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 #(74טייפ מס' קול הנחל, )

 הרבי כבר יגן על כבודו!

משוחחים אודות אנשי שלומינו מהדור הקודם  , בוהמשך שיחה מקונטרס ל"ה בלשה"ק)

 .(שעבדו את השם יתברך במסירות נפש מתוך עניות ודחקות נוראה

כן כן, אה! וכי הנך  )ר' יעקב דב שואל אודות ר' בנימין פארבער ז"ל מברדיטשוב(,

יודע מאלו אנשים אתה משוחח?! איי איי, 'עובדי השם', כאלו עובדי השם! 

ציונו ה משליך עצמו מידי לילה ב'חצות' מעבר לגדר 'בנימין פארבער' הי

 ..ער רב! אוי אוי אוי.'רדיטשובשל הב

 אוי איך שהוא התפלל, אוי איך שהוא צעק! אוי וויי געוואלד, אה, אה... 

מרבה  יה אביוכי מתחילה ה ,סיפר של ר' ברוך ברדיטשוב'ער)ר' יעקב דב: יוחנן גלנט בנו 

 !א, ולאחר מכן היה מתפייח בבכיכן כן ,(- תאנחלה

 

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

ּבּוִרים עי' חיי מוהר"ן אות תקי"א, וז"ל בהשתפכות הנפש אות כ"ג:  א ר ּדִ ...ְוִאם ֵאינֹו זֹוֶכה ָאז ְלַדּבֵ
נִ  ַח, ְוִלְגנַח ּגְ יל ַעְצמֹו ְלִהְתַאּנֵ ִנים ַיְרּגִ ל ּפָ רּות ִלּבֹו ָהֶאֶבן, ַעל ּכָ ּבְ ַרְך ֵמֲחַמת ִהְתּגַ ה ְלָפָניו ִיְתּבָ יחֹות ַהְרּבֵ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ָרחֹוק ְמאד ֵמַהש ּ ֶ כּופֹות ֶזה ַאַחר ֶזה, ַעל ש  ַרְך. ּוְכָבר ְמבָאר ּתְ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ְזּכֶ ּיִ ֶ ְוש 
כֹוִלין ִלְזּכֹות ַעל ּיְ ֶ ה ּתֹורֹות ַמה ש ּ ּמָ דֹוש  "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן" ּכַ ִסְפרֹו ַהּקָ ם. -ּבְ ָ ן ש  ה, ַעּיֵ ָ ְקֻדש ּ  ְיֵדי ֲאָנָחה ּדִ

 



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ד
היה מספר   -שנים מאז נסתלק לבית עולמו מספר כבר חלפו  –יוחנן גלנט 

 לאורו של הרבי:ר' ברוך כיצד התקרב אביו 

לבנו קרא הרי  –ברוך, בטרם התקרב לרבי, היה 'חסיד רחמסטריווקא' 

 'יוחנן', ועוד בטרם התקרב לרבי, נהג להתפלל בקול רם.

בבית הכנסת של  -לחו לעבור לפני התיבה שבית הכנסת נהגו למתפללי 

ברדיטשוב שבעיר בית הכנסת של ה'ברדיטשוב'ער רב'  הברדיטשוב'ער רב.

ברוך; ברוך התגורר במרתף שהיה דומה היה ממוקם בדיוק מול ביתו של 

נהג תפלל לפני העמוד, שכן שי מתפללי בית הכנסת ביקשוהו קבר...ל יותר

 יפה. . העניינים התנהלו כשורה,רםהתפלל בקול ל

לגשת לפני הסכימו לו יותר לא  ,ברם, מרגע שהפך להיות חסיד ברסלב

 העמוד: "הוא לא מתאים לזה!"...

"וכי מעשיי גרועים יותר : לאברכים שם אביו סיפר יוחנן, שפעם אמר

אין זה כי אם בגלל היותי נמנה על אנשיו  - עוד?! מבעבר?! מדוע אינני רצוי

 –והם אכן מתו ב'מיתה חטופה'  הרבי כבר יגן על כבודו!". –של הרבי 

 אותם אברכים שלא הניחוהו לגשת לפני העמוד!

בעבר כיבדו אותי  ,: "לא נהייתי גרוע יותר מבעברטען בפניהםברוך 

מדוע? כי אני  ,לעבור לפני התיבה, וכעת לא מניחים לי לגשת לפני העמוד

ן על כבודו! הרבי כבר יגן על הרבי כבר יג –נמנה על אנשיו של הרבי! 

 !".כבודו

לא, הרבי יגן על כבודו! לא על  ): ברוך אמר "הרבי יגן עליי?")ר' מאיר קרליבך

 מה פתאום 'כבודי'?! -כבודי 



 ה ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
לפני העמוד? רק בגלל שהם מבזים את  "מדוע אינם מרוצים עוד שאגש

'ברוך' הרי לא נהיה גרוע  ;הרבי!", הם לא מבזים אותי, הם מבזים א הרבי!

יותר מבעבר, הסיבה היחידה היא שהוא התקרב לרבי, נמצא שהם מבזים 

 הרבי כבר יגן על כבודו!". –את הרבי 

 

 עוואלד!גא  ,געוואלד הצעקות שלו היו אאיי איי, ר' ברוך, ר' ברוך, 

לא ניגש ; הוא של אביו יארצייטההיה פעם שהגיע לאומן בדיוק ביום 

התפלל הרי בקולי קולות! וכי יכול היה לגשת לפני העמוד? הוא  -לעמוד 

 ה'ובא לציון' ק מ'אשרי ובא לציון'! אני זוכר איך היה נראהניגש ר הואאז 

 ולעשות רצונו"... געוואלד געוואלד! ..."הוא יפתח לבנו בתורתו :אז שלו

באומן היו 'עובדים'! ר' געצ'ע עמד משתומם: "תפילות כאלו הרי 

 תפילות כאלו הרי מעולם לא שמעתי!". מעולם לא שמעתי!

ולעשות רצונו",  –: "הוא יפתח לבנו בתורתו תבערת הלב שלוראו את 

 היה לו ,ב''ל מאד! היה לו , נוראההתלהבותו בתפילה הייתה נורא !אה

 'לב'!

 כל אלו היו תלמידיו של ר' אברהם בן רבי נחמן, אה!
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 כיצד מקרבים את כל העולם כולו?!

ר' ברוך היה חסיד  .(חוזר לסיפור התקרבותו של ר' ברוך כפי שסיפר בנו ר' יוחנן)

, לשוחח שלנו נכנס לבית הכנסתהיה רחמסטריווקא, אבל מפעם לפעם 

 קצת.

 פנה ר' ביקור בברדיטשוב.הגיע רבי אברהם בן רבי נחמן ל בתקופה ההיא

ישבות  זו שבתבשבת! ל: "ברוך, בוא אלינו ואמר בנימין פארבער לר' ברוך

 ".! אתה תהנה!הייאתה תתח - , אדם גדוליהודי עמנו

פצחו  ,כדרכו, וכשסייםבהתלהבות ודיבר  נו, ר' אברהם בן ר' נחמן הגיע

 ...דמעות זולגות מעיניושל שמחה. נעמד ברוך מן הצד כש ריקודכולם ב

 !ללא הפוגההוא בכה 

רסלבער אני בוודאי אהיה 'בואמר: "אמור כך,  לברוך בנימין פארבערפנה 

 !?".בכיצד מקרבים את כל העולם כולו חסיד', אבל

 בתבאותה שאכן, ו בגשתו לר' ברוך.אלו היו דבריו של בנימין פארבער 

 ברוך לאורו של הרבי!התקרב ר' 

בערוב מעתיקי שמועתיו של ר' אברהם בן נחמן(, מ)מאנ"ש בברדיטשוב, ממקורביו ו ]שמערל

כבר לא פגשתי אותו בברדיטשוב. הוא היה עדיין בין ימיו התגורר בגליציה, 

 החיים, אבל התגורר בגליציה[.

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

האט ער זיך מיישב גיווען, מעשה ז' מזבוב ועכביש:  -על פי מליצת לשון ספר סיפורי מעשיות  ב
ער וועט שוין בוודאי זיין א יוד, נאר וואס טוט מען אז מען זאל די גאנצע וועלט מחזיר למוטב 

 זיין, מען זאל זיי אלע ברענגען צום אמת.



 ז ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
בבית המדרש, נחלי דמעות זלגו )ר' יעקב דב: יוחנן סיפר, שבכל עת שאביו למד ליקוטי הלכות 

 אה אה אה! מעיניו!(

: ר' ברוך היה ממונה על כשרות העירוב בברדיטשוב, והיה מכונה בפי כל

 'ר' ברוך פון די עירובין'!

סביבות תובב מידי ערב שבת סברדיטשוב הינה עיירה גדולה, ור' ברוך ה

 לבדוק את כשרות העירוב.העיר 

כיפור, וכל -הוא העמיד קערה בערב יום הייתה זו פרנסה מגוחכת למדי,

 ...גהשליך מטבע פנימהממתפללי בית הכנסת אחד 

. ברוך מתישה ביותרסביבות העיר  דיטשוב הינה עיירה גדולה, והריצהבר

יחד צטרף לקבלת שבת מבש בגדי שבת, וו, לבערב שבת מעבודתוהיה חוזר 

 תפילת ערביתמתפלל ברוך היה כשסיים הציבור את תפילתו, ו עם הציבור,

 .בנו כך סיפר לי יוחנן – ביחידות

עד שהציבור יסיים  ןהמתי'תפילת ערבית' ו ,'קבלת שבת' התפלל עם הציבור

)וזאת משום שהאריך בתפילתו בקולות את תפילתו, ורק אז נעמד להתפלל! 

 ובהתלהבות(.

 

 

 

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

 בענין המנהג של צדקה בעריוכ"פ.פרשת כי תשא תשל"ד,  32עי' קונטרס טעם זקנים  ג
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 אשריך 'בעולם הזה'!

)ר' יעקב דב: יוחנן, בהיותו נער צעיר, ניגש פעם לאביו ושאל בתמיה: "אבא, אתה מתפלל 

מה  –ה'ישועה' הגדולה ביותר זו עבורי  "היכן הם ישעותיך?!". ענה לו אביו:  –כאלו תפילות 

 (.!"דשאני זוכה להתפלל בזה העולם

וא זה , ויוחנן הנמנע ר' ברוך לגשת ולדבר עמהאפילו מ –אמו של יוחנן 

ווך ביניהם; אמו הייתה שולחת אתו לאמר: "אמור לאבא שאין לנו מה יתש

 לאכול?!"

 : "אבא, אמא אומרת שאין לנו מה לאכול!".מילא את שליחותויוחנן ו

ר' ברוך: "יוחנן, וכי מה אעשה? אינני מסוגל לצאת לחוץ! אינני לו ענה 

 !!".מסוגל! אינני לרחובמסוגל לצאת 

 

הוא היה  קוצק בטרם התקרב לרבי?( יחסיד נמנה עלר' ברוך ברדיטשוב'ער )השואל: 

קוצק בטרם התקרב  יחסידכן נמנה על ר' ברוך געצע'ס ו)השואל: חסיד רחמסטריווקא. 

הוא , איצקואופי קוגם ברוך התאפיין ב עיירה קוצק,מוצא אביו היה ב לרבי?(

 חד וחריף, חריף!היה 

 כל אחד מהם היה 'אבן טוב'!

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

ין  עי' ליקוטי הלכות ראש חודש ו' אות י"א: ד י ְזַמּנִ תֹו ּכִ ִפּלָ ל ּתְ ... ַוֲאִפּלּו ִאם ִלְפָעִמים ח"ו לֹא ִיְתַקּבֵ
ַרְך ַעל ֵרב ַעְצמֹו ַלה' ִיְתּבָ ּקֵ ֶ ִנים ִהְרִויַח ש  ל ּפָ ַמע, ַעל ּכָ ְ ָלא ש  ַמע ִזיְמִנין ּדְ ְ ש  ָבר ְיֵדי ֶזה-ּדִ ּום ּדָ י ֵאין ש  , ּכִ

ָרֵא  ל ִיש ְ ֶ רּות ּוְדֵבקּות ש  ר ִהְתַחּבְ ִהיא ִעּקַ ֶ ה, ש  ִפּלָ מֹו ַהּתְ ַרְך ּכְ ק ֶאת ָהָאָדם ַלה' ִיְתּבָ ֵרב ִויַדּבֵ ּקָ ּיִ ֶ ל ַלה' ש 
רּות וְ  ר ִהְתַחּבְ ִעּקַ ֶ ע ש  ְנָיָנא ִסיָמן פ"ד ּדַ ִלּקּוֵטי ּתִ בָֹאר ּבְ ּמְ ֶ מֹו ש  ַרְך, ּכְ ועי' חיי מוהר"ן אות כּו'. ִיְתּבָ

 תקנ"א בענין "זמנין דלא שמע", ועי' ליקוטי הלכות תפלת המנחה ב' אות א'.



 ט ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
ברוך געצע'ס היה קצת חריף, אך היה בו כח אדיר, אה! היה לו כח 

 הדיבור, כח המושך, כשדיברו אתו קשה היה להיפרד ממנו...

במשך כל הלילה עמד ודיבר עמי! בביתו היה מיחם  -פעם בליל שבת 

לדבר ר' ברוך ליל שבת! החל  –הלכתי לביתו לשתות כוס תה ותה גדול, 

, הרפה ממניעד האיר השחר! כל הלילה לא ילה כל הלעמי ושיחתו נמשכה 

 אה!

"העולם הזה הוא 'לא', ואי אפשר ה'פועל יוצא'?  מהו -היוצא לנו מזה 

דיא וועלט איז נישט און מען  לקבלו, תורה ועבודה זה 'כן' ואפשר לקבלו!"

קען זי נישט באקומען. תורה ועבודה איז יא און מען קען דאס יא 

 !הבאקומען

 

)אחד הנוכחים מזכיר את הסיפור שפעם אחת כשהגישה לו אשתו של ר' ברוך ברדיטשובער 

ברוך  ,לבשל, ניחמה ואמר לה: "ראי מחמת שלא היה לה דבר אחרתפוחי אדמה מבושלים לאכול, 

לעומת זאת,  חר כך אני יכול לנוח במנוחת הנפש.וא ,השם לנו טוב, יש לנו תפוחי אדמה לאכול

לרוב טרדותיו  ,אין לו מנוחה אפילו על משכבו ן,וממו כן מרוב נכסיםא מסכן, שפלוני העשיר הו

 ודאגותיו(.

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

שיחות וסיפורים מרבי נחמן טולטשינער ז"ל:  -עפ"י דיבורו של מוהרנ"ת עי' אבני"ה ברזל  ה
לֹוֵמנּו אֹודוֹ  ְ י ש  ֵ ל מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל ִעם ַאְנש  ֶ ה ש  יָחה ֲאֻרּכָ יא ֶוועְלט ַאֲחֵרי ש ִ ְסָקָנא "ּדִ ְכִלית, ָאַמר ַהּמַ ת ַהּתַ

אס ָיאה  עקּוֶמען. ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ִאיז 'ָיאה' אּון ֶמען ֶקען ּדָ ט' אּון ֶמען ֶקען ִזיא ִניט ּבֶ ְ ִאיז 'ִניש 
ן  לֹו, ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ֶזה ּכֵ ר ְלַקּבְ ָ ה הּוא לֹא, ְוִאי ֶאְפש  עִקיֶמען!". )ָהעֹוָלם ַהּזֶ לֹו(. ּבֶ ן ְלַקּבְ ר ּכֵ ָ ְוֶאְפש 

ה ַמְסָקָנא לִ  ֶאְצלֹו ַנֲעש ָ ֶ ְסָקָנא, ַעד ש  ֵעל ִמּזֹאת ַהּמַ ְהיֹותֹו ַנַער, ְוִנְתּפַ "ל ּבִ ַמע ָהר' ַנְחָמן ַהּנַ ָ ְהיֹות ְוזֹאת ש 
בּוק ּוְמֹקָרב ְלמֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל. ִמיד ּדָ  ּתָ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ י
כשהקדוש ברוך הוא עוזר, וכל מחשבתו של האדם דבוקה רק בעלמא 

 דאתי, אזי באמת 'אשרי לו ואשרי חלקו'!

ום אופן אי ; בשועולם הזה אי אפשר לזכות לשום 'אשריך'העם דאגות 

וזוכרים מעלמא  כשהקדוש ברוך הוא עוזר רק וב.אפשר לזכות למשהו ט

 חיותוזו , האדם מרגיש חיות, האדם מלא חיותאו אז  -דאתי, שקועים בזה 

 ותהתקרב לשלהפריע לו! חיות עלולים ש יםשאינה מלובשת בדבר כזאת

 להשם יתברך!

גם ה'חלק השני' היא כזאת, גם היא מבינה שוכשהקדוש ברוך הוא עוזר 

לא מרגישה, היא הרי לא יכולה להרגיש את החיות, אבל  זאת; אמנם היא

 טוב ו אזא –שזוהי כל חיותו  ,אם גם היא מבינה שבעלה הוא כזה מין בעל

 , טוב לו!לו

 

 סוף הכבוד לבוא...

 'נעשית לו עזר'!( –כשהאדם 'זכה'  –)ר' יעקב דב: ר' אברהם בן רבי נחמן נהג לומר, 'זכה'  
 רבי נתן אמר זאת! -לא 

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

ה "ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין : ...עי' שיחות הר"ן אות ש"ח באריכות, ושם באמצע דבריו ו עֹוָלם ַהּזֶ ן ּבָ ַעל ּכֵ
עּוט ְוִלְחיֹות ַתְכִלית ַהּמִ ק ּבְ ּפֵ ֱאֶמת ְלִהְסּתַ ה ּבֶ ְתַרּצֶ ּמִ ֶ ש  י ִאם ּכְ ַנַחת, ּכִ בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה" ִלְחיֹות ּבְ י  ּתְ ַחּיֵ

ַלח ּתֹא ּמֶ ת ּבַ "ל: ּפַ ָנה ַהּנַ ְ ש  ּמִ ם ּבַ ָ ָאְמרּו ש  ֶ מֹו ש  ל ַצַער, ּכְ ל ַעל ַעְצמֹו ּכָ ַקּבֵ ּמְ ֶ ש  ְיָקא ּכְ ָאז ּדַ ֶ ַכל ְוכּו', ש 
יְ  ה ָעֵמל, ָאז ּדַ ם: ּוַבּתֹוָרה ַאּתָ ָ תּוב ש  ּכָ ֶ מֹו ש  ּתֹוָרה, ּכְ י ַצַער ְוִלְסּבֹל ַהּכֹל ְוַלֲעֹסק ּבַ ֲחקּות ְוַחּיֵ ָקא ֵיש  ַהּדַ

עוֹ  ם ּבָ ֵרי לֹו ּגַ ְ ה, ְוַאש  עֹוָלם ַהּזֶ ם ּבָ ֶריָך לֹו ִחּיּות ּגַ ְ ן ַאש  ה ּכֵ ה עֹוש ֶ ם ִאם ַאּתָ ָ תּוב ש  ּכָ ֶ מֹו ש  ה, ּכְ ָלם ַהּזֶ
ה... עֹוָלם ַהּזֶ  ּבָ



 יא ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
; דבריו רבי נתן כךזאת  הסבירמדוע כתוב "נעשית?"  רבי נתן אמר זאת:

, ורבי תחסידי במשפחהגדל התר' ליפא  נאמרו הן כלפיו והן כלפי ר' ליפא;

נהפכה אשתו  ,אצל ר' ליפאולבסוף,  משפחה של מתנגדים.גדל בהתנתן 

ה אף הייתו שינתה אשתו דרכה ואצל ר' נתן לעומתו,למתנגדת גדולה עליו, 

 'עזר'!ו לל

 –עזר. 'לא זכה' שימשה כלא בתחילה נעשית לו 'עזר', ואפילו ש –'זכה' 

 .ז'כנגדו'! רבי נתן אמר זאת כלפיו וכלפי ר' ליפא

 

את רבי נתן, אולם לבסוף חלק לו אביו  –בתחילה אביו הרי רדף אותו 

 "ר' נתן!".כבוד, אביו נהג לקרוא לו עם רי"ש, כזה מין 

ישנו מכתב בו כותב רבי נתן בזה הלשון: "כבוד אבי הוא אצלי מיום א' 

עד היום, השם יתברך יזכנו לקים כבוד אב באמת כראוי, ובשמחה 

 .חמכתב משנות התק"צזהו גדולה...", 

בסוף ימיו של האדם,  באמת! פעמים שה'סוף' ט'סוף הכבוד לבוא'

 הסוף! מגיעאז  –לאחר ההסתלקות רק ופעמים שהסוף הוא 

 

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

 אנשי מוהר"ן אות ל' )ב'(. -עי' כל הסיפור בכוכבי אור  ז
נעי' מכתב ל"א: ... ח ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ָאִבי ֵנרֹו ָיִאיר הּוא ֶאְצִלי ִמּיֹום א' ַעד ַהּיֹום, ַהש ּ ּבּוד ּכְ ם ּכִ ּו ְלַקּיֵ

דֹוָלה ְמָחה ּגְ ָראּוי, ּוְבש ִ ֱאֶמת ּכָ  ...ָאב ּבֶ
 עפ"י לשון גמ' נדרים דף ס"ב ע"א. ט



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יב
"כבוד אלקים הסתר דבר... 'קרא את יהושע', אומר הרבי:  –אכן בתורה ו' 

, אסור לחלוק על כזה מין כבוד! 'אסור', אסור לחקור על הכבוד הזה"

 .י'הסתר דבר', אסור לחלוק

, 'אלוקות' ,שזוכה ל'כבוד אלקים', שכל כבודו הוא רק 'אלקים' אחד

 על כבוד כזה אסור לחלוק, 'אסור'! -ואינו מתכון לכבוד עצמו 

"חקור דבר, לעצמו כבוד מלכים, אזי  שנוטלאדם  –אולם 'כבוד מלכים' 

 הכל חוקרים אחריו, מי הוא זה ואיזהו שחולקים לו כבוד הזה".

עולם בבעיקר  זההעיקר הוא הרי בעולם האמת; 'הכל חוקרים אחריו' 

מקטרגים כש... אולם אפשר איכשהו להסתדר עם זהעוד הבא! בעולם הזה 

, הכל 'מי הוא זה ואיזהו שחולקים לו כבוד הזה?!': בעולם הבא עליו

 ...מדוע?! –חוקרים אחריו, מדוע מגיע לו כבוד הזה 

ה זנמצא שהעיקר  !אם 'כבוד אלקים' כבודו, אזי 'אסור לחקור' ,ברם

 בעולם הבא, בעולם האמת!

של הרבי: "ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו"; 'בני אדם', וכלשונו ה )ר' יעקב דב: העיקר הם

אחד שחלק על הרבי ועל שאר צדיקים, אינו בגדר 'בני אדם' בכלל, שכן 'בני אדם' אינם חולקים 

 על הצדיקים...(.

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

רֹוֵדף ַאַחר שם באות א':  י ֶ י ִמי ש  קֹום, ּכִ ְכבֹוד ַהּמָ ְכבֹוד ַעְצמֹו ּוְלַהְרּבֹות ּבִ ל ָאָדם ְלַמֵעט ּבִ י ָצִריְך ּכָ ּכִ
ָבר",  בֹד ְמָלִכים ֲחֹקר ּדָ ֱאַמר ּבֹו: "ּכְ ּנֶ ֶ ל ְמָלִכים, ש  ֶ א ְלָכבֹוד ש  בֹוד ֵאינֹו זֹוֶכה ִלְכבֹוד ֱאלִֹקים ֶאּלָ ַהּכָ

אֹוְמִרים ְוַהּכֹל חֹוְקִרים ַאֲח  ֶ ה, ְוחֹוְלִקים ָעָליו ש  בֹוד ַהּזֶ חֹוְלִקים לֹו ּכָ ֶ ֹוֲאִלים: ִמי הּוא ֶזה ְוֵאיֶזהּו ש  ָריו ְוש 
ְכבֹוד ַהּמָ  ה ּבִ ְכבֹוד ַעְצמֹו ּוַמְרּבֶ ַמֵעט ּבִ ּמְ ֶ בֹוד ש  ּבֹוֵרַח ִמן ַהּכָ ֶ ה. ֲאָבל ִמי ש  בֹוד ַהּזֶ ֵאינֹו ָראּוי ַלּכָ ֶ קֹום, ש 

בֹודֹו ִאם הּוא ָראּוי ִאם ָלאו, ְוָעָליו ֲאַזי הּוא זֹוכֶ  ֵני־ָאָדם חֹוְקִרים ַעל ּכְ ה ִלְכבֹוד ֱאלִֹקים, ְוָאז ֵאין ּבְ
ה. בֹוד ַהּזֶ י ָאסּור ַלֲחֹקר ַעל ַהּכָ ָבר", ּכִ ר ּדָ בֹד ֱאלִֹקים ַהְסּתֵ  ֶנֱאַמר: "ּכְ



 יג ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
'כבוד אלקים' פירושו, שכל כבודו הוא רק אלקים, הוא מוסר את כל 

על כבוד  -ישי הא כבודו לאהכבוד להשם יתברך, כבודו הוא כבוד אלקים, 

 כזה אסור לחלוק.

 'כבוד מלכים'! –הכבוד לעצמו כל 'כבוד מלכים' הוא, שהאדם נוטל את 

כן  : אנשי שלומינו מפרשים כך? ש'הכל חוקרים אחריו' הכוונה גם בעולם הבא?()ר' מאיר

ל בא .אדם שחולקים עליו בעולם הזה, נו מילאכן, העיקר הוא למעלה! שכן 

מקטרגים עליו: "מי הוא זה? מדוע חולקים לו כבוד אדם שבעולם האמת 

 הזה?!", זהו העיקר.

בעולם הן אכן כן,  'כולם'?!( פירושו –הכל' חוקרים אחריו )ר' אברהם וינצהנדלר: '

 בעולם הבא.הן הזה ו

 

 היית מקיים את 'העקידה'!

 ראש השנה?(ר' ברוך לא הסכים לבנו יוחנן לנסוע לאומן )השואל: באיזו שנה היה הסיפור ש
היה זה בשנות המלחמה, בשנת תרע"ו; בשנת תרע"ז כבר הרגו את 

 ניקולאיי, כבר הייתה הקלה מסויימת.

הגעתי לאומן בחודש אלול  השנה הראשון שלי היה בשנת תרע"ה; ראש

אש  ,בקיבוץ, אולם בשנת תרע"ויוחנן תרע"ד, ובשנת תרע"ה השתתף 

 .ברחובות מלחמה נוראה בערה

ה, ויוחנן היה אז בגיל גיוס לצבא, המלחמה הייתה בעיצומ גייסו אנשים

השלטונות חיפשו אחריו, אנשים גוייסו לצבא; אלו שהתגייסו לצבא  לצבא.

 .מהמלחמה אחוז מהם לא שבו בחיים 99 -



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יד
כל הגברים שמנה כעשרים מליון חיילים,  ,ניקולאיי –הוא הקים צבא 

בחנה בין אדמורי"ם, ראשי השום ללא  ,גוייסו לצבא 81-45ין בשגילם נע 

 להתחמק מהשירות בצבא.שום אפשרות ה תייישיבות וכו', לא ה

מה שהתרחש באותה תקופה היה איום  היה אז כזה צער גידול בנים...

 ונורא, איום ונורא.

לא הרפה יוחנן מצדו אולם השלטונות ידעו כי יוחנן מסתתר היכן שהוא, 

; יוחנן חפץ הרשה לואביו לא ש לאלנסוע לאומן לראש השנה, א מכיסופיו

 לנסוע. הסכים לובנסיעה, אולם אביו לא 

רגע שרגלו של ר' ברוך דרכה על מפתן דלת בית הכנסת, ניגש אליו אך ב

ר' אברהם בן רבי נחמן ושאל: "וואו איז יוחנן", היכן יוחנן? ענה ר' ברוך: 

  לנסוע, אולם אני מנעתי בעדו!". השתוקק"יוחנן אכן 

"אילו היית מביאו הנה, היית מקיים את בי אברהם: אמר לו ר

 העקידה!!!".

רק אמר את רבי אברהם  מיד התייפח ר' ברוך בבכי תמרורים! נו נו נו,

 ...כבר קיבל את שלוברוך המשפט הזה, ו

 !"יא"אבידה שאינה חוזרת

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

י ְלִהְת מכתבי מוהרנ"ת, סי' שס"ב;  -עי' עלים לתרופה  יא ְקָך לֹא ָיכְֹלּתִ ק ֵמֹעֶצם ַאֲהָבְתָך ְלַחּזֶ ַאּפֵ
א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ָנה ַהּבָ ָ ִעְנַין רֹאש  ַהש ּ ָך ּבְ ִלּבְ לֹום ּבְ ָ ּום ְסֵפקֹות ַחס ְוש  ּלֹא ִיְהיּו ְלָך ש  ֶ ֲאָבל וכו',  ּוְלָזֶרְזָך ש 

ְכלַ  לֹום ּבִ ָ ְהֶיה ַחס ְוש  ּלֹא ּתִ ֶ ֵהר ש  ֵהר ְוִהּזָ ִני ִהּזָ ה ּבְ ּו ַרּבֹוֵתינּו יֹוֵתר ִמּזֶ ְרש  ּדָ ֶ נֹות ש  ל ֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ
ֶזה ְפָרט ְלֵעֶסק ָקדֹוש  ְונֹוָרא ּכָ ְמנּו ֲחֵבָריו ְוכּו', ּבִ ּנִ ֶ יָגה ו:( ֶזה ש   ...ַז"ל )ֲחּגִ



 טו ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
היה ! הציון בכך הבחינוציונו של הרבי, השתטחותו על יוחנן, אחרי 

הוא  כזה בעל בכי היה. , יוחנן כבר היה היום בציון!","איי דמעות: ףושט

 היה יהודי שבור נעבאך.

    

 'פלא'ענייני הוא 

סיפור זה היה  (-)אחד הנוחכים: הרבי הרי אמר כבר: "ענייני הוא פלא, האב נוסע אליי 

 רבי יודל.

להצטרף רצה גם הוא , ובנו ר' ישעי' שלום ארבי יודל נסע אז ממדוודיבק

ר' יודל היה עני מרוד ולכן לא לקח  לקחו עמו.לנסיעה, אולם ר' יודל לא 

 עמו את בנו.

נוסע, ש א"ענייני הוא פלא, אב: פנה הרבי לר' יודל ואמרלרבי, נכנס כש

כשבנו חפץ לנסוע, האב אינו חפץ לקחתו אולם כי הוא מאמין בי,  הוא סימן

 עמו!".

 הרבי כבר שילם לו תכף ומיד...

 !יבמאד הפליג בשבחובי מאד אחז מרבי ישעי' שלום, הרבי הר

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

 עי' שיש"ק ח"ב אות ר"ח. יב



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ טז
ר' יחיאל מענדל, זה שעשה אחד בן  ;י' שלום היו שלשה בניםלר' ישע

זלמן אשר  יקותיאל אחד ר'בן  ;יגמפתחות לספה"ק ליקוטי מוהר"ןאת ה

 ובן נוסף ר' יונה. בסה"כ שלשה בנים. ;ארבה של מדוודיבקכ שימש

)מזקני חשובי סקע דאשיוור' דוד צבי  -ר' דוד צבי היה בנו של ר' יוסף יונה 

 אנ"ש באומן(.

: הוא )ר' מאירמדוע? כי היה עני מרוד!  ?(עמו : מדוע לא לקחו ר' יודל)ר' מאיר

ר' יודל היה עני מרוד!; וכי שימש כ'רבי'?!  שימש כ'רבי' והיה עני מרוד?!(

 בסה"כ היו כמה אברכים שנסעו אליו לעיירה בה התגורר.

לאחר פטירתו של ר' פנחס מקוריץ  כן שימש כ'רבי'. בטרם התקרב לרבי

; ב, שם הנהיג עדת חסידים גדולהאשימונה ר' יודל לכהן כ'רבי' בעיירה ד

 , היו לו חסידים חשובים!ידר' בער ר' שמואל אייזיק היה אחד מחסידיו, וכן

לייב  ר' יודל בעצמו היה תלמידו של פנחס מקוריץ, וחתנו של ר'

 לשמש כרבי! טראסטיניצער! הוא היה ראוי

ילא קיבל גם 'מעמד' כלשהו. אולם רבי, ממכ אחרי שהתקבל ושימש

 רגע שנהיה 'ברסלבער חסיד', יותר לא שימש כרבי.מה

 כלל!ב, אי אפשר להבין זאת אוי אוי אוי

 

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

, הנדפס רצ"ל המפתחות מספרי ליקוטי הלכות, מסודרים עפ"י התורות שבספר ליקוטי מוהר"ן יג
בסוף ליקוטי מוהר"ן, ובליקוטי מוהר"ן דפוס ארה"ב תשכ"ה מצורף שם גם הקדמה קצרה ממנו. 

 כמו כן חיבר קונטרס 'שיר ידידות' על גדולת רביה"ק ז"ל.
 כ"ב. -אנשי מוהר"ן אות י"ט  -עי' כוכבי אור  יד



 יז ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
 מהאמת לא אסוג!

המגיד מטירהאוויצע כי  ,עולה פשוט חשבוןשמ גדול הוא,ההפלא 

 !טוהתקרב לרבי בהיותו 'בן שבעים שנה'

שנה בה אותה בפטירתו, והוא נפטר בשנה המגיד היה הרי בן תשעים 

אחת מאוחר יותר, יש אומרים שהוא נפטר שנה  שנת תקע"א. –נפטר הרבי 

חלה התקרבותו לרבי האבל לא יותר מזה. בפטירתו היה בן תשעים שנה, כש

 בשנות הנו"ן, ה'תק"נ. עוד

 חלה והתקרבותו הלגיל שבעים, וכזה מין צדיק, הגיע כבר יהודי ש

בראשית הנהגתו של הרבי, עת נכנס הרבי להתגורר במדוודיבקא; לכל 

 היותר היה אז הרבי אברך בערך בשנות העשרים לחייו.

'אברך בן עשרים', והמגיד זקן 'בן שבעים היה ובשנים הללו, כשהרבי 

פנה המגיד  .טזיה אצל כל גדולי ישראל, אצל כולםשנה', וזה אחרי שכבר ה

י לרבי ואמר:  אי, יֹוִרים ּבִ ַוּדַ י ּבְ ּנִ ל ָהעֹוָלם ּוִמּמֶ יִרים ַעְצְמֶכם ִמּכָ ם ַמְסּתִ "ַאּתֶ

נָּ  ּיִ ֶ יִרּיֹות, ֵמָהֱאֶמת לֹא ֶאּסֹגּופֹוְצִעים אֹוִתי, ֲאָבל ש  ל ּגּוִפי ּבִ "ִאיר  ".!ֵקב ּכָ

אר ִמיר  אי ִאיר ֶוועט ִזיְך פַּ ּדַּ אְנֶצע ֶוועְלט אּון פּון ִמיר אַּ וַּ י גַּ ְלט ִזיְך פּון ּדִ האַּ ּבַּ

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

י ְיקוּ אנשי מוהר"ן אות כ"ד:  -עי' כוכבי אור  טו יק ַרּבִ ּדִ יְרָהאִוויָצא ְזצּוַק"ל ָהַרב ַהּצַ יד ִמּטִ ּגִ ִתיֵאל ַהּמַ
ַחת ַאְדמֹו"ר ַז"ל, ְוַלֲעֹמד ִלְפנֵ  דֹורֹו ְלַהְכִניַע ֶאת ַעְצמֹו ּתַ ּבְ ֶ ל ַהְמֻפְרָסִמים ש  יֹוֵתר ִמּכָ ר ָזָכה ּבְ ֶ י הּוא ֲאש 

י ְמֹקָרָביו ְויוֹ  ֵ ה ֵמַאְנש  ֵאיָמה ָוַפַחד, ְוַגם ַהְרּבֵ תֹו ּבְ ָ ְצֵאי ֲחָלָציו ִנְתָקְרבּו ַעל ָידֹו ַלַאְדמֹו"ר ַהְדַרת ְקֻדש ּ
 ַז"ל...

 עי' חיי מוהר"ן אות תר"ז. טז



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יח
אל ִאיְך  אְסן זָׁ ָׁ אִניט ִמיר, צּו ש  יְסט ִמיר אּון ֶמען רַּ ִ אְלְטן, ֶמען ש  אהַּ ט ּבַּ ְ ִניש 

עם ֱאֶמת וֶ  ֶוועְרן ט אַּ פּון ּדֶ ְ  ".יזאּפְ רָׁ ועל ִאיְך ִניש 

בן שבעים שנה, צדיק בן יהודי  !,חידוש נפלא, חידוש נפלא מאד זה

כבר היה אצל כל גדולי ישראל; בהסתלקותו של הבעל שם ש שבעים שנה

טוב היה המגיד בשנות הארבעים לחייו, ומן הסתם אף היה אצל הבעל שם 

 טוב הקדוש!

, אבל זה ידוע שהוא חי בשנים הללו, ואם א יודעים עליואמנם כמעט ול

גם בשעת הסתלקותו של הבעל שם טוב היה בן ארבעים, סביר להניח ש

ריטש, אולם פרטים אלו אינם ביקר אצל הבעל שם טוב, וכן אצל המגיד ממז

 בוודאות מוחלטת. נאמרים

 אתם מסתירים עצמכם" שיהודי מבוגר כל כך יאמר לאברך בן עשרים:

מכל העולם וממני בוודאי, יורים בי ופוצעים אותי, אבל שינקב כל גופי 

המגיד הבחין תכף בעובדה שהרבי מסתיר  ;"!ביריות, מהאמת לא אסוג

 .לא תסתירו עצמכם ממני!""אתם  ולכן הפטיר: ,עצמו

אִניט ִמירבאידיש " יְסט ִמיר אּון ֶמען רַּ ִ  פירושו: פוצעים אותי. "ֶמען ש 

הוא הבין כי תהיה עליו  - "יורים בי ופוצעים אותי"? אומרולמה התכוון ב

 התנגדות, חולקים!

טובים, שני צדיקים,  כזה רבי נחום מטשרנוביל, הם היו שני ידידים -ואכן 

מה מצאת באברך " :הולך המגיד ובוחר לו לרבי 'אברך צעיר' גדולי ישראל,

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

 עי' שיח שרפי קודש ח"ו אות נ"ד. יז



 יט ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
התכוון כשאמר לכך בדיוק  – "היה הרי מלא בגדולי עולם?!הזה? העולם 

 "יורים בי ופוצעים אותי!".

יִרּיֹות, ֵמָהֱאֶמת לֹא     ל ּגּוִפי ּבִ ֵקב ּכָ ּנָ ּיִ ֶ י ּופֹוְצִעים אֹוִתי, ֲאָבל ש  יֹוִרים ּבִ

 ".!ֶאּסֹג

 זהו הרבי! זהו הרבי! 

המגיד, כשראה את התורה "אמור אל הכהנים" בכתב ידו של הרבי, נענה 

זה גבוה מזהר! גבוה  - תיקונים?"מה אומר לכם? זה זוהר? ואמר: 

 !".יחמתיקונים

 כך התבטא המגיד בראותו את התורה "אמור אל הכהנים".

 

כשהרבי היה תורה ב' נאמרה  : ידוע מתי אמר הרבי את תורה ב'?(השואל)

 ב'זלאטיפאליע', אחרי שובו מארץ ישראל.

תורה ד' נאמרה גם  ה' נאמרו בטרם נכנס הרבי לברסלב; תורות א' עד

 היא במדוודיבקא.

נאמרו  ,רובם של התורות ,פס כיוםהליקוטי מוהר"ן הנד רוב רובו של

תורה ע"ג, וכמה שיחות שנאמרו  ובו של הרבי מארץ ישראל. חוץלאחר ש

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

ושמענו בשם הרב הקדוש וכו' מוהר"ר יקותיאל ז"ל הרב עי' פרפראות לחכמה סי' ט"ו אות ז':  יח
ועיין בו כמה פעמים כסדר זה אחר )תו' ב'(,  המגיד מטיראוויציא שראה פעם אחת את המאמר הזה

זה כשהיה בכתובים עדיין, והפליג מאוד בשבחיו, וכמדומה שאמר עליו שהוא כמו זוהר ותיקוני 
 פרשת נשא תשל"ד. - 85. ועי' מזה בקונטרס 'טעם זקנים' זוהר הקדוש וכו' וכו'



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כ
בליקוטי מוהר"ן, רובם של התורות  ם הם לפני נסיעת הרבי לארץ ישראל,ג

 .יטנאמרו אחרי נסיעת הרבי לארץ ישראל

בשנת תקנ"ח היה הרבי בארץ ישראל, ובאלול שנת תק"ס יצא הרבי 

 לברסלב. לזלאטיפאליע, ובאלול שנת תקס"ב נכנס הרבי

בעיירה  בשנת תק"ס התקיימה שמחת הנישואין של אדל'ע בתו של הרבי

 החתונה התקיימה אף היא בחודש אלול.וחמלניק, 

כנס מיד לאחר החתונה לא שב הרבי לביתו שבמדוודיבקא, אלא נ

אלא הרבי לא נטל רשות מאף אחד,  .בחודש אלולהיה זה  לזלאטיפאליע,

 לזלאטיפליע.נכנס מיד לאחר החתונה 

אמר  בעיירה זלאטיפאליע.מגידותו של המגיד מטירהאוויצע הייתה גם 

המגיד לרבי: "אילו הייתם אומרים לי לפני כן, הייתי משתדל שיקבלו את 

 !".כבי אמר הרי: "אינני יכול לחכותפניכם בכבוד הראוי!". אבל הר

      

 כי בא, כי בא...

 ימי רצון! !משליש חודש חלף כבר, אלול למעלהכבר י"א אלול, היום 

 הנה הוא בא, הנה הוא בא, יום הדין!". –"כי בא, כי בא רבי נתן אמר: 

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

 עי' הקדמת ליקוטי מוהר"ן. יט
 עי' חיי מוהר"ן אות קי"ד. כ



 כא ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
הנה הוא בא, הנה הוא  ",כי בא לשפוט הארץ "כי בא, -פעמיים 'כי בא' 

 בא, יום הדין!".

 נו, שהקדוש ברוך הוא ירחמנו.

אלא על ידי ה'דיבור'.  – כאאומר הרבי – "לא נתקררה דעתו אלא בחוה"

 לקרר עצמו זה רק על ידי ה'דיבור'!.

 

 'הלבנה באתה בקובלנא לפני החמה' 

ֻקְבָלָנא ִלְפֵני  סי' תפ"א( –עבודת השם לה  )מתוך שיעור בחיי מוהר"ן ֲאָתה ּבְ ָבָנה ּבָ ַהּלְ

ה, ְוִהיא ְצִריָכה  ּיֹום ּוִבימֹות ַהַחּמָ ָרּה ּבַ ת ִעּקָ ֶ ש  ּמֶ ַ ה ְמש  ַהַחּמָ ֶ ר ש  ֶ ֲאש  ה, ּבַ ַהַחּמָ

ֹחֶרף, וּ  ש  ּבַ ּמֵ ַ ים ּוַבּקֹרְלש  ילֹות ָהֲאֻרּכִ  .ַבּלֵ

. ה ָלּה ַמְלּבּוש  ֲעש ֶ ּתַ ֶ ָסה ש  ה ְמַפּיְ ִטים  ְוָהְיָתה ַהַחּמָ בני  -ב"ג ְוָקְראּו ְלָכל ַהַחּיָ

א")ר' אברהם ויצהנדלר: אומרים  .גילה אְוונָׁ בֹוי ְגלַּ ְ טובים' ברוסית. חייטים , היינו '"ּבּוְלש 

ּוִבים,  (.ורלוי"צ מתמיה ע"ז ואומר שהר"ת הוא בני גילה דֹוִלים ַוֲחש  ְרצֹונֹו לֹוַמר ּגְ

ֵאין  ֶ ים ֵליֵלְך. ְוָאְמרּו: ֵמַאַחר ש  ַטּנִ ִטים ַהּקְ ם ַהַחּיָ , ְוָרצּו ּגַ ֹות ָלּה ַמְלּבּוש  ַלֲעש 

ח  ר ִלּקַ ָ ִאי ֶאְפש  ֶ יבּו ש  ִ "ל ְוֵהש  ִטים ַהּנַ קֹוְרִאין אֹוָתנּו ֵאין ָלנּו ֵליֵלְך. ּוָבאּו ַהַחּיָ

דֹוָלה, ַעלָלּה ַמְלּבוּ  ה ְוִלְפָעִמים ּגְ י ִהיא ִלְפָעִמים ְקַטּנָ ן -ש  ּכִ ר ְלַכּוֵ ָ ן ִאי ֶאְפש  ּכֵ

ָתּה.  ִמּדָ

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

, ְמָקֵרר ֶאת ֲחִמימּותֹו מוהר"ן תו' י"ט אות ה': עי' ליקוטי  כא ֹון ַהּקֶֹדש  ֵלמּות ְלש  ְ ש  לֹו ש  ּיֵ ֶ י ִמי ש  ּכִ
ה' ַחּוָ ְתָקְרָרה ַדְעּתֹו ּבְ ּנִ ֶ אן ש  ַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי", 'ִמּכָ ְבִחיַנת: "זֹאת ַהּפַ ... ּבִ ֹון ַהּקֶֹדש  ְלש   .ּבִ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כב
יבּו  ִ . ֵהש  ְלּבּוש  ּו ַהּמַ ָתּה ְוַיֲעש  נּו ִמּדָ ֵהם ְיַכּוְ ֶ ים ְוָאְמרּו ש  ַטּנִ ִטים ַהּקְ ּוָבאּו ַהַחּיָ

דֹוִלים ֵאין יְ  ִטים ַהּגְ ם כֹוִליםָלֶהם ִאם ַהַחּיָ  .ֵאיְך ּתּוְכלּו ַאּתֶ

עלומה, שכן הרבי מדבר מ'חמה' ו'לבנה', אבל בכל  זוהי שיחהאמנם 

 .זאת ננסה לבאר קצת

עיקר  - ה ידוע שגדולי עובדי השם, תלמידי הבעש"ט, כל הגדוליםז

 .כבעבודתם הייתה בחורף, בלילות החורף הארוכים

'קיץ' נקרא 'יום', שאז הימים  יום ולילה'; –'קיץ וחורף  :הם אכן נקראיםו

 .כגו'חורף' נקרא 'לילה' ,ארוכים

רואים הרי שעיקר עבודתם הייתה בלילות החורף הארוכים, לילות אלו 

 !כדבאמת 'לילות הזהב', 'די גילדינע נעכט' מכונים

 

 'והייתה מפייסתה שתעשה לה מלבוש'

ה" ּמָׁ חַּ א ִלְפֵני הַּ נָׁ ֻקְבלָׁ ה ּבְ ֲאתָׁ ה ּבָׁ נָׁ בָׁ ּלְ לבנה מרמזים על הצדיק החמה וה -" הַּ

 .כהותלמידו

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

משיחות הר"ן סי' ש"א:  כב ְ ש  י ּבִ ַמְעּתִ ָ ֹחֶרף ָלקּום "ש  ְרֵאִלי הּוא ּבַ ש ְ ר ֲעבֹוַדת ִאיש  ַהּיִ ִעּקָ ֶ ָאַמר ש  ֶ ֹו ש 
ֲחצֹות ַלְיָלה וכו'"  .ּבַ

 עי' ליקוטי הלכות הל' השכמת הבוקר ה' אות ט'. כג
 מאמר רבי פנחס קאריצער זצ"ל, מוזכר בשיחות רלוי"צ ז"ל כמה פעמים. כד
 עי' ליקוטי מוהר"ן תו' ו' אות ה', ותו' קנ"ג. כה



 כג ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
התלמידים כי עיקר ה'עבודה'  לומדיםמאחר ותכף בתחילת התקרבותם 

צריכים הם לצאת בהם  ,היא בימות החורף, בלילות הארוכים והקרים

משיחים הם את ליבם לפני החמה: "כיצד יעשו עבודה  שדות וליערות.ל

 כזאת?".

בלילות  שעיקר ה'עבודה' –הם יודעים שהחמה בעצמה אומרת כן 

: קור מקפיא. שאלתם בפיהםששורר בחוץ כשבלילות הארוכים, , הקרים

 "כיצד יעשו עבודה כזאת?!".

היה  ,בלילות החורפיים ,יערותהתבודד בלובאומן, אלו שחפצו לצאת 

יים גבוהות, ומשהו להם נעלהעניק שדאג להם למלבושים. הוא  כויהודי

כין עבורם. זה מה שה עים מחממים,, וכובלחמם את הרגלים. פרוות עבות

 עזרה גשמית. הייתה זו

החורף כשבחוץ שורר קור עז, מוכרחים  בלילותאדם שיוצא ליערות 

יוכל לשרוד את בלבוש כזה שלצייד אותו בלבוש מחמם, בנעליים טובות, 

 הקור.

שעיקר העבודה היא  ,לומדים מרבם תלמידיםומכיון שה'לבנה' אלו ה

שרק כל צד לו, מקפיאקור בהם שורר בלילות החורף, בלילות הארוכים 

 פונים תמיד קר; במקוה קר, בבית הכנסת קר, בבית קר.

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

 .35ה"ה ר' דוד הייסינער ז"ל, עי' קונטרס טעם זקנים  כו



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כד
אתו יוכלו אשר  ,'מלבוש' כזהידאג להם לשהוא  לתלמידיו, הצדיקאומר 

בכדי שיוכלו לשרוד את  דה המוטלת עליהם!;והעב את לשרוד ולעשות

 לדאוג להם למלבוש!. הצדיקמוכרח  –הקור 

נו, אבל המלבוש שהצדיק מכין להם; כתוב באמת בחיי מוהר"ן, 

 .כזבמתנה הצדיק מלבושנותן לו שכשאחד צריך למלבוש, 

כשמכסים את  - הצדיק נותן לתלמידיו כאלו כוחות; כמו אדם שקר לו

כן הצדיק נותן למקורביו החדשים שצריכים לצאת  -גופו הוא מתחמם 

נוסך בהם הצדיק כאלו כוחות, שמחממים את  -ולעשות את 'העבודות' 

 נפשם ממש כמו מלבוש!

 

 'אי אפשר לכוון מדתה'...

. מה שאין תדירהמלבוש  נומשישבדרך כלל  – מלבוש אדם שתופרים לו

אינו מלבוש רגיל, שכן כן אצל הצדיק; המלבוש שהצדיק נותן לתלמידיו, 

 כמה וכמה עליות וירידות. אדםה לעבור על יםביום אחד יכול

ריך אדם שצמלבוש של התחזקות. וזקוק הרי ל –צריך התחזקות שאדם 

מלבוש של התעוררות. כיצד אם כן יוכל הצדיק זקוק הרי ל –התעוררות 

ים להעניק לו מלבוש אשר ישמש אותו תדיר? הרי פעמים הוא גדול, ופעמ

 הוא קטן?! 

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

'האורח'  -רצ"ל בחיי מוהר"ן אות פ"ה, במעשה 'אורח נכנס לבעל הבית', מבואר שם שהצדיק  כז
 נותן מלבוש לה'בעל הבית', היינו המתקרב אליו, עיי"ש כל הענין. -



 כה ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
לתת מלבושים מנמנעים אינם יכולים, הם  'גדולים'ולכן באמת, דווקא ה

זה  - "תמימות ופשיטות" הכוונה 'קטניםאצל הרבי '! רק ה'קטנים'; כאלו

 נקרא 'קטן' אצל הרבי!

לים! בפרט שיש לא יכובאמת הם ו –ה'גדולים' הכוונה 'עבודות גדולות' 

שאר הצדיקים בכלל לא  להשם יתברך;רבים מעם ישראל שאותם לא קרבו 

ופעם , ה 'כך'פעם זהרי  לעזור להם,יוכלו "כיצד ; כחרחוקיםאנשים קרבו את 

 ?!'כך' זה

, מקרבת את מימות ופשיטות'הדרך של 'ת -ה'קטנים' באמת אלו אבל 

כשהוא  .דרך זו מעניקה לו מלבוש, ה לחמם את נפשויכול כולם! דרך זו

וכשהוא זקוק  !התחזקותמלבוש של לו  הוא מעניק –התחזקות ל זקוק

 מעניק לו מלבוש של התעוררות!להתעוררות, הוא 

ב'שבועות הגדול' אצל רבי נתן, כשכל אנ"ש התקבצו אצל רבי נתן, נענה 

"אנשים נוסעים ובאים, זה מאד: הסתובב מודאג רבי נתן  ;ואמרנתן רבי 

חלילה אם יתחלפו ביניהם זה לא צריך 'התחזקות', וזה צריך 'התעוררות', 

 !".טוב

בגשמיות ש שםכ סה את הגוף בצורה ראויה.שהוא מכ –'מלבוש' פירושו 

 ...עוד לא טעמתם 'קור רוסי' מהו לתפקד כראוי;אדם שקר לו, אינו מסוגל  –

גופך את לא תצליח לחמם לעולם  ;במקוה קר, בבית קר, בבית הכנסת קר

 נו בנמצא, תמיד יהיה לך קר!מעט אוכל חם אי אפילוו ,כראוי

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

 עי' ליקוטי הלכות הל' השכמת הבוקר ד' אות ט"ז. כח



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כו
היה זה יש האדם!מוכרחים למשהו 'רוחני' שיחמם את  ,אשר על כן

שמש כ'תנור' המחם את האדם! והצדיק נותן באמת כזה ו, משהו שיחמימות

 מין רוחניות!

ואילו הדרך של 'תמימות  דול' אינו יכול לספק מלבוש כזה,דוקא 'הג

דרכו של הרבי מספקת  !מלבוש כזההיא יכולה לספק דוקא  -ופשיטות' 

 !כטל זמניםמלבושים כאלו בכל העיתים ובכ

 –פעמים מספר צריך האדם להחליף מלבושיו  אחד יש פעמים שביוםו

 ביום אחד! 

 

 'זה בחמלת ה' עליו'!

אך אינו יכול  ,האדם, כשהקדוש ברוך הוא בעזרו והוא עומד להתפלל 

: "אכלה טינא ללכוון בתפילתו כראוי; בתורה ד' מפרש זאת הרבי כך

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

יק ַעלעי' ליקוטי הלכות הל' נדרים ד' אות ו':  כט ּדִ י ַהּצַ ְבִחיַנת -ּכִ ַתְלִמיָדיו, ּבִ ַעת ּבְ ִאיר ַהּדַ ּמֵ ֶ ְיֵדי ש 
ְחּתֹונֹות ְמֹאד ְמ  ַמְדֵרגֹות ַהּתַ ָכל ָהָאֶרץ, ֲאִפּלּו ּבְ בֹודֹו ּבְ ַרְך ָמֵלא ּכְ ה' ִיְתּבָ ֶ בֹודֹו, ש  ֹאד, ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ֵהם ַמֲעִמיִדים  ֶזה-ְיֵדי-ַעל ֶ ַתְלִמיָדיו, ַעד ש  ֶזה ּבְ ַעת ּכָ ִאיר ּדַ ּמֵ ֶ ִחיַנת 'ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ', ש  ה ּבְ ַנֲעש ֶ
ל ֶהָאָרה ּזֹוֶכה ְלַקּבֵ ֶ ל ִמי ש  ּכָ ֶ ֶזה ַעד ש  י ְוִנְפָלא ּכָ ַעת ֲאִמּתִ יק ֵמִאיר ּדַ ּדִ י ַהּצַ ְלִמיִדים ֲאֵחִרים ... ּכִ ְעּתֹו  ּתַ ִמּדַ

ַעם ֵיש  לֹו  ּפַ ֶ ַמֲעָלה ְמֹאד ... ּוְכמֹו ש  ַעְצמֹו ָקָטן ּבְ ּכַֹח ְלָהִאיר יֹוֵתר ַלֲחֵבָריו ְוַתְלִמיָדיו, ֲאִפּלּו ִאם הּוא ּבְ
דֹוִלים ִמּמֶ  ֵני ָאָדם, ֲאִפּלּו ַהּגְ ם הּוא ָיכֹול ְלעֹוֵרר ּבְ ּגַ ֶ ּוט ְמֹאד, ש  ש  נּו ַז"ל ְלֵאיֶזה ִאיש  ּפָ ּנּו ַאַחת ָאַמר ַרּבֵ

עְנֶדיִלי ָיכֹול ְלַהְדִליְמ  ּפֶ ְ ּקֹוִרין ש  ֶ ֱאֶמת, ְוָאַמר לֹו, ֲהלֹא ֵעץ ָקָטן ש  ַרְך ּבֶ ק ֹאד, ְלעֹוְרָרם ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ
דֹול.  ֵעץ ּגָ

אּוְסֵיּה שם בסוף התו':  ל ַיְתָבא ֵליּה ָאְכָלה ִטיָנא ּבְ ְוָרא ּדְ ְוָרא וכו'ַההּוא ּכַ "ם: ּכַ ּבַ ְ ג. ָאכְ  -, )ַרש  ָלא ּדָ
אּוְסֵיּה  -ִטיָנא  ֶרץ ָקָטן. ּבְ ֶ ֶרץ(  -ש  ֶ ג ִנְכַנס ַהש ּ ל ּדָ ֶ ְנִחיָריו ש  רּוש  וכו'ּבִ ַיְתֵבי ֵליּה ָאְכָלא ִטיָנא וכו', ּפֵ , ּדְ

ְנִחיָריו  ְתָעֵר  –ּבִ ּנִ ֶ ִתי ֶאֱחָטם ָלְך". ש  תּוב: "ּוְתִהּלָ ּכָ ֶ מֹו ש  ָרֵאל, ּכְ ל ִיש ְ ֶ ָתן ש  ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ֶרץ, ַהְינּו ֶזה ּבְ ֶ ב ש 
ה ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדתֹו ּתַ  ְרֵאִלי ַהּזֶ ש ְ ל אֹותֹו, ְולֹא ָהָיה ָיכֹול ִאיש  ַהּיִ תֹו ַוֲעבֹוָדתֹו ּוִבְלּבֵ ְתִפּלָ ה. ֶמה ֻטְמָאה, ּבִ ּמָ



 כז ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
שרץ קטן נכנס בחוטמו של האדם. הרבי אומר שם ש'שרץ קטן'  -באוסיה" 

' שנכנסת לאדם באמצע תפילתו ולא מניחה לו לכוון היינו: 'מחשבה קטנה

 'חוטם' מרמז הרי ל'תפילה'. בתפילתו כראוי;

מחשבות העצות כיצד להתגבר על  ונותן לו צדיקהבא באותה שעה 

יכול להתפלל כראוי, נותן לו הצדיק עצות והוא  ; בשעה שהאדם אינווהלל

 !מתחיל להתפלל כראוי! וכשהוא מתחיל להתפלל, ממילא כבר לא קר לו

עלול ליפול  אדם מתחיל להתפלל כראוי, הואהשברגע אבל מאידך, 

לא שלאמיתו של א .תפלל כראויכה להזו'כוחו' זכות בל'גאוה' ולחשוב ש

הוא בכלל לא ראוי לתפילה ! לאמיתו של דבר אין זה ב'כוחו' כלל דבר,

אלא מאי? הצדיק נותן לו זאת במתנה! כשהצדיק יודע שהוא מתכוון  כזאת.

ז נותן לו זאת במתנה! הצדיק ו אלהתפלל, א באמת חפץלכך ברצינות, הוא 

 !לאלהנותן לו במתנה מחשבות טובות בתפי

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

יק ּוְנִתינַ  ּדִ רּות ְלַהּצַ ְ "ל, ַהְינּו ִהְתַקש ּ ִחינֹות ַהּנַ לֹשׁ ּבְ ָ ה ש  ה? ָעש ָ ה ָהִאיש  ַהּזֶ ָבִרים ָעש ָ ָדָקה ּוִוּדּוי ּדְ ת ַהּצְ
 וכו'.

ְלִמיד עי' תו' ד' שם אות ט':  לא ל ִלּבֹו, ְוַהּתַ ר ְלָפָניו ּכָ ְלִמיד ָחָכם ּוְמַסּפֵ א ֵאֶצל ּתַ ּבָ ֶ ַעם ש  ָכל ּפַ ְוֶזה ּבְ
תּוב: "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ  ּכָ ֶ מֹו ש  ִחיַנת ַאִין, ּכְ הּוא ּבְ ֶ ה, ש  ֶ ִחיַנת מש  ה ָחָכם הּוא ּבְ ֵצא". ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַאּתָ ּמָ

בֹות  ה ּתֵ ּמָ ה ְואֹוֵמר ּכַ ִפּלָ תֹוְך ַהּתְ ְפָעִמים ִנְתַלֵהב ָאָדם ּבְ ּלִ ֶ ָאנּו רֹוִאים ש  ֶ ֵאין סֹוף ... ְוֶזה ש  ִנְכָלל ּבָ
ֶחְמַלת ה' ָעָליו... דֹול, ֶזה ּבְ ִהְתַלֲהבּות ּגָ י ַהּצַ ועי' ליקוטי הלכות הל' פו"ר ה' אות ה':  ּבְ יק עֹוֵסק ּכִ ּדִ

ָתם, ְוַגם עוֹ  ְתִפּלָ ָנה מּוֶעֶטת ּבִ ּוָ ְקַצת ּכַ ָאְמרּו ּבִ ֶ בֹות ש  ם ְמַעט ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּתֵ ֹעֶצם ּכֹחֹו ְלַהֲעלֹות ּגַ ֵסק ּבְ
ָכל ּכָֹחם לְ  רּו ּבְ ּבְ ם, ְוִיְתּגַ יֶהם ְוִלּבָ חּו ּפִ ְפּתְ ּיִ ֶ ָנָתם ָהֲעצּוָמה ש  ְ בֹות ְלעֹוְרָרם ְוַלֲהִקיָצם ִמש ּ ָנה ּתֵ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ִהְתּפַ

ֵאת, ְוכַ  ֶיֶתר ש ְ ְהֶיה ּבְ ָנה ּתִ ּוָ ֵאיכּות ַהּכַ ֶ ַכּמּות ְוֵאיכּות, ש  יֹוֵתר ּבְ ים ּבְ ּמּות ּוְפסּוִקים ּוִמְזמֹוִרים ְוכּו' ַרּבִ
ה בְּ  ִפּלָ ל ַהּתְ ל ּכָ ּלֵ י ְלִהְתּפַ יֹוֵתר, ּכִ ים ּבְ בֹות ְוָהאֹוִתּיֹות ִיְהֶיה ַרּבִ ִרים ַהּתֵ ֵ ש  ָנה ֶזה ָרחֹוק ְמֹאד ֲאִפּלּו ֵמַהּכְ ַכּוָ

ָמ  ְדָבֵרינּו ּבְ ְמבָֹאר ּבִ ַמֲעָלה ְמֹאד, ּכַ דֹוִלים ּבְ מּוִרים ַהּגְ יִקים ּגְ י ִאם ַצּדִ ֱאֶמת ּכִ מּוִרים ַהְיֵרִאים ּבֶ קֹום ַהּגְ
ִלים ּתֵ  ּלְ יק ִמְתּפַ ּדִ ִרים ְלַהּצַ ָ ִנים ַהְמֻקש ּ ל ּפָ יֹוֵתר ַאֵחר, ֲאָבל ַעל ּכָ דֹוָלה ּבְ ָנה ּגְ יֹוֵתר ּוְבַכּוָ ה ּבְ בֹות ְוכּו' ַהְרּבֵ

ֲעֶלה ְלַמעְ  ּתַ ֶ ָתם ש  ל ֶזה לֹא ָהָיה ּכַֹח ִלְתִפּלָ ה ְוכּו', ְוִעם ּכָ ָ ְקֻדש ּ י ּוְבִחּיּות ְוִהְתַלֲהבּות ְוִהְתעֹוְררּות ּדִ ָלה ּכִ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כח
ידי שחלילה לא יפול ל ,בסכנה שרוי שמתחיל להתפלל כראויאדם 

'אני'! אה,  –חשוב ש'כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה' ל ,לב'גאוה'

שהצדיק נותן לו  אלאלהתפלל, ראוי האדם שוכח שהוא בעצמו באמת לא 

 שיוכל לדבר כמה מילים לפני השם יתברך!. , כדיבמתנה איזה הארה

זכיר לה ,ויתכף צריך להחליף מלבוש –ברגע שהאדם מתלהב בתפילתו 

זה לא שלך! העניקו  , זכור כי אין זה כוחך! אל תשתטה,: "לא ולאלעצמו

 לך מתנה שתוכל לדבר כמה מילים לפני השם יתברך, זכור זאת היטב!".

 

 לעצמו ריענין ה'שש זכירות' שאנו אומרים בכל יום הוא, שהאדם יזכזהו 

 זכור אל תשכח! -: "זכור אל תשכח את אשר הקצפת" כי הכעיס את בוראו

ר " ומאידך: ֶ ִרים ֲאש  בָׁ ּדְ ח ֶאת הַּ ּכַּ ְ ש  ן ּתִ ךָׁ ְמֹאד. ּפֶ ְ ְפש  ֹמר נַּ ְ ֶמר ְלךָׁ ּוש  ָׁ ק ִהש ּ רַּ

ֶניךָׁ ְוִלְבֵני בָׁ  ם ְלבָׁ ְעּתָׁ . ְוהֹודַּ יךָׁ ּיֶ ְבךָׁ ּכֹל ְיֵמי חַּ בָׁ סּורּו ִמּלְ . ּוֶפן יָׁ אּו ֵעיֶניךָׁ יֹום  :ֶניךָׁ רָׁ

ר ָעַמְדּתָ ִלְפֵני ְיהֹ  ֶ ֹחֵרבֲאש   התחזקות! וז –" ָוה ֱאלֶֹהיָך ּבְ
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 ֶ ִרים ֵאָליו, ש  ָ ֻקש ּ ּמְ ֶ יק ָהֱאֶמת ש  ּדִ כַֹח ַהּצַ ִלים ּוְבֹעֶצם ִאם ּבְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ֶ ָנה ַמה ש ּ ַכּוָ ִלים ּבְ ּלְ ֹעֶצם ּכֹחֹו ֵהם ִמְתּפַ ּבְ
ְבֵהי ְמרֹוִמים... ַמְיָמה ְלרּום ּגָ ָ ָתם ַהש ּ ִפּלָ  ּכֹחֹו הּוא ַמֲעֶלה ּתְ

א ְטהעי' ליקוטי הלכות הל' השכמת הבוקר א' אות י"ב:  לב ִחיַנת 'ְמַטֵהר ְטֵמִאים ּוְמַטּמֵ ֹוִרים' ...ְוֶזה ּבְ
ּלֹא ִיּפֹול ְלַגְמֵרי ֶ ֵדי ש  ַעְצמֹו ּכְ ְוָקא ִלְמצֹא ְזכּות ּבְ ְחּתֹוָנה ָצִריְך ּדַ ְדֵרָגה ַהּתַ ּמַ הּוא ּבַ ֶ י ִמי ש  ר  ... ּכִ ח"ו, ְוִעּקַ

ַמ  ֲחִזיק ַעְצמֹו ּבְ ּיַ ֶ ש  "ל, ֲאָבל ִמי הּוא ָטהֹור ּכְ ּנַ ְיָקא ּכַ ּוָבתֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ אי ָטֳהָרתֹו ּוְתש  ַוּדַ ְדֵרַגת ַהּטֹוב ּבְ
ּלֹו אוֹ  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז"ל: 'ֲאִפּלּו ּכָ ֶ לּות ח"ו, ּוְכמֹו ש  י ִיּפֹול ְלַגּדְ ם ַעל ְיֵדי ֶזה, ּכִ ְמִרים ִנְפּגַ

ע'!  ָ ָרש  ֵעיֶניָך ּכְ ה, ֱהֵיה ּבְ יק ַאּתָ "שלום ועי' ליקוטי הלכות הל' שילוח הקן הלכה ה' ענין ְלָך ַצּדִ
 לרחוק ולקרוב".



 כט ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
עליך לזכור כי עמדת לפני הר סיני, קבלת את התורה, ואמרת  מחד:

זכור אל תשכח כי עשית  :'נעשה ונשמע'! 'קיבלתי את התורה!' ומאידך

 עגל, אל תשכח!.

, כשהבעל דבר רוצה להפילו לקפוץ ולדלג מצד לצד!צריך האדם 

 יאמר בלבו: "לא ולא! קיבלתי הרי את להחליש דעתו ולהפוך אותו לכלום,

 אמרתי נעשה ונשמע!". !השתתפתי במעמד הר סיני התורה!

וכשהבעל דבר רוצה להפילו ל'גאוה', יאמר בלבו: "אוי, חטאתי הרי 

 בחטא העגל!".

 .יש מלבוש אחר עת , שכן לכללקפוץ ולדלג מצד לצד תמיד צריךהאדם 

קיבלנו את התורה, אמרנו " :התחזקותשל לפעמים זקוק האדם למלבוש 

נצל מן יולפעמים זקוק האדם למלבוש כזה שעל ידו י ונשמע!". נעשה

 הגאוה!.

 זה הפירוש "מלבוש גדול", ו"מלבוש קטן!".

 

 'החייטים הקטנים יכוונו מדתה'

ים " ַטּנִ ִטים ַהּקְ נּו ִמּדָ ּוָבאּו ַהַחּיָ ֵהם ְיַכּוְ ֶ ְלּבּוש  ְוָאְמרּו ש  ּו ַהּמַ היו  – "ָתּה ְוַיֲעש 

 .פשיטות'!"התמימות ו'הדרך  הי"זו – שלומינו אומרים אנשי



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ל
לרחק אנשים 'חייט הגדול' שהולך בדרך הגדולים, עלול בדרכו ה

 !לגחלילה

אצל הרבי יש גם 'גדלות' וגם  -אצל הרבי יש כזה מין דרך  אולם

 !לד'קטנות'

ים פשיטות' מסמלות ו'תמימ במבט שטחי הדרך של 'תמימות ופשיטות';

טות', 'פראסטיק'. אבל דווקא ה'פראסטיק' הוא זה שיכול להתאים 'פש

תמיד ימצא את ! מלבוש לכל אחד כפי צורכו, 'מלבוש קטן' ו'מלבוש גדול'

 שווה לכל נפש!ה היא דרך המלבוש הנכון! ומדוע? כי דרך התמימות

לא מניחה לאדם  :תמימות והפשיטות'! התמימות, מחדזוהי דרך 'ה

אל " :יתר על המידה וראש: לא נותנת לו להגביה ליפול בדעתו. ומאידך

 ".תתגאה יותר מדי!

  

 בקי בנפיק' –'בקי בעייל 

 עובזה עלינו לעסוק בחודש אלול. זה ידובאמת ענין 'חודש אלול',  וזה

 'אלול'. ראשי תבות "אני לדודי ודודי לי" :כלל
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 י"ח. והל' רבית ה' אות כ'. -עי' ליקוטי הלכות הל' נדרים ד' אות י"ד  לג
יק עי' תו' ס"ח תניינא:  לד ּדִ ֵלמּות ַהּצַ ְ ר ש  ְהֶיה ָיכֹול ְלַהְראֹות  –ִעּקָ ּיִ ֶ ה, ש  ּיּוַכל ִלְהיֹות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ֶ ש 

ַדְעּת  הּוא ְלַמְעָלה ְוִנְדֶמה ּבְ ֶ הּוא ַהֵהֶפְך. ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ְלִמי ש  ֶ ַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה, ִיְהֶיה ַמְרֶאה לֹו ש  הּוא ּבְ ֶ ֹו ש 
א, הּוא ַרּבָ ַאּדְ ֶ , ִיְהֶיה ַמְרֶאה לֹו ש  ש  תֹוְך ָהָאֶרץ ַמּמָ ְחּתֹוָנה, ּבְ ְדֵרָגה ַהּתַ ּמַ ה ְמֹאד ּבַ הּוא ְלַמּטָ ֶ ָסמּוְך  ְלִמי ש 

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ  ְלַהש ּ



 לא ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
שתי דרכים בעבודת הם , הרבי אומר שאלו להאחרת מפרשאולם הרבי 

 דרך ,'בקי בעייל'אני הולך להקב"ה,  -דרך אחת היא: 'אני לדודי'  .השם

: "אל תחשוב אבל האדם צריך להיות בקישהאדם הולך להקב"ה.  כזאת

כי מאחר ואתה הולך להקב"ה לחשוב שאתה כבר מושלם, אל תטעה עצמך 

 אני לדעת שעדיין -שת בקיאות עצומה דורשדרך . זוהי כבר מושלם!"אתה 

 .רחוק מאד

לקראתי! אני חולה אנוש ביותר, חלוש בא שניה היא: שהקב"ה הדרך ה

 !לוביותר, נפלתי מטה, והקדוש ברוך הוא בא אליי ומחזקני, כן

: "זכאה לזאלו שתי דרכים בעבודת השם! הרבי מצטט את דברי הזהר

ונפיק!". 'בקי בעייל' פירושו, שהאדם הולך להקב"ה, 'אני  מאן דעייל

 זוהי דרך שדורשת בקיאות. .לדודי'

ש'בקי'  ,במילה 'בקי' מרומז השם 'יב"ק'. בפשטות אומר שם הרבי

 ו'בקי' מרמז באמת על השם 'יב"ק'!, שהאדם צריך להיות בקיפירושו: 

אני  ,ודי''אני לד האדם מתעורר ורוצה להתקרב להשי"ת:שיש פעמים 

לחשוב שאתה כבר עצמך אל תשכח, אל תטעה זכור הולך להקב"ה! אבל 

הקב"ה בא אליי  ו אזשהאדם נופל חלילה, א ויש פעמים איזה ישות!".

 'ודודי לי'! :ומחזקני

 אלו הם שתי דרכים בעבודת השם! 
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 וטי מוהר"ן תו' ו' אות ד', ושם בסוף התו'.עי' ליק לה
 עי' ליקוטי הלכות הל' השכמת הבוקר ד' אות י"ד, ענין "ביקור חולים". לו
 עי' זוהר פרשת ויקהל דף רי"ג ע"ב, ועוד. לז



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ לב
עם כל סוגי  להתמודדדרכו של צדיק האמת מיוחדת היא, שכן עליו  אה!

 האנשים!

אֹול "בזה הלשון: הרי הרבי אמר  ְ ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ַהש ּ ֶ ים ש  ִ ֲהלֹא ֵיש  ֶאְצִלי ֲאָנש 

ִאם ָהָיה  ֶ ּיֹות ָהָיה ָקָטן ִלְפֵניֶהם, ש  ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ם ַהש ּ י ּגַ י ָלֶהם, ּכִ ּיֹות ָהָיה ּדַ ְחּתִ ּתַ

ית ָהיּו חֹוְתִרים ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ַחת ש  ר ָלֶהם ַלְחּתֹר ּתַ ָ אלו  – ", ְוַעל ָיִדי ִנְתָקְרבוּ ֶאְפש 

 אנשים שזקוקים למלבוש מסוג אחר!

י ַעל " ומאידך יש אצל הרבי אנשים, וכלשונו של הרבי: ַמְהּתִ ָבר ּתָ ּכְ

ְתָקֵרב ֵאֵלינוּ  ּיִ ֶ י ָראּוי ש  ְמָצא ֵאיֶזה טֹוב ֲאִמּתִ ּנִ ֶ ֵהיָכן ש  ֶ ִווי ֶסע ִגיִפיְנט  ,ָהעֹוָלם, ש 

יס ֶרעְכְטס ב ִזיְך ֶעּפִ נשים הם אגם  – "לחצּו ִמיר ְמקּוֶרב צּו ֶוועְרן ִאיז ְמֻחּיָׁ

 גם הם אנשים מסוג אחר. !אחרמסוג זקוקים למלבוש ש

; אדם שחפץ להיות תמיד קרוב אחד מתרחש תהליך זהאדם אבל אפילו ב

כך, . פעמים נוהג כל יום עליו לקפץ ולדלגב, להיות בקיצריך  ,להשי"ת

 !כך נוהג םמיופע

אני תמיד אתך! כך אומר , "לט"ואני תמיד עמךאדם כזה מוכרח לדעת: 

חייו של דוד באמת דוד המלך. מה הפירוש "ואני תמיד עמך?" כך נראו 

', מ'כפשע ביני לבין המות ארצה: המלך, היו לו כאלו ירידות, השליכוהו

 '. דברים נוראיים עברו עליו.מא'לאמר לך עבוד אלהים אחרים
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 עי' חיי מוהר"ן אות רפ"ו. לח
 תהלים ע"ג כ"ג. לט
 לכה ה' אות ג'.א' כ' ג', ועי' ליקוטי הלכות ברכות השחר ג' אות ד', ושם ה-שמואל מ

 א' כ"ו י"ט.-שמואל מא



 לג ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
וץ לארץ, יציאתו מארץ מלטותו של דוד המלך לחשהי ,מבהגמרא אומרת

 –כאילו עבד עבודה זרה: "לאמר לך עבוד אלהים אחרים'  ישראל נחשבה

 כאלו ירידות היו לו לדוד המלך.

 צריך להחזיק מעמד בכל הזמנים ובכל המצבים!ולכן 

שעה מוכנים אצלו דרכים כאלו, בהם יוכל בכל עת ובכל  -ואצל הצדיק 

 ק מעמד בכל מצב שהוא!להחזי האדם

, עליו לזכור מהו זאת שכחדם צריך להתבונן היטב היטב, אסור שיהא

מצד עצמי אני ממש אפס ואין, מצד עצמי  ?ערכו האמיתי: "מי אני באמת

 אפילו לא מילה אחת!".ואינני יכול לפצות פה, 

  

 'אם יזכה שירגיש כאב חטאיו'

"אם יזכה שירגיש תורה קמ"א:  –הרבי כותב באמת בתורה של אלול   

תפילה פ"ה שבליקוטי תפילות שייכת לתורה זו. אומר ; באמת כאב חטאיו"

, צריך לבקש באמת הרבי: 'אם יזכה', צריך לזכות להרגיש 'כאב חטאיו'

 לזה! ומהשי"ת שיזכה

"ואם אומר אלף פעמים אוי לי וי לי, עדיין איני : רבי נתן כותב בתפילה

 !באמת צריך לזכות להרגיש כאב חטאיו .לא מרגיש כלום, אני מרגיש כלל"
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 כתובות דף ק"י ע"ב. מב



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ לד
לפעמים נכשל האדם  יו' לא חייב להיות חלילה חטא ממש;'כאב חטא

בראיה אסורה, במחשבה, בדיבור; שהאדם ירגיש כאב שגם זה נחשב לחטא 

 צריך זכיה מיוחדת!לזה  –

המח והעיניים לא שמורות כראוי, כש "עבר ושנה נעשה לו כהיתר!".

כלל לא מרגיש אזי האדם הפה מדבר מה שמדבר, וחושב מה שחושב, 

צריך לזה  -: "איזה חטא יש בזה? מה כבר עשיתי?!" כלשהו חטא עשהש

 זכיה מיוחדת!

כי התיקון  -"אם יזכה 'לתקן' חטאיו?"  בלשון הרבינוקט  מדוע לא

 יו!מעש 'יתקן' ממילא גם –כאב חטאיו  'ירגיש'ייעשה ממילא! אם יזכה ש

שהאדם לא מרגיש כהבעיה מתחילה  מחפש רפואה! -אדם שמרגיש בחוליו 

 !מגלא מודע למחלתו כשהוא ,בחוליו

 

 'עי"ן פנים לתורה'

 -הסיבה שעינו של האדם נקראת "עין"  הי, שזובתורה ל"ו אומר הרבי

ה : "מדאומר שם הרבי –עי"ן עולה במספר 'שבעים'  ִלּיּות ִמּדָׁ לָׁ הּוא ּכְ ֶ ת ש  ֵמֲחמַּ

ל הַּ  ֶ עֹות ש  ל ִמּדֹות רָׁ ֶ ה ש  עָׁ ֹון'רָׁ ש  ְבִעים לָׁ ִ  '!".ש ּ
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וזה שמברכין אז על ביעור חמץ, כי הבדיקה עי' נחת השולחן להרב מטשעהרין זצ"ל סי' תל"א:  מג
הוא תחילת הביעור, כי עיקר התגברות הסט"א הוא לסמות עיני האדם שלא להתבונן כלל על דרכיו 

וכו', אבל תיכף שמעורר כח והארת הנשמה הק' ומתחיל לפשפש בבחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה 
במעשיו ולהתבונן על דרכיו אזי הבא לטהר מסייעין לו ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך 

 והבדיקה בעצמה כבר הוא התחלת הביעור.
 עיי"ש אות ב'. מד



 לה ~~~~~~~~~~~~~~~~~כי תצא תשמ"אפרשת 
כשהעיינים פוגמים חלילה בפגם הברית, אזי יש שם כל ה'עי"ן מדות 

 רעות', ולכן נקראים העיניים 'שבעים'!

 !וחלילה ההפך, 'עי"ן פנים לתורה'הכל  נמצאיםבעיניים 

היא, העין היא דבר נורא!  עצומהו של האדם יההשפעה שיש לעינ

ותכף נפגמו תורתו ותפילתו! האדם הסתבך  –הסתכלות כלשהי הצידה 

 !מהומעשיו כבר אינם כמקודם

לשמור את המחשבה! לשמור את הדיבור, לשמור את  – 'מחשבה'הוכן 

 הדיבור!

שם שהדיבורים הם 'כח  אומרהרבי  .תורה ע' עוסקים בלימודכעת 

מרחיקים בני אדם מהצדיק שהוא 'כח המושך', וכל זה על הם הו המכריח',

 הדיבור הוא זה שמפסיק ם. כח המכריח נעשה על ידי הדיבור.ידי דיבוריה

 !.מוהדיבור - מהצדיק
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 עי' ליקוטי מוהר"ן תו' קכ"ח, ענין 'כחלינהו לעיניה'. מה
ש  לֹו ּכַֹח וז"ל שם:  מו ּיֵ ֶ ִחיַנת ָעָפר, ש  הּוא ּבְ ֶ יק, ש  ּדִ ֵני ָאָדם ְלֶזה ַהּצַ ל ּבְ כּו ּכָ ְ ש  ּמָ ּיִ ֶ ה ָהָיה ָראּוי ש  ְוִהּנֵ

 ֶ ֵני ָאָדם ש  ש  ּבְ ּיֵ ֶ ּנּו. ַהְינּו ש  ְכִריַח, ַמְפִסיִקין ּוַמְרִחיִקין ִמּמֶ "ל, ַאְך ַעל־ְיֵדי ּכַֹח ַהּמַ ּנַ ְך ּכַ ֵ ַעל־ְיֵדי ַהּמֹוש 
כְ ּדִ  "ל, ּוְלִפי ּכַֹח ַהּמַ יק ַהּנַ ּדִ ֵני ָאָדם ְלַהְפִסיָקם ּוְלַהְרִחיָקם ֵמַהּצַ יֶהם ֵהם ַמְכִריִחים ֶאת ּבְ ִריַח ּבּוָרם ּוַמֲעש ֵ

"ל. ּנַ יק ּכַ ּדִ ן ַמְרִחיק ֵמַהּצַ  ּכֵ


