מֵּ חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ ַמע ּכָּ ּלֹא ִיׁשְ ן ׁשֶׁ אֹפֶׁ ַהּכֹל ׁשֹוְמִעין ּבְ י ׁשֶׁ ר. ְוַאף ַעל ּפִ ִריְך לֹו, לֹא יֹותֵּ
אֹומֵּ  ם הָּ כָּ חָּ ִריְך הֶׁ ן צָּ ִריְך ְלַבד... ַעל ּכֵּ ּצָּ ֶׁ ד ַרק ַמה ׁשּ חָּ ל אֶׁ ַמע ּכָּ ל זֶׁה לֹא ִיׁשְ ר, ִעם ּכָּ אֹומֵּ ה ׁשֶׁ ל ַהּתֹורָּ ה, ּכָּ ר ּתֹורָּ

ַמע ׁשּום אֶׁ  ּלֹא ִיׁשְ נוּת ַהּנַ ל, ׁשֶׁ ּמָּ ְהיֶׁה לֹו אָּ ּיִ ּיְָּך לֹו ׁשֶׁ ינֹו ׁשַ אֵּ נָּתֹו, ׁשֶׁ ינֹו ְלִפי מֹחֹו ַוֲהבָּ אֵּ ֶׁ ֹוְמִעין ַמה ׁשּ ַהׁשּ ד מֵּ חָּ
ּנַ ל.  ּכַ
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)ר' נחמן: ?! לההפתקאות)ר' נחמן: את ה'תיקונים' נתן הרבי במוצאי ראש השנה?( 

כל אחד את  הזהיראף כן! והרבי הרבי נתן לכל אחד 'פתקית' לפי מה שהתוודה?( 

 ואחד שיזהר לקיים את הכתוב בפתקית!

על הרבי לא שואלים , לכתוב פתקיות לכולם.( רב אורך זמן)ר' נחמן: זה לבד גם 

 שאלות!

 

 כי קרוב אליך הדבר מאד

היו קשים,  נשיו לאהרבי לא נתן פתקיות קשות, התיקונים שהרבי נתן לא

דברים קלים. הרבי הזהיר כל אחד ואחד שיראה לקיים את הכתוב בפתקית 

שנתן לו, וזאת, משום שהייתה כזאת התגברות נוראה של הבעל דבר שלא 

 .לולקיים את התיקונים של הרבי, ממש נורא ואיום

הרבי הרי דיבר לכל אחד לפי שורש נשמתו, התיקונים שהרבי נתן היו לכל 

 ש נשמתו, ולכן הזהיר מאד שיראו לקיים את הנכתב בפתקית!אחד לפי שור

כן ( -יש סיפור מאחד שאמר לרבי: חשבתי שתתנו לי איזה תיקון ש)ר' נחמן: כמדומני 

 !".לזכן, כמו שמסופר אצל נעמן ואלישע, "רחץ וטהר

                                                           
 עי' חיי מוהר"ן אות תצ"א, ושיחות הר"ן אות קפ"ה. לה

ׁשּוט ְמאֹד,עי' שיחות הר"ן אות קפ"ה: ... לו ר ַקל ּופָּ בָּ ה ּדָּ יָּה ִנְראֶׁ ֹות, ֲאִפּלוּ הָּ ה ַלֲעש  וָּּ ּצִ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ד  ְוכָּ בֵּ יָּה ּכָּ הָּ
ה ְמִניעֹות ַאף ַעל פִּ  ה ְוַכּמָּ ּמָּ יו ּכַ לָּ יוּ עָּ דוּת ְוהָּ בֵּ ל ִמינֵּי ּכְ יו ּכָּ לָּ יָּה ֻמּנָּח עָּ ֹות, ְוהָּ ם ַלֲעש  דָּ אָּ ר ְמאֹד ַעל הָּ בָּ ַהּדָּ י ׁשֶׁ

ם דָּ אָּ ר, ַרק הָּ בָּ ֹות אֹותֹו ַהּדָּ נּו ז ל ַלֲעש  ה ַרּבֵּ יָּה ְמַצוֶּׁ ׁשּוט, ְוִאּלּו לֹא הָּ ר ּפָּ בָּ יָּה ּדָּ ֹות זֹאת  הָּ ה ַלֲעש  יָּה רֹוצֶׁ הָּ
ד ְמאֹד... בֵּ יָּה ּכָּ ֹותֹו הָּ נוּ ז ל ַלֲעש  ה ַרּבֵּ ּוָּ ּצִ ׁשֶׁ ל ּכְ ֹות, ֲאבָּ יו ְמאֹד ַלֲעש  לָּ יָּה ַקל עָּ ַעְצמֹו הָּ  מֵּ

נוּ ז לעי' חיי מוהר"ן אות תצ"ב:  לז עְטל ְלַרּבֵּ ל ַהּצֶׁ ּבֵּ ּקִ ַמר לֹו זֶׁה ׁשֶׁ עְטל, ְואָּ ד ַהּצֶׁ חָּ ַעם ַאַחת נַָּתן ְלאֶׁ ה ּפַ עֹולֶׁ , הָּ
ׁשִ  נָּה... הֵּ ָּ ׁשּ ה יִָּמים ּבַ נוּ ְלִהְתַעּנֹות ַהְרּבֵּ ַצּוּו לָּ ּתְ ִיינּו ְסבּוִרים ׁשֶׁ י הָּ ְך, ּכִ יָּה ּכָּ נוּ לֹא הָּ ְעּתֵּ ע ַעל ּדַ ִליׁשָּ יב, ֲהלֹא א 

ֶּׁה ִיהְ  ל ַהז ר ַהּקַ בָּ ּדָּ ּבַ ה ְלַהֲאִמין ׁשֶׁ צָּ ר, ְולֹא רָּ ִכים ב ה( ְרַחץ ּוְטהָּ ן )ְמלָּ ַמר ְלַנֲעמָּ ם אָּ ן ַאּתֶׁ ה... ּכֵּ יֶׁה לֹו ְרפוּאָּ
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מה הם כבר  .עצות קשות לקיום אינן –הרבי ל ש יוהאמת היא, שעצות

 תבודד בכל יום, אלו לא עצות קשות כל כך!להצות? לקום בחצות, הע

משחיר פניו עד מאד,  -כל אחד שעוסק במסחר, יהיה המסחר אשר יהיה 

הוא צריך לסלק חובותו, י, יומם ולילה הוא עמל ומתייגע, הוא סובל סבל נורא

 הוא לא יודע היכן הוא בעולם.

יתו, בב וכלל! האדם שוהה לעומת זאת, עצותיו של הרבי אינם קשות כלל

 יש לו איזה פינה םאבין  הלילה, ומתבודד שעה בכל יום;קם בחצות הוא 

, או שהוא נכנס לאחד מבתי הכנסת, יושב על מקומו ומתבודד לפני כלשהי

 ?! לחהשם יתברך, איזה קושי יש בעצות הללו

הבעל דבר כזה  מערים, תלוי בהם שכל תיקונו של האדם התירוץ הוא: מכיון

מסוגל מין קושי, כאילו הייתה זו העבודה הקשה ביותר בעולם! הבעל דבר לא 

 סבול זאת? כיצד?!יוכל ללסבול זאת! כיצד 

 

 

 

 

                                                           

ר ַקל ׁשֶׁ  בָּ ּדָּ ּבַ ם ַמֲאִמיִנים ׁשֶׁ ין ַאּתֶׁ ִדים, ְואֵּ בֵּ ִרים ּכְ בָּ ם ּדְ א לֹוַמר ִלְרפוַּאְתכֶׁ ְוקָּ ִריִכין ּדַ ּצְ ם ׁשֶׁ כֶׁ ה לָּ ה ִנְדמֶׁ ֲאִני ְמַצוֶּׁ
ת. מֶׁ א  ׁש ּבֶׁ ה ְרפוַּאת ַהּנֶׁפֶׁ מָּ לֵּ ה ׁשְ ם ְרפּואָּ כֶׁ ֹות ִיְהיֶׁה לָּ ם ַלֲעש  כֶׁ  לָּ

ה חיי מוהר"ן אות תקנ"ח: עי'  לח ֲעבֹודָּ הָּ דֹוׁש, ׁשֶׁ ִפיו ַהּקָּ ַמר ּבְ אָּ ים, ׁשֶׁ דֹוׁשִ יו ַהּקְ יחֹותָּ ִ ַעם ַאַחת ִמש ּ ַמְענוּ ּפַ ׁשָּ
בִ  ׁשְ ן ּבִ ְטִריִחין ַעְצמָּ ּמַ ק ִקְניָּן ׁשֶׁ סֶׁ עֵּ ֹות מֵּ ר ַלֲעש  יֹותֵּ ה ּבְ ם, ַקּלָּ ֵּ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ דֹולֹות ּבַ ּגְ ּבַ ה ׁשֶׁ דֹולָּ ְרנָּסָּ ַהּגְ י יל ּפַ ה ְוִעְסקֵּ

ֶּׁה. ם ַהז עֹולָּ ִבית ֲהָלָכה ד' אֹות ז(. הָּ רְּ ת עַּ ִפּלַּ כֹות ּתְּ ִלּקוֵּטי ֲהָלכֹות ִהלְּ  )הוָּבא ּבְּ
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 "יש להקל אופן התשובה על החוטאים!".הרבי:  אומר לטבספר המידות

מבין דבריו של הרבי מבינים, שאצל הרבי, ה'דיבורים שמדברים לפני השם 

עיקר !". מ"קחו עמכם דברים ושובו אל ה'הם הם 'עיקר התשובה'!  ,יתברך"

 זהו עיקר התשובה! –א: לדבר דיבורים לפני השם יתברך והתשובה ה

שם יתברך! מה כל כך קשה מה כל כך קשה בזה? לדבר דיבורים לפני הו

שהשעה  הוא בודק מה השעה...כבר בקושי התחיל לדבר, ו בזה?! האדם

 , השעה כבר חלפה!...... האשהשעה תסתיים כבר! ...תחלוף כבר

? רואים הרי במוחש שזהו 'מעשה בעל דבר'. מהיכן באה כזאת כבדות

יכולים  ,כששני אנשים משוחחים זה עם זה, הם עומדים ומדברים ביניהם

אחד שיש לו על דבר גבי שעות ולא נמאס להם לדבר, שלא ל לחלוף שעות על

יכולים  יות וסיפורים, חדשות למיניהם...מעש כושר דיבור, אחד שמספר

ברגע מאס כלל וכלל, אולם יללא הפסקה והדבר לא  אותו לעמוד ולשמוע

 שבאים לדבר דיבורים לפני השם יתברך...

 –דווקא בגלל ש'גדול כח התשובה', והדיבורים הם הם שורש התשובה 

 לקיים עצה זו!  יש כזה קושי דווקא בגלל זה 

 

                                                           
 ערך תשובה אות י"ט. -עי' ספר המדות  לט
יו, כְּ עי' ליקוטי הלכות הל' קריאת שמע ה' אות י"ח:  מ לָּ ׁשּוב אֵּ ִרים ְולָּ בָּ נוּ ְצִריִכין ַרק ִליַקח ּדְ ין אָּ אֵּ מֹו ...ׁשֶׁ

ם אֶׁ  ׁש ִמּכֶׁ יִני ְמַבּקֵּ ינוּ ז ל, אֵּ ְרׁשוּ ַרּבֹותֵּ ל ה' . ְודָּ ִרים ְוׁשּובוּ אֶׁ בָּ ם ּדְ כֶׁ ַע יד(,  ְקחוּ ִעּמָּ ּכָּתּוב )הֹוׁשֵּ א ׁשֶׁ ּלָּ
הּוא אֲ  קֹום ׁשֶׁ ַרְך ִמּכֹל מָּ ם ִיְתּבָּ ֵּ ַקל יָּׁשּוב ְלַהׁשּ אי ּבְ ַוּדַ ת ּבְ מֶׁ א  ל זֹאת ּבֶׁ ּיֵַּדע ּכָּ ִרים... וִּמי ׁשֶׁ בָּ יו ּדְ לָּ ִפּלוּ ִאם ַיֲעבֹר עָּ

ה. ַרְך ִאם ִיְרצֶׁ ִאּתֹו ִיְתּבָּ ּבּוִרים מֵּ ִמיד יוַּכל ִליַקח ּדִ י ּתָּ ה, ּכִ  מָּ
ם ֲאִפּלוּ ועי' הל' חדש ד' אות י' ם ׁשָּ ר ַאּתֶׁ קֹום ֲאׁשֶׁ ּמָּ א ּבַ ְיקָּ ם' ּדַ כֶׁ ל ה'. 'ִעּמָּ ִרים ְוׁשּובוּ אֶׁ בָּ ם ּדְ כֶׁ : ְוזֶׁה, ְקחוּ ִעּמָּ

ְמקֹומֹות ְנמוּ  ל ּבִ י ּכָּ ל ה', ּכִ ׁשּובוּ אֶׁ י זֶׁה ּתָּ ִרים, ְוַעל ְידֵּ בָּ א ּדְ ְיקָּ ם ּדַ כֶׁ ן ְקחוּ ִעּמָּ י כֵּ ִמים ְמאֹד, ַאף ַעל ּפִ ָּ ִכים וְּמֻגׁשּ
ל ה'. ׁשּוב אֶׁ ִמיד לָּ ה ּתָּ ְקוָּ כֶׁם ּתִ אי יֵּׁש לָּ ַוּדַ ִרים ּבְ בָּ ם ּדְ כֶׁ ְהיֶׁה ִעּמָּ ּיִ  ְזַמן ׁשֶׁ
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 גורעכל המוסיף 

 – "דאס טעוועלע איז א מניעה צום ספר!": מאהרבי הרי נענה פעם ואמר

מניעה! הספר. הצורך לפתוח את הכריכה היא בלימוד מ תעונמההכריכה היא 

 צריך לשבור את המניעה ולפתוח את הספר!אך 

יינו של הרבי הוא תמימות ענ להרבות בתחנונים לפני השם יתברך, צריך

הרבי, והרבי מצווה עליך 'עשה מאחר ואתה שוהה במחיצתו של ו ופשיטות,

 !ועליך לשמוע בקול – מבאתה הרי לומד בחדר של הרבי כך',

מאחר וכל הוראותיו של הרבי מדודדות ושקולות, הרבי לא מצווה עליך 

דברים קשים, ואתה הרי הולך לחדר של הרבי, אתה תלמידו של הרבי, אתה 

 עליך לציית לרבי! –'חיידר אינגל' של הרבי 

ה עקומה, לא אולם כשסטים הצידה, מקיימים את דיבוריו של הצדיק בצור

הדברים אזי  ,, מוסיפים איזה 'קוועטש', איזה עקמומיותהוא ציווהש בדיוק כפי

 מאבדים את ה'חן'! זה כבר לא... הדברים מאבדים את ה'חן' המיוחד להם!

רם, ובצורה הזו מקיימים בדיוק כפי שהצדיק אמ נאמריםכשהדברים אולם 

סוג אחר, הרי שהדברים מקבלים 'חן' מסוג אחר, 'אמת' מ – העצות את

יותר על המקיימם! אולם אם באים ו'מייפים' את בפועלים  והדברים אף

 הדברים, הרי הם מאבדים את ה'חן'!

                                                           
כֶׁ עי' ליקוטי מוהר"ן תניינא תו' ל"ו:  מא ַאַחר ּתֵּ אֹות ְמאֹד ְמאֹד, מֵּ ְפלָּ בֹוהֹות ְוַהּנִ ר ִמן ַהּתֹורֹות ַהּגְ פֶׁ ה סֵּ ּנֲַעש ֶׁ ף ׁשֶׁ

א. ְוַהדַּ  ְפלָּ ח ְוַהּנִ ם ַהּצַ ר אֹורָּ ה ְוִנְסּתָּ ּנְֶׁחּפֶׁ רֹות, ׁשֶׁ ם ִחּפּוִיים ְוַהְסּתָּ יהֶׁ ר, יֵּׁש ֲעלֵּ פֶׁ ם סֵּ הֶׁ ה מֵּ ּנֲַעש ָּ ה ׁשֶׁ ִריכָּ ל ּכְ ין ׁשֶׁ ּפִ
ים ְוכוּ'. ם ְמַחּפִ  הֵּ

ץ מכתבי מוהרנ"ת ש"י:  -עי' עלים לתרופה  מב מֵּ ׁש  קָּ דָּ חָּ נּו מֵּ ּלָּ ךָּ ְוִעם ּכֻ ת ְצִריִכין ְלַהְתִחיל ִלְלמֹד ִעּמְ מֶׁ א  וּבֶׁ
ה. כָּ ה הּוא ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ּלָּ ּגִ ה ׁשֶׁ ה ְותֹורָּ ל ּתֹורָּ כָּ ף  ּבְ לֶׁ  אָּ



 כא ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ פרשת שמיני תשל"ד
 

 

מסופר, ששכר מלמד, למדן גדול, שילמד עם נכדיו. ביום  על 'הרב בעל תניא'

עבר הרב בעל התניא על יד מקום לימודם, וראה כיצד המלמד לומד  מן הימים

הוא ראה כיצד המלמד מתייגע להסביר לתלמידיו  עד מאד.סוגיא, סוגיא קשה 

 סוגיא קשה זו .

עיניו של תכף אורו ו עם המלמד את הסוגיא הנלמדת נכנס הבעל התניא, למד

הבעל התניא שוב המלמד: "אה, געשמאק, נפלא ביותר!", בהמשך, למדו 

בצורת למודם  את הסוגיא, אך בפירוש שונה מהפעם הראשונה, כאשרוהמלמד 

 קשה להבנה.ונעשתה שוב הסוגיא  חזרה בפעם השנייה,

האחרון או  –פנה הבעל התניא למלמד ושאל: "איזה הסבר טוב יותר 

אמר לו  אי שההסבר הראשון היה טוב יותר!".הראשון?", ענה המלמד: "ווד

אמנם  – "פריער איז געוון שענער, איצטער איז אמת'ער!"התניא: הבעל 

 !מגהשני אמתי יותר ההסבר הראשון היה יפה יותר, אך

סבר השני 'אמיתי יותר'! אמנם ההסבר הראשון היה 'יפה יותר', אולם הה

לפעמים שבאים  אמיתי יותר! ישהדחוק מאד, אך הוא  אמנם ההסבר השני

אך נגרעו  ,הדברים נעשו יפים יותרן שומייפים את הדברים, אז נכו

 !מדמאמיתותם

 'אל תשנה'!!! זוהי העצה! זוהי העצה!

                                                           
 חשוון תשל"ז. -עי' קונטרס "טעם זקנים" ה'  מג
ן הּוא אות ו':  עי' ליקוטי מוהר"ן תו' נ"ד מד ם, ְוַעל ּכֵּ ּכֹן ׁשָּ ִלי ִלׁשְ ִמיד ּכְ ׁש ּתָּ ה, הוּא ְמַבּקֵּ ...ְוזֶׁה ַהּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ

ה  ה, הּוא ִחּדּוׁש נָּאֶׁ ּתֹורָּ ר ּבַ בָּ ים ּדָּ ׁשִ ם ְמַחּדְ ן ִאם הֵּ כֹות, ְוַעל ּכֵּ י ׁשֹונֵּה ֲהלָּ רֹות ַעל ּפִ ִמיד ִלׁשְ ל ַמֲחִזיר ּתָּ וִּמְתַקּבֵּ
כְּ  ְלׁשֹון ַאׁשְ ר )ּבִ ּבֹו הּוא יֹותֵּ ַרע ׁשֶׁ הָּ א, ַאְך ׁשֶׁ תָּ א ְלִמּלְ תָּ ה ִמּלְ הּוא ְמַדּמֶׁ ה, ׁשֶׁ א ִמּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ י הוּא ּבָּ ַליְך(. ּכִ ַנז ּגְ

ַהּטֹוב.  ועי' גם תו' כ"ח אות א' מענין האלפי"ן נפולין, ובתו' רע"ט מענין התורות "שהם רחבים מלמטה וקצרים מֵּ
 מלמעלה".



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כב
 

 תבבקשה מהשם יתברך: שנזכה לקבל את דברי הרבי כמוצריך להרבות   

צריך להרבות ולבקש מהשם  לשנות ולעקם.רצון שום שהם! שלא יהיה לנו 

 יתברך, שנקבל את דברי הרבי ללא שום 'שדרוגים'!

כפי שיצאו  בדיוקאל תנסה 'לייפות'!!! אל תנסה לעשות 'טוב יותר'!!! 

אף על פי  כך עלינו לקבל את העצות! איי, קשה לך לקיימם? –מפיו הקדוש 

העצות מסוגלות,  יו של הרבי כפי שהם! רק באופן זהקיים את עצותאתה כן 

 ! מהאז יוציאו העצות את סגולותיהם הנפלאות הטמונות בהםרק 

 

 

 

                                                           
יו עי' ליקוטי מוהר"ן תו' קכ"ג:  מה רָּ בָּ ל ּדְ ּדֹור, ּוְלַקּבֵּ ּבַ יק ׁשֶׁ ּדִ ר ַעְצמֹו ְלַהּצַ ֵּ לּוי ּבֹו, ְלַקׁשּ ַהּכֹל ּתָּ ר ְוַהְיסֹוד ׁשֶׁ ִעּקָּ הָּ

מֹא יו יִָּמין ּוש ְ רָּ בָּ דֹול, ְוִלְבִלי ִלְנטֹות ח ו ִמּדְ ר ּגָּ בָּ טֹן ְודָּ ר קָּ בָּ י הוּא זֶׁה, ּדָּ ר יֹאַמר ּכִ ל ֲאׁשֶׁ ְמרוּ ַעל ּכָּ אָּ מֹו ׁשֶׁ ל, ּכְ
ְעתּ  ק ּדַ ְכמֹות, ּוְלַסּלֵּ ל ַהחָּ ִאּתֹו ּכָּ ִליְך מֵּ מֹאל' ְוכוּ'. וְּלַהׁשְ ר ְלךָּ ַעל יִָּמין ש ְ ינוּ ז ל 'ֲאִפּלוּ אֹומֵּ ין ַרּבֹותֵּ ִאּלוּ אֵּ ֹו ּכְ

ּדֹור. ּבַ ַרב ׁשֶׁ יק ְוהָּ ּדִ ַהּצַ ל מֵּ ר ְיַקּבֵּ י ֲאׁשֶׁ ְלֲעדֵּ כֶׁל, ּבִ  לֹו ׁשוּם ש ֵּ


