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 #(48)טייפ מס' 

 'תכלית הבריאה'

ם  "ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות( שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ל"ט תניינא) ר ש ָׂ ֶׁ ה', ֲאש 

ץ". רֶׁ אָׂ ּמֹות ּבָׂ ַׁ  ש 

ל  ת ּכָׂ ְך אֶׁ רַׁ ם ִיְתּבָׂ ֵּׁ ש ּ א הַׁ רָׂ ר ּבָׂ ֶׁ א ְמֹאד, ֲאש  א ְונֹורָׂ ר ִנְפלָׂ בָׂ ּדָׂ ת הַׁ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ ּכִ

ה ְמֹאד ְמֹאד,  ְרּבֵּׁ ִאים הַׁ ִאים ְונֹורָׂ ִרים ִנְפלָׂ בָׂ ה ּדְ ּמָׂ ה ְוכַׁ ּמָׂ ּה ּכַׁ ש  ּבָׂ ּיֵּׁ ֶׁ ה, ש  ִריאָׂ ּבְ הַׁ

י ה'! ֲעש ֵּׁ ּבּו מַׁ ה רַׁ  מָׂ

ֲאִפ  א ּדֹוְמִמים וַׁ רָׂ ר ּבָׂ ֶׁ ְצמּו ִנְפְלאֹות ה', ֲאש  ד עָׂ ם ְלבַׁ עֹולָׂ ה הָׂ זֶׁ ּלּו ּבְ

ם,  עֹולָׂ ה הָׂ ל זֶׁ ֶׁ ִרּיֹות ש  ּבְ ש  ּבַׁ ּיֵּׁ ֶׁ ת ה' ש  ֻדּלַׁ ר ּגְ עֵּׁ ַׁ ל ְלש  ְוצֹוְמִחים ְוכּו', ּוִמי יּוכַׁ

א בִּ  ּלָׂ א אֶׁ ּכֹל לֹא ִנְברָׂ ר לַׁ ֶׁ ֲאש  ּכֹל ּכַׁ מֹות. ְוהַׁ עֹולָׂ ר הָׂ אָׂ ְ ן ש  ּכֵּׁ ֶׁ ל־ש  ִביל ִמּכָׂ ְ ש 

ל. אֵּׁ רָׂ  ִיש ְ

ן  תָׂ ִריאָׂ ר ּבְ ן, ִעּקָׂ ְצמָׂ עַׁ ל ּבְ אֵּׁ רָׂ ְכִלית.  –ְוִיש ְ ּתַׁ הּוא הַׁ ֶׁ ת, ש  ּבָׂ ַׁ ת ש  ִחינַׁ ִביל ּבְ ְ ש  ּבִ

מֹות,  ָׂ ש  ּנְ ם הַׁ ת עֹולָׂ ִחינַׁ הּוא ּבְ ֶׁ ץ, ש  רֶׁ אָׂ ִים וָׂ מַׁ ָׂ ה ש  ֲעש ֵּׁ ְכִלית מַׁ ת הּוא ּתַׁ ּבָׂ ַׁ י ש  ּכִ

ת,  ּבָׂ ַׁ ּלֹו ש  ּכֻ ֶׁ ם ש  הּוא עֹולָׂ ֶׁ ה'שבת' היא התכלית! תכלית מעשה שמים ש 
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היה שבת! והשבת היא 'עולם יוארץ! תכלית הבריאה כולה היא רק כדי ש

 כולו שבת'.ש'עולם  –הנשמות' 

ּמַׁ  ְך הַׁ סָׂ ּום מָׂ ִלי ש  אּוי, ּבְ רָׂ ְך ּכָׂ רַׁ ם ִיְתּבָׂ ֵּׁ ש ּ ת הַׁ יגּו אֶׁ ִ ש ּ ם יַׁ ָׂ ּום ְוש  יל ּוְבִלי ש  ְבּדִ

עַׁ  'עולם הנשמות'! לא תהיה גופניות, באז יכירו את הקדוש ברוך הוא,  .מֹונֵּׁ

ז יִ  מבדיל אחד לא יהיה,יהיו שום מסכים המבדילים... מסך לא  י אָׂ ה ּכִ ְהיֶׁ

מּור ְחדּות ּגָׂ ה אַׁ ֲעש ֶׁ  .נַׁ

ינּו,  ּבֹותֵּׁ ר רַׁ ֲאמַׁ מַׁ ינּו לֹו", ּכְ ה ה' ִקּוִ עֹו: "זֶׁ ְצּבָׂ אֶׁ ה ּבְ ְראֶׁ ה מַׁ ד ִיְהיֶׁ חָׂ ל אֶׁ ְוכָׂ

ה כָׂ ם ִלְברָׂ : שעכשיו הקדוש ברוך פירושוהלשון 'מראה באצבעו'  .ִזְכרֹונָׂ

 הוא נסתר מאתנו, ישנם לבושים על גבי לבושים.

שכן בעולם הזה ישנם  ם הזה', הגשמיות!'עולהמה הם הלבושים? 

גופים, ומוכרחים הרי לכל מיני הצטרכות הגוף; אכילה, שתיה, ושאר 

זה מסתיר, ולכן אי אפשר בעולם הזה  צרכים. ממילא זהו מסך המבדיל,

 .יםהמבדיל כיםמס צבע 'זה השם', שכן בעולם הזה ישנםלהראות בא

ל! יהיה 'עולם אולם לעתיד לבוא הרי לא יהיה שום מסך המבדי

 ראה באצבעו 'זה ה' קוינו לו'.הנשמות', וכל אחד י

רַׁ  ם ִיְתּבָׂ ֵּׁ ש ּ א הַׁ רָׂ ה ּבָׂ ִביל זֶׁ ְ ש  ּבִ ֶׁ ְכִלית, ש  ּתַׁ הּו הַׁ ּה.ְוזֶׁ ּלָׂ ה ּכֻ ִריאָׂ ּבְ ל הַׁ ת ּכָׂ  ְך אֶׁ
להכיר את השם יתברך בעולם הזה ללא שום  –זוהי התכלית! לזכות לכך 

 מסכים מבדילים!

א  ְברָׂ ּנִ ֶׁ ר, ש  בָׂ ר ְודָׂ בָׂ ל ּדָׂ כָׂ אי ּבְ ּדַׁ וַׁ ש  ּבְ ן יֵּׁ ל־ּכֵּׁ ְכִליתְועַׁ ּתַׁ ת הַׁ ִחינַׁ ם ּבְ עֹולָׂ  .ּבָׂ
מאחר ואנו צריכים להשיג את הקדוש ברוך הוא מכל פרט ופרט בעולם הזה, 
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ה'תכלית'! בכל דבר יש איזה בחינה  נהטמובבריאה נמצא שבכל פרט ופרט 

 מהתכלית.

 

קֹום  ה ִמּמָׂ לָׂ ְתחָׂ הַׁ ְינּו הַׁ הַׁ סֹוף, ּדְ ה וָׂ לָׂ ְתחָׂ ש  ּבֹו הַׁ ר יֵּׁ בָׂ ר ְודָׂ בָׂ ל ּדָׂ כָׂ י ּבְ ּכִ

ּתַׁ  ְ ִהש  ל ּבְ ֵּׁ ְלש  ּתַׁ ְ ש  ּנִ ֶׁ מּות. ש  ּדְ ה ְוהַׁ מּונָׂ ּתְ ה הַׁ זֶׁ ה ּבָׂ ּוֶׁ ם ְוִנְתהַׁ ֵּׁ ש  ְתּגַׁ ּנִ ֶׁ ד ש  לּות, עַׁ ְ ְלש 

ּס  ְכִלית ְוהַׁ ּתַׁ ת הַׁ ִחינַׁ ש  ּבֹו ּבְ ם יֵּׁ אְוגַׁ ה ִנְברָׂ ִביל זֶׁ ְ ש  ּבִ ֶׁ  .ֹוף, ש 

 לכל דבר יש תכלית! בתחילת הבריאה הרי וודאי שהכל היה אלוקות,

אלא שבאמצע נהיה לבוש של גשמיות, הדבר השתלשל בצורה שכזאת, 

 תכלית!ה לאשוב  יחזרוסוף אולם לב

אלא שבאמצע יש גם גשמיות  בכל דבר בעולם יש 'התחלה' ו'סוף',

 באמצע נתהווה גשמיות, אולם ה'התחלה' וה'סוף' זה רק התכלית. הבריאה,

פי שבמעשיו יש גם אף על  בכל מעשיו של האדם נוהג הדבר כן. האדם,

לה' ו'סוף' יהיו רק בשביל יאבל על כל פנים יראה שכוונתו ב'תח גשמיות,

יהיו בשביל התכלית, אלא שבאמצע מוכרח התכלית. שההתחלה והסוף 

 החלק הגשמי. להיות גם

 וודאי הייתה רק בשביל התכלית, -התחלה ה כך היה גם בבריאת העולם:

גם הוא הרי  - יל התכלית! והסוףבשברק מטרת הבריאה בתחילתה הייתה 

ל  בשביל התכלית, אלא שבאמצע יש עולם גשמי,רק  אֵּׁ רָׂ כֹוִלין ִיש ְ ּיְ ֶׁ ְינּו ש  הַׁ ּדְ

ה ִריאָׂ ּבְ י הַׁ טֵּׁ ְפרָׂ ן ּבִ ת ּוְלִהְתּבֹונֵּׁ עַׁ דַׁ ם ְולָׂ ֲעִמיק ִעּיּונָׂ ִרים  ,ְלהַׁ יבָׂ אֵּׁ ְבִנית הָׂ תַׁ ּבְ

ה ּוְדמּות ְוכוּ  ן ְוקֹומָׂ א ּוִבְניָׂ ּבֹורֵּׁ ֻדּלֹות הַׁ ם ּגְ הֶׁ ן ּבָׂ ר, ְלִהְתּבֹונֵּׁ בָׂ ר ְודָׂ בָׂ ל ּדָׂ ל ּכָׂ ֶׁ ', ש 

ְכִלית,  ּתַׁ ד הַׁ ה עַׁ ְעלָׂ ה מַׁ ְעלָׂ ן ְלמַׁ ה. ְוכֵּׁ י־זֶׁ ל־ְידֵּׁ ְך עַׁ רַׁ ְבדֹו ִיְתּבָׂ ְך, ּוְלעָׂ רַׁ ִיְתּבָׂ
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ש  לֹו ֲאִחיזָׂ  ר יֵּׁ בָׂ ר ְודָׂ בָׂ ל ּדָׂ י כָׂ ְכִלית. ּכִ ּתַׁ ל הַׁ ר אֶׁ בָׂ ּדָׂ ְך אֹותֹו הַׁ ם ִנְסמָׂ ָׂ ש ּ ֶׁ ה ש 

ְך  רַׁ יגֹו ִיְתּבָׂ ִ ש ּ ה ְיכֹוִלין ְלהַׁ ר זֶׁ בָׂ י ּדָׂ ל־ְידֵּׁ עַׁ ֶׁ א, ש  ִבילֹו ִנְברָׂ ְ ש  ּבִ ֶׁ ְכִלית, ש  ּתַׁ הַׁ ּבְ

ְכִלית. ּתַׁ ל הַׁ ְך אֶׁ ר ְוִנְסמָׂ בָׂ ּדָׂ ם אֹותֹו הַׁ ּיֵּׁ ם ִנְסּתַׁ ָׂ ש ּ ֶׁ ְכִלית, ש  ּתַׁ ד אֹותֹו הַׁ ְבדֹו עַׁ  ּוְלעָׂ

דַׁ  ה, לָׂ זֶׁ ֲעִמיק ִעּיּונֹו ּבָׂ ד ְלהַׁ חָׂ ל אֶׁ ִריְך ּכָׂ ל ְוצָׂ כָׂ א ּבְ ּבֹורֵּׁ ת הַׁ ֻדּלַׁ יר ּגְ ּכִ ת ּוְלהַׁ עַׁ

ה,  זֶׁ א ּבָׂ ּיֹוצֵּׁ נֹו ְוכַׁ יו ּוִבְניָׂ רָׂ יבָׂ ִטּיּות אֵּׁ ְפרָׂ ְבִניתֹו ּוְדמּותֹו, ּבִ תַׁ ר, ּבְ בָׂ ר ְודָׂ בָׂ ּדָׂ

ר,  בָׂ ּדָׂ ל אֹותֹו הַׁ ֶׁ ְכִלית ש  ּתַׁ ת הַׁ בֹוא ִלְבִחינַׁ ר יָׂ ֶׁ ד ֲאש  ה, עַׁ זֶׁ ְך ּבָׂ רַׁ ְבדֹו ִיְתּבָׂ ּוְלעָׂ

ת  ִחינַׁ הּוא ּבְ ֶׁ מֹות ְוכּו':ש  ָׂ ש  ּנְ ם הַׁ ת, עֹולָׂ ּבָׂ ַׁ  ש 

י  ּנֵּׁ ל ְקטַׁ ם ְיכֹוִלים זֹאת. ֲאבָׂ דֹול, הֵּׁ ל ּגָׂ כֶׁ ם ש ֵּׁ הֶׁ ש  לָׂ ּיֵּׁ ֶׁ ל ש  כֶׁ י־ש ֵּׁ ֲעלֵּׁ ּבַׁ ה הַׁ ְוִהּנֵּׁ

יְך  ְגִלין, אֵּׁ ת רַׁ ְבִחינַׁ ה ְמֹאד ּבִ חּותָׂ ה ּפְ גָׂ ְדרֵּׁ מַׁ נּו ּבְ ּלָׂ ּכֻ ֶׁ ּיֹום, ש  מֹונּו הַׁ ְך ּכָׂ רֶׁ עֵּׁ

ְפ  בֹוא ִליִדיעָׂ אֶׁ נּו לָׂ ר לָׂ ָׂ  ?ה זוֹ ש 

נּו  ה לָׂ יָׂ ן ְוהָׂ ק ְמֹאד, ִמי ִיּתֵּׁ ּתֹוקֵּׁ ְ עַׁ ּוְלִהש  ְעּגֵּׁ נּו ִלְכֹסף ּוְלִהְתּגַׁ ש  לָׂ ן יֵּׁ ל־ּכֵּׁ ְועַׁ

נּו  ִאיר ֲאִפּלּו ּבָׂ ל ְלהָׂ ּיּוכַׁ ֶׁ , ש  ּכֹחַׁ ה הַׁ ה לֹו זֶׁ ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ן, ש  ֱאמָׂ ה נֶׁ ּדֹור, רֹועֶׁ ְנִהיג הַׁ מַׁ

"ל,  ּנַׁ ה הַׁ גָׂ ָׂ ש ּ ה ְוהַׁ ְגִלין, ְיִדיעָׂ ת רַׁ ְבִחינַׁ מֹו ּבִ ְכִלית. ּכְ ּתַׁ ל הַׁ בֹוא אֶׁ ה לָׂ ְזּכֶׁ ּנִ ֶׁ ש 

ִאיר ֲאִפּלּו  כֹול ְלהָׂ ה יָׂ יָׂ תֹו הָׂ ֲעלָׂ ם מַׁ ל ֹעצֶׁ ּגֹדֶׁ ּמִ ֶׁ לֹום, ש  ָׂ ש ּ יו הַׁ לָׂ נּו, עָׂ ּבֵּׁ ה רַׁ ֹמש ֶׁ

ם  ינּו, ִזְכרֹונָׂ ּבֹותֵּׁ ְמרּו רַׁ אָׂ ֶׁ מֹו ש  ה, ּכְ ְפחָׂ ִ ש  חּוִתים, ֲאִפּלּו ּבְ ּפְ ּבַׁ ֶׁ חּות ש  ּפָׂ ּבַׁ

 ִ ה ש  ֲאתָׂ ה: 'רָׂ כָׂ י ִלְברָׂ ִביא'. ֲהרֵּׁ ּנָׂ אל הַׁ ְזקֵּׁ ה ְיחֶׁ אָׂ ּלֹא רָׂ ֶׁ ה ש ּ ם, מַׁ ּיָׂ ל הַׁ ה עַׁ ְפחָׂ

ה  ֲאתָׂ רָׂ ֶׁ ה ש ּ ה, מַׁ ה רֹואֶׁ יָׂ ה, לֹא הָׂ זֶׁ דֹול ּכָׂ ִביא ּגָׂ ה נָׂ יָׂ הָׂ ֶׁ אל, ש  ְזקֵּׁ ֲאִפּלּו ְיחֶׁ ֶׁ ש 

ה. י ֹמש ֶׁ ימֵּׁ ה ּבִ ְפחָׂ ִ  ש 

נ ּבֵּׁ ה רַׁ ה ֹמש ֶׁ יָׂ הָׂ ֶׁ ְנִהיג, ש  ּמַׁ ת הַׁ ֲעלַׁ ם מַׁ ל ֹעצֶׁ ת ּגֹדֶׁ ֲחמַׁ ה מֵּׁ ל זֶׁ ְנִהיג, ְוכָׂ ּמַׁ ּו הַׁ

ְרחֹוִקים  ֶׁ ְגִלין ש  רַׁ ֲאִפּלּו הָׂ ֶׁ ְגִלין. ש  ת רַׁ ְבִחינַׁ ִאיר ֲאִפּלּו ּבִ כֹול ְלהָׂ ְוהּוא יָׂ

ּמֹחַׁ  הַׁ קומת  בתחתיתהרי נמצאים הרגלין רחוקים הרי מהמח, הרגלין  ;מֵּׁ



 ז ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
ן קומת האדם, בראשהרי  האדם; המח נמצא י־כֵּׁ ל־ּפִ ף־עַׁ ם יּוְכלּו  אַׁ ם הֵּׁ ּגַׁ

ל  פָׂ ָׂ ש ּ ם הַׁ עֹולָׂ א ּבָׂ רָׂ ר ּבָׂ ֶׁ י ִמְפֲעלֹות ה' ֲאש  ל־ְידֵּׁ ְכִלית, עַׁ ּתַׁ ת הַׁ עַׁ דַׁ יג ְולָׂ ִ ש ּ ְלהַׁ

"ל. ּנַׁ ה ּכַׁ ּזֶׁ  הַׁ

ז  ְגִלין, ְואָׂ רַׁ ּמֹחַׁ ֲאִפּלּו ְלהָׂ יְך הַׁ ִ ְמש  כֹול ְלהַׁ ְנִהיג יָׂ ּמַׁ ת הַׁ ֻדּלַׁ י ּגְ ל־ְידֵּׁ י עַׁ ּכִ

לּ  ְגִלין אֵּׁ רַׁ הָׂ ֶׁ ל ִלְהיֹות, ש  ריּוכַׁ חֵּׁ דֹוִלים ִמּמֹחַׁ אַׁ ם ּגְ המנהיג יכול להאיר  .ּו הֵּׁ

 אחר! 'מח'שה'רגלין' של המנהיג יהיו גדולים מעד , זאת הארהכ

: 'הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים'. אבזוהר הק'כך מובא אכן ו

מסביר הזוהר הק': השועל, גם ראשו הוא לא יותר מאשר ראש שועל... 

, הכל זה ו זנבו הוא זנב ארי'ה! בכל מקום שניגעאפיל -לעומת זאת הארי'ה 

ממילא,  ארי'ה! השועל לעומתו, בכל מקום שרק נגע, זה רק שועל!

כשנמצאים בחלקו של הארי'ה, יהיה חלקי אשר יהיה, תמיד אשאר חלק 

 מהארי!

בימי משה, אפילו שפחה על הים השיגה יותר  נו:והוא הדבר לענינ

)בחינת רגלין ם שהשפחה הייתה חלק מקומת משה מיחזקאל הנביא, וזאת משו

, זנב לאריות: "כי על ידי גדולת המנהיג יכול להמשיך המוח אפילו שלו(

הּו: 'ְלכּו  להרגלין, ואז יוכל להיות שהרגלין אלו הם גדולים ממח אחר". ְוזֶׁ

ֲהִלי י הַׁ לֵּׁ ם ּכְ הֵּׁ ֶׁ ְגִלין, ש  רַׁ ת הָׂ ִחינַׁ ְינּו ּבְ א, הַׁ ְיקָׂ ֱחזּו ֲחזּו'. 'ְלכּו' ּדַׁ ם יֶׁ ם הֵּׁ ה, ּגַׁ כָׂ

ץ' 'ִמְפֲעלֹות ה' רֶׁ אָׂ ּמֹות ּבָׂ ַׁ ם ש  ר ש ָׂ ֶׁ  .)עיי"ש בליקו"מ(וכו'  ֲאש 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

א פרשת תרומה דף קמ"ז ע"ב:  א ְנבָׂ ש  זַׁ ר נָׂ י ּבַׁ ִליֱהוֵּׁ י ּדְ אֵּׁ ְדמָׂ ְמרּו קַׁ ְך אָׂ ִגין ּכָׂ א ּוּבְ ָׂ יש  א רֵּׁ א ְולָׂ ותָׂ וָׂ ְריָׂ ְלאַׁ
א יָׂ לַׁ ּועָׂ א ,ְלש  ותָׂ וָׂ ְריָׂ אַׁ א ּדְ לָׂ ְכלָׂ א ּבִ י ּכֹּלָׂ א ִאְקרֵּׁ ותָׂ ְרְיוָׂ א ּגֹו אַׁ ְיימָׂ ד ִאיהּו קַׁ כַׁ א  ,ּדְ לָׂ א ִאיהּו ּבְ ְריָׂ א אַׁ ְריָׂ אַׁ א ּדְ ְנבָׂ זַׁ

א רּודָׂ ִלים ,ּפִ ּועָׂ גֹו ש  א ,ְוִאי ּבְ ָׂ יש  ּועָׂ  ,ֲאִפיּלּו ִאיהּו רֵּׁ ל ש  ּועָׂ ש  א ּדְ ָׂ יש  ירֵּׁ ל ִאְקרֵּׁ ּועָׂ א ְוש  רּודָׂ א ּפִ לָׂ  .ל ִאיהּו ּבְ
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 , עַׁ ְעּגֵּׁ , ִלְבּכֹות ּוְלִהְתּגַׁ ִליש  ָׂ עֹות ש  ְדמָׂ ה, ּבִ ְבִכּיָׂ ר זֹאת ּבִ נּו לֹומַׁ אּוי לָׂ ְורָׂ

ה,  זֶׁ ה לָׂ י ִנְזּכֶׁ תַׁ ְך, מָׂ רַׁ יו ִיְתּבָׂ נָׂ ן ְלפָׂ ּנֵּׁ ש  ּוְלִהְתחַׁ ּקֵּׁ ת, ְלבַׁ עַׁ ּדַׁ ה הַׁ נּו זֶׁ ה לָׂ ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ש 

י  טֵּׁ ְפרָׂ ם ּבִ עֹולָׂ ה הָׂ ל זֶׁ ֶׁ ר ש  בָׂ ל ּדָׂ ְך ִמּכָׂ רַׁ א ִיְתּבָׂ ּבֹורֵּׁ יר הַׁ ּכִ ת ּוְלהַׁ עַׁ דַׁ ל לָׂ ּנּוכַׁ ֶׁ ש 

"ל. ּנַׁ ְכִלית ּכַׁ ּתַׁ ד הַׁ "ל, עַׁ ּנַׁ ִטּיּות ּכַׁ רָׂ  ּפְ

פ ינּו יָׂ נֵּׁ ין ּפָׂ נּו אֵּׁ ה, ְוֻכּלָׂ ּתָׂ נּו עַׁ ּלָׂ ֶׁ ה ש  חּותָׂ ה ּפְ גָׂ ְדרֵּׁ ּמַׁ ִפי הַׁ נּו ּוּכְ ל אָׂ לָׂ ֹות ּכְ

ל  ּיּוכַׁ ֶׁ ן, ש  ֱאמָׂ ה נֶׁ ְנִהיג רֹועֶׁ נּו מַׁ ן לָׂ ְך, ִלּתֵּׁ רַׁ ם ִיְתּבָׂ ֵּׁ ש ּ ינּו הַׁ לֵּׁ ם עָׂ חֵּׁ רַׁ ּיְ ֶׁ ְצִריִכין ש 

אּוי וְ  רָׂ ְך ּכָׂ רַׁ ְבדֹו ִיְתּבָׂ ל ְלעָׂ ּנּוכַׁ ֶׁ י ש  דֵּׁ "ל, ּכְ ּנַׁ ה הַׁ נּו ְיִדיעָׂ ִאיר ּבָׂ ל ְלהָׂ בֹוא אֶׁ לָׂ

"ל ּנַׁ ְכִלית ּכַׁ ּתַׁ  .הַׁ

, )ליתן לנו מנהיג רועה נאמן(מרים, שכוונת הרבי בדבריו אנשי שלומינו היו או

! שהוא יהיה לנו למנהיג! המנהיג נמצא אלינו שהוא בעצמו יתגלההיא: 

  ו!יננאלא שהוא נעלם מעי כבר

משה הוא המנהיג, כולם ידעו שה רבינו היה במדבר, ידעו כולם שכשמ

 - 'בחינת רגליןל אלו שהאמינו במשה, אפילו כאלו שהיו 'זאת בבירור! כ

 יכל משה להאיר גם בהם!

שגם לנו יהיה, שיהיה לנו זה המנהיג! שזה המנהיג יתגלה אלינו! כולנו 

 עומדים במדריגה פחותה.

 ככה למדו פשט בתורה באומן, שזוהי כוונת הרבי בדבריו!

'מי יתן והיה'... שהרבי יתגלה אצלנו, שיהיה לנו זה המנהיג! המנהיג 

 ין לא מצאנוהו, לא מאמינים בו!כבר נמצא, אבל עדי
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ְת  הַׁ ם הַׁ ִמים הֵּׁ ת יָׂ ֶׁ ש  ֵּׁ ש ּ ּכֹלהַׁ א הַׁ ם ִנְברָׂ הֶׁ ּבָׂ ֶׁ ה, ש  לָׂ לעיל אמר הרבי,  .חָׂ

! בששת התחלה'הם ה' ששת ימי המעשהו – 'התכלית'שהשבת היא 

ְכִלית. – ימי המעשה נברא הכל ּתַׁ ּסֹוף ְוהַׁ ת הּוא הַׁ ּבָׂ ַׁ  ְוש 

אי ּדַׁ ם  ּוְבוַׁ א ֹקדֶׁ ְברָׂ ּנִ ֶׁ ה ש ּ ין מַׁ ש  ִחּלּוק ּבֵּׁ אי יֵּׁ ּדַׁ וַׁ י ּבְ ִרּיֹות, ּכִ ּבְ ין הַׁ ש  ִחּלּוק ּבֵּׁ יֵּׁ

ת. ּבָׂ ַׁ ר ְלש  מּוְך יֹותֵּׁ הּוא סָׂ ֶׁ י, ש  ִ ש ּ ִ ש ּ א ּבַׁ ְברָׂ ּנִ ֶׁ ה ש ּ ין מַׁ האדם שנברא בשישי,  ּובֵּׁ

אה! זו הסיבה אל השבת, האדם קרוב אל התכלית יותר מכל הברייותר קרוב 

 אל התכלית.יותר כדי שיהיה קרוב בשבת, נברא סמוך לשהאדם 

ץ",  רֶׁ אָׂ ת הָׂ ִים ְואֶׁ מַׁ ָׂ ש ּ ת הַׁ ה ה' אֶׁ ש ָׂ ִמים עָׂ ת יָׂ ֶׁ ש  ֵּׁ י ש  ִרים, "ּכִ ְספָׂ א ּבִ ְוִאיתָׂ

ִניִמית,  ה ּפְ ֻקּדָׂ ּנְ ל הַׁ ה אֶׁ סֹוד ֲעֻגּלָׂ ם ּבְ ן ִנְבְראּו, ְוהֵּׁ ְצמָׂ עַׁ ִמים ּבְ ת יָׂ ֶׁ ש  ֵּׁ ש ּ ם הַׁ ּגַׁ ֶׁ ש 

ְך אַׁ  ת, אַׁ ּבָׂ ַׁ ִהיא ש  ֶׁ ש  ִחּלּוִקיםש  ן יֵּׁ י־כֵּׁ ל־ּפִ  .ף־עַׁ

שואב חיות מהנקודה סביב שמהעיגול ישנו 'עיגול' ו'נקודה פנימית', ו

שכל חלקי  יף ואומר, שאף על פי שיכולים לחשובמוס אף הרביהפנימית. 

ולם שואבים חיות מהנקודה הפנימית, אומר הרבי כ הריהעיגול שווים, ש

ו שקרובים יותר אל הנקודה, שאעפ"כ ישנו חילוק, והחילוק הוא, שאל

 גם אל התכלית. יותר קרובים 

 

ם ינּו, ִזְכרֹונָׂ ּבֹותֵּׁ ְמרּו רַׁ אָׂ ֶׁ ה ש ּ ר  מַׁ א יֹותֵּׁ ּלֹא ִנְברָׂ ֶׁ ם ש  דָׂ אָׂ ה: 'נֹוחַׁ לֹו לָׂ כָׂ ִלְברָׂ

ה"  יָׂ ן לֹא הָׂ ר ֲעדֶׁ ֶׁ ת ֲאש  ם אֵּׁ יהֶׁ נֵּׁ ְ תּוב: "ְוטֹוב ִמש ּ ּכָׂ ֶׁ ה ש ּ ן מַׁ א', ְוכֵּׁ ְברָׂ ּנִ ֶׁ  –ִמש ּ

א ְברָׂ ה ּנִ ל מַׁ ן עַׁ : ְוִאם־ּכֵּׁ מּוּהַׁ ר ּתָׂ בָׂ ּדָׂ  ?הַׁ

ּזֶׁ  ם הַׁ עֹולָׂ י־ִאם ּבָׂ ִרין ּכִ ֱאמָׂ ִרים נֶׁ בָׂ ּדְ ין הַׁ אי אֵּׁ ּדַׁ ם ּוְבוַׁ רֹות עֹולָׂ ִפי צָׂ ּכְ ֶׁ ה, ש 

ה  יָׂ אי הָׂ ּדַׁ וַׁ ד, ּבְ חָׂ ד ְואֶׁ חָׂ ל אֶׁ ם ּכָׂ עֹולָׂ ה הָׂ זֶׁ ם ּבְ דָׂ י־אָׂ נֵּׁ ּסֹוְבִלין ּבְ ֶׁ ּסּוִרין ש  ּיִ ה ְוהַׁ ּזֶׁ הַׁ
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ה  ר מַׁ אי טֹוב יֹותֵּׁ ּדַׁ וַׁ א ּבְ ּבָׂ ם הַׁ עֹולָׂ ל ּבָׂ ל. ֲאבָׂ לָׂ א ּכְ ה ִנְברָׂ יָׂ ר ִאם לֹא הָׂ טֹוב יֹותֵּׁ

ה י־זֶׁ ל־ְידֵּׁ י עַׁ א, ּכִ ְברָׂ ּנִ ֶׁ ם  ש ּ עֹולָׂ ם ֲאִפּלּו ּבָׂ "ל. ְוגַׁ ּנַׁ ְכִלית ּכַׁ ּתַׁ ל הַׁ ִאין אֶׁ א ּבָׂ ְיקָׂ ּדַׁ

ה  ּזֶׁ י  –הַׁ ּיֵּׁ ה ִמּכֹל חַׁ ּזֶׁ ם הַׁ עֹולָׂ ים טֹוִבים ּבָׂ ֲעש ִ ה ּומַׁ ּובָׂ ְתש  ת ּבִ חַׁ ה אַׁ עָׂ ָׂ ה ש  פָׂ 'יָׂ

ע א'הָׂ ּבָׂ ם הַׁ  .ֹולָׂ

אם בחיי עולם הזה עסקינן, הרי נמנו וגמרו שטוב לו שלא נברא! 

עסקינן, אזי טוב לו שנברא, שכן, על ידי זה יבוא אולם אם בעולם הבא 

 !באל התכלית

 

 יצא מכליו מרוב התפעלות!

ש  לעיל בתורה כ"ח תנינא למדנו:  י יֵּׁ ּתֹורֹות, ּכִ ין הַׁ ש  ִחּלּוִקים ּבֵּׁ ּיֵּׁ ֶׁ ע, ש  ּדַׁ

ה ֲאִפּלוּ  נָׂ ּלֹא ִנּתְ ֶׁ ה ש  ש   ּתֹורָׂ ה ִלְכּתֹב. ְויֵּׁ נָׂ ה ִלְדרֹש  ְולֹא ִנּתְ נָׂ ּתְ ּנִ ֶׁ ה ש  ש  ּתֹורָׂ ִלְדרֹש , ְויֵּׁ

ין ס:(:  ה )ִגּטִ כָׂ ם ִלְברָׂ ינּו, ִזְכרֹונָׂ ּבֹותֵּׁ ְמרּו רַׁ אָׂ ֶׁ ִצינּו ש  ּמָׂ ֶׁ ה ִלְכּתֹב, ּוְכמֹו ש  נָׂ ּתְ ּנִ ֶׁ ש 

ה  ל־ּפֶׁ עַׁ ּבְ ֶׁ ִרים ש  בָׂ ב' ְוכ –'ּדְ ְכתָׂ ם ּבִ ְמרָׂ אי ְלאָׂ ַׁ ש ּ ה רַׁ ּתָׂ ְבִחין ִאי אַׁ עַׁ ְלהַׁ ּיֹודֵּׁ ֶׁ ּו'. ּוִמי ש 

ה ִלְכּתֹב  נָׂ הּו לֹא ִנּתְ יזֶׁ ה ִלְכּתֹב, ְואֵּׁ נָׂ הּו ִנּתְ יזֶׁ ּתֹורֹות, אֵּׁ ין הַׁ יר ּבֵּׁ ּכִ כֹול  –ּוְלהַׁ הּוא יָׂ

ה  ּמָׂ ין ּכַׁ ד ּבֵּׁ ל עֹומֵּׁ אֵּׁ רָׂ ש ְ ד ִמּיִ חָׂ ֲאִפּלּו ִאם אֶׁ ֻאּמֹות, וַׁ ין הָׂ ִלי ּבֵּׁ ְראֵּׁ ת ִאיש  ִיש ְ יר אֶׁ ּכִ ְלהַׁ

ירֹו.ֻאּמֹות, יָׂ  ּכִ  יכולים להבחין בין המון גויים מיהו יהודי! כֹול ְלהַׁ

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ּלֹא ששון ושמחה, בהגה הארוך:  -עיין כוכבי אור  ב ֶׁ ם ש  דָׂ "ל 'ֹנחַׁ לֹו ְלאָׂ ינּו זַׁ מֵּׁ ְמרּו ֲחכָׂ אָׂ ֶׁ ה ש ּ י מַׁ ּכִ
א' ְוכּו' ה" ,ִנְברָׂ יָׂ ן לֹא הָׂ ר ֲעדֶׁ ֶׁ ת ֲאש  ם אֶׁ יהֶׁ נֵּׁ ְ תּוב "טֹוב ִמש ּ ּכָׂ ל  ,ְוהַׁ י ִאם עַׁ ְמרּו ּכִ אֶׁ ם לֹא נֶׁ עֹולָׂ ּבָׂ ֶׁ ם ש  דָׂ אָׂ י הָׂ ּיֵּׁ חַׁ

ה ּזֶׁ ן ל"ט ,הַׁ א ִסימָׂ נָׂ ְניָׂ י ּתִ ִלּקּוטֵּׁ ה 'ְלכּו ֲחזּו' ּבְ ּתֹורָׂ הַׁ א ּבְ ּמּובָׂ ל  ,ּכַׁ ה ּכָׂ ְזּכֶׁ ּיִ ֶׁ ֲחרֹון ש  אַׁ ְכִלית הָׂ ּתַׁ ִפי הַׁ ל ּכְ ֲאבָׂ
א ְברָׂ ּנִ ֶׁ ה ש ּ ר מַׁ אי טֹוב יֹותֵּׁ ּדַׁ וַׁ ד, ּבְ חָׂ ים וכו', אֶׁ ִ ש  ֳענָׂ ל הָׂ ם ּכָׂ י ּגַׁ ד  ּכִ ְך ִלְסּבֹל עַׁ רֵּׁ ְצטָׂ ּיִ ֶׁ ּלֹו ש  ֶׁ ִרים ּוְמרֹוִרים ש  מָׂ

ךְ  ּכֵּׁ ר ִיְזּדַׁ ֶׁ ם הּוא  ,וכו' ֲאש  ה ּגַׁ ר ִיְזּכֶׁ ֶׁ ג ֲאש  ֹענֶׁ ד הָׂ גֶׁ ִבים נֶׁ ָׂ ְחש  ִין ִיְהיּו נֶׁ אַׁ  וכו'.ּכְ



 יא ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
נו, למדנו את התורה... עוד 'תורה'... אבל כשרבי נתן שמע תורה זו מפי 

 יצא מכליו מרוב התפעלות!הוא קודשו של הרבי, 

"אולי זה הוא הרגיש בתורה זו כזה מין סוג התפעלות, שנענה ואמר: 

דוד בא אלא בהיסח הדעת', הוא יהיה, ולא הפירוש בגמרא: 'אין משיח בן 

 כך התפעל רבי נתן מתורה זו! כל – !?גיידעו שהוא נמצא

"רבי נחמן האט דאס שוין לאנג געזאגט: אי מן חיי,  נענה הרבי ואמר:

 רבי נחמן כבר מזמן אמר זאת: אי מן חיי, אנא הוא! – אנא הוא!"

רבי נתן יצא וכלל, אך  כללה הרגשה כשאנו לומדים תורה זו, אין לנו ב

 מכליו מרוב התפעלות! 

 

 במי אתם מקנאים?!

ל ֲחִליף טֹוב תורה רע"ח, סוף חלק ראשון:  –ישנה תורה  כמו כן עַׁ ֶׁ ע ש  ּדַׁ

ש   ְקּדָׂ ּמִ ית הַׁ ּבֵּׁ ל הַׁ ֶׁ ִלים ש  ּכֵּׁ ל הַׁ " ...ְיכֹוִלין ִלְראֹות ּכָׂ יךָׂ לֶׁ א כֵּׁ א נָׂ ל "ש ָׂ ז עַׁ מַׁ ִלים , רָׂ ּכֵּׁ

ש   ְקּדָׂ ּמִ ית הַׁ ל ּבֵּׁ ֶׁ  .ש 

ינֹו  ישנו חלק נוסף: זו בסוף תורה אֵּׁ ֶׁ יק ש  ּדִ ּצַׁ ת הַׁ ִחינַׁ ִתי", ּבְ ת ִקְנאָׂ אֹו אֶׁ ּנְ קַׁ "ּבְ

א,  ּבָׂ ם הַׁ עֹולָׂ ה ְולֹא ּבָׂ ּזֶׁ ם הַׁ עֹולָׂ יק, לֹא ּבָׂ ּדִ ּום צַׁ א ש  ּנֵּׁ ךְ ְמקַׁ רַׁ ּדֹו ִיְתּבָׂ ק אֹותֹו ְלבַׁ  .רַׁ

 הראשון של התורה? העם חלק לכאורה, איזו שייכות יש לחלק השני

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 חכמה ובינה, בהקדמה. -עיין כוכבי אור  ג



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יב
הוא  )שעל חליף טוב וכו'( כשרבי נתן שמע מהרבי גילוי זה הפשט הוא:אלא 

רבי, "רבי, וועמען זענט איר מקנא? שאל את הרבי: א וה .כל כך התפעל

וועמען זענט איר " –כאלו השגות אתם משיגים?!  –במי אתם מקנאים? 

 "!?דמקנא

 נאר השי"ת לבד!" –"בקנאו את קנאתי ענה לו הרבי בזה הלשון: 

 .)והעתיקם מוהרנ"ת כחלק מהתורה הנ"ל(

הוא  הייתה כזו הרגשה בדבריו של הרבי; לרבי נתן אני מתכוון לומר;

 (. האוחז בזה שהוא באמת סימן זאת דע לגלותימאחר ו) !!הרגיש שזה ממש הרבי בעצמו

 

ישנם רבים  !לומדיםאנחנו ברוך השם ש ליקוטי מוהר"ן, כולנו לומדים

ולעיין בספרו של הרבי; ברוך השם שאנחנו כן שכלל לא רוצים ללמוד 

שתהיה לנו הרגשה! שתהיה אבל  –רבי'נס ספר! דעם ועוסקים אין לומדים 

 !בדיבורו של הרבי...הרגשה  !לנו הרגשה 'אין דעם רבי'נס א דיבור'

לא  שבעל פה','תורה  לומד היהודיהיה  בתורה כ"ח אומר הרבי: אלמלא

רק בגלל שיש בו תורה, אפשר להבחין  -בין העכו"ם ל ניתן היה להבחין בינו

 !שהוא יהודי בו

משום שיש לו חלק בתורה שבעל פה, ובתורה שבעל פה אין  ,וזאת

 לעכו"ם חלק.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

שכנראה שאין לכם למי לקנא "?! רצ"ל רבי, וועמען קענט איר מקנא זייןובמקו"א אמר בזה"ל " ד
 לשום צדיק! )עי' גנזי אבא ח"ב, פ"ו, וקי"ב(.

העיין ימי מוהרנ"ת אות ס"ו: " ה ל זֶׁ כָׂ ז ּבְ ה אֹוחֵּׁ יָׂ ל זאת הָׂ ר ּכָׂ ּפֵּׁ ע ְלסַׁ דַׁ הּוא יָׂ ֶׁ ש  ם ּכְ תָׂ ּסְ  " וכו' עיי"ש.ּוִמן הַׁ



 יג ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
הוא חלקו בתורה  ,יהודי על פני העכו"םיו העיקריים של יתרונותאחד מ

תורה בשזה 'לא ניתן לכתוב'. מאחר ולכל אחד מישראל יש חלק  –שבעל פה 

ם שיש לו חלק בתורה שבעל שבעל פה, אזי זה היודע להבחין, בראותו אד

יהודי! ואם אין לו חלק בתורה שבע"פ, סימן הוא ב יודע שמדוברהוא פה, 

בין האומות, בגלל שזהו עיקר להכיר בישראל שאיננו יהודי. עי"ז יודע 

 נינו.ההבדל בי

עד  ,וכשרבי נתן שמע זאת מפי הרבי, הוא כל כך התפעל ויצא מהכלים

שנענה ואמר: "אולי זאת הכוונה בדברי הגמרא 'אין בן דוד בא אלא בהיסח 

 ".ו שהוא נמצא כבר?!הוא כבר יהיה, ובכל זאת לא יידע –הדעת' 

ִאי ֶאפְּ : "הרבי הרי בתורה ל"ו אומר ֶ דֹול, ש  ָלל ּגָ ֶזה הּוא ּכְּ ּום ָאָדם ּדְּ ש  ר לְּ ָ ש 

ִרית ֹקֶדש   ה אֹות ּבְּ ִחּלָ ן ּתְּ ּקֵּ ּתִ ֶ יק, ִאם לֹא ש  ּדִ ל ַהּצַ ֶ ִדּבּורֹו ש  ּפֹס ּבְּ ִלתְּ יג וְּ ִ ַהש ּ לְּ

ּזַֹהר: 'ִסּלּוָקא  ִאיָתא ּבַ יק. ּדְּ ּדִ ל ַהּצַ ֶ ּבּורֹו ש  ּפֹס ּדִ ִלתְּ ָהִבין וְּ ָראּוי, ַוֲאַזי ָיכֹול לְּ ּכָ

א ִאּמָ א וְּ יסֹוָדא ַעד ַאּבָ אנו מודים להם יתברך על כך שאנחנו לא  – "'ּדִ

אבל בכדי לקבל 'הרגשה' בדיבורי  ,מתנגדים, ואף לומדים את ספרו של הרבי

 .צריכים להיות יהודי ירא שמים ,הצדיק

לא לא, אל תתייאשו! אפשר  )אחד הנוכחים: צריך אם כן לחכות לגלגול הבא...(

 זה!הלזכות לכך גם בגלגול 

 

 

 



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יד
 שמותם על שפתי''בל אשא את 

באומן התגורר יהודי בשם 'חיים פנחס', הוא התפלל בקלויז של חסידי 

טאלנא. הוא היה עשיר גדול, מכניס אורחים, בעל צדקה, וגם למדן גדול. 

 עיירת מוצאו הייתה לובלין, והוא היה מתנגד, מתנגד נלהב...

, השאיר אחריו המופלג למדןהעשיר וה חיים פנחס בטרם פטירתו של

צוואה: "שלא יוליכו את מיטתו בשעת ההלוויה על יד בית הכנסת של חסידי 

 ברסלב...!"

ואף הוסיף ואמר: "תודה לה' שכל ימי חיי התגוררתי באומן ומעולם לא 

 דרכתי בבית כנסת של חסידי ברסלב...!"

 איי, למדן גדול ובעל צדקה גדול, ולפני פטירתו הוא אומר כאלו מילים...

ונכנס לבית  נמנה על אנשי שלומינו אףו היה מתנגדלא שאולם בנו 

"הוליכו את אבי דרך בית ציווה על אנשי החברא קדישא:  הכנסת של אנ"ש,

 .הכנסת של חסידי ברסלב!"

אני הרי משלם לכם, תמהו אנשי החברא קדישא: "מה?!" ענה להם בנו: 

 החברא קדישא, כשישלמו להם הם צייתו. ;זה אבא שלי

"היעלה על הדעת שאת חיים סידים שנכחו בלוויה: הזדעקו שאר הח

 פנחס יוליכו על יד בית הכנסת חסידי ברסלב?!

כם? זו הוראה שלי, זה אבא שלי! אבי הרי עסק"מה זה ענה הבן ואמר: 

 !!".אחריו ציוהכך מתחרט כעת! הוא כבר מתחרט על אשר 



 טו ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
יהודי למדן, בעל צדקה, הכרתי אותו היטב, הוא היה אדם מכובד, למדן, 

בעל מעמד מכובד, וגם עשיר גדול, ושהוא יאמר כאלו מילים בטרם 

"תודה לה' שכל ימי חיי התגוררתי באומן ומעולם לא דרכתי  :פטירתו?!

הצדיק רואים עד כמה בבית כנסת של חסידי ברסלב...?! "אני מתכון לומר; 

 להיות נעלם...יכול 

 )אחד הנוכחים: אם אותו יהודי השתטה צריכים לחזור על דברי ההבל שלו?(

"וכולנו אין פנינו לא לא! אנחנו מדברים על כך בגלל שהרבי אומר כאן: 

יפות כלל, אנו צריכים שירחם עלינו השם יתברך, ליתן לנו מנהיג רועה נאמן 

ו יתברך כראוי ולבוא אל שיוכל להאיר בנו ידיעה הנ"ל, כדי שנוכל לעבד

. עלינו להחיות עצמנו בזה, שברוך השם אנחנו לא אומרים התכלית"

דיבורים כאלו! אנחנו לא אומרים כאלו דיבורים, ואף לומדים את ספרו של 

 הרבי! עלינו להודות על כך להשם יתברך! 

 

 ממי אנחנו מדברים?

השמחה  הייתה בשיאה,בתקופת מוהרנ"ת בשנים בהם ההתנגדות  

אנ"ש ישבו בביתו של רבי נתן ודיברו  .מחת תורה הייתה מיוחדת במינהבש

 מהרבי, דיברו מהרבי, אך בחוץ בערה אש.... אש של התנגדות ומחלוקת.

סת הגדול בעיר: כשרבי נתן יצא מפתח ביתו, נשמעה שאגה מבית הכנ

ו "ממי אנחנבקול רעש גדול. נענה רבי נתן ואמר:  -'אתה הראת לדעת'! 



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ טז
אלא שלפני 'אתה  –מדברים? מיהודים שצועקים 'אתה הראת לדעת!!! 

 "...והראת' ואחרי 'אתה הראת' רק הקב"ה יודע מה נעשה אתם

... אלא יודעים בשמיםרק  –'לפני' ו'אחרי' אתה הראת, מה שנעשה אתם 

"ממי אנחנו מדברים? מיהודים שצועקים רבי נתן ותמה:  נעמדשבתוך כך 

 'אתה הראת'!"

בית הכנסת של המתנגדים היה קצת רחוק מהקלויז של רבי נתן, אולם 

אפשר היה לשמוע את הקולות שבקעו משם. העיירה ברסלב הרי קטנה 

בגודלה, והמתנגדים התפללו בבית המדרש של חסידי ברסלב; בית הכנסת 

הפך עם השנים להיות בית הכנסת של  שהיה שייך תחילה לחסידי ברסלב,

ם הראשונים התפללו שם 'ר' אהרן דער רב', ור' הירש לייב המתנגדים; בימי

 ך המקום לבית כנסת של המתנגדים.דער רב', אך משנפטרו שניהם הפ

אנשי שלומינו התפללו בקלויז של רבי נתן, וביצאתו מביתו לכיון 

ת' שבקעה מבית הכנסת הקלויז, שמע רבי נתן את השאגה 'אתה הראת לדע

 ...אנחנו מדברים?!""ממי  של המתנגדים ותמה:

 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

עליהם בזה  כוונת מוהרנ"ת היתה שמחוייבים אנו להביט רק על החלק הטוב הנמצא בהם וללמד ו
אך ורק לימוד זכות וטוב, ועל אף שחולקים ומייסרים אותנו, כי הנה הולכים אף הם בדרך התורה, 

 ואמרים 'אתה הראת' לקראת השמחה הגדולה עם התורה הקדושה, )שיש"ק(.



 יז ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
 (פרשת חקת תשל"דמשיחה שנאמרה ב)חלק 

 ותקננו בעצה טובה מלפניך

 בנוגע)חסרה ההתחלה. מהמשך השיחה נראה כי משוחח עם אחד הנוכחים שבא להתייעץ 

התקרבותו לרבי שנתקלה בהתנגדות עזה מצד בני משפחתו. ר' לוי יצחק מזכיר בדבריו את ל

מוהרנ"ת שבשנה הראשונה לנישואיו לא נסע לאומן על ראש השנה, וזאת העובדה מר' ברוך חתן 

 גדולת ומעלת הנסיעה ו בדברכשכמה מאנ"ש רצו לעוררומשום שעדיין לא היה כל כך דבוק ברבי. 

ע ר' ברוך לא נס!".( זרבי נתן בעדם והסביר: "לקחתי אותו לחתן, לא לחסיד מנע, לאומן

 הוא כבר כן נסע לאומן! לאומן לראש השנה, אבל בשנה שאחרי

רואים אנו שרבי נתן בחכמתו הגדולה, ובקדושתו הגדולה, הבין שלא 

בשנה שאחריה הוא כבר היה  צריך להתעקש בראש השנה הראשון, ואכן

 'חסיד'!

, שבתחילה צריך ם אמורים? לפעמים יש מושג כזהכלפי מה הדברי

מעט, לא ללכת בחוזקה, שכן ההתעקשות בתחילת הדרך יכולה  להצתמצם

 לגרום למחלוקת והתנגדות נוראה בהמשך הדרך.

האם אתה מסוגל לעשות זאת באופן  –עליך לשקול זאת בעצמך 

צא מכלל או שמא ההתנגדות ת ,שההתנגדות אחר כך תהיה עם מידה כלשהי

 צריך סייעתא דשמיא. –אינני יודע  שליטה ולא תוכל לעמוד בה?

בקש על כך מהשם יתברך יום יום! התבודד על כך יום יום! שפוך שיח 

לבך לפני השם יתברך, והשם יתברך הרי מסובב סיבות, והוא כבר יסובב 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 הושלם עפ"י ספר שיח שרפי קודש. ז



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יח
תוכל , אלא תדע כיצד לנהוגלא זו בלבד ששתדע כיצד לנהוג. באופן עמך 

 .חרצונותיך מן הכח אל הפועל גם להוציא

כל דבר ועצות אחד לשני!  יעצואצל אנשי שלומינו לא  –עלינו לדעת 

שכרוך במעט מסירות נפש נמנע הרבי מלהורות כיצד לנהוג! אלא מאי? 

לא צריך לשאול את דעתו של דבר הכרוך במסירות נפש, ידעו שאנ"ש 

הורה שלא לעשות את וכמעט לא צריך לשאול את הרבי! שכן הרבי הרבי! 

 המסירות נפש.

, כיצד לנהוג בו תלוי במסירות נפשה נשאלו על ענין מסויםכש –צדיקים 

 .טמלהורות היו נמנעים

אני יודע כיצד יגיב וכי  ]אצלך הדבר כרוך במסירות נפש ממש, וענין זה;

חמיך קצת יותר שקט,  ;אביך מאד כעוסדיבר מספר מילים,  אביך? אביך

 עזות'...(.)אחד הנוכחים: 'עשיר יענה אבל האבא הוא אש, אש! 

הוא ירה כל כך הרבה דיבורים חריפים, לא רציתי להגיב לו בנוכחותך, 

 רציתי להתאפק, אש אש!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

. ועי' ליקוטי הלכות הל' עי' שיחות הר"ן אות רל"ח בענין התפלה "ותקננו בעצה טובה מלפניך" ח
חשחיטה ה' אות ג':  צַׁ נֶׁ ֲחִריתֹו לָׂ אַׁ ם ּבְ דָׂ ל יָׂ ְצִליחַׁ עַׁ מֹות ְלהַׁ לֵּׁ ְ צֹות ש  עֵּׁ ּבֹות  ,ְוִלְזּכֹות ּבְ ּועֹות רַׁ ְצִריִכין ְיש 

יֹום ,ְמֹאד ל יֹום וָׂ כָׂ ה ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ל זֶׁ ְך עַׁ רַׁ ה' ִיְתּבָׂ ש  לַׁ ּקֵּׁ ּקְ  ,ּוְצִריִכין ְלבַׁ נּו ְמבַׁ אָׂ ֶׁ מֹו ש  ם ּכְ עַׁ ל ּפַׁ כָׂ ין ּבְ ִ ש 
ר  מַׁ אָׂ ֶׁ ". ּוְכמֹו ש  ךָׂ מֶׁ ְ ן ש  עַׁ ה ְלמַׁ רָׂ נּו ְמהֵּׁ יעֵּׁ ִ יךָׂ ְוהֹוש  נֶׁ פָׂ ה ִמּלְ ה טֹובָׂ צָׂ עֵּׁ נּו ּבְ נֵּׁ ּקְ ת אדומו"ר "ְותַׁ ַׁ ש  ּקָׂ ּבַׁ ֶׁ "ל, ש  זַׁ

ל  ה ְמֹאד עַׁ ְרּבֵּׁ ְך הַׁ רַׁ ְפִציר ה' ִיְתּבָׂ ּה ּוְלהַׁ ָׂ ש  ּקְ ה ְוכּו', ְצִריִכין ְלבַׁ ה טֹובָׂ צָׂ עֵּׁ נּו ּבְ נֵּׁ ּקְ יו ְותַׁ יחֹותָׂ שִֹ ר ּבְ ְמבֹאָׂ ה. ּכַׁ זֶׁ
"ל ּנַׁ  ...הַׁ

ש  עי' שיחות הר"ן אות רי"ד:  ט ּיֵּׁ ֶׁ ר ש  בָׂ ֹות ּדָׂ ֲעש  יק ִאם לַׁ ּדִ ּצַׁ ל ְלהַׁ ֹואֵּׁ ם ש  דָׂ אָׂ ֶׁ ש  ר: ּכְ מַׁ אָׂ ֶׁ מֹו ש  ְ ש  י ּבִ ְעּתִ מַׁ ָׂ ש 
ּוֹות  יב ּוְלצַׁ ִ ש  אּוי לֹו ְלהָׂ ְך, הּוא רָׂ רַׁ ם ִיְתּבָׂ ֵּׁ ש ּ ִביל הַׁ ְ ש  ש  ּבִ פֶׁ ת נֶׁ ֹותּבֹו ְמִסירַׁ ֲעש  ּלֹא לַׁ ֶׁ יו ש  לָׂ ן  ,עָׂ י כֵּׁ ל ּפִ ף עַׁ ְואַׁ

יו רָׂ בָׂ ם ּדְ ּיֵּׁ ִריְך ְלקַׁ ין צָׂ ל אֵּׁ ֹואֵּׁ ש ּ  .הַׁ



 יט ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
אינני יודע איזה פצצת אטום הוא עלול לירות עליך, אני יודע? אני בעצמי 

  לא יודע...[

 

' נתן, כבר "מה שאמר לר)ר' נחמן בורשטיין שואל על כוונת השיחה בחיי מוהר"ן סי' שע"א: 

"ס'איז דיר שוין אזוי גוט, אז דו  טוב לו כל כך שרשאי להיות במרה שחורה רח"ל(

 כבר כל כך טוב לך שאתה מתיר –מעגסט שוין זיין מרה שחורה'דיג אויך?! 

כן כן, וודאי,  )השואל: הרבי אמר זאת בלשון תמיה?(לעצמך להיות במרה שחורה?! 

 בלשון בתמיה.

שמעתי מר' יצחק לייב ז"ל מטפליק ששמע מפיו הקדוש שאם היה מספר )שם בחיי מוהר"ן: 

עמו החצי שיחות ממה שסיפר עם ר' נתן ור' נפתלי, לא היה לך קיום כלל, וגם כל העולם כולו לא 

און ער וואלט די וועלט  –'ער וואלט זיך פארברענט כך שמעתי:  היה לו קיום(

 ת העולם!ושורף א –הוא היה שורף עצמו  -פארברענט! 

א גוט שבת, גוט שבת! )פונה למקורב הנ"ל בענין המניעות והמחלוקת שעליו( ]

 הכל לטובה. "ה יצליח דרכך בכל אשר תפנה ויתהפךשהקב

העיקר הוא, שתראה להתבודד בכל יום ויום, ותשיח את לבך לפני השם 

 יתברך, שזה יהיה העיקר אצלך, ובכך מקווה אני שתציל עצמך![

טוב! זוהי 'שינה דקדושה', שינה  אני נרדם באמצע ההתבודדות?()השואל: 

 דקדושה! אחר כך תמשיך לדבר, מתעוררים וממשיכים לדבר!

אתה לא לבד, הרבה אנשים מנמנמים בהתבודדות, אתה לא יחידי! אתה 

חושב שאתה יחידי? רבים וטובים מנמנמים באמצע התבודדות, 

"אפילו באמצע השינה יש : כך אמורוכשמקיצים ממשיכים לדבר. אדרבה! 

 התבודדות!"... יל



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כ
 וממשיך השגחה מקץ האחרון

יו  )ליקוטי מוהר"ן תו' ר"נ(: נָׂ ת ּבָׂ ר אֶׁ רּוְך־הּוא זֹוכֵּׁ ־ּבָׂ דֹוש  ּקָׂ הַׁ ֶׁ ה ש  עָׂ ָׂ ש  א? ּבְ אי ּגֹוהָׂ מַׁ

דֹול  ּגָׂ ם הַׁ ּיָׂ עֹות לַׁ מָׂ י ּדְ נֵּׁ ְ ּכּו"ם מֹוִריד ש  עַׁ ין הָׂ ר ּבֵּׁ עַׁ צַׁ רּוִיין ּבְ ְ ן ש  הֵּׁ ֶׁ ְ ש  ע ְוקֹולֹו ִנש  מָׂ

ד סֹופוֹ  ם ְועַׁ  'גוהא'. טזה הפש .ִמּסֹוף עֹולָׂ

ְינוּ  רוּ  ,הַׁ ְ ן ש  הֵּׁ ֶׁ ר ש  רּוְך הּוא זֹוכֵּׁ דֹוש  ּבָׂ ּקָׂ הַׁ ֶׁ ש  ּכּו"םּכְ עַׁ ין הָׂ ר ּבֵּׁ עַׁ צַׁ ומדוע  .ִיין ּבְ

ן  הםמשום ש? שרוים בצע הֵּׁ ֶׁ ה ש ּ ר, מַׁ עַׁ ּצַׁ ר הַׁ ה ִעּקַׁ י זֶׁ א, ּכִ ְיקָׂ ּכּו"ם ּדַׁ עַׁ ין הָׂ ּבֵּׁ

רּוִיין ְ ת וְ  ש  עַׁ ּדַׁ הַׁ ְפלּו מֵּׁ ם ְונָׂ הֶׁ ְמדּו מֵּׁ ּכּו"ם ְולָׂ עַׁ ין הָׂ עּבֵּׁ בַׁ ּטֶׁ ל ְוהַׁ ּזָׂ ּמַׁ הַׁ זה . תֹוִלין ּבְ

הגורם שירגישו הצער! אלמלא ידעו שהכל בהשגחה פרטית, לא היו 

 מרגישים הצער כלל!

ה ִעּקַׁ  "לְוזֶׁ ּנַׁ ם ּכַׁ הֶׁ ּלָׂ ֶׁ ר ש  עַׁ ּצַׁ נופלים הם בגלל שהם שרוים בין העכו"ם,  .ר הַׁ

 ורחוקים מהשגחה, ולכן מרגישים הצער.לטבעיות, 

לעיל אמר הרבי: "קץ בא הקץ", שהקב"ה ממשיך השגחה מסוף העולם, 

עֹות ְוכּו'.  מָׂ י מֹוִריד ּדְ ֲאזַׁ המה הפירוש דמעות? וַׁ חָׂ ּגָׂ ְ ש  ם הַׁ יהֶׁ יְך ֲעלֵּׁ ִ ְמש  ּמַׁ ֶׁ ְינּו ש   .הַׁ

בּ  ְמרּו רַׁ אָׂ ֶׁ ה ש  מָׂ ה, ּכְ חָׂ ּגָׂ ְ ש  ִחינֹות הַׁ ם ּבְ עֹות הֵּׁ מָׂ י ּדְ הּכִ כָׂ ם ִלְברָׂ ינּו, ִזְכרֹונָׂ ל  ֹותֵּׁ עַׁ

 ָׂ סּוק: "ְוש  ם"ּפָׂ ֶׁ ש  ּגָׂ ר הַׁ חַׁ ִבים אַׁ עָׂ ּבֶׁ  - בּו הֶׁ ר הַׁ חַׁ ְך אַׁ הֹולֵּׁ ֶׁ ְראּות ש  ה הָׂ  .ִכי''זֶׁ

א  בדמעות. מסתלקת הראיה, נמצא שכח הראות הוא –כשבוכים  ִנְמצָׂ

ְך  ָׂ ְראּות ִנְמש  ְראּות, ְוהָׂ ק הָׂ לֶׁ ם לֹוְקִחים חֵּׁ עֹות הֵּׁ מָׂ ּדְ הַׁ ֶׁ עֹות ש  מָׂ ּדְ הַׁ ֶׁ א ש  ם, ִנְמצָׂ ְלתֹוכָׂ

ע מָׂ ּדְ י הַׁ ְראּות, ּכִ ה ְוהָׂ חָׂ ּגָׂ ְ ש  הַׁ י הַׁ ְלקֵּׁ ם חֶׁ "להֵּׁ ּנַׁ ְראּות ּכַׁ  .ֹות לֹוְקִחים הָׂ

הקדוש ברוך הוא מוריד 'דמעות', היינו דמעות של 'השגחה', ועל ידי 

 ההשגחה ישראל ניצולים מהצער.



 כא ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
 משום כךובטבע,  ום שתולים זאתהסיבה שמרגישים הצער היא רק מש

היינו השגחה, וממשיך עליהם השגחה, או אז  –דמעות הקב"ה מוריד 

 "שהכל בהשגחה" וממילא ניצולים מהצער. םלויודעים כ

קצת זה לא  ;יבוודאי, הדמעות מזיקות לעיניים )השואל: הבכי מזיק לעיניים?(

נורא, אבל הרבה דמעות? אה אה! ר' אברהם בן רבי נחמן לא יכול היה 

 בספר מרוב בכי! בשנות צעירותו כל כך הרבה לבכות, דמעות...! הביטל

 .יאכן כן הרבי שפך דמעות כמים(שו יודעים חנאנ)אחד הנוכחים: אבל 

דֹול,  ּגָׂ ם הַׁ ּיָׂ ה, לַׁ חָׂ ּגָׂ ְ ש  הַׁ י הַׁ ְלקֵּׁ יְך חֶׁ ִ ְמש  ּמַׁ ֶׁ ְינּו ש  עֹות', הַׁ מָׂ י ּדְ נֵּׁ ְ ה 'ּומֹוִריד ש  ְוזֶׁ

 ְ ּמֹוש  ּכּו"ם הַׁ עַׁ ִחינֹות הָׂ ְינּו ּבְ ִעים הַׁ ָׂ ְרש  ה נ"ז(: "ְוהָׂ ְעיָׂ ַׁ ת )ְיש  ִחינַׁ ל, ּבְ אֵּׁ רָׂ ל ִיש ְ ִלין עַׁ

ִהיא  ֶׁ ה ש  ִפּלָׂ ִחינֹות ּתְ ה, ּבְ חָׂ ּגָׂ ְ ש  ת הַׁ ִחינַׁ דֹול ּבְ ִחינֹות ּגָׂ ה ּבְ ֲעש ֶׁ י נַׁ ֲאזַׁ ", וַׁ ש  ם ִנְגרָׂ ּיָׂ ּכַׁ

ד סֹופוֹ  ם ְועַׁ עֹולָׂ ע ִמּסֹוף הָׂ מָׂ ְ הּו ְוקֹולֹו ִנש  "ל, ְוזֶׁ ּנַׁ דֹול ּכַׁ ת ּגָׂ ִחינַׁ יְך ּבְ ִ ְמש  ּמַׁ ֶׁ ְינּו ש  , הַׁ

ּכּו"ם  עַׁ הָׂ ץ מֵּׁ ֹות סֹוף ְוקֵּׁ ֲעש  ד סֹופֹו, לַׁ ֲחרֹון עַׁ אַׁ ץ הָׂ ם ִמּקֵּׁ עֹולָׂ ה ִמּסֹוף הָׂ חָׂ ּגָׂ ְ ש  הַׁ

"ל ּנַׁ ץ ּכַׁ ּקֵּׁ א הַׁ ץ ּבָׂ ִחינֹות קֵּׁ ל, ּבְ אֵּׁ רָׂ ִיש ְ ִלים ּבְ ְ ּמֹוש   .הַׁ

, שעיקר ההמתקה היא כשניצולים מהטבע, מתורה זו נמצאנו למדים

ז ניצולים מכל צר וצוקה, לא מרגישים את ו אבהשגחה, א ויודעים שהכל

הוא פחות מרגיש  –הצרות! ככל שהאדם ממשיך על עצמו יותר השגחה 

ר את הצרות! עַׁ ּצַׁ ת הַׁ עֵּׁ ּבֹוִכין ּבְ ֶׁ עֹות ש  מָׂ ת ּדְ ִחינַׁ ה ּבְ )לומד התורה עד סיומה,  וכו'. ְוזֶׁ

  (.נעי"ש תורה ר"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 ".זו מאור עיניו של אדם שהולך אחר הבכי -ושבו העבים אחר הגשם ע"ב, " א"שבת דף קנעי'  י
 עי' הקדמת ספר השתפכות הנפש בהנהגות אדומו"ר ז"ל. יא



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כב
 'הייתה לי דמעתי לחם'

מזיקות לעיניים, אולם על ידי זה הדמעות )אחד הנוכחים: נמצא איפה, שאמנם בגשמיות 

בשעה שבנו ש יבכן כן! בגמרא מובאנמשכת השגחה על האדם ובכך ניצול מהעכו"ם( 

דמעה  ולואינך מזיל מדוע של רבי חנינא נפטר, תמהה זוגתו ושאלה: 

?!: אהיה גם עווריכלתי את בני, ששלי ר' חנינא: לא די לה אחת?! ענה 

ו'עיורא' פירושו:  רא". 'תיכלא' פירושו: שיכול בנים."תרתי, תיכלא ועיו

 ?!יידמעותיועילו אהיה גם עוור בעיני? מה 

הבכי אינו דבר רע, הבכי דבר טוב הוא, על ידי הבכיה זוכים להמתקת 

 , הכל!יגהדינים

אמנם הראיה מתקלקלת, אבל הצדיקים לא משגיחים על זה כלל, 

תקלקל? אך על זה אינם צריכים לבכות, הם מורידים דמעות, איי הראיה וכש

 !משגיחים

'קצת' בכי זה טוב, 'הרבה' בכי  ?(ם: האם טוב לבכות אע"פ שמזיק לעיניים)שואלי

 .יהכבר מזיק לרא

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 עי' שבת דף קנ"א ע"ב. יב
ֹוִריןערך המתקת דין אות ל"ג:  -המדות עי' ספר  יג יִנים ש  ּדִ ֶׁ ש  ע  ,ּכְ דַׁ א, ּתֵּׁ ְמצָׂ ּנִ ינֹו ּבַׁ ר ְואֵּׁ קָׂ ד יָׂ סֶׁ חֶׁ ְוהַׁ

ה הּוא ּבַׁ  ר זֶׁ בָׂ ז ּדָׂ מֶׁ רֶׁ ֶׁ יו, ש  נָׂ ִתי זֹאת ְלפָׂ ִתיבָׂ ת ּכְ עַׁ ְ ש  דֹוש  ּבִ ּקָׂ יו הַׁ י ִמּפִ ְעּתִ מַׁ ָׂ ה. )ש  זֶׁ ה מֹוִעיל לָׂ ִכּיָׂ ּבְ ֶׁ סּוק ש  ּפָׂ
ךָׂ ֱא  ְסּדְ ר חַׁ קָׂ ה יָׂ רּוש  "מַׁ ךָׂ  -לִֹקים", ּפֵּׁ ְסּדְ ר חַׁ קָׂ ה ּיָׂ יִנין  - מַׁ ּדִ ֶׁ ְינּו ש  הַׁ א, ּדְ ְמצָׂ ּנִ ינֹו ּבַׁ ר ְואֵּׁ קָׂ ד יָׂ סֶׁ חֶׁ הַׁ ֶׁ ש  ְינּו ּכְ הַׁ

ֹוִרין ה ח"ו ש  זֶׁ ה לָׂ ֻעּלָׂ ּפְ י הַׁ יּון  -, ֲאזַׁ 'ְחסָׂ יךָׂ יֶׁ פֶׁ 'נָׂ ל ּכְ 'צֵּׁ ם ּבְ דָׂ י אָׂ י -ּוְבנֵּׁ ֵּׁ אש  ה מֹוִעיל -רָׂ ִכּיָׂ י ּבְ ִכי, ּכִ בֹות ּבֶׁ תֵּׁ
ה זֶׁ "ל לָׂ ּנַׁ ינֹו : ה"צ 'סיתניינא, יקוטי מוהר"ן ועי' בשיחות שבסו"ס ל (.ּכַׁ ה ּבֵּׁ יחָׂ ן ִהְתּבֹוְדדּות ְושִֹ ְלִעְניַׁ

ד ת, עַׁ ֱאמֶׁ ם ּבֶׁ לֵּׁ ָׂ ב ש  לֵּׁ ם ּבְ ְמרָׂ ּזֹוִכין ְלאָׂ ֶׁ ש  ֹות, טֹוב ְמֹאד ּכְ ש  ּקָׂ ים ּוְתִחינֹות ּובַׁ ִהּלִ ת ּתְ ֲאִמירַׁ ין קֹונֹו וַׁ ה  ְלבֵּׁ ְזּכֶׁ ּיִ ֶׁ ש 
ִביוִלְבּכֹות לִ  י אָׂ ה ִלְפנֵּׁ ּבֹוכֶׁ ן הַׁ בֵּׁ ְך, ּכְ רַׁ ם ִיְתּבָׂ ֵּׁ ש ּ י הַׁ  ...ְפנֵּׁ



 כג ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
אומר עליו האר"י הקדוש איזה לשון, לשון  מי שאינו בוכה בימים נוראים

 .ידנורא

 דמעות' מקלקל הראות. ה'ריבוי ש אלאיהודי צריך לבכות להשם יתברך! 

כן כן, זה טוב  קמים חצות ובוכים?( ?יום? כל יום לבכות להשם יתברך יום)השואל: 

 מאד, זה טוב מאד! מבכי כזה לא מתעוורים...

יש לפעמים אחד ששופך דמעות כמים, העובדי השם, ר' אברהם ר' 

שפך דמעות ללא הפוגה, זה ענין אחר לגמרי, ריבוי הדמעות מזיק  נחמנ'ס

 ים.ינילע

  

שרבי נחמן טולטשינער שימש כבעל תפילה במוסף של יום א'  ,שמעתי

ראש השנה. ר' נחמן התפלל דדראש השנה, ור' לייבל'ע קוסטנטינר ביום ב' 

התפלל כשנחלי דמעות  עם כזה מין התעוררות, נורא מאד! ור' לייבל'ע

זולגים מעיניו! ר' נחמן לא היה בעל בכי, אולם ההתעוררות שבתפילותיו 

 היו לאין ערוך, ור' לייבל'ע בתפילתו היה ממלא את התיבה בדמעות...

שמלאה  –ויש סוג תפילה  .שכל כולה דמעות ובכיות –יש סוג תפילה 

 ללא בכיות. אך היא אה, שמעוררת עוד יותר,בהתעוררות, התעוררות נור

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 עי' מטה אפרים סי' תקפ"ב ס"ק כ"ח, והוא בשער הכוונות דרושי ראש השנה בהקדמה. יד



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כד
שדוד המלך כשעשה תשובה, במשך ששה חודשים  ,טוק'רים הפבס מובא

 טבל את פתו בדמעותיו ואכל!

כדבר הזה וטבל את פתו  הנודע ביהודה כותב, שפעם אחת עשה

 לשם תשובה. -בדמעותיו 

שאלמלא היה  ,העיד על עצמו ,של הנודע ביהודההנוראה גבורתו על אף 

היו הדמעות מחלחלות לגופו היה  , אילווכזה גיבור היה מתעוור בעיני

 מתעוור.

בדמעות! דוד  הטבול דשים ברציפות אכל פתודוד המלך במשך ששה חו

בורים והיה ביכולתו לסבול זאת המלך היה גיבור נורא, הוא היה מגדולי הגי

 שיתעוור. בלי

אפילו לנו לא מורים לאכול פת טבולה בדמעות, וכי יש לנו כוחות לכך?! 

לטבול פת בדמעות לא היה ביכולתנו לסבול... אתם יודעים מה פעם אחת 

 זה אומר לאכול לחם עם דמעות?!

 

ת,  )ממשיך בלימוד בליקוטי מוהר"ן תורה רנ"א( ֲחלֹקֶׁ ְינּו מַׁ מֹות הַׁ י ִמְלחָׂ ל־ְידֵּׁ עַׁ ֶׁ ע ש  ּדַׁ

ים כְּ  ִ ש  ל ֲאנָׂ ִעים עַׁ ָׂ ל ְרש  ֶׁ בֹות ש  ָׂ ֲחש  ה נֹוְפִלים מַׁ י־זֶׁ ל־ְידֵּׁ בֹות עַׁ ָׂ ֲחש  ְינּו מַׁ ִרים, הַׁ ֵּׁ ש 

ה  זֶׁ ּקּון לָׂ ּתִ ה: ְוהַׁ י־ זֶׁ ל־ְידֵּׁ ם עַׁ יהֶׁ ּנֹוְפִלים ֲעלֵּׁ ֶׁ ִפירּות, ש  ל ּכְ ֶׁ ל  –ש  ה עַׁ מָׂ ְלחָׂ ּמִ ִלְמֹסר הַׁ

ה מָׂ ְלחָׂ ּמִ ם הַׁ חֵּׁ ה' ִיּלָׂ ֶׁ  .ה'. ש 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 שער התשובה, פרק שלישי. -עי' תנא דבי אליהו פרק ב', ועי' ראשית חכמה  טו



 כה ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
מר הרי למסור המלחמה על ה', הפשט הוא: שאם חולקים על הרבי או

במלחמה, נופלים מחשבות של כפירות על האדם, אפילו שהוא אינו חפץ 

 אנשים כשרים.

הוהתיקון הוא, שימסור המלחמה לה':  מָׂ ְלחָׂ ּמִ ם הַׁ חֵּׁ ה' ִיּלָׂ ֶׁ ה , ש  י־זֶׁ ל־ְידֵּׁ עַׁ

"ל ּנַׁ ִעים הַׁ ָׂ בֹות ְרש  ְ ְחש  ל מַׁ ּטֵּׁ   )עיי"ש המשך התורה עד סופה(.. ְמבַׁ

 

 ()חלק משיחה שנאמרה בפרשת שופטים תשל"ד

 לרגעים תבחננו

האדם  מעצת ההתבודדות שצריך האדם ליישב דעתו ולשפוט עצמו על כל מעשיו()מדבר 

 .טזפוט בעצמו כל עסקיולשצריך לדבר להשם יתברך ו

אזי משמים מסייעים לו ונכנסת ברכה אדם שעוסק בזה בקביעות, 

"אוכל קמעא והוא , אומר רש"י: "ואכלתם לחמכם לשובע"במעשיו! 

 .!"יזמתברך במעיו

 לו ונכנסת ברכה מסייעיםמשמים אזי מוטל עליו, ה אדם שעושה את

 , מעניקים לו ברכה משמים!בזמנו

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 עפ"י ליקוטי מוהר"ן ריש תו' ט"ו. טז
 ויקרא כ"ו ה'. יז



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כו
: האדם הרי לא זוכר הכל בשעת ההתבודדות? הוא הרי דיבר לשון הרע, ר' משה ביננשטוק)

כשמתעקשים, עוזר הקדוש ברוך הוא והאדם מקבל  ובטל מדברי תורה וכו'?(

 זכרון, הוא נזכר בכל מעשיו.

שות קביעות, צריך לדבר מדי יום ביומו דיבורים להשם צריך באמת לע

 יתברך, יום יום, 'דבר יום ביומו'!

 

ר' אלחנן ספקטור, שהוא הכיר יהודי שהיה תלמיד בישיבתו  –הוא סיפר 

למד אצל החפץ  פץ חיים. אותו יהודי סיפר לו שבתקופה בהשל מרן הח

חיים, הבחין שמדי יום בהגיע שעה מסוימת, עוזב החפץ חיים את הישיבה 

באחד מן הימים התגנב אותו יהודי והתחקה לזמן מה, ואחר כך שב למקומו. 

את  הוא עוזב מדועהיכן הוא הולך? ראות החפץ חיים, ל אחר עקבותיו של

 הישיבה באמצע היום?!

תן דין  –"ישראל מאיר" ם מתיישב: ותו יהודי כיצד החפץ חייראה א

וכשחסרו לו לחשבון 'חמש  וחשבון על כל היום שעבר! כיצד עבר היום?!

 דקותה ת"ישראל מאיר, תן חשבון על חמשדקות', החל לדפוק על השולחן: 

 דקות?!"ה תחמשעלמו "להיכן נהוא החל לדפוק על השולחן,  .!"החסרים

עובדא זו סיפר לי ר' אלחנן לו. שחסרו דקות ה תעד שנזכר גם מחמש

 "התבודדות!". –ספקטור 

והיה לו  -ון, בספריו החייה את העולם כולו כזה צדיק, כזה למדן, גא

דפק על השולחן: "אמור,  הוא ערך חשבון כיצד חלף היום, הוא התבודדות!

 נזכר.ש הדקות?!" עד תדקות? היכן נעלמו חמשה תמשהיכן הם ח



 כז ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
לא  להכירו אולם בפועליכול אני גם  .חייםהכיר את החפץ ר' אלחנן  גם

 הכרתיו. החפץ חיים נפטר בכ"ז אלול שנת תרצ"ב.

הוא היה כזה מין מתמיד, רזסקי למד בישבתו של החפץ חיים. מתתי' ב

פעם:  החפץ חיים אמר לו מתתי'! –הוא למד שמונה עשרה שעות ביום 

 לא תעמוד בזה".אתה "מתתי', אתה לא תעמוד בזה, 

החפץ חיים נהג כלפיו בדרך ארץ גדול מאד, הרי גם מתתי' היה כהן, 

ו! יתוהבחין במעל אז החפץ חיים כבר מתתי'. –והוא היה אדם קדוש ביותר 

הוא היה אדם קדוש מאד, עוד בתור בחור היה  י.לא רק בחלק הלימודו

 ו.יתוהבחין במעלאז מתתי' בחור קדוש! החפץ חיים כבר 

יים חלק לי כזה כבוד...". מתתי' לא יכול היה אמר מתתי': "החפץ ח

 לסבול את הכבוד שחלק לו, ולכן עזב את הישיבה.

החפץ חיים היה בעיני עצמו החפץ חיים נשא את תרמילו של מתתי'! 

 !עפר ואפר

 

 'ואוליך אתכם בדרך חדשה'

כך נהגו גם תלמידי ! יחאנשי אמת, התבודדו דבר יום ביומוכל הגדולים, 

 לכל הגדולים היה ישוב הדעת לפני השי"ת דבר יום ביומו! החתם סופר.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ע, עי' ליקוטי מוהר"ן תו' כ"ה תניינא:  יח ּלֹא ְודַׁ ֶׁ רּו, ש  ִמים ִסּפְ דֹוִלים ְמֻפְרסָׂ יִקים ּגְ ּדִ ה צַׁ ּמָׂ ה ְוכַׁ ּמָׂ ּכַׁ ֶׁ ש 
ה זוֹ  גָׂ ְנהָׂ י הַׁ ל־ְידֵּׁ ק עַׁ ם, רַׁ תָׂ גָׂ ְדרֵּׁ אּו ְלמַׁ  .התבודדות( -) ּבָׂ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כח
לם בימי כבר דיברנו פעם על כך, כבר סיפרנו סיפור זה כמה פעמים, או

הרבי נסע פעם לחתונת בתו, ש זה; מסופר דיבוראלול ראוי לחזור שוב על 

 כשלעגלתו של הרבי מתלווים עוד עגלות שנסעו עמו יחד. 

החתונה התקיימה בימי חשון, ובתקופה זו של השנה יורדים גשמים 

באוקראינה, יורדים גשמים, ביצות. פנה הבעל עגלה לרבי והפטיר: "רבי 

 ,סביבמנסעתי סטיתי מן הדרך וראה, היינו אמורים לנסוע דרך הביצות, אך 

 !".ישרהדרך ההעל  בחזרה עקפתי את הביצות, ועליתי

יתים און סיגופים איז אן א אלטער טראק צום "תעננענה הרבי ואמר: 

אויבערשטן, התבודדות און תפילות איז א נייער וועג, און מען קומט ארויף 

תעניות וסיגופים הם דרך ישנה להתקרב להשם  –אויפ'ן אלטן וועג!" 

יתברך, התבודדות ותפילות הם דרך חדשה, כשלבסוף חוזרים ועולים על 

 .יטהדרך הישנה

לה התפאר שהצליח לעקוף את הביצות, וחזר ועלה על כשם שהבעל עג

הדרך הישרה, כך נענה גם הרבי ואמר: "תעניות וסיגופים הם דרך ישנה 

להתקרב להשם יתברך, והתבודדות ותפילות; הרבי לא אחז מהדרך של 

ועי"ז חוזרים ועולים  מ'התבודדות ותפילות','תעניות וסיגופים' , אלא רק 

 הישנה!".רך הישרה, הדרך דעל ה

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ְך עי' הקדמת השתפכות הנפש:  יט רֶׁ ל ּדֶׁ ם עַׁ ְתכֶׁ ם ִלי ְואֹוִליְך אֶׁ ְבכֶׁ נּו ְלבַׁ יו: ּתְ ָׂ ש  ֲאנָׂ ת לַׁ חַׁ ם אַׁ עַׁ ר ּפַׁ מַׁ ְואָׂ
ש   דָׂ םחָׂ עֹולָׂ ינּו מֵּׁ ְרכּו ּבֹו ֲאבֹותֵּׁ ּדָׂ ֶׁ ן ש  ָׂ ש  ּיָׂ ְך הַׁ רֶׁ ּדֶׁ הּוא הַׁ ֶׁ ל , ש  ל ִמּגדֶׁ צֵּׁ ה ְלִהּנָׂ צָׂ ּום עֵּׁ ין ש  ר אֵּׁ ֶׁ נּו ֲאש  ה לָׂ ְוִגּלָׂ

ם דָׂ אָׂ ת הָׂ יל אֶׁ ִ ְכש  ה ְלהַׁ ּוֶׁ ק ּוִמְתאַׁ ֹוקֵּׁ ִמיד הּוא ש  ּתָׂ ֶׁ ר ש  צֶׁ ּיֵּׁ רּות הַׁ ּבְ ל ,ִהְתּגַׁ ק עַׁ י ִהְתּבֹוְדדּות-רַׁ ... ועי' גם ְידֵּׁ
 ת שבסו"ס ליקוטי מוהר"ן סי' צ"ז.בשיחו



 כט ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
כל מה שיכלו לפעול בימים הראשונים על ידי תעניות וסיגופים, יכולים 

 לפעול כהיום על ידי התבודדות ותפילות! חוזרים ועולים לדרך הישרה.

 

 ואי אתה בן חורין ליבטל ממנה

כעת עומדים אנו בימי אלול הקדושים, אה!  נו, שהשם יתברך יעזור.

על כל פנים לא לשבת בבטלה, ו, להם בחשיבות הראויה םעלינו לשמור אות

 לשמור את הזמן כראוי.

זהו חודש של ימי רצון, ימי רצון! תורה ותפילה, מצוות ומעשים טובים, 

 יכולים לחטוף, לחטוף!

כל מה שתעשה יהיה טוב,  ?(כ: עדיף לומר תנ"ך ותיקונים, או ספרי רבינור' משה)

 העיקר לא להתבטל.

ת בבטלה, או אז יש זמן להכל! לאדם נדמה שאין לו זמן, העיקר לא לשב

 אולם אם ישמור את זמנו כראוי, יגלה שיש לו זמנים טובא.

)ר' נחמן בורשטיין: כתוב בפסוק: "מצא אשה מצא טוב". אשה זו 'בתולה' שהוא מזל חודש 

 –דבר זה לא נאמר על רק על חודש אלול אלול, ובחודש זה "ויפק רצון מהשם"(. 

 כששומרים את הזמן כראוי יש זמן להכל!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 אנשי מוהר"ן אות כ"ז )ג(. -עי' כוכבי אור  כ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ל
חסר לו זמן, מעיניקים לו משמים אלא שאדם ששומר את זמנו כראוי 

 ברכה בזמן.

כשהאדם שומר את זמנו כראוי, אלא שהזמן לא מספיק לו, מעניקים לו 

 ברכה משמים, הוא מקבל ברכה בזמן.

רכה שלהם א; תפילת 'שמונה עשרה' 'חסידים הראשונים היו מתפללים'

שעה אחת לפני שמונה עשרה, שעה אחת  :כאכך אומרת הגמרא -תשע שעות 

שמונה עשרה, ושעה אחת אחרי שמונה עשרה, כפול שלש תפילות בכל יום, 

ללמוד? מתי עסקו  הספיקומתי והרי 'תשע שעות'. שואלת הגמרא: 

"מתוך שחסידים היו, תורתן משתמרת ומלאכתן  מתרצת הגמרא:במלאכה? 

! שהקדוש ברוך תם ושמירה בתורתםכנסה ברכה במלאכנ ,מתברכת!"

 .עלינו ירחם

   

: מה שנוהגים לעסוק ב'אמירות', זה נוהג כבר מט"ו אב, או רק מחודש ר' מאיר קרליבך)

 תעשה יהיה טוב, אמור ועשה...רק , כל מה שטוב, הקשב אלול?(

גם המצוות  ב'אמירות'?(: אני מתכון לשאול כלפי התיקון, מתי צריך להתחיל ר' מאיר)

ומעשים טובים שעושים בחודש זה חשיבותם רבה לאין ערוך! להרבות 

 בצדקה, להחיות יהודים בצדקה!

לא משנה אם תסיים  !(כבתנ"ך עד הושענה רבהאת כל ה: הרבי ציוה לומר ר' מאיר)

האם  - בערב ראש השנה, או בערב יום כיפור, או בהושענה רבה, העיקר הוא

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 ברכות דף ל"ב ע"ב. כא
 שיחות הר"ן אות רנ"א. כב



 לא ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
תסיים תשב בידיים ריקות? אין לך יותר מה לעשות? וכי סיימת אחרי ש

 הכל?!...

 – ליבטל ממנה" ן"ואי אתה בן חורי: כגרבי טרפון דברי אלו הםהרי 

 קיימת! לא בטלהה

צריך לעשות מה שצריך, לסיים, אבל אחר כך לא לשבת בבטלה, בטלה 

בן חורין פגם! אתה לא חייב לסיים, אבל "ואי אתה  היאבטלה הלא קיימת, 

 ליבטל ממנה", אתה לא בן חורין ליבטל!

אני לא מורה לו  –אחד שלומד עשרים שעות, ואחר כך הוא מתבטל 

כן ללמוד עשרים שעות, אבל שלא יישב בבטלה! אל תשב בטל! מה 

עמקות, למד בפשטות, העיקר לא בבטלה, לא בלעשות? קשה לך ללמוד 

 בבטלה! חפש לך דברים שיעסיקו אותך.

 

לא, העולם אומר  ניגוני ימים נוראים בשאר ימות השנה?( הרבי אמר שלא לזמר: משה ר')

הנוסחאות של לא יזמרו את כך, שזה מעורר דינים, כך אומרים העולם, ש

באמצע השנה משום שהם מעוררים דינים, אך מט"ו  ראש השנה ויום כיפור

 באב מותר לשיר.

ענין  הם הרבי אומר שחנוכה ויום כיפור : שמעתי שבחנוכה מותר לזמר?(ר' מאיר)

 .כדכך אומר הרבי בתורה 'כי מרחמם ינהגם' .אחד

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 מסכת אבות פ"ב מ"ז, ועי' שיחות הר"ן סוף אות ע"ו. כג
זּ עי' ליקוטי מוהר"ן תו' ז' תניינא אות י"א:  כד ֶׁ ה ש  ִפי מַׁ ד ּכְ חָׂ ד ְואֶׁ חָׂ ל אֶׁ י כָׂ ע, ּכִ תֹו ּדַׁ ָׂ ש  ּקָׂ ה ִלְפֹעל ּבַׁ ֹוכֶׁ

ה  ש  לֹו ֲחֻנּכָׂ ן יֵּׁ א, ּכֵּׁ ח נָׂ ת ְסלַׁ ַׁ ש  ּקָׂ ְינּו ּבַׁ הַׁ ּפּוִרים, ּדְ ּכִ יֹום־הַׁ נוּ ... ּבְ ּבֵּׁ ה רַׁ ז ֹמש ֶׁ מַׁ ן רָׂ ל־ּכֵּׁ ה  ע"ה ְועַׁ רּוף ֲחנּוּכָׂ צֵּׁ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ לב
 .כהבחנוכה כן נהגו לזמר הפיוט 'סלח נא' שמזמרים ביום כיפור

כשנדבר דיבורים להשם יתברך נראה  אוי, יש מה לעשות! יש מה לעשות!

 בחוש שיש זמן להכל!

 ו משרת פשוט, אדם פשוט.לא, היה ל : לרבי היה משמש 'חסיד'?(ר' משה)

 לא, שימש אותו אדם פשוט. : אבל מעולם לא היה לרבי משמש חסיד ברסלב?(ר' משה)

כלל, אנשים פשוטים, כך היה בדרך דווקא אצל הצדיקים, המשרתים היו 

 כן כן. : וזו הסיבה שגם הרבי נהג כך?(ר' משה)... וזה כדי שלא יעמוד על גדולתם

ר' שמעון פעל אצל הרבי בשביל עולם הבא,  שמעון'לע?()השואל: מה היה ר' 

 .כוישמש את הרביהוא שבעולם הבא 

שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, שנזכה לחודש אלול טוב, לראש השנה 

 טוב.

שני בנים חורגים, לאחד קראו 'יוקל', ולשני  : לרבי נתן היה בן חורג?(ר' משה)

 ג שני(.)בניה של מרת דישל זוגתו בזיוו .כזקראו 'שמעלקא'

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ש ָׂ  ר נָׂ ֶׁ ֲאש  ךָׂ ְוכַׁ ְסּדֶׁ ל חַׁ ֹגדֶׁ ה ּכְ ּזֶׁ ם הַׁ עָׂ ֲעוֹן הָׂ א לַׁ ח נָׂ י ְסלַׁ א, ּכִ ח נָׂ סּוק ְסלַׁ ּפָׂ ה ְוכּו' ּבַׁ בֹות  –אתָׂ י־תֵּׁ ֵּׁ אש  הּוא רָׂ
"ל. ּנַׁ א ְוכּו' ּכַׁ ח נָׂ י ְסלַׁ ל־ְידֵּׁ ה עַׁ ֲעש ֶׁ ה נַׁ י ֲחֻנּכָׂ ה, ּכִ  ֲחנּוּכָׂ

 עי' שיש"ק ח"ד אות רנ"ו. כה
 עי' חיי מוהר"ן אות ק"ו, ואות תקל"ד. ועי' אבני"ה ברזל אות נ"א. כו
 מוהרנ"ת. מוזכר כמה פעמים במכתבי ,מרת דישלשל מוהרנ"ת בן זוגתו השניה  כז



 לג ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
 ()חלק משיחה שנאמרה בפרשת דברים תשל"ד

 ושוב יום אחד לפני מיתתך

באומן היה אחד מתנגד גדול ושמו 'שניאור דוד'. פעם התבטא רבי נתן 

 !כחכשמו כן הוא - ואמר: 'שניאור דוד' זה ראשי תבות ש"ד

א שמים גדול, אלא נחשב ליהודי יר יה למדן גדול, ובקרב בני עירוהוא ה

 ולא הניחשלנו  בית הכנסת דלתשהיה מתנגד גדול מאד. הוא נשכב במפתן 

 .פנימהלהיכנס  לאנשים

אל תכנסו ! ודים רחמו על עצמכם, אל תכנסו למקום זההוא צעק בקול: "יה

 .בית הכנסת.. דלתלפה!", הוא נשכב במפתן 

 בוץ!תוך האותו ב רבי נחמן טולטשינער תפס אותו והשכיב

ים אותו ר' נחמן יגיעו מעשיו? הוא כזה מתנגד לאנ"ש... הר'עד היכן' 

 כאן, לא יותר!". היהבוץ!: "כאן מקומך, באותו  טולטשינער והשכיב

היה פעם שרבי נתן הלך לטבול במקוה באומן, ור' נחמן טולטשינער 

שישנם מתנגדים שעלולים  רבי נתן לא הלך לבדו, שכן ידע ;התלווה אליו

בעת שהותו במקוה, לקח שניאור דוד ספל מים רותחים  ו;להזיק ל

 רבי נתן, שיכווה. כשבכוונתו לשופכם על ראשו של

 כשרבי נחמן טולטשינער הבחין בכך, תפס אותו ושפך את המים מידיו!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 עי' ליקוטי מוהר"ן תו' י"ב ותו' כ"ח, מענין "תלמיד חכם שאינו כראוי, בחי' שד יהודי". כח



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ לד
 "ער וועט שוין האבן אלטע מודין!"ואמר: רבי נתן התלבש, נענה לאחר ש

 הוא כבר יהיו לו בנות רווקות ומבוגרות. –

בזמני בנותיו היו רווקות מבוגרות בנות 'שמונים ושבע שנים', 'שמונים 

ושמונה שנים', הם מעולם לא נישאו! באומן נהגו לכנותם: "די אלטע 

 מוידן!".

רבי נתן אמר לו בזה הלשון: "ער וועט שוין האבן אלטע מוידן", "הוא את 

 תן!".בנותיו כבר לא יח

הם מעולם לא נישאו! בזמני הם עדיין חיו, כינו אותם "די אלטע מוידן". 

 .כטקפידא של רבי נתןה הכולם ידעו שז

 

גדולים באומן התחרטו הים דגרבה התחרטו לעת זקנותם, הרבה מהמתנה

 (.)בשנים בהם התגורר ר' לוי יצחק באומן לימיהם ערובב

ים להתערב שלא היינו צריכהם הודו ואמרו: "כעת אנחנו מבינים 

 םלוכי שאף אחד לא החזיק מעמד רק אתם, רואים הר במחלוקת!

באומן, למי היה מקווה? וממי קנו קמח למצות בפסח? אנחנו,  .!"פוהתנד

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

עי' איוב י"ח י"ט: "לא נין לו ולא נכד בעמיו" וכו', ועי' מס' חגיגה דף ט"ו ע"ב מה שדרשו על  כט
 זה, ועי' שבחי הר"ן אות כ"ט.

ָׂ עי' עלים לתרופה מכתב קס"ט:  ל ש ּ ּיִ ֶׁ ה ּוִמי ש  כָׂ תֹו ִזְכרֹונֹו ִלְברָׂ ָׂ ל ְקֻדש ּ צֵּׁ ף ּבְ ְמדֹו ְלִהְסּתֹופֵּׁ ל עָׂ ר עַׁ אֵּׁ
ט ְמֹאד  רֵּׁ ְצמֹו ְוִיְתחָׂ עַׁ בֹוש  ּבְ אי יֵּׁ ּדַׁ וַׁ לֹום ּבְ ָׂ ס ְוש  י לֹו, ּוְלִהּפּוְך חַׁ רֵּׁ ְ ש  ים אַׁ ִ דֹוש  ּקְ יו הַׁ רָׂ ְספָׂ ֲעֹסק ּבִ א ְולַׁ ְלמָׂ עָׂ ּבְ

י תֵּׁ אָׂ א ּדְ ְלמָׂ ין ּוְבעָׂ  .ּדֵּׁ



 לה ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשל"דפרשת 
חסידי ברסלב הכשרנו תחנת קמח! קנינו חיטים! וכשהיו צריכים חלב כשר 

 באו לקנות אצלנו! בשר! הכל... –

לא היינו צריכים להתערב במחלוקת! רואים הרי "כעת אנחנו מבינים ש

 שהכל ירד לטמיון, ואצלכם הכל נשאר על מקומו, אצלכם הכל נשאר!".

מיד הודו, אבל מתי הודו?! כשהקדוש ברוך הוא עוזר, מודים אמנם הם 

 וזה עדיף בהרבה מאחד שמודה לעת זקנותו! ,כשעדיין צעירים

ב בתשובה בטרם תגיע לגיל שו –: "מפני שיבה תקום" לאדושכתוב בזוהר הק

חלשה היא,  ,לעת זקנותו האדם עושה'שיבה', בטרם תזדקן! שכן, תשובה ש

 נו...

ב'חדר'  –שהקדוש ברוך הוא יעזרנו, שנכנס ל'חדר' פנימה, ולציית לרבי  

עהו בדרכי נועם, ולדבר מהתכלית, צריך לציית לרבי!... ולנהוג איש עם ר

 קנה שריפה! –' לבוערלא לדבר בצעקות, לא לירות 'פולו

הכל בדרכי  על פי תורה, אך ולחנךלהנהיג צריך החינוך בבית, וודאי,  כמו כן

זוהי דרכו של  .עצמווכן כל אחד כשל ולבקש על כך מהשם יתברך. נועם.

 !לגהרבי

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 פ"ז ע"א, ועוד.עי' פרשת קדושים דף  לא
 עי' ליקוטי מוהר"ן תו' ח' תניינא בענין התוכחה הראויה. לב
לעי' ליקוטי הלכות הל' ציצית ה' אות ז': ...  לג ְצמוֹ -עַׁ ת עַׁ ה ְלהֹוִכיחַׁ ֲאִפּלּו אֶׁ רֹוצֶׁ ֶׁ ל ִמי ש  ן ּכָׂ ִריְך  ,ּכֵּׁ צָׂ

ל ר עַׁ ְצמֹו ח"ו יֹותֵּׁ ת עַׁ יל אֶׁ ּפִ ּלֹא יַׁ ֶׁ ק ְמֹאד ש  ְקּדֵּׁ ח-ְלדַׁ י ּתֹוכֵּׁ לְידֵּׁ תֹו, עַׁ מָׂ ְ ְעּתֹו ְוִנש  ת ּדַׁ ֲחִליש  אֶׁ ּלֹא יַׁ ֶׁ -ֹות, ש 
ל י ח"ו, עַׁ ְמרֵּׁ ל ִלּפֹל ְלגַׁ ּיּוכַׁ ֶׁ ד ש  ִעים עַׁ רָׂ יו הָׂ ֲעשָֹׂ ת מַׁ ק אֶׁ ְזּכֹר רַׁ ּיִ ֶׁ י ש  ד-ְידֵּׁ סֶׁ י חֶׁ ּפֵּׁ לַׁ ּטֹות ּכְ ק ְלהַׁ ְקּדֵּׁ ִריְך ְלדַׁ ן צָׂ  ,ּכֵּׁ

ה ְנֻקּדֹות  יזֶׁ ִנים אֵּׁ ל ּפָׂ ל ּכָׂ ְצמֹו עַׁ עַׁ ש  ִלְמצֹא ּבְ ּפֵּׁ  ...טֹובֹותְלחַׁ


