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 בס"ד

 ( #125  )טייפ מס'

   

 ת קטן.. יפאר'מח'ט מיטן לאנגן טל
אז    , האט אים געזאגט   בר' הערץ   , אז האט מיר דערציילט   אר' מרדכי באבריניצער

האט ער געזעהן   .זייער הייס דארטן  איז געווען    ארץ ישראל   קייןווען ער איז געקומען  
ער איז געזעצן    ווי   , גר' נתן ר' לייבלע ראובן'ס  א, אין טברי ייך ווי ער איז אנגעקומען  ל ג 

איז   ר' הערץ   . ער איז געווען פאר'מח'ט   און ,  מיטן לאנגן טלית קטן דארטן   , אינדרויסן 
 .איז געווען א גדול   ער   -  געווען א מבין וואס הייסט האבן ישוב הדעת, א דביקות

ווען ער איז געקומען פון ארץ ישראל פאר אונזערע לייט  האט ער איבערגע'חזר'ט  
  ! דביקותאזוי ער האט אים געטראפן זיצן מיט א מין ישוב הדעת, מיט א מין   ווי 

   . דר' נתן ר' לייבלע ראובן'סדעם  מכתבים פון  אסאך  עס איז דא די  

 
 עי' אודותיו בטעם זקנים קונטרס ק"ה.  א

רבי נפתלי הירץ שטערנהארץ, בנו של ר' שכנא בן מוהרנ"ת ז"ל, וחתנו של ר' נחמן הרב מטשעהרין  ב

עי' אודותיו    נולד בשנת תר"ג, ונפטר בשנת תרע"ג.  שטערנהארץ ז"ל.-סופרז"ל, ואביו של רבי אברהם  

 תקצ"א.-ח"ב, אותיות תקפ"ו )חדש(בשיש"ק 

 מגדולי תלמידי מוהרנ"ת. עלה לא"י והתיישב בטבריא.  ג

ר' נתן צבי קעניג  "לוי ד נתן ב"ר    שם "נתיב צדיק", ולאחרונהתחת    ז"ל  ע"י הרה"ח  ר'  בשם "מכתבי 

 ן ר' ישראל דוב אודסר זצ"ל. יהודה" ע"י קר

 )ח"ב( שיחה פרשת שמות
"ושנת תשל

 



 טעם זקנים _________________________  ___________________________ |  ב

 

דאס  אט  מען ישוב הדעת צום אויבערשטן,  האט  דער אויבערשטער העלפט  אז  
רט דאס האט ער אפגעשפא    אט   פארמעג,   , דאס איז דער עיקר איז דאך דער עיקר 

ער    , איז   , כאפט ארויס די גאנצע מצוות ומעשים טובים וואס ער    ! אין דער וועלט
 !זאל האבן א ישוב הדעת 

וועלכע  געווען דא   ר)השואל:  ר' הערץ  איז  ישראל   יאר  נישט   ?( אין ארץ  ווייס  איז   ;איך  ער 
נתן   ר'  וואס  יארן  די  אין  געלעבט ר'  געווען  נאך  ראובן'ס האט  נחמן   . לייבעלע  )ר' 

 .( הן ע ' םמ  דער בורשטיין: אין די למד'ן א 

האט  וואס  איד    ר ן ערליכע א    -   א איד   ר וואס אונזערע   , זאך מיר רעדן דאך דא א  
ער האט געטראפן זיצן א אידן   . איז נתפעל געווארן פון דעם ישוב הדעת   ,גע'שמ'ט 

 און  -   היץ   ער אין ד   , זומער   ם ע אין ד   , אין ארץ ישראל פון אונזערע לייט, אינדרויסן 
הדעת ע געז   איז  ישוב  א  מיט  דביקות   , צן  א  איז    , מיט  עיקר דאס  דער אז    ! דער 

 !א מח מיט ישוב הדעת   -   אט דעם פארמעג מען    האט  , אויבערשטער העלפט 

פאטער, ר' שכנא'ס    שטערנהארץ(   - )   ר' אברהם סופר'ס   – ר' הערץ    )השואל: ר' הערץ?( 
   . ער איז געווען א גדול, שארף געווען זייער  . זוהן 

יא, ער איז געווען    נתן'ען!(   בי געווען ר )ר' נחמן: ר' נתן ר' לייבעלע ראובן'ס האט אסאך משמש  
 .)בעת המחלוקת(   ופון די וואס האבן געגעבן א פלייצע

❖ 

 
 .מ"ד תרד ונפטר כ"ו אדר  " למ ה שמתחיל בשנות    יו במכתב   ' עי  ה

 ח"ב, אות שכ"ד.  )חדש(עי' שיש"ק  ו



 ג | ______________________________________ שנת תשל"ו שיחה פרשת שמות,

 

 
 איינער דאוונט לאנג, און איינער שנעל 

 (?איינער איז מאריך ביים דאווענען, איינער איז מקצר וועגן    עניןדאס    איז וואו    : קירשנבוים  )ר' שמואל
האבן געדאוונט    " הרבה יראים"   : ז" נזקי שכנים " הלכה אין    ן נתן רעדט דאס אין א    בי ר 

האבן געדאוונט    " הרבה יראים" ת,  ו האבן געדאוונט באריכ   " הרבה יראים" שטיל,  
איינער זאל נישט  אז    – '  איה היזק ר  '   ' און נזקי שכנים ' פון    )דעם ענין( קעגן    -   בקצרה 

טויג   , ט נישט אזוי ווי איך ה אז דער טו   -   ער זאל נישט ארויסווייזן   .קוקן אויפן אנדערן 
  . ( זאך )ען צו זיין  י יעדער איינער זאל זיך צ נאר    ! נישט 

 .ן אמת זאל זיין מיט א    טוהט נאר וואס דען, ער בעט דעם אויבערשטן אז וואס ער  
איינער דאוונט    אז ; און  איינער דאוונט העכער, דארף איך זיך נישט מישן צו אים אז  

צו אים  נישט מישן  אויך  זיך  איך  איז מאריך   . נידריגער דארף  איז    , איינער  איינער 
  יעדער איינער דארף בעטן דעם אויבערשטן מען זאל זיך נישט לאזן נארן,  -   מקצר 
   . אמת ה מען זאל גיין בדרך   נאר 

❖ 

 
ל ָּ  ז פִּ ם נַֹסח ְוֵסֶדר ת ְ ָּ ׁש  ִּ מ  ְבטֹו ׁשֶ ִּ ׁש  ְרׁשֹו מִּ י ׁשָּ פִּ ֵאל כ ְ ְשרָּ י ִּ ד מִּ ל ֶאחָּ י כ ָּ תֹו  עי' הל' נזקי שכנים ה"ה, אות ב': "כ ִּ

ׁשֵ  ו  ַהכ ְ ל  ד ַלֲחֵברֹו ֲאפִּ ין ֶאחָּ ב ֵ ים ׁשֶ יִּ ו  נ  ִּ ֵיי ַהׁש  ו  ב  ים רִּ כִּ ְמׁשָּ ה נִּ ז ֶ מִּ ֹו. ו  ל  ֱאֶמת ׁשֶ ן הָּ יו כ ֵ י ַמֲעשָּ ְכפִּ ים,  ו  רִּ ים ְוַהְיׁשָּ רִּ

מּוךְ  נָּ קֹול  ּבְ ְוֶזה  ם  רָּ קֹול  ּבְ ֶזה  ירּות  ְמהִּ ּבִּ ְוֶזה  ה  ֲאֻרּכָּ ּבַּ ל  ּלֵּ ְתּפַּ מִּ ֶזה  י  ם    ּכִּ תָּ ל ָּ פִּ ת ְ ְנַין  עִּ ב ְ ים  יִּ ו  נ  ׁשִּ ֶזה  ב ָּ ֹוֵצא  ְוַכי 

ֱאֶמת". גם ע ה ב ֶ יָּ ם ְרצו  תָּ נָּ ו ָּ כ ַ ֵניֶהם  ְ ׁש  ׁשֶ י  ִּ ר ַאף ַעל פ  ָּ ְספ  ְלֵאין מִּ ם  תָּ י':ַוֲעבֹודָּ  י' הל' שומר שכר ה"ב, אות 

ם   עֹולָּ יַאת הָּ רִּ י ֹום ב ְ מִּ יֶהם"ו  נּועֹותֵּ ל ּתְ כָּ י ּבְ ְמרֵּ ים ְלגַּ וִּ ָּ ים ש  ּיִּ ּתִּ ים ֲאמִּ רִּ ֵּ ים ּוְכש  יקִּ ּדִּ י צַּ נֵּ ְ ן ש  יִּ יּו ֲעדַּ ל   ֹלא הָּ ף עַּ אַּ

ד ב ֶאחָּ רַּ ים מֵּ ד ְויֹוְנקִּ ֶדֶרְך ֶאחָּ ים ּבְ יֶהם הֹוְלכִּ נֵּ ְ ּ ש  ֶ י ש  י ֵכן  ּפִּ ִּ גֹוֵתיֶהם  , ַאף ַעל פ  ַדְרֵכיֶהם ְוַהְנהָּ ים ב ְ ים ַרב ִּ קִּ ו  ל  ֵיׁש חִּ

דֹולִּ  ים ַהג ְ יקִּ ד ִּ ין ַהצ ַ ים ב ֵ קִּ ו  ל  גֶֹדל ַהחִּ יג ב ְ ְלַהְפלִּ ר ו  ֵ ה ְלַספ  כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ יְך ַרב ֵ ֶהֱארִּ ְכמֹו ׁשֶ ים ו  כִּ יו  ְסמו  הָּ ים ׁשֶ

ַעל ׁשֵ  יֵדי ַהב ַ ְלמִּ ת ַ ם ֵהם מִּ ל ָּ כ ֻּ נו  ׁשֶ ְזַמנ ֵ יו   לִּ י ֵכן הָּ ִּ יֵניֶהם ְוַאף ַעל פ  דֹול ב ֵ לֹום ג ָּ ה ׁשָּ יָּ ַק"ל ְוהָּ יד ְזצו  ג ִּ ַ ם טֹוב ְוַהמ 

ֵביתֹו,   ב ב ְ ׁשַ ים ְוֶזה יָּ ַרב ִּ ַרׁש ב ָּ ה ְודָּ ינָּ דִּ ְ ה נֹוֵסַע ַעל ַהמ  יָּ ה הָּ ז ֶ ַדְרֵכיֶהם ׁשֶ ים ְמאֹד ב ְ קִּ ל ָּ ה ְמחֻּ ּלָּ פִּ ּתְ יְך ְמאֹד ּבַּ ֶזה ֶהֱארִּ

ְפ  ל לִּ ּלֵּ ְתּפַּ מֹוןְוהִּ ֶדֶרְך ֶההָּ ּכְ ּבּור  ּצִּ ם הַּ ש  עִּ חַּ לַּ ּבְ ל  ּלֵּ ְתּפַּ ְוֶזה הִּ דֹול,  ּגָּ ֲהבּות  ְתלַּ ְוהִּ קֹות  ְצעָּ ּבִּ ה  בָּ ּתֵּ י הַּ ה נֵּ ְרב ָּ ְוֶזה הִּ  ,

ר ַא  ָּ ְספ  ים ְלֵאין מִּ ים ַרב ִּ יִּ ו  נ  ֶזה ׁשִּ ֹוֵצא ב ָּ ים, ְוַכי  יִּ בו  ְדיֹון ׁשְ פִּ קֹות ו  ְצדָּ ה ב ִּ ְרב ָּ ה יֹוֵתר ְוֶזה הִּ ֹורָּ ת  ם  ף ַע ב ַ ל ָּ כ ֻּ י ׁשֶ ִּ ל פ 

י ׁשֹ ְכפִּ תֹו ו  ד ָּ י מִּ פִּ ד עֹוֵבד ֶאת ה' כ ְ ל ֶאחָּ י כ ָּ ין, כ ִּ וִּ ם ׁשָּ ל ָּ ְהיו  כ ֻּ י ִּ ר ׁשֶ י ֶאְפׁשָּ י אִּ ד, כ ִּ ְנקו  ֵמַרב ֶאחָּ תֹו. ְוֶזה  יָּ מָּ ׁשְ ֶרׁש נִּ

ם ׁשֶ  עֹולָּ ה ב ָּ ים ַהְרב ֵ רִּ ְכׁשֵ ים ו  יקִּ ׁש לֹו ַצד ִּ י ֵ ַרְך ׁשֶ ְתב ָּ יו יִּ עָּ ֲעׁשו  ר ׁשַ ק ַ ג  עִּ ַח ְוַתֲענו  ה לֹו ַנַחת רו  ד עֹושֶֹ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ כ ָּ

ֲחֵברֹו". ֵאין ב ַ ֶ ד ַמה ׁש  חָּ ַע ְמיֻּ ֲעׁשו   ְוׁשַ



 טעם זקנים _________________________  ___________________________ |  ד

 

 

 רבלצענעם א  לרשמא  פא   ןנצן מיטריינטא  א  
נתן   בי ר   : טיא יא   ?( חגדלי' ליניצער  בי איז דא א מעשה מיט רעס  :  ראטענבערג' חיים שלמה  )ר 

חז"ל זאגן )   , ' שרייטער  פארוואס  '  -   געזאגט אים  האט ער    , ( )ביים דאווענען האט געשריגן  

נתן'ען,   בי נישט נאר אויף ר  יא! י' נה מקטני אמ 'המגביה קולו בתפילתו הרי זה    ( דאך:
אים    -]   ( אח"כ  )לאנ"שא זאג געגעבן  האט  נתן    בי ר   .נאך מענטשן איז דעמאלט געווען 

זיך צום רבי'ן?    ן גלייכ   זיי "   : [ פאר אים האט ער געשוויגן(   - )   האט ער נישט אזוי געזאגט 
 (הקול  - )   זיך איינרייסן די קיילע מען  זאל    ; יב'שמן בחשאי ' ביים רבי'ן איז געווען  

 יג"! אזוי ווי איך רייס זיך איין ביים דאווענען 

 
שרבינו רימז עליו הספד בליקוטי מוהר"ן סי' י"ד,   עי' שיחות הר"ן אות קל"ב  .מגדולי תלמידי המגיד ח

 עיי"ש. 

: "בפעם אחרת היה מעשה שמוהרנ"ת הזדמן לעיר ליניץ, והיה אז עם ח"ב, ק"ט  )חדש(עי' שיש"ק   ט

כמה מאנ"ש אצל הצדיק רבי גדליה זצ"ל, והתפללו כדרכם בכוחות ובצעקות, ופנה אז רבי גדליה זצ"ל  

 וכו' עיי"ש.  " ואזלמוהרנ"ת

 ברכות כד:  י

זה   יא שערים"בשו"ת    נו"נכבר  ענין  מ'  "בית  הביא סי'  סק"ג  ק"א  בסי'  שמג"א  "והגם  בא"ד:  ושם   ,

שאין לדמות שהאר"י לא הי' משמיע קולו אפי' בזמירות, רק בשבת הרים קולו מעט, יפה כתב כ"מ  

לעורר   םרל שאר בנ"א להאר"י החי שהוא הי' יכול לכווין גם בלחש אבל אנן יתמי דיתמי ודאי צריכי' קו

:  , מ"ש בזה, וז"לסי' ק"א סק"ג  "אליה רבה"; גם עי'  'סי' ג  "רי אשאמ"שו"ת  בו;  "...הכונה והלואי שיועיל

ועוד    .ועיין באליהו זוטא מזה  ,גם למדו מתפילת חנה  ,דהוי מקטני אמנה  -  וכו'  'ולא ישמיע קולו"'

עשרה בלחש זה בתפילת שמונה  כל  טוב  יום  מלבושי  בשם  הארצות    . כתבתי  נוהגין בכל אלו  אבל 

ונצטערתי מימי  בקול רם עד שהנכרים מלעיגין על זה.    וצועקיםיהין קולם  בפיוטים וכיוצא בהן שמגב

עד שהאיר ה' את עיני וראיתי דרמב"ן סוף    ,כי מנהגן של ישראל תורה היא  לדעת מאין בא זה המנהג

הלשון   בזה  שכתב  בא  חז"ל  "פרשת  שאמרו  כמו  וכו'  בתפילות  הקולות  רוממת  אל  וכוונת  ויקראו 

; גם עי' ספה"ק  שון האליה רבהל  כ"", עע"כ  " אתה למד שתפילה צריכה קולמכאן    -  האלקים בחזקה

 "פרי צדיק" פר' ואתחנן, אות ב'. 

ֵקטרבינו התפלל  יב  .)שיש"ק שם( בׁשָּ

והיה רגיל לספר זאת ורצה להכניס בלבנו  ...  )וכו', עי"ש בפנים(  מענין הספינהעי' שיחות הר"ן קי"ז: " יג

לו הוא באמצע הים תלוי על  יק להשם יתברך ולשא לבו אליו יתברך כאושכך צריך כל אחד ואחד לצע 
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 ( 'פארשמאלצענעם ארבל?   ן)ר' חיים שלמה: ער האט נישט געזאגט: 'איך האלט פון די חסידים מיט 
געזאגט    אים  רבי  דער  גדליה) האט  רבי  אחרת   , להרב  די  :  יד( בפעם  פון  האלט  "איך 

 .ארבל"   טעע וו לצ געשמא    ן אמאליגע חסידים וואס זענען אריין אין גן עדן מיט

 .איז א לשון אזוי עס    -   ארבל'   וועטע 'געשמאלצ   )השואל: וואס איז דער פשט פון דעם?( 
מיט א נייעם חומש,    -   די וואס זיי דאווענען שטיל, דאווענען מיושב אזוי   , רוב - פי- על 

שאקלט  זעצט זיך אוועק און  ער  שיינע שטוב,    ק, א ׂ  נייעם ח מיט א נייעם טלית, מיט א  
אז איינער גיט א    , איז פארהאנען אמאל אזוי עס  און    .. זיך און דאוונט זיך אזוי פיין 

 .ארבל(   וועטע פארשמאלצ א  )נג אריין אזוי מיט  י שפר 

עס שטייט אין זוהר    ( !איינער שטייט גלייך ביי שמונה עשרה און  )ר' שמואל: איינער שאקלט זיך,  
 !ן ע זיך שאקל   מוז א איד    ; כט י אז א איד שאקלט זיך אזוי ווי א ל   , טודושהק 

❖ 

 רען מיט די 'נשמות החיים' א  זיך פ  
מיר דארפן רעדן    , האבן נישט וואס צו רעדן פון קיין אנדערע מיר    איז,   דער אמת 

רבי'ן אליין איז געווען   ם ביי   .פונעם רבי'ן, פונעם רבי'נס עצות, דאס דארפן מיר רעדן 
  ן יודל איז געווען א    בי ר   : איינער איז נישט געווען גלייך צום צווייטן   וואס   תלמידים 

רבי  און    ; ן ענין אחר לגמרי שמואל אייזיק איז געווען גאר א    בי און ר   ; ענין אחר לגמרי 
 

לו  יוכמעט אין פנאי אפ  חוט השערה, והרוח סערה סוער עד לב השמים עד שאין יודעין מה לעשות

שא עיניו ולבו להשם יתברך. וכך צריכין בכל עת  יק. אבל באמת בודאי אין לו עצה ומנוס כי אם לולצע

ק להשם יתברך. כי האדם בסכנה גדולה בזה העולם כאשר יודע כל אחד בנפשו והבן  ולהתבודד ולצע

 ". הדברים היטב

שיש"ק,   יד הפסח  ק"חאות    ,שםעי'  "אחר  רבינו    )תקס"ג(:  של  לביתו  רבינו  עם  יחד  מוהרנ"ת  נסע 

גדליה מליניץ, והתפללו שם אנ"ש בקום רם, ובפרט מוהרנ"ת. שאל   בברסלב, ובדרך היו אצל הרב רבי

רבי גדליה זצ"ל את רבינו: "הלא כשנכנסין להיכל המלך נכנסין בקול דממה דקה, ומדוע מרעישים  

רביז"ל:   לו  השיב  בתפילתם?";  כך  כל  זענען  אנשיו  זיי  וואס  חסידים  אמאליגע  פון  האלט  "איך 

 מאלצוועטע ארבל אין גן עדן אריין!"אריינגעשפרונגען מיט דעם פארש

 . ע"א ט" ירפנחס דף  טו
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ן  )דאס איז געווען גאר    'ןרבי נפתלי מיט    נתן  יעדער איינער איז געווען א    -  ענין אחר( א 
געגאנגען פון איין שורש, זיי האבן געזויגן פון   ץ און דאס איז אל   . באזונדערע וועלט 

 !איז ארויסגעקומען פארשידענע צווייגןעס    און   -   , פון איין שורש איין בוים 

שמואל אייזיק איז    בי ר   , אז למשל   -   געווען   איז   ביים רבי'ן   , דעסטוועגן נ אבער פו 
איז נישט געווען קיין כלל מענטש וואס    ער אבער    , שמואל אייזיק   בי ר   געווען טאקע 

ער איז געווען א צדיק, א געוואלדיגער   .השארה פונעם רבי'ן זאל בלייבן ביי אים   י ד 
, ער האט זיך געפארעט ' תיקון הנשמות 'מענטש, דער רבי האט אים איבערגעגעבן  

זאל עס  ן אין אים ווער  אין הימל פרעגט מען זיך אויך א  "   . טזנשמות המתים   די   מיט 
ער איז געווען א הימל מענטש און    -   האט דער רבי געזאגט אויף אים!(   - )   יז"ר ע ס יי זיין ק 

רען מיט א  זיך פ    -   אבער דא אין דעם עולם   . מטייל געווען אין די היכלות פון גן עדן
החיים '  זיין    ' נשמות  מחזק  רבי    - און  דער  האט  דאס  נתן!  רבי  געווען  איז  דאס 

   יח!'ען איבערגעגעבן רבי נתן 

 
 ח"א, אות קע"ו. )חדש(עי' שיש"ק  טז

נו, שפעם בנסעו  י זיק ז"ל ברב י יה רבי שמואל אי כל כך קשור ודבוק ה עי' שיש"ק ח"ה, אות נ"א: " יז

שיסתדר ל היה יותר להבליג ולהתמהמה עד  ו נו לברסלב והגיעה העגלה לעיר לא יכ י עם חבריו לרב 

נו. י כף בכניסתו לעיר ורץ רגלי לבית רב י נו ממש, וקפץ מהעגלה ת י העגלון עם עגלתו להגיע לבית רב 

בר לפני אנשי שלומנו י נו שישב אז וד י נו נפל מתעלף לרגלי רב י ב ריצתו המהירה כשנכנס לבית רב ו לר 

עת היתה מריבה הנה באותו  ו מחמת כבוד ודרץ ארץ מפני רבינו חפצו אנ"ש להקימו.  ו דברי תורה.  

שת הכתר. אחד מהאחים היה קנאי דתי ואחד ו בממשלת הצאר בין שני אחים שלחמו ביניהם על יר 

ביי   , "טשעפעט אים נישט נענה להם רבינו:  חפשי, והיתה סכנה ליהדות אם יעלה החפשי לשלטון.  

נקע  לאַּ נּפאָּ  זאל זיין קייסער!"פרעגט מען זעך אויך אן אין הימל ווער עס    ארעמען וועסטל(   - )  זיין אַּ

 תלויה ההכרעה מי יהיה נעשה למלך".  בו זיק עד שגם  י כאומר כל כך שגבה מעלתו של רבי שמואל אי 

ושמעתי מאבי ז"ל ששמע מזקני תלמידיו הקדושים  " עי' פרפראות לחכמה על תורה ו', אות ט"ו:   יח

)"כי מרחמם ינהגם" בליקוטי    של רבינו ז"ל, שהבינו אז מרמיזותיו הקדושים של רבינו ז"ל שבמאמר זה

ובאמת רוב שיחותיו הקדושות של הר"ר   .נתן סמיכה לתלמידו הקדוש הר"ר נתן ז"ל  מוהר"ן תניינא סי' ז'(

נתן ז"ל היה בענין זה לחזק את כל אחד מישראל בהתחזקות גדול נפלא ונורא מאוד לבלי יתייאש עצמו  

ויתחזק מעתה על כל פנים לעבודת השם יתברך    חס ושלום לגמרי רק שאיך שהוא אף על פי כן יתעורר

, תניינא  על תורה ז'  ש"גם עיי  ."!וכו', וכמבואר מזה נפלאות הרבה בספריו הקדושים  ממקום שהוא שם
 



 ז | ______________________________________ שנת תשל"ו שיחה פרשת שמות,

 

'ס מכתבים איז  רבי נתן אז מיר רעדן פון  ; 'ען רבי נתן און דאס איז אונזער זאך פון 
און מען   -   איז דא וואס צו זעהן עס  איז דא וואס צו קוקן,  עס  דא וואס צו רעדן,  
 'תפילות '   די צו    ' הלכות' די    -   רבי נתן'ען פון  מיר רעדן  אז    ! ט אויף ה זעהט וואס עס טו 

 !איז א כלל פאר אלעמען עס  איז עס א כלל,   , האט ארויסגעגעבן   ער וואס    - 

כאטש עס איז דא תפילות   ! די תפילות איז פאר אלעמען   -  תפילות  )ליקוטי( די  
ער   -   י"ט תפילה  תפילה כ"ב,    -   אמאל גוט אין די תפילות אויך    ' דערלאנגט' וואס ער  

ט  י אינמיטן ג  ! 'התחזקות מלא  ' איז  עס  אבער    .. גוט   -   דערלאנגט אזוי ווי מען דארף 
א    ' כאפ ' א  אים  ער   נישט אפ   , ' שטארק ' און  לאזט אים  אזוי   ! ער  אין   און  די    אויך 

קוטי  י די ל   אין   ן ו ער דערלאנגט גוט אין די מכתבים א   -   עלים לתרופה(   -) "  מכתבים " 
)איז שוין    בער א   -   ט אים א ווארעם אויס י ער ג   ..אבער ער דערלאנגט   -   הלכות'ער 

 !וועלט   ער ער איז שוין אין ד   , מחזק( ער אים 

ממילא   ! בכח פון דעם רבי'ן האט ער אזוי גוט געמאכט   !()כח אנדער    ן איז א  עס  
וואס מיר    ; פון די הייליגע ספרים, דאס איז אונזערע עצות   האבן מיר וואס צו רעדן 

 !אויספירן דאס  קען  מען    און   , דאס איז די עצות אט    -   רעדן דא א שמועס 

  ערדארף  דעם  ך  אבער נא   -   ער וויל א מין שטוב   , וועט זיך אויסמאלן   א מענטש 
מר  ו איך וועל וועלן מאכן א שטוב און איך האב נישט קיין ח אז    . ' בנים ל מר ו ו ח '   י ד 
וואספארא שטוב איך   , געווענטליך  . האב איך דאך גארנישט וואס צו מאכן   , בנים ל ו 

 .יטבויעןאון    )בוי מאטריאל( דארף איך נעמען    - וויל  

 

כמו שראינו בעינינו שכן היה שכל עיקר קיום השארתו הקדושה של רבינו ז"ל לנצח  ... ":  ד", באאות כ"ו

 .!"עהיה רובו ככולו כמעט רק על ידי הר"ר נתן ז"ל כידו

בֹה ַ א': "  , אותעי' ליקוטי מוהר"ן סי' י"ח יט ית ַאֵחר, ג ָּ ְכלִּ ית ֵיׁש עֹוד ת ַ ְכלִּ ית, ְוַלת ַ ְכלִּ ר ֵיׁש ת ַ בָּ ל ד ָּ י ְלכָּ ע, כ ִּ ד ַ

ית   ַח, ְוַתְכלִּ נו  קֹום לָּ ם מָּ דָּ אָּ ֵהא לָּ י ְ ֵדי ׁשֶ ת כ ְ יִּ ְנַין ַהב ַ ית ב ִּ ְכלִּ ל: ת ַ ׁשָּ . ְלמָּ בֹה ַ ה  ֵמַעל ג ָּ ַֹח ַהז ֶ כ  ַכל ב ַ ו  י  ֵדי ׁשֶ ה כ ְ נו חָּ ְ ַהמ 

' ה ְוכו  ֲעבֹודָּ ית הָּ ם, ְוַתְכלִּ ֵ ר .  ַלֲעבֹד ֶאת ַהׁש  בָּ ֶכל, יֹוֵתר ֵמַהד ָּ ֵֹ ה ְוַהש  בָּ ֲחׁשָּ ַ ר ְלַהמ  ב ָּ ר הו א ְמחֻּ בָּ ל ד ָּ ל כ ָּ ית ׁשֶ ְוַתְכלִּ

בָּ  ֲחׁשָּ ַ ְלַהמ  ית  ְכלִּ ַהת ַ רֹוב  ְוקָּ  , ו  נ  ֶ מ  מִּ א  ב ָּ ית  ְכלִּ ַהת ַ ה  ז ֶ ה  ׁשֶ בָּ ַמֲחׁשָּ ב ְ ה  ַמֲעשֶֹ סֹוף  י  כ ִּ ר,  בָּ ֵמַהד ָּ יֹוֵתר  ב  ֵקרו  ב ְ ה 

 ַ ל ַהמ  ְלׁשֵ ַ ת  ׁשְ ית נִּ ְכלִּ ֵמַהת ַ , ו  ה  רֹוב לָּ ה ְוקָּ בָּ ֲחׁשָּ ַ מ  ה ב ַ ל ָּ חִּ ית הו א ת ְ ְכלִּ ֹוף ְוַהת ַ ַהס  א ׁשֶ ְמצָּ ה; נִּ ל ָּ חִּ ה.  ת ְ ל:  ֲעשֶֹ ָּ ש  ְלמָּ
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  : עצה דערצו   ן ער זאל נישט זאגן א    און   - דער רבי האט נישט געזאגט קיין זאך  
וואס מען רעדט אמאל פונעם  אז    ' ברוך השם '   . " ולבא לזה"   "ולבא לזה"   "ולבא לזה " 

מיר האבן    , ברוך השם   . זאך   ער אויסצופירן ד   ' בנים ל מר ו ו ח '   י רבי'ן איז צוגעגרייט ד 
נאר  אונז  מען איז    עס! שלימזל'ניק . איי, מיר נוצן זיי נישט? מיר זענען  די עצות דערצו 

  ! )שטארקן(מודיע אז מיר קענען זיך  

ער וועט    אז איינער אז ער וויל גיין אין א מלחמה אריין, אויב ער פילט זיך שוואך 
ווייל ער ווייסט אז ער וועט    מלחמה אריין   ער נישט כובש זיין, גייט ער נישט אין ד 

גיין אין מלחמה    ו קענסט   , מען רעדט א זאך אז    -   רבי'ן ביים    . נישט קענען כובש זיין 
 זיך  אזוי '   –   רנעמען א גוטע זאךא  כובש זיין, דו קענסט זיך פ אויך  אריין, דו קענסט  

 ערקענסטו אריינגיין אין מלחמה און כובש זיין ד   מיט תפילה   ; ' פירן זיך  פירן, אזוי  
רעדן מיר נישט    , ממילא אז מיר רעדן א זאך פונעם רבי'ן   כ! מלחמה און אייננעמען 

 און  -   מיר האבן די עצות   ' ברוך השם '   וואס   , נאר מיר רעדן א זאך לופטן   ער אין ד 
  . מיר קענען קומען דערצו, איז מען טאקע מחויב צו רעדן 

רבי  מין  גערעדט   'וואס '   –   'ן אזא  האט  ד   ער  צוגעגרייט  ער  א    י האט   ןגעצייג! 
א האק? ער    )דען( א בעל מלאכה מאכט    ; א בעל מלאכה קויפט געצייג   -   אנדערער 

 ידער רבי גרייט צו ד  ! מאכט א האמער? ער מאכט א זעג? דאס קויפט ער דאך 
 כא!געצייג אויך 

 

ת,   יִּ ּבַּ לֹו  ְבנֹות  לִּ ה  בָּ ָּ ֲחש  מַּ ּבְ עֹוֶלה  ֶ ש  ת ּכְ ּתֵּ ּוְלסַּ ים,  צִּ עֵּ ין  כִּ ְלהָּ יְך  רִּ צָּ א  ֶאּלָּ ת,  חַּ אַּ ת  בַּ ּבְ ְבֶנה  נִּ ינֹו  אֵּ ת  יִּ ּבַּ הַּ אי  ּדַּ וַּ ּבְ

ת יִּ ּבַּ הַּ ם  לָּ ְ ש  ְונִּ ְבֶנה  נִּ ְך  ּכָּ ר  חַּ ְואַּ ְרּכֹו,  צָּ י  ְלפִּ ץ  עֵּ וָּ ץ  ל עֵּ ּכָּ ְבנֹות  ן  ְולִּ ְניָּ ַהב ִּ ית  ְכלִּ ת ַ יא  הִּ ׁשֶ ת,  יִּ ַהב ַ ֵלמו ת  ׁשְ א  ְמצָּ נִּ  .

ַמֲח  ה ב ְ יָּ הְוסֹופֹו, הָּ ֲעשֶֹ ַ ַלת ַהמ  יֹוֵתר ֵמַהְתחָּ ה ב ְ בָּ ֲחׁשָּ ַ רֹוב ַלמ  ית הו א קָּ ְכלִּ ַהת ַ א ׁשֶ ְמצָּ ה. נִּ ל ָּ חִּ ה ת ְ בָּ  ".ׁשָּ

תו   כ כ ָּ מֹו ׁשֶ יַנת חֶֹטם, כ ְ חִּ א ב ְ הו  ה, ׁשֶ ל ָּ פִּ יַח הו א ַהת ְ ׁשִּ ל מָּ ֵלי ֵזינֹו ׁשֶ ר כ ְ ק ַ י עִּ ב  עי' ליקוטי מוהר"ן סי' ב': "כ ִּ

הו  מ"ח( ְעיָּ תֹו.  : "ו  )ְיׁשַ ו  י  ר חִּ ק ַ ם עִּ ָּ ׁש  מִּ ְך", ו  ם לָּ י ֶאֱחטָּ תִּ ל ָּ ּכֹל ְתהִּ ְכּבש  הַּ ּיִּ ֶ ֹות ש  יש  בִּ ּכְ ל הַּ ה ְוכָּ ֲעשֶֹ ּיַּ ֶ ְמּתֹו ש  ְלחַּ ל מִּ ְוכָּ

ם! ָּ ּ ש   ". מִּ

י   כא ַעְצמִּ י ב ְ ֲאנִּ רֹון ׁשֶ ס ָּ ים ְמאֹד ַרק ַהחִּ אִּ ְפלָּ ים נִּ לִּ כֹול ַלֲעשֹֹות כ ֵ י יָּ ַמר ֲאנִּ ח עי' חיי מוהר"ן אות שי"א: "אָּ ְכרָּ מֻּ

יַצייג". ג ִּ ין  ֹורִּ ק  ׁשֶ ת  נו  ָּ מ  ֵלי אֻּ ַהכ ְ י ֶאת  ַעְצמִּ גם עי' ליקוטי הלכות הל' תפילת ערבית ה"ד, אות   ַלֲעשֹֹות ב ְ

 ., עיי"של"ד



 ט | ______________________________________ שנת תשל"ו שיחה פרשת שמות,

 

לער האט זיך דארטן זיין כלי א סטא    -   יעדער בעל מלאכה האט זיך זיין געצייג 
כלים דארף ער    ' די ' איז    – כלים    ' די ' ער דארף האבן  אז  אומן    ן א    , למשל   . אומנות 
קויפט א קעסל אויף צו פארבן די אלע  ער    און   קויפט ער פארב   - א פארבער    . קויפן 

אבער די געצייג אליין מוז ער נעמען    -   אויספירן נאר  דער אומן דארף    . נישן ע מיני זאכ 
 .'דא ' ביים רבי'ן, די געצייג אליין וואס דו דארפסט איז אויך דא    . אנדער פלאץ   ן פון א  
לחן ערוך ו ממש א ש   . געצייג האסטו אויך   י און ד   -   דאס אומנות וואס וועט זיין   )סיי( 

 ! נעם, נעם, נעם   -   האסטו גרייט צום טיש, דו האסט אלעס 

❖ 

 געקענט מאכן בעסער.. 
גרויסע  געוואלדיגע  וואס מען רעדט פונעם רבי'ן איז אויך א  דאס רעדן אליין 

זאל  בע אבער    -   דאס איז אויך א טהרת הנפש ,  זאך  סער איז דאך טאקע אז מען 
נעמען  וויל    ! טאקע  דבר  בעל  ליידן אפילו  דער  נישט  אויך  רעדן    -   דאס  זאל  מען 
אונזערע לייט פלעגן   ! ווארום אז מען רעדט פונעם רבי'ן ווערט עפעס   ! פונעם רבי'ן 

האט   , אז מען רעדט פון אים   -   דער רבי האט גע'פועל'ט ביי השם יתברך "   : זאגן 
האבן א הרהור תשובה איז כדאי אפילו מאכן   , צו ממילא   . כב"!מען א הרהור תשובה 

איז  עס  אבער    כגאיז כדאי! עס  נסיעות אז מען זאל ארויסכאפן א הרהור תשובה,  
רבי מיט אזעלכע גרויסע געצייג אז מען קען האבן מערער, מען קען   ר אזא גרויסע 

 .מאכן מער, מען קען מאכן בעסער 

 
 ח"א, קכ"ב.  )חדש(מובא בשיש"ק  כב

בקונטרס 'מאמר התקשרות לצדיק האמת' פרק ז"ל  החסיד ר' שמואל הורוויץ  הגאון    ע"ז   מ"ש עי'   כג

ים יֹוֵתר ְויֹוֵת א':   מִּ עָּ ְ בֹות פ  ֹוא ְרבָּ ב  ים ְורִּ פִּ ת ַאְלֵפי ֲאלָּ ְרבו  ְתקָּ י זֹוֶכה ַעל־ְיֵדי ַההִּ ", כ ִּ ה  ֶבֱאֶמת "ֶזהו  ְיסֹודָּ ר ו 

ים.   יק, ְוַדי ְלַחכ ִּ ד ִּ ת ְלַהצ ַ ְרבו  ְתקָּ י הִּ לִּ ֹות ב ְ ְזכ  כֹול לִּ י ָּ ֶ ה ׁש  ַ מ  ֹלמֹה   ּוְכמוֹ מִּ ְ י ש  ּבִּ דֹוש  רַּ ּקָּ יק הַּ ּדִּ ּצַּ ב הַּ רַּ ר הָּ מַּ אָּ ֶ ש 

ֲהלִּ  ּבַּ ה  ּלָּ ּוְתפִּ ה  ּתֹורָּ ל  ּטֵּ ּוְלבַּ ֱאֶמת  הָּ יק  ּדִּ ְלצַּ אֹות  ְרסָּ ּפַּ ים  פִּ ֲאלָּ ה  ּמָּ ּכַּ ְנסֹעַּ  לִּ אי  דַּ ּכְ ֶ ש  "ל  ְזצּוקַּ ין  ְרלִּ ּקַּ ה מִּ יכָּ

יק  ּדִּ ּצַּ הַּ ע מֵּ מַּ ְ ש  ּיִּ ֶ ד ש  ּבּור ֱאֶמת ֶאחָּ יל ּדִּ בִּ ְ ש  ה, ּבִּ רָּ ֲחזָּ תוך הסכמת הגאון רבי ישראל בערגער זצ"ל הובא גם ב )   ! וַּ

בשם תלמידו הרה"ק רבי אורי   , אבד"ק בוקארעסט על ספר "שמע שלמה" על הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע  - 

 .(מסטרעליסק זצ"ל 



 טעם זקנים _________________________  ___________________________ |  י

 

ר' געצע איז נפטר    ווען איידעם,    כדר' געצעס  -   ברוך ר'    -   ער האט מיר דערציילט 
פערציג יאר ווען ער  - און- ער איז אלט געווען פיר   , ער איז געווען גאר יונג   -   געווארן 

ער איז געווען א געוואלדיגער עובד השם, זיין עבודה איז געווען   . געווארן איז נפטר 
 )ר' ברוך( ער    האט   -   ברוך געזעהן דעם שווער ר' געצע'ן אין חלום ר'  האט    . געוואלדיג 

איז  עס  " 'וואס הערט זיך אזוי ביי אייך?' האט ער אים אזוי געזאגט:    : אים געפרעגט 
 נט מאכן בעסער!" מיר נישט שלעכט, אבער איך האב געקע

  !.. אזא מין עובד ווי ער איז געווען 

אויף  ר געווארן אז ער איז געווען א קראנקער מענטש  וי דעם בין איך געווא ך  נא 
לא   ,איז געקומען ווינטער איז געווען עס אז    ! גאר, א געוואלד, א געוואלדלונגען די  

ער איז געגאנגען אלע טאג אין    און   -   ל מיט וואונדן און וואונדן ו נט פ ע די ה   , עלינו 
באשמירט  זיך  אויפן רבי'נס ציון האט ער    : הן איין זאך ו ער האט נאר געט ..  מקוה 
  . מער נישט   -   הן ו פונעם 'נר תמיד', דאס האט ער געט נט מיט אביסל שמן  ע די ה 

  ! אייז, ממש אייז  -  ואות ו ווינטער די קאלטע מק   , פארשטייט   מען 

שבת האט ער דאך נישט    . מיט הענטשקעס אויף די הענט   ן אזוי פלעגט ער גיי 
וועט נישט קענען אפרייסן די הענטשקעס   ווייל ער  גיין קיין הענטשקעס  געקענט 

מקייט,  ע און זיין אר   ! א געוואלד, א געוואלד  .. פאר די מקוה, איז ער געגאנגען אזוי
?  בעסער כן נאך  וואס קען ער מא   ! א געוואלד, א געוואלד  -   עניות   און   זיין דחקות 

 :(פונדעסטוועגן האט ער געזאגט)   –   ן ארעמאן, א קראנקער מענטש, אזוי א עובד השם א  
 !'איך האב געקענט מאכן בעסער' 

 
געצע ב"ר אברהם כד נכדו  ר'  ר' אליקים געציל ליבאוונא.  המלא:  יהושע    )בן בתו(. שמו  ר' פנחס  של 

מטעפליק וחתנו של ר' נחמן הזקן ב"ר אפרים נכד רביז"ל, נולד בשנת תרל"ד. נפטר בשביעי של פסח  

 )גידולי הנחל(  תרע"ח. ומנו"כ באומאן.



 יא | ______________________________________ שנת תשל"ו שיחה פרשת שמות,

 

א געוואלד,    איז געווען   זיין דאווענען   ! דער מענטש האט געדינט דעם אויבערשטן 
 !א געוואלד

ער האט    . איז געזעצן און געלערנט ער    ! יא  )אחד הנוכחים: ער איז געווען א למדן אויך!( 
פלעגט . ער  מושא רבא' תפילין אויךיער האט געלייגט 'ש   -   געלייגט דריי פאר תפילין 

 !א ירא וחרד, א ירא אלקים  ! געלערנט   -   ' ש"ך ' מיט    ' הב ז ורי  ט ' לחן ערוך,  ו לערנען ש 
וחרד, ער האט  א ירא    .. גיין צום רבי'ן אויפן ציון פער פלעגט ארוי אזוי  ווי    )ווער רעדט( 

און ער איז געווען א גוטער   ! א געוואלד, א געוואלד   -  געציטערט פארן אויבערשטן 
   . מענטש   רט'דיגע י מענטש, א דימ 

❖ 

 !אראפגעלייגט א דאווענען
ז"ל, נכד   סקי ר)בא   שמשון   בי ר   : שיעור היומי בקלויז באומאן( את ה)  מען פלעגט איינטיילן 

  . איין טאג, און ר' געצע איין טאג   )פארן עולם( פלעגט לערנען   ( רביז"ל 

  ן אנדער דעם  תורה י"ב אין  ביי  ווען איך בין געקומען האט מען געהאלטן דעמאלט  
לעולה"(   חלק  השה  "איה  אלע   . )תניינא,  מיט  געלערנט  מען   .הלכות'ער   )ליקוטי(   האט 

קוטי מוהר"ן'ס  י ל   -   ( בשוק   - )הלכות'ער  ליקוטי  סאך  קיין  דעמאלט איז נישט געווען  
זיין    . ן מערער ז איז געווע  דריי מענטשן זאלן  - נאר צוויי אז  אין אומאן האט געקענט 

אבער מען האט געלערנט אלע הלכות'ער   . נישט מער   -   קוטי הלכות'ער י האבן אלע ל 
  . תורה(  ף דער )אוי 

ער האט געהאט א ריין  שמשון האט געלערנט זייער מיט א שיינע הסברה,    בי ר 
געווען שיין אזוי לשון,   לע שווערליך מיטן ע אביס   געווען ר' געצע איז    . און מסביר 

אבער ער האט געלערנט   . צו פארשטיין אים  איז געווען שווער  עס  פארשטיין געבן,  
  ט אזוי צוגעקרעכטס זיך  מיט אזא מין צובראכנקייט, מיט אזא מין לב נשבר, ער האט  

  . שמשון'ען בעסער   בי איז געווען מענטשן וואס פלעגן וועלן הערן ר   , ביים לערנען 



 טעם זקנים _________________________  ___________________________ |  יב

 

בעסער   מיר  געצע'ן  ר'  הערן  וועלן  א  ווייל    ,פלעגן  מיט  מער  געלערנט  האט  ער 
  . לב נשבר אין זיין לערנען   א עס איז געווען מער    צובראכנקייט, 

 !גן שטארק אינעם רבי'נס זאך ע נו, זיי האבן ביידע געמאכט גוט, ביידע זענען געל 

וואס   , א חדר דארטן  האט ער געהאט    .שטוב   אין   'ען ביי רבי שמשון איך בין געווען  
ווען ער איז אוועקגעגאנגען האט ער    .קיינער איז נישט אריינגעקומען אין דעם חדר 

אפילו די בני בית איז קיינמאל נישט אריינגעגאנגען   -   פארשלאסן מיט א שלאס   איר 
  ! ה א    –   א חדר פאר עבודת השם, פאר עבודה   -   אין דעם חדר 

געדאוונט    בי ר  האט  נ'   - שמשון  תורה  אין  זאגט  רבי  דער  ווי  אזוי  יין מ '   : ממש 
שטילערהייט  אזוי  ער האט זיך    האניג זיין דאווענען! - געווען זיס איז  עס    כה!מתיקין'

ער האט אנגעהויבן דאווענען 'מה    . ניגון אינמיטן דאווענען   רא שטילע   צוגעקלאפט 
 .הערן   טובו', אפילו די קטורת זיינע איז געווען א מחיה צו 

)מרת פיגא בת ר'   כומוטער  ער אבל נאך ד  ן איז געווען א  רבי שמשון אז  , געדענק איך 

ער נישט האט    . תרע"ה( באומאן,  )   מיינער יאר    ן ערשט   אין דעם   ( בת רביז"ל  אפרים בן שרה
זיין געקענט   מצמצם  אזוי  געקענט  נישט  זיך  האט  ער  עמוד,  פארן    איז   . דאווענען 

די אסאך מאל פלעגט ער צוגיין זאגן    און   ,' ברכו 'אסאך מאל פלעגט ער צוגיין צו  
זאגן   ' אשרי ובא לציון ' אמאל איז ער גאר צוגעגאנגען צו  און    , הויכע שמונה עשרה 

זאל   מען עולם    ערפארלאנגען פון ד ער האט נישט געקענט    '.קדיש תתקבל ' דעם  
ווייל ער האט געדאוונט    , דאס אויך נישט געוואלט ער האט    און   -   ווארטן אויף אים 

 
ו   כה ב  דִּ ב ְ יקו ת  ְמתִּ ְוטֹוֵעם  ל  ל ֵ ַ ְתפ  ִּ מ  ְכׁשֶ "ו  בא"ד:  ַעְצמֹוַתי  וזל"ש  ל  "כ ָּ ְקֵראת  נִּ ה  ינָּ חִּ ַהב ְ זֹאת  ה,  ל ָּ פִּ ַהת ְ ֵרי 

ין, זֶ  יקִּ ין ְמתִּ י ַמי ִּ ית. כ ִּ רִּ ַגם ַהב ְ ְ ן פ  ק ֵ ת ִּ ׁשֶ א כ ְ ה, ֶאל ָּ ל ָּ פִּ ת ְ יקו ת ב ַ ְטעֹם ְמתִּ כֹול לִּ ה". ְוֵאין יָּ ֹאַמְרנָּ ין  ת  יַנת ַמי ִּ חִּ ה ב ְ

ית.   רִּ ַהב ְ יַרת  מִּ ׁשְ קֶֹדׁש.  ֶזַרע  ן.  ַדְכיָּ ים ּומִּ ד ְ ְוטֹובִּ ים  ְמתּוקִּ יו  ּבּורָּ ּדִּ י  ֲאזַּ ין,  יקִּ ְמתִּ ין  ּיִּ מַּ ת  ינַּ ְבחִּ ּבִּ הּוא  ֶ ש  .  י 

ְמרו    אָּ מֹו ׁשֶ יו, כ ְ ְזנָּ יַע ְלאָּ מִּ ַמׁשְ יו ו  ִּ פ  ים מִּ ֹוְצאִּ י  ְכׁשֶ כֹות ט"ו(ו  רָּ ת  )ב ְ יקו  ים ְמתִּ סִּ ְכנָּ ', ֲאַזי נִּ ' ְוכו  ְזְנךָּ ַמע ְלאָּ : 'ַהׁשְ

יו, ב ִּ  ין ְלתֹוְך ַעְצמֹותָּ י ִּ ַ יַנת  ַהמ  ֵלי ט"ו(ְבחִּ ׁשְ ת )מִּ יקו  ין ְמתִּ יׁשִּ מֹות ַמְרג ִּ ֲעצָּ ְכׁשֶ ֶצם". ו  ן עָּ ֶ ַדׁש  ְ ה ת  ה טֹובָּ עָּ מו  ׁשְ : "ו 

ה" ". ֹאַמְרנָּ ל ַעְצמֹוַתי ת  יַנת: "כ ָּ חִּ ים, ֶזה ב ְ רִּ ו  ב   ַהד ִּ

 ח"א, אות תמ"ח. )חדש(עי' שיש"ק  כו
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מען זאל אים נישט מבלבל   און   קענען דאווענען   ער האט געוואלט   , זייער לאנגזאם 
  , האט ער פארשטאנען   . נאך מער ווי ר' געצע   - ער האט געדאוונט זייער לאנגזאם    . זיין 

א   איז  ער  אבל כאטש  ד   , ן  נישט  זיינע  דאווענען    אס אבער  ער  האט  במתינות 
קטלא  ' ער איז א געוואלדיגער מענטש געווען, ער איז נישט געווען קיין    . אפגעלאזט 

   '. קניא 

זיי האבן    . ן אנדערע סארט מענטש, מער צוגעלאזן געווען ר' געצע איז געווען א  
  רנע ע מענטש, א צובראכ   ר ר' געצע איז געווען א צובראכענע   . ביידע געמאכט גוט 

 . אידל אזוי 

 גע'חלש'ט אינמיטן די זמירות..
געצע  אויף שבת   ר'  געהאט  נישט  קיינמאל  ווינטער   , האט  איינמאל  מיר  האבן 

און מיר וועלן שוין אויך עסן מיט    - מיר וועלן אים געבן אויף שבת    : געמאכט אזוי אפ 
וואס דען, אז מיר האבן    . בחורים   – אלע זענען געווען ארעמעלייט    מיר   . אים  נאר 

מען  האט  צו אפשר נאך מער,    , א צוואנציג בחורים   -   געוואלט עסן ביי אים שבת 
   . אונז אריינגעטראגן אויף שבת, האט ער אויך געגעסן מיט  אים  

געוואלדיגא   זיין    ', זמירות ' זיין    ! ה,  עליכם ' מיט  א  ' שלום  א    - '  עולמים ה בון  י ר ' , 
אז ער האט אמאל אזוי געזאגט    , אסתר, האט דערציילט   -   די ווייב זיינע   ,זי   ! געוואלד

   געמוזט דערמונטערן.. איז געבליבן חלשות, מען האט אים    אז ער   דעם אשת חיל 

  ! א געוואלד   , א געוואלד   -   איד   ר א מסירת נפש'דיגע 

געזאגט  ר'   האט ער  נישט שלעכט, אבער איך האב  עס  ' ברוך'ן:    פאר  איז מיר 
 ..זאגן אזעלכע ווערטער  אזעלכע אידן זאלן   –   !'געקענט מאכן בעסער 

 זוגתו מרת אסתר  - ) איז געווען    ' זי '   -   ניין  (? ן אייניקל איז געווען דעם רבי'נס א    ר' געצע )ר' נחמן:  

זיין מוטער איז געווען ר' פנחס    . מרת שרה בת רביז"ל(   נה שלבת ר' נחמן בן ר' אפרים בהיתה    - 
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געווען    . א טאכטער   מוהרנ"ת(   י תלמיד מגדולי  )   יהושע'ס  איז  ר' דעם אלטן  זיין מוטער 
  .נתן' איז געווען זיינער א פעטער ר'  'דער אלטער    ; שוועסטער א    ( בייטלמאכער  -)   'ס נתן 

 ..! 'מיין געצע', 'מיין געצע' : ר' נתן בייטלמאכער(   - )ער פלעגט טאקע זאגן 

זיי זענען    און   , מיר רעדן דא פון אזעלכע אידן וואס האבן זיך געדרייט ביים רבי'ן 
דער אויבערשטער פירט דאך   -   דער אויבערשטער העלפט אונז   .מעלייט ע געווען אר 

וואו איז דא היינט   . מקייט היינט ע איז נישטא דאס אר עס היינט דער וועלט שענער, 
וואס זאל נישט האבן אויף שבת   ? א איד וואס זאל נישט האבן אויף שבת קיין חלות 

 ! נס וי עס איז נישטא היינט אז   ? א שטיקל פיש 

איז   ישיבהמען  שווער עס  לייט,  - טאקע  הא   ,איז  מצומצם מען  אבער   -   ט 
אמאל איז דאך דאס    -   פיש, א פלאש וויין   , חלות   , פונדעסטוועגן אויף שבת איז דא 

ווער האט געהאט ווייסע    .. ינקעס ש איז געווען? אפילו אביסל ראז   או וו   . נישט געווען 
  . אז דא איז דאך פארט דא עפעס   -   חלה?! עס איז דאך געווען א געוואלדיגע עניות

נאך עפעס אין דער זייט, האט ער    טוהט ער לערנט אין א ישיבה, א כולל, אדער ער  
   . עפעס 

וואס האבן זיי    -   ' אנשי מעמד ' די    אנשי מעמד?( די  )ר' נחמן: אבער דארטן איז דאך געווען  
 !זיי האבן נישט געהאט גארנישט   ! געהאט? א גארנישט 

❖ 

 טוב.. -פארגעסן אז ער האט נאך נישט אויף יום
רבה, עס   הושענא  א  אמאל  געווען  אוועקגעלייגט   און   איז  האט  געצע  ן   ר'   א 

נאכן דאווענען קומט    ! א געוואלדגעווען  איז  עס  די הושענות אז    מיט   הושענא רבה 
איך האב איצטער  און  גארנישט    וב ט - ם מיר: איך האב נאך נישט אויף יו ער צו צו  

   .. נאכן דאווענען האט ער מיר דאס געזאגט  . אויך גארנישט וואס צו עסן 
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 די  לויפן אין יינ ביים דאווענען האט מען געקענט אר   : דעמאלט איז אזוי געוועזן 
געלט  מאכן  צדקה  -   שולן  געגעבן  האבן  שוין עס  אבער    . אידן  נאכן    איז  געווען 

אלע שולן שוין  מיר האבן אפגעדאוונט נאך שפעטער פון אלע, האבן  און    -   דאווענען 
ביים דאווענען   - וואס האט ער מיר אזוי שפעט געזאגט?  פאר  . אפגעדאוונט געהאט 

, ובט - ם נישט אויף יו   האט ער    -   האט ער אינזין געהאט דאס עסן?! אזא מין ארעמאן 
און ער האט    -   הושענא רבה אין שטוב וואס צו עסן אויף  נישט אפילו    האט און ער  

בין  .  צו מיר   צוגעקומען ער  נאר נאכן דאווענען איז    .. גארנישט דערמאנט קיינעם 
געמאכט  עפעס  שוין  האב  איך  אריין,  שול  א  אין  דארטן  אריינגעלאפן    און  איך 

   ..אריינגעטראגן דארטן 

און    -   מען שרייט אפ א דאווענען   און   -   גרויס דאס עניות איז געווען געוואלדיג  
, טוב - ום י   –   דעם איז נישטא אין שטוב, ער האט נישט וואס צו געבן קיין עסן ך  נא 

יו   . הושענא רבה  שמיני    און   'דיגע סעודה, טוב - ם הושענא רבה מאכט מען דאך א 
מען   ! און מען דינט דעם אויבערשטן   - איז גארנישט דא  עס    -   עצרת, שמחת תורה 

 ..!שרייט 

איז  עס    !ווי תומך זיין? קיינער האט נישט   )ר' נחמן: עס איז נישט געווען קיין תומכים?(
זיי האבן דאך נישט    , און נאך א זאך   . געווען עטליכע מענטשן דארטן פארמעגליכע

   . נט געמא  

זומ  אינמיטן  ארויספארן  פלעגט  געצע  מעות(   ער מ ר'  געמאכט  )לקבץ  ער  האט   ,
, האט ער געשיקט אהיים מען זאל קויפן אביסל האלץ אויף ווינטער עפעס   דארטן 

פלעגט אים  מען  ראש השנה פלעגן אונזערע לייט אים עפעס געבן,  אויך    . צו הייצן 
אבער   . איז אים געווארן אביסעלע גרינגער   פארשטייט זיך(   - )  געווענטליך    -   מהנה זיין 

 .פרנסה איז נישט געווען 
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געצע'ן  , טיע מא    ר'   -   טאטע   כז'סרוסישער נאשקע   ר'  געווען   .האט אסאך תומך 
 -) ט א פיר  געקויפ ער  געדענק איך, איך בין געקומען אמאל אינמיטן ווינטער, האט  

ד   , האלץ   וואגן(  אויף  מעל  זאק  א  אוועקגעלייגט  האט  ער  און   עם און  האלץ  פיר 
 ראי  , ר' געצע ' געזאגט:    אים   ער האט   און   ,ר' געצע'ן אין שטוב אריין   צו   צוגעפירט

  . ' וועט ענדיגן דאס, וועל איך קויפן נאך 

דעם איז  ך  נא   . האט ער אים תומך געווען   , מאטיע איז געווען כרוך צו ר' געצע'ן 
 . איז געווען ארעמעלייט עס    -   ן ארעמאן ער אליין געווארן א  

❖ 

 היינט דער וועלט שענער!דער אויבערשטער פירט 
געווען רבי שמשון   אויך  דעם  געווען  איז דאך    ער   , ן אביון א    -   ן ארעמאן א    איז 

ן רבי'נס  דאנערשטאג  יעדן מען האט דעמאלט געמאכט אז  , איך געדענק   . אייניקל א 
די רוסישע מענטשן    : דארטן איז אזוי געווען   . פאר אים   זאלן צוויי בחורים ארומגיין 

  אוןן,  קלייט   די אין    אבער מען דארף אריינגיין   -   זענען גוטע מענטשן, זיי גיבן נדבות 
האט מען נישט   דארטן..  די נשיםאון    -   צט ו געפ   אוןזייער רייך    איז געווען דארטן  

אז רבי פאר זיך איז מען נישט געגאנגען, אבער    . געוואלט גיין, מען האט זיך געהיט 
געגעבן   און זיך   אלע וואך געגאנגען צוויי בחורים   זענען האט נישט אויף שבת    שמשון 

  . א דריי דארטן אין די קלייטן און מען האט אים געמאכט אויף שבת 

מען קומט אריין אין   , מבלבל  ר איז מי עס  -  געשריגן  , געוואלד '  : איך האב געזאגט 
קלייטן   ד   אס ד   – די  מיט  געשריגן   – רייכקייט    אס געפוצקטייט  קען    , געוואלד  איך 

זענען שוין אנדערע אויך    -   אז איך בין נישט געגאנגען   !'. גיין   , איך קען נישט נישט 
זיך אין שטוב    צו אריינגערופן    ר מי   רבי שמשון האט    , געדענק איך   . נישט געגאנגען

 
ק כז מרדכי  ב"ר  נחמן  תרע"ט    .נעלסקיאר'  סוף  ציון  נולד  בן  ר'  בת  בתיה  שרה  אמו  בקרימנטשוק. 

רץ ישראל ר' שמעון מקרימנטשוק תלמידו של רביה"ק. עלה לא  )או נכד(ב בן  ומינסקי ב"ר אברהם דוק

 )גידולי הנחל(   תשעים ואחד. תש"ה.  נלב"ע י"ט תשרי תשע"א כבן שנת
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  גייען אנדערע אויך נישט   , אז דו גייסט נישט ' און ער האט פאר מיר געוויינט:    -   אריין 
נישט  –  האב  שבת   איך  לו:(   . !' אויף  ט   )אמרתי  איך  זאל  נישט וה 'וואס  קען  איך  ן? 

  !'. אריינגיין

געווען   -  איז  עניות  סארט  מין  געדארפט   , אזא  האט  דאנערשטאג  מען   אלע 
אז נישט האט מען נישט געהאט אויף    -   ארומגיין אין די קלייטן מאכן אויף שבת 

ן  דעם רבי'נס    –   ממש   געווען מסירת נפש איז  און דעמאלט    . שבת האט    אייניקל, א 
 ..אויך ממש   ' נפש '   ם מען זיך מפקיר געווען דע 

איז    , ברוך השם   , היינט   כח!נו, דער אויבערשטער פירט דער וועלט היינט שענער 
אז מען זאל וועלן האבן דאס הסתפקות וואס מען האט געהאט דארטן,    ! עס נישטא 

דאווענען און לערנען און גארנישט   און   וואלט יעדער איינער געקענט זיצן בהרחבה 
 ..)וועלט(   אנדער   ן היינט איז דאך א    ; נאר דאס הסתפקות איז נישטא   -   טראכטן 

❖ 

 ציון ן אויפןרבי'א פראסטיגע נאכט ביים 
פלעגט קומען אלע פארטאג צום רבי'ן אויפן ציון! אין די גרעסטע שניי  ר' געצע  
 ! ה א    , נאך א קאלטע מקוה און    -   און פראסט 

נחמן: ער פלעגט האבן דעם שליס  ציון?(   ל)ר'  עטליכע מענטשן האבן געהאט דעם    פון 
 .שליסל 

 
שיו אינם עתים טובות  עי' שיחות הר"ן ש"ז: "לענין מה שדרך העולם לומר בכל שנה ובכל עת שעכ כח

ובשנים הקודמים היה טוב יותר וכו'. כידוע שיחות כאלו בין רוב העולם, דיברנו עמו מזה הרבה. ורוב  

השיחה היה שסיפרו לפניו הרבה שבימים הראשונים הטובים היה הכל בזול גדול הרבה יותר משל 

יא עכשיו בעל הבית פשוט ואפילו  עכשיו. כי לא היה אז נגידים ועשירים גדולים כמו עכשיו. ומה שמוצ

מקבל חשוב הוא יותר מההוצאות של הנגידים, שבשנים הקודמים כידוע ומפורסם כל זה. ענה ואמר: 

הלשון:   בזה  ואמר  מקודם!  יותר  יפה  העולם  עתה  מנהיג  יתברך  השם  אדרבא,  דער  הלא  אדרבא 

 ". גם עיי"ש בשיחה ש"ח. אייבערשטער פירט היינט שעניר דיא וועלט!
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מען  ווען מען איז געווען אין שול האט מען געהערט די קולות פונעם ציון, האט  
 . איז דאך געווען אנטקעגן אזוי עס  געוואוסט צו דער ציון איז אפן צו נישט,  ן  שוי 

  . קול   עם ביינאכט גייט דאס קול העכער, הערט מען בעסער ד 

אז מען איז ארויפגעקומען צום    צום ציון. אבער   איז געווען טרעפ ארויפצוגיין  עס 
די שניי    יז א ,  שניי   ר ע ג י ד רבי'ן אויפן ציון אין א ווינטערדיגע פראסט, צו א ווינטער 

 - ) ר  א משופע'דיגע   - '  ןו מדר ' אזוי ווי א  ס,  א ן אזוי ווי איין גליטש, איין אויסג ע געוו 

טרעפ   געווען   נישט איז  עס  ,  בארג   (ר שיפע  קיין  פון  סימן  קען    יז א   . קיין  זיך    מען ווי 

האט    -  צוגייןאראפ   כדי   איז   ? ! איז דאך גליטשיג, איך פאל דאך אראפ עס  דראפען?  

ברעכן  ע צ מען האט זיך געקענט    .. אראפגעגליטשטזיך  אוועקגעזעצט און    זיך מען  
ארויף און איך פאל אראפ איך כאפ זיך    - 'ארויף'   אויף   אבער   ..די ביינער אויך גוט 

וואס אנצו  זיך נישט אין  וויפיל    . ס א אויסג איז דאך איין  עס  ,  כאפן קריק, איך האב 
 געפאלןאון מען איז אראפ   - מאל איז געווען אז מען איז שוין געווען באלד אויבן  

  .. קריק 

און מען איז געגאנגען, מען איז געגאנגען, מען האט זיך געדראפעט, איינער האט  
אראפ געפאלן  זענען  צוויי  און  צווייטן,  אין  אנגעהאלטן  איז    און   - ..  זיך  מען 

 . מען זאל נישט גיין וואס  כמעט נישט געווען קיין נאכט  עס איז    ! געגאנגען 

געווע און   זענען  וואס  די הענט  מיט  גיין  פלעגט  געצע  בלאטערן ו פ   ן ר'  מיט    . ל 
נפש'דיגע אזא  אז    -   געוואלד  אהין איד    ר מסירת  האמת(   צו - קומט  דאך   )בעולם  איז 

זייער חשוב  אבער דארטן האט ער    . אסאך אזעלכע אידן   שטא ני   -  אוודאי דארטן 
דאס    .'איך האב געקענט מאכן בעסער!'   . געזעהן אז ער האט געקענט מאכן בעסער 

)ווי  וואס וועט שוין זיין אזוי    , דארף מען וויסן   '! אזא מין איד '  ( וועגן   )אפילו   רעדט מען 

 .. איי איי איי   – איך האב געקענט מאכן בעסער    ? ! (מיר זענען 
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מיט    , אזא פארמעג מיט  אוצר,    ן א    -   כט' ן של אמת י פלט ' מיר שטייען ביי אזא מין  
עצות טייערע  מען    -   אזעלכע  טאביק   -  איי   .. גארנישט   טוהט און  שמעק  א    , א 

זענען געווען אין די יונגערע ווען  די אלטע אידן וואס  !  געוואלד געוואלד,    ! גארנישט
 ! מיושב'דיגע מענטשן  - 'ער  ם הן האבן טאקע געהאט אנדערע פני ו האבן זיי געט   יארן 
 ל'! האט געשמעקט צו קוקן אויף זייעס    -   ה 'א  

❖  ❖ ❖ 

 שובבי"ם  מנהגי
איינצלנע האבן    : שובבי"ם איז געווען אזוי   )ר' נחמן: שובבי"ם פלעגן פאסטן אונזערע לייט?( 

אז איין טאג   , נאר דאס האט מען געוואוסט   . אבער פארבאהאלטן   -   ר געפאסט אפש 
דאנערשטאג האט מען נישט געגעסן   '; דבר מן החי ' האט מען נישט געגעסן קיין  

   . לא'דבר מן החי ' קיין  

 . כמעט, כמעט   זיך געפירט אלע אונזערע לייט?(   בן )ר' נחמן: אזוי הא

 
י"יום ו' ויגש תקפ"ו:  במכתב מ  עי' עלים לתרופהו  מעשיות.עי' סוף ספר סיפורי   כט חִּ   , ַמה אַֹמר ְלךָּ אָּ

י בִּ ְלבָּ ר ב ִּ ה יֹוֵדַע ֲאׁשֶ ֱאֶמת  ,ְמַעט ַאת ָּ ת הָּ ד ַ ְרֶצה ְנקֻּ ם ת ִּ ב. אִּ ְכתָּ ֵאר ב ִּ ר ְלבָּ י ֶאְפׁשָּ ה אִּ ז ֶ ה   ,יֹוֵתר מִּ נ ָּ ׁשֶ ַבק ְ ם ת ְ אִּ

ה נ ָּ שֶֹ ְ ַחפ  ים ת ְ ְטמֹונִּ ַ ֶסף ְוַכמ  ל ֱאֶמת  ,ַככ ָּ ֶ ין ש  טִּ לָּ ּפָּ הַּ ֱאֶמת ּבְ ש  הָּ ּקֵּ בַּ י ֱאֶמת  ,ּתְ ְבֶנה ַעל ְיֵדי ַאְנׁשֵ ַעל    ,ַהנ ִּ ַעל ְיֵדי ב ַ

בִּ  ז ת ָּ ְנַין  ֱאֶמת, אָּ י עִּ ז ְלךָּ כ ִּ ֵ י ְמַרמ  ר ֲאנִּ ין ֶאת ֲאׁשֶ ֵמבִּ ה יֹוֵדַע ו  אי ַאת ָּ ְבַוד ַ א. ו  ְמצָּ ים ת ִּ ְרַאת ה' ְוַדַעת ֱאלקִּ ין יִּ

ם לו  ה יֹוֵדַע כ ְ ֱאֶמת ֵאין ַאת ָּ י ֹות, ַאְך ב ֶ ֵרי ַמֲעשִֹּ ו  פ  סֹוף ַהס ִּ ר ְמַעט ב ְ ל ֱאֶמת ְמבֹאָּ ין ׁשֶ טִּ לָּ ָּ  . ש"עיי ,וכו' "ַהפ 

ה'  עי' ליקוטי מוהר"ן   ל ְכמָּ ה חָּ נָּ ֵקן ֶזה קָּ 'זָּ ין ל"ב:(תניינא סי' ד', אות ח': "  ׁשִּ ו  ד  ל ַמה  )קִּ ם, כ ָּ דָּ אָּ יְך הָּ רִּ ְוצָּ  .

ֹוְס  ְך ת  א ַאַחר כ ָּ ב ָּ יֹום ׁשֶ ל יֹום וָּ כָּ יף ב ְ יו, ְלהֹוסִּ יֵמי ַחי ָּ א לֹו יֹום מִּ בָּ ֹוֵסף ו  ת  נ ִּ ֶ ל ַמה ׁש  ין, כ ָּ ְזקִּ ַ מ  ֶ ה  ׁש  ָּ ׁש  פֹות אֹור ְקדֻּ

כְ  ַדַעת, ו  ה וָּ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ , זִּ ֹוֵתינו  ְמרו  ַרב  אָּ ֶרק ג(מֹו ׁשֶ ֶ ים פ  ן  : )ֵקנ ִּ ְעּתָּ ין, ּדַּ ינִּ ְזקִּ ּמַּ ֶ ן ש  ל ְזמַּ ים ּכָּ מִּ י ֲחכָּ ידֵּ ְלמִּ י ּתַּ ְקנֵּ 'זִּ

יֶהן' ֶבת ֲעלֵּ ֶ ּ ש  ְתיַּ ב    מִּ תו  כ ָּ מֹו ׁשֶ ַדַעת, כ ְ ה וָּ ָּ ׁש  ֹו ְקדֻּ יף ב  ְך ְלהֹוסִּ א ַאַחר כ ָּ ב ָּ יֹום ׁשֶ ל יֹום וָּ כָּ ין ב ְ יכִּ י ְצרִּ ית  כ ִּ ֵראׁשִּ )ב ְ

י,א( או  רָּ ים כ ָּ ֵקנִּ ַהז ְ ׁשֶ ל כ ְ "ל. ...ֲאבָּ נ ַ יֹוֵתר כ ַ יר ב ְ אִּ י ָּ יְך ׁשֶ רִּ ל יֹום צָּ כ ָּ אֹור יֹום" ׁשֶ ים לָּ א ֱאֹלקִּ ְקרָּ ינַ   : "ַוי ִּ חִּ ֵקן  ב ְ ת: 'זָּ

יַנת   ְבחִּ צֹון, ב ִּ רָּ ו ת הָּ ל  ְתג ַ ר הִּ ב ֵ ְתג ַ "ל, ַעל ְיֵדי ֶזה מִּ נ ַ ' כ ַ ה' ְוכו  ְכמָּ ה חָּ נָּ ה ט( ֶזה קָּ ְעיָּ ים":  )ְיׁשַ נִּ ן ּוְנשֹּוא פָּ קֵּ ַעל   "זָּ ׁשֶ

 ָּ יַאת פ  י ְנשִֹּ ים, כ ִּ נִּ יַנת ְנשֹו א פָּ חִּ א ב ְ הו  צֹון, ׁשֶ רָּ ר הָּ ב ֵ ְתג ַ ה מִּ ָּ ׁש  ְקדֻּ ב ִּ ֵקן ׁשֶ צֹוןְיֵדי זָּ יַנת רָּ חִּ א ב ְ ים הו   ". נִּ

"יסוד ושורש העבודה"  ש   לציין   לא "   - בספר  ורבים שער המפקד, פרק שני, הביא שם מנהג כעי"ז: 

ימי השובבי"ם מלאכול דבר   ' כל ' ונזהרים  מבני עליה מתענים פ' שמות ופ' משפטים משבת לשבת,  

 ". ב אחר התענית, ורבים מסגפין עצמן שאינם אוכלים אף שום תבשיל חם בער מן החי 
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? דארטן איז געווען גרינגער, מען האט ממילא נישט  ' דבר מן החי א ' וואס הייסט  
   .. געהאט 

נישט קיין מילך, נישט קיין פוטער, נישט קיין איי, נישט קיין   -   איז   ' דבר מן החי א ' 
  . פלייש, נישט קיין פיש 

ביינאכט האט    . אזוי ווי א תענית   -  דעם טאג   בייטאג צו ביינאכט?(   -   )ר' נחמן: דאס הייסט 
ן   גאר  נעמט מען וועלט    ער ד   ביי   .א תענית ביי  אזוי ווי    -   מען שוין יא געגעסן   צו  א 

אזוי   . פרייטאג   -   פאסטן  טאקע  שטייט  זיי  לבעס  האבן  פרייטאג  נישט  אינגאנצן  , 
 . גענומען געגעסן, נאר פארן לעכט בענטשן האבן זיי עפעס  

פון די שוואכקייט    -   לא לאכול דבר מן החי( ש )   היינט איז מיר שווער די זאך אויסצופירן 
נישט   -   אנדערע זאכן עס איך נישט   , ווייל פארקערט   . איז אפילו דאס אויך שווער 

 . דאס עס איך נישט   -  ס גערקע ו , נישט קיין א ס קיין טאמאטע 

   . דבר מן החי   ?( ' היוצא מן החי אויך 'הייסט   ' דבר מן החיא ' )ר' נחמן: 

  ! אלע מילכיגס  )ר' נחמן: אלע מילכיגס?( 

 !אייער   אויך נישט   ?( ך )השואל: אייער אוי 

אייער?(  מיט  געשמירט  איז  וואס  קיכל  א  און  קויפט    )השואל:  מען  דאס  איז  ברויט  אז 
  ( ! )ר' נחמן: ברויט נישט?  מיט אייער   געשמירט 

 
. הנה  )א, א(  'ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימהעי' ספה"ק "דברי יחזקאל" ריש פר' שמות: "' לב

הר"ת מן ש"מות בנ"י י"שראל ה"באים מ"צרימה הוא השבי"ם. וסופי תיבות תהלי"ם. כי מסוגל לחטא  

ר"ל.   השובביםז"ל  בימי  של    ובפרט  משמו  ואמרו  תהלים.  מולומר  הקדוש  מרדכי הרב  הר"ר 

ובשבת קודש יאמר תהלים וטוב לתיקון החטא    בעש"ק שסגולה לזה להתענות    מטשערנאבל זלה"ה

 הזה
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אינדערפרי קען    : תענית   ר איז א גרינגע   עס קען מען דאס אויך,    , ברוך השם   , דא 
קען בייטאג    . סאלאט, א גלאז טיי מיט צוקער א  , מען מאכט זיך  עס ער עסן טאמאט 

  . תענית   ראיז א גרינגע עס    -   לאקשן קען ער עסן   און   , זיך אפקאכן קארטאפל ער  

דאנערשטאג?(  דווקא  פארוואס  סליחות   )השואל:  דאך  מען  זאגט  דא  ווייס?  איך 
  . דאנערשטאג 

סליחות?(  מיט  איז  וואס  נחמן:  קיין   ( ע קריינו א אין  ) דארטן    )ר'  געזאגט  נישט  מען  האט 
די גרויסע שטיבל פון   - ) '  ישועות יעקב' אין    -   זאגט מען סליחות   )בירושלים( דא    -   סליחות 

ווען איך בין געגאנגען אין מקוה האט מען שוין   . זאגט מען  מאה שערים( אין  שטיבלעך  די 
   .דארטן געזאגט סליחות 

אונז האט    ! יא   ( !יום הקריאה אלס  )ר' נחמן:   היינט מנין    דער ביי  זאגן  צו  אנגעהויבן 
שפירא איז געווען    )בן הרה"ח ר' שמואל(   שמעון   . נעף פארטאג י צען מינוט נאך פ סליחות,  

  טן ערש   עם פון ד  ' סליחות פזמון '   י היינט איז געווען ד   . )וכו'(   'אשרי, קדיש'   -   חזן   ער ד 
איז דא סליחות פון פאר עס  ,  ' שובבי"ם ת"ת ' איז דא    )יאר(   ס היינטיג   . טאג סליחות 

 .איז דא נייע סליחות אויך עס  און    אש השנה, ר 

מיין זיידע   !תענית דיבור א  די ספרדים מאכן    ? שובבי"ם   'תענית דיבור' א  )ר' שמואל: וואס איז מיט  
רעדט ער נישט, א   -דאנערשטאג    –  היינט  ,תענית דיבור א  מאכט אויך  )הגה"ח ר' וועלוול חשין ז"ל(  

דער אויבערשטער   ( !איז א גרויסע זאך, בפרט שובבי"ם   םדברים בטלי   טאג צייט! נישט רעדן קיין
איינער מיטן מען זאל רעדן    -  זאל העלפן מיר זאלן מקיים זיין די עצות פונעם רבי'ן 

האבן מיר אלע דריי   -   האבן חברים, לערנען דעם רבי'נס ספרים   -  אנדערן, זיך חבר'ן
אז מען איז מקיים דאס דאזיגע וועלן מיר אוודאי זיין נענטער צום רבי'נס    לג!דותו נק 

 ! אנדער מענטש   ן זאך און מען וועט זיין א  

ניין, די אלע זאכן הער    ענין פון תענית דיבור?(  ן )ר' נחמן: אין אומאן האט מען געוואוסט א  
מען האט געוואוסט   ; אפילו סליחות האט מען אויך נישט געוואוסט   .דא   ץ איך אל 

 
 עי' ליקוטי מוהר"ן סי' ל"ד.  לג
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קוטי י ווערט דערמאנט אין ל  עס , " שובו בנים שובבי"ם " פון ענין   ן אז שובבי"ם איז א  
 לד!אין איין ארט הלכות אויך  

 .יא   שיעור אין תהלים?(   ן האבן א באזונדערשובבי"ם  )ר' נחמן: וואס איז מיט תהלים? מען פלעגט  
ימי    אין   און   -  שובבי"ם   . האט געהאט שובבי"ם צוויי שיעורים אין תהלים   רבי נתן 

   . להספירה אויך אזוי 

וואס הייסט צוויי שיעורים וואס   צוויי מאל צען?(   -  )השואל:  ווייס נישט  'ער האט    -   איך 
 .!' געזאגט תהליםצוויי מאל אין טאג  

דו פרעגסט פארוואס מען זאגט סליחות?   )השואל: פארוואס זאגט מען דא יא סליחות?( 
 . לו"אל תפרוש מן הציבור " זאגן מיר אויך, מיר טיילן זיך נישט אפ!    -   דא זאגט מען 

❖ 

)ר'   !( [ קודם 'עלינו' בתפילת ערבית ]   " שיר למעלות "  קיין   : אין בני ברק זאגט מען נישט ר' שמואל) 

-ם יו   ; " שיר למעלות" נאר אין ירושלים זאגט מען    ( !נחמן: ווייל די גאנצע וועלט זאגט נישט 
פסח   , " מזמור שיר חנוכת"  – חנוכה   , " שמחתי"   -   אין ירושלים  זאגט מען  סוכות  וב ט 
  . " בצאת ישראל"   – 

 
ה'  עי' הל' גילוח ה"ד, אות ח': " לד ְצעֹק לַּ ּנֹות ְולִּ ְתעַּ ים ְלהִּ רִּ ֵּ ש  ּכְ ים הַּ ֶהם נֹוֲהגִּ ּבָּ ֶ י"ם ש  בִּ ֹובָּ ת ש  ינַּ חִּ ְך ְוֶזה ּבְ רַּ ְתּבָּ יִּ

יחֹות  ּלֹות ּוְסלִּ ְתפִּ "ל. ּבִּ נ ַ ה כ ַ קָּ ה ַעל ְיֵדי ְצעָּ יָּ הָּ ם ׁשֶ תָּ ל ָּ ְגאֻּ ם ו  ְצַריִּ לו ת מִּ ְנַין ג ָּ עִּ ה ב ְ ֹורָּ ת  ין ב ַ ים קֹורִּ מִּ ו  ַהי ָּ ֵאל  י ב ְ , כ ִּ

"ל נ ַ ה כ ַ ת ַהז ֶ לו  ג ָּ ה ב ַ ין ַעת ָּ יכִּ ְכמֹו ֵכן ְצרִּ  . "ו 

  ערך  " ליקוטי עצות" ועי'    וכו', עיי"ש.הלים מסוגל לתשובה"  עי' ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ע"ג "ת לה

"  –'מועדי ה'   , כדי  ימי הספירה לומר תהלים בכונה  מ"טזהר ביותר ב יעל כן צריכין לספירה', אות ג': 

לזכות על ידי תהלים לכל שערי תשובה הנזכרים לעיל שהם כנגד ימי הספירה, שבהם אנו צריכים 

 ". יתברך, כדי שהוא יתברך ישוב אלינו בשבועות להטהר מזוהמתנו ולשוב אליו

 משניות אבות פ"ב, מ"ד.  לו
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יא    ?( " בני אלים מזמור לדוד הבו לה'  "   -  א מזמור זאגט מען יום כיפור ביינאכט פאר)ר' נחמן: וואס 
 ." תי ל הגיתע למנצח  " זאגט מען   אש השנה און ר   . יא   ( ? ן שבועות אויך ו א ר' נחמן: )   . יא 

❖  ❖ ❖ 

 עשריםה כשנכנס לגילהמנהג 
נאכט וואס מען ווערט צוואנציג   ער ד אין  זיין  ף  מען זאל אוי   עס איז דא פון רבי'ן אז )ר' חיים שלמה:  

   .לזאיז א מנהג פון די קדמונים עס    טאקע?( )ר' נחמן: פון רבי'ן איז דאס   ! יא  יאר?( 

ר  פון  געהערט  האב  ר   בי איך  יצחק   אז   , נחמן'ס   בי אברהם  מוהרנ"ת(   ר'  איז    )בן 
אים געשריבן:    רבי נתן האט    . לחשבת  –   פרייטאג צונאכטס   , געווארן צוואנציג יאר 

הסתם  "  מן  דאך  וועסט  ד ף  אוי וועלן  דו  אלט   י זיין  דאך  ווערסט  דו  נאכט, 
ד  אין  זאג   ער צוואנציג  זאלסטו  תפילות(   - ) תפילות    ן נאכט,  אלע   -   מליקוטי  און 

אים געשריבן ) און נאך    . " !פון שבת תפילות   זאגן תפילות "אז    ( :האט ער  וועסט  דו 
   . לט!"קיין חטאים   נישט דערמאנען   זאלסטו   -  וואס מען דערמאנט דארטן חטאים 

 
)לבעל ה'אור השנים' הרא"ל   ' הפרדס' ובספר    ; מעיין ב', נהר נ"ו   )סבו של החיד"א( עי' "חסד לאברהם"    לז

דף י"ח: "קיבלתי מרבי המובהק החריף והבקי הישיש כבוד מורינו יצחק אייזיק   ( , שנת תקל"ה אפשטיין 

זצללה"ה, שבליל הנכנס לי"ד שנה משני האדם, אחר י"ג שנה שלימות, וכן בליל הנכנס לכ"א שנה, 

כן   – אחר כלות כ' שנה שלימות, כאשר יסכים האדם בדעתו באותו לילה לעבוד השי"ת ויתעלה  

ני מעלה, עד שיגיע לכל מידה מעולה, והוא בדוק ומנוסה בלי שמץ ותיפלה; יצמיח ויעלה בכל מי 

נבלה,   ח"ו  שעשה  מה  ולתקן  גדולה,  תקנה  לו  שיהיה  בוודאי  אלה  לדברי  בקשת - על והשומע  ידי 

 .)שיש"ק חדש ח"ב, אות תרנ"ח(  , ויעלה לשם ולתהילה". רחמים כל אותה הלילה

 "ח, ובשנת תקפ"ח חל י"ד ניסן ביום השבת. רבי יצחק בן מוהרנ"ת נולד י"ד ניסן תקס  לח

האריז"ל   לט בשם  סק"א,  ש'  סי'  תשובה"  "שערי  בשבתשעי'  וידוי  לומר  עיי"שאין  ליקוטי    .,  עי'  גם 

יֵני ַעְצבו ת  הלכות הל' תחומין ה"ו, אות א': " ל מִּ יק כ ָּ ְלַהְרחִּ ב ו  ב ֵלבָּ ְבטו  ה ו  ְמחָּ שִֹּ ת ב ְ ב ָּ ַ ל ֶאת ַהׁש  ר ְלַקב ֵ ק ָּ עִּ ְוהָּ

ת,   ב ָּ ׁשַ ל ּכֹחוֹ ב ְ כָּ ת ּבְ ּבָּ ַּ ש  יק ּבְ ְרחִּ ין ְלהַּ יכִּ ים ְצרִּ ְמֻרּבִּ יו הַּ עָּ ָּ יו ּוְפש  אָּ ּטָּ חַּ גֹות מֵּ ְצבּות ּוְדאָּ ּלּו עַּ חֹל  ֲאפִּ ו  ב ַ ל  י ֲאפִּ , כ ִּ

ְלַהְר  ין  יכִּ ין  ְצרִּ יכִּ רִּ צ ְ ׁשֶ ה,  ְצוָּ מִּ ב ְ אֹו  ה  ֹורָּ ת  ב ַ ה  ָּ ׁש  ְקדֻּ ֵאיֶזה  ב ְ ין  עֹוְסקִּ ׁשֶ ֵעת  ב ְ ט  ְפרָּ ב ִּ ַעְצבו ת  הָּ ֶאת  ְמאֹד  יק  חִּ

ֲעוֹונֹות, ַרק גֹות הָּ אָּ ו  ד ְ ל  ז ֲאפִּ ֹו אָּ ב  ם ֶאל לִּ שו  י לָּ ְבלִּ ה ְולִּ דֹולָּ ה ג ְ ְמחָּ שִֹּ ְהֶיה ב ְ י ִּ יֹוֵתר ׁשֶ ר ב ְ ב ֵ ְתג ַ ַח ֶא   ְלהִּ ֵ מ  ת ְלשַֹ

ֶזה,   ה ב ָּ ר ֶאְצֵלנו  ַהְרב ֵ בֹאָּ ְ מ  ן, כ ַ ֹו ֲעַדיִּ ׁש ב  י ֵ ְמַעט טֹוב ׁשֶ סּור  ַעְצמֹו ב ִּ ז אָּ אָּ ֶ ת קֶֹדש  ש  ּבַּ ַּ ש  ן ּבְ ּכֵּ ֶ ל ש  ן ְוכָּ ּכֵּ ֶ ל ש  ּכָּ מִּ
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ער האט    ; האט אים אזוי געשריבן  רבי נתן  האט אים דאס געפרעגט?(  יצחק)ר' נחמן: ר'  
  . געוואוסט אז ער ווערט אלט צוואנציג יאר דעם שבת

איך האב געהערט    ; איך האב אים אויך נישט געזעהן   )ר' נחמן: וואו איז דער מכתב?( 
שבת'דיגע  ביי די  ] .  האט אים אזוי געשריבן  רבי נתן אז    'ס נחמן   בי אברהם ר   בי פון ר 

מ  ווערט  זאגן מ תפילות  אזוי  וועט  ער  אז  נאר  חטאים,  קיין  דערמאנט  נישט  ילא 
 .תפילות[ 
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 מתוך מיעוט עוונות
ביי  נחמן:  ה רבון  "  ם)ר'  דארט    " עולמים כל  מען  זאגט  צונאכטס,  פרייטאג  זאגט  מען  מיעוט "וואס 

וואס הייסט    ; ענין פון ממעט זיין עוונות   ן איז דאך א    " עוונות מיעוט  מתוך  "   !( " עוונות 
יא? ' מתוך מיעוט עוונות ' בעטן דעם אויבערשטן   אז דער רבי   )אזוי אויך(  ? אביסל 

עצמו  " זאגט   בכבוד  המקום   - למעט  בכבוד  למעט?    . מ" ולהרבות  הייסט  וואס 
אזוי ווי מען איז    . איך דארף עוסק זיין אין דער זאך פון ממעט זיין נאר  אביסל יא?  

איז דען שייך צו זאגן א גבול אז איך האב שוין   -   מרבה זיין בכבוד המקום צו  עוסק  

 

ל לָּ ה ּכְ חֹרָּ ְ ה ש  רָּ ְצבּות ּומָּ ּום עַּ ְהֶיה ּבֹו ש  ּיִּ ֶ ֹו ב ְ ש  מַֹח ב  שְֹ ת לִּ ב ָּ ת ׁשַ ַ ׁש  ר ְקדֻּ ק ַ י ֶזה עִּ ה , כ ִּ ְמחָּ א יֹום שִֹּ י הו  ל עֹז, כ ִּ כָּ

מֹות עֹולָּ ל הָּ כָּ ה ב ְ  !". ְוֶחְדוָּ

קֹום"ליקוטי מוהר"ן סי' ו', אות א':   מ ְכבֹוד ַהמ ָּ ֹות ב ִּ ְלַהְרב  ְכבֹוד ַעְצמֹו ו  ם ְלַמֵעט ב ִּ דָּ ל אָּ יְך כ ָּ רִּ י צָּ , וכו'  "כ ִּ

 .עיי"ש
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)אזוי   מא!?זיין בכבוד המקום   צו   מרבה געווען? עס האט דאך נישט קיין גבול מרבה 

  . מבזאך, מאכן וואס ווינציגער און ווינציגער  ער עוסק זיין אין ממעט זיין ד   (ן דארף מע   אויך 

נישט מיטאמאל, נאר ער  ך  קען ער נא   , ן יבט א  ו ער ה אז  א מענטש    , ליך ט געווענ 
ער   ביז  עוונות  מיעוט  פון  ענין  דעם  אין  זיין  עוסק  אינגאנצן    וועט דארף  עס 

 מען זאל  )און   מעג איך יא זאגן שבת,   ' מיעוט עוונות ' קומט דאך אויס אז    . אוועקשטעלן 

ן מסחר  ט עוסק זיין אין דער זאך פון מיעוט עוונות, ממעט זיין פון טראכ   בעטן איך זאל( 
 .)וכדו'(   טראכטן פון דיבורי חול   )ממעט זיין פון( זאכן,  

ליקוטי מ   - )  תפילות פון שבת  ' זיינע ' זאגן  ער זאל    )ר' חיים שלמה: נאר תפילות פון שבת?(

רט וואס מען  א    ן אז ער וועט קומען צו א    -   , און אז ער וועט זאגן אזוי תפילות תפילות( 
 .זאל ער דאס נישט זאגן   , דערמאנט דארטן חטאים 

❖ ❖ ❖ 

 מנהגי ניטל
לייט?(  אונזערע  ביי  געהאלטן  מען  ניטל האט  שלמה:  חיים  געווען ביי נעכטן    )ר'  איז  נאכט 

נאכט אז   ער נגען נעכטן אויף דו לבוים האט מיר אנגעקל א יצחק אייזיק  ר'  ניטל, יא?  
לייג זיך שלאפן, דו וועסט אויפשטיין    )אמרתי:( הן?  ו וואס זאל ער ט   -   איז ניטל עס  

 .דעמאלט מעגסטו שוין לערנען  -   חצות 

 
ד את ה' לפי גדולת הבורא  ור שיעבד ה', איני יודע מי הוא שיוכל לומו ולעב עי' שיחות הר"ן נ"א: "  מא

ושום מלאך ד אותו יתברך.  ויתברך, מי שיודע מעט מגדולתו יתברך איני יודע איך יכול לומר שיעב

קר הוא הרצון, להיות רצונו חזק  י , רק העד אותו יתברךוושרף אינו יכול להתפאר על זאת שיוכל לעב

 עיי"ש. !", וכו', ותקיף תמיד להתקרב אליו יתברך

יחזקאל" מב "דברי  ספה"ק  מ  ,עי'  המחבר  ושם  זרהבן  מציעשינוב  ""לצה"ק  עוונות':  מיעוט  . 'ומתוך 

כלל  נחטא  נתפלל שלא  לא  קשה למה  זלה"ה מראפשיץ אמר    ?לכאורה  אשר   מורי הקודש מוהר"ר 

  שבהעדר עונות כלל אי   'ומתוך מיעוט עונות 'שלנגד בורא כל עולמים אי אפשר שלא יחטא לכן אמר  

 !".אפשר
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מען פלעגט רעדן סיפורים בין מנחה    : אזוי   הן ו פלעגן ט אין אומאן  אונזערע לייט  
 . שוין  . און חצות   -   נאך מעריב האט מען זיך געלייגט שלאפן   און   למעריב, 

  ! גערעדט פונעם רבי'ן  ! סיפורים   )השואל: וואספארא סיפורים?( 

מען האט גערעדט סיפורים, מען האט    איז אויך אין דעם כלל?(   "סיפורי מעשיות " )השואל:  
  גערעדט  און   י געזעצן אזו   מען איז   נישט קיין ספר,   עפנט מען    -  נישט געעפנט קיין ספר

  . חצות(   -)   נאכט איז שוין   ער און האלב   - 

מען האט    ;( למספרם   דצמבר)   צוואנציג'סטן - און - דעם פיר  )ר' חיים שלמה: וועלכע נאכט?( 
 .)איז שוין חצות( נאכט    ר האלבע   ם או   און   -  זיך געלייגט שלאפן 

וואס האט מען געמאכט נעכטן?(  איך האב גארנישט געוואוסט אינגאנצן אז    )השואל: 
   . מען האט געלערנט אזוי ווי אלע אויף דער נאכט   .. איז ניטל עס  

זעקס אזייגער איז   .יא, ביז זעקס אזייגער   ( לכות? ה טי  קו י ל והר"ן,  מ טי  קוי )אחד הנוכחים: ל 
איך האב גארנישט געוואוסט אינגאנצן    ; און שוין   -   מען געגאנגען דאווענען מעריב 

   . איז ניטל עס  ז  א 

 . מגהאט מען דאס גערופן די בלינדע נאכט   ע אין אוקריינ 

  . ביז חצות   -   נאכט   ר ביז האלבע   )השואל: ביז ווען איז עס?( 

מען איז געווען געוואוינט א' הנוכחים:  ) ביי אונז איז עס נישט געווען אזוי שווער, ווייל  

 . וועלט איז עס א שווערע זאך, ביי אונז איז עס נישט קיין שווערע זאך   י ביי ד   (! אזוי 
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 ח"ג, אות תק"ן; וב'טעם זקנים', קונטרס ע"ח.  )חדש(עי' שיש"ק  מג
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 למען הוצאת הקונטרסעל הטוב יזכרו ידידינו היקרים שיחיו שנדבו 

ב"ר יעקב  לעילוי נשמת מו"ה

 ע"השמואל הכהן 
 נלב"ע י"ג אייר תשפ"א

 ת.נ.צ.ב.ה 

רוחמה  מרתלעילוי נשמת 
 ע"השרה 

 הי"ו יצחק ב"ר  
 ב שבט תשע"ט נלב"ע י"  

 ת.נ.צ.ב.ה

 פיגא מרתלעילוי נשמת 
 חיים צבי ב"ר  רבקה

 ע"ה הכהן
 ז' מנחם אב ה'תשפ"ב  נלב"ע  

 ת.נ.צ.ב.ה

 לרפו"ש בקרוב בתושח"י  מינדלבן ציון  אלטר נפתלי בןלרפואת   : בקשו רחמים
 






