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 #(44)טייפ מס' 

 לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה

שאנשים כשרים היו אומרים  "אמר מוהרנ"תהשיחה הנדפסת באבני'ה ברזל: שואלים אודות )

 ("אשבין המצרים יש להם ירידה

ללא יכול להיות שהיא נכונה, אלא שהיא ללא ידיים ו 'שיחה'ה

ה להם ירידה בימי בין המצרים?! אדרבה, בימי בין יתהיוכי  רגליים;

 !!בהמצרים התעלו בעבודת השם

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

 שו"ס ממוהרנ"ת ז"ל, אות מ"ב. -אבני"ה ברזל  א

ָאב ּוֵבין ג':  -עי' ליקוטי הלכות הל' ברכות הראייה ובר"פ ה' אות א'  ב ָעה ּבְ ְ ִתש  ינֹות ּבְ ר ַהּקִ ּוְכַלל ִעּקַ
ִביל  ְ ש  ינֹות ַהְמָצִרים ֵהם ּבִ ל ַהּקִ לּול ִמּכָ הּוא ּכָ ֶׁ סֹוף ֵאיכֹות ש  ִמין ּבְ ַסּיְ ּמְ ֶׁ מֹו ש  ּוָבה, ּכְ ֵדי ִלְזּכֹות ִלְתש  ּקּון ּכְ ּתִ

ֵדי ְלעֹוֵר  ינֹות ּכְ ַהּקִ ֵתנּו ּבְ ָנֵתנּו ִבְבִכּיָ ּוָ ר ּכַ י ִעּקַ יָך ְוכּו', ּכִ יֵבנּו ה' ֵאלֶׁ ִ ּסֹוף ֲהש  ִמין ּבַ ַסּיְ ּמְ ֶׁ ַר ש  ְך ר ַרֲחָמיו ִיְתּבָ
ת ֱאמֶׁ יֵבנּו ֵאָליו ּבֶׁ ִ ש  ּיְ ֶׁ  -... ועי' הל שבת ז' אות י"ד, והל' מילה ה' אות י"ח, ועוד. ועי' כוכבי אור  ש 

ָאב שו"ס אות כ"ו, מלשון מוהרנ"ת ז"ל:  ָעה ּבְ ְ ש  אס ַהאְרץ, ָנאר ּתִ ען ּדָ עִריר ִניט ִקילֶׁ ען ִמיר מֶׁ ִאיְך קֶׁ
יא ִקינֹות, ְייא ּדִ ָצִרים ּבַ ן  ּוֵבין ַהּמְ עם ֻחְרּבָ ען אֹויף ּדֶׁ ת ֲחצֹות. ָחאְטש  ְקָלאגֶׁ ִפּלַ ְייא ּתְ ִאין ַאַגאְנץ ָיאְהר ּבַ

אְרף צּוא ַזְיין. ען ּדַ ע ִאיז ִניט ַאזֹוי ִוויא מֶׁ ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות( ָוואס מֶׁ ית ַהּמִֹחין ּבִ  )ּבֵ

 



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ד
שאנשים כשרים היו " :בזה הלשון : אתם שמעתם שיחה זו?(שטוקמשה ביננ ר')

אנשים כשרים  בוודאי לא שמעתי; - אומרים שבין המצרים יש להם ירידה"

 התעלו בעבודת השם בימי בין המצרים, הסתובבו עם לב נשבר, עם מין...

סימן שהם אנשים  ,מאחר ויש להם ירידה -מדמיינים לעצמם ש)ר' נחמן בורשטיין: יש הרבה 

 כן כן... כשרים(

יכול להיות שהפשט הוא:  (.עדיין בין אנ"ש)ר' נחמן: אבל שיחה הזו מסתובבת 

 .יש להם ירידה, אבל 'רבי נתן' לא סבר כמותם'אנשים כשרים' אכן העידו ש

יכול  (.זה בגלל שהוא איש כשר ,עצם הדבר שהאדם מרגיש ירידה ,)ר' נחמן: כפי הנראה

 להיות בגלל שהם שבורים ברוחם מחורבן בית המקדש.

וודאי לא שמעתי, לשון 'בזה הלשון'  ם שיחה זו?(עת)ר' נחמן: אתם אף פעם לא שמ

 בירור כיצד נאמר באמת. השיחה דורש

. 'אנשים כשרים' אומרים כן!?( )רק נוקט בלשוןמדוע לא מעיד רבי נתן על עצמו?! 

זה  –אמרו כך' כשרים ש'אנשים  שון 'אמר מוהרנ"ת' לא נשמע מדויק;הל

כל עניינו של רבי נתן היה הרי  זה לא; –יכול להיות, אבל 'אמר מוהרנ"ת' 

 !!!גרק התחזקות, רק שמחה והתחזקות

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

ְת עי' ליקוטי הלכות הל' ביצים ה' אות א':  ג ּמִ ֶׁ ש  ם ּכְ ר ֲאָבל ּגַ ן, ְוָהִעּקָ ַער ְוַהֻחְרּבָ ִלין ּוְמָמְרִרין ַעל ַהּצַ ַאּבְ
ה ח"ו, ַרק ְלַנֵחם זֶׁ ֵאר ּבָ ָ ם ָאז ָאסּור ִלש ּ ַמִים, ּגַ ָ ש ּ ּבַ ֶׁ ָגלּוֵתנּו ֵמָאִבינּו ש  ְך ּבְ ל ּכָ ָאנּו ְרחֹוִקים ּכָ ֶׁ ת  ַעל ש  אֶׁ

ים לְ  ָאנּו ְמַקּוִ ֶׁ ְקָוה ש  ל ַהּתִ ֹגדֶׁ ַעם ּבְ ָכל ּפַ י ַעְצֵמנּו ּבְ דֹול, ּכִ לּות ֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ּגָ ַאֲחִרית טֹוב ָלֵצאת ֵמַהּגָ
 ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו ְוכּו'...



 ה ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
לא, שמעתי ש"ימי בין  )ר' נחמן: אבל אתם שמעתם שיחה בערך בזה הלשון?(

 זה מה ששמעתי! "יסוד בעבודת השם"; –המצרים הם יסוד בעבודת השם" 

 הם יסוד בעבודת השם. –אמירת תיקון חצות ביום, והלב נשבר 

"אני יכול לומר פירוש על ה'מהר"ם שיף' הכי קשה, ולא  רבי נתן אמר:

על יהודי! שכן העיקר הוא 'לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה', ומי יודע 

 למי יש 'לב נשבר באמת'?!".

על הזולת?! אם לזולת יש 'לב נשבר' באמת  'פירוש'כיצד אפשר לומר 

 !דזה הרי עיקר החשיבות אצל השם יתברך –

ס'האט געקאכט', בימי בין מה שהתרחש באומן בימי בין המצרים... 

הקולות והצעקות, התפילות!...  ,לבבות כמו דוד מים רותחההמצרים בערו 

 .הכן כן, ביום חצות היה ביום או בלילה?(תיקון : ר' משה)

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

עי' ליקוטי הלכות הל' תפלין ה' אות מ"ג מענין 'תפלה לעני', ובהל' תפלת המנחה ז' אות מ':  ד
ַרְך  ל ה' ִיְתּבָ ּבּוִרים ֵאצֶׁ ה ְוַהּדִ ִפּלָ יבּות ַהּתְ ִ ר ֲחש  מֹו ְוִעּקַ ל, ּכְ ָעִני ְוַהּדַ ל הֶׁ ֶׁ ּבּוִרים ש  ה ְוַהּדִ ִפּלָ ֵהם ַהּתְ

י ץ ֱענּות ָעִני ְולֹא ִהְסּתִ ּקַ ִ י לֹא ָבָזה ְולֹא ש  תּוב ּכִ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ה ... ּכְ ה ַהְרּבֵ זֶׁ ֱאִריכּו ַרּבֹוֵתינּו ז"ל ּבָ הֶׁ ֶׁ ָניו ש  ר ּפָ
ָראּוי  ֶׁ ָלל ש  ֵמַע, ִמּכְ ָ עֹו ֵאָליו ש  ּוְ ַ ּנּו ּוְבש  ים ַרֲחָמיו ְמֹאד ִמּמֶׁ ּנּו, ַאְך ַרּבִ ָניו ִמּמֶׁ יר ּפָ צֹו ּוְלַהְסּתִ ּקְ ַ ְלַבּזֹותֹו ּוְלש 

ב ֱאנֹוש  עַ  ֵ ש  א, ּוְכִתיב ּתָ ּכָ ת ּדַ ּכֹון אֶׁ ְ ש  תּוב אֶׁ ּכָ ֶׁ צֹו ְוכּו', ּוְכמֹו ש  ּקְ ַ הּו ְוֵאינֹו ְמש  א ַעד ְמֹאד ְוֵאינֹו ְמַבּזֵ ּכָ ד ּדַ
ש   פֶׁ ל נֶׁ ֶׁ ְכּדּוָכא ש   ...ּדִ

ענין בין המצרים, והם כ"א ימים שבין י"ז דרושי חג השבועות דרוש א':  -עי' שער הכוונות  ה
לתמוז עד תשעה באב, מנהג טוב וכשר הוא מאד לכל בעל נפש, לשבת באבלות אחר חצי היום 
בכל אלו הימים, ולבכות בכיה ממש על חורבן הבית ... ודבר זה עושה תועלת גדולה בנפש האדם. 

ת הלילה אין צורך להזכירו, כי אפילו בכל שאר הלילות צריך להתאבל על החורבן, וענין חצו
ומכ"ש בלילות בין המצרים שצריך להוסיף בבכיה, ועליו נאמר שמחו את ירושלם כו' כל 

 המתאבלים עליה.



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ו
התקרבות ימי היה ממש 'התחדשות' בעבודת השם, ימי בין המצרים היו 

 ,ישנם מכתבים רבים מימי בין המצרים 'לתרופהעלים 'להשם יתברך! ב

 .ושיש שם אין באף מקום אחרכמו כאלו לשונות 

 

  רחל מבכה על בניה

אומר הרבי כך,  י מוהר"ן תורה ס"ז תניינא "בראשית לעיני כל ישראל"(ט)לומד בליקו

. יש מאורות שמאירים, ויש מאורות "מאורי אש", ויש "מאורי אור"יש 

 . מהו ההבדל בין 'אור' ל'אש'? שה'אור' מאיר, וה'אש' בוערת!זשבוערים

"וכן נכנעים המאורי אש,  –, כשיש כח למאורי אור "והם זה לעומת זה"

 כשנכנעים ונסתלקים המאורי אור מתגברים כנגדם המאורי אש. – להיפך"

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

ינֹות עי' מכתב פ"ה:  ו ה ִלְפֹעל ַעל ְיֵדי ַהּקִ ְזּכֶׁ ּנִ ֶׁ יָך ְוכּו', ְמַרֵחם ִצּיֹון ְיַרֵחם ָעֵלינּו ש  יֵבנּו ה' ֵאלֶׁ ִ ת ֲהש  ַ ש  ּקָ ּבַ
רּוַח ַה  ִביא ּבְ ָאַמר ִיְרְמָיה ַהּנָ ֶׁ ת ֵאיָכה ש  ְמִגּלַ לּוִלים ּבִ ם ּכְ ּלָ ּכֻ ֶׁ ינֹות ש  ְכִלית ֲאִמיַרת ַהּקִ ר ּתַ ה ִעּקַ ּזֶׁ ֶׁ ש  ש  ּקֹדֶׁ

ְפִכי ַכּמַ  ִ ם "ש  ַקּיֵ ּנְ ֶׁ ר ש  יֵבנּו ְוכּו', ְוָהִעּקָ ִ ּסֹוף ֲהש  ם ּבַ ַסּיֵ ּמְ ֶׁ ָכל ש  עֹוֵרר ַרֲחָמיו ּבְ ּנְ ֶׁ ֵני ה'" ַעד ש  ְך ֹנַכח ּפְ ִים ִלּבֵ
ֵחנּו ... ּמְ ּוב ֵאֵלינּו ִויַרֲחֵמנּו ִויַנֲחֵמנּו ִויש ַ ה ָאנּו ְצִריִכין ְלַהֲחיֹות ובמכתב קצ"ה:  יֹום, ְוָיש  ְוַגם ַעּתָ
כָ  ינֹות ּבְ ה ָלנּו ּכַֹח לֹאַמר ַהּקִ ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ֵדי ש  ה ּכְ זֶׁ ש  ַעְצֵמנּו ּבָ ּיֵ ֶׁ ְלקֹו ש  ָחד ַעל חֶׁ ל אֶׁ ָראּוי ּכָ נּו ּכָ ר ִלּבֵ ּבֵ ַ ל ֵלב, ּוְלש 

ה  ְזּכֶׁ ּנִ ֶׁ ַרְך ְיַרֵחם ָעֵלינּו ש  ם ִיְתּבָ ֵ ְכָלל ּוִבְפָרט, ַהש ּ ָרֵאל ּבִ ש  ְוָצרֹות ִיש ְ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֻחְרּבַ ְכַלל לֹו ּבְ ִלְהיֹות ּבִ
ַלִים ִלְראוֹ  ָ ִלים ַעל ְירּוש  ְתַאּבְ ְמָחָתּה ...ַהּמִ ש ִ ַעת ובמכתב שנ"ז:  ת ּבְ ָצִרים, ְוֵאין ַהּדַ ין ַהּמְ ה הּוא ּבֵ ם ַעּתָ ּגַ

ְמַעט כָּ  ר ּכִ ֶׁ רֹוִרים ְוכּו', ַעד ֲאש  ּמְ יָענּו ּבַ ּבִ , ִהש ְ ש  פֶׁ גּוף ָונֶׁ לּות ּבְ י ָאַרְך ָעֵלינּו ַהּגָ ָלל, ּכִ ל ּכַֹח ְצלּוָלה ּכְ ַ ש 
ָחָמֵתנּו  ל. ַאְך זֹאת נֶׁ ּבָ ָאנּו יֹוְדִעין ַהּסַ ֶׁ ֹות ְמֹאד, ַמה ש ּ ים ָלנּו ְרפּוָאה ְלַמּכֹוֵתינּו ָהֲאנּוש  ִהְקּדִ ֶׁ ָעְנֵיינּו, ש  ּבְ

ַרְך ַיֲעזֹר ָלנּו ִלְבּכֹות ּוְלִה  ם ִיְתּבָ ֵ ְכָלל ּוִבְפָרט. ְוַהש ּ ָחָמֵתנּו ּבִ ה ְוכּו', הּוא נֶׁ זֶׁ ָרֵאל ּכָ דֹוש  ִיש ְ ל ַעל ִמּקְ ְתַאּבֵ
ית  ן ּבֵ ה ַלֲהֹפְך ֻחְרּבַ , ַעד ִנְזּכֶׁ ש  ְקּדָ ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ ִבים ּבִ ל ַעל ֲעוֹונֹוֵתינּו ַהְמַעּכְ ר ְלִהְתַאּבֵ , ְוָהִעּקָ ש  ְקּדָ ַהּמִ

ְמָחה ֹון ּוְלש ִ ש  גֹון ַוֲאָנָחה ְלש ָ  ...ַהּיָ
יֵּ וז"ל שם:  ז ֶׁ ש  ּכְ ֶׁ ה, ש  ת זֶׁ ה ְלֻעּמַ ', ְוֵהם זֶׁ ש  ּכַֹח ִל'ְמאֹוֵרי אֹור', ֲאַזי ִנְכָנִעין ְוֵיש  'ְמאֹוֵרי אֹור ּוְמאֹוֵרי ֵאש 

ִרין 'ְמאֹוֵרי  ּבְ ִקין ְמאֹוֵרי אֹור ח"ו, ֲאַזי ִמְתּגַ ּלְ ְכָנִעין ְוִנְסּתַ ּנִ ֶׁ ש  ּכְ ֶׁ ְך ח"ו, ש  ', ְוֵכן ְלֵהפֶׁ '.'ְמאֹוֵרי ֵאש   ֵאש 



 ז ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
, המאורי אש אש בעצמותי""ממרום שלח וזהו חורבן בית המקדש, 

, בגלל "רחל מבכה על בניה"התגברו, בגלל שנסתלקו המאורי אור, ואזי 

 ."ח"ואזי מתגברים מאורי אששהבכיה היא 'הסתלקות מאורי אור', 

: 'רחל טואומר הרבי משיךמ כוונה 'העלמה'., זה ה"וזה בחינת העלמה"

 מי הם 'בניה' של רחל? יוסף ובנימין! -מבכה על בניה' 

צדיק לתתא", כך  –צדיק לעילא, בנימין  –: "יוסף יזוהר הקדוש אומרה 

 כתוב בזוהר.

 ,ממשיך הרבי ואומר: 'רחל מבכה על בניה'; עיקר הולדתו של הצדיק

שבניה כל כך  דייקא היא 'מבכה על בניה', עלהיה מרחל, ולכן  –יוסף 

 נעלמים!

; יוסף הוא שהצדיק כל כך נעלם –רחל בוכה, השכינה בוכה, 'על בניה' 

 ם.מיה כל כך נעליבנש ומיללת על הרי הצדיק, ורחל מבכה

 

 

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

ִחיַנת )ֵאיָכה א(: "ִמ וז"ל שם:  ח , ּבְ ש  ית ַהִמְקּדָ ן ּבֵ ִחיַנת ֻחְרּבַ ה ּבְ י ְוזֶׁ ַעְצֹמַתי", ּכִ ַלח ֵאש  ּבָ ָ רֹום ש  ּמָ
י ַהבְּ  יָה", ּכִ נֶׁ ה ַעל ּבָ ְבִחיַנת: "ָרֵחל ְמַבּכָ קּו ְמאֹוֵרי אֹור, ּבִ ּלְ ְסּתַ ּנִ ֶׁ רּו ְמאֹוֵרי ֵאש  ַעל־ְיֵדי ש  ּבְ ה הּוא ִנְתּגַ ִכּיָ

ִרין ח"ו, ְמ  ּבְ "ל, ַוֲאַזי ִמְתּגַ ּנַ קּות ְמאֹוֵרי אֹור ּכַ ּלְ ִחיַנת ִהְסּתַ " ּבְ ַלח ֵאש  ָ רֹום ש  ִחיַנת: "ִמּמָ , ּבְ אֹוֵרי ֵאש 
"ל. ּנַ  ְוכּו' ּכַ

 עי' בסוף התו' שם, ד"ה 'שייך לעיל, רחל מבכה על בניה'. ט
 עי' זוה"ק פרשת ויצא דף קנ"ג ע"ב. י



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ח
 וזה בחינת העלמה

"שנתעלם היופי והפאר  –וזאת היא 'העלמה'  – "יא"וזה בחינת העלמה

 יש צדיק שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם! ,של כל העולם"

יופי 'לא מרגיש שיש כזה מין  הוא ? כייבמדוע שקוע האדם ב'הבל היופי'

 ! שזהו היופי של כל העולם!'של כל העולם

? כי לא מרגישים את הצדיק שהוא החן יגמדוע שקועים ב'חן של שקר'

 של כל העולם!

 !ידבגלל שאני לא מרגיש, ממילא אני שקוע ב'חן' אחר, ב'יופי' אחר

 –הצדיק הוא היופי והפאר והחן של כל העולם, ומי שנכלל בזה הצדיק 

כזה  –בטלים אצלו כל מיני 'יופי', כל מיני 'פאר', וכל מיני 'חן של שקר' 

 צדיק יש בעולם! הוא היופי והפאר והחן של כל העולם!

, התורה משבחת את יוסף שהיה יפה "ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה"

; הרבי אומר שהפסוק "יפה נוף משוש כל הארץ"וזה בחינת הכתוב:  תואר.

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

ל ָהעשם בהמשך התו' בפנים:  יא ל ּכָ ֶׁ ֵאר ש  ם ַהּיִֹפי ְוַהּפְ ְתַעּלֵ ּנִ ֶׁ ִחיַנת ַהַהֲעָלָמה, ש  ה ּבְ י ֵיש  ְוזֶׁ ֹוָלם. ּכִ
ית ל"ט(: "ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה ִ ֵראש  ְבִחיַנת )ּבְ ּלֹו, ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ל ּכָ ֶׁ ֵאר ְוַהֵחן ש  הּוא ַהּיִֹפי ְוַהּפְ ֶׁ יק, ש  ־ֹתַאר ַצּדִ

יק ָהֲאִמ  ּדִ ה ַהּצַ י זֶׁ ץ", ּכִ ל ָהָארֶׁ ֹוש  ּכָ ים מ"ח(: "ְיֵפה נֹוף ְמש  ִהּלִ ִחיַנת )ּתְ ה", ּבְ הּוא ִויֵפה־ַמְראֶׁ ֶׁ י ש  ּתִ
ל ָהעֹוָלם. ל ּכָ ֶׁ ִחיַנת יֹוֵסף, הּוא ַהִהּדּור ְוַהּיִֹפי ש   ּבְ

 עפ"י תו' ס' אות ג'. יב
 עפ"י תו' ס' שם. יג
 עי' תו' קל"ה, ענין 'נפלאתך אהבתך לי' וכו'. יד



 ט ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
ש כל הארץ" שנאמר בשבח ארץ ישראל, והפסוק "יפה תואר "יפה נוף משו

 .הם ויפה מראה" בחינה אחת

הצדיק כן , ו'יפה נוף משוש כל הארץ'יוסף היה היופי של כל העולם, 

 !הוא ההידור והיופי של כל העולם האמת שהוא בחינת יוסף,

 

 היופי והחן והפאר של העולם

הצדיק שהוא שהיופי של  הכשז - "וכשזה היופי והפאר נתגלה בעולם"

 !"טו"אזי נפתחין העינים של העולםנתפרסם ונתגדל בעולם,  כל העולם

 )חסר קצת(

"שכל מי שנכלל בזה החן האמת של זה הצדיק, שהוא החן והיופי של 

אזי נפתחין עיניו, הוא יכול  – העולם, דהיינו שמתקרב אליו ונכלל בו"

 לראות.

מעתה  – "והעיקר להסתכל על עצמו"מה הוא יכול לראות? אומר הרבי: ו

הוא יכול להסתכל על עצמו! הוא יכול להתבונן ולבדוק בעצמו, היכן הוא 

 אוחז עם מידותיו?!

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

ַהְינּו שם בתו' ס"ז תניינא הנ"ל:  טו עֹוָלם, ּדְ ה ּבָ ּלֶׁ ֵאר ִנְתּגַ ה ַהּיִֹפי ְוַהּפְ ּזֶׁ ֶׁ הּוא ַהּיִֹפי ּוְכש  ֶׁ יק, ש  ה ַהַצּדִ ּזֶׁ ֶׁ ש  ּכְ
ְכָלל ּנִ ֶׁ ל ִמי ש  ּכָ ֶׁ ל ָהעֹוָלם. ש  ֶׁ ִחין ָהֵעיַנִים ש  עֹוָלם, ֲאַזי ִנְפּתָ ל ּבָ ּדֵ ְרֵסם ְוִנְתּגַ ל ָהעֹוָלם, ִנְתּפַ ל ּכָ ֶׁ ה ַהֵחן  ש  זֶׁ ּבְ

ַהְינוּ  ל ָהעֹוָלם, ּדְ ֶׁ הּוא ַהֵחן ְוַהּיִֹפי ש  ֶׁ יק, ש  ּדִ ה ַהּצַ ל זֶׁ ֶׁ ת ש  ִחין ֵעיָניו  ָהֱאמֶׁ ְתָקֵרב ֵאָליו ְוִנְכָלל ּבֹו, ִנְפּתָ ּמִ ֶׁ ש 
 ְוָיכֹול ִלְראֹות.



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ י
הצדיק הוא 'יסוד הפשוט', וממנו נמשכים כל ה'ארבע יסודות', 

אני היכן ולבדוק  ולהסתכל על עצמ יםיכול אזי –וכשנכללים בזה הצדיק 

 ?!טזל מידותיאוחז, היכן אני אוחז בכ

 

 והעיקר להסתכל על עצמו

על סתכל נש עמנוהיטיב ל לצדיק היאמה שמתקרבים ההתקרבות  עיקר

יכול גם אחר כך בהמשך דבריו אומר הרבי, ש. !נו היכן אנחנו אוחזיםעצמ

 ".יז"בגדולת השםלראות ולהסתכל 

הרבי מדבר כאן משלשה סוגי להסתכל בעולם"; ו" ואומר: הרבי ממשיך

"ורואה ומסתכל על עיניו, אזי יש שלשה דברים:  הסתכלויות; כשנפתחין

 עצמו"; "וגם יכול לראות ולהסתכל בגדולת השם"; "ולהסתכל בעולם".

להסתכל על 'תכלויות הראשונות: הסאבל תחילה צריך להסתכל בשתי ה

יכול  –אומר הרבי  –אחרי זה רק , ו'ולראות ולהסתכל בגדולת השם', 'עצמו

 .'ולהסתכל בעולם'גם לראות 

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

ַעל־ְיֵדי שם בתו' ס"ז תניינא הנ"ל:  טז ֶׁ ִסיָמן סו(, ש  ל ַעל ַעְצמֹו, ְוַכְמבָֹאר ְלֵעיל )ּבְ ּכֵ ר ְלִהְסּתַ ְוָהִעּקָ
יק יְ  ִחיַנת: "ַצּדִ הּוא ּבְ ֶׁ י, ש  יק ֲאִמּתִ ּדִ ְתָקֵרב ַלּצַ ּמִ ֶׁ ִכין ש  ָ ּנּו ִנְמש  ּמֶׁ ּמִ ֶׁ ּוט, ש  ש  ִחיַנת ְיסֹוד ַהּפָ סֹוד עֹוָלם", ּבְ

ּדוֹ  ל ַהּמִ ַעְצמֹו ַעל ּכָ ל ּבְ ּכֵ ה ָראּוי לֹו ְלִהְסּתַ ְתָקֵרב ֵאָליו, ַעל־ְיֵדי־זֶׁ ּמִ ֶׁ ָעה ְיסֹודֹות ... ּוְכש  ל ָהַאְרּבָ ת, ֵאיְך ּכָ
ִכין  ָ ּדֹות ִנְמש  י ָכל ַהּמִ ם, ּכִ הֶׁ דּוַע.הּוא אֹוֵחז ּבָ ּיָ ָעה ְיסֹודֹות, ּכַ  ִמן ָהַאְרּבָ

ל ִמי שם בתו' ס"ז תניינא הנ"ל:  יז ל ָהעֹוָלם, ּכָ ֶׁ הּוא ַהֵחן ְוַהּיִֹפי ש  ֶׁ יק, ש  ּדִ ה ַהּצַ ה זֶׁ ּלֶׁ ְתּגַ ּנִ ֶׁ ש  ן ּכְ ְוַעל־ּכֵ
ל ַעל ּכֵ ה ּוִמְסּתַ ִחין ֵעיָניו, ְורֹואֶׁ ת, ִנְפּתָ ה ַהֵחן ָהֱאמֶׁ זֶׁ ְתָקֵרב ְוִנְכָלל ּבְ ּמִ ֶׁ ָכל  ש  ַעְצמֹו, ֵאיְך הּוא אֹוֵחז ּבְ

"ל. ְוַגם ָיכֹול ִלְראֹות ּוְלִהְסּתַ  ּנַ יק ּכַ ּדִ ִכין ֵמַהּצַ ָ ֵהם ִנְמש  ֶׁ ָעה ְיסֹודֹות, ש  ִכין ֵמַאְרּבָ ָ ְמש  ּנִ ֶׁ ּדֹות, ש  ל ַהּמִ ּכֵ
חּו ֵעיָניו ַעל־ְיֵדי ְפּתְ ּנִ ֶׁ עֹוָלם, ַעל־ְיֵדי ש  ל ּבָ ּכֵ ם ּוְלִהְסּתַ ֵ ת ַהש ּ ְגֻדּלַ ת  ּבִ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ל ַהּצַ ֶׁ ֵאר ש  ּלּות ַהּפְ ִהְתּגַ

"ל. ּנַ  ּכַ



 יא ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
התקרב זה עתה מיד 'להסתכל בעולם'... תכף ניגשים  לצערנו, בימינו

לצדיק וכבר הוא מסתכל בעולם, הוא כבר 'מבין' על כל העולם, הוא כבר 

 מבין על הזולת...

זו הרי ההסתכלות השלישית, זו ההסתכלות השלישית! ההסתכלות 

 דות?!הראשונה היא לראות ולהסתכל 'על עצמו', איך אני אוחז בכל המי

הצדיק הוא יסוד הפשוט, וממנו נמשכים הד' יסודות; אדם שמקורב 

ליסוד הפשוט, יכול לראות ולהסתכל איך הוא אוחז בד' יסודות אשר מהם 

 נמשכים כל מידותיו.

מידות, כאלו מידות רעות,  ר של מה בכך, שכן לכל אחד ישזה לא דב

 לא מתעסק בזהבלב האדם, שהאדם חבויים מידות שטותיות, והם כל כך 

 כלל וכלל, לא מסתכלים היכן אוחזים עם המידות.

לא רואה, גם גדולת הבורא הוא  ,ממילא, אדם שלא מסתכל על שפלותוו

 שכן שניהם תלויים זה בזה.

דעם  –זיך, און לויבן  –"שנעדן יש ווארט מהבעל שם טוב הק': 

 את הקדוש ברוך הוא.הלל תאת עצמך, ו תגנה -אויבערשטן!" 

הוא רואה היכן הוא אוחז, כמו כן בעיני רוחו, יותר ככל שהאדם שפל 

 רואה יותר גדולת השם! וכמו כן הוא

לעסוק בשתי ההסתכלויות האדם צריך  דבר ראשוןשאיפה, נמצא 

 יוכל להסתכל גם בעולם. רק מאוחר יותרהראשונות, ו

 



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יב
 אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד

צריך לחשוב  גם הואזה דבר טוב, אבל אמנם בצרכי ציבור, אדם שעוסק 

 על חייו האישיים.

בצרכי ציבור', אבל הזהר שלא לאבד! דע  עוסקאפילו שאתה באמת '

יכשל היכן אתה אוחז, דע היכן אתה אוחז! שכן, גם עסקנים יכולים לה

 .ניםעסק בעבירות, בפגמים, אפילו שהם

ויש  ,": "ולא יקח שוחדיחהקדוש ברוך לא לוקח שוחד! כתוב בתורה

ריך לקחת צוכי הקדוש ברוך הוא : איזה מין שבח זה 'לא יקח שוחד'? להבין

הוא: אדם יכול היות 'עסקן', ולעשות המון מצוות,  הפשטאלא  ?!שוחד

 שעשה. על העבירה חפוכל מצוותיו לא י –אחת אבל אם עבר עבירה 

אדם  בירה היא עבירה, והמצוה היא מצוה;הקב"ה לא לוקח שוחד! הע

ו'עבירה אחת', אם הוא לא ישוב בתשובה על העבירה  ,שעשה 'אלפי מצוות'

 .על העבירה שעשהעל כך דין וחשבון, ידונו אותו  יצטרך לתת ,שעשה

, פטירתי: "כשתכתוב בתורה משה רבינו ביקש הרי מהקדוש ברוך הוא

 ."יטכתוב 'סיבת מיתתי'ת

ד עבירות, שלא י שלא יאמרו שהיו בידו עודואכן, 'במי מריבה' כתוב, כ

 ע איזה אות מאותיות התורה.יאמרו שהוסיף או גר

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

 דברים י' י"ז. יח
 גמ' יומא פ"ו ע"ב, עי' רש"י במדבר כ"ז י"ג ד"ה 'כאשר נאסף אהרן אחיך'. יט



 יג ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
על  ,רואים מכאן שאפילו 'משה רבינו' לא נתבטל אצלו פגם 'מי מריבה'

 אף ריבוי זכויותיו.

 

של 'מי : בעיני משה רבינו היה החטא כיש מדרש, מדרש נפלא מאד

דבר קל, משה רבינו אמר: "כאלו דברים גדולים פעלתי אצל השם מריבה' 

הרי בחטא המרגלים  -רגלים', 'חטא העגל', ושאר חטאים" טא המיתברך; 'ח

ל הדור ; אמנם הדור ההוא לא נכנס לארץ ישראל, אבנגזרה 'גזירת כליה'

ח לפעול אצל הקב"ה מחילה לעם ילמשה רבינו הצ נכנסו. שאחריו כן

וכי דבר קל כזה לא : "בלבו ביא עליהם כליה, חשב משהילא שישראל ו

 ?!"רךאפעל אצל השם יתב

משה: "הדבר קל בעיניך? בעיני משה היה זה חטא קל. אמר לו הקב"ה ל

 ך כי לא דבר קל הוא! כך כתוב במדרש.אנכי ארא

מלשון המדרש משמע, שמשה רבינו לא הרבה להתפלל מיד על חטא זה, 

 שכן אם היה מרבה להתפלל, אזי: "אין דבר שעומד בפני התפילה!".

אפעל  –משה רבינו חשב: "כבר פעלתי אצלו יתברך דברים גדולים יותר 

זה!", משה רבינו לא הרבה להתפלל תכף ומיד. אמר לו  גם עבור פגם

 הקב"ה: "לא, אני אראה לך כי פגם גדול הוא!".

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

 עי' רש"י דברים ג' כ"ט עה"פ "ונשב בגיא וגו' ועתה ישראל" וגו', ובילקוט שמעוני ובספרי שם. כ
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מדברי המדרש משמע שהיה זה  )השואל: כתוב הרי "ואתחנן אל ה' בעת ההוא"?(

מאוחר יותר! מדרש זה מובא במספר מקומות, המדרש מובא גם בשיר 

 השירים.

 

 עון עקבי יסובני

דם כיצד יוכל אדם לתקן מידותיו הרעות אם לא יידע גודל איסורם?! א 

; עד היכן הדברים מגיעים, חומרתהגודל שלוקה במידה רעה, אם לא ילמד 

 דבר קל?!בעיניו זהו כיצד יוכל האדם לתקן מידותיו אם 

היא מהדברים , שהאדם חושב בלבו שהתשובה כא'בעל החרדים' כותב

 כנסת', 'ולהזהר בעניית אמן', וכו','שלא לדבר בבית ה הקלים, אולם באמת,

 אדם בעקביו'!אלו 'דש הדברים דווקא הם הם 'עיקר התשובה', ו

סור שבדבר, היה מרבה על כך בתפילה האדם, אילו ידע גודל האי

וכן הוא בכל מידה ומידה. בזמן שהאדם מיישב דעתו לפני השם  ותשובה.

יתברך ומדבר דיבורים, צריך שישיח כל אשר עם לבבו לפני השם יתברך: 

"רבונו של עולם, יש בי מידה כזאת וכזאת, אתה יודע הרי שיש בי מידה 

 רעה זו".

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

ירמיה נחפשה דרכינו ונחקורה, זה שנאמר במקום אחר והיה עקב  אמר הנביאריש פרק ע"ד:  כא
תשמעון, ואמרו רז"ל שרוצה לומר אם תשמעו ותעשו המצות הקלות שאדם דש בעקביו. ואמר 
הכתוב עון עקבי יסובני, הם העבירות הקלות שדש בעקביו, והכי נמי דרכינו, היינו העונות שאנו 

 .בה עד ה', שאם לא ידע החולה מחלתו איך יבקש לה רפואהדורכים ברגלינו ודשים בעקבינו, ונשו



 טו ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
עים, צריך שיעמיק בכל מידה מידותיו הרבשעה שהאדם משיח ליבו על 

כיר לעצמו כמה חמורה מידה רעה זו, עד היכן מגיעים חומרת ומידה, ויז

 הדברים, נורא מאד.

זרה ממש עבודה  ה, זמידת ה'גאוה' ואף אחד לא יודע על כךשיש בו אדם 

יכול  "תועבת ה' כל גבה לב", ועליו נאמר: "אותו לא אוכל", הקב"ה לא -

 .כבלסבלו

לפני ה' יתברך, שבדבר אדם צריך לדבר כל מיני לשונות מחומר האיסור ה

 כדי שיתחיל להתקדם ולהתעלות.וזה 

, שיש כגעליו אומר הרביא 'בעל גאוה', לחושב שהוא שאדם  ישואם 

 ,שטבועה עמוק עמוק בלב האדםגאוה לפעמים כזה מין 'גאוה שקועה', 

באמת הוא מלא  הוא בכלל לא מבין במידה זו, אבל אלא שהיא מכוסה,

 .בגאוה

פגם  - פגם אוהדעת' הוא: שכל דבר שאני יודע שההענין של 'ישוב 

על כך צריך שיעמיק בזה וידבר  -קדושה; פגם באדם עצמו; פגם בגופו ב

 לפני השם יתברך! 'מיום ליום' ידבר מזה, ויעמיק בזה.

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

 תהלים ק"א ה', ועי' ערכין דף ט"ו ע"ב. כב
ֲאָוה עי' ספר המדות ערך גאוה אות י"ט:  כג ּנּו ּגַ ֵדי ְלָהִסיר ִמּמֶׁ ֲחלֹומֹות, ּכְ ת ָהָאָדם ּבַ ַמְבִהיִלין אֶׁ

יר בָּ  ֵאינֹו ַמּכִ ֶׁ ּנּו, ש  ה ִמּמֶׁ ִהוא ְמֻכּסָ ֶׁ קּוָעה, ש  ְ ִהיא ועי' גם ליקוטי עצות )על תו' י"א(:  ּה.ש  ֶׁ ֵיש  ֲעָנָוה ש 
ן הּוא ָעָנו כְּ  ה ְמֹאד, ַעל־ּכֵ ְדלּות ְמֻבּזָ ַהּגַ ֶׁ הּוא יֹוֵדַע ש  ֶׁ הּוא ָעָנו ֵמֲחַמת ש  ֶׁ ַהְינּו ש  ְדלּות, ּדְ ְכִלית ַהּגַ ֵדי ּתַ

ִביל גַּ  ְ ש  הּוא ָעָנו ּבִ ֶׁ ד, ִנְמָצא ש  ּבֵ ר ּוְלִהְתּכַ ָרָכיו ְלִהְתַיּקֵ יל ַעל ּדְ ּכִ ן ְצִריִכין ְלַהש ְ ְדלּות ְוָכבֹוד, ַעל־ּכֵ
ה ָהַאֲחרֹון ַתְכִלית ַעד ָקצֶׁ ְדלּות ּבְ  ...ּוְלִהְתַרֵחק ִמּגַ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ טז
ה, מנלוקה ביותר, צריך שירבה לדבר משהאדם יודע שבה הוא  וכל מידה

 ביותר. הולגנות

חפץ חזק עצמו, כדי שלא יפול בדעתו, אבל אם לצריך  האדם וודאי אמנם

להתקדם ולהתעלות בדבר מסוים, עליו להרבות בדיבורים  להתחילהוא 

 .כדמענין זה לפני השם יתברך

 

 דיבוריםה מדבר הינהג לבוא מידי ערב לבית הכנסת ו : ר' יונה לבל עליו השלום,)ר' נחמן

הבעל דבר הרי רצה היום להפוך אותי לגוי!  היום הוא כמעט עשה –שלו: "רבונו של עולם  בנוסח

לגוי!", כאלו דיבורים נהג לדבר לפני השי"ת, היו לו עוד דיבורים, דיבוריו היו דיבורים  אותי

 נאים(.

 .כהכמו לפני ידיד טוב אמתי –פריינד!" "אזוי ווי פאר א אמת'ן גוטן 

שעצה זו  ,תבודדותצריך התחזקות, צריך להרחיב הדיבור מענין עצת הה

ה בעינינו 'כמצות אנשים מלומדה' שהאדם רק מחכה לסיים את לא תהי

 השעה: "זהו השעה חלפה לה!" זהו, כבר סיימתי...

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

ִריְך,  עי' חיי מוהר"ן אות תקצ"ג: ... כד ּצָ ֶׁ יַע ְלַמה ש ּ ָבר ִהּגִ ּכְ ֶׁ ְעּתֹו ש  ה ַעל ּדַ י־ֵכן ַאל ַיֲעלֶׁ ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ
ֱאמֶׁ ּוְכָבר ֵא  י ּבֶׁ תֹו, ּכִ ָ ש  ּקָ ל ּבַ ָבר ּכָ ַרְך ָנַתן לֹו ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ִאּלּו ַהש ּ ַרְך, ּכְ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ לּום ּבַ ת ֲעַדִין ין ָחֵסר לֹו ּכְ

ַרְך ְוכּו' ... ַוֲעַדִין ְצִריכִ  ר לֹו ִיְתּבָ ּועֹות, ְוֵאין ְצִריִכין ְלַוּתֵ ַרְך רֹב ְיש  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהש ּ ָאר ֵאצֶׁ ְ ל ִנש  ּכֵ ין ְלִהְסּתַ
ִגְעּגּוִעים ְוַהְפָצרֹות וְ  א ִלְפֵני ָאִביו ּוְלַהְרּבֹות ּבְ ְתַחּטֵ ֵבן ַהּמִ ה ּכְ א ְלָפָניו ַהְרּבֵ ּוָעה ּוְלִהְתַחּטֵ ְעזֹר ִליש  ּיַ ֶׁ כּו', ש 

ִמיד ְמָחה ּתָ ש ִ ה ּבְ י־ֵכן ִיְהיֶׁ ַרְך עֹוד ָועֹוד ְוכּו' ... ַרק ַאף־ַעל־ּפִ ם ִיְתּבָ ֵ  ...לֹו ַהש ּ
"ִאין אנשי מוהר"ן אות ד', מאמר רביז"ל למוהרנ"ת בתחילת התקרבותו:  -עי' כוכבי אור  כה

עט ִזיךְ  ע רֶׁ ַרְך, ַהְינּו ַאזֹוי ִוויא מֶׁ אס ַהאְרץ ַפאר ה' ִיְתּבָ עט ִזיְך אֹוְיס ּדָ ע רֶׁ יט, ַאז מֶׁ ער ּגִ ע ֵזייֶׁ ער סֶׁ  ַווְייטֶׁ
יְטן ְפַרְיְנט ְת'ן ּגִ  ".אֹוְיס ַפאר ַאיין ֱאמֶׁ



 יז ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
עצה זו  ולכןדותו תלויה רק בעצה זו, הרי כל חיותו של האדם, כל יה זו

 'לימוד מקיף', וכן לבקש מהשם יתברך: "תן לי דיבורים חדשים". מצריכה

ואפילו על דבר זה בעצמו שאני מבקש כעת: "שאזכה לדבר דיבורים 

 חדש! !חדששגם דיבור זה יהיה חדשים", 

בפרט שאנו מקורבים לכזה מין צדיק, שהוא ה'פאר' וה'חן' וה'יופי' של 

 כל העולם כולו.

 

 לעיני כל ישראל –ית בראש

הרבי אומר באמת בהמשך דבריו: "בראשית" מרמז על ה'ראש בית', זהו 

"אזי הצדיק שהוא הראש בית. כשהראש בית נתגלה אזי "לעיני כל ישראל", 

 נפתחין העינים של העולם".

אילו היה הצדיק האמת מתגלה, עיניהם של כל ישראל היו נפתחין! אולם 

מה אנחנו רואים?! יהודי, הוא מתפלל, הוא לומד, אנחנו לא רואים כלום, 

הוא יהודי כשר, וכי הוא רואה מה שנעשה אתו?! מה הוא רואה?! ומדוע 

 זה כך? כי הראש בית נעלם!

עליה נאמר: 'מאנה אשר  בוכה השכינה, 'העלמה', זוהי העלמה על זה

 דיק,ציוסף ה !מי הם 'בניה'? אלו הצדיקיםשכן  ,להנחם על בניה כי איננו"

נעלם, עיניהם של כל  אלו הם בניה: 'יוסף ובנימין'! וכשהם נעלמים, הכל

 .ישראל סתומים
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נחמתה  שכן כל: "מדוע הצדיק נעלם!" השכינה הקדושה בוכה ומיללת

 שהצדיק יתגלה לעין כל, שהצדיק האמת יתגלה בעולם. רק הוא

 

 כי יש כמה מיני חן

דבר מאחרים? 'אצלנו' הרבי ואצלנו הרבי כל כך נעלם, מה לנו ל מאחר

 נעלם! אצלנו!

 הרי הוא צדיקה -יזו חיות אפשר לזכות על ידי הרבי אל אם רק נדע

 ה'פאר' של העולם, ה'יופי' של העולם, ה'חן' של העולם.

כל  היופי', שיתבטל בכוחו של הרבי אפשר לזכות שיתבטל כל 'ההבל

 לזכות ל'חן דקדושה'.ה'חן של שקר', ו

יבּות "אכן בתורה א' אומר הרבי:  ִ ים ֵחן ַוֲחש  ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ו ּבָ ָ י ַעְכש  ּכִ

ָרֵאל ָנַפל ל ִיש ְ ֶׁ י ש   , החן האמתי של ישראל נפל, החן נמצא אצלם."ָהֲאִמיּתִ

 יש איזה 'חן אמיתי', איזה 'חן' של יהודי!

ה "הוא:  בתורהעל תורה ס'; לשונו של הרבי פעם נענה רבי נתן  ּמָ י ֵיש  ּכַ ּכִ

ים, ְוֵכן  ִ ֲעִמיָדה, ּוַבֲאִכיָלה, ּוְבִדּבּורֹו ִעם ֲאָנש  עֹוִשים ּבַ ֶׁ ר, ש  קֶׁ ֶׁ ל ש  ֶׁ ִמיֵני ֵחן ש 

ָבִרים ָאר ּדְ ְ ש  ָבר ֵיש  ֵחן ַאֵחר ְמֻיָחדּוְלכָ  ,ּבִ  ".כול ּדָ

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

ים, עי' תו' ס' אות ג':  כו ִ ֲעִמיָדה, ּוַבֲאִכיָלה, ּוְבִדּבּורֹו ִעם ֲאָנש  עֹוִשים ּבַ ֶׁ ר, ש  קֶׁ ֶׁ ל ש  ֶׁ ה ִמיֵני ֵחן ש  ּמָ י ֵיש  ּכַ ּכִ
ִאים ַעל־ְיֵדי ר, ֵהם ּבָ קֶׁ ֶׁ ל ש  ֶׁ ָבר ֵיש  ֵחן ַאֵחר ְמֻיָחד. ְוָכל ֵאּלּו ַהִחּנֹות ש  ָבִרים, ּוְלָכל ּדָ ָאר ּדְ ְ ש  ל  ְוֵכן ּבִ בֶׁ הֶׁ
ֲאווֹ  ה ֵיש  לֹו ּתַ ָמר ... ַעל־ְיֵדי־זֶׁ ְ ֵאינֹו ִנש  ֶׁ ַהְינּו, ִמי ש  ל ַהּיִֹפי". ּדְ בֶׁ ר ַהֵחן ְוהֶׁ קֶׁ ֶׁ ְבִחיַנת: "ש  ל ַהּיִֹפי, ּבִ ֶׁ ת ש 



 יט ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
"דער רבי האט געהאט אויף זיך דעם 'חן של אמת' : רבי נתן ואמרנענה 

דעם חן של אמת, נאר דאנקען גאט וואס איך בין ריין פון 'איך' האב נישט  –

לי את החן אני אין  –'חן של אמת' העל הרבי שרוי היה  –'חן של שקר'!" 

 '.כזשל אמת הזה, אך תודה לקל שאני נקי מ'חן של שקר

 כך העיד רבי נתן על עצמו: "אני נקי מחן של שקר!".

החן "מי שבאמת נקי מחן של שקר, : ואמר רבי אברהם בן ר' נחמן נענה

 מאיר בו!".האמתי 

 –זה לבד צריך זכיה גדולה  לעגם  –בדומה ללבנה, כשהיא 'לבנה נקיה' 

 אזי החמה מאירה בה.

מסתיר, אזי אין כלשהו שכשיש עליה חפץ ושכן, הלבנה דומה לחלון, 

 החמה מאירה בה כראוי.

עם ִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּות ָוואס ִאיז ")ר' נחמן בורשטיין מזכיר שיחתו של מוהרנ"ת:  ער ּדֶׁ אּון ִאיּבֶׁ

א ִאין ִמיר ִסין  ,ּדָ , אּון ַמיין עֶׁ עְרש  עְרִנין ַאְנדֶׁ , אּון ַמיין לֶׁ עְרש  ען ַאְנדֶׁ ונֶׁ אוֶׁ עם ִאיז ַמיין ּדַ ער ּדֶׁ ִאיּבֶׁ

עְרש   ין ִאיז ַאְנדֶׁ ִ עְנְטש  עִדין ִמיט מֶׁ , אּון ַמיין רֶׁ עְרש  ן ּוִבְגַלל ַהִה  - "ַאְנדֶׁ י, ָלכֵּ ׁש ּבִ ּיֵּ ְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּות ׁשֶׁ

ת רֶׁ י ָאָדם ַאחֶׁ נֵּ ת, ְוִדּבּוִרי ִעם ּבְ רֶׁ ת, ַאִכיָלִתי ַאחֶׁ רֶׁ ת, ִלּמּוִדי ַאחֶׁ רֶׁ ִפיָלִתי ַאחֶׁ כן כן, זה כן, זהו (. כחּתְ

 דיבור אמתי.

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

 ָ ל ַהּיִֹפי, ִאש ּ בֶׁ ר ַהֵחן ְוהֶׁ קֶׁ ֶׁ תּוב: "ש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ה, ּכְ ְך ִמּזֶׁ פֶׁ ר. ְוִיְרָאה הּוא הֶׁ קֶׁ ֶׁ ל ש  ֶׁ ה ִיְרַאת ה' ֵאּלּו ַהִחּנֹות ש 
ל".  ִהיא ִתְתַהּלָ

 שו"ס ממוהרנ"ת ז"ל אות מ"ה. -עי' אבני"ה ברזל  כז
 עי' אבני"ה ברזל שם. כח



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כ
בתורה זו  נוקט הרבי בזה הלשון: "ובדיבורו עם אנשים!" בתורה ס'אכן 

 של "ובדיבורו עם אנשים", גם בזה יש חן. מדבר הרבי גם על החלק

ר )ר' נחמן מזכיר השיחה: " ל אֹומֵּ ן ַמֲהַלְלאֵּ ל ֲעַקְבָיא ּבֶׁ ָנה ׁשֶׁ ׁשְ א מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל ַלּמִ ּוַפַעם ַאַחת ּבָ

ׁשֹון ה ַהּלָ זֶׁ ב ְמֹאד ְמֹאד, ְוָאַמר ּבְ ל ְוכּו' ְוִנְתַלהֵּ ּכֵּ ּבִ  :ִהְסּתַ "י ָהָיה ַרׁשְ ּבִ ַדע זֹאת, ַמּדּוַע ָהַרׁשְ ּיָ יָון ׁשֶׁ "י ּכֵּ

"ט ּכֵּ  ַעׁשֵּ "ט ָהָיה ַהּבַ ַעׁשֵּ ַדע זֹאת, ּוַמּדּוַע ַהּבַ ּיָ יָון ׁשֶׁ דֹוׁש ּכֵּ דֹוׁש ָהָיה ָהֲאִר"י ַהּקָ יָון ּוַמּדּוַע ַהֲאִר"י ַהּקָ

ַדע זֹאת, ּוַמ  ּיָ יָון ׁשֶׁ דֹוׁש ּכֵּ נּו ַהּקָ דֹוׁש ָהָיה ַרּבֵּ נּו ַהּקָ ַדע, ּוַמּדּוַע ַרּבֵּ ּיָ ֲא ׁשֶׁ יָון ׁשֶׁ ֲאִני ּכֵּ מֹו ׁשֶׁ ִני ּדּוַע ֲאִני ּכְ

עַ   כן כן. "(.כטיֹודֵּ

 

 "העלמה, העלמה, העלמה..."

כן, היה אומר:  : רבי נחמן טולטשינער בהגיעו למילים 'וזה בחינת העלמה'...(ר' משה)

ר' נחמן  –, כך השתהה במשך מספר דקות "העלמה, העלמה, העלמה!"

 נתן. טולטשינער! הוא שמע זאת מרבי

הוא אמר את הדברים  ?(עם זאת התנועה: ר' אברהם בן ר' נחמן בעצמו גם למד ר' משה)

אביו שמע זאת מפי רבי נתן. כשרבי נתן הגיע למילים בשם אביו, ש

"אט דאס איז א העלמה, העלמה, 'העלמה', לא יכול היה להמשיך בדיבורו: 

 העלמה!".

ש ברוך הוא הוא החיות "הקדובדיבורו ואמר: רבי נתן לאחר מכן המשיך 

 ם!".-ל-ע-של כל העולמות, וחיותו של כל אחד ואחד, והוא כל כך נ

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

 אבני"ה ברזל שם. כט



 כא ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
"הרבי הוא החיות, היסוד של כל העולמות, רבי נתן החל לדבר מהרבי: 

 ם!".-ל-ע-כל מה שיש לכל אחד, והוא כל כך נ

"תורתנו, תפילתנו, שם רבי נתן:  , כותבלואכן בתפילה לימי בין המצרים

הצדיק, שהוא כל תורתו  . רבי נתן הרגיש אתקדושתינו, טהרתנו"חיינו, 

בעצמו כל כך  הכל זה הצדיק! הכל זה הצדיק, והצדיקקדושתו, ותפילתו, 

 נעלם.

היה הצדיק מתגלה, היו עיניהם של כל העולם נפתחין, היו רואים  אלמלא

 כולם היכן הם אוחזים.

 

 מה לנו לדבר מאחרים...

ל הוא כבר לא יכו ,'במידותיו היכן הוא אוחזממילא, כשהאדם רואה '

 .לחלוק על אחרים, הוא עסוק בבעיותיו הפרטיים

אנוש שהרופאים כבר הרימו ידיהם  ל"ע, חולהרואים הרי, אדם שחולה 

ל אחרים?! וכי וכי חולה כזה מסוגל להתעסק בבעיות ש - והתייאשו ממנו

 יתעסק אז וכי 'ההוא לא בסדר'?!מסוגל הוא להתעסק בלגנות אחרים: 

 אנוש?!במצב כה חולה עצמו בו בזמן שהוא  בלחשוב: 'ההוא לא בסדר',

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

נּו, ליקוטי תפלות ח"ב תפלה ל"ג:  ל ֵ נּו, ַעְטרֹות רֹאש  אֹוֵני ֻעּזֵ י ֵעיֵנינּו ּגְ ל ַמֲחַמּדֵ נּו ּכָ י ִנְלְקחּו ֵמִאּתָ "ּכִ
ה ֲאדֹוֵננּו מהֹוֵדנּו  מֹוֵתינּו, ֲהלֹא ֵהּמָ ְ נּו ְורּוֵחנּו ְוִנש  ֵ י ַנְפש  ֵ ְרש  ָ ְך ָיֵמינּו, ש  ינּו ְוֹארֶׁ ֵאֵרנּו, ַחּיֵ נֹו ּפְ ֹוֵרינּו ִזּוֵ

ְמָחֵתנּו, ּתֹורוֹ  ָחמֹוֵתינּו ְוש ִ ְכִליֵתנּו, נֶׁ ְקָוֵתנּו ּתַ ֵתנּו ּתִ ָ ֵתינּו ְקֻדש ּ ֻדּלָ ִפּלֹוֵתינּו. ְוַרּבֹוֵתינּו, אֹורֹוֵתינּו ּגְ ֵתינּו ּתְ
ה ָהָיה ָלנּו". ה ִלְמנּוחֹות ָעְזבּו אֹוָתנּו ַלֲאָנחֹות, אֹוי מֶׁ  ָסעּו ֵהּמָ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כב
אדם שבאמת עסוק 'בעצמו', ויודע 'היכן הוא אוחז', לא יכול לדבר 

ל אחרים!: "אני רואה הרי מה שנעשה עמי, כיצד אוכל לדבר בגנותם ש

 אחרים?!".בגנותם של 

רואים את החסרונות  עסוקים בבעיות של אחרים? כי לאבאמת מדוע 

מדוע לא מודעים לחסרונות האישיים? כי הצדיק נעלם! הצדיק והאישיים! 

ם, אין סתומיעיניהם של כל ישראל  –נמצא תחת העלמה, וכשהצדיק נעלם 

לישראל עינים, הם לא רואים, האדם לא רואה היכן הוא בעצמו אוחז, לא 

 .כלום רואים את גדולת השם יתברך, לא רואים

 

זכורני שהייתי יחד עם חמי ר' אהרן קיבליטשער עליו השלום, שנים רבות 

י. 'ארבע שנים' תאבטרם נישאפילו  ארבע שנים?(במשך : הר' מש)היינו ביחד, 

נישאתי לבתו היינו ביחד, הוא בא הרי לעיתים  בטרם גםמאז נישואי, אבל 

 תכופות לאומן, הוא היה הרי כמו 'אומנער'!

לא, מרחק של חמישים מקיבליטש לאומן הוא די גדול?( : המרחק ר' נחמן)]

קילומטר. המסלול הוא כזה: אומן, טעפליק, קיבליטש, הייסין, לאדיזין, 

 ברסלב, כשהמרחק מאומן לברסלב מגיע למאה קילומטר. 

הדרך, רק דרך טפליק! זאת  )ר' נחמן: נו, כשנסעו מאומן נסעו דרך העיר טפליק?(

 ?(בקיבליטש הוכרחו לעבור )ר' נחמן: גםרה קיבליטש. בהמשך הדרך נמצאת העייו

יסין, אחריה לאדיזין, בהמשך הדרך נמצאת העיירה הי .רק בדרך זו!

 נמצאת ברסלב, זוהי הדרך! ואחריהם

הלכתי  י את כל המסלול הזה?! את המסלול הזהעשיתוכי רק פעם אחת 

 רגלית! גם



 כג ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
 הדרך ויצע?(טירהאוו)ר' נחמן: טולטשין כבר נמצאת בצד השני, 

ע וויבד ע?(וובאיד)ר' נחמן: היכן נמצאת העיירה אוויצע היא כבר דרך אחרת. הרלטי

 דרך אחרת.[ב גם היא זו עיירה קטנה, נמצאת לא הרחק מאומן,

 

תחילת השיחה; עלינו לדעת שיש לנו את הרבי, בקיצור, הבה נחזור 

לראות ולהסתכל,  ,הקב"ה עזרנו, אנחנו יכולים לזכות לעינים פתוחות

נחנו אוחזים! המתנה הכי גדולה היכן א –והעיקר הוא, שנסתכל על עצמנו 

 , שהאדם מודע למה שקורה איתו!היא

כיצד קורה שבנק מכריז על פשיטת רגל וגורם לאלפי יהודים לבכות? כי 

הבנק לא ידע היכן הוא אוחז בעולם! כלפי חוץ נראה היה שזהו הבנק הכי 

ועל בפנים הכל חלוד רקוב ומתולע... יהודים בוכים כשבפ ,יפה בעולם

 ומיללים, יהודים נפטרים מן העולם מרוב צער.

 אדם שלא יודע היכן הוא אוחז כל אחד בפרטיות: נוהג הדבר אצל וכן

משיך להיכול להיות כל כך מרומה, כל כך רקוב, כל כך מתולע, ואף 

 לחשוב שהוא 'משהו'...ו

 

 למעלהכשיש דין למטה אין דין 

"כ'האב רבי נתן היה כל כך מלא בישוב הדעת, עד שנענה פעם ואמר: 

זיך אלצדינג אויסגעמאלט, נאר דעם ערשטן ברוך הבא אין קבר האב איך 

ברוך 'הכל הצלחתי לצייר לעצמי, רק את ה – זיך נישט אויסגעמאלט!"



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כד
 –הראשון בקבר לא הצלחתי לצייר לעצמי! כיצד יקבלו שם את פני  'הבא

 זה לא יכולתי לצייר לעצמי! רבי נתן היה מאד שבור בעיני רוחו.את 

 מה הפירוש מתי? בחייו!! )ר' נחמן: מתי אמר זאת?(

רבי נתן אמר: "הכל הצלחתי לצייר לעצמי! הכל הצלחתי לצייר 

לעצמי!". מעלתו של רבי נתן הייתה כה מופלגת, שהיה לו את הישוב הדעת 

 הזה!

ויקבלו אולם אדם שבטוח שיילכו לקראתו  כשמודעים לכך המצב טוב,

, אוי כמה מר יהיה אז! בפועל רהכשזה לא יק -את פניו ב'ברוך הבא' גדול 

אוי לאותה בושה, אוי לאותה  אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה!

 כלימה! צער הבושה הוא צער שלא ניתן לתאר כלל וכלל.

הוא  ,ו, הוא יודעמיישב דעתו ם שיש לו התבודדות דבר יום ביומואד

יתברך, אדם 'מאוורר' את מוחו משטויותיו, הוא משיח את לבו לפני השם 

 .כזה עשה משהו עם עצמו

אם אפשר לכנות זאת בשם 'תשובה  ;לאהזהר הקדוש מדבר על כך

שלימה'?! הוא עשה תשובה באמצע! הוא עובד! כבר לא יכולים ללגלג 

 השיח לבו על כך. עליו כל כך! הרי בכל זאת עשה משהו, בכל זאת

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

דבכל יומא תבע  - -עי' בהקדמת תיקוני הזוהר )דף ח' ע"ב( "בא להרגך השכם להרגו בצלותא  לא
ן 'כשיש דין למטה אין חובין דבנוי לשחטא לון" וכו'. ועי' גם ליקוטי מוהר"ן תו' ט"ו אות ב', עני

 דין למעלה'.



 כה ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
כשישאלו אותו: מדוע עשית כך וכך?! יראו שבכל זאת שח על כך לפני 

 השם יתברך !

 )חסר קצת(

הוא מעולם  ,חמי, כן (.הפסקתם באמצעו : רציתם מקודם לספר משהו מחמיכםר' משה)

 פעם קרה וכיאחרים! בגנותם של לא דיבר על אחרים! מעולם לא דיבר 

 !קרה לא על יהודי אחר? מעולם שדיבר

היו עוד יהודים שנהגו כך! יהודי שהיה 'מתבודד', יהודי שהיה 'חצות 

ים!: "אין לי זמן של אחר יהודי כזה מעולם לא התעסק בחסרונםאיד', 

 של אחרים!". להתעסק בחסרונם

! אבל להתעסק בחסרונותיו של בוודאי שכן –לדבר יחד בעבודת השם 

 רק אני טוב ומושלם?!...וכי דר והוא לא בסדר", "הוא לא בס השני:

 

 צריך לעיין בתיקון העולם

פעם אחת גזרו גזירה קשה על , ששבאומן שוחחו פעם מענין ,זכורני

שלטונו של  עוד בימיעוד לפני שלטונו של ניקולאיי,  היהודים; היה זה

 ניקוליי הראשון ימח שמו.

 !!!".רהיזלביטול הג "פעלוסמים' שם, ואמרו להם: מפור'הלכו אז ל

שכמה אנשים ישבו בגלל וכי בזה הלשון: "ואמרו ההם נענו המפורסמים 

 ?!".ואכלו אנחנו צריכים לצום בליל יום כיפור במסעדה



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כו
, בגלל בגלל אותם אנשיםאלא נגזרה לא שכל הגזירה  תשובתם היה: תוכן

הללו  עבירות הבעלי; "בגלל ואכלובליל יום כיפור במסעדה אלו שישבו 

 צום?!".מבקשים מאתנו שנ

נקיים  כבר הםכי ם לאזניו של רבי נתן, נענה ואמר: "והרישהגיעו דבמ

 ?!"הגזירה לא קשורה אליהם לגמרי? להם אין שום חלק בגזירה?

"צריך אני לראות  –אומר הרבי  –"כל העולם לא נברא אלא בשבילי" 

העולם, ולהתפלל ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלאות חסרון 

 ?!'אני לא קשור לזה'מר שזה 'בגלל ההוא'? אבל לו - !"לבבעבורם

אותו מפורסם, נענה התבטא לאזניו של רבי נתן, שכך  הםכשהגיעו דברי

', ברשעים את האשמה כולה תלה ב'אחרים ואמר: "וכי ככה מדברים?!"

 כבראנחנו  אך האם – בגלל זה נגזרה הגזירה ,שאכלו בליל יום כיפור

 נקיים?!

נכון, אמנם אנחנו לא כל כך מגושמים, אנחנו צמים ביום כיפור, אנחנו 

נו, מהם יום כיפור, אבל שאר עוולות שיש ל לא נשב לאכול במסעדה בליל

 יודע רק הקב"ה.

כך דבריהם הגיעו לאזניו של רבי נתן, ש )ר' נחמן: מי בא לספר זאת לרבי נתן?(

גדולים!; "וכי בגלל שפלוני אלמוני עשו  ,כן : הם היו גדולים?(ר' משה). השיבו

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

ָהעֹוָלם עי' ריש תו' ה':  לב ֶׁ ש  ִביִלי, ִנְמָצא ּכְ ְ ש  א ּבִ ּלָ ל ָהעֹוָלם לֹא ִנְבָרא אֶׁ ל ָאָדם לֹוַמר: ּכָ י ָצִריְך ּכָ ּכִ
ִביִלי, ָצִריְך ֲאִני לִ  ְ ש  ל ִנְבָרא ּבִ ּלֵ ְסרֹון ָהעֹוָלם, ּוְלִהְתּפַ אֹות חֶׁ ִתּקּון ָהעֹוָלם, ּוְלַמּלְ ָכל ֵעת ּבְ ן ּבְ ְראֹות ּוְלַעּיֵ

ֲעבּוָרם.  ּבַ



 כז ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
כך וכך אנחנו צריכים לצום?!". הסיפור הוא שביקשו מהם לגזור תענית 

 ציבור.

 

 אל תהי מפליג לכל דבר

 ,הרבי לעיר ברסלב ו שלבשנה הראשונה לכניסת ;הרבי אמר באמת

שרוצים לגזור  ן',יקטברו בפטרבורג מענין גזירת ה'פונבאותה שנה די

צדיקים שאמרו: אז גזירות! גזירות! רצו לגייס נערי ישראל לצבא. היו 

"ס'איז א נארישקייט !", אולם הרבי אמר: לגזההדבר כ"הקב"ה לא יעשה 

טעות זו  – אז מען זאגט אזוי, דער בית המקדש איז דאך חרוב געווארן!"

 , שהרי גם בית המקדש נחרב. לומר כך

'הקב"ה לא יעשה זאת'?! רואים הרי שגם בית המקדש  כיצד אפשר לומר

 נחרב.

, היו מבטלים את בדעתםשלמים עמי היו נענה הרבי ואמר: אלמלא 

 .לגמרי הגזירה

"איך האב דאס אפגעשטופט אויף עטליכע און צוואנציג הרבי אמר: 

 .לדרה למשך עשרים וכמה שניםדחיתי את הגזי – יאר!"

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

 עי' חיי מוהר"ן אות ו' ואות רע"ז. לג
 עי' חיי מוהר"ן אות א'. לד



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כח
ברי הרבי נאמרו בשנת תקס"ג, בשנת תקפ"ז יצאו הגזירות לפועל, וד

 נמצא שחלפו בדיוק עשרים וחמש שנים.

"ווען זיי זאלן צובייגן די אויערן און הערן וואס מען  עוד אמר הרבי:

געהאט דאס  עןיננזאירעדט אין פטרבורג אויף אידן, וואלטן זיי נישט 

ל יהודים אילו היו מטים אוזנם ושומעים כיצד מדברים ע –מגידות!" 

 משרת המגידות. עלם חושבי בפטרבורג, לא היו

 

סברו , והיו כאלו ש"הקב"ה לא יעשה זאת" סברה נכנסה למוחם;כזה מין 

 שייכות לצרות. לכלבשלהם אין 

מדברי הרבי משמע להפך!; בתורה שנאמרה בראש השנה הראשון 

"כי צריך כל אדם למגורי הרבי בעיר ברסלב, תורה ה', אומר שם הרבי: 

לומר 'בשבילי נברא העולם', נמצא כשהעולם נברא בשבילי צריך אני לראות 

 ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלאות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם"

 רה הגזירה!עשו כשנגז ק ההפך ממה שאותם מפורסמיםזה בדיו -

אומר הרבי בפירוש: "ולמלאות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם", הרבי 

 אומר שאני מחויב למלאות חסרון העולם, ולבקש רחמים עליהם.

, מדוע אני צריך הדרך שלהם היא לומר "אין לי שום שייכות לדבר!

באמת , שאפילו אם אני י מביניםאך על פי דברי הרב להתפלל עבורם?!",

עליי למלאות חסרון העולם!! כשבעולם יש חסרון כלשהו, עליי  ,לא אשם

 להתפלל על זה!



 כט ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
שישראל חטאו נוספת לכך שהם לא צדקו בדבריהם, היא העובדה ראיה 

משה רבינו לומר: "מה אני אשם? וכי בגלל  היה צריךולכאורה ועשו עגל, 

 ל עבורם?!".שהם עשו עגל אני צריך להתפל

וכן הוא בחטא המרגלים,  !משה רבינו להתפלל עבורם?צריך היה מדוע 

מדוע אני צריך להתפלל עבורם?! שיתפללו בעד וכן הוא במתאוננים: "

 שצדיק יאמר כאלו מילים?! -עצמם! 

 

 ותורת חסד על לשונה

ה זוהי תור – להבתוך חותם'אומר הרי בפירוש בתורה כ"ב 'חותם הרבי  

שתי חמת הצדיקים בשם 'רגלין'? מ מדוע נקראים -בראש השנה  שאנמרה

 ההולכים אחר עצתך! –סיבות, אחת: על שם העצה, וכל העם אשר ברגליך 

שולח אותם בשליחותו. כשיש ח"ו שקב"ה שתים: כי הם שלוחים לה

גזירה על ישראל, הקב"ה מודיע להם הגזירה, ושולח אותם בתור שלוחים 

 להוכיח את ישראל.

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

תֹוְך חֹוָתם. חֹוָתם הּוא וז"ל שם:  לה ש  חֹוָתם, ְוֵיש  חֹוָתם ּבְ ּיֵ ֶׁ ע ש  י יֵ  –ּדַ ִחינֹות ּכִ ש  מֹוִכיֵחי ַהּדֹור, ְוֵהם ּבְ
ּנֹוְתִנין לֹו עֵ  ֶׁ ת ה', ש  ְבָיכֹול אֶׁ ּלֹוְמִדין ּכִ ֶׁ ֵהם ִלּמּוֵדי ה', ַהְינּו ש  ֶׁ ם ש  ֵ צֹות. ַרְגִלין; ְוִנְקָרִאים ַרְגִלין, ַעל ש 

ם יִ  ֵ ָרֵאל, ְלהֹוִכיָחם ּוְלַהֲחִזיָרם ְלַהש ּ ִליחּותֹו ְלִיש ְ ְ ש  ִחינֹות ְוֵהם הֹוְלִכים ּבִ ה ִנְקָרִאים ּבְ ם זֶׁ ֵ ַרְך. ְוַעל ש  ְתּבָ
יָך"  ַרְגלֶׁ ר ּבְ ֶׁ "י ַעל "ְוָכל ָהָעם ֲאש  ִ ֵרש  ַרש  ּפֵ ֶׁ מֹו ש  ם ָהֵעָצה, ּכְ ֵ 'ַההֹוְלִכים ַאַחר ֲעָצְתָך',  –ַרְגִלין, ַעל ש 

"ל ... ְוֵהם, כְּ  ּנַ ִליחּותֹו ְלהֹוִכיַח ּכַ ְ ש  הֹוְלִכים ּבִ ֶׁ ם ַהֲהִליָכה, ש  ֵ ין־ּתֹוָרה, הֹוְלִכים ְוַעל ש  ם ַהּדִ ה ָלהֶׁ ְגלֶׁ ּנִ ֶׁ ש 
ים  ַעת מּוָסר ִנְזָהִרין ְלַהְחּתִ ְ ש  ין. ַוֲאִפּלּו ּבִ יק ַהּדִ ֵדי ְלַהֲחִזיָרם ְלמּוָטב ְלַהְמּתִ ּומֹוִכיִחים ַהּדֹור, ּכְ

ּנּו ַהִחיצֹוִנים... ּלֹא ִייְנקּו ִמּמֶׁ ֶׁ יר, ש   ּוְלַהְסּתִ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ל
פילו כשמוכיחים את ישראל, מסתירים את הדין, הם לא מגלים שיש וא

 כזה מין דין בשמים.

כל זה הוא ההפך הגמור מאלו הטוענים שאינם צריכים לסבול בעד חטאי 

 העולם. הצדיקים הם יועציו של הקב"ה, הם שליחיו של הקב"ה.

 

ל אהפשט הוא כזה, אפילו אם אני רואה למשל חורבנות נוראיים בעולם, 

 כל חלק בחורבן הנורא הזה".אין לי לומר: "אני נקי לגמרי", "לי 

בכל זאת עליך לערוך  אף על פי שהעוולות שהם עושים אינך עושה, אבל

או אז תווכח לראות שאתה לא לגמרי נקי, יש בך עוולות  בדיקה בעצמך.

 העוולות שלך נחשבים לעוולות.גם אחרות, ובשמים 

ת יותר, אינה רפואה למכותיך! אז יש לשני העובדה שעוולותיהם גדולו

 עוולות גדולות יותר! וכי זוהי רפואתך?!

לי לגרום  אמורה ,וכי העובדה שהשני בעל עבירה רחמנא ליצלן ואני לא

נחת רוח?! אמנם עליי להחיות עצמי שלא עשיתי כאלו עבירות חמורות, 

 הרי שלי! זה –אבל ה'פעקל' שיש לי 

גדול הך! ועלי חקציממך הצדיק הגדול ם ג אזי, תנהג בצורה כזאתאם 

 חק ממך!ציהגדול יותר  תמיד –גדול יותר הוכן , ק ממנויצח יותר

אני נהיה איזה  עשה, השנישוכי בגלל שלא עשיתי עבירות חמורות כמו 

'בעל מדריגה'? וכי בגלל שאני לא מחלל שבת, ואני לא אוכל ביום כיפור, 

איזה 'בעל מדריגה'?! אמנם מותר לך להחיות עצמך במה ע"י אני נהיה 



 לא ~~~~~~~~~~~~~~~מטות מסעי תשל"דפרשת 
, כדי שתוכל להחזיק עצמך 'התחזקות 'נארר, שאינך אוכל ביום כיפו

 בעבודת השם, אבל לומר ש'זהו זה'?!

רגע שבא לעולם, עליו לראות לעשות את המוטל עליו! כל אחד, מה

והדבר הראשון שמוטל עליו לעשות, זה להסתכל ולבדוק היטב היטב 'היכן 

 '! היכן הוא אוחז בעולם!במידותיו הוא אוחז

עם הזולת! לדבר עם חברו מהתכלית, ולדבר יחד וכן מוטל עליו להיטיב 

ללמוד  –בלימוד. זהו השבח הנאמר ב'אשת חיל': "ותורת חסד על לשונה 

 ", זהו השבח של אשת חיל!לועל מנת ללמדה

מדבר עם חברי אבל גם בשעה שמדבר עם חברו; לכאורה, מאחר ואני 

להסתכל  מה יש ליאם כן כבר איזה משפיע, ו ביראת שמים, סימן הוא שאני

על עצמי?! אולם באמת צריך האדם לבדוק עצמו היטב היטב, שכן יכול 

 מאד להיות שהוא מטעה עצמו לגמרי.

 

מברכים  ,למשל, 'אנשים כערכנו', קורה לפעמים ששותים כוסית לחיים

כזה נמצא בסכנה שחלילה אחרי סיפור אדם  , והברכה מתקיימת;את השני

אחרי סיפור  ;וברכתו התקיימה את חברו'מפורסם'! שהרי בירך לא יהפוך ל

וי לתת שחלילה לא ידמה בנפשו שהוא ראשרוי בסכנה נורא, אדם כזה ה

 ברכות, שברכותיו מתקיימות.

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

 י' ליקוטי מוהר"ן ריש תו' י"ד.עי' מס' סוכה דף מ"ט ע"ב, ע לו



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ לב
מאחוריו עומד אחד עם הוא אוחז במקל ו – לזאומר הרבי –כמו מקל 

 !רובה, והוא בטוח שמקלו ירה קנה שריפה!!!... ככה זה נראה

 צד ללכוד את האדם ברשתו.לבעל דבר דרכים רבות כי

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

ְזֵאב ְוָהָיה ִמְתָיֵרא עי' חיי מוהר"ן אות תנ"ה:  לז ְך ּוָפַגע ּבִ רֶׁ ּדֶׁ ָחד הֹוֵלְך ּבַ ָאָדם אֶׁ ֶׁ מֹו ש  ל, ּכְ ָ ָאַמר ָמש 
יְק  ּקֹוִרין ּבִ ֶׁ ֵרָפה ש  ין ִעם ְקֵנה ש ְ עֹוש ִ ֶׁ ְך ש  רֶׁ דֶׁ ה ִעם ַמְקלֹו ּכְ יט ַמְקלֹו ְוָעש ָ ִ ּנּו, ְוהֹוש  ה ִמּמֶׁ ִאּלּו הּוא רֹוצֶׁ ס, ּכְ

ֵרָפ  ָחד ִעם ְקֵני ש ְ ה אֶׁ ְך ָהָיה מֹורֶׁ תֹוְך ּכָ ּנּו. ּבְ ֵאב ִמּמֶׁ ְתָיֵרא ַהּזְ ּיִ ֶׁ ֵדי ש  ֵאב ִעם ַמְקלֹו ּכְ ת ַהּזְ ת ִלירֹות אֶׁ ֱאמֶׁ ה ּבֶׁ
הּוא ֲהָרגֹו, ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדעַ  ֶׁ יט ַמְקלֹו ש  ִ הֹוש  ֶׁ ה ש  ֵאב ְוִנְדָמה ָלזֶׁ ת ַהּזְ ה  ְוָהַרג אֶׁ ֵאב ַעל־ְיֵדי־זֶׁ ֱהַרג ַהּזְ ּנֶׁ ֶׁ ש 

ש  ִענְ  ְך הּוא ַמּמָ ל. ּכָ ַמּקֵ ֵאב ּבְ ת ַהּזְ אי ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲהרֹג אֶׁ ַוּדַ י ּבְ ת, ּכִ ֱאמֶׁ ֵרָפה ּבֶׁ יט ְקֵנה ש ְ ִ הֹוש  ֶׁ "ל, ש  ָין ַהּנַ
ֵהם ּפֹוֲעִלים ֶׁ ָכל ּדֹור ָודֹור ש  עֹוָלם ּבְ ים ּבָ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ י ֵיש  ַצּדִ ֻקּדֹות ְלטֹוב ְוָכל  ּכִ ָתם ְוָכל ַהּפְ ְתִפּלָ ַהּכֹל ּבִ

ֲעלּו זֹאת, ְוהּוא ַמּמָ  ֵהם ּפָ ֶׁ ם ש  ה ָלהֶׁ ר ִנְדמֶׁ קֶׁ ֶׁ ל ש  ֶׁ עֹוָלם ַהּכֹל ַעל ָיָדם, ְוֵאּלּו ַהְמֻפְרָסִמים ש  ּבָ ֶׁ ָבִרים ש  ש  ַהּדְ
י ּבֶׁ  "ל, ּכִ ּנַ ֵאב ִעם ַמְקלֹו ּכַ ת ַהּזְ ָהַרג אֶׁ ֶׁ אֹוֵמר ש  ֶׁ ה ש  מֹו זֶׁ י ֵהם ּכְ ים ּכִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ת ַהּכֹל ַרק ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ֱאמֶׁ

 ּפֹוֲעִלים ַהּכֹל.


