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 יעורהשתוכן 

 גייט מען דארטן!   -אז מען גייט דא  

 וואו האלט איך אין אמונה?! 

 נישט איבערהאקן דאס דביקות 

 "תפילה למעלה מהטבע" 

 "בארץ ישראל קל לאדם לבא למדריגות גדולות" 

 איך זאל נישט קענען ארויסגיין!   -בינד מיר צו  

 נישט געפארן דורך 'עכו' 

 אויפגעהערט צו רעדן 

 זה"   "והקפיד רביז"ל מאד על 

 נישט געכאפט דעם רמז 

 דער רבי קומט נישט אריין צום טיש 

ּנּו ִכי־ִאם ָאֹנִכי ְמַעט"  ּיֹוֵדַע ִממֶׁ ֵאין ִמי שֶׁ  "שֶׁ

 א ְלִחָּנם ִהְרִעיש ָעָליו ַהָשָטן" "ְול 

 "ער וועט דיר נישט גט'ן!" 

 דער חלום אין דער שבעה 

 אז מיר זאגן, ווערט מקויים! 

 זוכן אינמיטן שלאף 

 ארויסגעווארפן פון דער מקוה 

 פארשטאנען אז די מעשה האט זיך געענדיגט... 
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 ( #128  )טייפ מס'

   

 ! גייט מען דארטן   -אז מען גייט דא 
נּו, ִזְכרֹונֹו  "  (: תורה ז' בליקוטי מוהר"ן )לומד  ר  ִלְבָרָכה: ְלׁשֹון ַרּבֵּ ִטים ֲאׁשֶּ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ּלֶּ ְואֵּ

ם   יהֶּ ִלְפנֵּ ים  שִֹ כא( ּתָ מֹות  ְׁ ִלְבָרָכה:    . )ש  ִזְכרֹוָנם  ינּו,  ֲחָכמֵּ ְלִאיׁש ' ָאְמרּו  ה  ָ ִאׁשּ וּו   'ֻהׁשְ
ין לה: ִ א טו.(   )ִקּדּוש  א ַקּמָּ בָּ יָנם ּבָּ ְלִמיִדים לֹוְמִדין ְואֵּ ִיְהיּו ַהּתַ 'ָיכֹול  א:  ְמִכיְלּתָ ּבִ . ְוִאיָתא 

ְלמּוד לֹוַמר:   , ְמִביִנים  ם ' ּתַ יהֶּ ים ִלְפנֵּ שִֹ ר ּתָ ְלָחן ָערּוְך''  ' ֲאׁשֶּ ׁשֻ ם ּכְ יהֶּ ם ִלְפנֵּ  . "ָעְרכֵּ

אמונה, תפילה, ניסים, ארץ ישראל, איז "תורה האט דער רבי געזאגט:    ער)ר' נחמן בורשטיין: ביי ד 

 .איא, יא, ביי דער תורה  ?( " ! גאר איין זאך 

ְסרֹון ֱאמּוָנה "  : זאגט דער רבי  ִביל חֶּ ׁשְ א ּבִ ּלָ ינֹו אֶּ לּות אֵּ ר ַהּגָ י ִעּקַ ע, ּכִ  -  "ּדַ

אז דו "  : 'ען מחדש זיין, האט ער אים געזאגט רבי נתן געהייסן  דער רבי האט ווען  
 רעד זאלסטו צולאזן    -   אדער פון אמונה   , א שמועס פון צדיק  צו   וועסט קומען 

 .!"שרייבן וואס מערער  און   פען, 

 
אינו אלא בארץ ישראל";    - , תקס"א: "ועיקר אמונה, בחינת תפילה, בחינת נסים  ח"ג  )חדש(עי' שיש"ק   א

 . איז גאר איין זאך!" -"אמונה, תפילה, נסים, ארץ ישראל אז, כשאמרה רביה"ק, משך בלשונו הקדוש: 

 ואראפרשת 
שנת תשל"ו
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ען זאל זיך  מ דער רבי האט געהייסן    . ' חסרון אמונה '   און   ' אמונה ' פון  מיר רעדן  
ן אינעם  גלויב '   איז,   טייטש פון אמונה   ער ד   ; נישט לאזן נארן, מען זאל זיך מיישב זיין 

מען   -  נארט זיך דערין   ן האט אין זיך א געוואלדיגע זאך וואס מע דאס    . ' !אויבערשטן 
, דאס איז דער  )עיקר( ענין פון אמונה דאס איז אזא מין    ער ד   . מיינט מען האט אמונה 

א מענטש וואס האט    !אנדער דאווענען   ןדאווענען איז ַא   אסד   -  ()פון אלעס שורש  
אויבערשטן   אינעם  דער גייט  אמונה  אנדערש,  גאר  ַא   ער  איז  אנדער    ן מענטש 

ט אינעם  גלויב אז ער    -   מענטש, די אמונה שטעלט אים אוועק אויף אזא מין מצב 
איז ער אנדערש מקושר צום   , ער האט אמונה אינעם אויבערשטן אז    -   אויבערשטן 
  ! אויבערשטן 

 !די אמונה פעלט   -   און דאס פעלט 

]א דבר   אמונה א דבר קטן, ביי מיר איז אמונה   וועלט איז דער  ביי  "   )רבינו אמר:( 
"  תן לי אמונה "אין די תפילות:    רבי נתן דאס שרייט  !  דאס פעלט   און     -   [ ב!"גדול מאד

   .. האט געוואוסט וואס הייסט אמונה   רבי נתן   אמונה!   ר אמונה, גיב מי  ר גיב מי   - 

יעדע זאך פונעם רבי'ן ביי  ( !)מען האט יא וואס מיט מחיה זיין טאקע מען דארף זיך 
ביסעלע, אבער מען דארף וויסן אז נישט דאס איז א דארף מען זיך מחיה זיין מיט  

)מען אבער וויסן אז    , מען דארף נישט אראפפאלן דערפון   . ( נישט דא ענדיגט זיך עס   - )  עס  

כסדר מחזק איז אויך מיט א    מיר   די גאנצע התחזקות וואס מען איז .  ווערן בעסער(  קען 
 . טוהן אל, מען איז מיר מחזק כדי איך זאל קענען  וואגש 

ער  און    -   ארויף אויף א בוים   מוז איינער דראפעט זיך אויף א זאך, ער  אז    )למשל:( 
'   . גייט און פאלט, איז מען אים מחזק  זאלסט  דו    ? איז מען אים מחזק   ' וואס אבער 

אויף! כאטש "דראפע זיך ווייטער! הער נישט    : בלייבן אונטן? מען איז אים מחזק 

 
אצל העולם אמונה הוא  שוב פעם אחת היה מדבר מאמונה, ענה ואמר:  : " ג"אות ל  ,שיחות הר"ןעי'   ב

גדול מאדדבר קטן   רק י. ועואצלי אמונה הוא דבר  קר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. 

 ".בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים
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אראפ  דאך  פאלסט  גליטש  און   דו  זיך    . " !אראפ  ץ אל  ט דו  דראפעט  מען  וואס 
  "דו זאלסט זיך דראפען   אותו:(   ם מחזקי   לכן )   -   רקער  א דער פאל שט   דאך   העכער איז 

  . "! ארויף קומען אויפן בוים   )סוף כל סוף(   ו וועסט   - 

אויב דו וועסט זיך אלע יארן    , קומען אויפן בוים ארויפ אפילו דו וועסט נישט  און  
גייט מען   -   א לדרג  א כסדר מדרג   ' דא'אז מען גייט  "   איז אויך גוט, ווייל   - דראפען  

דארטן קען מען דאך נישט גיין איי,    . גגעזאגטהאט דער רבי    אזוי   –   " !אויך  'דארטן ' 
ער שטעלט זיך נישט אפ,    א, לדרג   א ער גייט דא מדרגאז  העכער? אבער וויבאלד  

? אז מען שטעלט זיך  ' א לדרג   א מדרג ' איז שייך ביי אונז    אזוי   ווי   . ער דארטן אויך   קען 
איך לאז נישט אפ דעם געדאנק    ! יעדע גוטע זאך וויל איך די זאך   נאר   -   נישט אפ 

זאך  דער  אויף  בעט  און  ער    . דערפון,  און  דערצו  יארן  אלע  זיך  האלט  ער  אויב 
 .' מה שמוטל עליו ' ט  ה דארטן, ווייל ער טו דערגרייכט ער עס  ,  דערגרייכט עס נישט 

גייט מען דארטן    -   א לדרג   א אז מען גייט דא מדרג "   : אזוי האט דער רבי געזאגט 
 !"אויך 

וויפיל דער מענטש   ? דארטן קען מען דאך נישט גיין העכער  ? וואס הייסט איי,  - 
דארט  שייך  איז  וואס  איז  ער,  פיל האט  אזוי  צוגעגרייט  זיך  צו האט   אמדרג גיין    ן 

? נאר אז דער מענטש האט בחייו נישט אפגעלאזט דעם געדאנק פון וועלן  א לדרג 
אט דאס   ! ער האט עס נישט דערגרייכט, דערגרייכט ער עס דארטן   נאר   און וועלן 

מדרג  דאך  אפ '   -   א לדרג   א הייסט  נישט  לאז  זיך    !' איך  האב  איך  אז  אבער 
 .איז אפגעשטעלט   , אפגעשטעלט 

 
מוהר"ןעי'   ג ט  ,חיי  "ז" אות  יג  :  ַיּשִ ָחד  אֶׁ ל  ּכָ ֶׁ ש  כ"א  ִסיָמן  יָקא  ַעּתִ ַהּתֹוָרה  ּבְ ַהְמבָֹאִרים  יִפים  ּקִ ַהּמַ ְלִעְנַין 

ָעִתי ָאַמר  לֶׁ ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְוכּו'  ִויִגיָעתֹו  ָטְרחֹו  ִפי  ּכְ ם  ד  ּגַ ׁשֶׁ ם  דָּ יָּ ַעל  ּזֹוִכין  ׁשֶׁ ם  עֹולָּ הָּ ה  זֶׁ ּבְ ּלּו  אֵּ ּכָּ ֻעְבּדֹות  ׁש  ּיֵּ ׁשֶׁ

א  א ְלַדְרּגָּ ְרּגָּ ַעם ַלֲעלֹות ִמּדַ ל ּפַ כָּ ה ּבְ א ִיְזּכֶׁ ם ַהּבָּ עֹולָּ יםּבָּ ִ יִפין ֲחָדש  ַעם ַמּקִ ָכל ּפַ יג ּבְ עי' בזוה"ק ח"א, ו ".ּוְלַהּשִ

ע"א:   ק'  א"דף  ְלמָּ עָּ ַהאי  ּבְ ְך  ִאְתְמׁשַ ׁש  נָּ ַבר  ּדְ ה  ּמָּ ה    -  ּכַ ּוְבּמָּ א.  ְלמָּ עָּ ַהאי  מֵּ ִפיק  נָּ ד  ּכַ יּה  לֵּ ִכין  ׁשְ מָּ י  מֵּ נָּ ִכי  הָּ

יּה  ְך ֲאַבְתרֵּ א ְוִאְתְמׁשַ ְלמָּ ַהאי עָּ ק ּבְ ּבַ א -ְדִאְתּדָּ ְלמָּ ַההּוא עָּ ק ּבְ ּבַ ִכי ִאְתּדָּ  ."הָּ
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)אחד הנוכחים: אויך קעגן לערנען זאגט דער רבי, אפילו ער פארשטייט נישט דא, פארשטייט מען 
 ( ד!דארטן 

האט   רבי  זיך    דערמאנט(   - )   ט כנ גערע אמאל  דער  האט  ער  אז  גדול  א  פון  גאר 
ד  אויף  אפגעשטעלט  -   וועלט   ער אפגעשטעלט  זיך  האט  א   ! ער  געווען  איז  ער 

  ! גרויסע, נאר ער האט זיך אפגעשטעלט גאר פון די    -  מענטש   ר גרויסע 

דער רבי האט דאך געזאגט, אויב דער צדיק קומט שוין צו אזא מין סארט מדריגה 
נישט  ער ער נסתלק ווערן, ווארום דא קען  מוז  , וואס ער קען שוין העכער נישט גיין 

גיין, דא    מוז דא    – זיין   גיין   מוז מען  גיין אז  אבער    ! מען  א מענטש האלט אין איין 
און ער איז שוין צוגעקומען דערצו אז ער קען שוין דא אין    העכער העכער העכער 

   .ער אוועקגיין   מוז דעם עולם העכער נישט גיין,  

 ה!יא, יא  ( טוהן )אחד הנוכחים: דאס העמדל אויס

❖ 

 וואו האלט איך אין אמונה?! 
ן און  ע נק ע דער מענטש דארף תמיד געד   ; ענין פון ישוב הדעת   ן דאס איז אויך ַא 
וועלן זיין בעסער אין אלע מיינע    דארף איך  ' וויסן    ער זאל  ' און! וויסן 'וואו איך בין

  אז איך   '. אין אלעמען וואו איך גיב זיך א ריר דארף איך וועלן זיין בעסער   -   מידות 

 
 עי' שיחות הר"ן, אות כ"ו.  ד

גה כזו שאי  י ו על מדרי דם הסתלקותו אמר שכבר הוא עומד עכשוק:  ט"אות קע,  ר"ןהשיחות  עי'   ה

פן כל זמן שמלובשין בהגוף. ואמר שמתגעגע מאד מאד להפשיט גופו,  ו אפשר להשיג יותר בשום א

 ,גה אחתים לא עמד על מדרפן. כי כל ימי חייו מעולוגה אחת בשום א יד על מדרוכי אי אפשר לו לעמ

לו לתכלית המעלה, אף על פי כן היה מחפש יותר יגה עליונה שיהיה, אפילו כשהגיע לאיזה מדריאפ

אר במקום אחר. ולבסוף הגיע  וגה גבוהה יותר ויותר. וכן היה תמיד כל ימי חייו כמב יעד שהגיע למדר

יותר בשום אילמדר גבוהה כזו שאי אפשר בתוך הגוף להשיג  כן היה מוכרח להסתלק.  פוגה  ועל  ן. 

גה  יווארין איך קאן אויף איין מדר  ,איך וואלט שוין גיגערין דאס העמדיל אויס גיטאןואמר בזו הלשון:  

 ". )כבר רציתי לפשוט כותנתי מפני שאיני יכול לעמד על מדריגה אחת( !ניט שטיין
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אפילו מען האט א חבר קען מען אויך נישט ארויסגעבן   ! אוודאי   – בין אינגאנצן ווייט  
ארויסגעבן איינער דעם צווייטן,    יא   , אבער דאס קען מען ' נגעי לבבו 'את  דעם צווייטן  

ווי  איינער  יעדער  ווי   אז  און  איז  ער  זיין   אזוי  וועלן  ער  דארף  זיך  האלט  ער  אזוי 
אינעם סדר    , בעסער  אריינגיין  קען  מידה   - דאס  וואספארא  רעדט   אין  אין   -   מען 

לערנען, רעדן, טראכטן,    , דאווענען   -  ן אלע מיני זאכן ו א   , אכילה, אין שתיה, אין שינה 
  מיט   סחורה   -   געשעפט, א גאנצע קלייט איז דאך ביי מיר דא   רא גאנצע   . ן קוקן ו א 

 ' ! 'איך דארף וועלן זיין בעסער -   פארשידענע זאכן 

 'איך דארף זיין בעסער! ' כל ימי חיי:    דעם געדאנק זאל איך נישט אפלאזן אט  

דאס איז געזאגט געווארן   און   דאס איז געזאגט געווארן ביי די קליינע מענטשן, 
צדיקים זענען אוודאי געוואלדיג משתוקק נאר    ! ביי צדיקים  -   ביי די גרעסטע מענטשן 

 .בעסער   צו זיין 

'וואו האלט איך    -   ישוב הדעת  מאכן א גאנצן זיך  פון  רעדט מען דא פון אמונה,  
  ! איז א געוואלד, א געוואלד עס    - '  ? אמונה   ער אין ד 

וואס    -   וברענגט   . דער רבי אמונה   מען האבן אז עס קומט ביים דאווענען דארף  
מיר דער אויבערשטער שטייט לעבן אז   ( וויסן )מען זאל  ? הייסט אמונה ביים דאווענען 

אזוי    ווי   -   ! אז איך זאל האבן דער אמונה איך רעד   ווארט וואס   ס און הערט יעדע 
 !איך וואלט מדקדק געווען מיט דיקדוק  , מיט א התלהבות   ? וואלט איך געדאוונט 

 
ץ  "סי' ס"ב, אות ב':      ,ליקוטי מוהר"ןעי'   ו רֶׁ אָּ ל הָּ ֹלא כָּ ּמְ ם, 'ׁשֶׁ לֵּ ב ׁשָּ לֵּ ה ּבְ ם ְיִדיעָּ דָּ אָּ ַע הָּ ה יֹודֵּ יָּ ת ִאם הָּ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

בֹודֹו'  ה ו(ּכְ ְעיָּ ִהְתַלֲהבּות  )ְיׁשַ ל ּבְ ּלֵּ ה ִמְתּפַ יָּ אי הָּ ה. ַוּדַ ִפּלָּ ַע ַהּתְ ה, ְוׁשֹומֵּ ִפּלָּ ַעת ַהּתְ ׁשְ ד ּבִ רּוְך הּוא עֹומֵּ דֹוׁש ּבָּ , ְוַהּקָּ

ה ְמַדְק  יָּ דֹול, ְוהָּ יוּגָּ רָּ בָּ ת ּדְ ן אֶׁ ק ְמאֹד ְלַכּוֵּ ה  ּדֵּ ִביל זֶׁ ְ ש  ֵלם, ּבִ ָ ֵלב ש  ָהָאָדם ֵאינֹו יֹוֵדַע זֹאת ְיִדיָעה ּבְ ֶׁ ִביל ש  ְ . ּוִבש 

ן ִהְתַלֲהבּות ְכלֹו ִויִדיָעתֹו, ּכֵ ָחד ְלִפי ִמעּוט שִֹ ְך. ְוָכל אֶׁ ל ּכָ ק ּכָ ְך, ְוֵאינֹו ְמַדְקּדֵ ל ּכָ ֹו.  ֹו ְוִדְקּדּוק ֵאינֹו ִמְתַלֵהב ּכָ

ַרת ַהְיִד  ב. ְוַהְסּתָ ּלֵ ּבַ ֶׁ ר ָהָרע ש  צֶׁ ַרת ַהְיִדיָעה ִהיא ֵמַהּיֵ ב, ְוַהְסּתָ ּלֵ ּבַ ֶׁ ר ַהּטֹוב ש  צֶׁ ן יָעה,  ְוַהְיִדיָעה ִהיא ֵמַהּיֵ ן הֵּ הֵּ

יֹות  יקֹוְרסּות ְוֻקׁשְ ּפִ ָרָעהאֶׁ ת ִלּבֹו ִלּפֹל ּבְ ה אֶׁ ֶׁ ר ָהָרע ַמְקש  צֶׁ ַהּיֵ ֶׁ  .ה"נק' סי , וכו' עיי"ש. גם עיי"ש ב", ש 
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ת ואפיקורס 'חסרון הידיעה איז    ער ד אט    , אז איך האב נישט די אמונה   , זאגט דער רבי 
  . 'שבלבו 

זאל ער זיך אויסמאלן    -   זרבי אין תורה י"ב  זאגט דער   -   ווען עס קומט צום לערנען 
א מענטש לערנט בקדושה ובטהרה קושט ער זיך אז    , ( 'ציית לקליה איז ' )  אז דער תנא 

א בחינת   און עס ווערט   רוח פונעם תנא   עם ד רוח מיט    זיין מיטן תנא, עס גייט צונויף  
ׂשֹוֵנא " מיט קיין רשע,    דער תנא וויל זיך נישט קושן  .' נשיקין '  יקֹות  ִ ש  נְׁ רֹות  ּתָּ ַנעְׁ   . ח"וְׁ
וואספארא    ? ביים לערנען   אים וואספארא מין אמת ליגט אין    -   ( וכשלומד במחשבה זו ) 

  ! ? מין געדאנק איז אין אים ביים לערנען 

ר "   : טדער אויבערשטער זאגט תֵּ ּנּו ְנֻאם   ִאם ִיּסָ ְראֶּ ִרים ַוֲאִני לֹא אֶּ ְסּתָ ּמִ  ."ה'   ִאיׁש ּבַ
מלך   דער   . א מלך האט געהאט ביי זיך דארטן מערות   : א משל   ט ברענג   ידער מדרש

אזעלכע מיני מערות   מיט   באהאלטענע ערטער   גרייט דאך צו דארטן פאר א מלחמה 
זיך קענען באהאלטן  זאל  געקומען איינער דארטן    . אז מען  אליין איז  וואס ער  איז 

ער האט געטוהן דארטן א שלעכטע זאך און ער  און  מלך'ס מדינה,    עם געווען פון ד 
 

א " :  )ע"פ קיצור ליקו"מ(וזל"ש    ז ּנָּ ה ּתַ יזֶׁ ׁש אֵּ ִחּדֵּ ה ׁשֶׁ ק ְותֹורָּ ין ּוְפסָּ ה ּדִ יזֶׁ ה אֵּ ֳהרָּ ה ּוְבטָּ ָּ ְקֻדׁשּ ד ּבִ ם לֹומֵּ דָּ אָּ ׁשֶׁ ּכְ

ְת  ּנִ ׁשֶׁ א,  רּוחָּ ּבְ א  רּוחָּ קּות  ּבְ ִהְתּדַ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  יִקין,  ְנׁשִ ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעש ֶׁ ה  י־זֶׁ ַעל־ְידֵּ ר,  ַאחֵּ יק  ַצּדִ ק רּוַח אֹו  ּבֵּ ּדַ

א  ּנָּ דֹול ְלַהּתַ ֲענּוג ּגָּ ם ּתַ א ְוגֹורֵּ ּנָּ ת ַעְצמֹו ִעם ַהּתַ ק אֶׁ ִאּלּו נֹוׁשֵּ ה ּכְ ד, ְודֹומֶׁ א ִעם רּוַח ַהּלֹומֵּ ּנָּ ָאְמרּו  ַהּתַ ֶׁ מֹו ש  , ּכְ

ר'  בֶׁ ּקֶׁ ְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות ּבַ ִרי .  )ְיָבמֹות צ"ז(   ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ש ִ ן צָּ ה ַעל־ּכֵּ עָּ ׁשָּ ּבְ ם ִלּמּודֹו ׁשֶׁ יַדע קֹדֶׁ ְך לֵּ

ּה  לֵּ ת ְלקָּ ן ַצּיִ דֶׁ ַגן עֵּ ּבְ יק ׁשֶׁ ּדִ ב ִלְלמֹד, ַהּצַ ּיֹוׁשֵּ יִבים ְלקֹוֵלְך ׁשֶׁ ִ ים ֲחֵבִרים ַמְקש  ּנִ ּגַ ת ּבַ בֶׁ ֶׁ תּוב: "ַהּיֹוש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  , ּכְ

ִמיִעִני"   ְ יִרים ח' יג( ַהש  ִ ּ יר ַהש  ִ ְך־ְלָך צ"   )ש  דֹוש  לֶׁ ּזַֹהר ַהּקָ יק ב.( )ּבַ ּדִ א אֹו ַהּצַ ּנָ ת ַעְצמֹו ִעם ַהּתַ ר אֶׁ ֵ ּ . ּוְצִריִכין ְלַקש 

ּלֹוֵמד,   ֶׁ ש  ַהּתֹוָרה  זֹאת  ה  ְוִגּלָ ש   ִחּדֵ ֶׁ יִקין ש  ִ ְנש  ה  ַנֲעש ֶׁ ה  ּוָבה   ְוַעל־ְיֵדי־זֶׁ ִלְתש  ה  ִיְזּכֶׁ ה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶׁ "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו' 

ה   ְך, ְוָכל זֶׁ ֶׁ חֹ ֹש  ָעְברּו ּבַ ֶׁ ש  ָיָמיו ש  ד ְלַחּדֵ גֶׁ נֶׁ קּול ּכְ ָ ּ ש  ֶׁ ְלמּוד ּתֹוָרה ש  ם ִמְצַות ּתַ ֵדי ְלַקּיֵ ָמּה ּכְ ְ ּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלש  ֶׁ ש  ּכְ

 ֶׁ ּ ה ש  ּמַ ֶׁ י יֹוֵדַע ש  ָמעּות טֹוב, ּכִ ְ ּתֹוָרה ַרק ַמש  ה ּבַ ה ְלִקּיּום ַהּתֹוָרה, ָאז רֹואֶׁ ם, ְוִלְזּכֹות ַעל־ְיֵדי־זֶׁ ּלָ ּתֹוָרה ּכֻּ ש  ּבַ ּיֵ

ךְ  ְלֵהפֶׁ ָמעּות  ְ ְפִנים.  ַמש  ּבִ ְמבָֹאר  ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ּ ַהש  ֵמֵאת  ָנה  ַכּוָ ּבְ הּוא  ה ,  ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ש  ִביל  ְ ש  ּבִ ַרק  ּלֹוֵמד  ֶׁ ש  ּכְ ֲאָבל 

נָּ  ת ַעְצמֹו ִעם רּוַח ַהּתַ ק אֶׁ אי ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדּבֵ ּנּו, ּוְבַוּדַ יו א,  ִנְקָרא ַלְמָדן ְוַכּיֹוֵצא, ֲאַזי ְנֵבָלה טֹוָבה ֵהימֶׁ לָּ ְועָּ

א"כְּ  ֹונֵּ ש  יקֹות  ְנׁשִ רֹות  "ְוַנְעּתָּ ו(   ִתיב:  כ"ז  ֵלי  ְ ד ,  )ִמש  ׁשֵּ ם  כָּ ְלִמיד־חָּ ּתַ ל  ׁשֶׁ רּוחֹו  ִלְסּבֹל  כֹול  יָּ ינֹו  אֵּ א  ּנָּ ַהּתַ י  ּכִ

 ." ְיהּוִדי 

 משלי כז, ו.  ח

 ירמי' כג, כד.  ט

 תנחומא נשא פ"ה.  י
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? איך האב  יך ז פאר מיר באהאלטסטו    )אמר המלך:(  . האט זיך באהאלטן אין דעם ארט 
באהאלטסטו זיך    –   די מטמוניות געמאכט  דאך געמאכט די ערטער? איך האב דאך  

א מענטש באהאלט זיך פארן אויבערשטן, אז  דער מדרש,  זאגט    - פאר מיר דארטן?!  
די אלע באהאלטענע  יך ז זאגט אים דער אויבערשטער: פאר מיר באהאלטסטו    ?

 ?!יך ז פאר מיר באהאלטסטו    ", אם יסתר איש במסתרים" זאכן ווייס איך דאך,  

זיך עוולה וועל איך    ַאן ן  ה אז איך וויל טו   -  ענין פון בושה  אס ד   -  מען זעהט דאך 
 .שעם איך זיך   -  קינד וועט דערציילן   אס איך האב מורא ד   פאר א קליין קינד, שעמען  

אויבערשטן   , נו  פארן  דאך  זענען  כבודו',  '   ,מיר  הארץ  כל  איש ' מלא  יסתר  אם 
נאר פארוואס איז אזוי, ווייל די אמונה פעלט, די אמונה איז נישטא, די    '. במסתרים 
בשביל ' איז נאר    ' עיקר הגלות '   ( :)וזו כוונת   . אמונה   , די ' מלא כל הארץ כבודו ' אמונה פון  

   '. חסרון אמונה 

 די אידן זענען געווען אין בית המקדש   און   בית המקדש איז געווען   ער בשעת ד 
האט  עס  אזא מין אמונה,    ! ממש רוח הקודש איז געווען   -   גאר געוואלדיג געווען    איז 

ממש אזוי ווי מען זעהט    -געשיינט  קייט האט אזוי  ג אור, די לעכטי  ר דע אזוי געשיינט  
די וואס זענען געווען גראב   ! דעם אויבערשטן, אזא מין התגלות איז דעמאלט געווען 

ד  גראב,  געווען  טאקע  זיי   ער זענען  צוליב  געווארן  חרוב  דאך  איז  המקדש   -   בית 
אבער די וואס זענען געווען פון די    .אויך געווען גרויסע רשעים דאך  דעמאלט איז  

 !געווען געוואלדיג  זענען   , די יראים וכשרים   פון   ים, צדיק 

❖ 

 נישט איבערהאקן דאס דביקות
  :עס שטייט   אזוי ווי ,  ' בשביל חסרון אמונה 'נאר  'עיקר הגלות' איז    )ממשיך בתורה ז:(

רֹאׁש ֲאָמָנה  ׁשּוִרי מֵּ בֹוִאי, ּתָ זאגט   '. ראש אמנה ' די גאולה וועט זיין נאר פון    -   יא""ּתָ

 
 שיר השירים ד, ח. יא
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ה" רבי:    דער  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֱאמּוָנה הּוא   )כמ"ש:(  אמונה איז די זאך פון תפילה,   - "  וֶּ
ְצלוֹ "   : תרגום   ער מאכט ד   -   יבַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה""  ן ּבִ ִרישָֹ   . " ּפְ

אז איך האב אמונה  ווייל    ( , איינס ) .  ' אמונה איז תפילה ' איז דא צוויי טייטשן אז  עס  
תורה,    ער רעדט דער רבי אין ד   , ( צווייטנס   - )   און דער עיקר   . בעט איך דעם אויבערשטן 

אז   [ - ]"שיש מחדש"    ן גלויבזאל ער    ,אז בשעת דער מענטש בעט דעם אויבערשטן 
בידו לחדש "ו  -   זאך   ערד ן  וה 'ער' קען מיר ט אז    , און ' דש מַח א ' דער אויבערשטער איז  

  . "כרצונו   הכל 

ואמונה "  ידיו  תרגום:   מאכט   - "  ויהי  בצלו"   דער  תפילה    ". פרישן  זיין    מוז די 
ווארט וואס איך רעד צום אויבערשטן דארף זיין   ס אויסגעקנעט מיט אמונה, יעדע 

אתה "   -   )זאל איך וויסן( ,  ' דעת ' איך בעט דעם אויבערשטן אויף  אז    )למשל:(   . ' אמונה ' 
באמונה    אז איך גלויב ממילא,    . קען מיר געבן דעת   , ער אויבערשטער דער    - "  חונן 

בשעת איך בעט דעם    , איז שלימה אז נאר דער אויבערשטער קען מיר געבן דעת 
 !אנדערע תפילה   ַאן אויבערשטן אויף דעת איז דאס  

 -דארטן א שר ער זאל אים העלפן    אז איינער האט דארטן א צרה און ער בעט 
אנדערש צו דעם גאר רעדט זיך  )דעמאלט( ווייסט אז דער שר קען אים העלפן ער  אז 

  . הארץ רעדט ביי אים   יענעמ'ס פילט אז    שר   ער ד   , שר, ממש ער רעדט מיטן הארץ 
 .ווייל ער ווייסט אז דער שר קען אים העלפן 

  אז מען איז זיך נישטאזוי,    . ' ישוב הדעת ' ווארט פון    עם כלול אין ד   ץ דאס איז אל 
אויף דעם  זיך גוט מיישב זיין  מען דארף    -   )אז מען האט שוין אמונה( מיינט מען  ,  מיישב 

מען    .. יגוואס מען איז ווייט פונעם אויבערשטן ווייל מען איז ווייט פון ישוב הדעת
  . איז זיך נישט מיישב 

 
 שמות יז, יב.  יב

 .ח"ב   ' ע"פ תורה י   יג
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  ברוך השם   מען דארף טאקע זיין כסדר בשמחה וואס :  איז טאקע אין צווייען דאס  
אבער מען דארף זיך נישט לאזן נארן,    -   מען ווייסט דערפון   און   מען רעדט דערפון 

 מען דארף זיך נישט לאזן נארן!

ן דער דאוונט, דער שטייט שמונה עשרה און דער שטייט שמונה  ו דער דאוונט א 
  .און דער איז מער אדוק אינעם אויבערשטן און מער מקושר צו די ווערטער   -   עשרה 

פארוואס איז דער מער   - ער ווייסט    !ער ווייסט דאס? נאר דער בורא כל עולמים וו 
ער האט מער אמונה אז דער   ! ווייל ער האט מער אמונה   ? מקושר צום אויבערשטן

, ' התחברות ' איז טייטש    ' תפילה : ' ידדער רבי זאגט   ! אויבערשטער שטייט לעבן אים 
 !דביקות

 וואס דער מענטש איז ווייטער פון די תאוות דאס זעהט מען,    און   -  נאך א זאך 
 זענעןדי אלע תאוות  ! ק אינעם אויבערשטן ו פון די תענוגים קען ער זיין מער דב  און 

אין    און   אז דער מענטש איז דבוק אין אנדערע הנאות   דערפאר   א מין דביקות, אויך  
קומט צום    ווען עס   קען ער נישט זיין אזוי דבוק אינעם אויבערשטן   אנדערע תענוגים 

זיך אנדערע דביקות'ן וויבאלד  ,  דאווענען  כאטש בשעת'ן דאווענען    ; ער האט אין 
דאס   און  פריער  פון  דביקות  דאס  אבער  דביקות'ן,  אנדערע  קיין  נישט  ער  האט 

דאס האקט איבער, ער קען נישט זיין אזוי דבוק   -   דביקות וואס ליגט אין געדאנק 
די צדיקים טאקע    , דערפאר   . אנדערע זאכן   אינעם אויבערשטן, עס כאפט זיך אריין 

איז   אליין,  אויבערשטן  אינעם  נאר  דבוק  זענען  זיי  אנדערע    ַאן טאקע  דאס  וואס 
  . דביקות

ז"ל(   אלחנן   בי ר  מען זאגט ביים    - עס שטייט אין זוהר    -   האט געזאגט   )ספעקטאר 
איז  ' סלה ' ? 'סלה ' וואס איז דאס ווארט  ." וקדושים בכל יום יהללוך סלה " דאווענען 

עס האקט נישט  ווייל    -   אייביג   ר זיי לויבן די   –   ' קדושים ' די    ! 'אייביג'   : דער טייטש 
  הייליגע מענטשן  די   –   ' קדושים '   '. סלה ' , ביי זיי איז  אינדערמיט   איבער קיין שום זאך 

זיי האבן נישט קיין שום אנדערע תענוגים נאר דער אויבערשטער איז זייער    וואס 

 
 ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' פ"ד. יד
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אז  אנדערער וואס איז נישט פון די קדושים,    ַאן אבער    . ' סלה '   ר לויבן די זיי    -   תענוג 
 -  איז דא אין אים אנדערע תענוגים עס  ווייל    -   ער דאוונט האקט זיך אים איבער 

   . אפילו ער פילט נישט פארוואס דאס איז, אבער אזוי איז דאס 

טאקע?  פאר  ווי  נאר  וואס  אז אזוי  ווייסט  מענטש  זאך    אין   דער  דא  יעדע  איז 
 (, לעניננו כמו"כ  ) ',  צוויי פראצענט '   ' איין פראצענט ' , און עס איז דא  ' הונדערט פראצענט ' 

גיט זיך איבער מער צום    ער   וואס דער מענטש איז ממעט אין אנדערע תענוגים און 
צום לערנען איז ער מער דבוק אינעם    און   ווען עס קומט צום דאווענען   -   אויבערשטן 
איי זיי זענען יא   !פארוואס? ווייל ער וויל נישט קיין אנדערע דביקות'ן  . אויבערשטן 

מיישב   בעט ?  )התאוות(   דא  זיך  איז  ער  און  אויבערשטן  דעם  נישט  -   ער  וויל   !ער 
א    , צו א מצוה   צו   , תורה ביי    -   ממילא ווען ער קומט צו א דביקות צום אויבערשטן 

אנדערע דביקות צום   ַאן אמת, עס איז מיט    אנדערע   ַאן איז עס מיט    , מצוה פון צדקה 
 !אויבערשטן 

❖ 

 "תפילה למעלה מהטבע" 
ַבע"  ַהּטֶּ ים ְלַמְעָלה מֵּ ִחיַנת ִנּסִ ה ּבְ   . נס   ער פון אמונה ווערט תפילה, ווערט ד   . " ְוזֶּ

ַבע"  ַהּטֶּ ה ְלַמְעָלה מֵּ ִפּלָ י ַהּתְ   . " ּכִ

תקעו "תורה פון    ער דער רבי זאגט טאקע אין ד   ! לעתיד וועט זיין השגחה אליין 
ן א השגחה אָּ מיט    )דער וועלט( דער אויבערשטער וועט דעמאלט פירן    אז   , " תוכחה 

די כוכבים, דאס איז אל   עס   איצטער איז   . דרך הטבע  די מזלות אין    ץ מלובש אין 
די    - זון, ביינאכט    י שיינט ד   עס   -   ביינאכט איז פינצטער, בייטאג איז לעכטיג   , טבע 
  . מערכת המזלות   ץ , און רעגן, דאס איז אל שטערן די    , לבנה 

הייס,   איז  זומער  עס,  איז  אזוי  האבן,  טעות  א  קענען  חפשיים  אלע  די  טאקע 
איז געווען עס  בשעת    . ווינטער איז קאלט, ווינטן, די השגחה איז מלובש אין טבעיות 
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געשיינט   און   בית המקדש   ער ד  זייער  די השגחה האט    איז   , דער אור הפנים האט 
לעתיד וועט דער אויבערשטער   .מער געשיינט, די השגחה איז געווען מער לעכטיג 

אין תורה   רבי  דער  זאגט  אזוי  לבד!  נאר השגחה "תקעו תוכחה "פירן בהשגחה   ,
 . שום דרך הטבע, דעמאלט וועט דער אויבערשטער פירן אזוי  קיין ן  אליין! אָּ 

ָרא ַהּכֹל, ְוָאז " אזוי:  זאגט דער רבי    )קורא מבפנים:(  ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵּ ַהׁשּ ה ׁשֶּ ּלֶּ י ָאז ִיְתּגַ ּכִ
ם  ָ ׁשּ ל הּוא, ׁשֶּ ָראֵּ ץ ִישְֹ רֶּ ת אֶּ ַ ר ְקֻדׁשּ ל. ְוִעּקָ ָראֵּ ץ ִישְֹ רֶּ ְבִחיַנת אֶּ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ׁש ּכָ ְיַחּדֵּ

ְבִחיַנת   ּבִ ִמיד,  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ י"א( הּוא  ִרים  בָּ ּה ' :  )ּדְׁ ּבָ יָך  ֱאלֹקֶּ ה'  י  ינֵּ עֵּ ִמיד  ּתָ
ָנה  ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהׁשּ אׁשִ רֵּ ְבִחיַנת ' מֵּ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ת ּכָ ׁש אֶּ ַחּדֵּ ּיְ ָעִתיד, ׁשֶּ ; ְולֶּ

ץ  רֶּ אֶּ מֹו  ּכְ ְלַבד,  ָחה  ּגָ ַהׁשְ י  ְידֵּ ַעל  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ג  ִיְתַנהֵּ ָאז  "ל,  ּנַ ּכַ ל  ָראֵּ ִישְֹ ץ  רֶּ אֶּ
ָראֵּ    " !לִישְֹ

ארץ   ". כמו ארץ ישראל " מען האט גערעדט טאקע פון דעם וואס דער רבי זאגט  
'תמיד עיני ה' אלקיך בה', דאס   ; איז השגחה אליין   , זאגט דער רבי דארטן   , ישראל 

דער   . האט מען גערעדט טאקע דאס גרויסקייט פון ארץ ישראל   . איז ארץ ישראל 
ָעִתיד  " רבי זאגט דא:   ְבִחיָנה זֹו  ְולֶּ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ת ּכָ רּוְך הּוא אֶּ דֹוׁש ּבָ ׁש ַהּקָ ְיַחּדֵּ

ל  ָראֵּ ִישְֹ ץ  רֶּ ל אֶּ ץ   ..   ׁשֶּ רֶּ מֹו אֶּ ּכְ ְלַבד,  ָחה  ּגָ ַהׁשְ י  ְידֵּ ַעל  ּלֹו  ּכֻ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ג  ִיְתַנהֵּ ָאז 
ל ָראֵּ דער אליין, דעמאלט וועט  אז ארץ ישראל איז נאר השגחה    , קומט אויס   . " ִישְֹ

ישראל  ארץ  ווי  'אזוי  וועלט  גאנצע  די  פירן  ַבע "   , אויבערשטער  ַהּטֶּ ל  ּטֵּ ִיְתּבַ ְוָאז 
ְך  רֶּ דֶּ ּלֹא ּכְ ִחיַנת ִנְפָלאֹות, ׁשֶּ הּוא ּבְ ָחה ְלַבד, ׁשֶּ ּגָ י ַהׁשְ ג ָהעֹוָלם ַעל ְידֵּ י, ְוִיְתַנהֵּ ְלַגְמרֵּ

ַבע  ." ַהּטֶּ

פארוואס האט    ? בחירה   ער נסיון מיט ד   ר גאנצע   ער קומט אויס, פארוואס איז ד 
איז טבע,  עס  ער קען זיך בוחר זיין שלעכטע זאכן? ווייל    -   דער מענטש א בחירה 

אז מען וויל    ! אויבערשטער האט מלביש געווען די השגחה אין א דרך הטבע   ער ד 
 . איז פארט מלובש עס  ת, אבער  ו טבע פון השגחה איז דאס אפיקורס   ער אפרייסן ד 

זיין כאור  אור ה   ער ד וועט  דעמאלט  אבער   זיין שבעתיים, און די לבנה וועט  חמה 
די כוכבים  זיין השגחה לבדעס    –   )וכו'(   החמה, און   ץאיצטער איז דאך אל   . וועט 
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אז די טבע נעמט זיך פון    , דארף האבן אידישקייט מען    , טבע, דארף מען האבן שכל 
ט זיך וואס  ה, טו ט זיך ה ט זיך טאקע וואס טו ה טו   )און ווייל עס איז נישט אזוי(  –   השגחה 

 . ט זיך ה טו 

ז'( זאגט דער רבי דא   ה  " :  )בתורה  ִפּלָ ַהּתְ י  ּכִ ַבע,  ַהּטֶּ מֵּ ְלַמְעָלה  ים  ִנּסִ ִחיַנת  ּבְ ה  ְוזֶּ
ב  ַבע ְמַחּיֵּ י ַהּטֶּ ַבע, ּכִ ַהּטֶּ ה   ְלַמְעָלה מֵּ ס, ְוָלזֶּ ַבר נֵּ ה ּדְ ַבע, ְוזֶּ ה ַהּטֶּ ּנָ ה ְמׁשַ ִפּלָ ן, ְוַהּתְ ּכֵּ

ְרצֹונוֹ  ָבר ּכִ ׁש ּדָ ׁש ּוְבָידֹו ְלַחּדֵּ ׁש ְמַחּדֵּ ּיֵּ ֲאִמין ׁשֶּ ּיַ דערצו דארף מען    -   " ָצִריְך ֱאמּוָנה, ׁשֶּ
   . איז דא א מחדש עס  ן אז  גלויב האבן אמונה,  

אבער    -   ' נס ' ווערט א    ' תפילה ' ון  פ   : איינס פאר  מאכט דער רבי די אלע זאכן גאר  
ווען    . נס   ער ן אמונה ווערט נישט ד תפילה אָּ   פון   , ווייל ' אמונה ' די תפילה דארף האבן  

איך אז דער   גלויבאז בשעת איך בעט דעם אויבערשטן דער זאך    ? נס   ער ווערט ד 
האבן   דארף איך    -   זאך   ער ן ד וה אויבערשטער ער איז דער מחדש, ער קען מיר ט 

   . דעמאלט ווערט דער נס   , זאך   ער ן ד י אמונה א 

❖ 

 "גות גדולותיקל לאדם לבא למדר בארץ ישראל"
אז דער    , קומט אויס   . איז אין ארץ ישראל   , נסים   , עיקר אמונה, תפילה   ער ד און  

 איז נאר דורך אמונה, און דער עיקר איז , וואס פון תפילה ווערט נסים  , עיקר תפילה 
 .אין ארץ ישראל 

אזעלכע  דאך  און דער רבי רעדט    -   נו, מיר זענען דאך ברוך השם אין ארץ ישראל 
דער אויבערשטער לעתיד וועט  דער רבי זאגט דאך אז    . גרויסקייטן פון ארץ ישראל 

וועלט מיט( פירן   תמיד "  ". נפלאות שלא כדרך הטבע כמו ארץ ישראל "   )דער גאנצער 
איצטער אין    . איז השגחתו יתברך   "עיני ה'"   ; ' ארץ ישראל ' איז    " עיני ה' אלקיך בה 

און די גאנצע וועלט דארף   -   די השגחה פונעם אויבערשטן אין ארץ ישראל גלות איז  
  !גאנצע וועלט  ער אויף ד   ' השגחה אליין ' לעתיד וועט זיין    . מקבל זיין פון ארץ ישראל 



 יג | ____________________________________________  שנת תשל"ופרשת וארא,  

 

אין ארץ ישראל דארף דאך  איצטער  מיר זענען דאך  אז    , איז דאך אויך א קשיא   נו, 
איז אזוי ווי דער   ,זאגט דער רבי   – נאר ארץ ישראל  דא שיינען די אמונה מערער?  

  דאך   מיר בעטן   ! ארץ ישראל אויך נעלם איז  צדיק, אזוי ווי דער צדיק איז נעלם, אזוי  
ישראל'  אין ארץ  קומען  זאל  'מען  תפילות  זענען   -   דארטן  ארץ    מיר  אין  דא  דאך 

 קומען צו קדושת ארץ ישראל!'   מיר זאלן( '  אלא הכוונה:)ישראל?  

הק  זוהר  אין  שטייט  איז    , טודוש עס  דא  אנדערע    ַאן אז  איז  דא  הימל,  אנדער 
דער ]   . יצירה ה עשייה און דא איז דער עולם  ה די גאנצע וועלט איז עולם    ; ת ו עולמ 

 ַאן איז דאך דא    -[  אצילות ה קדשי קדשים איז עולם    הר הבית איז בריאה, און דער 
ארץ ישראל איז זייער    אזוי   אמונה ווי האבן    ץ דארף מען דאך אל   . אנדער עולם גאר 

איז דא אויף אונז מער    , ן דא אז מיר זענע   , קומט דאך אויס   . גרויס און זייער הייליג 
 .אחריות 

דארטן א געלעכטער איז ער ער מאכט  אין היכל המלך און    אז איינער גייט אריין 
'דו ביסט דאך אין היכל המלך! דו ביסט דאך דא אין ארץ    - ממש א מורד במלכות 

היוצר עין " דער    "! עיני ה' אלקיך בה"תמיד  ישראל!' דא איז דאך די השגחה תמיד,  
 !ום ט אומע   י איז דאך דא מערער וו   " עין רואה "   " און דער הלא יביט 

אין תורה   - "  אחורי כתפא" :  טזדער זוהר זאגט   -  דאס קען מען נישט פארשטיין 
  ז ט אי ע די השגחה פון דאנ אבער  ,  ' אחורי כתפא ' מיר ווייסן נישט וואס מיינט  .  יזי"ג

, די גאנצע וועלט נעמט פון דאנעט,  " תמיד עיני ה' אלקיך בה "   ! ום ט אומע   י וו מערער  
מיר זענען דאך    , איז אויך   דאס אייגענע דאך דא אין ארץ ישראל!    און מיר זענען 

ברסלב'ער '   -   מקושר צום צדיק, מיר ווערן דאך אנגערופן אויף זיין הייליגן נאמען 

 
 עי' זוה"ק ויקהל דף רט.  טו

 עי' זוהר חוקת דף קפד.  טז

רּוְך  עי' ליקוטי מוהר"ן סי' נ"א: "  יז דֹוש  ּבָ הֹוִציא ַהּקָ ֶׁ ה, ש  ּלָ עֻּ ַרְך, ֲאִפּלּו ַאַחר ַהּפְ ם ִיְתּבָ ֵ ּ ַחת ַהש  ּגָ ְ ַעל ְיֵדי ַהש 

ָבִרים ֵה  ל ַהּדְ ל ַהּפַֹעל, ּכָ ַאְחדּות ִעּמֹו.  הּוא ִמּכַֹח אֶׁ ּה  ם ּבְ ְתּפֵּ י ּכַ ֲאחֹורֵּ ה, ַהְינּו מֵּ חָּ ּגָּ ַרת ַהַהׁשְ אָּ ַהׁשְ ק מֵּ ע יֹונֵּ רָּ ְוהָּ

דּוַע  ּיָּ  . "ּכַ



 טעם זקנים ____________________________________________________   |  יד

 

אז יעדע זאך    , אזא מין העלמה   און   עס איז איצטער אזא מין הסתרה   נאר   . ' חסידים 
פון  טאקע  דער ענין    ! לם ארץ ישראל איז נעלם, און דער צדיק איז נע   -   איז נעלם 

 יח!דעקן די העלמות צו רעדן דיבורים צום אויבערשטן דאס איז אלץ אויפ 

 עמענטש אליין האט אין זיך געוואלדיג   ער מענטש אליין איז אויך נעלם, ד   ער ד 
  אזוי ווי מיר  . ער איז אזוי פיל נעלם אז ער ווייסט אליין נישט פון זיין טוב נאר  טוב,  

דער מענטש    -   רעדן דא אז ארץ ישראל איז אזוי הייליג און דער צדיק איז אזוי הייליג 
'אין מיר איז דא אזא מין נקודה    -   יטתורה   א דער רבי זאגט אין    . אליין איז אויך הייליג 

איז  עס  נאר    , די נקודה איז דא אין מיר   - '  שורה אהבה דקדושה ' וואס דארט איז  
דער כח    – ן  והוואס מיט דעם כח קען איך עפעס ט א כח  איך האב אין זיך    נעלם! 

און   -   ' שם שורה אהבה קדושה ' עס ליגט אין מיר א נקודה וואס    , איז דא אין מיר 
אז   אפגעלאזט  אזוי  בין  נישט  איך  אליין  ווייס  כח איך  שרייען:    . מיין  צדיקים  די 

של  אזא  ביסטו  פארוואס  אויס ' זל ימ 'געוואלד,  נישט  ניצטו  פארוואס  דיינע    ניק? 
ניצטו  א  כוחות? דו האסט דאך כוחות, דו האסט דאך   דאס  פארמעג, פארוואס 

 נישט אויס?!'

וואס   י"ג שטייט אין  )השואל:  איז דער   , כרבי רעדט דארט   דער   ?(תורה  אונז  אויף  אז 
' חצי הראות'די אומות העולם איז     אויף  און   , ' השגחה שלימה ' אויבערשטער משגיח  

 
ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי"  עי' ליקוטי מוהר"ן סי' נ"ד, אות ו': " יח ִחיַנת: "ּבְ ְקדֹונֹות ָהרּוחֹות, ּבְ ָאז הּוא ּפִ ֶׁ ְיָלה, ש  ּלַ ּבַ

"ל, ֲאַזי ַהזְּ  ץ ָהרּוַח טֹוָבה ִמּתֹוְך ָהרּוַח ָרָעה.  ַהּנַ ל ַהִהְתּבֹוְדדּות,  ַמן ְלַקּבֵ ֶׁ ַמן ש  ר ַהּזְ ָאז ִעּקַ ֶׁ דַהְינּו ש   ְלִהְתּבֹודֵּ

ין קֹונוֹ  ְלבֵּ ינֹו  ְלָבבֹו,  ּבֵּ ַרְך, ָלשֹּוַח ִעם  ִיְתּבָ ם  ֵ ּ ִלְפֵני ַהש  יָחתֹו  ּוְלָפֵרש  שִֹ ֻקּדֹות ,  ַהּנְ ַהְינּו  ּדְ ה,  רּוַח טֹובָּ הָּ שֹ  ּוְלַחּפֵּ

ה עָּ רּוַח רָּ ם ִמּתֹוְך הָּ ְררָּ ׁש ּבֹו ֲעַדִין, ְלבָּ ּיֵּ  . "טֹובֹות ׁשֶׁ

הליקוטי מוהר"ן סי' ל"ד, אות ח': " יט ִחיַנת ְנֻקּדָּ ִאיר ּבְ ּיָּ י ׁשֶׁ דֵּ ין קֹונֹו, ּכְ ינֹו ְלבֵּ ר ּבֵּ ד ְלַדּבֵּ חָּ ל אֶׁ ִריְך ּכָּ ּצָּ א ׁשֶׁ , ִנְמצָּ

י ְתבּונֹות".  ּבְ  ִלּבִ ִחיַנת: "ְוָהגּות  ּבְ הּוא  ֶׁ או, ש  ְלַהּוָ ר ָחְכמֹות",  ְיַדּבֵ י  "ּפִ ִלּבֹו, ִחיַנת:  ְרַלת  ל עָּ ּטֵּ ִנְתּבַ ה  זֶׁ י  ְידֵּ ְוַעל 

עֹות בֹות רָּ פֹות, ַהְינּו ֲאהָּ  ", וכו', עיעו"ש. ַהְינּו ֲחרָּ

ל ַהּתֹוָרה,וזל"ש, אות ד': " כ ִפי ֵקרּובֹו אֶׁ ָחד, ּכְ ר ּכַֹח ָהְראּות,   ְוָכל אֶׁ י ִעּקַ ַרְך ָעָליו. ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ּ ַחת ַהש  ּגָ ְ ן ַהש  ּכֵ

ְר  ָבר ַהּנִ ר ַהּדָ ָאה ָלֵעיַנִים, ְוִנְצַטּיֵ ה, ְוחֹוֵזר ּכַֹח ָהְראּות ֵמֲחַמת ַהַהּכָ ְראֶׁ ָבר ַהּנִ ּדָ ה ּבַ ּכֶׁ ּמַ ֶׁ ֵעיַנִים,  ֵמֲחַמת ש  ה ּבָ אֶׁ

ָבר ַה  ת ַהּדָ ה ְוָאז ָהֵעיַנִים רֹוִאים אֶׁ ְראֶׁ ָבר ַהּנִ ַהּדָ ֶׁ ש  ָבר ְלתֹוְך ָהֵעיַנִים. ֲאָבל ּכְ ת ַהּדָ י ָהְראּות ֵמִביא אֶׁ ה, ּכִ ְראֶׁ ּנִ

ר, ְוֵאין   תֹוְך ָהֲאִויר ְוִנְתַעּכֵ ר ּבְ ּזֵ ה, ִמְתּפַ ְראֶׁ ָבר ַהּנִ יַע ּכַֹח ָהְראּות ְלַהּדָ ּגִ ּיַ ֶׁ ם ש  ָאה  הּוא ָרחֹוק, ָאז קֹדֶׁ ַהּכָ יַע ּבְ ַמּגִ
 



 טו | ____________________________________________  שנת תשל"ופרשת וארא,  

 

זוהר הק   , אבער נישט אזוי פארשטיין דאס קען מען    -  אבער   . דוש אזוי שטייט אין 
און    . גוים   אויף די ווי די השגחה    ער אידן איז מער   אויף דאס הייסט אז די השגחה  

 .חוץ לארץ  אויף ארץ ישראל איז מערער ווי די השגחה    אויף די השגחה    , ווייטער 

  דאס   דא אין ארץ ישראל איז   - אידישע זאך    א נעמען צו  זיך טאקע  אז מען וויל  
איז דא מערער, ממילא איז דער   ' השגחתו יתברך ' ווייל    . חוץ לארץ אין  גרינגער ווי  

אזוי ווי   , אויף צוריקוועגס דאס גייט אויך  אבער    כא!מענטש נענטער צום אויבערשטן 
די וועלט און נעמט זיך צו    ר גאנצע   ערד די גמרא זאגט אז דער יצר הרע לאזט אפ  

דאס קען    אט   -   תלמידי חכמים די  ער לאזט אפ אלע אידן און נעמט זיך צו    און אידן,  
מען דא אויך זאגן, דא ליגט דער יצר הרע מערער, ווייל ער ווייסט אז דא איז מער  

אזוי ווי ווען איינער וויל זיך נעמען צו   ! די השגחה און דא קען מען מער זוכה זיין
אזוי   , ער לאזט אים נישט אפ   -   נע ביינער יצר הרע צו זיי   ער דאידישקייט נעמט זיך  

  . ווייטער איז דא דאס אייגענע 

 בעסער אפלאזןזיך  זאל ער    וואס דארף ער זיך נעמען?   -   קומט דאך אויס ממילא  
אין אלע   , דער תירוץ איז נישט אזוי   יצר הרע אים אויך אפלאזן?   ערד וועט  אזוי    - 

הקדושה מערער, נאר דער יצר הרע האט אין זיך אזא מין כח אז    כח   ער צייטן איז ד 
 'איך קען  -   קענען כובש זייןנישט  זאל זיך דאכטן אז בשום אופן וועל איך אים  עס  
לאזט ער    -   נישט כובש זיין אים  קען    ( ער   )מיינט אז  אז ער   און   ' ! נישט כובש זיין   אים 
דאס איז א  אט    -  '! איך קען נישט  -   'איך זעה דאך ממילא אז איך בין פארפאלן  ! אפ 

 

ָבר,   ַהּדָ ֵמֲחַמת  ַעל  הּוא  ָהְראּות  ר  ִעּקַ י  ּכִ רֹוִאין,  ָהֵעיַנִים  ֵאין  ְוָאז  ָלֵעיַנִים,  ָהְראּות  חֹוֵזר  ֵאין  ה  זֶׁ ְיֵדי  ְוַעל 

ָאה ...ַהַהּכָ ּכַֹח    .  ה  זֶׁ ְיֵדי  ְוַעל  ָהְראּות,  ל  אֶׁ ְקרֹוִבים  ֲאַנְחנּו  ֶׁ ש  ִנְמָצא  ַהּתֹוָרה,  ל  אֶׁ ְקרֹוִבים  ֲאַנְחנּו  ֶׁ ש  ְיֵדי  ְוַעל 

ֵעיָניוָהְראּות   ִרים ֲאַנְחנּו ּבְ ֱחָזר ְלֵעיָניו, ְוִנְתָרִאים ְוִנְצַטּיְ ֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהּתֹוָרה, ֵהם .  נֶׁ ֶׁ ֲאָבל ָהַעּכּו"ם, ֵמֲחַמת ש 

ָאה.   ַהּכָ ּבְ ם  ֲעֵליהֶׁ יַע  ַמּגִ ֵאין  ָחתֹו  ּגָ ְ ְוַהש  ָחתֹו,  ּגָ ְ ֵמַהש  הָּ ְרחֹוִקים  ֲחִצי  ּבַ ַעּכּו"ם  הָּ ַעל  תֹו  חָּ ּגָּ ַהׁשְ א  ,  ְראּות ִנְמצָּ

ְבִחיַנת ָרצֹוא,  מּותּבִ לֵּ ׁשְ תֹו ּבִ חָּ ּגָּ ינּו ַהׁשְ לֵּ  ".ְועָּ

דארץ ישראל מקודשת מכל ארצות בית המקדש של מטה  עי' ספה"ק "נועם אלימלך" פר' דברים: " כא

". גם עי' ספה"ק "בת עין" פר'  ושם בקל הוא לאדם לבא למדרגות גדולותמכוון כנגד מקדש של מעלה  

, למי שרוצה באמת לעבדו בלב שלם  והמקום מסייעו לעבודת הבוראאל קדוש הוא,  ארץ ישרוישלח: "

אבל חו"ל שהוא מקום מדור הקליפות אינו כל כך בנקל לעבוד הבורא  קדושת המקום בוודאי מסייע לו,  

 ".ב"ה
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ער איז נעלם, ער איז   ?כח הקדושה איז מערער! נאר וואס דען   ער ד   ! וויילכפירה 
   ! אין א געוואלדיגע העלמה 

מצוות מעשים  און  תפילה,    מיט   -  עיקר איז   ער ד   און   מיט די עצות פונעם צדיק, 
  אט   -   רעדן איינער מיטן אנדערן, און לערנען די ספרים פונעם צדיק מיטן  טובים, און  

  איך זעה   אז   מיר צו שיינען אין  ן  אָּ   עפעס ט  הויב דעקט אויף די העלמה אז עס    דאס 
   !' אין זיך יא עפעס א כח   דאך   איך האב '   - 

ן צו זעהן מיין  איך אָּ   הויב צדיק    ע זעה איך מיין כח? דורך די עצות פונעם ש 'ז נ ווע 
 !כח 

צדיק און מען זאל    דעם   קען זיין לעבן מען  אז    נעלם אזוי  צדיק איז    ערד ווי    אזוי 
  האט   און ער   'ען געווען ביי עפרוןדאך  מערת המכפלה איז    י ד אזוי ווי    -   לן יגארנישט פ 

עס  געווען,  פרייליך  איז  עס פארקויפט בשמחה רבה פאר פיר הונדערט שקלים און  
אלע האבן אים אנגעקוקט ווי א גזלן א   . כבאזוי פיל  ( זיי)ביי  געווען    ד איז גארנישט ווער 

אבער   . דעמאלט איז דאס געווען אסאך געלט   -'  ! 'דו נעמסט אזוי פיל געלט?   -   רוצח 
ער האט  נאר    ! מיליארדן   ד ווער איז  עס  א הון רב,    געווען , אז עס איז  דער אמת איז 

מיר זענען דא אין ארץ ישראל ממש, אין ירושלים, מען   אויך, אזוי    !געוואוסט נישט  
גייט   מען  כותל,  צום  ערטער צו  גייט  הייליגע  נישט   -   אזעלכע  פילט  מען   .. און 
העלמה איז    ער און צו ד   ! איז נעלם עס  דערפאר ווייל    ץ פארוואס איז דאס אזוי? אל 
 .מען אויפדעקן   אזוי קען   -   דא נאר די עצות פונעם צדיק 

❖ 

 
י  עי' ליקוטי מוהר"ן סי' י"ז, אות ב': "  כב ד אֹור ַה ּכִ חָּ ל אֶׁ צֶׁ ְך אֵּ ֱחׁשָּ ּנֶׁ ׁש ׁשֶׁ ִמים יֵּ יקִלְפעָּ ּדִ ה ְלָהִבין  ּצַ , ְוֵאינֹו זֹוכֶׁ

 ֶׁ דֹול ש  יק, ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטעֹם ּוְלָהִבין ְוִלְראֹות אֹורֹו ַהּגָ ּדִ ל ַהּצַ הּוא ֵאצֶׁ ֶׁ דֹול; ְוַאף ש  יק, ְוִלְראֹות אֹורֹו ַהּגָ ּדִ ל ַהּצַ

ַעל ָידֹו יּוַכל ָלבֹוא ְלַתְכִלית ַהּטֹוב.   ֶׁ ְפרש  י עֶׁ ּבֵּ ּגַ ִצינּו  ּמָּ ן ֹוןּוְכמֹו ׁשֶׁ ּגַ ַער  ַ הּוא ש  ֶׁ ָלה, ש  ְכּפֵ קֹום ְמָעַרת ַהּמַ ּמְ ֶׁ , ש 

י ֵכן   מֹות, ְואֹורֹו ָגדֹול ְמאֹד, ַאף ַעל ּפִ ָ ש  ל ַהּנְ ם עֹוִלין ּכָ ָ ְך ש  רֶׁ ּדֶׁ ֶׁ ן, ש  הֵעדֶׁ לָּ ְך ַוֲאפֵּ ה ְמקֹום חׁשֶׁ יָּ ְצלֹו הָּ ן ,  אֶׁ ְוַעל ּכֵּ

ם  הָּ ה ְלַאְברָּ ה ַרּבָּ ְמחָּ שִֹ רֹו ּבְ ּמּוָבא  ְמכָּ ָרה קכ"ח(  )זַֹהר, ּכַ י שָֹ ָכל ַחּיֵ הּוא ֵמִאיר ּבְ ֶׁ יק, ש  ּדִ ְך אֹור ַהּצַ ָ ֱחש  ּנֶׁ ֶׁ ש  . ּוְכמֹו ֵכן ּכְ

ְצלוֹ  ְך אֶׁ ֶׁ א הּוא חש  ַרּבָ ָלל, ַאּדְ ְצלֹו ֵאינֹו ֵמִאיר ּכְ י ֵכן אֶׁ ה, ְוַאף ַעל ּפִ עֹוָלם ַהּזֶׁ ן ּבָ ּכֵ ֶׁ ל ש  ה ֵמֲחַמת  ָהעֹוָלמֹות, ִמּכָ  ְוזֶׁ

לֲעִכיַרת  כֶׁ ים ּוְכִסילּות ַהּשֵֹ ֲעשִֹ  ". ַהּמַ
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 גיין! איך זאל נישט קענען ארויס - בינד מיר צו
מען דארף זיך    ? נאר וואס דען   ! א בעל כח גדול   -   דער צדיק איז א בעל כח גדול 

ווי    ! רן אין אים אנשפַא  בינד צו, איך זאל "   : האט געזאגט צום רבי'ן   רבי נתן אזוי 
אריינגענארט אין  '   : געזאגט געווארן איז  אויף יעדן איינעם    . כגּּ!" נישט קענען ארויס

איך זאל נישט    , איך זאל נישט קענען ארויס   , בינד צו ' דארף מען זאגן:    . ' ! זאק אריין 
  . !' אנטלויפן 

 !אז איך בין אריינגעכאפט אין זאק, בינד שוין צו

רבוש"ע, פארוואס   -  צו מיר  בינד  ' מען דארף צום אויבערשטן אויך אזוי זאגן:  
 ראון די   - ן אין מח אריין  ע ? איך נעם אנדערע געדאנקר אוועק פון די לויף איך  

נעם בעסער   -   לאז איך אפ  די'ס פארוואס? איך  אפ האב איך   ר ? אז איך לאז 
 '!ן? ע בעסערע געדאנק

נאר באטראכטן   זיך  זאל  גוטן   אז   א מענטש   : גשמיות אין  מען  א  לאזט אפ  ער 
דאך  דו קענסט    .. קליינע קינדער שפילן זיךוואס    פילצייג ש זיך  געשעפט און נעמט  

אויבערשטן  פונעם  תורה   -   טראכטן  פון  טראכטן  קענסט  גוטע   , דו  תפילה,  פון 
אויך  דאס איז  סטו דאס?  ה פארוואס טו   ? געדאנק   ם גיסטו א לאז אפ דע   -   ן ע געדאנק 

בשום   גרויסקייט, ער מיינט אז ער קען   ענעם דערפאר ווייל ער ווייסט נישט זיין אייג 
וואס  '   - ער גיט א לויף אוועק    , ' ער מיינט אזוי '   -   אופן נישט איינהאלטן דעם געדאנק 

דיר אז דו קענסט נישט ווייל דו עס דאכט זיך    ' .. ! איך קען נישט   ? ן ה זאל איך טו 
קדושה' נקודה  ' דיין    '! דו קענסט יא '   -   דער אמת איז אבער  ווייסט נישט פון דיין כח,  

  . דאס איז פארשטעלט נאר  אלקי,    חלק  א דאס איז אלקות,  

זענען  געהאט    די   פארוואס  דען  האבן  זיי  צדיקים?  געווען  אנדערע    ַאן צדיקים 
זיי   ! פסול   דאס   אנדערש איז איז  תפילין  די  איין אות פון  אז  תורה, אנדערע תפילין?  

 
 ח"ב, קכ"ד. )חדש(עי' שיש"ק  כג
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 די אייגענע תפילין און די אייגענע מצות און דעם אייגענעם שבתהאבן אויך געהאט  
האט זיך  יי האבן געזוכט אינעווייניג,  נאר ז   . אלעס וואס מיר האבן האבן זיי געהאט   - 

  . אויפגעדעקט   יי פאר ז 

, פון עבודה  'ן אברהם אבינו האט געשטאמט דארטן פון תרח   , כדעס שטייט טאקע 
ווער איז דער בעל הבית פון '   -   ער האט אנגעהויבן טראכטן און    . אלעס   און   זרה'ס 

ד   ? וועלט   ער ד  באשאפן  האט  געמיינט  ביינאכט  וועלט?    ער ווער  ער  די    אז האט 
 .(! אין זה אלוה   -) !  ניין  -   אויס   ווערט די לבנה    , אינדערפרי   . ט נ די לבנה שייווייל  לבנה,  
 .די זון איז אויס   –ביינאכט    ען קומ גע עס  אבער אז    , די זון   האט ער געמיינט אז בייטאג  

נאך    און   -   כח   ן כן א העכער ו ? האט ער אנגעהויבן צו ז בעל הבית   ער ד ווער איז  איז  
געווען    -   העכער  איז  אבינו  געוואלדיגע אברהם  בכוכבים   ר א  אל   .חוזה   ץ אבער 

  אים באוויזן   צו   דער אויבערשטער זיך  ? האט  בעל הבית   ווער איז דער   -   ענדיגט זיך 
געז אז    . "! אני"   -  גוט  האט  זעהן   און   כט ו ער  געוואלט  האט  דער  האט    , ער  זיך 

  '. ! 'איך בין דער בעל בית פון דער וועלט  - אויבערשטער באוויזן צו אים  

ל "   : כהאויף ארץ ישראל שטייט קֵּ ּה   ּתָ ְלָיא לֵּ ִאְתּגַ ִתְקָלא ַעד ּדְ ער האט געזעהן    . כו"ּבְ
ער איז דאך   . און ארץ ישראל איז עפעס אנדערש   -  גאנצע וועלט איז אנדערש   י אז ד 

לך לך מארצך וממולדתך "   )והשי"ת אמר לו:(   . נישט אין ארץ ישראל   -   געווען אין חרן 
פארוואס האט דער אויבערשטער   !גיי קיין ארץ ישראל  -   "אל הארץ אשר אראך

עס  אז  ער האט געזעהן    - '  קלא י תקל בת '? ווייל  ' גיי קיין ארץ ישראל ' אים געזאגט  
 ערד   -   וועלט   ער ד   איז דא עפעס א לאנד וואס דאס לאנד איז עפעס נישט גלייך מיט 

גלייך   נישט  איז  דער  און    . ( וכו' ) הימל  אים  האט  געזוכט  פיל  אזוי  האט  ער  אז 
 !'גיי, גיי ! גיי דארט'  -   אויבערשטער געזאגט 

 
 עי' אוצר המדרשים ערך 'אברהם אבינו'.  כד

 עי' זוה"ק לך דף ע"ח ע"א.  כה

 פירוש: 'שקל במשקל ]לידע כח הממונים עליה[ עד שנתגלה לו'.  - כו
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דער מענטש זוכט און ער וויל    מער   וואס   : ביי יעדן איינעם איז אויך דאס אייגענע 
באווייזט זיך דער   –   )!( זוכן יארן   א מענטש קען   – עקשנות    ַאן אמת און מיט    ַאן מיט  

 . אויבערשטער צו אים און זאגט אים און ווייזט אים 

רבי   אים    ,זאגט דער  אויף  אזוי אליין  אז  איבערגעגאנגען  אויך  רבי   . כזאיז  דער 
קיין שום    נישט געהערט  'ער האט   )שאמרו:(  ער האט געהערט פון צדיקים   , אז כחזאגט 

ס התחזקות ' ווען ער זאל ווען הערן דעמאלט עפעס איינעמ   ' !התחזקות פון קיינעם 
   . ער האט נישט געהערט   -  וואלט ער געלאפן 

ָלל, ֲאהּוִבי ָאִחי, ֲחַזק" דער רבי זאגט דאך:   כט"! ְוַהּכְ

ין מֹוִעיל " :  לדי תפילות  אין עס איז דא א לשון   י אֵּ ָעְלָמא ְדָאתֵּ ם ּבְ ָ ׁשּ ַע ׁשֶּ ה יֹודֵּ ְוַאּתָ
ָלל  ָרן ּכְ ה ַוּתְ ין ַאּתָ ם אֵּ י ׁשָ עֹוָלם, ּכִ ָך הּוא ַמה  . ׁשּום ַרֲחָמנּות ּבָ ּלְ ר ָהַרֲחָמנּות ׁשֶּ ְוִעּקַ

ַח ּוַמְזִמין ִהְר  ה ׁשֹולֵּ ח ְוַאּתָ ָך ִנּדָ ח ִמּמְ בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמֲחׁשָ ה חֹוׁשֵּ ַאּתָ ֶּ י ְתׁשּוָבה ׁשּ הּורֵּ
ָחד ָחד ְואֶּ ָכל יֹום ָויֹום ְלָכל אֶּ דאס איז דער   און  -   דא איז דאס  יעדן איינעם  ביי    -   !" ּבְ

כל זמן מען    ! דארטן איז נישט שייך קיין רחמנות  ! עיקר רחמנות פונעם אויבערשטן 
דאס בפרט דורך    -  פארשלאפן די צייט   נישט צו   ן דארף מען זעה   , דרייט זיך ארום דא 
 !אזעלכע הייליגע עצות  און מיט   התקרבות צום רבי'ן 

❖ 

 
 עי' שבחי הר"ן, אות י"ב.  כז

ה ִמי  וְ "עי' ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' מ"ח:   כח ד, ִיְהיֶׁ חָּ ר לֹו אֶׁ ה אֹומֵּ יָּ ִאּלּו הָּ ַמר, ׁשֶׁ אָּ י ׁשֶׁ יק ֲאִמּתִ ּדִ ַמְענּו ִמּצַ ׁשָּ

ְמאֹד ז  רֵּ ּוִמְזּדָּ ץ  רָּ ִייִתי  הָּ ַעְצְמךָּ  ֱאחֹז  וֶׁ ֲחַזק  ִחי,  אָּ תֹו:  ְתִחּלָּ ּבִ ם  ֵּ ַהׁשּ ֲעבֹוַדת  ּבַ ַסק  עָּ ׁשֶׁ ת  עֵּ ּבְ ה,  ְהיֶׁ ּיִ תֹו   ׁשֶׁ ֲעבֹודָּ ּבַ

יו לָּ ם עָּ י ּגַ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָּ דָּ ּום אָּ קּות ִמׁשּ ַע ׁשּום ִהְתַחּזְ ה ׁשֹומֵּ יָּ "ל, ְוֹלא הָּ ל ַהּנַ ַבר ּכָּ  . "עָּ

יִקים,  שם: " כט ּדִ ל ַהּצַ "ל ָעַבר ַעל ּכָ רּוׁש ְוָכל ַהּנַ פֵּ ם ּבְ יהֶׁ ַמְענּו ִמּפִ ר ׁשָּ ֲאׁשֶׁ ַרְך ֵאין  ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ּ ַהש  ֶׁ ם, ש  ה ָלהֶׁ ְדמֶׁ ּנִ ֶׁ , ש 

ָלל ם ּכְ ה ֲאֵליהֶׁ ל ּופֹונֶׁ ּכֵ ים ְועֹוְבִדים ֲעבֹוַדת  ִמְסּתַ ים ִויֵגִעים ְועֹושִֹ ִ ש  ֵהם ְמַבּקְ ֶׁ ה ְזַמן ַרב, ש  ּזֶׁ ֶׁ ָראּו ש  ֶׁ , ֵמֲחַמת ש 

ל  ּכֵ ִקים ַעְצָמן ְמאֹד ִלְבִלי ְלִהְסּתַ ַרְך, ַוֲעַדִין ֵהם ְרחֹוִקים ְמאֹד ְמאֹד, ְוִאּלּו ֹלא ָהיּו ְמַחּזְ ם ִיְתּבָ ֵ ּ ה, ָהיּו  ַהש  ַעל זֶׁ

ְמ  ָאִרים ּבִ ְ כוּ ִנש  ּזָ ֶׁ ּ ֹון, ְוֹלא ָהיּו זֹוִכים ְלַמה ש  ֱאחֹז ַעְצְמךָּ  ְוַהכ.  קֹוָמם ָהִראש  ֱאַמץ ְמאֹד, וֶׁ ִחי, ֲחַזק וֶׁ ל, ֲאהּוִבי אָּ  ּ ְלָּ

ָך,  ֲעבֹוָדתֶׁ ם ּבַ ֵאר ַקּיָ ָ ּ ָכל ַהּכֹחֹות ִלש  "ל ּבְ ל ַהּנַ ל ַעל ּכָּ לָּ ל ּכְ ּכֵּ ְסּתַ חּוׁש ְוַאל ּתִ ה ְוַאל ּתָּ זֶׁ ּיֹוֵצא ּבָ  ".אֹו ּכַ

 תפילה נ'.  ל
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 נישט געפארן דורך 'עכו'
מֹו "  ּכְ ל,  ָראֵּ ִישְֹ ץ  רֶּ אֶּ ּבְ א  ּלָ אֶּ ינֹו  אֵּ ים,  ִנּסִ ִחיַנת  ּבְ ה,  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֱאמּוָנה,  ר  ְוִעּקַ

תּוב   ּכָ ל"ז( ׁשֶּ ים  ִהּלִ ֱאמּוָנה ' :  )ּתְׁ ה  ּוְרעֵּ ץ  רֶּ אֶּ ָכן  די היינטיגע    . '"ׁשְ זוהר  עס שטייט אין 
עס   -   לאוואך  שטייט  מאל  ומלואה "   : כמה  הארץ  ישראל '   -   " לה'  ארץ  תבל "  ', דא 

איז   ' ארץ ' דאס ווארט    –   " ארץ " וואו עס שטייט    ! דא שאר הארצות  -   " ויושבי בה 
זאגט    . בשלימות   –   ' במלואה ' דארט איז עס    –   " ומלואה   הארץ   לה' "   ! ארץ ישראל

   . איז נאר אין ארץ ישראל  , און נסים   , תפילה   , דער עיקר אמונה   : דער רבי 

דא איז    ! איז דאך די אמונה דא   -דאך אין ארץ ישראל    מיר זענען   , ברוך השם 
 !דא איז דאך די נסים   ! דאך די תפילה 

איז דער טייטש    ' שכן '  ! וואס איז שכן? 'רוה'  ". שכן ארץ ורעה אמונה "   : עס שטייט 
 !א קביעות  -   דאס הייסט זיי אין ארץ ישראל!    - '  רוה דארטן '   )הכתוב אומר:(   . ' ען ה רו ' 

 'דו' נישט אז    ! אזוי ווי איינער איז זיך קובע א מקום  , געדאנק דארטן לייג אריין דעם  
, ' שכן ארץ ' דאס הייסט נישט קיין    -   איז אין אמעריקע   ' געדאנק   ער ד ' און    ביסט דא 

זיך  ' ורעה אמונה '  -   , ליג אין ארץ ישראל ' רוה אין ארץ ישראל ' נאר   , אזוי וועסטו 
 ! אנפאשען מיט אמונה 

 "סלע "   : לב"חיים נצחיים " תורה  דער  אין    ( " ! ויתלונן  סלע ישכן"ברענגט:  דער רבי    )ר' נחמן: ] 
מען  התורה' י 'ב   די   -   מיינט  אכל "   , אורי  חפר  צו    -   " משם  זיין  זוכה  וועסטו  דארט 

 .בושה[ 

 
ַתח,  "רֶׁ "ב ע"ב:  פר' וארא דף כ   לא י יֹוֵסי ּפָ ֵבי  ה ְלָדִוד ִמְזמֹור לַ '   )תהלים כ''ד( ּבִ ְ ֵבל ְויֹוש  ץ ּוְמלֹוָאּה ּתֵ ' ָהָארֶׁ

ּה  ץ" .  ' ּבָ רֶׁ אָּ ל  - "  הָּ אֵּ רָּ ִיש ְ ּדְ א  יׁשָּ ַקּדִ א  ַאְרעָּ א  יּה,  ּדָּ ִמּנֵ ְקָייא  ַ ְלִאְתש  יָמא  ַקּיְ ִאיִהי  ּדְ יּה  ,  ִמּנֵ ְרָכא  ּוְלִאְתּבָ

א.   ְקָייא ָעְלָמא ּכֹּלָ ַ ּה ִאְתש  ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ִמּנָ ּה " ּבְ י ּבָּ בֵּ ל ְויֹוׁשְ בֵּ אן   - "  ּתֵּ ַאר ַאְרעָּ א ׁשְ ְתָאן ִמיָנּה, ּדָּ ַ ש  , ּדְ

יב,   ? ְמָנא ָלן  ְכּתִ ק '   )תהלים ט'( ּדִ דֶׁ צֶׁ ֵבל ּבְ ּפֹוט ּתֵ ְ  '".ְוהּוא ִיש 

תּוב:  : "ב" עסי'    ליקוטי מוהר"ן תניינא  לב ּכָ ֶׁ ה ש  ן'ְוזֶׁ ּכֹן ְוִיְתֹלנָּ ַלע ִיׁשְ ַלע'.  (, כח)ִאּיֹוב לט  'סֶׁ ִחיַנת    'סֶׁ ֵאר, ּבְ ה ַהּבְ זֶׁ

הּו:   "ל. ְוזֶׁ ּנַ ִרים' ּכַ ֵאר ֲחָפרּוָה שָֹ ִחיַנת: 'ּבְ אּוֵרי ַהּתֹוָרה, ּבְ ל'ּבֵ ם ָחַפר אֹכֶׁ ָ ּ י ַעל ְיֵדי    'ִמש  "ל. ּכִ ּנַ ּכַ ה  ָ ִחיַנת ּבּוש  ּבְ
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דער אויבערשטער וויל אז יעדע זאך וואס איז נוגע צו אידישקייט זאל איך האבן  
דאס  ער ליגט אין    -   א מענטש אז ער גייט עסן האט ער א קביעות   ; א קביעות דערין 

ארט, ליג דארטן, האב דארטן  ד רוה    -  א דאווענען   -   סט עפעס א זאך ה אז דו טו   . עסן 
קביעות ט   ! דעם  גייסט  דו  לערנען,  גייסט  דו  מצוה  וה אז  א  דעם    – ן  דארטן  האב 

 .קביעות, אזוי ווי אין אנדערע זאכן האסטו א קביעות 

תּוב  "  ּכָ מֹו ׁשֶּ ִפּלֹות, ּכְ ר ֲעִלּיֹות ַהּתְ ם ִעּקַ ית כ"ח( ְוׁשָ ִ ֵראש  ָמִים ' :  )ּבְׁ ָ ַער ַהׁשּ ה ׁשַ  -  " 'ְוזֶּ
ַדע"  "   . אלע תפילות גייען דארטן ארויף  ה אֵּ ּמָ ַגם ַאְבָרָהם "ּבַ ּפָ ׁשֶּ ה, ּכְ ִביל זֶּ ם ּוִבׁשְ ָּ )ש 

  דאך  אויבערשטער האט דער  . ווייל אז אמונה  ער ד עס איז געווען א פגם אין  - " ( ט"ו 
דערפאר    וואס   , " רשנה י במה אדע כי א ", האט ער געזאגט  )ארץ ישראל(   אים צוגעזאגט 

וואספארא זכות האב  '   –   " במה אדע "   : ]רש"י זאגט דארטן   . איז געווארן גלות מצרים
ישראל  צו האבן ארץ  געענטפערט אים  האט    ' ? איך  אויבערשטער  בזכות '   -   דער 

ִהיא " [.  )איז כפשוטו( פראסטער פשט  אבער דער    '. הקרבנות  ץ, ׁשֶּ רֶּ ת אֶּ ַ יֻרׁשּ ַגם ּבִ ה ּפָ ּוָבזֶּ
ה  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֱאמּוָנה,  ִחיַנת  ִמְצַרִים   -   ּבְ לּות  ּגָ גלות מצרים   -   " ָהָיה  געווארן   .איז 

איז די תפילה גאר אין גלות, די   , אז וויבאלד די אמונה איז קאליע   , קומט דאך אויס 
 .אויך נישט די תפילה שוין  איז  תפילה  

ִמְצַרִים"  ָיְרדּו  ּוָבָניו  ַיֲעקֹב  די  ווייל    , " ְוַדְוָקא  איז  דאס  ובניו  עשר  ' יעקב  שנים 
ְוהֹוִריד " דער רבי זאגט:  .איז די תפילה אריין אין גלות דערפאר  '. נוסחאות התפילה 

ָגלּות  איז די תפילה    , אמונה   ער ד וויבאלד ער איז פוגם אין    דאס הייסט,   . " אֹוָתם ּבְ
 . דאוונט זיך נישט עס  אין גלות,  

תּוב  "  ּכָ מֹו ׁשֶּ ים, ּכְ ּסִ מֹות י"ד( ּוִמְצַרִים הּוא ִהּפּוְך ַהּנִ ְׁ  ."' ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתוֹ ' :  )ש 
ין " קעגן,  נט די נסים זענען דארטן א   -   " ים לקראתוִס נִ "   ,זאגט דער רבי   , " ים ִס נִ "  אֵּ ׁשֶּ

תּוב   ּכָ ׁשֶּ מֹו  ּכְ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ם ְמקֹום  ׁשָ ין  ְואֵּ ים,  ּסִ ַהּנִ ם ְמקֹום  ם ט( ׁשָ ָּ אִתי ' :  )ש  צֵּ ּכְ ְוָהָיה 

 

הּו:  ּבֵ  "ל. ְוזֶׁ ּנַ ה ּכַ ָ ה ְלבּוש  ה זֹוכֶׁ ל"אּוֵרי ַהּתֹוָרה ַעל ְיֵדי זֶׁ ַפר אֹכֶׁ ם חָּ ָּ ל ְלִפיו  "ִמׁשּ יט ָהאֹכֶׁ ִ ש  ְלהֹוש  ּיֵ י הּוא ִמְתּבַ , ּכִ

הּו:  "ל. ְוזֶׁ ּנַ ָאה ֵאָליו ּכַ ּבָ ֶׁ ה ש  ָ יטוּ 'ַעל ְיֵדי ַהּבּוש  יו ַיּבִ ינָּ חֹוק עֵּ רָּ יט ֵא   ' ְלמֵּ ה ּוַמּבִ רֹואֶׁ ֶׁ ם ַהְינּו ש  ֵ ּ יְך הּוא ָרחֹוק ֵמַהש 

"ל ּנַ ַרְך ּכַ  ". עי' על זה ליקוטי הלכות הל' ערלה ה"ב, אות ד'. ִיְתּבָ
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י  ּפַ ת ּכַ ְפרֹשֹ אֶּ ת ָהִעיר אֶּ   איז ער   , אז ער האט געוואלט דאווענען משה רבינו    -   " ' אֶּ
 .)מתפלל געווען( תחום העיר און דארטן האט ער    ם ע ארויס פון ד 

אויס  דאך  אמונה   ז א   , קומט  פון  אפגעלאזט  איז  געדאנק  דער  מען    , בשעת  איז 
אפגעלאזט פון ארץ ישראל, קען מען זיין אין ארץ ישראל און מען זאל זיין אין חוץ 

 .לארץ 

הקדוש געברענגט    ווערט עס   שם  בעל  דעם  פון  מעשה  גרשון   אז   , לגא  רבי 
'איך   : בעל שם אים געשריבן א בריוו   האט דער   . עכו איז געווען אמאל אין    קיטעווער 

און שבת   -   טו געווען אין חוץ לארץס בי   ס ווען, פרייטאג צונאכט - ווייס נישט וואס 
)פון  אזא מין ארט וואס איז ארויס    עכו עס איז דא אין   .. אינדערפרי אין ארץ ישראל 

 . עכו חלק    ם האט ער געדאוונט אין דע   ס און פרייטאג צונאכט ,  ( גבול ארץ ישראל 

דורך    , דערפאר טאקע  וועלן פארן  נישט  איז    ; עכו אמאל פלעגט מען  ווען מען 
אנדערע וועג כדי מען זאל   ַאןקיין מירון איז מען געפארן דורך  פון חיפה  געפארן  

 !נישט ארויספארן פון ארץ ישראל

תפילין טאר מען    מיט   !אז ארץ ישראל איז תפילין   , לדתורה מ"ז אין דער רבי זאגט  
 !אז מען איז אין ארץ ישראל גייט מען אנגעטוהן תפילין   ; מסיח דעת זיין   נישט 

❖ 

 
שמעתי מהרב הנ"ל שפ"א אמר הבעש"ט, תמהני, בליל שבת בשעת  ":  שבחי הבעל שם טוב" ספר  עי'   לג

קר בשעת התפילה ראיתי אותו בא"י.  ואת ר' גרשון ולא מצאתי אותו בא"י ובשבת בב  התפילה חפשתי

בזה אם לא שהלך חוץ לתחום. ובכמה שנים בא ר' גרשון אליו ושאל אותו על דבר    ן דוּ ָא ואיני יודע מה  

א'  זה ונעלם מר' גרשון. ואח"כ נזכר כי נתנו לו מצות מילה בעכו ושבת שם. ובעכו יש שני בתי כנסיות  

"ל ואח"כ כאב לי  ושבח  כנסתהית  בחוץ לארץ ואחד בארץ ישראל והלכתי והתפללתי בליל שבת בב

 .שבא"י ית הכנסת לבי על דבר זה מפני מה לא התפללתי בא"י ולמחר הלכתי והתפללתי בב

ל. ְוׁשֶׁ "וזל"ש:   לד אֵּ רָּ ץ ִישְֹ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ַפע ּדֶׁ ֶׁ ִלין ַהׁשּ ל, ְמַקּבְ אֵּ רָּ י ִישְֹ נֵּ י ַיֲעקֹב, ַוֲאַנְחנּו ּבְ נֵּ ַרת ּפְ אָּ ל, ִהיא הֶׁ אֵּ רָּ ץ ִישְֹ רֶׁ ַפע אֶׁ

ין ִפּלִ ַרת ַהּתְ אָּ  . "הֶׁ
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 אויפגעהערט צו רעדן

  אים דער רבי    , האט להגעווארן מקורב  ווען רבי יצחק אייזיק פון טירהאוויצע איז 
מיטן    נאר ]   לו! א יאר צייט האט ער נישט גערעדט   - א יאר צייט'    רעדן   נישט געהייסן ' 

ער איז געווען   . [ טירהאוויצער מגיד האט ער אים יא געהייסן רעדן מיט דעם  -  מגיד 
ער  דא האט    און   -   פרנסה   ער ער האט אוועקגעווארפן ד   און   -   גאר א חלפן פריער 

 -גאר אין שטוב    אויפגעהערט צו רעדן אינגאנצן, איז געווארן אויף אים א מחלוקת 
אויף צו רעדן גאר, ער איז און ער הערט  - א שטוב און פרנסה  , א מענטש  ,געוואלד 

   .. שטום געווארן, ער רעדט נישט 

געווארן אזא מין סארט מחלוקת אז דער רבי האט געזעהן אויף אים  איז  מאל  יינ א 
וועט עס נישט אויסהאלטן  דער   -   אזוי שטארק גע'רודפ'ט . מען האט אים  אז ער 
רהאוויצע,  איז דער רבי אוועקגעפארן קיין טי   . שווער האט אים שטארק גערודפט 

טיר פונעם שווער,    ער דער רבי איז צוגעקומען צו ד   , און עס איז געווען תחילת נאכט 
דא,  אז    . אנגעקלאפט  איז  רבי  דער  אז  געזעהן  האט  שווער    ים א ער  האט  דער 

   . אין שטוב אריין ומען  נ אריינגע 

קריאת שמע של    געווען אין זיין חדר און געליינט דעמאלט    איז יצחק אייזיק    בי ר 
האט    . דער רבי האט אים נישט געוואלט איבערהאקן   , און טה מיט גרויס כוונה י המ 

דער רבי אנגעהויבן רעדן מיטן שווער: 'פארוואס רודפ'סטו דעם איידעם?' האט ער 
פרנסה און ער האט אויפגעהערט   ער ד ער האט אוועקגעווארפן  '   : אנגעהויבן צו זאגן 

 .. 'ער רעדט גארנישט   , ר איז משוגע געווארן ער רעדט נישט! ע   -   צו רעדן 

 -אז דו וועסט זיין דארט אין ארץ המערב    : דעמאלט געזאגט   אים   דער רבי האט 
  א איד נעמט    ,קומט דארטן אינדערפרי   עס   זא   דארט איז קיינמאל נישטא קיין אידן, 

מען   ווען   און   , און דרייט   -   ( של תפילין  ה )רצוע   לעדער   האנט א שטיקל   ער ד דארטן אויף  

 
 . עי' חיי מוהר"ן, אות קי"ד לה

 כ"ו. - אנשי מוהר"ן, אות כ"ה -עי' תוכן הסיפור ב"כוכבי אור"  לו



 טעם זקנים ____________________________________________________   | כד

 

מען    האט קיינמאל נישט געזעהן   ַאן ערל וואס   . נישט   ער   ענטפערט   -   רעדט צו אים 
ט ער  ה וואס טו   ר.. עפעס א משוגענע   ווי   אויס דאס  , קוקט אים  זאל לייגן תפילין 

און ער וויל נישט רעדן, ער רעדט   - האנט    ער אויף ד לעדער  דא? ער לייגט עפעס  
'ער לייגט תפילין' דערפאר רעדט   -ן  הער נצו א האט אים דער רבי געגעבן    .. נישט 

  . תפילין( הנחת   )כוונתער נישט, ער איז איצטער עוסק אין  

אויסגערעדט   נישט  אים  האט  רבי  האט    עם ד דער  רבי  דער  נאר  אים  ווארט, 
  'ער איז איצטער   ( : )פארשטאנעןפון דעם האט ער שוין    אבער   , דוגמא   ר געזאגט דע 

תפילין  אין  אויסרעדן   , עוסק  נישט  מען  טאר  האט    . ' איצטער  שווער  דער  הכלל, 
דעם האט  ך  נא   . )רודפ'ן( שוין מער נישט  אים  צוגעזאגט דארטן דעם רבי'ן אז ער וועט  

 . )ושב לביתו(   'ן יצחק אייזיק   בי ר דער רבי זיך געזעגנט מיט  

 .שלא להסיח דעת כמו בתפילין(   , )ענין איז דא אזא מין  עס  זעהען מיר דאך אז  

 .יצחק אייזיק'ן  בי ר דער רבי זייער גערעדט דאס גרויסקייט פון דעם    האט   איינמאל 
זייער משתוקק געווען  נפטר געווארן דאך  ער איז    - נאך אים    האבן אונזערע לייט 

רבי    , דאס הייסט   . " נו, היינט האבן מיר נת'לען! " ן דער רבי:  רופט זיך אָּ   . אזוי יונג 
 . לז!נתן 

 !ר אנדערער דא, א צווייטע   ַאן איז    -   אז ער איז נישטא 

געגאנגען דורך אים  כ דער רבי איז דור   . א גאנצע מעשה איז דא מיט זיין התקרבות 
קוק   א  עפעס  האט  אים,  ן  וה געט און  אוועקגעווארפן אל האט  אויף  און צ ער  דינג 
   .. נאכגעלאפן נאכן רבי'ן

 
יק"חיי מוהר"ן, אות שי"ג:   לז ְעּתִ לֹוֵמנּו    ,ָאַמר ַהּמַ ְ י ש  ֵ ַעם ַאַחת ָהיּו ְמקֹוְנִנים ּוְמַצֲעִרים ַאְנש  ּפַ ֶׁ י ש  ַמְעּתִ ָ ש 

נּו ִזכְ  "ל, ְוִנַחם אֹוָתם ַרּבֵ י ִיְצָחק ַאְייִזיק ַהּנַ ִטיַרת ָהַרב ַרּבִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְמאֹד ַעל ּפְ רֹונֹו ִלְבָרָכה  ִלְפֵני ַרּבֵ

ם  יב ָלהֶׁ ִ ו יֵּ ְוֵהש  ל ַעְכׁשָּ ןֲאבָּ תָּ י נָּ ַרב ַרּבִ נּו הָּ  ."ׁש לָּ
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אליש  ביי  ווי  איז    . ען נ אליהו' מיט    ע אזוי  אליהו  אליהו'ן?  ביי  געווען  איז  וואס 
אליש כ דור  דורך  דארטן    -  'ן ע געגאנגען  געווען  איז  צמדים" עס  עשר    לח" שנים 

אשקה נא לאבי "  : אוועקגעווארפן   -   אוועקגעווארפן די בקר   ע האט אליש   .( רינדער ) 
אזוי איז נאר    !'ן? וה האב איך דיר דא געט   וואס '   )ויאמר לו:(   ."ולאמי ואלכה אחריך 

 .אוועקגעווארפן אלעס און נאכגעלאפן אליהו'ן   -   דאס 

איז געווען ווייסט מען נישט, מען ווייסט נאר אז    ( רבי יצחק אייזיק )ביי  וואס דארטן  
עס  דינג און נאכגעלאפן נאכן רבי'ן! דער עיקר וואס  צ ער האט אוועקגעווארפן אל 

   . ווייסט מען טאקע נישט איז געווען  

אזוי ווייזט    קעסטל געלט?(   ם )ר' נחמן: דער רבי האט אים געטראפן בשעת ער איז געשטאנען ביי
  . גאס   פן אויס, ער איז געשטאנען דארטן אוי 

דער   !אויג   ַאן ען מיט  י קענען זיי צוצ   , צדיקים אז זיי ווילן   גאס!(   פן)ר' נחמן: א חלפן אוי 
וואס   . ה געגעבן י דער רבי האט אים עפעס א צ און    -   דורך   געגעבן א גיי   האט רבי  

ער איז געווען א געוואלדיגע   , אז ווייזן ווייזט אויס   . דארטן איז געווען ווייסט מען נישט 
  נשמה   ער ד דעם רבי'ן    פאר   מען האט דאך געוויזן   . יצחק אייזיק   ביר הויכע נשמה דער  

  געוויזן וואו די נשמה איז, דער רבי איז מען האט אים  -   לט!אז די נשמה איז דא דא  - 
 

ר ְצָמִדים ְלָפָניו  כא: "-, יט א יט-מלכים לח ֵנים ָעש ָ ְ ָפט ְוהּוא חֵֹרש  ש  ָ ן ש  ע ּבֶׁ ָ ת ֱאִליש  ְמָצא אֶׁ ַוּיִ ם  ָ ּ ְך ִמש  לֶׁ ַוּיֵ

ר ָעש ָ ֵנים הֶׁ ְ ש  ְרּתֹו ֵאָליו   .ְוהּוא ּבִ ֵלְך ַאּדַ ְ ש  הּו ֵאָליו ַוּיַ ֲעבֹר ֵאִלּיָ הוּ .  ַוּיַ ָרץ ַאֲחֵרי ֵאִלּיָ ָקר ַוּיָ ת ַהּבָ ֲעזֹב אֶׁ ר   ,ַוּיַ ַוּיֹאמֶׁ

יךָ  י ְוֵאְלָכה ַאֲחרֶׁ א ְלָאִבי ּוְלִאּמִ ָקה ּנָ ֳּׁ ּ ש  יִתי ָלךְ   .אֶׁ ה ָעש ִ י מֶׁ ּוב ּכִ ר לֹו ֵלְך ש  ב ֵמַאֲחָריו ַויִּ   .ַוּיֹאמֶׁ ָ ש  ד  ַוּיָ מֶׁ ת צֶׁ ח אֶׁ ּקַ

ְך ַאֲחֵרי ֵאִליָּ  לֶׁ ָקם ַוּיֵ ן ָלָעם ַוּיֹאֵכלּו ַוּיָ ּתֵ ר ַוּיִ ש ָ ָלם ַהּבָ ְ ּ ש  ָקר ּבִ ֵחהּו ּוִבְכִלי ַהּבָ ְזּבָ ָקר ַוּיִ ְרֵתהוּ ַהּבָ ָ  ".הּו ַוְיש 

ר  : "ג"אות שי  ,חיי מוהר"ןעי'   לט כֶׁ ק ַאייִזיק זֵּ ַרב ִיְצחָּ נּו הָּ יק מֹורֵּ ּדִ ל ַהּצַ ה ׁשֶׁ הַמֲעשֶֹׁ כָּ יק ִלְברָּ נּו ִזְכרֹונֹו  ַצּדִ ַרּבֵ ֶׁ , ש 

ָחד ֱאמֹר מַֹע ּתֹוָרה, ְוָאְמרּו ְלאֶׁ ְ ּדֹות, ְוָדֲחקּו ַעְצָמן ִלש  ּדֹות ֲאגֻּ ָהיּו ֲאגֻּ ֶׁ ָרָאה ש  ֶׁ ָמקֹום ש  ה   ִלְבָרָכה ָרָאה ּבְ ַאּתָ

ֵעינָ  ַמע הּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוהּוַטב ּבְ ָ ם. ְוש  ָאַמר  ָלנּו ּתֹוָרה ְוָאַמר ָלהֶׁ ֶׁ ה ש  ּמֶׁ ְמדֻּ יו ְמאֹד, ְוהּוא ֵמִבין ַעל ּתֹוָרה, ּכִ

זֹאת.   ַמע ּכָ ָ ּלֹא ש  ֶׁ ְראּו לֹו  ש  ם ְוהֶׁ עֹולָּ ה הָּ זֶׁ ה ּבְ מָּ ׁשָּ ּה ַהּנְ ַאל ִאם אֹותָּ ַלח ַאֲחָריוְוׁשָּ ָ ה    ְוש  ה ַדֲהוָּ ה מָּ ַסח  ַוֲהוָּ ם ּפֶׁ ְוקֹדֶׁ

ל ַהּתוֹ  "ל ּכָ ַהּנַ דֹוָלה ּוְרֵתת ָחַלם ְלמֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ַאייִזיק  ּגְ ֵאיָמה  ר לֹו ּבְ ַמע הּוא, ּוָבא ְוִסּפֵ ָ ּ ש  ֶׁ "ל ש  ַהּנַ ָרה 

ְך ּבְ  ּות ְוַאַחר ּכָ ש  "ל ַחּלָ ַאר מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ַאייִזיק ַהּנַ ְ ם, ְוִנש  ָ ּ דֹוָלה ְמאֹד. ְוָהַלְך הּוא ִמש  ָסמּוְך ִנְפַטר  ְוִזיַע ּגְ

"ל היא מה שנראה מבואר כוונתו הקדושה בענין הגוף ]שצריך להודיעו  "ב, מפתח א': "כ 'ביאור הליקוטים סי)ועי'    ".ַהּנַ

וכו'[ על נפשו ורוחו החיוני, בכח המדמה ושכל הנגלה, להיות גם הם נחשבים לגוף, כנגד עצם הנשמה בשכלה וחכמתה  

 . "([מעשה של ר' יצחק אייזיקוכן מובן מדבריו הקדושים גם בשאר מקומות, כמו בחיי מוהר"ן, בהנסתרה מהאדם בעצמו, ]
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איז דא אזא  עס  געגאנגען אויף א גרייטע זאך, מען האט אים געוויזן למעלה אז    דאך 
 . געזעהן דאס  דער רבי האט    -   מין נשמה 

❖ 

 " על זהמאד  יז"לוהקפיד רב"
אזא הויכע נשמה וואס ער אליין  ביי יעדן איינעם קען זיין אז עס איז דא אין אים  

דערוועקט זיך   ,ען צו גוטע זאכן י ן צ ט זיך אָּ הויב נאר וואס דען, אז ער    ! ווייסט נישט 
דאס קען מען נישט אליין אבער  . כח פון זיין נשמה און העלפט אים צו  ער אים ד אין 

וואס האבן געהאט געוואלדיגע   אפילו צדיקים   .!' טוה '   – גיבן די נשמה    אים   –   נעמען 
נשמות  אויך   , הויכע  זיך    , איז  האבן  זיי  אז  אנגעהויבן  עס  זיך  האט  אנגעהויבן 
אים אנגעהויבן   אין   , האט )בבחירתם( צו איידלקייט פון זיך אליין  עפעס  ען  י אנגעהויבן צ 

   . מהאט אים געהאלפן   שיינען זיין נשמה און 

 נאר  - '  איז א הויכע נשמה עס  '   )מען זאגט(דער רבי האט נישט געוואלט ליידן אז  
מען זאל נישט זאגן אז  אז  ! דער רבי האט מקפיד געווען  ' ווען ע האר ' דער עיקר איז  

 מא!ווען' ע האר דאס  'דער עיקר איז    , איז א הויכע נשמה עס  

 
 עי' ליקוטי הלכות הל' ברכת הריח ה"ד, אות י"ח.  מ

גתו הגבוה מאד יצם הפלגת מעלתו ומדרובכל פעם שהיה מספר מעעי' שיחות הר"ן, אות קס"ה: " מא

זה.   על  יגעתי  מאד  אבל  היה אומר בכל פעם,  פיל  מאד.  זייער  איך האב  גיהארוויט.  זייער  איך האב 

ועגיפאסט ס י.  עצמנו יקר  מקנאים  שנהיה  כדי  סופרים  קנאת  בשביל  היה  כאלו  דברים  בפנינו  פורו 

ד ה' כמותו.  וח וכו' ולעב וגע ולטריבמעלתו הגדולה כדי שגם אנחנו נעשה כמותו ונלך בדרכיו להתי

  צם גדולת מעלתו והשגתו הגבוהה העצומה ופר עם אחד מענינים אלו והתפאר לפניו מעיופעם אחת ס 

מי יוכל לבוא    רו בגדולות כדי שיתקנא בו חברו. וזה האיש אמר לו:יוכו', כמו שמתפאר ומתגרה עם חב

זהו . ואמר:  מאד על זה  יז"לוהקפיד רבגתכם כי יש לכם נשמה גבוהה מאד בודאי?!  ילזה לזכות למדר

בוהה קר גדולת והשגת הצדיקים הגבוהים הוא רק מצד הנשמה הגיהחסרון שלכם, שנדמה לכם שע

גתי להיות כמוני ממש. כי  ישיש להם כי באמת לא כן הדבר, רק כל אחד ואחד יכול לזכות לבוא למדר

. וכן שמעתי גם כן כדברים האלה מפיו הקדוש כמה פעמים קר תלוי רק ביגיעות ועבודות באמתיהע

 ".וכו' קר תלוי רק ביגיעות ועבודותישהע



 כז | ____________________________________________  שנת תשל"ופרשת וארא,  

 

ירבעם בן נבט איז געווארן א מלך    -   עס איז געווען געוואלדיגע הויכע נשמות 
ער אז    , די גמרא זאגט   !כלי א  דאך געווען עפעס    ער   שבטים, איז   צען   ויף ארום א 

 - געבעטן אים  דער אויבערשטער האט דאך    מב!אזוי פיל פנים לתורההאט געקענט  
בן און  איך און דו    - ובן ישי"   אני ואתה "ו האב חרטה,   -  " חזור " תורה? יין ד וואו איז  

גן עדן וועלן שפאצירן אין  האט ער    ! האט ער דאך דערמאנט פריער אים   - !  ישי 
מי  ' דו פרעגסט    . אזוי? " !בן ישי בראש "   : געזאגט האט ער    "מי בראש? "   : געפרעגט 
האב   ? בראש'  ואתה'   דיר  איך  'אני  געזאגט  געזאגט:( !  דאך  ער  ישי  אז  )האט   איז  בן 
 ! ס א כלי ע עפמסתמא  איז געווען  ער  אז  ן מיר דאך,  ע זעה   מג!נישט  איך וויל    -  בראש 

אזוי  געקענט  האט  און מנשה    ; און אחאב האט געקענט אזוי פיל פנים של תורה 
  . א פנים של תורה איז נישט קיין קלייניקייט   . פיל פנים של תורה 

  ! אז ער האט געקענט א פנים של תורה  דוש מען האט געזאגט אויפן אלשיך הק 

דער עיקר   , און אזוי פארקראכן איבער די תאוות לבו   זיי   זענען   מיט דעם אלעם און  
גאוה  פון    ער כח ד   מד!"טרדתו מן העולם ירבעם  גסות הרוח שהיה בו ב "די גאוה,    - 

אזוי  ג   פיל   איז  וועגן  צייט  קליינע  א  פון  גאוה  א  איבער  אז  אל י גרויס  איך  דינג צ ב 
 !אוועק 

מען זאגט דאך אז דער בעל שם הקדוש האט פאר הסתלקותו געבעטן מען זאל  
 . מה"אנו רגל גאוה ו אל תב "   ' הצילנו מגאוה '   : אים מציל זיין פון גיאות

 
 דף קג:סנהדרין עי'  מב

 גמ' שם. מג

 דף קא: גמ' שם מד

שיש"ק   מה אות ה " ח   עי'  ְמאֹד :  ט "תע   ,  ְמאֹד  רֹוֵעד  ֶׁ ש  ֵאיְך  ַחְדרֹו  ּבְ טֹוב  ם  ֵ ש  ַעל  ַהּבַ ת  אֶׁ ַעם  ּפַ , ָראּו 

ה ְלִגּלּוי ֵאִליָּ  ְזּכֶׁ ּיִ ֶׁ ְיִגיעֹות ָצִריְך ָהָאָדם ַעד ש  ה  ּמָ ּכַ ה, ָעָנה ְוָאַמר  ְך ַעל זֶׁ ּכָ ֲאלּו אֹותֹו ַאַחר  ָ ּ ש  ֶׁ ַעם ּוְכש  הּו ּפַ

י י  א ֵאָליו ִמּדֵ ּבָ ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ה  ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ָצִריְך ַעד ש  ְיִגיעֹות  ה  ְוַכּמָ יו,  ַחּיָ ְיֵמי  ְך  ֶׁ ש  מֶׁ ּבְ ְיִגיעֹות ַאַחת  ה  ֹום. ְוַכּמָ

ּות   ְרש  א ּבִ ּלָ חּוץ ְוֵאינֹו ִנְכָנס אֶׁ ִביא עֹוֵמד ּבַ הּו ַהּנָ ה ֵאִלּיָ ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ִביא ָצִריְך ש  הּו ַהּנָ ל ֵאִלּיָ ֶׁ ילֹוִני ַרּבֹו ש  ִ ּ ה ַהש  י ֲאִחּיָ )ּכִ

ם טֹוב(  ֵ ַעל ש  ל ַהּבַ ֶׁ ה  .  ָהָיה ַרּבֹו ש  ֲאוָּ ל ּגַ ד ׁשֶׁ חָּ ת ַהּכֹל" "ְוִעם ִהְרהּור ַקל אֶׁ  פה"קבס  עי' גם    .ְיכֹוִלים ְלַהְפִסיד אֶׁ
 



 טעם זקנים ____________________________________________________   | כח

 

 

 געכאפט דעם רמז נישט 
די מעשה    יצחק אייזיק איז נפטר געווארן אזוי יונג?(   בי ר )השואל: וואס איז געווען די מעשה אז  

האט   ( אכסניא אין    ,)אויפן וועג ער איז עפעס געקומען צום רבי'ן, און    , מואיז געווען אזוי
 -  א תורה, און די תורה האט דער רבי געדארפט צו זאגן   אים גע'חלומ'ט עפעס זיך  

  . מענטש   ר געווען א הייליגע דאך  ער איז    – א הויכע סארט תורה האט ער געחלומ'ט  
  בער א   , תורה   ער פארן רבי'ן ד זאגן  ער געוואלט    האט   ער איז געקומען צום רבי'ן אז  

דאס  , און ער האט זיך  משמיט געווען אז ער זאל נישט זאגן אזוי  דער רבי האט זיך  
לב    - )   נישט אנגעשטויסן  א  רמז( ה  לא לא שם  געהייסן  בפני ' , האט דאס  מורה הלכה 

תורה   ער ד   ט און ער האט דערלאנג   – תורה    ער ד דער רבי האט געוואלט זאגן    . מז'רבו 
   .ער זאל נישט זאגן(   )מרמז געווען אז אין חלום, אבער דער רבי האט דאך אים  

זאגן זיי נישט, זיי קענען מפקיר    -   זאגן   , די צדיקים   : אייגענע דאס איז אויך דאס  
וואס דען   מח!זיין א מענטשן  יא   ? נאר  זיי  זאגן  זיך אנקוקן צו די   ; רמזים  דארף מען 

 

ענין גאוה הוא ממש עבודה זרה, ואין עצה להמלט ממנו אלא  : אבות פ"ד משנה ד', וז"ל   " נוצר חסד " 

היו מענין   )עי' עבו"ז די"ד ע"ב(, וארבע מאות פרקי דמס' עבודה זרה של אברהם אבינו  השם יתברך עוזר 

ומרן אלקי קודש הקדשים נכר והוא עצמו עבודה זרה צואה רותחת.    גאוה, כי גאוה, ממש עובד אל 

אור שבעת הימים רבינו הקדוש אשר החיה את נפשינו וגאל אותנו מן היצר ומרשת הסטרא אחרא 

ומטעות קליפות נגה הבל וריק, ודיבק נפשינו הר"ב ישרא"ל ב"ן אליעז"ר, עפר ואפר אני תחת כפות 

ה להיות עפר תחת כפות רגליו, יצאה נשמתו בטהרה ואמר אלהי רבון רגליו אם אזכה, והלוואי שאזכ 

רבינו יצחק  ובכך יצאה נשמתו של מרן הקדוש אלוהיי  . אל תבואני רגל גאוה   )תהלים ל"ו(   כל העולמים 

גאוה  ואמר בלשון שפניא, לוריא   עבודה אמיחית בעוד שמרני מידי  אי אפשר להתחיל בשום  כי   ,

  גם עי', ולא יצא הטמא והכת הארורה מן הדת אלא על ידי גאוה וכעס.  ששקע נפשו בגאוה וזדון לב 

שהבעש"ט ז"ל בשעת מותו היה רוחש בשפתיו והטו אזנם אליו "  : פ' וירא וז"ל  " זרע קודש "  ספה"ק ב 

 . " ושמעו שהתפלל שינצל מפניות 

 מובא "בחיי מוהר"ן", אות שי"ג; "כוכבי אור" שם. מו

 עי' גמ' ברכות לא:  מז

ח"א, אות ק"פ: "הנהגת רביה"ק בנתינת עצות היתה דבר פלא, כי מעולם לא נתן    )חדש(שיש"ק  עי'   מח

עצה במפורש לשואל לומר לו שיעשה כך וכך בדוקא; והגיעו הדברים לידי כך שאזר פעם מוהרנ"ת 
 



 כט | ____________________________________________  שנת תשל"ופרשת וארא,  

 

, האט ער זיך נישט געדארפט ' נישט ' זן א רמז אויף  י אז דער רבי האט געוו   . מטרמזים 
  . ער האט זיך גע'עקשנ'ט  -   עקשנ'ען 

און ער איז גלייך געווארן קראנק ביים    , תורה פארן רבי'ן   ערד אפגעזאגט  ער האט  
היינט האב "ך און געזאגט:  י דער רבי האט אים צוגעטראגן אביסל יו   . ן שטוב י רבי'ן א 

געפארן אהיים און  צוריקער איז    . נ!"תלמיד חכם   ער אמת'   ַאן איך משמש געווען  
  . נפטר געווארן 

   . מען ווייסט נישט   וואספארא תורה דאס איז געווען?( )השואל: מען ווייסט  

   . דאס ווייסט מען נישט   תורה?(   ערד דעם געזאגט  ך )השואל: דער רבי האט נא 

האט ער געפרעגט   (  -געפארן טירהאוויצע  כ דעם דורך  שטייט אז דער רבי איז נא   עס)ר' נחמן:  
 -  -   נאאויף די קינדער

אזוי    ?( ' רבו   בפנימורה הלכה  'האט געזאגט אז דאס איז געווען א    'סר' נחמן  רבי אברהם )השואל:  
  . אזוי האט מען גערעדט אין אומאן   ? איך קען דיר פונקט זאגן   ; האט מען געזאגט 

 

וי,  "טאקע אז, וענה רבינו ואמר לו:  "רבי, איר קענט מפקיר זיין א מענטשן!"עוז ופנה לרבינו בתמיהה:  

 . טאקע אזוי!"

כשהרב לומד עם תלמידיו יש דברים שאי אפשר להסביר להם כי "  "ן תניינא סי' ז':עי' ליקוטי מוהר מט

כי כן היה דרכו לרמז על דברים גבוהים על ידי . גם עי' שיחות הר"ן, אות קמ"ה: ""אם על ידי רמזים

בפ דעתו  לבאר  לו  קשה  שהיה  מחמת  קטנים,  מגידברים  הקטרוורוש  מכמה  דל  ועוד  והמניעות  גים 

טעמים. על כן רמז בדרכים נפלאים כדי שהאדם בעצמו יבין דעתו מאליו אם ירצה. ויש בזה ענינים  

 . "נפלאים בהנהגתו עמי בכמה ענינים ואי אפשר לבארם

נּו ַז"ל  : " ו"אות כ  ',אנשי מוהר"ן'  ערך  " כוכבי אור" נ ָוי, ָלַקח ַרּבֵ שֹ ּדְ רֶׁ ל ַעל עֶׁ ּטָ י ִיְצָחק ַאְייִזיק מֻּ ָהָיה ַרּבִ ֶׁ ּוְכש 

ֱאכֹל, ְוָאַמר,  ב ְוָנַתן לֹו לֶׁ יְמַעט רֹטֶׁ ם ֲאִמּתִ כָּ ְלִמיד חָּ ת ּתַ י אֶׁ ּתִ ׁשְ ּמַ  ".ַהּיֹום ׁשִ

"ל, ִנְזּדַ שם: " נא י ִיְצָחק ַאְייִזיק ַז"ל ַהּנַ ל ַרּבִ ֶׁ ִטיָרתֹו ש  ַאל ֲהֵיש  ְוַאַחר ּפְ ָ ע ְוש  ְך ִטיְרָהִוויצֶׁ רֶׁ נּו ַז"ל ָנַסע ּדֶׁ ַרּבֵ ֶׁ ן ש  ּמֵ

ֹון ש  ה ַהּלָ זֶׁ יבּו לֹו ֵהן, ְוָאַמר ּבְ ִ יק? ְוֵהש  ִנים ְלאֹותֹו ַצּדִ ער  :ּבָ ִנים[,    ?ִווי קּוְמט צּו ִאיְהם ִקיְנדֶׁ ְך ֵאָליו ּבָ ּיָ ַ ]ֵאיְך ש 

ָניו ם ּבָ ִתים ּוִמי יּוַכל ְלָהִבין ּדִ  . ּוֵמתּו ּגַ ים ְוַהּמֵ ָרֵאל ַהַחּיִ מֹות ִישְֹ ְ ל ִנש  ָעַסק ִעם ּכָ ֶׁ  ְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַזַצ"ל ַוֲעָסָקיו ש 

 ".ז"ל( אלתר בן ר' זעליג מטעפליק  עתיק)המ 



 טעם זקנים ____________________________________________________   |  ל

 

אז אזוי האט מען גערעדט   )נאר( זאגט    , מען )אזוי סתם( אזעלכע זאכן זאגט מען נישט  
געווען א בחינה פון א מורה הלכה בפני  איז  עס  איך האב אזוי געהערט: '   . אין אומאן 

 .רבו' 

אין   נחמן:  מוהר"ן ")ר'  ד   "חיי  וועגן  אפגעדרוקט  וואס    ער שטייט  אייזיק תורה  יצחק  זיך   רבי  האט 
איר לייגט צו אביסל מער, ווייל דא שטייט נישט אז דער רבי האט נישט געוואלט אז ער זאל .  'ט מ גע'חלו

 .דער רבי האט זיך משמיט געווען, און ער האט זיך נישט אנגעשטויסן   ; יא יא   ( !זאגן 
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 דער רבי קומט נישט אריין צום טיש
דאס איז    , ' נעף מענטשן י איז געבליבן נאר פ עס  '   אז   נבדאס וואס עס שטייט דארטן 

שבת   שמעון'לע איז געקומען דעמאלט אויף  בי געווען א פרייטאג צו נאכטס וואס ר 
  . ביים רבי'ן 

 ."כסלו תק"ע"   -   ניין, דאס איז געווען שוין אין ברסלב   )ר' נחמן: נאך אין מעדוועדיווקע?( 
שמעון'לע איז געווען    בי ר   . געקומען צום רבי'ן אויף שבת דעמאלט  שמעון'לע איז  בי  ר 

רבי'נס  היימישער   ביים  א  ווי  אזוי  א שטוב  פון    ,  נאך  געווען  איז  ער  בית,  בן 
רבי  אז    . און האט מען אים שוין געקענט דארטן  אין שטאט ברסלב    . מעדוועדיווקע 

  . ן 'לע רבי שמעון צוליב  געקומען  אסאך מענטשן    זענען 'לע איז געקומען שמעון 

איז  עס  אז    . צום טיש   דער רבי איז נישט אריינגעקומען דעם פרייטאג צונאכטס 
'לע אזוי צוגעגאנגען צום  רבי שמעון איז    .א געוואלד ן  אר געוו געווארן גאר שפעט איז  

ווי  האט ער געזעהן    , קלאמקע   דער   ער האט נאר א ריר געגעבן ביי  און   רבי'נס חדר 
שקעט אין  ו און די פאנטאפל האבן זיך געפל  , דער רבי איז געשטאנען אינמיטן חדר 

זאך,   זייער   ער איז   . טרערן  פון דער  געווארן  אים שוין באנק    עס האט   דערשראקן 

 
ו תק"ע " :  צ"א   , אות חיי מוהר"ן עי'    נב ְסלֵּ ְסַלב  , ּכִ רֶׁ  וכו', עיי"ש.  " ֲחלֹום  . ּפֹה ּבְ



 לא | ____________________________________________  שנת תשל"ופרשת וארא,  

 

דערנאך איז דער רבי באלד אריינגעקומען,   . פארוואס ער איז צוגעגאנגען  ן וה געט 
 . נגראה ַמ   ער און דעמאלט האט דער רבי דערציילט ד 
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י־ִאם ָאֹנִכי ְמַעט" ּנּו ּכִ ּיֹוֵדַע ִמּמֶׁ ֶׁ ֵאין ִמי ש  ֶׁ  " ש 
עולם לויפט   ערגעזעהן אין עולם העליון ד אז ער האט    , דערציילט   איינמאל   )ר' נחמן: דער רבי האט 

)ורצתי גם אני לראותו, וראיתי שאברך אחד עומד בזוית ומתפלל;   !'נגערמאן דאוונטו 'א י   -   ( - 

   . נד!"איז טאקע מיין נפתלי עס   -  ( האב איך געזעהן  - האט איך אפגעדעקט דעם טלית  " 

❖ 

אברהם  נחמן   רבי  געווען  'סר'  יאר    איז  נפתלי ווען    נהאלט עלף  נפטר   רבי  איז 
האט    האט געזאגט, אז ער   רבי אברהם איז    . כ" ער איז נפטר געווארן תר   -   געווארן 

 סיעדע   -   ( ו' כ ו )   "הגדולה והגבורה " די ווערטער    " ויברך דודביי "אים געהערט זאגן  
אים  און דאס קול איז    . דושים ווי א ספירה פון די ספירות הק   -   ממש אזוי   -   ווארט 

אלט  דאך  ער איז    -   ( ! אף שהיה זה לעת זקנתו על  ) געווען אזוי יונג אזוי ווי א יונגערמאן  
 .. דאווענען   א   איז געווען א מבין אויף   רבי אברהם   . נו)בהסתלקותו(געווען אכציג יאר  

❖ 

נפתלי   , נאר נתן   -   פון מיר ווייסט קיינער נישט " דער רבי האט דאך געזאגט:  
 .השיגו מעט(   שניהםש  - )  ! פתלינ - נתן  : זאגן אייניגע   . !" אביסל 

 
 ח"ב, אות שכ"ד.  )חדש(עי' עוד שיש"ק  נג

 ח"ב, אות תשפ"ו.  )חדש(הובא בשיש"ק  נד

 הוא נולד בשנת תר"ט.  נה

 . אות תשפ"ח  , ח"ב   )חדש( ש''ק  בשי   הובא   נו
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ער ווייסט נישט אזוי ווי נ קיי אז    נז"כאשר העיד עלי " :  רבי נתן)אחד הנוכחים: אין די מכתבים שרייבט  
  ( !מיר 

 אז דער  , נח' וסיפוריםשיחות  כוכבי אור" אין '" אראפ אין  דאך  ר' נחמן'ס ברענגט    רבי אברהם)ר' נחמן:  
ווייסן נישט פון מיר, אזוי "רבי האט אזוי געזאגט:   ווי די וואס קריגן אויף מיר  די וואס   אויך   אזוי 

מיר פון  נישט  אויך  ווייסן  מיר  פון  אנדערע    !האלטן  ווארט:  איז  דעם  צו  נתן " לייגן  נפתלי   ,נאר 

   . ווארט   ם אוודאי אזוי, דעמאלט איז געזאגט געווארן דע   (" אביסל! 

  דעמאלט (  !" נפתלי אביסל   , נתן   ,ווייסט   –  וויסן פון מיר" :  נטשיחהא  נאך  )ר' נחמן: ווייל עס איז דא  
   סאיז געזאגט געווארן דער ווארט!

אליין איז דאך   רבי נתן   און   -   סאאזוי געזאגט דאך  דער רבי האט    : זאך איז אזוי   י ד 
ד  אין  רבי'ן  הקדמה   ערמעיד  ד   אז   , סבפון  וואס  תורה  איז   ערדי  געזאגט  האט  רבי 

  -  מען האט עס גארנישט געקענט זאגן אז  פיל מדריגות נידריגער    אראפגעלאזט אזוי 
  ; ער זאל עס קענען זאגן   אז   ט מצמצם זיין און מצמצם זיין מוז דער רבי האט עס גע 

מען קען שוין נישט זאגן   אז   , די תורה וואס מיר האבן דא איז שוין אזוי פיל נשתלשל 
 .הוא רק 'מעט'(  , גם השגת מוהרנ"ת כלפי השגת רבינו   , לפי זה מצא  נ  -)   . קלענער 

 
תקפ"ו:   נז ויקרא  א'  מיום  במכתב  לתרופה  ה  "עלים  אָּ ַהּנֹורָּ תֹו  נָּ ּוָּ ּכַ ִבין  ְלהָּ ִכיִתי  זָּ נִֹכי  אָּ י  ּכִ ד  עֵּ וָּ ַע  ַהּיֹודֵּ ַוה' 

ֲאׁשֶׁ  ם, ּכַ עֹולָּ ל הָּ ר ִמּכָּ ה יֹותֵּ ִמימָּ ִמיםְוַהּתְ עָּ ה ּפְ ּמָּ א ּכַ לֵּ ה מָּ פֶׁ רּוׁש ּבְ פֵּ ַלי ּבְ ִעיד עָּ  . "ר הֵּ

 . אות ל"ט   נח

 .כ"א   ', אות חכמה ובינה חלק '   ' "כוכבי אור" עי   נט

 '. אות י   'שיחות וסיפורים מרבינו',   - "  אבניה ברזל " ב   מובא גם   ס

ַמר" עי' חיי מוהר"ן, אות ש"ס:   סא ִפים    ,אָּ י ֲאלָּ ה ַאְלפֵּ ת ְוִהיא ְנמּוכָּ סֹלֶׁ י ִאם ַהּפְ ִתי ּכִ ם ִמּתֹורָּ כֶׁ ר לָּ יִני אֹומֵּ אֵּ

ה ם ִמּזֶׁ ר ִנְרׁשַ ר ּוְכבָּ מֹוְך יֹותֵּ כֹול לֹוַמר נָּ יִני יָּ ּה, ְואֵּ יגָּ ֲאִני ַמּשִ ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ גֹות ִמּכְ י ִרְבבֹות ַמְדרֵּ ר ְוִרּבֵּ קֹום ַאחֵּ מָּ  ."ּבְ

וז  סב מוהר"ן,  ליקוטי  "בהקדמת  ז"לל"ש:  הקדוש  מפיו  שמענו  שהתורה  וכאשר  אמר  אחת  שפעם   ,

והן הן גבורתיו, שהוא מגלה היא נמוכה אלפים ורבבות מדריגות מכפי מה שהשיגה במקומה העליון.  

הן הן נוראותיו, אשר השיגה יד שכלו הקדוש הרס ונשא, להלביש ולהוריד דברים גבוהים ונוראים כאלה,  

ניים מאד, להלבישם בלבושים רבים וצמצומים, עד אשר יהיו דברים השוים  דברים קדושים ודקים ורוח

יתברך   לעבודתו  להגיע  ונתיבות  ודרכים  עצות  לגלות  יתברך,  גבורתיו  האדם  לבני  להודיע  נפש,  לכל 

 , 'למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלקים אין עוד'". באמת



 לג | ____________________________________________  שנת תשל"ופרשת וארא,  

 

ַמךְׁ "   :( " חיי מוהר"ן " קורא מהקדמת  רלוי"צ  )  סָּ וְׁ יֹוֵתר,  ּבְׁ יו  ַרֲחמָּ ּבְׁ ַבִני  ֵקרְׁ וְׁ לֹו,  יַבִני ֶאצְׁ ִ הֹוש  וְׁ
ר  ֶ ֲאש  יו. ַהּכֹל ּכַ ּיֹותָּ ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ יו וְׁ יחֹותָּ ׂשִ תֹו וְׁ ֵרי תֹורָּ בְׁ ל ּדִ ּתֹב ֶאת ּכָּ ִלכְׁ ל וְׁ ַקּבֵ ַלי לְׁ דֹו עָּ יָּ

ִדי,   יָּ ַעל  ב  ּתָּ ִנכְׁ ֶיה  הְׁ ּיִ ֶ ש  ִני  ִזּכַ א ַלּכֹל,  ָמלֵּ ה  פֶּ ּבְ י־ִאם   ְוָאַמר  ּכִ ּנּו  ִמּמֶּ ַע  ּיֹודֵּ ׁשֶּ ִמי  ין  אֵּ ׁשֶּ
  . אביסל   - "  מעט "   , עס שטייט טאקע   , אנכי מעט" "  -   ה אָּ   -  !" ָאֹנִכי ְמַעט 
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ם ִהְרִעיש   אְולֹ " ָטןְלִחּנָ  " ָעָליו ַהּשָ
זכות אבות   גענוצט אז ער האט    , דער רב  'ען רבי אהרן דער רבי האט געזאגט אויף  

דער רבי האט בשום    . סגזאל זיין רב אין ברסלב  ער   רב   דער   רבי אהרן נעמען  צו ארויס 
מען קען    . זאל זיין דער רב   רבי אהרן סיידן    -   אופן נישט געוואלט זיין ברסלב'ער רבי 

איז געווען געוואלדיג גרויס, ער איז געווען פון די ערשטע    רבי אהרןאז  פארשטיין  
  . סדנאך פון מעדוועדיווקע   -   מקורבים 

דער רב אין איין  רבי אהרן נאר איך קען וואוינען מיט "  : געזאגט האט  רבי נתן 
  . !" שטאט 

  ר זאךגאנצע   ער ד   מיט   דער רבי   -   האט געדארפט ווען וואוינען אין אומאן   רבי נתן 
פון  דארטן  האט געוואוינט    רבי נפתלי ווייל    , ? דער תירוץ איז ! איז דאך אין אומאן 

   . געקענט וואוינען אין אומאן נישט   רבי נתן האט    , דערפאר פריער 

 
נותבונה" בהקדמת המסדר והמלקט: "עי' "חכמה   סג דֹוש    וּ ַרּבֵ יק ַהּקָ ּדִ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאַמר ַעל ָהַרב ַהּצַ

ב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,  וְוַהּנֹוָרא מ ְסלֶׁ רֶׁ הה"ר ַאֲהרֹן ָהַרב ִמּבְ ת ְנִקּיָּ ֻכּתֹנֶׁ תֹו ּבְ ַלְך ְלֻחּפָּ הָּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאַמר,    .ׁשֶׁ ְוַרּבֵ

ה ְהיֶׁ ּיִ ׁשֶׁ בֹות  אָּ ְזכּות  ּבִ ׁש  ּמֵּ ּתַ ִהׁשְ ב  ׁשֶׁ ְסלֶׁ ְברֶׁ ּבִ עֹוד:    .ַרב  ְלַהּסּוִסים,  ְוָאַמר  ם  ּגַ ה  טֹובָּ ְלַהֲחִזיק  ְצִריִכים  "ֲאַנְחנּו 

ה" זֶׁ ר ּכָּ ׁשֵּ נּו ַרב ּכָּ ִביאּו לָּ הֵּ ֲארּו ּבוֹ ְוָאַמר עֹוד,  .ׁשֶׁ נּו, ְוִיְתּפָּ יַח ִצְדקֵּ ׁשִ ְלכּו ִלְקַראת מָּ ּיֵּ ׁשֶׁ ס, ּכְ אּו אֹותֹו ַעל נֵּ ּשְ ּיִ  . "ׁשֶׁ

 , אות שע"ו; וסיפור התקרבותו בשיש"ק ח"ב, אות רנ"ט; וב"טובות זכרונות". עי' חיי מוהר"ן סד
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   . סהנדערןגער דעם ַא דער רבי זאגט אין תורה ס"ה: איין בוים מאכט מאָּ 

דער    רבי אהרן נאר איך קען וואוינען צוזאמען מיט  " דער רב?    רבי אהרן איי,    - 
 .געזאגט   רבי נתן אזוי האט    - "  רב!

ענין פון ראש השנה איז א זאך   אס דגעוואוסט פונעם רבי'ן אז    האט דאך   רבי נתן
דער רב איז נישט געפארן נאכן רבי'נס הסתלקות אויף   רבי אהרן און    . אויף אייביג 
האט זייער נוהג כבוד געווען אין אים, ער האט געוואוסט דאס    רבי נתן   . ראש השנה 

דא וויל ער   -   ת הדעת ו געוואלדיגע חליש א  האט ער געהאט    , גרויסקייט פון אים 
און דער    -   )אויספירן דעם רבי'נס ראש השנה לדורות אזוי ווי ער ווייסט פון רבי'ן(מאכן א זאך  

 !פארט נישט  -   דער רב וואס ער איז נאך פון פריער   רבי אהרן גרויסער תלמיד  

 'עןרבי נתן מען האט געקריגט אויף    וואס   מחלוקת   ר גאנצע   ער ד   ביי נאך א זאך,  
די אלע גרויסע חולקים    . דער רב האט קיינער נישט געקריגט  'ען אהרן רבי  אויף    - 

ער איז נאך    . אויף אים האט קיינער נישט געקריגט  - וואס האבן מתיר געווען הריגה  
בברסלב(   דארטן בעל תפילה געווען   המרכזי  געווען דארטן  עס  און  ,  )בבית הכנסת  איז 

נוסחאות  געוועזן  ץאל   -   זיינע  ער  קיין   . איז  גערעדט  נישט  קיינמאל  האט  ער 
  . גרויסקייטן פון רבי'ן וואס זאל אויפרייסן יענעם, ער איז געווען א פיינער רב, גוט 

דער תירוץ איז, נאר דער וואס נעמט דעם רבי'נס   למה חלקו רק על מוהרנ"ת?( אכן ו  - ) 
מקרב    פון אויף אידישקייט  דאס איז דער מקור    ז א   פאר א זאך, זאך פאר א נצחיות,  

מיט    זיך באנוצן משיח וועט אויך    אז   און  ' עד ביאת המשיח ' זיין אידן צום אויבערשטן  
ה, דארטן שווייגט מען שוין אָּ   -   סומיט די עצות  מלחמה האלטן ער וועט    און   די עצות

 
ּקּוֵני ַהּשָ וזל"ש: " סה ָאר ּתִ ְ ָלם, ּוִבש  קֹות ָהִאיָלנֹות ּוְלַגּדְ ְ ִמיד ְלַהש  ל ּתָ ּדֵ ּתַ ְ יַח ּוִמש  ּגִ ְ ה, הּוא ַמש  דֶׁ ַעל ַהּשָֹ ה.  ַהּבַ דֶׁ

רוֹ  ת ֲחבֵּ ד אֶׁ חָּ ּלֹא ַיְכִחיׁש אֶׁ אּוי, ׁשֶׁ רָּ ה הָּ קָּ ה ַהְרחָּ ה ִמּזֶׁ נֹות זֶׁ ִאילָּ י ִלְפָעִמים ָצִריְך ְלַהְראוֹ ּוְלַהְרִחיק הָּ ת ִלְמקָֹרב . ּכִ

ת ֲחֵברוֹ  ּלֹא ַיְכִחיש  אֶׁ ֶׁ ֵדי ש  דֹוָלה, ּכְ דֹול ַהְרָחָקה ּגְ  ". ּגָ

"פון מיר ביז משיח וועט נישט זיין קיין שום נייעס, רביה"ק אמר:  ח"א, אות קכ"ט:    )חדש(עי' שיש"ק   סו

ט מען פאלגן, וועט געבן משיח צדקינו אויך; נאר וואס דען? משיח ווע   -די אייגענע עצות וואס איך געב  

ַמר":  ו"אות רס . ועי' בחיי מוהר"ן,  ויגזר א  מר ויקם, און מעך וויל מען נישט פאלגן!" יַח    ,אָּ ׁשִ ּמָּ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָּ
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אבער דער וואס האלט דעם רבי'נס זאך אזוי   . סזשווייגט מען נישט  עם נישט, אויף ד 
 . דאס מעגסטו זיין, אים טשעפעט מען נישט   -  צדיקים   ווי פון אנדערע 

❖ 

 "ער וועט דיר נישט גט'ן!" 
זענען שוין יא געפארן   )בן רבי אהרן הרב(   הערש לייב דער רב   בי די קינדער פון ר 

רבי   -   פון תקצ"ה ביז צ"ח איז דאך געווען שרעקליך אין די דריי יאר    . ( אש השנה )אויף ר
געווען    נתן  ר   . וב נעמיר פארשיקט אין  איז  די קינדער   בי האט  לייב געשיקט  הערש 

 בימען פלעגט זאגן אויף ר ווייל    . 'ען רבי נתןצו    חיים דער רב(  בי ר און    , )דער טשעהרינער רב 
 , זיין עבודה איז געווען זייער שארףסאייזיק' שמואל   בי אז ער איז פון ר   'ן הערש לייב 

עס איז געווען    -   גלגול שלג, תשובת הקנה   ער האט געהאט   , געוואלדיג שארף   - 
ער  האט    צוליב דעם(  - 'סרבי נתן )ער איז  ! ניין   -   האט ער געוויזן אז   . געוואלדיג זיין עבודה 

  . 'עןרבי נתן געשיקט זיינע קינדער צו  

  בי ר   ? דו ווייסט   ( !געווען דעמאלט א אינגל פון צוועלף יאר איז  )ר' נחמן: דער טשעהרינער רב  
 . ()אחר נישואיו  הערש לייב דער רב האט נישט געהאט קיין קינדער ביז די צענטע יאר 

זי האט    . אז עס וועט זיך ענדיגן די צען יאר גיט ער איר א גט   , און ער האט געזאגט 
 און אז ער האט געזאגט  . הערש לייב איז, א צדיק, א קדוש  בידאך געוואוסט ווער ר 

צו    ץ זי געקומען אל איז    -   ער איז א שארפער   אז   זי האט געוואוסט   . איז געזאגט   - 
  . ()מזכיר זיין 'ען  רבי נתן לויפן צו  

)שהוא מוכן   !" ער זאגט,  רבי נתן "   ( : )ובאה למוהרנ"ת  יאר   ע לעצט   י איז געקומען ד עס  

שוין געוואוסט   'ער' האט    " ער וועט דיר נישט גט'ן!   , זאג איך דיר "   )ענה לה:(   . לגרשה( 

 

ל ֲאִני קּום ֲאבָּ ר ְויָּ יַח ִיְגזֹר אֹמֵּ ׁשִ ּמָּ ַהִחּלּוק ִהיא ׁשֶׁ כֹול ַלֲעשֹֹות, ַרק ׁשֶׁ ל ֲאִני יָּ אֵּ רָּ ה טֹובֹות ְלִישְֹ ַסק   ...ַיֲעשֶֹׁ ְוֹלא )ּופָּ

ר( ר יֹותֵּ ּבֵּ  . "ּדִ

ם הּוא ":  ז"אות ט  ,אנשי מוהר"ןערך '  "כוכבי אורעי' " סז י ּגַ ּה, ּכִ ץ ּוְמלֹואָּ רֶׁ ן אֶׁ טָּ יו ַהּשָּ לָּ ם ִהְרִעיׁש עָּ ְולא ְלִחּנָּ

ִאים יו ַהּנֹורָּ ּבּורָּ ִאּתֹו ּוִמּדִ יּו ִנְתַרֲחִקים מֵּ ה ִאם לא הָּ ְתׁשּובָּ ל ּבִ אֵּ רָּ ל ִישְֹ יב ּכָּ ׁשִ ה מֵּ יָּ  . "הָּ
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  .געזאגט איז געזאגט   -   געהאלפן ווערן, ווארום אויב נישט איז נישט שייך וועט    ער אז  
   . זענען די קינדער געבוירן געווארן צעהן יאר דערנאך 

אוודאי איז    ; שכל מחייב   ער ד אזוי איז    ( לייב איז געווען ביים רבי'ן?  רבי הערש)ר' נחמן:  
טשעהרינער רב איז געבוירן געווארן דער    . לייב דער רב געווען ביים רבי'ן  רבי הערש

רבי ווען    יאר   צוואנציג - ער איז אלט געווען ניינצן   . פ"ה, צו פ"ו, איך ווייס נישט תק 
 )בהסתלקותו(דער טשעהרינער רב איז אלט געווען  און    . ( )תר"ה  איז נסתלק געווארן  נתן 

לייב   רבי הערש  ; לייב דער רב  רבי הערש  )אביו( אזוי ווי  -  זעכציג יאר - ן ו א - עפעס ניין 
  . זעכציג יאר - ן ו א - אלט געווען ניין אויך  דער רב איז  

געווארן   נסתלק  איז  רב  טשעהרינער  דער  אז  אויס  קומט  נחמן:  איז  עס  און    -   ( ! נ"ד תר)ר' 
רבי   . און ווייטער, אוועקגעגאנגען צעהן יאר וואס ער האט קיין קינדער נישט געהאט 

נישט  איך  ווייס    -   . איידעם   ַאן   סח'ס חיים שרה   בי לייב דער רב איז דאך געווען ר   הערש 
צו דער   , צו דער טשעהרינער רב   -   דער בכור  , איז געווען דער עלטסטער עס  ווער  

צו   ,נאמען האט ער א נאמען געגעבן נאכן רבי'ן   ן ערשט   ם דע צו    ; חיים   בי ר ברודער  
צו   פ"ה תק   ,איז געבוירן דער טשעהרינער רב  וועט מען זאגן אז    . חיים'ען   בי ר נאך  
 רבי הערשאז    , קומט דאך אויס   . און צען יאר האט ער קיין קינדער נישט געהאט   , פ"ד 

 .איז ער דאך געוויס געווען ביים רבי'ן   , ע"ד תק לייב דער רב האט חתונה געהאט  

דאס קען מען    לייב דער רב?(   רבי הערשדער רבי איז געווען סנדק ביי    צו )ר' נחמן: מען ווייסט  
גאר אין מעדוועדיווקע,    צו צו ער איז געבוירן געווארן אין ברסלב,    -וויסן  דאך נישט  

 קען מען וויסן?  ווי   -   אדער אין זלאטיפאליע 

 
"כוכבי אור" ערך 'אנשי מוהר"ן, אות מ"ג, מ"ו; ובאבניה ברזל, שו"ס  מ סח אנשי רביז"ל, עי' אודותיו 

ב.  מרבינו, אות ל"ז:   ַרְסלֶׁ ִעיר ּבְ ָחד ּבְ ש  לֹו ָחִסיד אֶׁ ּיֵ ֶׁ נּו ְזצּוַק"ל ש  עְהִרין ָאַמר ָעָליו ַרּבֵ ֶׁ ש  ל ָהַרב ִמּטְ ֶׁ ְזֵקנֹו ש 

ת לְ  ּבָּ ַ ה ִמׁשּ תּוַפַעם ַאַחת ִהְתַעּנָּ ּבָּ ָבר    ׁשַ ה ּדָ ָהָיה ָצִריְך ִלְפעֹל ֵאיזֶׁ ֶׁ נּו ְזצּוַק"ל ש  ה ְוָאַמר ַרּבֵ ׁש ִעם ֲעבֹודָּ ּמֵּ ּתַ ְוִהׁשְ

ר'   הָּ ל  יםׁשֶׁ ה'ס  ַחּיִ רָּ ָאזש ָּ ְוָאַמר  יחֹות    .  ִ ַהש ּ ּבְ ּמּוָבא  ֶׁ ּ ש  ם ַמה  ׁשֵּ ַעל  ַהּבַ טֹוב  ם  ׁשֵּ ַעל  ַהּבַ ה  יָּ הָּ ם  ִחּנָּ ּבְ  ֹלא 

ּלוּ  אֵּ ְלִמיִדים ּכָּ ה לֹו ּתַ יָּ הָּ ת  ובצוואת הרב מטשעהרין כתב עליו: " ."טֹוב, ׁשֶׁ ּבָּ ַ ִמים ִמׁשּ עָּ י ּפְ נֵּ ה ׁשְ ה ִמְתַעּנֶׁ יָּ ְוהָּ

ה נָּ ׁשָּ ל  כָּ ּבְ ת  ּבָּ י ָתבֹא  ְלׁשַ ּכִ ת  ַ ּוָפָרש  י ֵתֵצא  ּכִ ת  ַ ָרש  ּפָ ַהְינּו  ַז"לּבִ ,  נּו  ַרּבֵּ ת  ש     ְפֻקּדַ פֶׁ נֶׁ ּוִבְמִסירּות  ה,  ַהְרּבֵ ִנים  ָ ש 

 ."ָעצּום ְמאֹד
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קען זיין ער איז   ( !פופצן יאר -פערצן   די   לייב האט מסתמא חתונה געהאט ביי   רבי הערש )ר' נחמן:  
רבי   ! ה אָּ   . אנהויב אין ברסלב אדער באלד ביים    , געבוירן געווארן אין זלאטיפאליע 

כ"ח אדער כ"ט, און ער האט  תר נפטר געווארן אדער    דאך   לייב דער רב איז   הערש 
ניין יאר - ן ו א - געלעבט  אויס   .זעכציג  געווארן,    , קומט  געבוירן  ער  אין   , ס תק" איז 
 .זלאטיפאליע 

❖ 

 דער חלום אין דער שבעה
א מעשה איז געווען מיט א    . יארזעכציג  - ןו א - ניין  איז אלט געווען   רבי הערש לייב

ז געבוירן געווארן א קינד, און ער האט אים א  י טשעהרינער רב א   ם דע ביי    . חלום 
פאטער  נאכן  געגעבן  געבוירן איז    ". לייב  הערש "   , נאמען  איז  קינד  דאס  בשעת 

דער טשעהרינער    – א קוק געגעבן אויפן קינד  דער טשעהרינער רב  געווארן האט  
 ראלטע   ן עס איז געבוירן געווארן ַא " געזאגט:  ער  האט    -  געווען א גדול רב איז  

  . "! ידא 

 ..קינד איז נפטר געווארן   אס קינד האט געלעבט א יאר און ד   אס ד 

 .האט דערלעבט דעם טאטנ'ס יאר   ער אז ד   , האט דער טשעהרינער רב געזאגט 
נאך  דעם  האט ער צוגעלעבט    . זעכציג יאר - ן ו א - ניין אלט געווען    דאך   דער טאטע איז 

 . א יאר 

רב   אס ד  טשעהרינער  ביים  חשוב  זייער  געווען  איז  דאך    -   קינד  האט  ער  און 
דאס)אויגעזעצן שבעה    זענען   זיי בשעת  איז    . ס נאמען ' דעם טאטנ   געטראגן   קינד(  ף 

געוויינט  אסאך  זייער  זי  גע'חלומ'ט    . האט  זיך  ער  דעם  האט  ער    - האט  געזעהן 
רב   , פאטער  לייב דער  יענעם עולם, רבי הערש  פון  ד   ן האלט   ,  אויף  קינד    ער דאס 
איך וועל מיט "   )ואמר:(   , זיך מיטן קינד זייער משעשע געוועזן   און ער האט   -   האנט 
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לערנען! אים  מיט  וועל  איך  לערנען!  מיר    - "  אים  האט  אברהם דאס    סטרבי 
 .דערציילט 

ער איז געבוירן געווארן  ! יא  ניין?(   -  ווייסע האר  מיט קינד איז געבוירן געווארן  אס )ר' נחמן: ד 
זאגט  . ט ע אזוי געקרעכצ  ער האט  - ג  דיוו און עפעס אזוי קרעכצע  .. מיט ווייסע האר 

  ". אלטער איד!   ַאן איז געבוירן געווארן עס  "דער טשעהרינער רב: 

❖ ❖ ❖ 

 !אז מיר זאגן, ווערט מקויים
ער איז ארויס    'ווען '   געווען אין אומאן?(   רבי נפתלי   איז : פון ווען  ראטענבערג  )ר' חיים שלמה 

וויסן נישט  מיר   נאר,   . קען מען  זיך  פון  עס  אז    , דאכט  ן "א'ע פדי  איז דא מכתבים 
  . שול   ער ט ד ע ווען מען האט אויסגעבוי   פון   - ווייזן ווייזט אויס    ; ענאך 

  .נישט פארוואס מען ווייסט    -   האט נישט געוואלט וואוינען אין אומאן   רבי נתן און  
אז צוויי אילנות   , תורה ס"ה   ן דער רבי זאגט אי   אז   : אייגענע טעמים   ץזאגט אל מען  
  רבי נתןזאגט מען צו, אז דערפאר האט    . נישט מכחיש זיין איינער דעם אנדערן   ן זאל 

ווייל דאס איז צוויי אילנות   , )אין אומאן('ן  רבי נפתלינישט געוואוינט צוזאמען מיט  
  . נישט זיין נאנט איינער מיטן אנדערן   פן וואס דאר 

זיך    האט   ןרבי נת   נאך דעם רבי'נס פטירה( איז  )  . נעמירוב זיי זענען ביידע געווען פון  
   . אין אומאן   רבי נפתלי און    -   באזעצט אין ברסלב 

איז געווען    רבי נפתלי   ?( אין קלויז אין אומאן   מנין   עם )ר' חיים שלמה: ווען האט ער געמאכט ד 
ה   , דארט  ער  קומען  און  געוואלט  נישט  האט  קיינער  מנין,  קיין  געהאט  נישט  אט 

פון בית מדרש   . דאווענען  גרויסע שול  גאנץ   הקלויז(   -)   די  איז געווען פארמאכט א 

 
 שטערנהארץ  רבי אברהם כנראה שמדבר מ  סט

 עי' עלים לתרופה במכתב מיום ב' עקב תקפ"ז.  ע



 לט | ____________________________________________  שנת תשל"ופרשת וארא,  

 

מען  ראש השנה האט  נאר  אין    - געעפנט    דאס   יאר,  נחמן די  אפילו  ר'  פון  צייטן 
  . טולטשינער 

  און  -   לעך ' יז ו איז געווען קל עס    לעך ארום דעם?(' קיין קלויז  )ר' נחמן: עס איז נישט געווען 
אבער די גרויסע שול איז געווען    , לעך האט מען געדאוונט אינמיטן יאר ' יז ו אין די קל 

קליינער  א  איז  עס  שול,    ר גרויסע   ער ד האבן  דארפט  גע פארמאכט, מען האט נישט  
 .עולם געווען 

  ר' חיים כהן   יז א   . 'ס מנין רבי נפתלי ביי    עס האט אויסגעפעלט א צענטער און    - 
 .איז געווען דארטן א חבר זיינער, א לוי  יענער   –   ם אוועקגעלאפן צו איינע   )סטאלער( 

זאל  ; איך וויל נישט גיין דאווענען '  : זאגט ער . ' האט ער אים געזאגט: 'קום דאווענען 
רבי   פאר   האט ר' חיים געזאגט   . !' וועל איך גיין דאווענען  -ער מיר צוזאגן א קינד  

און ער וויל נישט קומען דאווענען נאר אז איר וועט   -  איך האב איינער ' 'ן:  נפתלי 
 הייסט  . !"נו, זאל ער קומען, זאל ער קומען "  :( רבי נפתלי)ענה    .!' אים צוזאגן א קינד

   . ט ער אים צוגעזאגט הא   - 

  .און ער האט נישט געהאט קיין קינד   -   איז אוועקגעגאנגען א שטיקל צייט עס  
 )ר' חיים(האט ער    .' מיר צוגעזאגט   דאך   ער האט '   -  האט ער געוואלט צוריק אנטלויפן 

  . " אוועקגיין, ער וויל אנטלויפן צוריק  רבי, ער וויל  "'ן:  רבי נפתלי געזאגט  

אז מיר זאלן   פון דעם רבי'ן מיר האבן מקובל  " געזאגט אזוי:    רבי נפתלי האט  
 "ים!י ווערט מקו   - זאגן  אז מיר  נאר   ; האלטן פארמאכט דאס מויל 

 !אוודאי   , יא   סוף האט ער געהאט א קינד?( צום )השואל: 

מען    -   מיר האבן מקובל פונעם רבי'ן אז מיר זאלן האלטן דאס מויל צוגעמאכט ' 
נאר אז מיר זאגן,  ; דאס מויל  ביליג(  - ), עס זאל נישט זיין אזוי וואלוול  זאל נישט רעדן 
 !'ווערט מקויים 



 טעם זקנים ____________________________________________________   |  מ

 

 !אין אומאן, אוודאי   געווען?( )ר' נחמן: אין אומאן איז דאס 

❖ ❖ ❖ 

 זוכן אינמיטן שלאף
דאס גרויסקייט  דא  וואס דער רבי רעדט  דעם  מיר האבן אנגעהויבן צו רעדן פון  

ארץ    און   , " שכן ארץ ורעה אמונה "   -   ארץ ישראל איז אמונה אז    , פון ארץ ישראל 
  ! אלעס   -   ארץ ישראל איז נסים און  ישראל איז דער מקור פון תפילה,  

ר ו מק דער  מקור האמונה,    ער און דא איז ד   , מיר זענען ברוך השם אין ארץ ישראל 
  !כן ו איז נעלם דארף מען ז עס  יעדע זאך וואס    ! איז נעלם עס    ? נאר וואס דען   . הנסים 

זאגט אין   ז " תקעו תוכחה " תורה פון    דערדער רבי  זייער  זייער  כן ו : מען דארף 
  ? כן ו וואס הייסט ז   עא!רוח הקודש פון דעם צדיק  דעם   זייער זייער זוכן   –   דעם צדיק 

אז איך   , זאך   עך א גשמיות'דיג ו אז איך ז   ? עס איז דאך נישט קיין גשמיות'דיגע זאך 
איך  ' דא איז נישט שייך צו זאגן    . נען אינגאנצן ו שוין געפ   דאס   האב איך   - געפין עס  
 -  איינער געפינט אז    . מערער מען  געפינט    -   כט מער ו נאר וואס מען ז ',  נען ו האב געפ 

   . עבוועסטו געפינען מערער   -   כן מער ו דו וועסט ז   ; אז און געפינט עפעס, איז אויך גוט 

 
רֵּ עיי"ש אות ח': " עא ְלִהְתקָּ י  ֲאִמּתִ ַמְנִהיג  י  ַאֲחרֵּ ׁש ְמאֹד  ּוְלַבּקֵּ שֹ  ְלַחּפֵּ ְצִריִכין  ן  ּכֵּ יוְוַעל  לָּ ַמְנִהיג  ב אֵּ י ָכל  ּכִ  .

ְהיֶׁ  ּיִ ֶׁ ְכֵרַח ש  הֶׁ ּבְ ֵכן  י  ּפִ בּוָאה, ַאף ַעל  ַהּנְ ְטָלה  ּבָ ֶׁ ו, ש  ָ ַעְכש  ְוַגם  ְנבּוָאה,  ִחיַנת רּוַח  ּבְ ְנִהיג  ּוַמְנִהיג ֵיש  לֹו  ְלַהּמַ ה 

ִחיַנת  ר י"ד(ּבְ ִמְדּבַ ָהמֹון)ּבְ ָאר הֶׁ ְ ש  ֵאין ִנְמָצא ּבִ ֶׁ ּ ת", ַמה ש  רֶׁ ֹלא : "רּוַח ַאחֶׁ י ּבְ ה ָזָכה ִלְהיֹות ַמְנִהיג. ּכִ ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ , ש 

ְיָקא ִלְהיֹות ַמְנִהיג ְוֹלא ַאֵחר ה ּדַ ה זֶׁ ְזּכֶׁ ֵני ַמה ּיִ ה, ִמּפְ ִחיַנת רּוַח    ... זֶׁ ְנִהיג הּוא ּבְ ש  ְלַהּמַ ּיֵ ֶׁ ת ש  רֶׁ ה ָהרּוַח ַאחֶׁ ְוזֶׁ

, רּוַח ְנבּוָאה.   ש  רּוַח ...  ַהּקֹדֶׁ ִחיַנת הָּ י ּבְ ה, ַעל    ְוַעל ְידֵּ ִחיַנת רּוַח ְנבּואָּ הּוא ּבְ י ׁשֶׁ ֲאִמּתִ ְנִהיג הָּ ׁש ְלַהּמַ ּיֵּ ׁש ׁשֶׁ ַהּקֹדֶׁ

ה ָּ ְקֻדׁשּ ית ּדִ ֲאִמּתִ ה הָּ ֱאמּונָּ ם הָּ ְצלָּ ן אֶׁ ּקֵּ ק ְוִנְתּתַ יו ִנְתַחּזֵּ לָּ ְרִבים אֵּ ְתקָּ ל ַהּמִ ה ּכָּ י זֶׁ  ".ְידֵּ

זּ עי' ליקוטי הלכות שלוחין ה"ה, אות ו': "  עב ֶׁ י ֲאִפּלּו ִמי ש  ל  ּכִ ּבֵ ּקִ ֶׁ י ש  י אֹו ָחֵבר ֲאִמּתִ ה ִלְמצֹא ְלַעְצמֹו ַרּבִ ֹוכֶׁ

כָ  ה ּבְ ַהְרּבֵ שֹ  י ֵכן ֲעַדִין ָצִריְך ְלַחּפֵ ּפִ ת, ַאף ַעל  ֱאמֶׁ ֹו ּבֶׁ ת ַהּמֹוִעיִלים ְלַנְפש  ְבֵרי ֱאמֶׁ ּדִ ת  יֵקי ֱאמֶׁ ּדִ י  ִמּצַ ּכִ ל יֹום, 

אוּ  רָּ ִנים ּכָּ יו ְמֻתּקָּ ר ַמֲעשָֹּ בָּ יּו ּכְ שֹ עֹוד ְועֹודֲאִפּלּו ִאם הָּ ן ְלַחּפֵּ ם ּכֵּ ִריְך ּגַ ֵאין ָהָאָדם עֹוֵמד ְוכּו'.  י צָּ ֶׁ י ָידּוַע ש  , ּכִ

ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתךָ  ם ֵאיָנם עֹוִלים ּוְכִתיב, "ְלָכל ּתִ יהֶׁ רֹב ְורֹב ַמֲעשֵֹ ֶׁ ן ש  ּכֵ ֶׁ ן ְוָכל ש  ּכֵ ֶׁ ל ש   ְמאֹד". ִמּכָ

ש   שֹ ּוְלַבּקֵ ִמיד ְלַחּפֵ ן ְצִריִכין ּתָ ֹו, ַעל ּכֵ ַנְפש  ָחד ּבְ ל אֶׁ ר יֹוֵדַע ּכָ ֶׁ ֲאש  לּו ּכַ ים ַהּלָ ִעּתִ ְפָרט ּבָ ה, ּבִ ה ַאֲחֵרי  ָיפֶׁ  ַהְרּבֵ
 



 מא | ____________________________________________  שנת תשל"ופרשת וארא,  

 

ִמיד "   : עס שטייט  ּתָ ָפָניו  ׁשּו  ּקְ   עדכט אים! ו ז   ! כט דעם אויבערשטן תמידו ז   -   עג"ּבַ
 . דורך ארץ ישראל   –   . "תמיד"" תמיד בקשו פניו  "  : עהדער רבי זאגט טאקע אין א תורה 

'תמיד'( כי  )  נקרא  ישראל  בה  תמיד "ווייל    ארץ  אלקיך  ה'  קען " עיני  מען  דעם  ו ז   .  כן 
  ! אויבערשטן דורך ארץ ישראל 

 עו!ן זאך י ארץ ישראל מיטן צדיק איז אי 

 

ּבְ  ש  לֹו  ּיֵ ֶׁ ת ש  יק ָהֱאמֶׁ ּדִ "ל,  ַהּצַ ַהּנַ ש   ל  ִחיַנת רּוַח ַהּקֹדֶׁ ִמי ׁשֶׁ ׁשְ ַהּגַ ּגּוף  י  ה ַאֲחרֵּ ׁשָּ ּקָּ ְוַהּבַ ין ַהִחּפּושֹ  אי אֵּ ַוּדַ ּבְ י  ּכִ

ּלֹו   ׁשֶׁ ׁש  ַהּקֹדֶׁ רּוַח  י  ַאֲחרֵּ ִאם  י  ּכִ יק  ּדִ שֹ  ַהּצַ ְלַחּפֵ ְצִריִכין  ה  ְוזֶׁ ּקּונֹו,  ּתִ ה  ּזֶׁ ֶׁ ש  ה,  ַהְמַדּמֶׁ רּור  ּבֵ ר  ִעּקַ ה  זֶׁ ְיֵדי  ַעל  ֶׁ ש 

אי הּוא ָצִריְך ֵליֵלְך ַעל ָיָדיו ְוַעל ַרגְ וּ  ַוּדַ ָלל ּבְ ְך ִאם ֹלא ְמָצאֹו ֲעַדִין ּכְ ָ ְפש  ה ּנַ י ִמּמַ ִמיד, ּכִ ש  ּתָ ֹו  ְלַבּקֵ ש  ָליו ְלַבּקְ

ָה  ֵני  ּפְ ַעל  ַחי  ר הּוא  ֶׁ ֲאש  ָיָמיו  ל  ּכָ ה  ָקצֶׁ ְוַעד  ה  צֶׁ ִמּקָ ּלֹו  ּכֻּ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ שֹֹו  יּוַכל  ּוְלַחּפְ ֲאָדָמה אּוַלי 

ּמָ  ֶׁ ה לֹו ש  ָבר ִנְדמֶׁ ָעה ַאַחת ִלְפֵני מֹותֹו. ְוִאם ּכְ ָ ָחד אֹו ש  ִנים יֹום אֶׁ ל ּפָ ַצח, ַעל ּכָ ֹו ָלנֶׁ י ַנְפש  ת ִלְמצֹא ַחּיֵ ָצא אֶׁ

שֹ עֹוד יֹוֵתר ְויֹוֵתר,   ש  ּוְלַחּפֵ ה ָצִריְך ְלַבּקֵ אי זֶׁ ַוּדַ ת, ּבְ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ כֹול לִ ַהּצַ י יָּ יק  ּכִ ּדִ ל ַהּצַ צֶׁ ב אֵּ הּוא יֹוׁשֵּ ְהיֹות ׁשֶׁ

ים דֹוׁשִ יו ַהּקְ ת ֲעצֹותָּ יׁש ְנִעימּות ֲאִמּתַ ינֹו ַמְרּגִ ְצלֹו ְואֵּ ׁשּוְך אֶׁ ה הּוא ָרחֹוק ֲעַדִין    ַוֲעַדִין אֹורֹו חָּ ְוכּו', ּוֵמֲחַמת זֶׁ

ּקּונֹו.  ִסימָּ ִמּתִ ם ְמִריִקים ּבְ ה ַוְיִהי הֵּ ַהּתֹורָּ ר ּבְ בֹאָּ ּמְ הּוְכמֹו ׁשֶׁ םן י"ז ִמּזֶׁ ָ ן ש   ", וכו', עיי"ש. , ַעּיֵ

 תהלים קה, ד. עג

רּוש  עי' ליקוטי הלכות הל' ברכת הריח ה"ד, אות מ"ו: "  עד ה ּפֵ ִמיד  :ְוזֶׁ יו ּתָּ נָּ ׁשּו פָּ ּקְ ְרׁשּו ה' ְוֻעּזֹו ּבַ ּו  ּדִ ְרש  . ּדִ

ֱא ה'   לֶׁ ִלְזּכֹות  ְמאֹד  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ת  אֶׁ ש   ּוְלַבּקֵ ִלְדרֹש   ִריִכין  ּצְ ֶׁ תש  ֱאמֶׁ ּבֶׁ ֵלָמה  ְ ש  ֵאיְך  מּוָנה  סּוק  ַהּפָ ּוְמָפֵרש    .

ַרךְ  ת ה' ִיְתּבָ ין אֶׁ ִ ש  ֱאמּוָנה ?ְמַבּקְ ַתב    ?ַהְינּו ֵאיְך זֹוִכין לֶׁ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ְקָרא עֹז, ּכְ ּנִ ֶׁ ת ש  יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ה ַהּצַ ּזֹו זֶׁ ּזֹו'. עֻּ ה 'עֻּ ְוזֶׁ

יק ִנְקָרא ּבֹ ּדִ ַהּצַ ֶׁ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ש  ת ִיְצרֹו. ְוהּוא ַעז  ַרּבֵ ּבֹור ַהּכֹוֵבש  אֶׁ יק הּוא ּגִ ּדִ י ַהּצַ א. ּכִ ְקּפָ ַעז. ּבֹו ַעז ּבֹו ּתֻּ

נּו עֹז ֵלא  ְבִחיַנת ּתְ ְבָיכֹול, ּבִ ַרְך ּכִ ַרְך. ְוהּוא נֹוֵתן עֹז ְוַתֲעצּומֹות ַלה' ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ֵמר ּבַ ּנָ ִביל  ּכַ ְ ֹלִקים. ּוִבש 

יק   ּדִ ה ַהּצַ לֵ זֶׁ ְ ֱאמּוָנה ש  ַרְך, ַהְינּו ִלְזּכֹות לֶׁ ת ה' ִיְתּבָ ש  אֶׁ ִריִכין ְלַבּקֵ ּצְ ֶׁ ּזֹו. ש  ּו ה' ְועֻּ ְרש  הּו, ּדִ ּזֹו. ְוזֶׁ ה  ִנְקָרא עֻּ ָמה. ְוזֶׁ

ְמבָֹא  יק. ּכַ ּדִ ּזֹו', ַהְינּו ַהּצַ ת ה' 'ְועֻּ שּו אֶׁ ּו ִויַחּפְ ש  ּו ִויַבּקְ ְדְרש  ּיִ ֶׁ י ִאם ַעל ְיֵדי ש  ר ּכִ ָ ְפש  ש   ִאי אֶׁ ִריִכין ְלַבּקֵ ּצְ ֶׁ ר ְלֵעיל ש 

הּו,   "ל. ְוזֶׁ ּנַ ֵלָמה ּכַ ְ ֱאמּוָנה ש  ת ה' ְוזֹוִכין לֶׁ ין אֶׁ ִ ְיָקא ּדֹוְרש  ה ּדַ יק ְמאֹד, ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ּדִ ת ַהּצַ ִמידאֶׁ יו ּתָּ נָּ ׁשּו פָּ ּקְ . ּבַ

ּזֹ ּמּוָבא ּבַ א ּכַ ִכיְנּתָ ְ י ש  ְקָרִאים ַאְנּפֵ ּנִ ֶׁ יִקים ש  ּדִ ָניו' ֵהם ַהּצַ .  'ּפָ דֹוש  נּו ִזְכרֹונֹו  ַהר ַהּקָ י ַרּבֵּ ה ִמּפִ י זֶׁ ַמְעּתִ ָּ ׁשּ ּוְכמֹו ׁשֶׁ

ִמ  ם ּתָּ ׁשָּ ם ּוְלַבּקְ שָּ יִקים, ְצִריִכין ְלַחּפְ ּדִ ם ַהּצַ הֵּ י ה' ׁשֶׁ נֵּ ׁש ּפְ ש ּוְלַבּקֵּ ִריִכין ְלַחּפֵּ ּצְ ה, ַהְינּו ׁשֶׁ כָּ ה ִלְברָּ ְזּכֶׁ ּיִ יד ַעד ׁשֶׁ

י ִעּקַ  ם, ּכִ הֶׁ ב לָּ רֵּ ם ְלִהְתקָּ ְצאָּ םְלמָּ הֶׁ לּוי ּבָּ ַרְך ּתָּ ְרבּות ַלה' ִיְתּבָּ ה ְוַהִהְתקָּ ֱאמּונָּ "לכַּ  ר הָּ  ".ּנַ

הּו,  עי' ליקוטי מוהר"ן סי' נ"ה, אות ט': " עה ם ק"ה(ְוזֶׁ ָ ִמיד":  )ש  יו ּתָּ נָּ ׁשּו פָּ ּקְ י ַעל ְיֵדי  "ּבַ ִמיד. ּכִ ִחיַנת  ּתָּ הּוא ּבְ ֶׁ , ש 

ל אֵּ רָּ ץ ִישְֹ רֶׁ תּוב  אֶׁ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ָבִרים י"א(. ּכְ ּה".  )ּדְ יָך ּבָ ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאֹלקֶׁ י  : "ּתָ נֵּ ְזּכּו ִלְמצֹא ּפְ ל, ּתִ אֵּ רָּ ץ ִישְֹ רֶׁ י אֶׁ ַעל ְידֵּ

 . "ה'

ה "עי' ליקוטי הלכות שלוחין ה"ה, את מ"א:   עו ְבִחינָּ ם ּבִ ת הֵּ ֱאמֶׁ יק הָּ ּדִ ת ַהּצַ ַ ל ּוְקֻדׁשּ אֵּ רָּ ץ ִישְֹ רֶׁ ת אֶׁ ַ י ְקֻדׁשּ ּכִ

ָמקֹום ַאֵחרַאַחת  תּוב ּבְ ּכָ ֶׁ מֹו ש   ".)עי' ליקו"מ תניינא סי' מ' וסי' ק"ט( ּכְ
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דרשו ה' "   :אגט דער רבי , ז עזפסוק   עם אויסטייטש פון ד   ם ע ביי ד   -   אין תורה ל"ז
ואין "   . איז ארץ ישראל   ' תמיד '   –   " בקשו פניו תמיד "   . די תורה   , מיינט מען   –   " זו ו וע 

דער רבי רעדט   ." תמיד עיני ה' אלקיך בה''  : כמו שכתוב   , תמיד אלא ארץ ישראל
 .כט מען אויף 'פניו' ו דורך צדקה פון ארץ ישראל ז אז    , דארט 

תמיד :  ישראל, כמו שכתוב ת ארץ  ו זה בחינ   -'  'תמיד " )ר' נחמן: אין תורה מ"ד זאגט אויך דער רבי:  

  ,איז געווען ביי אונז עס  די אלע גרויסע ערליכע אידן וואס    .יא יא   ( "!עיני ה' אלקיך בה 
דער רבי זאגט אז    . כט ו האבן דעם רבי'ן מער געז   , אוודאי   - דורות    און די פריערדיגע 

רוח הקודש   עם ד   זוכן   'מען דארף זייער זייער   ( : "תקעו תוכחה " ) תורה    ר לעצטע   ער ד אין  
 . נען ו האבן זיי געפ  -   כט ו זיי האבן געז   און אז   , כט ו האבן זיי געז   –   ' פונעם צדיק 

געזאגט  אזוי  האט  רבי  ד "  : עחדער  מאכן  דארף  אויך  י איך  בעל    . "! געצייג  א 
ַא   , א שניידער   -   מלאכה דארטן  גיב אים צו מאכן    ם דע ער  האט    , אנצוג   ן אז איך 
  . דינג, איך גיב אים נאר די סחורה צ ער האט אל   -   נאדל   אס מאשין מיט ד 

דארף אליין מאכן  ער    '. געצייג אויך   י איך דארף אים מאכן אליין ד '   ( אמר:   )אבל רבינו 
 נאר  שערל,   קייןקויפן  נישט  ער קען    !שערל   אס ד ער דארף אליין מאכן    , דעם מאשין 

 ! ער דארף דאס אליין מאכן 

זוך   . דא   ץ גאנצע געצייג איז אל   י ד   : ביים רבי'ן איז אזוי  דו   ! ך מיטן מויל ו ז   ! איז 
גוטע  כן מיט ו ז  ! כן מיט די ספרים ו ז  !רעדן מיטן אויבערשטן  - כן ו קענסט מיטן מויל ז 

  ! זוך  , זוך   -   חברים 

 
: וזל"ש, בסופו: "  עז רּוש  ה ּפֵ ְרׁשּו ה'ְוזֶׁ ,  ּדִ ה ָחְכָמה ּתּוַכל ִלְדרש  אֹותֹו, ָהַדר ְמָפֵרש  ַעל . ַהְינּו ְוֻעּזוֹ ַעל ְיֵדי ֵאיזֶׁ

ה ַהּתֹורָּ י  גֶׁ ְידֵּ נֶׁ ּכְ ְך,  ֶׁ ָוחש  ִסְכלּות  ֵהם  ֶׁ ְיֵדי ָחְכמֹות ֲאֵחִרים. ש  ה , ְוֹלא ַעל  ְזּכֶׁ ּתִ ְיֵדי ָמה  ְוַעל  ַהּתֹוָרה.  ד ָחְכמֹות 

ִמיד  ?ְלָחְכמֹות ַהּתֹוָרה יו ּתָּ נָּ ׁשּו פָּ ּקְ ל  -  ּבַ אֵּ רָּ ץ ִישְֹ רֶׁ ל אֶׁ ה ׁשֶׁ קָּ י ְצדָּ ְדָרש   ַעל ְידֵּ ּמִ ּמּוָבא ּבַ ה  . ּכַ ָ ָרש  ה ּפָ ית ַרּבָ ִ ֵראש  )ּבְ

ר א'( ה ֵסדֶׁ ת ַרּבָ לֶׁ א  מ"ד; קֹהֶׁ ּלָ ִנים אֶׁ ת ּפָ ַ ש  ּקָ תּוב  : 'ֵאין ּבַ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ים פ"ה(ְצָדָקה', ּכְ ִהּלִ ְך".  )ּתְ ק ְלָפָניו ְיַהּלֵ דֶׁ ין  : "צֶׁ ְואֵּ

ל אֵּ רָּ ץ ִישְֹ רֶׁ א אֶׁ ּלָּ ִמיד אֶׁ ק ו'(  ּתָּ רֶׁ ּוָבה ּפֶׁ ש  ַער ַהּתְ ַ ית ָחְכָמה" ש  ִ ן "ֵראש  ים ק"ה ְוַעּיֵ ִהּלִ ֹוֵחר טֹוב" ּתְ תּוב  )"ש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ָבִרים  , ּכְ )ּדְ

י ה: י"א(  ינֵּ ִמיד עֵּ ּה""ּתָּ יךָּ ּבָּ  ". ' ֱאֹלקֶׁ

ַמר":  א"אות שי  ,חיי מוהר"ןעי'   עח ְמאֹד  ,אָּ ִאים  ִנְפלָּ ִלים  ּכֵּ ַלֲעשֹֹות  כֹול  יָּ ַעְצִמי    ,ֲאִני  ּבְ ֲאִני  ׁשֶׁ רֹון  ַהִחּסָּ ַרק 

יַצייג ּקֹוִרין ּגִ נּות ׁשֶׁ י ֻאּמָּ לֵּ ת ַהּכְ ַעְצִמי אֶׁ ח ַלֲעשֹֹות ּבְ  ."ֻמְכרָּ
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זאגן אז ער האט געזוכט און ער האט    דיר  טאמער וועט איינער '   :(עט)על מה שאחז"ל
דו זאלסט אים    : דא צוויי טייטשן   איז   - '  ן גלויב זאלסטו אים נישט    -   נען ו נישט געפ 

ן אז ער האט נישט  גלויב און דו זאלסט אים נישט    ; ן אז ער האט געזוכט גלויב נישט  
  געפינט מען!   -   אויב מען זוכט   ; נען ו געפ 

 'זוכן' דאס הייסט זוכן!  אט    , הערט ער נישט אויף צו זוכן  -   איינער זוכט א זאך אז  
דאס    , בייטאג און ביינאכט   , האלט אין איין זוכן איך    '!איך הער נישט אויף ' אז    , הייסט 

 !און דעמאלט געפינט מען טאקע   -   הייסט זוכן 

ביי יעדע זאך דארף איך זוכן    -   ביים לערנען   און   מען דארף זוכן ביים דאווענען 
צדיק  צדיק    , דעם  דעם  דורך  רבי   – וואס  דער  האבן    -  זאגט  איך  ' קען  בירור א 

 .דארף איך אים זוכן  . דורך אים   ץ אל   - '  אמונה בשלימות ' , איך קען האבן  ' המדמה 
דורך די   ? מיט וואס קען איך אים זוכן? עס איז דאך נישט קיין גשמיות'דיגע זאך 

די וואס האבן טאקע געזוכט מיט די עצות האבן טאקע    ! ט יעצות וואס דער רבי ג 
 !געפונען 

רעדן   ! ינע עצה? איז עפעס א קלי   ' צום אויבערשטן דיבוריםרעדן  'די עצה פון  
מען    אז   אז דער אויבערשטער העלפט   ט ווער שמועס און  צום אויבערשטן דיבורים!  
  - ט גוטע זאכן דעמאלט ה און מען טו  עת רצון  ַאן איז  עס שטייט אויף דעמאלט ווען 

 !' מען זוכט ' דאס הייסט    אט   זוכט מען, מיט דעם  אוודאי  

תמיד עוסק אין זוכן, דער מענטש זוכט, אויב ער זוכט נישט דאס    מענטש איז   א 
  אס ד  . , עס איז א נאטור פון א מענטש אז ער וויל א זאך פזוכט ער עפעס אנדערש – 

 
 גמ' מגילה ו: עט

" פ יק  כָּ עי' ליקוטי הלכות הל' ברכת הריח ה"ד, אות מ"ב:  ּדִ ַהּצַ ת  אֶׁ ְמאֹד  ׁש  ּוְלַבּקֵּ ש  ְלַחּפֵּ ִריְך  צָּ ד  חָּ אֶׁ ל 

ת ֱאמֶׁ "ל  הָּ ּפֹוְגִמין ַחס    ,ְוַכּנַ ֶׁ ּ "ל. ּוְכִפי ַמה ש  ִהיא ְיסֹוד ַהּכֹל ְוַכּנַ ֶׁ ר ָהֱאמּוָנה ש  ּקּון ָהָאָדם ִעּקַ ר ּתִ ה ִעּקַ ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ ש 

לוֹ  ָ ִיְשָרֵאלְוש  ץ  רֶׁ ְוִנְתַרֲחִקין ֵמאֶׁ לּות  ּגָ ּבַ נֹוְפִלים  ֵכן  מֹו  ּכְ יק,  ּדִ ַהּצַ ת  ש אֶׁ ְלַחּפֵ ִלין  ּדְ ּתַ ְ ֵאין ִמש  ֶׁ ה ש  זֶׁ ּבָ ַוֲאַזי   ,ם, 

ׁש  ש ּוְמַבּקֵּ ַע ַמה הּוא ְמַחּפֵּ ינֹו יֹודֵּ יו ְואֵּ מָּ ל יָּ ׁש ּכָּ ש ּוְלַבּקֵּ ִריְך ְלַחּפֵּ הּוא צָּ ל ַהִהּפּוְך ׁשֶׁ ל אֶׁ ֶׁ   ,נֹופֵּ ר  ש  ה הּוא ִעּקַ ּזֶׁ

יִגיָעה ְוָעָמל ְוִט  ש ּבִ ש  ּוְמַחּפֵ ֹוֵאל ְודֹוֵרש  ּוְמַבּקֵ ָגלּות ְוִטְלטּול ָנע ָוָנד. ְוש  הּוא ּבְ ֶׁ לּות ש  ִחיַנת ַהּגָ דֹוָלה  ּבְ ְרָחה ּגְ
 



 טעם זקנים ____________________________________________________   | מד

 

מין    ' וועלן '  א  זוכט   - '  חיפוש ' הייסט  דאס  ער  אויב    . ער  נישט  ער    – וויל  וויל 
  אז  נאר   . , ער וויל, ער האלט אין איין וועלן נארישקייטן, וויל ער דאס, וויל ער יענץ 

דאס   זוכט  מען  אז  העלפט  אויבערשטער  כאטש    – דער  דאס,  טאקע  איך  וויל 
 .דערווייל ווער איך הונגעריג, ווער איך שלעפעריג 

אז אפילו ביים שלאפן זוכט ער אים אויך, און    - עס איז דא אזא מין סארט זוכן  
, מען קען זוכה זיין צו אזא  פאאין תורה ז'זאגט בי דער ר . ביים עסן זוכט ער אים אויך 

 . זוכט ער אים דעמאלט אויך   . אזא בענקאכטס צום אויבערשטן צו    – מין עסן  

  ! הערט נישט אויף צו זוכן   -   דער וואס ער זוכט 

פארברענג  פלעגן  לייט  א  ע אונזערע  מיט  המיטה ' ן  שעל  שמע  איך   '. קריאת 
מתבודד   ר א גרויסע   איז געווען  קובליטשער(  רבי אהרן) ע"ה    ר דער שווער מיינע   , געדענק 
לאנג   . בייטאג  אזוי  געדויערט  האט  המיטה  שעל  שמע  קריאת  זיין  איז    -   און  ער 

ווינקעלע  א  אין  געווארן   בין)איך  .  געגאנגען  קריאת שמע שעל    :( נתפעל  לאנג א  'אזוי 
 . האט ער אים ביים שלאפן אויך געזוכט   . המיטה?!' 

אויף  די שוויגער ע"ה, געזאגט    , שווער איז נסתלק געווארן, האט זיבשעת דער  
האסט קיין איין נאכט דו    ; אהרן, פערציג יאר האסטו אפגערעכט חצות " אים:  

 !פערציג יאר  . !" נישט פארפעלט

  " ר! קען די   ' איך '   ; ווייס ווער דו ביסט געווען   'איך 'אהרן,  " )גם אמרה:( 

 

ש   ש  ּוְמַחּפֵ ַעְצמֹו ַמה הּוא ְמַבּקֵ ה  ְמאֹד ְמאֹד ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ ל זֶׁ רֹוִאין ּכָּ מֹו ׁשֶׁ תּכְ ֱאמֶׁ ין הָּ עֵּ יט ּבְ ּבִ ּיַ חּוׁש ִמי ׁשֶׁ  ,ּבְ

דֹולֹות ּוְטָרחֹות ּוְטָרדֹות ְמאֹד ְמאֹד יִגיעֹות ּגְ מֹון ּבִ ֵני ָהָאָדם רֹוְדִפים ַאַחר ַהּמָ רֹב ּבְ ֶׁ  ." וכו', עיי"שש 

הּוא ִאיש  תניינא, ושם אות י': " פא ֶׁ ה ִמי ש  ן ְוַתְלִמיד; ַעל ְיֵדי זֶׁ ָלִלּיּות ּבֵ ְך  ְוַעל ְיֵדי ּכְ פֶׁ ּקֹוִרין:   ַחִיל ְוֵאינֹו ַההֶׁ ֶׁ )ש 

ל( ֵליַמּזָ ְ ש  ל,  ַמּזָ ָהָרצֹון,  רַֹע  ָאַרת  הֶׁ ָהֲאִכיָלה  ֵעת  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  הּוא  ה, ,  ֲאִכילָּ הָּ ת  עֵּ ּבְ צֹון  רָּ הָּ לֹו  ִאיר  ּיָּ ׁשֶׁ ַהְינּו  ּדְ

ִלי ׁש  ג, ּבְ צֹון ֻמְפלָּ רָּ ַרְך ּבְ יו ִיְתּבָּ לָּ ק ְוִיְכסֹף ְמאֹד אֵּ ּתֹוקֵּ הְוִיׁשְ ה הּוא רֹוצֶׁ ל מָּ לָּ ַדע ּכְ ּלֹא יֵּ ה, ׁשֶׁ  ". ּום ְיִדיעָּ



 מה | ____________________________________________  שנת תשל"ופרשת וארא,  

 

אז מען איז בייטאג א    ; פארן שלאף   ; ער האט אים געזוכט ער האט אים געזוכט 
ביים שלאף    , ביי קריאת שמע שעל המיטה   פבף ן פארן שלא או   , מתבודד  זוכט מען 

 . פגאויך 

רחמנות האבן זאל  אויבערשטער  געווארן   ם דע   -  דער  געגעבן  איז  זאך  רבי'נס 
מען שטייט  '   -   האבן שכל   זאלן   יר אבער מ   , זיין פרייליך מיטן רבי'ן   זאלן מיר    -   ' לחזק ' 

 'זאל מען אים זוכן!   , ביי אזא מין אוצר 

❖ ❖ ❖ 

 ארויסגעווארפן פון דער מקוה
נער  א רד אק   [ ר' ישראל ]   דער   . פדס יארצייט ' משה ברסלבר  בישבת איז ר   ן היינטיג 

ער האט געהאלטן    . " עס איז מיין טאטע! " ער פלעגט זאגן:  .  (ט ארציי )היפלעגט האלטן  
 . משה'ן אזוי ווי א טאטע   בי ר 

געווען די מעשה מיט    .יוסף בעדער ;  יוסף   ב"ר?(  רבי משה )ר' נחמן:   רבי וואס איז 
דער טאטע איז געווען    . מיט ר' זאנוויל זענען געווען צוויי ברודער   רבי משה 'ן?  משה 

ן א דאך, אפגעלאזט אמאל א מקוה איז געווען אזוי ווי אייז, אָּ   . א בעדער אין ברסלב
ווייס?   . געווען  געוועזן א    .. איך  איז  אזוי  אבער  גבירים,  פון  בעדער    ער ד   . שטאט 

 
גם יכולין להתבודד ולפרש שיחתו כששוכב על מטתו ומכסה עצמו  ":  הר"עעי' שיחות הר"ן, אות   פב

 .ע"ה"שכך נהג דוד המלך,  )שיחות הר"ן ס"ח(  אר במקום אחרוכמב בהסדין

יהודה   פג ב"ר  נתן  רבי  מכתבי  מ עיין  תשא ,  ב'  ק   ד'   , יום  תרל"ו ו ימים  הפורים  אור  מה ":  דם  ואודות 

תדעו שמי שהיה כי אם פעם   נ"י שלפעמים הוא שוכח אם הוא בן מלך   ' יצחק שכתב לי ר' נתן בן ר 

דל אצל העבד  וּ ין מגי רק הוא עד בודאי הוא בן מלך    -   ז"ל י נו ז"ל או שעוסק בדברי רבי אחת על ציון רב 

יבא לגדולתו עד שיחפש עצמו עכ"פ חצי שעה ביום להתאנח   והזמן    היכן אני בעולם עד שבסוף 

ק בזה ו וכשתעס   . נה אז תתאנח עכ"פ חצי שעה י דם השו לפניך הוא בעת קריאת שמע על המטה ק 

 ." נוי ברצון י דש אחד רצופים בודאי אי"ה יהיה לך איזה ש ו עכ"פ ח

 ר"ח שבט.   פד



 טעם זקנים ____________________________________________________   | מו

 

 ..אזוי ווי א קבר   , בעלע י שט   נץ יע   -   בעלע לעבן די מקוה י פלעגט אמאל האבן א שט 
   . און דארטן האבן זיי געוואוינט 

צוגעגרייט   און   אנווארעמען א טאפ וואסער,   און   ן פלעגט נעמען י די בעדער איז  
חולי  מיט  געהאט דאך האט  רבי נתן  . אנווארעמען די פיס 'ען ער זאל קענען רבי נתן 
מען האט    און   ר געווארן, איז מען געגאנגען וי זענען געווא   , די מתנגדים  -   זיי   . פהמעיים 

ארויסגעווארפן פון    זיי   האט מען    , אינמיטן ווינטער מקוה    ער פון ד זיי ארויסגעווארפן  
 .שטוב אויך   ר ע ד 

צו   אריינגעקומען  זי  נתן איז  אים    )וויינען( 'ען  רבי  דאך  " געזאגט:  און  האב  איך 
 . !"אזוי ארויסגעווארפן  -   ן וה זעהט וואס מען האט מיר געט   ; געמיינט אייך א טובה 

שיק   ; "וואס קען איך דיר העלפן? געלט האב איך נישט האט ער אזוי געזאגט:  
 ." !וועל איך זיי מחנך זיין   -   מיר דיינע צוויי קינדער 

זיי זענען געווארן צוויי    , מיט ר' זאנוויל   רבי משה   -   מחנך געווען   האט זיי   רבי נתן 
איז דער    . צדיקים  זאנוויל   רבי משה דאס  ר'  און  געווען   . ברסלב'ער  איז  זאנוויל  ר' 

 .מחלוקת   ער ד ביי    , אין ברסלב   ווען איז דאס געווען?( השואל:  )!  עפעס גאר געוואלדיג

און    , מקורב איז ער געקומען קיין טשעהרין   איז געווארן  נער( ו רד א )ר' ישראל ק  ער   אז 
זיך    . ער איז געווען ביים טשעהרינער רב עטליכע טעג  דער טשעהרינער רב האט 

דער   -   דער טשעהרינער רב האט אויף אים געזאגט   . מיט אים זייער משעשע געוועזן 
 ." חן   רליי אלע  געהאט   עס האט "   : פוט י מעשה פון דעם דימ   ערד אין  דארט  רבי זאגט  

 
שבת   פה גמ'  קיעי'  "  ח"דף  רביע"ב:  ממתי    ,יוסי  ואמר  חלקי  מעייםיהא  מר  ,בחולי  של   ,דאמר  רובן 

 ". צדיקים מתים בחולי מעיים

עְהן  'מזבוב ועכביש', בסופו: "   - "סיפורי מעשיות" מעשה ז'    פו ר ָהאט ִגיזֶׁ ְך( אּון עֶׁ לֶׁ ער מֶׁ ָוואס    )ְדַהיינּו דֶׁ

ִחיָלה ְוַעד סֹוף  ער ִגיָטאן ִמּתְ ר ִאיז ִגיָוואִרין ַא   , ִמיט ִאים ָהאט ִזיְך ִאיּבֶׁ ךְ אּון ִווי עֶׁ לֶׁ אּון ִדי ִמְלָחמֹות   ,  מֶׁ

ר ָהאט ִגיַהאט ְוכּו'.  בּוִים ָוואס עֶׁ ען ׁשְ אט ִגינּומֶׁ ר הָּ וען ַא ְיַפת ּתֹוַאר  , אּון עֶׁ בּוִים ִאיז ִגיוֶׁ ן ִדי ׁשְ אּון ְצִוויׁשְ

וען פּון ִא  ִגיוֶׁ ן ִאיז ִניט  ער חֵּ אר דֶׁ ועְלט. נָּ ער וֶׁ ן פּון דֶׁ יי חֵּ אט ִגיַהאט ַאִליְרלֵּ ואס ִזי הָּ יין וָּ ע   , יר ַאלֵּ אר סֶׁ נָּ
 



 מז | ____________________________________________  שנת תשל"ופרשת וארא,  

 

אים  אויף  געזאגט  ער  איז  "   : האט  א '   . " !' דער ' דאס  געפאנגען  האט  רבי  דער 
 '.!און ער האט אין זיך אלערליי חן   , ם געפאנגענע 

ער איז געווען א פארבאהאלטענער    : אבער דער טשעהרינער רב איז געווען אזוי 
ומסוגר '  געמישט   עם ד אין    - '  סגור  נישט  אויך  זיך  ער  האט  איז   . רבנות  עס 

טעג  עטליכע  אים    ער   -   אוועקגעגאנגען  מיט  רעדן  צו  אויפגעהערט  ר' עם  ) האט 

 ". רבי'ן  ון דעם רב, איך וויל דאך איר זאלט רעדן מיט מיר פ "זאגט ער אים:    . (ישראל 
רבי משמש זיין  צו  איך האב נישט זוכה געווען  : " האט ער א וויין געטאן פאר אים 

נישט   -   'ען נתן  איך  דיבורים   האב  מחותן  ; קיין  מיין  צו  אריין  אים    -   פזגיי  האט  ער 
געווען  דיבורים!  , משמש  ער  מרדכי   דאס   –   . " האט  ר'  דערציילט  מיר  האט 

 . אז ר' ישראל האט אים דאס אליין דערציילט   , באבריניצער 

רבי    . און דארט האט ער שוין געהאט   -   'ן רבי משה איז ער אוועקגעגאנגען צו    - 
 .כט ע ג און נ ע אוועקגעגעבן ט אים  ער האט פאר    .. גערעדט מיט אים האט שוין    משה 

דעם יארצייט נאך  פלעגט ער האלטן    , " איז מיין טאטע   רבי משה "פלעגט ער זאגן:  
 .ר' ישראל קארדונער   – 'ן  רבי משה 

❖ 

 פארשטאנען אז די מעשה האט זיך געענדיגט...
נחמן:   נתן )ר'  א מעשה    רבי  דערציילט  נתן   . יא   'ן!( רבי משה פאר  האט  איינמאל  האט    רבי 
  'ן א מעשה, וואס די מעשה האט זיך אוועקגעצויגן אסאך יארן רבי משה דערציילט  

רמוז   היה  הסיפור  של )ובזה  חייו  ימי  סיפור  משה  כל  האט    . ( רבי  מעשה  סוף  נתןביים    רבי 
האט    דערמיט   -   !" מען וועט אים עפעס אריינטראגן אין שטוב אריין"  : געענדיגט 

 

ען ַא דּוִמיט  אְנגֶׁ אט אֹויף ִאיר ִגיהָּ אט ִזיְך  , הָּ עם הָּ ן. אּון ַמְחַמת דֶׁ יי חֵּ אט ִגיַהאט ַאִליְרלֵּ ער דּוִמיט הָּ אּון דֶׁ

ן  יי חֵּ אט ַאִליְרלֵּ  . " ִגיַדאְכט ַאז ִזי הָּ

  וישב על כסא אביו   ל"ז  היה חתנו של רבי משה ברסלבר  רבי חיים  , שבנוא"שמאות    ,ג"ח  "קששיעי'   פז

 .ריןהב בטשעכַר 



 טעם זקנים ____________________________________________________   | מח

 

 ,אז דאס וועט זיין דער סוף   )קלאר( ער האט נישט געזאגט    . מעשה   ערד ער געענדיגט  
איז דער משמעות אז דאס איז דער סוף פון    , ווייטער ער האט נישט דערציילט  נאר  

 .מעשה   ער ד 

איז    רבי משה   רבי משה.   -   געזעהן   ץ וואס ער האט אים דערציילט, האט ער אל 
 . דערציילט   ץ ער האט אים אל   -   אויך, פארלוירן געלט ארעמאן    ַאן געווען אמאל  

משה  פארמעגליכער   דאך  איז   רבי  א  סוחר,  שיינער  א  לו   . געווען  שאמר  )ומה 

אז ער וועט זיין    , דאס הייסט דאך   -"  טראגן נ מען וועט אים עפעס אריי "   מוהרנ"ת:( 
 .אזוי ווי עפעס א מין נצרך לבריות 

איז    יענע   – שבת    )לעצטן( דעם   פיש וואך  קיין  געווען  איינער    . נישט  אים  האט 
)אחד הנוכחים: ער   .' נשתנה פניו ' געווארן  איז .  אויף שבת פיש    ,פרייטאג אריינגעטראגן  

 (.. האט פארשטאנען אז עס האט זיך געענדיגט זיין מעשה

  , דאכט זיך   . איז געווען אין טשעהרין דעם שבת  בליטשער( י ק   רבי אהרן)דער שווער  
איז   ר מאנטאג  חודש געווען  שבת   -   שבט   אש  מוצאי  איז  שווער  דער  און 

   . איז געווען דעמאלט נישט געזונט   רבי משה   . 'ן רבי משה אוועקגעגאנגען צו  

אש ניאחע האט געהאט יארצייט ערב ר   . פח'ןע ח דער שווער פלעגט נעכטיגן ביי ניַא 
גייסט דאך    ,אהרן "   : אזוי געזאגט   רבי משה האט אים    . שבט   חודש  אוועק צו  דו 

אים זאגן, אז אזוי האב איך   ו זאלסט   ; ניאחע האט דאך היינט יארצייט   -   ניאח'ען 
 אזוי ווי נאך א נפטר לערנט מען דאך א פרק משניות:  'ען רבי נתן געהערט פון  

  . !" קוטי מוהר"ן און זאגן לעילו נשמתו י אזוי זאל מען לערנען א תורה אין ל   - 

 
. )אביו היה חתנו של ר' אבא(, נכדו של ר' אבא'לע מטשעהרין " ר' נחמן ב"ר אברהם ייבין "שמו המלא   פח

 .ד אות תקפ"ז אודותיו בשיש"ק ח" עי'  



 מט | ____________________________________________  שנת תשל"ופרשת וארא,  

 

נפטר    רבי משה איז    , זונטאג ביינאכט   , הייסט דאס    , און מארגן אויף דער נאכט 
 .געווארן 

האט ער    -   פט"אתה סתר לי" תורה פון    ער ד   ן געהערט זאג  אים   ביינאכט האט מען 
 .נאכט   י ד און ער איז נפטר געווארן    -   'לי '   'לי '   , ' אתה סתר לי '  , 'לי ' ' לי '   ' לי ' געזאגט:  

 . איז געווען א צדיק א למדן   רבי משה 

מיר זאלן     .זיי האבן אלע געמאכט גוט   –אויבערשטער זאל רחמנות האבן  נו, דער  
דעם רבי'ן, וועט מען    אין זיך צורירן צום רבי'ן, מיר זאלן זוכן, מיר זאלן זיך האלטן  

 .אויך געפינען 

דעם שלוש סעודות וואס ביי  אז    , )שטערנהארץ( האט דערציילט   רבי אברהם   , )ר' נחמן: איך געדענק 
און רבי משה   . האט דאך געזאגט דארטן די תורה )לרבים(  רבי אברהם  -  איז געווען שוואך  רבי משה

האט ער   , איז אריינגעקומען צו אים   רבי אברהם   . האט אים געשיקט רופן אז ער זאל אריינקומען צו אים
געהייסן   איםהאט ער    ,זונטאג ביינאכט איז ער נאכאמאל אריין צו אים   . איז שוין זייער ווייט עס    געזעהן 

 ". און אתה סתר לי " תורה    ער ד אויפגעמישט    רבי אברהם האט אים    .ר זאל לערנען פאר אים א תורה ע 
אברהם געזאגט:    רבי  אים  ער  האט  ווייטער,  גיין  געוואלט  האסט " האט  דו  וואו  דארט  ניין, 

 -  'לי ',  ' אתה סתר לי ' ,  ' לי ' דעם האט ער געזאגט:  ך  נא   .תורה  ער ד האט ער געזאגט    -  !"אויפגעמישט 
 ( .. 'ס הענטרבי אברהם ביי   געגאנגעןאויס  רבי משה און אזוי איז 

❖ 

משה  גרויס   רבי  א  עפעס  אמאל  געהאט  גניבה    ן האט  גאנצע  א  עפעס  שאדן, 
  הלכות גזילה, הלכות גניבה  -   " קוטי הלכותי ל " האט ער זיך גענומען לערנען    . געווען 

 ..גניבה   ער ד ביז מען האט אים אפגעבראכט    - 

5


 
 ליקוטי מוהר"ן סי' רי"ג.  פט



 טעם זקנים ____________________________________________________   |  נ

 

 על הטוב יזכרו ידידינו היקרים שיחיו שנדבו למען הוצאת הקונטרס

שלמה זלמן  מוהר"ר
 הי"ושווארטץ 

 וויליאמסבורג

 לרגל הולדת בנו
 למזל טוב

 

 אהרן משה  מוהר"ר
 הי"ולייפער 

 מאנסי

 לרגל הולדת בנו
 למזל טוב

 יואל  מוהר"ר
 הי"ו מענדלאוויטש

 מאנסי 
שמואל לרגל הכנסת בנו כמר 

 מ"צלעותו אליעזר
 למזל טוב

 

 לרפו"ש בקרוב בתושח"ימינדל  בן ציון  אלטר נפתלי בןלרפואת    בקשו רחמים
 

ב"ר יעקב  לעילוי נשמת מו"ה

 ע"השמואל הכהן 
 נלב"ע י"ג אייר תשפ"א

 ת.נ.צ.ב.ה 

רוחמה  מרתלעילוי נשמת 
 ע"השרה 

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

 ת.נ.צ.ב.ה

 פיגא מרתלעילוי נשמת 
 חיים צבי ב"ר  רבקה

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

 ת.נ.צ.ב.ה

זלמן לייב  מוהר"ר
 הי"וראזענבערגער 

 מאנסי

 לרגל הולדת בנו
 למזל טוב

 

 יוסף ישעי'  מוהר"ר
 מאנסי -הי"ו לאווען 

יעקב  לרגל נישואי בתו עם החה"ח
אלעזר במוה"ר  יקותיאל זלמן

  הי"והאס 
 למזל טוב

 יואל  מוהר"ר
 הי"ו פאלקאוויטש

 קרית יואל  

לרגל נישואי בנו החה"ח 
 ני"ו אברהם זאב

 למזל טוב
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