
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ֵ ֵסקּוְנְטר 

ה ֵמא  ַח ֵר ֹוַמֲעשֶׂ
 

פ   א ְונֹור  א ִנְפל  ה ַמֲעש    ס ִ  רש   

דֹוש   ַרב ַהק   ֵ ה  ֵ"ןֵמֹוֲהר  ְסל  ר   זיע"א בִמּבְ
ַק ר ַאַח  הר נ  ת ַהְדל  נַ  ֲחֻנכ   ְ  לפ"ק תקס"טת ש 

 

פ   תֹוס  ִרית ב ְ או  ִזים ב   ְרמ  ַאְנש   ם ו  נו  י מ  לֹומ  ְ  ש 
ַרְסל  י ֲחִסיד   ִהל ַ ב ב ְ ש  ת ִמק ְ ַמא קֹוד   ן יצ"ואו 

 

ְטנו  ם ג ַ  יחוֹ  ִלק ַ ִרית ש ִ ו  גוֹ ם ִספ  ִעְנְינ  ת ְוַהְנה  יה ַהֲחֻנכ   י ְימ  י ב ְ ִ דֹוש   םַהק ְ
 

ִפ  ְמְסרו  י כ ְ נ ִ  יְיד  ל ַע  ש  

ַר  ִסיב ה  ח  ִוֵ יַרב ִ ד ה  ֵיֵל  ענְֵקִֵיְצח  ערּב   "לזַ  ד 

ֹוךְ ט ְמֻלק    ִרית ִסְדַר  ִמת  פ   םַהס ְ

ֵ יח  ֵֵש ִ ְרפ  ֵיֵש   ש  ֵקֹוד 
 

צ   אוֹ א י  ךְֵ"ת ֲאֻגד ַ י ְיד  ל ַע ר ל  ש   ֵֵמ  ח  ּנ    ל"ה 
ַס  ַצ ת ְלַהְדפ   ְסל  "ן מֹוֲהַר י ִסְפר  ת ַוֲהפ  ר   ב זיע"אִמב ְ

 
 
 
 
 
 

 הקונטרסים בנדבת החפץ בעילום שמוהפצת 
 מהרופאים ורפואותיהםעל כל הטוב שגמלו, ובפרט על שהצילו  בשבח והודיה להשי"ת

 





קד ׁש ׂשרפי מא ֹורח ^ׂשיח מעׂשה  ג  ַ ֵ ֵ ֶ ֲ ַ ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ

פה  סימן מוהר"ן חיי

la ‰k�Á ¯� ˙˜Ï„‰ ¯Á‡ .‰k�Ác '‡ Ë"Ò˜˙,‰ÏÈ ©£ª¨©©©§¨©¥£ª¨©©§¨
a‰ ÏÚ·Ï Ò�Î� Á¯B‡a‰ŒÏÚ·Ï Ï‡LÂ .˙È‡Ó ˙ÈÔÈ ¥©¦§©§©©©©¦§¨©§©©©©¦¥©¦

L‰Â ?E˙Ò�¯t‡ :BÏ ·ÈÏ ÔÈ·a Úe·˜ ‰Ò�¯t È˙ÈÈ ©§¨¨§§¥¦¥¦©§¨¨¨©§¥¦
ÁÓ ˜¯˙È?„ÓBÏ ‰z‡ ‰Ó :BÏ Ï‡LÂ .ÌÏBÚ‰ ÔÓ È ©¦§¨¦¦¨¨§¨©¨©¨¥
L‰Â‰Â .BÏ ·ÈNÓ eÈÁÈCB˙a eÒ�ÎpL „Ú .„ÁÈ ÌÈ §¥¦§¨§¦¦©©©¤¦§§§
N¯·c ˙ÁÈ‡ˆBi‰ ÌÈÁ˙‰Â ,·l‰ ÔÓ ÌÈÏÚa‰ ÏÈ ¦©§¨¦©§¦¦©¥§¦§¦©©©
a‰‡ ,„‡Ó ÚbÚb˙‰Ïe ˜˜BzL‰Ï ˙ÈOÓ CÈ‚ÈÌÈ ©©¦§¦§¥§¦§©§¥©§Ÿ¥©¦¦
bÓeÚÈ‡Ï ÌÈBÏ ¯Ó‡ .‰M„˜aL ‰ÏÚÓ ¯·c ‰ÊÈ ©¦¦§¥¤§©©£¨¤¦§ª¨¨©

�‡ Á¯B‡‰a‰ ÏÚa‰ dÓ˙Â .EnÚ „ÓÏ‡ È,˙È ¨¥©£¦¤§Ÿ¦§§¨©©©©©©¦
Á˙‰ÂÏe‡ ,·LÁÏ ÏÈ‡ È¯ÊÁ C‡ .ÏÏk Ì„‡ Ôa B�È §¦§¦©£Ÿ©¥¤¨¨§¨©¨©

�a C¯„k BnÚ ¯a„Ó ‡e‰L ‰‡¯ÂÛÎz C‡ .Ì„‡ È §¨¨¤§©¥¦§¤¤§¥¨¨©¥¤
Ó‡‰Ï BÏˆ‡ ‰�eÓ‡‰ ˜fÁ˙�Á˙‰Â .Ba ÔÈÛÎz ÏÈ ¦§©¥¨¡¨¤§§©£¦§¦§¦¥¤

a¯ B‡¯˜Ï�‡ Ïk Ì„˜ :BÏ ¯Ó‡Â ,È„ÓÏÏ Lw·Ó È §¨§©¦§¨©Ÿ¤¨£¦§©¥¦§Ÿ
‡ ÌkÓ‡Â ,ÌÎ„B·Îa ‚‰�˙‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ¯ÓBÏ CÈ ¦¤¥§¦§©¥¦§§¤§¥¨¦©

ŒÏÚŒÛ‡ ˜¯ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ÌÎ„B·Îa LnÓ ÌbÙ‡L¤¤§©¨¦§§¤©§¨©©©
t¯Ó‚Ï ¯‰f‰Ï BÏ ‰L˜ Ì„‡ Ôa ÔÎŒÈe‡¯k È,È ¦¥¤¨¨¨¤§¦¨¥§©§¥¨¨

�‡ ÔkŒÏÚ�e„nÏzL ‰ˆB¯ È‡ È.ÌÎ„B·Îa ‚‰�Ï CÈ ©¥£¦¤¤§©§¦¥¦§Ÿ¦§§¤
L‰Â‡ ˙Úk :BÏ ·ÈÏ ÔÈ‡�t È‡B·‡ ¯Á‡ ˙Úa ,È §¥¦¨¥¥¦§©§¥©¥¨

�‡ ˙ÚÎÂ ,˙‡Ê E„nÏ‡Â EÏˆ‡¯ˆ ÈÏ CÈ.Ô‡kÓ CÏÈ ¤§§©£©¤§Ÿ§¨¥£¦¨¦¥¥¦¨
�‡ ‰Ê ÏÚ Ìb BÏ ¯Ó‡Â¯ˆ È‰nk ,ÌkÓ „ÓÏÏ CÈ §¨©©©¤£¦¨¦¦§Ÿ¦¤©¨



קד ׁש\חנּכה  ׂשרפי ׂשיח ד  ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ ָ ֻ ֲ

�‡¯ˆ È.Á˙t‰ ¯Á‡ „Ú BÏ ¯Ó‡Â .ÌÎ˙‡ ˙BeÏÏ CÈ £¦¨¦§©¤§¤§¨©©©©©¤©
Á˙‰Â‡ ·LÁÏ ÏÈk ,BnÚ ‡ˆ‡ CÈ�‡ ˙Úk ÈBnÚ È §¦§¦©£Ÿ¥¥¥¦¦¨¥£¦¦

aÓ Bc·Ï BnÚ ‡ˆ‡ Ì‡Â ˙Bi¯a‰ ÔÈÓ Ú„BÈ È.‡e‰ È ¥©§¦§¦¥¥¦§©¦¥©¦
Ï LÈ ,BÏ ¯Ó‡Â ,BÏ Ï‡LÂ.ÌÎnÚ ˙‡ˆÏ „Át È §¨©§¨©¥¦©©¨¥¦¨¤

L‰�‡ Ì‡ :BÏ ·È‰zÚ Ìb .EnÚ „ÓÏÏ ˙‡Êk ÏBÎÈ È ¥¦¦£¦¨¨Ÿ¦§Ÿ¦§©©¨
‡ EÏ ˙BNÚÏ ‰ˆ¯‡ Ì‡Ó ¯·c ‰ÊÈa ‰ÁÓÈ È„È?È ¦¤§¤©£§¥¤¨¨¦¦§¤§¨¦

ÂÊ‡Â .Á˙t‰ ÔÓ BnÚ ‡ˆÈÁ˙‰Â B˙B‡ ÛËÁ ÛÎz ÈÏÈ §¨¨¦¦©¤©©£©¥¤¨©§¦§¦
‰Â .BnÚ Á¯ÙÏ,BÏ Ô˙�Â LeaÏÓ Á˜ÏÂ ,BÏ ¯˜ ‰È ¦§Ÿ©¦§¨¨©§¨©©§§¨©

Â LeaÏn‰ ‰Ê Á˜ ,BÏ ¯Ó‡ÂÈÂ EÏ ·ËÈ‰ÈEÏ ‰È §¨©©¤©©§§¦©§§¦§¤§
Î‡·Ï ·eL˙Â ·eË ÏÎÂ ‰i˙Le ‰ÏÈE˙È·L˙Â :‡"�) £¦¨§¦¨§¨§¨§¥§§¥¥

·a(E˙È‡e‰ ‰p‰Â ÏkzÒ‰ Ck CB˙a .BnÚ Á¯Ùe . §¥§¨©¦§¨¦§©¥§¦¥
·a‰ ‡ÏÂ .B˙ÈÓ‡Ó ‰È·a ‡e‰L BÓˆÚa ÔÈC‡ ,B˙È §¥§Ÿ¨¨©£¦§©§¤§¥©

�a ÌÚ ¯a„Ó ‡e‰ ‰p‰Â ,ÏkzÒ‰ÏÎB‡Â Ì„‡ È ¦§©¥§¦¥§©¥¦§¥¨¨§¥
‰p‰Â ,ÏkzÒ‰Â ¯ÊÁ Ck CB˙a .ÌÏBÚ‰ C¯„k ‰˙BLÂ§¤§¤¤¨¨§¨¨©§¦§©¥§¦¥
‡e‰ ‰p‰Â ,ÏkzÒ‰Â ¯ÊÁ .‰lÁz·k Á¯Bt ‡e‰¥©§©§¦¨¨©§¦§©¥§¦¥

·a‰ ÔÎÂ ,Á¯Bt ‡e‰ ‰p‰Â ,ÏkzÒ‰Â ¯ÊÁ .B˙È‰È §¥¨©§¦§©¥§¦¥¥©§¥¨¨
.·¯ ÔÓÊ ‚‰�˙Ó¦§©¥§©©

¯B‰ CkŒ¯Á‡a B˙B‡ „È�L ÔÈ¯‰ È‚a ÌÈ‡ˆÓe ,‡È ©©¨¦¥§¥¨¦§©§¨¨
‰Â ¯ÙÒ ÌLÙe¯ˆ Ba eÈ.'eÎÂ '„ ‡e‰ Á"Ê‡ ˙Bi˙B‡ È ¨¥¤§¨¥¥¦§

‰ÂÏk ¯Ùq‰a ¯iˆÓ ‰ÈÏk‰ CB˙·e ,ÌÈ‰ ÌÈeÈ §¨¨§ª¨§©¥¤¥¦§©¥¦¨
‰ Ìb .˙Bi˙B‡Ïk‰ CB˙a ‰ÈÏk‰ ÏL ˙Bi˙B‡ ÌÈ,ÌÈ ¦©¨¨§©¥¦¦¤©¥¦

ÏBÎiLÏk‰ el‡ Ì„È ÏÚ ˙BNÚÏ ÔÈ‰Â .ÌÈBÏ ‰È ¤§¦©£©¨¨¥©¥¦§¨¨
‰p‰Â ÏkzÒ‰ Ck CB˙a .¯Ùq‰ ˙‡ „ÓÏÏ „‡Ó ˜LÁ¥¤§Ÿ¦§Ÿ¤©¥¤§¨¦§©¥§¦¥

·a ‡e‰˙‰Â .ÌL ‡e‰ ‰p‰Â ,ÏkzÒ‰Â ¯ÊÁ .B˙È·MÈ §¥¨©§¦§©¥§¦¥¨§¦§©¥



קד ׁש ׂשרפי מא ֹורח ^ׂשיח מעׂשה  ה  ַ ֵ ֵ ֶ ֲ ַ ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ

Ïe‡ ,¯‰‰ Ï‡ ˙BÏÚÏ BÓˆÚ‡ ÌL ‡ˆÓÈ È.·eMÈ ‰ÊÈ ©§©£¤¨¨©¦§¨¨¥¤¦
‡ ÌL „ÓBÚ ‰‡¯ ,¯‰‰ Ï‡ ‡aLÎeÌÚ ·‰Ê ÏL ÔÏÈ §¤¨¤¨¨¨¨¥¨¦¨¤¨¨¦

Ù�ÚÙ�Ú‰ ÏÚÂ ,·‰Ê ÏL ÌÈeÏz ÌÈÈÏk ÌÈBÓk ÌÈ £¨¦¤¨¨§©¨£¨¦§¦¥¦§
Ïk‰ el‡¯iˆÓ‰ ÌÈÏk‰ CB˙·e .¯Ùqa ÔÈ‰ ÌÈeÈ ¥©¥¦©§ª¨¦©¥¤§©¥¦¨

ÏkNBÚ Ì„È ÏÚL ÌÈÏk‰ el‡ ÌÈ‰Â .ÌÈıÙÁ ‰È ¥¦¤©¨¨¦¥©¥¦§¨¨¨¥
Ïk‰ ÌMÓ ÁwÏ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ‰L ˙ÓÁÓ ,ÏBÎÈ ‰ÈeÈ ¦©¦¨©¥¦§Ÿ¨¨¨¥£©¤¨

ÎaÒ�Ù�Ú‰ ÏÚ ÌL ÌÈ‰L ÌÈÓ˜Úa eÈCB˙a .˙eiÓÈ ¦§¨¦¨©¨£¨¦¤¨§©§¦¦§
·a ‡e‰ ‰p‰Â ÏkzÒ‰ Ck.B˙È ¨¦§©¥§¦¥§¥

‰ÂÏt BÏ ‰ÈÔ‡Îa ÌÚt ‡e‰L ˙‡Ê ‰Ó ,‰ÏB„b ‰‡È §¨¨§¦¨§¨©Ÿ¤©©§¨
‰Â ?ÌL ÌÚÙeÈ�·Ï ˙‡Ê ¯tÒÏ ıÙÁ ‰C‡ ,Ì„‡ È ©©¨§¨¨¨¥§©¥Ÿ¦§¥¨¨©

‡¯tÒÓ CÈÏt ÔÈ�·Ï BÊk ‰‡È‡M ‰Ó ,Ì„‡ Èe‡¯ ÔÈÈ ¥§©§¦§¦¨¨¦§¥¨¨©¤¥¨
Ó‡‰Ï˙‡ ‰‡¯Â ÔBlÁ‰ ÔÓ ÏkzÒ‰ ,Ck CB˙a .ÔÈ §©£¦§¨¦§©¥¦©©§¨¨¤

Á˙‰Â .Ï"p‰ Á¯B‡‰‡B·iL „‡Ó B˙B‡ Lw·Ï ÏÈ ¨¥©©©§¦§¦§©¥§Ÿ¤¨
‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏˆ‡Ï ÔÈ‡�t Èk È�‡ È.EÏˆ‡ CÏB‰ È ¤§§¨©¥¦§©¦£¦¥¤§§

Úa ˙‡ÏÙ� BÓˆÚa ‰Ê :BÏ ¯Ó‡�È¯‰ .È�‡ È,Ô‡k È ¨©¤§©§¦§¥§¥©£¥£¦¨
ÎÏB‰ Ìz‡L ‰f ‰ÓeÏˆ‡ ÌÈL‰ .È‰ÚLa :BÏ ·È ©¤¤©¤§¦¤§¦¥¦§¨¨

v¯˙pLÏ ˙ÈnÚ CÏÈ˙B‡ ˙BeÏÏ ,ÈÊ‡ ,Á˙t‰ ÔÓ È ¤¦§©¥¨¥¥¦¦§©¦¦©¤©¨
zÁ˜Ïz˙�Â ,‰ÓLp‰ EnÓ ÈÔ„ÚŒÔb‰ ÔÓ Le·Ï dÏ È ¨©§¦¦§©§¨¨§¨©¦¨§¦©©¥¤

‰z‡Lk ÔkŒÏÚÂ .EÏˆ‡ ¯‡L� Áe¯ LÙp‰Â ,ÔBzÁz‰©©§§©¤¤©¦§©¤§§§©¥§¤©¨
LÓÓ ‰z‡Â ,ÌL ‰z‡ ,ÌLÏ Ez·LÁÓ ˜a„ÓCÈ §©¥©£©§§§¨©¨¨§©¨©§¦

pnÓ ‰¯‡‰Ï‡ È.Ô‡k ‰z‡ ,Ô‡ÎÏ ¯ÊBÁ ‰z‡LÎe ,EÈ ¤¨¨¦¤¦¥¤§¤©¨¥§¨©¨¨
‡Â�È‡Ó Ú„BÈ È‡e‰ ·BË ÌÏBÚÓ ,‡e‰ ÌÏBÚ ‰ÊÈ §¥¦¥©¥¥¤¨¥¨

‡cÂa„ÚÂ .È:ÌizÒ� ‡ÏÂ ¯Ó‚� ‡Ï ÔÈ §©©©£©¦Ÿ¦§©§Ÿ¦§©¥



קד ׁש\חנּכה  ׂשרפי ׂשיח ו  ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ ָ ֻ ֲ

O‰‰ÁÈiçaLñ ï"øäBî éä"ô ïîé אaä ìòáì ñðëð çøBà"äøîàð "úé ©¦¨¤§©¥£©¦¨¥©¦§©§©©©©¦¤¤§¨
ãé ìòìa LBãwä eðaø éáø íBé ìéòéøçà è"ñ÷ú äkðçc 'à éé ©§¥©¥©¨§¥§¦¦©£ª¨©£¥

øçàlL úaMáe ,äkðç øð ú÷ìãä' äøBzä úà eðaø älb äéîé'äkðç é ©§¨©¥£ª¨©©¨¤§©£¤¨¦¨©¥¤©¨§¥£ª¨
èewìaLðz éñ àðé.'á ïîé ¤§¦¥¦§¨¨¦¨

‰ÂeÈLðàâø eðîBìL éìéN ãîìì íéa Bæ äçéîéa èøôáe ;äkðçä éïé §¨©§¥§¥§¦¦¦§Ÿ¦¨¦¥©£ª¨¦§¨¥
ðaaø ìL Búøeáç é÷ñøàa ïBLîL éä éãîBì eéN íéæà Bæ äçé §¥£¨¤©¦¦§©§§¦¨§¦¦¨¨

äîeöò úeøøBòúäáe àzåöa ב: §©§¨§¦§§£¨

Ë"Ò˜˙ ג‰k�Á ¯� ˙˜Ï„‰ ¯Á‡ ,‰k�Ác '‡ ‡Á¯Bה la‰ÏÈד , : ©£ª¨©©©§¨©¥£ª¨©©§¨¥©
a‰ ÏÚ·Ï Ò�Î�,˙È ¦§©§©©©©¦

cvä àeä 'çøBà'ä÷é ו:íãàä ìà 'ñðëð'å àaL ¨¥©©©¦¤¨§¦§¨¤¨¨¨

ה'.א . אות חדשים ' 'סיפורים

המבואר ב . כעין טוב ', וכל ושתיה  'אכילה  בזה הרגישו באומאן , זה מעשה  קוראים וכשהיו

- זה מעשה  ּכל בהמשך אּון ּוׁשתּיה  'אכילה  מ ּמׁש געווען  איז  געליינט דאס  האט מען  ָ ָ ִ ְ ָ ִ ֲ ָ ַ ֶ ֶ ִ ְ ֵ ֶ ָ ָ ֶ ַ"אז 

היהטּוב'!" יצחק  לוי רבי גיסו  כיצד זוכר שהוא מספר  היה  ז "ל  ליפל לייב הירש  רבי  (רל"י). .

באומאן. עוד הציבור לפני  זו שיחה  לומד

בשנתג . בלעמבערג  היה  [רבינו  מלעמבערג שובו אחרי  רבינו  אצל הראשון ה'חנוכה' זהו

(רל"י). בלק ]. פרשת של השבוע  עד סוכות מאחרי  תקס "ח

שנהוג ד. כפי  הציבור, לפני החנוכה  נרות את להדליק  נוהג רבינו  היה  אם לנו ידוע לא 

(רל"י). החסידים. אצל

ונכתב ה . שנדפס  כפי הרישא  על אם 'בלילה', תיבת סובבת מה על  בבירור יודעים איננו 

נכנס 'בלילה וכאומר: הסיפא , על או - בלילה היה  המעשה  אמירת שזמן  להורות כאן , גם

(רל"י). הבית'. לבעל אורח

יח)ו. ד (משלי  הכתוב בסוד 'אורח', בשם מכונה  שהצדיק  ר"ט סימן קמא  בליקוטי  ראה 

צדיקים "ו  (רל"י)אורח נוגה ". כאור



קד ׁש ׂשרפי מא ֹורח ^ׂשיח מעׂשה  ז  ַ ֵ ֵ ֶ ֲ ַ ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ

a‰ ÏÚ·Ï Ï‡LÂ‡Ó :˙ÈL‰Â ?E˙Ò�¯t ÔÈ‡ :BÏ ·ÈÏ ÔÈÈ §¨©§©©©©¦¥©¦©§¨¨§§¥¦¥¦
·a ‰Úe·˜ ‰Ò�¯t˙ÈÁÓ ˜¯ ,È˙ÈBÏ Ï‡LÂ .ÌÏBÚ‰ ÔÓ È‰)e�È ©§¨¨§¨§¥¦©¦§¨¦¦¨¨§¨©©§

a‰ ÏÚa‰ ˙‡ Ï‡L Á¯B‡‰L(˙ÈL‰Â ?„ÓBÏ ‰z‡ ‰Ó :.BÏ ·È ¤¨¥©¨©¤©©©©©¦¨©¨¥§¥¦
‰ÂNÓ eÈÁÈN CB˙a eÒ�ÎpL „Ú ,„ÁÈ ÌÈ¯·c ˙ÁÈÌÈ §¨§¦¦©©©¤¦§§§¦©§¨¦

‡ˆBi‰.·l‰ ÔÓ ÌÈ ©§¦¦©¥

L�‡Èä eðîBìLãîBì eéðòì íb äfî íéOäå úeããBaúää ïéa äçéBðé ©§¥§¥¨§¦¦¤©§¦§©©¦§§§©¦¨¥
áìîòôlL ,BðB÷ ïéøaãî íéøeac íé,Cøaúé íMäì íé §¥¤¦§¨¦§©§¦¦¦§©¥¦§¨©
çúnLëeìéøeac ÷ø íä älà øaãì íé,álä ÷îòî àìå 'äìòîìî' íé §¤©§¦¦§©¥¥¤¥©¦¦¦§©§¨§Ÿ¥Ÿ¤©¥

LînLk ìáàëéøaãîe íéæà íé' éàöBéøác íé,'álä ïî' íäL 'íé £¨§¤©§¦¦§©§¦£©§¦§¨¦¤¥¦©¥
ä" älçzL ïàk øàáîëåNî eéçéCk øçàå ,íúña eççBOL ,"ãçé íé §©§Ÿ¨¨¤§¦¨¨§¦¦©©¤£¦§¨§©©¨

N CBúa eñðëð" øákøác úçéàöBiä íék ;"álä ïî íét ìò óà éé §¨¦§§§¦©§¨¦©§¦¦©¥¦©©¦
ä àì älçzaLøeac' Ck ìk eéeàøk 'íéaønLk ìáà ,éæà øaãì íéLé é ¤©§¦¨Ÿ¨¨¨¦¦¨¨£¨§¤©§¦§©¥£©¥

øeacä CBúac íb íéøeaáBè íéøeaãa eaøä Ck ìëå ,íébäL ãò íéeòé §©¦¦©¦¦¦§¨¨¦§§¦¦©¤¦¦
øáã"ìàöBiä íé- !"álä ïî íéÊ"ÈB‰Ú‚�‡ Ôa‡‰ ÈÔÚÓ Ê‡ Ôe‡ ,Ô„Ú¯ ÔaÈ ¦§¨¦©§¦¦©¥¥¨§¨§¤§¤§©¤

‚ Ë„Ú¯ Ôe‡ Ë„Ú¯ÈBL ËÈB¯‡ ÔÈ¯eac ÚËe‚ ÒÈB‡ ÌÈa ,CÈ‡'Ò ÊÈÊÈ ¤§¤§¥©¤¦¦¦§¦
¯‡È‡ ÔÚ‚�‡‚Ú‚�È¯·c' ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈ"!'·l‰ ÔÓ ÌÈ ז: ©©§¤©§¤¦§¨¦©§¦¦©¥

לעיל ז. ראה לכך דוגמא  ה'. בעבודת דבר בכל וכן  בכלליות, התפילה בעבודת גם הוא  כך 

נזדמן שפעם טולטשינער, נחמן רבי  מאביו ששמע  אברהם רבי  "סיפר קצ"א : סימן ב' בחלק 

ולילות, ימים כמה שנמשכה הדרכים על ארוכה  נסיעה באיזו מוהרנ "ת עם יחד לנסוע לו 

נחמן ורבי  בעגלה, שחרית  תפילת להתפלל מוהרנ "ת  התחיל הבוקר כשהגיע  הנסיעה ובתוך 

שבתפילה, ותיבה  תיבה בכל מאוד מאוד ומתאמץ שמתייגע  בו וראה  הבחין טולטשינער

- כדרכו  בתפילתו להתלהב מצליח  ווארט,ואיננו יעדער מיט געמאטערט זי " האט  ְ ָ ֶ ֶ ִ ְ ֶ ַ ֶ ִ ָ ֶ'ער 

ניׁשט!' זי" ס'דאוונט אּון - געמאטערט אּון לפסוק געמאטערט מוהרנ "ת  כשהגיע  אולם  ; ֶ ַ ֶ ְ ֶ ַ ֶ ְ ְ ַ ְ ְ ִ ִ ְ 

- הבית' חנוכת שיר 'מזמור שבקאפיטל  קדשו ' לזכר והודו  חסידיו  לה' 'זמרו  ה ) ל  (תהלים

- כהרגלו בהתלהבות כבר  להתפלל התחיל ולהלן ומשם מאוד, עד התלהב האטשם  ָ ְ ְ ָ'דארטן
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Á˙‰Âa‰ ÏÚa‰ ÏÈ‡ :„‡Ó ÚbÚb˙‰Ïe ˜˜BzL‰Ï ˙ÈCÈ §¦§¦©©©©©¦§¦§¥§¦§©§¥©§Ÿ¥
OÓ‚ÈbÓe ÌÈÚÈ‡Ï ÌÈ!?‰M„˜aL ‰ÏÚÓ ¯·c ‰ÊÈ ©¦¦©¦¦§¥¤§©©£¨¤¦§ª¨

e‰ÊäBæå øwòäìëzä ék ,úébäå ãçé eøacLk éøáãì eòéàöBiä íéïî íé ¤¨¦¨§¦©©§¦¦§¤¦§©©§¦¦¦§¨¦©§¦¦
aä ìòa ìçä æà Bà ,áläà :òbòbúäìe ÷÷BzLäì úéOî Céâéíé ©¥¨¥¥©©©©¦§¦§¥§¦§©§¥©¥©¦¦

צ ּודאוונט' זי " ואחד,ער אחד לכל למעשה עצה  מכך  מוציא  היה  נחמן רבי בן  אברהם ורבי  . ֶ ִ ַ ְ ְ 

יפול  בל  אזי  - וכו' ומניעות בלבולים מיני  כל אליו ומגיעים  להתפלל האדם  נעמד שכאשר 

שתבוא עד תפילתי, את מעט ואדחה אמתין 'שמא  בדעתו ויחשוב חלילה, לחלישות ליבו

איך  להתפלל תיכף  להתחיל יתעקש  אלא  לתפילה', והראויה  הנצרכת ההתעוררות אלי  ותגיע 

עדיין, לו שיש  הקדושה  זכר מעט עם אף  יתברך להשם  ויודה ויתפלל שהוא, איך  שהוא ,

להתפלל  ליבו יפתח כבר  כך שבתוך ה ' יעזרו  בוודאי  זו  ובדרך קדשו'; לזכר 'והודו בבחינת

עלול  להתעוררות, שיזכה  עד וימתין התפילה  ידחה שאם גם (ומה כדבעי בהתעוררות

שצריך  ה', עבודת ענייני  בשאר גם נצרכת זו  ועצה  ותפילה). שמע  קריאת זמן חלילה  להפסיד

ש  בל לידע כן  ועל יתברך, בעבודתו האדם שמתייגע  ויגיעה  יגיעה מכל שמח יתברך  השם

כבר  כך ובתוך  שהוא ; איך  תיכף  יעשה  אלא  אחר, לזמן טובה  ועובדה  עשייה שום ידחה 

"בעניין ע "ה: סימן הר "ן ' ב'שיחות זה  לעניין עוד ראה  (רל"י); כראוי ". הדבר להשלים ה' יעזרו 

בכוונה להתפלל עצמו את להכריח מאוד והזהיר הרבה , עימנו ז"ל רבינו  סיפר התפילה

וישמע היטב היטב  אזנו שיטה  וחזק , אמיץ בקשר הדיבור אל המחשבה  לקשר דהיינו גדולה ,

מאותן מאוד מאוד מתלוצץ  והיה  וכו ', בכוונה תפילה עיקר וזה בתפילה , מדבר  שהוא  מה

להכניס בכוחות, להתפלל מאוד מזהיר והיה  לתפילה , עצמו  להכריח צריכין שאין  האומרים

בכוונה התפילה  כל להתפלל  אפשר שאי  ז "ל רבינו  אמר  גם וכו '. התפילה באותיות  כוחו כל

שאחד בחוש  כנראה בכוונה , מהתפילה  קצת אם כי מתפלל אינו ואחד אחד כל רק  כראוי,

לפעמים  אם ואפילו וכו'. בזה  וכיוצא  בכוונה דזמרה  פסוקי אומר ואחד בכוונה קטורת  אומר

זה כי  כלל, מזה  בדעתו יפול אל כן פי  על אף  כלל, להתפלל יכול ואינו  עצמו מייגע  הוא 

יכול  אינו  אם ואפילו  מה עליו יעבור אם אפילו  אופן , בשום בדעתו ליפול שאסור גדול, כלל

כמו  גמור  בפשיטות התפילה דיבורי  לדבר פנים כל על עצמו את יכריח רק  כלל, להתפלל

יזכה הרוב פי  ועל גמור, בפשיטות דיבורים  וכמה  כמה כך  ויאמר  ממש , הספר בבית תינוק 

להתפלל  פתאום ויתחיל מאוד ליבו  ויתלהב שיחזור  עד מזה, להתעורר יתברך ברחמיו 

דיבורי להתחיל שלו, את לעשות  עליו כן  על וכו'. לנסיון זאת יעמיד שלא  רק  בהתעוררות;

ויצמצם  אומר, שהוא  מה  אזנו ויטה  וכו ', מלך' אשר עולם 'אדון גמור: בפשיטות התפילה 

דיבורי בתוך מחשבתו כל שתהיה רק  לחוץ , מחשבתו תתפזר שלא  מאוד מחשבתו את 

כך  וילך  והתלהבות , וחיות התעוררות בלי  אפילו  גמור  בפשיטות  כסדר כך  ויתפלל התפילה,
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"!?'äMã÷aL äìòî øác' חaä ìòa íðîà ;öBä àì úéãò àéúà ïé §©©£¨¤¦§ª¨¨§¨©©©©¦Ÿ¦£©¦¤
òebòâ úàå Búe÷÷BzLäôa älà åéä àlà ,åéBzòãa ÷ø äæ äé ¦§§§¤©§¨¥¤§¦¤¨¨¨¤©§©§

ôëe ,BzáLçîáe.Ceîña øàaúiL é §©£©§§¦¤¦§¨¥§¨

ÂLÈöBäì eðìááñî íãàäL óàL ,äæ øácî ìkNä øñeî ãenì àé §¥¨§¦¦©©§¥¦¨¨¤¤©¤¨¨¨§Ÿ¨
eèLaìáäáe úBéàaL úòa íB÷î ìkî ,íécçé øaãì íéúãBáòa åé ¦§©£¨¦¦¨¨§¥¤¨¦§©¥©§¨©£©

øö 'äëéøeacä íéäì íéðeëî úBéøáãì ÷ø íék ,äMã÷aL íéé §¦¦©¦¦¦§§ª¨¦©¦§¨¦¤¦§ª¨¦
øaãnLka íéeàøk ãçéàa ïBëpëå éøáãì íéàöBiä íé,álä ïî íé §¤§©§¦§©©¨¨§©¨¨¦¦§¨¦©§¦¦©¥

òebòâìe úe÷÷BzLäì úBkæìåà" :íéOî Céâébîe íéòéàì íéøác äæé §¦§§¦§§§©§¦¥©¦¦©¦¦§¥¤§©
:"!?äMã÷aL äìòî©£¨¤¦§ª¨

וכו'. להתעוררות ברחמיו ה ' יעזרו  כך  שבתוך  עד דפין, כמה או מילות  וכמה כמה בתפילתו

בפרט מאוד, שבקדושה הדברים לכל הכוחות בכל עצמו להכריח צריך שהאדם הכלל

ויחייה עצמו  את ויחזק  כלל, בדעתו ליפול  לו אסור - זוכה  אינו כן פי על אף  ואם לתפילה ,

להתפלל  מאוד  ויזהר הנדפסים. בספרים הרבה  מזה  מבואר  וכבר דאפשר; מה  בכל עצמו את 

קודם  עצמו  את  לשמח ויראה  שמחה , של בניגון  התפילה שתהיה עצמו ולהרגיל בשמחה

כ טובה נקודה איזה  בעצמו  למצוא ולחפש  דאפשר, מה בכל עצמו את ולהחיות דיהתפילה 

רפב). סימן קמא  ליקוטי (ראה בשמחה " להתפלל שיוכל לשמחה, לזכות 

אשר ח . הלב', מן היוצאים דברים 'שיחת אותה של טיבה היה מה להבין , יש  לכאורה

והרי שבקדושה? מעלה לדבר והגעגועים הכיסופים דיבורי את  כאמור  עדיין כללה  לא

האורח  ששיחת מסתבר וכן ולהשתוקקות, לכיסופים  הבית בעל בא  שיחה אותה  מתוך 

כי לומר ויש  ה '. לקרבת שייכים שאינם בעניינים היתה  לא העליון  העולם מן  שהיה 

גדולת כגון  קדושה , ענייני  אודות הם גם סבבו הלב מן  היוצאים  דברים אותם בוודאי

ולבטא הלב מתוך לדבר ניתן שכן ה', עבודת ענייני שאר או הקדושה  והאמונה  התורה

לבקש  ולמעשה, לעובדא  האדם שיתעורר מבלי גם ובהשגה באמונה  שונים הרגשים

ויתעורר  לבבו ייפתח כך  אחר ורק  בזה , וכיוצא  להשי"ת בהתקרבות  דרכו  את ולחפש 

(ראה זי "ע מקאצק  האדמו"ר  בשם וכמובא  שבקדושה, מעלה  דבר לאיזה  בעצמו  להגיע 

על  וגו ' האלה  הדברים  "והיו  ו) ו (דברים הפסוק  על ועוד) תרעז, ואתחנן משמואל' 'שם

כאבן אצלו מונחים התורה  דברי יהיו ומסוגר, סגור ליבו  אם שגם הכתוב שכוונת לבבך",

לתוכו . הדברים יפלו  ליבו וכשייפתח הלב, על 
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�‡ :Á¯B‡‰ BÏ ¯Ó‡.EnÚ „ÓÏ‡ È ¨©¨¥©£¦¤§Ÿ¦§

L�‡ÂÈä ì"æ eðîBìLøîBà eécväL íéòì øeîàk çøBàä àeäL ,÷é,ìé §©§¥§¥©¨§¦¤©©¦¤¨¥©¨¨§¥
øçà à÷åc úàæ Cà ,ìkä eäãnìîe íãàä ìà àaíãàäL é ¨¤¨¨¨§©§¥©Ÿ©Ÿ©§¨©£¥¤¨¨¨

Ntçîe ,òbòbúîe ÷÷BzLî àeäå ,àzúìc àúeøòúàa Bîöòî øøBòúä¦§¥¥©§§¦§£¨¦§©¨§¦§¥¦§©§¥©§©¥
Bì äàa úeøøBòúää Bæ íbL óàå ;Netç øçà Netça ãnìîä øçà©©©§©¥§¦©©¦§©¤©©¦§§¨¨

øeacî íãàìcvä éìà àaL çøBàä àeä àìä ,Bîöò ÷éìáà ,íìòäa åé ¨¨¨¦¦¥©©¦©§£Ÿ¨¥©¤¨¥¨§¤§¥£¨
øçàà íà ,çøBàä BøøBòL éaä ìòa' Lwáî Bðéøçà ÷÷BzLîe 'úéåé ©£¥¤§¨¥©¦¥§©¥©©©©¦¦§¥©£¨

øçà à÷åã ïk ìòå ,epøæòé àìå Bnò ãîìé àì - epãnìiLúà äàBøL é ¤§©§¤Ÿ¦§©¦§Ÿ©©§¤§©¥©§¨©£¥¤¤¤
ëå ,íãàä ìL BúeøøBòúäOäì Lwáî àeä ébäìe âéäìòî øáãì òé ¦§§¤¨¨¨§¦§©¥§©¦§©¦©¦§©©£¨
ìà äðt æà Bà ,äMã÷aLcvä åéðà" :Bì øîBàå ÷éãîìà é."Enò ¤¦§ª¨¨Ÿ¤¥¨©©¦§¥£¦¤§Ÿ¦§

e‰ÊÂkL ,ïàk øàáîäaä ìòa äëfL ïåébäì òbòbúäìe óñëì úéøáãì òé §¤©§Ÿ¨¨¤¥¨¤¨¨©©©©¦¦§Ÿ§¦§©§¥©§©¦©§¨¨
æà ,äMã÷aLòãé øák ,Leøôa çøBàä ìà ììk øac àlL óà é ¤¦§ª¨£©©¤Ÿ¦¤§¨¤¨¥©§¥§¨¨©
úBáLçî úà çøBàäôeqk ìãb úàå åéðà" :Bì øîàå äðòð ïk ìòå ,åéãîìà é ¨¥©¤©§§¨§¤Ÿ¤¦¨§©¥©£¨§¨©£¦¤§Ÿ

- "!EnòBL Ë‡‰ Á¯B‡ ¯Ú„"‡¯‡ÙÒ‡ÂÂ ,ËÎ‡¯Ë ¯Ú Ò‡ÂÂ ËÒe‡ÂÂÚ‚ ÔÈ ¦§¤©¨¤§§¨¤§©§¨§©©
ÙeqkÊ ¯Ú Ë‡‰ ,Ë‡‰ ¯Ú ÔÈ‡' :ÔÙe¯Ú‚�‡ CÈÓ ÏÚÂÂ CÈ„ ËÈ"!'ÔÚ�¯ÚÏ ¯È: ¦¦¤¨¨¤¦¨§¤§¦¤¦¦¤§¤

a‰ ÏÚa‰ dÓ˙ÂÁ˙‰Â ,˙ÈÏe‡ :·LÁÏ ÏÈ‡ ÈÔa B�È §¨©©©©©©¦§¦§¦©§Ÿ©¥¤
!?ÏÏk Ì„‡̈¨§¨

˙aÒîzaä ìòa ìL Búäéä úéàBìä :Bîöòa áLçì ìçäL úîçî äúé ¦©§¦¨¤©©©©¦¨§¨¥£©¤¥¥©§Ÿ§©§£
ì Lé íàaìa ÷ø úe÷÷BzLä ézáLçîáe éøák óëúå ,Cøaúé 'äì é ¦¥¦¦§§©§¦¦§©§©§¦©¦§¨©§¥¤§¨

nò ãîìì çøBàä äöBøúBáLçî úà àeä òãBiL äfî çëeî ïk íà - é!é ¤¨¥©¦§Ÿ¦¦¦¥¨¦¤¤¥©¤©§§©
ìeà ïk ìòåà éîe ,ììk íãà ïa çøBàä äæ ïéî òãBé é:!?àeä äîe é §©¥©¥¤¨¥©¤¨¨§¨¦¥©¦©

�a C¯„k BnÚ ¯a„Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ¯ÊÁ C‡ÛÎz C‡ ;Ì„‡ È ©¨©§¨¨¤§©¥¦§¤¤§¥¨¨©¥¤
Ó‡‰Ï BÏˆ‡ ‰�eÓ‡‰ ˜fÁ˙�Á˙‰Â ,Ba ÔÈB‡¯˜Ï ÛÎz ÏÈ ¦§©¥¨¡¨¤§§©£¦§¦§¦¥¤§¨§
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a¯'�‡ Ïk Ì„˜ :BÏ ¯Ó‡Â .'È‡ ÌkÓ „ÓÏÏ Lw·Ó ÈCÈ ©¦§¨©Ÿ¤Ÿ£¦§©¥¦§Ÿ¦¤¥
‡Â ;ÌÎ„B·Îa ‚‰�˙‰Ï¯ˆ ÔÈÌÎ„B·Îa LnÓ ÌbÙ‡L ¯ÓBÏ CÈ §¦§©¥¦§§¤§¥¨¦©¤¤§Ÿ©¨¦§§¤

t ÏÚ Û‡ ˜¯ ,ÌBÏLÂ ÒÁ¯Ó‚Ï ¯‰f‰Ï BÏ ‰L˜ Ì„‡ Ôa ,ÔÎ ÈÈ ©§¨©©©¦¥¤¨¨¨¤§¦¨¥§©§¥
e‡¯k�‡ Ôk ÏÚ ,È�e„nÏzL ‰ˆB¯ È‡ È.ÌÎ„B·Îa ‚‰�Ï CÈ ¨¨©¥£¦¤¤§©§¦¥¦§Ÿ¦§§¤

kÈøçàaä ìòaL ékä úéîàäå ,çøBàä ìL Búlãâa øeîàk øéàø÷å Ba ïé ¦©£¥¤©©©©¦¦¦¨¨¦§ª¨¤¨¥©§¤¡¦§¨¨
aø' Bìøö äzò ïk íà - 'étìk 'õøà Cøã'ìe 'Caø àøBî'ì øák Cé.åé ©¦¦¥©¨¨¦§¨§¨©¨§¤¤¤¤§©¨

åaø' Bîöò ìò ìa÷ì íãàä äöBøLk óëzL ,äfî ãîìì eðì Léæà ,'éé §¥¨¦§Ÿ¦¤¤¥¤§¤¤¨¨¨§©¥©©§©¦£©
äfä ãálîìáì úeøéøö àeä ,Baø ãBáëa íBìLå ñç íâôì éúòãì íb Cé ¦§©©§¦¦§¦¦§Ÿ©§¨¦§©¨¦©¨©©

ääìå ,Baø ãBáëa âäðúäì Càéðtî àøé úBé!åé ט: ¥©§¦§©¥¦§©§¦§¨¥¦¨¨

למוהרנ "תט . רבינו שסיפר הסיפורים משלושת אחד ג ', אות נ "א  סימן  ב' בחלק  לעיל ראה 

הרב  שנתקרב "שבעת ג ): אות (א) מוהר"ן' 'אנשי חלק  אור' ב'כוכבי  (כמובא  התקרבותו  בעת

שם  מהבעל ופחד יראה  עליו נפלה הקדוש , טוב שם להבעל מזלאטשוב מיכל רבי הקדוש 

את מיראתו נפל כן שמשום בדעתו  ועלה להתיירא ; וחדל מיכל רבי  מזה  נפל  כך  ואחר  טוב,

נב.): (סנהדרין  חז"ל שאמרו  דרך  ועל הארץ, עם הינו מיכל, רבי  שהוא , מפני טוב, שם  הבעל

של  לקיתון  דומה - בתחילה הארץ ? עם לפני  דומה חכם  תלמיד למה  אלעזר: רבי 'אמר

שנשבר  כיון חרס , של לקיתון  דומה  - ממנו נהנה כסף , של לקיתון  דומה  - הימנו סיפר  זהב,

הארץ?!' עם אן ּביסט 'מיכלע ! לו : ואמר  בידו טוב שם  הבעל תפסו  אז או תקנה'; לו  אין  ֶ ָ ָ ַ ַ ְ ִ ֶ ַ ִשוב

טוב, שם  הבעל מפני גדול מורא  מיכל רבי  על נפל ושוב - הארץ ?!' עם האתה 'מיכל! -

רבינו  אל מוהרנ "ת כשבא עת באותה והנה  למחשבתו . טוב שם הבעל שכיוון  שראה אחרי

כן גם בדעתו ועלה נחלשת, רבינו מפני  שיראתו בעצמו שהרגיש  כך, כן  גם  לו היה ז"ל

לו: ואמר בידו  מוהרנ "ת את אחז זה, מעשה  רבינו  לו  שסיפר כך  ובתוך  הנ "ל; חז"ל מאמר

ובזה - הארץ?!' עם אן  ּביסט ונשתומם 'מיכלע ! 'ונתבהל אז, שחשב מחשבתו לו כיון  ִ ַ ֶ ִ ְ ַ ַ ָ ָ ֶ 

על  העולים ורעיונותיו  מחשבותיו כל גם מאיתו  נעלם לא כי בעיניו בראותו מאוד  מוהרנ "ת

(בער ) דב רבי  "כשחזר מטשעהרין': דוב 'רבי בערך להלן  עוד וראה  שם)"; אור' ('כוכבי  לבבו'

מאיתו  וביקש  והלך פניו, על גדולה  יראה  יודל רבי ראה וכו', רבינו  אצל מהיותו  לדאשיב

בזה אז יודל לרבי אמר  דבריו  ובין  בער, רבי  עשה  וכן  ז"ל, מרבינו  סיפורים איזה  לו  שיספר

א ּבאק ּומען  אי , האּב דארטן , רּבי'ן  דעם צּו אריינגעגאנגען  ּבין אי, וואס  'דערמיט   ַ ֶ ַ ִ ָ ְ ְ ָ ִ ֶ ֶ ֶ ְ ַ ֶ ְ ַ ַ ִ ִ ָ ִ ְ ֶהלשון:

אחרת יראה  יראה, קיבלתי שם, הזה  לרבי  כשנכנסתי  'תיכף  – יראה'! אנדער א מ ּמׁש  ָ ְ ִ ֶ ְ ַ ַ ָ ַ ָ ְ ִיראה,
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L‰Â‡ ˙Úk :BÏ ·ÈÏ ÔÈ‡�t ÈEÏˆ‡ ‡B·‡ ¯Á‡ ˙Úa ,È §¥¦¨¥¥¦§©§¥©¥¨¤§§
�‡ ˙ÚÎÂ ,˙‡Ê E„nÏ‡Â¯ˆ ÈÏ CÈ.Ô‡kÓ CÏÈ ©£©¤§Ÿ§¨¥£¦¨¦¥¥¦¨

‰eÈLðà÷iãî eðîBìL éìàBLå äæa íéúòì çøBàä BúBà äçc òecî ,íé ¨©§¥§¥§©§¦¨¤§£¦©©¨¨¨¥©§¥
ìå øçàäòáMî äNòna äæì äîBãa ïëå ?øzìàì Bãnì à ©¥§Ÿ¦§§©§¨§¥§¤¨¤©©£¤¦¦§¨

ñøòìèòa יðaä úà ñøòìèòaä eëøa älçúa òecî ,äiL íé,íúBîk eé ¤§¤§©©¦§¦¨¥§©¤§¤§¤©¨¦¤¦§§¨
?äøeîb äðzîa úàæ íäì eðúð Ck øçà ÷øå§©©©¨¨§¨¤Ÿ§©¨¨§¨

‰ÂeÈøàáîaâäì úðî ìò äfL íék ,ïBöøä úà øéíãàä äëBfLk é §¨§¨£¦¤¤©§©§©§¦¤¨¨¦§¤¤¨¨¨
ôeqëìe úe÷÷BzLäìcväî ãîììå ìa÷ì Lwáîe ,ïéCøc ÷é §¦§§§¦¦§©¥§©¥§¦§Ÿ¥©©¦¤¤
cvä Bãnìî àì ,'ä úãBáòaøçà úòì BúBà äçBc àlà ,óëz ÷é כúðeëå , ©£©Ÿ§©§©©¦¥¤¤¨¤§¥©¥§©¨©

ז "ל  אדמו "ר עליו הפיל יודל רבי  "בבוא  ז"ל: רבינו תלמיד יודל' 'רבי  בערך  ולהלן לגמרי'!";

הפתח, אצל עומד ונשאר גדולה, בבהלה אחור שנסוג  עד מאוד, עד ועצום גדול ופחד אימה

הפחד מעליו והיקל  שוחקות , פנים לו להראות ז"ל אדמו"ר  והתחיל אליו ; מגשת ונתיירא 

ממך ' ביותר חכם אני רק  כמותך , אדם אני הלוא  ממני? מתיירא אתה  'מה לו : ואמר קצת,

קלּוגער- ּבין  אי " נאר דיר, ווי  גליי" מענטׁש א  ּבין  אי" גע ׁשראקן? איּבער זי" האסטּו  ֶ ְ ִ ִ ָ ִ ִ ַ ְ ְ ְ ֶ ַ ִ ִ ְ ָ ְ ֶ ֶ ִ ִ ְ ָ ָ'וואס

דיר' ושוב פ ּון כנ "ל; הבית פתח  עד אחור ונסוג שחזר עד ופחד, אימה שנית עליו  והפיל וכו', ִ 

והאימה, הפחד מעליו להסיר שוחקות, פנים לו להראות הפעם עוד ז"ל אדמו"ר התחיל

ממך ', ביותר  חכם אני  רק  כמותך , אדם אני הלוא ממני? מתיירא  אתה 'מה  שנית: לו ואמר

וכן כנ "ל, וכו' ופחד אימה  עליו  והפיל חזר כך ואחר  כנ"ל , שנית אצלו אותו  שהמשיך  עד

פעמים". איזה  היה 

י "ג .י . מעשה מעשיות' 'סיפורי 

הם כ . איזו בפרטיות לגלות שרצונו  דעתו  [רבינו] "גילה  קמ "א: סימן  הר "ן ' ב'שיחות ראה

זכינו  ולא  לנו , שיגלה ומצפים עומדים והיינו וכו', לומר  שצריכים תהלים קפיטל  העשרה 

עימו  דיברתי לביתי, לשוב מאיתו רשות שלקחתי  בעת ראשון  ביום כך  אחר  וכו'. מיד

רצה, ולא  אצלו , נרשמים הם שכבר ידעתי  כי  הנ "ל, קפיטל עשרה  לי  שיגלה ממנו ושאלתי 

כל  נמשכו שהאפיקורסים תרי"ג , סימן  א ' בחלק  לעיל גם וראה  לזה "; אחר עת שיהיה  ואמר

רבינו: להם ואמר  באומאן, תיכף  שיישאר  ז "ל ממנו  שביקשו  עד רבינו  אחרי  ֶ ְ ִ"איצטערכך 

- רבינו ני ׁשט" אל ובא  שנכנס  פייעס  אברהם  רבי  אודות להלן ראה  כן כמו  וכו'; לא " "עכשיו ִ ְ 
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cväLBã÷ úBðBöøa ãBò íãàä ÷fçúiL ÷éå ,íéñBéì óéãBò øãñk Cìé ©©¦¤¦§©¥¨¨¨¦§§¦§¦¥¥§¥¤
úî ,äæ øáãì úe÷÷BzLäa ãBòåcväL úòä øák àBáé éðãnìé ÷éæàå - é ¨§¦§§§¨¨¤¨©¨§¨¨¥¤©©¦§©§¥¦§¨

äéeàø äéepnî ìa÷ì ïëeîe é ל: ¦§¤¨¨§©¥¦¤

�‡ ‰Ê ÏÚ Ìb :BÏ ¯Ó‡Â¯ˆ È�‡ ‰nk ,ÌkÓ „ÓÏÏ CÈ¯ˆ ÈCÈ §¨©©©¤£¦¨¦¦§Ÿ¦¤©¨£¦¨¦
.ÌÎ˙‡ ˙BeÏÏ§©¤§¤

‰e�Èåì úåöîøvL äéëéúBbøc änk äæa Lé øLà ,çøBàä úà úBeìì íé ©§¦§©§¨¨¤§¦¦§©¤¨¥©£¤¥¨¤©¨©§
à ìöà ,òeãikìBãb ìöàå èeLt Léôì àöBiëå íéàbøc ìk é ©¨©¥¤¦¨§¥¤§¦§©¥§¦¨©§¨

àbøãå מøö änk ãò çøBàä úà ìàL ïk ìòå ,:BúBà úBeìì àeä Cé §©§¨§©¥¨©¤¨¥©©©¨¨¦§©

לו: ואמר  קצת אותו  דחה ורבינו עוונותיו, על תיקון איזה  לו  שיתן ממנו וביקש  לב, בשברון 

צייט" אנדערע  א  זיין  וועט דאס  אחר"."גיי, בזמן  יהיה  זה  דבר "לך , - ֵ ָ ֶ ַ ַ ַ ְ ֶ ֶ ַ 

כןל . - הנחשק  הדבר וכגודל וכיסופים, רצונות ידי  על היא  שבקדושה  דבר כל השגת כי

ורצונו , חשקו  שיתגבר כדי האדם, מן  תחילה  זאת מונעים כן ועל  להשיגו , הנצרך  החשק  גודל

"כי ס "ו: סימן  קמא  שבליקוטי  אלי" ברוחך  שנים פי נא  "ויהי במאמר רבינו בדברי  וכמבואר

כמו  מאוד, החשק  התגברות  נעשה  זה  ידי על הדבר, מן  האדם את שמונעין  המניעה  ידי על

הוא אזי - ממנו ומחביאין  ממנו חוטפין  ומיד ותכף  לו, הנחמד דבר לקטן  כשמראין  למשל

על  נעשה  החשק  שעיקר נמצא  הדבר, לאותו מאוד וחושק  ומבקש  האדם אחר מאוד רודף 

לו , הצריך מהדבר במניעות  האדם את מונעין כן כמו הדבר; את והחביאו  ממנו שחטפו ידי

ושבועות, ספירה פסח עניין  גם  וזה  שם; עיין וכו'", יותר חשק  לו יהיה זה  ידי שעל כדי 

זה מהם נלקח  למחרת מיד דלעילא , באתערותא  גדול לאור פסח בליל ישראל שזכו שאחרי 

התורה לקבלת לזכות ביומו יום  מדי  הכיסופים  עניין  שהוא  יום, חמישים לספור ונצטוו האור

דם  הלכות' 'ליקוטי (עיין הקדושה התורה  את  לקבל כך אחר זכו  ואכן השבועות, חג  ביום 

בזה, גם היא הצדיקים שעבודת ונמצא כב). אות ה  גזילה  ל, אות ד כלים  הכשר ו, אות  א

והכיסופים  והרצון  החשק  את אצלו להגביר  כדי מניעה, לשום אליהם למקורב לגרום

הצדיק  של הגדול האור את בהם לקבל כלים לעצמו בונה כן  ריבויים שכפי וההשתוקקות,

המילה " כוונת "סוד במאמר גם  ועיין יז). סימן קמא  ליקוטי (ראה  העולמות בכל המאיר

ובמאמר  ולקרוב"; לרחוק  שלום "שלום יט) נז (ישעיה הפסוק  על ס "ג , סימן קמא  שבליקוטי

הרחקה גדול למקורב להראות צריך  לפעמים "כי ס "ה : בסימן שם רות " אל בועז  "ויאמר

שם. עיין  גדולה",

ג '.מ . הלכה י"ד פרק  אבל הלכות רמב"ם ע "ב, מ "ו סוטה  ראה
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.Á˙t‰ ¯Á‡ „Ú :BÏ ¯Ó‡Â§¨©©©©©¤©

a¯È÷ñøàa ïBLîLä éøeaãa äaøî äéìò ænøî äæ ìkL ,Ck ìò íé ©¦¦§©§§¦¨¨©§¤§¦¦©¨¤¨¤§©¥©
ðòcväì úeáø÷úää ïéáø÷î íäL älàk LiL ,÷écvì íéìáà ÷é ¦§©©¦§¨§§©©¦¤¥¨¥¤¤¥§Ÿ̈¦©©¦£¨

aä CBúa' ÷øaäî úàöì elàå ,'úécvä øeáò úéà íä ÷éðëeî íðé- íé ©§©©¦§¦¨¥¥©©¦£©©¦¥¥¨¨¦
‡'Ò"Ê Ò‡ÂÂ ÚÎÏÚÊ‡ ‡„ ÊÈÈ‡ ¯‡� ¯Úa‡ ,·¯˜Ó ÔÚ�ÚÊ È,aeËL ÔÈ §¦¨©¤§¤¨¥¤¤§Ÿ̈¨¤¨¦§
B¯‡‚ÒÈÈ„ ÔeÙ ÔÈ� aeËL È"ËLÈk ,à écvì ìeha Ck ìk íäì ïéCà ;÷é ©§¥¦§¦§¦¥¨¤¨¨¦©©¦©

cvä ïBöøäzL àeä eðnòî ÷éìà eðúeáø÷úä äéøçà" íb à÷åãa åé §©©¦¥¦¨¤¦§¤¦§¨§¥¥¨§©§¨©©©
ì ,"çútäcvä úà úBeììe àöéaì õeçî ÷éáeMiì õeçîe úé נ. ©¤©¥¥§©¤©©¦¦©©¦¦©¦

kÈîòôìeðaø úà 'äeìî' óà àeäL ìeha ìL Bæk àbøc íãàì Lé íé ¦¦§¨¦¥¨¨¨©§¨¨¤¦¤©§©¤¤©¥
ðò úáBèì ìòBôeãò ìáà ,BðéCBúáe 'áeMi'ä CBúa àeä øàLð ïé ¥§©¦§¨£¨£©¦¦§¨§©¦§

a'äî ïôàa ÷ñBòL ,'úéëàa ,älôúe äøBúa áMéàöBiëå ,äðLå äìé ©©¦¤¥§Ÿ¤§ª¨§¨§¦¨©£¦¨§¥¨§©¥
øãña äæaaä éâøä úéìécvä eðãnìî úîàa ìáà ;íéøvL ÷éàbøc Cé ¨¤§¦§¥©©¦¨§¦¦£¨¤¡¤§©§¥©©¦¤¨¦©§¨

פעם נ . "מעשה, יב): (מעשה מעשיות' ב'סיפורי כמבואר תפילה', ה'בעל של דרכו  היתה  זו 

והיה יתברך, להשם ותשבחות ושירות בתפילות תמיד עוסק  שהיה  תפילה, בעל היה אחד

על  מדבר  והיה וכו ' אדם איזה  אצל נכנס  והיה  ליישוב, ליכנס  רגיל והיה ליישוב, חוץ  יושב

כל  ה ' בעבודת לעסוק  אם כי תכלית שום אין שבאמת היות העולם, כל של מהתכלית ליבו

בתפיל  ימיו ולבלות חייו  עימו ימי  לדבר  מרבה והיה  וכו', ותשבחות  ושירות יתברך  להשם ה 

עימו , להתחבר האדם אותו  שנתרצה עד באזניו, דבריו שנכנסו עד כאלו, התעוררות דברי 

הבעל  אותו  כי ליישוב, חוץ  לו שהיה למקומו  ומוליכו  לוקחו  היה עימו  כשנתרצה  ותיכף 

ולרצות ולפתות ליישוב ליכנס  תמיד רגיל והיה וכו' ליישוב חוץ  מקום לו בחר הנ"ל תפילה 

עימו  מרוצה  שהיה  מי  וכל וכו', בתפילות לעסוק  בדרכו לילך  יתברך , השם לעבודת אדם בני

שהביאם  האנשים באותן  גם נמצאים  שהיו עד וכו', ליישוב חוץ  למקומו  ומוליכו לוקחו היה

רשות לאחד נותן שהיה  עד יתברך , השם לעבודת אדם בני לקרב כן גם ראויים שהיו  לשם,

וכן וכו', יתברך  להשם אדם בני  לקרב דהיינו  הנ "ל, בעניין  לעסוק  ליישוב יכנס  הוא  שגם

מן ומוציאם  אנשים פעם בכל מקרב והיה  תמיד, זה בעניין עוסק  הנ "ל תפילה  הבעל היה

(רל"י). וכו '". היישוב
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ækìà ìeha ìL Bäì ,åéìáì ,"çútä øçà ãò" BúBeììe Bnò úBéáLçì é ¨¤¦¥¨¦§¦§©©©©©¤©¦§¦©§Ÿ
ðòî Ck ìkðéëøöå éa'ä é'úé ס-a¯"Óz Ë‚ÚÏÙ ÔBLÓL ÈC‡Ò‡ „È ¨¨¥¦§§¥§¨§¥©©¦¤¦¦§§¤§¨¦©©
Ï‚‡a :Ô„Ú¯Ècˆ ÌÚ„ ÔËÈa ˜È„ C‡� ÊÈË Èa Ôe‡ ¯È„ C‡� ÊÈ,aeËL È ¤§©§¥§¤©¦¦¨¦¦¦¨¦§
Ó ‡Ê‡ Ôa‡‰� Ôe‡ ,Ïeha ÔÈBÊ‡ ÔËÎ‡¯Ë ËLÈ„ ÔeÙ È"aeËL Èîòôe ;íé ¨§©©¦¦¦§§©§§©¦§§¨¦

ñî ìL Bæk àbøc äæa Lé óàLkñnL ,Lnî Lôð úeøé÷ôäì íéìkä øé ¤©¥¨¤©§¨¨¤§¦¤¤©¨¤©§¦§©§¦©Ÿ
cvì Búeáø÷úä øeáò!÷é £¦§¨§©©¦

‰p‰Âaä ìòa ìà çøBàä àáe ñðëpLkóëz àîúqî ,úö÷ Bnò øaãå úé §¦¥§¤¦§©¨¨¥©¤©©©©¦§¦¤¦§¨¦§¨¨¥¤
käå äàøaä ìòaL øéìk' Bpä úéà÷åc epnî Løc ïk ìòå ,àìôð 'é ¨¨§¦¦¤©©©©¦¦§¦¦§¨§©¥¨©¦¤©§¨

"çútä øçà ãò" ìL Bæk úeáø÷úä ע: ¦§¨§¨¤©©©©¤©

Á˙‰Â‡ :·LÁÏ ÏÈk ?BnÚ ‡ˆ‡ CÈ�‡ ˙Úk Èa BnÚ ÈÔÈ §¦§¦©§Ÿ¥¥¥¦¦¨¥£¦¦¥
Ó - Bc·Ï BnÚ ‡ˆ‡ Ì‡Â ,˙Bi¯a‰Ó Ú„BÈ È?‡e‰ È ©§¦§¦¥¥¦§©¦¥©¦

Ï LÈ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏ Ï‡LÂ.ÌÎnÚ ˙‡ˆÏ „Át È §¨©§¨©¥¦©©¨¥¦¨¤

kÈkä øákL óà äpäøáëe ,úBìBãb Bìöà äàøå çøBàä äæ úìòîa øé ¦¦¥©¤§¨¦¦§©£©¤¨¥©§¨¨¤§§§¨
aø' Bì àø÷t ìò óà ,'éaä ìòa ãçt ïë ék ,äöeçä Bnò úàöì úéé ¨¨©¦©©¦¥¨©©©©©¦¨¥¦©¨¦

הזהס . עולם  כבוד מעניין  רבינו מדבר ו ' סימן קמא  שבליקוטי יהושע " את "קרא  בתורה 

את הוא  ש 'מכבד' הכוונה  הזה ' עולם ש 'כבוד מפרשים שלומנו אנשי והיו הבא , עולם וכבוד

ונכסיו  הנאותיו על ה' כבוד עבור מוותר ואיננו הזה', ה 'עולם בתוך  רק  אך - יתברך  השם

בזה הרע  יצרם  את לגמרי  ושיברו וטרחו  שיגעו הגדולים הצדיקים אף  והנה  העולם. שבזה 

בעת האדם אצל נסתיים  והוא  וזמן , גבול לו  יש  הזה  העולם הרי כן פי על אף  העולם ,

הללו  ההשגות  אזי - אלוקות בהשגות לדרגא מדרגא  לילך כשזוכין כן שאין מה הסתלקותו ,

(רל"י). ראתה. לא  עין  זמן , ובלתי גבול בלתי  ממש , סוף  אין  אור הן

ליישוב"ע . "חוץ  של התקרבות הפתח", אחר "עד ליווי של זו בבחינה לרבינו  מקורב כשאחד

אחרות, והשגות אחר מוח אחרים, רעיונות מהצדיק  מקבלים אחר, מסוג  התקרבות כבר זו  -

מוהרנ "ת, את אליו רבינו כשקירב היה  כך הנצחית . התכלית ושל הבא  העולם של השגות

ואת ביתו צרכי  כל את לרבינו התקרבותו עבור הפקיר ומוהרנ "ת מביתו, לגמרי  אז שהוציאו 

(רל"י). פרנסתו . כל
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ñîì Bìöà øácä áLçð÷ôäì ,Lnî Lôð úeøéíò úëììå ìkä úà øé ¤§©©¨¨¤§¦§¦¤¤©¨§©§¦¤©Ÿ§¨¤¤¦
" :Bì øîàå äðt ïk ìòå ;äæk íãàì Lé."íënò úàöì ãçt é ¨¨¨¤§©¥¨¨§¨©¥¦©©¨¥¦¨¤

"Ì�LÈáø÷îä älàkcvì íéøîBà øLà ÷éäBæ :íéøç'å äL÷ Cøc é'äôé ¤§¨¨¥¤©§Ÿ̈¦©©¦£¤§¦¦¤¤¨¨©£¦¨
cîøeáò é' ,éì Lé- "!'íënò úàöì ãçt é‡'Ò"ÚÎÏÚÊ‡ ‡c ÊÈ ¦©£¦¥¦©©¨¥¦¨¤§¦¨©¤§¤

·¯˜Ócˆ Ìeˆ ÌÈ‡'Ò :Ô‚‡Ê Ò‡ÂÂ ˜ÈÓ ¯‡Ù ‚ÚÂÂ ¯ÚÙ¯‡L ‡ eˆ ÊÈ,¯È §Ÿ̈¦©¦¨¨§§¦©©§¤¤©¦
‡'B¯‡ ‡¯BÓ a‡‰ CÈ‚eˆÒÈÈÓ ÔÈ‡ ËÈÈ:"!'CÈ ¦¨¨©§¥¦©

L‰�‡ Ì‡ :BÏ ·ÈÌ‡ ‰zÚ Ìb ,EnÚ „ÓÏÏ ,˙‡Êk ÏBÎÈ È ¥¦¦£¦¨¨Ÿ¦§Ÿ¦§©©¨¦
‡ EÏ ˙BNÚÏ ‰ˆ¯‡Ó - ¯·c ‰ÊÈa ‰ÁÓÈ È„È?È ¤§¤©£§¥¤¨¨¦¦§¤§¨¦

‰e�Èñôz ànL ,ELôð øñîì äzà LLBçä :Bì øîBàkEúñðøt ãîòî úà ãé ©§§¥£¥©¨¦§Ÿ©§§¤¨©§¦¤©£©©§¨¨§
ìà úeáø÷úää úîçî øçà øác Bàé פëå ?äzLk éa CBúa' äé'Eúé ¨¨©¥¥£©©¦§¨§¥©§¦§¤¦§¤§¥§

âø CBúáeæà EúeìéðBöøk Ea úBNòì ìëeà àì éàå ,épnî ãçt Eì ïé!?é §§¦§£©Ÿ©©£§¦§¦§¥§©©¦¤¦

ÔÎÂää íàL ,úîàä àéì äéä ,úòcä áeMé íãàëå :Bîöòì øîBà äéé §¥¦¨¡¤¤¦¨¨¨¨¨¦©©©¨¨¥§©§§¦
ì Lé äîøãbî úàöì LLçì éáLa 'çútä øçà' éúeáø÷úää ìé ¨¥¦©§Ÿ¨¥¦¦§¦©©©¤©¦§¦©¦§¨§

cvìøä ?÷écväL íLk énò úBNòì ìBëé ÷éà éa ,'õeça' øác äæéBzìëé ©©¦£¥§¥¤©©¦¨©£¦¦¥¤¨¨©¦¨§
a CBúa øàMà íà íb ïk úBNòìúéâøî äpLà àìå éúeìé:é ©£¥©¦¤¨¥§¥¦§Ÿ£©¤¥§¦¦

חפצו פ. לא  והם 'מקבלים', שיהיו  מהם רצה  שרבינו כאלה שלומנו באנשי היו  לדוגמא ,

שאל  אשר מבארדיטשוב, אברהם  ברבי המעשה  את לעיל ראה להם? עזר הדבר וכי בכך,

זצ"ל: אדמו"ר לו והשיב נאכל?", "מה  הידועה : השאלה  את רבינו  מק ּבל"!את  א  זיין   ֵ ַ ְ ַ ַ ְ ֶ"וועסטּו

עד מעותיו כל את ואיבד מנכסיו  הנ"ל אברהם רבי  וירד וכו', מקבל" "תהיה  הפרוטה-

רבינו: לו  שאמר ליפא , מרבי המעשה תקצ "א סימן ג' בחלק  לעיל גם וראה   ִ"אי"האחרונה;

ּגעלט" הא ּבן זאלסט ד ּו אז  ניׁשט (רל"י).וויל שם. עיין וכו', ממון" לך שיהיה רוצה "איני  - ִ ִ ְ ַ ָ ְ ְ ָ ְ ֶ ְ 

מכפר  לייב רבי ז"ל, אדמו"ר גיס  חיים רבי ז"ל, אדמו"ר גיס  משה  רבי בערכי  עוד [וראה 

מאיר  רבי  תרטז), סימן  א ' חלק  (לעיל מטירהאוויצע קריימר טוביה רבי  וואטשעק ,

רבי אודות תכ "ט סימן  א ' בחלק  לעיל ראה  מוהרנ "ת, של ובדורו  ועוד; ממעדוועדיווקע ,

ז"ל]. רבינו  נכדי אפרים ורבי ברוך  שמחה
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Â.Á˙t‰ ÔÓ BnÚ ‡ˆÈ §¨¨¦¦©¤©

Ï‡äéòa ì÷ äéðék ,çútäî Bnò àöiL ,äæ øác eðéøö éëéúäì íéòbé ©¦§¤©§¥¥¨¨¤¤¨¨¦¥©¤©¦§¦¦§¦§©¥©
îé ,ãàî äaøäðLå íéëBfL ãò ,äaøä íéúàöì ,äæk ìBãb øáãì íé ©§¥§Ÿ¨¦§¨¦©§¥©¤¦§¨¨¨¨¤¨¥
aä çútîcvä äæì úeáø÷úää øeáò úé.ìBãbä ÷é ¦¤©©©¦£©¦§¨§§¤©©¦©¨

¯·„ÂcväL ,äæ ìkî ãîìì eðì Lé óñBðà ÷éúà íòt íeLa ç÷Bì Bðé §¨¨¨¥¨¦§Ÿ¦¨¤¤©©¦¥¥©§©©¤
çaäìLî ÷ø ,íãàäî äøéçaä ìò BúBà Céäøé צk ,àì çøBàä é ©§¦¨¥¨¨¨©©§¦©©§¦¨¦¨¥©Ÿ

ìò äeöaä ìòaL àlà ,çútä øçà ãò Bnò úàöì åékä øLà úéøé ¦¨¨¨¨¥¦©©©©¤©¤¨¤©©©©¦£¤¦¦
iça Bîöòî øçaL àeä ,çøBàä úlãâaå ,íéaä çútî çøBàä íò àöé:úé ¦§ª©¨¥©¤¨©¥©§©©¦§¨¨¦¨¥©¦¤©©¨¦

Ê‡ÂÁ˙‰Â B˙B‡ ÛËÁ ÛÎz È.BnÚ Á¯ÙÏ ÏÈ ©£©¥¤¨©§¦§¦¦§Ÿ©¦

‰p‰ä ,çútäî Bnò àöé ÷øLk óëz÷ôä øákL eðéøñîe ìkä úà øé ¦¥¥¤§¤©¨¨¦¥©¤©©§¤§¨¦§¦¤©Ÿ¨©
áLa BLôð úàæà ,'ä úãBáò ìéçúäå çøBàä BúBà óèç óëz éìé ¤©§¦§¦£©£©¥¤¨©¨¥©§¦§¦

ðôlL äfî øàáîe .Bnò çøôìãò ïë éaä ìòa æçà àì ïé,àbøc Bæëa úé ¦§Ÿ©¦§Ÿ¨¦¤¤¦§¥¥£©¦Ÿ¨©©©©©¦§¨©§¨
àäì çøBàä ìBëiLúà äpk øákL óàå ,elàk úBäBáb úBâOä Ba øé ¤¨¨¥©§¨¦©¨§¨¥§©¤§¨¦¨¤

aø' íLa çøBàäøçà ÷ø ,äæa àöBik ãBòå 'éå BLôð úà øñnL éàöé ¨¥©§¥©¦§©¥¨¤©©£¥¤¨©¤©§§¨¨
å äãBáò ìò ænøî äfL ,çútäî BnòâéðL änëå änk ìL äaø äòéíé ¦¥©¤©¤¤§©¥©£¨¦¦¨©¨¤©¨§©¨¨¦

áLacvä ãBák ìéâøäî úàöìå ,÷éaaL úeìéæà - ì"pk 'eëå úéóèç é ¦§¦§©©¦§¨¥¥¨§¦¤©©¦§©©£©¨©
çúäå BúBàk ,øúBé ääBáb äâøãîì Bnò çøôìå óeòì ìéäëfL äàø é §¦§¦¨§¦§Ÿ©¦§©§¥¨§¨¥¦¨¨¤¨¨

aä ìòa!äöeçä çøBàä íò àöiL ãò ,Bæk äðeîàì úé ק: ©©©©¦¤¡¨¨©¤¨¨¦¨¥©©¨

ומסבב צ. מאוד גדול רחמן הוא  הגדול הצדיק  "כי  י"ב: אות ו' שבת הלכות' ב'ליקוטי ראה 

כל  כי הבחירה, מהם ליקח שאסור אך  הטוב, התכלית אל הכל  לקרב סיבובים בכמה 

הנפלאה בחכמתו אחד כל עם מסבב הוא  כן על כידוע , האדם בחירת על עומדים העולמות

ובחירה". נסיון  איזה  לו נשאר יהיה  כן  פי על אף  אך האמת, אל ויעוררו  לו שיגלה  באופן

לקחו ק . כן ועל הפתח', 'אחר רבינו  עם ויצא שזכה זה  הוא שמוהרנ"ת לדעת, לנו יש  וזאת 
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‰Â,BÏ Ô˙�Â LeaÏÓ Á˜ÏÂ ,BÏ ¯˜ ‰È §¨¨©§¨©©§§¨©

'LeaÏÓ'ðò àeäòeãik íeöîvä ïé רBnò çøBt çøBàäL äòLáe , ©§¦§©©¦§©¨©§¨¨¤¨¥©¥©¦
æà ,øúBé ääBáb äâøãîìaä ìòa àöîð ék ,äðkña úéà éïé §©§¥¨§¨¥£©¦§¨©©©©¦§©¨¨¦¥

Leáì Bìîeöîöå ïéeàøä íéébäL Bæk ääBáb àbøãì íéìà òéúòk äé §¦§¦§¦¨§¦§©§¨§¨¨¤¦¦©¥¤¨¨¥
ãé ìòécvä äæì Búeáø÷úäcvä ç÷Bì ïk ìòå ,ìBãbä ÷éà ÷éäæé ©§¥¦§¨§§¤©©¦©¨§©¥¥©©©¦¥¤

Bì ïúBðå Leaìî ש: ©§§¥

- כמוהו  כך  כל זכו שלא  התלמידים משאר  יותר למעלה , למעלה עימו  ופרח נתןרבינו  ָ ָ ִ ֶ"ר ּבי

קיינער וואס  ה ֹוי", אים מיט פליהט ר ּבי דער  איז  ׁשטּוּב, פ ּון  אר ֹויס איז  ער  וואס  דער  איז   ֶ ֵ ָ ִ ִ ְ ִ ְ ִ ֶ ֶ ִ ְ ַ ִ ֶ ָ ֶ ִ ֶער 

ני ׁשט" דאס  (רל"י).האט . ָ ָ ִ ְ 

רי"ט.ר . ס "ד ל"ג  סימנים קמא  ליקוטי  עיין

תנינאש. בליקוטי רבינו דברי פי על מתבארים מהאורח המעשה  בזה פרטים וכמה כמה 

המקום, עיקר הוא  הזה "ותכלית שם: ואיתא  לכאן, לקשר  דברים כמה  משם הבן  פ "ג, סימן

ולובש  דחיויא , ממשכא שהוא  המצורע  גופו  פושט ואז  וכו', עולם' של 'מקומו  בחינת היינו

וכו '' המקום כי  וכו ' נעליך 'של בבחינת גורם, המקום כי עדן, מגן קדוש  גוף  היינו שבת, בגדי

ב  (בראשית מבשרי ' 'בשר בחינת  'בשר', הנקרא עדן מגן  קדוש  בגוף  ונתלבש  ה), ג  (שמות

הר"ן' ב'שיחות [וראה (רל"י ); וכו'". לעושר  וזוכה  מבשרו , בשר שהיא  מזלו , נתרומם ואז כג),

אחר  רודפין הכל זה  ובשביל רואין, הכל הזה  העולם של הרחמנות ואמר: "ענה  כ "ג : סימן

עליו , גדול רחמנות ויש  מאוד, לו  קשה  וכיוצא  וצמא רעב כשהאדם רואין כי הזה , העולם 

גודל  ורואה עיניים לו שיש  מי  אבל עליו. גדול רחמנות יש  ויחף , ערום  שהולך  מי וכן

שהולכים  אדם בני נמצאים הבא בעולם שם כי  - הבא  שבעולם הנשמות על  שיש  הרחמנות

הז בעולם כי  כלל; עליהם לרחם אפשר ואי ממש , מלבוש ערומים בלא  ערום כשהאדם ה

אי ערום שהולך מי הבא בעולם אבל קאפטין, לו ולעשות עבורו  נדבות לקבץ אפשר  אזי

הלא צריך ? הוא  מלבוש  איזה  כי רחמנות , שום מועיל אין  שם כי  כלל, עליו לרחם אפשר

להתקרב  שזוכה מי  אבל רחמנות. שם מועיל אין  ולזה  ומצוות! תורה  של מלבוש  רק  הוא 

וב'חיי עצמו"; להתלבש  מלבוש  איזה  אצלו וליקח  להצדיק  לרוץ יכול הוא  אמיתי , לצדיק 

ושם  וכו', שבעולם המתים כל לשם שמביאין הכנסת בית יש  "בירושלים ק "ב: סימן  מוהר"ן'

וכו ', לו הראוי מקומו  לו ונותנין ואחד אחד כל שדנין דין הבית יושבין הכנסת בית באותו

שלו  מהמלבוש  לו שחסר אחד ויש  במלבושים, אותו מביאין אזי לשם המת את וכשמביאין

שחסר  אחד ויש  'ארביל'), (שקורין שלו מהמלבוש  אחד יד בית נחסר לאחד כגון חסרון , איזה
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Â LeaÏn‰ ‰Ê Á˜ :BÏ ¯Ó‡ÂÈ,EÏ ·ËÈ §¨©©¤©©§§¦©§

Ckcvä äðt"Leaìnä äæ ç÷" :Bì øîBàå eðnòî ãçàå ãçà ìëì ÷é ¨Ÿ¤©©¦§¨¤¨§¤¨¥¦¨§¥©¤©©§
ðàL" æàå ,Eì ïúBð ééðt íä Ck ïëàå ;"Eì áèéøácä é,íé ¤£¦¥§§¨¦©§§¨¥¨¥§¥©§¨¦
áø÷îäLcvì íéìa÷î ÷éLeaìî epnî íéìëå íéàìôð íéúãBáòì íé ¤©§Ÿ̈¦©©¦§©§¦¦¤©§¦§¥¦¦§¨¦©£©

Cøaúé íMä ת. ©¥¦§¨©

Â‰ÈÎ‡ EÏ ‰È·Ï ·eL˙Â ,·eË ÏÎÂ ‰i˙Le ‰ÏÈE˙È:à"ð) §¦§¤§£¦¨§¦¨§¨§¨§¥§
áa áLúå,(Eúé §¥¥§¥§

¯Á‡Èaä ìòáì çøBàä ïúpLä ,Leaìî úéìëå íeöîö eðéãk ,íéìëeiL é ©£¥¤¨©¨¥©§©©©©¦©§©§¦§§¥¦§¥¤©
ìòä úBâOää úà ìa÷ì øeîàkàeä ,Búâøãnî äìòîì ïäL úBðBé ¨¨§©¥¤©©¨¨¤§¤¥§©§¨¦©§¥¨

ñBîäiL Bì øîBàå óéëà Bì äéä ;áeè ìëå äiúLe äìécväL eðé÷é ¦§¥¤¦§¤£¦¨§¦¨§¨©§¤©©¦

זוכה (שכן האדם מעשה  לפי הכל בזה , וכיוצא  'פאלע ') (שקורין  בגדו מכנף  אחד חלק  לו 

ונותנין אותו דנין כן  - לשם אותו שמביאין שלו הלבושין  וכפי כידוע , מותו) אחר ללבושין

ליצלן, רחמנא  לבוש  שום  בלי לגמרי ערום  אחד מת לשם הביאו אחת  פעם כנ"ל. מקומו  לו 

צדיק  ובא  לגמרי, ערום היה  כי ליצלן , רחמנא הקלע  בכף  ונאבד נשלך  שיהיה  אותו  ודנו 

למה דשם : דין  הבית אותו  ושאלו  עליו. והשליך שלו  ממלבושין  אחד מלבוש  ולקח אחד,

לבוש  ידי על וינצל המת זה  יתלבש  מדוע  כי זה, על והקפידו  שלך ? מלבוש  לו  נותן אתה

לי יש  זה  ובשביל חפצי, למחוז  האיש  זה לשלוח צריך  אני הנ"ל: הצדיק  השיב שלו? שאינו

לאיזה עבדו את  שולח גדול שר שלפעמים ראיתם לא  וכי שלי! במלבוש  להלבישו  רשות 

עדיין הלכת לא  מדוע  השר : אותו ושאל  בשליחותו , מלילך קצת העבד ונתעכב אחר, שר

גדול, שר הוא  כי השר, לאותו בו לילך הראוי  מלבוש  לי  אין כי  העבד: השיב בשליחותי?

ממלבושי, אחד מלבוש  מהרה  קח ואמר : השר  ענה  בזוי ! במלבוש  לשם לילך  אפשר  ואי

בשליחותי, המת זה  לשלוח  צריך  שאני מחמת כך  בשליחותי; להשר מהרה ורוץ  אותו, ולבוש 

הקלע . כף  של המר מעונש  המת את הצדיק  והציל  שלי! ממלבושין  אחד לו נותן  אני כן על

דקשוט"]. בעלמא אנשיו להציל האמת הצדיק  כוח עוצם לעניין [רבינו ] זאת וסיפר 

עודת . וכן צדקה , בכוח, תפילה התבודדות, לילה, חצות קימת כמו רבינו, של עצותיו  כל

ללבשם  אכן אנו  צריכים רק  מהצדיק , שקיבלנו  מיוחדים מלבושים  הינן הדרך , זה על

(רל"י).ולה טוב". וכל ושתיה  אכילה לך ויהיה  לך , "ייטב ואז בהם, שתמש 
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ñîaLLçé ìáì BúBà íçðî ,Cøaúé íMäì íãàä úà áø÷ì BLôð úeøé ¦§¦©§§¨¥¤¨¨¨§©¥¦§¨©§©¥§©©§Ÿ
.äfä íìBòa Bì úëøöpä úeiçøëää Bì øñçú ànL¤¨¤§©©¤§¥¦©¦§¤¤¨¨©¤

ÂLÈä àì çøBàä ìL BàBa ãò äpäL ,ãBò äæa ænøìaä ìòáì Bì äúéúé §¥§©¥¨¤¤¦¥©¤¨¥©Ÿ¨§¨§©©©©¦
aa äòeá÷ äñðøtçî ÷ø ,úéä Búéìò úòëå ,ì"pëå íìBòä ïî äúé ©§¨¨§¨©©¦©¦§¨¨§¨¦¨¨§©©§¨¥©

ãécvì úeáø÷úää ék ,äñðøt òôLì äkæé ÷éðòé écvä Bì ÷éàbøc ÷é §¥©¦§¨§©©¦¦§¤§¤©©§¨¨¦©£¦©©¦©§¨
ì ìëeiL ,øúBé ääBábáa áLéå Búéäéëà Bì äéáeè ìëå äiúLe äìé א: §¨¥¤©¥¥§¥§¦§¤£¦¨§¦¨§¨

.BnÚ Á¯Ùe¨©¦

kÈøçàeàøä íeöîvä úàå Leaìnä úà Bì LiL éæà ,éçøôì øák ìBëé é ¦©£¥¤¥¤©©§§¤©¦§¨¨£©¨§¨¦§Ÿ©
ìò úBbøãì ,äìòîì äìòîì óeòìåå øúBé úBäBáâe úBðBé:ì"pëå øúBé §¨§©§¨§©§¨§©§¤§§¥§¥§©©

·a ‡e‰ ‰p‰Â ,ÏkzÒ‰ Ck CB˙a!B˙È §¨¦§©¥§¦¥§¥

‰Óaä ìòaMà ,çøBàä íò çøt úéðtî úàæ ïéïúBàa æçà øák àeäL é ©¤©©©©¦¨©¦¨¥©¥Ÿ¦§¥¤§¨Ÿ¥§¨
cvä Bì ïúð øeîàk Búðeîà úeëæa ÷ø ,úBäBáb úBâøãî'äðzîa' ÷é ©§¥§©¦§¡¨¨¨¨©©©¦§©¨¨

Lä Ck CBúa ìáà ,dBáb íB÷nî äøàäáì Báéòc :Bì øîBàëe ,Búé ¤¨¨¦¨¨©£¨§¨¡¦§¥§¥©
ãòLøîâì úàöé àì ïéä .Eúâøãnîe EîB÷nî éLðà eéeðîBìL é ¤£©¦Ÿ¨¨¨§©§¥¦§§¦©§¥¨§¨©§¥§¥
øîBàcvä çëa :íéìà Cà ,äìòî äìòî çøôì äzà ìBëé úîàä ÷é §¦§Ÿ©©©¦¨¡¤¨©¨¦§Ÿ©©§¨©§¨©©

áLçì äòèzãò Epä úîàa ,äæa æçà øák äzà Eîöò ãvnLïé ¦§¤©§Ÿ¤¦©©§§©¨§¨Ÿ¥¨¤¤¡¤¦§£©¦

רבינו:א . שאמר  תקט"ז): סימן א ' חלק  (לעיל רבינו שסיפר מ 'סמאלע ' מעשה  עוד וראה 

געהאלפן ּדארף ער  ה ', עבֹודת אין  יּודי ׁשקייט, אין טּוט ער  מענטׁש, א מיינער  איז   ְ ְ ָ ֶ ְ ַ ֶ ַ ֲ ִ ַ ְ ִ ִ ֶ ְ ְ ֶ ַ ֶ ַ ִ ֶ ֶ"יענער 

דאזיגע ?! דאס  נאר דא " ווילסט ד ּו ווערן ; געהאלפן זאל ער  ּברכה  א גע ּבן  אים אי" מ ּוז  -  ֶ ִ ָ ָ ָ ָ ְ ְ ִ ְ ֶ ְ ְ ָ ֶ ָ ֶ ָ ָ ְ ַ ְ ֶ ִ ִ ְ ֶווערן

סמאלע !" פּון  ס ֹוחר קיין  ניׁשט ּבין  ה',אי " עבודת בעניני ועוסקים  מאנשי הם אשר "אלו  - ִ ִ ִ ְ ֵ ֵ ְ ָ ֶ 

(כדי שיוושעו לברכם כביכול אני  מוכרח - ולהרחבה גשמית לישועה  נצרכים שהם בשעה

דרך  לדרכה, היטב תסע  ותפילה תורה  של היקרה  בסחורה  הטעונה הקדושה  שעגלתם

סמאלע !"". של סוחר אינני הפרנסה?! בברכת רק  שחפץ  אתה, אך  הקודש );
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áaáa àeä äpäå" ,Eúé"!Búé ב-Ï Ú¯ÚÊ�e‡ Ôa‡‰"ÈÓ :Ë‚‡ÊÚ‚ ËÈËÈ §¥§§¦¥§¥¨§§¤¤©¤¨§¦
cv‰ Ák ¯Ú„ÏÙ ‡ ÔaÚ‚ ¯Ú ÔÚ˜ ˜È� Ï‡Ê ¯Ú ¯Úa‡ ,‰ÈÓ ËLÈÈÊ‡ ÔÚ�È ¤Ÿ©©©¦¤¤¤§©§¦¨¤¤¨¦§¥¤©
BL ËÏ‡‰ ¯Úa¯Ú„ ÔÈÈ‡ ,Èa CÈ‡ C‡� Ú˜‡Ë ÔÈCk CB˙a' - aeËL ÔÈ ¤©§¤§©¦¦©¤¨¦§§¨

‡¯eˆ ¯Ú ÊÈ‡ ˜È."!'aeËL ÔÈ ¦¤¦¦§

‰ ‡ÏÂÓ‡Ó ‰È·a ‡e‰L BÓˆÚa ÔÈ,B˙È §Ÿ¨¨©£¦§©§¤§¥

‰e�ÈOäå äëfL øçàîçøBàä BôèçL úòa elàk úe÷ìà úBâOä âé ©§¥©©¤¨¨§¦¦©¨¡Ÿ¨¥§¥¤£¨¨¥©
åàa Bnò çøôeà ïk íà ,øéa CBúa àeäL ïëzé Céëå ?Búéé ¨©¦¨£¦¦¥¥¦¨¥¤§¥§¦

לה'ב . עצמו ולקרב לדבק  "צריך ב': - א ' אותיות ה ' הקן שילוח  הלכות' ב 'ליקוטי ועיין

צריך  - יתברך  לה ' ביותר שמתקרב מה  כל אבל אליו, ומתקרב נגלה יתברך  ה ' כאילו  יתברך 

שכבר  בדעתו  וידמה יחשוב אם כי  יתברך , מה ' מאוד רחוק  הוא כי לידע היינו יותר, להתרחק 

בחינת וזהו  וכו', כלום יודע  שאינו  סימן  זה - יתברך ה' בידיעת ויודע  יתברך  לה ' נתקרב

גדול, כלל זה כי  הקן, שילוח בחינת וזה  וכו '. יט) נז (ישעיה ולקרוב' לרחוק  שלום  'שלום

בהתורה לעיל הנאמר כל את היטב לזכור צריכין  כן על וכו', כלל יודעין שאין  לידע שצריכין

הצדיק , ואצל יתברך ה' אצל וכו'' ומכסה טפח 'מגלה  עניין על סג ) סימן קמא  (ליקוטי  הנ "ל

אצל  והן  יתברך  ה ' אצל הן  וזה  עדיין , רחוקים וכמה  כמה - יותר שמתקרבין מה  שכל לידע 

והתורה יתברך שה' כמו אך  מאוד, מאיתנו ונעלם ונפלא  סתום הצדיק  גם כי  הצדיק ,

ונגלים  וסמוכים קרובים הם כן  כמו מאוד, מאוד מאיתנו ונעלמים סתומים הם והצדיקים

רחוקים  הם כן כמו מאוד, אלינו  וקרובים וסמוכים נגלים שהם כמו  להיפך, וכן מאוד, אלינו 

מה בחינת שזהו וכו', אמת שניהם כי חלילה , חוזר וכן מאוד, מאיתנו ונשגבים ונעלמים 

שלפעמים  לידע צריכים לזאת אי וכו''. ולקרוב לרחוק  'שלום על הנ "ל בהתורה  שמבואר

שבאמת פי על אף  התקרבות, איזה  ורואה  התנוצצות איזה לו  שמתנוצץ  לו עוזר יתברך  כשה'

עימו , חסדו מפליא יתברך  שה ' ונפלא  גדול  חסד והוא  יתברך , מאיתו אמיתי התקרבות הוא 

צריך  כי ולהצדיקים, ולהתורה יתברך לה ' וקרוב סמוך הוא שכבר  יטעה אל כן פי  על אף 

שה מה  שכל הנ "ל, כל 'לגדולתו לידע  כי מאוד, מאוד רחוק  הוא  עדיין - ביותר מקורב וא 

אף  אבל הנ "ל. בהתורה כמבואר היטב זאת להסביר אפשר ואי ג ), קמה  (תהלים חקר' אין

חסד הוא  שהוא  כל והתקרבות התקרבות כל של והחסד שהישועה  לידע צריך  כן פי  על

מאוד ממנו רחוק  עדיין  כן פי על אף  אך לנצח, וישועתו  אמיתי התקרבות הוא  כי נפלא ,

להיוושע שיזכה  עד יתברך, לישועתו  הרבה  ומצפה עומד להיות עדיין וצריך  ישועתו, תכלית

להתקרב". צריך שהוא למה  ולהתקרב לצאת, צריך  שהוא  ממה לצאת בשלימות,
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àBøLkøác íéãò Lé elàk íéa' ïé!?ììëa 'úé ג-Ó"˙B‚O‰ ÚÎÏÚÊ‡ ËÈ §¤¦§¨¦¨¥¥£©¦©¦¦§¨¦©¤§¤©¨
OÓ Ë‡‰ ¯Ú Ò‡ÂÂ ˙e˜Ï‡‡ ¯Ú ÔÚÂÂ ,ÒËÏ‡ÓÚ„ ÔÚÂÂÚ‚ ‚ÈBÏÙÚ‚ ÊÈÔ‚È ¡Ÿ¨¤¨©¦¤¤¤¨§§¤¤¦¤§§

‡‡ ,ÔËÙeÏ ¯Ú„ ÔÈÂÂ ÊÈÊ ÔÚ˜ ÈÈ‡ ¯Ú Ê‡ ÔÈ‡ ÊÈË‰ÚÊ ÔÚÓ Ê‡ ?aeËL ÔÈ ¦¤§§¦¦¤©©¤¦¦§©¤¤§
‡ ÔÎ‡Ê ÚÎÏÚÊ‡"!?aeËL ‡ ‡„ ÔÚ„ ÊÈ: ©¤§¤©§¦¤¨©§

�a ÌÚ ¯a„Ó ‡e‰ ‰p‰Â ,ÏkzÒ‰ C‡‰˙BLÂ ÏÎB‡Â Ì„‡ È ©¦§©¥§¦¥§©¥¦§¥¨¨§¥§¤
Á¯Bt ‡e‰ ‰p‰Â ,ÏkzÒ‰Â ¯ÊÁ Ck CB˙a .ÌÏBÚ‰ C¯„k§¤¤¨¨§¨¨©§¦§©¥§¦¥¥©

·a ‡e‰ ‰p‰Â ,ÏkzÒ‰Â ¯ÊÁ .‰lÁz·k,ÏkzÒ‰Â ¯ÊÁ .B˙È §©§¦¨¨©§¦§©¥§¦¥§¥¨©§¦§©¥
!Á¯Bt ‡e‰ ‰p‰Â§¦¥¥©

Ckcvä çk àeääpäå" :Bì úBàøäì Ck CBúáe - íãàä úà íîBøì ,÷é ¨Ÿ©©©¦§¥¤¨¨¨§¨§©§§¦¥
ìò úBøBàì äëBæ àeä ;"äúBLå ìëBàå 'eëå øaãî àeäðBéçøBt" ,íé §©¥§§¥§¤¤§¤§¦¥©

áa àeä äpäå" :áeLå - "älçzákíMânäå Ceîpä BîB÷îa ,"Búé ד. §©§¦¨§§¦¥§¥¦§©¨§©§ª¨

e�„nÏÏeøvL øácä àaëé÷a' äæì ïéäîeöò 'úeàé הì ,úòä ìk òãé §©§¥¨©¨¨¤§¦¦¨¤§¦£¨¥©¨¨¥
àøL eìlä úBâOääLãò zâOäå úéà ïé,ElL ïðéà'ñ')ðëàð æéèLé ¤©©¨©¨¤¨¦¨§¦©§¨£©¦¥¨¤§§¦¨§¦§

מגדולתג . ביניהם דיברו  טוב שם הבעל מרן  של הקדושה שהחבריא  מעשה פעם היה 

הדבר  והוסכם והשגתו, מעשיו  גדולת מרוב מכליהם שיצאו עד הקדוש , טוב שם הבעל

ולהשיג  להגיע  אישה  ילוד יזכה איך  כי אישה , ילוד היה לא  הקדוש  טוב שם שהבעל ביניהם

היו  כן ועל טוב, שם  הבעל בן הערש  רבי נכנס  כך ובתוך  כאלו ? רמות ודרגות השגות

– אשה  ילוד היה  הקדוש  טוב שם שהבעל ולקבל להבין איז מחוייבים ז ּון, א דא  ס'איז   ִ ַ ָ ִ ְ ַ"אז 

אּׁשה " יל ּוד  א  געווען דא " (רל"י).ער  רמות. מדריגות לכאלו והגיע  זכה  כן פי  על ואף  , ֶ ָ ֶ ֶ ַ ְ ִ ָ 

נוהג ד. ברחמיו  יתברך ה' העניין "וזה  ז': אות ה' הפירות ברכת  הלכות' ב'ליקוטי  ראה 

הצדיקים, מובחרי גדולי ידי על דור בכל אנשים בחסדו שחוטפין  לפעמים ומוציאיןשיש 

יתברך , לה ' ולקרבם אותם  לטהר ומתחילים מאוד, מאוד ומלוכלכים מגונים  ממקומות אותם

לקרב  משתדלים הם  כן פי על ואף  ליצלן , רחמנא  יותר  כך  אחר  שנופלים הרבה  יש  אבל

ועיין וכו'", דעים תמים נפלאות פלאות, פלאי  הרבה , פלאות זה בעניין ויש  יותר. פעם בכל

עוד. שם

בשוב'.ה . בקי ברצוא, 'בקי  מעניין ו' סימן  קמא  בליקוטי  ראה
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ãé('ñ'ðéçøBt ,'íL' øák äzàL áLçì äòèz ìà ,ElL àì ãBò äæ - ©§¤Ÿ¤§¤¦§¤©§Ÿ¤©¨§¨¨¥©
ìò úBîìBòaðBéøäL ,íéáa àeä äpä" éãò øeøöå øeL÷ ,"BúéúeiîLâa ïé §¨¤§¦¤£¥¦¥§¥¨§¨£©¦§©§¦

ìáääfä íìBòä é ו: ©§¥¨¨©¤

‰ ÔÎÂ.·¯ ÔÓÊ ‚‰�˙Ó ‰È §¥¨¨¦§©¥§©¨

ÔBLlÓepMäL ïáeî "áø ïîæ" eðaøéøáBò eìlä úBëetäzäå íéìò íé ¦§©¥§©©¨¤©¦¦§©©£©¨§¦©
îé CLîa íãàäðLå íéàeä äpäå - 'çøBt' àeä äpäL ,úBaø íé ¨¨¨§¤¤¨¦§¨¦©¤¦¥¥©§¦¥

áa' áeLt ìò óà íàå ,'Búéì ÷fçúî àeä ïë éCøãa Cìécvä÷éàìå íé §¥§¦©©¦¥¦§©¥¥¥§¤¤©©¦¦§Ÿ
pîæà ,BîB÷î úà çéá÷ì äëBæ éúBìòì øãñk Bì CìBäL ãò ,äæa úeòé ©¦©¤§£©¤¦§¦¨¤©¤¥§¥¤©£

- 'íLì àeä CiML ãò' ,äìòî äìòî çøôìå äàìäa')à øò æé'èøàã à æé('øòâé ז: ¨§¨§¦§Ÿ©©§¨©§¨©¤©¨§¨¦¤¦©¨§¦¤

ב ו. חלק  לעיל (ראה  התקרבותו בתחילת שאמר ז"ל, מוהרנ "ת אצל ראינו שמצאנו  וכמו 

להתמהמה הדבר מוכרח באמת כשר  איש  שנעשין  קודם  הלוא עולם, של "ריבונו קכא): סימן

(רל"י). וכו '". הרבה 

בחינתז. 'חינוך', לשון 'חנוכה' נקרא  כן "ועל י': אות ד' בהמה כלאי הלכות ' ב'ליקוטי  ראה 

תוקף  ידי  על זכינו גם אף  המקדש , בית  עבודת החריבו שלא די לא כי המקדש , הבית  חנוכת

בית ובניין הגאולה עיקר  כי  וכו ', ושנה שנה  בכל חנוכה לעשות כזה, תיקון להמשיך הניסים

ב  הוא כן וכמו וכו '. כידוע וצעקתנו תפילותינו ידי על זה , ידי על יהיה ובכל המקדש  אדם כל

והודאה תודה  בחינת  זאת, בחינה ידי  על הוא  יתברך  הבורא  לעבודת החינוך  שעיקר זמן,

ריבוי בנפשו  שיודע  מה כפי  ואחד, אחד כל על שעובר מה  לפי כי  חנוכה, בחינת שהיא 

היה בוודאי  מעתה , ליצלן רחמנא  וכו ', וכו' ומהפרנסה  הרע  היצר מתאוות והצרות הייסורים

בחינת שזהו  כראוי, כשר איש  שיהיה  דהיינו שלימה , לגאולה  שיזכה עד להתקיים קשה

ושנים  ימים בעבודתם  שהאריכו  ויש  ונפלו, התחילו וכמה  כמה  באמת כן  ועל  שלימה , גאולה 

שנפלו  כמו אחד כל ונפלו דבר, הבעל  של הכבידות מרירות לסבול יכלו  לא  כך אחר אבל

בחינה ידי  על קיומו עיקר  - חייו על לחוס  לאמיתו , באמת שחפץ  מי  אבל ליצלן, רחמנא

מאוד החייב בעצמו  שהוא רואה אם אפילו  שיהיה, איך  יהיה  עליו, שעובר מה  שבכל הנ "ל,

הקדוש  שאין  שבגרועים הגרוע  אפילו אדם אין  כן  פי על אף  וכו ', טובים שאינם במעשיו

וכו ' לך  'נודה  יום בכל לומר לנו שתיקנו כמו יום, בכל נפלאים חסדים עימו גומל הוא ברוך 

רבותינו  דברי  ובוודאי וכו'', עת  שבכל וטובותיך  נפלאותיך ועל וכו ' יום שבכל ניסיך  על

וכו '". ואמיתיים כנים לברכה  זכרונם 



קד ׁש\חנּכה  ׂשרפי ׂשיח כד  ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ ָ ֻ ֲ

¯B‰ Ck ¯Á‡a B˙B‡ „È�L ÔÈ¯‰ Èba ÌÈ‡È ח,¯ÙÒ ÌL ‡ˆÓe , ©©¨¦¥§¥¨¦©©§¨¨¨¥¤
‰ÂÙe¯ˆ Ba eÈ.'eÎÂ '„ ‡e‰ Á"Ê‡ :˙Bi˙B‡ È §¨¥¥¦§

,¯eÓ‡kNçúnä Bæ äçéaä ìòáì ñðëð çøBà" äìéäøîàð "'eëå úé ¨¨¦¨©©§¦¨¥©¦§©§©©©©¦§¤¤§¨
ìaáø íBé ìéòéøçàì øLà ,äkðçc 'à éúà eðaø älb úaLa åé §¥§¦¦©£ª¨£¤§©£¨§©¨¦¨©¥¤

" øîànäîéîé íä äkðç éèewìaL "äàãBä éðz éñ àðé'á ïîé טäpäå , ©©£¨§¥£ª¨¥§¥¨¨¤§¦¥¦§¨¨¦¨§¦¥
ôeøöaøàáîä úBiúBàä éàcåa Lé ïàk íéøzñð úBãBñ éîeöòå íé,íé §¥¥¨¦©§Ÿ¨¦¨¥§©©¦§¨¦©£¦
Lðàåä eðîBìL éLøôî eéôeøöaL íéeæîøð ,'eëå 'ç 'æ 'à ,älà úBiúBà é §©§¥§¥¨§¨§¦¤§¥¥¦¥¤§¦§§

ðòä ïë Bîkðéøàáîä íé" äøBza íéîé.ì"pä "äkðç é §¥¨¦§¨¦©§Ÿ¨¦©¨§¥£ª¨©©

kÈ'Á"¯B‡' óeøö àeä ''Á ¯"B‡ä ,'' eðé¯B‡ìù ''Áîéé'Á" ,äkð'Ê '‡ ¦¥©¥©§§¥£ª¨
'Áàeä'„ä - "eðé'‡ça ìò ænøîàeä úîàL ,úîàä øBà úðé ©§§©¥©§¦©¨¡¤¤¡¤
„Á‡ יðò ìò ïëå ,ä ïé'‡úBpzLî úBlòt CBzî älbúnä èeLtä úeãç ¤¨§¥©¦§©¨©§©¨©¦§©¤¦§ª¦§©

,íL øàáîk'Êça ìò ænøîúaL úðé)áMä íBéòé('æ - éìò ïëå ,'‚úBîMä ©§Ÿ¨¨§©¥©§¦©©¨©§¦¦§¥©©¥
÷ìà ìà"îìLð íãé ìòL "'ä íéíé'„÷ìçðôa øàáîk øeacä éíé ¥¡Ÿ¦¤©¨¨¦§¨¦¤§¥©¦©§Ÿ¨¦§¦
k ,äøBzäé'ÊìL øeaç àeä'‚å'„cçé,åé'Áäîé 'ç eðéäkðç éæîøðå) ©¨¦¦¤§©§¨©§§¥£ª¨§¦§¨

c 'ça'Á(äkðíâå ,'Ê '‡âa íäàiøèîé'Áîé úðBîL ìò øeîàk ænøîäé §©£ª¨§©¥§¦©§¦¨©§©¥¨¨©§©§¥

ברסלב]ח . לעיר מחוץ  רבינו [של זה  התבודדות "מקום ע "ג : סימן  א' בחלק  לעיל ראה

בגיאהיה  הרים שני  בקעהבין  זו היתה  קילומטרים, ארבעה או כשלושה  מהעיר  ורחוק 

הקדוש  רבינו הולך  היה לשם וכאמור קמעא , משופעים הרים וסביבה  מאוד וצרה  עמוקה 

זה מקום מכנים היו כן  על ואשר בברסלב, בהיותו הייל 'להתבודד ר ּבינ'ס  ('מערת'דעם - ֶ ֶ ִ ְ ֵ 

(רל"י). רבינו')".

שהואט . האמת, ידי על הוא  הדיבור  ושלימות קיום "עיקר ד': אות באמצע שם ואיתא 

אלו  כי א ), נ  (תהלים דיבר' ה ' אלקים 'אל בבחינת שמות, שלושה ידי על בהדיבור מאיר

היינו  הדיבור, בריבוע  דהיינו  בהדיבור, האמת מאיר  ידם  ועל האמת, מקור הם שמות שלושה

שם. עיין  הדיבור ", חלקי  ארבעה בחינת

ורנ "א .י . נ "א  סימנים  קמא ליקוטי  ראה 
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îé 'æ älçz íðLé äkðça ïë Bîëe ,äkðçäîMä ãçà íBé Ck øçàå íéðé,é ©£ª¨§¥©£ª¨¤§¨§¦¨¨¦§©©¨¤¨©§¦¦
'äkðç úàæ' àeä כîiä øàMî äìòð àeäL ,íé ל'æ 'à úBiúBàä ïë Bîk . Ÿ£ª¨¤©£¨¦§¨©¨¦§¥¨¦

k ,øçà ïôàa ì"pä øîàna úBænøî' éÊ"‡ça àeä ',úeëìî ìL øeac úðé §ª¨©©£¨©©§Ÿ¤©¥¦¨§¦©¦¤©§
çaî íb" úðéÊ‡"Eøac(é ã úåîù)áeúkL Bîk ,ìäú)(á âö íéEàñk ïBëð" §¦©©¥¨©¤§§¤¨¨¦§£
îÊ‡íL øàáîk "àeä 'ç 'æ 'à" eäæå .'„k ,"úeîìL àeä øwòä éÚea¯ ¥¨©§Ÿ¨¨§¤¦¨¦¨§¥¦©

ça ,øeacäðôa øàáîëå ,äMã÷e äëøa ììëð BaL Lãwä ïBLì úðé:íé ©¦§¦©§©Ÿ¤¤¦§¨§¨¨§ª¨§©§Ÿ¨¦§¦

ח 'גםכ . ז ' "א ' נוטריקון בורשטיין).ח 'תז 'א'הוא  (רנ "י  נוכה ".

כיל . חנוכה , ימי שמונת בחינת "וזה י': אות ד' הלכה בהמה  כלאי הלכות' ב'ליקוטי ועיין

בריבוע שמאיר  האמת אור בחינת הוא  חנוכה  שנר הנ "ל] חנוכה' ['ימי בהתורה שם מבואר

האמת קווי שלושת שיאירו  זוכין הלכות, בחינת והודאה , תודה ידי שעל היינו הדיבור,

ממשיכין זה  ידי  שעל לשבת שמקושר  הקודש  לשון בחינת שזהו הדיבור, חלקי  בארבעה

וכו ', החול  ימי  לששת שבת של והשמחה מתוך הקדושה הפשוט אחדות נתגלה זה ידי שעל

כי חנוכה , ימי שמונת בחינת  וזה  היטב. שם עיין  וכו ', משתנות כנגדשבעה פעולות הם ימים

ב שלושה  שמאירין  האמת שבתארבעה קווי של השמחה  להמשיך  זוכין  ואז הדיבור, חלקי

השמיני יום בחינת  וזה הנ "ל, בהתורה שם כמבואר חנוכה  בחינת עיקר שזה  החול, לימי

שהמשכנו  ידי  על חנוכה של התיקון  נשלם השמיני ביום  דייקא  אז כי חנוכה ', 'זאת שנקרא 

ב שלושה הארת האמת ב ארבעה קווי  הדיבור זכינו שבעה חלקי זה  ידי  שעל הראשונים, ימים

ועיין חנוכה'", 'זאת בחינת השמיני, יום בחינת  שזהו החול, לימי  שבת של השמחה להמשיך 

הכהן של ההזאות בחינת "וזה  ג ': אות ג' חנוכה בהלכות שם עוד וראה  בארוכה; עוד שם

כדי נג :), (יומא  למטה ' ושבע  למעלה  'אחת שהיו ובהיכל, ולפנים  לפני הכיפורים ביום גדול 

שבע בחינת  שהם שלמטה', ב'שבע למעלה', 'אחת בחינת שהוא  שבדעת , האהבה  אור שיאיר

לג ), סימן קמא  ליקוטי בפנים (עיין וזמן  שבמידות אהבה בחינת שהוא  ימים, שבעה  מידות,

היינו  הכיפורים, ביום גדול הכהן  של הזאות שמונה כנגד הם חנוכה  ימי  ששמונת  שמעתי  כי 

'אחת, שכתוב כמו שלמטה, השבע כל עם שלמעלה  הראשונה ההזאה מונה  היה כן  ועל כנ "ל,

'אחת בחינת שבדעת, האהבה בחינת דלעילא , אור שיאיר כדי  וכו '', ושתים אחת ואחת , אחת

לג: ז חודש  ראש  הלכות עוד (וראה  ומידות"; ימים שבעה בבחינת שלמטה ', ב'שבע למעלה ',

קדשים  בקדשי כיפור ביום  הגדול הכהן של ההזאות שמונה בבחינת הם חנוכה ימי "שמונה

בהלכות עוד שם [וראה  (רל"י ); עיי"ש ) וכו ' ואחת אחת כך  ואחר מאחת תחילה שהתחיל

בחינת וזהו מילה , ימי שמונה  מעניין  ד' אות  ב' הלכה ב אחנוכה  למעלה ו ז ''חת  ח 'שלמטה

הדברים]. קשר בארוכה  שם עיין  מילה, ימי
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‰ÂÏk ¯Ùq‰a ¯iˆÓ ‰ÈÏk‰ CB˙·e ,ÌÈ‰ ÌÈÌb ;˙Bi˙B‡ eÈ §¨¨§ª¨§©¥¤¥¦§©¥¦¨¦©
‰Ïk‰ CB˙a ‰ÈÏk‰ ÏL ˙Bi˙B‡ ÌÈÏBÎiL ,ÌÈ˙BNÚÏ ÔÈ ¨¨§©¥¦¦¤©¥¦¤§¦©£

Ïk‰ el‡ Ì„È ÏÚÌÈ מ. ©¨¨¥©¥¦

L�‡Èä eðîBìLîz eé÷iãî ãéøôña øaãî eðaø äpäc ,äæa íéîòt åéíé ©§¥§¥¨¨¦§©§¦¨¤§¦¥©¥§©¥¦§¨¨§¨¦
ðò úìònî úBaøðòå äæ ïéøöe ,øçà ïéëéì íéøáãaL òãéíîöò åé ©¦©£©¦§¨¤§¦§¨©¥§¦¦¥©¤¦§¨¨©§¨

ðò íúBàì úBkæìå àBáì ìëeð ïãé ìòL úBiúBàä úBàöîððéíé נôëe ,é ¦§¨¨¦¤©¨¨©¨§¦§§¨¦§¨¦§¦
ìk Lé ïëàL eðaø ïàk øîBàLãé ìòL úBiúBàä ïðLiL àlà ,íéelà é ¤¥¨©¥¤¨¥¥¥¦¤¨¤¤§¨¨¦¤©§¥¥

עלמא,מ . הוא  בריך  קודשא  ברא  "כד קסא .): (תרומה הקדוש  בזוהר דאיתא  מה לכאן  שייך 

את וראה בורשטיין); (רנ "י עלמא ". אתברי ובאורייתא  עלמא , וברא  באורייתא בה אסתכל

"בדבר  הרביעי : בכלל הליקוטים', 'ביאור  לספר  בהקדמתו  נחמן  ב"ר אברהם רבי  מו"ה דברי 

בעצמם  בהם אשר ה '], אות חדשים' 'סיפורים פ "ה , [סימן מוהר"ן  בחיי הנזכרים הכלים

ותהיה תתפעל מהשגותיו השגה  כל עיקר כי ידם, על שנפעלים המלאכה כלי נמצאים

שנמצאים התורה  השגות ותועלת להמשכת סימןבהתיקונים  לקמן  המבואר כעין בעצמה , בה

ונודע המבואר וכעין מאמרים, בכמה  ועוד תניינא , ליקוטי ז ' וסימן א', ליקוטי ס' וסימן וא "ו

הוא הכתוב שכוונת  פי  על שאף  וגו'', ידך על לאות 'וקשרתם  ח) ו (דברים הכתוב באזהרות 

לקשרם  זולתו, אשר התורה  דברי  על רק  מזהיר כאינו  מלשונו נראה [וגם  התורה, כלליות על

מנחות (ראה  עצמו  על ועניינו  הכתוב כוונת באמיתת חז"ל הודיעונו  זאת ובכל וכו'], לאות

לקשרם  כלל צריך  אין ועניינו  עצמו  זולת [ואדרבא, יח), דפסחא מסכתא  בא  מכילתא לד:

וגו '', 'וקשרתם הזה מהכתוב אחת אות אפילו  התפילין בכתיבת יחסר שאם וכו'], היד על

וכן הכתוב, אזהרת על עוברים אותם כשמקשרים שגם  עד תועלת, שום בקשירתם  עוד אין

בשכבך  וגו' 'ולמדתם הכתוב  ובאזהרת ט) פסוק  שם (דברים וגו '' 'וכתבתם הכתוב באזהרת

החיוב  בכלל עצמם האלה  הדברים גם פוסקים] כמה  [לדעת אשר יט), יא  (שם ובקומך '

וחכמי הזאת, המצוה  על עוברים וקימה  שכיבה  בזמן  אותם אומרים אין  שאם הכתוב, ואזהרת 

והמוחין האורות הן הן אשר האלה , שבפרשיות ואות אות כל ברוממות מפליגים  הקבלה 

האורות בכלל  זה שעל האזהרה  דברי  שגם מבואר וממילא ואיש , איש  לכל המוכרחין

"צבת מ "ו) פ "ה (אבות המשנה בדברי ועיין הנ "ל"; שמע קריאת לעניין  וכן  האלה , והתיקונים

והבן. עשויה", בצבת

ּכלים "נ . די  מאכן  קען  מען וואס א ֹותּיֹות אזעלכע דא איז  ספרים רּבינ'ס דעם אין  –"דארט ָ ְ ִ ֶ ֶ ִ ְ ְ ָ ִ ִ ָ ַ ֶ ְ ֶ ִ ָ ֶ ֶ ַ ְ ִ ֵ ִ 

(רל"י). הללו ". הכלים את ידן על לעשות שאפשר  אותיות כאלה  נמצאות רבינו  בספרי "שם
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bäìe àBáì øLôà úBiúBàäìkì òéìBëiL" ,íéelà íãé ìò úBNòì ïé ¨¦¤§¨¨§©¦©©¥¦¤§¦©£©¨¨¥
ìkä"íé ס-a¯ ¯Ú„"„ ÔeÙ Ï‡Ó C‡Ò‡ Ë„Ú¯ È„ ÔeÙ Ôe‡ C‡Ê È,C‡Ê È ©¥¦¤¤¦¤§©©¨¦©¦©
‡Ï‡ Ë¯‡„ ÊÈÈ‡ ÔÈ‡ ¯ÙÒ ÌÚ„ ÔÈ„ ‡„ ÊÈÔÚ�Ú˜ Ï‡Ê ÔÚÓ Ò‡ÂÂ ˙Bi˙B‡ È ¦¨§©¥¦¤¥¤¦¨¦¦¨¤¨¤¤

„ eˆ ÔÚÓe˜„ eˆ Ôe‡ C‡Ê ÈBÊ‡ .C‡Ê Èa¯ ¯Ú„ Ë‚‡Ê È‡'Ò :È‡„ Ú˜‡Ë ÊÈ ¤¦©¦©©¨§¤¤¦§¦©¤¨
Ïk‡'Ò ¯Úa‡ ,ÌÈ„ ‡„ ÊÈ„ C¯ec Ò‡ÂÂ ˙Bi˙B‡ ÈÔÚÓ ÔÚ˜ ˙Bi˙B‡ È ¥¦¨¤§¦¨¦¦¨§¦¦¤¤

„ eˆ ÔÚÓe˜eˆÏk È„ Ô¯ÚÂÂ Ï‡Ê'Ò Ê‡ ,ÌÈÏk È."ÌÈ ¤¦¥¦©§¨¤§¦¥¦

‰Â¯Ùq‰ ˙‡ „ÓÏÏ „‡Ó ˜LÁ BÏ ‰È. §¨¨¥¤§Ÿ¦§Ÿ¤©¥¤

¯Ùq‰ìk Ba øiönLìòå ìBãb ìëN ìò ænøî äæ ,úBiúBà íëBúáe íé ©¥¤¤§ª¨¥¦§¨¦¤§©¥©¥¤¨§©
ä çøBàäå ,úBìòð úBâOäèéaä ìòa íò Ck ìk áéáäL ãò ,úéBàé ©¨©£§¨¥©¥¦¨¨¦©©©©¦©¤¡¦

ìòðå ääBáb àbøãìäiL ,Bæk úé.äæ øôñ ãîìì ìBãb ÷Lç Bì äé §©§¨§¨§©£¥¨¤¦§¤¥¤¨¦§Ÿ¥¤¤

L�‡ÂÈøeacî eç÷ì eðîBìLøvL ,äìBãb úeøøBòúä elà íéëé÷Lç" íé §©§¥§¥¨§¦¦¦¥¦§§§¨¤§¦¦¥¤
øôñ úà ãîìì "ìBãbðò eäæ ;eðaø éðôa ïéäðeîàå Bîöò é ¨¦§Ÿ¤¦§¥©¥¤¦§¨¦§¥©§¤¡¨

îøvL ,úãçéëéäiL eðà íéøôñ úà ãîìì ìBãb ÷Lç eðì äé- eðaø é §ª¤¤¤§¦¦¨¤¦§¤¨¥¤¨¦§Ÿ¤¦§¥©¥
B¯‚ Ôa‡‰ Û¯‡„ ÔÚÓ"a¯ ÌÚ„ ÔÚ�¯ÚÏ eˆ ˜LÁ ÒÈ¯ÙÒ Ò'�È‡ ,ÌÈ ¤©§¨§§¥¤¤§¤¤¤¦§§¨¦©

eˆ ˜LÁ ‡ Ôa‡‰ Ï‡Ê ÔÚÓ ,Ôa‡‰ ‰�eÓ‡ Ú¯Ú„�eÊ‡a ‡ ,C‡Ê Ú¯Ú„�eÊ‡a©§¤¤©©©§¤¤¡¨¨§¤¨¨§©¥¤
a¯ ÌÚ„ ÔÚ�¯ÚÏ¯ÙÒ Ò'�È."ÌÈ ¤§¤¤¤¦§§¨¦

החסרוןס . רק  מאוד; נפלאים  כלים לעשות יכול אני "אמר: שי "א : סימן מוהר"ן' ב'חיי ראה

] - 'געצייג '" שקורין אומנות הכלי  את בעצמי לעשות מוכרח בעצמי שאני געצייג-  ַ ֶ ֶ"דעם 

א ֹוי "" אי" הלכות'גיּב ב'ליקוטי  וראה ור"מ ; צ"ה  בסימנים שם הנ "ל לעניין עוד ראה (רל"י); .[ ִ ִ 

משיח  שיבוא עכשיו צריכין "אנחנו קלט ): סימן א  בחלק  לעיל (המועתק  ל"ד אות ד' ערבית 

שלם  בניין  הקדושה , בניין להקים וצריכין גלות, אחריה שאין  שלימה גאולה שיהיה  צדקנו,

וצריכין מספר, לאין  רבים כלים זה  לבניין  צריכין כן על וכו ', לעולם ייהרס  שלא  נפלא בדרך

שאמר  ז"ל הקדוש  רבינו מפי אחת פעם ששמעתי  וכמו שיעור, בלי  הרבה אומנות כלי להם

הכלי את  גם לעשות צריך שאני - החסרון אבל נפלאים; כלים לעשות יכול 'אני  הלשון: בזה

'געצייג '". שקורין אומנות



קד ׁש\חנּכה  ׂשרפי ׂשיח כח  ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ ָ ֻ ֲ

‰p‰Ât ìò óàaä ìòa' àöîpL éúBbøãa äìòîì äìòîì øák 'úé §¦¥©©¦¤¦§¨©©©©¦§¨§©§¨§©§¨§©§
a àöîðå ,Leaìî Bì LiL ,älàk úBîøå úBäBábðL ïééøä,íé §§¨¨¥¤¤¥©§§¦§¨¥§¥¨¦

ôeøö Ba LiL äæk àìôð øôñ äàBøåøeiöå úBiúBà éìkä éå ,'eëå íéLé §¤¥¤¦§¨¨¤¤¥¥¥¦§¦¥©¥¦§§¥
t ìò óà - 'eëå 'eëå ãîìì ÷Lç øák Bì:ïë é §¨¥¤¦§Ÿ§§©©¦¥

·a ‡e‰ ‰p‰Â ,ÏkzÒ‰ Ck CB˙a‰p‰Â ,ÏkzÒ‰Â ¯ÊÁ .B˙È §¨¦§©¥§¦¥§¥¨©§¦§©¥§¦¥
.ÌL ‡e‰¨

e�„nÏÏbä øáëe ,áø ïîæ øáò øákL óàLbä ìà òéaL àéðL ïéé §©§¥¤©¤§¨¨©§©¨§¨¦¦©¤©©§¤¥§¥
øäôeøö íò àìôpä øôqä úà àöîe ,íéøeiöå úBiúBàä éé ¨¦¨¨¤©¥¤©¦§¨¦¥¥¨¦§¦¥

ìkä÷a' dúBàì ÷÷æð àeä íìBòì - íépé àlL ,ì"pä 'àBöøa úeàéçé ©¥¦§¨¦§¨§¨§¦§¨©©¤Ÿ©¦©
úBâøãîe úBäBáb úBâOä ïúBàì CiL øák àeäL áLçìå Bîöò úBnøì§©©§§©§Ÿ¤§¨©¨§¨©¨§©§¥

øäL ,úBìòðáa àeä äpäå ìkzñä Ck CBúa" éõeç àöé àì ãBòå ,"Búé ©£¤£¥§¨¦§©¥§¦¥§¥§Ÿ¨¨
èeçä áçø àìîk elôà ìBçä ïî ע. ¦©£¦¦§ŸŸ©©

˙‰ÂÏe‡ ,¯‰‰ Ï‡ ˙BÏÚÏ BÓˆÚ ·MÈ‡ ÌL ‡ˆÓÈ È.·eMÈ ‰ÊÈ §¦§©¥©§©£¤¨¨©¦§¨¨¥¤¦
‡ ÌL „ÓBÚ ‰‡¯ ,¯‰‰ Ï‡ ‡aLÎeÙ�Ú ÌÚ ·‰Ê ÏL ÔÏÈÌÈ §¤¨¤¨¨¨¨¥¨¦¨¤¨¨¦£¨¦

Ù�Ú‰ ÏÚÂ ,·‰Ê ÏLeÏz ÌÈÈÏk ÌÈÏk‰ el‡ BÓk ÌÈÌÈ ¤¨¨§©¨£¨¦§¦¥¦§¥©¥¦
¯iˆÓ‰Ïk‰ CB˙·e ,¯Ùqa ÔÈ‰ ÌÈÏk eÈNBÚ Ì„È ÏÚL ÌÈÌÈ ©§ª¨¦©¥¤§©¥¦¨¥¦¤©¨¨¦

Ïk‰ el‡‰Â .ÌÈÏk‰ ÌMÓ ÁwÏ ıÙÁ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ,ÏBÎÈ ‰È ¥©¥¦§¨¨¨¥¦©¦¨©¥¦§Ÿ¨¨¨
‰L ˙ÓÁÓÎaÒ� eÈÙ�Ú‰ ÏÚ ÌL ÌÈÌÈà èòtòLèøàô']ïé ¥£©¤¨¦§¨¦¨©¨£¨¦©§§¤¤¦

ãååö éé['ïâé‰LÓ˜Úa eÈ.˙eiÓÈ ¦§©§¤¨§©§¦¦

‡ÔÏÈôðò íò áäæ ìLænøî íä íb ,'eëå áäæ ìL íéúBøBà ìò íé ¦¨¤¨¨¦£¨¦¤¨¨§©¥§©§¦©
t ìò óàå ;úBîeöòå úBìBãb úBâOäå:ïë é §©¨§©£§©©¦¥

קמאע . ליקוטי י "ג .ראה  סימן



קד ׁש ׂשרפי מא ֹורח ^ׂשיח מעׂשה  כט  ַ ֵ ֵ ֶ ֲ ַ ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ

·a ‡e‰ ‰p‰Â ,ÏkzÒ‰ Ck CB˙a.B˙È §¨¦§©¥§¦¥§¥

‡¯Ób‰Blk íìBòä ìk elôà" :úøîBà 'á ãenò 'ì óc äcð úëqîa ©§¨¨§©¤¤¦¨©©¤¤£¦¨¨¨ª
øîBàcö Eì íéä - äzà ÷éòá äéðéäfî íb ãîìðå ,"òLøk Eé §¦§©¦©¨¡¥§¥¤§¨¨§¦§¨©¦¤
òì øeîàä úàîòtL ,ìéðònL íé÷é,äáBè äòL Bà äáBè äwc íãàì íé ¤¨¨§¥¤§¨¦¤©£¦¦¨¨¨©¨¨¨¨¨

ãòL òc :ìáà - áBè úBNòì äëBæ àeäåà ïé- 'ElL' äæ ïéà'ñ')ðëàð æéèLé §¤©££¨©¤£©¦¥¤¤§§¦¨§¦§

ãé(!'ñ'ðéà ,eàø øák äzàL áLçì Eì ïéäBæ ,äæì é!äìòîìî äðzî ÷ø é ©§¥§©§Ÿ¤©¨§¨¨¨¤¦©©¨¨¦§©§¨

¯wÚÂäðznä úà epnî eç÷iLk ,Ck øçà íbL àeä íãàä ïî Lwánä §¦©©§ª¨¦¨¨¨¤©©©¨§¤¦§¦¤¤©©¨¨
áa àeä äpäå" ,BfäãiL - "Búéøác íðLiL økæiå òáBè íéíé ©§¦¥§¥¤¥©©¦§Ÿ¤¤§¨§¨¦¦

LBã÷eçëa Cøaúé íMä úà ãáòiå ,älàk úBìòðå úBábNð úBâOä ,íé §¦©¨¦§¨§©£¨¥¤©©£Ÿ¤©¥¦§¨©§Ÿ©
øáãëe ,äfä ïBøkfäèewìaL "úeø ìà æòa øîàiå" äøBza eðaø éàn÷ é ©¦¨©¤§¦§¥©¥©¨©Ÿ¤Ÿ©¤¤§¦¥©¨

ñøçàL ,ä"ñ ïîéìëzä ìà ìhaúpL ìehaä ïî íãàä áML é,úé ¦¨¤©£¥¤¨¨¨¨¦©¦¤¦§©¥¤©©§¦
Løäáî ìehaäî øàLpL eîéLecçìe äçîNì BàéøBàc ïéíL ïiò ,àúé פ. ¨§¦¤¦§©¥©¦§¦§¦§¨§¦¦§©§¨©¥¨

ÂLÈLø'ä àeä øwòäL ,Ck àeä úeããBaúäa íbL úòãìøàLpL 'eîé §¥¨©©¤©§¦§§¨¤¨¦¨¨§¦¤¦§¨
úàå úe÷÷BzLää úà ,úeiçä úà økæiL ,Ck øçà íãàì̈¨¨©©¨¤¦§Ÿ¤©©¤©¦§§§¤

áBhä úBðBöøäöBäL íéôa àéå ,åéLîéðt ìò ,Ck øçà íúBà Céìk é ¨§©¦¤¦§¦§©§¦¨©©¨©§¥¨
.íBiä úBòL øàL§¨§©

‰ÂÏt BÏ ‰ÈÌÚÙe Ô‡Îa ÌÚt ‡e‰L ˙‡f ‰Ó ,‰ÏB„b ‰‡È §¨¨§¦¨§¨©Ÿ¤©©§¨©©
‰Â ?ÌL�·Ï ˙‡Ê ¯tÒÏ ıÙÁ ‰È‡ C‡ ,Ì„‡ È¯tÒÓ CÈÔÈ ¨§¨¨¨¥§©¥Ÿ¦§¥¨¨©¥§©§¦
Ït�·Ï BÊk ‰‡È‡M ‰Ó ,Ì„‡ Èe‡¯ ÔÈÓ‡‰Ï È?ÔÈ §¦¨¨¦§¥¨¨©¤¥¨§©£¦

Ckðò àeäçúî íãàä :eðaø ìL Bðéìà áø÷úäì ìéçúî àeä ,åéøòáì ìé ¨¦§¨¤©¥¨¨¨©§¦§¦§¨¥¥¨©§¦¦§Ÿ
îòt ,'äìíòè íòBè àeäå äáBè äòL Bà äáBè äwc Bì LiL íé ©§¨¦¤¥©¨¨¨¨¨§¥©©

ד'.פ. באות



קד ׁש\חנּכה  ׂשרפי ׂשיח ל  ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ ָ ֻ ֲ

àìt ,úe÷ìà úâOä ìLða ìáà !Lnî úBàìt éà íìBòä ékî íðéøéíé ¤©¨©¡Ÿ¦§¥§¨©¨£¨§¥¨¨¥¨©¦¦
âOî ììk÷çBö íä ,älàk íéøîBàå Ckî íéøetñ' :íé- '!áìñøa é §¨ª¨¦¨¥¤¥£¦¦¨§§¦¦¥§©§¤

"!˙BiNÚÓ Ú'·ÏÒ¯a"îe ;îàäì àBôà äöøé éà" ?Bì ïéøtñî Céïé §©§¤¤©£¦¦¦§¤¥§©£¦¥§©§¦
ìtðáì Bæk äàéàM äî ,íãà éeàø ïéîàäì é:"?ïé §¦¨¨¦§¥¨¨©¤¥¨§©£¦

,Ï"p‰ Á¯B‡‰ ˙‡ ‰‡¯Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ ÏkzÒ‰ Ck CB˙a§¨¦§©¥¦©©§¨¨¤¨¥©©©

elÙ‡áa øbñîe øeâñ íãàäLkeáL ,Búé,Búeiöøàa øeñàå BúeiîLâa é £¦§¤¨¨¨¨§ª¨§¥¨§©§¦§¨§©§¦
aäì äkæé íà,øúBé ÷Bçøå dBáb ìkzñäì ,ïBlçì õeçî ìà èé ¦¦§¤§©¦¤¦§©§¦§©¥¨©§¨¥

äkæé æà Bà - Búâøãîì øáòîe Bøãâì õeçî äøäèå äMã÷ Lwáìe Ntçì§©¥§©¥§ª¨§¨¢¨¦§¦§¥¥¤§©§¥¨¨¦§¤
cvä àBáiL ,'çøBàä' úà úBàøìå ÷é:Bì älbúé ¦§¤¨¥©¤¨©©¦§¦§©¤

Á˙‰Â,BÏˆ‡ ‡B·iL „‡Ó B˙B‡ Lw·Ï ÏÈ §¦§¦§©¥§Ÿ¤¨¤§

ÏkÓà ãîìì eðì Lé äfä àìôpä øetqä ìL øeaãå øeacãenì äæé ¦¨¦§¦¤©¦©¦§¨©¤¥¨¦§Ÿ¥¤¦
àBø ïàëå ,'ä úãBáòìàî áeLç ãenì íéøçàL ,eäBîk ïéëfL éeðé ©£©§¨¦¦¨¥¥¨¤©£¥¤¨¦

käìe úBàøìcvä úà øéìò ,eððBlçì õeçî ÷éãàî BúBà Lwáì" eðé ¦§§©¦¤©©¦¦§©¥¨¥§©¥§Ÿ
îçø úà øøBòì ,"eðìöà àBáiLìò åééå eðãnìiL Bìöà ìòôìå eðeðáø÷é ¤¨¤§¥§¥¤©£¨¨¥§¦§Ÿ¤§¤§©§¥¦¨§¥

ðòìe Bkøãìîiä ìk eðì áBèì ,Bðé.íé §©§§¦§¨§¨¨©¨¦

„BÚÂøvL ,Løtúéëécvä àBáiL ãàî ãò ÷÷BzLäìe Lwáì eðà íé÷é §¦§¨¥¤§¦¦¨§©¥§¦§¥©§Ÿ¤¨©©¦
a CBúì eðìöàä ,eðúéaä úBâäðä ìkL eðéäz eðlL úééìò ÷ø äðé ¤§¥§¥¥©§¤¨©§¨©©¦¤¨¦§¤¨©©

tt ìòå Bkøc é:BðBöø é ¦©§§©¦§

‡ :BÏ ¯Ó‡ÂÏ ÔÈ‡�t Èk ,È�‡ È.EÏˆ‡ CÏB‰ È §¨©¥¦§©¦£¦¥¤§§

ÏÚLî ,Bìöà àBáiL BúLwaaä ìòáì çøBàä áélîa úé:úBàìôð äk íé ©©¨¨¤¨¤§¥¦¨¥©§©©©©¦§¦¦Ÿ¦§¨
à"ì ïéàðt ék ,éðà é- "!Eìöà CìBä é‡"� a‡‰ CÈ˜ ËLÈÈˆ ÔÈÈ,ËÈ ¥¦§©¦£¦¥¤§§¦¨¦§¥©

‡ Ìe¯‡ÂÂ‚ CÈÈ„ eˆ È"!¯È:ïk ìòå , ¨¦¥¦§©¥



קד ׁש ׂשרפי מא ֹורח ^ׂשיח מעׂשה  לא  ַ ֵ ֵ ֶ ֲ ַ ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ

Úa ˙‡ÏÙ� BÓˆÚa ‰Ê :BÏ ¯Ó‡�È¯‰ !È�‡ È‰f ‰Óe ,Ô‡k È ¨©¤§©§¦§¨§¥©£¥£¦¨©¤
ÎÏB‰ Ìz‡LÏˆ‡ ÌÈ!?È ¤©¤§¦¤§¦

L‰·ÈvøúpL äòLa :Bìì úénò CìéúBà úBeìì ézç÷ì æà ,çútä ïî éé ¥¦§¨¨¤¦§©¥¥¥¦¦§©¦¦©¤©¨¨©§¦
zúðå äîLpä Enî'çeø Lôp'äå ,ïBzçzä ïãò ïbä ïî Leáì dì é ¦§©§¨¨§¨©¦¨§¦©©¥¤©©§§©¤¤©

äzàå ,íL äzà - íLì EzáLçî ÷aãî äzàLk ïk ìòå ;Eìöà øàLð¦§©¤§§§©¥§¤©¨§©¥©£©§§§¨©¨¨§©¨
Lîîpnî äøàä Cé(epnî :à"ð) éÏ‡.Ô‡k ‰z‡ - Ô‡ÎÏ ¯ÊBÁ ‰z‡LÎe ,EÈ ©§¦¤¨¨¦¤¦¦¤¥¤§¤©¨¥§¨©¨¨

LÈk ,ïBöøä úìòî ìãb úà ïàkî ãîìì eðìLä çøBàä éíöòaL Bì áé ¥¨¦§Ÿ¦¨¤Ÿ¤©£©¨¨¦¨¥©¥¦¤§¤¤
aä ìòa ävøúä ÷øL ,äæ øácúeëæa - çútä øçà ãò BúBeìì úé ¨¨¤¤©¦§©¨©©©©¦§©©©©©¤©¦§

ïãò ïbä ïî Leáì dì eðúðå BúîLð úà eç÷lL äëæ ãáì äfä ïBöøä̈¨©¤§¨¨¨¤¨§¤¦§¨§¨§¨§¦©©¥¤
ìòä úBîìBòa BzáLçî úà úò ìëa ÷aãì àeä ìBëiL ãò ,ïBzçzäðBéíé ©©§©¤¨§©¥§¨¥¤©£©§¨¨¨¤§¦

Lîäìecvä ïî äøàä Céìà ÷é!åé §©§¦¤¨¨¦©©¦¥¨

‰z‡Lk"ôëe - "íL äzà íLì EzáLçî ÷aãîèewìa àáenL éàn÷ é §¤©¨§©¥©£©§§§¨©¨¨§¦¤¨§¦¥©¨
ñk" :à"ë ïîéíB÷îa ïk ìòå ,ìëOä àeä íãàä øwò é ¦¨¦¦©¨¨¨©¥¤§©¥§¨

"íãàä ìk íL - ìëOä áLBçL צ: ¤¥©¥¤¨¨¨¨¨

‡Â�È‡Ó Ú„BÈ È‡cÂa ‡e‰ ·BË ÌÏBÚÓ ,‡e‰ ÌÏBÚ ‰ÊÈ.È §¥¦¥©¥¥¤¨¥¨§©©
„ÚÂzÒ� ‡ÏÂ ¯Ó‚� ‡Ï ÔÈ.ÌÈ ©£©¦Ÿ¦§©§Ÿ¦§©¥

L�‡Èä eðîBìLâø eéìéðòL ,äæa øîBì íécvä ìL Bðéðò àeä ÷éàl"L ïé ©§¥§¥¨§¦¦©¨¤¤¦§¨¤©©¦¦§¨¤Ÿ
zñð àìå øîâðk ,"íéæçî ãBò ìk éìöà Bîöò úà íãàä ÷é ¦§¨§Ÿ¦§©¥¦¨©£¦¨¨¨¤©§¥¤

cväìò øBáòé íà íb ,÷éáBé ,äî åécvä BúBà ìéìëz ìà ÷éìàå Búé ©©¦©¦©£¨¨¨¦©©¦¤©§¦§¤

אדם צ . של שמחשבתו  "במקום הבעש "ט: בשם  כ "ג  ב' שמות אפרים' מחנה  ב 'דגל וראה

במה "ובאמת קמ "ב: אות המגיד) (מהרב ליעקב' דבריו 'מגיד ובספר כולו"; הוא שם - שם

עצמו ". האדם הוא  שם - מחשב האדם של שהמחשבה 



קד ׁש\חנּכה  ׂשרפי ׂשיח לב  ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ ָ ֻ ֲ

ðòk úòãì Bì Lé ávî ìëáe ïôà ìëa ïk ìòå ,Bðéà éíìBòa Leàé íeL ïé ¦§¨§©¥§¨Ÿ¤§¨©¨¥¨©©¦¥¥¨¨
ììk קãòå" ,zñð àìå øîâð àì ïé"!íé ר. §¨©£©¦Ÿ¦§©§Ÿ¦§©¥

ועוד.ק . ה'; תפילין הלכות' 'ליקוטי ע "ח; סימן  תניינא  ליקוטי ראה 

הלאהר. ולהמשיך  להתחזק  חייב  וטיט ברפש  שנמצא  שאחד זה, כלל לידע  הוא העיקר גם

בכל  להוציא  הוא  מוכרח כן על  יותר, עמוק  שייכנס  הרי שם לעמוד יישאר אם כי והלאה,

הקדוש  "רבינו  קכ "ב: סימן ג ' בחלק  לעיל  וכמובא הבוץ, מן מרגליו אחת פנים כל על פעם

פ ּוסאמר: א  - אריין  פ ּוס  א  נאר  ּבלייּבן , ני ׁשט דארט מען  טאר ּבלאטע, אין פאלט מען   ַ ַ ַ ַ ָ ְ ַ ְ ְ ִ ְ ָ ֶ ָ ֶ ָ ְ ִ ְ ַ ֶ ַ'אז 

אינדרֹויסן' זיין ׁשֹוין  וועט פ ּוס  לעצטער דער  אּון ארֹויס ; פ ּוס  א - אריין  פ ּוס  א -אר ֹויס, ַ ַ ַ ַ ַ ַ ֶ ֶ ְ ֶ ֶ ַ ִ ְ ְ ְ 

- בפנים רגל רק  שם, ולשהות להתמהמה  לו  אסור וטיט, רפש  לתוך  ושוקע  נופל 'כשאדם 

היו  שלומנו ואנשי בחוץ". תהיה  כבר  האחרונה  והרגל בחוץ; רגל - בפנים רגל בחוץ, רגל

מעמד": ואין  מצולה ביוון "טבעתי ג ) סט  (תהלים הפסוק  את זה פי על ומבארים מסמיכים

ואף  ושלום , חס  היוון  בטיט שקוע  נפילה, של במצב שהוא  היינו - מצולה" ביוון  "טבעתי

הזאת ההתחזקות את לי  שיש  היינו  מעמד", "ואין  באמרו עצמו  את משבח  הוא כן פי על

שם  לעמוד שלא  אתגבר אם כי  מצולה , היוון בזה עומד ולהישאר לעצור לבלי  הפחות, לכל

- מהרפש ! אצא אזי - כנ "ל בחוץ ' רגל בפנים  'רגל רק  עמדי , ׁשבח ,על א  גאר  איז   ַ ֶ ַ ָ ִ ָ"דאס 

אי" א ּפ, ניׁשט זי" ׁשטעל אי" אּבער מצ ּולה ', 'יון  א אין  ּבין  אי " א ּפ, ני ׁשט זי " ׁשטעל  ִ ָ ְ ִ ִ ֶ ְ ִ ֶ ָ ָ ְ ֵ ְ ַ ִ ִ ִ ָ ְ ִ ִ ֶ ְ ִאי "

ארֹויס !" דא" אי " וועל - ני ׁשט ׁשטיי  אי" אז  אּון מעמד ', 'ואין  כאטש  ניׁשט, פירשו ׁשטיי גם . ְ ֵ ִ ְ ָ ְ ְ ֵ ָ ֳ ָ ַ ִ ְ ֵ ִ ְ ֶ ִ ָ ַ 

של  צאתו על מרמזת היא  'בחוץ', כאמור  תהיה  אשר האחרונה  שהרגל בזה, שלומנו  אנשי

קשים  נסיונות רצופים האדם חיי ימי  כל כי  וההסתלקות , הפטירה יום על העולם, מן האדם

הגדולה במלחמה תמיד עצמו לאחוז שיצליח והעיקר האחרונה , נשימתו  עד ומרים ,

(רל"י ); זו קשה  במלחמה מנצח  ייצא  ובזה - לרפש  מחוץ תהיה האחרונה  והרגל והארוכה,

הלכ ב'ליקוטי  הפסוק [ראה שזה  נקל לנבון דעת "וגם מ "ב: אות ה ' הלכה השחר ברכת  ות'

ביומו  שמשו ביאת על מרמז הקדשים', מן יאכל ואחר  וטהר השמש  'ובא ז) כב (ויקרא

טהרתו  גמר שעיקר שיש  חייו, ימי כל של השמש  ביאת בחינת שהוא פטירתו בעת האחרון ,

וכמה כמה  שיש  פו.) (יומא  ז"ל רבותינו  שאמרו וכעין לגמרי, שמשו ביאת  אחר  רק  יזכה

תולין, וייסורין  הכיפורים ויום תשובה  עדיין  ייסורים , להם והיה תשובה  שעשו  פי על שאף 

בדעתו  ושלום חס  ייפול אם זאת, בבחינה שהוא  מי כל כן  ועל שמכפר. המיתה  יום עד

מן לאכול  שמשו, ביאת אחר שהוא  המיתה , יום אחר גם יזכה לא  עליו , שעובר זה מחמת

שהתייגע זה  רק  שמש , הערב לו מועיל אין עדיין טבל ולא  לגמרי הטמא בוודאי כי הקדשים,

להיטהר  יום בכל והתחיל במקווה  וטבל הנ "ל ברצון והתחזק  עליו , שעבר מה בכל ימיו  כל

טבא רעותא 'לית כן פי  על אף  בשלימות, להיטהר  בידו עלתה שלא  פי על אף  וכו', עצמו 

טהרתו  שיושלם שיזכה  עד טוב, ומעשה  טוב דיבור  שכן  מכל קנ :), תרומה (זוהר דאתאביד'



קד ׁש ׂשרפי מא ֹורח ^ׂשיח מעׂשה  לג  ַ ֵ ֵ ֶ ֲ ַ ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ

„ÚÂ"ÔÈzñð àìå øîâð àìä Ck - "íéäNòna íb Bîk ,eðaø ìL Bkøc àé ©£©¦Ÿ¦§©§Ÿ¦§©¥¨¦©§¤©¥§©©©£¤
Cìî úa úãáàîñ)øåôéùòî é(à äùòî úåéàå" :íiñî íL ,Cé ¥£¥©©¤¤¨§©¥§¥

öBäLöBä óBqáe ,øtñ àì dàéákòå áeáfî äNòna ïëå ,"dàé'Léíù) ¤¦¨Ÿ¦¥©¦¨§¥©©£¤¦§§©¨¦
(æ äùòîákòänL øtñnL ,øtñà àì" :áeáfä ìáà ,íeìk øàLð àì Lé ¤§©¥¤¥¨©¨¦Ÿ¦§©§£¨©§Ÿ£©¥

äM äî íëìäî úà øtñ àlL ,ñøòìèòa äòáMî äNònáe ,"da äé ¨¤©¤¨¨¨©©£¤¦¦§¨¤§¤§¤Ÿ¦¥¤©
äMáMä íBia äéòéðòî äNònä úìçúä íeiñ úà íâå ,éøñnL Cìnä ïé ¤¨¨©©§¦¦§©¤¦©§¨©©©£¤¥¦§©©¤¤¤¨©

iça Bðáì äëeìnäaø úBîB÷îa àeä äæì äîBãáe ;åéøáãa íé,ì"æ åé ©§¨¦§§©¨§¤¨¤¦§©¦¦§¨¨©
àå:äî ãò òãBé eðzà ïé §¥¦¨¥©©¨

שהוא הקדשים' מן יאכל 'ואחר  וטהר', השמש  'ובא  בבחינת האחרון , ביומו  שמשו , ביאת  אחר

ולסבול  להתגלגל  יצטרך  ולא  שמשו  ביאת אחר תיכף  אליו שיזכה הבא , לעולם הטוב חלקו

מתקבצים  האחרון ביום אז כי  חייו. בימי כלל עצמו את הכין  שלא  מי  לסבול שצריך  מה

ויום  יום  בכל לו שהיה טוב ורצון  רצון וכל ויום, יום בכל העולם בזה  טוב שחטף  מה  כל

החילוק  ואחד אחד כל ויבין  יידע  ואז לנצח, והשארתו תקוותו  הוא  זה ורק  חייו , ימי  כל

אליו  זכה  שלא פי על אף  יום , בכל חזקים ברצונות התכלית אחר ורדף  שהשתדל מי שבין 

צדיק  בין וראיתם 'ושבתם יח) ג  (מלאכי שכתוב וכמו כלל, השתדל  שלא  מי  ובין  בשלימות,

מאה פרקו ששנה למי  פעמים מאה  פרקו  ששנה  מי בין אפילו  חילוק  שיהיה וכו'', לרשע

כפי והעיקר משתדל, לאינו  המשתדל בין שכן  וכל שכן  מכל ט:), (חגיגה  ואחד פעמים

הנופלים  כל להעלות העוסקים דקדושה , בזקנים  הנכללים אמת לצדיקי התקרבותו 

בהם"]. שיאחז אשרי וכנ "ל, עליון לרצון  שהם ממקומם מאוד מאוד והרחוקים



א ' קד ׁש\חלק ׂשרפי ׂשיח לד  ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ ֶ ֵ

א 'חלק ֵ ֶ 

T רמאt

,Úe„ikäîòt LL eðaø ìöà õa÷úäì âeäð äéäðMa íé אLìL : ©¨©¨¨¨§¦§©¥¥¤©¥¥§¨¦©¨¨¨Ÿ
îòtä äðMa íéòñBð eéLðà íépîæa eðaø ìà eðîBìL éíé §¨¦©¨¨¨§¦©§¥§¥¤©¥¦§©¦

òeá÷äc ,íéîòt LìLå ,úBòeáLå äkðç úaLå äðMä Làøì eðéíé §¦§©§§Ÿ©¨¨§©©£ª¨§¨§¨Ÿ§¨¦
ä äðMaLðà ìà òñBð eðaø äéeðîBìL é בäc ,L úaLa eðéä äøéäé ©¨¨¨¨©¥¥©¤©§¥§¥§©§§©©¦¨¨¨

ãòååãòîì òñBðä eîçð úaLa ,ò÷ååéøäòLèì òñBð äéïé גúaL ãBòå , ¥©§¤§¤¦§¤§©©©£¨¨¥©¦§¤§¦§©¨
øîBà LiL ,óøça úçàäL íéì÷L úLøt úaL úàf äúéäL ,íéäé ©©©Ÿ¤¤¥§¦¤¨§¨Ÿ©©¨¨©§¨¦¤¨¨

ìtòèì æà òñBð÷é ד: ¥©¨§¤§¦

שבתא . ועל השנה  ראש  על אצלו  להיות היה  "דרכנו קכ"ו: סימן  מוהר"ן ' ב'חיי ראה

וכו ', זמנים השלושה באלו אצלו להיות ומזהיר מצווה והיה  וכו', השבועות חג ועל חנוכה 

ולטירהאוויצע לטשעהרין נוסע  שהיה  היינו בקביעות, תורה  אמר  בשנה  פעמים שלוש  ועוד

בשבת היינו תורה , פעמים שני ואמר סעודות השלוש  על שם וישב בחורף , אחד פעם 

ת אמר  לא  אבל  לשם, נוסע  היה בקיץ  וגם שבת, איזה ועוד אחת,שירה  פעם רק  ורה 

מוהר"ן' 'אנשי  חלק  אור ' וב'כוכבי  קכ "ז; סימן  עוד שם ראה נחמו"; בשבת בטשעהרין

אז היה כאשר לטשעהרין , ז"ל ורבינו  מורנו  אדוננו בא  בסמוך כך  "אחר  א ': אות (השני)

וכו '". בשנה פעמים  שתי לשם לנסוע  בקודש  דרכו

לומר ב . האוקראינא  על עוד נסע  לא מלעמברג  שבא  "אחר קכ"ח: סימן מוהר"ן' ב'חיי וראה 

החולאת". מחמת מקודם, כדרכו תורה 

ש "י.ג . סימן ב' חלק  להלן עוד וראה ש "י ; סימן  לקמן  ראה

הקדוש ד. רבינו שהיה  הנסיעות בדרך  לנסוע  היה רבינו הסתלקות אחרי מוהרנ "ת מהנהגת

שקלים  שבת  על שלומנו אנשי עם להיות כן , נהג  שמוהרנ"ת ותראה  תלמד בחייו; נוסע 

(רל"י). בטשעהרין). זה היה כלל (ובדרך



קד ׁש ׂשרפי חנּכה ^ׂשיח לה  ָ ֻ ֲ ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ

T רמדt

iÁaÈäLk ,LBãwä eðaøzL äkðça úBìç eéúBúaL é הä ,õeawä ïîæ äé §©¥©¥©¨§¤¨¨©£ª¨§¥©¨¨¨§©©¦
ä ,äiðMä úaMa Bìöà'äkðç úàæ' úaL àé ו: ¤§©©¨©§¦¨¦©©Ÿ£ª¨

T רמוt

¯Á‡ÈäL áøäî äNònä úà øtqLøNò äéðL äðBîLe íéíìBòa íé ©£¥¤¦¥¤©©£¤¥¨©¤¨¨¤§¦§¤¨¦§¨
Oa øtñîk ,eäzäøäòLhî áøä ãé áúkî úBçéèôä ,ïéøîàå øé ©Ÿ©§ª¨©¦¦§©©¨©¦§¤§¦¦§¦§¨©

:eðaøÊ ËÚÂÂ ÒÚ ¯ÚÂÂ ¯Úa‡"Èa ÔÈÈÓ ÈB‡ ¯È,‰k�Á ˙aL ,‰�M‰ L‡¯ ÛÈ ©¥¨¤¤¤¤©©¦Ÿ©¨¨©¨£ª¨
"!e‰z‰ ÌÏBÚ ÔeÙ Ô¯ÚÂÂ ÏBv� ËÚÂÂ - ˙BÚe·L Ôe‡î ìáà" -äiL éìöà äéé ¨¤¦¤§©©Ÿ£¨¦¤¦§¤¤§¦

aîé:"!eäzä íìBòî ìöpé - úBòeáMä âçå ,äkðç úaL ,äðMä Làø é ¦¥Ÿ©¨¨©©£ª¨§©©¨¦¨¥¥©©Ÿ

T רעאt

˙�Laúàa 'eëå æ"ñ÷úæ eðaøì éì øBà ì"ML íBéLã÷ úaL áøò é ¦§©§¨¦§©¥©§¦¦¤¤©©Ÿ¤
î àeäL ,úáè Lãç Làøîéäkðç é זëæå ,úéeðaø íò ãiî øaãì é ŸŸ¤¥¥¤¦¥£ª¨§¨¦¦§©¥¦¨¦©¥

t ìò óà ,ì"æä øákL éì øtñå ,Búhî ìò áëBL äéðòî ãiî éäNònä ïé ©©©¦¤§¨¨¨¥©¦¨§¦¥¦¦¨¥¦§©©©£¤
ìò øáòLîiä elàa åéà àöîpL ,íéìò äãaL ìòiìáe òø Léäæk øác åé ¤¨©¨¨§¥©¨¦¤¦§¨¦¨§¦©©¤¨¨¨¨¨¨¨¤

àLäå ,BzìáBñ úòcä ïéøeqé Bì eéaø íéBì äîãpL øîàå ;äfî íé ¤¥©©©©§§¨¦¦©¦¦¤§¨©¤¦§¤
ä àì íìBònLøeqé Bì eé:'eëå älàk íé)îéñ à"ç ú"ðøäåî é(ãé ïîé ¤¥¨Ÿ¨¦¦¨¥¤§

לקמןה . גם וראה  תקס "ח; תקס "ז תקס "ד שבתות: שתי  בחנוכה  חלו האלו השנים בשלוש 

רע"א . סימן 

אצל ו. כנהוג  הציבור, לפני  החנוכה  נרות את להדליק  נוהג  היה רבינו  אם אצלנו ידוע  ואין

(רל"י). חסידים.

בהערה.ז. ושם רמ "ד, סימן לעיל וראה 



א ' קד ׁש\חלק ׂשרפי ׂשיח לו  ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ ֶ ֵ

T שפדt

¯ÓB‡ÌÈä è"ñ÷ú úðL äkðç úaLaLaø äéúòa eðaø ìöà äçîN é §¦¤§©©£ª¨§©¨¨©¦¦§¨¥¤©¥§¥
îà" äøBzä úøéîéèewìaL "äkðç éðz éña àðé'á ïîé ח: £¦©©¨§¥£ª¨¤§¦¥¦§¨¨§¦¨

T תכוt

Á¯Î‰‰ãBäìk ,äáBè àì äòeîL Eòéú÷cvä ì"æ LBãwä eðaø úa é ©¤§¥©§¦£§¨Ÿ¨¦©©¥©¨©©©¤¤
øwî ì"æ äøN úøîiç ïì ä÷áL ÷àLèðîéúaL áøòa íé ¨©¨¨©¦§¦¤§§¨¨§¨¨©¦§¤¤©©

äkðç(á"ö÷ú åìñëá æ"ë)ìîä íãBwä íBiáe ;áBè ìfîì øëæ äèé טñðëðå , £ª¨©©¥¦§¦¨¨¨§©¨§¦§©
øaì:dúe÷lzñä øçà úé ©§¦©©¦§©§¨

T תרעטt

iÁaÈä ú"ðøäBîLðà eéòñBð eðîBìL éöa÷úîe íéìà íéòì åéáìñøa øé §©¥£©©¨©§¥§¥§¦¦§©§¦¥¨¨¦§©§¤
k ,úBòeáLå äkðç úaL ìòñpä éìà äòéä åéBîk Lnî äúé ©©©£ª¨§¨¦©§¦¨¥¨¨§¨©¨§

מזלאטיפאליעח . שיצא  קודם בקיץ , תקס "ב "בשנת קכ"ב: סימן מוהר"ן' ב'חיי גם וראה

מורנו  המפורסם הוותיק  החסיד הרבני אביו עם בבראדיטשוב הקיץ באותו היה לברסלב,

סימן על לתורות ' השייכות  ב'שיחות תרפ "ג, סימן ג ' חלק  להלן וראה  ז"ל"; שמחה רבי  הרב

תנינא . ב'

ממכתב ט . כמובן  שרה מרת  בן  אפרים  לרבי  מכוון  איננו  הבן לידת על זה טוב מזל כי יצויין

כי ז"ל. אדמו"ר נכד מברסלב  נ"י אפרים ר' משלום תודיעני "גם ת"ר: תצא ג ' יום מוהרנ "ת

מבריאותו  מיד להודיעני ותראה הבריאה . בקו שאינו ששמעתי ממה גדול צער לי יש 

ביתו כלומשלום ועל עליו ירחם ה' חלציו. הארץ יוצאי 'ופרי ויקויים מהרה הכל שיתתקן

תקפ "ד; משנת יאוחר  לא  אפרים רבי  נולד זה ולפי  אמן"; בימינו  במהרה  ולתפארת' לגאון 

אברהם  רבי לבנה אדל מרת הצדקת דודתו במכתב נישואיו  אחר אפרים רבי מוזכר  כן  כמו

ביי השם  ברוך  שוין איז אפרים אז חדשות "גם תקצ"ט ): בשנת  הנראה  ככל (נכתב בער'ניו 

וכו '") אצלנו ה ' ברוך כבר הוא  אפרים שרבי  חדשות ("גם וכו '" אונז



קד ׁש ׂשרפי חנּכה ^ׂשיח לז  ָ ֻ ֲ ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ

òñBpLLBãwä eðaøì íé יèòîe ,øácä ÷ñôð Búe÷lzñä øçàì íìeà ; ¤§¦§©¥©¨¨§©©¦§©§¦§©©¨¨§©
çúä èòîaø ïîæáe ,ïàîeàì æà àBáì eìéåì éä øák ÷çöé éðL eéíé §©¦§¦¨¨§©¦§©©¦¥¦¦§¨§¨¨¨¦
äL elàkbî äéäL ãò ,äæk áø øeaö äkðç úaL ìò ïàîeàì òéàø÷ð äé ¨¥¤¨¨©¦©§©©©©£ª¨¦©¨¤©¤¨¨¦§¨

ôaLðà é" - "ïè÷ äðMä Làø" eðîBìL éÏ˜ ‡È"‰�M‰ L‡¯ ÌÚ�È: §¦©§¥§¥Ÿ©¨¨¨¨©§¥¤Ÿ©¨¨

ב 'חלק ֵ ֶ 

T סדt

ÛÎzzáø÷úpL ïBLàøä äðMä Làø øçàìà éäðMä Làø àeäL ,åé ¥¤©©Ÿ©¨¨¨¦¤¦§¨©§¦¥¨¤Ÿ©¨¨
çúä ,â"ñ÷úbøäì ìéðìéãò ìáà ;äLBãwä BúøBz ázëì éàì ïé ¦§¦§©§¦¥¦¦§Ÿ¨©§¨£¨£©¦Ÿ

ëæúéðôì ázëì ézáúkL ,äkðç úaL øçà ãò äLBãwä BúøBz åéðôì éìk åé ¨¦¦¦§Ÿ§¨¨¨©§¨©©©©©£ª¨¤¨©§¦§¨¨¨
àø" äøBzäúé"áäæ úøBðî éì)èå÷éñ àî÷ é(ç 'é:)îéñ à"ç ú"ðøäåî é(á ïîé ©¨¨¦¦§©¨¨

T צבt

Á·eÛ¯ä äæéúéîòt änk ézáLé äkðç íã÷å ,ì"æ eðaø ìöà íéBìöà é §Ÿ¤¤¨¦¦©¨§¨¦¥¤©¥©§Ÿ¤£ª¨¨©§¦¤§
øçà äkðç BúBàáe ;äkðç úaL øçà ãò ,úBòeáL äLìL Cøòa§¥¤§Ÿ¨¨©©©©©£ª¨§£ª¨©©

:äaøä ã÷ø äøBzä)îéñ à"ç ú"ðøäåî é(á ïîé ©¨¨©©§¥

הייסורים י. "בעניין  תקצ"ב: שנת שמות פרשת ד' מיום במכתבו  מוהרנ "ת מלשון ודו "ק 

עצמ  תחייה עתה לעת לעשות , מה  - לפה  לנסוע  אותך  שמונעת מה  לך, שעל שיש  מה ך 

ראש  על ה ' בחסדי  היית וכבר לפחות, בשנה  פעמים שלוש  אצלנו  להיות יכול אתה פנים  כל

תהיה ומהסתם כן, גם  תהיה  השבועות חג על יתברך השם ובעזרת חנוכה , שבת ועל השנה

וכו '". יתברך השם בעזרת מקודם יותר או אחת פעם עוד



ב ' קד ׁש\חלק ׂשרפי ׂשיח לח  ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ ֶ ֵ

T שסזt

˙aLaìMä äãeòqa ,õwî úLøt ä"ö÷ú úðL ìL äkðçLéóëz ,úé §©©£ª¨¤§©¨¨©¦¥©§¨©§¦¦¥¤
çúäLaø eðøBî ìéìò eøb - äøBz øîBì ì"æ ïúð éàðBOä åéíé ¤¦§¦¥©¦¨¨©©¨¥¨¨©§¦

ìònäìéðãàøàbä ïBãàä úà ì"pä íéòLèé(ìLBnä)aä úà áañå ,BlL úé ©©£¦¦©©¤¨¨©¨¨§¦§¤©¥§¦¥¤©©¦¤
Lðà íòç éaäå ,ìéä úéðaî ät ìà ätî æà àìî äéøLkä ìàøNé éíé ¦©§¥©¦§©©¦¨¨¨¥¨¦¤¤¤¦§¥¦§¨¥©§¥¦

øác òîLì eàaLôzì úBLôð änk ì"pä ïBãàä ç÷ìå ,BLã÷ éíâå ,äñé ¤¨¦§Ÿ©¦§¥¨§§¨©¨¨©©©¨§¨©§¦¨§©
øôññtãpäî ïä ,äaøä íéä ,íé÷ñBôe ñ"L eðéáúkî ïäå ,'eëå íé;åé §¨¦©§¥¥¥©¦§¨¦©§©§¦§§¥¦§¨¨

äå.äîeöòå äìBãb äðkña æà ì"æ eðøBî äé §¨¨¥©¨§©¨¨§¨©£¨

·eÌBÈðLôzì çwì ïBãàä äöø ì"pä äkðç úaL øçàL éúà äñé §¥¦¤©©©©£ª¨©©¨¨¨¨¦©©§¦¨¤
íMîe ,ïàîeàì àáçäa çøáì çøëäå ,Bîöòa ì"æ eðøBî¥©§©§§ª§©¦§Ÿ©§¥¨¥§©¦¨

øäòLèìâc úBëìä úlçúa àöîz äæå ;úö÷ ïläì øàáé øLàk ,ïéíé ¦§¤§¦©£¤§Ÿ¨§©¨§¨§¤¦§¨¦§¦©¦§¨¦
èewì'a 'ä äëìäúòa" äøaçúpL íL áúkL ,äòã äøBé 'úBëìä é £¨¨§¦¥£¨¤¥¨¤¨©¨¤¦§©§¨§¥

øaäå Lòøää - "äçéøaäå Lòøä eðéæà çøaL ,úàfä äçé ¨©©§©§¦¨©§¨©©§©§¦¨©Ÿ¤¨©¨
øäòLèì.ì"pk ïé ¦§¤§¦©©

¯Á‡Âôzäî úBLôpä eàöiL Cøaúé 'ä íçø CkòeáMä äæa ãBò äñé §©©¨¦¥¦§¨©¤¨§©§¨¥©§¦¨§¤©¨©
øôqä ìk Cà ,óëz äkðç úaL øçàLä íéCeîñ ãò äðkña eé ¤©©©©£ª¨¥¤©¨©§¨¦¨§©¨¨©¨

L úaLìöBä Cøaúé 'ä úøæòáe ,äøéãáàð àìå ,íãiî ïk íb íúBà eàé §©©¦¨§¤§©¦§¨©¦¨©¥¦¨¨§Ÿ¤¡©
èewl'î ãçà Cøk ÷ø íäîçL úBëìä òöîàî ,äòã äøBé 'úBëìä éäèé ¥¤©¤¤¤¨¦¦¥£¨¤¥¨¥¤§©¦§§¦¨

âc úBëìä ãò 'ä äëìäèewì' øôñaL àöîz äæå ;'ä äëìä íé'úBëìä é £¨¨©¦§¨¦£¨¨§¤¦§¨¤§¥¤¦¥£¨
âc úBëìä ãò 'ä äëìä øñçð ñtãpä äòã äøBék ,íéíâå ;æà ãáàð é ¤¥¨©¦§¨¤§¨£¨¨©¦§¨¦¦¤¡©¨§©

èewl'ä:æà ïk íb ãáàð ì"æ eðøBî ãé áúk 'úBöò é ©¦¥¥§©©¥©¤¡©©¥¨
úòîä úôñåä)ìòá ÷éàöåîî áúëî ,äôåøúì íéù úáù é(ä"ö÷ú äøé



קד ׁש ׂשרפי חנּכה ^ׂשיח לט  ָ ֻ ֲ ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ

T שסחt

„b�˙n‰ÌÈìòa ú"ðøäBî úà eøñîðãàøàbäì eøtñå úBìBãb úBìéòLèé ©¦§©§¦¨§¤£©©©£¦§§¦§§©¨¨§¦§¤
(ìLBnä)ôqàúnLò änkî ú"ðøäBî ìöà íéeL÷áe ,úBøé ©¥¤¦§©§¦¥¤£©©¦©¨£¨¦§

áì àBáiL epnîà ïîæ ,áøò úBðôì äkðç úaLa ú"ðøäBî úéîBúøBz úøé ¦¤¤¨§¥£©©§©©£ª¨¦§¤¤§©£¦©¨
ìL äãeòñaLéôúì BúBà çwé æàå ,úéLðà ìk íò äñéòî åéúBøçà úBøé ¦§¨§¦¦§¨¦©¦§¦¨¦¨£¨¨¥£¨£¥

áa æà eàöniLáúk ìk íòå ,Búéàöîpä BúøBz éáa íéäNò ïëå .Búé ¤¦¨§¨§¥§¦¨¦§¥¨©¦§¨¦§¥§¥¨¨
Lðà àø÷iå ,ì"pä øOäç éå ,ìéa úà áañéäz àlL ïôàa ú"ðøäBî úéäé ©¨©©©¦§¨©§¥©¦©§©¥¤¥£©©§Ÿ¤¤Ÿ¦§¤

à elôà íMî èìnäì úìëéa çút úà BîúBça íúç íâå ,ãçà Léúé §Ÿ¤§¦¨¥¦¨£¦¦¤¨§©¨©§¨¤¤©¥
áúk íL eàöîpL Búiìò.BúøBz é £¦¨¤¦§§¨¦§¥¨

‰p‰ÂLðàä úàL úîçîäL íéáLBz eéòä éøñàì eöôç àì áìñøa øé §¦¥¥£©¤¤¨£¨¦¤¨¨¥¨¦§©§¤Ÿ¨§¤¡Ÿ
ôúaîòä ïk ìò ,äñéà eãéLðàì øîàiL çútä ìò ãçà Léçä éìé ¦§¦¨©¥¤¡¦¦¤¨©©¤©¤Ÿ©§©§¥©©¦

îòî íä éå úBøçà úBøéîe íñôúì LéLðàî éòä éàå áìñøa øéíäì ïé ¦¥¥£¨£¥§¥§¨§¨¦¥©§¥¨¦§©§¤§¥¨¤
Lðà eç÷ìå ,íñôúìçä éLðàä úà ìéòî eàaL íéìBäå úBøçà úBøéíeëé §¨§¨§¨§©§¥©©¦¤©£¨¦¤¨¥£¨£¥§¦

ôzäìôzäì æà eç÷ì àì Bîöòa ú"ðøäBî úàå ;äñék ,äñéíLôðá enc é §©§¦¨§¤£©©§©§Ÿ¨§¨§©§¦¨¦¦§©§¨
àcåaLðä ïk ìò ,çøáé àì é:æà eäeNôú àìå eäeçé ¤§©©Ÿ¦§©©¥¡¦§Ÿ§¨¨

T שסטt

eÁ˜lLÎeða úàøeòpä éìL äãeòñ úòa íéLéáì Lã÷ úaL ìL úéúé §¤¨§¤§¥©§¦§¥§¨§¦¦¤©©Ÿ¤§¥
øeñàäLðàì øtñ ÷ø ,ììk ú"ðøäBî æà ìäaúð àì ,ì"pk íéé ¨£¦©©Ÿ¦§©¥¨£©©§¨©¦¥§©§¥

aø ìL Búeáø÷úä øetñ úà eðîBìLøæBò é כ: §¥¤¦¦§¨§¤©¦¥

בערך כ . להלן  עוד וראה  ל"א ; אות (הראשון ) מוהר"ן' 'אנשי  חלק  אור' 'כוכבי  ראה

עוזר'. 'רבי 



ב ' קד ׁש\חלק ׂשרפי ׂשיח מ  ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ ֶ ֵ

T שעt

‰p‰ÂàöBîaLðàä eëìäLk ,ùã÷ úaL éç éaî ìéeñðëð ,ú"ðøäBî úé §¦¥§¨¥©©Ÿ¤§¤¨§¨©§¥©¦¦¥£©©¦§§
Lðà íòtä ãBòò éáLBé BúBà eàöîiå ,ú"ðøäBîì áìñøa øé ©©©©§¥¦§©§¤§£©©©¦§§¥

îòt änk Bîöòì øæçå ,Cøaúé íMäì äàìôð úe÷áãaäðLnä úà íé ¦§¥¦§¨¨§©¥¦§¨©§¨©§©§©¨§¨¦¤©¦§¨
ãBliä"únäå úeîì íéçäì íéì ,úBéãBäìe òãé"'eëå àeäL òé ל, ©¦¦¨§©¥¦§©£¥©§¦©¤§

îòt änk äîeöò äLbøäa úàfä äðLnä úà øæçì äaøäå,íé §¦§¨©£Ÿ¤©¦§¨©Ÿ§©§¨¨£¨©¨§¨¦
.ãàî äìBãb úeáäìúäa§¦§©£§¨§Ÿ

¯Á‡Lðàì øîà Bzòãì áMLk Ckôk ,åéòä øOî çkLð øLà éízçì øé ©©¨§¤¨§©§¨©©£¨¨§¦£¤¦§©¦©¨¦©§Ÿ
ðMä çútäðôlL úñtøna LiL éîòé úàæì ,äöeçä Búiìò éeãé ©¤©©¥¦¤¥©¦§¤¤¤¦§¥£¦¨©¨¨Ÿ©£¦

la óëz ílñöBiL ,äiìòä ìò úBìòì úñtønäì äìéáúk ìk íMî eàéé ª¨¥¤©©§¨§©¦§¤¤©£©¨£¦¨¤¦¦¨¨¦§¥
å ,eNò ïëå ;BúøBzéáúk ìk íMî eçwäáz íäî çkLð ÷ø ,BúøBz é ¨§¥¨©¦§¦¨¨¦§¥¨©¦§©¥¤¥¨

äpè÷L')('ãàìôéäL òðöî íB÷îaáúk úö÷ ïk íb íL eéøçà eç÷ìðå ,íé §©¨¦§¨§¨ª§¨¤¨¨©¥§¨§¨¦§¦§§©©
ì CkBbä ãé:íéîé ñøèðå÷)(úåàìúä é ¨§©©¦

T תקנאt

¯Ó‡øcñîä מðò íâå ,'eëå "íb" úázî :øBî áúk - ãòBnä ìç ïéaøå éé ¨©©§©¥¦¥©©§§©¦§©Ÿ©¥¨©¦§©¦
ðL äfä øaçîä ìòaîé éBúLìç úòa ,Búe÷lzñä íã÷ íé ©©©§©¥©¤§¥¨¦Ÿ¤¦§©§§¥ª§¨

והמתים ל . למות, היילודים אומר : היה  הקפר] אלעזר [רבי "הוא  כ "ב: משנה  ד' פרק  אבות

המבין, הוא הבורא , הוא  היוצר, הוא  אל, שהוא  ולהיוודע  להודיע  לידע לידון, והחיים להחיות,

ולא עוולה לא  לפניו שאין  הוא , ברוך  לדון  עתיד והוא  דין, בעל הוא עד, הוא  הדיין, הוא 

יבטיחך  ואל החשבון, לפי שהכל ודע  שלו. שהכל שוחד, מיקח  ולא  פנים  משוא  ולא  שכחה 

אתה כרחך  ועל נולד, אתה כרחך ועל נוצר, אתה  כרחך  שעל לך, מנוס  בית  שהשאול יצרך

המלכים  מלכי  מלך  לפני וחשבון דין ליתן  עתיד אתה  כרחך ועל  מת , אתה  כרחך  ועל חי,

הוא ". ברוך  הקדוש 

ז"ל.מ . טולטשינער נחמן רבי הוא 



קד ׁש ׂשרפי חנּכה ^ׂשיח מא  ָ ֻ ֲ ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ

t ìò óà ,äìBãbäúBçk ìëa øabúä ïë éOäM äî áúëå åék ;æà âéé ©§¨©©¦¥¦§©¥§¨Ÿ¨§¨©©¤¦¦¨¦
àø úàæò eðéòa ïéä BçnL ,ïéìL äðBøçàä òâøä ãò äøBzäa ÷eác äé Ÿ¨¦©¦§©¦¤Ÿ¨¨¨§©¨©¨¤©¨©£¨¤

a ÷lzñpL ,Búe÷lzñäML íBéäøNò ,Lbiå úLøt Lã÷ úaL áøò é ¦§©§¤¦§©¥§¦¦¤¤©©Ÿ¤¨¨©©¦©£¨¨
àøå ,ïè÷ èøôì ä"øú úðL úáèaòa eðéðéîëç øîàî íiwL eðéì"æ eðé §¥¥§©¦§¨¨¨§¨¦§¥¥¤¦¥©£©£¨¥©

(.âñ úåëøá)k íãà äøBzä úàæ""'eëå úeîé é(ãé èé øáãîá)íãà áiçL - Ÿ©¨¨¨¦¨§¤©¨¨¨
k ,BúBî íBé ãò äøBza ÷ñòìBúe÷lzñä ìL äðBøçàä òâøa èòîk ãBò é ©£Ÿ©¨©¦¦§©¨¤©¨©£¨¤¦§©§

Lecç epnî eðòîLä àì Cà ,äøBz éøaãì elôàå ,ãBò ázëì Bçëa äé ¨©§¦¤¦¥¨©Ÿ¨¨§Ÿ¦§Ÿ©£¦§©¥
äM äî ìkä àì Bçîa äé.øLôàa äé ¨©¤¨¨§ŸŸ¨¨§¤§¨

CÎÂëäL úBøpä íò eñðëpL úòa ,ïBLlä äæa Leøôa øîàæà eðé §¨¨©§¥§¤©¨§¥¤¦§§¦©¥¤¥¦¨
Búeáäìúä ìãbîe ,ãàî áäìúð íúBà äàøLëe ,úaL ãBáëì¦§©¨§¤¨¨¨¦§©¥§Ÿ¦Ÿ¤¦§©£

çúäå - èòî áLeî øàLðå Búhnî èòî íøeäúeáäìúäa øîBì ìé ©§©¦¦¨§¦§©¨§©§¦§¦©§¦§©£
:ïBLlä äæa ãàî äàøBð"!˙aL ÏL ˙B¯� !˙aL ÏL ˙B¯�"øîàå - ¨¨§Ÿ§¤©¨¥¤©¨¥¤©¨§¨©

îòt änëå änk äàøBð úeáäìúäa úàæäàìôð äøBz æà eðì älâå ;íé Ÿ§¦§©£¨¨©¨§©¨§¨¦§¦¨¨¨¨¦§¨¨
ðòîúBøðå áBè íBé øðå úaL øð Leøôa ílk ììëå ,äMã÷c úBøpä ïé ¥¦§©©¥¦§ª¨§¨©ª¨§¥¥©¨§¥§¥

'eëå 'eëå äkðç ìL נ" :æà øîà Ck øçàå .ì Lélz äæa äzò éé ¤£ª¨§§§©©¨¨©¨¥¦©¨¨¤¦¥
lzà Cà ,úBëìä ìL ïéì ïé,øö÷ ïîæ èòîáe ;"øúBé øaãì çk é ¦¦¤£¨©¥¦Ÿ©§©¥¥¦§©§©¨¨

.÷lzñð ,äòL Cøòì§¥¤¨¨¦§©¥

‰ÓBà ,øaãp äî ,øîàpúàæ ìáà ;eðúkî äìçð ,eðøáL ìò eðì é ©Ÿ©©§©¥¨©¦§¥©§¨©¨¥£¨Ÿ
øLàå ,eðúîçðòp äîe eð÷ìç áBh äî eðéäôi äîe eðìøBb íé ¤¨¨¥§©§¥©¤§¥©¨¦¨¥©¨¨

ëfL ,eðúMøéì eðéLecçå úBøBz epnî LøéøLà ,älàëå älàk íé:!eðé §ª¨¥¤¨¦¦©¦¤§¦¦¨¥¤§¨¥¤©§¥
ì)èå÷é(äôåñá ,æ ùãåç ùàø úåëìä é

(רל"י).נ . עת. באותה  כן  גם  שנאמרה  שיחה  תנ"ד סימן ג ' בחלק  להלן ראה



ב ' קד ׁש\חלק ׂשרפי ׂשיח מב  ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ ֶ ֵ

T תקנדt

k ...Èáz äæ ìkî íbìa øLà úBãBà ìò ÷Bçøî ïéúaMä ìéøîâaL ¦©¦¨¤¨¦¥¨©£¤§¥©©¨¤¦§©
äL ïBøçàä úaMä àeäå ,äkðçäa Bì äúéîéiç éLBãwä åé,íé ©£ª¨§©©¨¨©£¤¨§¨¦¥©¨©§¦
øetkä íBé úlôúa ì"æ ú"ðøäBî æà ÷ñò'àð çìq'ä úlòôa àeäL ,íé ¨©¨£©©©¦§¦©©¦¦¤¦§ª©©§©¨

älòúðå Lbð Ck øçàå ;äæì CiMä(Baø øBàîa ÷lzñðå)aúLøt å"àå íBé ©©¨¨¤§©©¨¦©§¦§©¨§¦§©¥¦§©§¨¨¨©
å ,Lbiåa BúîLð äàöéÁ'pe'Ôä 'nLBãwä BîL øtñîaL çåìñì äaø'k)é ©¦©§¨§¨¦§¨§©©©§¤¦§Ÿ©¤§¦§©§©¨¦

('ïúð' BîL øtñîk úBìBò "çåìñì äaønä ïepç" úBázä:ñ äðåáúå äîëç)(à ïîé ©¥©©©§¤¦§Ÿ©§¦§©§¨¨

T תקעבt

Lðà eáúkL ázëî CBzî:ú"ðøäBî úe÷lzñä úBãBà eðîBìL é ¦¦§©¤¨§©§¥§¥¦§©§£©©

˙ÏÁ˙‰Âìçä BúeLéàöBîa äúéäkðç úaLáe ;õwî Lã÷ úaL é §©§¨©£¦¨§¨§¨¥©©Ÿ¤¦¥§©©£ª¨
íãBwä סä äæ ,äøBz øîBì 'úBãeòñ LìL'a ñðëpLkäé ©¥§¤¦§©§¨Ÿ§©¨¤¨¨

t ìò óà" :äøBzä úìçúäøîBì ätøç äfL é עk ,øîBà 'ïLøc ìòa' ìk é ©§¨©©¨©©¦¤¤¤§¨©¦¨©©©§¨¥
t ìò óà - äæøö ïë é:ïBLlä äæa øîàå ,"øîBì Cé‡"ÂÂ ËÏ‡Ê ¯ÈÔÒÈ ¤©©¦¥¨¦©§¨©§¤©¨¦¨§¦§
Ê ËÚÂÂ ÚÓ Ê‡ÈÏ ÔÊeÓ ËÚÂÂ ÚÓ Ôe‡ ,ÒÒBb ‡ Ôe‡ ˙Ó ‡ ÔÈÓ Ô‚Èc ËÈÈ ©¤¤©©¥©¥¤¤§¦§¦¦

Ùc eˆ ÒÈË È"¯È-biL eòãzL")äì ïîæ òéå ,ññBâå úî úBéäéíò ákLì çøëî äé ¦¦¦¤¥§¤©¦©§©¦§¥§¥§¦§¤ª§¨¦§©¦

ìâøä("úìcä ìà íé פãç" ìL äøBzä øîà øçàå .ìBãb àøBîa äæ øîàå ;é ¨©§©¦¤©¤¤§¨©¤§¨¨§©©¨©©¨¤¨¥

כסלו .ס . כ "ו וישב, פרשת

חפץ ע . ואני אמת, הוא  "האמת תקצ"ט: אלול ר"ח מיום במכתב לתרופה ' 'עלים ראה

הארץ , על לשכוב וההכרח פקודתי , יום יבוא סוף  כל סוף  כי לאמיתו, להאמת רק  ומשתוקק 

כי ואם  ותולעה ; רימה  עפר  נעשה  ויהיה  בהקבר יתבלה  והגוף  העיניים, על יניחו וחרסים

שם. עיין  וכו '", מזה לדבר עתה וליצנות חרפה  הוא

פיפ. על  ומתפחד מתיירא  שאדם והפחדים , היראות "בעניין  פ "ג : סימן הר"ן' ב 'שיחות ראה 

בסוף , שרק  נראה והדבר כלל, לו  להזיק  יכולים שאינם אדם  מבני  או  דברים מכמה  הרוב



קד ׁש ׂשרפי חנּכה ^ׂשיח מג  ָ ֻ ֲ ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ

aø"ïBòîL éì)èå÷éñ àî÷ é(àñ 'éðòîîëç úðeîàå úBöò ïéðòîe íéñtãì ïé ©¦¦§¥¦§©¥¤¡©£¨¦¥¦§©¦§Ÿ
øôñðòîe ,íéäzL dúeîìL øwò äìòîì äìBò äîLpäLk ïéähîì äé §¨¦¥¦§©§¤©§¨¨¨§©§¨¦©§¥¨¤¦§¤§©¨

ïk íbì)èå÷éðú éñ àðéñå æ 'é(çñ 'éä Ck øçàå ;,'eëå ãàîì ãò äçîNa äé ©¥§©©¨¨¨§¦§¨©¦§Ÿ§
,áBè íBé øðå ,úaL øð" :ïBLlä äæa øîàå ,úBøð øçà çìL Ck øçàå§©©¨¨©©©¥§¨©§¤©¨¥©¨§¥

ðò àeä - äkðç øðåðò ìò Bì LiL øîàå ;"ãçà ïélz äæ ïélz éìL ïé §¥£ª¨¦§¨¤¨§¨©¤¥©¦§¨¤¦¥¦¦¤
àìt ,úBëìäúBàìt é צà ÷ø" ,ì ïé"çk é ק. £¨¦§¥§¨©¥¦Ÿ©

¯Á‡Âaøì øîà CkLèìehî ïîçð éäæ ÷eñt ïéùàøá)(äð àî úé: §©©¨¨©§©¦©§¨¦§§¦¨¤
àeä øwòä" ;"eNòz íëì øîàé øLà ,óñBé ìà eëì"§¤¥£¤Ÿ©¨¤©£¨¦¨

cvì úeøM÷úä÷é:"íé ¦§©§©©¦¦

באמת, הדעת יישוב לו יהיה אז - הדלת אל ורגליו הארץ  על ושוכב נסתלק  כשהאדם

אדם  בני  מאיזה  מתיירא שהיה והפחדים היראות שכל האמת, ויראה עצמו על ויסתכל 

לו  יעשה מה כי  מהם, ופחדים  יראות לו  היה  ובחינם  והבל, שטות הכל היה כנגדו שעמדו 

ובשטותים  ימיו בהבל כילה בחינם אשר היטב יראה אז כי התאוות, לעניין וכן  אדם;

מוהר"ן' וב'חיי היטב"; היטב האמת  יראה  אז רק  כי  וכו ', לזה אותו הכריח  ומי כאלו, ובלבולים

אנשים  אלו  על עליהם: גדול רחמנות לי  יש  אנשים כיתות שני 'על ואמר : "ענה  שנ"ד: סימן

את מקיימים ואינם אלי המקורבים אלו ועל מתקרבים, ואינם אלי להתקרב יכולים שהיו

אז הדלת, אל  רגליו  עם הארץ  על מונח האדם שיהיה בעת עת, שיהיה יודע אני  כי  דברי .

קיים  שלא  או  אלי , להתקרב זכה  שלא  על מאוד מאוד ויתחרט היטב, עצמו על אתיסתכל

בעולם  דרגא  שום היה  לא - דברי את  ומקיימים אלי  מקורבים היו שאם  ידעו אז כי  דברי ,

אז". יועיל לא  אבל המדריגה; לאותה מביאם הייתי  שלא 

עודצ. [וראה  תקנא ); בסימן לעיל  (הובא  בסופה  ז' הלכה  חודש  ראש  הלכות' 'ליקוטי  ראה 

תקנ "ב]. וסימן קנ"ז סימן לעיל

צירל:ק . חנה מרת לבתו  ואמר מוהרנ "ת אז הוסיף  שגם תנד) סימן ג  (חלק  להלן  ראה

דאס אן צינדט זי ווי  אז ֹוי ּבענטׁשן : לעכט ּביים  האּבן  אינזינען זאל טאכטער  אידיׁשע  ָ ָ ְ ְ ִ ִ ִ ַ ְ ְ ְ ֶ ְ ֶ ַ ְ ָ ֶ ִ ְ ִ ָ ֶ ְ ָ ֶ ִ ִ ֶ ֶ"יעדע 

ע ֹולמ ֹות" אלע אין  לייכטן  א ֹור  רּבינ'ס דעם זאל אז ֹוי בעתלעכט , תכוין  ישראל בת "שכל - ֶ ְ ַ ָ ֶ ֶ ִ ְ ַ ְ ְ ִ ַ ֶ ָ 

של  אורו כן כמו יאיר מאירים , הללו שהנרות שכשם טוב): ויום שבת (לכבוד הנרות  הדלקת

(רל"י). העולמות". בכל רבינו 
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T תרעגt

a¯ÈðLèìeè ò÷Làaøì øtñ ,øòðéåì é'Bð÷æ BãBã'å Bð÷fL ÷çöé é ©¦©§¤§§¦¤¦¥§©¦¥¦¦§¨¤§¥§§¥
äø÷éaø íä àìä ,íéáö ãåc éçàå éaø åéî éìëéä ,é÷çNî eéíé ©§¨¦£Ÿ¥©¦¨¦§¦§¨¦©¦¦§¦¨§©£¦
a åcçé:àø÷pä ÷çNîa 'äkðç úàæ' íBéÓ Ë‡ËL ‡''Û¯‡„ ‡ ËÈ- ©§¨§Ÿ£ª¨§¦§¨©¦§¨©§¨¦©¨§

ò'.'øôëe øé ¦§¨

˜ÁNÓä äæîa äàð ÷çNî äéäL ãçé÷çNî eézáa Bpîæa íéñç éãéíé ¦§¨¤¨¨¦§¨¨¤¦§ª¨¤¨§©£¦¦§©§¨¥£¦¦
LðàåäNòî é÷Bçøäî Côäa)äL íéláî eé÷çNîe ípîæ íé÷çNî íò íé §©§¥©£¤§¤¤¥¨§¦¤¨§©¦§©¨§©£¦¦¦§©

ôì÷' - 'ïèøàw'äïìvì àðîçø 'íé ר(ä ,øiöî eéëøc Ba íéëìäîe íéðBL íéíé ©©§§§¨¦©£¨¨¦§©¨§ª¨¦§¨¦©£¨¦¦
òîëøcäå ,øôëì øéä íéâeña úBálLî eéëøc éëìäîe íéa íéúeãäé ¥¦¦§¨§©§¨¦¨§ª¨§¥§¨¦©£¨¦§©£

äå ;'ä úãBáòáeCk eâäpL øazñîe ;áø ïBøMëå äîëç äæì Cøöð äé ©£©§¨¨¦§¨¨¤¨§¨§¦¨¨¦§©¥¤¨£¨
áa ãBòk ,ì"æ ú"ðøäBî íð÷æ úéçàä éä íéø÷éä ì"pä íéâäBð eéíé §¥§¥¨£©©©¦¨©¦©§¨¦©©¨£¦

áa eàø øLà ìëk øác ìëa âäðìå úBNòì.íð÷æ úé ©£§¦§Ÿ§¨¨¨§¨£¤¨§¥§¥¨

BÓkøeôa ïëä íé÷çNî eéa åcçé íétL LB¯ÂLÁ‡''ÏÈáeÔˆa˜' §¥§¦¨§©£¦©§¨§£©§¥§¦§©§¨
tL ¯LÚÂ'ÏÈLòäå ïöawä ÷çNî'e 'LBøåLçà ÷çNî')('øéøkænäíé §Ÿ¤§¦¦§©£©§¥¦§©©©§¨§¤¨¦©ª§¨¦

ázëîaú"ðøäBî é ש: §¦§§¥£©©

בחנוכהר. לשחק  הצדיקים הקדמונים גם נוהגים "היו א': חנוכה  הלכות ' ב'ליקוטי ראה 

בשחוק  משחקין כי עבירה , לידי באין  עכשיו  הרבים שבעוונותינו אך היתר , של שחוק  במיני 

בשם  אשר אחד לכל "מהראוי ו': אות 'חנוכה' ערך  חסידים' ב'דרך  גם וראה איסור"; של

משחקים  בקול לילך ולא  וכו', לכך  ראויים ימים הם כי  יתברך, בתורתו  להתמיד יכונה  ישראל

אין אשר גמורה  קליפה  בוודאי  יש  'קארט' שבכל ה'קארטין', בשחוק  בפרט ושלום, חס  כלל

ממון הוא  הממון  וגם  ה ', יראת ממנו  נשכח בוודאי  השחוק  שבעת  מלבד בפה , להזכירם  ראוי

ה 'קארטן'. משחק  של הדבר  וחומרת בגנות חנוכה  על לוי ' ב'קדושת גם וראה  גזל";

לאשר ש . בקולי שמע  בני "ועתה  תקצ"ג: שנת תרומה  א ' מיום במכתב לתרופה ' 'עלים ראה

להרבות שצריכין נכנסין, אדר ימי כי בפרט דאפשר, מה  בכל עצמך  ותשמח אותך, מצווה  אני

שפיל', וחורף  ו 'קיץ  שפיל' ועושר ו'קבצן  שפיל' 'אחשוורוש  לעשות מעתה  ותתחיל בשמחה,
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ג'חלק ֵ ֶ 

T קמאt

‰p˙ÁaäL úçàîé íã÷ áìñøáa äúéø÷aä øBà ãò äëLîðå äkðçä é ©£ª¨©©¤¨§¨¦§©§¤Ÿ¤§¥©£ª¨§¦§§¨©©Ÿ¤
îiä âäðîkíää íé תøçàL æà âeäpëå ,ä äpúçä éeìî eéúà íé §¦§©©¨¦¨¥§©¨¨¤©£¥©£ª¨¨§©¦¤

ðzçîä ìkáì íéLa íúéâðáe äøéìk íò äðéä ììk Cøãáe ,øîæ éeé ¨©§ª¨¦§¥¨§¦¨¦§¦¨¦§¥¤¤§¤¤§¨¨
'øòîæòìw'ä øákðbðîä)ìëa íé(øîæ éòôéèøôáe ,äpúçä úçîOî íé §¨©§¤§¤©§©§¦¦§¥¤¤£¥¦¦¦§©©£ª¨¦§¨

äL óôBúîäò äéLwî ãàî ãò óéì BúBàáe ;BúãBáò éäpúçä ìL äìé ©§¥¤¨¨¨¥©§Ÿ¦Ÿ¦£¨§©§¨¤©£ª¨
ä ì"pää BîML óôBúîä äéò á÷òé äéøèñ øòîæòìwä ìäðîe ,ãàî óé ©©¨¨©§¥¤§¨¨©£Ÿ¨¥§Ÿ§©¥©§¤§¤¨©
ðôa Bìçúäå ,åé:øòîæòìwä ìäðî Bì øîàå ,úBkáì óôBúîä ìé §¨¨§¦§¦©§¥¦§§¨©§©¥©§¤§¤

"tL Ôe‡ - Ët‡ÎÚ‚ LË‡t ‡ ,Ï˜�ÚÈ¯Ù ÏÈÈ- "!C‡ÏÈ"èñ ,á÷òéäøé ©§§§©©§¤©§§¦§¥©©£Ÿ§¦¨
."!äçîNa ïbðúe - zìa÷¦©§¨§©¥§¦§¨

d˙B‡·eðzçîä úà eelL úòa úiìòa ú"ðøäBî æà ääL íé,Búé §¨¥¤¦¤©§ª¨¦¨¨¨£©©©£¦©¥
îìúåaø Bãéàî éì øééæà eøáòLëe ,Bìöà ãîò øòëòìa aé §©§¦©¦¥¦¥§¤¤¨©¤§§¤¨§¨

eìîäa úçz íéòeãiä úeøøBòúää ïebð úòeðz úà eðbð ú"ðøäBî úé ©§©¦©©¥£©©¦§¤§©¦©¦§§©¨©
ðøäBîe ;eðìöàaøå ú"àî éì øééaøå ,ïebpä úòeðz úà eòîL aéàî éøé ¤§¥£©©§©¦¥¦¥¨§¤§©©¦§©¦¥¦

ìéäL aéàúä ïbðî ìòa äéøúBpîe" úBázì äæ ïebð úòeðz æà óëz íé ¥¤¨¨©©§©¥¦§¦¥¤¨§©¦¤©¥¦©
p÷ð÷pLBMì ñð äNòð ,íé"íéôá)(äëåðçì 'øåö æåòî' èåéãenì àeäL , ©§©¦©£¨¥©©¦¤¦

t ìò óàL ,íeöò úe÷fçúäøçäL éðåiä eànèå eáéðîMä ìk úà íé,íé ¦§©§¨¤©©¦¤¤¡¦§¦§©§¨¦¤¨©§¨¦
ä úeøabúääåä àlL Ck ìk ä÷æç äúéä äéìãäì Càé,äøBðnä úà ÷é §©¦§©§¨§¨£¨¨¨¨¤Ÿ¨¨¥©§©§¦¤©§¨

וצחוק ". שפיל מיני  ושאר

(רל"י).ת . מאוחרת. בשעה  נערכת היתה החופה כי
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k àöîð àìåèònî Cà - ìBãb ïäk ìL BîúBça íeúç ïîL èòî íà é §Ÿ¦§¨¦¦§©¤¤¨§¨¤Ÿ¥¨©¦§©
äð øúBpä ïîLøöiäL óàL ,LBãwä eðaø ìL ãenlä eäæå ,äkðçä ñð äé ¤¤©¨¦§¨¥©£ª¨§¤©¦¤©¥©¨¤©¤©¥¤

çå òøäúBìéànèî åéçBnä ìk úà íéàeä úe÷fçúääå äçîOä Cà ,ïé ¨©§¥¨§©§¦¤¨©¦©©¦§¨§©¦§©§
ãòL äMãwä èòîc èòîa óàäå ,ãçàå ãçà ìëa àöîðå àîèð àì ïéeðé ©¦§©¦§©©§ª¨¤£©¦Ÿ¦§¨§¦§¨§¨¤¨§¤¨§©§

p÷ð÷ øúBpîe'k ,'íéäðî Ck éãçàå ãçà ìëaL ,BîìBò úà Cøaúé íMä âé ¦©©§©¦¦¨©§¦©¥¦§¨©¤¨¤§¨¤¨§¤¨
äiL çøëîà Ba äéèòî çëa Cà ,èòîc èòî àeä íà elôà ,áBè äæé ª§¨¤¦§¤¥¤£¦¦§©¦§©©§Ÿ©§©
äé íà ,äæòa áeLç äéðéæà - epnî ätøé àìå åéìk ìò óBqa øabúé é ¤¦¦§¤¨§¥¨§Ÿ©§¤¦¤£©¦§©¥©©¨

å ,òøääépLBMì ñð äNòð' äéå ,'íéå øæçéìkä ïwúé א. ¨©§¦§¤©£¨¥©©¦§©£Ÿ¦©¥©Ÿ

¯eac‰Óeäð ì"pä øòîæòìwä ìLôa øeâMä úe÷fçúää øeac äéLðà éé ¥©¦¤©§¤§¤©©¦§¨¦©¦§©§©¨§¦©§¥
:eðîBìLtL Ôe‡ - Ët‡ÎÚ‚ LË‡t ‡"¯Ù ÏÈÈ"!C‡ÏÈä ,eðé §¥©©§¤©§§¦§¥©©§

t ìò óàLìa÷nL éèñ íéçøëî ,äøéæçäì äàìä íéLîäìe ãîòî ÷éCé ¤©©¦¤§©§¦§¦¨ª§¨¦¨§¨§©£¦©£¨§©§¦
.'ä úãBáòa çîNìå ïbðì§©¥§¦§Ÿ©©£©

¯ÙÒaðáà''ìæøa äéù)ñå úåçéøåôéáøî íé(ìè úåà åðéáîòk äNòî àéäæ ïé §¥¤£¨¤¨©§¤¥¦©£¤§¥¤
:øîàå eðaø íiqLå ,eðaø ìöàÔe‡ - Ët‡ÎÚ‚ LË‡t ‡" ¥¤©¥§¤¦¥©¥§¨©©©§¤©§

¯ÙÈ- "!Ët‡Ï˜Ú‚ C‡ÏÈt ìò óà"èñ zìawL éóôBúì Epä áiç - äøé §¥©¤§©§©©¦¤¦©§¨§¦¨©¨¦§§¥
"!äçîNa áeL ב: §¦§¨

לשושנים 'א. נס  נעשה  קנקנים  'ומנותר בחינת  "וזהו  ט"ו : אות ו' שבת הלכות' ב'ליקוטי ועיין

לחזור  גדולה  תקווה  לו  יש  - הקדושה מהאמונה  טובה  נקודה  איזה  בו  שיש  זמן  שכל  וכו',

(רל"י). וכו '". הכל ולתקן

האדם ב . יפסיק  זה  ידי שעל וסטירות מכות להאדם ליתן הוא דבר הבעל של עניינו  כל כי

ואח  ממנו  מתפעל אינו האדם אם אבל ה ', בעבודת ועוד עוד אזימלעשות סטירה שקיבל ר 

ומצוות ותפילה בתורה  ה ', בעבודת והלאה הלאה  לעסוק  בשמחה, לתופף  ממשיך הוא 

דבר  שהבעל אחר תיכף  אם  גם דבר. להבעל סוטר הוא  בזה  יכולתו, כפי  טובים ומעשים

בדברי יתברך השם לפני שיחתו מיד מפרש  אזי  ליצלן , רחמנא  והכשילו  שהפילו לו, סטר

עדיין ואני  ממני , עושה דבר הבעל מה  ראה עלי, רחם עולם, של ריבונו ותחנונים: פיוס 
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T רלזt

זצ"ל  מ�
לט�ין  נחמן  ר�י ה
תיק יד  מ�תב ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌�[הע�ק

מקוה] טבילת  זהיר
ת  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌�◌ְ◌ִמ#ד "ת 

zÚÓLÈtî úçà íòtøBî éäæ úlãâa ì"æ ú"ðøäBî éáè úeøéúBìé ¨©§¦©©©©¦¦¦£©©©¦§ª©§¦§¦
z äå÷îîøäæpLkL ,ãéáèa íéíBé ìëa] äå÷î úBìé גeðúå÷z ,[ ¦§¤¨¦¤§¤¦§¨¦¦§¦¦§¤§¨¦§¨¥

äL äNònäå .íãàä ìò øáBòM äî ìk ïwzúiL ÷æçä Ck äé:äé ¨¨¤¦§©¥¨©¤¥©¨¨¨§©©£¤¤¨¨¨¨¨

˙aLaðL ,ïè÷ èøôì ä"øú úðL äkðçàöé ,Búe÷lzñä íã÷ úBòeáL é §©©£ª¨§©¦§¨¨¨§¥¨Ÿ¤¦§©§¨¨
äø÷zä ìôð øLà Lã÷ úaL ø÷a úøîLàa ìB÷øBwL)ïéÏÚËÒ"ÚÈ §©§Ÿ¤Ÿ¤©©Ÿ¤£¤¨©©¦§¨¤¦§¤§¤

Ï‡Ò"tÈ(àå ,õçønäaìå ìaèì øLôà é;Lã÷ úaL ãBáëì äå÷nä ìà Cìé ©¦§©¤§¨§¦¤§¨¦§Ÿ§¥¥¤©¦§¤¦§©©Ÿ¤
àäLk Ck øçà Càk ,øácä ïë àì øLà òãBð íBiä øéàa ìôð éúBiåæ äæé ©©©¨§¤¥¦©©£¤Ÿ¥©¨¨¦¨©§¥¤¨¦

ä ïëå ,äå÷näî ÷Bçøìaèì ì"æ ú"ðøäBî eðaøå eðøBî eððBãà CìäL ,äé ¨¥©¦§¤§¥¨¨¤¨©£¥¥§©¥£©©©¦§Ÿ
Lðà ìëå ,äå÷näaLðà eðîBìL éòä éäå÷näa ìaèì ïk íb eëìä øé §©¦§¤§¨©§¥§¥©§¥¨¦¨§©¥¦§Ÿ§©¦§¤

ëäå äå÷näî àaLk æàå .Lã÷ úaL ø÷a ãBáëìúlôúì Bîöò úà ïé ¦§Ÿ¤©©Ÿ¤§¨§¤¨¥©¦§¤§¥¦¤©§¦§¦©
øçLðôì eðãîò 'eëå úBðaøwä íãBwL úBëøaä øîàå úéçúäå ,åéìé ©£¦§¨©©§¨¤¥©¨§¨§¨©§§¨¨§¦§¦

ì äëæ øLà ìò 'äì úBãBäìáèì Cìéçäå ,äå÷î úBìéäæa Bîöò úà äé §©©£¤¨¨¥¥¦§¦¦§¤§¤¡¨¤©§¨¤
ä øákL øîàå ,ãàî ãàîì ïëeî äéàø÷pä øäpäa Bîöò úà ìaèì Cìé §Ÿ§Ÿ§¨©¤§¨¨¨¨¥¥¦§Ÿ¤©§§©¨¨©¦§¨

"‚ea"çøwä úçz áìñøáa íL CìBäLøBwL)ïé"Ú˜�‡Ï‡Ù"(k ,äðMa æà é ¤¥¨¦§©§¤©©©¤©¤¦©©§¤¦¨©¨¨

ומכניע מנצח  הוא  אלו  בדיבורים אזי - וכיוצ "ב שלם ובלב באמת אותך  לעבוד רק  רצוני

החשיבות גודל כלל להשיג  אפשר אי  גשמי, בגוף  שנמצאים העולם , שבזה  רק  דבר ; הבעל את 

(רל"י). התבודדות. של

גם ג . וראה תרע "א ); בארדיטשוב (בדפוס  או"ח הלכות' 'ליקוטי  בהקדמת הגירסה  היא כך

מטהרת שהיא במקווה , הטבילה במעלת מאוד "הפליג תרנ "ו): (ירושלים דפו"ר  אור ' ב'כוכבי

מה בכל לעולם תקווה  לו יש  - יום בכל  בזה  רגיל להיות מאוד שחזק  ומי הטומאות, מכל

עליו ". שיעבור
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ä øák úàfäø÷ äkðç úaLa äéä øáëe úBìBãb úeøéøäpä Lø÷ð äé ©Ÿ§¨¨¨§©©£ª¨§¦§§¨¨¨¦§¨©¨¨
aîe ,ì"pää 'âea'äì Búét ìò óàå ,úö÷ ÷Bçø äéä øákL øîà ïë éäé ©©¦¥§©¨¨¨§¨§©©¦¥¨©¤§¨¨¨

ì ïëeîøæa øäpäa ìaèìå CìéúBòeðz íöòîe ,úeæéäNòL úBLBãwä åé ¨¥¥§¦§Ÿ§©¨¨¦§¦¥Ÿ¤§¨©§¤¨¨
ä äìBãb úeáäìúäa æàä øákL øeøa äàøð äéBîk Cëì ïnæîe ïëeî äé ¨§¦§©£§¨¨¨¦§¤¨¤§¨¨¨¨§ª¨§¨§

ãâa úà èLôìå ì"pä øäpä ìà õeøì ,øîàLøæa åéâlãìe äîeöò úeæé ¤¨©¨¤©¨¨©©§¦§Ÿ¤§¨¨¦§¦£¨§©¥
ãBäå çáL ïúðå .ìaèì 'ò÷ðàìàô'ä CBz ìà õt÷ìåCøaúé íMäì äé §¦§Ÿ¤©©©§¤¦§Ÿ§¨©¤©§¨¨§©¥¦§¨©

ä øLàì øLôàa äéLðà ìk íb eëæå ,äå÷näì Cìéòä éãBáëì ìaèì øé £¤¨¨§¤§¨¥¥§©¦§¤§¨©¨©§¥¨¦¦§Ÿ¦§
øeac änk ãBò øaãå ;Lã÷ úaL ø÷aLnäîe úeiçäî íéLiL Lôð úáé Ÿ¤©©Ÿ¤§¦¤©¨¦¦¥©¦¥©§¦©¤¤¤¥

áhäî Bìîe ,ãàî ãàîì ãò äå÷î úBìéäiL éáèa ÷æç äéäå÷î úìé ¥©§¦¦§¤©¦§Ÿ§Ÿ¦¤¦§¤¨¨¦§¦©¦§¤
îzäé ,ãéà äéäiL Céàcåa - äé'äå÷î' úáz äpä" :øîàå .ìkä ïwúé é ¨¦¦§¤¥¤¦§¤§©©§©¥©Ÿ§¨©¦¥¥©¦§¤

ðL Bì LéLeøt éäå÷z ïBLì - 'à :íéáeúkL Bîk ,)îøé(âé æé äéäå÷î' ¥§¥¥¦§¦§¨§¤¨¦§¥
î äå÷î' ïBLì - 'á ,''ä ìàøNéáeúkL Bîk ,'íéùàøá)(é à úéäå÷îìe' ¦§¨¥§¦§¥©¦§¤¨§¦§¥

näné àø÷ íéðL" :øîàå äðò ;"'íéLeøtä éãçà íä älàä íé דCà , ©©¦¨¨©¦¨¨§¨©§¥©¥¦¨¥¤¥¤¨©
äiL ÷øåøäæð eéáèa íéî äå÷î úBìéíé הãé ìòå ,äé äæ éìkä ïBëð äé §©¤¦§¦§¨¦¦§¦¦§¥©¦§©§¥¤¦§¤¨©Ÿ

åìò øáòM äî ìk ïwzúé."åé §¦§©¥¨©¤¨©¨¨

„BÚaä" :øîàå äðòk ,úàæ ìò àìôð æîø eàøe eèé,àøæòa àBìä é ¨¨§¨©©¦§¤¤¦§¨©Ÿ¦£§¤§¨
Lða eìLëpL Bì òãBpLkäøî ÷òöå ïìvì àðîçø úBiøëð íé §¤©¤¦§§§¨¦¨§¦©£¨¨¦§©§¨©¨¨

áeúkL Bîk ,úàæ ìò(å è àøæò)zLa'zîìëðå éøäì é÷ìà íéðt éé ©Ÿ§¤¨Ÿ§¦§¦§©§¦§¨¦¡Ÿ©¨©

כ '.ד. אות ד' כלים הכשר הלכות' 'ליקוטי  ע"ב; פ "ה יומא גמרא ראה

על ה . שנמשך  בחוש  רוב פי על שמרגישין "כמו כ : ד כלים הכשר הלכות' 'ליקוטי ראה

ומעשרות תרומות שם הקדושה "; המקווה  טבילת  ידי על דקדושה  וחשק  חיים  רוח האדם

ומינות אפיקורסות בו נזרקה  שלא  ישראל בכלל שהוא  אדם  איזה  נתפוס  אם "בוודאי ב: ג 

יתברך  אליו לשוב כדי  יתברך ה ' בשביל דבר איזה לעשות רוצה אם וכו' אותו נשאל אם

מדברים  בזה וכיוצא במקווה  לטבול לילך  או  לצדקה  פרוטה  ליתן או גמרא דף  ללמוד כגון 

ט'. אות  ד' הריח  ברכת  שם וכו '"; הן מלא  בפה ישיב בודאי  האדם את המקדשין
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ìàtà÷a Ck øçàå ,'Eéúk 'é ìèéáé(á ÷åñô íù)ðëL ïòiå' :ïá äé ¥¤§©©¨§©¦§§¦©©©§©§¨¤
çéì äå÷î Lé äzòå 'eëå eðìòî eðçðàå 'eëå ìàé'úàæ ìò ìàøNé §¦¥§©£©§¨©§§§©¨¥¦§¤§¦§¨¥©Ÿ

k ;ì"päì æîø ,'äå÷î' ïBLìa úàæ øîàå - øácä ïwzúiLCà é ¤¦§©¥©¨¨§¨©Ÿ¦§¦§¤¤¤§©©¦©
äiL ÷øåøäæð eéáèa íé,ìkä ïwzúiL 'äå÷z' Lé - 'äå÷î' úBìé §©¤¦§¦§¨¦¦§¦¦§¤¥¦§¨¤¦§©¥©Ÿ

äé ïk ïîà"ïBöø é ו: ¨¥¥§¦¨

z˜zÚ‰ ‰Ê˙e‰ „È ·˙kÓ Èa¯ ˜ÈÚa ·LBi‰ ÔfÁ ÔÓÁ� È·a Ô‡Óe‡ ¯È˙È ¤¤§©§¦¦§©©©¨¦©¦©§¨©¨©¥¨¦©§¥
Ï"Ê e�a¯ ÏL LB„w‰ L¯„n‰©¦§¨©¨¤©¥©

T רעחt

‰NÚÓäLäL úòa eðaø øîàL ,äkðça Bà úBòeáLa äéìà áLBé äé ©£¤¤¨¨§¨©£ª¨¤¨©©¥§¥¤¨¨¥¤
Lðà íò ïçìMä:eðîBìL é‡ Ò‡„ Ë‡‰ ¯ÚÂÂ"Ê ÔÈ˙efÚ ‡Ê‡ CÈ ©ª§¨¦©§¥§¥¤¨¨¦¦©©©

a Ôa‡‰ eˆÈÓ ÈÈË ÔÈ‡ !?ÔÏvÏ ‡�ÓÁ¯ ¯e‰¯‰ ‡ LÈÓ CÈÈ� ÔÈËÈ ¨§©©¦©¦§©£¨¨¦§©¦¥¦
¯‰ÚLË� ,¯Ú�È� ,¯Ú·ÏÒ¯a ËÈÏtÚË ËÈ"¯Ú˜Èîì" -úefò Bîöòa Lé é §¤§¦¤¦§©§¤¤¦¤§¦¤§¦¥§©§©
äiL BækðçìLa Bì äéà !?ïìvì àðîçø øeäøä épðéLðàì ïekúî éé ¨¤¦§¤§ª§¨¦¦§©£¨¨¦§©¥¤¦¦§©¥§©§¥
øäòLèLðàì àìå ,ïéLðàì àìå ,áìñøa éìtòè éè'å - "÷éååàäøé'òöé §¤§¦§Ÿ§©§¥§©§¤§Ÿ§©§¥¤§¦§¦§¨¦¤
kæä àìáä Ckîe ;øéLðà eðéî eðîBìL éàä BúBà àeä ék ,Léä éíL äé Ÿ¦§¦¦¨¥¦©§¥§¥¦¨¦¦¨¨¨
hî ãçàååàäøéä àlL òöéa íBìL Bì äézLk úéðL éeðaø í÷ óëúå .íé ¤¨¦¦§¨¦¤¤Ÿ¨¨§©¦¦§¥¨¦§¥¤¨©¥

àäå ,Bøãçì ñðëðå ïçìMä ïî,ãàî äaøä äëáe çútä ìò ãîò ì"pä Lé ¦©ª§¨§¦§©§¤§§¨¦©©¨©©©¤©¨¨©§¥§Ÿ
Lðà íâåèáäL ãò ,Bãòa eðaøî eL÷a eðîBìL éøæçiL çéáìBúé §©©§¥§¥¦§¥©¥©£©¤¦§¦©¤©£Ÿ§¥

åìLéða íò ãiî íéá é:Búé §©§¦¦¨¦§¥¥

עייןו. בבוקר, יום בכל במקווה לטבול שטוב משמע  כ "ד אות ג ' גרים  הלכות' וב'ליקוטי 

(הראשון) מוהר "ן ' 'אנשי חלק  אור' ב'כוכבי כמבואר בוקר בכל לטבול מוהרנ "ת נהג וכן  שם,

שלומנו . אנשי נהגו  וכן ט"ז, אות 
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Tתקהt

kÈzòîLé זîé úðîMLìBãbä ïäkä ìL úBàfä äðîL ãâðk íä äkðç é ¦¨©§¦¤§Ÿ©§¥£ª¨¥§¤¤§Ÿ¤©¨¤©Ÿ¥©¨
aøetkä íBéíé ח:ì)èå÷é(â úåà â äëåðç úåëìä é §©¦¦

T תקוt

‰eÈâäBððBîãwä íb íécvä íé÷éîa äkðça ÷çNì íéðéìL ÷BçN é ¨£¦©©©§¦©©¦¦§©¥©£ª¨§¦¥§¤
úBðBåòaL Cà ;øzäaøä eðéàa åLëò íéì ïéãék ,äøáò é÷çNî éïé ¤¥©¤©£¥¨©¦©§¨¨¦¦¥£¥¨¦§©£¦

:øeqà ìL ÷BçNaì)èå÷é(à äëåðç úåëìä é ¦§¤¦

T תקזt

e¯tÒðôìcväî ãçà ìò ì"æ eðaø é÷éäL úe÷ácä ìãbnL ,íéBì äúé ¦§¦§¥©¥©©¤¨¥©©¦¦¤¦Ÿ¤©§¥¤¨§¨
úBãb ìò ïîMä äìò äkðçä úBøð ú÷ìãäa- CtLðå åé·B¯Ó Ê‡" §©§¨©¥©£ª¨¨¨©¤¤©§¨§¦§©©¥

‡ ¯Ú Ë‡‰ ˙e˜·c„ ÔÒ‡‚Ú‚¯ÚaÈB‡ Ôe‡ ÔÓL È"ÔÒ‡‚Ú‚ÒÈeðaø äðòðå ; §¥¨¤¦¤§¤¨§¦¤¤§¤¨§§©£¨©¥
:øîàåÓ Ê‡"¯b ¯ÈÈÊ ÔËÈ¯Ù ÔeÙ Ô‡ CÈ� Ò‡„ ËÓe˜ ,¯ÚÈBÊ‡ ËLÈÈ §¨©©¦§¥§¦¨§¦¤§¨¦§©
ËÒ‡‰„ ‚È"C‡Ê Èëî eðàLk" -ðéæà ,íãwî eðîöò íéøácä àa àì é ©§¦¦©§¤¨§¦¦©§¥¦Ÿ¤£©Ÿ¨©¨¨

"Ck ìk øòñð ïôàa ט: §Ÿ¤¦§¨¨¨

הקדוש .ז. מרבינו זאת ששמע  לומר  שכוונתו קצת נראה 

סבריח . הלל "בית ל"ב: אות ז ' חודש  ראש  הלכות' ב 'ליקוטי גם וראה  בזה; שביאר מה שם  עיין

ביום  הגדול הכהן  של ההזאות שמונה בבחינת הם חנוכה  ימי  שמונה כי מורידין , ולא  בקודש  מעלין

חנוכה אבל וכו ', וכו ' ואחת' 'אחת  כך ואחר מ 'אחת' תחילה  שהתחיל קדשים , בקדשי  הכיפורים

עמוקות טובות בעצות  נתגבר הגלות, באורך ואפילו  ממשלתם, בתוקף  שגם  הנס  נפלאות עיקר 

מאיזה שיוכל, מה  מכל להתחיל צריכין מאז כן  על אחד, כל שנפל ממקום יתברך  אליו להתקרב

נפלאות. ותראה  שם עיין מורידין ", ולא  בקודש  מעלין  בחינת שזהו שהוא , כל ותיקון טובה  נקודה 

אומריט . במעשהוהיו הנאמר הכהן אהרן של  בשבחו  שנרמז מה  שזהו  שלומנו  אנשי  ם
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ÌbäLðàL äNòî íòt äéðôì eøtñ eðîBìL éãçà ìò ì"æ eðaø é ©¨¨©©©£¤¤©§¥§¥¦§¦§¥©¥©©¤¨
cvä÷éúBøð ú÷ìãäa äàìôð úeøøBòúäå úeáäìúä Bì LiL íé ©©¦¦¤¥¦§©£§¦§§¦§¨¨§©§¨©¥

àL íeMî äfL øîàå eðaø äðòðå ,äkðçääðMä ìëa Lcçúî Bðé י- ©£ª¨§©£¨©¥§¨©¤¤¦¤¥¦§©¥§¨©¨¨
ÂÂ"È�‡a ¯Ú ÏÈÈÊ ËÈ� CÈ"¯‡È ı�‡b ‡ ËLÈ: ©¤©©¦¦§©©§¨

T תקחt

¯ˆÎÈÌÈäì eðà÷ñBò úBéú"ðøäBî eðaøå eðøBî eððBãà äNòL Bîk íé §¦¦¨¦§§¦§¤¨¨£¥¥§©¥£©©
cö øëæä äkðç øçà óëzL ,äëøáì ùBã÷å ÷éðòa ÷ñBò äéïé ¥¤©¦§¨¦§¨¨¤¥¤©©£ª¨¨¨¥§¦§©

øetk ,íéôì éøác éì"æ eðaø é כøeôa] äzòìkî äìçúä àeä [íé ¦¦§¦¦§¥©¥©©¨§¦©§¨¨¦¨
:úBìçúäúð)ãö áé(â"îøú á øãà ùãåç ùàø áøòî áúëî ,÷é ©§¨

T תריt

¯Ó‡Óå'äéä"ñ÷ú úðL äkðç úaLa øîàð 'õwî é לå ;änk Lé ©£©©§¦¦¥¤¡©§©©£ª¨§©§¥©¨

שינה", שלא  אהרן  של שבחו "להגיד שם: ופירש "י  אהרן " כן "ויעש  ג ): ח  (במדבר  המנורה

היה ולא  נפשו, ותשוקת לבבו תבערת את במידה לקבל כלים לו  שהיו  שבחו , שזהו והיינו 

ליפל). לייב הירש  (ר' התלהבותו . לרוב המנורה נופלת או השמן נשפך

יום י . השנה  ראש  דהינו השנה, כל של הזמנים סדר  "כל פ "ט : סימן  מוהר"ן' 'חיי  ראה

פסח  עשר, חמישה  לו, ומקודם ופורים . חנוכה עצרת  שמיני  רבא  הושענא סוכות כיפורים

בזה אשכנז  בלשון ואמר מקודם. כמו  אני  אין הזמנים מאלו וזמן זמן בכל וכו '. שבועות

פריער"הלשון : וואס  דאס  ניט אי" ּבין צייט די  ק ּומט סע שבכל "אז  היה, מדבריו והמובן  . ַ ֶ ְ ִ ַ ִ ִ ִ ָ ָ ְ ִ ֶ 

הזמנים  באלו  יתברך  השם את עובד ואינו לגמרי, חדש  ודעת השגה  על בא הוא  הזמנים אלו

השגה על בא הוא ושנה שנה בכל רק  שעברו, בשנים הזמנים באלו כבר שעבד העבודה  עם

הנרות מדליק  הייתי אשתקד של בחנוכה  הזמנים. באלו חדשה  עבודה  לו  ויש  לגמרי , חדשה

וכו '". אז שנאמר התורה של בכוונות חנוכה  הנהגות ושאר

ע "ד.כ . סימן תנינא  ליקוטי

אניל . אמר : הזאת , התורה  שאמר "אחר  הנ "ל: התורה  בסיום מוהר "ן ' ב'ליקוטי עוד ראה 

בוצינא ולאדלקא  קודשא  רבות משח לאמשכא בחינת  חנוכה , נר מדליקין איך  עתה אמרתי 
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øetñ änëåàìôð íéðòî íéà Cà ,øîànä äæ ïéðé÷a éìk íäa é §©¨¦¦¦§¨¦¥¦§©¤©©£¨©¥¦¨¦¨¤¨
Ck מ:ñ äîëçì úåàøôøô)(ãð ïîé ¨

T תרפאt

e�a¯èewìa àáenä øîànä úà Bøîàa LBãwäðz éñ àðéçút ,'á ïîé ©¥©¨§¨§¤©©£¨©¨§¦¥¦§¨¨¦¨¨©
" :øîàåîéîé íä äkðç éøáãa ÷c÷ãì LiL øLàîe ;"äàãBä éåé §¨©§¥£ª¨¥§¥¨¨¥£¤¤¥§©§¥¦§¨¨
tî eàöé øLàøáãa Bîk LBãwä åéàø÷î é נ,z÷c÷czáLçå éúà íb é £¤¨§¦¦©¨§§¦§¥¦§¨¦§©§¦§¨©§¦©¤
úàöîe ,úàæàøå éúék é' éÓÈ‰ke�Á È' øtñîa 'ÔÓÁ�:'eëå ììBkä íò ' Ÿ¨¨¦§¨¦¦¦§¥£¨§¦§©©§¨¦©¥§

áëåë)áå äîëç ,øåà é(åë úåà äðé

T תרפבt

‰ÊÂçaúBðeka øàánM äî úðé סøvLëéelîì íBé ìëa ïeëì ïéìL ãçà é §¤§¦©©¤§Ÿ¨©©¨¤§¦¦§©¥§¨§¦¤¨¤
äàäà' ïeëìe ,ä"éîòt ä"éäà íéâa - 'ä"éíBé ìëáe ,'úîà' äiøèîé ¤§¤§©¥¤§¤§¨¦¤§¤§¦©§¦¨¡¤§¨

קודש  משחת שמן קנד), בהעלותך  קד, פח, אמור לז, שמיני ז , ויקרא  לא, בראשית (זוהר

הנ "ל, זיכרון בחינת שהוא  הנ "ל, הדעת הגדלת בחינת היינו כידוע . הדעת, שהוא  ל), (שמות

בזה אשכנז  בלשון [רבינו ] אז "אמר זו: תורה על הליקוטים' 'בביאור וראה  יותר"; ביאר ולא 

לעכטל "הלשון: חנּכה  א  אן  צינד  מען  אז ֹוי ווי  געזאגט איצטער  הא ּב עוד."אי" שם עיין , ִ ָ ִ ְ ֶ ֶ ָ ְ ִ ַ ֶ ִ ְ ָ ַ ֲ ֻ ָ ֶ ְ ְ 

אזמ . שהזכיר ז"ל נתן רבי  מהרב "ושמעתי שלא): סימן  לעיל (הובא  בהמשך  שם ועיין

לעניין בזכרוני  ואין הרגל; גידי מקיזין הראש  כאב לרפואות  שלפעמים מה  מעניין ז"ל רבינו

זאת". סיפר מה

שיכולים נ . אמר בעצמו, הקדושה  בלשונו שנכתבו  "התורות שס "ב: סימן  מוהר "ן ' ב'חיי ראה 

הדברים  וכופל חוזר  הוא לפעמים כי  הרבה; כוונות  שם יש  כי  במקרא , כמו בהם  לדקדק 

אמר  גם  גדולה. כוונה שם יש  כי בזה, לדקדק  שם יש  ובאמת צורך, ללא  שהוא  שנדמה 

הלשון הקדושה, בלשונו  שנכתבו הואשהתורות ועיקר כלליות; הוא  כי  מסוגל, הוא בעצמו 

שיש  הנסתרות מלבד ומאמר, מאמר מכל מהם היוצא  טובות ועצות טובות וההנהגות המוסר

בליביה". דמשער  מה  כפום  חד כל אם כי בכתב, יותר  לבאר אפשר ואי  כנ "ל. וכו ' וכו' בהם

ד'.ס . פרק  ופורים חנוכה  שער חיים' עץ  'פרי  ח'; דרוש  שמע  קריאת  הכוונות' 'שער  ראה
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Lîîëéelî ïéäà' ìL ãçà éîòt ä"éäà íéâa àeäL 'ä"é,'úîà' äiøèîé ©§¦¦¦¤¨¤¤§¤§¨¦¤§¤¤§¦©§¦¨¡¤
ðewz äðBîL íäå ,íL ïiòðBLàøä íéìz ìL íéëî øñéîçøc ïìéïiò ,é ©¥¨§¥§¨¦¦¨¦¦¤§¥©§¦¨§©£¥©¥

ä ,íLànä øBàä øwòL eðéìãîe øéça ,úîàä øBà àeä äkðç øð ÷éúðé ¨©§¤¦©¨©¥¦©§¦¥£ª¨¨¡¤§¦©
äàîòt ä"éäà] íéâa [ä"éøvL 'úîà' äiøèîéëéúðBîMî íBé ìëa ïeëì ïé ¤§¤§¨¦¤§¤§¦©§¦¨¡¤¤§¦¦§©¥§¨¦§©
îéðòä äæå ;äkðç éîòt äðBîL ìL ïétî eðòîL 'úîà' íéLBãwä åé §¥£ª¨§¤¨¦§¨¤§¤§¨¦¡¤¨©§¦¦©¨

' äøBzä úàæ øîàL øçà Bîöòaîéðòì äfî øacL ,'äkðç é.äøBzä úàæ ïé §©§©©¤¨©Ÿ©¨§¥£ª¨¤¦¤¦¤§¦§©Ÿ©¨

el‡Âîòt äðBîMäànä 'úîà' íéøéîé úðBîLa íéäðBîL íäL ,äkðç é §¥©§¤§¨¦¡¤©§¦¦¦§©§¥£ª¨¤¥§¨
àelîäà ìL íéàelî äðBîMä úBðeka íL øàáîk ,ä"é,øeàáa íé ¦¦¤¤§¤©§Ÿ¨¨©©¨©§¨¦¦§¥

àelî äðBîMä elààelî äLìL íä íLøLå íøwò íéäà éòeãik ä"é ¥©§¨¦¦¦¨¨§¨§¨¥§Ÿ¨¦¥¤§¤©¨©
äà íäL ,â"î÷ à"ð÷ à"ñ÷ íäLa ä"éãeéääa ïéôìàa ïéòeãik ,ïé ¤¥¤¥¤§¤§¦§¥¦§©§¦©¨©

àelî øwòLäà éøàLe ì"pä äLìL íä ä"éàelnä éôøöî íä íéíé ¤¦©¦¥¤§¤¥§Ÿ¨©©§¨¥©¦¦¥§Ÿ̈¦
àelî äLìMä elàå ;íL ïiòîì øàáîk ,íäîäà íéLøL íäL ä"é ¥¤©§Ÿ¨©§©¥¨§¥©§Ÿ¨¦¦¤§¤¤¥Ÿ¤

ça íä ,ìkäe÷ úLìL úðék ,ì"pä úîàä éäà àeä 'úîà' é:ä"é ©Ÿ¥§¦©§Ÿ¤©¥¨¡¤©©¦¡¤¤§¤
ì)èå÷éàìë úåëìä é(ãé úåà ã äîäá é

T תרפגt

¯ÓB‡ÌÈîà úòaL" øîànä úøéîéä ,è"ñ÷ú äkðç úaLa "äkðç éäé §¦¤§¥£¦©©©£¨§¥£ª¨§©©£ª¨¨¨
aø LBãwä áøä æàáà ì"æ äçîN éíLå ;ì"æ Bìöà eðaø é ¨¨©©¨©¦¦§¨©£¦©¥¤§©§¨

kæä äøBzaðòî eðaø øéðòîe ,äçîN ïéðòîe ,ïa ïéäæ" áeúkä ïé ©¨¦§¦©¥¥¦§©¦§¨¥¦§©¥¥¦§©©¨¤
"'eëå eðNònî e'ð'î'ç'ðéùàøá)(èë ä úéøîàî ìëa ïk Bkøãëe ,ænøì åé §©£¥¦©£¥§§©§¥§¨©£¨¨§©¥

øáãa ììëìåòîBMäî ãçà ìk íò æà äNòpä ìk úà BúøBz éøàáîk ,íé §¦§Ÿ§¦§¥¨¤¨©©£¨¨¦¨¤¨¥©§¦©§Ÿ¨
iç øôñaï"øäBî éñ)(öù 'éïiò ,íL ע: §¥¤©¥£©©¥¨

זקנינו ע . אמר  התורה  שזה  אצלנו "מקובל (כת"י): בארסקי שמשון  ב"ר נתן  רבי מכתב ראה 



ג ' קד ׁש\חלק ׂשרפי ׂשיח נד  ֶֹ ֵ ְ ַ ַ ִ ֶ ֵ

T תרצזt

ÏÚÂúàæ úîàa ïkk" äøBzä"íâäðé íîçøî éì)èå÷éðú éñ àðé(æ 'é, §©¥¤¡¤Ÿ©¨¦§©£¨§©£¥
ôkL íL øàánLøetkä íBé ìL 'àð çìq'ä éëBæ ïk íé,äkðçì ïé ¤§Ÿ¨¨¤§¦©§©¨¤©¦¦¥¦©£ª¨

"äðeîà - eò÷z" äøBzä äøîàpL äðMä dúBàa äøîàð äøBzä úàæŸ©¨¤¤§¨§¨©¨¨¤¤¤§¨©¨¦§¡¨
ñ íù)(ä 'éøîâð íúBçä ïewzLå ì"pä ìk íL øàánL ,äðMä Làøa§Ÿ©¨¨¤§Ÿ¨¨¨©©§¤¦©¨¦§¨

aøçàL äkðça óëz Ck øçàå ,øetk íBék" äøBzä äøîàð åé"íîçøî é §¦§©©¨¥¤©£ª¨¤©£¨¤¤§¨©¨¦§©£¨
ôkL íL øàánLk ,'eëå 'àð çìq'ä éëiL íä éøeL÷e äæì äæ íéíé ¤§Ÿ¨¨¤§¦©§©¨§¦¥©¨¦¤¨¤§¦
ä ïáäå ;äæa äæk ,áèéiç'a ïiòå .øaãì äaøä äæa Lé é'ï"øäBî éñ)'é ¤¨¤§¨¥¥¥¦¥¨¤©§¥§©¥§©¥§©¥£©

(èôpîfä ìk ìa÷ äðL ìëaL eðáúkM äîLBãwä íéúeLcçúäa íé ©¤¨©§¤§¨¨¨¦¥¨©§©¦©§¦§¦§©§
'eëå àìôð פ:ì)èå÷éæð úåëìä é÷é(ì úåà ä ïé ¦§¨§

T תרחצt

ÏÚÂäå ñpä úëLîä øwò ïkãé ìò àeä ,øBc ìëa äkðç ìL äòeLéé §©¥¦©©§¨©©¥§©§¨¤£ª¨§¨©§¥
å äðMä Làø úMã÷eðaøå eðøBî eððBãà áúkL Bîk ,øetk íBé §ª©Ÿ©¨¨§¦§¤¨©£¥¥§©¥

:ì"pk ì"æì)èå÷é(àé úåà æ ùãåç ùàø úåëìä é ©©©

וכלל  בואו  של החסד על יתברך להשם הודאה תודה  בזה  ונתן מלעמברג בואו אחר  הקדוש 

'בן', זה  שם שמובא  בן ' 'ויולד 'נחמן' אותיות  יש  - ינחמנו' 'זה הקדוש : שמו  הנ "ל בהתורה

שם  עיין  מקובל, לנו  יש  כך שמחה ', בן  'נחמן זה  'שמחה', מספר מובא  הנ "ל בסעיף  ולסוף 

פלאות". פלאי ותראה 

סוכות,פ. כיפורים , יום השנה, ראש  דהיינו  השנה, כל של הזמנים סדר "כל שם : הלשון  זה 

פסח, [בשבט ], עשר חמישה  לו ומקודם - ופורים חנוכה, עצרת, שמיני רבא, הושענא 

בזה אשכנז בלשון  (ואמר מקודם כמו אני  אין הזמנים מאלו וזמן זמן בכל  - וכו' שבועות

פריער'הלשון: וואס  דאס ניט אי" ּבין  צייט די ק ּומט סע וכו '".'אז  ( ַ ֶ ְ ִ ַ ִ ִ ִ ָ ָ ְ ִ ֶ 
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ׁשֹונים   ִ ִ ָ ְ ִענינים 

T אt

aÓÈÈä äkðçäæøcæî eéáøò ìltúäì íéøçàì úBwc äøNò äðBîL úé ¦¥©£ª¨¨¦§¨§¦§¦§©¥©§¦§¨¤§¥©§©©
÷Määòé צøòî øçà èòî eã÷øå ,øçàìe ,äðMä ìëa íìbøäk áéäé ©§¦¨§¨§§©©©©£¦§¤§¥¨§¨©¨¨§©£¤¨

ìãäì eëìäúBøpä úà ÷é ק: ¨§§©§¦¤©¥

T בt

‰eÈLðàøîBà eðîBìL éa eðì Lé çåø ãBò" :úeçöa íéîéàìL ,äkðçä é ¨©§¥§¥§¦§©¤©¥¨¦¥©£ª¨¤Ÿ
øçàîáøò úlôúa æà íéì æà úëìì øLôà ïk ìòå .úéíc÷î ïLé §©£¦¨¦§¦©©§¦§©¥¤§¨¨¤¤¨¦Ÿª§¨

÷a øúBé æøcæäì Cëáe ,íBé ìëaî øúBéì úBöç úîé:"äìé ¥¦§¨§¨§¦§¨¥¥§¦©£©§¨

T גt

e‚‰�Lðàà Laìì eðîBìL éLeaìnî äæéúaL éã'úaL à)(ãâa ïâéúòa ¨£©§¥§¥¦§Ÿ¥¤¦©§¥©¨©©¨¦§¤¤§¥
äå ,äkðç øð ú÷ìãäLðàî eéøèL eLáç óàL eðîBìL ééìîé ©§¨©¥£ª¨§¨¥©§¥§¥¤©¨§§§©§

ä÷ìãää úòa íLàøì ר: §Ÿ¨§¥©©§¨¨

היו צ. הימים (בשאר התענית, סיום בעת התפילה התחלת בזמן  להזדרז שנוהגין  כמו 

(רל"י). דקות) ע "ב  של זמן על מקפידים

הואק . הכבוד, הארת שהוא חנוכה , נר  הדלקת שזמן "וזהו יד: סימן קמא  ליקוטי ראה

תרעב)". סימן ערוך  ובשלחן כא : (שבת השוק ' מן רגל שתכלה  עד הכוכבים, יציאת 'משעת

תש "ט.ר . עמ ' ח"ג , מהרי "ח ליקוטי  ראה 
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T דt

·¯Úaä äkðç ìL úaLìltúî eéúBøpä ú÷ìãä ïîæ íã÷ äçðî íé ש: §¤¤©¨¤£ª¨¨¦§©§¦¦§¨Ÿ¤§©©§¨©©¥

Tהt

ÌBiaä 'äkðç úàæ' àø÷pä äkðç ìL ïBøçàäLðà eéôqàúî eðîBìL éíé ©¨©£¤£ª¨©¦§¨Ÿ£ª¨¨©§¥§¥¦§©§¦
áa ãçéaø úé÷ñøàa ïBLîL éîòôìå ,éáa íéøçàì øçà úé ©©§¥©¦¦§©§§¦§¦§¨¦§©¦©¥§©©

ãääå ,ïBøçàä øð ú÷ìøL eéîæ íéønæî ïëå ,äkðç úBøéìL úBàçñð íé ©§¨©¥¨©£§¨¨¦§¦£ª¨§¥§©§¦ª§¨¤
t ìò àeäå .øetk íBé úlôzèewìa øeîàä éï"øäBî éðú)ñ àðé(æ ïîéôkL"é §¦©¦§©¦¨¨§¦¥£©¤§¦
a ìòôì äëBfL àð çìqäçáì äëBæ ïk ,øetk íBé."íL ïiò äkðç úðé ©§©¨¤¤¦§Ÿ§¦¥¤¦§¦©£ª¨©¥¨

øàä àì íìeàãk ,äaøä da eëéì úBöça øøBòúäì eìëeiL é:äìé ¨Ÿ¤¡¦¨©§¥§¥¤§§¦§¥©£©§¨

T וt

Ô‡Óe‡aäðbðî eéðL äkðça íéðebðå úBàçñð éãçà ,'çëa àpà' ìò íé §©¨§©§¦©£ª¨§¥ª§¨§¦¦©¨¨§Ÿ©¤¨
a òeãiäLðà ïéð àeäå eðîBìL éðMäå .íìBòa òeãiä ïeâéé ©¨©¥©§¥§¥§¦©¨©¨¨§©¥¦

î:äL÷ ïebð àeäå ,íñøôîä âøañBìL ïfçä ìL BãBñé ¦¤©©¨§§¤§©§ª§¨§¦¨¤

T זt

Ôeb�úòeLé øeö æBòî' ìò eðìöà òeãiä úeøøBòúääî àeä 'éìL BãBñé ¦©¦§§©¨©¤§¥©¨§¨¦¦¤
aøàî éì øééîìz øòëòìa aé:ú"ðøäBîì øáç ãé ©¦¥¦¥§¤¤©§¦¨¥§©§©

T חt

Ôebp‰L øBîæî' ìòaä úkðç øéa øLenä 'ãåãì úéîéàeä ,äkðçä é ©¦©¦§¦£ª©©©¦§¨¦©¨¦¥©£ª¨
ðî ïeâéLðà ìL BãBñé:eðîBìL é ¦¦¤©§¥§¥

ב.ש . סעיף  תרפ "א  סימן  ברורה  במשנה  וכמובא  (רל"י). שלש  בשעה 
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T טt

·¯‰aø LBãwäåì éãøàaî ÷çöé é:øîà áBLèé‚e�Úz ‡¯‡ÙÒ‡ÂÂ" ¨©©¨©¦¥¦¦§¨¦©§¦§¨©¨§©©©£
Bb ‡ ÔÚ˜ ‰f‰ ÌÏBÚ� Ë‡‰ ¯Ú Ê‡ ,Ôa‡‰ È˜ ËLÈÈÔeÙ ‰ÂˆÓ ÔÈ ¨©¤¤©¨§©¤¨¦§¥¦§¨

"?ËÎÚÏ ‰k�Áà" -äì ìBëé äfä íìBòa âeðòz äæéBâì úBéàLk ,éBì ïé £ª¨¤§¥¤©£¨¨©¤¨¦§§§¤¥
ú÷ìãä úòa Búe÷ác áønL òeãiëå - "?äkðç øð ú÷ìãä ìL äåönä úà¤©¦§¨¤©§¨©¥£ª¨§©¨©¤¥Ÿ§¥§¥©§¨©

ä ,äkðç úBøð:ïîMä Bìöà CtLðå Ctäð äé ¥£ª¨¨¨¤§¨§¦§¨¤§©¨¤

T יt

ÏÚaðáà'ääæä 'øæð éîìz úà øéãéa åéîéî ìkL äkðçä é÷çNiL é ©©¨©§¥¥¤¦§¦¤©§¦¨¦¥©£ª¨¤¨¦¤§©¥
èøà÷aïéôì÷)(íéäå .BøeòLa ózzLäì äLøé àìîòî äéðôì íãéåé §©§¦§¨¦Ÿª§¤§¦§©¥§¦§¨¨©£¦¨§¨¨

a ìkzñäå ÷ãáeãéî ìëå ,íäéöBä ÷çOM ébøäå .Bàéò äàøîa Léðéåé ¨©§¦§©¥¦¥¤§¨¦¤¦¥¦§¦§¦§©§¥¥¨
eeö ìò øáò øeçaä íàa úøkpä äàîè LiL øîàå .Béãéelà íé ¦©¨¨©©¦§¨©¤¥ª§¨©¦¤¤§¨©¦¥

èøà÷a úB÷çNîäïé ת:* ©§©£§©§¦

נפרצהת . הרבים שבעונותינו היום שראיתי ובפרט  לחנוכה: דרושים - לוי קדושת ספר  ראה

שבכל  יודעים  הוו  אבל זה. דבר  בעיניהם וקל בקארטין  לשחוק  ישראל  בית באחינו  פרצה 

כוונתי לדרוש  שלא במרומים סהדי להזכירה  ראויה לא  אשר גדולה  קליפה  בודאי יש  קארט

שבודאי א ', הזה. בשחוק  יש  מכשולות כמה ורעי  אחי דעו  אדם מבני מכשול להסיר רק 

את שמטמאים הג ', גזלן . שהוא  בעיני נראה שבודאי  הב', ה '. יראת ממנו נשכח הזאת בעת

יקל  שאל מאוד בקשתי  ורעי  אחי  בכן הפה  תוך  להביא ראוי אין אשר  בקליפות עצמם

תלמיד אל לילך או יתברך השם בתורת  ילמוד הזאת שבעת טוב יותר הלא זה  דבר בעיניכם

יתברך  השם  לנו  ויעשה הנס הארת עליו יאיר בוודאי אזי  מפיו  תורה  לבקש  לו הקרוב חכם

אמן. בימינו במהרה  יתברך בתורתו ונפלאות ניסים


