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 #(17 - 17 )טייפ מס'

 שהעולם לא יטעה אתכם

להטעות עצמו! זה שהאדם יכול להטעות את אדם יכול  - - -)חסרה ההתחלה( 

עצמו, הסיבה לכך היא רק משום שאין לו ישוב הדעת באמת, שכן עם ישוב 

הדעת אמתי; כשהקדוש ברוך הוא עוזר והאדם מיישב דעתו באמת, זה 

 !אמחולל בו כזה מין שינוי, שכל הסיפור משתנה

מקום לכל ישוב הדעת אמיתי! כשאין לי ישוב הדעת אמיתי, רק אז יש 

 ההטעות הללו, אבל עם ישוב הדעת אחד באמת...

'צדיקיא אסתכלו בכל יומא כאילו האי יומא : במה אומר הזהר הקדוש

"אין השכינה שורה לא מתוך : גוידועים דברי הגמראאסתלקו מעלמא!", 

ולצדיקים הרי וודאי הייתה  עצבות אלא מתוך דבר שמחה של מצוה".

לו בכל יומא כאילו האי יומא אסתלקו שמחה! ומאידך גיסא: 'אסתכ

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

ַרך, הּוא ַרק עי' ליקו"מ תניינא תו' י':  א ַרך ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים ֵאָליו ִיְתּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ָהעֹוָלם ְרחֹוִקים ֵמַהש ּ ֶּׁ ַמה ש ּ
ַעת'. ּוב ַהּדַ ם 'ִיש ּ ֵאין ָלהֶּׁ ֶּׁ  ֵמֲחַמת ש 

 עי' זוה"ק פרשת ויחי דף ר"כ ע"א. ב
 שבת ל' ע"ב. ג

 



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ד טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ד
דבר שלכאורה גורם לעצבות רוח?! אך לא! זכרון זה אינו מביא  -מעלמא' 

במרה אינו גורם לאדם להיות מהתכלית תי ימאלידי מרה שחורה, זכרון 

 .דשחורה, אדרבה זיכרון כזה מביא עמו שמחה

מלא מרה שחורה, אולם כשזוכרים מ'עלמא דאתי',  'עולם הזה'ה

'תענוג' עלמא דאתי, מתענוג שעשוע עולם הבא, זה כזה מין תענוג, שלא מ

 ניתן לשער בדעתנו כלל וכלל איזה מין תענוג זה!

 -האדם חושב הרי, שכל ה'תענוג' נמצא רק באכילה, שתייה, מלבושים 

זה התענוג. אולם האמת היא שיש כזה מין תענוג נפלא, שלא ניתן לשער 

ענוגי עולם הבא'! עד כדי כך, שאפילו הנביאים בדעת כלל וכלל 'נפלאות ת

, 'עין לא ראתה'. רק הקדוש ברוך הוא לבד הלא חזו מהו תענוג עולם הבא

יודע איזה תענוג הוא אוצר ומכין לעמו ישראל. והתענוג הנפלא הזה הינו 

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

י  -עי' בכוכבי אור  ד ְברֵּ ֹּאת ַעל ד ִ ִתי ַהז  ִפל ָ י ת ְ ַסְדת ִ י ָ ֶׁ ָליו ש  אֵּ ן ָיִבין מֵּ ששון ושמחה, תפלה א' בסופו: ַהְמַעי ֵּ
ַסח ֲהָלָכה ט',  ֶׁ ת פ  ִהְלכוֹּ ִבְפָרט ב ְ ת, ו  מוֹּ ה ְמקוֹּ ַכמ ָ ֲהַרַנ"ת ַז"ל ב ְ ְמָחה,מוֹּ ִאים ְלש ִ ְרָאה ּבָ ְיָקא ַעל־ְיֵדי ַהּיִ ּדַ ֶּׁ  ש 

יה ַוי ָלן ד ְ ַוֲא  י ָלן ַמר, ָאַמר לֵּ רֵּ ְ ִעְנַין "ִליש  ינו  ַז"ל מֵּ ַמֲאַמר ֲחָכמֵּ ז ב ְ ָ . ְוַכְמֻרמ  ש  י ִיְרַאת ָהעֹּנֶׁ ו  ַעל־ְידֵּ ִמיְתָנן ִפל 
דוֹּ  ְמָחה ג ְ ש ִ י ָהָיה ב ְ ב. כ ִ יטֵּ ָבִרים הֵּ ְבנו  ַהד ְ "ל יו  י ַהנ ַ ִ ', ַאְך ַעל פ  ה ַ ְמאֹּד ְוכו  מו  א ת ָ הו  ֶׁ '" ש  ְך, ְוכו  ל־כ ָ ַעד ָלה כ ָ

ה ְוכוּ  ַרּבָ לֹום, ַרק ַאּדְ ָ יל אֹותֹו ְלַעְצבּות ַחס ְוש  , לֹא ָהָיה לֹו ּכַֹח ְלַהּפִ ש  הּוא ִיְרַאת ָהֹענֶּׁ ֶּׁ ת ש  ֵאיַמת ָמוֶּׁ ֶּׁ ל ש  ' ִמּגֹדֶּׁ
ת ַח אֶּׁ ּמֵ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַז"ל ְלש ַ ם ּדִ ק ְלַקּיֵ ת ְוכּו' ִהְתַחּזֵ וֶּׁ ְרָאה ֵמַהּמָ ֲחַמת  ַעְצמֹו ְוכּו' ָהֵאיָמה ְוַהּיִ מֵּ ם. ו  ָ ן ש  ַעי ֵּ

ב ַעְצמוֹּ ָמ  ֵּ ַעת, ְלַיש   ב ַהד ַ ו  ִכים ְלִיש   ְמָחה זוֹּ ִ י ַהש   ם ַעל־ְידֵּ ג ַ ֶׁ ד ש  ְנָיָנא ִסיָמן יו  י ת ִ טֵּ ו  ִלק  ָבא ב ְ ו  מ  ֶׁ ְכִלית ש  ה ַהת ַ
י ְתִפ  טֵּ ו  ִלק  ָבא ב ְ ו  ת. ְוַכמ  וֶׁ ָ ם ַהמ  ן יוֹּ ִחיַנת ִזְכרוֹּ ה ב ְ ז ֶׁ ֶׁ ' ש  ם, ְוכו  ָ ן ש  ה ַעי ֵּ ַעל זֶׁ ֶׁ ה ש  ִפל ָ ַהת ְ ק ב' ִסיָמן י' ב ְ לֶׁ ת חֵּ וֹּ ל 

ֲחֵברוֹ  לּוי ּבַ ָחד ּתָ אֶּׁ ֶּׁ ה ש  ן ְוִנְמָצא ְלִפי זֶּׁ רוֹּ כ ָ ִעְנַין ַהז ִ ה מֵּ ר ַהְרב ֵּ וֹּ ְיֻדב ַ ב  ֶׁ ה ש  ַאַחר זֶׁ ֶׁ ת ש  ה ָהאוֹּ י ְלזֶׁ ַרְפת ִ ן צֵּ , ַעל־כ ֵּ
ה.  ַהז ֶׁ

 ברכות ל"ד ע"ב. ה



 ה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~בשלח תשל"הפרשת  ה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
מוכן ומזומן לפנינו! כשזוכרים מהתענוג הנפלא ההוא, ממילא מה לי 

 ?!וי עולם הזהלהתעסק עם שטויות והבל

על כל פנים, אחרי שמבינים זאת, ממילא גם דברים המוכרחים לקיום 

הגוף בעולם הזה; הרי מוכרחים לאכול, מוכרחים לשתות, מוכרחים לישון 

 אבל כזה תענוג נפלא עומד לפניי! -

זכרון זה אינו מביא לידי מרה שחורה, אדרבה, זכרון זה משמח את לב 

חה כזו... וככל שממעטים מתענוגי עולם הזה, האדם ביותר, זוהי מין שמ

 !זכך קרובים יותר לתענוג ההוא

את שלו! גומר תמיד "כל אחד יזכה לתענוג ההוא!", הקדוש ברוך הוא 

! אלא מאי, יש אנשים שמחמת מעשיהם ח'לעולם ידך על העליונה'

מוכרחים להתגלגל בגלגול אחר גלגול, אולם בסופו של דבר הקדוש ברוך 

כרח לגמור כרצונו! הקב"ה גומר כרצונו! שכן בדיוק לשם כך ברא הוא מו

 את הבריאה כולה!

אדם חכם מחשב בדעתו: "מדוע שאשחיר פניי בגלגול אחר גלגול?! 

 !טעדיף לי להשחיר קצת פחות את פניי, ובכך הרי אפעל טוב יותר

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

אי לֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְסּבֹל עי' שיה"ר צ"ו: ... ו ַוּדַ א, ּבְ ֲענּוֵגי ָהעֹוָלם ַהּבָ רֹון ִמּתַ טֹוב ִזּכָ ר ּבְ אי ִאם ָהָיה ִנְזּכָ ּוְבַוּדַ
ה ָלל ִחּיּות ְוַתֲענּוֵגי ָהעֹוָלם ַהּזֶּׁ  .ּכְ

ֲעבֹוַדת ה', ּוֵפַרש  י"ח:  -עי' ליקוטי הלכות הל' קידושין ג'  ז ַגע יֹוֵתר ּבַ ּיָ ֶּׁ ל ִמי ש  ּכָ ֶּׁ ת ַעְצמֹו ֵמָהעֹוָלם  ש  אֶּׁ
יֹוֵתר. ָגה ְיֵתָרה ּבְ ה ְלַהּשָ ת ִיְזּכֶּׁ ֱאמֶּׁ יֹוֵתר, ּבֶּׁ ה ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו ּבְ יֹוֵתר, ְוָעש ָ ה ּבְ  ַהּזֶּׁ

 פירש"י עה"פ )תהלים צב, ט( ואתה מרום לעולם ה'. עי' ליקוטי הלכות הל' שבת ז' אות מ"א. ח
 עי' שיח שרפי קודש הנדמ"ח ח"א תרל"ג. ט



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ו טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ו
גם בזה ישנם טועים; ישנם טועים לחשוב כי מאחר והם נמנים על חסידי 

 ב, הם לא יצטרכו לתת דין וחשבון בעולם האמת.ברסל

ר משל אחרים, "הדין וחשבון שלנו יהיה קשה ונוקב עוד יות :צריך לדעת

ישאלו אותך: "מדוע לא שמעת  ?!ולא שמעת בקולו שכן היה לך כזה רבי

בקול רבך?!", ואתה תענה: 'אוי יצרי תוקפי'. אך יוסיפו לשאול: "השמעת 

יתברך דבר יום ביומו?! הרי היה לך כזה רבי!  בקול רבך? דברת עם השם

מילא אחרים לא יודעים, אבל אתה היה לך כזה מין רבי, מדוע לא שמעת 

 בקול רבי שכזה?!".

היו לך 'ספרים', 'חברים', 'הכל', ציידו אותך בערכה שלמה של 'כלי זין' 

 מדוע לא עשית ככל אשר ציווך?! -

טוב יותר, אבל אל תרמה עצמך! וודאי שאם תציית בקול הרבי יהיה לך 

 אחד שמרמה את עצמו זה לא טוב.

כש'רבי עוזר' נפטר; רבי עוזר היה יהודי שיצא להתבודד ביערות ממוצאי 

קצת  מכניס באמתחתוהיה שבת ועד ערב שבת, אז שב לביתו. הוא 

רבי עוזר כשכך נהג במשך שנים ארוכות. 'צנימים' ומעט מים,  –'סוכערעס' 

"רבי עוזר בחיי רבי נתן, נענה רבי נחמן טולטשינער ואמר לרבי נתן:  ,נפטר

"מסתמא רבי עוזר שוהה כבר במחיצתו של  – קער שוין זיין ביים רבי'ן"

גיך "אזוי נענה רבי נתן ושאל בתמיה: )בהיכלו של הרבי בעולם העליון(.  הרבי".

"כל כך  –'רבי עוזר' ממדובר  , וזהאיז מען פון דעם עולם ביים רבי'ן?!"

 מהר מגיעים מעולם הזה לרבי?!".

, האדם מטעה את עצמו! אמנם התקרבותנו לרבי תיטיב עמנו, הרבי ייא

וודאי ייטיב עם המתקרבים אליו, אבל הזיכוך אותו צריך לעבור נשאר 



 ז ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~בשלח תשל"הפרשת  ז ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
ת, היינו צריכים לעשות. כל מה זיכוך. וכל מה שהיה לאל ידינו לעשו

שאפשר לחטוף צריך לחטוף, ובכוחו של הרבי יכולים לחטוף הרבה מאד! 

חטוף עוד, חטוף! חטוף! כל אשר בכוחך לחטוף, חטוף, אל תפסיק 

 לחטוף! אין זמן לשבת בידיים ריקניות, חטוף! חלילה לנו להטעות עצמנו!

לּו ֵמִאּתִ "הרבי נענה ואמר:  ַקּבְ ה ּתְ ת זֶּׁ יַח ַעְצמֹו ְלָהעֹוָלם אֶּׁ ּלא ְלַהּנִ ֶּׁ י, ש 

ה אֹותֹו ָהעֹוָלם ּלא ַיְטעֶּׁ ֶּׁ אך  הרבי הרי מלא בדברי התחזקות, !".יְלַהְטעֹות, ש 

אל תרמה את עצמך! מחד מחזקים אותך, ומאידך אומרים  -מאידך גיסא 

 לך, שלא תתן לעולם להטעות אותך, אל תניח לעולם להטעות אותך!

 

 ריבוי אור

שואף ריבוי אור פירושו, שאני )ר' יוחנן גלנט: ומה הפירוש 'ריבוי אור'?( 

 .יאאני נופל בדעתי, זה נקרא ריבוי אור - כשלא הולך לייותר, אך  תעלותלה

אם אני  ,למדוע אני שואף להשיג יותר? למש -כשאני שואף להשיג יותר 

 –חיים שלא הצלחתי ללמוד כרצוני חיי אינם מו חפץ ללמוד כך וכך ביום

זה דבר שאסור שיהיה. אמנם צריך לשאוף להגיע למדריגה הנעלה ביותר, 

אך אסור ליפול מהמדריגה הנמוכה ביותר; חשבת שהיצר הרע יניח לך?! 

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

ה אֹותֹו עי' שיחות הר"ן נ"א:  י ּלֹא ַיְטעֶּׁ ֶּׁ יַח ַעְצמֹו ְלָהעֹוָלם ְלַהְטעֹות; ש  ּלֹא ְלַהּנִ ֶּׁ י, ש  לּו ֵמִאּתִ ַקּבְ ה ּתְ ת זֶּׁ אֶּׁ
 ָהעֹוָלם.

 ב'. -עי' ליקוטי הלכות הל' תפלת המנחה ז' אות י"ט, והל' נדרים ג' אות א'  יא



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ח טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ח
ך לכסוף ימשת האתהוא יכה בך מכות נמרצות! אבל אתה אל תפול ברוחך, 

 ! יבולהשתוקק

חזור וקוה! מה הפירוש  !'יג'חזק ויאמץ לבך, ואם לא נתקבל, חזור וקוה

 'חזור וקוה'? המשך לרצות, המשך לכסוף ולהשתוקק!

: "על ידי 'עיון תפילה' ידהגמרא אומרת ;אחד שמתפלל על דבר מסוים

באים לידי כאב לב". אדם שמהרהר בלבו: "הרי התפללתי, מדוע אינני 

נענה, הרי התפללתי?" זה נקרא שהוא 'מעיין בתפילתו'. הגמרא אומרת 

ו: ן אותמדוע, בגלל שבשמים מתחילים לדווידי זה באים לידי כאב לב. שעל 

 !?אין תפילתו נענית"וכי תפילתו כל כך חשובה? כבר יש לו טענות מדוע 

ומזכירים עונותיו, מזכירים לו עונותיו, על ידי עיון תפילה מזכירין לו 

 : "מי אתה?!".טועונותיו

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

ץ ג': ... -עי' ליקוטי הלכות הל' תרומות ומעשרות ג'  יב ַרְך חו  ר ַלה' ִיְתב ָ עֵּ וֹּ ָהָאָדם ב  ֶׁ ה ש   מ ַ ֶׁ ִנְמָצא ש 
ָבב,  ם לֵּ ת ְורו  ו  ס  ִחיַנת ג ַ ה ב ְ י ח"ו. ְוזֶׁ ל ְלַגְמרֵּ ָ ה ִנְכש  ֲחַמת זֶׁ ה, מֵּ ד ָ ִ ַהמ  ְלָבבֹו, ֵאינֹו מֵּ ּבִ ֶּׁ אּות ש  י ֵמֲחַמת ַהּגֵ ּכִ

ה ַלעֲ  ְזּכֶּׁ ּיִ ֶּׁ ש  י ִאם ּכְ ַרְך ּכִ ת ה' ִיְתּבָ ה ַלֲעֹבד אֶּׁ ֹבּהַ ְמֹאדרֹוצֶּׁ ֲעבֹוָדה ּגָ ַרְך ּבַ ת ה' ִיְתּבָ ת,  ֹבד אֶּׁ ֱאמֶׁ י ב ֶׁ "ל. כ ִ נ ַ ' כ ַ ְוכו 
ה -ַעל-ַאף ָלם ַהז ֶׁ ָהעוֹּ ק ַעְצמוֹּ מֵּ ְלַסל ֵּ ת ו  דוֹּ י ֲעבוֹּ ָכל ִמינֵּ ַרְך ב ְ ת ה' ִיְתב ָ י ְלָהָאָדם ַלֲעבֹּד אֶׁ אי ָראו  ַוד ַ ב ְ ֶׁ י ש  ִ פ 

ַצר, ַאף י ְלָכְך נוֹּ י כ ִ י-ַעל-ְלַגְמרֵּ ִ ַרְך, -פ  ִבילוֹּ ִיְתב ָ ְ ש  ין ב ִ ש ִ עוֹּ ֶׁ ָעה ש  ְתנו  ָעה ו  נו  ל ת ְ ַרְך כ ָ י ה' ִיְתב ָ ינֵּ עֵּ ן ָיָקר ב ְ כֵּ
ה, -ַעל כֲֹּחָך ֲעש ֵּ ת ב ְ וֹּ ְמָצא ָיְדָך ַלֲעש  ר ת ִ ֶׁ ל ֲאש  ן כ ָ ל כ ֵּ ָראּוי ְלָך, ַעל ּכָ ֹות ּכָ ר ַלֲעש  ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ה זֹוכֶּׁ ְוִאם ֵאין ַאּתָ

ה ַמ  ִנים ֲעש ֵ ה,ּפָ ּתּוַכל, ֵהן ְמַעט ֵהן ַהְרּבֵ ֶּׁ י ח"ו. ה ש ּ ָלְמָך ְלַגְמרֵּ ד עוֹּ ַאב ֵּ ִנים לֹּא ת ְ ָ ל פ   ְוַעל כ ָ
 ילקוט שמעוני פרשת שמות רמז רמ"א, הובא ברש"י תהלים כ"ז י"ד. יג
אמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן, כל המאריך בתפילתו ומעיין בה, סוף בא לידי ברכות נ"ה ע"א,  יד

 כאב לב. 
ַמ שם,  טו ה ... ּדְ ִפּלָ ל ָאָדם, ְוֵאּלּו ֵהן ... ִעּיּון ּתְ ֶּׁ יִרין ֲעֹונֹוָתיו ש  ָבִרים ַמְזּכִ ה ּדְ לֹש ָ ְ י ִיְצָחק, ש  ֲאִריְך ְוָאַמר ַרּבִ

ן  .ּוְמַעּיֵ



 ט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~בשלח תשל"הפרשת  ט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
ף, אבל לראות את להתפלל זה תמיד טוב, אתה תמשיך להתפלל ללא הר

 !טזהישועה תכף ומיד?! כשאומרים לפעמים להמתין צריך להמתין

ואין מילה אחת שהולכת לאיבוד, אפילו רצון כלשהו אינו הולך לאיבוד! 

 'איי איי'...? 'איי' לא קיים! אין קושיות!

וודאי שזוהי בקיאות עצומה, זוהי בקיאות! שם יב"ק הוא אחד מהשמות 

, זהו אחד מהשמות הקדושים. יזו'יב"ק' הם אותם אותיותהקדושים, 'בקי' 

זוהי בקיאות נפלאה, מחד להשתוקק ולכסוף למדריגה הנעלה ביותר, 

 מאידך לא ליפול אפילו אם הוא כמו שהוא, לא ליפול!ו

מה הפירוש 'ליפול'? ליפול הכוונה, שאני מפסיק לכסוף, אני מפסיק 

וחי: "אני כבר אבוד, אני מפסיק לרצות, זו נקראת 'נפילה', אני שבור בר

 .יחזה אסור –להשתוקק!" 

'אני ממשיך', אפילו שמכים על ראשי, אפילו אם הורגים אותי, לא! אני 

 אמשיך לכסוף! אני אמשיך להשתוקק! את הרצון הטוב לא אניח לעולם!  

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

ו   -עי' ליקוטי מוהר"ן תו' ו'  טז ש  ִחיַנת ת ְ ָנה, ב ְ ן ַהְמת ָ וֹּ ר ְלש  תֶׁ י כ ֶׁ ר, כ ִ תֶׁ ִחיַנת כ ֶׁ ה ב ְ ָאְמרו  ב: ְוזֶׁ ֶׁ מוֹּ ש  ָבה, כ ְ
ן'חז"ל,  א ִלְקנֹות ֲאַפְרְסמֹון. אֹוְמִרים לֹו: ַהְמּתֵ ּבָ ֶּׁ ָחד ש  ל ְלאֶּׁ ָ ִעין לֹו, ָמש  ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטָ  ".'ַהּבָ

ֶׁ  -עי' ליקוטי מוהר"ן תו' ו'  יז מוֹּ ש  ָבה, כ ְ ו  ש  ִחיַנת ת ְ ָנה, ב ְ ן ַהְמת ָ וֹּ ר ְלש  תֶׁ י כ ֶׁ ר, כ ִ תֶׁ ִחיַנת כ ֶׁ ה ב ְ ָאְמרו  ב: ְוזֶׁ
ן'חז"ל,  א ִלְקנֹות ֲאַפְרְסמֹון. אֹוְמִרים לֹו: ַהְמּתֵ ּבָ ֶּׁ ָחד ש  ל ְלאֶּׁ ָ ִעין לֹו, ָמש  ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטָ  ".'ַהּבָ

ָבה, ָצִריְך ַלֲחגֹּר ָמְתָני יח ו  ש  י ַהת ְ ַדְרכֵּ ְך ב ְ ילֵּ ה לֵּ צֶׁ רוֹּ ֶׁ י ש  מ ִ ֶׁ א, ש  ט הו  ו  ש  ָ ש  ַהפ  רו  ֵּ ו, ליקוטי מוהר"ן שם: ...ְוַהפ 
י ִ  ֶׁ יָע ש  ַמִים ְוַאצ ִ ָ ק ש  ס ַ ִחיַנת: "ִאם אֶׁ ם ב ְ הֵּ ֶׁ יִריָדה, ש  ין ב ִ ה ב ֵּ ֲעִלי ָ ין ב ַ ִמיד, ב ֵּ י ה' ת ָ ַדְרכֵּ ק ַעְצמוֹּ ב ְ ל" ְתַחז ֵּ אוֹּ ְ ה ש 

 ... ' ן ַאל ִיְתָיֵאש  ְוכו  ם ּכֵ ּיֹות, ּגַ ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ש  ּפֹל, ֲאִפּלּו ּבִ ּיִ ֶּׁ ֲאִפּלּו ִאם ִיּפֹל ח"ו ְלָמקֹום ש  ֶּׁ ַעְצמֹו ְלעֹוָלם, ש 
ּיּוַכל, ֶּׁ ָכל ַמה ש  הּוא, ּבְ ֶּׁ ָכל ָמקֹום ש  ק ַעְצמֹו ּבְ ַרְך, ִויַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהש ּ ש  אֶּׁ ש  ִויַבּקֵ ל  ְוָתִמיד ְיַחּפֵ אוֹּ ְ ש  ם ב ִ י ג ַ כ ִ

ָליו ִיְתב ָ  ת ַעְצמוֹּ אֵּ ק אֶׁ ב ֵּ ִלין ְלד ַ ם ְיכוֹּ ָ ַרְך, ְוַגם ש  ם ִיְתב ָ ֵּ ת ִנְמָצא ַהש   יוֹּ ְחת ִ ל ת ַ אוֹּ ְ יָעה ש  ִחיַנת: "ְוַאצ ִ ה ב ְ ַרְך. ְוזֶׁ
ב,  וֹּ ש  ִקי ב ְ ִחיַנת ב ָ ה ב ְ ". ְוזֶׁ ך ָ ִקיאּות ָהֵאּלוּ ִהנ ֶׁ ֵני ַהּבְ ְ ש  ִקי ּבִ ּבָ ֶּׁ ש  י ִאם ּכְ ּוָבה, ּכִ ש  ַדְרֵכי ַהּתְ ר ֵליֵלְך ּבְ ָ ְפש  י ִאי אֶּׁ  .ּכִ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ י טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ י
מי דיבר על כך?  )ר' יוחנן: למשל, אחד שרוצה להיות ער לילה שלם זה ריבוי אור?(

חנו לא מדברים מזה. אנחנו מדברים על כך, שבעת הליכתי לאכול או אנ

להתפלל, עליי לרצות להתפלל טוב יותר מכפי שהתפללתי אתמול, נו טוב, 

 לזה עליי להשתוקק!

 - - -אני הולך הביתה, אני הולך ליטול ידיי לסעודה, אני רוצה לאכול 

 

 ודברת בם ולא בדברים בטלים

ם, רק לעסוק בתורה, תפילה, יראת שמים, ולדבר אין זמן לדיבורים בטלי
 מהתכלית.

אמנם צריך לנוח קמעא, להניח את הראש, אבל לדבר דברים בטלים אין 
 זמן, לזה אין שום תירוץ.

כן, אני יכול להחיות עצמי עם סיפור, עם שיחה, אם קשה לך ללמוד, למד 
ללמוד לימודים קשים, צריך לימודים קלים יותר; לעת זקנה שכבר קשה 

משוחחים עם חברים  ,להחיות עצמו עם לימודים קלים יותר, דבר קל יותר
 !?מושב לצים זההרי  םאבל לשבת ולדבר דברים בטלי ,בעבודת השם

 ! שנים שיושבים ומדברים ביניהם דברים בטלים זהו מושב לצים. ?אלדגעוו

"שנים שיושבים ואין ביניהם  - יטהרי אי אפשר למחות את דברי המשנה
שכינה שרויה  -הרי זה מושב ליצים", "יש ביניהם דברי תורה  -דברי תורה 

 ביניהם", שנים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה "שכינה שרויה ביניהם!". 

ואם זה מושב ליצים, מחוייבים להרחיק משם מרחק ארבע אמות, אסור 
 לשבת בתוך הד' אמות שלהם.

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

 אבות פרק ג' משנה ב'. יט



 יא ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~בשלח תשל"הפרשת  יא ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
אי אפשר למחות את דברי המשנה, אלא מאי, אחד שחפץ לשוב להשם 

 -א יפול ברוחו יתברך, וכל ימיו היה 'מושב ליצים'ניק', אותו מחזקים של
 ליו!זהו זה! הקב"ה כבר יקרב אותך א ה רוצה?העיקר שאת

? אחד שטובל ואוחז כמהי הפירוש בדברי הגמרא "טובל ושרץ בידו"

'שרץ' בידו האחת, הריהו כאילו לא טבל. ומה מתכוונת הגמרא לומר?  

"זרוק את השרץ מידך וטבול!", איי אחר כך חוזר השרץ שוב? גם אתה 

תטבול, בשעת הטבילה הוא  –זרוק אותו שוב! אבל בשעה שאתה טובל ת

 את השרץ מידו.  מוכרח לזרוק

 

 וידוי דברים, צדקה, ראיית פני הצדיק

, שאחד שעומד להתפלל )ליקוטי מוהר"ן תורה ד'(הרבי אומר בתורה 'אנוכי' 

ו'שרץ במוחו' מבלבל את תפילתו; הזכרנו בדברינו 'שרץ', 'טובל ושרץ 

ְוָרא ַההּוא" בידו'. בתורה ד' אומר הרבי: ַיְתָבא ּכַ  ִטיָנא ָאְכָלה ֵליּה  ּדְ

אּוְסֵיּה  אּוְסֵיּה  ומפרש רשב"ם: ",כאּבְ ְנִחיָריו -"ּבְ ל ּבִ ֶּׁ ג ש  ץ". ִנְכַנס ּדָ רֶּׁ ֶּׁ מה  ַהש ּ

ְתָעֵרבהכוונה 'שרץ'? אומר הרבי:  ּנִ ֶּׁ ץ "ש  רֶּׁ ֶּׁ תוֹ  ֻטְמָאה ַהְינוּ , ש  ְתִפּלָ  ַוֲעבֹוָדתוֹ  ּבִ

ל ְרֵאִלי ִאיש   ָיכֹול ָהָיה ְולא אֹותוֹ  ּוִבְלּבֵ ש ְ ה ַהּיִ ה. ֲעבֹוָדתוֹ  ַלֲעבד ַהּזֶּׁ ּמָ ה ּתַ ה מֶּׁ  ָעש ָ

ה ָהִאיש   האומר הרבי:  ?ַהּזֶּׁ לש   "ָעש ָ ָ ִחינֹות ש  רּות ַהְינוּ  ל,''ַהנַּ  ּבְ ְ  ִהְתַקש ּ

יק ּדִ ָדָקה ּוְנִתיַנת ְלַהּצַ ָבִרים" ּוִוּדּוי ַהּצְ  כך אומר הרבי בתורה ד'. – ּדְ

ְנִחיָריו ה "ּבִ ִחיַנת זֶּׁ ָתן ּבְ ִפּלָ ל ּתְ ֶּׁ ָרֵאל ש  מוֹ  ִיש ְ תּוב ּכְ ּכָ ֶּׁ ִתי: ''ש  ֱחָטם ּוְתִהּלָ '' ָלךְ  אֶּׁ

ְתָעֵרב ּנִ ֶּׁ ץ ש  רֶּׁ ֶּׁ תוֹ  ֻטְמָאה ַהְינוּ , ש  ְתִפּלָ ל ַוֲעבֹוָדתוֹ  ּבִ  ִאיש   ָיכֹול ָהָיה ְולא אֹותוֹ  ּוִבְלּבֵ
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
 תענית ט"ז ע"א. כ

 בבא בתרא ע"ג ע"ב. כא



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יב טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יב
ְרֵאִלי ש ְ ה ַהּיִ ה" ֲעבֹוָדתוֹ  ַלֲעבד ַהּזֶּׁ ּמָ הוא אינו יכול להתפלל, השרץ אינו  – ּתַ

הלהתפלל. אומר כאן הרבי: " מניחו ה מֶּׁ ה ָהִאיש   ָעש ָ ה?  ַהּזֶּׁ לש   ָעש ָ ָ ִחינֹות ש   ּבְ

רּות ַהְינוּ  ל,''ַהנַּ  ְ יק ִהְתַקש ּ ּדִ ָדָקה ּוְנִתיַנת ְלַהּצַ ָבִרים" ּוִוּדּוי ַהּצְ . האיש הזה לא ּדְ

 נפל ברוחו, אלא השתמש בשלש בחינות הנ"ל.

ברם, גם לאחר השימוש בשלש בחינות הנ"ל, אין זה אומר כי האדם כבר 

  .כב'וזה בכל פעם'מסודר לכל החיים, שכן הרבי אומר: 

, וכי ביאתו פעם אחת כג'האיש הזה' שבא לרבי לשאול עצה על תפילה

הייה 'אחת ולתמיד'? הבעל דבר מגיע שוב ושוב! הוא חוזר על עצמו בכל 

זהו מין  -וכשאני חודל מלרצות ולהשתוקק  פעם! אותו דבר בכל פעם!

יאוש. אדם שמתייאש וחודל מלרצות בראותו כי הבעל דבר מציק לו ואינו 

אינני יכול )איך בין א פארפאלענער( מרפה ממנו: 'לא, אני רואה שאני אבוד 

זה לא בסדר, זה נקרא יאוש, במחשבות כאלו מכעיס האדם את  -להתפלל!' 

 בוראו.

לרצות, עדיין אני רוצה לזכות לתפילה כראוי! עדיין אני  "אני לא אפסיק

 זוהי הדרך הנכונה! -רוצה לעשות טוב!" 

, אני רוצה, אני כן רוצה! שכן הבעל כדזה נקרא 'רצוא', זה נקרא 'עייל'

דבר עוזב את כל העולם ונטפל לאדם שאינו מניח את רצונותיו הטובים, עם 

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

ל ִלּבֹו,ליקוטי מוהר"ן שם אות ט':  כב ר ְלָפָניו ּכָ ְלִמיד ָחָכם ּוְמַסּפֵ ל ּתַ א ֵאצֶּׁ ּבָ ֶּׁ ַעם ש  ָכל ּפַ ְלִמיד ָחָכם  ּבְ ְוַהת ַ
א",  צֵּ מ ָ ַאִין ת ִ ב: "ְוַהָחְכָמה מֵּ תו  כ ָ ֶׁ מוֹּ ש  ִחיַנת ַאִין, כ ְ א ב ְ הו  ֶׁ ה, ש  ֶׁ ִחיַנת מש  א ב ְ ה ִנְכָלל הו  ה ַאּתָ ְוַעל ְיֵדי זֶּׁ

 ֵאין סֹוף.בָּ 
 עי' חיי מוהר"ן אות שכ"ט, ושיח שרפי קודש ח"ג תצ"ז. כג
 עי' ליקוטי מוהר"ן תו' ו' אות ד'. כד



 יג ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~בשלח תשל"הפרשת  יג ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
נות, איזה עסק יש לי איתו, הוא הרי אדם כזה יש לו עסק: 'אחד שאין לו רצו

ברשותי, הוא בכלל לא רוצה'. אולם אחד שכן רוצה, והבעל דבר רואה 

 -שאחרי כל המכות שהכה אותו, עדיין הוא מחזיק מעמד, הוא לא מוותר 

 .כהעל אחד כזה מתגבר הבעל דבר ביותר, בו הוא משקיע את כל כוחו ומרצו

 

 כל אחד צריך חיזוק

יהודים יראי שמים! וכי סתם כך נהיו יהודים יראי שמים?! אנחנו הכרנו 

ם " :כוהרבי אומר הרי יהֶּׁ ַמְענּו ִמּפִ ָ ר ש  ֶּׁ ֲאש  יִקים, ּכַ ּדִ ל ַהּצַ "ל ָעַבר ַעל ּכָ ְוָכל ַהּנַ

ָלל, ֵמֲחַמת  ם ּכְ ה ֲאֵליהֶּׁ ל ּופֹונֶּׁ ּכֵ ַרְך ֵאין ִמְסּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהש ּ ֶּׁ ם, ש  ה ָלהֶּׁ ְדמֶּׁ ּנִ ֶּׁ , ש  ֵפרּוש  ּבְ

ָרא ֶּׁ ם ש  ֵ ים ְועֹוְבִדים ֲעבֹוַדת ַהש ּ ים ִויֵגִעים ְועֹוש ִ ִ ש  ֵהם ְמַבּקְ ֶּׁ ה ְזַמן ַרב, ש  ּזֶּׁ ֶּׁ ּו ש 

ַרְך, ַוֲעַדִין ֵהם ְרחֹוִקים ְמֹאד ְמֹאד אלא מאי, הם התחזקו, אע"פ שלא ". ִיְתּבָ

היה מישהו שיאמר להם 'חזק', היו ילו ואהיה להם ממי לשמוע התחזקות, 

 לא שלא היה להם ממי לשמוע זאת.רצים בלי שיעור, א

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

ּוִבְפָרט ֵאּלּו עי' חיי מוהר"ן אות ש"א, וליקוטי הלכות הלכות תפלת המנחה ז' אות כ"ג: ... כה
יֵקי ֱא  ַרְך ּוְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ּוב ַלה' ִיְתּבָ ְתעֹוְרִרין ָלש  ת,ַהּמִ ר  מֶּׁ תֵּ ר ְוחוֹּ ב ֵּ ם ִמְתג ַ יהֶׁ ֲעלֵּ ֶׁ ' ש  ַֹּח ְוכו  י כ  ֵּ ש  ם ֲחלו  ְוהֵּ

יָלם ח"ו,  ִ ה ְלַהפ  צֶׁ ר ְורוֹּ תֵּ ר ָהָרע יוֹּ צֶׁ ר ָעָליוַהי ֵּ ּבֵ ִעים ְלִהְתּגַ ועי' עלים לתרופה מכתב תכ"ט  ...ְוֵהם ִמְתַיּגְ
ל כ ָ  ְך כ ָ ל כ ָ ה כ ָ רֶׁ ְתג ָ ִ מ  ֶׁ ה ִמי ש  רֶׁ ן ִמְתג ָ ָעה, וז"ל: ...ְוַעל כ ֵּ ָ ָכל ש  ם ְוִכְמַעט ב ְ ם ָויוֹּ ָכל יוֹּ ָחד, ב ְ ָחד ְואֶׁ ָכל אֶׁ ְך ב ְ

ם הֶּׁ רּותֹו ַרק ּבָ ל ִהְתּגָ ּכָ ֶּׁ ש  ש  ל ַהּקֹדֶּׁ ת אֶּׁ ֶּׁ ש  ִסילּוָתם ְוָלגֶּׁ ּתֹוְקִקים ָלֵצאת ִמּכְ ְ ַהֲחֵפִצים ּוִמש  מוֹּ ּוִבְפָרט ּבְ ; כ ְ
נ ִ  ַ מ  ֶׁ ת ש  מוֹּ ה ְמקוֹּ ַכמ ָ ינו  ַז"ל ב ְ תֵּ וֹּ ָאְמרו  ַרב  ֶׁ ל ש  ָראֵּ ל ִיש ְ יַח כ ָ ַמנ ִ ל, ו  ָראֵּ ִיש ְ א ב ְ ל ָ ה אֶׁ רֶׁ ינוֹּ ִמְתג ָ ָלם ְואֵּ ל ָהעוֹּ יַח כ ָ

י ֲחָכִמים,  ַתְלִמידֵּ א ב ְ ל ָ ה אֶׁ רֶׁ ינוֹּ ִמְתג ָ ִאיר ְואֵּ ּמֵ ֶּׁ ָמקֹום ש  ִאים ְלִהְתָקֵרב ּבְ עּוִרים ַהּבָ ְלִמיִדים ּוְבֵני ַהּנְ ֵהם ַהּתַ ֶּׁ ש 
ת. ת ָהֱאמֶּׁ  ְנֻקּדַ

 "ן תניינא סימן מ"ח.ליקוטי מוהר כו
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"ל, ְולֹא ָהָיה " בתורה מ"ח תנינא אומר הרבי: ל ַהּנַ ם ָעָליו ָעַבר ּכָ י ּגַ ּכִ

ּום ָאָדם קּות ִמש ּ ּום ִהְתַחּזְ ֹוֵמַע ש  עבר עליו כל כך הרבה ולא היה לו ממי  ".ש 

 לשמוע התחזקות!

י "לפני כן אומר הרבי:  יק ֲאִמּתִ ּדִ ַמְענּו ִמּצַ ָ ִאּלּו ָהָיה אֹוֵמר לֹו ְוש  ֶּׁ ָאַמר, ש  ֶּׁ ש 

ֱאֹחז  תֹו: ָאִחי, ֲחַזק וֶּׁ ְתִחּלָ ם ּבִ ֵ ֲעבֹוַדת ַהש ּ ָעַסק ּבַ ֶּׁ ֵעת ש  ה, ּבְ ְהיֶּׁ ּיִ ֶּׁ ה ִמי ש  ָחד, ִיְהיֶּׁ אֶּׁ

"ל,  –ַעְצְמָך  ל ַהּנַ ם ָעָליו ָעַבר ּכָ י ּגַ ַרְך, ּכִ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ֵרז ְמֹאד ּבַ ָהִייִתי ָרץ ּוִמְזּדָ

ּום ָאָדםְולֹא ָה  קּות ִמש ּ ּום ִהְתַחּזְ ֹוֵמַע ש  וזה מדובר מצדיק, צדיק  ."ָיה ש 

 אמיתי!

לצדיק ההוא!  )ר'  משה ביננשטוק: 'כי גם עליו' הכוונה לצדיק ההוא או לרבי בעצמו?(

 אותו צדיק עברו עליו כאלו מעברים ולא היה לו התחזקות משום אדם!

 

 אומרים לו המתן

ן" ִמי " –אומר הרבי, ואלו דברים שמכוונים לכל אחד מאתנו  -  "ַעל־ּכֵ

ה ַמה  ק ַעְצְמָך ְמֹאד, ַוֲעש ֵ ם, ִיְזּכֹר זֹאת ֵהיֵטב. ְוַחּזֵ ֵ ֲעבֹוַדת ַהש ּ ה ִלְכֹנס ּבַ רֹוצֶּׁ ֶּׁ ש 

ְזָרתֹו  עֶּׁ ַטח ּבְ ְכֹנס ָלבֶּׁ ִנים ּתִ ָ ִמים ְוַהש ּ ם, ּוִבְרבֹות ַהּיָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהש ּ ּתּוַכל ּבַ ֶּׁ ַרְך ש ּ ִיְתּבָ

ֲעבֹוָדְתָך ְמֹאד ה ּבַ ַרְך ָמֵלא ַרֲחִמים ְורֹוצֶּׁ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהש ּ ה, ּכִ ָ ֻדש ּ ֲעֵרי ַהּקְ ַ  ".ְלתֹוְך ש 

הקדוש ברוך הוא חפץ בך! הבעל דבר הרי מרמה את האדם: 'הקב"ה 

אינו חפץ בך כלל וכלל', אבל האמת היא שהקב"ה כן חפץ בך, השם יתברך 

אי, אי אפשר לחטוף הכל בבת אחת, אי אפשר הוא מלא רחמים! אלא מ

 לרוץ מהר מדי. ומשום כך אומרים לך: 'שטארק זיך!', 'חזק ואמץ!'.



 טו ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~בשלח תשל"הפרשת  טו ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
א ִלְקנֹות ֲאַפְרְסמֹוןבתורה 'קרא את יהושע' אומר הרבי:  ּבָ ֶּׁ ָחד ש  ל ְלאֶּׁ ָ  ,ָמש 

ן' :אֹוְמִרים לוֹ   –. הלקוח אומר שברצונו לקנות שמן אפרסמון '!ַהְמּתֵ

המתן'. והלקוח שואל: 'מה הפירוש המתן? הרי באתי לקנות אומרים לו '

מוצר משובח זה?!', אומרים לו: 'אמנם אתה לקוח מצוין אבל אי אפשר 

לחטוף! מוכרחים להמתין!'. ומה יעשה בינתיים? לעת עתה יכסוף ויתגעגע 

ויבקש מהשם יתברך, ייחל ויתתפלל. וכשישכיל להמתין, לבסוף ימכרו לו 

 ון לו כל כך ייחל!את שמן האפרסמ

דבר טוב בעבודת  ,רוצים לקנות שמן אפרסמון, היינו אמנם לא כולם

 השם, אבל אחד שכן רוצה, אומרים לו 'המתן!' 

מכל קשרי התורה 'קרא את יהושע' רואים הרי, שהרבי התכון לרבי נתן, 

, הכל כיון הרבי לרבי נתן! כשרבי נתן כזאם זה הענין של 'ידום וישתוק'

בי, הוא ראה שמדובר ב'סחורה משובחת' ורצה לקנות תכף ומיד, התקרב לר

"ביז מען ווערט אן איש כשר צריך : כחאולם מאוחר יותר נענה רבי נתן ואמר

"עד שוזכים להיות איש כשר צריך להתהמה  –להתמהמה הרבה!" 

, הרבה צריך להתמהמה עד שזוכים להיות איש כשר. ובקיאות זו הרבה!"

 את הידיעה 'שצריך להתמהמה הרבה'. –ו של הרבי קיבל רבי נתן בכוח

לעומת זאת, יש כאלו שבאמת רוצים, אבל אין להם את דרכי ההתחזקות 

אנשים כאלו באמת יכולים להשתגע, שהרי הם רוצים באמת!   -של הרבי 

רבי נתן אמר בזה הלשון: "אלו שאינם חושבים על התכלית האחרון, מה 

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

 עי' ליקוטי מוהר"ן שם. כז
ה י י"ז: כ -ליקוטי הלכות יו"ד הלכות ערלה הלכה ד'  כח ה ַנֲעש ֶׁ ְהיֶׁ י ִ ֶׁ ר ש  ָ ְפש  ָבר, ִאי אֶׁ ל ד ָ ל כ ָ ֶׁ ן ש  ו  ק  ַהת ִ

ָחד,  ַפַעם אֶׁ אי ָצִריְך ְלִהְתַמֲהֵמּהַ ַהְרּבֵ ב ְ ַוּדַ ְלֵקל, ּבְ ּקִ ֶּׁ מֹו ש  ְלֵקל ּכְ ּקִ ֶּׁ א ּוִבְפָרט ִמי ש  ְבִחיַנת ַהּבָ ִתּקּונֹו, ּבִ ה ּבְ
ן ִעין לֹו אֹוְמִרים לֹו ַהְמּתֵ ֵהר ְמַסּיְ  אנשי מוהר"ן, אות י"ד. -. ועי' כוכבי אור ִלּטָ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ טז טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ טז
הארץ ורגליהם אל הדלת, מהם איני מדבר  יהיה בסופם כשיהיו שוכבים על

 –כלל, רק מי שחושב היטב מה יהיה בסופו, ולבו חושק מאד לעבודת ה' 

 .בשביל זה האיש חיברתי את ספרי, כי אותו יחזקו דברי ואותו יאמצו"

כשר, חזק? אחד שחפץ באמת להיות יהודי נמצא איפה שאת מי צריך ל

אותו מחזקים בכל מיני התחזקות: ! כטואףשאחד שבאמת חושק, אחד ש

של ת סוגי ההתחזקו'אחוז עצמך', 'השם  יתברך אתך עמך ואצלך'. כל 

הרבי, כולם לא נאמרו כי אם ליהודים שרוצים, כאלו שיודעים שיבוא יום 

 והם ישכבו עם הרגליים לצד הדלת.

אלו שיודעים שיבוא יום ויצטרכו לתת דין וחשבון, אלו שיודעים הכל, 

אותם מחזק הרבי בכל מיני  –ת זה הם עלולים ליפול ולהחלש בדעתם ומחמ

 התחזקות. 

 

 השם יתברך חפץ בך!

הרבי אומר:  )ר' משה ביננשטוק: גם לרבי לא היה מי שיחזקהו, הרבי היה לבד ממש(

ה ִמי " ָחד, ִיְהיֶּׁ ִאּלּו ָהָיה אֹוֵמר לֹו אֶּׁ ֶּׁ ָאַמר, ש  ֶּׁ י ש  יק ֲאִמּתִ ּדִ ַמְענּו ִמּצַ ָ ה, ְוש  ְהיֶּׁ ּיִ ֶּׁ ש 

ֱאֹחז ַעְצְמָך  תֹו: ָאִחי, ֲחַזק וֶּׁ ְתִחּלָ ם ּבִ ֵ ֲעבֹוַדת ַהש ּ ָעַסק ּבַ ֶּׁ ֵעת ש  ָהִייִתי ָרץ  –ּבְ

ּום  ֹוֵמַע ש  "ל, ְולֹא ָהָיה ש  ל ַהּנַ ם ָעָליו ָעַבר ּכָ י ּגַ ַרְך, ּכִ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ֵרז ְמֹאד ּבַ ּוִמְזּדָ

ּום ָאָדם קּות ִמש ּ בעל דבר כן אומר... הבעל דבר אומר לאדם: אולם ה ."ִהְתַחּזְ

"אתה כבר אבוד, אתה רואה הרי שאתה מתייגע כל כך ואינך פועל מאומה, 

לעומתו עומד הרבי ושואג לא רוצים אותך!". הבעל דבר מדבר ועוד איך... 

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

 עי' הקדמה לליקוטי הלכות מהמביא לבית הדפוס, אות ב', וכוכבי אור, אנשי מוהר"ן )ג( או' י"ג. כט



 יז ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~בשלח תשל"הפרשת  יז ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
בקול גדול: "השם יתברך מלא רחמים, וחפץ בעבודתך, הקדוש ברוך הוא 

 ך חפץ בך!".חפץ מאד בעבודתך, השם יתבר

אדם שעובר עליו כל כך הרבה, ואומרים לו שהקדוש ברוך הוא מלא 

זה מה שהוא צריך לשמוע, דיבורים כאלו הוא  –רחמים, וחפץ בעבודתו 

 צריך לשמוע!

וכי שאגתו  - !"להרבי שאג בקול גדול: "גיוואלד, זייט אייך נישט מייאש

'אל  :רבינאמרה רק לרחוקים? לבעלי עבירות?! לכל אחד אומר ה

 תתייאש!'.

מעלה כלשהי בעבודת השם ואינו זוכה לה, זכות לכל אחד שמשתוקק ל

נופל ברוחו. אז אומרים לו: 'אל תתייאש, המשך לכסוף ולהשתוקק', דיבור 

זה כולל את הגדולים ביותר ואת הגרועים ביותר, כל דיבור שיצא מפי קודשו 

דול ביותר של הרבי נאמר הן לגדולים ביותר והן לגרועים ביותר. לג

לבל יתייאש מהדרגות אליהם  -כפי ערכו ומעלתו  'אל תתייאש'אומרים: 

פי ערכו כגם הוא  הוא משתוקק. ולגרוע ביותר אומרים: 'אל תתייאש'

 ומעלתו.

רבי נתן מדבר על כך מספר פעמים, שכל דיבור ודיבור שיצא מפי קודשו 

ביותר, כל דיבור  של רבינו הקדוש, נאמר הן לגדולים ביותר והן לגרועים

 !לאודיבור

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

 שיחות הר"ן אות קנ"ג. ל
כי הוא מדבר בכלליות הכל בכלל ובפרט, כולל כל העולמות מוהר"ן: ... עי' הקדמת ליקוטי לא

והדרגות שבעולם של כל אדם, כקטן כגדול, מן ראשית נקודת הבריאה, שהוא תחלת האצילות, עד 
תכלית נקודת המרכז של עולם העשיה הגשמי שהאדם עומד עליו, כל אחד ואחד לפי מקומו ומדרגתו 



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יח טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יח
הרבי לא אמר 'אל תתייאש' רק לאלו שמונחים בשאול תחתיות, הרבי 

וודאי התכוון גם אליהם, אבל הרבי התכוון גם לגדולים ביותר, משום 

'געוואלד, זיי שהשתוקקותם של הגדולים במעלה, היא ענין אחר לגמרי: 

 'אל תתייאש!'. -דיך נישט מייאש!' 

"והכלל והעיקר אכן כן, אומר שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאד(  )ר' משה: הרבי

 שלא להתפחד כלל!!!".

 השם יתברך יעזרנו שנזכה לאחוז עצמנו.

 

 אילן שגדל מאה שנים

כן, עם התורה הזו התרחש סיפור; היה  ?(לב)ר' משה: מהו ה'אילן שגדל מאה שנים'

היה מחסידיו של 'הצמח צדק' אשר  יהודי בשם 'ר' מענדלע ליטוואק', הוא

היה ר' מענדלע רוסיה. ק בתוך ומעהתגורר בהאמלער, 'האמלער' שוכנת 

ואמר בלעג ובזלול: "ראה, אדם כותב ספר אליו אחד ניגש  .למדן גדול

". אמר לו ר' מענדעלע: "נו, תביא את ומדבר מ'אילן שגדל מאה שנים'!?...

הספר ונראה מה כותב המחבר לפני זה". אחרי שעיין בספר, ראה את התורה 

 המדברת מהתחזקות, ועל ידה התקרב לאורו של הרבי! 

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

ם הגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים ... לכולם יעורר ויקיץ ויחיה באותה השעה והזמן, מן האד
לבל יתיאשו ח"ו מן הרחמים, כושל יקימון מליו וברכים כורעות יאמץ, וכמבואר מזה בהתו' כי 

 )ועוד הרבה כעין זה(. מרחמם ינהגם בלק"ת בסי' ז' עיי"ש על פסוק כי כל בשמים ובארץ
 ליקוטי מוהר"ן תנינא סימן מ"ח. לב



 יט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~בשלח תשל"הפרשת  יט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
אותו אחד התכוון ללעוג: "אחד כותב ספר ומדבר שם מ'אילן שגדל מאה 

?!". נענה ר' מענדלע שנים'... מה צורך יש בידיעה זו? איזה מין ספר זה

ואמר: "תביא, נראה מה הוא כותב לפני זה!". הוא ראה מה כתוב לפני זה, 

 והתקרב לרבי.

וכשר' מענדעלע התקרב לרבי הוא לא התקרב לבדו, 'ר' ברוך אפרים התקרב 

 אף הוא עמו, קבוצה שלימה התקרבה אז.

 

 הניגון של הצדיק

יק, " "ד()מתוך שיעור בספה"ק ליקוטי מוהר"ן תורה ס ּדִ ל ַהּצַ ֶּׁ ּגּון ש  ַעל ְיֵדי ַהּנִ ֶּׁ ְוַדע, ש 

ָחָלל  ל הֶּׁ ֶּׁ יקֹוְרִסית ַהּזֹאת ש  ּפִ מֹות ִמן ָהאֶּׁ ָ ש  ת ַהּנְ ה אֶּׁ ה, הּוא ַמֲעלֶּׁ ִחיַנת ֹמש ֶּׁ הּוא ּבְ ֶּׁ ש 

ם ָ ְפלּו ְלש  ּנָ ֶּׁ נּוי ש   ".לגַהּפָ

 .לדבתורה נ"ד אומר הרבי, ש'ניגון' היינו 'התבודדות'

 של הצדיק, 'אזכרה נגינתי', הניגון של הצדיק!הרבי מדבר כאן מניגונו 

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

 סעיף ה'. –ליקוטי מוהר"ן תורה ס"ד  לג
ָאז לד ֶׁ ְיָלה, ש  ל ַ ִחי". ב ַ ש  רו  ֵּ יָחה ַוְיַחפ  ְיָלה ִעם ְלָבִבי ָאש ִ ל ָ ָרה ְנִגיָנִתי ב ַ ְזכ ְ ִחיַנת: "אֶׁ ה ב ְ א  שם אות ו': ְוזֶׁ הו 

ְך ָהרו   וֹּ ָבה ִמת  ַח טוֹּ ץ ָהרו  ַמן ְלַקב ֵּ "ל, ֲאַזי ַהז ְ ִחי" ַהנ ַ ָיְדָך ַאְפִקיד רו  ִחיַנת: "ב ְ ת, ב ְ חוֹּ ת ָהרו  נוֹּ ְקדוֹּ ִ ַח ָרָעה. פ 
 , נוֹּ ין קוֹּ ינוֹּ ְלבֵּ ד ב ֵּ דֵּ וֹּ ת, ְלִהְתב  ְדדו  וֹּ ל ַהִהְתב  ֶׁ ַמן ש  ר ַהז ְ ָאז ִעק ַ ֶׁ ַרְך, ַהְינו  ש  ם ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו ִלְפֵני ַהש ּ ּוְלָפֵרש  ש ִ

ּוַח ִעם ְלָבבֹו, וֹּ ֲעַדִין, ָלש  ש  ב  י ֵּ ֶׁ ת ש  בוֹּ ת טוֹּ וֹּ ֻקד  ַהְינו  ַהנ ְ ָבה, ד ְ ַח טוֹּ ש  ָהרו  ֵּ ְלַחפ  ַח ָרָעה,  ו  ְך ָהרו  וֹּ ְלָבְרָרם ִמת 
ִחיַנת ִנּגּון הּו ּבְ ּזֶּׁ ֶּׁ "ל... ש   ַהנ ַ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כ טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כ
אומר הרבי, שהקב"ה אמר לישעיה הנביא:  להבתורה 'תקעו תוכחה'

 ;שיישמע כמו ניגון ומר תוכחה צריךאתה אאתו הקול  -'כשופ"ר הרם קולך' 

כך עליך לומר מוסר,  –'פשוט, כפול, משולש, מרובע'. כמו שמנגנים ניגון 

זהו באמת ניגונו של הצדיק, תורתיו של הצדיק הם עם מין אהבה, עם מין... 

הם מין מוסר כזה, עם מין אהבה כזאת, כמו שמנגנים ב ישהם ניגונו, הם 

פשוט, כפול, משולש, מרובע,  ;'שיר של חסד', שיר של ע"ב נימין שיר! זהו

 זהו ניגונו של הצדיק!

 ועם הניגון הזה מוציא הצדיק את הנשמות שנפלו לאפיקורסות.

ע" י ּדַ ר ּכִ מֶּׁ ה ַהּזֶּׁ ּזֶּׁ ֶּׁ ר ְוִנּגּון ְמֻיָחד. ש  מֶּׁ עֹוָלם, ֵיש  ָלּה זֶּׁ ּבָ ֶּׁ ל ָחְכָמה ְוָחְכָמה ש  ּכָ ֶּׁ , ש 

רּו  ִחינֹות: "ַזּמְ ה ּבְ ת ַהָחְכָמה ַהּזֹאת. ְוזֶּׁ כֶּׁ ֶּׁ ר ִנְמש  מֶּׁ ה ַהּזֶּׁ ְמֻיָחד ְלָחְכָמה זֹו, ּוִמּזֶּׁ

ר ְוִנּגּון מֶּׁ ל ְוָחְכָמה ֵיש  לֹו זֶּׁ כֶּׁ ל ש ֵ ּכָ ֶּׁ יל", ש  ּכִ  ."ַמש ְ

 

 נוסח התפילה

לכל אחד ניגון  -, משום שבנגינה לוואכן, הרבי מאד לא אחז מכל החזנים

 !לזהניגון –מיוחד משלו, והניגון הוא דבר נפלא 

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

 ליקוטי מוהר"ן תנינא סי' ח. לה
ִסְטָרא ַאֲחָרא, ליקוטי עצות ערך נגינה אות א':  לו ן ּדְ ַנּגֵ ֹמַע ְנִגיָנה ִמּמְ ְ ּלֹא ִלש  ֶּׁ ֵהר ְמֹאד ש  ן ָצִריְך ִלּזָ ַעל־ּכֵ

ִנּגּונ ָנתֹו ּבְ ּוָ ֵאין ּכַ ֶּׁ ָלל,ש  ַמִים ּכְ ָ ם ש  ֵ וֹּ  ֹו ְלש  ל  ֶׁ ל ְנִגיָנה ש  ִמיַעת קוֹּ ְ י ש  ת, כ ִ ֲארו  ָ ד ְוִהְתפ  ן ְוָכבוֹּ ִביל ָממוֹּ ְ ש  ַרק ב ִ
ַד  ב ַלֲעבוֹּ ן טוֹּ ר ְוָהגו  ֵּ ש  ן כ ָ ַנג ֵּ ְ ל ְנִגיָנה ִממ  ִמיַעת קוֹּ ְ ְך, ש  פֶׁ ן ְלהֵּ ַרְך. ְוכֵּ א ִיְתב ָ רֵּ וֹּ ַדת ַהב  יק ַלֲעבוֹּ א ַמז ִ רֵּ וֹּ ת ַהב 

 ַרְך )ועי' שם אות י'(.ִיְתב ָ 
ה ִנּגּון, עי' שיחות הר"ן רע"ג:  לז ת ַעְצמֹו ִעם ֵאיזֶּׁ ּיּוַכל ְלַהֲחיֹות אֶּׁ ֶּׁ ת ַעְצמֹו ש  יל אֶּׁ ָאַמר, טֹוב ְלָהָאָדם ְלַהְרּגִ

ת  יְך אֶּׁ ִ דֹול ְלעֹוֵרר ּוְלַהְמש  דֹול ְוָגבֹוּהַ ְמֹאד ְמֹאד, ְוֵיש  לֹו ּכַֹח ּגָ ָבר ּגָ י ִנּגּון הּוא ּדָ ַרךְ ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ . ֵלב ָהָאָדם ְלַהש ּ



 כא ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~בשלח תשל"הפרשת  כא ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
 ואילו מ'נוסח התפילה' הרבי כן אחז, ואדרבה, הרבי הקפיד על נוסח.

)ר' משה: כששאלו את הרבי אם לתת דגש בתפילה על 'נוסח התפילה' או על 'חזנות' 

לא, נוסח! נוסח! הרבי אחז )תפילה'יש אדער חזנ'יש( לא העדיף הרבי 'חזנות'?( 

מנוסח, אך אעפ"כ היה פעם ששלח את אחד מאנשיו להתפלל לפני העמוד 

ו האיש הרבה לבכות )אחד הנוכחים: ואותואפילו שלא הכיר את הנוסח כראוי. 

'דו האסט . והרבי אמר לו: )געוויינט און געקלאגט(כן, בכי מאין הפוגות  בתפילתו(,

 !.לחגוט געמאכט!' פעלת טוב

יגש לפני העמוד, לא ניגשו לבד. על פי רוב הרי הרבי היה זה שקבע מי 

בשנה ההיא אך בשונה מתמיד, לפני העמוד, לגשת הורה הרבי לרבי חייקל 

אורי: 'היכנס לר' חייקל ועבור יחד עמו על נוסח הורה הרבי לתלמידו ר' 

 .דופןיוצא מקרה זה היה התפילה'. 

כשהרבי הגיש בעל תפילה לפני העמוד,  –כך שמעתי  – על פי רובאבל 

 בדרך כלל היה זה רבי חייקל, אבל גם לא תמיד.

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

ם ועי' ליקוטי הלכות הל' נשיאות כפים ה אות ו:  ֵ ֲאִפּלּו ָהָאָדם ָהָרחֹוק ְמֹאד ֵמַהש ּ ֶּׁ חּוש  ש  רֹוִאין ּבַ ֶּׁ ּוְכמֹו ש 
ְחּתֹוָנה, ַעל יֹוָטא ַהּתַ ּדְ ח ּבַ ַרְך ּוֻמּנָ י רֹב ַעל-ִיְתּבָ ם ִיְת -ּפִ ֵ ַרךְ ְיֵדי ִנּגּון ִנְתעֹוֵרר ְלַהש ּ יָכן  ּבָ ת ַעְצמוֹּ הֵּ יר אֶׁ ַמְזכ ִ ו 

ר ֲאַזי י תֵּ יוֹּ יו ב ְ ָ ִיים ַעְכש  צו  ים ַהמ ְ ִעים אוֹּ ַקל ִ ָ ִנים ְרש  ַנג ְ ִ ן ִממ  ו  ג  ְמִעין ַהנ ִ וֹּ ש  ֶׁ ש  ָלם. ַרק כ ְ עוֹּ א ב ָ יק הו  ַכל ְלַהז ִ ו 
י א(, טֵּ ו  ִסיָמן ג ִלק  ם ַאַחר )ב ְ ָמקוֹּ ב ב ְ תו  כ ָ ֶׁ מוֹּ ש  ר, כ ְ תֵּ יוֹּ ים  לוֹּ ב ְ ִ ֲאָנש  ת מֵּ ְזִמירוֹּ ִנים ו  ו  ְמִעים ִנג  וֹּ ש   ֶׁ ש  ֲאָבל כ ְ

ָנתוֹּ  ן ְוַכו ָ ו  ה ִנג  יזֶׁ ַעְצמוֹּ אֵּ ן ב ְ ַנג ֵּ ְ מ  ֶׁ ש  ַרְך, אוֹּ כ ְ ם ִיְתב ָ ֵּ ם ְלַהש   ת ִלב ָ ִנים אֶׁ ת ַהְמַכו ְ ֱאמֶׁ ִרים ב ֶׁ ֵּ ש  ִלים כ ְ ַמִים, ְיכוֹּ ָ  ַלש  
ר ַעל  רֵּ ם יִ -ְלִהְתעוֹּ ֵּ ה ְמאֹּד ְלַהש   י זֶׁ י מאדומו"ר ז"ל ְידֵּ ַמְעת ִ ָ ש   ֶׁ ְכמוֹּ ש  ַרְך, ו  ֵבקּות ְתב ָ ר ַהִחּבּור ְוַהּדְ י ִעּקַ ּכִ

ָחָטא ְוִנְתַרֵחק ְמֹאד ֶּׁ ְפָרט ִמי ש  ב ְמֹאד, ּבִ ּגָ הּוא ְמרֹוָמם ְוִנש ְ ֶּׁ ַרְך ש  ם ִיְתּבָ ֵ ִמי ְלַהש ּ ְ ש  ה ַהּגַ ֵמָאִביו  ֵמעֹוָלם ַהּזֶּׁ
ַמִים, הּוא ַעל ָ ש ּ ּבַ ֶּׁ ַרְך. ועי'  ן ְוִזְמָרהְיֵדי ִנּגוּ -ש  ם ִיְתב ָ ֵּ ְמִרים ְלַהש   אוֹּ ֶׁ ת ש  חוֹּ ב ָ ְ ש  ת ְוַהת ִ ירוֹּ ִ ל ַהש   ִחיַנת כ ָ א ב ְ הו  ֶׁ ש 

י ליקוטי עצות נגינה אות ח:  דֹול, ּכִ ָבר ּגָ ַמִים, הּוא ּדָ ָ ם ש  ֵ ר ְלש  ֵ ש  ן ּכָ ַנּגֵ ר ִמּמְ מֶּׁ ִלי זֶּׁ ִמיַעת קֹול ִנּגּון ַעל ּכְ ְ ש 
ה ַמְכִני ְמָחה.ַעל ְיֵדי זֶּׁ ה ְודֹוִחין ָהַעְצבּות רּוַח ְוזֹוִכין ְלש ִ  ִעין ּוְמָבְרִרין ַהְמַדּמֶּׁ

 עי' שיש"ק הישן ח"ב אות קלג. לח 



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כב טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כב
הרבי אמר לרבי חייקל שאם יהיה 'מקבל' ולא יפעל מאומה לפרנסתו: 

 זיין א חידוש אין דיין זאך אזוי ווי איך בין א חידוש אין מיין זאך!""וועסטו 

 אזי תהיה חידוש בעניינך כשם שאני חידוש בעניני! היינו, חידוש בנגינה. –

ר' חייקל היה כל כך גדול, אישיות מיוחדת כל כך, נו, אבל הוא לא ציית 

 .לטלקולו של הרבי, הוא לא הסכים להיות מקבל

אכן כן, רבי  פתלי לא התפלל לפני העמוד? הוא היה הרי 'בעל מנגן'?()ר' משה: רבי נ

נפתלי היה גם הוא בעל מנגן, אולם הוא לא התפלל לפני העמוד. רבי נפתלי 

"אייער נגינה האט היה בעל מנגן, והיה פעם שהרבי נכנס אליו ואמר לו: 

 -"הנגינה שלכם הייתה מושכת  – בוקע רקיעים געווען!" -צוגעצויגן 

!". הכל טוב ויפה, אבל הרבי לא הגישו להתפלל לפני מבוקעת רקיעים

 העמוד, רבי נפתלי לא שימש כבעל תפילה.

 'נוסח!'.)ר' משה: אבל מהשיחה הנ"ל שמעתם?( 

זכורני שפעם התפלל ר' בנימין פרבר תפילת שחרית לפני העמוד; בעיר 

ילת ברדיטשוב, נוסח התפילה בצפרא דשבתא, הינו נוסח אחיד מתח

ממשיכים רק לא משנים את הנוסח ב'שוכן עד',  ,התפילה ועד שמונה עשרה

אולם באומן כן נהגו  ,אותו נוסח שהתפללו מתחילת התפילהלהתפלל עם 

כפי הנהוג  , הוא התפללר' בנימין התפללכש. )מ'שוכן עד'(להחליף את הנוסח 

בעיר מגוריו ברדיטשוב; 'בקרב קדושים תתהלל'... כפי שהיה נהוג 

. בסיום התפילה ניגש אליו ר' אברהם ר' נחמן'ס ואמר לו: "אל בברדיטשוב

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

 עי' שיש"ק הישן ח"ב אות רכב, וחלק ה אותיות סח קמד. לט 
 עי' חיי מוהר"ן סימן שלא. מ 



 כג ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~בשלח תשל"הפרשת  כג ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
תעשה זאת שוב, כאן לא מתפללים כך, כאן מתפללים כפי הנוסח הנהוג 

 כאן; בברדיטשוב מתפללים בנוסח ההוא, לא כאן".

 

 'אזמר בשבחין' בניגונו של הרבי

"דער רבי האט געזאגט: 'וואס אידן 'ר' זלמן הרב ממדוודיבקא' אמר: 

 -!', און מיר זאגן: וואס מיר פארמאגן מאאקדמות מיטן ניגון -פארמאגן 

"הרבי  –'אזמר בשבחין' דעם אר"י הקדוש'ס ווערטער מיט רבין'ס נגינה!" 

אקדמות עם הניגון!', ואנו אומרים:  –אמר: 'מה שעם ישראל אוצר בתוכו 

ש, עם 'אזמר בשבחין', מילותיו של האר"י הקדו –מה שאנו אוצרים בתוכנו 

 שיחה זו שמעתי מאחד ששמעה מפי ר' זלמן בעצמו. -ניגונו של הרבי!" 

'אזמר בשבחין' דעם אר"י הקדוש'ס  -"און מיר זאגן: וואס מיר פארמאגן 

 ווערטער מיט רבין'ס נגינה!"
 נגינה היא דבר גדול! נגינה!...

שבחין' ו'אסדר )ר' משה: שני ניגונים אלו הם הניגונים היחידים שהלחין הרבי, 'אזמר ב

)ר' משה: לא יותר? הניגון 'עוז והדר' אינו  כן, אלו הם 'תנועות' של הרבי. לסעודתא'?(

לא, הניגון 'עוז והדר' הלחין ר' מאיר בלכער, הוא היה בעל מנגן,  של הרבי?(

 כמו כן הניגון 'שושנת יעקב' הלחין הוא, וכן שני הניגונים של 'יום ליבשה'

גונים עבור רבי בעל מנגן. מידי שנה היה מלחין ני הם פרי עמלו, הוא היה

 פורים.ו כהחנולנתן, 

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

 עפ"י שיחות הר"ן אות רנו. מא



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כד טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כד
ַעל ְיֵדי "הרבי אמר שעל ידי הניגון של הצדיק; כך אומר הרבי:  ֶּׁ ְוַדע, ש 

מֹות ִמן  ָ ש  ת ַהּנְ ה אֶּׁ ה, הּוא ַמֲעלֶּׁ ִחיַנת ֹמש ֶּׁ הּוא ּבְ ֶּׁ יק, ש  ּדִ ל ַהּצַ ֶּׁ ּגּון ש  ַהּנִ

יקֹוְרִסית  ּפִ םָהאֶּׁ ָ ְפלּו ְלש  ּנָ ֶּׁ נּוי ש  ָחָלל ַהּפָ ל הֶּׁ ֶּׁ  ".ַהּזֹאת ש 

כן, ניגון זה  )ר' משה: הניגון 'יחדשהו', בו מזמינים את הנשמות, גם הוא ניגון של הרבי?(

הוא ניגון של הרבי, ניגון זה הוא של הרבי, כך אומרים. לרבי היו המון 

ן נגינה 'תנועות', לצדיקים היו תנועות. בשעה שהתבודדו היה להם מי

 יותר לנוסח, מין נגינה המושכת את הלב. דומהש

כשחמי ר' אהרן קיבליטשער אמר תיקון חצות, זה היה נשמע כמו כינור 

שמנגן! היה לזה מין מתיקות... הוא היה בעל מנגן. כששמעתי אותו אומר 

תיקון חצות, זה היה נשמע כמו מנגינת כינור, ניגן כל כך יפה, חיות מיוחדת 

 וע אותו! נגינה! נעימות!.היה לשמ

למה מתכון הרבי כאן: 'הניגון של הצדיק?",  )רבי לוי יצחק שואל את הנוכחים:(

 הע... )אחד הנוכחים: אם הייתי צדיק הייתי יודע(

 ,ר' נחמן טולטשינער שימש כבעל תפילה בתפילת מוסף של ראש השנה

הניגון  שנה הראשונה בה שימש כבעל תפילה במוסף, התאים ר' נחמן אתבו

רבי נחמן היה  ,של 'מעין עולם הבא', על מילות התפילה 'ארשת שפתינו'

 זה שהתאים את הניגון למילים.

אמרו לו אנשי שלומינו: "ר' נחמן, נוסח זה כבר יישאר לעד! ר' נחמן 

 היה זה שהתאים את הניגון למילים. 

 זהו ענין הנגינה, רואים שלנגינה יש כח עצום.



 כה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~בשלח תשל"הפרשת  כה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
'חזן', אולם תפילתו הייתה עם כזה מין מתיקות, ר' נחמן לא היה אמנם 

 כזה מין נוסח, כזה מין... כגדולי המנגנים!

באומן חי יהודי בשם ר' יעקב סירוקה, אשר שימש כחזן בבית הכנסת 

הגדול באומן. הוא היה יהודי ירא שמים גדול, וחזן עולמי, ותפילותיו 

טולטשינער, שימש לשם ולתהילה. בשנים בהם חי ר' נחמן היו מפורסמות 

ר' יעקב כחזן בבית הכנסת הגדול באומן, והיה חזנם של גדולי יראי השם 

בדורו. אולם למרות כל האמור לעיל, מתפללי 'בית הכנסת הגדול' באומן 

היו רצים לשמוע את תפילתו של ר' נחמן טולטשינער, ואף נהגו לציין כי 

 ר' יעקב סירוקה. תפילתו של ר' נחמן נאה ויפה עוד יותר מתפילתו של

ר' נחמן טולטשינער; האמת היא, שיהודי ירא שמים שמכניס כל מוחו 

ימות בתפילתו! או אז מקבלת יש נע –במילות התפילה היוצאים מפיו 

את 'הנוסח' האמיתי! שכן מרגישים שכל מוחו מונח בתפילה,  התפילה

 והמח והלב הם הרי העיקר.

שלר' נחמן היה אמנם קול צרוד,  -כך שמעתי אומרים  –היה לו לר' נחמן 

אבל 'קול שאגת ארי'ה,' קולו הצרוד דומה היה לשאגת ארי'ה, עם צרידות 

  כלשהי.

 )ר' נתן בייטלמאכער(כן כן, 'דער אלטער נתן' ( -)ר' משה: היה פעם אחד שנפל 

ז על ישב אהוא  ,כשר' נחמן נתן שאגה 'לדוד מזמור'מספר, שבראש השנה, 

 יד אביו, ונפל מהספסל מרוב פחד! הוא נבהל!

באומן הרי  ...ר' נחמן נתן שאגהכש'דער אלטער נתן' ישב על יד אביו, ו

לא אומרים את המזמור פסוק בפסוק, כאן אומרים 'לדוד מזמור' פסוק 

 בפסוק. ור' נתן בייטלמכר', מרוב פחד, פשוט נפל מהספסל...
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דולה יותר; וכי "ר' נחמן ככל שהיראת שמים של האדם ג ;הנגינה

 טולטשינער" היה דבר של מה בכך?! כזה מח כמו שהיה לו!

 

 ברכתו של רבי נתן

לר' נחמן טולטשינער הייתה ברכה מרבי נתן, ומעשה שהיה כך היה: רבי 

חטף  תםנסיעתו. תוך כדי נסיעבנתן ערך פעם נסיעה, ור' נחמן התלווה אליו 

וץ לעגלה, ורבי נתן נשאר רק עם כיפה רבי נתן תנומה ומגבעתו נפלה אל מח

שב: לראשו. ר' נחמן בראותו את רבי נתן נוסע רק עם כיפה וללא מגבעת, ח

הרי עוד מעט הם אמורים להכנס בשערי העיר, ואין זה מכבודו של רבי נתן 

להכנס בשערי העיר ללא מגבעת. ומשכך הורה ר' נחמן לעצור את העגלה, 

ש וחיפש, עד שמצא את המגבעת והשיבה והחל לרוץ, לרוץ למטה, חיפ

 "יניח ראשך על מקומו".לרבי נתן. נענה רבי נתן ואמר לו: 

רבי נתן נתן לו ברכה! ר' אברהם היה אומר:  –'יניח ראשך על מקומו' 

אבי קיבל ברכה מרבי נתן, שיהיה לו 'ישוב הדעת'; כידוע היה ר' נחמן בעל 

 , 'יניח ראשך'!!!בעל ישוב הדעת()א געוואלדיגער ישוב הדעת מופלא ביותר 

...שרבי נתן ייכנס לעיר ללא מגבעת? רק עם כיפה לראשו?! ומי יודע 

כמה זמן יקח עד שישיגו מגבעת חדשה עבורו. 'ישוב הדעת!', רבי נתן 

 ברכו: 'יניח ראשך על מקומו'.

כן מגבעת משי.  )ר' יוחנן גלנט: הם נהגו לחבוש מגבעות משי, 'סאמטענע היטלעך'?(]

)אחד הנוכחים: הם כל אלו שהיו 'כלי קודש'.  )ר' משה: כולם או רק נכדיו של רבי נתן?(

)ר' יוחנן: ר' געצ'ע חבש גם הוא מגבעת לא לא, מגבעת משי.  לא חבשו מגבעת גדולה?(

 משי(.



 זכ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~בשלח תשל"הפרשת  כז ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
כשם שבזמננו לובשים בגדי משי, כך חבשו אז  )ר' משה: קסקט משי?(

ד. מגבעות משי, לא כוב בֶׁ שבת זה שונה, אבל  )השואל: ובשבת?(עים עשויים לֶׁ

)אחד הנוכחים: כלי מי שהיה 'כלי קודש', חבש גם בימות החול מגבעת משי. 

ד(קודש לא חבש ו'קאפעלוטש' ) בֶׁ לא, באומן לא. ואפילו רבנים גם לא ?!( כובע עשוי לֶׁ

לא,  ובע?()ר' משה: אף אחד לא חבש כ חבשו. לא, באומן לא היו 'קאפעלוטשן'.

גם לא חבש כובע, הוא חבש מגבעת  )ר' משה: ר' שלום מלמד?(אפילו רבנים לא. 

משי. בשבת היה ר' שלום חובש לראשו כובע עגול, ובימות החול היה לובש 

'דאשיק', בשבת היה חובש לראשו כובע עגול, אבל לא כובע בעל שוליים 

 רחבות[.

 

 כל חכמה יש לו ניגון מיוחד משלו

עֹוָלם, " בלימוד ליקוטי מוהר"ן תורה ס"ד()ממשיך  ּבָ ֶּׁ ל ָחְכָמה ְוָחְכָמה ש  ּכָ ֶּׁ ע, ש  י ּדַ ּכִ

ת  כֶּׁ ֶּׁ ר ִנְמש  מֶּׁ ה ַהּזֶּׁ ר ְמֻיָחד ְלָחְכָמה זֹו, ּוִמּזֶּׁ מֶּׁ ה ַהּזֶּׁ ּזֶּׁ ֶּׁ ר ְוִנּגּון ְמֻיָחד. ש  מֶּׁ ֵיש  ָלּה זֶּׁ

רּו  ים מ"ז(: "ַזּמְ ִהּלִ ִחינֹות )ּתְ ה ּבְ ל ַהָחְכָמה ַהּזֹאת. ְוזֶּׁ כֶּׁ ל ש ֵ ּכָ ֶּׁ יל", ש  ּכִ ַמש ְ

ר ַהְמֻיָחד  מֶּׁ יקֹוְרִסית, ֵיש  ָלּה ִנּגּון ְוזֶּׁ ּפִ ר ְוִנּגּון. ַוֲאִפּלּו ָחְכַמת ָהאֶּׁ מֶּׁ ְוָחְכָמה ֵיש  לֹו זֶּׁ

יקֹוְרִסית. ּפִ זוהי איפה הסיבה שהרבה ספרי קודש מזהירים  ַלָחְכָמה ָהאֶּׁ

ם, שכן שלא לשמוע ניגונים שלה –להתרחק משמיעת ניגונים אלו 

האפיקורסות כולה תחובה בניגון שלהם, זה נורא! הרבי בא הרי להודיע לנו 

ר ְוִנּגּון בהמשך דבריו מוסיף הרבי ואומר: ! משהו מֶּׁ ן זֶּׁ ם ּכֵ ֱאמּוָנה, ֵיש  ָלּה ּגַ וֶּׁ

ִדְבֵרי ָטעּוָתם, ֲאִפּלּו ֱאמּונֹות ַעּכּו"ם ּבְ ֶּׁ ָאנּו רֹוִאים ש  ֶּׁ ֱאמּוָנה. ּוְכמֹו ש   ַהְמֻיָחד לֶּׁ

ָתם.  ִפּלָ ֵבית ּתְ ִרין ּבֹו ְועֹוְרִכין ּבֹו ּבְ ַזּמְ ּמְ ֶּׁ ל ַעּכּו"ם ִנּגּון ְמֻיָחד, ש  ֶּׁ ֵיש  ְלָכל ֱאמּוָנה ש 

ר ְוִנּגּון. מֶּׁ ל ֱאמּוָנה ֵיש  ָלּה זֶּׁ ה, ּכָ ָ ְקֻדש ּ ְך ּבִ ן ְלֵהפֶּׁ כששומעים ניגון כזה, או  ּכֵ

 שמזמרים ניגון כזה, יש בניגון הזה אפיקורסות ממש.



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כח טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כח
ן רואים הרי, שללימוד הגמרא ניגון מיוחד משלו, לתנ"ך ניגון כמו כ

מיוחד משלו, כל דבר והניגון שלו. הניגון הוא דבר שכבר מקובל מהרבה 

 '.צדיקים: 'לימוד עם ניגון זה דבר גדול וחשוב מאד

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה   ֶּׁ ה ש  ּה  :ְוזֶּׁ י היה 'אחר' הר? 'ַאֵחר ָמה ֲהֵוי ּבֵ

כל כך גדול בתורה, הוא היה הרבי של רבי מאיר, מה קרה לו? מדוע נהיה 

 אפיקורוס? מה היה בו? מה הוי ביה?

ּה, ּמֵ ַסק ִמּפֻ היוונים היו אפיקורסים גדולים, ו'אחר' נהג לזמר  ִזְמָרא ְיָוִני לֹא ּפְ

ְדָר  ניגונים יוונים, וכפי שכתוב בהמשך: ית ַהּמִ ָהָיה ָקם ִמּבֵ ֶּׁ ה ִסְפֵרי ּוְכש  ּמָ , ּכַ ש 

ּנּו'  .ִמיִנין נֹוְפִלין ִמּמֶּׁ

הגמרא מציינת שתי דברים, 'זמרא יווני' ו'ספרי מינים'. מוסיף הרבי 

ה ָהיּו  ואומר: יו, ַעל ְיֵדי זֶּׁ ַסק ִמּפִ ּלֹא ּפָ ֶּׁ "ל ש  ר ַהּנַ מֶּׁ י ַעל ְיֵדי זֶּׁ ה, ּכִ זֶּׁ לּוי ּבָ ה ּתָ י זֶּׁ ּכִ

ּנוּ  ְפֵרי ִמיִנין נֹוְפִלין ִמּמֶּׁ ינּות ַהּסִ יקֹוְרִסית ְוַהּמִ ּפִ ה ָהאֶּׁ ר ָהָיה ְמֻיָחד ְלזֶּׁ מֶּׁ ה ַהּזֶּׁ י זֶּׁ , ּכִ

ָהָיה לֹו. ֶּׁ עד מאד, ניגון של צדיק, ניגון  כשם שמעלת ניגון דקדושה גדולה ש 

ניגון של אפיקורסות, יש בו אפיקורסות, 'זמרא יווני  ,דקדושה. כמו כן להפך

 דלא פסיק מפומיה'.

מדוע 'אחר' נהיה אפיקורוס? משום ת את טעם הדבר: ראהגמרא מב

שזימר ניגונים יוונים, ובהם היה הרי אפיקורסות, ומשום כך 'ספרי מינין 

 נופלין ממנו'!

אסור להתדמות אליהם בשום דבר, לא במלבושים, לא בדיבורים, ואף 

ִנְמָצא  לא בניגונים, שכן בניגוניהם תחובה אפיקורסות. ממשיך הרבי ואומר:

ל ָחְכָמה  ְך ּוְמֻיָחד ּכָ ּיָ ַ ר ְוִנּגּון ַהש ּ מֶּׁ ן ֵיש  ָלּה זֶּׁ ִחיָנָתּה ּוַמְדֵרָגָתּה, ּכֵ ְוָחְכָמה ְלִפי ּבְ

ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה , ֵאָליו  .ְוֵכן ִמּמַ


