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 (#130 )טייפ מס'

  

 "זעה וואס דיינע ווערטלעך האבן געבראכט!"

 (לשרשו )המשך שיעור ליקוטי מוהר"ן סי' ל"ח בענין העלאת ותיקון הדיבור

יוסף האט ער  בייא, ר : אין בארדיטשוב איז געווען א שותק?(ראטענבערג שלמה)ר' חיים 
ער איז געווען א געוואלדיגער למדן, און ער האט  .געהייסן, ער איז געווען א שותק

דער  .בארדיטשובער רב אין א שטיקל גמרא םרט מיט דעזיך אמאל געשפא  
 רגאונות, ער איז געווען א געוואלדיגע זייןבארדיטשובער רב האט גע'שם'ט מיט 

האט זיך אנגערופן דער בארדיטשובער  .און ער האט זיך געשפארט מיטן רב .גאון
 ,דער ר' יוסף פלעגט זאגן ווערטלעך !"אין הימל זאגט מען אזוי ווי איך זאג"רב: 

  ..."מען אויך האבן א טעותאין הימל קען "האט ער געזאגט: 

האט זיך  '!וואס האב איך דא געזאגט?'ער האט זיך באלד געגעבן א כאפ 
זעה יוסף יוסף וואס דיינע ווערטלעך האבן "אנגערופן דער בארדיטשובער רב: 

האט ער אויף זיך  "!דיר געבראכט אז דו האסט געקענט זאגן אזא מין ווערטל
אז ער האט אויפגעהערט צו זאגן  .ן ווערטלעךגענומען אז ער זאל אויפהערן זאג

, ער האט געהאט א (איינשרימפן -) קענעןיווערטלעך האט ער אנגעהויבן טר
 ,געווען מורגל צו זאגן א ווערטל, יענער גיט א שמייכל  דאך  געוואלדיגן צער, ער איז

 (ב)ח" בשלחפרשת 
שנת תשל"ו
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האט ער  ,אז ער האט אויפגעהערט .געווען אינגאנצן זיין חיותדאך דאס איז 
 .אגעטריקנט

תורה איז א  ריעדע" :מען פלעגט זאגן .מען רעדט דאך דא פון דעם 'דיבור'
ווייטער וועט דער רבי   '.דיבור'דא רעדט דער רבי פון    !"רעצעפט פון דעם אפטייק

, פון 'הדיבורשורש אמיתי של 'דעם  פון ,'רעדן צום אויבערשטן דיבורים'רעדן פון 
דער דיבור קען זיין ער  ',דיבור' ןא רעצעפט פו !א תורה - !'מעלה זיין דעם דיבור'

, 'רוח סערה'און דער דיבור קען זיין א    '.אדנ"י'און    ',מלכות',  'ים של שלמה'זאל זיין  
א  ;'דיבור פגום'א פון דא רעדט מען נישט פון עבירות, נאר  ".רשעים כים נגרש"
בשעת ער רעדט ארויס דעם דיבור פגום  .ן אזעלכע חורבנותמאכט א   'דיבור פגום'

דעם ווערט אזא מין רוח סערה ביי אים, עס ך ווייסט ער נאך גארנישט, אבער נא
זיך אויסרעדן פארן  ן,והנאר וואס דען, וויבאלד ער וועט תשובה ט .ן קאכןיבט א  וה

אבער אזוי איז עס א  .(שיכול לתקן כמובן -)ליך טאויבערשטן, האבן חרטה, געווענ
 !געוואלד, א געוואלד

❖ 

 !"היינט זאגט ווערטלעך"...
האט דער רבי אים געגעבן דריי  ,: איינער האט געוואלט זאגן עפעס א ווערטלבורשטיין )ר' נחמן

 :האבן אין זיך די דריי תנאים מוזא ווערטל " :דער רבי האט אזוי געזאגט תנאים?(
איך זאל נישט מיינען יענעם צו  ;ווערטל עםאיך זאל נישט הנאה האבן פון ד

 ."היינט זאגט ווערטלעך! - און עס זאל נישט זיין קיין ניבול פה ;טרעפן

 
ֵרי , שסיים שם:  ו"תרט  עי' שיש"ק ח"ג א ַגמְּ ַרׁש לְּ ּפֵ תֹו זֹו ׁשֶׁ ִריׁשָ אֹד ִייֵסר אֹותֹו ּפְּ ָכךְּ מְּ ָהָיה ָרִגיל ּבְּ ּוֵמֲחַמת ׁשֶׁ

טְּ  טּולְּ ה ּבְּ וֶׁ קְּ ּמִ ר ּבַ ּקֵ ּבִ ׁשֶׁ ַעם ּכְּ ּפַ ךְּ ׁשֶׁ ל ּכַ ָחָלה ּכָ ַמֲחַלת ָהָרזֹון ַר"ל, וְּ ֱחָלה ּבְּ ּנֶׁ ֵרי ֲהָלָצה ַעד ׁשֶׁ בְּ ין ָראּו ֵאיךְּ ִמּדִ ׁשִ

ךְּ  ל ּכָ ָזה ּכָ ִהרְּ ךְּ ַצחּות ַעל ּפִ ׁשֶׁ רֶׁ דֶׁ ָאַמר ּבְּ , ַנֲעָנה וְּ ךְּ ֲאלּוהּו ַעל ּכָ ָ ׁשּ ׁשֶׁ ִניִמִיים, ּוכְּ ַקף ִמּגּופֹו ֵאָבָריו ַהּפְּ ׁשְּ ּנִ י  ַעד ׁשֶׁ

רּו  אמְּ ָאבֹות פרק ב, ׁשֶׁ ּבְּ ָנה ׁשֶׁ ׁשְּ ֵרי ַהּמִ בְּ ָך"ּדִ ָך ַעד יֹום מֹותְּ מְּ ַעצְּ ֲאִמין ב ְּ אֹו "ַאל ת ַ ָקרְּ ֲאִמין , וְּ "ַאל ת ַ

ַעצְּ  ם מֹוֶתיָך"ב ְּ דֶׁ ִמּקֶׁ ִמין ּכְּ אֹוַמר ׁשּוב ַרק ֲהָלָצה ַאַחת, ַאׁשְּ י וְּ ּכִ ַדרְּ זֹור לְּ חְּ י ִאם אֶׁ , ּכִ ךְּ ל ּכָ ָרִזים ֵהם ּכָ  . "!ַאף ׁשֶׁ
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א אז  (?סתם ער האט הנאה נאר הייסט הנאה האבן דערפון? נישט אלס גאווה)השואל: וואס 
ער זאל  .יענער לאכט נאך צו, האט ער הנאה דערפון אוןמענטש זאגט א ווערטל 
היינט זאגט " .ער זאל נישט מיינען יענעם צו טרעפן . אוןנישט הנאה האבן דערפון

ווארום אויב די דריי תנאים זענען דא קען מען שוין קיין ווערטל נישט  "ווערטלעך!
 זאגן!

❖ 

 !"דיין טאטנ'ס חכמות וועלן אים פארטרייבן"
דאס האט דער  ("?'ס חכמות טרייבן איםנטאטיין "ד ,האט דער רבי געזאגט מען)ר' נחמן: ווע

 ,ר' ישראל ,ר' ראובן יוסל'ס טאטע האט געהייסן .ברבי געזאגט צו ר' ראובן יוסל'ען
דער   .א זיידע  'סנחמן טולטשינער  ביער איז געווען ר  ,למדן  רער איז געווען א גרויסע
האט ער געזעהן ווי  ,דארטן 'בוררות'עפעס א  )ווי ער פירט( רבי האט געזעהן אמאל

געזאגט צו ר' האט דער רבי  .ער גייט פארקרימט מיט חכמות אזוי אינעם לערנען
 ג"!דיין טאטנ'ס חכמות וועלן אים פארטרייבן": 'עןראובן יוסל

 יאממצאין לערנען האט דער רבי אויך פיינט געהאט אז מען גייט לערנען אזוי מיט  
 .דזיין נייע סברות

 
ז"ל. עובד ה', בינו . מאנשי המשא ומתן שבתלמידי ר)אח אביו ר' אברהם(דודו של ר' נחמן מטולטשין  ב

ותו בהייסין וכן אנ"ש בדרכם מברסלב לאומאן היו הרנ"ת בשהוגאון ולמדן מופלג במעלה. מ

ובביתו נתוודע ר'  ,מתאכסנים ולנים בביתו. גידל בביתו את ר' נחמן מטולטשין כשנתייתם מהוריו

 .(גידולי הנחל)העתק מספר . הרנ"ת. נפטר בשנת תקצ"ה או תקצ"וונחמן הנ"ל אל מ

כשאדם הולך אחר שכלו  : "ת ערך 'תמימות', אות ג'()ע"פ ליקוטי עצועי' ליקוטי מוהר"ן תניינא, סי' י"ב   ג

קר היהדות הוא לילך בתמימות ובפשיטות בלי יכי ע ... ל בטעותים ומכשולות רביםופיוחכמתו, יוכל ל

שום חכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה שיהיה שם השם יתברך. ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, 

 ". ואז בודאי לא יכשל לעולםרק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לא. 

דוֹ "חיי מוהר"ן, אות קצ"ד:   ד ֹוָרה ַהק ְּ ֵני ַהת  יְּ ִענְּ ם ב ְּ ו  ג ַ ים ַעל ֵאל  כ ִ ֵאינֹו ַמסְּ דֹוׁש ׁשֶ יו ַהק ָ ִ י ִמפ  ִ ת  ַמעְּ ה ׁשָ ׁשָ

ָהָגה ֲחָדׁשָ  ין ָחָדׁש אֹו ֵאיֶזה ַהנְּ גֹון ֵאיֶזה ד ִ ִציא ֲחָדׁשֹות, כ ְּ ַהמְּ ָקא לְּ יְּ רֹוִצים ד ַ דֹוִלים ׁשֶ ַהג ְּ ִדים וְּ ֹומְּ ָנָתם הַהל  ַכּוָ , וְּ
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ער איז אריינגעקומען צום רבי'ן האט אז  , אוןר' ישראל איז געווען א למדןדער 
דער רבי האט אים  .ה"ויענו כל העם יחדו"תורה פון  ערגעזאגט דאים דער רבי 
דער  .!"ישע תורה'וועל איך דיר זאגן א לומד ,דו ביסט דאך א למדן"געזאגט: 
 .)עיי"ש( "הוסיף יום אחד מדעתו" פון תורה ערגעזאגט דאים רבי האט 

 ביר - , עס איז געווען ר' אברהם)בני ר' ישראל( געוועןדער יברזיי זענען עטליכע 
זיי זענען אלע  ,דעריעטליכע בר – 'עןנחמן טולטשינער'ס טאטע, ר' ראובן יוסל

 .געווען מקורב צום רבי'ן, לומדים

❖ 

 "!ריקוד פון 'שמחה' איך זעה נישט קיין"
וואס  (ו!"לתא דשטותאימ")אחד הנוכחים: דער רבי זאגט אז מען דארף זיך משמח זיין תמיד מיט 

 'לי דשטותאימ'ן מיט דעם ווארט  ? יעדער איינער כאפט זיך א  'לי דשטותאימ'מיינט  

 

ִציא   ַהמְּ ת ַלֲאִמּתֹו ַרק לְּ ָקא ֵאיָנּה ַעל ָהֱאמֶׁ יְּ ִציא ֲחָדׁשֹות ּדַ ַהמְּ דֹוִלים לְּ ל ַהּגְּ ֲאָוה ֵאצֶׁ ִהיא ּתַ ָאַמר ׁשֶׁ ֲחָדׁשֹות. וְּ

וָּ  יּו ּכַ הְּ ּיִ ר ׁשֶׁ ִציא ֲחָדׁשֹות ַרק ָהִעּקָ ַהמְּ ִריִכין לְּ י ֵאין ָאנּו צְּ ָלל, ּכִ ה ּכְּ ים ַעל זֶׁ ּכִ ּתֹו ַמסְּ עְּ ֹלא ָהָיה ּדַ ת וְּ ל ָהֱאמֶׁ ָנתֹו אֶׁ

 ."ַלֲאִמּתוֹ 

 ."צן סי' קליקוטי מוהר" ה

ִמיד. עי' ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' כ"ד: " ו ֵמַח ּתָ יֹות ַאךְּ שָֹ ָכל ַהּכֹחֹות, ִלהְּ אֹד ּבְּ ר מְּ ּבֵ ּגַ ַהתְּ ִריךְּ לְּ ּצָ ָלל, ׁשֶׁ ַהּכְּ וְּ

ָכל ָאָדם ָמ  ַמן, וְּ ֵרי ַהּזְּ ֵעי ּוִמקְּ גְּ בּות ֵמֲחַמת ּפִ ַעצְּ חָֹרה וְּ ָמָרה ׁשְּ מֹו לְּ ׁשֹךְּ ַעצְּ ַבע ָהָאָדם ִלמְּ י טֶׁ ֵלא ִיּסּוִרים, ַעל ּכִ

ר יּוכַ  ָכל ֲאׁשֶׁ מֹו ּבְּ ת ַעצְּ ַח אֶׁ ּמֵ שַֹ ִמיד ּולְּ ָחה ּתָ מְּ שִֹ יֹות ּבְּ דֹול ִלהְּ כַֹח ּגָ מֹו ּבְּ ת ַעצְּ ִריַח אֶׁ ַהכְּ ן ָצִריךְּ לְּ ו  ל, ּכֵ ַוֲאִפל 

טו ָתא ׁשְּ י ד ִ ִמל ֵ ִמיד. ִויגם עיי"ש תניינא סי' מ"ח: " ".ב ְּ ָחה ּתָ מְּ שִֹ יֹות ּבְּ ר ִלהְּ ָהִעּקָ ָכל ַמה וְּ מֹו ּבְּ ח ַעצְּ ּמַ שַֹ

ּיּוַכל,  ֶׁ טו ָתאׁשּ ׁשְּ י ד ִ ֵדי ִמל ֵ ו  ַעל יְּ ִפיצֹות ַוֲאִפל  חֹוק אֹו קְּ טּות ּוצְּ ֵני ׁשְּ יְּ ַלֲעשֹֹות ִענְּ ה וְּ ׁשֹוטֶׁ מֹו ּכְּ , ַלֲעשֹֹות ַעצְּ

אֹד דֹול מְּ ָבר ּגָ הּוא ּדָ ָחה, ׁשֶׁ מְּ שִֹ ֵדי ָלבֹוא לְּ ִרּקּוִדים, ּכְּ ואמר כי לזכות הר"ן, אות כ': "גם עי' שיחות  ".וְּ

כפי הנראה שאי אפשר  לשמחה זה קשה וכבד להאדם לזכות לזה יותר משאר כל העבודות. ענה ואמר:  

אר ווכו' כמב  לבוא לשמחה כי אם על ידי עניני שטות, לעשות עצמו כשוטה ולעשות עניני צחוק ושטות

ַח "ן אות תקצ"ג: "גם עי' חיי מוהר". ורק על ידי זה באין לשמחה ,במקום אחר ֵ מ  שַֹ ִריִכין לְּ י רֹב צְּ ִ ַעל פ  וְּ

טו ָתא י ִדׁשְּ ִמל ֵ מֹו ב ְּ ר. ֶאת ַעצְּ ׁשָ פְּ אֶׁ ה ּדְּ ּמֶׁ מֹו ּבַ ת ַעצְּ ַח אֶׁ ּמֵ שַֹ ֵדי לְּ ִדיחּוָתא ּכְּ ָתא ִדבְּ חֹוק ּוִמּלְּ ֵני צְּ יְּ , ַלֲעשֹֹות ִענְּ

ֵד  י ִאם ַעל יְּ מֹו כ ִ ַח ֶאת ַעצְּ ֵ מ  שַֹ ר לְּ ׁשָ י רֹב ִאי ֶאפְּ ִ ַעל פ  ר ַעל ָהָאָדם י ֶזהוְּ ּבֵ ּגַ בּות ִמתְּ ָהַעצְּ חֹוָרה וְּ ָרה ׁשְּ י ַהּמָ , ּכִ

ר ִה  ָכל ִעּקַ אֹד יֹוֵתר ֵמַהּכֹל. וְּ ָהָאָדם מְּ ת לְּ קֶׁ ּדֹות, ּוַמּזֶׁ ל ַהּמִ ָרּה יֹוֵתר ִמּכָ ּבְּ ׁשַ ה לְּ ָקׁשֶׁ ַרֲחקּות יֹוֵתר ִמן ַהּכֹל, וְּ תְּ
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וואס הייסט  ;און אויף דעם סמך קען מען שוין זאגן ווערטלעך און געלעכטער -
מען קען אנדערש עס האט א פנים אז  ":  ז)ר' נחמן: דער רבי האט דאך אזוי געזאגט  מילי דשטותא?!

 ערדדורך ? 'נאריש מאכן זיך'וואס הייסט  (!"נאר דורך נאריש מאכן זיך נישט פרייליך זיין
קיין שמחה,  צו קומט מען נאך נישט צו ,זיך איין טוואס מען רעד 'דשטותאמילי '

 ...חקיין ישוב הדעת צו קומט מען נאך נישט צו

מען  .און מען קען דאס נישט פארטייטשן -וואס מען רעדט דערפון מאל כמה 
דיבור פון רבי'ן   רדעאט    .געזעהן ביי אונזערע לייט, עס האט א חן געהאטדאס  האט  

געמיינט די גרויסע עובדי השם וואס  אויךהאט דער רבי  ,וכו' "עס האט א פנים"
  .)שיהיו בשמחה( איז טאקע זייער ווייטעס און  - אויבערשטןזענען זייער דבוק אינעם 

האט זיך עס ממש  ,מען געגאנגען א ריקודאיז אמאל אין אומאן  ,איך געדענק
ער   האט  אברהם ר' נחמן'ס האט געקוקט,  ביר  .שווייס, א פייער, א פייערגעגאסן די  

זעה איך  - נאר מיט שמחה ,זעה איך -א ריקוד מיט התעוררות " :זיך אנגערופן
 .א ריקוד פון שמחה זעה איך נישט "נישט!

ביי   -  גאר עפעס אנדערשביי זיי  איז געווען  שמחה    ער ענין פוןד  ,די ערליכע אידן
ביי אונז וואס  .וכו' "עס האט א פנים" )פון רבי'ן(דיבור  םדע (שייך) איז געוועןזיי 

 

ַרךְּ ִהיא ַרק ֵמֲחַמת   ּבָ ם ִיתְּ ֵ ל ָאָדם ֵמַהׁשּ ָכל ּכָ מֹו ּבְּ ת ַעצְּ ַח אֶׁ ּמֵ שַֹ אֹות לְּ ִריִכין ִלרְּ ן צְּ חֹוָרה, ַעל ּכֵ בּות ּוָמָרה ׁשְּ ַעצְּ

ר ׁשָ פְּ אֶׁ ָכל ַמה ּדְּ  הל' ברכת הודאה ה"ו, אות י"ד, ל"ט.י' ליקוטי הלכות גם ע ".ַהּכֹחֹות ּבְּ

ר ִלהְּ ליקוטי הלכות הל' נפילת אפים ה"ד, אות ה': " ז ׁשָ פְּ ָחה ִאי אֶׁ מְּ ר ַהּשִ ִעּקַ ֵדי ִמיֵלי וְּ י ִאם ַעל יְּ יֹות ּכִ

ׁשֹון   ה ַהּלָ זֶׁ ָאַמר ּבָ ָרָכה ׁשֶׁ רֹונֹו ִלבְּ יו ִזכְּ י ִמּפִ ּתִ ַמעְּ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶׁ טּוָתא, ּכְּ ׁשְּ ִנים ָאז ֶמע ֶקען ֶמער ִניט ּדִ ָ "ֶסע ָהאט ַא פ 

" ֵרייִליךְּ ַזיין ָנאר ִמיט ַנאִריׁש ַמאִכין ִזיךְּ ה ּפְּ  ,פְּ ּמָ ה ּכַ ר עֹוד ִמּזֶׁ ּבֵ ֵכן ּדִ  ". ָעִמיםוְּ

, "עי' ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' י':  ח ַרךְּ ב ָ ִבים ֵאָליו ִיתְּ ָקרְּ ֵאיָנם ִמתְּ ַרךְּ וְּ ב ָ ם ִיתְּ ֵ חֹוִקים ֵמַהׁש  ָהעֹוָלם רְּ ֶ ַמה ׁש 

ָמן ִבין ַעצְּ ְּ ַיׁש  ֵאיָנם מְּ ַעת, וְּ ו ב ַהד ַ ֵאין ָלֶהם ִיׁש  ֵדי ָמָרה ...  הו א ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ַעל יְּ ע, ׁשֶ ר  ַאךְּ ד ַ ׁשָ חֹוָרה ִאי ֶאפְּ ׁשְּ

ִהיג ַה  ַהנְּ ָחה יו ַכל לְּ ִֹ ֹמְּ ֵדי ַהש  ֹו. ַרק ַעל יְּ ת  עְּ ב ד ַ ֵ ַיׁש  ה לֹו לְּ ן ָקׁשֶ ַעל כ ֵ צֹונֹו, וְּ רְּ ַֹח כ ִ ִהיג ֶאת ַהמ  ַהנְּ יו ַכל לְּ צֹונֹו, וְּ רְּ ַֹח כ ִ מ 

וֹ  ת  עְּ ב ד ַ ֵ ַיׁש   וכו', עיי"ש. " לְּ
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מען קריכט אריין און עס ווערט  ,א ווארט מילי דשטותא כאפטמען ? דאס ווערט
  ...אסאך פגמים דארט

אז רבה , טזאגט דארטן י גמראד .א דיבור איז א דיבור ,ענין ןעס האט עפעס א  
. ולבסוף ו רבנןובדח") דעםך און נא ,פארן לערנעןדבדיחותא' מילתא ' א פלעגט זאגן

די תנאים האבן געהאט אזעלכע הייליגע  ,די גדולים. ("יתיב באימתא ופתח בשמעתא
מדברת  שכינה' ן הלכה ברוח הקודש, עס איז געוועןגיין מברר זיין א  נצומוחין אריי

זיי זאלן אז תא והאבן זיי געמוזט פריער מאכן עפעס א מילתא דבדיח ',מתוך גרונם
אבער וואס ווילן מיר  .דעם זענען זיי ארייןך און נא ,אריינקומען אין גדלות המוחין

 אסזיך נאכקרימען מיט די מילי דשטותא? האבן מיר דען די מוחין? האבן מיר ד
  אונז אויס?ביי פעלט עס דביקות וואס 

: י'בן יחידורב 'ביים דארטן ממש אזוי ווי דער רבי זאגט  געווען ז דאךביי זיי אי
ער האט נישט געפילט קיין טעם אין דאווענען און ער האט נישט געוואוסט "
מיר דארפן  ;'פארוואס'ווייסן מיר  ,אז מיר פילן נישט קיין טעם 'מיר' ."'פארוואס'

 ,מען פילט א טעם אין אנדערע זאכן, אין אנדערע נארישקייטן אז ?'פארוואס'זוכן 
 פיל איך נישט קיין טעם אין דאווענען!

, ער איז געווען ריין פון אלע מיני תאוות, 'מאור הקטן'דער בן יחיד איז געווען א 
פיל איך נישט קיין  'פארוואס'ער האט נישט געוואוסט  אז ;פון אלע מיני דביקות'ן

 ,זיינע חברים  ,זיי  '.פארוואס'גיי צו דעם צדיק, וועט ער דיר זאגן    -  טעם אין דאווענען
א  ,ער איז געווען א מאור הקטן ,'פארוואס'האבן אים אויך נישט געקענט זאגן 

  .מענטש איז ער געווען רגעוואלדיגע

 
 ויקרא דף מז:ובזוהר  (נפתח לבם מחמת השמחה -" ובדחי רבנן": י שםועי' רש")שבת ל:  פסחים קיז. ט

 , עיי"ש.שה ח' מספה"ק סיפורי מעשיותמע י
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מענטשן וואס זיי  דא איז אויך דאס אייגענע, עס איז פארהאן אמאל אזעלכע
 :יאדער רבי זאגט .און פון שמחה זענען זיי ווייט - זענען אזוי גאנץ אין עבודת השם

א תפילה מיט  - "שם יתברךעריבה ומתוקה להיא  ,א בשמחהיתפילה שה"
ער האט  ,דער אויבערשטער העלפט אים, ער הערט זיך צו דעם דאווענען !שמחה

 ןדאס איז דאך א    יב!אבער שמחה וויל מען ביים דאווענען - אביסל התעוררות
דאך  ןאנדער סארט ענין, די מענטשן וואס זענען אזוי דבוק אינעם אויבערשטן מוז

 .יחא למוחין(י)נאביסעלע 

❖ 

 ... אויפן זייגערל 'כתר'אינמיטן קוקט גע
ער האט  .בארדיטשובער רב םמען דערציילט אז איינער איז געקומען אמאל צו

געזעהן ווי דער  )אחד מהמתנגדים( איינערהאט  .אסאך מתנגדים געהאט אויף זיך
זייגערל און געקוקט  עםד 'כתר'דארט ביי האט ארויסגענומען בארדיטשובער רב 

 - צו רעדן לשון הרע מיט רכילות )חומר(האט ער שוין באקומען  .אויפן זייגערל
 ...קוקט ער אויפן זייגערל''אינמיטן כתר 

ער האט געהאט אזא מין דביקות ":  יגגעזאגט  אנדערע צדיקיםהאבן אים שוין  נו,  
האט געמוזט  אז ער פון חיות ןצום אויבערשטן אז ער איז שיעור אויסגעגאנגע

אז נישט וואלט ער  !"אויפן זייגערל ער זאל זיך אביסל אפשטעלןן והטא קוק 

 
 ספר המידות, ערך 'תפילה', אות פ"א. יא

לה  ישצריכין שתהיה התפ להיוכן בענין השמחה, בפרט בשעת התפעי' שיחות הר"ן, אות ע"ד: "  יב

ובפרט בשעת  עצמו בכל מה שיכול כדי לזכות לשמחה  וצריכין להכריח עצמו לשמחבשמחה גדולה 

ויזהר מאד להתפלל  עוד שם, אות ע"ה: "  ."י"שעי  ,וכו'  'אזמרה לאלקי בעודי'ק  וכמובא על פסו  להיהתפ

לה י. ויראה לשמח את עצמו קדם התפגון של שמחהיבנולהרגיל עצמו שתהיה התפלה  בשמחה

ולהחיות את עצמו בכל מה דאפשר. ולחפש למצא בעצמו איזה נקודה טובה כדי לזכות לשמחה 

 ".שיוכל להתפלל בשמחה

 .שבו'ממעז רבי ר' ברוכ'לשזה היה עי' שיש"ק ח"ג תרכ"א  יג
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מיטן  !ער גייט אויס "איה", "מלא כל הארץ כבודו", !)אויסהאלטן( גארנישט געקענט
 .זייגערל האט ער זיך אביסל מצמצם געווען

קרימסטו   ,זייגערל  עםקדושה כאפן ד  ןאינמיט  -  ןוהאיך וועל אויך אזוי וועלן טאז  
זיך נאך! פארקרימסטו זיך נאך! ביי אים איז אזוי געווען אזא מין דביקות צום 
אויבערשטן אז ער האט זיך געמוזט מצמצם זיין, ער וואלט נישט געקענט 

 .אויסהאלטן

די  וואס איז 'כתר'אז די ספירה פון  , ידדער רבי זאגט טאקע אין תורה כ"ד
ין "איז א מחיצה וואס איז  'כתר' .'רטןא  וו'איז א לשון פון  ,העכסטע ספירה רּוס ּבֵּ ּפָּ

ֲאִציל ין ַהּמַ ִלים ְלבֵּ ֱאצָּ זאל  דעם מחלאזט נישט  ער און שטייט אינדערמיט ער ,"ַהּנֶּ
 ער ברענט דאך צום אויבערשטן, ער פלאקערט צום אויבערשטן .ברענען אזוי פיל

 .האלט ער אפ, אזא מין כח איז דא למעלה -
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 !א שמחה אין עולם אצילותאריינגעבראכט 
ער זאגט א ווערטל "אז  :טודושדער רבי האט א זאג געגעבן אויפן בעל שם הק

  .!"ברענגט ער אריין א שמחה אין עולם אצילות

ביי די  - דער בעל שם מיט א ווערטל ברענגט אריין א שמחה אין עולם אצילות
אבער וואס זאלן מיר רעדן פון מילי דשטותא?   .צדיקים איז געווען אזעלכע מיני זאכן

צו וויל איך טאקע באמת זיין פרייליך? און וואס  ן?והמיר האבן נישט וואס צו ט
דאך געווען ממש   זענעןשמחה? זיי    ערהייסט ביי מיר פרייליך? צו וואס פעלט מיר ד

 
 .עיי"ש אות ז' וח' יד

רֹונֹו ": ה"אות תצ ,חיי מוהר"ן  טו ם טֹוב ִזכְּ ַעל ׁשֵ ַהב ַ ר ׁשֶ ֵ ָבר ִספ  כְּ ָהיו   ו  ל, וְּ טְּ ַעם ַאַחת ֶווערְּ ַ ָרָכה ָאַמר פ  ִלבְּ

ִכין  ַחי ְּ ם ָהיו  מְּ ם ׁשָ ג ַ עֹוַלם ָהֲאִצילו ת, ַעד ׁשֶ ם ב ְּ ָחה ג ַ מְּ ֵהִביא שִֹ נו  ׁשֶ עֹוַלם ָהֲאִצילו ת. ַהיְּ ִכין ב ְּ ַחי ְּ ֵדי מְּ ַעל יְּ

וֹ  ל  ל ׁשֶ טְּ וערְּ  . "ַהו ֶ
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צמאון געהאט אזא מין  ,געברענט צום אויבערשטןזיי האבן  אז אזא מדריגהאויף 
האבן זיי געמוזט האבן  ,ןוהער האט נישט געקענט גארנישט ט ,צום אויבערשטן

  .אביסעלע שמחה אויך

דוד המלך האט זיך געמאכט שפייען דארטן ביי אבימלך,  , טזזאגטרבי נתן 
ךְ " לֶּ י ֲאִבימֶּ ת ַטְעמֹו ִלְפנֵּ ּנֹותֹו אֶּ ַ ש  אז ער האט זיך  הראי יפון דארט איז ד , יז"ּבְ

ִני" (- ר' נחמן: אכיש מלך גת האט געזאגט) .געמאכט משוגע ִעים אָּ ּגָּ ֻׁ אזוי איז  יח"?ֲחַסר ְמש 
אזא מין ענין אז מען איז אמאל פארהאן  טאקע איזעס  .ל געווארן פון איםוער ניצ

מען מאכט מען זיך אזוי,  ,ין ברירה()שא   מען זעהט שוין ,אריינגעכאפט אין זיינע הענט
  .יא (!"אליה שטות יאאהנ" :יט)ר' נחמן: די גמרא זאגט .שפייט זיך אפ
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 ,ווען דער רבי איז געווען אין איסטאנבול .אזוי געוועןאויך ביים רבי'ן איז דאך 
און געגאנגען  ,געשפילט מיט שטעקעלעך מיט די פרענקעלעךזיך האט ער 

  .נו, אויך א מילי דשטותא כ...אנגעטוהן נישט אזוי

האט  ,כא'גדלות דגדלות'האבן  דער רבי האט געדארפט קומען קיין ארץ ישראל
 ןא    ,דאס הייסט  .מיט די פרענקעלעך, מיט שטעקעלעך אינדרויסן  ןער געמוזט שפיל

 
 ליקוטי הלכות הל' נפילת אפים ה"ד, אות ו'. טז

 .לד תהלים יז

 א כא, טז.-שמואל יח

 כתובות יז. יט

 ; ובשבחי הר"ן חלק שני, אות י"ב.עי' כ"ז בחיי מוהר"ן, אות קל"ט כ

ִריִכין "עי' חיי מוהר"ן, אות ק"מ:  כא לו ת צְּ ַגדְּ ִאים לְּ ב ָ י קֶֹדם ׁשֶ ָאַמר כ ִ ָרָכה ׁשֶ רֹונֹו ִלבְּ נו  ִזכְּ ם ַרב ֵ ׁשֵ י ב ְּ ִ ת  ַמעְּ ׁשָ וְּ

ֹל  ַקטְּ ִלפ  נו ת ד ְּ ַקטְּ ה לְּ ִחל ָ תְּ ֹל ב ִ ִריִכין ִלפ  ן צְּ לו ת ַעל כ ֵ ַגדְּ לו ת ד ְּ דְּ ָרֵאל ִהוא ג ַ ֶאֶרץ ִישְֹּ נו ת וְּ ַקטְּ ה לְּ ִחל ָ תְּ ַעל  נו תב ִ וְּ

ת י ֹלא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵרד לְּ ָרֵאל ּכִ ץ ִישְֹּ רֶׁ אֶׁ ָרָכה ָלבֹוא לְּ רֹונֹו ִלבְּ ם טֹוב ִזכְּ ַעל ׁשֵ ן ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַהּבַ נּות ּכֵ ֹוךְּ ַקטְּ

ה זֶׁ ָמתֹו ָהֲעצו  . ּכָ ָחכְּ ם ב ְּ ׁשָ ַרד לְּ י ָ נו ת ׁשֶ טְּ ֶֹדל ַהק ַ ֵדי ג  ָרֵאל ַעל יְּ ֶאֶרץ ִישְֹּ ָרָכה ָזָכה ָלבֹוא לְּ רֹונֹו ִלבְּ הו א ִזכְּ ָמה וְּ

גַ  לו ת ד ְּ דְּ הו א ג ַ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִישְֹּ ָכה ָלבֹוא לְּ ז ָ נו ת, ַעד ׁשֶ ַקטְּ נו ת ד ְּ ָלג, ַקטְּ נו ת ֻמפְּ ַקטְּ לו תלְּ  . "דְּ
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מיר  מילי דשטותא? ן דיוהוואס קענען מיר נאכט בערא .ענין פון מילי דשטותא
ביי זיי  פעלן די מילי דשטותא! למיר זא אז דביקות אסהאבן דאך נישט אינגאנצן ד

דאס חיות גייט אים אויס צום אויבערשטן, אזא ברענונג האט ער,  - איז דאך ממש
 .)אראפלאזן( מוז ער זיך אביסל
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 געווארפן א שאלאכטס...
און פון ראש השנה, צוריק אויפן וועג  געפארן אמאלאיז דער טשעהרינער רב 

זיך, ט דאכאון  .האבן זיי געגעסן דארטן צוזאמען ',מוצאי צום גדלי ,אינמיטן וועג
יענעם א געגעבן א ווארף  האט , כבן אנדערעראיך ווייס נישט צו דער רב צו א  

א מילי  ,שוין ...איז געווארן א שמחה ,מעלאנע( -) דארטן פון די אבטיחיםשלאכטס 
 .דשטותא

אידן וועל איך  ןן ערליכן? איך וועל זעהן דארטן א  והאיך וועל וועלן דאס נאכט
 .מען דארף זיך נישט לאזן נארן !ן עזות פניםווארפן א שאלאכטס? בין איך דאך א  

א דביקות   ,אויבערשטןזענען געווען דבוק אינעם  וואס  מען האט געזעהן ממש אידן  
געווארן  זענען זיי ,צום אויבערשטן, עס האט זיי געפעלט אביסעלע התרוממות

 .כגמילתא דשטותא(ב)פרייליך 

 
אפרים ב"ר נפתלי זרקו לכיוון הרב מטשעהרין והרב חזר וזרקו לכיוונו.  שרבי עי' טעם זקנים ע"ד, כב

 זרקו לכיוון הרב מטשעהרין והרב חזר וזרקו לכיוונו. ר' אברהם בער'ניושאות שס"ח,  ,ובשיש"ק ח"ג

י עי' ליקוטי הלכות הל' תחומין ה"ד, אות י"ד: " כג דֹול, הו  ּכִ ַעת ג ָ ׁש לֹו ד ַ י ֵ דֹול ׁשֶ יק ַהג ָ ד ִ מֹו ַהצ ַ א מֹוִריד ַעצְּ

טו ָתא ׁשְּ נו ת ו ִמיֵלי ד ִ ֵני ַקטְּ יְּ ִענְּ ָנה לְּ ַכו ָ ָעִמים ב ְּ ֵרי ִלפְּ ִדבְּ ה ּבְּ בָֹאר ִמּזֶׁ ַכּמְּ הּו ִקּיּוָמּה, וְּ ל ּתֹוָרה זֶׁ ּטּוָלּה ׁשֶׁ ִחיַנת ּבִ בְּ , ּבִ

ָמקֹום ַאֵחר  נּו ַז"ל ּבְּ ָיָנא(ַרּבֵ נְּ ן ּבְּ )ִסיָמן עח ִלּקּוֵטי ּתִ ם ּכֵ הּו ּגַ זֶׁ הִחיַנת , וְּ ֶֹדם ָהֲעִלי ָ ק  ִריָדה ׁשֶ ה  יְּ רֹואֶׁ ֲחַמת ׁשֶׁ ּמֵ ׁשֶׁ

נּות ֵני ַקטְּ יְּ ִענְּ מֹו לְּ הֹוִריד ַעצְּ ָרח לְּ מֹחֹו יֹוֵתר, ֲאַזי הּוא ֻמכְּ ֵאינֹו ָיכֹול עֹוד ֵליֵלךְּ ּבְּ ַע וְּ ַיּגֵ ּמֹחֹו ִנתְּ ּוִמיֵלי  ׁשֶׁ

ַכּיֹוֵצא טּוָתא וְּ ׁשְּ דֹוׁש ּדִ ּזַֹהר ַהּקָ ַכּמּוָבא ּבַ ֵקי ִמיֵלי ּבְּ , וְּ רְּ ַלת ּפִ יּה ּתְּ ִרין ַקּמֵ ַסּדְּ ֲהוּו מְּ נּוָנא ָסָבא ּדַ ַרב ַהמְּ

טּוָתא ׁשְּ ִחיַנת ּדִ בְּ ה, ּבִ ִלית ָהֲעִלּיָ ַתכְּ ה לְּ ִריָדה זֹוכֶׁ ִחיַנת יְּ ֵדי ּבְּ ךְּ ַעל יְּ ַאַחר ּכָ ה, וְּ ִלית ָהֲעִלּיָ כְּ ִריָדה ּתַ ִחיַנת  יְּ ּבְּ

הּו ִקּיּוָמּה,  ל ּתֹוָרה זֶׁ ּטּוָלּה ׁשֶׁ סּוק ֵעת ַלֲעשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּבִ ָרָכה ַעל ּפָ רֹוָנם ִלבְּ ׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזכְּ רְּ ּדָ מֹו ׁשֶׁ ּכְּ

ךָ   ".תֹוָרתֶׁ
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 ... נדן מיט לעכטוקאפעלוטש אנגעצ רגאנצע א
 ר' דוד צבי .ל מיט דביקותואיז געווען זייער פ )ב"ר יצחק בן מוהרנ"ת(לע ער' מיכ

אז ר'  ,ע"ה כדנאשקער' האט מיר דערציילט  .איז געווען אביסעלע פרייליכער )אחיו(
ער  האטהאט געהאט א ברייטן קאפעלוטש עקסטער אויף פורים,  נו(י)זקדוד צבי 

געגעבן א קום אריין האט  און ער    -  אנצינדן ארום און ארום לעכט אויפן קאפעלוטש
אז ער איז  ...נדן מיט לעכטוקאפעלוטש אנגעצ רגאנצע ערד - אזוי מיט די לעכט

 .אריינגעקומען איז געווארן א שמחה

)בסעודת  ניין, זיי זענען געזעצן דארטן צוזאמען ?(ןלעע)ר' נחמן: אריינגעקומען צו ר' מיכ

  .פורים(

איך האב געקענט ר' דוד צבי, ממש געווען אידן דבוק אינעם אויבערשטן, עובדי 
יענער האט געפילט  .און מיט א שמחה האט מען ממש יענעם אויפגעלעבט .השם

 אזהאט א פנים  עס  '  ,דאס רעדט דער רבי  .דביקות  עםאז דאס דארף ער האבן צו ד
  .ביי די הויכע מענטש איז אזוי געווען  דשטותא',מיט א מילי    )זיין פרייליך(  מען קען נאר

וואס ער איז געפארן קיין  (מוהרנ"תבן )ר' יצחק  ?(ר' דוד צבי )השואל: ווער איז געווען
 רעלטערע ערן דוא ,לעען, עס איז געווען ר' מיכיהאט געהאט צוויי ז ,ארץ ישראל

ראש  ,תרע"ה ,איך האב אים געקענט, איך האב אים געזעהן .ברודער ר' דוד צבי
א   - כהמבקר חולה געווען  אים  ביי אים אין שטובאיינמאל  איך בין געווען    און  ,השנה

  .ערליכער איד רער איז געווען א גרויסע .געוואלדיגער פרייליכער מענטש געווען

 
 ב"ר שכנא ב"ר דוד צבי ב"ר יצחק בן מוהרנ"ת. כד

 נפטר בשנת תרע"ו. כה
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מיר רעדן נאר " :אויף ר' דוד צבי האט מיר געזאגט טאקע אמאל נאשקע ע"ה
מען ווייסט נישט  ;, פונעם זיידן רעדט מען גארנישט)ר' מיכעלע( פונעם פעטער

  .כוסארט מענטש רער איז געווען א הויכע !"זיידע איז געוועןווער דער 

)מטשעהרין, תלמיד  ר' אבא'לע -אמאל  דארט קומעןזיך צונויף  ןפלעג די מענטשן

, די )בייטלמאכער, תלמיד מוהרנ"ת( , און ר' פנחס יהושע()ב"ר נפתלי םאפרי, ר' מוהרנ"ת(
איינער האט  אז און .מיט אזא מין דביקות, און זיי זענען געווען אלע זקנים, צדיקים

געווען, ממש אויפגעלעבט, דאס איז די  הגעמאכט א ווערטעלע האט מען זיך מחי
מח אז זיי האבן געקענט  עםמילי דשטותא, דאס האט זיי ממש אויפגעהויבן ד

  .ווייטער דינען דעם אויבערשטן

 מיר זענען דאך פול מיט 'מילי דשטותא'... 
 אז ער קען זיך נישט רירן )כבידות(א מענטש אזא מין אין ן אמאל עס איז פארהא

אבער וואס  .דיבור פון מילי דשטותא םאיז ביי זיי שייך דע ,און דאס פעלט דאך -
די  אפדאווען און לערן, היט  ,זיך נאכקרימען? פשוט מירוואס זאלן  ?איז ביי אונז

זיי זענען דאך געווען אפגעהיטענע מענטשן, הייליגע  .אויגן, אפהיטן דאס מויל
אביסעלע התרוממות א רגע  האבן  זיי געמוזט  האבן    מענטשן, זיי זענען געווען דבוק,

די  זוכןפארשטייסט? האבן זיי געמוזט  ,יבןוזאל זיי אויפהוואס המוח, האבן עפעס 
 ,אינגאנצן אינדרויסןפארנט, מיר שטייען דאך ן מיר זענען דאך נאך גאנץ אי .עצות

, לאמיר זיך "פקודי ה' ישרים משמחי לב"וואס רעדן מיר פון די מילי דשטותא? 
צורירן צו פקודי ה', די תורה מאכט פרייליך, לאמיר זיך צורירן צו די עצות פונעם 

 .רבי'ן אז דאס זאל מיר מאכן פרייליך

און לע עצות טוהען זיי, און די אזיי האבן דאך די אלע עצות,  ,די גדולים ,ביי זיי
'בשנותו את טעמו לפני זיי זענען אין א גרויסע דביקות, דארפן זיי האבן דעם 

 
 אודותיו  'עימחמת היותו צנוע ונסתר מאד בטבעו, השכיל והצליח ביותר להסתיר את גדלותו.    רק כו

 .תרע"ח –תר"ע  אותיות ב,"ח (חדש)שיח שרפי קודש 
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אבער מיר שטייען דאך אינגאנצן  .ןוהאבימלך' אזוי ווי דוד המלך האט געט
אינדרויסן, לאמיר זיך אננעמען מיט די עצות פון תורה מיט תפילה און מצוות 
ומעשים טובים, אפהיטן דעם דיבור, לאמיר אריינגיין פריער אין דעם גרויסן דביקות, 

טאמער שטיי איך נאך אינדרויסן  .דעם וועלן מיר רעדן פון מילי דשטותאך נא
וואס רעדן מיר שוין פון מילי דשטותא? מען שטייט און מען מען בטל'ט   –אינגאנצן  

דו ביסט  ...לט, דאס אליין איז דאך מילי דשטותאפ  לא  און מען רעדט און מען פ  
 כסטו מילי דשטותא? מען דארף זיך נישטופארוואס ז  !ל מיט מילי דשטותאודאך פ

ממש איך האב געקענט אזעלכע אידן וואס זענען   ,מען רעדט פון גדולים  !לאזן נארן
מען האט זיי  אז , אוןזענען געווען דבוק אינעם אויבערשטן אוןממש געווען גדולים 

  .געגעבן א מאך פרייליך האבן זיי זיך אזוי מחיה געווען

די ערליכע אידן  .האט געהאט א כח יענעם מאכן פרייליך כזר' בנציון אפטער
  .געווען מיט אים, עס האט זיי געפעלט דאס ההאבן זיך ממש מחי

אברהם  ביר. (פרייליך מאכןיענעם )פלעגט אויך  )ר' אהרן קיבליטשער(דער שווער ע"ה 
דער  כח!ן קיבליטש ער זאל אים מאכן אביסל פרייליךנחמן'ס פלעגט פארן קייר' 

אויך אזוי, א איד וואס איז  .פרייליכער מענטש רשווער איז געווען א געוואלדיגע
אין די וועלדער, איז  ,געווען דבוק אינעם אויבערשטן, געווען כסדר אין די פעלדער

 
 .18. התקרב לברסלב בהיותו כבן ז"ל ןאטסמער' בן ציון חיים ב"ר יחזקאל יעקב ארבשמו המלא:  כז

לן. קירב רבים לרבינו יבין הראשונים שהגיעו מפו בשנת תרס"ה הגיע בפעם הראשונה לאומן, והיה

, היה בעל מספר גדול ובעל ני ברקכל משפחתו נהרגה בשואה, לאחר השואה עלה לא"י ודר בב .ז"ל

 .ומנו"כ בהר הזיתים .נלב"ע כ"א אלול תשל"ג .חוץ מלילי שבת לא היה ישן על מיטה .שמחה גדול

 )גידולי הנחל(

דֹוִלים  "נפילת אפים ה"ד, אות ה': עי' ליקוטי הלכות הל'  כח יִקים ַהג ְּ ד ִ ל ַהצ ַ ָהיו  נֹוֲהִגין כ ָ ֶ ָין ַמה ׁש  ֶזהו  ָהִענְּ וְּ

ָפנִ  ָהיו  עֹוִשים לְּ ָחִנים, וְּ ד ְּ מֹו ב ַ ָהיו  כ ְּ ים ׁשֶ י רֹב ָהָיה ָלֶהם ֲאָנׁשִ ִ ַעל פ  ָיֵמינו  ׁשֶ ָהיו  ב ְּ ָסִמים ׁשֶ ֻפרְּ ל ִמיֵני ַהמְּ ים כ ָ

טו ת חֹוק ו ׁשְּ ָכל  צְּ ו ָבא ב ְּ מ  בו ת, כ ַ מֹו ָהַעצְּ יק ַלֲעבֹוַדת ה' כ ְּ ָבר ַמז ִ י ֵאין ד ָ ָחה, כ ִ ִביל ִשמְּ ׁשְּ ֹל ב ִ ַהכ  ָסם. וְּ ֻפרְּ מְּ כ ַ

ים דֹוׁשִ ָפִרים ַהק ְּ ְּ ָח ַהס  ִשמְּ יֹות ב ְּ ר ִלהְּ ׁשָ ֶנֶפׁש ו ָממֹון ִאי ֶאפְּ גו ף וְּ ה ב ְּ ר ַהז ֶ ַ לו ת ַהמ  ָצרֹות ַהג ָ ִריַרת וְּ ֶֹדל מְּ י . ו ִמג  ה כ ִ

"ל נ ַ ָקא כ ַ יְּ טו ָתא ד ַ ׁשְּ ֵדי ִמיֵלי ד ִ  ."ִאם ַעל יְּ
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 טדער שווער האט געטאנצ  .מאכן אביסל פרייליךאים  ער געפארן א נסיעה מען זאל  
  ...געמאכט פרייליך ,עןנגוגעשפראון 

 .שיחה  ערמקיים זיין ד  'שוין'און מען וויל    -  מיר כאפן אמאל א שיחה פונעם רבי'ן
קוטי יל רא גאנצע –דער רבי האט נאך תורות  ,לאמיר זעהן ארום און ארוםאבער 
 ...ן אין דער שיחה פון מילי דשטותאכאפט מען זיך א   - מוהר"ן

❖ 

 "פקודי ה' ישרים משמחי לב"
מעין "  ,רבי נתן  .יא יא  פלעגט שבת נישט זינגען קיין התעוררות'דיגע ניגונים!(  רבי נתן)ר' נחמן:  
ער האט   .נישט  -פרייטאג צונאכטס    ;ן ביי שלש סעודותעפלעגט ער זינג  "עולם הבא

ל( ןנידריג עם)ד "אזמר בשבחין"נגען דעם פרייליכן ונאר געז רבי נפתלי איז שוין  .כטפא 
ל ןהויכ דעם -)א מנגן האט ער שוין געזינגען דעם התעוררות'דיגן געווען   .ל(פא 

אזוי  ,קוטי הלכות, איייזיי האבן געלערנט ל ,אונזערע לייטאיך האב געזעהן 
זיי  !האט זיי געמאכט פרייליך דאס -"ליקוטי הלכות"  דער !כטןויפרייליך געל

קוטי מוהר"ן און יגעלערנט א תורה אין לזיי האבן  !זיך דערקוויקט אזוי האבן
אונז פרייליך, ממש דעם  ןמיר האבן דאך זאכן וואס מאכ .געווארן אזוי פרייליך

 .רבי'נס זאך מאכט פרייליך

 ', אזתורה י אין חלק ןאנדער עםתורה אין ד ערפארוואס זאגט דער רבי אין ד
ווייל זיי זענען ווייט פון ישוב  איז וועלט איז ווייט פון השם יתברך יוואס דדאס "

תורה   עראיז דורך ד  'ולבוא לשמחה'  ,'שמחה'איז דורך    'ולבוא לישוב הדעת'  ,הדעת

 
ָיִמים עי' ליקוטי תפילות, תפילה קל"ח: "  כט תֹות וְּ ּבָ ׁשַ חֹות ּבְּ ּבָ ִתׁשְּ ירֹות וְּ ׁשִ ִמירֹות וְּ זְּ ּבֹות ּבִ ַהרְּ ה לְּ ּכֶׁ זְּ אֶׁ וְּ

ָחה  מְּ שִֹ שֹֹון וְּ קֹול שָֹ דֹוָלה ּבְּ ָוה גְּ דְּ חֶׁ ָחה וְּ מְּ שִֹ ו  טֹוִבים ּבְּ ִנג  בו ת ב ְּ ִלי ׁשו ם ֲאִחיַזת ַעצְּ ָצֳהָלה ב ְּ ָוה וְּ ל ֶחדְּ ִנים ׁשֶ

ָלל חֹוָרה כ ְּ ָאָגה ו ָמָרה ׁשְּ  ".ו דְּ

 בשיש"ק ח"ג, אות תנ"ט. הובא ל
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דורך מילי  איז ולבוא לשמחה' ,זאל דער רבי זאגן .'"אזמרה לאלקי בעודי'
 '... ?!דשטותא

ממש זיי האבן געברענט צום  ,געוואלדיגע מענטשןדער רבי האט געהאט 
דארפן טאקע האבן   'זיי'  –  נעכט געפלאקערט צום אויבערשטן  ענגאנצע  ,אויבערשטן

 )אבער אזוי .מח עםיבן דוהצומוזן טאקע א מילתא דשטותא אויפזיי דאס דאזיגע, 

 .'לאלקי בעודיאזמרה 'תורה  ערדורך ד איז "ולבוא לשמחה" ,זאגט דער רבי ,(סתם

❖ 

 '... יהי רצון שיסרחו שונאינו'
אמאל איז דאך  .מענטש רשע''ס איז דאך געווען א בעל בתירבי נפתליאפרים   ר'

 .טאג רא הייסע אש השנהראיז דאך  רובפי -לאון ע .פריזשידער ערנישט געווען ד
 ימען האט געגעסן ד אז , אוןטוב-וםנחמן טולטשינער האט צוגעגרייט אויף י ביר

יהי רצון ' :אפרים געזאגט ביהאט ר ...א ריח אביסל האט די פיש געהאט ,פיש
אויף די אלע מאכלים וואס  'יהי רצון'מען דארף דאך האבן א  '...שיסרחו שונאינו

א  - ר' אפרים ,שמחה א איז געווארןעס  .'יהי רצון שיסרחו שונאינו' –מען עסט 
אז ער האט  ,זיין דביקות צום אויבערשטן! האב איך געהערט !?קלייניקייט

 .אריינגעבראכט א שמחה ביים טיש, ראש השנה

מיר דארפן זיך היטן פון ווערטלעך, ווייל דאס איז גורם אז מען היט נישט אפ די 
אויגן, מען היט נישט אפ דאס מויל, און מען היט נישט אפ דעם געדאנק, מען 

איך מיין   -  בשעת מעשה מיין איך אז איך בין פרייליך  .לאפלאפלט און מען רעדט אזוי
 כקייטפריילידער עיקר  .איז אפגענארטעס אבער  ,מאכט מיר פרייליךעס נאר אז 

דורך דעם  אז ביים לערנען און אז דער אויבערשטער העלפט ביים דאווענען ,איז

 
ר 'ִלּקּוֵטי־ֲהָלכֹות' " :, ערך 'ליצנות'"אוצר היראה"עי'  לא ר ֵספֶׁ ַחּבֵ ַעל ַהמְּ ם ּבַ ֵ י ִמׁשּ ּתִ ַמעְּ יק: ׁשָ ּתִ עְּ ָאַמר ַהּמַ

ָא  ה, ַז"ל ׁשֶׁ ַעל־ּפֶׁ ָאה הו א ֵליָצנו תַמר ּבְּ מְּ ֶפַתח ַהט ֻ ָאה ו  מְּ ר ַהט ֻ ִעק ַ רּו ׁשֶ ָאמְּ ֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ׁשֶׁ בְּ ֵכּה ַאּדִ מְּ ַאסְּ , וְּ

': )במס' יומא לח, ב( כו  ִצים הו א ָיִליץ" וְּ ֱאַמר: "ִאם ַלל ֵ נ ֶ ִחין לֹו, ׁשֶ ֹותְּ א פ  ֵ מ  א ִלט ַ ם ַהב ָ ֵ יֵלנּו!, ַהׁשּ  ".ַיּצִ
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 עםפארשטאפט מיר ד (זאגן )ווערטלעך דאס !זאל איך האבן עפעס א חיות המוחין
 .אז דאס מאכט מיר פרייליך 'מיין'מח, איך 

פון די   און  געווען ווייט פון די אלע שמחות פון דער וועלטדי אידן זענען דאך  אט  
עפעס אביסל וואסער האבן זיי  זוכןאלע נארישקייטן, ממש אזוי ווי איינער דארף 

 :געזאגט ביי די מענטשן האט דער רביאיז  .געדארפט זוכן עפעס א ריח פון שמחה
וואס  ?אבער ביי אונז .וכו' "עס האט א פנים אז מען קען נישט זיין פרייליך נאר"

 דארפן מיר זיך נאכשלעפן צו זיי?

❖ 

 , תענית אסתרערב פוריםאז איינמאל )ר' נחמן: איר האט דערציילט אמאל פון ר' נחמן טולטשינער, 

מגילה, שוין אזוי  עריא, ארייגעגאנגען שוין מיט ד (-אריינגעגאנגען אזוי  ער איז ,פאר מנחה
אט "  :זיך אנגערופןער  האט    ,האט דאס נישט געוואלט ליידן  נתן  'ר  .אביסל בגילופין

זאגט מנחה  בייאינמיטן א תענית  "!כי בצרה גדולה אנחנו''וועט מען באלד זאגן 
 .'עננו'דאס ביי מען דאך 

❖ 

 כן!""זאלט איר נישט לא  ...
מצוה גדולה להיות בשמחה "דא האט דער רבי אזוי פיל תורות אויף שמחה, 

דער רבי האט   .'נישט זאגן קיין ווערטל'און דא האט דער רבי געהייסן    .(וכדו')  "תמיד
וועט  .זאל האבן אין זיך די דריי תנאים אז דאס דאך מזהיר געווען אויף ווערטלעך

? א ווערטל איז 'זאגן ווערטלעך'מען זאגן אז מילי דשטותא האט דער רבי געמיינט 
 !דאך געווען ביים רבי'ן טרייף
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ער   ,לבביים רבי'ןאמאל  איז געווען   ער  -  הערשעלע אסטראפאליער  'אפילו דער ר
וועט "ער  :)אונזערע לייט(דער רבי אנגעזאגט  האט זה(-כל-)עם .לגאיז געווען א גדול

איז דאך ווערטלעך געווען ביים רבי'ן   דאך זאגן ווערטלעך, זאל מען נישט לאכן!"
' מילי דשטותא'ל יווי קען דאס זיין אז מיר זאלן זאגן פראסט אז דער רבי וו !טרייף

 ווער? ?ווער זאגט דאס ?(משוגע)מען זאל זיך מאכן  אז

❖ 

 "!איך קען דאך נישט ארויסגיין אינדרויסן"
האט ער  ,קוטי הלכותיפלעגט לערנען ל ברוך בארדיטשובער()ר' יוחנן'ס טאטע 

, דו ביסט דאך ר"אה, דו קוויקסט מיקוטי הלכות צום הארצן: ידעם לגענומען 
רבי'נס  דעם ידן מחיה געווען מיטאאזוי האבן זיך  !"רמיין חיות! דו קוויקסט מי

 !ספרים

לא עלינו, לא   ?ברוך אין שטובר'  דו ווייסט וואספארא עניות איז געווען ביי דעם  
זי פלעגט ארויסגיין מאכן עטליכע שטיקלעך ברויט און ברענגען אין שטוב  ...עלינו

 אריין צו עסן. 

זי האט  .ברוך'ן ר' מעקלער אויף צו רעדן מיט עריוחנן איז געווען דארטן ד
 :יוחנןפאר האט זי געזאגט  .)מחמת עסקו בעבודת ה'( גארנישט געקענט רעדן מיט אים

זאל ער ארויסגיין עפעס אין גאס  ,מיר האבן נישט וואס צו עסן ,זאג דעם טאטן"
איז נישטא עס די מאמע זאגט אז " :האט יוחנן געזאגט צום טאטן "!מאכן עפעס
איך קען דאך נישט ארויסגיין   ?יוחנן  ,ןוה"וואס זאל איך ט  )השיב:( ."וואס צו עסן

  ."!אינדרויסן, איך קען דאך נישט ארויסגיין אינדרויסן

 
 ח"א, אות תק"ס. )חדש(עי' שיש"ק  לב

 עיי"ש, אות תקס"א. לג
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הייסט? עס איז נישטא וואס ס דאדו ווייסט וואס  ;אזעלכע אידן געוועןזיי זענען 
דבוק אינעם אויבערשטן, עובדי השם  !'ארויסגיין איך קען דאך נישט' - צו עסן
! 'איך קען נישט'ער איז געווען א מין אכזר אויף די קינדער?!  !געוואלדא  –געווען 

ער האט  אז ביי אים איז געווען זיין חיות. געווען ביי אונז איז אזעלכע עובדים
 אביסל ברויט מיט !אה –קוטי הלכות, ער האט זיך געקוויקט יגעלערנט א שטיקל ל

 , ער שרייט שוין ווייטער צום אויבערשטן!און שוין וואסער

 רזי האט געוואוסט אז ער איז א גרויסע ,זי האט געהאט פאר אים דרך ארץ
  .איד, זי האט דערקענט ווער ער איז רערליכע

 בידעמאלט האט נאך ר .זי פלעגט דאך מאכן ברויט ,זי איז געווען אזא אשת חיל
 .דעם איז ער ארויס קיין אומאןך נא .געוואוינט אין בארדיטשוב ז"ל()בארסקי  שמשון

  .אויך א שטיקל ברויט עןשמשון' ביפלעגט זי אריינטראגן ר

בין אנגעקומען איך  .שבת אינדערפרי כ'ן,ר' ברואיך האב איינמאל געגעסן ביי 
 –איך האב געמיינט  .איך געווען דארט שבתבין  ,)תרע"ד(אלול  ,אין בארדיטשוב

געגעבן   ער  דעם האטך  נא  און  ...מיטהאב געזעהן א טעלער רעטעך  איך  איך ווייס?  
 ...א זאג זמירות, מיט קולות א זמירות

 יא! )ר' נחמן: חצות איז ער געגאנגען אלע נאכט ביים בארדיטשובער רב'ס ציון(

❖ 

ער איז   .פון בארדיטשוב  איז ארויס קיין אומאן פון בארדיטשוב?(  בארסקי  שמשון  בי)ר' נחמן: ר
ר' ר' נחמן: זיין פאטער  )  .געווען פריער אין טשעהרין, ער איז דאך געווען א טשעהרינער

ן איידעם ביי ר' ער איז געווען א  און  !יא האט געוואוינט אין טשעהרין?( ישראל מענדל
ישראל מענדל, ר'  - איך האב אים געקענט גוט .זון )בת רבינו( שרה'קעס -אפרים'ען 

  .ער פלעגט קומען קיין אומאן אויך
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האט  , ערלדא לערערגעווען שמשון האט דארט געוואוינט, ער איז  ביאון ר
משה ברסלב'ער,  ביאון דערנאך פלעגט ער אריינגיין צו ר .געקענט דארט לשונות

דעם ך נא .ממש אזוי ווי א טאטע, אזוי ווי א רבי מקרב געוועןער האט אים שוין 
)ועסק רק  ער איז ארויס קיין בארדיטשובאון  ערייהאט ער אוועקגעווארפן דאס לער

 ,דעם איז ער אריין קיין אומאןך נא .ן ארעמאןדארטן איז ער געווען א   ,בעבודת ה'(
עובדי השם,  !אה - ארעמעלייט געווען ,געווארן פון די אנשי מעמד, שלעפערס

  !שםעובדי ה

אז איך בין  .איך ווייס נישט אין אומאן?( ןשמשון איז געקומען פאר ר' געצע בי)ר' נחמן: ר
  .ןגעקומען האב איך שוין געטראפן בייד

איז   'פייגא'שמשון'ס מוטער    ביר  ווייל,  ןרבי'  פון  ן אייניקלשמשון איז געווען א    ביר
 .ר' אפרים'ס טאכטער געווען

 .להגעווען דאס אייניקל איז 'זי'ר נאאייניקל,  קייןר' געצע איז נישט געווען 

 .יא !((, מצד אמון אייניקל פון ר' פנחס יהושע )תלמיד מוהרנ"תאיז געווען א   ר' געצע)ר' נחמן: 

איך   .יא, אזוי האט מען אים גערופן  געהייסן ר' אברהם המלאך?()ר' נחמן: זיין פאטער האט  
ער איז אמאל אריינגעקומען אין אומאן אין שול אריין, א  ,האב אים געזעהן

 .דביק'ט אידל'פאר

 סארט מענטש?( רע)ר' נחמן: פארוואס האט מען אים גערופן מלאך? ער איז געווען א הויכ
 .מענטש ררבאהאלטענעגעווענטליך, יא, ער איז געווען א פא

❖ ❖ ❖ 

 
 ח"א, תמ"ה. )חדש(שיש"ק עי'  לד

ם בנה חתן ר' אפרירבי נחמן הזקן בת  מרת אסתרהיתה זוגתו ש, ול"תח"א, אות  )חדש(שיש"ק עי'  לה

 .בת רבינו של מרת שרה'קע
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רט  !גןביז עס הויבט ָאן טָא  צו ווא 
'דיבור', מען דארף   ןא תורה פו  וואס רעדן מיר דא? מיר רעדן דא  ,הכלל, בקיצור

, דער "כל הנחלים הולכים אל הים",  'מלכות'דער דיבור איז    .פאררעכטן דעם דיבור
און דער  .אריין אין דיבור דאך דיבור דארף זיין זייער אפגעהיט, אלע מידות גייען

עכטן דעם דיבור ראז מעלה זיין דעם דיבור און פאר ,לותורה עררבי זאגט דא אין ד
 ;'רעדן צום אויבערשטן דיבורים'איז  ', דאסמובחר האמת שבדיבור'דער  דורך איז

דאס איז  ,רעדן צום אויבערשטן דיבורים ,דיבור איז רדער בעסטער סארט אמת'ע
 !'מובחר האמת שבדיבור'דער 

ר" :לזאיין דא טדער רבי טייטש ְכִבי ַעד ַהּבֹקֶּ ִ קומט ביינאכט גייען עס אז  ;"ש 
קומט אינדערפרי, עס אז אבער  ,, די אלע קליפות'דמסאבין יןסטר'ארויס די אלע 

דעמאלט גייט ארויס  ",שכבי עד הבוקר"ווערט "בוקר דאברהם", "הבוקר אור", 
  !'להקב"הבשיר ושבח והלל 'דיבור  רדע

שכבי "בועז האט געזאגט צו רות וואס  פון דעםאז  ,טייטשןפלעגן אונזערע לייט 
ריוה להקב"ה ' האט דאך איז דאך געבוירן געווארן דוד המלך, און ער "עד הבוקר

 
ׁשוֹ וזל"ש, אות ג': " לו רְּ ׁשָ ו ר לְּ ב  ַהֲעלֹות ֶאת ַהד ִ ָצִריךְּ לְּ רֹוַע וְּ הּוא ַהּזְּ מֹאל, , ׁשֶׁ ַיד שְֹּ ּבְּ ִעין ׁשֶׁ ּבָ צְּ ֵהם ָחֵמׁש אֶׁ . ׁשֶׁ

בו רֹות ה ג ְּ ָ ֵהם ֲחִמׁש  ה. ׁשֶ ת מֹוָצאֹות ַהּפֶׁ ִחיַנת ֲחֵמׁשֶׁ ֵהם ּבְּ ה, , ׁשֶׁ ת מֹוָצאֹות ַהּפֶׁ ֵדי ֲחֵמׁשֶׁ ּבּור ַעל יְּ ר ַהּדִ י ִעּקַ ּכִ

בּורֹות ֵהם ַהּגְּ תּוב ׁשֶׁ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ם ק"ו(. ּכְּ בּורֹות )ׁשָ ל ּגְּ ַמּלֵ תּוב : "ִמי יְּ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ּבּור. ּכְּ ה ַהּדִ בּורֹות ַנֲעשֶֹׁ ֵדי ּגְּ ַעל יְּ ה'", ׁשֶׁ

ם קמ"ה( תּוב )ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶׁ רּו", ּוכְּ ַדּבֵ ָך יְּ בּוָרתְּ ָיה כ"ג(: "ּוגְּ מְּ ֻאם ה'")ִירְּ ֵאׁש נְּ ָבִרי ּכָ ֹות  .: "ֲהלֹוא ּכֹה דְּ ָחַלת ֲעִלי  ַהתְּ וְּ

נו   ו ר, הו א ֵמרֹאׁשֹו. ַהיְּ ב  ל ַהד ִ ָרא רֹאׁש ׁשֶ הו א ִנקְּ ו ר, ׁשֶ ב  ַהד ִ ׁש ב ְּ י ֵ ָחר ָהֱאֶמת ׁשֶ בְּ ֻ מֹו ֵמַהמ  ת, ּכְּ ה ֱאמֶׁ ּמָ י ֵיׁש ּכַ . ּכִ

רּו  ָאמְּ ִרין צ"ז(ׁשֶׁ דְּ הֶׁ תּוב )ַסנְּ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ה ֲעָדִרים', ּוכְּ ת ַנֲעשֶֹׁ ים קי"ט(: 'ֱאמֶׁ ִהּלִ ת' )ּתְּ ָך ֱאמֶׁ ָברְּ ובהמשך שם  ."'רֹאׁש ּדְּ

ֲעֶלה אות ה': " ַ מ  ׁשֶ בו רֹות,  ו כְּ ֶהֶבת ַהג ְּ לְּ ׁשַ ֵבין קֹונֹו ב ְּ ינֹו לְּ ר ב ֵ ַדב ֵ ִחיל לְּ בו רֹות, ו ַמתְּ נו  ִלגְּ ׁשֹו, ַהיְּ רְּ ׁשָ ו ר לְּ ב  ֶאת ַהד ִ

ַרךְּ  ב ָ ם ִיתְּ ֵ מֹו ַלֲעבֹוַדת ַהׁש  עֹוֵרר ֶאת ַעצְּ בו מְּ נו  ֲחִמימו ת ַהל ֵ בו רֹות, ַהיְּ ל ַהג ְּ ָנס אֹור ׁשֶֹרׁש ׁשֶ ׁש  .. ֲאַזי ִנכְּ י ׁשֹרֶׁ  ּכִ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶׁ ב, ּכְּ ּלֵ בּורֹות ֵהם ּבַ ים ל"ט(ַהּגְּ ִהּלִ כּו'. )ּתְּ ֲהִגיִגי" וְּ י ּבַ ּבִ ִקרְּ י ּבְּ ל ָהֱאֶמת : "ַחם ִלּבִ י ׁשֶ ִ ם ׁשֶֹרׁש ֲאִמת  ׁשָ וְּ

ו ר ב  ל ַהד ִ תּוב ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ם ט"ו(, ּכְּ ֲחִמימּות ׁשֶׁ )ׁשָ ר ּבַ ַדּבֵ ִחיל לְּ ָבבֹו". ּוַמתְּ לְּ ת ּבִ דֹוֵבר ֱאמֶׁ ת : "וְּ ַבר ֱאמֶׁ ב, ּדְּ ּלֵ ּבַ

ב ּלֵ ּבַ  ."ׁשֶׁ

 אות ד'. לז
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מאכן  און גייען ארויסוואס די קליפות  דא ביינאכט איז . לח'בשירות ותשבחות
עס ווייזט דאך אויס אז  עס ;"שכבי עד הבוקר" )והעצה לזה:( .געוואלדיגע חורבנות

קיינמאל נישט דאך וועט עס  ,וועט כסדר זיין נאכט, ווי קען איך עס אויסהאלטן
גייט ארויס דער  דעמאלט, "שכבי עד הבוקר" ,(, המתןבאמת)אבל  ?ווערן קיין בוקר

  .דיבור בשיר ושבח והלל להקב"ה

מען  און .ג פונעם דיבור דארף מען זעהן זיך איינהאלטןונעס קומט א ברענאז 
אז עס ווערט  און ,'בוקר'עס וועט ווערן  - זאל נישט מיינען אז דאס איז תמיד אזוי

 הויבט אינדערפרי .'בשיר ושבח והלל להקב"ה'דער דיבור  גייןוועט ארויס 'בוקר'
  .אין דער גאנצער וועלט דאוונט מען דאך - ן דאווענעןא  טאקע מען 

 .איז אז מען לערנט תורה בלילה 'תיקון הדיבור' דער אז ,דער רבי זאגט דא
 דער  בחינת לילה', דאס איזבצר לאדם, בעניות ובדחקות, שהוא  'מיינט מען    'בלילה'
דאס איז רעדן צום און העכער,  איז 'העלאת הדיבור' אבער .'תיקון הדיבור'

  .אויבערשטן דיבורים

 'העלאתאון  'תיקון הדיבור' פון תורה עראין ד ץאלדער רבי רעדט דא  ,הכלל
אז דער דיבור איז פארראכטן דעמאלט קען מען זיין  ,דער רבי טדא רעד '.הדיבור

דאס   און  ,דבוק אינעם אויבערשטן, דעמאלט קען מען זיך שעמען פארן אויבערשטן
דיבור איז נישט פארראכטן קען מען  עראויב ד '. אבעראור התפילין' ערהייסט ד

  גארנישט האבן קיין בושה פארן אויבערשטן, עס איז נישט קיין קלייניקייט!

, דער לטדושא לשון פון זוהר הקעס שטייט    אבער  ,מען קען נישט אזוי שארף רעדן
דעם ך אז דער מענטש רעדט דיבורים פגומים און נא ,זוהר איז א שארפער זוהר
איז  [.ט נישט קיין תשובההאז ער טו - אויס טווייז]עס  .זעצט ער זיך גלייך לערנען

מען אים מנדה אויבן, מען לייגט אים אין חרם אריין, ווייל ער איז מזלזל אין די 

 
 גמ' ברכות ז: לח

 דף רמ"ט ע"ב. פר' פקודי לט



 טעם זקנים ____________________________________________________  | כב

 

די פערציג טעג  אין ן פערציג טעג, אוןחרם האלט א   עראון ד ,דיבורים קדושים
נאך דעם רופט מען אויס אז 'דער חרם איז שוין  .ווערט נישט נתקבל זיינע תפילות

ער האט  און ענטש אז ער איז פוגם אינעם דיבורא מ ,קומט אויס פון דארטן מותר'.
עס מאכט זיך אמאל . (, איז עס א פגם)לערנעןנישט קיין חרטה און ער גייט שוין גלייך 

 !איז א געוואלדעס  - ן צו רעדן אנדערע דיבוריםיבט א  וער ה אז אינמיטן לערנען
  .פון די זאכענישן וואס א מענטש מאכט עס אזוי גרינג ץעס איז אל

❖ 

ִני" י ְיסּוּבֵ  "ֲעֹון ֲעֵקב 
ע?":  מדוד המלך זאגט אין תהלים י רָּ ימֵּ א ּבִ ה ִאירָּ ּמָּ פארוואס האב איך מורא   -"  לָּ

ִני"פאר די ימי רעה?   ַבי ְיסּוּבֵּ עוון וואס מען טרעט מיט די פיס דאס  ערד - "ֲעוֹן ֲעקֵּ
 -  ךעס דען? א רעד, א לא  וואס איז   ביי מיר איז עס א היתר גמור, .ארום רנעמט מי

ל קיין תשובה נישט וועט מען דאך קיינמא  עםאויף ד  !האב איך מורא  עםאט פאר ד
 ,ט תשובההדאכט זיך אים אז ער טו ,עוון ראיינער האט א עוון, א גרויסעאז  .ןוהט

! עטוואס? א געשפ    -  די עוונות וואס מען טרעט זיי מיט די פיס  ",עוון עקבי"  די  אבער
 .ן דערויףוהאיך וועל דאך קיינמאל קיין תשובה נישט ט  האב איך מורא!  םאויף דע  -

ער האט איז זיך אזעלכע עוולות וואס ער  ,עס קען זיין אמאל ביי גדולים אויך
, טאקע קיין תשובה נישטט האון ער טו ,עוולה איז קיין עוולה נישט ימיינט אז ד

אויב ער האט אויף  ,דער גרעסטערער איז  אפילו  - עוולה ןטאמער איז דא א   אבער
 .ן אויף דער עוולהן איז מען אים ד  והעוולה קיין תשובה נישט געט ערד

מתיבתא 'שמעון איז געווען דארט אין  ביאז ר שטייט, מאאין זוהר פון שלח לך
אלעמאל דארטן שלוחים צו  ןשיקאים  פלעגט מלאך מט"ט דער א'.דרקיע

 
 תהלים מט, ו. מ

 דף קס"ז מא



 כג | ______________________________________ שנת תשל"ו, (בבשלח )ח"פרשת 

 

ן געווען אז מען האט היינט ד    ן,געשיקט זאג  איםמען    און יענץ. האט  איבערגעבן דאס
  .םואיינעם גאר פון די גרויסע, עפעס אנדערהאלבן שעה גיהנ

שמעון האט געהאט זייער עגמת נפש דערפון, און מען האט אים נישט   ביהכלל, ר
 ;מארגן וועסטו שוין וויסן'  ,מען האט אים געזאגט  .לט זאגן ווער דער גדול איזגעווא

  .אזא גדול האט משיח אליין דן געווען '!ן משיח אליין האט אים דן געוועןוא

 '.מתכבד בקלון  חברו'ער איז געווען א  ? וויילגעקומען דאס פארוואס איז אים
 ווייסט נישט און ער האט געוואוסט אז יענער ,האט געלערנט א לימוד (חבר)יענער 
 , און ער האט געהייסן די חבריא שווייגן, און יענער האט געהאט א בזיון, איזפשט
  ., האט מען אים געגעבן דעם עונש'מתכבד בקלון חברוא 'געווען  דאס

ער איז  ,נען דארטאזוי פראסט ווי מיר מייגעווען נישט  , עס איזאיך מיין דאך
אין רבי שמעון'ס צייטן, מסתמא איז עס געווען אויף  ,א גדול, א תנא דאך געווען

מען האט נישט   .אבער אזוי שטייט  .נישט אזוי גראב צו יענעם ווייזן  ,ן איידעלן אופןא  
האט מען אים דן  .ן דערויףוהאז ער האט נישט תשובה געט טמען רעד .געשוויגן
! מען שענקט ןד   אים מען איז ,א גדול –איז אזא מין רעש געווען עס און  ,געווען
 . נישט

, 'מובחר 'רעדן צום אויבערשטן דיבורים, 'נאר די איינע זאךמען דארף זעהן 
, 'כל הנחלים הולכים אל הים'. האמת של הדיבור', און זעהן אפצוהיטן דעם דיבור

און די רשעים  .קייט איז געווען ביים יםגאזא לעכטי - דעם ים אידן זענען אדורך
כל 'א דיבור קדוש איז    .דער אייגענער דיבור  -  ן געווארן אינעם יםענקוזענען דערטר

 שלא כהוגן(  -)  '...אזוי'א דיבור    ,ווייטעראון    .'אדנ"י', עס איז  'הנחלים הולכים אל הים
מען זעהט דאך אליין וואס  .איז 'והרשעים כים נגרש', א 'רוח סערה', א שטורעם

ט, דאס איז עלשון הרע מיט רכילות מיט א געשפ ,ן מיטן דיבור רח"למען מאכט א  
אין דעם  מב!איז א געוואלדעס ב עולמות, ודאך נאר דער דיבור, ער מאכט דאך חר

 
 . "מות וחיים ביד הלשון"עי' מדרש תהלים, קפיטל ל"ט, משל נפלא ונורא עה"פ  מב



 טעם זקנים ____________________________________________________  | כד

 

א דיבור איז דאך א  - מען רעדט , מען רעדט,)מערקבאר( גארנישטעס עולם איז 
 געוואלד!

איז דאך נישטא וואס צו רעדן אז מען טאר נישט רעדן לשון הרע  'דיבורי איסור'
מען  דארף מען אויך זיין זייער איינגעהאלטן 'דיבורי רשות'מיט רכילות, נאר אפילו 

ן איז עס שייכות צום תכלית צו א דיבור וואס  האט א דיבור וואסרעדן  זאל נאר א 
דער דיבור זאל נישט  אז דארף זיך זייער מרגיל זייןמען . רעדן מוזמען  וואס הכרח

 .זיין וואלוול

אז דער נחש האט נישט געקענט צוגיין צו  ,)אות ד'( י"ט דער רבי זאגט אין תורה
 ,מיינט מען 'תרגום' '.תרגום' דורך ,'עץ הדעת טוב ורע'ן כדורנאר  ,גלייך 'ןחוה

און דורכן  .מג'דיבורי רשות', נאר אזוי 'טוב גמור'און נישט קיין  'רע גמור'נישט קיין 
צום דיבור, און  ,האט ער געקענט צוגיין צו חוה'ן , דורך 'עירוב טוב ורע',עץ הדעת

  .אריינווארפן א זוהמא אין איר

וועט ער  ,ידן אים זאגן ער זאל רעדן לשון הרעערליכן א ןאז מען זאל צוגיין צו א  
קען ער  , דארטןדארטן רעדט ער אים איבער 'דיבורי רשות'נאר אזוי  .נישט וועלן

 .אריינווארפן אין אים א זוהמא

5





 
ו םעי' ליקוטי הלכות הל' ערבית ה"ב: " מג ג  רְּ ִחיַנת  ת ַ ׁשו תהּוא ּבְּ ִחיַנת  רְּ רּבְּ ַעת  ֶהת ֵ ִחיַנת ֵעץ ַהּדַ בְּ הּוא ּבִ ׁשֶׁ

ר ּורְּ  ּתֵ ִהּפּוכֹו. ֲאָבל ַההֶׁ ׁש וְּ ִחיַנת קֹדֶׁ בְּ ִאּסּור ֵהם ּבִ ָוה וְּ י ִחּיּוב ִמצְּ ּמּוָבא. ּכִ ּגּום ּכַ רְּ ִחיַנת ּתַ ׁשּות ֵהם נַֹגּה ּבְּ

ּמּוָבא ַעת ּכַ ּגּום ֵעץ ַהּדַ רְּ ִחיַנת ּתַ בְּ  ".ּבִ



 כה | ______________________________________ שנת תשל"ו, (בבשלח )ח"פרשת 
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 שיחיו שנדבו למען הוצאת הקונטרסעל הטוב יזכרו ידידינו היקרים 

 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

 




