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שלא כדין, ושארית ישראל לא יעשו עוולה

 



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תכ 

ת קְְִַהס

 תקנא

Ó‡ורּביא המסּדר מ ֹורי ּכתב   הּמֹועד חל ענין  וגם וכּו', "ּגם" מ ּתבת : »«ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָֹ

הּגד ֹולה, חלׁשתֹו ּבעת הסּתּלקּותֹו, קדם ימים ׁשני הּזה המחּבר  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּבעל

ראינּו זאת ּכי אז ; ּׁשהּׂשיג מה  וכתב ּכחֹותיו ּבכל  התּגּבר  כן ּפי על ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאף

הסּתּלקּותֹו, ׁשל האחרֹונה הרגע עד ּבהּתֹורה ּדב ּוק  היה ׁשּמח ֹו ּבעין, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹעין 

ׁשנת  ּבטבת עׂשרה וּיּגׁש, ּפר ׁשת  קדׁש ׁשּבת  ערב  ׁשּׁשי ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּנסּתּלק

ז "ל חכמינּו מאמר ׁשּקּים  ּבעינינ ּו וראינּו קטן, לפרט סג.)תר"ה (ברכות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

וכּו'" ימּות ּכי אדם הּתֹורה יד)"זאת יט  ּבּתֹורה (במדבר  לעסק אדם ׁשחּיב   ְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

מ ּמּנּו ׁשמענּו הס ּתּלק ּות ֹו ׁשל האחרֹונה ּברגע ּכמעט ע ֹוד ּכי מֹותֹו, יֹום ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעד

ּׁשהיה  מה ּכל לד ּבר ואפּלּו עֹוד, לכּתב ּבכח ֹו היה א א ּתֹורה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹחּדּוׁשי

ּבאפ ׁשר. היה א ְְְֶָָָֹּבמח ֹו

CÎÂ לכבֹוד אז ׁשהכינּו הּנר ֹות עם  ׁשּנכנסּו ּבעת הּלׁשֹון, ּבזה  ּבפר ּוׁש אמר ¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

מעט הּורם התלהב ּותֹו ּומ ּגדל מאד, נתלהב אֹותם ּוכ ׁשראה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּבת,

ּבזה  מאד נֹוראה ּבהתלהבּות לֹומר והתחיל  מעט מּוׁשב ונׁשאר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹמּמּטתֹו

aL˙!"הּלׁשֹון : ÏL ˙B !˙aL ÏL ˙B" ּבהתלהבּות זאת ואמר   ַָ≈∆«»≈∆«»ְְְֲִַַָֹ

הּנרֹות  מענין נפלאה ּתֹורה אז  לנּו וגּלה ּפעמים; וכּמה  ּכּמה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָנֹוראה

וכּו' חנּכה ׁשל  ונר ֹות ט ֹוב  י ֹום ונר ׁשּבת נר ּבפרּוׁש ּכּלם וכלל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻֻּדקדּׁשה,

אבוכּו' הלכֹות , ׁשל ּתּלין ּתּלי ּבזה ע ּתה לי "יׁש אז: אמר ּכ ואחר . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נס ּתּלק . ׁשעה,  לער קצר, זמן ּובמעט  יֹותר "; לדּבר ּכח לי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאין 

ז"ל.א. טולטשינער נחמן  רבי  הוא 

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

מ הרנ "ת הסקתמערכת תכאְְֲֲִֶֶַַַַ

‰Ó זאת אבל מּכתנּו; נחלה ׁשברנ ּו, על לנ ּו אֹוי ּנדּבר, מה ּנאמר, «ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

ּיפה  ּומה ּגֹורלנּו ּנעים ּומה חלקנּו ּטֹוב מה ואׁשרינּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָנחמתנּו,

א ׁשרינּו!: וכאּלה, ּכאּלה  וח ּדּוׁשים  ּתֹורֹות מּמּנּו לירׁש ׁשּזכינ ּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻירּׁשתנּו,

בסופה ] ז, חודש  ראש הלכות [ליקוטי

תקנב

‰ÚLe...אחר עד ,ּכ ּכל  הּמכּון ּתכלית עדין הבינ ּו א  מ ּזה ׁשּדּבר  ¿»»ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּכּונת  קצת למפרע הבינּו אז  עצמ ֹו זה ּביֹום ׁשּנס ּתּלק  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשראּו

הסּתּלקּותֹו אחר ׁשּתכף  היה, וכן  מּגיעים; היכן עד ז"ל הּקדֹוׁשים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּדבריו 

נערי לּמּוד ׁשל הּגזרֹות ּולהתּגּבר להתּפּׁשט  התחילּו נתן רּבי מֹורנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשל

זה  על וההכנסה  ה'ּׁשקאליס ', ׁשהם ספריהם  ּבבּתי ּולׁשֹונם ּכתבם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל

ׁשּמּזה  ׁשּבת, ׁשל נר הדלקת ּבעד  לׁשּלם יׂשראל על מס  ׁשה ּטילּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהיה

לענין  ּכן  ּגם ׁשּנֹוגע ורּמז  להס ּתּלק ּותֹו, סמ ּו ה ּנ"ל  ּבּיֹום ּכן ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּדּבר 

הּנ"ל זה ק מאמר  סא)(ליקוטי סי' חדׁשמא רא ׁש ּבהלכֹות  קצת וכמבאר  , ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹ

והרּוח וכהּנה, ּכהּנה ועֹוד הּמלּבּוׁשים, ׁשּנּוי  ׁשל הּגזרה ּגם ז ', ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהלכה 

אפׁשר ּׁשאי מה ּובפרט ּיּות ּבכללּיּות וסֹוער  הֹול האּפיק ֹורסּות ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָסערה

ּכלל. ְְֵָָלבאר 

C‡בענינּו נחמתנּו נ)זאת קיט תהלים ׁשּנתקּימ ּו(מלשה"כ  ׁשרֹואין מאחר , «ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּקדֹוׁשים  ּדבריו  ּכל יתק ּימּו הּׁשם ּבעזרת ּבוּדאי  ּדבריו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹראׁש

כד:)ז"ל מכות יסֹוד (עי' על ּומיּסדים הּבנּויים הּקדֹוׁשים ׁשהּספרים , ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

יסֹוד  על הּבנּויים הּקדֹוׁשים ה ּספרים ּבפרט ּבׁשלמּות, חכמים ְְְְְְֱֲִִִִִִֵַַַַַָָָאמּונת

זצ"ל  האֹורֹות אֹור הּקדֹוׁש ר ּבנּו ׁשל ּתֹורתֹו וחּדּוׁשי הּדעת  ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהתּגּלּות

ּבֹו החֹוסים ּכל יאׁשמּו וא  סלה, ּבעזרתנ ּו יעמדּו הּמה לשה"כ) ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

כג) לד .תהלים

סא ] סימן לחכמה  [פרפראות



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תכ 

ת קְְִַהס

 תקנא

Ó‡ורּביא המסּדר מ ֹורי ּכתב   הּמֹועד חל ענין  וגם וכּו', "ּגם" מ ּתבת : »«ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָֹ

הּגד ֹולה, חלׁשתֹו ּבעת הסּתּלקּותֹו, קדם ימים ׁשני הּזה המחּבר  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּבעל

ראינּו זאת ּכי אז ; ּׁשהּׂשיג מה  וכתב ּכחֹותיו ּבכל  התּגּבר  כן ּפי על ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאף

הסּתּלקּותֹו, ׁשל האחרֹונה הרגע עד ּבהּתֹורה ּדב ּוק  היה ׁשּמח ֹו ּבעין, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹעין 

ׁשנת  ּבטבת עׂשרה וּיּגׁש, ּפר ׁשת  קדׁש ׁשּבת  ערב  ׁשּׁשי ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּנסּתּלק

ז "ל חכמינּו מאמר ׁשּקּים  ּבעינינ ּו וראינּו קטן, לפרט סג.)תר"ה (ברכות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

וכּו'" ימּות ּכי אדם הּתֹורה יד)"זאת יט  ּבּתֹורה (במדבר  לעסק אדם ׁשחּיב   ְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

מ ּמּנּו ׁשמענּו הס ּתּלק ּות ֹו ׁשל האחרֹונה ּברגע ּכמעט ע ֹוד ּכי מֹותֹו, יֹום ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעד

ּׁשהיה  מה ּכל לד ּבר ואפּלּו עֹוד, לכּתב ּבכח ֹו היה א א ּתֹורה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹחּדּוׁשי

ּבאפ ׁשר. היה א ְְְֶָָָֹּבמח ֹו

CÎÂ לכבֹוד אז ׁשהכינּו הּנר ֹות עם  ׁשּנכנסּו ּבעת הּלׁשֹון, ּבזה  ּבפר ּוׁש אמר ¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

מעט הּורם התלהב ּותֹו ּומ ּגדל מאד, נתלהב אֹותם ּוכ ׁשראה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּבת,

ּבזה  מאד נֹוראה ּבהתלהבּות לֹומר והתחיל  מעט מּוׁשב ונׁשאר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹמּמּטתֹו

aL˙!"הּלׁשֹון : ÏL ˙B !˙aL ÏL ˙B" ּבהתלהבּות זאת ואמר   ַָ≈∆«»≈∆«»ְְְֲִַַָֹ

הּנרֹות  מענין נפלאה ּתֹורה אז  לנּו וגּלה ּפעמים; וכּמה  ּכּמה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָנֹוראה

וכּו' חנּכה ׁשל  ונר ֹות ט ֹוב  י ֹום ונר ׁשּבת נר ּבפרּוׁש ּכּלם וכלל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻֻּדקדּׁשה,

אבוכּו' הלכֹות , ׁשל ּתּלין ּתּלי ּבזה ע ּתה לי "יׁש אז: אמר ּכ ואחר . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נס ּתּלק . ׁשעה,  לער קצר, זמן ּובמעט  יֹותר "; לדּבר ּכח לי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאין 

ז"ל.א. טולטשינער נחמן  רבי  הוא 

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

מ הרנ "ת הסקתמערכת תכאְְֲֲִֶֶַַַַ

‰Ó זאת אבל מּכתנּו; נחלה ׁשברנ ּו, על לנ ּו אֹוי ּנדּבר, מה ּנאמר, «ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

ּיפה  ּומה ּגֹורלנּו ּנעים ּומה חלקנּו ּטֹוב מה ואׁשרינּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָנחמתנּו,

א ׁשרינּו!: וכאּלה, ּכאּלה  וח ּדּוׁשים  ּתֹורֹות מּמּנּו לירׁש ׁשּזכינ ּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻירּׁשתנּו,

בסופה ] ז, חודש  ראש הלכות [ליקוטי

תקנב

‰ÚLe...אחר עד ,ּכ ּכל  הּמכּון ּתכלית עדין הבינ ּו א  מ ּזה ׁשּדּבר  ¿»»ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּכּונת  קצת למפרע הבינּו אז  עצמ ֹו זה ּביֹום ׁשּנס ּתּלק  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשראּו

הסּתּלקּותֹו אחר ׁשּתכף  היה, וכן  מּגיעים; היכן עד ז"ל הּקדֹוׁשים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּדבריו 

נערי לּמּוד ׁשל הּגזרֹות ּולהתּגּבר להתּפּׁשט  התחילּו נתן רּבי מֹורנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשל

זה  על וההכנסה  ה'ּׁשקאליס ', ׁשהם ספריהם  ּבבּתי ּולׁשֹונם ּכתבם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל

ׁשּמּזה  ׁשּבת, ׁשל נר הדלקת ּבעד  לׁשּלם יׂשראל על מס  ׁשה ּטילּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהיה

לענין  ּכן  ּגם ׁשּנֹוגע ורּמז  להס ּתּלק ּותֹו, סמ ּו ה ּנ"ל  ּבּיֹום ּכן ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּדּבר 

הּנ"ל זה ק מאמר  סא)(ליקוטי סי' חדׁשמא רא ׁש ּבהלכֹות  קצת וכמבאר  , ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹ

והרּוח וכהּנה, ּכהּנה ועֹוד הּמלּבּוׁשים, ׁשּנּוי  ׁשל הּגזרה ּגם ז ', ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהלכה 

אפׁשר ּׁשאי מה ּובפרט ּיּות ּבכללּיּות וסֹוער  הֹול האּפיק ֹורסּות ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָסערה

ּכלל. ְְֵָָלבאר 

C‡בענינּו נחמתנּו נ)זאת קיט תהלים ׁשּנתקּימ ּו(מלשה"כ  ׁשרֹואין מאחר , «ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּקדֹוׁשים  ּדבריו  ּכל יתק ּימּו הּׁשם ּבעזרת ּבוּדאי  ּדבריו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹראׁש

כד:)ז"ל מכות יסֹוד (עי' על ּומיּסדים הּבנּויים הּקדֹוׁשים ׁשהּספרים , ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

יסֹוד  על הּבנּויים הּקדֹוׁשים ה ּספרים ּבפרט ּבׁשלמּות, חכמים ְְְְְְֱֲִִִִִִֵַַַַַָָָאמּונת

זצ"ל  האֹורֹות אֹור הּקדֹוׁש ר ּבנּו ׁשל ּתֹורתֹו וחּדּוׁשי הּדעת  ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהתּגּלּות

ּבֹו החֹוסים ּכל יאׁשמּו וא  סלה, ּבעזרתנ ּו יעמדּו הּמה לשה"כ) ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

כג) לד .תהלים

סא ] סימן לחכמה  [פרפראות



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תכב 

 תקנג

ÔÎÂּכׁשּנמלאּו ,ּכ הסּתּלקּותֹואחר היתה [מֹוהרנ"ת], ּתלמידֹו ימי  ¿≈ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

הּזאת הּתֹורה סא)ּבהּׂשגת סי' קמא מאד (ליקוטי אז להזהיר והרּבה  , ְְְְְְִִַַַַַָָָָֹֹ

הּנ"ל  הּכת ּוב  ּכמאמר  והּכתיבה, ההדּפסה מצות יב)על יב "עׂשֹות (קהלת ְְְְְֲֲִִַַַַַַַַַַָָָָ

הּצדקה  ׁשהּוא ּפה, ּבעל מּדבריו ּומבאר נראה (ּגם קץ ", אין הרּבה  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹספרים

וכּו'): ורֹוממּותּה ח ּיּוב ּה כן ּכמ ֹו ּגדלה ְְְְְֲִֵֶָָָָאׁשר

מח ] אות  סא  סימן הליקוטים [ביאור 

 תקנד

Èk... הּׁשּבת ּבליל אׁשר אֹודֹות על מרחֹוק ּתבין זה מּכל ּגם ƒְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חּייו  ּבימי  ל ֹו ׁשהיתה האחרֹון  הּׁשּבת והּוא החנּכה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּבגמר

ׁשהּוא  הּכּפּורים, יֹום ּבתפ ּלת ז"ל מ ֹוהרנ "ת אז עסק ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָהּקדֹוׁשים,

(ונסּתּלק ונתעּלה נּגׁש ּכ ואחר  לזה ; הּׁשּי נא' ה'ּסלח ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֻּבפעּלת

ּב נׁשמת ֹו ויצאה  וּיּגׁש, ּפרׁשת וא"ו ּביֹום רּבֹו) ה Ô'ּוÁ'pּבמאֹור 'n רּבה' ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ«ַ«ְֶ

לסח" הּמר ּבה "חּנּון  הּתבֹות (ּכי הּקדֹוׁש ׁשמֹו ׁשּבמסּפר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָלסח

'נתן '): ׁשמ ֹו ּכמסּפר  ְְְִַָָעֹולֹות 

א ] סימן ותבונה [חכמה 

תקנה

L‡k נׁשימה ׁשעד הּקד ֹוׁשה, נ ׁשמת ֹו יציאת ּבעת ּגם ונראה נ ׁשמע «¬∆ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מס ּפר אין ּפעמים  לסח" הּמרּבה "חּנּון  וׁשּלׁש ּכפל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהאחרֹונה

ׁשמעּתי ּבעת (ּכן ׁשעמד ּו האנׁשים ּומ ּׁשאר  מ ׁשּכבֹו ּכּפרת הריני  מאבי  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ע ּקר אבל מעטים, ּדּבּורים איזה עֹוד אז  ׁשאמר ּפי על ׁשאף ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהסּתּלקּותֹו,

אליו  ּגם סּבב אחרית מראׁשית והּמּגיד זאת); רק היה א ְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹאמירתֹו

חּׁשבּתי ּדעּתי ּבענ ּיּות ּכן  ועל ועצּומ ֹות, נׂשּגב ֹות  ּבסֹודֹות  הּׁשם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָקריאת

מ הרנ "ת הסקתמערכת תכג ְְֲֲִֶֶַַַַ

לסח" הּמרּבה "ח ּנּון ּבמסּפר  הּוא  ּכי  וראיתי ז"ל, הּקדֹוׁש ׁשמ ֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּגם

מּמׁש :ג מכ ּון ְַָָֻ

ט "ל ] אות ובינה חכמה אור , [כוכבי

 תקנו

Ì„B˜ קתהּמח אֹודֹות ׁשלֹומנּו לאנ ׁשי מֹוהרנ"ת אמר  הסּתּלקּותֹו, ≈ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָ

עליו: ÈÓה ּגדֹולה  ÔeÙ Ôe‡ ,C‡ÏLÚÏÙ ÔaÈÏaÚ‚ ÊÈ‡ ÌÈ‡ ÔeÙ" ְַָָָƒƒ∆¿ƒ¿¿∆¿«ƒ
"!'Ô„È‡' C‡Ò‡ ËÈÓ ÌÈÙÒ ÔaÈÏaÚ‚ ÊÈ‡ יין ּבקּבּוקי נׁשארּו "מהם  ƒ∆¿ƒ¿¿»ƒƒ««ƒ¿ְְֲִֵֵֵֶַ

נׁשאר ּו ּומּמּני  לזכרֹונם), הּיארצייט ּביֹום 'לחּיים ' ׁשּׁשֹותים (ּדהינ ּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָׂשרף 

ידי!" על ל'יהּודים ' ׁשּנעׂשּו מקרבים והר ּבה :דספרים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ

תצ"ב.ג . ת "צ  סימן  ג' חלק ולהלן בארוכה ; העניין  כל קס"ה  סימן לעיל  ראה 

ושותהד . יום , בכל היין על עצמו שקובע "מי  ו': אות ד' נסך  יין הלכות' ב'ליקוטי  ראה 

החול , בימי גם  שכרות לידי פעמים כמה  שבא עד החול , ימות  בכל ובבוקר  בערב הרבה 

וחורקים  אליהם, והנלווים האמת  הצדיקי  על  מאוד שחולקים אם  כי  זה, בכל להם די ולא

נאמר  זה  על   ממש דמם  שמתירין עד וליצנות, התנגדות מיני  בכל מאוד עליהם  שינם

שמתירין ע.), סנהדרין (ראה ממש דם  שאחריתו  לא ) כג (משלי יתאדם ' כי  יין  תרא  'אל 

למי שיח , למי אבוי, למי אוי, 'למי כט) פסוק שם (משלי  וזהו הכשרים . ישראל דם  לשפוך

שמרבים  ל), פסוק (שם וכו'' היין על 'למאחרים   עיניים?' חכלילות למי חינם , פצעים

ומריבים  ומשחיתים  חינם , ופצעים הכאות לידי  שבאים עד בישראל , מאוד מאוד מחלוקת 

ורבותינו  אבותינו בדרכי ההולכים  האמיתיים  הכשרים דרכי  מכל  מאוד ומתלוצצים 

לא בו שוגה  וכל  שכר  הומה היין  'לץ א ) כ (משלי נאמר זה  ועל  מעולם. אשר הקדושים

ידי על  תיכף מתעורר ואינו קצת, כשר  איש שהוא מי אפילו היינו בו', שוגה  'כל יחכם',

עד  עצמו וטועה  שוגה הוא  השתייה ידי שעל בו, ששוגה  רק גמור, לליצנות היין  שתיית

מן שנטו  לו נדמה  כי האמיתיים, ה ' יראי  על  סרה  דובר  הוא זה  ידי ועל האמת , שמהפך

טעו  כל אבל  ושלום, חס כןהאמת  ועל יום , בכל  ששותה היין ריבוי ידי על  בא ושגגתו תו

ומוחין לראש בשתייתו זכה  לא כי יחכם', לא בו שוגה 'כל  בחינת יחכם, לא  הוא  גם  בוודאי

הדעת מן  אלא עני אין  שם ), (סנהדרין  רש' נעשה  זכה  'לא  בחינת כנ "ל, להיפך רק וחכמה,

שמדברים  עד דעתם ונשתומם שנתערב עו:), (יומא משממו'  זכה  'לא בחינת  מא .), (נדרים

אליהם "; הנלווים  ותמימים  וישרים וכשרים אמת  צדיקי על  כאלה וכזב שקר  דברי ומחפים 

לנו  אין  יתברך השם  "ברוך תקצ"ב: שנת  בחוקותי  ה ' ליום מאור במכתב לתרופה' וב'עלים 



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תכב 

 תקנג

ÔÎÂּכׁשּנמלאּו ,ּכ הסּתּלקּותֹואחר היתה [מֹוהרנ"ת], ּתלמידֹו ימי  ¿≈ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

הּזאת הּתֹורה סא)ּבהּׂשגת סי' קמא מאד (ליקוטי אז להזהיר והרּבה  , ְְְְְְִִַַַַַָָָָֹֹ

הּנ"ל  הּכת ּוב  ּכמאמר  והּכתיבה, ההדּפסה מצות יב)על יב "עׂשֹות (קהלת ְְְְְֲֲִִַַַַַַַַַַָָָָ

הּצדקה  ׁשהּוא ּפה, ּבעל מּדבריו ּומבאר נראה (ּגם קץ ", אין הרּבה  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹספרים

וכּו'): ורֹוממּותּה ח ּיּוב ּה כן ּכמ ֹו ּגדלה ְְְְְֲִֵֶָָָָאׁשר

מח ] אות  סא  סימן הליקוטים [ביאור 

 תקנד

Èk... הּׁשּבת ּבליל אׁשר אֹודֹות על מרחֹוק ּתבין זה מּכל ּגם ƒְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חּייו  ּבימי  ל ֹו ׁשהיתה האחרֹון  הּׁשּבת והּוא החנּכה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּבגמר

ׁשהּוא  הּכּפּורים, יֹום ּבתפ ּלת ז"ל מ ֹוהרנ "ת אז עסק ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָהּקדֹוׁשים,

(ונסּתּלק ונתעּלה נּגׁש ּכ ואחר  לזה ; הּׁשּי נא' ה'ּסלח ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֻּבפעּלת

ּב נׁשמת ֹו ויצאה  וּיּגׁש, ּפרׁשת וא"ו ּביֹום רּבֹו) ה Ô'ּוÁ'pּבמאֹור 'n רּבה' ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ«ַ«ְֶ

לסח" הּמר ּבה "חּנּון  הּתבֹות (ּכי הּקדֹוׁש ׁשמֹו ׁשּבמסּפר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָלסח

'נתן '): ׁשמ ֹו ּכמסּפר  ְְְִַָָעֹולֹות 

א ] סימן ותבונה [חכמה 

תקנה

L‡k נׁשימה ׁשעד הּקד ֹוׁשה, נ ׁשמת ֹו יציאת ּבעת ּגם ונראה נ ׁשמע «¬∆ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מס ּפר אין ּפעמים  לסח" הּמרּבה "חּנּון  וׁשּלׁש ּכפל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהאחרֹונה

ׁשמעּתי ּבעת (ּכן ׁשעמד ּו האנׁשים ּומ ּׁשאר  מ ׁשּכבֹו ּכּפרת הריני  מאבי  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ע ּקר אבל מעטים, ּדּבּורים איזה עֹוד אז  ׁשאמר ּפי על ׁשאף ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהסּתּלקּותֹו,

אליו  ּגם סּבב אחרית מראׁשית והּמּגיד זאת); רק היה א ְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹאמירתֹו

חּׁשבּתי ּדעּתי ּבענ ּיּות ּכן  ועל ועצּומ ֹות, נׂשּגב ֹות  ּבסֹודֹות  הּׁשם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָקריאת

מ הרנ "ת הסקתמערכת תכג ְְֲֲִֶֶַַַַ

לסח" הּמרּבה "ח ּנּון ּבמסּפר  הּוא  ּכי  וראיתי ז"ל, הּקדֹוׁש ׁשמ ֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּגם

מּמׁש :ג מכ ּון ְַָָֻ

ט "ל ] אות ובינה חכמה אור , [כוכבי

 תקנו

Ì„B˜ קתהּמח אֹודֹות ׁשלֹומנּו לאנ ׁשי מֹוהרנ"ת אמר  הסּתּלקּותֹו, ≈ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָ

עליו: ÈÓה ּגדֹולה  ÔeÙ Ôe‡ ,C‡ÏLÚÏÙ ÔaÈÏaÚ‚ ÊÈ‡ ÌÈ‡ ÔeÙ" ְַָָָƒƒ∆¿ƒ¿¿∆¿«ƒ
"!'Ô„È‡' C‡Ò‡ ËÈÓ ÌÈÙÒ ÔaÈÏaÚ‚ ÊÈ‡ יין ּבקּבּוקי נׁשארּו "מהם  ƒ∆¿ƒ¿¿»ƒƒ««ƒ¿ְְֲִֵֵֵֶַ

נׁשאר ּו ּומּמּני  לזכרֹונם), הּיארצייט ּביֹום 'לחּיים ' ׁשּׁשֹותים (ּדהינ ּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָׂשרף 

ידי!" על ל'יהּודים ' ׁשּנעׂשּו מקרבים והר ּבה :דספרים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ

תצ"ב.ג . ת "צ  סימן  ג' חלק ולהלן בארוכה ; העניין  כל קס"ה  סימן לעיל  ראה 

ושותהד . יום , בכל היין על עצמו שקובע "מי  ו': אות ד' נסך  יין הלכות' ב'ליקוטי  ראה 

החול , בימי גם  שכרות לידי פעמים כמה  שבא עד החול , ימות  בכל ובבוקר  בערב הרבה 

וחורקים  אליהם, והנלווים האמת  הצדיקי  על  מאוד שחולקים אם  כי  זה, בכל להם די ולא

נאמר  זה  על   ממש דמם  שמתירין עד וליצנות, התנגדות מיני  בכל מאוד עליהם  שינם

שמתירין ע.), סנהדרין (ראה ממש דם  שאחריתו  לא ) כג (משלי יתאדם ' כי  יין  תרא  'אל 

למי שיח , למי אבוי, למי אוי, 'למי כט) פסוק שם (משלי  וזהו הכשרים . ישראל דם  לשפוך

שמרבים  ל), פסוק (שם וכו'' היין על 'למאחרים   עיניים?' חכלילות למי חינם , פצעים

ומריבים  ומשחיתים  חינם , ופצעים הכאות לידי  שבאים עד בישראל , מאוד מאוד מחלוקת 

ורבותינו  אבותינו בדרכי ההולכים  האמיתיים  הכשרים דרכי  מכל  מאוד ומתלוצצים 

לא בו שוגה  וכל  שכר  הומה היין  'לץ א ) כ (משלי נאמר זה  ועל  מעולם. אשר הקדושים

ידי על  תיכף מתעורר ואינו קצת, כשר  איש שהוא מי אפילו היינו בו', שוגה  'כל יחכם',

עד  עצמו וטועה  שוגה הוא  השתייה ידי שעל בו, ששוגה  רק גמור, לליצנות היין  שתיית

מן שנטו  לו נדמה  כי האמיתיים, ה ' יראי  על  סרה  דובר  הוא זה  ידי ועל האמת , שמהפך

טעו  כל אבל  ושלום, חס כןהאמת  ועל יום , בכל  ששותה היין ריבוי ידי על  בא ושגגתו תו

ומוחין לראש בשתייתו זכה  לא כי יחכם', לא בו שוגה 'כל  בחינת יחכם, לא  הוא  גם  בוודאי

הדעת מן  אלא עני אין  שם ), (סנהדרין  רש' נעשה  זכה  'לא  בחינת כנ "ל, להיפך רק וחכמה,

שמדברים  עד דעתם ונשתומם שנתערב עו:), (יומא משממו'  זכה  'לא בחינת  מא .), (נדרים

אליהם "; הנלווים  ותמימים  וישרים וכשרים אמת  צדיקי על  כאלה וכזב שקר  דברי ומחפים 

לנו  אין  יתברך השם  "ברוך תקצ"ב: שנת  בחוקותי  ה ' ליום מאור במכתב לתרופה' וב'עלים 



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תכד 

 תקנז

˙aLa,הּׁשליׁשית הּסע ּודה ּבעת  מ ֹוהרנ "ת , ׁשל  ּפטירתֹו לפני האחרֹונה ««»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

החֹולאת; מחמת ּכדרּכֹו, 'הלכה' לֹומר  ּבּתחּלה ל ֹו קׁשה ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָהיה

הּקדֹוׁשה  הּתֹורה  על המי ּסדת 'הלכה' ואמר  ,יתּבר הּׁשם עזרֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻּולבּסֹוף

וכּו'" ׁשמע ֹון רּבי סא)"חדי סי' קמא אמּונת (ליקוטי מענין  הרּבה המדּברת ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַ

החֹולאת ה חכמים  התּגּברה ואז  מעריב , להתּפּלל הּקהל החּלּו ּכ אחר . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ

תורתו  ועל ה ' על  אם  כי  תלונתם  עלינו לא  כי  הזה, המחלוקת  בעניין  כלל  מפניהם  להתבייש

הם  יאחזו עליו. נשען ישראל בית  כל  אשר עולם , יסוד צדיק האמת, הצדיק ועל הקדושה,

להרבות נזכיר אלהינו בשם ואנחנו בחגים, ימיהם  ולהרבות ובשכרות בשתייה  להרבות  דרכם 

ונראה האמת , ובהצדיק ובתורתו בה' ולשמוח  והתבודדות, תהלים ואמירת ותפילה בתורה 

תקצ"ו: שנת ויצא ד' מיום  במכתב ושם יקום "; מי  מיר דבר אז רית הם  איז ְְִִִֵֶַַַָ"געליט

צ עעס האט מע הם  ר זיי; נא לערנען מיר אן ספרים , הייליגע קיין  ניט ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָרייסן 

איי יג, איף ירה גטע א געגען ין  איי הא אי רית הם איז געליט ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלערנען .

גארניט  הם  ר זי האן מיר לאזן. ניט ירה א אזי קאן  וועלט דער אין  'ער' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקיין 

עמען "  לומדים צ גם  אף  ואנו קדושים, ספרים  שום קורעים אנו שאין לאל  ("תהילה   ֶֶ

שום  אשר לנצח, טובה ירושה לכם נתתי  כבר לאל תהילה ללמוד. משהו יש ה' ברוך אותם ;

ושם  להתבייש"); במה  בכלל  ה ' ברוך  לנו אין כזו. ירושה  להשאיר  יכול  לא שבעולם עשיר

כל  סוף  כי  לאמיתו, להאמת רק ומשתוקק חפץ "אני תקצ"ט: אלול  ר "ח א ' מיום במכתב

יתבלה והגוף  העיניים , על  יניחו וחרסים  הארץ, על  לשכוב וההכרח  פקודתי , יום יבוא סוף 

ובפרט  מזה, לדבר עתה וליצנות חרפה הוא  כי ואם ותולעה; רימה  עפר נעשה  ויהיה  בהקבר 

וכמו  נפלאות , בחכמות המזיגה  חכמות שיודעים 'חכמים' חסידים עכשיו שנתרבה כמו

השם  ברוך אך  שכר " למסוך חיל  ואנשי  יין לשתות גיבורים 'הוי כב) ה  (ישעיה שכתוב

וכו' נידף הבל וכזב, שקר  הם אבל   אלו חכמות סוד כל שידעתי עימי  חסדו שהפליא 

הרעש  עיקר  וכל  וכו'. וחשבון דין  ליתן ההכרח  סוף  כל וסוף  ו), כא משלי (מלשה"כ

ופגרים  מתים להחיות רוצה  זצ"ל  הגדול  שרבינו זה מחמת הוא שעלינו הגדולה והקטיגוריא

יודע בעניי אנכי גם  כאשר  ממש, כפגרים  העצומים עוונותיהם מריבוי  בדעתם שנפלו ממש,

בשביל  רק הכל  שעלינו הגדול  הרעש וכל בעצמו; ז "ל  הוא  שכן וכל  שכן  מכל בזה, מעט

זאת שרואים  פעם  התבטא החולקים , מנכדי  שהיה בירושלים דיין ברנשטיין , פישל  [רבי  זה".

 שרף  יין בקבוקי  עם ארון נשאר שמהמתנגדים איך  פלעער"במוחש, מיט אנק ,"א ְְִֶֶַַ

(רל "י)]. אוצרות . נשארו ברסלב מחסידי ואילו

חיברהה . ז' הלכה  חודש ראש בהלכות  י"א מאות שהחל (בהערה) תע"ב סימן  לעיל ראה

כאן, עד 'גם ' מתיבת המסדר: "אמר ההלכה: בסוף שם [וראה תר "ה חנוכה לקראת  מוהרנ "ת

מ הרנ "ת הסקתמערכת תכה ְְֲֲִֶֶַַַַ

להת ּפּלל  להמׁשי יכֹול  היה א ּכן  ּומחמת מאד, ונחל ׁש מֹוהרנ"ת ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹעל

ליל 'ּברכּו' אחרי ּתכף הּמדר ׁש מ ּבית לצאת והכרח  הּצּבּור, עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻאז

מאנ ׁשי אחד לפניו עבר  ּבית ֹו לדלת ּוכׁשּנּגׁש לב ּדֹו, ׁשם להתּפּלל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלביתֹו

מֹוהרנ"ת: ל ֹו אמר יעקב; רּבי היה  ׁשּׁשמֹו ‚‡Ëׁשל ֹומנ ּו ‡È ‡ ,Ï˜ÚÈ" ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹ«¿¿«»»
"!?ÒÈB‡ ËÈÙ"!?ּומנּצח ּגֹומר  יתּבר ׁשהּׁשם נכֹון "יעקב,  ו ƒ¿ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

וזכה  יתּבר ה' עזרֹו הּגדֹולה חליׁשּותֹו ּבתקף ׁשאף ּכ על ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהתּכּונ ֹו

ּכזה  ּגדֹול  קׁשי  מּתֹו ׁשל ֹומנ ּו אנׁשי לפני  'הלכה' ולֹומר :ז 'לחטֹוף' ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

תקנח

È‡ˆBÓa מ ֹוהרנ "ת ּבכה  לח ּייו, האחרֹונה הּׁשּבת היא מּקץ , ּפרׁשת הּׁשּבת ¿»≈ְֲֲִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ההסּתּלקּות ּבמכּתב ּכמסּפר  ההבּדלה, ּבׁשעת ּגדֹולה (ראה ּבכ ּיה ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָֻ

תקעב) סי' אפחד"לקמן  ו א אבטח, יׁשּועתי אל "הּנה ּבאמר ֹו (ישעיה ואז ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

קודם  ימים שני הזה המחבר בעל  מו"ר כתב  נו"ן  באות המובא  המועד חול עניין  וגם 

הסתלקותו].

על ו. עימי ודיבר ימיו, בסוף לאומאן  עימו "כשנסעתי קפ"ח : סימן מוהר "ן' ב'חיי ראה 

והבנתי מאוד, הנפש את המחיין  מאוד קדושות  נאות שיחות כמה  תנחומין , דברי העגלה 

האמת, יתברך  השם יגלה  סוף כל  וסוף  יתברך , השם  של הרחמנות  גודל  הקדושים מדבריו

יתברך  השם  כן פי  על 'אף  הלב: בהתעוררות  לפניו ואמרתי  עניתי  אז   וכו' אחריתנו וייטיב

 כרצונו!' איספירן !'יגמור פארט וועט שאתה'גאט זה הוא  'מה תמיהה : בלשון לי  השיב ; ְְְִֶָָ

 תמיד!' גומר  יתברך השם הלא יגמור ? יתברך  שהשם איספירן '?אומר וועט 'ער איז ְְִִֶֶָ'וואס

איס!' מיד  פירט תקצ "ה :גאט שנת תצוה ד' מיום  במכתב לתרופה' ב'עלים  הוא  וכן  "גאט "; ְִִָָָ

איס!" מיד .פירט ְִִָ

נכנס ז. מקץ פרשת קודש שבת "ובמוצאי  תקע "ב): סימן  (לקמן ההסתלקות במכתב ראה 

משנה על פירוש  אמר  התורה הסוף ועל  מקץ, פרשת  על  תורה ואמר סעודות', ל'שלוש

אין ואם  רב', לך 'עשה  כך: ואמר חבר ', לך  וקנה  רב לך  'עשה  מ"ו) פ "א יודע(אבות אתה 

הלשון : בזה  הנ"ל  ואמר להקולמוס; עצמך את  תתחבר פירוש: חבר', לך  'וקנה  הרב מי 

צ מחר  זי מען איז  רי קיין א ניט סע אז אן רי , איין  צ זיין  מקרב  זי דארף ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ'מען 

ען ' יום דער ובכל  למאוד, עד נחלש הלילה  ובאמצע  גדולה. בבכיה הבדלה  אמר כך ואחר , ֶֶ

חולשתו". גברה



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תכד 

 תקנז

˙aLa,הּׁשליׁשית הּסע ּודה ּבעת  מ ֹוהרנ "ת , ׁשל  ּפטירתֹו לפני האחרֹונה ««»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

החֹולאת; מחמת ּכדרּכֹו, 'הלכה' לֹומר  ּבּתחּלה ל ֹו קׁשה ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָהיה

הּקדֹוׁשה  הּתֹורה  על המי ּסדת 'הלכה' ואמר  ,יתּבר הּׁשם עזרֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻּולבּסֹוף

וכּו'" ׁשמע ֹון רּבי סא)"חדי סי' קמא אמּונת (ליקוטי מענין  הרּבה המדּברת ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַ

החֹולאת ה חכמים  התּגּברה ואז  מעריב , להתּפּלל הּקהל החּלּו ּכ אחר . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ

תורתו  ועל ה ' על  אם  כי  תלונתם  עלינו לא  כי  הזה, המחלוקת  בעניין  כלל  מפניהם  להתבייש

הם  יאחזו עליו. נשען ישראל בית  כל  אשר עולם , יסוד צדיק האמת, הצדיק ועל הקדושה,

להרבות נזכיר אלהינו בשם ואנחנו בחגים, ימיהם  ולהרבות ובשכרות בשתייה  להרבות  דרכם 

ונראה האמת , ובהצדיק ובתורתו בה' ולשמוח  והתבודדות, תהלים ואמירת ותפילה בתורה 

תקצ"ו: שנת ויצא ד' מיום  במכתב ושם יקום "; מי  מיר דבר אז רית הם  איז ְְִִִֵֶַַַָ"געליט

צ עעס האט מע הם  ר זיי; נא לערנען מיר אן ספרים , הייליגע קיין  ניט ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָרייסן 

איי יג, איף ירה גטע א געגען ין  איי הא אי רית הם איז געליט ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלערנען .

גארניט  הם  ר זי האן מיר לאזן. ניט ירה א אזי קאן  וועלט דער אין  'ער' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקיין 

עמען "  לומדים צ גם  אף  ואנו קדושים, ספרים  שום קורעים אנו שאין לאל  ("תהילה   ֶֶ

שום  אשר לנצח, טובה ירושה לכם נתתי  כבר לאל תהילה ללמוד. משהו יש ה' ברוך אותם ;

ושם  להתבייש"); במה  בכלל  ה ' ברוך  לנו אין כזו. ירושה  להשאיר  יכול  לא שבעולם עשיר

כל  סוף  כי  לאמיתו, להאמת רק ומשתוקק חפץ "אני תקצ"ט: אלול  ר "ח א ' מיום במכתב

יתבלה והגוף  העיניים , על  יניחו וחרסים  הארץ, על  לשכוב וההכרח  פקודתי , יום יבוא סוף 

ובפרט  מזה, לדבר עתה וליצנות חרפה הוא  כי ואם ותולעה; רימה  עפר נעשה  ויהיה  בהקבר 

וכמו  נפלאות , בחכמות המזיגה  חכמות שיודעים 'חכמים' חסידים עכשיו שנתרבה כמו

השם  ברוך אך  שכר " למסוך חיל  ואנשי  יין לשתות גיבורים 'הוי כב) ה  (ישעיה שכתוב

וכו' נידף הבל וכזב, שקר  הם אבל   אלו חכמות סוד כל שידעתי עימי  חסדו שהפליא 

הרעש  עיקר  וכל  וכו'. וחשבון דין  ליתן ההכרח  סוף  כל וסוף  ו), כא משלי (מלשה"כ

ופגרים  מתים להחיות רוצה  זצ"ל  הגדול  שרבינו זה מחמת הוא שעלינו הגדולה והקטיגוריא

יודע בעניי אנכי גם  כאשר  ממש, כפגרים  העצומים עוונותיהם מריבוי  בדעתם שנפלו ממש,

בשביל  רק הכל  שעלינו הגדול  הרעש וכל בעצמו; ז "ל  הוא  שכן וכל  שכן  מכל בזה, מעט

זאת שרואים  פעם  התבטא החולקים , מנכדי  שהיה בירושלים דיין ברנשטיין , פישל  [רבי  זה".

 שרף  יין בקבוקי  עם ארון נשאר שמהמתנגדים איך  פלעער"במוחש, מיט אנק ,"א ְְִֶֶַַ

(רל "י)]. אוצרות . נשארו ברסלב מחסידי ואילו

חיברהה . ז' הלכה  חודש ראש בהלכות  י"א מאות שהחל (בהערה) תע"ב סימן  לעיל ראה

כאן, עד 'גם ' מתיבת המסדר: "אמר ההלכה: בסוף שם [וראה תר "ה חנוכה לקראת  מוהרנ "ת

מ הרנ "ת הסקתמערכת תכה ְְֲֲִֶֶַַַַ

להת ּפּלל  להמׁשי יכֹול  היה א ּכן  ּומחמת מאד, ונחל ׁש מֹוהרנ"ת ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹעל

ליל 'ּברכּו' אחרי ּתכף הּמדר ׁש מ ּבית לצאת והכרח  הּצּבּור, עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻאז

מאנ ׁשי אחד לפניו עבר  ּבית ֹו לדלת ּוכׁשּנּגׁש לב ּדֹו, ׁשם להתּפּלל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלביתֹו

מֹוהרנ"ת: ל ֹו אמר יעקב; רּבי היה  ׁשּׁשמֹו ‚‡Ëׁשל ֹומנ ּו ‡È ‡ ,Ï˜ÚÈ" ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹ«¿¿«»»
"!?ÒÈB‡ ËÈÙ"!?ּומנּצח ּגֹומר  יתּבר ׁשהּׁשם נכֹון "יעקב,  ו ƒ¿ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

וזכה  יתּבר ה' עזרֹו הּגדֹולה חליׁשּותֹו ּבתקף ׁשאף ּכ על ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהתּכּונ ֹו

ּכזה  ּגדֹול  קׁשי  מּתֹו ׁשל ֹומנ ּו אנׁשי לפני  'הלכה' ולֹומר :ז 'לחטֹוף' ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

תקנח

È‡ˆBÓa מ ֹוהרנ "ת ּבכה  לח ּייו, האחרֹונה הּׁשּבת היא מּקץ , ּפרׁשת הּׁשּבת ¿»≈ְֲֲִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ההסּתּלקּות ּבמכּתב ּכמסּפר  ההבּדלה, ּבׁשעת ּגדֹולה (ראה ּבכ ּיה ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָֻ

תקעב) סי' אפחד"לקמן  ו א אבטח, יׁשּועתי אל "הּנה ּבאמר ֹו (ישעיה ואז ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

קודם  ימים שני הזה המחבר בעל  מו"ר כתב  נו"ן  באות המובא  המועד חול עניין  וגם 

הסתלקותו].

על ו. עימי ודיבר ימיו, בסוף לאומאן  עימו "כשנסעתי קפ"ח : סימן מוהר "ן' ב'חיי ראה 

והבנתי מאוד, הנפש את המחיין  מאוד קדושות  נאות שיחות כמה  תנחומין , דברי העגלה 

האמת, יתברך  השם יגלה  סוף כל  וסוף  יתברך , השם  של הרחמנות  גודל  הקדושים מדבריו

יתברך  השם  כן פי  על 'אף  הלב: בהתעוררות  לפניו ואמרתי  עניתי  אז   וכו' אחריתנו וייטיב

 כרצונו!' איספירן !'יגמור פארט וועט שאתה'גאט זה הוא  'מה תמיהה : בלשון לי  השיב ; ְְְִֶָָ

 תמיד!' גומר  יתברך השם הלא יגמור ? יתברך  שהשם איספירן '?אומר וועט 'ער איז ְְִִֶֶָ'וואס

איס!' מיד  פירט תקצ "ה :גאט שנת תצוה ד' מיום  במכתב לתרופה' ב'עלים  הוא  וכן  "גאט "; ְִִָָָ

איס!" מיד .פירט ְִִָ

נכנס ז. מקץ פרשת קודש שבת "ובמוצאי  תקע "ב): סימן  (לקמן ההסתלקות במכתב ראה 

משנה על פירוש  אמר  התורה הסוף ועל  מקץ, פרשת  על  תורה ואמר סעודות', ל'שלוש

אין ואם  רב', לך 'עשה  כך: ואמר חבר ', לך  וקנה  רב לך  'עשה  מ"ו) פ "א יודע(אבות אתה 

הלשון : בזה  הנ"ל  ואמר להקולמוס; עצמך את  תתחבר פירוש: חבר', לך  'וקנה  הרב מי 

צ מחר  זי מען איז  רי קיין א ניט סע אז אן רי , איין  צ זיין  מקרב  זי דארף ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ'מען 

ען ' יום דער ובכל  למאוד, עד נחלש הלילה  ובאמצע  גדולה. בבכיה הבדלה  אמר כך ואחר , ֶֶ

חולשתו". גברה



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תכו 

ב) וא יב אפחד, "וא  אפחד": "וא ה ּתב ֹות על רּבֹות ּפעמים חזר ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

וכּו'": אפחד וא ְְְְֶֶָָאפחד,

תקנט

ÈÙÏ את ּביד ֹו אֹוחז  ּכׁשהּוא ר ּבנּו את ּבחל ֹומ ֹו מֹוהרנ"ת ראה  הסּתּלק ּותֹו ƒ¿≈ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּנׂשרף הּזה,ח הּספר ּבּספר עּמֹו ׁשּילמד מרּבנ ּו מֹוהרנ"ת ּבּקׁש ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

רּבנּו: לֹו ÈÓ"והׁשיב eˆ ÔÚÓe˜ ÔÈBL eËÒÙ‡„ ÌÚ„ ‡Ù"עבּור" ְִֵֵַ«∆«¿¿¿∆ƒֲ

ּכזה. ּגדֹול ּדבר עב ּור הינּו  אלי " לבֹוא צרי ּכבר הּנ ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָזה

tqLkׁשהייתי ּפי על "אף ואמר: ענה ׁשלֹומנ ּו, אנ ׁשי  לפני  מ ֹוהרנ"ת  זאת ¿∆ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ר ּבנּומפ ּפעם לי ׁשאמר  היֹות מקֹום  מּכל זה, מחלֹום ‡ÊÈחד Ë‡‚' ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ»ƒ
'!ËÈ CÈÊ ˜ÚL ,È„ ËÈÓ'!תפחד אל ,עּמ 'ה' (שעא סי' מוהר "ן  ט(חיי ƒƒ¿∆ƒƒְְִִַָ

עֹוד!": מפחד ואינ ּני התחּזק ּתי  ּכן שלומנו)על אנשי מפי באומאן  י (נשמע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַ

תקס

B‡ מ ֹוהרנ "ת ּבּקׁש הס ּתּלק ּותֹו, ׁשּקדם קד ׁש ׁשּבת ערב ׁשּׁשי  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹליֹום

'סּפּורי ׁשּבספר  הראׁשֹונ ֹות הּמעׂשּיֹות ׁשּתי את לפניו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיקראּו

חלום ,ח. סיפר  לזה  "וקודם מוהרנ "ת : הסתלקות  סיפור במכתב תקע "ב סימן  להלן ראה

הסתלקותו". על מרמז  הזה  שהחלום 

בשמחהט . להיות מחוייב אתה שחורה? במרה  תהיה 'האתה לי : "אמר שם: הלשון זה

כן: לי  אמר בפירוש מה תמיד!'; מחב יסט  ח רה? מרה דער אין  זיין  נא זאלסט 'ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָֻֻ

זיין !'  צ לי :פריילי אמר גם  אראווארפן ?!'. לאזן זי זאלסט ' עצמך את תניח ('שאתה   ְְְְְְְִִֵַַַָָָ

לי : אמר  גם זי !'ליפול ?!'). האלט רדער, טאן ; נא זי וועט אחוז 'סע אחי , יעבור; (עוד  ְְִִֶֶֶַָָ

וכו'', עימך  'ה ' לי : אמר גם  ניט!'עצמך !').  זי 'עלים 'רעק עוד וראה תפחד!')"; ('אל   ְִִֶ

'גאט  בפרטיות אלי אמר  ז "ל שרבינו "ובפרט תקצ "ה : שירה שבת  ממוצאי  במכתב לתרופה '

בלק  קודש שבת ערב ו' מיום מכתב שם  עוד וראה  ניט'!"; דיך שרעק דיר , ביי דיר, מיט איז

ס"ח . סימן ושם ז ', אות  ז ' סימן תנינא  ליקוטי ת"ר ; שנת

דבריו י . כל אשר נחמן ב"ר  אברהם מרבי שמענו לא הזה  החלום מעשה שאת יצויין  אמנם

(רל"י ). קבלה. דברי  הם 

מ הרנ "ת הסקתמערכת תכז ְְֲֲִֶֶַַַַ

,הּמל ּבן "ואּתה ּבּתבֹות: הּׁשני, הּמע ׂשה  לסּיּום ּוכ ׁשהּגיע ּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמע ׂשּיֹות',

"  לביתם" וׁשבּו לבּתינּו; ונּסעה Ô‡Ù;נלכה  ÌÈÈ‰‡ ÈÓ‡Ï ,Ú‰‡ Ìe˜ ְְְְְְִֵֵֵָָָָָ«∆»ƒ«≈»¿

"ÌÈÈ‰‡ ËÚ˜Ú‚Óe‡ CÈÊ ÈÊ Ôa‡‰ הּתבֹות על ועֹוד עֹוד ׁשּיחזרּו צּוה  »¿≈ƒ¿∆∆¿«≈ְְִֵֶַַַָָ

ע ֹולמ ֹו לבית נפטר ּבסמּו ּכ ואחר :יא הּלל ּו; ְְְְִֵַַַַָָָָ

 תקסא

ÈiÁa ׁשּבת ּבכל אליו לבֹוא ט ּולט ׁשינער נחמן רּבי נֹוהג  היה מֹוהרנ"ת ¿«≈ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

אצל  אחת וׁשּבת  ּבביתֹו ׁשהה אחת ׁשּׁשּבת הינּו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשנּיה,

רּבי אמּור היה מ ֹוהרנ "ת  לח ּיי האחר ֹונה ׁשּבת ּבאֹותּה והּנה  ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָמֹוהרנ"ת.

ּבאמצע אּולם ׁשּבט ּולטׁשין , ּבביתֹו לׁשהֹות מנהגֹו סדר לפי  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנחמן 

"מ ֹוהרנ "ת  ּבכאב: והֹודיע ֹו ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד אליו ּבא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשבּוע

 ּבטּולטׁשין?!" ּכאן אּתה ׁשֹוהה  ואי ּבביתֹו, מאד חֹולה  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹׁשֹוכב

אף ׁשּדר מֹוהרנ"ת ּבן יצחק לרּבי ּתכף והל זה , ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָונתע ֹורר

ואני ּומ ּיד, ּתכף  לאבי אּתה "סע  לֹו: ואמר וצּוה ּבטּולטׁשין, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּוא

הּגיע ט ּולט ׁשינער נחמן  ור ּבי ּתכף, יצחק  רּבי  ונסע  ." אחרי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאבֹוא

ּבערב ׁשהיה הסּתּלקּותֹו ּבי ֹום מֹוהרנ"ת את וׁשּמׁש ׁשּבת, לפני ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחר 

ּכּנֹודע : ַַָָׁשּבת

תקסב

eÏ‡L"?הּמנהיג יהיה "מי הסּתּלק ּותֹו, אחר  ּיהיה מה מ ֹוהרנ"ת את »¬ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַ

" "?ÚÈÙ Ú„ ÔÈÈÊ ËÚÂÂ ÚÂÂ: והׁשיב ,ËteËL Ò‡ÂÂ Ú„" ∆∆«∆ƒ∆ְִֵ∆»¿¿
"ÚÚ‚ÈÈ‡ Ò‡„ ÔÈÙ ÔÚÚ˜ CÈB‡ ËÚÂÂ ÒÚˆËÈÚÓ‡t ÚÈÈÓ ÒÈB‡ ««∆»∆ƒ¿∆∆∆∆ƒ¿»≈∆∆

הלאה  להנהיג  ּכן  ּגם יּוכל ׁשּלי  ה ּמים ּדליי את הח ּוצה ה ּדֹוחף  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ"זה

ההסתלקות ).יא. (מכתב תקע"ב סימן  לקמן  תשצ"ג; סימן  ג ' חלק להלן וראה 



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תכו 

ב) וא יב אפחד, "וא  אפחד": "וא ה ּתב ֹות על רּבֹות ּפעמים חזר ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

וכּו'": אפחד וא ְְְְֶֶָָאפחד,

תקנט

ÈÙÏ את ּביד ֹו אֹוחז  ּכׁשהּוא ר ּבנּו את ּבחל ֹומ ֹו מֹוהרנ"ת ראה  הסּתּלק ּותֹו ƒ¿≈ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּנׂשרף הּזה,ח הּספר ּבּספר עּמֹו ׁשּילמד מרּבנ ּו מֹוהרנ"ת ּבּקׁש ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

רּבנּו: לֹו ÈÓ"והׁשיב eˆ ÔÚÓe˜ ÔÈBL eËÒÙ‡„ ÌÚ„ ‡Ù"עבּור" ְִֵֵַ«∆«¿¿¿∆ƒֲ

ּכזה. ּגדֹול ּדבר עב ּור הינּו  אלי " לבֹוא צרי ּכבר הּנ ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָזה

tqLkׁשהייתי ּפי על "אף ואמר: ענה ׁשלֹומנ ּו, אנ ׁשי  לפני  מ ֹוהרנ"ת  זאת ¿∆ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ר ּבנּומפ ּפעם לי ׁשאמר  היֹות מקֹום  מּכל זה, מחלֹום ‡ÊÈחד Ë‡‚' ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ»ƒ
'!ËÈ CÈÊ ˜ÚL ,È„ ËÈÓ'!תפחד אל ,עּמ 'ה' (שעא סי' מוהר "ן  ט(חיי ƒƒ¿∆ƒƒְְִִַָ

עֹוד!": מפחד ואינ ּני התחּזק ּתי  ּכן שלומנו)על אנשי מפי באומאן  י (נשמע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַ

תקס

B‡ מ ֹוהרנ "ת ּבּקׁש הס ּתּלק ּותֹו, ׁשּקדם קד ׁש ׁשּבת ערב ׁשּׁשי  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹליֹום

'סּפּורי ׁשּבספר  הראׁשֹונ ֹות הּמעׂשּיֹות ׁשּתי את לפניו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיקראּו

חלום ,ח. סיפר  לזה  "וקודם מוהרנ "ת : הסתלקות  סיפור במכתב תקע "ב סימן  להלן ראה

הסתלקותו". על מרמז  הזה  שהחלום 

בשמחהט . להיות מחוייב אתה שחורה? במרה  תהיה 'האתה לי : "אמר שם: הלשון זה

כן: לי  אמר בפירוש מה תמיד!'; מחב יסט  ח רה? מרה דער אין  זיין  נא זאלסט 'ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָֻֻ

זיין !'  צ לי :פריילי אמר גם  אראווארפן ?!'. לאזן זי זאלסט ' עצמך את תניח ('שאתה   ְְְְְְְִִֵַַַָָָ

לי : אמר  גם זי !'ליפול ?!'). האלט רדער, טאן ; נא זי וועט אחוז 'סע אחי , יעבור; (עוד  ְְִִֶֶֶַָָ

וכו'', עימך  'ה ' לי : אמר גם  ניט!'עצמך !').  זי 'עלים 'רעק עוד וראה תפחד!')"; ('אל   ְִִֶ

'גאט  בפרטיות אלי אמר  ז "ל שרבינו "ובפרט תקצ "ה : שירה שבת  ממוצאי  במכתב לתרופה '

בלק  קודש שבת ערב ו' מיום מכתב שם  עוד וראה  ניט'!"; דיך שרעק דיר , ביי דיר, מיט איז

ס"ח . סימן ושם ז ', אות  ז ' סימן תנינא  ליקוטי ת"ר ; שנת

דבריו י . כל אשר נחמן ב"ר  אברהם מרבי שמענו לא הזה  החלום מעשה שאת יצויין  אמנם

(רל"י ). קבלה. דברי  הם 

מ הרנ "ת הסקתמערכת תכז ְְֲֲִֶֶַַַַ

,הּמל ּבן "ואּתה ּבּתבֹות: הּׁשני, הּמע ׂשה  לסּיּום ּוכ ׁשהּגיע ּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמע ׂשּיֹות',

"  לביתם" וׁשבּו לבּתינּו; ונּסעה Ô‡Ù;נלכה  ÌÈÈ‰‡ ÈÓ‡Ï ,Ú‰‡ Ìe˜ ְְְְְְִֵֵֵָָָָָ«∆»ƒ«≈»¿

"ÌÈÈ‰‡ ËÚ˜Ú‚Óe‡ CÈÊ ÈÊ Ôa‡‰ הּתבֹות על ועֹוד עֹוד ׁשּיחזרּו צּוה  »¿≈ƒ¿∆∆¿«≈ְְִֵֶַַַָָ

ע ֹולמ ֹו לבית נפטר ּבסמּו ּכ ואחר :יא הּלל ּו; ְְְְִֵַַַַָָָָ

 תקסא

ÈiÁa ׁשּבת ּבכל אליו לבֹוא ט ּולט ׁשינער נחמן רּבי נֹוהג  היה מֹוהרנ"ת ¿«≈ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

אצל  אחת וׁשּבת  ּבביתֹו ׁשהה אחת ׁשּׁשּבת הינּו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשנּיה,

רּבי אמּור היה מ ֹוהרנ "ת  לח ּיי האחר ֹונה ׁשּבת ּבאֹותּה והּנה  ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָמֹוהרנ"ת.

ּבאמצע אּולם ׁשּבט ּולטׁשין , ּבביתֹו לׁשהֹות מנהגֹו סדר לפי  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנחמן 

"מ ֹוהרנ "ת  ּבכאב: והֹודיע ֹו ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד אליו ּבא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשבּוע

 ּבטּולטׁשין?!" ּכאן אּתה ׁשֹוהה  ואי ּבביתֹו, מאד חֹולה  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹׁשֹוכב

אף ׁשּדר מֹוהרנ"ת ּבן יצחק לרּבי ּתכף והל זה , ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָונתע ֹורר

ואני ּומ ּיד, ּתכף  לאבי אּתה "סע  לֹו: ואמר וצּוה ּבטּולטׁשין, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּוא

הּגיע ט ּולט ׁשינער נחמן  ור ּבי ּתכף, יצחק  רּבי  ונסע  ." אחרי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאבֹוא

ּבערב ׁשהיה הסּתּלקּותֹו ּבי ֹום מֹוהרנ"ת את וׁשּמׁש ׁשּבת, לפני ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחר 

ּכּנֹודע : ַַָָׁשּבת

תקסב

eÏ‡L"?הּמנהיג יהיה "מי הסּתּלק ּותֹו, אחר  ּיהיה מה מ ֹוהרנ"ת את »¬ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַ

" "?ÚÈÙ Ú„ ÔÈÈÊ ËÚÂÂ ÚÂÂ: והׁשיב ,ËteËL Ò‡ÂÂ Ú„" ∆∆«∆ƒ∆ְִֵ∆»¿¿
"ÚÚ‚ÈÈ‡ Ò‡„ ÔÈÙ ÔÚÚ˜ CÈB‡ ËÚÂÂ ÒÚˆËÈÚÓ‡t ÚÈÈÓ ÒÈB‡ ««∆»∆ƒ¿∆∆∆∆ƒ¿»≈∆∆

הלאה  להנהיג  ּכן  ּגם יּוכל ׁשּלי  ה ּמים ּדליי את הח ּוצה ה ּדֹוחף  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ"זה

ההסתלקות ).יא. (מכתב תקע"ב סימן  לקמן  תשצ"ג; סימן  ג ' חלק להלן וראה 



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תכח

אני" ׁשהנהגּתי ׁשהיה יבּכפי ט ּולט ׁשינער נחמן ר ּבי על ּבזה וכ ּון  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפריּה" יאכל ּתאנה ו "נֹוצר ּפׁשּוט ; מׁשּמׁש ּכמֹו יח)אצלֹו כז  :יג (משלי ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

 תקסג

ÌBÈaלאנ ׁשי אמר ּכ אחר מאד; מתאּנח מֹוהרנ"ת היה  הס ּתּלק ּותֹו ¿ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹ

ËÚÓÓׁשלֹומנּו: a‡‰ CÈ‡ ÏÈÈÂÂ ,CÈ‡ ıËÎÚ˜ È‡ ËÈÈÓ Ò‡ÂÂ" ְֵ»≈¿ƒ¿∆¿¿ƒ«ƒ»¿«≈
z ÔÈ‡ ÔÚÂÂÚ‚CÈ‡ a‡‰  ËÚ˜Ú‚ a‡‰ CÈ‡ ÏÙÈÂÂ !ÔÈÈ ?‰lÙ˙e ‰B ∆∆ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆∆¿»ƒ

˙eÓÈÓz Ò‡„ ÔÚÂÂÚ‚ ‡ˆBÈ a‡‰ CÈ‡ eˆ ËÒÈÈÂÂ ÚÂÂ ‡ ;ËÈÈˆ È„ ËÈ‰Ú‚∆ƒƒ«»∆≈¿ƒ»≈∆∆»¿ƒ

"!?Ô'Èa ÌÚ„ ÔeÙׁשּמעטּתי ּכך על מתאּנח, ׁשאני אּתם חֹוׁשבים  מה "על  ∆∆ƒְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

מי אּולם הּזמן ; על ׁשמרּתי  ׁשּיכלּתי ּכּמה עד א! ּותפּלה? ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּבתֹורה

ר ּבנּו?!" ׁשל הּתמימ ּות חֹובת ידי יצאתי אם :ידיֹודע  ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

אמר יב. אשר  טולטשינער ] נחמן [רבי הוא "כי מ"ד: סימן  וסיפורים ' ב'שיחות גם ראה

מכין 'אני הלשון : בזה מאומאן חיים אברהם רבי  בן  אהרן רבי בפני ז"ל מוהרנ"ת עליו

 הגלגל' את  להנהיג  טולטשינער  נחמן רבי גם  יוכל כך  ואחר  העט, עם הכל  ִ'אי את 

דאס  פירן  קענען  יא טלטינער נחמן  וועט נא דער ען , דער מיט אלצדינג  צ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָגרייט

".רעדל' ְֶ

ז יג. (במדבר  וגו'' משה כלות  ביום "'ויהי  פ "ט: סימן  י"ב פרשה  במדבר  רבה  במדרש ראה

משה, את שימש שהוא  ביהושע  מדבר וגו'', פריה  יאכל  תאנה  'נוצר  דכתיב הוא הדא   א )

האוהל '". מתוך ימיש לא  נער , נון בן  יהושע 'ומשרתו יא ): לג (שמות דתימא כמה

חובתיד. ידי לצאת  האחרונה נשימתו עד וויתר  לא שמוהרנ "ת  בזה, הכוונה  עיקר 

את רק הזאת, האמת  את  רק אני רוצה וכאומר : רבינו, לנו  שהורה  ופשיטות ' ה 'תמימות

אפשר  ואי המשיח. ביאת  עד דורות , לדורי  אמת שהיא רבינו של הזאת הנצחית האמת 

שהכירו  באומאן מהזקנים  עוד שראינו מה  אמיתית, תמימות נראה איך בדיבור לצייר  לנו

ועוד  כזאת ; נמצא  לא  ועכשיו פניהם , על  מאיר היה  התמימות  שאור  ז "ל , מוהרנ"ת את

הזקנים  עימנו עתה נמצאים היו שאם  דאז, הזקנים  לנו אומרים  היו כבר באומאן  בזמננו

ופשיטות, תמימות  של דרך שהוא  רבינו, של העניין את  כבר  מכירים היו לא   העבר מדור

האחרון נחמו ובשבת זאת. לצייר  ניתן שאין  עד לחבירו, אדם  בין  ארץ ודרך שפלות 

אז  אמר עח ), סימן תנינא  (ליקוטי  'פראסטיק' של התורה  רבינו אז  כשאמר באומאן ,

ראסטיק"כמתגעגע: איי, תמים "איי, לאיש הכוונה   'פראסטיק' של הפשוט והפירוש ; ְְִַַָ

אשר  ורבינו כלל , חכמות שום בלי הצדיק של  הקדושות עצותיו את  מקיים אשר ופשוט,

מ הרנ "ת הסקתמערכת תכט ְְֲֲִֶֶַַַַ

 תקסד

˙"‰BÓ עׂשרה יֹום קדׁש, ׁשּבת ּבערב  ּברסלב ּבעיר ּכּידּוע  הסּתּלק ¬««ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ואף קדׁש; ׁשּבת ּבמ ֹוצאי לקב ּורה והּובא תר"ה, ׁשנת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבטבת

קדם  ע ֹוד י ֹום, מ ּבעֹוד הּקבּורה לעׂשֹות להזּדרז יכֹולין ׁשהי ּו ּפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹעל

ר ּבנּו ּבית ּכמנהג  נֹוהגין הי ּו מֹוהרנ"ת ׁשּבבית אף (ועל הּׁשּבת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּכניסת

הּלילה  קדם ׁשעתים ׁשּבת ׁשל נרֹות ׁשּידע ּוטו להדליק  ׁשּמחמת אּלא ,( ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מ ֹוהרנ "ת  ּפעם ׁשאמר ׁשלֹומנּו „ÌÚטז אנׁשי ÔeÙ ˙Úc‰ eMÈ Ú„" ְְֲֵֵֶַַַַַַָ∆ƒ«««∆

‡c C‡ ÊÈ‡ ÔÚÓ Úa‡ ,ËÙ ‡ ÔÈBL ÊÈ‡ ÔÚÓ ˙ÚLa elÙ‡ ,ÌÏBÚ»¬ƒƒ¿«∆ƒ«ƒ¿»»∆∆ƒ»»
"˜ ÔÈ‡ ÈÂÂ ÚÒÚ‚ ÚÓ ˙Úc‰ eMÈ Ú„ CÈB‡ ÊÈ‡ יּׁשּוב"  ƒ∆ƒ«««∆¿∆∆ƒƒ≈∆ִ

היֹות  מק ֹום מ ּכל  נפטר, ּכבר ׁשהאדם ּבעת אפּלּו העֹולם, ּבזה ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּדעת

י ֹותר ּגדֹול ּדעּתֹו יּׁשּוב אזי  ּכאן עדין נמצא  וה ּוא נקּבר  א ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשעדין

הּנהּוגה  הּזריזּות ּכדר הזּדרז ּו א ּכן על  ה ּקבּורה" אחרי  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאׁשר 

נפטרים  .יז ּבׁשאר  ְְִִִָָ

שהוא האדם  שזה  אותנו מלמד הוא השלימות , בתכלית  'פראסטיק' של  זאת  למעלה זכה

חשוב  הדבר זה   'פראסטיק' כן גם  רוחו בעיני הוא זה עם ויחד וקדוש, צדיק איש

בענייני גם חכמות  שלומנו אנשי  בלב להכניס רוצה דבר' וה 'בעל למעלה. שם  מאוד מאוד 

תמימות של דרך  רק היא שדרכו ז"ל, רבינו של  האמיתי  החן  את מהם  לאבד ז "ל , רבינו

לתפילה השנה  ראש בתפילת שכשמגיעים  אומרים היו שלומנו ואנשי בלבד. ופשיטות 

 וכו'" איתן אהבת  לנו יזכור  הקדוש,"עוד רבינו על התם" "ובזכות בתיבות  מכוונים היו

שאף ט), (מעשה ותם  מחכם במעשה  מעשיות' ב'סיפורי  ממנו המבואר תם ' ה 'איש שהוא

המשיך  כן פי  על אף  וכו', השרים  כל  על גדול  שר  ונהיה  לשונות  ידע ה'תם ' שזה  פי  על 

"  למעלה שם מאוד חשוב הדבר וזה  ובפשיטות, בתמימות רק אנזערע להתנהג ְְְֶֶֶפלעגן 

איז  וואס ם דער איז דאס רי'ן , דעם  אינזין מען האט הם ' 'בזכת  יי זאגן , ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלייט

אלעס  האט ער לנת , געקענט ין  דא האט ער מיניסטער, גריסער דער ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָגעווארן 

גריס" זייער איז דאס פיטת', 'תמימת  נאר זי ער האט געפירט אער .געקענט, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

(רל"י ).

ש"א .טו. סימן א ' חלק לעיל ראה

בהערה .טז. קי"ז  סימן לעיל וראה  שם , עיין קס"א, סימן ג ' חלק להלן 

סימןיז. יו"ד שו"ע  (ראה גדולים אצל מזדרזין  שאין הפוסקים בדברי המבואר  מלבד וזאת 



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תכח

אני" ׁשהנהגּתי ׁשהיה יבּכפי ט ּולט ׁשינער נחמן ר ּבי על ּבזה וכ ּון  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפריּה" יאכל ּתאנה ו "נֹוצר ּפׁשּוט ; מׁשּמׁש ּכמֹו יח)אצלֹו כז  :יג (משלי ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

 תקסג

ÌBÈaלאנ ׁשי אמר ּכ אחר מאד; מתאּנח מֹוהרנ"ת היה  הס ּתּלק ּותֹו ¿ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹ

ËÚÓÓׁשלֹומנּו: a‡‰ CÈ‡ ÏÈÈÂÂ ,CÈ‡ ıËÎÚ˜ È‡ ËÈÈÓ Ò‡ÂÂ" ְֵ»≈¿ƒ¿∆¿¿ƒ«ƒ»¿«≈
z ÔÈ‡ ÔÚÂÂÚ‚CÈ‡ a‡‰  ËÚ˜Ú‚ a‡‰ CÈ‡ ÏÙÈÂÂ !ÔÈÈ ?‰lÙ˙e ‰B ∆∆ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆∆¿»ƒ

˙eÓÈÓz Ò‡„ ÔÚÂÂÚ‚ ‡ˆBÈ a‡‰ CÈ‡ eˆ ËÒÈÈÂÂ ÚÂÂ ‡ ;ËÈÈˆ È„ ËÈ‰Ú‚∆ƒƒ«»∆≈¿ƒ»≈∆∆»¿ƒ

"!?Ô'Èa ÌÚ„ ÔeÙׁשּמעטּתי ּכך על מתאּנח, ׁשאני אּתם חֹוׁשבים  מה "על  ∆∆ƒְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

מי אּולם הּזמן ; על ׁשמרּתי  ׁשּיכלּתי ּכּמה עד א! ּותפּלה? ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּבתֹורה

ר ּבנּו?!" ׁשל הּתמימ ּות חֹובת ידי יצאתי אם :ידיֹודע  ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

אמר יב. אשר  טולטשינער ] נחמן [רבי הוא "כי מ"ד: סימן  וסיפורים ' ב'שיחות גם ראה

מכין 'אני הלשון : בזה מאומאן חיים אברהם רבי  בן  אהרן רבי בפני ז"ל מוהרנ"ת עליו

 הגלגל' את  להנהיג  טולטשינער  נחמן רבי גם  יוכל כך  ואחר  העט, עם הכל  ִ'אי את 

דאס  פירן  קענען  יא טלטינער נחמן  וועט נא דער ען , דער מיט אלצדינג  צ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָגרייט

".רעדל' ְֶ

ז יג. (במדבר  וגו'' משה כלות  ביום "'ויהי  פ "ט: סימן  י"ב פרשה  במדבר  רבה  במדרש ראה

משה, את שימש שהוא  ביהושע  מדבר וגו'', פריה  יאכל  תאנה  'נוצר  דכתיב הוא הדא   א )

האוהל '". מתוך ימיש לא  נער , נון בן  יהושע 'ומשרתו יא ): לג (שמות דתימא כמה

חובתיד. ידי לצאת  האחרונה נשימתו עד וויתר  לא שמוהרנ "ת  בזה, הכוונה  עיקר 

את רק הזאת, האמת  את  רק אני רוצה וכאומר : רבינו, לנו  שהורה  ופשיטות ' ה 'תמימות

אפשר  ואי המשיח. ביאת  עד דורות , לדורי  אמת שהיא רבינו של הזאת הנצחית האמת 

שהכירו  באומאן מהזקנים  עוד שראינו מה  אמיתית, תמימות נראה איך בדיבור לצייר  לנו

ועוד  כזאת ; נמצא  לא  ועכשיו פניהם , על  מאיר היה  התמימות  שאור  ז "ל , מוהרנ"ת את

הזקנים  עימנו עתה נמצאים היו שאם  דאז, הזקנים  לנו אומרים  היו כבר באומאן  בזמננו

ופשיטות, תמימות  של דרך שהוא  רבינו, של העניין את  כבר  מכירים היו לא   העבר מדור

האחרון נחמו ובשבת זאת. לצייר  ניתן שאין  עד לחבירו, אדם  בין  ארץ ודרך שפלות 

אז  אמר עח ), סימן תנינא  (ליקוטי  'פראסטיק' של התורה  רבינו אז  כשאמר באומאן ,

ראסטיק"כמתגעגע: איי, תמים "איי, לאיש הכוונה   'פראסטיק' של הפשוט והפירוש ; ְְִַַָ

אשר  ורבינו כלל , חכמות שום בלי הצדיק של  הקדושות עצותיו את  מקיים אשר ופשוט,

מ הרנ "ת הסקתמערכת תכט ְְֲֲִֶֶַַַַ

 תקסד

˙"‰BÓ עׂשרה יֹום קדׁש, ׁשּבת ּבערב  ּברסלב ּבעיר ּכּידּוע  הסּתּלק ¬««ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ואף קדׁש; ׁשּבת ּבמ ֹוצאי לקב ּורה והּובא תר"ה, ׁשנת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבטבת

קדם  ע ֹוד י ֹום, מ ּבעֹוד הּקבּורה לעׂשֹות להזּדרז יכֹולין ׁשהי ּו ּפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹעל

ר ּבנּו ּבית ּכמנהג  נֹוהגין הי ּו מֹוהרנ"ת ׁשּבבית אף (ועל הּׁשּבת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּכניסת

הּלילה  קדם ׁשעתים ׁשּבת ׁשל נרֹות ׁשּידע ּוטו להדליק  ׁשּמחמת אּלא ,( ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מ ֹוהרנ "ת  ּפעם ׁשאמר ׁשלֹומנּו „ÌÚטז אנׁשי ÔeÙ ˙Úc‰ eMÈ Ú„" ְְֲֵֵֶַַַַַַָ∆ƒ«««∆

‡c C‡ ÊÈ‡ ÔÚÓ Úa‡ ,ËÙ ‡ ÔÈBL ÊÈ‡ ÔÚÓ ˙ÚLa elÙ‡ ,ÌÏBÚ»¬ƒƒ¿«∆ƒ«ƒ¿»»∆∆ƒ»»
"˜ ÔÈ‡ ÈÂÂ ÚÒÚ‚ ÚÓ ˙Úc‰ eMÈ Ú„ CÈB‡ ÊÈ‡ יּׁשּוב"  ƒ∆ƒ«««∆¿∆∆ƒƒ≈∆ִ

היֹות  מק ֹום מ ּכל  נפטר, ּכבר ׁשהאדם ּבעת אפּלּו העֹולם, ּבזה ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּדעת

י ֹותר ּגדֹול ּדעּתֹו יּׁשּוב אזי  ּכאן עדין נמצא  וה ּוא נקּבר  א ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשעדין

הּנהּוגה  הּזריזּות ּכדר הזּדרז ּו א ּכן על  ה ּקבּורה" אחרי  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאׁשר 

נפטרים  .יז ּבׁשאר  ְְִִִָָ

שהוא האדם  שזה  אותנו מלמד הוא השלימות , בתכלית  'פראסטיק' של  זאת  למעלה זכה

חשוב  הדבר זה   'פראסטיק' כן גם  רוחו בעיני הוא זה עם ויחד וקדוש, צדיק איש

בענייני גם חכמות  שלומנו אנשי  בלב להכניס רוצה דבר' וה 'בעל למעלה. שם  מאוד מאוד 

תמימות של דרך  רק היא שדרכו ז"ל, רבינו של  האמיתי  החן  את מהם  לאבד ז "ל , רבינו

לתפילה השנה  ראש בתפילת שכשמגיעים  אומרים היו שלומנו ואנשי בלבד. ופשיטות 

 וכו'" איתן אהבת  לנו יזכור  הקדוש,"עוד רבינו על התם" "ובזכות בתיבות  מכוונים היו

שאף ט), (מעשה ותם  מחכם במעשה  מעשיות' ב'סיפורי  ממנו המבואר תם ' ה 'איש שהוא

המשיך  כן פי  על אף  וכו', השרים  כל  על גדול  שר  ונהיה  לשונות  ידע ה'תם ' שזה  פי  על 

"  למעלה שם מאוד חשוב הדבר וזה  ובפשיטות, בתמימות רק אנזערע להתנהג ְְְֶֶֶפלעגן 

איז  וואס ם דער איז דאס רי'ן , דעם  אינזין מען האט הם ' 'בזכת  יי זאגן , ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלייט

אלעס  האט ער לנת , געקענט ין  דא האט ער מיניסטער, גריסער דער ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָגעווארן 

גריס" זייער איז דאס פיטת', 'תמימת  נאר זי ער האט געפירט אער .געקענט, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

(רל"י ).

ש"א .טו. סימן א ' חלק לעיל ראה

בהערה .טז. קי"ז  סימן לעיל וראה  שם , עיין קס"א, סימן ג ' חלק להלן 

סימןיז. יו"ד שו"ע  (ראה גדולים אצל מזדרזין  שאין הפוסקים בדברי המבואר  מלבד וזאת 



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תל

ÏÈÏe הּצמּוד ה ּכנסת ּבבית  ׁשּבת קּבלת ׁשלֹומנּו אנׁשי התּפללּו ׁשּבת ¿≈ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הרב אהרן ורּבי מּנח , היה ׁשּׂשם מֹוהרנ"ת ׁשל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלחדרֹו

לאנ ׁשי אהרן ר ּבי אז  ואמר ע ּמהם; הּוא ּגם ׁשּבת קּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמּברסלב 

‰‡Ëׁשלֹומנ ּו: Èa Ú„ ÔÚÂÂ ˙ÚLa ,ËÒe‡ÂÂÚ‚ ÚÏ‡ ÈÓ Ôa‡‰ Ò‡„" ְֵ»»¿ƒ«∆∆¿¿ƒ¿«∆∆∆ƒ»
ÂÈ„È ˙‡ ‰LÓ CÓÒ Èk ‰ÓÎÁ Áe ‡ÏÓ Ôe Ôa ÚLB‰ÈÂ' Ë‚‡ÊÚ‚∆»¿ƒÀ«ƒ»≈«»¿»ƒ»«…∆∆»»

'ÂÈÏÚ"!ËÈÈÓÚ‚ ÌÈ‡ Ú Ë‡‰ׁשאר ּגם (הינּו ּכּלנּו ידענּו "זאת »»»∆ƒ∆≈¿ְְְַַַָָָֹֻ

רּבנּו ׁשאמר  ׁשּבעת ר ּבנּו), ז)ּתלמידי  סי' תנינא הּפס ּוק (בליקוטי (דברים את ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ט) עליו'לד ידיו את מׁשה  סמ ּכי חכמה רּוח מלא נּון ּבן ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ'ויהֹוׁשע

מֹוהרנ"ת!" על ּבזה הת ּכּון  ע ֹוד:יח ואמר  ;ÔÚÓe˜Ú‚ ÊÈ‡ Ú" ְְֲִֵֶַַַַַָָ∆ƒ∆∆
"ÚÏ‡ ÔeÙ ÚÒÚa ËÎ‡ÓÚ‚ Ôe‡  ÚÏ‡ ÔeÙ ÚËÚtLהתקרב "הּוא ¿∆∆«∆∆«¿∆∆«∆ְִֵָ

וכּו' מּכּלנּו" יֹותר טֹוב ועׂשה והצליח  ּכּלנּו יצחק :יטאחרי לוי (רבי ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻֻ

נחמן) ב"ר אברהם מרבי שמעה

תקסה

eBÓחליֹו מהתּגּברּות ּכלל ידע וא ּבאּומאן, ּדר ׁשהיה נפּתלי רּבי  ≈ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּבת  ליל  ּבאֹותֹו ראה ּבֹו, מת אׁשר  מ ֹוהרנ "ת ׁשל  ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹון

ּוׁשאלֹו: מהרה, רץ ׁשּמֹוהרנ"ת אי eËÒÙÈBÏ?"ּבחלֹומ ֹו ÔÈ‰‡ e‡ÂÂ" ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָ¿«ƒ¿¿
מ ֹוהרנ"ת: לֹו והׁשיב רץ?", הּנ ‚ÈÏ"להיכן ?CÈ‡""!Ô'Èa Ìeˆ CÈ ְְְֲִִֵֵַַָָƒ¿«∆ƒ

באו  שלא  אף הקבר' 'חיבוט של עונש אין צדיקים  שאצל מובא  גם שם ); ובש"ך  ס"ב שנ "ז

(רל"י ). כג). הקדמה הגלגולים שער  (עיין  יום  באותו לקבורה 

חנוכהיח. בשבת נאמרה  ינהגם " מרחמם  "כי  הפסוק על  ז ' סימן  תנינא בליקוטי  התורה

סמיכת את רבינו בה  ורימז  ז"ל, הקדוש רבינו של  חייו לימי האחרונה השנה היא תק"ע , שנת

ט"ו  אות  ו' סימן  קמא ליקוטי לחכמה' ב'פרפראות בזה עוד ועיין  ז "ל ; מוהרנ"ת על  ידיו

והלאה . קנ"א מסימן לעיל הסמיכה', וידי הכתיבה  'ידי  ובערך  י"ח; י"ז  אותיות  ס"א וסימן 

תקס"ב,יט. אלול בחודש לברסלב, רבינו של כניסתו לאחר  תיכף לרבינו התקרב מוהרנ "ת 

במעדוועדיווקע בהיותו עוד אליו התקרבו מרביתם  אשר  רבינו, שבתלמידי מהצעירים  והיה 

(רל"י ). ובזלאטיפאליע.

מ הרנ "ת הסקתמערכת תלאְְֲֲִֶֶַַַַ

ׁשּמרּמזים  הבין ּכי נפ ּתלי , רּבי  מאד מּזה ודאג רּבנּו!"; אל יׁשר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ"אני?

מ ֹוהרנ"ת: הסּתּלקּות אֹודֹות ּבחלֹום ְְֲֲִַַַַלֹו

‰È‰,נפּתלי רּבי ׁשל זה חלֹומ ֹו מענין  מדּבר נחמן רּבי ּבן אברהם רּבי »»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּקדֹוׁש רּבנ ּו אל ולבֹוא להז ּדרז  מֹוהרנ"ת ׁשּזכה אי ר ֹואים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמּזה

הּקב ּורה  לפני ּבמֹוצאיכ עֹוד לּמחרת, רק ּכאמ ּור  היתה קב ּורתֹו ׁשהרי  , ְְְְְֲֳִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ַָׁשּבת.

Ìb להיֹות מֹוהרנ"ת זכה  ּכׁשהתקרב  ּומ ּיד ׁשּתכף אֹומר אברהם ר ּבי היה «ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

זּולת  ּדבר ּובעצמּותֹו ּבמהּותֹו הֹותיר ׁשּלא רּבנ ּו", אל "י ׁשר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבבחינת

ּבעלמא  ׁשם, ּגם ּכן  ועל ודע ּתֹו, מח ֹו ּכל  נתּון  היה ולזה  מרּבנ ּו, ּׁשּקּבל ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמה

רּבנּו"! אל "יׁשר מּיד ליל זכה ÂÈiÁaכא דקׁשֹוט, ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ Ô˙ Èa" ְִִֵֵֵֶַָָָָָ∆ƒ»»ƒ∆∆¿«»
Ë‡‰ Ú Ôe‡ ,CÈÈÏ‚ Ô'Èa Ìeˆ ıÏ‡ Ôe‡ Èa Ú„ ‡ ,'Ô'Èa Ìeˆ CÈÈÏ‚'¿«∆ƒ»∆∆ƒ«¿∆ƒ¿«∆»

Ú„ ÛÈB‡ ‡„ ‡ÏÈnÓ ,Ô'Èa ÌÚ„ ıeÁ ËLÈ‡‚ CÈÊ ÈÈa ËÊ‡ÏÚ‚ ËLÈƒ¿∆»¿«ƒ»¿ƒ¿∆∆ƒƒ≈»»∆
ÔÚ‚‡‚Ú‚ CÈB‡ ÔË‡„ Ú ÊÈ‡ ,Èa Ú„ ÔÚÂÂÚ‚ ÁÓ Ú„ ÊÈ‡ ËÏÚÂÂ∆¿ƒ∆…«∆∆∆∆ƒƒ∆»¿¿∆«¿∆

"!'Ô'Èa Ìeˆ CÈÈÏ‚':(נחמן ב"ר אברהם מרבי שמעה יצחק לוי (רבי ¿«∆ƒ

לזשעריןכ. לנסוע  למוהרנ "ת  רבינו שציווה  מזשערין', יהושע 'רבי  בערך  להלן וראה

רבי יוכל זה שם  באמצעות  אשר  אותיות, שש של שם  עם  פיתקא יהושע  לרבי ולמסור 

עם  מוהרנ "ת  וכשדיבר זה, שם בזכרונו שם  ומוהרנ"ת הסתלקותו; אחר  לרבינו לבוא יהושע 

רבינו: לו אמר לרבינו, ענייניו כל לספר דרכו היה  כן  כי  לו, שמסר  השמות בעניין  רבינו

יר" פאר ניט איז הפיתקא ."דאס תוכן  את  מוהרנ "ת  שכח ומיד  עבורך " לא  "זה   ְִִִַָ

יצטרך  לא למעלה שגם  לו ואומר  מרמז  רבינו שהיה כמו שזהו זה  על  אומר  היה ומוהרנ"ת

(רל"י ). לרבינו. לבוא  יוכל  מבלעדיהם  גם  כי  לשמות , להזדקק

בה,כא. ודביק באורייתא דאשתדל  דמאן  שמענא  אנא "אמר: ל"ט: דף שמיני  בזוהר  ועיין 

בה, קליה ארים  אלא בלחישו, לה לחיש ולא בפומיה, אשתמע  דאורייתא מילה  וההיא

רינה לארמא תקרא ', הומיות 'בראש כא) א  (משלי דכתיב קלא, לארמא בעיא , הכי דאורייתא

השירים  (שיר  הטוב' 'כיין  בלחישו, ולא  תרונה'), בחוץ 'חכמות  כתיב מינה (דלעיל דאורייתא

לדודי 'הולך עלמא , מהאי יפוק כד קלא  לארמא  עתיד והוא שתיק, דלא  טב כחמר  י) ז

וכו'". בידוי  דימחי ישתכח ולא  ולשמאלא , לימינא יסטי  דלא  (שם) למישרים '



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תל

ÏÈÏe הּצמּוד ה ּכנסת ּבבית  ׁשּבת קּבלת ׁשלֹומנּו אנׁשי התּפללּו ׁשּבת ¿≈ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הרב אהרן ורּבי מּנח , היה ׁשּׂשם מֹוהרנ"ת ׁשל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלחדרֹו

לאנ ׁשי אהרן ר ּבי אז  ואמר ע ּמהם; הּוא ּגם ׁשּבת קּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמּברסלב 

‰‡Ëׁשלֹומנ ּו: Èa Ú„ ÔÚÂÂ ˙ÚLa ,ËÒe‡ÂÂÚ‚ ÚÏ‡ ÈÓ Ôa‡‰ Ò‡„" ְֵ»»¿ƒ«∆∆¿¿ƒ¿«∆∆∆ƒ»
ÂÈ„È ˙‡ ‰LÓ CÓÒ Èk ‰ÓÎÁ Áe ‡ÏÓ Ôe Ôa ÚLB‰ÈÂ' Ë‚‡ÊÚ‚∆»¿ƒÀ«ƒ»≈«»¿»ƒ»«…∆∆»»

'ÂÈÏÚ"!ËÈÈÓÚ‚ ÌÈ‡ Ú Ë‡‰ׁשאר ּגם (הינּו ּכּלנּו ידענּו "זאת »»»∆ƒ∆≈¿ְְְַַַָָָֹֻ

רּבנּו ׁשאמר  ׁשּבעת ר ּבנּו), ז)ּתלמידי  סי' תנינא הּפס ּוק (בליקוטי (דברים את ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ט) עליו'לד ידיו את מׁשה  סמ ּכי חכמה רּוח מלא נּון ּבן ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ'ויהֹוׁשע

מֹוהרנ"ת!" על ּבזה הת ּכּון  ע ֹוד:יח ואמר  ;ÔÚÓe˜Ú‚ ÊÈ‡ Ú" ְְֲִֵֶַַַַַָָ∆ƒ∆∆
"ÚÏ‡ ÔeÙ ÚÒÚa ËÎ‡ÓÚ‚ Ôe‡  ÚÏ‡ ÔeÙ ÚËÚtLהתקרב "הּוא ¿∆∆«∆∆«¿∆∆«∆ְִֵָ

וכּו' מּכּלנּו" יֹותר טֹוב ועׂשה והצליח  ּכּלנּו יצחק :יטאחרי לוי (רבי ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻֻ

נחמן) ב"ר אברהם מרבי שמעה

תקסה

eBÓחליֹו מהתּגּברּות ּכלל ידע וא ּבאּומאן, ּדר ׁשהיה נפּתלי רּבי  ≈ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּבת  ליל  ּבאֹותֹו ראה ּבֹו, מת אׁשר  מ ֹוהרנ "ת ׁשל  ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹון

ּוׁשאלֹו: מהרה, רץ ׁשּמֹוהרנ"ת אי eËÒÙÈBÏ?"ּבחלֹומ ֹו ÔÈ‰‡ e‡ÂÂ" ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָ¿«ƒ¿¿
מ ֹוהרנ"ת: לֹו והׁשיב רץ?", הּנ ‚ÈÏ"להיכן ?CÈ‡""!Ô'Èa Ìeˆ CÈ ְְְֲִִֵֵַַָָƒ¿«∆ƒ

באו  שלא  אף הקבר' 'חיבוט של עונש אין צדיקים  שאצל מובא  גם שם ); ובש"ך  ס"ב שנ "ז

(רל"י ). כג). הקדמה הגלגולים שער  (עיין  יום  באותו לקבורה 

חנוכהיח. בשבת נאמרה  ינהגם " מרחמם  "כי  הפסוק על  ז ' סימן  תנינא בליקוטי  התורה

סמיכת את רבינו בה  ורימז  ז"ל, הקדוש רבינו של  חייו לימי האחרונה השנה היא תק"ע , שנת

ט"ו  אות  ו' סימן  קמא ליקוטי לחכמה' ב'פרפראות בזה עוד ועיין  ז "ל ; מוהרנ"ת על  ידיו

והלאה . קנ"א מסימן לעיל הסמיכה', וידי הכתיבה  'ידי  ובערך  י"ח; י"ז  אותיות  ס"א וסימן 

תקס"ב,יט. אלול בחודש לברסלב, רבינו של כניסתו לאחר  תיכף לרבינו התקרב מוהרנ "ת 

במעדוועדיווקע בהיותו עוד אליו התקרבו מרביתם  אשר  רבינו, שבתלמידי מהצעירים  והיה 

(רל"י ). ובזלאטיפאליע.

מ הרנ "ת הסקתמערכת תלאְְֲֲִֶֶַַַַ

ׁשּמרּמזים  הבין ּכי נפ ּתלי , רּבי  מאד מּזה ודאג רּבנּו!"; אל יׁשר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ"אני?

מ ֹוהרנ"ת: הסּתּלקּות אֹודֹות ּבחלֹום ְְֲֲִַַַַלֹו

‰È‰,נפּתלי רּבי ׁשל זה חלֹומ ֹו מענין  מדּבר נחמן רּבי ּבן אברהם רּבי »»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּקדֹוׁש רּבנ ּו אל ולבֹוא להז ּדרז  מֹוהרנ"ת ׁשּזכה אי ר ֹואים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמּזה

הּקב ּורה  לפני ּבמֹוצאיכ עֹוד לּמחרת, רק ּכאמ ּור  היתה קב ּורתֹו ׁשהרי  , ְְְְְֲֳִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ַָׁשּבת.

Ìb להיֹות מֹוהרנ"ת זכה  ּכׁשהתקרב  ּומ ּיד ׁשּתכף אֹומר אברהם ר ּבי היה «ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

זּולת  ּדבר ּובעצמּותֹו ּבמהּותֹו הֹותיר ׁשּלא רּבנ ּו", אל "י ׁשר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבבחינת

ּבעלמא  ׁשם, ּגם ּכן  ועל ודע ּתֹו, מח ֹו ּכל  נתּון  היה ולזה  מרּבנ ּו, ּׁשּקּבל ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמה

רּבנּו"! אל "יׁשר מּיד ליל זכה ÂÈiÁaכא דקׁשֹוט, ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ Ô˙ Èa" ְִִֵֵֵֶַָָָָָ∆ƒ»»ƒ∆∆¿«»
Ë‡‰ Ú Ôe‡ ,CÈÈÏ‚ Ô'Èa Ìeˆ ıÏ‡ Ôe‡ Èa Ú„ ‡ ,'Ô'Èa Ìeˆ CÈÈÏ‚'¿«∆ƒ»∆∆ƒ«¿∆ƒ¿«∆»

Ú„ ÛÈB‡ ‡„ ‡ÏÈnÓ ,Ô'Èa ÌÚ„ ıeÁ ËLÈ‡‚ CÈÊ ÈÈa ËÊ‡ÏÚ‚ ËLÈƒ¿∆»¿«ƒ»¿ƒ¿∆∆ƒƒ≈»»∆
ÔÚ‚‡‚Ú‚ CÈB‡ ÔË‡„ Ú ÊÈ‡ ,Èa Ú„ ÔÚÂÂÚ‚ ÁÓ Ú„ ÊÈ‡ ËÏÚÂÂ∆¿ƒ∆…«∆∆∆∆ƒƒ∆»¿¿∆«¿∆

"!'Ô'Èa Ìeˆ CÈÈÏ‚':(נחמן ב"ר אברהם מרבי שמעה יצחק לוי (רבי ¿«∆ƒ

לזשעריןכ. לנסוע  למוהרנ "ת  רבינו שציווה  מזשערין', יהושע 'רבי  בערך  להלן וראה

רבי יוכל זה שם  באמצעות  אשר  אותיות, שש של שם  עם  פיתקא יהושע  לרבי ולמסור 

עם  מוהרנ "ת  וכשדיבר זה, שם בזכרונו שם  ומוהרנ"ת הסתלקותו; אחר  לרבינו לבוא יהושע 

רבינו: לו אמר לרבינו, ענייניו כל לספר דרכו היה  כן  כי  לו, שמסר  השמות בעניין  רבינו

יר" פאר ניט איז הפיתקא ."דאס תוכן  את  מוהרנ "ת  שכח ומיד  עבורך " לא  "זה   ְִִִַָ

יצטרך  לא למעלה שגם  לו ואומר  מרמז  רבינו שהיה כמו שזהו זה  על  אומר  היה ומוהרנ"ת

(רל"י ). לרבינו. לבוא  יוכל  מבלעדיהם  גם  כי  לשמות , להזדקק

בה,כא. ודביק באורייתא דאשתדל  דמאן  שמענא  אנא "אמר: ל"ט: דף שמיני  בזוהר  ועיין 

בה, קליה ארים  אלא בלחישו, לה לחיש ולא בפומיה, אשתמע  דאורייתא מילה  וההיא

רינה לארמא תקרא ', הומיות 'בראש כא) א  (משלי דכתיב קלא, לארמא בעיא , הכי דאורייתא

השירים  (שיר  הטוב' 'כיין  בלחישו, ולא  תרונה'), בחוץ 'חכמות  כתיב מינה (דלעיל דאורייתא

לדודי 'הולך עלמא , מהאי יפוק כד קלא  לארמא  עתיד והוא שתיק, דלא  טב כחמר  י) ז

וכו'". בידוי  דימחי ישתכח ולא  ולשמאלא , לימינא יסטי  דלא  (שם) למישרים '



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תלב 

 תקסו

ÈÁ‡ ׁשּבאּומאן ׁשל ֹומנּו אנׁשי ולׁשאר נפּתלי רּבי  למ ֹורנ ּו ּכׁשּנֹודע  ׁשּבת, «¬≈ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ואמר: נפּתלי ר ּבי נענה מ ֹוהרנ"ת, L‡מ ּפטירת C‡ a‡‰ CÈ‡" ְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָƒ»»…
ËÈÓ Ë‚ÚÊÚ‚ ÔÈBL CÈÊ Ú Ë‡‰ Ò‡„ Ê‡ ,Ôˆ‡Ë ÔÈÈÊ ÛÈB‡ Ô‰ÚÊÚ‚ ‰M‰«»»∆∆¿««¿¿«»»∆ƒ∆∆¿¿ƒ

"Êe‡ ׁשּבזה עּמנ ּו, ׁשרקד ּברּקּוד ֹו הבחנּתי ה ּׁשנה ראׁש ּבמ ֹוצאי "ּכבר  ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

נֹוראה: ּבהתלהבּות אז רקד מֹוהרנ"ת מאּתנּו"; נפרד ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָהּוא

 תקסז

CÏ‰Óa ּתלמיד אהרן, ר ּבי הרב  ּגם ללּוֹותֹו הל מ ֹוהרנ "ת , ׁשל  הלויתֹו ¿«¬«ְְְֲֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ּדברסלב והרב  ׁשּבחּוהּוכבר ּבנּו אׁשר  ׁשלֹומנּו אנׁשי ׁשאר וכן  , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

חברכג ּכּנהּוג  ותלמיד מהּגדֹולים אחד ׁשהיה ּבלעכער, לייּב מאיר ור ּבי ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

זה: ּבׁשבח  ׁשּבחֹו  eÈ„;למֹוהרנ"ת Ú'˙Ó‡ Ô‡ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ Ò‡„ Ë‡" ְְְֲִֶֶַַַ»»ƒ∆∆«∆∆∆
"!„eÈ ‡ ÔÈÈÊ Û‡„ ÈBÊ‡ Ë‡יהּודי צרי ּכ אמּתי; יהּודי  היה "זה  »««¿««ְְֲִִִִִֶָָָָ

ְִלהי ֹות!".

‰È‰LÎeרּבי ׁשל ּתלמידֹו (ׁשהיה נחמן  רּבי ּבן אברהם ר ּבי זאת מס ּפר ¿∆»»ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

הּׁשבח ׁשּזהּו ואֹומר מדּגיׁש היה הּנגלה), ּבלּמּוד לייּב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמאיר 

לׁשּבח ֹו ּדהינּו אמּתי", "יהּודי ׁשה ּוא יהּודי, על  לֹומר ׁשּיׁש ּביֹותר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּגדֹול

ביתו,כב. דרך  המיטה שיעבירו וביקש לילך, הרב בכוח היה  שלא האומרים  שישנם ומה

שבח איזה  אודות  שמענו לא  כן  כמו כלל . נכון איננו זה סיפור   וכו' מאוד אז מאויים והיה 

(רל"י ). מוהרנ"ת. את הרב אז ששיבח מיוחד

דבר ,כג. באיזה שיבחו בפרטיות שלומנו מאנשי אחד שכל אלא וכיוצא, הספדים עשו לא

(רל"י ); הנפטר. על  שמדברים  הדברים  את לשמוע  בא  הוא  ברוך שהקדוש חז "ל אמרו כי 

"אחרי תשע"ה: סימן  ג' בחלק להלן 'לשבחוראה מוהרנ "ת : אמר מעשיות' ה 'סיפורי  הדפסת 

הסתלקותי אחר  שיאמרו לי יהיה סריגדול דעם געדרקט האט וואס דעם  מען  טראגט ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָ'דא

קיים מעת ' וכן  מעשיות '''; 'סיפורי  הספר את  שהדפיס זה  את נושאים זו בלוויה  'כאן   ֲִַ

טולטשינער ". נחמן רבי

מ הרנ "ת הסקתמערכת תלג ְְֲֲִֶֶַַַַ

 ּונק ּדה  נקּדה ּבכל לּה ׁשּזכה האמת מּדת „Úאֹודֹות ÊÈ‡ Ò‡„" ְְְֱִֶֶַָָָָָָָֻֻ»ƒ∆
"!ÁL ÚËÒÚ‚:(נחמן ב"ר אברהם מרבי שמעה יצחק לוי (רבי ¿∆¿∆∆«

תקסח

eÊÁLk הּלבנה את לק ּדׁש אז  ויכלּו הּׁשמים , התּבהרּו מ ֹוהרנ "ת מ ּקבּורת ¿∆»¿ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ

הּׁשמים  מכ ּסים החרף ימי ּברב  ּכי לפלא, הּדבר והיה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻּכּדין

ז "ל  ר ּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבחינת ׁשּזה ּבזה ׁשל ֹומנּו אנׁשי ורּמז ּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבעבים;

עה.) בתרא ּבחינת (בבא הּוא מֹוהרנ"ת ׁשּכן לבנה ", ּכפני יהֹוׁשע "ּפני  :ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

נּון  ּבן יהֹוׁשע ׁשּנכלל ּכפי הּקדֹוׁש ּבר ּבנּו להּכלל זכה  הּוא ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻיהֹוׁשע,

הּׁשלֹום  עליו מׁשה :כדּברּבֹו ְֶַַָָָֹ

תקסט

‰ חלקֹות ׁשּתי ּובחר הׁשּתּדל ּדברסלב , והרב  ר ּבנּו ּתלמיד אהרן, רּבי »«ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

עב ּור ֹו האחת ּברסלב, ׁשּבעיר  החּיים ּבית  ּבאמצע צמּודֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָקבר

אריכּות  לאחר ׁשניהם ׁשם ׁשּיּטמנּו מנת על מֹוהרנ"ת, עבּור  ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָוהּׁשנ ּיה 

ְֵֶימיהם.

יו"ד כד . ליום "אור  א ': סימן  ותבונה ' וב'חכמה י"ד; מפתח  כ"ב סימן הליקוטים ' 'ביאור ראה 

החמישים  שנת  מתחיל אשר ז"ל מוהרנ "ת  מורנו של  צייט יאר לפ "ק, ד'ת' נ'ר' טבת 

בלילה לקדשה הנה) עד שהיתה (מהתכסותה  הלבנה  אור בהתגלות  הקדוש, מהסתלקותו

הנו"ן שנת  למאור  תלמידו מאור שנתעלה והיום  הלילה  הוא  כי ונזכרתי  נתעוררתי  הזאת,

ליקוטי 'שנים ', בחינת  שהם והשגות  מקיפים  (שיש הקדושים מדבריו כמובן השנים בתקופת 

סוטה (ראה  ז "ל  רבותינו המאמר בדבר  מהם שמובן  מה  ליבי אל שמתי  ועוד ז '). סימן  תנינא 

צד  (תהלים  מרעים' עם לי  יקום  'מי וי, קוב"ה : צווח השלום  עליו רבינו משה  מית 'כד יג:)

שם ), עיין ג', חלק אור' 'כוכבי  בספר (שהבאתי פה  בעל  הקדושים  מדבריו המובן  ועפ "י טז)',

וה התלמיד אודות  על  מבואר [ל נראה שנתייחד ה 'פתלי נ 'ן ב 'מד שהוא  'לבנה '), (אותיות  'ירץ]

אותיותיו"דל  הם וביחד שברבו, 'לי 'ב'י 'נ'ה'המחשבה שבצירוף והלבנה  החמה (כייחוד

שם ), עיין הנ "ל, חז "ל  המאמר  שבעניין  צ "א  סימן תנינא  ליקוטי וכו'' 'וידבר  בהתורה המובא

שם. עיין  וכו'", הקדושים תלמידיו כל משאר למעלה 



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תלב 

 תקסו

ÈÁ‡ ׁשּבאּומאן ׁשל ֹומנּו אנׁשי ולׁשאר נפּתלי רּבי  למ ֹורנ ּו ּכׁשּנֹודע  ׁשּבת, «¬≈ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ואמר: נפּתלי ר ּבי נענה מ ֹוהרנ"ת, L‡מ ּפטירת C‡ a‡‰ CÈ‡" ְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָƒ»»…
ËÈÓ Ë‚ÚÊÚ‚ ÔÈBL CÈÊ Ú Ë‡‰ Ò‡„ Ê‡ ,Ôˆ‡Ë ÔÈÈÊ ÛÈB‡ Ô‰ÚÊÚ‚ ‰M‰«»»∆∆¿««¿¿«»»∆ƒ∆∆¿¿ƒ

"Êe‡ ׁשּבזה עּמנ ּו, ׁשרקד ּברּקּוד ֹו הבחנּתי ה ּׁשנה ראׁש ּבמ ֹוצאי "ּכבר  ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

נֹוראה: ּבהתלהבּות אז רקד מֹוהרנ"ת מאּתנּו"; נפרד ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָהּוא

 תקסז

CÏ‰Óa ּתלמיד אהרן, ר ּבי הרב  ּגם ללּוֹותֹו הל מ ֹוהרנ "ת , ׁשל  הלויתֹו ¿«¬«ְְְֲֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ּדברסלב והרב  ׁשּבחּוהּוכבר ּבנּו אׁשר  ׁשלֹומנּו אנׁשי ׁשאר וכן  , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

חברכג ּכּנהּוג  ותלמיד מהּגדֹולים אחד ׁשהיה ּבלעכער, לייּב מאיר ור ּבי ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

זה: ּבׁשבח  ׁשּבחֹו  eÈ„;למֹוהרנ"ת Ú'˙Ó‡ Ô‡ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ Ò‡„ Ë‡" ְְְֲִֶֶַַַ»»ƒ∆∆«∆∆∆
"!„eÈ ‡ ÔÈÈÊ Û‡„ ÈBÊ‡ Ë‡יהּודי צרי ּכ אמּתי; יהּודי  היה "זה  »««¿««ְְֲִִִִִֶָָָָ

ְִלהי ֹות!".

‰È‰LÎeרּבי ׁשל ּתלמידֹו (ׁשהיה נחמן  רּבי ּבן אברהם ר ּבי זאת מס ּפר ¿∆»»ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

הּׁשבח ׁשּזהּו ואֹומר מדּגיׁש היה הּנגלה), ּבלּמּוד לייּב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמאיר 

לׁשּבח ֹו ּדהינּו אמּתי", "יהּודי ׁשה ּוא יהּודי, על  לֹומר ׁשּיׁש ּביֹותר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּגדֹול

ביתו,כב. דרך  המיטה שיעבירו וביקש לילך, הרב בכוח היה  שלא האומרים  שישנם ומה

שבח איזה  אודות  שמענו לא  כן  כמו כלל . נכון איננו זה סיפור   וכו' מאוד אז מאויים והיה 

(רל"י ). מוהרנ"ת. את הרב אז ששיבח מיוחד

דבר ,כג. באיזה שיבחו בפרטיות שלומנו מאנשי אחד שכל אלא וכיוצא, הספדים עשו לא

(רל"י ); הנפטר. על  שמדברים  הדברים  את לשמוע  בא  הוא  ברוך שהקדוש חז "ל אמרו כי 

"אחרי תשע"ה: סימן  ג' בחלק להלן 'לשבחוראה מוהרנ "ת : אמר מעשיות' ה 'סיפורי  הדפסת 

הסתלקותי אחר  שיאמרו לי יהיה סריגדול דעם געדרקט האט וואס דעם  מען  טראגט ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָ'דא

קיים מעת ' וכן  מעשיות '''; 'סיפורי  הספר את  שהדפיס זה  את נושאים זו בלוויה  'כאן   ֲִַ

טולטשינער ". נחמן רבי

מ הרנ "ת הסקתמערכת תלג ְְֲֲִֶֶַַַַ

 ּונק ּדה  נקּדה ּבכל לּה ׁשּזכה האמת מּדת „Úאֹודֹות ÊÈ‡ Ò‡„" ְְְֱִֶֶַָָָָָָָֻֻ»ƒ∆
"!ÁL ÚËÒÚ‚:(נחמן ב"ר אברהם מרבי שמעה יצחק לוי (רבי ¿∆¿∆∆«

תקסח

eÊÁLk הּלבנה את לק ּדׁש אז  ויכלּו הּׁשמים , התּבהרּו מ ֹוהרנ "ת מ ּקבּורת ¿∆»¿ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ

הּׁשמים  מכ ּסים החרף ימי ּברב  ּכי לפלא, הּדבר והיה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻּכּדין

ז "ל  ר ּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבחינת ׁשּזה ּבזה ׁשל ֹומנּו אנׁשי ורּמז ּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבעבים;

עה.) בתרא ּבחינת (בבא הּוא מֹוהרנ"ת ׁשּכן לבנה ", ּכפני יהֹוׁשע "ּפני  :ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

נּון  ּבן יהֹוׁשע ׁשּנכלל ּכפי הּקדֹוׁש ּבר ּבנּו להּכלל זכה  הּוא ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻיהֹוׁשע,

הּׁשלֹום  עליו מׁשה :כדּברּבֹו ְֶַַָָָֹ

תקסט

‰ חלקֹות ׁשּתי ּובחר הׁשּתּדל ּדברסלב , והרב  ר ּבנּו ּתלמיד אהרן, רּבי »«ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

עב ּור ֹו האחת ּברסלב, ׁשּבעיר  החּיים ּבית  ּבאמצע צמּודֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָקבר

אריכּות  לאחר ׁשניהם ׁשם ׁשּיּטמנּו מנת על מֹוהרנ"ת, עבּור  ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָוהּׁשנ ּיה 

ְֵֶימיהם.

יו"ד כד . ליום "אור  א ': סימן  ותבונה ' וב'חכמה י"ד; מפתח  כ"ב סימן הליקוטים ' 'ביאור ראה 

החמישים  שנת  מתחיל אשר ז"ל מוהרנ "ת  מורנו של  צייט יאר לפ "ק, ד'ת' נ'ר' טבת 

בלילה לקדשה הנה) עד שהיתה (מהתכסותה  הלבנה  אור בהתגלות  הקדוש, מהסתלקותו

הנו"ן שנת  למאור  תלמידו מאור שנתעלה והיום  הלילה  הוא  כי ונזכרתי  נתעוררתי  הזאת,

ליקוטי 'שנים ', בחינת  שהם והשגות  מקיפים  (שיש הקדושים מדבריו כמובן השנים בתקופת 

סוטה (ראה  ז "ל  רבותינו המאמר בדבר  מהם שמובן  מה  ליבי אל שמתי  ועוד ז '). סימן  תנינא 

צד  (תהלים  מרעים' עם לי  יקום  'מי וי, קוב"ה : צווח השלום  עליו רבינו משה  מית 'כד יג:)

שם ), עיין ג', חלק אור' 'כוכבי  בספר (שהבאתי פה  בעל  הקדושים  מדבריו המובן  ועפ "י טז)',

וה התלמיד אודות  על  מבואר [ל נראה שנתייחד ה 'פתלי נ 'ן ב 'מד שהוא  'לבנה '), (אותיות  'ירץ]

אותיותיו"דל  הם וביחד שברבו, 'לי 'ב'י 'נ'ה'המחשבה שבצירוף והלבנה  החמה (כייחוד

שם ), עיין הנ "ל, חז "ל  המאמר  שבעניין  צ "א  סימן תנינא  ליקוטי וכו'' 'וידבר  בהתורה המובא

שם. עיין  וכו'", הקדושים תלמידיו כל משאר למעלה 



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תלד 

‰p‰Â,ׁשלֹומנּו אנ ׁשי  ּומ ּגדֹולי מ ֹוהרנ "ת ּתלמיד  יהּודה, ר ּבי ּבן נתן רּבי  ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשאמר מ ֹוהרנ "ת מ ּפי ּפעם ËÙׁשמע ‡ ÔÈÙ Ce„ ËÚÂÂ ÔÚÓ Ê‡" ֲִִֶַַַַַַָָ«∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»
"‰BË ‡ ÌÈ‡ ‡Ù ÔÈÈÊ Ò‡„ ËÚÂÂ  ÈÓ Ce„ ּדר נפטר "ּכׁשּיעביר ּו  ¿ƒ∆»««ƒ«»ְְֲִִֶֶֶַָ

נפטר" לאֹותֹו ט ֹובה זה יהיה  ׁשל כה קברי וד ּבּור  ּדּבּור ׁשּכל ּומחמת , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

מ ֹוהרנ "ת  ׁשרצֹון מּדעּתֹו הבין  ּכן על אצל ֹו, וחביב  יקר היה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמֹוהרנ"ת

ּכזה  ּבאפן ּכי ּבאמצע, וא החּיים, ּבית ּבתח ּלת  דוקא קבּור להיֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה

ליגן  וועט נתן  ר ּבי ('אז  ּדר ּכֹו לעבר  מכרח יהיה נפטר ׁשּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהרי

אז  אּבער  נפטר , יעדן פירן   דּור ניׁשט  דא מען וועט פעלד, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָאינמיטן

מּוזן  נפטר יעדער דא וועט  פעלד פאר 'ן פארנט, ליגן וועט  נתן ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָרּבי

נתן!'). ר ּבי  דּור גיין  ְְִֵֶָָדּור

˙"‰BÓeּבמֹוצאי היתה וה ּקבּורה ּכּנ"ל, ׁשּבת ּבערב הסּתּלק ¬««ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשהרב יהּודה רּבי  ּבן  נתן ר ּבי ׁשּידע ּומחמת ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבת,

ּכגבר אזר ּכן על   מקֹומֹות ׁשני  ּכאמּור וקנה הׁשּתּדל אהרן  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹרּבי

עם  יחד הבּדלה אחר ּומּיד ּתכף ׁשּבת מֹוצאי  ּבזמן והזּדרז ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָחלציו

לתח ּלת  ּוכׁשה ּגיע ּו הח ּיים, ּבית לעבר  והלכּו קּדיׁשא', ה'חברה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאנׁשי

קבר חלקת ּדיקא זה ּבמקֹום ׁשם לכר ֹות עליהם צּוה החּיים  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבית

חפר ּו ואכן קבר!'); דעם אֹויס ּגראּבט ּדא ('אט  מֹוהרנ"ת ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָעב ּור 

את  טמנּו וׁשם  החּיים, לבית ּבּכניסה ׁשם קבר  יחּדיו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהכינ ּו

.כו מ ֹוהרנ "ת  ֲַַ

„Èt˜‰Â:ואמר מאד, אהרן  ר ּבי הרב  זה ÏÁBÓעל ËLÈ ÌÈ‡ ÏÚÂÂ CÈ‡" ¿ƒ¿ƒְְֲִֶַַַַַָָֹֹƒ∆ƒƒ¿≈
ÈÈa Ë‡‰ Ú ;È˙‡„ ‡ÓÏÚa ËLÈ Ôe‡ ÔÈ„‰ ‡ÓÏÚa ËLÈ ,ÔÈÈÊ«ƒ¿¿»¿»»≈ƒ¿¿»¿»¿»≈∆»«

אדם כה. יעבור אם שכן כל  בעבורו  טובה  זו הרי  מוהרנ"ת דרך  'נפטר' מעבירים  אם  "ומה 

 מוהרנ "ת !" דרך  'לעעדיגן ''חי' א  טבה א איז 'נפטר' א רד פירט מען אז דא מה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ"איז

טבה!" א ואי א (רל"י ).איז . ִַַַַָ

קנ"ד.כו. סימן ג ' חלק להלן  וראה

מ הרנ "ת הסקתמערכת תלה ְְֲֲִֶֶַַַַ

"!„ÈÈÙ ÔËe‚ Ô'˙Ó‡ Ô‡ ÔÚÓeÚ‚eˆ ÈÓ ּבעֹולם א לֹו אמחל "א  ƒ∆∆«¡∆¿¿«¿ְֶָָֹ

מחמת  א אמּתי!"; טֹוב ידיד מּמּני  לקח  הּוא הּבא; ּבע ֹולם וא ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּזה

רּבי ח ׁש א מאד , ּבעיניו חביב ּכאמּור ׁשהיה מ ֹוהרנ"ת ׁשל ה ּדּבּור  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹיקרת

הרב . לקפידת ּכלל ְְִִַַָָָָנתן 

ÌÈLהרב אהרן, רּבי ׁשל ּבנֹו ּכׁשּנפטר  תרכ"ח, אדר בי"ב  מ ּכן , לאחר »ƒְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

רּבי הרב אביו יד על  טמנּוהּו  ּדברסלב) (הרב לייּב הירׁש ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָרּבי 

מ ֹוהרנ"ת: עב ּור אביו  ׁשהכין הּנ"ל  הּקבר ּבחלקת ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹאהרן ,

 תקע

ÈL‡,מֹוהרנ"ת ׁשל  קבר ֹו סביב  ּפנ ּוי מקֹום מ ּתח ּלה הׁשאירּו ׁשלֹומנּו «¿≈ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ

והיּו קברֹו; על ּבתפ ּלה  ּולהׁשּתּטח ׁשם לעמד ׁשּיּוכלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכדי

ה'ּבית  ּבתחּלת ּכרצֹונ ֹו ּכאמּור נטמן  ׁשּמֹוהרנ"ת מחמת ׁשם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמׁשּתּטחים

אחרים  קברים ּבין לעבר יצטרכּו ׁשּמא ח ׁשׁשּו א ּכן על .כז החּיים ', ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבן  צבי ּדוד רּבי את האחד  הּצד מן ׁשם טמנּו תרע"ג ּבׁשנת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאמנם

ׁשהיה  מעׂשה ּפי  על  מֹוהרנ"ת, ּבן ׁשכנא נֹותרכח ר ּבי הּׁשני ּומהּצד , ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

ּפנּוי: ַָָהּמק ֹום

קבר כז. על להשתטח לא אף  הקברות, לבית פעם בשום הלך  לא נחמן  ב"ר  אברהם רבי 

שקבורים  מחמת וזאת  בהערה ), ושם  תשה , סימן  א בחלק לעיל  זה  לעניין  (ראה אביו

גם  זה  לעניין  וראה  זה , בדבר נזהרים  היו (גדולים אחרים אנשים  לאביו בסמוך וטמונים

קבר  על לילך שכשרוצה  אומר  אברהם  רבי והיה טו), ס"ק תקנט סימן  או"ח  אברהם ' ב'מגן

 ז "ל  רבינו אצל  נמצא אביו בוודאי כי  רבינו, ציון על הוא הולך אזי   טאטע אביו ֶֶַ"דער

רי'ן !" יים געוויס הטעם איז מן הולך , אברהם רבי  היה כן  ז "ל  מוהרנ "ת  לציון אמנם ; ִִִֶֶַ

(רל"י ). בפנים . המבואר

תר "מ.כח. סימן  להלן צבי, דוד רבי  של  בערכו המעשה ראה



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תלד 

‰p‰Â,ׁשלֹומנּו אנ ׁשי  ּומ ּגדֹולי מ ֹוהרנ "ת ּתלמיד  יהּודה, ר ּבי ּבן נתן רּבי  ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשאמר מ ֹוהרנ "ת מ ּפי ּפעם ËÙׁשמע ‡ ÔÈÙ Ce„ ËÚÂÂ ÔÚÓ Ê‡" ֲִִֶַַַַַַָָ«∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»
"‰BË ‡ ÌÈ‡ ‡Ù ÔÈÈÊ Ò‡„ ËÚÂÂ  ÈÓ Ce„ ּדר נפטר "ּכׁשּיעביר ּו  ¿ƒ∆»««ƒ«»ְְֲִִֶֶֶַָ

נפטר" לאֹותֹו ט ֹובה זה יהיה  ׁשל כה קברי וד ּבּור  ּדּבּור ׁשּכל ּומחמת , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

מ ֹוהרנ "ת  ׁשרצֹון מּדעּתֹו הבין  ּכן על אצל ֹו, וחביב  יקר היה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמֹוהרנ"ת

ּכזה  ּבאפן ּכי ּבאמצע, וא החּיים, ּבית ּבתח ּלת  דוקא קבּור להיֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה

ליגן  וועט נתן  ר ּבי ('אז  ּדר ּכֹו לעבר  מכרח יהיה נפטר ׁשּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהרי

אז  אּבער  נפטר , יעדן פירן   דּור ניׁשט  דא מען וועט פעלד, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָאינמיטן

מּוזן  נפטר יעדער דא וועט  פעלד פאר 'ן פארנט, ליגן וועט  נתן ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָרּבי

נתן!'). ר ּבי  דּור גיין  ְְִֵֶָָדּור

˙"‰BÓeּבמֹוצאי היתה וה ּקבּורה ּכּנ"ל, ׁשּבת ּבערב הסּתּלק ¬««ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשהרב יהּודה רּבי  ּבן  נתן ר ּבי ׁשּידע ּומחמת ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבת,

ּכגבר אזר ּכן על   מקֹומֹות ׁשני  ּכאמּור וקנה הׁשּתּדל אהרן  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹרּבי

עם  יחד הבּדלה אחר ּומּיד ּתכף ׁשּבת מֹוצאי  ּבזמן והזּדרז ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָחלציו

לתח ּלת  ּוכׁשה ּגיע ּו הח ּיים, ּבית לעבר  והלכּו קּדיׁשא', ה'חברה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאנׁשי

קבר חלקת ּדיקא זה ּבמקֹום ׁשם לכר ֹות עליהם צּוה החּיים  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבית

חפר ּו ואכן קבר!'); דעם אֹויס ּגראּבט ּדא ('אט  מֹוהרנ"ת ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָעב ּור 

את  טמנּו וׁשם  החּיים, לבית ּבּכניסה ׁשם קבר  יחּדיו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהכינ ּו

.כו מ ֹוהרנ "ת  ֲַַ

„Èt˜‰Â:ואמר מאד, אהרן  ר ּבי הרב  זה ÏÁBÓעל ËLÈ ÌÈ‡ ÏÚÂÂ CÈ‡" ¿ƒ¿ƒְְֲִֶַַַַַָָֹֹƒ∆ƒƒ¿≈
ÈÈa Ë‡‰ Ú ;È˙‡„ ‡ÓÏÚa ËLÈ Ôe‡ ÔÈ„‰ ‡ÓÏÚa ËLÈ ,ÔÈÈÊ«ƒ¿¿»¿»»≈ƒ¿¿»¿»¿»≈∆»«

אדם כה. יעבור אם שכן כל  בעבורו  טובה  זו הרי  מוהרנ"ת דרך  'נפטר' מעבירים  אם  "ומה 

 מוהרנ "ת !" דרך  'לעעדיגן ''חי' א  טבה א איז 'נפטר' א רד פירט מען אז דא מה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ"איז

טבה!" א ואי א (רל"י ).איז . ִַַַַָ

קנ"ד.כו. סימן ג ' חלק להלן  וראה

מ הרנ "ת הסקתמערכת תלה ְְֲֲִֶֶַַַַ

"!„ÈÈÙ ÔËe‚ Ô'˙Ó‡ Ô‡ ÔÚÓeÚ‚eˆ ÈÓ ּבעֹולם א לֹו אמחל "א  ƒ∆∆«¡∆¿¿«¿ְֶָָֹ

מחמת  א אמּתי!"; טֹוב ידיד מּמּני  לקח  הּוא הּבא; ּבע ֹולם וא ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּזה

רּבי ח ׁש א מאד , ּבעיניו חביב ּכאמּור ׁשהיה מ ֹוהרנ"ת ׁשל ה ּדּבּור  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹיקרת

הרב . לקפידת ּכלל ְְִִַַָָָָנתן 

ÌÈLהרב אהרן, רּבי ׁשל ּבנֹו ּכׁשּנפטר  תרכ"ח, אדר בי"ב  מ ּכן , לאחר »ƒְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

רּבי הרב אביו יד על  טמנּוהּו  ּדברסלב) (הרב לייּב הירׁש ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָרּבי 

מ ֹוהרנ"ת: עב ּור אביו  ׁשהכין הּנ"ל  הּקבר ּבחלקת ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹאהרן ,

 תקע

ÈL‡,מֹוהרנ"ת ׁשל  קבר ֹו סביב  ּפנ ּוי מקֹום מ ּתח ּלה הׁשאירּו ׁשלֹומנּו «¿≈ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ

והיּו קברֹו; על ּבתפ ּלה  ּולהׁשּתּטח ׁשם לעמד ׁשּיּוכלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכדי

ה'ּבית  ּבתחּלת ּכרצֹונ ֹו ּכאמּור נטמן  ׁשּמֹוהרנ"ת מחמת ׁשם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמׁשּתּטחים

אחרים  קברים ּבין לעבר יצטרכּו ׁשּמא ח ׁשׁשּו א ּכן על .כז החּיים ', ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבן  צבי ּדוד רּבי את האחד  הּצד מן ׁשם טמנּו תרע"ג ּבׁשנת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאמנם

ׁשהיה  מעׂשה ּפי  על  מֹוהרנ"ת, ּבן ׁשכנא נֹותרכח ר ּבי הּׁשני ּומהּצד , ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

ּפנּוי: ַָָהּמק ֹום

קבר כז. על להשתטח לא אף  הקברות, לבית פעם בשום הלך  לא נחמן  ב"ר  אברהם רבי 

שקבורים  מחמת וזאת  בהערה ), ושם  תשה , סימן  א בחלק לעיל  זה  לעניין  (ראה אביו

גם  זה  לעניין  וראה  זה , בדבר נזהרים  היו (גדולים אחרים אנשים  לאביו בסמוך וטמונים

קבר  על לילך שכשרוצה  אומר  אברהם  רבי והיה טו), ס"ק תקנט סימן  או"ח  אברהם ' ב'מגן

 ז "ל  רבינו אצל  נמצא אביו בוודאי כי  רבינו, ציון על הוא הולך אזי   טאטע אביו ֶֶַ"דער

רי'ן !" יים געוויס הטעם איז מן הולך , אברהם רבי  היה כן  ז "ל  מוהרנ "ת  לציון אמנם ; ִִִֶֶַ

(רל"י ). בפנים . המבואר

תר "מ.כח. סימן  להלן צבי, דוד רבי  של  בערכו המעשה ראה



 מ

˙Úaסאקילע ּבּקהּלה ׁשבת מּביתֹו נסיעתֹו ּבתח ּלת יׂשראל , לארץ ׁשּנסע  ¿≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

וואזניׁשענסק ) עכׁשו אנ ׁשי‰(הּנקראת ּבין  ׁשלם סּפּור ּבזה ויׁש ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

יּׁשּוב הּזה הּמקֹום ׁשּיהיה קדׁשֹו ּברּוח  אז  ראה זצ "ל רּבנּו אי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשלֹומנּו

ז"ל. ּפטירתֹו אחר  רּבֹות ׁשנים  אּלה ּבימינּו נתקּים וכן זמן, לאחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּגדֹול

מענּדל  מנחם  ר ּבי הרב מ ֹורנ ּו וכּו' הּמפרסם  ה ּקדֹוׁש הּצּדיק  את ראה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוׁשם

ּגּלה  וׁשם יׂשראל, ּבארץ ׁשּנפטר  הּקדֹוׁשה ּפטירת ֹו אחר  מ ּויטע ּפסק  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָז"ל

וכּו' הּים על מסּגל 'אּתה' ׁשּׁשם :Âלֹו ְְֵֶַַַָָָֻ

(Â ÔÓÈÒ ‰ÓÎÁÏ ˙Â‡ÙÙ)



‰NÚÓר ּבנּו ראה י ׂשראל לארץ ּבדרּכֹו סאקילע ּבקהּלת ׁשּכׁשּׁשבת זה, «¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מענּדל  מנחם רּבי הרב  מ ֹורנ ּו המפרסם הּצּדיק  את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּקדֹוׁש

ׁשנים  עׂשר היה  וכּו' הּים על מס ּגל 'אּתה' ׁשּׁשם לֹו וגּלה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּויטעּפסק,

זצ "ל: מּויטע ּפסק הּצּדיק הרב  ׁשל והס ּתּלק ּות ֹו ּפטירת ֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָאחרי 

 מא

˙l‰wÓ,חּטים עב ּור  ספינה היתה ו ׁשם ניק ֹולאייב , לעיר נסע ּו סאקילע ƒ¿ƒ«ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ר לעירונסע ואדעס  ח ּורסאן ּדר הּספינה א ֹותּה עם ּבנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ששי,ה. ביום אז  שחל תקנ"ח אייר ח"י ביום  מעדוועדיווקע  מעירו לדרכו יצא  רבינו והנה 

סאקילע בעיר רבינו שבת הנ "ל אמור פרשת שבת  אותה על  וכבר  אמור , פרשת  שבת ערב

קפיצת של הטבע  שידוד אלא זה ואין  ממעדוועדיווקע, מאוד מאוד ורב עצום  במרחק שהיא 

'אנשי חלק אור ' ב'כוכבי ראה  הארץ' קפיצת  של הטבע 'שידוד של דומה [סיפור הארץ.

ו']. אות  ו' כרך וסיפורים' וב'שיחות  ט', אות (השני ) מוהר"ן '

הגלים;ו . להכניע  הים, על מסוגל 'אתה' "שם רנ "ו: סימן  קמא בליקוטי  המבואר  היינו

קל "ו. ל ' סימנים  מוהר"ן ' 'חיי  עוד ראה  י )"; פט (תהלים תשבחם' אתה גליו 'בשוא והסוד :

 מ

˙Úaסאקילע ּבּקהּלה ׁשבת מּביתֹו נסיעתֹו ּבתח ּלת יׂשראל , לארץ ׁשּנסע  ¿≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

וואזניׁשענסק ) עכׁשו אנ ׁשי‰(הּנקראת ּבין  ׁשלם סּפּור ּבזה ויׁש ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

יּׁשּוב הּזה הּמקֹום ׁשּיהיה קדׁשֹו ּברּוח  אז  ראה זצ "ל רּבנּו אי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשלֹומנּו

ז"ל. ּפטירתֹו אחר  רּבֹות ׁשנים  אּלה ּבימינּו נתקּים וכן זמן, לאחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּגדֹול

מענּדל  מנחם  ר ּבי הרב מ ֹורנ ּו וכּו' הּמפרסם  ה ּקדֹוׁש הּצּדיק  את ראה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוׁשם

ּגּלה  וׁשם יׂשראל, ּבארץ ׁשּנפטר  הּקדֹוׁשה ּפטירת ֹו אחר  מ ּויטע ּפסק  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָז"ל

וכּו' הּים על מסּגל 'אּתה' ׁשּׁשם :Âלֹו ְְֵֶַַַָָָֻ

(Â ÔÓÈÒ ‰ÓÎÁÏ ˙Â‡ÙÙ)



‰NÚÓר ּבנּו ראה י ׂשראל לארץ ּבדרּכֹו סאקילע ּבקהּלת ׁשּכׁשּׁשבת זה, «¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מענּדל  מנחם רּבי הרב  מ ֹורנ ּו המפרסם הּצּדיק  את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּקדֹוׁש

ׁשנים  עׂשר היה  וכּו' הּים על מס ּגל 'אּתה' ׁשּׁשם לֹו וגּלה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּויטעּפסק,

זצ "ל: מּויטע ּפסק הּצּדיק הרב  ׁשל והס ּתּלק ּות ֹו ּפטירת ֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָאחרי 

 מא

˙l‰wÓ,חּטים עב ּור  ספינה היתה ו ׁשם ניק ֹולאייב , לעיר נסע ּו סאקילע ƒ¿ƒ«ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ר לעירונסע ואדעס  ח ּורסאן ּדר הּספינה א ֹותּה עם ּבנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ששי,ה. ביום אז  שחל תקנ"ח אייר ח"י ביום  מעדוועדיווקע  מעירו לדרכו יצא  רבינו והנה 

סאקילע בעיר רבינו שבת הנ "ל אמור פרשת שבת  אותה על  וכבר  אמור , פרשת  שבת ערב

קפיצת של הטבע  שידוד אלא זה ואין  ממעדוועדיווקע, מאוד מאוד ורב עצום  במרחק שהיא 

'אנשי חלק אור ' ב'כוכבי ראה  הארץ' קפיצת  של הטבע 'שידוד של דומה [סיפור הארץ.

ו']. אות  ו' כרך וסיפורים' וב'שיחות  ט', אות (השני ) מוהר"ן '

הגלים;ו . להכניע  הים, על מסוגל 'אתה' "שם רנ "ו: סימן  קמא בליקוטי  המבואר  היינו

קל "ו. ל ' סימנים  מוהר"ן ' 'חיי  עוד ראה  י )"; פט (תהלים תשבחם' אתה גליו 'בשוא והסוד :

ַמֲעֶרֶכת ַרֵּבנּו ַז"ל  רפר

תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תלו 

 תקעא

ÏÚ ּתבה ׁשּום נחקקה א מֹוהרנ"ת ׁשל קדׁשֹו יציקת כטצּיּון יצקּו רק , «ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

א ל צעמענט ותּו ּולצּיּון, לאֹות  ּכּדּור ) (ּכעין ועג ּלה ;לא קטּנה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

עּמּודים  ארּבעה היּו הּצּיּון ׁשּבצדדי ׁשּכאן לבוכמדּמה הּבאים ידעּו וכ , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

מ ֹוהרנ"ת: ּגניזת מקֹום ְְֲִַַַהּוא

בשום כט . חרוט היה לא  הקדוש רבינו של קדשו ציון  שעל  תרס"ו סימן  א ' בחלק לעיל  ראה 

תלמידו  ושל הקדוש טוב שם הבעל של ציונם  מקום על גם כן היה וכאשר דבר, שום זמן

תיבה . שום גניזתם מקום על נחרטה  שלא צדיקים, ושאר  קיצע 'ס, וואלף  רבי הקדוש הרב

(רל"י ).

מלט.ל.

מוהרנ "תלא. של שמו נחקק כבר  ישראל, לארץ עלותנו  שאחרי שבשנים אומרים ושמענו

(רל"י ). קדשו. ציון  על

ארבעהלב. כן גם היו שם  לייב, הירש רבי ובנו דברסלב הרב אהרן  רבי  קבורת ובמקום 

(רל"י ). סככה. איזו התקינו עליהם  אשר  עמודים ,

מ הרנ "ת ההסקת מערכת מכ ב תלז ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַ

ההס קת ְְְִִַַַמכ ב

תקעב

ל  ההסקת מ ר עהריט עיר מנל לאני מ רסלב מנל אני  תב ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמכב 

ת ערב י  י ס ק מרסלב , זצ"ל נת רי רנמ לע יס ד צ יק עינינ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמאר

תר"ה: נת טבת ערה  ְְֲֵֵֶַָָֹקד

ÌBÈ. ּברסלב קטן , לפרט תר"ה ּבא, ּפרׁשת ְְְִֶַַָָָָָֹא'

ÈÓלצרֹותינּו ּדי יאמר ּדי לע ֹולמ ֹו וכ ּו'.א ׁשאמר ינחמנּו הּמק ֹום  , ƒְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

e„È„ÈÏּדב אברהם  הרב מֹורנּו המפרסם ה"ה נפׁשנּו יאיר,במחמד  נר ֹו ƒƒ≈ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֻ

אּבא  מו"ה המפרסם הר ּבני יחיּו.ג ולה"ה ׁשלֹומנּו אנ ׁשי  ּולכל , ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻ

ÈB‰ הּגבעה על וכּנס  ההר ּבראׁש ּכּתרן נׁשארנּו ּכי ׁשברנ ּו, (מלשה"כעל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

יז) ל  עטרת ישעיה עּזנּו, הדר  את ּבחטאינּו מאּתנּו ׁשּנּטל מחמת  ,ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

ּכּפרת  הרינּו נתן ר ּבי ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננ ּו את נפ ׁשנ ּו, מחמד ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹראׁשנּו,

ׁשעה  וּיּגׁש], [ּפר ׁשת  ּבטבת עׂשרה  קדׁש ׁשּבת ערב ׁשּׁשי ּביֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשּכב ֹו,

ׁשּבת. ֶַָֹקדם

˙ÏÁ˙‰Â חנּכה ּובׁשּבת מ ּקץ; קדׁש ׁשּבת ּבמ ֹוצאי היתה חלי ׁשּותֹו ¿«¿»«ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

ּב'ׁשדהּקֹודם  היה ּכׁשּנכנס  זה ּתֹורה, ל ֹומר סעּודֹות' ׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ה  לֹומרהתחלת חר ּפה ׁשּזה ּפי על "אף  ּדרׁשן'ה ּתֹורה: 'ּבעל ּכל ּכי , ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

י"ד.א. מ"ג בראשית  רש"י י"ב; סימן מקץ תנחומא  ראה

ב. ת"י סימנים  א ' בחלק בערכו לעיל אודותיו ראה רבינו, נכד בער'ניו אברהם  רבי  הוא

תי"ט.

בערכו.ג . אודותיו ראה מוהרנ "ת , תלמיד אבא'לע רבי  הנגיד הוא

כסלו.ד. כ"ו וישב, פרשת

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

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



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תלו 

 תקעא

ÏÚ ּתבה ׁשּום נחקקה א מֹוהרנ"ת ׁשל קדׁשֹו יציקת כטצּיּון יצקּו רק , «ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

א ל צעמענט ותּו ּולצּיּון, לאֹות  ּכּדּור ) (ּכעין ועג ּלה ;לא קטּנה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

עּמּודים  ארּבעה היּו הּצּיּון ׁשּבצדדי ׁשּכאן לבוכמדּמה הּבאים ידעּו וכ , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

מ ֹוהרנ"ת: ּגניזת מקֹום ְְֲִַַַהּוא

בשום כט . חרוט היה לא  הקדוש רבינו של קדשו ציון  שעל  תרס"ו סימן  א ' בחלק לעיל  ראה 

תלמידו  ושל הקדוש טוב שם הבעל של ציונם  מקום על גם כן היה וכאשר דבר, שום זמן

תיבה . שום גניזתם מקום על נחרטה  שלא צדיקים, ושאר  קיצע 'ס, וואלף  רבי הקדוש הרב

(רל"י ).

מלט.ל.

מוהרנ "תלא. של שמו נחקק כבר  ישראל, לארץ עלותנו  שאחרי שבשנים אומרים ושמענו

(רל"י ). קדשו. ציון  על

ארבעהלב. כן גם היו שם  לייב, הירש רבי ובנו דברסלב הרב אהרן  רבי  קבורת ובמקום 

(רל"י ). סככה. איזו התקינו עליהם  אשר  עמודים ,

מ הרנ "ת ההסקת מערכת מכ ב תלז ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַ

ההס קת ְְְִִַַַמכ ב

תקעב

ל  ההסקת מ ר עהריט עיר מנל לאני מ רסלב מנל אני  תב ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמכב 

ת ערב י  י ס ק מרסלב , זצ"ל נת רי רנמ לע יס ד צ יק עינינ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמאר

תר"ה: נת טבת ערה  ְְֲֵֵֶַָָֹקד

ÌBÈ. ּברסלב קטן , לפרט תר"ה ּבא, ּפרׁשת ְְְִֶַַָָָָָֹא'

ÈÓלצרֹותינּו ּדי יאמר ּדי לע ֹולמ ֹו וכ ּו'.א ׁשאמר ינחמנּו הּמק ֹום  , ƒְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

e„È„ÈÏּדב אברהם  הרב מֹורנּו המפרסם ה"ה נפׁשנּו יאיר,במחמד  נר ֹו ƒƒ≈ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֻ

אּבא  מו"ה המפרסם הר ּבני יחיּו.ג ולה"ה ׁשלֹומנּו אנ ׁשי  ּולכל , ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻ

ÈB‰ הּגבעה על וכּנס  ההר ּבראׁש ּכּתרן נׁשארנּו ּכי ׁשברנ ּו, (מלשה"כעל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

יז) ל  עטרת ישעיה עּזנּו, הדר  את ּבחטאינּו מאּתנּו ׁשּנּטל מחמת  ,ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

ּכּפרת  הרינּו נתן ר ּבי ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננ ּו את נפ ׁשנ ּו, מחמד ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹראׁשנּו,

ׁשעה  וּיּגׁש], [ּפר ׁשת  ּבטבת עׂשרה  קדׁש ׁשּבת ערב ׁשּׁשי ּביֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשּכב ֹו,

ׁשּבת. ֶַָֹקדם

˙ÏÁ˙‰Â חנּכה ּובׁשּבת מ ּקץ; קדׁש ׁשּבת ּבמ ֹוצאי היתה חלי ׁשּותֹו ¿«¿»«ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

ּב'ׁשדהּקֹודם  היה ּכׁשּנכנס  זה ּתֹורה, ל ֹומר סעּודֹות' ׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ה  לֹומרהתחלת חר ּפה ׁשּזה ּפי על "אף  ּדרׁשן'ה ּתֹורה: 'ּבעל ּכל ּכי , ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

י"ד.א. מ"ג בראשית  רש"י י"ב; סימן מקץ תנחומא  ראה

ב. ת"י סימנים  א ' בחלק בערכו לעיל אודותיו ראה רבינו, נכד בער'ניו אברהם  רבי  הוא

תי"ט.

בערכו.ג . אודותיו ראה מוהרנ "ת , תלמיד אבא'לע רבי  הנגיד הוא

כסלו.ד. כ"ו וישב, פרשת

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

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



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תלח

הּלׁשֹון: ּבזה ואמר  ל ֹומר", צרי כן ּפי  על  אף   זה ËÏ‡Êאֹומר È‡" ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָƒ»¿
ËÈÓ Ô‚ÈÏ ÔÊeÓ ËÚÂÂ ÚÓ Ôe‡ ,ÒÒBb ‡ Ôe‡ ˙Ó ‡ ÔÈÈÊ ËÚÂÂ ÚÓ Ê‡ ÔÒÈÂÂƒ¿«∆∆««≈«≈∆∆¿ƒ¿ƒ

"ÈË Èc eˆ ÒÈÙ Ècמכרח ויהיה וג ֹוסס, מת להיֹות זמן ׁשּיּגיע ("ׁשּתדעּו  ƒƒƒƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ

הּדלת ") אל הרגלים עם אמרו לׁשּכב ואחר ּגדֹול. ּבמ ֹורא זה ואמר ; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ׁשמעֹון " ר ּבי "חדי  ׁשל סא)ה ּתֹורה סי' קמא ואמּונת (ליקוטי עצ ֹות מענין ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ע ּקר למעלה ע ֹולה ּכׁשהּנׁשמה ּומענין  ספרים, לדּפס ּומענין  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹחכמים

ּכן ּגם למּטה ׁשּתהיה סח)ׁשלמּותּה וסי' ז  סי' תנינא היה (ליקוטי ּכ ואחר  ; ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

למאד. עד ְְְִִַָֹּבׂשמחה 

˙aLe חנּכה אמרז אחר  מּקץ ּפרׁשת ׁשּבת ּובליל אֹורחים, ּכן ּגם היה ¿«»ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ

ס ּפר מהּׁשלחן ׁשהל ואחר  ּבעצמֹו, ורקד הּמנֹורה, על ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻּתֹורה 

ׁשלהבת, אׁש הּקדֹוׁש מּפיו והֹוציא  הּכּפּורים , יֹום ׁשל  העב ֹודה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמענין 

ולפנים  לפני ׁשּנכנס  הּגדֹול הּכהן ּכמֹו מּמׁש העב ֹודה "עמד ח ואמר , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

טבת .ז. ד' מקץ, פרשת

מדבריח. ומקרא מקרא "כל  קעד): בסימן  לעיל (הובא  התלאות  ימי בקונטרס זה  כעין  ראה

מ הרנ "ת ההסקת מערכת מכ ב תלט ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַ

ואחת  אחת נכנס, א ּתה מי לפני  ראה ׁשּנכנס , ּבמק ֹום נכנס ׁשעמד, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבמקֹום

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּגדֹול, מּכהן ּגדֹול  חכם והּתלמיד טו)וכ ּו'"; ג "יקרה (משלי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

מּפנינים" ד:)היא סוטה מרּמז ט(ראה הּזה ׁשהחלֹום חל ֹום, ס ּפר לזה  וקדם . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

הסּתּלקּותֹו ׁשל הּמעׂשה .י על ְְֲִֶֶַַַַ

È‡ˆBÓeל'ׁש נכנס מ ּקץ ּפרׁשת ּפר ׁשת ׁשּבת על ּתֹורה ואמר סע ּודֹות' ׁש ¿»≈ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָ

מׁשנה על ּפרּוׁש אמר הּתֹורה הּסֹוף ועל מ"ו)מ ּקץ , פ"א (אבות ְְִִֵֵַַַַַָָָ

אּתה  אין ואם רב ", ל "ע ׂשה  :ּכ ואמר  חבר", ל ּוקנה רב  ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ"ע ׂשה

להּקלמֹוס  עצמ את ּתתח ּבר ּפר ּוׁש: חבר ", ל "ּוקנה  הרב מי  ;יא י ֹודע  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

הּלׁשֹון: ּבזה הּנ"ל ‡Ôeואמר ,Èa ÔÈÈ‡ eˆ ÔÈÈÊ ˜Ó CÈÊ Û‡„ ÔÚÓ" ְְֶַַַַָָ∆«¿ƒ¿»≈«≈∆ƒ
"ÔÚt Ú„ eˆ aÁÓ CÈÊ ÔÚÓ ÊÈ‡  Èa ÔÈÈ˜ ‡„ ËÈ ÊÈ‡ ÚÒ Ê‡ואחר ; «∆ƒƒ»≈∆ƒƒ∆ƒ¿«≈∆∆ְַַ

ּובכל  למאד; עד נחלׁש הּלילה  ּובאמצע ּגדֹולה. ּבבכּיה הבּדלה אמר  ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכ

חלׁשתֹו ּגברה .יביֹום ְְָָָֻ

ÌBÈeליּוּבארסקע זאב  ר ּבי אליו ּבא הּׁשנה יג ׁשני ראׁש מענין עּמֹו ודּבר , ¿ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּׁשנה]. ראׁש על [לאּומאן  לּסע מאד והזהיר  ז"ל, רּבנּו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹׁשל 

בעצמו  הנביא כאילו להשומע נדמה  היה ממש  מפיו מוציאו [מוהרנ"ת] כשהיה  התנ "ך,

הדברים ". אלה  את  וצועק קורא

עקיבאט . רבי שנית אליו בא  פטירתו שלפני שבת  "על  תצ"ב: סימן  ג ' בחלק להלן  ראה 

הכיפורים  ביום  הגדול  הכהן  מעבודת הפעם עוד דיבר  הסעודה אחר  שבת  ובליל  זאב,

למקום  'נכנס העבודה : שבסדר מהפיוט תיבות  כמה  אז והזכיר  ונורא, גדול  בהתלהבות 

נשמתו  ויצאה  נפטר, זה שאחר ובשבוע תיבות; כמה  ועוד שעמד', במקום ועמד שנכנס

טבת". לחודש העשירי  ביום לסלוח', המרבה 'חנון התיבות : באלה

תקנ"ט.י . סימן  לעיל  ראה 

בו יא. שנכתבו הספרים  ידי  על  דהיינו  ל'חבר' לך יהיה  הוא  הקולמוס, שה'קנה', כלומר

אבות מסכת  על לרש"י המיוחס בפירוש וראה נה); אות  ז  חודש ראש הלכות' 'ליקוטי (עיין

ספרים ". לה : אמרי  חבר' לך  "'וקנה  שם:

תקנ "ז.יב. סימן לעיל ראה

סימןיג . א' חלק לעיל עוד וראה  רבינו; תלמיד מטירהאוויצע , פייגה 'ס וואלף זאב רבי  הוא 

רל"ח .



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תלח

הּלׁשֹון: ּבזה ואמר  ל ֹומר", צרי כן ּפי  על  אף   זה ËÏ‡Êאֹומר È‡" ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָƒ»¿
ËÈÓ Ô‚ÈÏ ÔÊeÓ ËÚÂÂ ÚÓ Ôe‡ ,ÒÒBb ‡ Ôe‡ ˙Ó ‡ ÔÈÈÊ ËÚÂÂ ÚÓ Ê‡ ÔÒÈÂÂƒ¿«∆∆««≈«≈∆∆¿ƒ¿ƒ

"ÈË Èc eˆ ÒÈÙ Ècמכרח ויהיה וג ֹוסס, מת להיֹות זמן ׁשּיּגיע ("ׁשּתדעּו  ƒƒƒƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ

הּדלת ") אל הרגלים עם אמרו לׁשּכב ואחר ּגדֹול. ּבמ ֹורא זה ואמר ; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ׁשמעֹון " ר ּבי "חדי  ׁשל סא)ה ּתֹורה סי' קמא ואמּונת (ליקוטי עצ ֹות מענין ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ע ּקר למעלה ע ֹולה ּכׁשהּנׁשמה ּומענין  ספרים, לדּפס ּומענין  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹחכמים

ּכן ּגם למּטה ׁשּתהיה סח)ׁשלמּותּה וסי' ז  סי' תנינא היה (ליקוטי ּכ ואחר  ; ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

למאד. עד ְְְִִַָֹּבׂשמחה 

˙aLe חנּכה אמרז אחר  מּקץ ּפרׁשת ׁשּבת ּובליל אֹורחים, ּכן ּגם היה ¿«»ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ

ס ּפר מהּׁשלחן ׁשהל ואחר  ּבעצמֹו, ורקד הּמנֹורה, על ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻּתֹורה 

ׁשלהבת, אׁש הּקדֹוׁש מּפיו והֹוציא  הּכּפּורים , יֹום ׁשל  העב ֹודה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמענין 

ולפנים  לפני ׁשּנכנס  הּגדֹול הּכהן ּכמֹו מּמׁש העב ֹודה "עמד ח ואמר , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

טבת .ז. ד' מקץ, פרשת

מדבריח. ומקרא מקרא "כל  קעד): בסימן  לעיל (הובא  התלאות  ימי בקונטרס זה  כעין  ראה

מ הרנ "ת ההסקת מערכת מכ ב תלט ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַ

ואחת  אחת נכנס, א ּתה מי לפני  ראה ׁשּנכנס , ּבמק ֹום נכנס ׁשעמד, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבמקֹום

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּגדֹול, מּכהן ּגדֹול  חכם והּתלמיד טו)וכ ּו'"; ג "יקרה (משלי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

מּפנינים" ד:)היא סוטה מרּמז ט(ראה הּזה ׁשהחלֹום חל ֹום, ס ּפר לזה  וקדם . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

הסּתּלקּותֹו ׁשל הּמעׂשה .י על ְְֲִֶֶַַַַ

È‡ˆBÓeל'ׁש נכנס מ ּקץ ּפרׁשת ּפר ׁשת ׁשּבת על ּתֹורה ואמר סע ּודֹות' ׁש ¿»≈ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָ

מׁשנה על ּפרּוׁש אמר הּתֹורה הּסֹוף ועל מ"ו)מ ּקץ , פ"א (אבות ְְִִֵֵַַַַַָָָ

אּתה  אין ואם רב ", ל "ע ׂשה  :ּכ ואמר  חבר", ל ּוקנה רב  ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ"ע ׂשה

להּקלמֹוס  עצמ את ּתתח ּבר ּפר ּוׁש: חבר ", ל "ּוקנה  הרב מי  ;יא י ֹודע  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

הּלׁשֹון: ּבזה הּנ"ל ‡Ôeואמר ,Èa ÔÈÈ‡ eˆ ÔÈÈÊ ˜Ó CÈÊ Û‡„ ÔÚÓ" ְְֶַַַַָָ∆«¿ƒ¿»≈«≈∆ƒ
"ÔÚt Ú„ eˆ aÁÓ CÈÊ ÔÚÓ ÊÈ‡  Èa ÔÈÈ˜ ‡„ ËÈ ÊÈ‡ ÚÒ Ê‡ואחר ; «∆ƒƒ»≈∆ƒƒ∆ƒ¿«≈∆∆ְַַ

ּובכל  למאד; עד נחלׁש הּלילה  ּובאמצע ּגדֹולה. ּבבכּיה הבּדלה אמר  ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכ

חלׁשתֹו ּגברה .יביֹום ְְָָָֻ

ÌBÈeליּוּבארסקע זאב  ר ּבי אליו ּבא הּׁשנה יג ׁשני ראׁש מענין עּמֹו ודּבר , ¿ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּׁשנה]. ראׁש על [לאּומאן  לּסע מאד והזהיר  ז"ל, רּבנּו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹׁשל 

בעצמו  הנביא כאילו להשומע נדמה  היה ממש  מפיו מוציאו [מוהרנ"ת] כשהיה  התנ "ך,

הדברים ". אלה  את  וצועק קורא

עקיבאט . רבי שנית אליו בא  פטירתו שלפני שבת  "על  תצ"ב: סימן  ג ' בחלק להלן  ראה 

הכיפורים  ביום  הגדול  הכהן  מעבודת הפעם עוד דיבר  הסעודה אחר  שבת  ובליל  זאב,

למקום  'נכנס העבודה : שבסדר מהפיוט תיבות  כמה  אז והזכיר  ונורא, גדול  בהתלהבות 

נשמתו  ויצאה  נפטר, זה שאחר ובשבוע תיבות; כמה  ועוד שעמד', במקום ועמד שנכנס

טבת". לחודש העשירי  ביום לסלוח', המרבה 'חנון התיבות : באלה

תקנ"ט.י . סימן  לעיל  ראה 

בו יא. שנכתבו הספרים  ידי  על  דהיינו  ל'חבר' לך יהיה  הוא  הקולמוס, שה'קנה', כלומר

אבות מסכת  על לרש"י המיוחס בפירוש וראה נה); אות  ז  חודש ראש הלכות' 'ליקוטי (עיין

ספרים ". לה : אמרי  חבר' לך  "'וקנה  שם:

תקנ "ז.יב. סימן לעיל ראה

סימןיג . א' חלק לעיל עוד וראה  רבינו; תלמיד מטירהאוויצע , פייגה 'ס וואלף זאב רבי  הוא 

רל"ח .
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זאב ר ּבי וגם לפניו, עמדנּו ערבית ּתפּלת אחר  רביעי ליֹום אֹור ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָּובּלילה

זאב , רּבי לפני עמד מּטּולט ׁשין ּדוד ורּבי  הּצד , מן  ועמד ּכן ּגם ּבא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָהּנ"ל

ּדוד: לר ּבי ורּבנּו מ ֹורנּו אד ֹוננּו Ê‡Ïואמר  ,ÔÏÂÂÏÚÂÂ ÔÏÚËL‡Ù ËÈ" ְְְֲִִֵֵֵַַַָָƒ«¿¿∆¿∆¿¿¿»
:ÌÚÈÈ‡ eˆ Ë‚‡ÊÚ‚ CÈB‡ Ï‡Ó‡ Ë‡‰ Èa Ú„ ;Ô˜e˜‡ ÚLË‡Î CÈÓ Ú∆ƒ»¿∆»¿¿∆∆ƒ»«»∆»¿≈∆

"!‰ÏB„b ‰BË ‡ ÔÈÈÊ È„ ‡Ù ËÚÂÂ ÚÒ ,Ô‡ CÈÓ ˜e˜ּתסּתיר ("אל  ƒ»∆∆«ƒ««»¿»ְִַַ

ּפעם  אמר רּבנ ּו ּגם עלי; להּביט הּפחֹות לכל לֹו הּנח זאב, ר ּבי ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָאת

ּגדֹולה!") לט ֹובה זאת ּל יהיה עלי, ה ּבט וכ ידלאחד : אמר:; ÚÓ" ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ∆

"ÔÚÓe˜ ÛÈB‡ Ìeˆ ÔÊeÓ CÈÊ ËÚÂÂ"להתועד ח ּיבים  ("נהיה  טו,(Ë‡‰ ∆ƒ¿∆ְְְִִִֵֶַַָ»
:ËÚÙËÚÚ‚ "BÓ„‡ ÌÈ‡ Ë‡‰ ,"?e‡ÂÂ" :Ë‚ÚÙÚ‚ ‡Ê Èa ÌÈ‡ƒ«ƒ¿≈∆¿∆¿¿»ƒ«¿∆∆¿¿∆¿

"ËÏÚÂÂ ÚÚÈ ÛÈB‡":מ ֹוהרנ"ת לֹו הׁשיב  "היכן ?", זאב: ר ּבי (ׁשאלֹו  ∆∆∆¿ְְֲִִֵֵֵֵַַַָ

ׁשּנׂשרף מהּספר נֹורא מעׂשה סּפר ּכ ואחר הּבא"). ׁשהיה טז "ּבעֹולם ּבעת  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבׁש הּספר זה ׁשּכׁשּכתב ּבלעמּברג, ז"ל "ואחררּבנּו  ּומחצה ׁשעֹות ׁש ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

כןיד. גם הוא  האמת הצדיק עם עצמו את שלראות "דע ע"ב: סימן  תנינא בליקוטי  ראה 

מתנוצץ  זה  ידי  על בו, ומסתכל אותו רואה  הכולל  החכם  שזה  ידי  על כי וכו', מאוד גדול דבר

על  לחכמה' וב'פרפראות  שם , עיין  גדולה ", מקבל  זה  ידי  על מוחו, שמתנוצץ ידי ועל  מוחו,

יהודה [רבי  שנתוועד הזאת  "והשעה נ"ו: סימן וסיפורים ' ב'שיחות וראה ד'; אות  זו תורה 

יחדיו, איתו שיסעוד ז "ל  רבינו עליו וציווה סעודתו, קודם  היתה ז "ל  רבינו עם  אליעזר ]

עלי שאביט והבטה  הבטה  'בכל  ז"ל: רבינו לו ואמר  עמך' איטיב  טבה ך  א דיר  אי ִִֶַָ'וועל

רבינו:טאן ' לו שאמר ליפא', 'רבי בערך ראה גם אן ""; מיר וב'חיי"קק וכו'"; עלי  "הסתכל   ִָָ

להיות האדם  שזכה ופעם פעם שבכל  אצלו, להיות  שזכה מי  לעניין "אמר ש"ג : סימן מוהר "ן '

לעולם ". נאבד אינו הכל   עליו להסתכל  שזכו והסתכלות הסתכלות  וכל  בביתו,

אמיתיתטו. בקבלה  "ידעתי תצא : ה ' מיום נפתלי  רבי  מורנו במכתב לתרופה' 'עלים  ראה

קהלת (מלשה"כ וכו' האלקים  אל תשוב והרוח ושארנו בשרנו ככלות סוף , כל בסוף  אשר 

שנת תצוה  ד' מיום מוהרנ"ת במכתב ושם  ז "ל "; חיותנו במקום יחד כולנו נתוודע אז ז), יב

ובעת ויבושו, שונאינו ויראו זקנתנו, לעת  אותנו יעזוב לא  כי  חסינו, יתברך  "בהשם תקצ"ה:

ניכלם  ולא  נבוש ולא  ז"ל, רבינו אנשי בין נפשותינו ייאסף ושנים ימים  לאורך  פקודתנו

לנצח".

רק טז. הנשרף , בספר כתוב שהיה  נורא מעשה  איזה להם  סיפר שמוהרנ "ת  הכוונה אין 

ומחצה שעות בשלוש הספר זה שכתב דהיינו בפנים, כאן  המבואר זה דבר  להם שסיפר

(רל"י ). מהאידרא. כמו יצא  כך  ואחר 

מ הרנ "ת ההסקת מערכת מכ ב תמאְְְֲֲִִֶֶַַַַַַ

מהאידרא" [ּכמֹו] יצאתי  לכם יז ּכ ׁשּסּפרּתי דׁשמ ּיא "סּיעּתא ׁשּזה ואמר ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

זאת". ֲֶַֹמע ׂשה 

‰ÏÈleׁש ּבער חצֹות, ואחר  'חצ ֹות', הּיֹום,אמר אֹור קדם ׁשעֹות ׁש ««¿»ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָֹ

קטן מֹועד  מ ׁשנה על  ּתֹורה וכתב  קלמֹוס מ "א)ּתפס  "מׁשקין (פ"א ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻ

ּבּמֹועד" הּׁשלחין  נ)ּבית אות ז חודש ראש הלכות ליקוטי .(ראה ְִֵֵַַָ

Á‡Â:ה ּלׁשֹון ּבזה [מֹוהרנ"ת] לֹו ואמר יהּודה, מאיר  רּבי אליו ּבא ּכ ¿««ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ËÏ‡‰ ÔÚÓ Èa‡ ,‰Ú ÏÚa ÚËÒ‚Ú Ú„ ÔÈÈÊ Ï‡Ê ÔÚÓ elÙ‡"¬ƒ∆»«∆∆¿¿¿∆««¬≈»«ƒ∆«¿
"!Ôewz ‡ Ôa‡‰ È‡cÂa ÔÚÓ ËÚÂÂ  Ô'Èa ÔÈ‡ CÈÊ ׁשּיהיה ("אפּלּו  ƒƒ∆ƒ∆∆¿««»¿«ƒְֲִִֶֶ

אזי  ּבר ּבנּו עצמֹו ׁשּיחזיק  הע ּקר ּבי ֹותר , הּגר ּוע  העברה  ּבעל  ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָהאדם

ּתּקּון !"). ּלֹו יהיה ְְִִֶַַּבוּדאי

ÌBÈeהעסק ׁש"העּקר ואמר ׁשלֹומנּו, אנׁשי ּכּמה לפניו עמדּו רביעי ¿ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חּוצה' מעינֹותי 'יפ ּוצּו ספרים, להדּפיס יהיה טז ;ׁשּלכם ה (משלי ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

שם) הלכות ליקוטי נימיןועי' ע"ב מענין  ודּבר ח)"; סי' תנינא ליקוטי .(עי' ְְִִִִֵֶַ

B‡Â יהּודא מאיר רּבי  אליו ּבא הּיֹום, א ֹור קדם ׁשעֹות ׁשּתי חמי ׁשי, ליֹום ¿ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכרס ֹו ּומבּקע האדם אצל ּבא 'ּדּומה' הּמלא" ואמר: לייּב'צי, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָורּבי

ּפניו" על במדה"נ)ּומּפילֹו קכד . דף שרה חיי זוהר לג; סי' תשא תנחומא ואמר :(עי' , ְִַַַָָָ

"ר ּבנּו אמר: א להבה!"; אׁש זה   ּבּבטן רפ ּואֹות ּכׁשּיׁש ּובפרט ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ"אֹוי!

ּפניו". מעל הּכל יתּקן  ּבוּדאי  ְְֵֵַַַַַַָָֹז"ל

˜ae אדל [מרת] הּצּדקת אליו  ּובאה ּתפ ּלה, ּבׁשעת מאד החלי ׁש «…∆ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבבכּיה!";יח ּתחיה  להרּבֹות   צרי הא תחריׁשּו? "לּמה ואמרה: ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָ

זיין,יז. מעיק געעניגט האט ער ווען אריסגעגאנגען איז ער אז געזאגט האט נתן  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ"רי 

אידרא" די  פן  אריסגעגאנגען איז אא רי  ווי רבינו אזי מאת שכשיצא אמר  "מוהרנ"ת  ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ

(רל"י ). מהאידרא ". אבא  רבי שיצא כמו הנשרף, הספר  את להעתיק שגמר אחרי 

ז"ל.יח. רבינו בת 
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זאב ר ּבי וגם לפניו, עמדנּו ערבית ּתפּלת אחר  רביעי ליֹום אֹור ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָּובּלילה

זאב , רּבי לפני עמד מּטּולט ׁשין ּדוד ורּבי  הּצד , מן  ועמד ּכן ּגם ּבא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָהּנ"ל

ּדוד: לר ּבי ורּבנּו מ ֹורנּו אד ֹוננּו Ê‡Ïואמר  ,ÔÏÂÂÏÚÂÂ ÔÏÚËL‡Ù ËÈ" ְְְֲִִֵֵֵַַַָָƒ«¿¿∆¿∆¿¿¿»
:ÌÚÈÈ‡ eˆ Ë‚‡ÊÚ‚ CÈB‡ Ï‡Ó‡ Ë‡‰ Èa Ú„ ;Ô˜e˜‡ ÚLË‡Î CÈÓ Ú∆ƒ»¿∆»¿¿∆∆ƒ»«»∆»¿≈∆

"!‰ÏB„b ‰BË ‡ ÔÈÈÊ È„ ‡Ù ËÚÂÂ ÚÒ ,Ô‡ CÈÓ ˜e˜ּתסּתיר ("אל  ƒ»∆∆«ƒ««»¿»ְִַַ

ּפעם  אמר רּבנ ּו ּגם עלי; להּביט הּפחֹות לכל לֹו הּנח זאב, ר ּבי ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָאת

ּגדֹולה!") לט ֹובה זאת ּל יהיה עלי, ה ּבט וכ ידלאחד : אמר:; ÚÓ" ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ∆

"ÔÚÓe˜ ÛÈB‡ Ìeˆ ÔÊeÓ CÈÊ ËÚÂÂ"להתועד ח ּיבים  ("נהיה  טו,(Ë‡‰ ∆ƒ¿∆ְְְִִִֵֶַַָ»
:ËÚÙËÚÚ‚ "BÓ„‡ ÌÈ‡ Ë‡‰ ,"?e‡ÂÂ" :Ë‚ÚÙÚ‚ ‡Ê Èa ÌÈ‡ƒ«ƒ¿≈∆¿∆¿¿»ƒ«¿∆∆¿¿∆¿

"ËÏÚÂÂ ÚÚÈ ÛÈB‡":מ ֹוהרנ"ת לֹו הׁשיב  "היכן ?", זאב: ר ּבי (ׁשאלֹו  ∆∆∆¿ְְֲִִֵֵֵֵַַַָ

ׁשּנׂשרף מהּספר נֹורא מעׂשה סּפר ּכ ואחר הּבא"). ׁשהיה טז "ּבעֹולם ּבעת  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבׁש הּספר זה ׁשּכׁשּכתב ּבלעמּברג, ז"ל "ואחררּבנּו  ּומחצה ׁשעֹות ׁש ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

כןיד. גם הוא  האמת הצדיק עם עצמו את שלראות "דע ע"ב: סימן  תנינא בליקוטי  ראה 

מתנוצץ  זה  ידי  על בו, ומסתכל אותו רואה  הכולל  החכם  שזה  ידי  על כי וכו', מאוד גדול דבר

על  לחכמה' וב'פרפראות  שם , עיין  גדולה ", מקבל  זה  ידי  על מוחו, שמתנוצץ ידי ועל  מוחו,

יהודה [רבי  שנתוועד הזאת  "והשעה נ"ו: סימן וסיפורים ' ב'שיחות וראה ד'; אות  זו תורה 

יחדיו, איתו שיסעוד ז "ל  רבינו עליו וציווה סעודתו, קודם  היתה ז "ל  רבינו עם  אליעזר ]

עלי שאביט והבטה  הבטה  'בכל  ז"ל: רבינו לו ואמר  עמך' איטיב  טבה ך  א דיר  אי ִִֶַָ'וועל

רבינו:טאן ' לו שאמר ליפא', 'רבי בערך ראה גם אן ""; מיר וב'חיי"קק וכו'"; עלי  "הסתכל   ִָָ

להיות האדם  שזכה ופעם פעם שבכל  אצלו, להיות  שזכה מי  לעניין "אמר ש"ג : סימן מוהר "ן '

לעולם ". נאבד אינו הכל   עליו להסתכל  שזכו והסתכלות הסתכלות  וכל  בביתו,

אמיתיתטו. בקבלה  "ידעתי תצא : ה ' מיום נפתלי  רבי  מורנו במכתב לתרופה' 'עלים  ראה

קהלת (מלשה"כ וכו' האלקים  אל תשוב והרוח ושארנו בשרנו ככלות סוף , כל בסוף  אשר 

שנת תצוה  ד' מיום מוהרנ"ת במכתב ושם  ז "ל "; חיותנו במקום יחד כולנו נתוודע אז ז), יב

ובעת ויבושו, שונאינו ויראו זקנתנו, לעת  אותנו יעזוב לא  כי  חסינו, יתברך  "בהשם תקצ"ה:

ניכלם  ולא  נבוש ולא  ז"ל, רבינו אנשי בין נפשותינו ייאסף ושנים ימים  לאורך  פקודתנו

לנצח".

רק טז. הנשרף , בספר כתוב שהיה  נורא מעשה  איזה להם  סיפר שמוהרנ "ת  הכוונה אין 

ומחצה שעות בשלוש הספר זה שכתב דהיינו בפנים, כאן  המבואר זה דבר  להם שסיפר

(רל"י ). מהאידרא. כמו יצא  כך  ואחר 

מ הרנ "ת ההסקת מערכת מכ ב תמאְְְֲֲִִֶֶַַַַַַ

מהאידרא" [ּכמֹו] יצאתי  לכם יז ּכ ׁשּסּפרּתי דׁשמ ּיא "סּיעּתא ׁשּזה ואמר ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

זאת". ֲֶַֹמע ׂשה 

‰ÏÈleׁש ּבער חצֹות, ואחר  'חצ ֹות', הּיֹום,אמר אֹור קדם ׁשעֹות ׁש ««¿»ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָֹ

קטן מֹועד  מ ׁשנה על  ּתֹורה וכתב  קלמֹוס מ "א)ּתפס  "מׁשקין (פ"א ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻ

ּבּמֹועד" הּׁשלחין  נ)ּבית אות ז חודש ראש הלכות ליקוטי .(ראה ְִֵֵַַָ

Á‡Â:ה ּלׁשֹון ּבזה [מֹוהרנ"ת] לֹו ואמר יהּודה, מאיר  רּבי אליו ּבא ּכ ¿««ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ËÏ‡‰ ÔÚÓ Èa‡ ,‰Ú ÏÚa ÚËÒ‚Ú Ú„ ÔÈÈÊ Ï‡Ê ÔÚÓ elÙ‡"¬ƒ∆»«∆∆¿¿¿∆««¬≈»«ƒ∆«¿
"!Ôewz ‡ Ôa‡‰ È‡cÂa ÔÚÓ ËÚÂÂ  Ô'Èa ÔÈ‡ CÈÊ ׁשּיהיה ("אפּלּו  ƒƒ∆ƒ∆∆¿««»¿«ƒְֲִִֶֶ

אזי  ּבר ּבנּו עצמֹו ׁשּיחזיק  הע ּקר ּבי ֹותר , הּגר ּוע  העברה  ּבעל  ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָהאדם

ּתּקּון !"). ּלֹו יהיה ְְִִֶַַּבוּדאי

ÌBÈeהעסק ׁש"העּקר ואמר ׁשלֹומנּו, אנׁשי ּכּמה לפניו עמדּו רביעי ¿ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חּוצה' מעינֹותי 'יפ ּוצּו ספרים, להדּפיס יהיה טז ;ׁשּלכם ה (משלי ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

שם) הלכות ליקוטי נימיןועי' ע"ב מענין  ודּבר ח)"; סי' תנינא ליקוטי .(עי' ְְִִִִֵֶַ

B‡Â יהּודא מאיר רּבי  אליו ּבא הּיֹום, א ֹור קדם ׁשעֹות ׁשּתי חמי ׁשי, ליֹום ¿ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכרס ֹו ּומבּקע האדם אצל ּבא 'ּדּומה' הּמלא" ואמר: לייּב'צי, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָורּבי

ּפניו" על במדה"נ)ּומּפילֹו קכד . דף שרה חיי זוהר לג; סי' תשא תנחומא ואמר :(עי' , ְִַַַָָָ

"ר ּבנּו אמר: א להבה!"; אׁש זה   ּבּבטן רפ ּואֹות ּכׁשּיׁש ּובפרט ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ"אֹוי!

ּפניו". מעל הּכל יתּקן  ּבוּדאי  ְְֵֵַַַַַַָָֹז"ל

˜ae אדל [מרת] הּצּדקת אליו  ּובאה ּתפ ּלה, ּבׁשעת מאד החלי ׁש «…∆ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבבכּיה!";יח ּתחיה  להרּבֹות   צרי הא תחריׁשּו? "לּמה ואמרה: ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָ

זיין,יז. מעיק געעניגט האט ער ווען אריסגעגאנגען איז ער אז געזאגט האט נתן  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ"רי 

אידרא" די  פן  אריסגעגאנגען איז אא רי  ווי רבינו אזי מאת שכשיצא אמר  "מוהרנ"ת  ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ

(רל"י ). מהאידרא ". אבא  רבי שיצא כמו הנשרף, הספר  את להעתיק שגמר אחרי 

ז"ל.יח. רבינו בת 
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ּגדֹולים ׂשֹונאים לֹו ׁשּיׁש ואמר זה , על הסּכים א ז"ל ליקוטי וה ּוא (עי' ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

קעד) סי' ּבהתּבֹודדּות קמא ׁשּיאמר ּו ּבעב ּור ֹו: להתּפּלל  אי אֹותנּו לּמד רק ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹ

אֹותם, והּדר אֹותם וס ּדר  ז"ל ר ּבנּו ּדברי ּכתב  ה ּוא אי זכּות לֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּיּמצא

מּטע ּפליק צבי רּבי וגם  ּבי". ּתל ּוי חּייכם "וכל להדּפיס , רֹוצה ע ּתה יטּגם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

לי "ּתן לֹו: ואמר  מאדֹון, מעֹות קּבל ּכבר אם א ֹותֹו ו ׁשאל אליו , ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָּבא

"אב ֹותי ואמר : הּבא", לעֹולם עד הּמע ֹות ל אׁשמר ואני  ,ׁשּל ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמע ֹות

למעלה " אגנז  ואני  למ ּטה, יז)ּגנזּו סי' קמא ליקוטי יא. ב"ב לֹו(ראה וצ ּוה ; ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ

ׁשּיאמר ּכמֹו ּתהּלים .כ להרּבֹות ְְְְִִֶַַֹ

B‡Â,מרּבנּו מע ׂשּיֹות ׁשּתי לפניו קרינ ּו קדׁש ׁשּבת ערב ׁשּׁשי ליֹום ¿ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּוב ' א' לעׂשֹות כא מע ׂשה ח ּמין מים  ל ֹו להביא צּוה ה ּיֹום אֹור  וקדם . ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָֹ

,לכ ּכצּואה ּכמעט  הר ּבה ּדּבר האמ ּבטי ל ֹו ׁשהביאּו וקדם  אמּבטי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלֹו

ואּתם  ּגדֹולה; ּבאהבה ּביחד אתכם להחזיק אּתם "ׁשּצריכים אמר: ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוכ

ׁשלימזלניקעס" ׁשאּתם אּלא ּכׁשרים , .כבאנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

Á‡Âׁש" להע ֹולם: ּפתאֹום אמר מהּוּכ ּבטבת; היה צרֹות ׁשה ¿««ְְְְִֵֵַַָָָָָָָָ

עזרא  מת  "ּבֹו ּבעצמ ֹו: הּוא ואמר זכר ּו, א וכּלם  ְְְְְְֵֶַַַָָָָָֻהּצרֹות?"

ירּוׁשלים  על ּבבל מל וסמ] יונית, ּתֹורה ונכּתבה ואמרכג הּסֹופר, ;"[ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ה ּלׁשֹון: CÈÊּבזה  ÊÈ‡ ÏeÒt ÛÈÈË Ôe‡ ˜ÚÂÂ‡ ËÈÈ‚ ÙBq‰ ‡ÊÚ Ê‡ ,‡" ְֶַָ««∆¿»«≈≈«∆¿≈»ƒƒ

רבינו.יט. תלמיד טעפליקער , הכהן  נתנאל  רבי בן  צבי רבי  הוא

קמ"א .כ. סימן הר"ן ' 'שיחות ראה 

תק"ס.כא. סימן לעיל וראה

להשתמש כב. ותחת  טובים, חיים  בו לחיות  הוא  יכול  אשר  רב והון רכוש לו שיש אחד

נקרא האיש זה   ('נאכגעלאזט') מוזנח והוא  ידיים , וברפיון בעצלות  מסתובב הוא ְְֶָָבאוצרותיו

משתמשים  אנו אין  ואם הקדוש, מרבינו רב והון  רכוש לנו שיש אנו, כן  כמו 'שלימזל ';

עוד  ראה (רל"י ); שלימזלניקעס. שאנו הרי  וכו' הזמן ובשמירת בעצותיו כראוי חלילה 

שנאו  הקדוש ותלמידו ז "ל  "רבינו תרמ"א : שנת יתרו ד' מיום  יהודה ב"ר  נתן  מרבי  במכתב

שלימזלניק". שהוא  מי מאוד וגינו מאוד

המעתיק,כג . טעות  שהיא  ברור  נראה  אך העיר", "ונבקעה  כאן איתא המכתב בהעתקות 

מ הרנ "ת ההסקת מערכת מכ ב תמג ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַ

‡ ;ÏeÒt ÛÈÈË ˙Be ÌÈÙÏ‡ ‡„ ËÈÈ‰ ÊÈ‡ ÚÒ ÈÂÂ ,ÏÈÙ ÈBÊ‡ ab˙Óƒ¿«≈«ƒƒ∆ƒ«¿»¬»ƒ¿»¿≈»»
Ôewz ‡ ÔÈÈÊ ËÚÂÂ Ï"Ê eaÓ ÙÒ ÌÚ„ ÔeÙ ÏËÚÏa ÔÈÈ‡ Ê‡ Û‡‰ CÈ‡ƒ»«≈¿∆¿∆≈∆≈«≈«∆««ƒ

ËÏ‡Ê È‡ ÔÈÈÊ Ï‡Ê ‡cÚ ÚÈÈ‡ Ê‡ Ô‡ CÈÈ‡ CÈ‡ ‚‡Ê ,‡ .‚È„Ï‡ ÛÈB‡«¿ƒ¿«»ƒ«»««∆À¿»»«ƒ»¿
ÔÈÈÊ ËÏ‡Ê È‡ ,'‰ˆeÁ EÈ˙BÈÚÓ eˆeÙÈ' ÔÈÈÊ Ï‡Ê ÚÒ ,ÌÈÙÒ ‡Èc Ô˜ec¿¿ƒ¿»ƒ∆»«»«¿»∆»ƒ»¿«

"!‡ÁË ËÈÓ Ôe‡ ÔBˆ ËÈÓ Ôe‡ ËÏÚ‚ ËÈÓ ˜‡ËL ּכׁשעזרא ("נּו,  ¿«¿ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿»ְְֶֶָ

אלפים  הּיֹום ׁשּיׁש ּכמֹו הר ּבה, ּכ ּכל  מתּגּבר  ּפסּול' ּו'טרף מס ּתּלק  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּסֹופר 

יהיה  רּבנּו ׁשל מ ּספרֹו אחד ׁשּדף מק ּוה אני אבל ּפסּול'; 'טרף  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּורבב ֹות 

הּספרים, את להדּפיס יהיה ׁשעסקכם  אתכם מזהיר אני נ ּו, הּכל . על  ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתּקּון

ח ּוצה' מעינֹותי 'יפּוצּו טז)ׁשּיתקּים ה ּבממֹון (משלי ּבזה חזקים ׁשּתהיּו , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּובטרחה!") צרי כדּוברצֹון ּכן ּגם "א ּתה יאיר: נרֹו יצחק  ר ּבי לבנֹו ואמר  . ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

סמך  בטבת בעשרה  ואילו העיר , הובקעה בתמוז שבי"ז  יח :) (ר"ה  חז "ל  בדברי מפורש שהרי 

עשרה בחינת "וזהו י "ב: אות ד' שמע  קריאת הלכות' ב'ליקוטי וראה  ירושלים ; על  בבל  מלך 

שמת מצוק'), ('אזכרה בהסליחות  שם שחושב בטבת  שאירעו צרות השלוש בחינת  בטבת ,

וכו'", המקדש בית חורבן  והתחיל  המלך , תלמי בימי  יוונית  התורה ונכתבה הסופר , עזרא

התחלת שאז  בטבת , שאירעו צרות השלוש בחינת "וזה ד': אות ד' תענית ושם שם ; עיין

נזכרים  והם  הזה', היום  עצם את  לך 'כתוב ב): כד (יחזקאל שכתוב כמו  המקדש, בית חורבן 

הסופר, עזרא  ומת יוונית, התורה  שנכתבה בטבת, עשרה של  בבל בסליחות  מלך סמך ואז

עוד וכו ' ועיין  שם ; עיין  וכו'", בזה  זה  תלויים  הצרות אלו כל כי  החורבן; התחלת  שהוא  ,

הסמוכה . בהערה לקמן 

ונעלם כד . נפלא  דבר  תבין  "ובזה  ס"א : סימן  קמא ליקוטי על לחכמה' ב'פרפראות וראה

היה בעצמו ז "ל  נתן  רבי  הרב של שפטירתו מה  הקדושה , והשגחתו יתברך  השם  בהנהגת 

בעת היינו הנ "ל, שמעון ' רבי  'חדי  של זה מאמר על תורה  חידושי לחדש עוסקו בעת

גם  שם  ועיין  מהנ"ל , הרבה כן  גם  מובן ושם ז', הלכה חודש ראש בהלכות לחדש שעסק

לילך  ביותר להשתדל צריכין ז"ל פטירתו אחר  כי  וכו', הכתיבה  וידי  הסמיכה ידי מעניין 

תב  ובזה כנ "ל. הכתוב ככל  ולקיים  הנ "ל שמעון' רבי  'חדי מאמר דבריו עם  קצת  ין

בטבת עשרה קודש שבת  ערב שישי  ביום  שהיה  הקדוש הסתלקותו ביום שאמר  הקדושים

היו  'מה אותם: ושאל  שלומנו, מאנשי  קצת לפניו עמדו הבוקר  אור  וקודם  תר "ה, שנת

היינו  אותם, לחשוב בעצמו והתחיל   טבת?' בחודש לישראל שאירעו צרות השלושה 

יוונית ; התורה שנכתבה ומה  הסופר , עזרא  שמת  ומה  ירושלים, על  בבל מלך  שסמך  מה 

מבחינה הם  צרות  השלוש שכל בחידושי  זה בעניין  מבואר  'כבר הלשון : בזה להם ואמר 

רבי 'חדי של  זה  מאמר  עניין על כן  גם המיוסדת  ד' הלכה תענית בהלכות  (ר "ל  אחת 
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ּגדֹולים ׂשֹונאים לֹו ׁשּיׁש ואמר זה , על הסּכים א ז"ל ליקוטי וה ּוא (עי' ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

קעד) סי' ּבהתּבֹודדּות קמא ׁשּיאמר ּו ּבעב ּור ֹו: להתּפּלל  אי אֹותנּו לּמד רק ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹ

אֹותם, והּדר אֹותם וס ּדר  ז"ל ר ּבנּו ּדברי ּכתב  ה ּוא אי זכּות לֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּיּמצא

מּטע ּפליק צבי רּבי וגם  ּבי". ּתל ּוי חּייכם "וכל להדּפיס , רֹוצה ע ּתה יטּגם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

לי "ּתן לֹו: ואמר  מאדֹון, מעֹות קּבל ּכבר אם א ֹותֹו ו ׁשאל אליו , ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָּבא

"אב ֹותי ואמר : הּבא", לעֹולם עד הּמע ֹות ל אׁשמר ואני  ,ׁשּל ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמע ֹות

למעלה " אגנז  ואני  למ ּטה, יז)ּגנזּו סי' קמא ליקוטי יא. ב"ב לֹו(ראה וצ ּוה ; ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ

ׁשּיאמר ּכמֹו ּתהּלים .כ להרּבֹות ְְְְִִֶַַֹ

B‡Â,מרּבנּו מע ׂשּיֹות ׁשּתי לפניו קרינ ּו קדׁש ׁשּבת ערב ׁשּׁשי ליֹום ¿ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּוב ' א' לעׂשֹות כא מע ׂשה ח ּמין מים  ל ֹו להביא צּוה ה ּיֹום אֹור  וקדם . ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָֹ

,לכ ּכצּואה ּכמעט  הר ּבה ּדּבר האמ ּבטי ל ֹו ׁשהביאּו וקדם  אמּבטי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלֹו

ואּתם  ּגדֹולה; ּבאהבה ּביחד אתכם להחזיק אּתם "ׁשּצריכים אמר: ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוכ

ׁשלימזלניקעס" ׁשאּתם אּלא ּכׁשרים , .כבאנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

Á‡Âׁש" להע ֹולם: ּפתאֹום אמר מהּוּכ ּבטבת; היה צרֹות ׁשה ¿««ְְְְִֵֵַַָָָָָָָָ

עזרא  מת  "ּבֹו ּבעצמ ֹו: הּוא ואמר זכר ּו, א וכּלם  ְְְְְְֵֶַַַָָָָָֻהּצרֹות?"

ירּוׁשלים  על ּבבל מל וסמ] יונית, ּתֹורה ונכּתבה ואמרכג הּסֹופר, ;"[ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ה ּלׁשֹון: CÈÊּבזה  ÊÈ‡ ÏeÒt ÛÈÈË Ôe‡ ˜ÚÂÂ‡ ËÈÈ‚ ÙBq‰ ‡ÊÚ Ê‡ ,‡" ְֶַָ««∆¿»«≈≈«∆¿≈»ƒƒ

רבינו.יט. תלמיד טעפליקער , הכהן  נתנאל  רבי בן  צבי רבי  הוא

קמ"א .כ. סימן הר"ן ' 'שיחות ראה 

תק"ס.כא. סימן לעיל וראה

להשתמש כב. ותחת  טובים, חיים  בו לחיות  הוא  יכול  אשר  רב והון רכוש לו שיש אחד

נקרא האיש זה   ('נאכגעלאזט') מוזנח והוא  ידיים , וברפיון בעצלות  מסתובב הוא ְְֶָָבאוצרותיו

משתמשים  אנו אין  ואם הקדוש, מרבינו רב והון  רכוש לנו שיש אנו, כן  כמו 'שלימזל ';

עוד  ראה (רל"י ); שלימזלניקעס. שאנו הרי  וכו' הזמן ובשמירת בעצותיו כראוי חלילה 

שנאו  הקדוש ותלמידו ז "ל  "רבינו תרמ"א : שנת יתרו ד' מיום  יהודה ב"ר  נתן  מרבי  במכתב

שלימזלניק". שהוא  מי מאוד וגינו מאוד

המעתיק,כג . טעות  שהיא  ברור  נראה  אך העיר", "ונבקעה  כאן איתא המכתב בהעתקות 

מ הרנ "ת ההסקת מערכת מכ ב תמג ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַ

‡ ;ÏeÒt ÛÈÈË ˙Be ÌÈÙÏ‡ ‡„ ËÈÈ‰ ÊÈ‡ ÚÒ ÈÂÂ ,ÏÈÙ ÈBÊ‡ ab˙Óƒ¿«≈«ƒƒ∆ƒ«¿»¬»ƒ¿»¿≈»»
Ôewz ‡ ÔÈÈÊ ËÚÂÂ Ï"Ê eaÓ ÙÒ ÌÚ„ ÔeÙ ÏËÚÏa ÔÈÈ‡ Ê‡ Û‡‰ CÈ‡ƒ»«≈¿∆¿∆≈∆≈«≈«∆««ƒ

ËÏ‡Ê È‡ ÔÈÈÊ Ï‡Ê ‡cÚ ÚÈÈ‡ Ê‡ Ô‡ CÈÈ‡ CÈ‡ ‚‡Ê ,‡ .‚È„Ï‡ ÛÈB‡«¿ƒ¿«»ƒ«»««∆À¿»»«ƒ»¿
ÔÈÈÊ ËÏ‡Ê È‡ ,'‰ˆeÁ EÈ˙BÈÚÓ eˆeÙÈ' ÔÈÈÊ Ï‡Ê ÚÒ ,ÌÈÙÒ ‡Èc Ô˜ec¿¿ƒ¿»ƒ∆»«»«¿»∆»ƒ»¿«

"!‡ÁË ËÈÓ Ôe‡ ÔBˆ ËÈÓ Ôe‡ ËÏÚ‚ ËÈÓ ˜‡ËL ּכׁשעזרא ("נּו,  ¿«¿ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿»ְְֶֶָ

אלפים  הּיֹום ׁשּיׁש ּכמֹו הר ּבה, ּכ ּכל  מתּגּבר  ּפסּול' ּו'טרף מס ּתּלק  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּסֹופר 

יהיה  רּבנּו ׁשל מ ּספרֹו אחד ׁשּדף מק ּוה אני אבל ּפסּול'; 'טרף  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּורבב ֹות 

הּספרים, את להדּפיס יהיה ׁשעסקכם  אתכם מזהיר אני נ ּו, הּכל . על  ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתּקּון

ח ּוצה' מעינֹותי 'יפּוצּו טז)ׁשּיתקּים ה ּבממֹון (משלי ּבזה חזקים ׁשּתהיּו , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּובטרחה!") צרי כדּוברצֹון ּכן ּגם "א ּתה יאיר: נרֹו יצחק  ר ּבי לבנֹו ואמר  . ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

סמך  בטבת בעשרה  ואילו העיר , הובקעה בתמוז שבי"ז  יח :) (ר"ה  חז "ל  בדברי מפורש שהרי 

עשרה בחינת "וזהו י "ב: אות ד' שמע  קריאת הלכות' ב'ליקוטי וראה  ירושלים ; על  בבל  מלך 

שמת מצוק'), ('אזכרה בהסליחות  שם שחושב בטבת  שאירעו צרות השלוש בחינת  בטבת ,

וכו'", המקדש בית חורבן  והתחיל  המלך , תלמי בימי  יוונית  התורה ונכתבה הסופר , עזרא

התחלת שאז  בטבת , שאירעו צרות השלוש בחינת "וזה ד': אות ד' תענית ושם שם ; עיין

נזכרים  והם  הזה', היום  עצם את  לך 'כתוב ב): כד (יחזקאל שכתוב כמו  המקדש, בית חורבן 

הסופר, עזרא  ומת יוונית, התורה  שנכתבה בטבת, עשרה של  בבל בסליחות  מלך סמך ואז

עוד וכו ' ועיין  שם ; עיין  וכו'", בזה  זה  תלויים  הצרות אלו כל כי  החורבן; התחלת  שהוא  ,

הסמוכה . בהערה לקמן 

ונעלם כד . נפלא  דבר  תבין  "ובזה  ס"א : סימן  קמא ליקוטי על לחכמה' ב'פרפראות וראה

היה בעצמו ז "ל  נתן  רבי  הרב של שפטירתו מה  הקדושה , והשגחתו יתברך  השם  בהנהגת 

בעת היינו הנ "ל, שמעון ' רבי  'חדי  של זה מאמר על תורה  חידושי לחדש עוסקו בעת

גם  שם  ועיין  מהנ"ל , הרבה כן  גם  מובן ושם ז', הלכה חודש ראש בהלכות לחדש שעסק

לילך  ביותר להשתדל צריכין ז"ל פטירתו אחר  כי  וכו', הכתיבה  וידי  הסמיכה ידי מעניין 

תב  ובזה כנ "ל. הכתוב ככל  ולקיים  הנ "ל שמעון' רבי  'חדי מאמר דבריו עם  קצת  ין

בטבת עשרה קודש שבת  ערב שישי  ביום  שהיה  הקדוש הסתלקותו ביום שאמר  הקדושים

היו  'מה אותם: ושאל  שלומנו, מאנשי  קצת לפניו עמדו הבוקר  אור  וקודם  תר "ה, שנת

היינו  אותם, לחשוב בעצמו והתחיל   טבת?' בחודש לישראל שאירעו צרות השלושה 

יוונית ; התורה שנכתבה ומה  הסופר , עזרא  שמת  ומה  ירושלים, על  בבל מלך  שסמך  מה 

מבחינה הם  צרות  השלוש שכל בחידושי  זה בעניין  מבואר  'כבר הלשון : בזה להם ואמר 

רבי 'חדי של  זה  מאמר  עניין על כן  גם המיוסדת  ד' הלכה תענית בהלכות  (ר "ל  אחת 
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ּכסף ". רּוּבל ׁשּׁשים ּתן   לאו ואם  זה; על ּכסף ר ּוּבל מאֹות חמׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָלּתן

ׁשּיׁש, ּכמֹו ּומרים ק ׁשים ענׁשים ׁשּיׁש אמר  CÈÊוגם ËÒeÏ‚ ÛBÒ Ìeˆ Ôe‡" ְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָ¿¿ƒ

הקדושים , תורה ספרי  היינו הקדושים , ספרים כותב היה  הסופר  עזרא  כי הנ"ל ), שמעון'

וניתן ידינו, כתב נחלש אזי   ונסתלק וכשמת  ישראל, בכתב גדולה  הארה ממשיך  והיה 

נתגרשין זה ידי ועל  יוונית , בכתב נכתבה הקדושה  התורה  שגם עד שלהם, לכתבים  תוקף

כביכול , להתורה  שלימות אין חכמים אמונת  פגם  ידי שעל  לעיל כנזכר מארצם , ישראל 

וניתן ידינו כתב נחלש זה ידי ועל  קדשים, קדשי  מבחינת ההמתקה להמשיך  יכולין ואין 

מיתת הנ "ל, צרות  השלוש בחינת  שזה ישראל, על גירוש וגוזרין  שלהם , לכתבים תוקף

מה בחינת  שזה  שלהם , לכתבים  כוח וניתן  ידינו, כתב ביטול בחינת שזה הסופר, עזרא

שהיה החורבן  התחלת  בחינת שזה מארצם, ישראל ונתגרשו יוונית , התורה  שנכתבה 

הנ"ל , תענית בהלכות שם שכתוב ממה  ביותר  לבאר  קצת  זה בעניין  אז  והאריך בטבת .

יסוד  על  הבנויים  קדושים ספרים לכתוב בזה , שעוסקים צדיקים  אנשים עכשיו גם יש כי 

נשלמת אלו הקדושים  ספרים  ידי ועל  בשלימות , חכמים אמונת יסוד ועל הקדושה  תורתנו

קדשים , קדשי  שתיה , אבן בחינת עילאה , מחכמה שמקבלת עד גדול בשלימות  התורה

האלו  והצדיקים  כנ"ל , והצמצומים  הדינים כל נמתקין זה ידי  שעל החכמות , לכל  ומשפעת

וכשנסתלקין גדולה, בקדושה הקדושים  תורה ספרי כותב שהיה הסופר  עזרא בחינת  הם 

החכמות של  החיבורים ולהתפשט להתגבר מתחילין אזי הצדיקים אלו ושלום  חס

חכמים , אמונת מבחינת  ממש בהיפוך הם אשר עולם , הקלי  ידי על  נתחברו אשר  חיצוניות

הקדושה תורתנו דעת גם להטות  שרוצים עד חכמים, דברי  על המלעיגים  עיקר הם הם כי 

מט: סוטה  (ראה  יוון חכמת  חז"ל בלשון שנקראת  והמוטעית  הרעה חכמתם  שטות אל 

החורבן עיקר גורם  וזה  יוונית, התורה שנכתבה מה  בחינת שזה ועוד), פג. פב: קמא  בבא 

אשכנז : בלשון  הלשון  בזה  ואמר ליצלן . רחמנא הצרות וכל הפר והגלויות עזרא ְֵֶַַָ'אז

''וכ מת ר זע זענען  נסק, וכו'')ווערט מתגבר  ואזי מסתלק, הסופר  ('כשעזרא  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ

בעולם , האפיקורסות  מתפשט הרבים שבעוונותינו איך  זה, בעניין  קצת  והאריך  כנ "ל,

מרום  'אתה זאת כל  על  'אך וסיים : וכו'. חכמים אמונת  פגם ידי  על  רק הוא  והעיקר 

ידי על שנתחברו הקדושים  והספרים  החיבורים  של  אחד ודף  אחת עלה כי  ה'', לעולם 

הרעים  החיבורים כל  נגד ויעמוד יכריע  בשלימות , חכמים אמונת בעלי אמת הצדיקי

ולהתאמץ  להתחזק תראו השם  למען  כן על  חכמים ; דברי על  המלעיגים ידי על שנתחברו

הקדושים  דבריו כל  היו אז (כי  הנ"ל  קדושים  הספרים  את  להדפיס האפשר , בכל בזה

ולפרסמם  חיים'), מה 'אורח ראשון חלק רק בימיו נדפס ולא עדיין , יד בכתיבת ז"ל

ובשעה בשלימות '. הקדושה באמונתם  ולהתחזק לעמוד הכשרים יוכלו למען  בישראל ,

זה ביום שנסתלק שראו אחר  עד כך, כל המכוון תכלית  עדיין הבינו לא מזה  שדיבר 

שם  עיין וכו'", מגיעים היכן עד ז"ל הקדושים  דבריו כוונת קצת למפרע הבינו אז  עצמו,

בארוכה . עוד

מ הרנ "ת ההסקת מערכת מכ ב תמה ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַ

"!ÈB‡ !?Èa ÔÈÈ‡ ÈBÊ‡ ÛÈB‡ Ô‚È˜ eˆ על לח ק מתאּוים ("ּולבּסֹוף   ¿ƒ¿«≈∆ƒְְֲִִַַַַ

א ֹוי!"). ּכזה?! ִֶַָר ּבי

˜ae;סליחֹות ואמר הּכחֹות, ּבכל והתּפּלל ּותפּלין , ּבציצית התלּבׁש «…∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָֹ

ּגדֹול' "ה'ּׁש וס ּים למד ּכ ואחר ּבכה. הּתֹורה קריאת ;כה ּוב ׁשעת ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

קטן, ער ּו ּבׁשלחן ׁשּילמד לֹו Ák"ואמרּו ‡ CÈÈ‡ ‡Ù ÚÒ Ìe‡ÂÂ" ְְְְְִֶַָָָָָֻ»∆«««…«
 עבּורכם") טרחה ה ּוא "ËÈÈÊ("ּכי :Ë‚‡ÊÚ‚ ‰ÎÏ ˜Ècˆ ÎÊ Ú Ë‡‰ ְְֲִִֶָ»∆≈∆«ƒƒ¿»»∆»¿«
"!ÈÈËÚ‚ ÈBÊ‡ ËÈ ÈÓ È‡ּתהיּו "אל לברכה: צ ּדיק זכר הּוא (אמר  ƒƒƒ«∆¿«ְְִִִֵֶַַַָָָ

ע ֹוזר ּבן  לנחמן אמר ּכ ואחר ּתהּלים; ואמר ּבעב ּורי!"). מסּורים  ּכ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכל

,"הּתנ לי  "ּתן לֹו: ּופר ׁש  רֹוצה הּוא מה ידע וא ט ּוב', 'ּכל לֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּיּתן

טּוב'!". 'ּכל  ֶָזה

Á‡Â לפניו ויר ּקדּו ּכּנֹור  עם לפניו אנׁשים ׁשני יבֹואּו ׁשאם אמר ּכ ¿««ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ׁשּתי ואחר טייא; אפ ּלּו ע ֹוד  י ׁשּתה  ׁשּלא ואמר  אֹותֹו. יחּיּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבוּדאי

של  (ּתבׁשיל ) ה'ּקּוכין' לי וטל לּבית ל" יצחק : רּבי לבנֹו אמר ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשעֹות

ּדיקא, הּכּסא  על  ׁשלחן להּציע וצ ּוה ּדיקא", ׁשּבת ׁשל ׁשּיהיה רק  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשּבת;

ּבדחק ּכּזית ואכל נרֹות, ׁשל הּתבה על יׁשב  לברכה זכרֹונ ֹו ּבעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹוהּוא

צימעס ּומעט רטב ּומעט מּתרכו ּגדֹול , הּמזֹון  ׁשּבר ּכת אמר  ּכ ואחר . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ

הּוא  "הרחמן  אמר: הּמז ֹון ּברּכת ּובתֹו הּסמ ּוכה; הּמּטה על  ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָלבר

יׂשראל" ארץ קדּׁשת  לנּו כז ימׁשי,ÔÈ‡ ËÈ a‡‰ CÈ‡" :Ë‚‡ÊÚ‚ Ë‡‰ Ôe‡ ְְְִִֵֶֶַַָָֻ»∆»¿ƒ»ƒƒ

הש"ך.כה. פירוש עם גדול  ערוך ' 'שולחן

מתוק.כו. ירק

ועל כז. וכו', המזון  ברכת  של  כוס בחינת  "וזהו ט"ז : אות ה ' ציצית  הלכות ' ב'ליקוטי  ראה 

ושבעת 'ואכלת  י ) ח  (דברים שכתוב כמו ישראל , ארץ ידי על הוא  המזון ברכת עיקר כן 

(תהלים  מעשיו' 'כוח  ידי על הוא  ישראל ארץ כי וכו'', הטובה  הארץ על  אלקיך ה ' את וברכת

צריכין שאנו האכילה , אחר כן  ועל א ), א  (בראשית  וכו'' אלקים ברא 'בראשית  בחינת ו), קיא

הארץ  'על  יתברך  אותו מברכין אנו כן  על  דנשמתא ', 'מזונא בבחינת  שתהיה  האכילה  לברר

ידי ועל  ישראל , ארץ קדושת  עלינו ממשיכין  אנו זה  ידי ועל  ישראל , ארץ שהוא  הטובה',



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תמד 

ּכסף ". רּוּבל ׁשּׁשים ּתן   לאו ואם  זה; על ּכסף ר ּוּבל מאֹות חמׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָלּתן

ׁשּיׁש, ּכמֹו ּומרים ק ׁשים ענׁשים ׁשּיׁש אמר  CÈÊוגם ËÒeÏ‚ ÛBÒ Ìeˆ Ôe‡" ְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָ¿¿ƒ

הקדושים , תורה ספרי  היינו הקדושים , ספרים כותב היה  הסופר  עזרא  כי הנ"ל ), שמעון'

וניתן ידינו, כתב נחלש אזי   ונסתלק וכשמת  ישראל, בכתב גדולה  הארה ממשיך  והיה 

נתגרשין זה ידי ועל  יוונית , בכתב נכתבה הקדושה  התורה  שגם עד שלהם, לכתבים  תוקף

כביכול , להתורה  שלימות אין חכמים אמונת  פגם  ידי שעל  לעיל כנזכר מארצם , ישראל 

וניתן ידינו כתב נחלש זה ידי ועל  קדשים, קדשי  מבחינת ההמתקה להמשיך  יכולין ואין 

מיתת הנ "ל, צרות  השלוש בחינת  שזה ישראל, על גירוש וגוזרין  שלהם , לכתבים תוקף

מה בחינת  שזה  שלהם , לכתבים  כוח וניתן  ידינו, כתב ביטול בחינת שזה הסופר, עזרא

שהיה החורבן  התחלת  בחינת שזה מארצם, ישראל ונתגרשו יוונית , התורה  שנכתבה 

הנ"ל , תענית בהלכות שם שכתוב ממה  ביותר  לבאר  קצת  זה בעניין  אז  והאריך בטבת .

יסוד  על  הבנויים  קדושים ספרים לכתוב בזה , שעוסקים צדיקים  אנשים עכשיו גם יש כי 

נשלמת אלו הקדושים  ספרים  ידי ועל  בשלימות , חכמים אמונת יסוד ועל הקדושה  תורתנו

קדשים , קדשי  שתיה , אבן בחינת עילאה , מחכמה שמקבלת עד גדול בשלימות  התורה

האלו  והצדיקים  כנ"ל , והצמצומים  הדינים כל נמתקין זה ידי  שעל החכמות , לכל  ומשפעת

וכשנסתלקין גדולה, בקדושה הקדושים  תורה ספרי כותב שהיה הסופר  עזרא בחינת  הם 

החכמות של  החיבורים ולהתפשט להתגבר מתחילין אזי הצדיקים אלו ושלום  חס

חכמים , אמונת מבחינת  ממש בהיפוך הם אשר עולם , הקלי  ידי על  נתחברו אשר  חיצוניות

הקדושה תורתנו דעת גם להטות  שרוצים עד חכמים, דברי  על המלעיגים  עיקר הם הם כי 

מט: סוטה  (ראה  יוון חכמת  חז"ל בלשון שנקראת  והמוטעית  הרעה חכמתם  שטות אל 

החורבן עיקר גורם  וזה  יוונית, התורה שנכתבה מה  בחינת שזה ועוד), פג. פב: קמא  בבא 

אשכנז : בלשון  הלשון  בזה  ואמר ליצלן . רחמנא הצרות וכל הפר והגלויות עזרא ְֵֶַַָ'אז

''וכ מת ר זע זענען  נסק, וכו'')ווערט מתגבר  ואזי מסתלק, הסופר  ('כשעזרא  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ

בעולם , האפיקורסות  מתפשט הרבים שבעוונותינו איך  זה, בעניין  קצת  והאריך  כנ "ל,

מרום  'אתה זאת כל  על  'אך וסיים : וכו'. חכמים אמונת  פגם ידי  על  רק הוא  והעיקר 

ידי על שנתחברו הקדושים  והספרים  החיבורים  של  אחד ודף  אחת עלה כי  ה'', לעולם 

הרעים  החיבורים כל  נגד ויעמוד יכריע  בשלימות , חכמים אמונת בעלי אמת הצדיקי

ולהתאמץ  להתחזק תראו השם  למען  כן על  חכמים ; דברי על  המלעיגים ידי על שנתחברו

הקדושים  דבריו כל  היו אז (כי  הנ"ל  קדושים  הספרים  את  להדפיס האפשר , בכל בזה

ולפרסמם  חיים'), מה 'אורח ראשון חלק רק בימיו נדפס ולא עדיין , יד בכתיבת ז"ל

ובשעה בשלימות '. הקדושה באמונתם  ולהתחזק לעמוד הכשרים יוכלו למען  בישראל ,

זה ביום שנסתלק שראו אחר  עד כך, כל המכוון תכלית  עדיין הבינו לא מזה  שדיבר 

שם  עיין וכו'", מגיעים היכן עד ז"ל הקדושים  דבריו כוונת קצת למפרע הבינו אז  עצמו,

בארוכה . עוד

מ הרנ "ת ההסקת מערכת מכ ב תמה ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַ

"!ÈB‡ !?Èa ÔÈÈ‡ ÈBÊ‡ ÛÈB‡ Ô‚È˜ eˆ על לח ק מתאּוים ("ּולבּסֹוף   ¿ƒ¿«≈∆ƒְְֲִִַַַַ

א ֹוי!"). ּכזה?! ִֶַָר ּבי

˜ae;סליחֹות ואמר הּכחֹות, ּבכל והתּפּלל ּותפּלין , ּבציצית התלּבׁש «…∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָֹ

ּגדֹול' "ה'ּׁש וס ּים למד ּכ ואחר ּבכה. הּתֹורה קריאת ;כה ּוב ׁשעת ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

קטן, ער ּו ּבׁשלחן ׁשּילמד לֹו Ák"ואמרּו ‡ CÈÈ‡ ‡Ù ÚÒ Ìe‡ÂÂ" ְְְְְִֶַָָָָָֻ»∆«««…«
 עבּורכם") טרחה ה ּוא "ËÈÈÊ("ּכי :Ë‚‡ÊÚ‚ ‰ÎÏ ˜Ècˆ ÎÊ Ú Ë‡‰ ְְֲִִֶָ»∆≈∆«ƒƒ¿»»∆»¿«
"!ÈÈËÚ‚ ÈBÊ‡ ËÈ ÈÓ È‡ּתהיּו "אל לברכה: צ ּדיק זכר הּוא (אמר  ƒƒƒ«∆¿«ְְִִִֵֶַַַָָָ

ע ֹוזר ּבן  לנחמן אמר ּכ ואחר ּתהּלים; ואמר ּבעב ּורי!"). מסּורים  ּכ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכל

,"הּתנ לי  "ּתן לֹו: ּופר ׁש  רֹוצה הּוא מה ידע וא ט ּוב', 'ּכל לֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּיּתן

טּוב'!". 'ּכל  ֶָזה

Á‡Â לפניו ויר ּקדּו ּכּנֹור  עם לפניו אנׁשים ׁשני יבֹואּו ׁשאם אמר ּכ ¿««ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ׁשּתי ואחר טייא; אפ ּלּו ע ֹוד  י ׁשּתה  ׁשּלא ואמר  אֹותֹו. יחּיּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבוּדאי

של  (ּתבׁשיל ) ה'ּקּוכין' לי וטל לּבית ל" יצחק : רּבי לבנֹו אמר ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשעֹות

ּדיקא, הּכּסא  על  ׁשלחן להּציע וצ ּוה ּדיקא", ׁשּבת ׁשל ׁשּיהיה רק  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשּבת;

ּבדחק ּכּזית ואכל נרֹות, ׁשל הּתבה על יׁשב  לברכה זכרֹונ ֹו ּבעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹוהּוא

צימעס ּומעט רטב ּומעט מּתרכו ּגדֹול , הּמזֹון  ׁשּבר ּכת אמר  ּכ ואחר . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ

הּוא  "הרחמן  אמר: הּמז ֹון ּברּכת ּובתֹו הּסמ ּוכה; הּמּטה על  ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָלבר

יׂשראל" ארץ קדּׁשת  לנּו כז ימׁשי,ÔÈ‡ ËÈ a‡‰ CÈ‡" :Ë‚‡ÊÚ‚ Ë‡‰ Ôe‡ ְְְִִֵֶֶַַָָֻ»∆»¿ƒ»ƒƒ

הש"ך.כה. פירוש עם גדול  ערוך ' 'שולחן

מתוק.כו. ירק

ועל כז. וכו', המזון  ברכת  של  כוס בחינת  "וזהו ט"ז : אות ה ' ציצית  הלכות ' ב'ליקוטי  ראה 

ושבעת 'ואכלת  י ) ח  (דברים שכתוב כמו ישראל , ארץ ידי על הוא  המזון ברכת עיקר כן 

(תהלים  מעשיו' 'כוח  ידי על הוא  ישראל ארץ כי וכו'', הטובה  הארץ על  אלקיך ה ' את וברכת

צריכין שאנו האכילה , אחר כן  ועל א ), א  (בראשית  וכו'' אלקים ברא 'בראשית  בחינת ו), קיא

הארץ  'על  יתברך  אותו מברכין אנו כן  על  דנשמתא ', 'מזונא בבחינת  שתהיה  האכילה  לברר

ידי ועל  ישראל , ארץ קדושת  עלינו ממשיכין  אנו זה  ידי ועל  ישראל , ארץ שהוא  הטובה',



תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תמו 

ÔÈ‡ ËÈÈ„Ú‚ ÚaÈ‡ CÈÊ ÈÓ ÈÈa ‡b Ë‡‰ ÚÒ ‡ ,ÔÒÚ eˆ Ë‡‰Ú‚ ÔÈÊƒ∆«∆¿»∆»»«ƒƒƒ∆∆¿≈ƒ
"‰LÁÓ Ú„ׁשּמחׁשבּתי רק לאכֹול, ּבּדע ּתי היה "א  (ואמר:  ∆«¬»»ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָ

לגמרי"). ְְְְִֵַַָהׁשּתּנתה

Á‡Â, ט ֹוב יֹום ונר ׁשּבת, "נר הּלׁשֹון: ּבזה ואמר נרֹות, אחר ׁשלח ּכ ¿««ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּתּלין  ּתּלי זה  ענין על  לֹו ׁשּיׁש ואמר אחד"; ענין  הּוא   חנּכה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻונר

ּפלאֹות  ּפלאי הלכֹות, ּכח"כח ׁשל לי אין "רק .כט, ְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

Á‡Â זה ּפס ּוק  מ ּטּולט ׁשין נחמן לרּבי  אמר נה)ּכ מא "לכּו(בראשית : ¿««ְְְְְִִִֶַַַָָָָ
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אֹותֹו: וׁשאלה ּתחיה ‚Ô‡ÂÂÚ?"אדל Ú‚Ú CÈÈ‡ ÒÚtÚ ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ" ְְְֲִֶָָָ»ƒ∆∆«∆¿∆∆»¿
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כי וכדומה , הפרטיים צרכיו בקשת  עוד להוסיף  אדם לכל  רשות  יש וכן  ואשכנז , ספרד
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 וועלט' תקנ"ד.גאנצער סימן  לעיל  עוד וראה העולם '); מכל שוחק נתן' (''נחמן ְְֶֶַ



 מ

˙Úaסאקילע ּבּקהּלה ׁשבת מּביתֹו נסיעתֹו ּבתח ּלת יׂשראל , לארץ ׁשּנסע  ¿≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

וואזניׁשענסק ) עכׁשו אנ ׁשי‰(הּנקראת ּבין  ׁשלם סּפּור ּבזה ויׁש ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

יּׁשּוב הּזה הּמקֹום ׁשּיהיה קדׁשֹו ּברּוח  אז  ראה זצ "ל רּבנּו אי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשלֹומנּו

ז"ל. ּפטירתֹו אחר  רּבֹות ׁשנים  אּלה ּבימינּו נתקּים וכן זמן, לאחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּגדֹול

מענּדל  מנחם  ר ּבי הרב מ ֹורנ ּו וכּו' הּמפרסם  ה ּקדֹוׁש הּצּדיק  את ראה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוׁשם

ּגּלה  וׁשם יׂשראל, ּבארץ ׁשּנפטר  הּקדֹוׁשה ּפטירת ֹו אחר  מ ּויטע ּפסק  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָז"ל

וכּו' הּים על מסּגל 'אּתה' ׁשּׁשם :Âלֹו ְְֵֶַַַָָָֻ

(Â ÔÓÈÒ ‰ÓÎÁÏ ˙Â‡ÙÙ)



‰NÚÓר ּבנּו ראה י ׂשראל לארץ ּבדרּכֹו סאקילע ּבקהּלת ׁשּכׁשּׁשבת זה, «¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מענּדל  מנחם רּבי הרב  מ ֹורנ ּו המפרסם הּצּדיק  את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּקדֹוׁש

ׁשנים  עׂשר היה  וכּו' הּים על מס ּגל 'אּתה' ׁשּׁשם לֹו וגּלה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּויטעּפסק,

זצ "ל: מּויטע ּפסק הּצּדיק הרב  ׁשל והס ּתּלק ּות ֹו ּפטירת ֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָאחרי 

 מא

˙l‰wÓ,חּטים עב ּור  ספינה היתה ו ׁשם ניק ֹולאייב , לעיר נסע ּו סאקילע ƒ¿ƒ«ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ר לעירונסע ואדעס  ח ּורסאן ּדר הּספינה א ֹותּה עם ּבנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ששי,ה. ביום אז  שחל תקנ"ח אייר ח"י ביום  מעדוועדיווקע  מעירו לדרכו יצא  רבינו והנה 

סאקילע בעיר רבינו שבת הנ "ל אמור פרשת שבת  אותה על  וכבר  אמור , פרשת  שבת ערב

קפיצת של הטבע  שידוד אלא זה ואין  ממעדוועדיווקע, מאוד מאוד ורב עצום  במרחק שהיא 

'אנשי חלק אור ' ב'כוכבי ראה  הארץ' קפיצת  של הטבע 'שידוד של דומה [סיפור הארץ.

ו']. אות  ו' כרך וסיפורים' וב'שיחות  ט', אות (השני ) מוהר"ן '

הגלים;ו . להכניע  הים, על מסוגל 'אתה' "שם רנ "ו: סימן  קמא בליקוטי  המבואר  היינו

קל "ו. ל ' סימנים  מוהר"ן ' 'חיי  עוד ראה  י )"; פט (תהלים תשבחם' אתה גליו 'בשוא והסוד :
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ו']. אות  ו' כרך וסיפורים' וב'שיחות  ט', אות (השני ) מוהר"ן '

הגלים;ו . להכניע  הים, על מסוגל 'אתה' "שם רנ "ו: סימן  קמא בליקוטי  המבואר  היינו

קל "ו. ל ' סימנים  מוהר"ן ' 'חיי  עוד ראה  י )"; פט (תהלים תשבחם' אתה גליו 'בשוא והסוד :

ַמֲעֶרֶכת ַרֵּבנּו ַז"ל  רפר

תקהס קד רפי יח ְְְִִֵֶַַַֹ תמו 

ÔÈ‡ ËÈÈ„Ú‚ ÚaÈ‡ CÈÊ ÈÓ ÈÈa ‡b Ë‡‰ ÚÒ ‡ ,ÔÒÚ eˆ Ë‡‰Ú‚ ÔÈÊƒ∆«∆¿»∆»»«ƒƒƒ∆∆¿≈ƒ
"‰LÁÓ Ú„ׁשּמחׁשבּתי רק לאכֹול, ּבּדע ּתי היה "א  (ואמר:  ∆«¬»»ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָ

לגמרי"). ְְְְִֵַַָהׁשּתּנתה

Á‡Â, ט ֹוב יֹום ונר ׁשּבת, "נר הּלׁשֹון: ּבזה ואמר נרֹות, אחר ׁשלח ּכ ¿««ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּתּלין  ּתּלי זה  ענין על  לֹו ׁשּיׁש ואמר אחד"; ענין  הּוא   חנּכה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻונר

ּפלאֹות  ּפלאי הלכֹות, ּכח"כח ׁשל לי אין "רק .כט, ְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

Á‡Â זה ּפס ּוק  מ ּטּולט ׁשין נחמן לרּבי  אמר נה)ּכ מא "לכּו(בראשית : ¿««ְְְְְִִִֶַַַָָָָ

התק ּׁשרּות  הּוא  "העּקר ּתעׂשּו"; לכם יאמר אׁשר יֹוסף , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹאל

ִִַַלּצּדיקים".

Á‡Âּוכׁשּבאנּו לּמקוה, והלכנּו לּמקוה, ליל ׁשלֹומנ ּו אנׁשי לכל צּוה ּכ ¿««ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מרת  הּצּדקת  אליו ּובאתה  למאד; עד החֹולאת  התגּברה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמּמקוה

אֹותֹו: וׁשאלה ּתחיה ‚Ô‡ÂÂÚ?"אדל Ú‚Ú CÈÈ‡ ÒÚtÚ ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ" ְְְֲִֶָָָ»ƒ∆∆«∆¿∆∆»¿
י ֹותר?"), ּגרּוע אצלכם ּנע ׂשה ‚ËÚÙËÚÚ:("מה Ú Ë‡‰ËÈÓ ÊÈ‡ ÚÒ" ְְֲֵֶֶַַַָָ»∆∆∆¿¿∆¿∆ƒƒ

שם; עיין  וכו'", ישראל ארץ בבחינת  עולמו את כשיחדש לעתיד שיתער  השיר  נתעורר זה

איש  'בן  ט'; אות שם  ו'פרישה' קפ"ט סימן חיים ' 'אורח  טור  ע "א ; מ"ו  דף ברכות  גמרא  וראה 

בספר  וכתב י"ח; אות  חוקת פרשת א ' שנה  "ובקשותחי ' ס"ב): שם (או"ח  תשובות' 'פסקי 

ידי על  הכוס לברכת  המזון ברכת  בין  הפסק חשש שאין חזינן   וכו' שאומרים ה 'הרחמן '

בנוסחאות וכהנה  כהנה עוד הוסיפו הדורות ובמרוצת  ותחינות, בקשות  עוד שמוסיפים 

כי וכדומה , הפרטיים צרכיו בקשת  עוד להוסיף  אדם לכל  רשות  יש וכן  ואשכנז , ספרד

וכו'", ליבו משאלות  שימלא  יתברך  מהשם לבקש הוא  רצון ועת הוא , כפרה מזבח השולחן

שם. עיין 

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

תקנ "ב]. וסימן קנ "ז סימן  לעיל עוד

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

דאס  אן צינדט זי  ווי אזי  ענטן: לעכט יים האן  אינזינען זאל טאכטער אידיע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ"יעדע

עלמת" אלע אין לייכטן אר רינ'ס דעם זאל אזי  בעתלעכט, תכוין  ישראל  בת "שכל  ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָ

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

(רל"י ). העולמות ". בכל  רבינו של

מ הרנ "ת ההסקת מערכת מכ ב תמז ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַ

"„ÒÁ ÒÈB‚ ËÈÓ ÚÒ ,„ÒÁ ÒÈB‚,ּגדֹול ּבחסד "זה מֹוהרנ"ת: (הׁשיב  ¿∆∆∆ƒ¿∆∆ְֲִֵֶֶֶַַָ

ּגדֹול"). ּבחסד ְֶֶֶָזה 

Á‡Â ּובר ּכת ,'יברכ' ׁשאמר ׁשמענ ּו רק יֹותר , עּמנ ּו ּדּבר  א ּכ ¿««ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לס ח ' הּמר ּבה ו 'חּנּון אּתה ל 'הּמּפיל', ּובר ּו הּׁשּבת', ּו'מקּדׁש , ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ

אחד. ֶֶַָֹּבּקדׁש

ÔÈÚ‰Âּתכף ּבנׁשיקה, מ ּמׁש היה והס ּתּלק ּותֹו וחצי ; ׁשעה א   ּבער היה  ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

קדׁש ׁשּבת  ּבמֹוצאי לקב ּורה  ּובא קדׁש. ׁשּבת ׁשל  נר  הדלקת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאחר

ּבכתב , להארי אין  ותּו הּמתנּגדים; מהּכת אפּלּו למאד עד ּגדֹול  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּבכב ֹוד

נביֹות. אילי ּכל יס ּפיק ּו א  אׁשר ּבזה, ּדברים הר ּבה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכי

‡,ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ּבית להחזיק  ואמצּו חזקּו אחינ ּו, ידידינ ּו ונא »ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָ

הזהיר זה על ּכי הּקדֹוׁשים, ספריו להדּפיס מ ּכיסכם זהב להּזיל ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוגם

אּתם  ּכאׁשר הּנׁשּברה , לבבנּו את  ויׂשּמח  אֹותנּו ינחם  יתּבר הּׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבי ֹותר .

הּקדֹוׁשה. ּובתֹורתֹו ּבה' לׂשמח  רק  וכספֹו רצֹונֹו ׁשּכל ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹידעּתם

‰k:קטן לפרט  תר"ה מּברסלב, ׁשלֹומנ ּו אנׁשי ּכל ּדברי …ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

נשמעל. "וכאשר  קסה): בסימן לעיל  (הובא  ט"ל  אות ובינה ' 'חכמה  חלק אור ' ב'כוכבי  ראה

המרבה 'חנון  ושילש כפל  האחרונה נשימה  שעד הקדושה, נשמתו יציאת  בעת גם  ונראה

בסודות השם קריאת  אליו גם  סיבב אחרית  מראשית  והמגיד מספר ; אין פעמים לסלוח '

במספר  הוא כי  וראיתי  ז "ל , הקדוש שמו גם  חישבתי  דעתי בעניות  כן ועל  ועצומות, נשגבות

ומסיים  מתחיל  רביה"ק) של  שמו (כמו הוא  וגם  ממש; מכוון  (500) לסלח ' המרבה  'חנון 

בעצמו  ז "ל  שרבינו רואים  אנו וכאשר  שזכה, למה הוא גם  זכה ז "ל רבינו ידי  על כי  בנו"ן ,

לב): סימן ח "ב מוהרנ"ת' ('ימי  הקדוש במאמרו אותו דער צירף איס לאכט נתן' ְְֶַַָָָ''נחמן

 וועלט' תקנ"ד.גאנצער סימן  לעיל  עוד וראה העולם '); מכל שוחק נתן' (''נחמן ְְֶֶַ
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