
 

 

  

ַמת ַהּתֹוָרה ָחכְּ ָלאֹות וְּ  ּפְּ

  פרשת ואתחנן
 תשפ"ב 

  124גיליון 

 )ג כ"ג( "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר"
, ע"ד הפסוק לאמר'. ובסוף הפסוק: 'רחמיםלשון  – הוי"ה –' 'אל ה

)מדרש(. רכה לשון  אמירה – 'כה תאמר לבית יעקב')שמות י"ט(: 
. וכמובא בלשון תחנוניםו באמירה רכה שהתפילה צריכה להיות ברחמים,

וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים "אבות ב י"ג(: )
)קצ"ו(, שיש לעורר  בליקוטי מוהר"ןויעויין  ".לפני המקום ברוך הוא

  רחמים בתפילתו ולא בחזקה. 
 

 )ג כ"ג( "ואתחנן אל ה'"
 ". מתנת חינם'אין חנון בכל מקום אלא לשון  רש"י בדבריו:

 

שהיא מתנה לעם  'מתנת חינם'ביקש  ישראל' ארץויש לדייק, שדייקא ב'
, 'כח מעשיו הגיד לעמו'ישראל, וכמובא בדברי חז"ל )ב"ר פ"א(: עה"פ: 

 לאשר יישר בעיניו. שהקב"ה נתנה במתנהעל ארץ ישראל 
 

 )ג כד( "את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי קל"
 'כח מעשיו הגיד לעמו'(: על הפסוק )תורה מ"דליקוטי מוהר"ן  ב

וע"י שהקב"ה נתן את ארץ ישראל למי שהוא רוצה )ע"פ דברי חז"ל(. 
, המחאת כף שהם כ"ח פרקין דידים, מעוררין כ"ח אתוון דמעשה בראשית

ובזה יש כוח בידינו לטהר אויר ארץ העמים, ובידו לתת לכל מי שירצה. 
הכתוב פה להמשיך את  "ידך" –' ידים)יעוי"ש(. ואפ"ל שזהו ענין ה'

 .כ"ח פרקין דידים ע"י' מעשיו, כחה'
 

'יד ואפשר להוסיף עוד ע"פ המובא )ליקו"מ מ"ו(: על השלש ידים, 
, וע"י מ"בגימטרייה  י"דששלש פעמים  'יד הרמה',, 'יד החזקה', הגדולה'

'ידך . ובהמשך: יד הגדולה' –'גדלך נמתקים הדינים. וזהו הכתוב כאן: 
'יד נגד  – רמה'' הם 'לקי' ' מר' אשהוהגימטריא של ס"ת: 'החזק .החזקה'
 ג' ידים.  , כלליותהרמה'

 

הרמוזים  –הג' ידים ויעויין בספר 'תולדות אדם' בשם הספרים הק' שאלו 
 בשם מ"ב ממשיכים את השפע, וזהו כאן הג' ידות. 

 

 )ג כד(  "אתה החלות'"
, תפילה לדורותיש לומר בהקדם: דהא מתפילתו זו של משה נלמד 

'דבר אחר בעת ההיא לאמר, מהו לאמר, וכמובא )מד"ר דברים ב ה(: 
 ברכות ל"ב:(וכן הוא בדבריהם ) .לדורות, שיהיו מתפללין בשעת הצרה'

דרש רבי שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של הקב''ה ואחר כך יתפלל "
ואתחנן אל ה' בעת ההיא, וכתיב: ה'  כג{-}דברים גדכתיב מנלן ממשה, 

וכתיב אלהים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה... 
 וגו'.אעברה נא ואראה את הארץ הטובה  בתריה:

 

כמובא ע"כ בארכה,  ספר התפילה לדורותהוא  ד'ספר התהלים'והנה ידוע 
', הלים'ספר התבגימטרייה:  'אתה החלות'וזהו בריש תפילתו של משה: 

עשרה הצדיקים שעל כמנין  עשרה'. ועוד דודכמנין ' ארבעה עשרעם עוד 
כמובא. וזהו בדרך רמז התפילה לדורות של  ידם נאמרו מזמורי התהלים,

  ספר התהלים.עם ישראל, ע"י 
 

 )ג כה( "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה"
, למה בתפילתו של משה על מרים )במדבר י"ב י"ג(: לכאורה יש לדייק
, ובכאן הזכיר תיבת 'קל נא רפא נא לה': ב' פעמים 'נא'התפל בתפילתו: 

 .פעם אחתרק נא' '
 

' ה'קל נאשם בחומש 'במדבר' על  ה'אור החיים'ויש לומר בהקדם בדברי  
לשון בקשה  -"לשאול ממידת החסד, כאמרו חסד קל, נא הראשון; שהוא: 

)תורה ק"ה(: שיש ליקוטי מוהר"ן ". וכן הוא בופיוס לעורר מידת הרחמים
והרחמים הפשוטים מעוררים את רחמים פשוטים ויש רחמים גדולים, 

    )במדבר י"ב(: , וזהו הרחמים הגדולים שאין להם גבול
 
 
 
 

כי היא "השבוע אנו קוראים בפרשה את הפסוק: 
חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל 

איזו   :(:ע''ה שבת)דרשו חכמנו  וכבר .החוקים  האלה"
שוב יחכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר: זה ח

 תקופות ומזלות.
, רחבה ועמקה מחזקת אותנו תורהשל  העצם חכמת   

וכך  על תורת השם מסיני ועל אמתיותה.  באמונת תום
התורה הקדושה  פסח ט י(:)ליק"ה בהם דברי מוהרנ"ת 

קותו יתברך, כי מי שמשים והיא עדות גדולה על אל
עינו ולבו היטב על כל דברי התורה שבכתב ובעל פה, 

וספרי הזהר הקדוש  ,ש"ס ומדרשים ,בכל ספרי תנ"ך
וספרי הצדיקים אמתיים שבדורנו,  ז"ל,וכתבי האר"י 

 .כלם יעידון ויגידון כי ה' אחד ושמו אחד
 ;פש שיוכל לומריצא רשע טודאי לא ימוכי ב   

, תורה כזאת שנתגלה לנו ח"ו שאפשר לבדות מלב
ידי משה רבנו עד -יתברך מיום מתן תורה על מאתו

ומי פעל ועשה כזאת, מבטן מי יצאו כל  ,היום הזה
אם לא כי יד  ?דושים האלהיהדברים והנפלאות והח

ה' עשתה זאת. מפיו יקרא כל דברי התורה הזאת 
  .ביתו והוא מסרה ליהושע וכו'למשה עבדו נאמן 

לו גדולי ידושים הנפלאים והנוראים שגיוכן כל הח   
כלם יעידון ויגידון ומגלין  ,הצדיקים בני עליה

לכל החפץ באמת, כי כל מודה על האמת  ית'קותו ואל
שאי אפשר לשכל אנושי לגלות  ,יבין ויראה בעיני שכלו

ת פן כי אם מאת ה' צבאוודושים כאלה בשום איח
והוא יתברך בחסדו הופיע עליהם והודיעם כל  ,יצאו

הנפלאות והנוראות האלה. נמצא, שהתורה הוא עדות 
 ...כן נקראת התורה "עדות"-קותו יתברך, עלועל אל

 

כותבת התורה על החכמה של תורתנו  בכדיאכן לא    
באמונתו יתברך ונעשה רצונו,  הקדושה, שנתחזק

הפסוק כהקדמה ל"היא וכמו שכתוב בתחילת 
 "ושמרתם ועשיתם". חכמתכם ובינתכם" התיבות: 

 

 עצות ושיטות לגידול עצי גפנים
ל גדולי ישראל, הרבה סיפורים מסופר מחכמתם ש    

כי הרי מתוך שהיו מחוברים  –העולם  יגם בעניינ
 נקו משם את חכמתם המרובה.ילתורה וחכמתה י

רבי יהושע ליב הגאון ל ,בא וסיפר פעם מגדל גפנים   
בה כדיסקין על הטכנולוגיות החדשות, על סוגי ההר

וכן שיטות חדשות גפנים, עצי בגידולי  םשידהח
 הרבה הראה לו הגאון להפתעתובאחסונם, ועוד. 

שכל אלו החידושים החדשים מופיעים  מבריסק,
במסכת שביעית  'תלמוד ירושלמי'ב וכתובים

ומה רבתה השתוממותו של בעל  .ובפירושיו השונים
גאון שאין לו שום ניסיון מעשי האיך ש ,הגפנים

ושיטות מייעץ לו לבעל הכרם עצות  -בגידולי האדמה 
  .קודםמות שלא שמע עליהן שונות בגידולי הגפנים, עצ

 

  נחל נובע מקור חכמה
כמה סודות עליונים : )ח"א לב(וכה הם דברי הזוהר 

כשנסתכל דוד המלך  , ולכן בתורה סתומים יש בה
בתורה וידע כמה פליאות יוצאים מהתורה פתח 

  ".גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" :ואמר
התורה בחכמה עליונה )ח"ג פ"א(: זאת ועוד שם    

 מכל הצדדים. השורשימצויה, ובה עומדת ובה נטעו 
"מים עמוקים דברי פי איש נחל  :על הפסוק במשלי   

חכמת  צודות דוד':מפרש ה'מ נובע מקור חכמה"
משך אל פי יאשר מעצמו י ,כנחל הנובע התורה היא

וכן חכמת התורה תשכיל את  ,השותה אם יתקרב לו
 .העוסקים בה

רש וכי ש )תורה ע"ד(:וכך הם דבריו בליקוטי מוהר"ן 
 דשא בריך ויתא קי, כי באורחכמת התורהלם הוא וכ
 
 
 

עלמין. והתורה נקראת חכמה, כמו שכתוב  הוא ברא
 .)משלי ח(: "אני חכמה"

 

 ליכא מידי דלא רמיזא
כל פרטי ברמזי וסודות התורה משפיעים ועד כמה    

שהו של ענוכל ללמוד ממ ,האדם עלובפרט  ,הבריאה
היה לו לרמב"ן תלמיד  :'ר הדורותדס'אבנר המובא ב

ימים אף בשם אבנר שיצא לתרבות רעה, וברבות ה
 .ועלה לגדולה עד שנעשה שר גדול ,נשתמד רח"ל

ביום הכיפורים שלח לקרוא אליו את רבו הרמב"ן,    
וכשבא לפניו, לקח חתיכת בשר איסור, בשלו, ואכלו 

לה לאכול שאל את הרמב"ן: 'על כמה יניו, כשכילע
, אמר 'ארבע'כריתות עברתי היום'? השיבו הרמב"ן: 

רתי? והתחיל לפלפל עמו עב 'חמש'לו השר: הלא על 
  .עד שהרמב"ן הודה לו

דה זו, שכפרת בתורת משה י'הגד נא לי מה הביאך למ  
 ?שאלו הרמב"ן -' אחר שאתה בקי כ"כ בתורה

פרשת שב" : פעם אחת שמעתי דרשתכםאבנר ענה לו   
בעיני זה  ,כלולים כל המצוות וכל עניני העולם "האזינו

לו הרמב"ן: אני  אמר .היה מן הנמנע, ומכאן פקרתי
תמה  .שאל ואומר לך עדיין אומר כך, ואם אינך מאמין

התלמיד ואמר: הגד נא לי, היכן רמוז שמי בפרשת 
ונפל פסוק זה  ,האזינו? קם הרמב"ן והפציר בתפילה

יהם אשביתה מאנוש זכרם', אם נצרף את אבפיו: 'אפ
 .'אבנר'האות השלישית מכל התיבות הללו, יצא 

הדבר, חרד חרדה גדולה עד  את כשמוע התלמיד   
אם אחזור בנפל על פניו ושאל את הרמב"ן: מאוד, 

בתשובה, האם אוכל לתקן את אשר עיותתי? ענה לו: 
הלא אמרתי לך פסוק זה! לקח אבנר ספינה ללא ספן 
ורב חובל, והפליג לים הפתוח, וצעק צעקה גדולה 
   .ומרה, ובסערת גלי הים אבדה ספינתו ולא נודע סופה

אך הרמב"ן אשר לא נעלם ממנו כל רז, ידע    
שהספינה טבעה במצולות ים, והרבה להתפלל על 
נשמתו, לאחר זמן בא אותו תלמיד להרמב"ן בחלומו, 

 וםבגיהינוהודה לו על תפילתו, שבזכות תפילתו נידון 
 ה לו כפרה. יתי"ב חודש, ולאחריהם הי

    

אין לך תיבה 'א( ")ח"ב רודברים מפורשות הוא בזוהר    
בתורה שאין בה סודות עליונים וקדושים והוראת דרך 

  .לבני אדם'
 

שכל אותיות  :ערבית ד' י'( ליק"ה) ובדברי מוהרנ"ת   
לקבלת האור האין סוף,  הם כלים –תיבותיה והתורה 

דרך אלו האותיות  .עים עלינופאור הטוב והיחיד הנש
מקבלים אנו מזאת האור, ולכן אם חסר אף גם אות 
אחת פסולה היא, כי כלים אלו בנויים ומדודים הם 

שרק בדרך זו נוכל לקבל מהאור  ,בתבנם ובצלמם
 הגנוז שלמעלה. 

 

 עמקותה ואמיתתהלראות נפלאות  םהכל יכולי
 

על ם כ"ט( )ליק"ה הכשר כליונסיים עוד מדברי מוהרנ"ת 
 :)לא, כ(בדברי הפסוק בתהלים חכמת ופלאות התורה 

מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד "
 םלה' יתברך ופורשי םנו, שאנו צועקייבני אדם". הי

פעלת לחוסים בך 'כפינו לפניו כבן לפני אביו, הלא כבר 
ח אל הפעל התגלות ו, שכבר הוצאת מכ'נגד בני אדם

תורה נפלאים כאלה להחוסים בך, שהם דושי יח
החוסים בה' יתברך ומקוים לישועתו תמיד ברצון 
חזק. וזהו "נגד בני אדם". כי הלא התגלות נפלאות 

ם ולראות ולטע םוהכל יכולי ,התורה הוא נגד בני אדם
 ...ץ באמתותתה אם יחפיתה ואמונפלאות עמק

 

בוא כתר תורה מונחת בקרן זווית וכל הרוצה ליטול י   
 ויטול. גם אנו נתחבר לחכמתה, עמקותה, אורה וזיוה.

 תִטיֶגער ַשבָּ ַא ֶלעכְּ 
  

ה  ָ ש  רְּ ִניֵני ּפַ  ּפְּ
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רפא נא לה". הכפול הכתוב במרים, שמשה רבנו, עליו השלום, ביקש זאת  אנ ל'א" 
שהשם יתברך בעצמו כביכול יתפלל ויבקש מעצמו שירפא אותה,  תברך,מהשם י

  כמובא בדבריהם. ויעורר את רחמיו הגדולים.
 

'אתה  בכך שהתחילה'חסד וההודאה',  והנה בכאן שמשה רבינו הקדים בתפילתו את
הוא כבר עורר והמשיך גדולת רחמיו, הוא עורר את  -וכמובא בחז"ל ע"כ  החילות',

שעורר את מידת החסד  -' מריםשם ב' "אור החיים"כדברי ה הרחמים,מידת החסד ו
 – בליקו"מכמובא  - הוא עורר את הרחמים הפשוטים -וכן ' הראשון. נאוהרחמים ב'
שערי אורה שער ראשון, פע"ח,  :וכמובא מעוררים רחמיו ית',ה'הודאה'  דהא במידת

: שכשאדם בא להתפלל ולשפוך שיח, ישנם מקטרגים וכוחות שער הכוונות ועוד
ולכן תיקנו חז"ל בתחילת הסט"א המונעים מתפילתו שתעלה ותתקבל למעלה, 

התפילה צירוף מזמורי תהלים וליקוט מנביאים וכתובים שענינו הוא שבחו של מקום, 
 ם אחתפע. ולכך מובן שבכאן התפלל משה רק להכרית את המקטרגים, ולעורר רחמיו

 . שבכך עורר את מידת הרחמים, ההודאה' מכיוון שכבר היה בכאן ענין נא'
 

 )ד א( "ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים... למען תחיו" 
אלא אותו היום  כי אין לו לאדם בעולמו,ע"פ המובא )ליקו"מ ער"ב(: " –' ועתה'

 "ועתה".ל שוזהו דיוקו ".  ואותו השעה שעומד בו
 

 ד ד() "ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום"
וכי אפשר להדבק בה' )דברים י, כ( " ובו תדבקעל הפסוק ")כתובות קיא.( בדבריהם 

וזה  הדבק בתלמידי חכמיםאלא )שם ד, כד( " כי ה' אלוקיך אש אוכלה הואוהרי כתוב "
התלמידי ' שהם הדבקים. ולפי זה אפשר לומר גם בכאן על 'כאילו אתה דבק בה'

)ליקו"מ , וכמובא רוח חיים'ה' שע"י ממשיכים את 'חיים כלכם היום', ובהמשך חכמים
שעיקר הרוח חיים מקבלים מהצדיק והרב שבדור, כי עיקר הרוח חיים הוא בתורה ח(: 

 'ורוח אלוקים מרחפת ע"פ המים' הוא התורה, והצדיקים דבקים בתורה.כמ"ש 
 

'צדיקים במיתתם קרויים , וכמובא בחז"ל חיים נצחיים –חיים כן אפ"ל, שהצדיקים 
שחיים נצחיים הם רק אצל השי"ת, ומי שנכלל כ"א(:  ובליקוטי מוהר"ן )תורה', חיים

 בו ית' גם כן חי לנצח.
 

 )ד ט(  "רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים"
, 'מלאך המות' ' זהמאד' ע"פ דבריהם )בראשית רבה ה ט( ש'מאדיש לדייק בתיבת '

יוכל להישמר, וכמאמרם )ברכות ל"א.( שיזכיר  – זכירת יום המיתה -' מאדשע"י ה'
שם; שעדיף לנצח  המהרש"אלו יום המיתה בכדי שיוכל להתגבר על היצה"ר. ובדברי 

. וזהו אפ"ל מזכיר לו יום המיתהורק "אם לא נצחו"  תורה,את היצר הרע על ידי 
 .ד'מאורק לאחר מכן הרמז ב' "תורה",רמז על , 'את הדברים'בפירוש דברי הקרא: 

 

 ד ט( "רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים" )
 .ב'כלי יקר'' יחדיו, ויעויין 'גוף ונפששמירת 

שעל האדם לרחם על בשר הגוף, להראות לו מכל הארה )תורה כ"ב(,  ובליקוטי מוהר"ן 
, וזהו ו'מבשרי אחזה אלוק'. 'מבשרך אל תתעלם', וכמ"ש: ומל השגה שהנשמה משגת

 בכאן: החיבור בין הגוף לנשמה. 
 

 )ד ט(  'ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון'

, 'ואת בניהם ילמדון'', ולאחמ"כ: 'ליראה אותיאפשר לדייק שבריש הפסוק זה: 
 להנחילו לבניו,, וכך הוא יוכל לעבוד על עצמו הוא ביראת שמים שבריש על האדם

 ה'חפץ חיים', וכמסופר על 'כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים'ע"ד דבריהם: 
שמאן דהוא בא להתברך אצלו על הצלחה בחינוך בניו, אמר לו שהיה צריך להתחיל 

'מפני : )נדרים פא.(: בכך מלפני שנים רבות עם עצמו. ואפשר להסמיך לכך דבריהם
, שעל חכמים? מפני שלא ברכו בתורה תחלה'אין בניהם תלמידי מה תלמידי חכמים 

 שיהיה טופח ע"מ להטפיח. בתחילה'' –בו האדם להשקיע בעצמו 
 

שיצווה אדם את בני ביתו לאחר חייו, וככתוב  צוואה'כן אפשר ללמוד מכאן ענין ה'
סיום חייו  –' 'אשר הם חיים על האדמה'למען אשר יצוה את בניו'. וזהו, בהמשך של 

 .  'ואת בניהם ילמדון'יהיה המשכיות של:  -
 

 ה()כ  "ושננתם לבניך ודברת בם"
 הרמוז בתלמידיו, ואפשר לדייק; דלכך כתוב 'לבניך אלו התלמידים'דברי רש"י: 

עד שיהיו ברור אצלם, וכמובא  - ולחזור עליהםלשננם " שיש ושננתם" , לשון:בניםב
 .   ארבע מאות פעםשלימד את תלמידו )עירובין דף נד:(  מרב פרידא

 
 

ִאיִריםיסִ   ּפּוִרים  מְּ

 
 סיפורי פרשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו זי"ע

 

ךְּ  ֵ ש  ה  ֶהמְּ ָ ש  רְּ ִניֵני ּפַ  ּפְּ

 (דברים ג כ"ג) ""ואתחנן אל השם
 הנסיעה לבארדיטשוב דרך העיר ברסלב

 זמן מועט לאחר שרבי נתן מברסלב התקרב לרבנו, ולבו בער להשם. –היה זה בשנת תקס"ג 
היה עליו לצאת  –בלית ברירה, ולאחר שגברו עליו הבקשות וההפצרות מצד בני משפחתו    

 מביתו שב'נמירוב' ליריד לקנות סחורה עבור החנות שניהלה רעייתו.
אך מוהרנ"ת לא היה שלם עם החלטה זו, לבו בל עמו, זיכרון יום המיתה היה חרוט היטב    

שעות יפות מהחיים עבור הנסיעה ? הפסד של כל שעה, תמיד עמוק במחשבתו, כיצד יוכל לבלות 
 ! הפסד נצחי הוא שלעולם לא יוכל להשיבו

נפשו עגמה עליו. מלחמה התחוללה בקרבו. שמא עליו לא לנסוע ? אך מצד שני, אולי אף זה   
חשב לו לעבודת השם...  התיישב מוהרנ"ת בדעתו, רצונו יתברך שיעסוק מעט במסחר, ואף זה י  

טרם הנסיעה, יצא מחוץ לישוב וישפוך לבו לפני השם יתברך בבכי ותחנונים, שירחם ובלילה 
 עליו ויורה לו הדרך הנכונה. לאחר מכן הלך לבית המדרש ללמוד ולהתפלל תפילת שחרית.

לרבינו בעיר  עבסיימו את התפילה החליט מוהרנ"ת, שטרם שיסע ליריד באותו יום, ייס   
 ברסלב, לשאול בעצתו אם אכן עליו לנסוע ליריד. 

קבע עם בעל העגלה שיבוא לקחתו לאחר הצהריים, ו יריד בבארדיטשוב'הוא דחה את הנסיעה ל  
אז. ולעצמו עשה את החשבון, כי במשך שעות היום, עד אותה שעה שקבע עם בעל העגלה לנסוע 

 רדיטשוב.אלב ולחזור לנמירוב, ולצאת לפנות ערב לבלבארדיטשוב, עוד יספיק לנסוע לברס
הוא יצא לשוק, אך לא מצא עגלה שתובילוהו מיד לברסלב, מרוב השתוקקות וכיסופים     

לא המתין לעגלה, והחל לפסוע רגלי לכיוון ברסלב. עודו הולך, עברה על פניו עגלה שכיוון  -לרבינו 
 ברסלב. נסיעתה לברסלב, מוהרנ"ת עלה עליה והמשיך עד

כאשר נכנס מוהרנ"ת לרבינו ושיטח לפניו מצוקתו, השיב לו תשובה מספקת על כל בעיותיו      
עודם מדברים, נטל רבינו את מוהרנ"ת ויצא עמו החוצה לטייל, עד שהגיעו לפלג  ושאלותיו.  

 מים. הם התיישבו לצידו, ורבינו החל ללמד למוהרנ"ת את אחד מיסודות דרכו בעבודת השי"ת,
והיא עצת ההתבודדות. לשפוך שיחו לאביו שבשמים. כי הוא המפתח לכל התקרבות האדם 
לאביו שבשמים. אמנם כבר בתקופת ראש השנה גילה רבינו לתלמידו עצה נפלאה זו, אך כאן 

 אמר תורה שלימה ומיוחדת לנושא זה, וכי על ידי עצה זו אפשר להתבטל לגמרי להשי"ת.
תורה נ"ב. תורה זו היא אחת התורות היסודיות  'ליקוטי מוהר"ן'ן בתורה זו נדפסה לאחר מכ   

 והידועות בבית מדרשה של ברסלב, הנקראת: "הניעור בלילה".  
כשמוע מוהרנ"ת את התורה הנוראה והנפלאה היוצאת מפי רבינו הקדוש, שכל תיבה ממנה     

, כפי שמתואר בספר היא תורה שלימה כיצד להתקרב ולהתבטל להשי"ת כליל, התלהב עד מאוד
חיי מוהר"ן: "מעוצם הרגשתו בנעימות הדברים הקדושים האלה, נתבטל מגשמיותו. ויצעק 
בקול ואמר: גיוואלד ! ארוצה נא בשווקים וברחובות ואצעק: אהה, מה הם חושבים לנפשם ?! 

תו ומגודל תבערת לבבו עד שממש יצא מגדר אנושי, רצה באמת לרוץ ולצעוק כנ"ל, ומיד חטף או
 רבינו בבגדו, ואמר לו: עמוד כי לא תפעל!"  

לאחר פרידתו מרבינו, שב מוהרנ"ת עוד באותו יום לנמירוב, ומשם לבארדיטשוב לקנות    
מובן מאליו כי לאחר פגישה כזאת עם רבינו, כאשר כל חושיו רחוקים היו כמטחווי  סחורה. 

עגועים להידבק בהשי"ת, קשתה קשת מענייני העולם הזה, ונשמתו כמעט כלתה בקרבו מרוב ג
עליו הנסיעה "המסחרית" עד מאוד, הוא נסע אך כמי שכפאו שד, ולבו מר עליו על הזמן היקר 
מכל הון שהיה יכול לנצלו לעבודת ה'.  לכן מיד בשובו מבארדיטשוב טעון במסחרות שונות, ומיד 

רץ כחץ מקשת לבית  –בהיכנסו הביתה, טרם הספיק למסור לזוגתו טיבה של כל סחורה ומחיר 
התפילה  –המדרש, והשקיע עצמו כל כולו בלימוד התורה ובעבודת השם, כשעצת ההתבודדות 

 במשך ימי חייו הקדושים.   קטן כגדול -נר לרגליו על כל דבר ודבר מעתה יותר היווה  ,והתחינה
  

 )דברים ג כ"ו(  "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן"
 

 לא נסע למירון דרך כביש "בקעת הירדן"
היה הצדיק רבי שמואל שפירא, מרוב התקשרותו ואהבתו הקפיד  -קשור מאוד לארץ ישראל 

 אף פסיעה  מד' אמותיה המקודשות. שלא לצאת
כחלק מהקפדה זו, היה זהיר בנסיעותיו ל'מירון' שלא לנסוע דרך כביש 'בקעת הירדן' שכן    

 בקטעים מסוימים היה זה חשש של 'עבר הירדן' לכמה שיטות, והרי זה כיציאה מארץ ישראל.
 ולא לצאת מהארץ.לא אחת היה מוסיף לנהג שכר טרחה  כדי שיאריך את פיתולי הדרך,   
למירון, עבר הרכב דרך כביש 'הבקעה', לפתע ניעור רבי שמואל מדבקותו, ושם  נסיעותבאחת ה  

 לב כי הם מצויים בכביש 'הבקעה', משעברו את הירדן, החל רבי שמואל להתפלל מנהמת ליבו
 ..."זכני לקדושת ארץ ישראל, זכני לקדושת ארץ ישראל" כמה תיבות מספר 'ליקוטי תפילות':

ולמרות שהיו עיניו עצומות תדיר, וכמעט לא פתח אותם  מחוץ לכותלי בית המדרש, היה רבי    
בדרך בואכה למירון, ולמקומות הקדושים שבארץ  –שמואל בקיא מופלג בשבילי ארץ ישראל 

 הי לפלא !    מרוב התקשרותו ואהבתו לארץ ישראל.   וי -ישראל 
. 

ַאֲחֵרי ִתְשָעה ְבָאב  ְיָלִדים ְיָקִרים ! ָבת זֹו שֶׁ ֲחמּו"  –שַׁ ת נַׁ בַׁ ְפָטָרה"  –ִנְקֵראת "שַׁ ָבּה ָאנּו קֹוְרִאים ְב"הַׁ
ם ִיְשָרֵאל  ת עַׁ ֵחם אֶׁ ְעָיהּו ְמנַׁ ָנִביא ְישַׁ הַׁ ָגדֹול ֵמֻחְר  –ֵאיְך שֶׁ ר הַׁ בֶׁ שֶׁ ר הַׁ ִמְקָדש.ְלַאחַׁ ן ֵבית הַׁ  בַׁ

ָקִשים ְביֹוֵתר    ְדָבִרים הַׁ ת הַׁ ם ִיְשָרֵאל ָעְברּו אֶׁ ם ִאם עַׁ ָבת  הָבָא –גַׁ שַׁ ִנְקָרא הַׁ ְפָטָרה שֶׁ הַׁ ְוִהיא  –הַׁ
ְמִשיְך. ָלא ִנָנֵחם ְונַׁ ר, אֶׁ עַׁ ֹּלא ִנָשֵאר ְבצַׁ ת אֹוָתנּו שֶׁ זֶׁקֶׁ ֹקִשי, ִהיא ְמחַׁ ת ָלנּו ָלֵצאת ֵמהַׁ רֶׁ  עֹוזֶׁ

ם ָהִריִמי ַאל ִתיָרִאי ִאְמִרי ְלָהֵרי ְיהּוָדה ִהֵנה  תֹוְרִאים ְבַאחַׁ ְוָכְך ָאנּו ק   ת ְירּוָשָלִ רֶׁ שֶׁ ְפסּוִקים: "ְמבַׁ הַׁ
ֵזק אֹוָתנּו ְואֹוֵמר ָלנּו: "ַאל ִתְרִאי"  ֵשם ֹלא עֹוֵזב אֹוָתנּו ָחס ְוָשלֹום, הּוא ְמחַׁ ם". ֵכן, הַׁ ֵשם ֱאֹלֵקיכֶׁ  –הַׁ

ֵזק אֹוָתנּו   א ִנְמָצא ִאָתנּו ָתִמיד... ַאל ִתְפֲחדּו הּו ָמה זֶׁה ְמחַׁ ם ִאם ָאנּו עֹוְבִרים ְקָשִיים ְגדֹוִלים  –כַׁ גַׁ שֶׁ
ֵיינּו ָאנּו  ֵשם ִאָתנּו.  –ְבחַׁ הַׁ ת שֶׁ עַׁ ְמִשיְך, ָלדַׁ ָלא ְלִהְתעֹוֵדד ּוְלהַׁ  ֵאין ָלנּו ְלִהָשֵאר ְבֹקִשי אֶׁ

ת ָצרֹוָתיו  ֹלא ְלִחָנם ָאְמרּו   ל ָהָאָדם ִלְשֹכחַׁ אֶׁ ֵלב. ִכי עַׁ ֵכחַׁ ֵמהַׁ ִיְשתַׁ ֵמת שֶׁ ל הַׁ ְגֵזָרה עַׁ ָלנּו ֲחָכֵמינּו: שֶׁ
ִשְכָחה זֶׁה טוֹ  הַׁ ָכתּוב ְב'ִשיחֹות הר"ן' שֶׁ ְמִשיְך, ּוְכמֹו שֶׁ ְתִחיל ֵמָחָדש ּוְלהַׁ ב ּוְקָשָייו, ְוָעָליו ָתִמיד ְלהַׁ

ְתָחָלה ֲחָדָשה.ָלָאָדם, ִבְכדֵ  ְתִחיל הַׁ ל ְלהַׁ ָהָיה, ְויּוכַׁ ח ָמה שֶׁ ִיְשכַׁ  י שֶׁ
ר הַׁ    ָעבַׁ ָחד שֶׁ ְזקּות ְלאֶׁ ְסָלב, ְבִמְכָתב ִהְתחַׁ ְחָמן ִמְברֶׁ ֵבנּו נַׁ ל רַׁ ְלִמידֹו שֶׁ ְפָתִלי תַׁ ִבי נַׁ ְרֵבה ְוָכְך כֹוֵתב רַׁ

ֵחם, ְכמוֹ  תֹוָרה ִהיא   ָצרֹות ּוְקָשִיים: "ֻמְכָרִחים ְלִהְתנַׁ ם' ְוהַׁ ר ֱאֹלֵקיכֶׁ ִמי ֹיאמַׁ ֲחמּו עַׁ ֲחמּו נַׁ ָכתּוב: 'נַׁ שֶׁ
ֲחמּו".    ת נַׁ רֶׁ ָתה ִהיא אֹומֶׁ ם עַׁ ן, ְוגַׁ  ִנְצִחית, ּוְבָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזמַׁ

ח ֵצי   ֲחמּו ִנקַׁ ת נַׁ בַׁ ְרֵכנּו ָאנּו ִמשַׁ ְמִשיְך –ָדה ְלדַׁ ְתִחיל ֵמָחָדש ּוְלהַׁ , ְלהַׁ ֵחם ְוִלְשֹכחַׁ ע ְלִהְתנַׁ ֵנדַׁ  .שֶׁ

ֲחמּו"     ָבת נַׁ ִלמּוד ִמ"שַׁ הַׁ
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