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ִחיֶרה  ּכֹוַח ַהּבְּ

 תשפ"ב  קורחפרשת 
 )שלח בחו"ל(

  117ליון יג

 )ט"ז, א(. ן"ואון בן פלת בני ראוב ...יקח קורח בן יצהר"ו
". חכמות נשים בנתה ביתה" :עה"פ פירש"י)יד א(   'משלי'ב
כמות שבנשים אלא הח   ,ם דברשאינו ש   ,כמות נקוד פתחח  '

אשתו של און בן כמו  ,שמתקיימות על ידיהן ,בונות את בתיהם
  '.כמו שמפורש בפרק חלק ,פלת
שבזכות  מידה כנגד מידה, זכו לכך, 'בני ראובן'ואפ"ל, דדיקא    

יששכר שממנו נולד לאחמ"כ  הביא דודאים לאמו בשדהשראובן 
 שזיכה את העולםן וומכיוש"י בראשית ל ט"ז(. רעיין )תצא תורה 

 ,שהוא מיוצאי חלציו 'און בן פלת'שזכה  ,חכמת התורה -ה בחכמ
הרומז  ,נשים בנתה ביתהחכמת ניצל ממחלוקת קורח בזכות 

 .שהשתמשה בה ,חכמת התורה - החכמהלשורש 
 

לשון ראיה, מהוא  "ראובןואפשר להוסיף ולדייק על  דרך זה ש"   
)רש"י עה"פ ותפקחנה נאמר  "חכמה"ה ע"ש - 'ראיהו'בן,  –ראו 

, שניצל ע"ש החכמה –'בני ראובן' וזהו: ליקו"מ נ"ט( . עיני שניהם
 .חכמת אשתובזכות 

 

אפשר  חכמה ודעתמעט נוכל ללמוד מכאן, שב ;ולמעשה   
וכמובא כנראה בחוש,  מכל המחלוקות והמריבותלהינצל 

לפי גודל הדעת כן נתרבה השלום, כי " :)נ"ז ו'( 'ליקוטי מוהר"ן'ב
מחלוקת וכעס ואכזריות הוא מחסרון הדעת, וכל מה שמתרבה 

  ." הדעת מתרבה הרחמנות והחסד והשלום..
 

 ט"ז ב() אי מועד אנשי שם"ו"קר
אנשי שהפסוק דייק " :(שבועות ב י"ד)לכות ליקוטי הע"פ המובא ב

בכדי להסתיר  - להגדיל שמם ברבים הבעל דבר" שרצה שם
 .ולהעלים שם משה רבינו ע"ה

" אי מועדוקר" הפסוק: בראשיתו של, ואפשר להוסיף בדרך זה   
שמשם דיבר  'מאהל מועד'היה  של משה רבינו נבואתושעיקר 

והרי בזה קורח רצה , 'ויקרא'וכמובא בריש פרשת השי"ת עמו, 
  לפגום במחלוקתו, להסתיר שמו של משה.

 

 ט"ז , ד() "וישמע משה ויפל על פניו" 
 ,לבן מלך שסרח כמה פעמים ;על דרך משל בדברי רש"י:

ידי האוהב לבקש רחמים מהמלך על בנו, כן משה רבינו  ונתרשלו
לאחר שכשלו בחטא העגל, חטא המתאוננים, חטא המרגלים 

עד מתי אטריח על המלך  :באמרו נפלו פניו, - וכעת חטא קורח
 .'ויפול פניו' ;שמא לא יקבל ממני, ולכך

שאין ', "הארת פנים"היפך  "ויפול על פניו" :לשוןבאפשר לדייק 
)ב"ר פמ"ב,  "כאותה שעה שנאמר בהם ואסתיר פני מהםלך קשה 

אמר רבי יוחנן, אמרו ישראל וכדברי המדרש )תהלים ד(: " .ג(
 ". ךלפני הקב"ה, אנו אין לנו אלא הארת פני

)תורה ב'( שעיקר בקשתינו על שיאיר ליקוטי מוהר"ן וכן הוא ב   
 הסתר פנים, היפך הארת פנים. –על פניו  ויפל וזהו:פניו אלינו  

 

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

 

ב' פסוקים אלו היו להם  ב'שב ,הקדוש אור החיים"בדברי ה"
בפסוק  ב'מעדת בני ישראל. וה שבט לויהוא הבדלת  א'ה טענות,
שהקריבם יותר משאר  בני קהתבטענתם על הקרבת  ;השני

 הלווים לשאת הקדשים.
על טענת הבדלת א' שבפסוק ה ואפשר לדייק זאת בפסוקים:   

 ' להקריב אתכם אליו' :בפסוקמרומז  שבט לוי מעדת בני ישראל
 הםשבטענתם,  אלופו של עולם - נגדא' " ולויאותיות " "אליו" -

ם תמשאר השבטים בעבוד - לא'לוקותו ית'קרובים יותר כביכול 
מרומז  'ויקרב אותך ואת כל אחיך'ובפסוק הבא לאחריו:  בקודש.

 ".קהת" טריא:בגמ (עם האותיות)" ואת כל אחיך" – קהת שבט
 
 
 

רח ושלאחר מחלקת ק ;השבוע אנו קוראים בפרשה
 , ולכתוב"מטותם"את הנשיאים להביא י"ב נצטוו 

לוי. ובהמשך שבט אהרן על מטה  ושם ם עליהם.שמ
ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה "קרה הנס: 

  ציץ ויגמול שקדים"  ויוצא פרח ויצץאהרן לבית לוי 
כותב על כך:  )שילוח הקן ד טו( 'ליקוטי הלכות'ב   
שיכול אדם, של ה "בחירה"רומז על ה "מטה"ש

מטה ' הכתוב עלוזהו להטות את עצמו מצד לצד. 
)כמובא למטה, -ומנחש ,לנחש–שנתהפך ממטה ,'משה

כתוב אצל משה "ומטה האלוקים  ולכך בתיקוני זוהר(.
-דייקא, כי למשה היה לו הבחירה בידו" בידי" - בידי"

  .ברשותם ם, וכמובא: שהצדיקים ליבלבחור בטוב
 ,כי משה ואהרן שניהם שקולים וכן אהרן זכה לזה,    

להראות אות  השי"תוה יוצ. ולכך כמו שאמרו רבותינו
קא, להורות מעלת יידי המטות די-ומופת נורא על

ינו הבחירה יאהרן שכבר זכה שהמטה הוא שלו, דה
הוא בידו, שגם אצלו היה לבו ברשותו, וכמו שכתוב: 
"לא יאונה לצדיק כל און", ואינו מתיירא עוד מהיצר 

 .הרע הגשמי של תאוות עולם הזה כלל
עובדים את בזה, רק  יםמסתפק םאינהצדיקים אך    

ר ובכל פעם לשב יםוזוכ ,ת נפש נפלאובמסיר השי"ת
לאך ממ שהוא בדרגה גבוהה, שבא שלהם,היצר הרע 

כי גם הצדיקים ששברו  .דיניםשהוא בחינת קדוש 
גם הם עדין יש להם יצר הרע של  ,היצר הרע הגשמי

ובכוח בחירה מדריגה גבוהה מאוד וצריכים לשברו. 
 הדרגמ   יםעולדקה ועדינה זו, שמטים לצד הטוב, הם 

צדיק " ככתוב ,בכל פעם יםוצומח יםוגדל ,הלדרג
. וזהו הכתוב: "כי פרח מטה אהרן לבית "כתמר יפרח

, שגם אחר ששבר הבחירה "לוי ויצא פרח ויצץ ציץ
 ,כן הוא פורח וצומח-פי-על-קים בידו, אףומטה האלו

כי אינו עץ יבש, ואינו עומד על מדרגה אחת, רק הוא 
 .הלדרג הדרגצץ ופורח בעבודתו יתברך מ  

 

 בידנו רק את המטה אשר
מביא )מהגרי"מ שכטר(, מידות  - 'םיאוסף אמר'בספר 
ח הבחירה וכ –ח  שהעניק הבורא לעם ישראל ועל הכ

איתא מהרה"ק הרבי ר'  :ודבר רמיזתו ב"מטה"
על דברי הקב"ה )נועם אלימלך בשלח(, אלימלך זי"ע 

בעת שמינה את משה רבינו לשליח לגאולת  -שנאמרו 
ֹּאֶמר ֵאָליו  :אז אמר לו השי"תשישראל ממצרים,  "ַוי

ֹּאֶמר ַמֶטה", שהשי"ת שאל את משה -ה' ַמה ֶזה ְבָיֶדָך ַוי
רבינו 'מה זה בידך' כלומר מה קנית ומה יש לך 

גדול על שמשה היה  ;משלך... כי הרי חז"ל גילו לנו
וכאשר אמר לו ובעשירותו. למאוד בחכמתו, בגבורתו 

ים עמו מיד; וכי יש הקב"ה שאין לו משלו כלום, הסכ
משה רבינו אמר לפני ה', אמנם אך   ... לי משהו משלי

ומה  .כי אם אותך והכל משלך ,אין לי בידי מאומה
 –בכל זאת יש לי משלי, שגם אותו אתה נתת לי 

כוח הבחירה  :, כלומר'הטיה'מלשון  'מטה' ".מטה"ה
זה נתן לנו  או לרע, רק דבר טיה לנטות לטובוהה

רק הבחירה כי זאת אין לנו מאומה,  ומבלעדיהבורא, 
 נתן לנו השי"ת בחכמתו.

 

כוח על )ק"י( וכך הם דבריו ב'ליקוטי מוהר"ן'    
שאיש אחד כותב מוהרנ"ת: " – "שמעתי,: "הבחירה

שאל אותו: כיצד הוא הבחירה, השיב לו בפשיטות: 
ביד האדם בפשיטות, אם רוצה עושה, שהבחירה היא 

ואם אינו רוצה אינו עושה. ורשמתי זאת, כי הוא נצרך 
מאד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאד, מחמת שהם 

רגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאד, על כן ומ
נדמה להם שאין להם בחירה, חס ושלום, ואינם 

 דאי יכולים לשנות מעשיהם. אבל באמת אינו כן, כי בו
 
 
 

אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא  יש לכל
  ."רוצה עושה. והבן הדברים מאד

שב עצמו היטב יַ אם האדם יְ  (:פ"ג:) 'שיחות הר"ןוב'    
וכן  ,היטב, בקל יוכל לסלק ממנו כל היראות והפחדים

רק  ,מאחר שיודע שבאמת אינם כלום ,כל התאוות
ה. על כן בקל ורא ומתאוישיש דבר אצלו שהוא מתי

יוכל לשבר ולסלק הכל. כי האדם הוא בעל בחירה, 
 ,לסלק ממנו אותו הדבר ,ובקל יוכל להרגיל דעתו

  .שממנו באים כל הפחדים שלו וכל התאוות
מהות הבחירה, בהתבטאו בגודל  ,וראה עוד מדבריו    

 :בלשון דבריו לתלמידו מוהרנ"ת: פעם אחת אמר לי
וא רק בשביל הבחירה, ה ,כל מה שאתה רואה בעולם

 ...כי כל העולם ומלאו לא נברא רק בשביל הבחירה
 

 גלח -מלאך או 
אצלו נכנס  ,אצל רבינוחדוותא ד בעידןהיה זה פעם 

, ועשה כמנהגו, ויצא. התחפש לגלח )כומר(ש ,בדחן
 ד"יטער יּו"ג   םיא, שקורלאחר מכן  התחפש לצדיק

 , ועשה כמנהגו. )אדמו"ר(
ן ען פּוקֶ  ענטׁשמֶ  ואס אַ עט וָ יהר זֶ ענה רבנו ואמר: "א  נ   
יז אט א  הָ לח, גַ  יווען אַ ר ג  יז עֶ ט א  רׁשאט עֶ אכן! הָ יך מַ ז  
מה שאדם יכול  ,"רואים אתם - ד"ר יּוטעֶ גּו אַ וין ר ׁשעֶ 

! זה עתה הוא היה גלח, והנה הוא כבר  לעשות מעצמו
גה ממדר תלהיעשוכי יש בחירה בזה העולם,  .צדיק"

 להתהפך למדרגה גבוהה וקדושה.  ,שפלה וטמאה
 

 משלי מוהרנ"ת על הבחירה
וכשמדברים מכוח הבחירה, יש לנו לדעת יסוד איתן 

עיקר ש)שבועות ב יד(: זה, המובא ב'ליקוטי הלכות' 
אי  ,כי בראשית הדבר .מחמת ההסתרה ,הבחירה הוא

הבחירה  קריע ווזה ,פןואפשר לגלות האמת בשום א
 אדם האמת מיד. שאין ה' יתברך מגלה למה 
צם המעלה ואם היה יודע ע ,התינוק ;כמו למשל    

דאי ובו ,כותו במה שלומדים עמושרוצים אביו ורבו לזַ 
דר על ידיו ועל רגליו, אך מחמת שלפי ייהיה רץ לח

ידי -שיזכה על ,המעלה תאמיתדעתו אינו רואה 
 כן הוא בורח מבית הספר. -מוד, עליהל
אם היה  ,יותרבלו הגדול יאפש; הוא כמשל זהוכן     

ידי -מה שיזכה על ,רואה בעיניו תענוגי עולם הבא
דאי היו ובו ,הועשית המצו ע"י, ובהיפך רהיעזיבת העב

לו גוף יוה. ואפוורצים אל המצ ,רהיבורחים מן העב
אם  ,רתיחת הדמים היה מתבטל ע"יוה שבא והתא

היה רואה בעיניו חלק מאלף מתענוגי ושעשועי עולם 
ה והבא, כי גם בעולם הזה רואים בחוש שגם התאו

 .ה גדולה מזהוהגדולה מתבטלת כשרואה תאו
אלף  להרוויחאם היה רואה שיוכל  ;למשלוכן     

לו אם היה אוחז ידאי אפובו ,יותר מכ"שאדומים, 
ף וחו לחטוהיה משליכה והיה רץ בכל כ ,הובאיזה תאו

אם היה רואה הון עתק, מכל שכן  מכ"שהון רב כזה, 
אם היה זוכה לשמע חלק אחד מאלף ורבבה  ,וכל שכן
קר הבחירה יגון שיתער לעתיד וכו' וכו'. אך עימקול הנ

, הלתו, אדרבימחמת שאין רואים האמת בתח ,הוא
נדמה לו באמת שזהו  ,קטנות דעת האדם פשיטותכפי 

 ועבודת ה' הוא יגיעה.  ,ל ולשתות וכו'ותענוג לאכ
יגיעות בשביל עבודת  כיםשצרי סיוןיהנקר יוזהו ע    
קא יזכה ידי ועי"זמחמת שאין רואה האמת.  ,ה'

קר התענוג י, זהו עהשאדרב - לבסוף שיתגלה לו האמת
לתו בהכרח שיהיה יה'. אבל בתח את דווהתכלית לעב

ל צער ויגיעה ויהיה וכדי שיסב ,נעלם ממנו קצת האמת
שהוא התגלות  ,ז יקבל השכר טובועי" "בחירה"לו 

     .קר קבול השכר, כי לפום צערא אגראיהאמת, שהוא ע
 בידינו כעת ועכשיו, ננצל זאת לטובה!, הבחירהכוח    

 תִטיֶגער ַשּב  ַא ֶלעכְּ 
  

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

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

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

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

כי  ומסיים בקדושה. והדרך להגיע אליהם ,השתלשלות עבודת כל המעלות
על  עיקרא דיצרא בישא' :"זוהר"הוכמובא בדברי  היא שלימות המעלות.

שעיקר נסיון האדם הוא  :ליקוטי מוהר"ן'ב'באריכות וכן הוא  'עריין
 ה'. ך בחרכשב - "קדושאשר יבחר ה' הוא הלכך נקט הלשון ", בקדושה

כולם "" ובפרוש רש"י, כולם קדושיםובני קורח טענו בטענותיהם שטענו: "
'קבלת דהוא בעת  'מפי הגבורה'וזהו דיוקו ". שמעו תורה מפי הגבורה

, והיה להם מידת התקדשו והכינו עצמם לכךוהם  פסקה זוהמתן - התורה'
שלימות מעלת היה משה רבינו  ברם  .לכן הם טענו טענה זו – הקדושה
ליקוטי "וב .מעלת משה רבינועל  "רמב"ם"ב כמובאשבו בחר ה'  ,הקדושה
שמשה רבינו ע"ה שהוא מבחר מין האנושי ומי לנו גדול ' :(ערב ג') "הלכות

 .'ממשה רבן של כל הנביאים והצדיקים האמתיים של כל הדורות
 

 )ט"ז ט(  "המעט מכם... להקריב אתכם אליו"
להקריב אתכם . וזהו: להתקרבות לה', זוכים "ענווה"ה' מידת המעטבזכות '

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

להחזיק את עצמו  צריכים -ענווה במדריגת הש מכם'ואפשר לדייק בתיבת '
 'מכם'.)תורה י"ד(. וזהו:   ליקוטי מוהר"ןבכמובא  ,יותר קטן ממדריגת עצמו

 

 (     ד)ט"ז ל" "לםולק "וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו
)תורה כ"ב(  בליקוטי מוהר"ןע"פ המובא  '.סביבותיהם'בתיבת:   דייקיש ל

שהם סביבות  תורהשיש דיבורי  לעשות את כל דברי התורה".: "על הפסוק
שסובבים את  ושאר דיבורי התורה ,התורה כגון "וידבר ה' אל משה"

ולאחר  ,רק למשה רבינו שקיבל את התורה מפי הגבורהוזאת היה  המצוה.
 כי דברים אלו לא כתובים בפירוש - מכן מסרה למעבירי שולשלת התורה

סביב  -אשר סביבותיהם  וכל ישראל" וזהו דיוקו של קרא:. ()יעויי"ש
שחזרו למוטב  - "נסו לקולם" – אשר נמסרו למשה רבינודברים  ,התורה

 דזה יש רק למשה רבינו. .סביבותיהם'מכוח ' להאמין במשה
, זמן קבלת התורהשל   "קולות" דקאי על – 'נסו לקולם'ואפשר להוסיף; 

  האמינו במשה.אז כולם ש
 

 )י"ז י( מו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע ויפלו על פניהם""הר  
הוי ליה לומר.  – הבדלו", לשון מוהר  ' מקשה בלשון "מאור ושמשבעל ה'

 בנפילה. נתם ו" מה היה כוויפלו על פניהםוכן מקשה מהו "
, כוח הצדיק שהוא מקשר עצמו עם כלל נשמות ישראלעל  ,ומתרץ בדבריו

. וגם עם בעלי עבירות ומידות רעות בשם כל ישראל' 'לשם יחודדזהו 
ובכאן בחטא קורח חטאו חטא רח"ל, והוא מעלה את תורתם ותפילתם. 

רועה נאמן שמסר נפשו על  ,חמור. כי הצדיק הדור בפרט משה רבינו ע"ה
עם ישראל, ומגין עליהם שמקשר עצמו עמהם והוא יגיעה ועמל גדול, והם 

 ".הקהילו עצמם על משה ואהרן: "אתם המיתם את עם ה'
שתרימו עצמכם למעלה ולא תקשר פירוש,  .'עדהמו מתוך ההר  ע"כ נצטו: '

אך משה שיהיה נפסק חיותם.  ,'ואכלה אותם כרגע' :, ועי"כעצמכם עמהם
לקשר , נפילת אפים, דזהו סוד ואהרן, אדרבה קשרו עצמם יותר עמהם

ויפלו על '. וזהו עצמו אפילו עם נשמות הרשעים שבגיהנם כדי להעלותם
 ' להגן עליהם ביותר.קטורתה' . ואח"כ,בסוד נפילת אפים 'פניהם

עדה ה''תוך מרמו ה'דהגמטריא של ר"ת פסוק זה: " ;ואפ"ל בדבריו
כח 'ניהם" הוא בגימטריא : פל ע'יפלו ו''רגע כותם א'אכלה ו''זאת ה

 וכדבריו.    דהכל הוא בכוחו של צדיק,, לרמז, )עם הכולל( הצדיק

ִאיִריםּפּוִרים  יסִ   מְּ

 
 במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו זי"ע פרשהסיפורי 

 

ךְּ  ֵ ש  ה  ֶהמְּ ש   רְּ ִניֵני ּפַ  ּפְּ

 

 )במדבר טז ב( אנשי שם""
 גדולי עולם בשבחו של רבי אברהם ב"ר נחמן

ומעבירי  מגדולי המשפיעים מטולשין, רבי אברהם ב"ר נחמןהרה"ק איש המורם מעם היה זה 
בתולדות חסידי ברסלב, שבין עבודותיו הנשבות בקודש, היה נוסע כל שנה מארץ  המסורת

בדרכים היה עובר מעיר לעיר, ומוסר שיעורים שגרמו וראש השנה", "ישראל לאומן לימי 
 נפגש עם גדולי הדור, ולדבר עמם מגדולת רבינו. לעתיםלהתעוררות גדולה. בנסיעות אלו היה 

אחד מהגדולים שהיה עמו בידידות רבה היה הגאון רבי שמואל אריה לייב ז"ק הרב     
הגאון וובעל החידושי הרי"ם.  .הגאונים רבי יוסף שאול נתנזון ו שלתלמיד ,'פולין'שב "יאלאּב"ד

 רבי חיים סאלאווייציק מבריסק היה מבקשו לא פעם להכריע בדיני היתר עגונות. ומעיר ביאלא
בל גדול ובעל רוח ורסם בעולם למקוהיה מפזאת מלבד שוסביבותיה היו באים להתברך מפיו. ו

 גאוני דורו חרדו מפניו.ש וגאון מפלג ,דש ולמדןוהק
לדבר  ,והיה זה, כל אימת שהזדמן רבי אברהם לפולין היה הולך לעיר ביאלא לקבל את פניו    

ואף שרבי אברהם היה בדרך כלל מצמצם עצמו . ח עמו יחד בעבודת ה' ומגדולת רבנווולש
עמו היה רבי אברהם משוחח  ,עם הרב דביאלא שהיה בעל מוח ובעל השגה גדולה אךבדיבוריו, 

 .לפי דרגתו הגבוהה והרמה ,רבות
 אט ַא ן הָ גדול, אּו ר ַא יז עֶ ב, א  ָר  א ַא יז דָ יאלע א  ין ּב  רבי אברהם מתבטא אודותיו: "א  היה ו    
 .  יאלא יש רב שהוא גדול, ויש לו הרגשה גדולה בענין רבנו""בּב -אך" ינ'ס זַ ּבעין ֶר עפיל א  גֶ ע יסֶ רוגְ 

ר לרבי אברהם יעלין מח"ס 'אורך אפיים' ושא(ספר 'דרך צדיקים' מעניין לציין מה שכתוב ב    
שמואל ליב ז"ק שליט"א  ביאכתוב מה שסיפר לי הרב הגאון והצדיק רלשונו: "ספרים( וזה 

יצחק מווארקע ז"ל שמח  רביה"ק ראבד"ק ביאלע גדול, שכאשר הובא ספר ליקוטי מהר"ן לה
 בו שמחה עצומה, והיה אותו היום אצלו כיום טוב מחמת רוב שמחתו על שהשיג ספר זה". 

בזמן שהותו ב'טשקנט', וסיפר לו שחתנו  ,רבי לוי יצחק הכיר את חתנו של הרבי מביאלה    
 הרבה לשבח ולהוקיר את דרך רבינו, וזאת בזכותו של האי גברא קדישא רבי אברהם ב"ר נחמן. 

על אף חרדתו של רבי אברהם, כל ימיו בחרדה גדולה מהכבוד והפרסום, היו אי אלו גאוני     
 עליו גדולות ונצורות.עולם בארץ ישראל ובחו"ל, שהכירו בגדלותו הרמה, והתבטאו 

ן, שבעת ביקורו של רבי אברהם אצל הרבי מראדז'ין, שהתפרסם בגאונותו העצומה, דיבר יצוי   
הראה לו את כל חיבוריו אודות  אתו הרבה אודות מצות התכלת בציצית. הרבי מראדז'ין

התכלת, שכידוע קמו עליו מתנגדים רבים. כשרבי אברהם עבר על חיבוריו, נענה ואמר לו: "יש 
)של לנו ראיות והוכחות טובות מאלו". אנשי שלומנו פרשו כוונתו, שידע לפי 'מגילת סתרים' 

 שהיה ברשותו, שעוד לפני ביאת המשיח יתגלה. רבינו( 
יצויין לגבי ענין התכלת, שבשנת תק"ע יצאה שמועה בעולם בעניין ביאת המשיח, ורבינו עוד     

. ורבי אברהם פירש את הכוונה על גילוי התכלת "תרמ"ח, היא גם כן שנה –נענה ואמר: "תרח"ם 
קיבלו את התכלת,  -עם זאת יש לציין שלא כולם בחסידי ברסלב )שהתחיל בשנת תרח"ם. 
 הרין, ועוד, שלא קיבלוהו(.וביניהם הרה"ק מטשע

החסיד הנודע רבי אלחנן ספקטור,  ועוד על הערצת גדולי עולם בזמנו לרבי אברהם, היה מספר   
  את מה ששמע מאחד מאנשי שלומנו בשם רבי משה אליעזר מעיר לובלין, וכך היה מעשה:

שבפולין, התקרב אחד בשם רבי משה אליעזר לדעת רבינו, בהשפעתו של הרב  עליכאובעיר זֶ     
החסיד רבי בן ציון אפטר. אירע פעם שרבי משה אליעזר התלהב בתפילת 'שמונה עשרה' והאריך 
בה, וכמה לצים ופוחזים שהיו שם לעגו לו וצחק ממנו. כשהבחין בזה הגאון הגדול רבי שמעון 

לע זעליכאווער(, המשגיח הרוחני של הישיבה הגדולה 'ישיבת מזעליכאו )המכונה רבי שימא
חכמי לובלין', חשש שמא יהיה לרבי אליעזר משה חלישות הדעת מכל זה, ניגש אליו ואמר לו: 

 וונתו הייתה על רבי אברהם.   שככבנגלה ובנסתר". "הכרתי חסיד מכם שהיה גאון 
צדיקים גדולים ונסתרים בחו"ל, ובפרט לא פעם שמעו רמזים מרבי אברהם, שהוא מכיר     

 בארץ ישראל שהם יודעים מרבינו הקדוש, אבל הם נסתרים, והוא יש לו שייכות עמהם !
 

 ))במדבר יח ב(  "הקרב אתך וילוו עליך"
 לרוחניותולדאוג לצרכיו הגשמיים ולא 

מיכל שטרנהארץ, נכד גאון עוזנו מוהרנ"ת, בנו של רבי יצחק. המכונה רבי  להיה זה רבי יחיא
יכל'ה, שהצטיין במיוחד במצות "הכנסת אורחים".  מ 

 האורחים שבאו להתאכסן בצל קורתו.ארון מיוחד היה בביתו, לכלי מיטה בעבור      
היה  טרח בכל כוחו בהצעת המיטה בשבילו. –כשהיה מגיע אורח לביתו, ורבים היו אשר הגיעו 

לבדוק  –פורס סדין לבן חדש ומתחו יפה על המיטה. לאחר מכן נשכב לכמה רגעים על המיטה 
אם המיטה נוחה מספיק. וכשראה שזה עדיין לא מושלם, היה מסדרה שוב ומיישרה, שוב מותח 

 עד שחש שהמיטה מושלמת לאורח. ,הסדין, וחוזר חלילה
גם בעת זקנותו, שכבר חלה ברגליו שהיו נפוחות, וכל צעד עשה במסירות, לא הסכים  שבניו      

 זה של הצעת המיטה לאורחים לעצמו. ונכדיו רצו לעזור לו, הוא השאיר זכות
היה זה פעם שהתאכסן אצלו החסיד המורם רבי ישראל קארדונער בביתו, ולפני שעלה על      

 יצועו, ביקש מרבי מיכל'ה שיעירהו משנתו בעת חצות לילה, אך רבי מיכל'ה לא העירו.
רבי ישראל התפלא על כך שלא העירו לעריכת 'תיקון חצות' ולעבודת השם כמנהגו, שאלו על      

זה, השיב רבי מיכל'ה: "כך מקובלני מאבי, שמחובת המארח לדאוג לצרכים הגשמיים של 
 האורח, ולא לרוחניותו".   

   
    
 

 
נּו,   ְיָלִדים ְיָקִרים ! ְצמ  ן ְלע  ת ֶחְשבו  ֲעׂשו  ֶנֶפש" ל  ן ה  י ינּו, הּוא "ֶחְשבו  ִדִיים ְבח  ְיסו  ְדָבִרים ה  ה  ֶאָחד מ 

ִׂשים ָמה  ִאם ָאנּו עו  ְפִלים? ה  ְדִמים, או  ָחִליָלה נו  ִאם ָאנּו ִמְתק  נּו. ה  ְרא  ת בו  ד  ֲעבו  ֲחִזים ב  ה ָאנּו או  יפ  א 
ן.ֶשְצִריכִ  ת ֶחְשבו  ֲעׂשו  ל ל  כ  ל ה  ם? ע  ת? ְבִכבּוד ָאב ָוא  ְּתִפָלה? ְבִמדו  ָרה? ב  ּתו  יְך ָאנּו ב   ים? א 

אִדין', ְוָהָיה ֶנע   ִיים' ֶשָהָיה לו  ְיִשיָבה ְב'ר  ץ ח  'ָחפ  ל ה  ר, ע  פ  ר ָהָיה ְמס  ִבי ֶאְלָחָנן ְסֶפְקטו  ָלם ָכל ֶהָחִסיד ר 
ס לְ  ָליו, ִהְבִחין ֶשהּוא ִנְכנ  ד ָקשּור א  ְלִמיִדים ֶשָהָיה ְמאו  ּת  . ֶאָחד ה  תו  ן ְמֻסָים ְוֹלא ָראּו או  ם ִלְזמ  , יו  ְדרו  ח 
ר לְ  ֻשְלָחן ְוָאמ  ל ה  ק ע  ת, ָדפ  ּקו  ש ד  ב ֶשִהְפִסיד ָחמ  ן ָׂשם ל  ֶחְשבו  ר ה  ֶנֶפש, ּוְלַאח  ן ה  ְך ֶחְשבו  ר  : ְוע  ְצמו  ע 

ת  ּקו  ָמה ד  ר כ  ְך ְלַאח  ת ? ֶמה ָעִׂשיָת ָאז? א  ּקו  ש ד  יָכן ֶהָחמ  ִאיר! ה  ל מ  ִאיר! ִיְׂשָרא  ל מ  ִפְענ ח  ֶאת ִיְׂשָרא 
ד  ּסו  ם ֹלא ָהְלכּו ְלִאבּוד. –ה  ת, ֹלא ה  ְדדו  בו  ת ה  ּקו  ד  לּו ה  ע ָמה ָעָׂשה ְבא   ּוְכָבר ָיד 
י ָתיו  ֲהר  ּקו  ל ָכל ד  ל ע  ן ָגדו  ִדיק ֶזה ְבָכֶזה ֶחְשבו  י צ  יְך ח  ת, א  ָראו  ָרא נו  ְיָמָמה. -ֶזה נו   ְבֶמֶשְך ָכל ה 

ְפִסיד  -ָאָדם ֶשי ש לו  ֲחנּות  ָמה הּוא מ  ְרִויח  ְוכ  ָמה הּוא מ  ן כ  ֲעֶׂשה ֶחְשבו  דו   –ְוֹלא י  ף ִיְהֶיה ֶהְפס  ּסו  ְלב 
ן  ל. ְבִלי ֶחְשבו  ד ָגדו  ן ֶנֶפש וְ  -ְמאו  ֲעָׂשה ֶחְשבו  ז ָלנּו ְבִחָנם, ֲחָבל. נ  ְזב  ִלים ְלִהְתב  ִיים ְיכו  ח  ְרִויח  ה  ק נ   .  ר 

.  

ֶנֶפש !     ן ה  ֶחְשבו 

יא"צ   :ליל ששי ב' תמוז
 הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא
תלמידו ונאמן ביתו של 

 הבעל שם טוב.
 הק' סבו של רבינו 

 מוהר"ן מברסלב זי"ע
 

לנחום כי בדומה ; אמרו עליו
ין תדיר כי מהא ,איש גם זו

הכל לטובה, והייתה אמונתו 
 ...חזקה כעמוד של ברזל

 

 (שבחי הבעל שם טוב)
 

 

נלמד מדרכיו, נידבק 
במידותיו, וזכותו הגדולה 

 רבי נחמן מהורדנקא בטבריה ןציו תגן עלינו !
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