מכתב ההסתלקות
מה שכתבו אנשי שלומינו מברסלב לעיר טשעהרין ,מהסתלקות מאור עינינו מורנו רבי נתן זצ"ל מברסלב
שנסתלק בשנת תר"ה ,יום ו'  -ערב שבת קודש ,עשרה בטבת.

ָ ּברוּ ְך ַה ּ ׁ ֵשםְ ׁ ,שנַ ת תר”ה לפ”ק

ֹאש
ֹאמר דַּ י ְל ָצרוֹ ֵתינוּ ַ .ה ָּמקוֹ ם ְינַ ֲח ֵמנוּ ְוכוּ ’ .הוֹ י ַעל ׁ ִש ְב ֵרנוּ ִּ ,כי נִ ׁ ְש ַא ְרנוּ ַּכ ּת ֶֹרן ְ ּבר ׁ
ִמי ׁ ֶש ָא ַמר ְלעוֹ ָלמוֹ ַּדי ,י ַ
ָה ָהר ְו ַכ ֵ ּנס ַעל ַה ִ ּג ְב ָעהִּ ,כי נִ ַּטל ֵמ ִא ָּתנוּ ַ ּב ֲח ָט ֵאנוּ ֲה ַדר ֻע ֵ ּזנוּ ֲ ,ע ֶט ֶרת ר ׁ ֵ
ֹאשנוּ ַ ,מ ְח ַמד נַ ְפ ׁ ֵשנוּ ֲ ,אדוֹ נֵ נוּ מוֹ ֵרנוּ ְו ַר ֵ ּבנוּ
ַר ִ ּבי נָ ָתןֵ ,ז ֶכר ַצ ִּדיק ִל ְב ָר ָכהֲ ,ה ֵרינוּ ַּכ ּ ָפ ַרת ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ ּ ְ ,ביוֹ ם ו’ ֶע ֶרב ׁ ַש ַ ּבת ק ֶֹד ׁש ֲעשָׂ ָרה ְ ּב ֵט ֵבתָ ּ ,פ ָר ׁ ַשת ַו ִ ּי ַ ּג ׁשָ ׁ ,ש ָעה
יסת ׁ ַש ַ ּבת ק ֶֹד ׁש.
ק ֶֹדם ְּכנִ ַ
ישוּ תוֹ ָה ָיה ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ַ ּבת ק ֶֹד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ֵ ּקץ ,וּ ְב ׁ ַש ַ ּבת ַה ּק ֶֹדם – הוּ א ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ֵ ּקץְּ ,כ ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ַל ּ ׁ ָשלֹשׁ
ְו ַה ְת ָח ַלת ֲח ִל ׁ
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“אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֶ ּזה ֶח ְר ּ ָפה לוֹ ַמרִּ ,כי ָּכל ַ ּב ַעל ַּד ְר ׁ ָשן
ְס ֻעדּ וֹ ת 1לוֹ ַמר ּתוֹ ָרה ֵ ,א ּלוּ ַהדִּ ּבוּ ִרים ָהיוּ ַה ְת ָח ַלת ַה ּתוֹ ָרהַ :
אוֹ ֵמר ֶזהַ ,אף ַעל ּ ִפי ֵכן ָצ ִר ְ
ויסעןַ ,אז ֶמע ֶוועט ַזיין ַא ֵמת אוּ ן ַא
אלט ִו ֶ
יך לוֹ ַמרְ ,ו ָא ַמר ְ ּב ֶזה ַה ָ ּל ׁשוֹ ןִ :איהר ָז ְ
יגען ִמיט דִּ י ִפיס צוּ ם ִטיהרְ ,3ו ָא ַמר ֶזה ְ ּבמוֹ ָרא ָ ּגדוֹ לְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ָא ַמר ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל
גּ וֹ ֵסס ,אוּ ן ֶמע ֶוועט מוּ ִזין ִל ֶ
“ח ִדי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן”ֵ 4מ ִענְ ַין ֵעצוֹ ת ֶו ֱאמוּ נַ ת ֲח ָכ ִמים ,וּ ֵמ ִענְ ַין ְל ַה ְד ּ ִפיס ְס ָפ ִרים ,וּ ֵמ ִענְ ַין ְּכ ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה עוֹ ָלה ְל ַמ ְע ָלה
ֲ
ְ
 ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּ ָת ּה ׁ ֶש ִּת ְה ֶיה ְל ַמ ָּטה ַ ּגם ֵּכןְ ,ו ַא ַחר ָּכך ָה ָיה ְבשִׂ ְמ ָחה ַעד ִל ְמאֹד.וּ ְב ֵליל ׁ ַש ָ ּבת ַה ַ ּנ”ל ָא ַמר ּתוֹ ָרה ַעל ַה ְּמנוֹ ָרהְ 5ו ָר ַקד ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ,ו ַא ַחר ׁ ֶש ָה ַל ְך ֵמ ַה ּ ׁ ֻש ְל ָחן דִּ ֵ ּבר ֵמ ִענְ ַין ָה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶשל
יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִריםְ ,והוֹ ִציא ִמ ּ ִפיו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ֵא ׁש ׁ ַש ְל ֶה ֶבת ְו ָא ַמרָ :ה ֲעבוֹ ָדה ְוכוּ ’ַ ,6ה ּכ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ִל ְפנֵ י ְו ִל ְפנִ ים
ָע ַמד ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָע ַמד ְונִ ְכנַ ס ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ סְ ,ר ֵאה ִל ְפנֵ י ִמי ַא ָּתה נִ ְכנָ סַ ,א ַחת ְו ַא ַחת ְוכוּ ’ְ .ו ַה ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ָ ּגדוֹ ל
“י ָק ָרה ִהיא ִמ ּ ְפנִ ינִ ים”.7
ִמ ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ לְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּ בְ :
ְוק ֶֹדם ָל ֶזה ִס ּ ֵפר ֲחלוֹ םֶ ׁ ,ש ַה ֲחלוֹ ם ַה ֶ ּזה ְמ ַר ֵּמז ַעל ִה ְס ַּת ְ ּלקוּ תוֹ .

צריכים להתקרב לרבי ,וכשאין רבי  -אזי מתחברים לעט
וּ ְבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ַ ּבת ק ֶֹד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ֵ ּקץ נִ ְכנַ ס ַל ּ ׁ ָשלֹשׁ ְס ֻעדּ וֹ ת ְו ָא ַמר ּתוֹ ָרה ַעל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ֵ ּקץ ,8וּ ְבסוֹ ף ַה ּתוֹ ָרה ָא ַמר
“עשֵׂ ה ְל ָך ַרב”ְ ,ו ִאם ֵאין ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ִמי ָה ַרב,
‘עשֵׂ ה ְל ָך ַרב וּ ְקנֵ ה ְל ָך ָח ֵבר’ְ ,9ו ָא ַמר ָּכ ְךֲ :
ּ ֵפרוּ ׁש ַעל ִמ ׁ ְשנָ הֲ :
ְ
ָ
10
וּ ְ
ארף ִזיך ְמ ָק ֵרב ַזיין
”קנֵ ה ְל ָך ָח ֵבר”ֵ ּ ,פרוּ ׁשִּ ,ת ְת ַח ֵ ּבר ֶאת ַע ְצ ְמך ְל ַה ֻ ּק ְלמוֹ ס ְ .ו ָא ַמר ְ ּב ֶזה ַה ָ ּל ׁשוֹ ןֶ :מען דַּ ְ
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    = סעודה שלישית.
ראה להלן בתיאור על אמירת התורה עצמה.
= תדעו שיגיעו להיות מת וגוסס ,ויהיו מוכרחים לשכב כשהרגליים מול הדלת.
ליקוטי מוהר”ן ח”א סא.
= על יד הפמוטות של שבת.
אמר את סדר העבודה של הכהן גדול ביום הכיפורים – מנוסח תפילת יום הכיפורים.
משלי ג ,טו.

 8. 8הלכה זו נדפסה בליקוטי הלכות אורח חיים ,הלכות ראש חודש הלכה ז.
 9. 9אבות א ,ו.
 10. 10וזה‘ :עשה לך רב וקנה לך חבר’ ,ומובא בספרים שמרמז על הקנה והקולמוס ,שהוא חבר להתלמיד חכם  -שיתקיימו
דברי התורה על ידי זה ,וזה‘ :עשה לך רב’ ,ואם אינך יכול למוצאו ,התיקון על ידי ‘וקנה לך חבר’ ,היינו על ידי הספרים
הקדושים הנכתבים ב’קנה’ – תחבר אותם אליך ותעיין בהם היטב ,תוכל לידע מי הוא הרב האמת( :ראש חודש ז ,נה)

צוּ א ֵאיין ַר ִ ּבי ,אוּ ן ַאז ֶסע נִ יט דָּ א ֵקיין ַר ִ ּביִ ,איז ֶמען ִז ְ
יך ְמ ַח ֵ ּבר צוּ א ֶּדער ּ ֶפעןְ .11ו ַא ַחר ָּכ ְך ָא ַמר ַה ְב ָּד ָלה
ִ ּב ְב ִכ ָ ּיה ְגדוֹ ָלה.12

והזהיר מאוד ליסע לאומן על ראש השנה
אר ְס ֶקע ְו ִד ֵ ּבר
וּ ְב ֶא ְמ ַצע ַה ַ ּל ְי ָלה נֶ ֱח ַל ׁש ַעד ִל ְמאֹד ,וּ ְב ָכל יוֹ ם ָ ּג ְב ָרה ֻח ְל ׁ ָשתוֹ  ,וּ ְביוֹ ם ב’ ָ ּבא ֵא ָליו ַר ִ ּבי ְז ֵאב ִליוּ ַ ּב ְ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה.
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנוּ ַז”לְ ,ו ִה ְז ִהיר ְמאֹד ִל ַּסע ְלאוּ ַמאן ַעל ר ׁ
ִע ּמוֹ ֵמ ִענְ ַין ר ׁ
וּ ַב ַ ּל ְי ָלה אוֹ ר ְליוֹ ם ה’ ַא ַחר ְּת ִפ ַ ּלת ַע ְר ִבית ָע ַמ ְדנוּ ְל ָפנָ יוְ ,ו ַגם ַר ִ ּבי ְז ֵאב ַה ַ ּנ”ל ָ ּבא ַ ּגם ֵּכן ְו ָע ַמד ִמן ַה ַ ּצדְ ,ו ַר ִ ּבי
וליןָ ,לאז
ועל ְו ֶ
דָּ ִוד ִמ ּטוּ ְל ְט ׁ ִשין ָע ַמד ִל ְפנֵ י ַר ִ ּבי ְז ֵאבְ ,13ו ָא ַמר ֲאדוֹ נֵ נוּ מוֹ ֵרנוּ ְו ַר ֵ ּבנוּ ְל ַר ִ ּבי דָּ ִוד :נִ יט ַפאר ׁ ְש ֶטעל ֶו ְ
אגט צוּ א ֵאיינֶ עם ,קוּ ק ִמ ְ
אט ׁ ִשי ָאן קוּ ֶקין ,דֶּ ער ַר ִ ּבי ָהאט ַא ָמאל אוֹ ְ
ֶער ִמ ְ
יך ָאן – ֶסע ֶוועט ַזיין
יך ִ ּג ָיז ְ
יך ַח ְ
ַפאר ִדיר ַא טוֹ ָבה ְגדוֹ ָלהְ ,ו ָכ ְך ָא ַמרֶ :מע ֶוועט ִז ְ
עגט:
יפר ְ
יך מוּ ִזין צוּ ם אוֹ יף קוּ ֶמיןָ .האט ִאים ַר ִ ּבי ְז ֵאב ִג ֶ
ועלט.14
ערט :אוֹ יף ֶיענֶ ר ֶו ְ
יענְ ֶפ ְ
ִוויאָ ,האט ִאים ֲאדוֹ נֵ נוּ מוֹ ֵרנוּ ְו ַר ֵ ּבנוּ ִ ּג ֶ
ערגֶ ׁ ,ש ָּכ ַתב ֶזה ַה ֵּס ֶפר ִ ּב ׁ ְשלֹ ָשׁה
עמ ֶ ּב ְ
ְו ַא ַחר ָּכ ְך ִס ּ ֵפר ַמ ֲעשֶׂ ה נוֹ ָרא ֵמ ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ִ ּנשְׂ ַרף ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָה ָיה ַר ֵ ּבנוּ ַז”ל ְ ּב ֶל ְ
אתי ְּכמוֹ ֵמ ָה ִא ְד ָראְ ,15ו ָא ַמר ׁ ֶש ֶ ּזה ִס ַ ּי ְע ָּתא דִּ ׁ ְש ַמ ָ ּיא ׁ ֶש ִּס ּ ַפ ְר ִּתי ָל ֶכם ַמ ֲעשֶׂ ה זֹאת.
ׁ ָשעוֹ ת וּ ֶמ ֱח ָצהְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ָי ָצ ִ

העיקר שיחזיק עצמו ברבינו!
וּ ַב ַ ּל ְי ָלה ָא ַמר ֲחצוֹ תְ ,16ו ַא ַחר ֲחצוֹ ת ְ ּב ֵע ֶר ְך ׁ ְשלֹ ָשׁה ׁ ָשעוֹ ת ק ֶֹדם אוֹ ר ַה ּיוֹ ם ָּת ַפס ֻק ְלמוֹ ס ְו ָכ ַתב ּתוֹ ָרה ַעל ִמ ׁ ְשנַ ת
'מ ׁ ְש ִקין ֵ ּבית ַה ּ ׁ ְש ָל ִחין ַ ּב ּמוֹ ֵעד'ְ ,17ו ַא ַחר ָּכ ְך ָ ּבא ֵא ָליו ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְיהוּ ָדהְ ,ו ָא ַמר לוֹ ְ ּב ֶזה ַה ָ ּל ׁשוֹ ןֲ :א ִפ ּלוּ ֶמען ָזאל
ַ
ְ
עביןֶ ,וועט ֶמען ְ ּב ַודַּ אי ְּת ׁשוּ ָבה ָטאן אוּ ן ֶמען
אלט ִזיך ִאין ֶר ִ ּ
ַזיין ֶּדער ֶע ְר ְג ְס ֶטיר ַ ּב ַעל ֲע ֵב ָרהַ ,א ִ ּביא ֶמען ַה ְ
אבין ַא ִּתיקוּ ן.18
ֶוועט ָה ִ ּ

 =11. 11צריכים להתקרב לרבי ,וכשאין רבי  -אזי מתחברים לעט.
12. 12כשהתחיל בתיבות ‘הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד’ ,חזר מוהרנ”ת הרבה פעמים על התיבות ‘ולא אפחד’( :שיח שרפי
קודש א ,תרנז)
ִ =13. 13ה ְס ִּתירוֹ מעיני מוהרנ”ת.
 =14. 14אל תסתיר את וועלוויל ,תן לו ְולוּ רק להביט בי .רבינו גם כן אמר לאחד ,הבט בי – זה יהיה עבורך טובה גדולה .וכך
אמר ,נהיה חייבים להתוועד .שאלו ר’ זאב :היכן ,ענה לו מוהרנ”ת :בעולם הבא.
15. 15עיין חיי מוהר”ן קסט-קעז; ימי מוהרנ”ת י-יא.
 =16. 16תיקון חצות.
17. 17הודפס בליקוטי הלכות ראש חודש ז ,נ.
מן הראוי להעתיק כאן מה שכתב ר’ נחמן מטולטשין בסוף ההלכה :אמר המסדר (ר”נ מטולטשין) ,מתיבת ‘גם’ עד כאן
וגם עניין חול המועד המובא באות נו”ן ,כתב מורינו ורבינו בעל המחבר הזה ב’ ימים קודם הסתלקותו בעת חולשתו
הגדול ,אף על פי כן התגבר בכל כחותיו וכתב מה שהשיג אז .כי זאת ראינו עין בעין שמוחו היה דבוק בהתורה עד הרגע
האחרונה של הסתלקותו שנסתלק ביום ו’ ערב שבת קודש פרשת ויגש עשרה בטבת שנת תר”ח לפ”ק .וראינו בעינינו
שקיים מאמר חז”ל “זאת התורה אדם כי ימות” וכו’  -שחייב אדם לעסוק בתורה עד יום מותו ,כי עוד כמעט ברגע
האחרונה של הסתלקותו שמענו ממנו חידושי תורה ,אך לא היה בכוחו לכתוב עוד ואפילו לדבר כל מה שהיה במוחו
לא היה באפשר ,וכך אמר בפירוש בזה הלשון בעת שנכנסו עם הנרות שהכינו אז לכבוד שבת ,וכשראה אותם נתלהב
מאוד ומגודל התלהבותו הורם מעט ממיטתו ונשאר מושב מעט ,והתחיל לומר ההתלהבות נורא מאוד בזה הלשון‘ :נרות
של שבת’ ‘נרות של שבת’ ,ואמר זאת בהתלהבות נורא כמה וכמה פעמים ,וגילה לנו אז תורה נפלאה מעניין הנרות
דקדושה ,וכלל כולם בפירוש ‘נר שבת ונר יום טוב ונרות של חנוכה’ וכו’ וכו’ ,ואחר כך אמר אז :יש לי עתה בזה תלי
תלין של הלכות אך אין לי כוח לדבר יותר ,ובמעט זמן קצר לערך שעה נסתלק .מה נאמר מה נדבר אוי לנו על שברינו
נחלה מכתינו ,אבל זאת נחמתינו ואשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו שזכינו לירש ממנו תורות
וחדושים כאלה וכאלה אשרינו...
 =18. 18אפילו יהיה בעל העבירה הגרוע ביותר אם רק יחזיק את עצמו ברבינו ,בוודאי יעשה תשובה ויהיה לו תיקון.

עיקר עסק שלכם יהיה להדפיס ספרים “ -יפוצו מעינותיך חוצה”
וּ ְביוֹ ם ד’ ָע ְמדוּ ְל ָפנָ יו ַּכ ָּמה ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ְשלוֹ ֵמנוּ ְ ,ו ָא ַמרֶ ׁ ,ש ָה ִע ָ ּקר ֵע ֶסק ׁ ֶש ָ ּל ֶכם ִי ְה ֶיה ְל ַה ְד ּ ִפיס ְס ָפ ִריםָ ,
"יפוּ צוּ
ַמ ְע ְינוֹ ֶת ָ
ימין.20
יך חוּ ָצה"ְ ,19ו ִד ֵ ּבר ֵמ ִענְ ַין ע”ב נִ ִ
יב ֶציְ ,ו ָא ַמרַ :ה ַּמ ְל ָא ְך ּדוּ ָמה ָ ּבא
הוּדא ְו ַר ִ ּבי ֶל ְ ּ
ְואוֹ ר ְליוֹ ם ה’ְ ׁ ,ש ֵּתי ׁ ָשעוֹ ת ק ֶֹדם אוֹ ר ַה ּיוֹ ם ָ ּבא ֵא ָליו ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְי ָ
ֵא ֶצל ָה ָא ָדם וּ ְמ ַב ֵ ּק ַע ְּכ ֵרסוֹ וּ ַמ ּ ִפילוֹ ַעל ּ ָפנָ יוְ ,21ו ָא ַמר :אוֹ י ,וּ ִב ְפ ָרט ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְרפוּ אוֹ ת ַ ּב ֶ ּב ֶטןֶ ,זה ֵא ׁש ֶל ָה ָבה; ַאךְ
ַר ֵ ּבנוּ ַז”ל ְ ּב ַודַּ אי ְי ַת ֵ ּקן ַה ּכֹל ֵמ ַעל ּ ָפנָ יו.
ישוּ ?
וּ ַב ּב ֶֹקר נֶ ֱח ַל ׁש ְמאֹד ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָ ּלה ,וּ ָב ָאה ֵא ָליו ַה ַ ּצדֶּ ֶקת ָמ ַרת ָא ִדיל ַ ּבת ַר ֵ ּבנוּ ַז”לְ ,ו ָא ְמ ָרהָ :ל ָּמה ַּת ֲח ִר ׁ
ֲהלֹא ְצ ִר ִ
יכין ְל ַה ְר ּבוֹ ת ִ ּב ְב ִכ ָ ּיה! ְוהוּ א ַז”ל לֹא ִה ְס ִּכים ַעל ֶזהְ ,ו ָא ַמר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ שׂ וֹ נְ ִאים ְ ּגדוֹ ִליםַ ,רק ִל ֵּמד אוֹ ָתנוּ
ֵא ְ
ֹאמרוּ ַ ּב ִה ְת ּבוֹ ְדדוּ ת ׁ ֶש ִ ּי ָּמ ֵצא לוֹ ְזכוּ ת ׁ ֶש ָּכ ַתב דִּ ְב ֵרי ַר ֵ ּבנוּ ַז”ל ְו ִסדֵּ ר אוֹ ָתם ְו ִה ֵּדר אוֹ ָתם,
יך ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ֲעבוּ רוֹ ֶ ׁ ,ש ּי ְ
יכם ָּתלוּ י ִ ּבי.
ַ ּגם ַע ָּתה רוֹ ֶצה ְל ַה ְד ּ ִפיסְ ,ו ָכל ַח ֵ ּי ֶ
עפ ִליק ָ ּבא ֵא ָליוְ ,ו ׁ ָש ַאל אוֹ תוֹ ִאם ְּכ ָבר ִק ֵ ּבל ָמעוֹ ת ֵמ ָאדוֹ ןְ ,ו ָא ַמר לוֹ ֵּ ,תן ִלי ַה ָּמעוֹ ת ׁ ֶש ְ ּל ָך,
ְו ַגם ַר ִ ּבי ְצ ִבי ִמ ֶּט ּ ְ
22
'אבוֹ ַתי ָ ּגנְ זוּ ְל ַמ ָּטהַ ,ו ֲאנִ י ָ ּגנַ ְז ִּתי ְל ַמ ְע ָלה' .
ַו ֲאנִ י ֶא ׁ ְשמֹר ְל ָך ַה ָּמעוֹ ת ַעד ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבאְ ,ו ָא ַמרֲ :
ֹאמ ֵרםְ .ואוֹ ר ְליוֹ ם ו’ֶ ,ע ֶרב ׁ ַש ַ ּבת ק ֶֹד ׁש ָק ִרינוּ ְל ָפנָ יו ב’ ַמ ֲעשִׂ ּיוֹ ת
ֹאמ ֵרם ְּכמוֹ ׁ ֶש ּי ְ
ְו ִצוָּ ה לוֹ ְל ַה ְר ּבוֹ ת ְּת ִה ִ ּלים – י ְ
ֵמ ַר ֵ ּבנוּ – ַמ ֲעשֶׂ ה א’ וּ ב’.23

צריכים אתם להחזיק אתכם ביחד באהבה גדולה
ְוק ֶֹדם אוֹ ר ַה ּיוֹ ם ִצוָּ ה ְל ָה ִביא לוֹ ַמ ִים ַח ִּמין ַל ֲעשׂ וֹ ת לוֹ ַא ְמ ַ ּב ִטיְ ,וק ֶֹדם ׁ ֶש ֵה ִביאוּ לוֹ ָה ַא ְמ ַ ּב ִטי דִּ ֵ ּבר ַה ְר ֵ ּבה ִּכ ְמ ַעט
יכים ַא ֶּתם ְל ַה ֲח ִזיק ֶא ְת ֶכם ְ ּב ַי ַחד ְ ּב ַא ֲה ָבה ְגדוֹ ָלהְ ,ו ַא ֶּתם ֲאנָ ׁ ִשים ְּכ ׁ ֵש ִריםֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ַא ֶּתם
ְּכ ַצוָּ ָאהְ ,ו ָכ ְך ָא ַמרְ :צ ִר ִ
ימ ַיז ְלנִ ֶ
יקיס.24
ׁ ֶש ֵל ְ

דף אחד מספרי רבינו יהיה תיקון להכל!
ְו ַא ַחר ָּכ ְך ָא ַמר ּ ִפ ְתאֹם ְל ָהעוֹ ָלםְ ׁ :שלֹ ָשׁה ָצרוֹ ת ָהיוּ ְ ּב ֵט ֵבתַ ,מהוּ ַה ָ ּצרוֹ ת? ְולֹא ָז ְכרוְּ ,ו ָא ַמר הוּ א ְ ּב ַע ְצמוֹ ּ :בוֹ
ֵמת ֶע ְז ָרא ַה ּסוֹ ֵפרְ ,ונִ ְכ ְּת ָבה ּתוֹ ָרה ְי ָונִ יתְ ,ונִ ְב ְק ָעה ָה ִעיר(ְ ,ו ָס ַמ ְך ֶמ ֶל ְך ָ ּב ֶבל ַעל ְירוּ ׁ ָש ַל ִים)ְ .25ו ָא ַמר ְ ּב ֶזה ַה ָ ּל ׁשוֹ ן :נוּ א,
ַאז ֶע ְז ָרא ַה ּסוֹ ֵפר ֵ ּגייט ַא ֶוועק ,אוּ ן ְט ֵרייף ּ ָפסוּ ל ִאיז ִז ְ
יך ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַאזוֹ י ִפיעל ִווי ֶסע ַהיינְ ט ָדא ֲא ָל ִפים וּ ְר ָבבוֹ ת
עטיל פוּ ן ִס ְפ ֵרי ַר ֵ ּבנוּ ֶוועט ַזיין ַא ִּת ּקוּ ן אוֹ ף ַא ְל ִדינְ ג .נוּ אָ ,זאג ִא ְ
ְט ֵרייף ּ ָפסוּ ל .נָ אר ִא ְ
יך
יך ָהאףַ ,אז ֵאיין ְ ּב ֶל ִ
אלט ְּדרוּ ְקן דִּ י ְס ָפ ִריםֶ ,סע ָזאל ַזיין ָיפוּ צוּ ַמ ְע ְינוֹ ֶת ָ
ַא ְ
יך חוּ ָצהִ .איהר
ייער עוּ ְב ָדא ָזאל ַזיין ִאיר ָז ְ
ייך ָאןַ ,אז ַא ֶ
עלט אוּ ן ִמיט ָרצוֹ ן אוּ ן ִמיט ִט ְר ָחא.26
ארק ִמיט ֶ ּג ְ
אלט ַזיין ׁ ְש ַט ְ
ָז ְ
 19. 19משלי ה ,טז.
 20. 20עיין ליקוטי מוהר”ן ח”ב ח ,א.
 21. 21שבת קנא ע”א; ויקרא רבה יח ,א; זוהר ויקהל קצט ע”ב; ועיין זוהר (מדרש הנעלם) חיי שרה קכד ע”א.
 22. 22תנו רבנן :מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורתְ ,ו ָח ְברוּ עליו ֶא ָחיו ובית אביו ואמרו
לו ,אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם ,ואתה מבזבזם .אמר להם ,אבותי גנזו למטה ,ואני גנזתי למעלה ,שנאמר:
‘אמת מארץ תצמח ,וצדק משמים נשקף’ .אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו ,ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו,
שנאמר‘ :צדק ומשפט מכון כסאך’ .אבותי גנזו דבר שאין עושה פירות ,ואני גנזתי דבר שעושה פירות ,שנאמר‘ :אמרו
צדיק כי טוב ,כי פרי מעלליהם יאכלו’ .אבותי גנזו אוצרות ממון ,ואני גנזתי אוצרות נפשות ,שנאמר‘ :פרי צדיק עץ
חיים ,ולוקח נפשות חכם’ .אבותי גנזו לאחרים ,ואני גנזתי לעצמי ,שנאמר‘ :ולך תהיה צדקה’ .אבותי גנזו לעולם הזה,
ואני גנזתי לעולם הבא ,שנאמר‘ :והלך לפניך צדקך ,כבוד ה’ יאספך’( :בבא בתרא יא ע"א)
 23. 23מעשה ‘מאבידת בת מלך’ ומעשה ‘ממלך וקיסר’.
 = 24. 24שלומיאלים.
 25. 25מגילת תענית; עיין שלחן ערוך או”ח סימן תקפ ,ושם במגן אברהם ס”ק ו.
 = 26. 26כשעזרא הסופר מסתלק ,וטריפה פסול מתגבר כמו שיש היום אלפים ורבבות טריפה פסול .אבל אני מקווה ,שדף

ְו ָא ַמר ִל ְבנוֹ ַר ִ ּבי ִי ְצ ָחקַ :א ָּתה ַ ּגם ֵּכן ָצ ִר ְ
יך ִל ֵּתן ת”ק 27רוּ ַ ּבל ֶּכ ֶסף ַעל ֶזהְ ,ו ִאם ָלאו ֵּתן ׁ ִש ּ ׁ ִשים רוּ ַ ּבל ֶּכ ֶסף.
יסט ִז ְ
יגין אוֹ ף ַאזוֹ י ֵאיין ַר ִ ּבי! 28אוֹ י.
יך ְק ִר ִ
ְו ַגם ָא ַמרֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ֳענָ ׁ ִשים ָק ׁ ִשים וּ ָמ ִרים ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ,אוּ ן צוּ ם סוֹ ף ְ ּג ִל ְ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ָ ּב ָכהְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך
יצית וּ ְת ִפ ִ ּלין ְו ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְ ּב ָכל ַה ּכֹחוֹ ת ְו ָא ַמר ְס ִליחוֹ ת ,וּ ִב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
וּ ַב ּב ֶֹקר ִה ְת ַל ֵ ּב ׁש ְ ּב ִצ ִ
ְ
ְ
ְ
ָל ַמד ְו ִס ֵ ּים ַה ּ ׁ ֻש ְל ָחן ָערוּ ך ַה ָ ּגדוֹ לְ ,ו ָא ְמרוּ לוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְלמֹד ַ ּב ּ ׁ ֻש ְל ָחן ָערוּ ך ָק ָטןָ ,ווארוּם ֶסע ַפאר ַאייך ֵאין ּכ ַֹחָ ,האט
יט ַרייאְ .29ו ָא ַמר ְּת ִה ִ ּליםְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ָא ַמר ְלנַ ְח ָמן ֶ ּבן עוֹ ֵזר ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן
אגטַ :זייט ִאיהר ִמיר נִ יט ַאזוֹ י ִג ְ
ֶער ַז ַצ”ל ִ ּג ָיז ְ
ְ
ְ
לוֹ ָּ
‘כל טוּ ב’ְ ,ולֹא ָי ַדע ָמה הוּ א רוֹ ֶצה ,וּ ֵפ ֵר ׁש לוֹ ֵּ :תן ִלי ַה ַּתנַ ”ך ֶ -זהוּ ָּכל טוּ בְ .ו ַא ַחר ָּכך ָא ַמר ׁ ֶש ִאם ָיבוֹ אוּ
ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ְל ָפנָ יו ִעם ִּכנּ וֹ ר ְו ִי ְר ְקדוּ ְל ָפנָ יו ְ ּב ַודַּ אי ְי ַח ּיוּ אוֹ תוֹ ְ ,ו ָא ַמר ׁ ֶש ּלֹא ִי ׁ ְש ֶּתה עוֹ ד ֲא ִפ ּלוּ ֵטייא.

הרחמן הוא ימשיך לנו קדושת ארץ ישראל
ְו ַא ַחר ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשעוֹ ת ָא ַמר ִל ְבנוֹ ַר ִ ּבי ִי ְצ ָחקֵ :ל ְך ַל ַ ּב ִית ְוטֹל ִלי ַה ּקוּ ִכיןֶ ׁ 30של ׁ ַש ָ ּבתַ ,רק ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת דַּ ְי ָקא,
יע ׁ ֻש ְל ָחן ַעל ַה ִּכ ֵּסא דַּ ְי ָקאְ ,והוּ א ְ ּב ַע ְצמוֹ ַז”ל ָי ׁ ַשב ַעל ַה ֵּת ָבה ׁ ֶשל נֵ רוֹ ת ְו ָא ַכל ְּכ ַז ִית ְ ּבד ַֹחק ָ ּגדוֹ ל
ְו ִצוָּ ה ְל ַה ִ ּצ ַ
ְ
ְ
ְ
31
ימעס ְ ,ו ַא ַחר ָּכך ָא ַמרֶ ׁ ,ש ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן ֻמ ָּתר ְל ָב ֵרך ַעל ַה ִּמ ָּטה ַה ְּסמוּ ָכה ,וּ ְבתוֹ ך ִ ּב ְר ַּכת
וּ ְמ ַעט ר ֶֹטב וּ ְמ ַעט ִצ ֶ
ְ
ְ
יהאט
אב נִ יט ִאין ִזין ִ ּג ַ
אגטִ :איך ָה ּ
'ה ַר ֲח ָמן הוּ א ַי ְמ ׁ ִשיך ָלנוּ ְק ֻד ּ ׁ ַשת ֶא ֶרץ ִישְׂ ָר ֵאל' ,אוּן ָהאט ִ ּג ָיז ְ
ַה ָּמזוֹ ן ָא ַמרָ :
ְ
32
יבער ִ ּג ְיד ֵרייט ִאין ֶּדער ַמ ֲח ׁ ָש ָבה .
צוּ א ֶע ִסין ,נָ אר ֶסע ָהאט ִזיך ַ ּבייא ִמיר ִא ֶ ּ
ְו ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ָש ַלח ַא ַחר נֵ רוֹ תְ ,33ו ָא ַמר ְ ּב ֶזה ַה ָ ּל ׁשוֹ ן :נֵ ר ׁ ַש ָ ּבת ְונֵ ר יוֹ ם טוֹ ב ְונֵ ר ֲחנֻ ָּכה הוּ א ִענְ ָין ֶא ָחדְ ,ו ָא ַמר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ילין ׁ ֶשל ֲה ָלכוֹ ת – ּ ִפ ְל ֵאי ּ ְפ ָלאוֹ תַ ,רק ֵאין ִלי ּכ ַֹח.
ילי ִּת ִ
לוֹ ַעל ִענְ ָין ֶזה ִּת ֵ

העיקר הוא התקשרות לצדיקים
ֹאמר ָל ֶכם ַּת ֲעשׂ וּ "
"לכוּ ֶאל יוֹ ֵסףֲ ,א ׁ ֶשר י ַ
ְו ַא ַחר ָּכ ְך ָא ַמר ְל ַר ִ ּבי נַ ְח ָמן ִמ ּטוּ ְל ְט ׁ ִשין ּ ָפסוּ ק ֶזהְ :
ִה ְת ַק ּ ׁ ְשרוּ ת ְל ַצ ִּד ִ
יקים.

34

ָ -ה ִע ָ ּקר הוּ א

יל ְך ַל ִּמ ְקוֶ הְ ,ו ָה ַל ְכנוּ ַל ִּמ ְקוֶ ה ,וּ ְכ ׁ ֶש ָ ּבאנוּ ִמ ִּמ ְקוֶ ה ִה ְת ַ ּג ְ ּב ָרה ַהחוֹ ַל ַאת ַעד
ְו ַא ַחר ָּכ ְך ִצוָּ ה ְל ָכל ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ְשלוֹ ֵמנוּ ֵל ֵ
ִל ְמאֹד ,וּ ָב ֲא ָתה ֵא ָליו ַה ַ ּצדֶּ ֶקת ָמ ַרת ָא ִדיל ְו ׁ ָש ֲא ָלה אוֹ תוֹ ָ :וואס ִאיז ַא ְ
וארן? ָהאט ֶער
ייך ֶע ּ ֶפיס ֶע ְר ֶ ּגיר ִ ּג ָיו ְ
ערטֶ :סע ִמיט ְ ּגרוֹ יס ֶח ֶסד.35
יענְ ֶפ ְ
ִ ּג ֶ

אחד מספרי רבינו יהיה תיקון להכל .נו ,אני מזהיר אתכם שעסקיכם יהיה להדפיס את הספרים ,שיתקיים 'יפוצו מעינותיך
חוצה' ,שתהיו חזקים בזה בכסף וברצון ובטרחא.
 =27. 27חמש מאות.
 =28. 28ולבסוף חושקים לחלוק על כזה רבי!
 =29. 29כי אין לכם כח לזה ,אז הוא זצ”ל אמר :אל תהיו כל כך מוטרדים בעבורי.
 =30. 30סוג מאכל.
 =31. 31תבשיל מגזר.
 =32. 32ואמר :לא היה בדעתי לאכול ,אבל השתנתה מחשבתי.
 =33. 33שיביאו לו נרות.
34. 34פסוק זה הוא מפרשת מקץ – פרשת השבוע הקודם לשבוע הסתלקותו.
 =35. 35נהיה אצלך גרוע יותר? אזי הוא ענה :זה עם חסד גדול.

והסתלקותו היה ממש בנשיקה
’ב ְר ַּכת ַה ַּמ ּ ִפיל’ְ ,36ו ַחנּ וּ ן ַה ַּמ ְר ֶ ּבה ִל ְסל ַֹח ,37וּ ְמ ַק ֵּד ׁש
ְו ַא ַחר ָּכ ְך לֹא ִד ֵ ּבר ִע ָּמנוּ יוֹ ֵתרַ ,רק ׁ ָש ַמ ְענוּ ׁ ֶש ָא ַמר ְ‘י ָב ֶר ְכ ָך’ ,וּ ִ
ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ,וּ ָברוּ ְך ַא ָּתה ַ ּב ּק ֶֹד ׁשֶ ,א ָחדְ ,38ו ָה ִענְ ָין ַה ַ ּנ”ל ָה ָיה ֵע ֶר ְך ֶא ָחד ׁ ָש ָעה ָו ֵח ִציְ ,39ו ִה ְס ַּת ְ ּלקוּ תוֹ ָה ָיה ַמ ָּמ ׁש
ִ ּבנְ ׁ ִש ָ
יקהֵּ ,ת ֶכף ַא ַחר ַה ְד ָל ַקת נֵ ר ׁ ֶשל ׁ ַש ַ ּבת ק ֶֹד ׁש.
וּ ָבא ִל ְקבוּ ָרה ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ַ ּבת ק ֶֹד ׁש ְ ּב ָכבוֹ ד ָ ּגדוֹ ל ַעד ִל ְמאֹד – ֲא ִפ ּלוּ ֵמ ַה ַּכת ַה ִּמ ְתנַ ְ ּג ִדים.
ְותוּ ֵאין ְל ַה ֲא ִר ְ
ילי נְ ָביוֹ ת.
יך ִ ּב ְכ ָתבִּ ,כי ַה ְר ֵ ּבה דְּ ָב ִרים ָ ּב ֶזה – ֲא ׁ ֶשר לֹא ַי ְס ּ ִפיקוּ ָּכל ֵא ֵ
יס ֶכם ְל ַה ְד ּ ִפיס
נָ א ְונָ א ְי ִד ֵידנוּ ַא ֵחינוּ ! ִח ְזקוּ ְו ִא ְמצוּ ְל ַה ֲח ִזיק ֵ ּבית ֲאדוֹ נֵ נוּ מוֹ ֵרנוּ ְו ַר ֵ ּבנוּ ְ ,ו ַגם ְל ַה ִ ּזיל ָז ָהב ִמ ִּכ ְ
ְס ָפ ָריו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ִּ -כי ַעל ֶזה ִה ְז ִהיר ְ ּביוֹ ֵתר.
ַה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ַר ְך ְינַ ֵחם אוֹ ָתנוּ ִוישַׂ ַּמח ֶאת ְל ָב ֵבנוּ ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּב ָרהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם ְי ַד ְע ֶּתם ׁ ֶש ָּכל ְרצוֹ נוֹ ְו ָכ ְספוֹ ַרק ִלשְׂ מ ַֹח ַ ּבה’
וּ ְבתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה.

נו ִמ ְּב ֶר ְס ֶלב
ּכֹה דִּ ְב ֵרי ָּכל ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ְשלוֹ ֵמ ּ
תר”ה לפ”ק

36. 36מ ֵּס ֶדר תיקון קריאת שמע שעל המטה.
ִ
 37. 37כל הארת התלמיד ‘יהושע’ הוא בסוד “יקומון ,הקיצו ורננו שוכני עפר” (ישעיה כו ,יט) ,וכאשר נראה ונודע לכל מביט
ומסתכל בספריו הקדושים ,שאף על פי שמרבה לדבר מכל המידות טובות וישרות ,אבל עיקר ורוב דבריו יסובבו על עניין
התחזקות  -לחזק ולאמץ כל הנחשלים והעייפים והיגעים אשר עמלק רודף אחריהם ,לבל יתייאשו עצמם מן הרחמים ,כי
הוא יתברך חנון ורב לסלוח; וכאשר נשמע ונראה גם בעת יציאת נשמתו הקדושה ,שעד נשימה האחרונה כפל ושילש
“חנון המרבה לסלוח” פעמים אין מספר .והמגיד מראשית אחרית סיבב גם אליו קריאת השם בסודות נשגבות ועצומות,
ועל כן בעניות דעתי חשבתי גם שמו הקדוש ז”ל ,וראיתי כי הוא במספר ‘חנון המרבה לסלוח’ ( – )500מכוון ממש.
ובהערה שם :כן שמעתי מאבי הריני כפרת משכבו ,ומשאר האנשים שעמדו בעת הסתלקותו ,שאף על פי שאמר אז עוד
איזה דיבורים מועטים ,אבל עיקר אמירתו לא היה רק זאת; במכתב שאחר הקיצור ליקוטי הלכות [=מכתב דנן] לא נזכר
זאת בפירוש( :כוכבי אור ,חכמה ובינה לט)
38. 38כנראה שהכוונה שאמר ‘שמע ישראל' וכו’ ,וסיים ב’אחד’.
 =39. 39שעה וחצי.

