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 בס"ד

 ( #105  )טייפ מס'

   

 דעם רבי'נס זאך לעבט! 
ברור ההתחלה  )  נאכאמאל    ( ה לא  עס  מעג  מען  גערעדט,  נעכטן  שוין  האט  מען 

זעכציג יאר פון דעם רבי'נס  - און - עף ינ היינט איז געווארן הונדערט פ   : חזר'ן ' איבער 
-נעף י איז שוין הונדערט פ אז עס    אבער צוריקצואוועגס דארפן מיר זאגן   !; הסתלקות 

  ! רבי'נס זאך לעבט   ם זעכציג יאר וואס דע - און 

אבער   ; ן א קטנות י איז געווען אסאך צייטן וואס עס האט זיך געהאלטן זייער א עס  
האט   רבי  ֶוועט "געזאגט:  דאך  דער  יַח  ָמׁשִּ יז  ּבִּ ְטלּוֶאין  ׁשֹוין  ֶוועט  ַפייֶעְרל  ַמיין 

ל  פייער   אס און ד  -   ' אמת ויציב ' אז יעדער דיבור פונעם רבי'ן איז    מען זעהט   א!"קּוֶמען 
מים וואס זיי האבן דעם רבי'ן  אסאך יראים ושל   עט, און דעם רבי'נס זאך לעבט! ו טל 

חיות   אס פונדעסטוועגן ד   , אויך נישט געקענט   'ען נישט געקענט און זיי האבן רבי נתן 

 
 חיי מוהר"ן ש"ו.  א

 הילולת רבינו הקדוש
"ושנת תשל -ח"י תשרי 
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ן די הייליגע ספרים  ו א   , איז דא פונעם רבי'ן ליכטיקייט וואס    אס ד   , אינעם רבי'נס זאך 
 ב!איז דא מיט וואס זיך מחיה צו זיין עס    - 
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 די לעצטע תורה פון רבי'ן 
דעם לעצטן    . גראש השנההאט דער רבי געזאגט דעם לעצטן    )ח' תניינא(  תורה   ' י ד ' 

רבי'ן ביים  דער שטייגער    . איז דער רבי געווען זייער שוואך אין געזונט   ראש השנה 
טאג   ערשטן  דעם  תורה  זאגן  פלעגט  רבי  דער  אז  געווען  השנה איז  בין    ראש 

מנחה  נאך  ארון    . דהשמשות,  דעם  נעבן  שטול  א  רבי'נס  דעם  דארטן  געווען  איז 
נאר אז    דער רבי האט געזאגט אז ער קען נישט ארויסגיין זאגן תורה   און   , הקודש 

  . בי'נס חדר ביים אריינגאנג צום ר דעם שטול    מען וועט שטעלן 

דער רבי זאל זאגן איז געווען אוממעגליך  עס  ף אז  דער רבי איז געווען אזוי שלא  
  .איז ממש געווען א רחוק'דיגע זאך אז ער זאל קענען אריינגיין זאגן תורה עס   ;תורה 
אזוי " :  'ען דער רבי געוויזן אזוי: 'ווי קען איך?!' נאר ער האט געזאגט צו רבי נתן האט  
מענטשן זענען געקומען צו פארן און זיי ווילן הערן תורה, וועל איך זיך מוסר  פיל  

שטול און   עם מען זאל נעמען ד אז  דער רבי האט געזאגט  , נאר וואס דען  . !" נפש זיין 

 
כאשר הבטיח ז"ל שענינו לא יופסק והאש שלו תוקד עד  ... עי' פרפראות לחכמה סי' ס"א, אות י"ד: " ב

אשר זה יותר מששים שנה אחר הסתלקותו ז"ל, והאש הקדוש של   וכנראה בחוש ימות המשיח כנ"ל, 

ממש,   סוף  אין  עד  אנ"ש  בלב  בוער  אמת  הצדיקי  ובכל  הקדושים  ובחיבוריו  ז"ל  בו  חכמים  אמונת 

ז"ל בכל פעם בהשתדלו  ביותר להפיץ מעיינותיו חוצה להדפיס  ומשתדלים לעסוק בעניניו  יתירה  ת 

ולעסוק בכל ענייניו על צד היותר טוב   ולבנות בניניו הקדושים,  ז"ל,  יש רבים מאנ"ש  חיבוריו  וכבר 

כן   פי  על  ואף  ז"ל,  גם שום אחד מתלמידיו הקדושים  ולא ראו  ידעו  ולא  אשר כמעט שלא הכירו 

, ושותים בצמא את כל דבריו ודברי  כאש יוקדת ממש   בוער בלבם עסקיו ועניניו של רבינו הקדוש ז"ל 

תלמידיו הקדושים ז"ל, והם עליהם ממש כמים קרים על נפש עיפה, ועובדים את ה' באמת בכל לבם  

והכל בכח קדושת ההתנוצצות הארת הדעת הקדוש שנשאר בעולם מרבינו הקדוש ז"ל  ובכל נפשם,  

 ". על ידי חיבוריו ותלמידיו הקדושים 

 ; ימי מוהרנ"ת אות נ"ב. "ן אות רי"ט חיי מוהר  ג

 . עי' חיי מוהר"ן אות קכ"ו שם. גם   ד
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טאמער חלילה וועט אים ווערן אביסל שווער   אז   נעבן זיין חדר דארטן  אוועקשטעלן  
  , ן באלד וה אזוי געט   מען האט    . ארייננעמען צו זיך אין חדר זאל מען אים קענען גלייך  

האט   חדר,   געלייגט מען  רבי'נס  דעם  נעבן  שטול  זיך    און   דעם  האט  רבי  דער 
 .אוועקגעזעצט אויפן שטול זייער שוואך 

די   ! תורה ערחידוש אז מיר האבן זוכה געווען צו האבן ד  ר איז א געוואלדיגעעס  
געווען אים  איז  עס  רבי איז געווען אזוי שוואך אז    ער און ד   , תורה איז א גרויסע תורה 

האט ער אנגעהויבן    . שווער צו רעדן א ווארט, אסאך בלוט איז אים ארויס פון האלז 
א   -  !שעה   פירקארגע  ל, די תורה האט געדויערט א  י תורה זייער שט   ר צו רעדן דע 

שוואכקייט   ! געוואלד מין  אזא  מיט  געוואלדיג עס    , רעדן  א  דער   ! נס   ר עאיז 
  התורה אויך!  ער אויבערשטער האט אויף אונז רחמנות געהאט אז מיר זאלן האבן ד 
 !אזא מין מסירת נפש וואס דער רבי האט געהאט קודם הסתלקותו 

וועלט דער  ער האט זיך געזעגנט פון    און   תורה   ערדער רבי האט געזאגט ד אז  
וואס דער רבי    אין דער תורה עפעס אזא דאך  ליגט    , תורה   ער מיט ד  זאך  מין 

ד  וואס  זאך  א  איבער  אונז  מיר   י לאזט  זאלן  ליקו כאטש    !)אפהיטן(   זאך  טי  גאנץ 
ד   מוהר"ן  אבער  איבער,  אונז  לאזט  רבי  דער  וואס  אז  שטייגער    ער איז  קודם  איז 

זאל בלייבן א עס  א שייכות אז    בן וואס הא   זאכן די צדיקים נאר  רעדן    הסתלקותו 
סן  י ן השארה וואס מיר דארפן דאס אלע וו די תורה דאס איז אוודאי א  אט    ! השארה 

אז דאס איז געווען ביים רבי'ן זייער א געוואלדיגע מסירת נפש קודם הסתלקותו, 
 !תורה  ער האט זיך מוסר נפש געווען צו זאגן ד ער  

❖ 

 
ין ִרּבּוי  ה ּבֵּ א  ּסֵּ ּכִ ל הַׁ ב עַׁ עֶֹצם ֲחִליׁשּותֹו ָיׁשַׁ "ְוהּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ב    עי' ימי מוהרנ"ת שם:  ְוָיׁשַׁ ֶזה  ּכָ ָעם 

ָהיָ  ֶ ה ׁשּ קֹול ָנמּוְך ִמּמַׁ ר ּבְ ר ּתֹוָרה ֲאָבל ָאמַׁ דֹוׁש ְוִהְתִחיל לֹומַׁ ּקָ יו הַׁ ּפִ ח  תַׁ ְך ּפָ ּכָ ר  חַׁ ְרּכֹו ְואַׁ דַׁ ה ָרִגיל  ְקָצת ּכְ

ִמיד   ּתָ ר  כָּ לֹומַׁ יׁשּות  ֲחלִּ ּבַ זֹאת  ּכָ ה  ְגמֹר ּתֹוָרה ֲאֻרּכָ ּיִּ ׁשֶּ ַבע  ְך ַהּטֶּ רֶּ ּדֶּ ָהָיה ׁשּום  ה ְולא  ים    זֶּ ָהַרֲחמִּ ַעל  ּבַ ַאְך 

ַמר ַהּת  ּגָ ְזרֹו ַעד ׁשֶּ עֶּ ָרֵאל ְלדֹורֹות ְוָעַמד ּבְ שְֹ ַלל יִּ ּבֹו ְלדֹור ָודֹור ָחַמל ָעֵלינּו ְוַעל ּכְ בֹות לִּ ר ַמְחׁשְ ֹוָרה  ֲאׁשֶּ

ְפָלא  ֵנס נִּ  ". ּבְ
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 מיסט   די פאטשקע נישט מיט  
ל "  )מתחיל התורה מבפנים:(  ָראֵּ שְֹ י חֹק ְליִּ ּכִּ נּו,  ֶסא ְליֹום ַחּגֵּ ּכֶ ּבַ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר  ּתִּ

י ַיֲעקֹב  אלֹקֵּ ט לֵּ ּפָ ׁשְ   . " הּוא מִּ

מוטל על כל אחד מישראל 'איז  עס  כאטש וואס תוכחה איז א דבר גדול און  " 
 אז ער זעהט אין אים עפעס א זאך וואס ער פירט זיך נישט  ' להוכיח את חבירו 

ווי  כשורה,   ד י שטייט דאך א עס  אזוי  יֶתךָ ' :  תורה   ער ן  ֲעמִּ ֶאת  יַח  ּתֹוכִּ ַח    -   ו'הֹוכֵּ
נישט יעדער מענטש איז    - "  נישט יעדער מענטש איז ראוי להוכיח   , פונדעסטוועגן 

זיין  תמה אני אם יש בדור 'אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט:  " ,  ראוי מוכיח צו 
דער אז    : זאך   ער רבי האט אונז איבערגעלאזט ד   דער   - .  ז'"! הזה מי שיכול להוכיח 

בלייבן איבער וועלן איינער דעם צווייטן וועלן   וועלכע  און מיר   - ווערט נסתלק    רבי 
וועט   זיין, דער   -  ' עוולות ' , און דער אויף דעם  ' לות וו ע ' אויף דעם    נען י געפ מוכיח 

אבער    , א מצוה צו מוכיח זיין   איז טאקע עס    : תורה   ער ד   זאגט גע האט דער רבי אונז  
תמה "   : רבי עקיבא געזאגט דאך  האט    דאס   . נישט יעדער איינער איז ראוי להוכיח 
געזאגט דאס  אויב רבי עקיבא האט  און  "  ". אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח 

 . " כל שכן בדור הזה של עכשיו   , בדורו 

ראוי להוכיח, אבער וואס מאכט ער    נישט טאקע  ער איז    , זאגט דער רבי ווייטער 
קאליע?   לא  "   נאר דא  איז  להוכיח  ראוי  נישט  איז  מוכיח  דער  ער  ַד אז  וואס  י 

די נשמות וואס פון  העלפט נישט מיט זיין תוכחה, נאר ער איז נאך מבאיש ריח  
זיין תוכחה  ריח?   –   . " הערן  איז ער מבאיש  יעדער  נאר    וואס  אז  ווייסן דאך  מיר 

אזוי ווי  . ווערן דערפון שלעכטע ריחות  , אפילו א פגם  , ט ה וואס א מענטש טו עבירה 
אז מען איז  און    . עבירה ברענגט שלעכטע ריחות  ן א    -   א מצוה ברענגט גוטע ריחות 

עוולה איז געווארן   ער און פון ד   , ן עוולה ן א  וה יענער האט טאקע געט   -   יענעם מוכיח 

 
 , יז. ויקרא יט  ו

 ערכין טז:  ז
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 ,וכיח זיין און ער איז נישט ראוי להוכיח אז יענער גייט אים מ אבער  ריח,   ן א שלעכט 
 ,ווארום דער שטייגער איז   . ערגער נאך  ווערט אזא מין ריח רע אז ער מאכט יענעם  

דורך די בשמים גייט אוועק    און   נעמט מען אסאך בשמים   , איז דא א ריח רע עס    ז א 
אבער ער ,  )זיין רע, איז גוט(איז אז ער קען אינגאנצן אפרוימען פון אים    . ריח רע   ער ד 

איז    עס   , האט נאר געמאכט א ריח רע   ר ע ט ער דא?  ה וואס טו איז    , קען דאך נישט 
 וואס האט ער געהאלפן מיט זיין תוכחה?!   איז   ! געווארן נאך ערגער

 .'ציצית '   , ' 'תפילין  - אליין    'זיך ' ט ער פאר  ה טו   , ט ה יעדע מצוה וואס א מענטש טו א  
וואס    . 'זיי מוכיח יענעם'   : די תורה זאגט   -  ' יענעם ' דאך א מצוה מיט    דא איז אבער  

זאל  איך  יענעם?  זיין  מוכיח  איך  דארף  וואס  צוליב  אויבערשטער?  דער  דא  וויל 
קומט דאך אויס אז    , נאך ערגער יענעם  אבער אז איך מאך    ! ן וה יענעם א טובה ט 

דורך  ווייל  "   . אסאך ערגער ער מאכט נאך    , מצוה, אדרבה   ער איך בין נישט מקיים ד 
ריח רע פון די מעשים רעים   ם דערוועקט ער דע "   ,זאגט דער רבי   , " זיין תוכחה 

  . " ומידות רעות של האנשים שהוא מוכיחם 

 דעם רבי'נס זאך איז התחזקות! 
! פארוואס? ווייל א מענטש אז ער  'התחזקות ' דעם רבי'נס זאך איז געווען זייער  

געפאלן  געט   איז  טאקע  האט  ער  אסאך ו און  פגמים  האט   -   -   הן  רבי    דאך  דער 
צו מיר ווערן מקורב אזעלכע מענטשן וואס דער שאול תחתיות איז "   : געזאגט 

יב י איז מחו   , עפעס רעכטס   או וו " נאך האט דער רבי געזאגט:    און   . ח"פאר זיי קארג! 
מקורב  ווערן  מיר  רבי    -   ט"!צו  דער  געווען   איז   , געזאגט ביידע  האט  ביידע  דאך 

רבי'ן    : ריכטיג  געווען   זענען צום  זענען  זיי  וואס  מענטשן  אזעלכע  מקורב  געווארן 

 
ָהֶרֶפׁש ְוכּו'    עי' חיי מוהר"ן  ח אִתים מֵּ ֲאִני הֹוצֵּ ֶרֶפׁש ׁשֶ ּבָ ִחים  ה ֶצֶלם ֱאֹלִקים ָהיּו ֻמּנָ ּמָ ּכַׁ ר,  אות ש"י: "ָאמַׁ

ת  ִחינַׁ ל ְיהּוִדי ּבְ ִנים ׁשֶ יֶהם ּפָ יֶהם, ּוָבא ֲעלֵּ נֵּ ה ּפְ ּנָ ּתַׁ י ִנׁשְ לַׁ ְתָקְרִבים אֵּ ּמִ הַׁ חּוׁש ׁשֶ י ִנְרֶאה ּבְ ֶצֶלם ֱאֹלִקים.    ְוכּו', ּכִ

ּיֹות ָהָיה  ֵיׁש ֲהֹלא   ְחּתִּ אֹול ּתַ ם ַהׁשְ י ּגַ ם, ּכִּ י ָלהֶּ ּיֹות ָהָיה ּדַ ְחּתִּ אֹול ּתַ ְ ם ַהׁשּ י יֹוֵדַע אִּ ֵאינִּ ים ׁשֶּ י ֲאָנׁשִּ ְצלִּ  אֶּ

ם  ְפֵניהֶּ ל ָיִדי ִנְתָקְרבּו ְוכּו'". ָקָטן לִּ ית ָהיּו חֹוְתִרים, ְועַׁ ְחּתִ אֹול ּתַׁ ת ׁשְ חַׁ ְחּתֹר ּתַׁ ר ָלֶהם לַׁ ִאם ָהָיה ֶאְפׁשָ  , ׁשֶ

ינ  ט לֵּ ב אֵּ ְתָקרֵּ ּיִ י ָראּוי ׁשֶ יֶזה טֹוב ֲאִמּתִ ְמָצא אֵּ ּנִ יָכן ׁשֶ הֵּ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ י עַׁ ְהּתִ מַׁ ָבר ּתָ ר ּכְ ּו  עיי"ש אות רפ"ו: "ָאמַׁ

ועְרן! ]  ב צּו וֶּ יר ְמקּורֶּ ב צּו מִּ יז ְמֻחּיָ עְכְטס אִּ יס רֶּ ּפִּ יְך עֶּ יְנט זִּ יפִּ ע גִּ וי סֶּ  ". [ וִּ
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ווידער   . און זיי זענען געווארן מקורב צום רבי'ן   , צדיקים, קדושים   , געוואלדיגע גדולים 
. זענען געווארן מקורב אזעלכע מענטשן וואס דער שאול תחתיות איז פאר זיי קארג 

נישט ראוי להוכיח איז ער מבאיש ריח פון די נשמות וואס הערן זיין  איז  ער  אויב    איז 
ריח רע פון די מעשים רעים און   ם דע ווייל דורך זיין תוכחה דערוועקט ער    , תוכחה 

   . מידות רעות פון די מענטשן וואס ער איז זיי מוכיח 

זמן - כל   , ריח  ר קיין גוטע   אזוי ווי אז עס ליגט עפעס א זאך וואס האט נישט "  - 
  ם פילט מען נישט דע  , זאך איז פארדעקט  י ד  , ארט ן מען רירט נישט דער זאך פו 

זאך דערוועקט מען א   ערן אביסל א ריר געבן ד יבט ָא ו אבער אז מען ה   , ריח רע 
תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח,  ' די  דורך  "   , זאגט דער רבי   , " כן- כמו   . ריח רע 

ריח רע פון די מעשים רעים   ם ער רירן און מאכט דערוועקן דע   מאכט   'על ידי זה 
 ." און פון די מידות רעות פון די מענטשן וואס ער איז זיי מוכיח 

שטארקן  יענעם  זאלסט  דו  דאך  וויל  אויבערשטער  שטארקט    ! דער  רבי  דער 
דיר " יענעם:   מיט  איז  אויבערשטער  דיר  , דער  ביי  דיר  , און  לעבן  דער " און   ,

דיר וויל  זאך    י! אויבערשטער  גאנצע  וויל    פארוואס די  ער  וואס  מענטש    טוהן א 
פון תשובה  ווייט  ער האט  וואס  רגע    ער ד אין  ווייל ער מיינט אז    איז   , תשובה איז 

מען    אז   ' ווייסט ' ער    , דערצערנט דעם אויבערשטן וויל אים נישט דער אויבערשטער 
גארנישט  אים  ג   . וויל  אים  מען  מיני  בן  ע דארף  אזעלכע  בשמים,  מיני  אזעלכע 

תורה:    ער ווי דער רבי זאגט אין ד אזוי    ! יא  ר אז דער אויבערשטער וויל די   -   התחזקות

 
ְחּתֹוָנה   י ּתַׁ הַׁ יֹוָטא  ּדְ ּבַׁ ְמאֹד  ה  ּטָ ְלמַׁ הּוא  ׁשֶ ְלִמי  ְראֹות  ְלהַׁ ָצִריְך  י  "ּכִ סי' ס"ח:  תניינא  ליקוטי מוהר"ן  עי' 

ּלֹות לֹו:   ְבָיכֹול, ּוְלעֹוְררֹו ּוְלגַׁ ׁש, ּכִ ּמָ ה' מַׁ ִין הּוא ָסמּוְך לַׁ ֲעדַׁ י, ׁשֶ ְמרֵּ ַפֵחד ְוַאל  ְלגַׁ יָרא ְוַאל ּתְ ָך, ְוַאל ּתִּ ּמְ ה' עִּ

ׁש ּתֵ  ְצְלָך ְוָקרֹוב ְלָך ַמּמָ ָך ְואֶּ ּמְ ַרְך עִּ ְתּבָ י הּוא יִּ בֹודֹו"  ַחת, ּכִּ י "ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ְעָיה ו( , ּכִ ן ֲאִפּלּו  )ְיׁשַׁ ל ּכֵּ . עַׁ

ָגה   ְדרֵּ ּמַׁ ֶפל הַׁ ׁשֵּ ֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוהּוא ּבְ ל, רַׁ ּנֹופֵּ לֹום, ְלָמקֹום ׁשֶ ס ְוׁשָ ל, חַׁ ם  ִאם ָהָאָדם נֹופֵּ ׁש ּגַׁ ּמָ ְחּתֹוָנה מַׁ ּתַׁ הַׁ

בֹודֹו'".  י 'ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ְך, ּכִ רַׁ ָליו ִיְתּבָ ה' ְוָלׁשּוב אֵּ ְצמֹו ּבַׁ ק ֶאת עַׁ ּבֵּ ל ְלדַׁ ם יּוכַׁ ָ גם עי' בעלים לתרופה   ִמׁשּ

י  ׁש אֵּ ּמָ ָחָדׁש מַׁ ם מֵּ ן ׁשָ ּיֵּ ל ּוְתעַׁ ּכֵּ י  ממכתב מאור ליום ו', ערב שב"ק פר' בלק, שנת תר"ו: "ְוִתְסּתַׁ ְקּתִ ְקּדַׁ ְך ּדִ

ב  יטֵּ אּור הֵּ בֵּ ְכָתבֹו ּבְ ית    , ּבִ ְחּתִ אֹול ּתַׁ ׁשְ ם ּבִ ּגַׁ דֹוׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ ּקָ יו הַׁ ה ּוְבָטֳהָרה ִמּפִ ָ ְקֻדׁשּ ָצא ּבִ ּיָ מֹו ׁשֶ ּכְ

דֹוׁש  ּקָ קֹולֹו הַׁ ק ּבְ יְך ָצעַׁ בֹודֹו. ְואֵּ י ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ָליו. ּכִ ב אֵּ ר    ְיכֹוִלין ְלִהְתָקרֵּ יי  ְוָאמַׁ יר ּבַ יט ּדִּ יז מִּ אט אִּ ּגָ

ין!  יט ָפאר ַהאְנדִּ אר נִּ יז ּגָ י ָאף ַמיין ּכַֹח. ֵקיין ֵיאּוׁש אִּ יט. ּדּופִּ יְך נִּ עק ּדִּ רֶּ יר ׁשְ ין ּדִּ עּבִּ יר לֶּ  ". ּדִּ



 ז | __________________________________ שנת תשל"ו ח"י תשרי ,הילולת רביה"ק 

 

 "און לעבן דיר, שרעק זיך נישט!  ,און ביי דיר   , דער אויבערשטער איז מיט דיר " 
  . )אויס( ריח רע ווערט    ער דערמיט ווערט אזא מין ריח טוב, אז ד 

און דאס   , דאס גוטס וועט בלייבן   ; ט גוטס האיר טו " דער רבי האט געזאגט:  
איינער איז א בעל תשובה דארף ער  אז  .  יא"! אראפפאלןממילא  שלעכטס וועט  

דאס הייסט אלץ    , אט מצוות ומעשים טובים   , בתפילה   , אזוי פיל מרבה זיין בתורה 
  הויבט אבער אז מען  .  ריח רע   ם די גוטע ריחות וועלן אפקלאפן דע   . ' גוטע ריחות ' 

  , ווערט אזא מין ריח רע עס  ריח רע,    ם דע נאר    מען ן צו זאגן מוסר דערוועקט  אים א  
   . איז געוואלדיג, ער מאכט דאך יענעם ערגער עס  

 עיקר יניקת הנשמה 
רבי: און   דער  זאגט  ריחם    נאך  שמבאיש  שאינ ב )ע"י  ווערט  עס  "   ( -   כראוי   התוכחה 

ווייל   . "! ן אין די נשמותן ָא ע שפע פון אלע עולמות וואס הענג   ער ד   ן אפגעהאלט 
ווען גייט  .  נשמה   ער גייט דורך א שפע דורך ד   , אזוי די נשמה איז   ווי   - יעדע נשמה  

אבער אז די נשמות הערן אזא    ! שפע? אז מען איז אים נישט מבאיש ריח   ערדורך ד 
קומט   , שפע פון די נשמות   י אפגעהאקט ד ווערט    , ווערט אזא מין ריח רע   , מין תוכחה 
 ! וועלט אויך  ער איז שוין מזיק ד אז ער  דאך אויס  

נשמות  די  דורך  ווערט  שפע  ד   ם דע דורך  ווארום    , די  וואס  רע  נשמה    י ריח 
ד  ווערט אפגעהאקט  קומען ד עס  שפע,    ער דערפילט  נישט  וואס   י קען שוין  שפע 

עיקר יניקת הנשמה איז נאר פון  ער ווארום ד "   . ן דער וועלט אריין י דארף קומען א 

 
"ל   יא ּנַׁ ָהִאיׁש הַׁ י מֵּ ְעּתִ מַׁ י  )רבי יצחק דוב מטירהאוויצע( חיי מוהר"ן אות תמ"ז: "עֹוד ׁשָ ּבִ ר רַׁ ּבֵּ ת ּדִ חַׁ ם אַׁ עַׁ ּפַׁ , ׁשֶ

ם.  ֵּ ׁשּ הַׁ ת  ֲעבֹודַׁ ּבַׁ לֹו  ר  צַׁ ר  ֲאׁשֶ ל  עַׁ ְמאֹד  ְלָפָניו  ל  ְוָקבַׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ּבֵּ רַׁ ִעם  יָרהאִוויֶצע  ִמּטִ ְרׁשֹון  ָעָנה    ּגֵּ

ֱאֶמת ּוְכ  ֲעבֹוָדתֹו ּבֶ ֲעסֹק ּבַׁ ה טֹוב וַׁ ה ֲעשֵֹּ ּתָ ר אַׁ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוָאמַׁ ּבֵּ ְך  רַׁ רַׁ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ְתִמיד ּבַׁ ֲעסֹק ְותַׁ ּתַׁ ׁשֶ

 [ ל  ּטֵּ ִיְתּבַׁ יָלא  ִמּמֵּ ע  ְוָהרַׁ ר  אֵּ ָ ִיׁשּ ּטֹוב  י הַׁ עְכְטץ  ֲאזַׁ לֶּ ׁשְ ן אּון  ַלייּבְ ּבְ ועט  וֶּ יְטס  גִּ ַקייט,  יׁשְ יּודִּ ין  אִּ דּוא טּוא 

יָלא ַאָראּפ ַפאְלן  ּמֵ ועט מִּ  [". ! וֶּ
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וואס איז א ריח?    " . וכו'   ' ? מנין שמברכין על הריח '   : יבוכמו שאמרו רז"ל  . ריח   עם ד 
  ! איז א ריח טוב פון א מצוה עס  

זוהר הקדוש י עס שטייט טאקע א  די בעלים עסן    -   אז מען ברענגט א קרבן   : יגן 
וואס האט    . רים ו מ י מזבח האט די א   ער דאס פלייש, די כהנים עסן דאס פלייש, ד 

דער  אז    ! ריח ניחוח א    ! נאר 'ריח ניחוח להשם' דער אויבערשטער פון דעם קרבן?  
דאס האט  אט    , מענטש ברענגט דעם קרבן האט ער אזא מין רצון צום אויבערשטן 

קרבן  פונעם  אויבערשטער  דע   , דער  ניחוח   םנאר  דער   אט   ריח  וויל  דאס 
   .די נשמות האבן הנאה נאר פונעם ריח   : אויך דאס אייגענע דאס איז    ! אויבערשטער 

גוף   ער ד   אז   -   [ " ]ומזונא דגופא   מזונא דנשמתא כי יש  "   : דער רבי ברענגט ווייטער 
וואס הייסט    . 'ריח'אבער די נשמה האט הנאה נאר פונעם    , האט הנאה פון די עסן 

  ות טובות, די גוטע דיבוריםד די מי  , די מעשים טובים  , הייסט  ' ריח '  ער ? ד ' דער ריח ' 
הנאה, ווערט א  דערפון  נשמה האט    י ממילא אז ד   ! האט די נשמה הנאה   פון דעם   - 

אבער אז דער מענטש   . נשמה  ער פון ד  שפע  נשמה, האבן מיר אויך  ער שפע דורך ד 
נשמה, קומט דאך אויס אז    ער ווערט שלעכטע ריחות פון ד עס  איז מבאיש ריח און  

שפע וואס מען איז מקבל דורך די   ער ווערט נחסר ד   ווערט נחלש, די נשמה אליין  
 זה- ידי - ל ע   ,מבאיש ריחם ' אז דער מוכיח וואס ער איז  "   :זאגט דער רבי   . נשמות 

וממילא  שיניקתה מהריח,  ד   ' נחלשת הנשמה  פון    ערווערט אפגעהאקט  שפע 
 . "!ן אין די נשמות ָא   ען אלע עולמות וואס הענג 

 אויבערשטן געבעטן פריער דעם  
מאכט זיך עס  מיר זאלן וויסן אז  אז    , זאך   אט דיאונז איבערגעלאזט  האט  דער רבי  

דארף איך פריער   , אים זאגן דארף  איך  אויב    -   ן עוולה מען זעהט ביי יענעם א  אז  

 
מנין שמברכין על הריח? שנאמר, 'כל הנשמה  רב,  גמ' ברכות מג: "אמר רב זוטרא בר טוביה אמר   יב

 ". זה הריח   - איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו? הוי אומר    - ה'  - י תהלל  

 עי' בזוה"ק פר' פנחס, רעיא מהימנא דף רכד:  יג



 ט | __________________________________ שנת תשל"ו ח"י תשרי ,הילולת רביה"ק 

 

יענער זאל חלילה נישט    אז   אזוי זאל איך יענעם זאגן   ווי ' בעטן דעם אויבערשטן:  
יענעם    מיינען  עפעס  מיין  איך  דארף    ' ?! נען רע דערצע צו  אז  דעם  מען  בעטן 

אויבערשטן אז איך זאל אים אזוי זאגן אז יענער זאל פילן אז איך מיין חלילה נישט  
די דיבורים פון  זאל שמעקן  עס    -   די דיבורים זאלן טאקע זיין אז  און    , קיין שום זאך 

ענעם זאגן  'איך גיי י  -   , עס איז נישט קיין קלייניקייט א גאנצע זאך   ! עס איז )א ריח טוב(
 ' ! א דיבור 

געווען   איז  מענטשן  עס  גע אונזערע  טאקע  האבן  האבן    : אזוי   טוהן וואס  זיי  אז 
אזוי   "ווי   : האבן זיי פריער גערעדט פארן אויבערשטן דיבורים  , יענעם געדארפט זאגן 
זאל   ווי אזוי   איך מיין עפעס! אז  יענער קען דאך מיינען    ? זאל איך יענעם זאגן 

איז  עס  ווארום    . " !? נאר זיין א ריח טוב פון מיינע דיבורים   זאל עס  און    -   איך זאגן 
 ידנישט יעדער איינער איז ראוי להוכיח!  , נישט קיין קלייניקייט 

 
חּוׁש עי' ליקוטי הלכות הל' ציצית ה"ה, אות ז': " יד ין ּבְ ְצמֹו    ְוֵכן ָאנּו רֹואִּ ָאָדם מֹוִכיחַׁ ֶאת עַׁ ׁשֶ ְפָעִמים ּכְ ּלִ ׁשֶ

י  ר, ּכִ ר ְויֹותֵּ ל עֹוד יֹותֵּ ּנֹופֵּ ה ׁשֶ ְרּבֵּ ִכיחַׁ הַׁ י ׁשָ ה ֲאזַׁ ָעשָֹ ים ָהָרִעים ׁשֶ ֲעשִֹ ְצמֹו מַׁ יר ֶאת עַׁ ְזּכִ ְתִחיל ְלהַׁ ל    ּומַׁ נֹופֵּ

ִנְמׁשָ  י ֶזה, ְוָכל ֶזה  ל ְידֵּ ְפלּו ְמאֹד עַׁ ּנָ ׁש ׁשֶ ְויֵּ ְעּתֹו ְמאֹד  דַׁ ת  ּבְ ְחֶלׁשֶ ּמַׁ ָראּוי ׁשֶ יָנה ּכָ אֵּ ָחה ׁשֶ ּתֹוכֵּ ת הַׁ ִחינַׁ ְך ִמּבְ

ם.  ְמבָֹאר ׁשָ ל ָהֲעֹונֹות, ּכַׁ ע ׁשֶ יחַׁ רַׁ עֹוְרִרין ָהרֵּ ּמְ י ׁשֶ ל ְידֵּ ָמה, עַׁ ׁשָ ּנְ יַח ֹלא    ּכֹחַׁ הַׁ ּיּוַכל ְלהֹוכִּ י ׁשֶּ ן ֵאין מִּ ְוַעל ּכֵ

יְּ  ׁשֶּ ם ּכְ י אִּ ים ּכִּ ן ֲאֵחרִּ ּכֵ ל ׁשֶּ ּכָ ת ַעְצמֹו ּומִּ ים אֶּ ּיִּ ּתִּ יֵקי ַהּדֹור ָהֲאמִּ ר ַעְצמֹו ְלַצּדִּ ֵ ה,  ַקׁשּ ת מֹׁשֶ ְבִחינַׁ ם ּבִ הֵּ , ׁשֶ

י ֶזה מֹוִסיִפין ְונֹוְתנִ  ל ְידֵּ עַׁ "ל, ׁשֶ ּנַׁ יר הַׁ ִ ׁשּ הּוא קֹול הַׁ ה, ׁשֶ ל מֹׁשֶ ָחה ׁשֶ ּתֹוכֵּ קֹול הַׁ כֹוִלים ְלהֹוִכיחַׁ ּבְ ּיְ יחַׁ  ׁשֶ ין רֵּ

ר  ִעּקַׁ י  ּכִ "ל,  ּנַׁ ּכַׁ מֹות  ׁשָ ּנְ הַׁ ּבְ ּטֹות    טֹוב  ְלהַׁ ְינּו  הַׁ ּדְ "ל,  ּנַׁ הַׁ ֶחֶסד  ל  ׁשֶ יר  ִ ׁשּ הַׁ ת  ְבִחינַׁ ּבִ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ָחה  ּתֹוכֵּ הַׁ

נּו ז"ל   ּבֵּ י רַׁ ִדְברֵּ ר ּבְ ֱאמַׁ ּנֶ עֹוִדי הַׁ י ּבְ אֹלהַׁ ָרה לֵּ ּמְ ת ֲאזַׁ ִחינַׁ הּוא ּבְ י ֶחֶסד, ׁשֶ ּפֵּ לַׁ ל ָהִעְנָין,  )בסימן רפ"ב( ּכְ ם ּכָ ן ׁשָ ּיֵּ , עַׁ

לִ  ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ְוכּו',  ׁשֶ ע  ָרׁשָ ין  ְואֵּ ט  ְמעַׁ ְועֹוד  ת  ִחינַׁ ּבְ רֹו,  ֲחבֵּ ּבַׁ ן  ְוכֵּ ה טֹוָבה  ּוְנֻקּדָ ְזכּות  יֶזה  אֵּ ְצמֹו  עַׁ ּבְ ְמצֹא 

ף ְזכּות ְוָיכֹול ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה.   כַׁ ֱאֶמת ּבְ ס ּבֶ י ֶזה הּוא ִנְכנַׁ ל ְידֵּ עַׁ ן ׁשֶ רֹוֶצה ְלהֹוִכיחַׁ   ַעל ּכֵ ל ִמי ׁשֶ ת  ּכָ ּלּו אֶּ ֲאפִּ

ְעּתֹו    ַעְצמוֹ  ּדַׁ ֶאת  ֲחִליׁש  יַׁ ּלֹא  ׁשֶ חֹות,  ּתֹוכֵּ י  ְידֵּ ל  עַׁ ר  יֹותֵּ ח"ו,  ְצמֹו  עַׁ ֶאת  יל  ּפִ יַׁ ּלֹא  ׁשֶ ְמאֹד  ק  ְקּדֵּ ְלדַׁ ָצִריְך 

ְקּדֵּ  ן ָצִריְך ְלדַׁ ל ּכֵּ י ח"ו, עַׁ ְמרֵּ ל ִלּפֹל ְלגַׁ ּיּוכַׁ ד ׁשֶ יו ָהָרִעים עַׁ ֲעשָֹ ק ֶאת מַׁ ְזּכֹר רַׁ ּיִ י ׁשֶ ל ְידֵּ ָמתֹו עַׁ ּטוֹ ְוִנׁשְ ת  ק ְלהַׁ

יֶזה ְנֻקּדֹות טֹובֹות   ִנים אֵּ ל ּפָ ל ּכָ ְצמֹו עַׁ עַׁ ש ִלְמצֹא ּבְ ּפֵּ י ֶחֶסד ְלחַׁ ּפֵּ לַׁ ק  ּכְ ד ְלַחּזֵ סֶּ ְך חֶּ רֶּ דֶּ ה ּבְ ְהיֶּ ְוַהּתֹוֵכָחה ּתִּ

ַרךְ  ְתּבָ יִּ ם  ֵ ַהׁשּ ּבְ ַעְצמֹו  ת  ֲעשָֹ   אֶּ מַׁ ל  ּכָ ם  ּגַׁ ׁשֶ ֶזה  ּכָ ֶחֶסד  ֶאְצלֹו  ׁש  ּיֵּ ׁשֶ ָהֲעצּוִמים  ֲחָמיו  רַׁ ּבְ ָהָרִעים  ְוִלְבטֹוחַׁ  יו 

ְך ְלָזֻכּיֹות   ּפֵּ ה ְיכֹוִלין ְלִהְתהַׁ ים ַהְרּבֵ נִּ ים ְוׁשָ ְפׁשַֹע ְמאֹד ְמאֹד ָימִּ ה לִּ ְרּבָ ם הִּ ּלּו אִּ י ה'  ֲאפִּ ְסּדֵּ ן חַׁ י כֵּ ל ּפִ ף עַׁ , אַׁ

ה ִעּמֹו ְפדּות ְוכּו'.   ְרּבֵּ ֶחֶסד ְוהַׁ י ִעם ה' הַׁ ֲחָמיו ְלעֹוָלם, ּכִ י ֹלא ָתְמנּו ְוֹלא ָכלּו רַׁ ָחה  ָלל ְוַהכְּ ּכִ ּתֹוכֵּ ר הַׁ ִעּקַׁ , ׁשֶ

ב אֵּ  ה ְלִהְתָקרֵּ ּתָ עַׁ ְתִחיל מֵּ ְך ְלהַׁ רַׁ ם ִיְתּבָ ֵּ ׁשּ ר ְלהַׁ ה ְלִהְתעֹורֵּ ְזּכֶ ּיִ ְצמֹו ׁשֶ ק ֶאת עַׁ זֵּּ חַׁ ּיְ אֶֹפן ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ְך  ּתִ רַׁ ָליו ִיְתּבָ

ה   זֶּ ׁשֶ ר,  יֹותֵּ ּפֹל ח"ו  ּיִ ׁשֶ ְחּתֹו  ּתֹוכַׁ י  ְידֵּ ל  עַׁ ר  יֹותֵּ ל ח"ו  ְלקֵּ קַׁ ּיְ ׁשֶ ְוכּו'  ְוֹלא  ָמתֹו  ִנׁשְ ת  ְחֶלׁשֶ ּנֶ ׁשֶ ת  ֲחמַׁ מֵּ ְך  ִנְמׁשָ

"ל".  ּנַׁ  ּכַׁ



 טעם זקנים _________________________  ___________________________ |  י

 

א ריח    ט ימוסיף און ג   איז   ער   , איז אדרבה   , אבער אז דער מוכיח איז ראוי להוכיח 
ווארום די תוכחה דארף זיין די תוכחה פון משה    . טוב אין די נשמות דורך זיין תוכחה 
קען פארשטיין  מען    . מעשה העגל דער  ידן נאך  א רבינו וואס האט געשטראפט די  

ר  "   , אזא מין זאך? פערציג טעג נאך 'קבלת התורה'  ּבֶ ים ּדִּ ָפנִּ ים ּבְ נִּ ָהר   ה' ּפָ ֶכם ּבָ ּמָ עִּ
ׁש  ּתֹוְך ָהאֵּ איז א  עס האט געברענט, עס  , ל מיט פייער ו בארג איז געווען פ  ער ד  , טו"מִּ

  !? עגל  ן דערנאך געמאכט א   און   -   געוואלד געווען 

פגם איז געווען טאקע קעגן השם יתברך, און    ער ד   , אז ע זאגט טאק   ך אלשי"   ער ד 
ג איז עבזיון?! פערציג ט   ר א קליינע   !משה רבינו   ! געוואלד  ! יךו קעגן משה רבינו א 

ן  און מען גייט און מען מאכט א    -   ט אלץ לטובת ישראלה ער דא אין הימל און טו
האט ער זיי צוגעגעבן א ריח טוב    -   דאך געדארפט מוכיח זיין זיי  ער    וואלט   .. עגל 

  ! מיט זיין תוכחה 

י  "  ְרּדִּ יחוֹ   ' ָנַתן ' נִּ שטייט  עס    -   '" נתן 'לא נאמר אלא    ' עזב "' :  יזזאגט   די גמרא   . טז"רֵּ
טייטשן   , ' אז עס שטייט 'נתן   . ' נתן ' שטייט  עס  נאר    , ' פארלאזט דעם ריח '   -   ' עזב ' נישט  
 -'  עזב ' ? זאל טאקע שטיין  ' נתן ' פארוואס שטייט טאקע    . ' פארלאזט '   דאך אויך   מיר 
ער האט  נאר  ?  ' עזב' טאקע שטיין    דאך   דארף   ? עס זיי האבן פארלאזט דעם ריח   אז 

איר האט פארלאזט דעם  אז ' א ריח טוב בשעת ער האט זיי געזאגט    זיי צוגעגעבן 
 'כי על ידי תוכחה של משה על מעשה העגל"'   .' נתן ' שטייט טאקע  דערפאר   , ' ריח 

 ." !ן זיין א ריח טוב י האט ער מוסיף געווען און געגעבן א 

ן די י אז משה רבינו האט נישט געלאזט קיין ווינקל א   , יחעס שטייט דאך אין מדרש 
אויסגעווארפן   אין   רקיעים  נישט  זיך  האט  ער  ער  ווינקל   ס יעדע אין    ; וואס   האט 

 
 דברים ה, ד.  טו

 שיר השירים א, יב.  טז

 שבת פח:  יז

ית יא:  פס'  , פר' יג, , עקב מדרש רבה  יח ה ָזוִּ יַח מׁשֶּ ּנִּ א ֹלא הִּ ר ַאּבָ א ּבַ ּיָ י חִּ ט   "ָאַמר ַרּבִּ ְתַחּבֵ ֹלא נִּ יַע ׁשֶּ ָרקִּ ּבָ

ּה"   . ּבָ



 יא | __________________________________ שנת תשל"ו ח"י תשרי ,הילולת רביה"ק 

 

א  אויך  איז    " ויחל "   ! ער איז קראנק געווארן  , יטזאגט דער מדרש  –   " ויחל"   ! געבעטן 
וואס משה רבינו האט אויסגעארבעט מיט    , חלחלה(   -)  טערניש י לשון צ  א געוואלד 

פונדעסטוועגן  אבער    .. פגם   ר ט דערלאנגט דע ו האט דאך אים ג עס    . תו תפיל   נע זיי 
געקומען אונטן האט ער זיי מוסיף געווען א ריח טוב מיט אזוי פיל  אראפ אז ער איז  
 !התחזקות

נישט געלאזט משה רבינו  ידן האבן  א אז די    : כרט ן א  ן א  י דער מדרש ברענגט א 
לוחות ע צ  די  נישט    , ברעכן  האבן  זיי  און  הענט  די  ביי  אנגעהאלטן  אים  האבן  זיי 

  –   מין א געוויינעריי   אזא   איז געווארן בראכן,  ע צ א  י   האט עס אבער ער    -   געלאזט 
מיר האבן נישט קיין תורה, מיר האבן קיין תורה נישט, מיר האבן נישט   ,געוואלד ' 

ווער ווייסט צו מען וועט    . משה רבינו ארויף אין הימל נעמען א תורה   איז   '. קיין תורה 
ידן זענען  א די    . און דערווייל האבן מיר קיין תורה נישט  .. אים געבן נאך א תורה?! 

בענקעניש  א  מיט  אראפ דע ך  נא   . ארומגעגאנגען  איז  משה  אז  יום    ם  ממחרת 
אזא מין    , תורה איז געווארן אזא מין שמחה   ער ער האט געבראכט ד און  הכיפורים  
"מיר   : ט ד גאר נישט משער זיין, מען האט זיך געפריי דאס  אז מען קען    , ליבשאפט 

  . מיר האבן שוין צוריק א תורה!" האבן שוין צוריק א תורה,  

איז    אט  ן דאס  מוכיח   !מנהיג   אמת'ער   א  אמת'ער  עוולה   ! דער  מין  אזא   -  נאך 
י"   , א געוואלד וואס דער פגם האט גורם געווען   -   עבודה זרה  י ּוָפַקְדּתִּ ְקדִּ   כא"ּוְביֹום ּפָ

פון משה   ' ידי תוכחה- כי על ' "  . פונדעסטוועגן האט ער זיי צוגעגעבן א ריח טוב   - 
 ,ן זיי א ריח טוב י מעשה העגל האט ער מוסיף געווען און געגעבן א דער  אויף  
דאס איז די מזון פון ט  א  ריח טוב    דער ווארום    , " דאס הייסט 'מזונא דנשמתא'וואס  

ווייל   , נשמה איז נאר פון דעם ריח   ערעיקר יניקה פון ד   ער ד "  , וויילנשמה   ער ד 

 
 שם, כי תשא, פר' מג, פס' ג.  יט

 , פר' מו, פס' ג. עיי"ש  כ

 שמות לב, לד.  כא



 טעם זקנים _________________________  ___________________________ |  יב

 

ן די י גיט ער א ריח טוב א   זה - ידי- ל ע   , קול המוכיח וואס ער איז ראוי   ם דורך דע 
  . " דאס הייסט 'מזונא דנשמתא'  און  -  נשמות 

מאכל    אס ד.  " 'מזונא דגופא 'איז דא  עס    ', און מזונא דנשמתא 'איז דא  עס  ווייל  " 
אבער מיר האבן פריער    . און די נשמה עסט אויך   , דער גוף עסט   -   וואס מיר עסן 
   . עסן   אס פון ד ריח    ם ע ד   די נשמה האט נאר   דוש אז זוהר הק   עם גערעדט פון ד 

,  כבן א תורהי זאגט טאקע א   דער רבי   . דערפאר דארף מען טאקע עסן מיט א יראה 
אז ער זיצט טאקע מיט א יראה    . עיקר יראה קומט צום מענטשן בשעת'ן עסן   ער ד   אז 

גוף האט טאקע הנאה פונעם עסן, אבער די    ער ד   . ביים עסן איז טאקע דא א ריח 
ַלי" ממש א בחינה פון    ! עם ריח ן ד נשמה האט הנאה פו  ר אֵּ ר   -   ַוְיַדּבֵּ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻּׁ ֶזה ַהׁשּ

י ְפנֵּ אשר   השלחן זה  '   –   אז דו וועסט רעדן צו מיר   : זאגט   דער אויבערשטער   –   כג"ה'   לִּ
   ., אזוי דארף ממש זיין ביים עסן " ריח ניחוח לה'  ה אש   " טאקע    . '' לפני ה 

רבי זאגט   דא  עס    : דער  דנשמתא ' איז  און מזונא  דא  עס    ',  דגופא ' איז   .'מזונא 
אויב ער האט  . " 'מזונא דנשמתא די ' אכילה ושתיה ווערט שוואך ידי - על דהיינו " 

בשעת  עסן  דאס  אינזין  אויבערשטן   ט הא   ער   און   -  עסן   'ןנאר  דעם  אינזין  נישט 
, אליין   ' מזונא דגופא ' דאס הייסט    , אט צו וואס   ' אמירת תורה ' מיט    -   עסן   'ן בשעת 
   '. מזונא דנשמתא '   י ד אזוי ווערט אפגעשוואכט    וואס 

אויבערשטן,    – עסן    'ן בשעת  דעם  בעטן  אסאך  זייער  מען  דארף  מען  אוודאי 
מען מאכט א ברכה בכוונה, מען האט א ספר ביים טיש,   , 'נטילת ידים וואשט זיך ' 

דאס איז    אט   ! דארף האבן א רצון צום אויבערשטן ביים עסן מען    – דער עיקר  אבער  
דאס איז טאקע פארן מענטשן אויך, דאס איז    און   ! ' דאס איז לה   ! דער ריח ניחוח 

  '. מזונא דנשמתא ' 

 
 ובא לקמן. מ ע"ז,    סי'   ליקוטי מוהר"ן תניינא  כב

 יחזקאל מא, כב.  כג



 יג | __________________________________ שנת תשל"ו ח"י תשרי ,הילולת רביה"ק 

 

איז מען מגדיל דעם 'עקב    , אכילה ושתיה   -  אליין  ' מזונא דגופא ' דורך  "ווייל  
אחרא'  ב '   : בבחינת   , דסטרא  ָעקֵּ ָעַלי  יל  ְגּדִּ הִּ י  ַלְחמִּ ל  אכילה ,  כד'אֹוכֵּ דורך  ווייל 

י '   נתבבחי   , בים והרגלין קֵּ ווערן געשטארקט די עֲ  ַנְגרֵּ ח ּבְ ּכַ ׁשְ י ְותִּ ַכּכֵּ דאס    . כה"' ּדֹק ּבְ
אז מען האט נישט   ; אליין  ' מזונא דגופא ' אויב ער האט נאר אינזין די  דער רבי רעדט 

ווערט געשטארקט דער עקב דסטרא אחרא,    ' מזונא דנשמתא די ' אינזין ביים עסן  
ְרַאת "   דער   דאס איז   וואס   דקדושה  עקב ווערט נחלש דער   ֶקב ֲעָנָוה יִּ  . כוה'"עֵּ

❖ 

 זוכט מיר! 
פארוואס   -   ן אוצר פון יראת שמים איך בין ַא "   : כזדער רבי האט געזאגט אזוי 

איז דארטן דא עס  אז מען ווייסט אז    " !כט מען ו ן אוצר ז נישט? ַא   ר כט איר מי ו ז 
אוצר א   מען ו ז   , ן  ז און    , כט  מען  מען י געפ   -   כט ו אז  ולא מצאתי  "   ! נט  אל   - יגעתי 

דו זאלסט אים  :  האט צוויי טייטשן דאס    –   ! ן גלויב דו זאלסט אים נישט    –   " תאמין
ן אז ער האט נישט  גלויב דו זאלסט אים נישט  און    ; כט ו ן אז ער האט געז גלויב נישט  
אז ער האט    ' מיינט ' קען אמאל זיין אז ער  עס    . געפינט ער עס   , כט ו אויב ער ז   . נען ו געפ 

דו .  נען ו ן אז ער האט נישט געפ גלויב זאלסט אים נישט    ו ד   בער א   -   נען ו נישט געפ 
 כח!כט געפינט מען ו כט, ווייל אז מען ז ון אז ער ז גלויב נישט  אויך  זאלסט אים  

 
 תהלים מא, י.  כד

 שבת קנב.  כה

 משלי כב, ד.  כו

ָליו ְוָהִיי  כז אי אֵּ ּדַׁ וַׁ ר ִאּלּו ָהִיינּו רֹוִאין אֹוָצר ָהִיינּו ָרִצים ּבְ ָאמַׁ מֹו ׁשֶ ׁשְ י ּבִ ְעּתִ מַׁ נּו  חיי מוהר"ן אות רצ"ה: "ׁשָ

ּוְלָמְצאֹו.   ֲחָריו  אַׁ ְחּתֹר  לַׁ ִביל  ׁשְ ּבִ ָוִטיט  ֶרֶפׁש  ּבְ נּו  ְצמֵּ עַׁ ְכְלִכים  ּוְמלַׁ ְרַאת חֹוְפִרים  יִּ ל  ׁשֶּ אֹוָצר  י  ֲאנִּ   ַוֲהֹלא 

לֹו?!   ְלַקּבְ ַאֲחַרי  ים  ְוָרצִּ ים  ְלהּוטִּ ְהיּו  יִּ ּוַמּדּוַע ֹלא  ם  ַמיִּ ִעם  ׁשָ יב:  ׁשִ ְוהֵּ ל?  ּבֵּ ְלקַׁ ר  ֶאְפׁשָ יְך  אֵּ ֲאלּו אֹותֹו:  ְוׁשָ

ׁש!   ּקֵּ ְחּתֹר ּוְלבַׁ ב ְצִריִכין לַׁ ּלֵּ ה ְוהַׁ ּפֶ אְרץ ] הַׁ יְסק אּון ִמיְטן הַׁ ֲעשֹֹותֹו".   [ ִמיְטן ּפִ ִפיָך ּוִבְלָבְבָך לַׁ  ּבְ

ִאם  עי  כח "ֲאִפּלּו  וזל"ש:  בא"ד,  פר' מצורע,  תקצ"ב,  ניסן  חודש  ראש  א'  מיום  עלים לתרופה מכתב   '

ר,   ׁש יֹותֵּ ּפֵּ ּלֹו ִויחַׁ ה ֶאת ׁשֶ ֲעשֶֹ ן הּוא יַׁ י כֵּ ל ּפִ ף עַׁ ר אַׁ ם יֹותֵּ עַׁ ָכל ּפַׁ לֹום ּבְ ס ְוׁשָ ד חַׁ אֹובֵּ י  ִנְדֶמה לֹו ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִּ
 



 טעם זקנים _________________________  ___________________________ |  יד

 

  רכט איר מי ו נישט? פארוואס ז   רכט איר מי ו 'פארוואס ז   : דער רבי האט געזאגט 
מען זעהט    '.כן! ו דאך ז מיר  דארפט איר    -   ן אוצר פון יראת שמים איך בין א    ; נישט 

איז געקומען נאר צום רבי'ן איז    אז מען   טאקע, כמה מעשיות איז דא פונעם רבי'ן
און   –   לן בער  ' ר  און ביי  , כטדארטן  ען יודל  בי א מעשה ביי ר  : שוין געווארן נשתנה פניו 

אריבערגעגאנגען צום רבי'ן  זיי זענען  נאר  ווי  וואס מען ווייסט אז  אויף  נאך אזעלכע  
געווארן  שוין  לטובה( א  )  איז  געווען  אז    . שינוי  איז  ליפא  דאס ר'  רבי'ן  ביים  דארטן 

איז שוין געווארן עס  מאל האט מען געזעהן ביי אים א שינוי אויפן פנים,    ע ערשט 
  ט אוצר פון יראת שמים מערק   ם צו דע   נאר ווייל אז מען גייט    . לא' זיין פנים מיט יראת ה 

 לבל מיט יראה!ו ווערט שוין פ מען  ,  ן א יראה מען שוין א  

די "   : אז ער האט געזאגט   , אברהם ר' נחמן'ס   בי געהערט פון ר טאקע  האב  איך  
יראה וואס איז געווען ביים רבי'ן דעם ערשטן טאג ראש השנה אויף דער נאכט 

אויסמאלן  גארנישט  מען  מורא   ! קען  האט  מען  אז  געווען  איז  פחד  מין  אזא 

 

יְך ְלַה  ָלל, ָצרִּ ֵאינֹו מֹוֵצא ּכְ ּפּושֹ ְלַבד ׁשֶּ ה ְוַהחִּ ׁשָ ּקָ ה ַעל ְיֵדי ַהּבַ אי מֹוֵצא ַהְרּבֵ ַוּדַ ּבְ ין ׁשֶּ ינֹו  ֲאמִּ ְיִגיָעה אֵּ י הַׁ , ּכִ

י ּוָמָצאִת  ְעּתִ ֲאִמין, ָיגַׁ ל ּתַׁ י ְולא ָמָצאִתי אַׁ ְעּתִ יד, ְוֶזהּו ָיגַׁ ִאְתָאבֵּ ית ְרעּוָתא ָטָבא ּדְ י לֵּ ָלל ּכִ ֲאִמין,  ֶנֱאֶבֶדת ּכְ י תַׁ

ה הוּ  ה מַׁ ה  ְוָקׁשֶ ְרּבֵּ ע הַׁ גַׁ ּיָ ֱאֶמת ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ְך ּבֶ ֲאִמין ֲהלא ְיכֹוִלין ִלְראֹות ִאם ָמָצא ִאם ָלאו, אַׁ א ְלׁשֹון ּתַׁ

ֲאִמין ל  ל ּתַׁ ן אַׁ י כֵּ ל ּפִ ף עַׁ י ְולא ָמָצאִתי, אַׁ ְעּתִ ר ָיגַׁ ת ֶזה הּוא אֹומֵּ ֲחמַׁ ָלל ּומֵּ ִין לא ָמָצא ּכְ ֲעדַׁ ֹו,  ְוִנְדֶמה לֹו ׁשֶ

ְעּתִ  ָיגַׁ ק  ֲאִמין,  רַׁ ּתַׁ ּוָמָצאִתי  ֱאמּוָנה  י  ּבֶּ ין  ֲאמִּ ּתַ ֵכן  י  ּפִּ ָצא ַאף ַעל  ּמָ ֶּ ׁשּ ָידֹו ְמאּוָמה ַמה  ּבְ ֵאין  ׁשֶּ י  ּפִּ ַאף ַעל 

ַהּסֹוף  ָצא ַעד  ּמָ ֶּ ׁשּ ין לֹו ַמה  ֵאין ַמְראִּ ה ׁשֶּ ַהְרּבֵ ֵיׁש  י  ּכִּ ה,  ַהְרּבֵ אי ָמָצא  ַוּדַ ּבְ ֵלָמה ׁשֶּ ם ֲאִפּלּו ִאם לא  ׁשְ ְוגַׁ  ,

ָל  ינוֹ ָמָצא ּכְ ד אֵּ ִחּפּושֹ ְלבַׁ ְיִגיָעה ְוהַׁ י הַׁ ד, ּכִ ְיִגיָעה ְלבַׁ ִחּפּושֹ ְוהַׁ י הַׁ ל ְידֵּ ה עַׁ ְרּבֵּ ן ָמָצא הַׁ י כֵּ ל ּפִ ף עַׁ ִין, אַׁ   ל ֲעדַׁ

ָב  י לא ּדָ ב, ּכִ יטֵּ ן הֵּ "ל ְוָהבֵּ ּנַׁ ְיָקא ּכַׁ ֲאִמין ּדַׁ ֲאִמין, ּתַׁ י ּוָמָצאִתי ּתַׁ ְעּתִ ן ָיגַׁ ל ּכֵּ ׁשּום אֶֹפן, ְועַׁ   יק הּוא". ר רֵּ ֶנֱאָבד ּבְ

 מובא גם בליקוטי הלכות ברכת הפירות ה"ה, אות א', עיי"ש. 

 . ג עי' כוכבי אור, אנשי מוהר"ן, אות כ" כט

ָעָליו   ל ר  ִלְבָרָכה ָאמַׁ ִזְכרֹונֹו  נּו  ּבֵּ "רַׁ ים  עיי"ש, אות כ"א:  יחִּ ּנִּ ּמַ ׁשֶּ מֹו  ּכְ ַרְך  ְתּבָ יִּ ם  ֵ ְך ֵמַהׁשּ ּכָ ל  ּכָ ָיֵרא  הּוא  ׁשֶּ

ין  ַמְייסִּ ען צּו ׁשְ יׁשֶּ ל ָהרּוסִּ ְלקֹות )   ֵאצֶּ ֶצל ָהרּוִסים ְלהַׁ ִניִחים אֵּ ּמַׁ מֹו ׁשֶ  ". ( ּכְ

 חלק שני, אות ל'.   - עי' כוכבי אור, אנשי מוהר"ן   לא

ל    עי' חיי מוהר"ן  לב ּכָ ִים ׁשֶ מַׁ ת ׁשָ ל ִיְראַׁ ר ֲאִני אֹוָצר ׁשֶ ָאמַׁ דֹוׁש ׁשֶ ּקָ יו הַׁ י ִמּפִ ְעּתִ מַׁ ם ָאנִֹכי ׁשָ אות רצ"ד: "ְוגַׁ

י.   ּנִ ל ִמּמֶ ּבֵּ רֹוֶצה ָיכֹול ְלקַׁ דֹוָלה  ִמי ׁשֶ ְרָאה ּגְ ף יִּ כֶּ א ּתֵ ְתַמּלֵ ְתָקֵרב ֵאָליו נִּ ּנִּ ל ׁשֶּ ּכָ חּוׁש ׁשֶּ ה ּבְ ְראֶּ ת ָהָיה נִּ ֱאמֶּ ּובֶּ

זֹאת.  ה ַוֲעצּוָמ  ר ֹלא ִנְרָאה ּכָ ְך ֲאׁשֶ רַׁ ם ִיְתּבָ ֵּ ׁשּ ת הַׁ ֲעבֹודַׁ ב ְמאֹד לַׁ הֵּ ו , ְוִנְתלַׁ דֹוָלה    ְוַגם ַעְכׁשָ ּגְ ִין ִיְרָאתֹו הַׁ ֲעדַׁ

ים,   דֹוׁשִ ּקְ הַׁ ְסָפָריו  ּבִ נּוָזה  ְתעֹוֵרר  ּגְ ּומִּ דֹוָלה  ּגְ ְרָאה  יִּ ָעָליו  א  ּבָ ימּות  ְתמִּ ּובִּ ת  ֱאמֶּ ּבֶּ ם  הֶּ ּבָ עֹוֵסק  ׁשֶּ י  מִּ ְוָכל 

ַרךְ  ְתּבָ ם יִּ ֵ ׁש".   ְמאֹד ְלַהׁשּ י אֵּ ֲחלֵּ גַׁ ָבָריו ּכְ ל ּדְ י ּכָ  ּכִ
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פחד    ' און ל מיט יראת ה ו פנים איז געווען פ   אס ד   יבן דעם קאפ! ו געהאט אויפצוה 
, מען האט  'ל געווען מיט פחד ה ו איז פ עס    . [ ' פחד יצחק איז ' טאקע  שנה  ראש ה ]   "! ' ה 

  . אזא מין יראה איז געווען   , מורא געהאט 

וואס איז דא   '' אוצר יראת ה '   םהאט מען געזעהן דע דעמאלט    -   ראש השנה 
נעמט מען? מען  מיט וואס    יראת ה'.   נעמען פון דעם אוצר   מיר דארפן    ! ביים רבי'ן 

 מוז אים זוכן!

רבי   ע"ז י ווייטער א זאגט  דער  תורה  יראה קומט צום מענטשן "  : ן  דער עיקר 
אויב דער   ;דערווייטנס נדי יראה שטייט פו "   : דארט   זאגט   דער רבי   . לג"בשעת'ן עסן

  . " אז נישט גייט עס אוועק -   יראה אריין אין אים   י מענטש עסט בקדושה גייט ד 
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זאל זיין נאר  עס  אז  איז א געוואלדיגע זאך, עס קען זיין    דאס עסןאז    ס קומט אוי 
לחן לפני ו נישט קיין ש   איז   עס ריח ניחוח איז גאר נישטא,    ער און ד   -   ' מזונא דגופא ' 

דער קול   -   "' קול המוכיח '   ם איז דורך דע   ' והתיקון לזה "' זאגט דער רבי אזוי:    . ה' 
ער לאזט  אז    . וואס ער איז ראוי להוכיח   וואס מען האט פריער גערעדט פון    המוכיח 

און דער וואס הערט זיין תוכחה נעמט    , ' ארויס א קול גייט ארויס א ריח פון יראת ה 

 
ְיָקא תניינא, וזל"ש, בא"ד: " לג ּדַ יָלה  ַעת ֲאכִּ ׁשְ ּבִּ ָאה ָלָאָדם  ּבָ יא  ְרָאה הִּ ר ַהּיִּ ּקָ ת  עִּ ְבִחינַׁ ּבִ ת  )רּות ב( ,  "ְלעֵּ  :

י ֲהֹלם",   ר[ ָהאֶֹכל ּגׁשִ חֵּ ָמקֹום אַׁ ה ]ּבְ ִמזֶּ ְרנּו  ּבַׁ ּדִ ר  ֲאׁשֶ י(   )ּכַׁ ִסיָמן ז אֹות  ּבְ יל  ְלכּות'    ְלעֵּ א מַׁ ין ֲהֹלם ֶאּלָ ,  )ְזָבִחים קב( 'אֵּ

ָאְמרּו   מֹו ׁשֶ ִיְרָאה, ּכְ ת  ִחינַׁ ִהיא ּבְ ג( ׁשֶ ֶרק  ּפֶ ת ֲאִכיָלה  )ָאבֹות  עַׁ ׁשְ ּבִ ְלכּות'. ִנְמָצא ׁשֶ ל מַׁ א מֹוָרָאּה ׁשֶ : 'ִאְלָמלֵּ

ְלָהָאָדם,   ְרָאה  ּיִ הַׁ ָאה  ּבָ י  ּמַׁ ֲאזַׁ ּבַׁ ְמבָֹאר  ֶכת  )ְוכַׁ ִנְמׁשֶ ְרָנָסה  ּפַׁ ְוהַׁ ָהֲאִכיָלה  ר  ִעּקָ ׁשֶ ם',  ֲהגֵּ נַׁ ְי ֲחָמם  ְמרַׁ י  ּכִ ץ  ִמּקֵּ ְיִהי  'וַׁ ֲאָמר 

ב(  יטֵּ הֵּ ם  ׁשָ ן  ּיֵּ עַׁ ִיְרָאה,  ת  ִחינַׁ ּבְ ִהיא  ׁשֶ ְלכּות,  מַׁ ת  ִחינַׁ ְרָאה  .  ִמּבְ ַהּיִּ ַעְצמֹו  ַעל  יְך  ּוַמְמׁשִּ ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִּ אֹוֵכל  ׁשֶּ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל 

ּבִּ  ָאה לֹו  יס  ַהּבָ ָראּוי, ֲאַזי הּוא ַמְכנִּ ּכָ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִּ ם  ַמיִּ ׁשָ ְרַאת  יִּ ם  אֹוֵכל עִּ ַהְינּו ׁשֶּ ּדְ יָלה,  ֲאכִּ ַעת  ׁשְ

ה  "ל, ְלתֹוְך ַהּפֶּ ּנַ ְרָאה ּכַ יַנת ַהּיִּ חִּ יא ּבְ הִּ ְלכּות, ׁשֶּ יַנת ַהּמַ חִּ ת ּבְ ת ָאָדם,    , אֶּ ת קֹומַׁ ִחינַׁ ה ּבְ ּפֶ הַׁ ה מֵּ ֲעשֶֹ י נַׁ ֲאזַׁ וַׁ

"ל.   ּנַׁ ּכַׁ ָלָאָדם"  ה  ּפֶ ם  שָֹ "ִמי  ת:  ְבִחינַׁ ָאה  ּבִ ַהּבָ ְרָאה  ַהּיִּ ֲאַזי  ם,  ַמיִּ ׁשָ ְרַאת  ּוְביִּ ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִּ אֹוֵכל  ֵאינֹו  ׁשֶּ ּכְ י  ּכִּ

ת   סֶּ ְכנֶּ נִּ ְוֵאיָנּה  ֵמָרחֹוק  ת  דֶּ עֹומֶּ יא  הִּ "ל,  ּנַ ּכַ יָלה  ֲאכִּ ַעת  ׁשְ ְינּו  ּבוֹ ּבִּ הַׁ ּדְ ּוְבִיְרָאה,  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ל  אֹוכֵּ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל   ,

הַׁ  ה מֵּ ֲעשֶֹ ִפיו, ְונַׁ ְלכּות ּבְ ְרָאה מַׁ ּיִ ת הַׁ ִחינַׁ י ִנְכָנס ּבְ "ל, ֲאזַׁ ּנַׁ ה הַׁ ְרָאה ְקדֹוׁשָ ּיִ ְצמֹו הַׁ ל עַׁ יְך עַׁ ְמׁשִ ּמַׁ ת  ׁשֶ ִחינַׁ ה ּבְ ּפֶ

"ל  ּנַׁ ת ָאָדם ּכַׁ  . עיי"ש   , וכו' ,  "קֹומַׁ



 טעם זקנים _________________________  ___________________________ | טז

 

  אט   דער מוכיח דארף האבן אין זיך   ; מוכיח   ם אט דער ריח דארף זיין ביי   -   דעם ריח 
אין אים ווערן א ריח טוב, וועט ממילא  זאל    , דעם ריח אז ווער עס הערט זיין קול 

 .ריח רע פון די מעשים רעים   ער אוועקגיין ד 
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יו "  ָצא ִמּפִ ּיָ ׁשֶ ׁש ּכְ דוֹּ ּבּור ַהּקָ ֵאר ַהּדִ  ..." ִמי ְיָפֵאר ּגֶֹּדל ּפְ
, איז דא א גן וואס אין דעם גן וואקסן ריחות און יראות עס  זאגט דער רבי ווייטער:  

ן "   : פסוק שטייט א  עס    אזוי ווי  קֹות ֶאת ַהּגָ ֶדן ְלַהׁשְ עֵּ א מֵּ   להקייטג א ליכטי   -   לד"ְוָנָהר יֹצֵּ
ווער   . להשקות את הגן   , קייט פונעם עדן ג א ליכטי   , א מין נהר   , גייט ארויס פון דארטן 

דער אמת'ער קול המוכיח וואס גייט    עדן?   ם איז דער קול וואס גייט ארויס פון דע 
גן וואס    ם ן דע ער טרינקט א    ! קייטג לעכטי אזא מין    , אזא מין נהר   , עדן   ם ארויס פון דע 

 !דארטן וואקסן אלע ריחות והיראות 

ן אז דער רבי האט דאך  גלויב מיר    . היינט איז אזא טאג פונעם רבי'נס הסתלקות 
די יראה וואס איז געווען ביים רבי'ן על פניו    : מיר ווייסן נאך זאכן און    , אזוי געזאגט 

   לו!יר זיין י מען קען נישט דאס מצ  ! איז געווען געוואלדיג

 
 בראשית ב, י.  לד

ונהר לשון אחד "כי   עי' רמב"ן בראשית מא, א:  לה וכן הגשם נקרא אור,    - , ושניהם לשון אורה  יאור 

כל אורה    )ב"ר כו ז( , וכמו שאמר רבי יוחנן  )שם לז יא( הן פרש עליו אורו, יפיץ ענן אורו    )איוב לו ל( שנאמר  

ורות, והנהרות  האמורה באליהוא בירידת גשמים הכתוב מדבר ואולי בעבור שהגשמים בסיבת המא 

,  ונהר מלשון תרגום אור נהורא יעשו מהם יתיחסו אל האבות". גם עי' רבנו בחיי על בראשית ב, ט: "

והשגה   גבול  ואילך  משם  שאין  עד  מסרת  שפירושו  מעדן  שפירש  זהו  סוף,  מאין  הבא  האור  והוא 

 שיאמר בו עד מקום פלוני". 

דל הבושה והיראה שהיתה מונחת על פניו תמיד אשר  ו אות קס"ח: "וכבר נתבאר מג   עי' שיחות הר"ן  לו

ראה אותו בימי נעוריו    ביל א רנ ע והרב הקדוש מורנו הרב רבי נחום זכרונו לברכה מטש לא נראה כזאת.  

ונתבהל מע י לת מעדוועד י בקה  ואמר שמה שנאמר  ו ווקע,  אז,  פניו  יז( צם היראה שהיה על  כ  :  )שמות 

גם עי' חיי מוהר"ן אות רמ"ג:    ". יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" זה רואין בחוש אצלו "למען תהיה  
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אזא מין קול איז ארויסגעגאנגען   , קייט גאזא מין לעכטי   , אזא מין עדן   , אזא מין קול 
   לז!קול פונעם רבי'ן   דעם   פון 

רבי א   דער  די רעדט  הא"ב   עם ן  דעת   בר מ   צא היו קול  ה "   : המידות(   - )   לחספר 
גייט ארויס פון א ב דער קול    -   "דאס איז מסוגל צו יראה שה  ו דקד  דעת   ר וואס 

דער קול וואס גייט ארויס פונעם    -   דאס איז דער נהר   . איז מסוגל ליראה דקדושה  
קול פון דעם אמת'ן צדיק? עס גייט ארויס פונעם    דאס ט גייט ארויס  ע פון וואנ   . עדן 

 

ין   יחֹות ֻחּלִ י ָאָדם שִֹ נֵּ ר ִעם ּבְ ּבֵּ ָהָיה ְמדַׁ ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ ִמיד ׁשֶ ְרּכֹו ָהָיה ּתָ ין ְמאֹד "ְודַׁ תִּ .  ָהָיה ַרְגלֹו ְורֹב ּגּופֹו ְמַרּתְ

ְמ  ׁש  ּמָ מַׁ עַׁ  ְעזֵּ ִמְזּדַׁ ְגלֹו  רַׁ ים  אֹד  ְוָהָיה  ֲאָנׁשִּ ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ם  עִּ ְלָחן  ֻ ַהׁשּ ָהָיה  ְלָחן  ֻ ַהׁשּ ַעל  ְסָמְך  נִּ ָהָיה  ּוְכׁשֶּ

ֵמֲחָמתֹו   ין  תִּ ְמַרּתְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְלָחן  ֻ ַהׁשּ ים ַעל  ְסָמכִּ ִמיד.  ַהּנִּ ּתָ עַׁ  ְעזֵּ ּוִמְזּדַׁ ת  ּתֵּ ְוגּופֹו ְמרַׁ ְגלֹו  י ָהָיה רַׁ ּלֹא  ּכִ ׁשֶּ י  ּומִּ

ָה  ׁשֶּ ְרָאה  ַהּיִּ ְראֹות  לִּ ֵמעֹוָלם ָזָכה  ְרָאה  יִּ ָרָאה  ֹלא  יד  מִּ ּתָ ָניו  ּפָ ַעל  ַחת  ֻמּנַ ֵחן    ! ְיָתה  יֵני  מִּ ל  ּכָ ָעָליו  ְוָהָיה 

עֹוָלם  ּבָ ה ִנְפָלָאה ְונֹוָרָאה    ! ׁשֶּ ָ ֲהָבה ּוְקֻדׁשּ א ִיְרָאה ְואַׁ עֹוָלם. ְוָהָיה ָמלֵּ ּבָ ֲהָבה ִנְפָלָאה ׁשֶ א ִיְרָאה ְואַׁ ְוָהָיה ָמלֵּ

יָבר  יָבר ְואֵּ ָכל אֵּ  ". ּבְ

נּו ָהרַׁ  לז ם מֹורֵּ ב ׁשָ תַׁ ּכָ ת ָיד ׁשֶ ִתיבַׁ "ן ּכְ י מֹוֲהרַׁ ּיֵּ ֶפר חַׁ סֵּ י ָנָתן  עי' חיי מוהר"ן אות תרי"ד: ֶזה ָמָצאִתי ּבְ ּבִ ב רַׁ

ׁשֹון,   ּלָ הַׁ ֶזה  ּוְבַזּכּות  ּבְ ַצחּות  ּבְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִּ יו  ּפִּ מִּ ָצא  ּיָ ׁשֶּ ּכְ דֹוׁש  ַהּקָ ּבּור  ַהּדִּ ֵאר  ּפְ ל  ּגֹדֶּ ְיָפֵאר  י  מִּ

ינֵ  מִּ ל  ּכָ ים  דֹוׁשִּ ַהּקְ ּבּוָריו  ּדִּ ַעל  ח  ֻמּנָ ָהָיה  ּיּות  מִּ ַגׁשְ ּבְ ּלּו  ֲאפִּ ׁשֶּ ירּות,  הִּ ַהּבְ ית  ַתְכלִּ ר  ּבְ ֲאׁשֶּ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶּ ֵחן  י 

יו  ּפִּ ּבּוָריו מִּ מַֹע ּדִּ ׁשְ יד לִּ מִּ ים ּתָ ְכָספִּ ּבּוָריו, ְוָהיּו נִּ ּדִּ ְבֲהלּו ְמאֹד מִּ ים נִּ ׁשּוטִּ ים ּפְ ּלּו ֲאָנׁשִּ ָהָיה  ֲאפִּ . ְוָכל ִמי ׁשֶ

דֹול.   ּתֹוְקקּות ּגָ ִהׁשְ ֲחָריו ּבְ ְך ְוִנְכָרְך אַׁ ר ִעּמֹו ָהָיה ִנְמׁשָ ּבֵּ ּלוּ ְמדַׁ ם  ַוֲאפִּ ּלָ ן ּכֻ ׁש אּומֶּ ת קֹדֶּ ּלַ ְקהִּ ּבִּ ים ׁשֶּ עִּ  ָהְרׁשָ

ּלֹא ָעָלה ַע  ֶּ ְרהּוֵרי ְתׁשּוָבה, ַמה ׁשּ ה הִּ ה ְוַכּמָ ּמָ ם ּכַ ָהיּו ָלהֶּ ְתעֹוְררּו ְקָצת ַעד ׁשֶּ ים ַאֲחָריו ְונִּ רּוכִּ ם  ָהיּו ּכְ ּבָ ל לִּ

ֵפרּוׁש  ּבְ ם  יהֶּ פִּ ּבְ רּו  ּפְ ר סִּ ֲאׁשֶּ ּכַ ָבר ִהְתָיֲאׁש ֵמעֹוָלם.  ּכְ ׁשֶ אי ֹלא  ,  ּדַׁ וַׁ ּבְ ׁשֶ ְועֹוְמִדים  ִעים  ּבָ ֻמׁשְ ּכְ ְוָהיּו  ְצָמן,  ּו עַׁ

ְמֻפְרָסם ְלָכל ִמי   ׁשּוָבה ּכַׁ ד ִהְרהּור ּתְ ּום צַׁ י ִמׁשּ ְמרֵּ ׁשּוָבה, ְוָהיּו ְרחֹוִקים ְלגַׁ ָהָיה  ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ִהְרהּור ּתְ ׁשֶ

ים ִה  דֹוׁשִ ּקְ י ִדּבּוָריו הַׁ ל ְידֵּ יר אֹוָתם. ְועַׁ ּכִ ר  מַׁ ּבֵּ עֹוָלם ֹלא ּדִ ּמֵּ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַׁ ׁשּוָבה, אַׁ ן ִהְרהּור ּתְ ם ּכֵּ יֶהם ּגַׁ יעַׁ ֲאלֵּ ּגִ

ֶהם שִֹ  ר ִעּמָ ּבֵּ ִמיד ָהָיה ְמדַׁ א ּתָ ּבָ רַׁ ּדְ ק אַׁ ָלל ֹלא, רַׁ ָלל ּכְ ה, ּכְ ָ י ְקֻדׁשּ ִעְנְינֵּ ׁשּוָבה ּומֵּ י ּתְ ִעְנְינֵּ ֶהם מֵּ ין  ִעּמָ ת ֻחּלִ יחַׁ

עַׁ  ף  אַׁ ָעְלָמא,  ּבְ ְמאֹד  ְוִסּפּוִרים  ְסמּוִכים  ָהיּו  ׁשֶ ד  עַׁ ד,  ְלבַׁ ּלֹו  ׁשֶ ּבּוִרים  ִמּדִ ה  ָ ֻדׁשּ ּקְ הַׁ י  ֲחרֵּ אַׁ כּו  ִנְמׁשְ ן  כֵּ י  ּפִ ל 

ע,   ֶאְמצַׁ ק ּבְ ּלֵּ ְטרּוג ְמאֹד ְוִנְסּתַׁ ּקִ ר הַׁ ּבֵּ ִהְתּגַׁ ָעה ׁשֶ ָ ׁשּ ְך. ְוִאם ֹלא ָהְיָתה ִנְטָרָפה הַׁ רַׁ ָליו ִיְתּבָ אי ָהיּו  ָלׁשּוב אֵּ ּדַׁ וַׁ ּבְ

ָלי  ִבים אֵּ ְפָל ׁשָ ֶרְך עֶֹצם הַׁ עֵּ ב ִלְגנּות ֶאְצלֹו ּבְ ּכֹל ֶנְחׁשָ ּנּו הַׁ ִרים ִמּמֶ ּפְ ָאנּו ְמסַׁ ֶ ה ׁשּ ְך ְוכּו' ְוכּו'. ְוָכל מַׁ רַׁ ת  ו ִיְתּבָ גַׁ

ן  הֵּ תֹו,  ָ ּוְקֻדׁשּ ֲעָלתֹו  מַׁ עֶֹצם  מֵּ הּו  ָקצֵּ ֶאֶפס  ר  ּפֵּ ְלסַׁ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוכּו'  יֹו  ּדְ ים  ּמִ ּיַׁ הַׁ ל  ּכָ ִאּלּו  י  ּכִ ֲעָלתֹו.  ת    מַׁ ֻדּלַׁ ּגְ

יֹלה  י ָיבֹוא ׁשִ ד ּכִ ּתֹוָקא. עַׁ ָתא ִמׁשְ א ְדִמּלְ ּמָ תֹו ְוכּו' סַׁ ָ ן עֶֹצם ְקֻדׁשּ ְמֻפְרָסם, ְוהֵּ ָאז ֵיְדעּו    ָחְכָמתֹו ְותֹוָרתֹו הַׁ

ּנּו ַהְר  ּמֶּ רּו מִּ י ָאז ְיַסּפֵ ְבָרָכה, ּכִּ ְכרֹונֹו לִּ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא זִּ נּו ַהּקָ ת ַרּבֵ ֻדּלַ ם ּגְ ְראּו עֹצֶּ יַח  ְויִּ בֹוא ְמׁשִּ ּיָ ֵעת ׁשֶּ ה ּבְ ּבֵ

ֵמֲחָלָציו  ֵצא  ּיֵ ׁשֶּ ְדֵקנּו  י  צִּ ִמּיֹוְצאֵּ ִיְהֶיה  ֶצֶדק  ל  ּגֹואֵּ הַׁ ׁשֶ ְך  רַׁ ִיְתּבָ ם  ֵּ ׁשּ הַׁ ֶצל  אֵּ ל  עַׁ ּפָ ׁשֶ ים  ּבִ רַׁ ּבָ ר  ִסּפֵּ ר  ֲאׁשֶ ּכַׁ  ,

ן".  ינּו ָאמֵּ ָרה ְבָימֵּ ְמהֵּ בֹוא ּבִ ּיָ  ֲחָלָציו. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

 . "הקול היוצא מבר דעת שבקדושה מסוגל ליראה" :  שני, אות ו' חלק    - ערך 'יראה'   לח



 טעם זקנים _________________________  ___________________________ | יח

 

און דארטן    , גן   ם ער טרינקט אן דע וואס  פון עדן גייט ארויס א קול    -   עדן! 'גן עדן' 
  . אלע ריחות והיראות   ן וואקס 

ווארום דער קול דאס    . ' עקב דסטרא אחרא ' און פון דעם קול ווערט נכנע דער  
קול קול "ה געזאגט טאקע יצחק אבינו  דאך  דאס האט    . " קול קול יעקב "ה איז דער  

 .' עקב דסטרא אחרא ' יעקב איז דער היפך פון    . קב דער קול איז א קול פון יע  - "  יעקב 
דאס    ' עקב דסטרא אחרא '   ". הגדיל עלי עקב "   ", קול יעקב" דער קול איז    –   " הקול" 

  ם איז מכניע דע   דאס דאס איז דער קול דקדושה,    ' הקול קול יעקב ' איז עשו, אבער  
 . מוכיח הראוי   ם , דאס איז דער קול פון דע' עקב דסטרא אחרא ' 
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 נו ניגון פון משיח צדק   ער ד 
ד  געזאגט ספעציעל  רבי  דער  וואסאז  תורה    ר לעצטע  ער האט  וויסן  זאלן    מיר 

זאל נאר זיין מיט אזא מין אהבה,    ,אז איינער רעדט מיטן אנדערן   '. תוכחה ' הייסט  
קול זאל וואקסן 'יראה',  ם דע פון מען דארף תמיד פריער בעטן דעם אויבערשטן אז 

  . ' יראה ' זאל וואקסן  עס    , דן ע    ם פון דע דער קול זאל ארויסקומען  

ֹוָפר קֹוֶלָך    'ן: דאס האט דער אויבערשטער געזאגט ישעי' הנביא אט   ׁשּ ּכַ ם  "ָהרֵּ
י  ד ְלַעּמִּ ָעם  ְוַהּגֵּ ׁשְ דער מוכיח וואס וויל מוכיח  "   : טייטשט דער רבי אזוי   . וכו'   לט"ּפִּ

כדי ' דארף ער האבן דעם קול,    ', פשעם וחטאתם' זאגן  זיי  זיין דעם אנדערן און  
על כן צריך  '   . עוונות   ע דורך דעם וואס ער דערוועקט זייער   ' שלא יבאיש ריחם 

 . " ן זיי אריין א ריח טוב י ט א יאון ג , ווייל דורך דעם קול איז ער מוסיף  ' לזה הקול 

שוט, ' פ   : איז ר"ת"  , ווייטער   דער רביזאגט    , " ר" פכׁש   קולך'.   פר ו הרם כש '   : וזהו " 
וואס  , י' י"ק יק"ו יקו"ק  כזה:( באופן ) "ה שם הוי דער  , דאס איז " בוע' ליש, ר ' פול, ש ' כ 

לעתיד וועט משיח זינגען א ניגון אויף    וואס   ע"ב   י דאס איז ד   ; דאס באטרעפט ע"ב 

 
 ישעיה נח, א.  לט
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נימין  אויף ע"ב  ד און  נעס,  ו ע"ב סטר   ,  זיין  וועט ער מקרב  ניגון   גאנצע   י מיט דעם 
  ! וועלט אריין   ער ן ד י אזא מין אהבה וועט אריינגיין א   !וועלט צום אויבערשטן 

הגד לעמי ו "הרם כשופר קולך    : הנביא  ' ישעי   זאגט צו גע דער אויבערשטער האט  
וועט שפילן  עס  אזוי ווי    , זאל זיין פ'שוט כ'פול ש'לוש ר'בוע עס    , ווי א שופר   -   פשעם" 

דאס    . אזוי זאלסטו זאגן 'לעמי פשעם'   , שיר של חסד   דער   , ניגון פון ע"ב נימין   ר דע 
וכיח  מ מיט דעם קול דייקא קען מען  "און    '. חוט של חסד '   דער   איז דער שם ע"ב, 

המוכיח את חבירו לשם שמים '   : כמו שאמרו רבותינו ז"ל   , " כשופר דייקא"   -  זיין 
 ' המוכיח את חבירו לשם שמים '   : זאגט דער רבי אזוי   –   " ' מושכין עליו חוט של חסד 

זיינע   י ד ,  ער מיינט לשם שמים אז    –  זאל ווערן  עס  נאר לשם שמים אז    איז   כוונה 
, 'מושכין עליו חוט של חסד '   -   זאל ווערן דורך דעם א ריח טוב עס    ,' נתגדל שם ה 

 ."ונעשה חוט מהנימין  חוט של חסד שנקלע ונשזר" דער  ,  די ע"ב נימין דאס איז  
נעס וועט שפילן דער ניגון והשיר ו אויף די סטראון  "   –   ! פארשטיין? דאס  קען  מען  

  . " הזה של לעתיד שהם ע"ב נימין

אזא מין אהבה    שיר של חסד,   ער ד   מין שיר   אז דאס איז אזא   מגעבראכט ווערט  עס  
אז דער    וויסן עלט וועט  וו גאנצע    י אז ד   , ת וק ו אזא מין התגלות אל   , ן דער וועלט י א 

זיי, אז דער אויבערשטער  וויל  ליב, אז דער אויבערשטער  זיי  אויבערשטער האט 
זיי  אויף  וועט שפילן משיח    ! קוקט ארויס  ניגון  עיקר התגלות, אזא  איז דער  דאס 

  ! טן וועלט צום אויבערש   י נו, מיט דעם וועט ער מקרב זיין ד י צדק 

זאל  , , אז מען וויל יענעם זאגן א זאך טוהן זאגט דער רבי אז מיר דארפן אויך אזוי 
 ,כפול  , פשוט   -  ת ו ק ו אל   כולו(   - )   גאלע זיין מיט אזא מין אהבה מיט אזא מין ניגון,  עס  

זיין עס  שעליהם יתנגן השיר הזה אז  "   , קים רבת אל א קמיט  ע,  ו רב   , שלוש  וועט 
 !"' יבנה עולם חסד  '   , דער חידוש העולם 
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 אות ש"מ.   חיי מוהר"ן עי'   מ



 טעם זקנים _________________________  ___________________________ |  כ

 

 

 דערקוויקן דעם קראנקן מיט מילך 
דער קען   , איז א רחמן עס  ר ווע "  : מא'כי מרחמם ינהגם'  אין  דארט זאגט דער רבי 
  . "מנהיגות דארף נאר זיין מחמת רחמנות   אס ד   . " זיין א מנהיג

שני למלך האט   ר דע   אז "  : מבמעשה   רערשטע   ער ן ד י ברענגט דארטן א   דער רבי 
האט ער זיך מוסר    , די טאכטער איז נישטא   אז   געזעהן אז דער מלך איז זיך מצער 

און  געווען  ז   איז   נפש  איר  מענטשן   . "כן ו געגאנגען  אונזערע  דער    : טייטשן  אז 
י'שראל   : שנ"י מאכט   - ] אמת'ער צדיק   נ'שמות  ד   -   [ ש'רשי  זעהט  צער    עם אז ער 

איז ער זיך מוסר  , ידן זענען אזוי ווייט א וואס פון דעם וואס דער אויבערשטער האט 
כי מרחמם  " אט דאס הייסט    ! כן ו ער גייט זי ז און    – ט אלע מיני זאכן  ה ער טו און  נפש  
 !דער וואס איז א רחמן דער קען זיין א מנהיג   ; דער מנהיג דארף זיין א רחמן   - "  ינהגם 

ג ע ט   פיר קינד פון  א    . " וצריך לידע איך להתנהג עם הרחמנות "   : זאגט דער רבי 
  פאר און    ; א מאכל וואס איז שייך פאר אזא קינד   , לב דייקא דארף מען אים געבן ח  

עס ווייטער אריין    ט דער רבי טייטש   . ' מאכל הצריך לגדול ' א גדול דארף מען געבן א  
כי כל בשמים  "   , דארט   דער רבי ? ברענגט  ' גדול 'ו   ' קטן ' וואס מיינט מען    , מג' אין סעיף ז 

 'בשמיא '   ן דער צדיק האלט א    –   " ד בשמיא וארעא י דאח "   : מאכט דער תרגום   " ובארץ 
א    . ן די נידריגע מענטשן י א   -   ' בארעא '  ן יכע מענטשן, און ער האלט א  די הו אין    – 

מענטשעלע וואס ער    ן קינד דארף מען געבן חלב דווקא, א קינד קוויקט מען, א קליי 
קוויקן מיט  ו איז פ  ווייטער א גדול דארף מען   . מילך ל מיט פגמים דארף מען אים 

דער רחמן ער קען זיין א מנהיג, ער קען יעדעם איינעם    . 'מאכל הצריך לגדול ' מאכן א  
  . געבן וואס צו אים איז שייך 

 

 
 ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ז'.  מא

 מעשה מאבידת בת מלך.   – מספה"ק סיפורי מעשיות   מב

 עי' בפרפראות לחכמה על תורה זו, אות ט'.  מג



 כא | __________________________________ שנת תשל"ו ח"י תשרי ,הילולת רביה"ק 

 

 

 דייקא   - 'קברו' של משה  
 סוף תורהדארט ביים  זאגט  דער רבי    ! איז געווען בחייו איז איצטער אויך עס  וואס  
דאכט זיך אז דער קבר איז    ' עליונים די 'פאר    , איז   'קברו של משה 'אז    , (הנ''ל   )ז' תניינא 
 :טייטש דער רבי  . מדדאכט זיך אז דער קבר איז אויבן  ' תחתונים 'ר די  פא   און   אונטן, 

און   -   זענען עליונים ווייזט זיי דער צדיק אז זיי זענען גאר אונטן   די וואס   –  " עליונים" 
ווייזט ער   –  " תחתונים"   . און מקרב   ' זיי ' מיט דעם איז ער   זיי   אז   פאר די תחתונים 

   מה!מקרב  ' זיי ' מיט דעם איז ער    וואס   זיי זענען גאר אויבן,   -   'למעלה' זענען  

קברו של משה  אבער דער    , הסתלקותו איז שוין לאחר  עס    ! קברו של משה
כח בחייו ער זאל   דעם אזוי ווי ער האט געהאט    ! כח   אייגענעם האט אויך דעם  

די קליינע זאל ער ווייזן אז פאר    , און ווייזן די גרויסע אז זיי ווייסן נאך גארנישט 
זיי  זיי   , דער אויבערשטער איז מיט  זיי, דאס איי  , ביי  קברו של  ' איז    ע גענ לעבן 

 . מו!האט אויך דעם אייגענעם כח   אס , ד' משה 

 
"'ויקבר אותו בגיא בארץ מואב מול בית פעור'. א"ר ברכיה סימן   מד י"ד ע"א:  כמובא בגמ' סוטה דף 

וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל גסטרא של בית    . בתוך סימן ואפילו הכי ולא ידע איש את קבורתו 

קבור  משה  היכן  הראנו  נדמה להם למטה   . פעור  למעלה  למעלה   , עמדו  להם  נדמה  נחלקו    . למטה 

לקיים מה שנאמר    , למטה נדמה להן למעלה   , לשתי כיתות אותן שעומדים למעלה נדמה להן למטה 

. ר' חמא בר' חנינא אמר אף משה רבינו אינו יודע היכן קבור. כתיב הכא  ' ולא ידע איש את קבורתו ' 

 איש האלקים'. 'ולא ידע איש את קבורתו' וכתיב התם 'וזאת הברכה אשר ברך משה  

ְוֶזה:   מה ּכֹל.  ין  עֵּ מֵּ ְטמּוִנים  ם  הֵּ ׁשֶ יִפים,  ּקִ ּמַׁ הַׁ ת  ִחינַׁ ּבְ הּוא  ׁשֶ ה  מׁשֶ ת  ְקבּורַׁ ת  ִחינַׁ ּבְ "ְוֶזה  בסופו:  וזל"ש 

ָאְמרּו   ׁשֶ מֹו  ּכְ ה.  מׁשֶ ת  ְקבּורַׁ ּבִ ֱאָמר  ּנֶ הַׁ ְעָלה',  ְלמַׁ ָלֶהם  ִנְדֶמה  ְחּתֹוִנים  ְותַׁ ה  ּטָ ְלמַׁ ָלֶהם  ִנְדֶמה  'ֶעְליֹוִנים 

ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  רַׁ  יק  )סֹוָטה י"ד( ּבֹותֵּ ּדִ ּצַׁ ִריְך הַׁ ּצָ ִים ּוָבָאֶרץ", ׁשֶ מַׁ ָ ׁשּ י כֹל ּבַׁ ת: "ּכִ ִחינַׁ "ל, ּבְ ּנַׁ ת כֹל הַׁ ִחינַׁ , ֶזה ּבְ

הֵּ  ׁשֶ ָלֶעְליֹוִנים  ְראֹות  ְלהַׁ "ל,  ּנַׁ ּכַׁ כֹל  ת  ִחינַׁ ּבְ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ "ל  ּנַׁ הַׁ יִפים  ּקִ ּמַׁ הַׁ ּלּו  ְלאֵּ ֹוֶכה  זּ יָנם  ׁשֶ אֵּ ׁשֶ ה,  ּטָ ְלמַׁ ם 

ְוכּו'   ָחִמית  ֶמה  ת:  ִחינַׁ ּבְ ְך,  רַׁ ִיְתּבָ יִדיָעתֹו  ּבִ ָלל  ּכְ ֵהם  יֹוְדִעים  י  ּכִּ ְלַמְעָלה,  ם  ָלהֶּ ה  ְדמֶּ נִּ ים  ְחּתֹונִּ ּתַ ְך,  פֶּ ּוְלהֶּ

ת ה'"  ה אֶּ ְראֶּ יַנת: "ָואֶּ חִּ בֹודֹו', ּבְ ץ ּכְ ֹלא ָכל ָהָארֶּ ּמְ ים, 'ׁשֶּ  . ַמּשִֹּ ֹיגִּ

מש"ש:   מו כ"ו,  אות  זו,  תורה  על  לחכמה  בפרפראות  דעתו הקדושה  " עי'  הארת  שעיקר  כאן  ורימז 

שציוה בחיים חיותו לבוא לשם ולהתפלל שם הרבה  לאחר פטירתו הוא על ידי קדושת קברו הקדוש  

להשם יתברך ולומר תהלים וכו', ומי שיקיים דבריו הבטיח לו שבוודאי ישתדל לטובתו בכל טצדקי  
 



 טעם זקנים _________________________  ___________________________ | כב

 

ן גלויב זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, מיר    , אויבערשטער זאל אונז העלפן   ער ד 
ן זיינע הייליגע  י זיך דערהאלטן א זאל מען  כח,    ער אז דער כח פונעם רבי'ן איז א גרויס 

זיין   צו   אויך זוכה זיין איצטער  וועט מען  הייליגע עצות פונעם רבי'ן    די   ספרים און ביי 
דער אויבערשטער זאל העלפן מיר זאל זוכה זיין צו ביאת הגואל   . אדם השלם   ן א  

 ! במהרה בימינו אמן 












 

כמבואר כבר כמה פעמים ורימז לנו כאן שממש כמו בחיים חיותו היה מאיר דעתו הקדושה  דאפשר ו 

לכל אחד ממקורביו כפי בחינתו, למי שהוא מבחינת הדרי מעלה היה מאיר בו ההשגה של מה בחינת  

איה מקום כבודו ולמי שהוא מבחינת הדרי מטה היה מאיר בו בחינת ההשגה של מלא כל הארץ כבודו  

תועלת    כמו וכו'   אחד  כל  משם  שמקבל  משה  קבורתו של  בבחינת  זה  כח  יש  גם עכשיו  ממש  כן 

כמבואר בפנים,    לנפשו כפי בחינתו בחינת עליונים נדמה להם למטה ותחתונים נדמה להם למעלה 

והעיקר על ידי שיקיימו כאשר פקד עליהם שיחזיקו את עצמם כולם באהבה ואחדות גדול כמבואר  

הרה"ג  "אות י"א:    ", סיפורים מר' שמואל הורוויץ קונטרס "עי'  . גם  והר"ן שם ל"ד( )חיי מ כבר במקום אחר  

בעל התכלת היה באומן על ציון רבינו הק' ז"ל והיה אומר שמתורץ לו    מין א דז א ר' גרשון העניך מר 

עניין רבינו ז"ל כמו שכתוב אצל קברו    )ציון( מדוע אין נוסעים ואין מתקבצין הצדיקים לרבינו ז"ל כי  

של משה עליונים נדמה למטה ותחתונים למעלה שרבינו ז"ל מראה להגדולים שאי' מקום כבודו שהם  

עדיין למטה ועדיין לא השיגו כלום ומשפילם וע"כ לא נוסעים ומתקרבים כי מי רוצה שישפילו אותו.  

 . ".. יה אותם וע"כ נוסעים ומתקרבים ולקטנים מראה שמלא כה"כ שעדיין יש להם תקוה ומגב 



 כג | __________________________________ שנת תשל"ו ח"י תשרי ,הילולת רביה"ק 

 

 שיחיו שנדבו למען הוצאת הקונטרסעל הטוב יזכרו ידידינו היקרים 

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

 המחותנים
 פארקבארא  – ו"הי משה עסטרייכער ח"הרה

 שמואלח "אירוסי בנו החהלרגל 

 מאנסי –ו "הי ראובן ווייס מוהר"רו
 למזל טוב ,לרגל אירוסי בתו 

 המחותנים
 מאנסי - ו"הי אברהם משה שווארץ ר"מוהר

 מנחם יואלח "אירוסי בנו החהלרגל 

 מאנסי –ו "הי יוסף יעקב שפיצער מוהר"רו
 למזל טוב ,לרגל אירוסי בתו

 בי שון צשמ מוהר"ר
 ו"הי געלפוי

 וויליאמסבורג

 נחמן בנו תגלחתלרגל 

 למזל טוב

 שמעון הלל  מוהר"ר
 ו"הי ספרנ

 וויליאמסבורג

 לדת בנולרגל הו

 למזל טוב

 אלי'  ר' ח"הרה
 א"שליט פדווא

 וויליאמסבורג

 י בתואירוסלרגל 

 למזל טוב

 ישראל  מוהר"ר
 ו"הי בריינעס

 וויליאמסבורג

 יצחק מרדכילדת בנו לרגל הו

 למזל טוב

 בקשו רחמים
ר' לרפואת האברך מיקירי אנ"ש  

בן  אלטר נפתלי בן ציון

 מינדל
 לרפו"ש בקרוב בתושח"י 
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