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מי שרק ילמד ב"אשר בנחל" בעת שדיבר עם אנשי שלומנו אמר : " פעם..."
ואם ר' נתן ז"ל אמר שהלקוה"ל מובטח לו שלעולם לא יעזוב את הקב"ה. 

"אשר בנחל" שלי זה  –שלו זה הגן עדן של הקב"ה, אז אני אומר לכם 
ק את הקב"ה. מה אני אומר . אם תעיינו שם מה תמצאו? רהקב"ה בעצמו

שם? ומה אני כותב שם? תברחו רק אל הקב"ה, תתפסו רק את הקב"ה" 
)ופעם בעת שיחה לבחורים הזכיר את הדיבור מר' נתן ז"ל שהליקוטי 

וסיים : "אבל אשר בנחל זה לא הגן עדן  ברךית 'הלכות הם הגן עדן של ה
הקב"ה בעצמו"(. לאחר ם. לא העולם הזה ולא העולם הבא אלא וולא הגיהנ

 ".מכן נדפס ב"אשר בנחל" עצמו )חלק נ"ב מכתב ט' תתסו(
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 יעקב איש תם.
 

מידתו של יעקב אבינו היתה תמימות. וכמו 
"יעקב איש  –שהתורה הקדושה מעידה עליו 

תם". גם רבנו ז"ל סיפר את המעשה מהתם 

הקדוש ואל מה זכה על ידי תמימותו. רק אלו 
סיפורים כמו שחיים עם תמימות יכולים לספר 

 הסיפור שלפנינו.
 

קבלת הקהל לחדרו של מוהרא"ש הקדוש החלה כרגיל במוצאי 
שבת. קהל גדול המתין בסבלנות כל אחד עם בעייתו ובקשתו 

 מאמינים ומקווים שאצל הצדיק ימצאו את ישועתם. 
 

בין כל ההמון היה גם אדם שמידת התמימות היוותה את דרכו 
לעבוד על כך אלא כך נולד, כך חי, בחיים. ולא שהוא היה צריך 

לא שת לבו לקהל הרב ופשוט ניגש אל  הלהבתמימות.  –וכך נהג 
פתח את  , נשען עליו,סמוך לדלת הכניסהבשל הצדיק  כותל חדרו

 !עלה בדעתופיו והחל להתפלל ולבקש כל מה ש
 

הבין שקיר חדרו של הצדיק הרי הוא כקברו הקדוש וממילא  לתומו
בין צדיק הטמון באדמה כבר יש מה הפרש  .החל לפרש שם שיחתו

ועליו יצקו בטון והקימו מצבה, לבין צדיק הטמון בחדרו ומוקף 
 - - -בקירות מבטון 

 
אפשר שמחשבות מסוג זה חלפו בדעתו משום שמוהרא"ש הקדוש 

היטב הכין את כל מקורביו הירבה לדבר כל ימי חייו מיום מותו. 
ליומו האחרון וכמעט שלא היתה שיחה שלא הזכיר בה את יום 
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המיתה. "מוהרא"ש מת", "מוהרא"ש כבר עזב את העולם", 
חזר עליהם "מוהרא"ש כבר נמצא למעלה". אלו משפטים שהצדיק 

שוב ושוב במהלך חייו הקדושים. והנה, היהודי התמים אימץ אותם 
הקבר חדרו של הצדיק כדין קירות לליבו והבין שגם עתה דין 

 , וכיון שכך החליט לפרש שם את שיחתו.המכסה ומסתיר אותו
 

"רבונו של עולם! אם טוב בעיניך  –גם לבקש  ידעכל תפלותיו  בין
דבר קל הוא  –הדבר שאזכה להיכנס אל תוך חדרו של הצדיק 

 אצלך לפעול זאת!".
 

תמה היוצאת מלב טהור, לאחר כמה דקות של תפלה והנה פלא. 
מוהרא"ש  נפתחה דלת חדרו של הצדיק. היה זה לא אחר מאשר

הניח  ,קרב אל היהודי .שעמד שם וסקר את הנוכחים הקדוש בעצמו
הוא הדבר אשר אמר את ידיו על כתפו והכניסו אל הקודש פנימה. 

)לקו"מ ח"א סי' ל'( שכל התפלות עוברות דרך הצדיק  רבנו ז"ל
תפלתו של ב הבחיןשמוהרא"ש הקדוש כיון והוא מעלה אותן. ו

 והכניסו לחדרו! ויהודי זה, קם מכסא
      *** 

אבים עזים כאשר באחד הימים חש  האישעוד מעשה ארע עם 
קשר לחדרו של הצדיק להת בבטנו, מהסוג הלא נסבל. מיהר

לחייג את  יטהחלבצר לו אך לא היתה תגובה.  בארצות הברית
 מספר הטלפון של הישיבה "היכל הקודש".

 
את השפופרת הרים אחד הבחורים ושאל במה אפשר לעזור. "אם 
תוכל לעשות איתי חסד ולגשת לחדרו של מוהרא"ש הקדוש 

ר לו שאני סובל מכאבים עזים בבטני ולבקשו שיברכני, אודה ולספ
 לך מאד".
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לטלפון בכדי למסור את תשובתו לאחר כמה רגעים חזר הבחור 

"מוהרא"ש אמר שלפני כמה שעות אכלת סרדינים : של הצדיק 
 מקולקלים. זה יעבור לך".

 
שלפני  ידע צדיקבכך שהוחידוש  כל פלאהאיש לא היה עבור 

שמוהרא"ש הקדוש מספר שעות אכל סרדינים. הרי מאמין הוא 
לא שביקש לבדוק את מסוף העולם ועד סופו. א צופה ומביט

היה ש משום קופסת הסרדינים ולראות מה התאריך המודפס עליה
נדמה לו שבדק לפני כן וכנראה שהקלקול לא נבע מחמת 

 ךא .אחר בעיה מסוגהתיישנות אלא מחמת חשיפה לשמש או 
מבט מהיר לעבר  שכששלף את הקופסא הריקה מתוך הפח,

 לפני מספר חודשים. פג  לו שתוקפה בהירההתאריך 
 

 "איך לא שמתי לב?..." 
 

. 
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 שיחות קודש מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 

מוהרא"ש נ"י אמר שכל הקונטרסים שזכה לחבר הכל לקוח ז( 
 .יוכלו להביןכדי שכולם ששינה את הלשון  אלאמה"ליקוטי הלכות" 

ואמר שמי שחולק על הקונטרסים זה רק מחמת שלא למד ליקוטי 
כעת הראה לי אחד מאנ"ש מכתב שקיבל ממוהרא"ש נ"י  הלכות.

ן מג' ראשונות להתחזק להפיץ את הקונטרסים אשר הם טפין טפי
)וכבר נדפס  דעתיק וכו' מהאי רישא דלא אתיידע ולית מאן דקיימא בהו

וכן כתב )אשר בנחל, לב מכתב ה'  .באשר בנחל, חלק קמח, לז תתקכא(
רס( : 'וזה אשר גם דרך כתיבתי שאני כותב את ספרי, היא מאד קרובה 

עד אל לשונו הטהורה של מוהרנ"ת ז"ל, כי כל כך הורגלתי בלשונו 
שאפילו המכתבים שכתבתי, ובפרטיות יתר הספרים, הכל הולך בקנה 

)ועיין ב'אשר בנחל' חלק  אחד עם הלקוטי הלכות שאני זוכר בעל פה'
מו, מכתב ח' רצא : ולא רשמתי מראה מקומות כי טבע האדם לקרוא 
דבר חדש אשר זה מאד מעניין אותו, מה שאין כן כשיודע שכבר נדפס 

כך מעניין אותו. והיות שכל רצוני וכיסופי הוא רק  באיזה ספר, לא כל
לגלות ולפרסם את דעת רבנו ז"ל בעולם, על כן לא רשמתי מראה 

 . מקומות(
 

 סיפר שהיה רגיל לסיים חיי מוהר"ן ושיחות הר"ן בכל שבוע.ח( 
 

 ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עדט( "
בא השמש" )שמות יז(. מוהרא"ש נ"י פירש כי תמכו את ידי משה רבנו 

מזה 'אחד' ומזה  –משני הצדדים כי ביקש להורות לאדם "תדע לך 
אחדותו יתברך. תסתכל לכאן ותראה רק את אחדותו יתברך וגם  -'אחד' 

מכאן. ובזה החליש את עמלק על ידי גילוי אחדותו יתברך. וזה שהכניס 
הפה הוא החרב של  –ע שיחלוש את עמלק "לפי" חרב בתלמידו יהוש

ישראל וכמובא במדרש )תהלים מזמור קמט( 'פיהם של ישראל הוא 
 חרבם'.
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בקריאת  שאלתי לגבי אמירת וידוי בשבתי( בסמוך להתקרבותי אליו 

השיב שמי שחושב כי אולי עכשיו זה מוהרא"ש נ"י . ושמע שעל המיטה
וידוי בליל שבת כי מפחד לצאת מהעולם  האחרון, הוא יכול להגיד ורגע

כוונתי שיש לי עוד זמן היתה בלא וידוי. והשבתי שעוד יש לי זמן )ו
ר להגיע למדרגה הזו שאחשוב שאולי עכשיו זה רגעי האחרון( ענה ואמ

 . "לי אין זמן!"מוהרא"ש נ"י : 
 

הלכות לקוה"ל שאומר ר' נתן ז"ל )ופעם אחרת שאלתי אותו נ"י על מה 
מז( "ובשבת צריכין רק שמחה ואסור לעורר שום לב סעי'  'ז הלכה שבת

וכו' )כן  לב נשברובספרי חסידות מובא שכן אפשר לעורר  נשבר כלל".
ד' בסוף ד"ה ועל כן בשבת וכו' שכתב תורה הוא ב"יקרא דשבתא" 

"ועיין בשולחן ערוך של הרב ז"ל שגם בשבת מותר לומר וידויים וכו'" 
ג' כתב "ונ"ל דודאי מילת ערלת  סי' פרשת תולדות 'הק וכן ב"תולדות"

הלב דוחה שבת לומר מוסר כדי למול ערלת לבו של בני אדם דוחה 
את מוהרא"ש  שאלתיו ,נג וע"י מוסר מצטער וכו'"(ושבת גם שהיא ע

בזה )ובפרט שמעורר תמיד לקרוא קריאת שמע שעל  כיצד לנהוג נ"י
ההלכה היא . והשיב שהמיטה כפי נוסח האריז"ל עם הוידויים וכו'(

שבשבת לא מתוודים, כדי שלא לעורר בכיה בשבת ויום טוב, אלא 
צדיקים ואנשי מעשה שיום מיתתם תמיד לפני עיניהם, וחיים בתחושה 

מתירים לעצמם בעת קריאת  כזו שהיום הוא יום אחרון שלהם, ולכן הם
שמע שעל המיטה לומר וידוי, כי אם זה הלילה האחרונה שלי אז למה 

)ועיין  מי שאוחז בזהלי וידוי, אבל זה רק שאני אצא מזה העולם בל
 'אשר בנחל' חלק כח, מכתב ד' תקל(.

 
יא( פעם בעת שהייתי בהפצה הזדמן לי לראות איזה דבר בין כמה 

וכו'. אחר כך כשדיברתי עם מוהרא"ש נ"י אנשים שהיה תמוה מאד 
וסיפרתי לו מה שראיתי, ענה ואמר שלא לחינם ראיתי אלא משמים 
מרמזים לי וכו'. ובאמת אחר איזה זמן הגיע לידי עניין דומה. והיוצא 
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מזה הוא שהוא מוסר השכל נפלא מאד איך שצריך לחיות עם הדרך 
כל בכל דבר מה מראים שגילה לנו רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' א'( להסת

לאדם מן השמים וכך מוהרא"ש נ"י חי את חייו הקדושים, אשרי לו! 
)ובכמה וכמה מכתבים ב'אשר בנחל' מבאר לאנשים ששאלו אותו על 
כל מיני עניינים שבאו לנגד עיניהם, כגון שראו ציפורים שעשו איזה 
 דבר וכדומה, ומוהרא"ש נ"י מבאר להם אל מה ירמזון הדברים האלה
ומפני מה הוצרכו לראותם. כי כן דרכו בקודש לקשר את כל הדברים 
ואת כל אשר נעשה תחת השמש אליו יתברך בקשר נפלא מאד וזה ידוע 
למי שרגיל אצלו ורואה איך חי את חייו הקדושים בדבקות נפלאה 

 ומוציא עצות ורמזים מכל הדברים שבאים לפניו(.
  

באה אליו וסיפרה שזכתה יב( סיפר מגרת צדק ממדינת ג'מייקה ש
להתגייר ולהתחתן עם יהודי חסידי אלא שבמשך הזמן הוא החל 
להתקרר עד שנעשה פורק עול רח"ל. ושאלה את מוהרא"ש נ"י יען 
שהיא מבקשת להתגרש ומה עליה לעשות. ושאל אותה האם אין לה 
חלישות הדעת מזה שבעלה אשר היה יהודי מלידה ועכשיו מתנהג כפי 

'. והשיבה : 'חס ושלום! האם מפני שמישהו מתנהג שלא שמתנהג וכו
כהוגן זה כבר אומר שהתורה אינה נכונה?! הלא אני התגיירתי כי 
חיפשתי אחר האמת, ראיתי דברים בעולם, שמעתי דעות, הייתי בכל 
מיני מקומות. והנה ה' יתברך ריחם עלי וגילה לי את האמת. האם 

י לשוב לאחור?!'. וסיים בשביל שמישהו מתנהג בצורה גרועה על
 מוהרא"ש נ"י : 'התפעלתי ממנה מאד!'.

 
מוהרא"ש נ"י אמר אשר אין למעלה מלקום בחצות, ורבינו ז"ל אמר יג( 

)לקו"מ ח"א סי' קמ"ט( שזה מסוגל כמו פדיון, ואז הוא הזמן שנפתחים 
כל העולמות ויכולים לפעול אצל הקב"ה כל מה שרוצים, כי על זמן 

כה ג'( "שפכי כמים לבך נוכח פני ה'" שאז אדם יושב חצות נאמר )אי
ואמר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' נ"ד( שאז הוא זמן  .ממש נוכח פני השם

ההתבודדות, להתבודד לקב"ה, ובפרט מי שיכול לזכות לקיים בתמימות 
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ופשיטות את דברי רבינו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' נ"ב( לצאת בשדה 
ל לזכות להגיע אל ביטול המציאות, , אז יוכברךולהתבודד אליו ית

 שיהיה נכלל במחויב המציאות, אשרי לו. 
 

והעיקר ללמוד אז הרבה תורה, וכמעט שאין פרשה בזוהר הקדוש שלא 
וכפי ידבר ממעלת הלומד תורה אחר חצות לילה ומתפלל וותיקין, 

ה להתפלל עם תששמעתי מתלמידי ר' אברהם בר' נחמן ז"ל, שדרכו הי
ון תפלת ערבית כדי שיוכל לקום בחצות, ואשרי מי שיכול המניין הראש

לקיים את זה, ואם אין מנין אז, או לא יכול להתפלל אז במנין עדיף 
ה דרכו לומר "כל ת. והישיתפלל אפילו ביחידות העיקר שיקום בחצות

חצות שאני זוכה לחטוף בזה העולם, זה האושר שלי, זה העושר שלי" 
ופעם אמר ענין גדולת מעלת תיקון חצות, ה לו השגה בתכי כל כך הי

 . שאי אפשר להשיג את דעת רבנו ז"ל בשלימות אלא ע"י קימת חצות
 

ובפרט אברך צעיר אחר החתונה ראוי לו לנצל את הזמן היקר שלו, 
)אך תמיד מעורר מוהרא"ש נ"י  וללכת לישון מוקדם כדי שיקום בחצות

ילה כדי לילך להר שאברך צעיר אין לו לעזוב את הבית בשעות הל
ולשדה להתבודד ולהשאיר את אשתו לבד בבית כשהיא מפחדת וכו' 
וצריך להתחשב מאד בדעת האשה בזה. ואפשר לילך להתבודד בהר גם 

בישוב הדעת והעיקר שלא  בביתו בשקט ביום או שיתבודד בלילה
  .(לעשות עבודות פראיות ולהיות מופקר ח"ו

 
המבאר טעמי מנהגים שהודפס ופעם אמר מוהרא"ש נ"י שיש ספר 

לאחרונה, ובסעיף המדבר מאמירת חצות הוא מיישב את המנהג שלא 
לומר תיקון חצות... ומוהרא"ש נ"י הקפיד על זה מאד ואמר : איזה מן 

והרבי שלך לא  חצות ... אם אתה לא אומר!מנהג זה לא לומר חצות?
אד יהודים , זה עדיין לא הפך למנהג. וברוך ה' יש הרבה מחצות אומר

שזוכים לומר חצות בכל לילה ]ואמר שאם ההוא שכתב את זה יחיה 
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כמנין היהודים שאומרים חצות, אזי תהיה לו אריכות ימים כמו 
 מתושלח[.

 
. ותפס ' יתברךמוהרא"ש נ"י שצריך להיות חכם בעבודת הואמר 

ו חצות. וסיפר על עצמיקון לדוגמא את העניין הגדול של אמירת ת
שהיא וצדיק וכמעט שאין אדמו"ר  נית תחי' מאד מיוחסתשזוגתו הרב

לא הנכדה שלו. וכל הסבים שלה אמרו חצות. ואף על פי כן, עליו 
שלא יגיד. והוא נהג בחכמה ולא החסיר לילה מאיזו סיבה התנגדה מאד 

אחד מזה. והיה לו שק וכו' וכך נהג הרבה זמן בלי שתדע. עד שפעם 
שבמשך כל הזמן  ואז נודע לה סחבעת הנקיונות לפ מצאה את השק

לא התנגדה  שובמאז ו אמר חצות מבלי שתדע כי לא רצה לצער אותה
כי ראתה ששמר מאד על כבודה ונהג בחכמה שלא לגרום  שיגיד

)אך אמר שיש לו איזה טעם שמאז הוא בעצמו כבר הפסיק  למריבה
ועיין ב'אשר בנחל' חלק נ"ה מכתב י' . ללבוש שק בעת אמירת חצות

קפז : 'וחס מלהזכיר שאני מתנגד חס ושלום על התבודדות בשדה, אני ת
רק מתנגד על משוגעים...ועבודות מטורפות...להלביש שק... אשר רבנו 
ז"ל גילה לנו )לקו"מ ח"א סי' י'( שאפילו אחר התעניות והסיגופים 
שהאדם עושה לעצמו, יכול להיות שק מלא חורים, הינו שיהיו עדיין כל 

ופו. וידועה אימרת החסידים על אלו הנוהגים ללבוש שק התאוות בג
 צריך לשמורהעיקר . (תחת בגדיהם : "היצר הרע תופסם בתוך השק"...

אפילו צריך לזה חכמה ואז ושזה לא יבוא על חשבון שלום בית  מאד
)הינו שעושה עצמו כאילו לומד גמרא אך  …כשלומד גמרא אפשר לומר

  באמת אומר חצות והאשה חושבת שלומד(.
 

)לקו"מ ח"א סי'  אמר שרבנו ז"ל אמר ,ובעניין הזמן לאמירת חצות
שזה תמיד שש שעות מהלילה. אז בחורף זה מאד קל כי  קמ"ט(

אפשר לומר. ובאומן אפילו בשעה  11השקיעה מוקדמת וכבר בשעה 
זה מאד קשה. ומכל מקום, התורה עניה במקום אחד אבל בקיץ  .10

ועשירה במקום אחר. אותו רבנו ז"ל שאמר שש שעות כנ"ל אמר גם 
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יש את הדעה באמת ו אפשר לסמוך עליו. אז שאם יש פוסק אחד שמקל
. ובעניין הזה שלא 12של הקאמרנער שאומר שחצות זה תמיד בשעה 
ק להגיד כמה מזמורי מדובר בלהתיר עגונה וכו' וזה לא מהתורה, ר

 אפשר לסמוך עליו. –תהילים, קצת להתבודד ולבקש על עם ישראל 
 

'ומה שכתב רבנו ז"ל 'ועיקר )ועיין ב'זאת התורה' פרשת בא שכתב : 
שמונים  –חצות הוא תמיד אחר שש שעות מתחילת הלילה', פירושו 

שש שעות החל משקיעת החמה ולא מצאת הכוכבים. כי בזמן צאת 
כבר ודאי לילה כו' ולכן זה שאמר 'מתחילת הלילה' זה סובב  הכוכבים

על השקיעה וראיה לדבר אשר תינוק שנולד תיכף ומיד אחר השקיעה 
צריכים לחכות כבר עוד יום להברית כי אז מתחלת הלילה ולכן מאז 

 מונים את השש שעות'(.
 

הוא תמיד שש שעות אחר השקיעה  לפי רבנו ז"ל שחצות הנ"לובעניין 
וכו' שאלתי האם זה סובב גם על שאר עניינים שנוהגים בחצות כגון 

 אכילת אפיקומן וכו' והשיב מוהרא"ש נ"י שבודאי כך הוא.
 
בעת  יתברך 'הפעם כשדיבר ברבים ממעלת העבודה שעובדים את ו

 חצות, אמר לי : "אבל אתה אל תחקה אותי אלא תעשה כפי שאמר רבנו
תישן מוקדם ותקום מוקדם". כי דרכו היתה להישאר ער עד  -ז"ל  

מאוחר מאד ולחזק בחורים שבורים ולעסוק בעיסוקיו הקדושים וכו'. 
מטעמים הכמוסים עימו,  נוהג כפי שנוהגאך לי אין לחקות אותו בזה כי 

)ופעם בעת דרשה כשדיבר  בפשיטות לישון מוקדם ולקום בחצות ועלי
 שעם התיקון חצות שלו)והזכיר את שמו( על אחד  עם הבחורים אמר

 מה להתבייש משום צדיק שבדור(. ואין ל
 

אודות הקינות המובאות בתיקון חצות ובתשעה באב, אמר מוהרא"ש 
)דהינו שאינו  נ"י שבתשעה באב יש בזה אריכות גדולה ולכן לא צריך

 מרם אלא לקרוא מגילת איכה. אך בתיקון חצות אשרי מיולא חייב(
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שיכול לאמרם והזכיר אז שהספרדים לא נהגו לומר. ואודות שנוהגים 
אמר שזה ניתקן עבור מי  ,לומר בימי בין המצרים תיקון חצות גם ביום

שלא אומר תיקון חצות כל השנה בלילה אז שיגיד. אך לנו כואב כל 
השנה על חורבן בית המקדש וכו' ולכן אנו נזהרים שלא יעבור לילה 

חצות, וממילא אין אנו אומרים גם בחצות היום. אך מי  אחד ללא אמירת
לומר בימים האלו תיקון חצות ביום )עתה  שלא אמר בלילה עליו

ּקּון מצאתי שכתב כן בפירוש באשר בנחל )יח תמוז תשס"ח( : ' ַין ּתִ ִענְּ ּבְּ
יֵמי  ּלאֲחצֹות ּבִ ֶׁ ָצִרים ֵאּלּו ש  ין ַהּמְּ ָלה ּבֵ יְּ ּלַ ִרים ּבַ יד ָאז ֵהם  אֹומְּ ַהּגִ ִריִכים לְּ צְּ

ִרים אֹומְּ ֶׁ ַצע ַהּיֹום ֲאָבל ֵאּלּו ש  מְּ אֶׁ ִנים ּבְּ ל ּפָ ָלה לא ַעל ּכָ יְּ ּלַ זֹר  ּבַ ִריִכים ַלחְּ צְּ
רּור ה ּבָ זֶׁ ּיֹום וְּ יד ּבַ ַהּגִ ובאשר בנחל )לב, מכתב ה' רל( כתב : 'אפילו  .'(ּולְּ

מי שאינו נזהר כל השנה )באמירת חצות(, על כל פנים בימים אלו גם 
וא יזהר באמירת תיקון חצות בכל לילה והוא עניין גדול מאד מאד'. ה

וכן כתב )שם לו, ו לב( : 'אשרי מי שזוכה לומר בכל לילה סדר תיקון 
חצות, אשר אז הוא עת רצון גדול בשמים, ואם אי אפשר לו, על כל 
פנים פעם אחת בשבוע, כי מעלת אמירת סדר תיקון חצות אין לשער 

יף )שם לח, ו' תט( עבור מי שאומר פעם בשבוע, שטוב כלל וכו'(. והוס
 שיאמר בליל שישי.

 
וכן אמר כמה פעמים שאם קשה לאדם לומר חצות כשהוא יושב על 
הארץ, אזי יוכל לשבת על כסא. כי היו מתלמידי הבעל שם טוב הק' 
זי"ע שלא הקפידו לישב על הארץ דיקא אלא על כסא. ומי שגם זה קשה 

)עיין 'אשר  לשכב במיטה ולומר חצות ובלבד שיגידלו, יוכל אפילו 
בנחל' חלק מז מכתב ח' תרמו : 'רק ראה לומר המזמורים של חצות 

. וכן הזכיר את דברי ר' אברהם ב"ר נחמן ז"ל שבשעת אפילו במטתך'(
הדחק יוכל לומר רק את העשרה מזמורי תהלים של תיקון חצות מבלי 

י בתיקון רחל יש שני מזמורי שאר הפסוקים של מגילת איכה וכו' )כ
תהלים והשאר ממגילת איכה ושאר פסוקים. אזי בשעת הדחק יוכל 
לומר רק את שני המזמורים האלו, וכן את שמונת המזמורים שבתיקון 

 לאה ודי בזה(.
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וכן אמר שהוא עניין כל כך גדול לומר חצות אף שאינו מבין כלל מה 

ר )ועיין מזה באשר בנחל, העיקר שיאמ –הוא אומר. יאמר כמו שיאמר 
 .חלק נג מכתב י' סח(

 
אם אי  –עם כל זאת  :  )אשר בנחל חלק נה, מכתב י' תשלד(ואמר 

אפשר, אסור ליפול בדעתו כלל ולהשתדל על כל פנים לומר פעם אחת 
בשבוע, או על כל פנים פעם אחת בחודש, העיקר לא ליפול בדעתו כלל. 
וזה כלל גדול בעבודת ה' יתברך, שאסור ליפול בדעתו משום דבר 

 שבעולם יהיה איך שיהיה, עיי"ש.
 

כי יש  .ירת תיקון חצות בימי הספירהאודות אמ אותו נ"י שאלתיופעם 
 ,רק תיקון לאה. ואמר מוהרא"ש נ"י שזה אינו אז מי שאומר שאומרים

אומרים  אלא אומרים גם תיקון רחל וכן בשנת השמיטה בארץ ישראל
 )שגם על זה כתבו כמה שלא לומר תיקון רחל(. גם תיקון רחל כרגיל

 ק תיקון לאה.ובשבת וימים שאין אומרים בהם תחנון יש לומר ר
 

ּר ת]ועיין ב'אשר בנחל'  ֵסדֶׁ ִביִעי לְּ ָון ה'תשס"חויֹום רְּ ְּ ש  דֹות כ"ו חֶׁ ֵיש  :  לְּ
ה ִמּטָ ְּ ַנת ש  ְּ ש  ּבִ ֶׁ ִרים ש  אֹומְּ ֶׁ ִלים ש  ֻקּבָ יִקים  ֵמַהמְּ ִרים ֲחצֹות ֲאָבל ַצּדִ לֹא אֹומְּ
כֹוִלים ּום ָמקֹור יְּ ה ש  ֵאין ַעל זֶׁ ֶׁ רּו ש  ָלה ּכְּ  ָאמְּ ּבָ ּקַ ש  ּבַ ַחּדֵ ש  לְּ ַחּדֵ כֹוִלים לְּ ּיְּ ֶׁ מֹו ש 

ה לֶׁ גְּ ּנִ ה .ּבַ כֹוִלים ָלַקַחת ֵאיזֶׁ ה יְּ לֶׁ גְּ ּנִ ל  ּבַ ּפֵ ַפלְּ ּפּול ּולְּ לְּ ַלֲעׂשֹות ּפִ ּפּול וְּ לְּ ּפִ
ָכךְּ אֹותוֹ  ךְּ וְּ ה ִחּדּוש  ּכָ ֵאיזֶׁ יַע לְּ ַהּגִ ע  ּולְּ ּלֶׁ ַ ש  רְּ י הֶׁ דֹוש  ַרּבִ יק ַהּקָ ּדִ ָבר אֹוֵמר ַהּצַ ּדָ

ַעל  ער ּבַ ּבֶׁ ְּ רִזיִדיטּוש  ר ֵספֶׁ ַחּבֵ ָלה  מְּ ּבָ ּקַ ם ּבַ ּגַ ֶׁ רּוש  ַעל ַהּזַֹהר ש  ִבי ּפֵ ת צְּ רֶׁ ֲעטֶׁ
ּפּוִלים לְּ יד ּפִ ַהּגִ כֹוִלים לְּ יִקים  יְּ רּו ַצּדִ ָלֵכן ָאמְּ ג וְּ ג ַעל ּגַ נֹות ּגַ ִלבְּ ים וְּ ִ ִחּדּוש  וְּ
ּום ָמקֹור ה ש  ֵאין ַעל זֶׁ ֶׁ ה ֲחצֹות ,ש  ה ,ֲחצֹות זֶׁ ִמּטָ ְּ ַנת ש  ְּ ן ש  ה ּכֵ ַנת  ,זֶׁ ְּ ה לֹא ש  זֶׁ

ה ִמּטָ ְּ יד  - ש  ַהּגִ כֹוִלים לְּ ּקּון ֲחצֹות יְּ ּקּון ֲחצֹות זה ָמה .ּתִ ה  ?ַסךְּ ַהּכֹל ּתִ ּמָ ּכַ
ים ּומֹוִריִדים ִהּלִ מֹוֵרי ּתְּ ךְּ  ִמזְּ ל ּכָ ה ּכָ רּוךְּ הּוא זֶׁ דֹוש  ּבָ ַהּקָ ָמעֹות לְּ ה ּדְּ ּמָ ּכַ

ָלֵכן ַאל ַמִים וְּ ָ ש ּ ּוב ּבַ ה ָחש  ת זֶׁ ֲחקּו אֶׁ דְּ צּוץ  ּתִ בּור רְּ ָ ָבר ש  ַעל ָמָחר ַהּיֹום ֲאִני ּכְּ
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ךְּ  ל ּכָ ן  ַהּיֹום ֲאִני ּכָ ם ּכֵ מֹול ּגַ תְּ י אֶׁ ה ָעֵיף ּכִ יֶׁ הְּ ן ּתִ ם ּכֵ ָעֵיף נּו ָאז ָמה ָמָחר ּגַ
ל ָהִייָת ָעֵיף ָמָחר ּבָ ֻבלְּ ן ָהִייָת מְּ ם ּכֵ מֹול ּגַ תְּ י אֶׁ ל ּכִ ּבָ ֻבלְּ ה מְּ יֶׁ הְּ ן ּתִ ם ּכֵ  [.ּגַ

 
תשס"ו(, אמר  –ובשלוש השנים בהן לא זכינו שנכנס לארץ )תשס"ג 

עליו לומר את כל הקינות  בתשעה באב מוהרא"ש נ"י לבחורים שעכשיו
ובאמת אמר את כולן. ובשנים הבאות היה אומר לפרקים, הינו פעם 
קינות אלו ופעם אחרות וה' יודע כוונתו. ועיין באשר בנחל )חלק לב, 
מכתב ה' רנה( שם ביאר קצת את אחת הקינות וזו לשון קדשו : "ספדי 

ים את כל כי עיקר תפארת התורה כשלומד –תורה כי חוללה תפארתך" 
חלקיה ולא רק חלק אחד )כי קודם לכן כתב במכתב הזה על לימוד 
 –כסדרן ולטייל בכל חלקי התורה(, "נפלה נזרך מיום שחרב ביתך" 

כשהיה בית המקדש קיים אז הרגישו והבינו את אור וזיו התורה 
שמלעיבים  –הקדושה. "על זאת אשא קינה על אהליבה ואהלה" 

חכמים היושבים באהלה של תורה, כי  במלאכי ה', שהם התלמידי
הכל ללעג וללצון וכו', ומכל שכן מי שלומד  –עכשיו בגלותנו המרה 

 בסדר דרך הלימוד של רבנו ז"ל וכו' וכו', עיי"ש.
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אל תאכלו שום דבר שאין בזה הכשר של "
בית דין צדק מפורסם כגון : בעלזא, הרב 
לאנדא, העדה החרדית, הרב רובין וכו' כי 
אתם יכולים להיכשל בקלות בטרפות 

 ".ונבלות וכו'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (קנז, מ' תשנד)אשר בנחל 
 

*** 
 

וכבר גיליתי את דעתי שבשר אסור 
לקנות, רק בהכשר "עטרה", או 
"קהילת חרדים", או "הרב לנדא", 
או "חב"ד", או "בעלזא", או "עדה 
החרדית". רק על אלו ההכשרים 

 אפשר לסמוך בבשר.
   

)אשר בנחל, יום ו' לסדר לך לך ז' חשון התשע"ה, מכתב 

 לכלליות אנשי שלומנו(.
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 מאמרים על הפרשה כפי ההקדמות שזכינו לקבל

 מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 
 

ולא נאמר צדיק תמים. צדיק לפני בדור הזה וגו'. פרש"י : כי אותך ראיתי 
 ניו.מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפ

 
צת. כי כל שבחו הוא 'צדיק וצריך ביאור, כי 'צדיק' הוא חצי שבחו ולא מק

'צדיק',  –וראו בשבח אחד תמים' ונמצא שנשתבח בשני שבחים. ומעתה שק
 הוא חצי שבחו ולא מקצת.

 
לדות נח נח איש צדיק תמים" ויש לומר כי בתחילה נאמר על נח : "אלה תו

וגו' ובאמת שגם 'איש' הוא אחד משבחיו. כי בשביל לזכות להיות 'צדיק 
חילה להיות 'איש', דהינו להתחזק בכל מה שעובר עליו תמים', צריך בת

חזקת והיית לאיש". וזה ש'איש' הוא ראשי תיבות : "ו)מלכים א, ב( וכמ"ש 
. כי נח היה בדור של רשעים שהיו )לקו"מ ח"ב סי' ע"ח( 'א'ין ש'ום י'אוש'

מקניטים אותו והיה נראה מוזר בעיניהם. ואף על פי כן החזיק מעמד ולא 
 ובזה זכה לתואר 'איש'.  והמשיך לעשות את רצונו יתברך התייאש

 
לעשות כרצון וזה שאומרים חכמינו הקדושים )מגילה יב( : על הפסוק : "

אמר רבא לעשות כרצון מרדכי והמן. מרדכי דכתיב "איש  -" איש ואיש
  יהודי", המן "איש צר ואויב".

 
שמעתי מאחד מאנשי שלומנו הפירוש בזה, כי 'איש' הוא ראשי תיבות ו

האמת, בחי' מרדכי  וזה שייך למרדכי. כי הצדיק כנ"ל'א'ין ש'ום י'אוש' 
מחזק את כל הנלווים אליו שלא יתיאשו בשום אופן. ואילו 'ואיש' הוא 
אותיות 'יאוש' וזה שייך להמן עמלק ימ"ש שמכניס ספקות וחלישות הדעת 

 ויאוש. 
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על כן דרשו על "לעשות כרצון איש ואיש" ש'איש' זה מרדכי כי הוא ראשי 
המן כי הוא אותיות יאוש כנ"ל, תיבות 'אין שום יאוש', ואילו 'ואיש' זה 

 ודפח"ח.
 

לושה שבחים מנתה התורה : 'איש', 'צדיק' ו'תמים'. על כן כשה' נמצא שש
הוא תואר אחד מתוך תי צדיק לפני בדור הזה' יתברך אמר לו 'כי אותך ראי

 שלושה ונמצא שהוא מקצת שבחו ולא חצי, ודו"ק.
 

*** 
 קץ כל בשר בא לפני. 

 
הדברי חיים מצאנז זי"ע היקשה שמבואר שחטאם של דור המבול היה 
ששיחתו זרעם. והנה לחטא הזה מובא שאין מועיל תשובה. והנה לכאורה 
מבואר שנתן להם ה' זמן ק"כ שנה שיעשו תשובה וגם עוד שבעה ימים וגם 

שובה יהיו גשמי ברכה. וקשה, לאחר שירדו הגשמים היה שאם יעשו ת
 שהרי על הפגם הזה אין מועיל תשובה כנ"ל.

 
דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ה'( שכשאדם מבקש ויש לומר על פי 

אין מועיל הברית  על פגםלהתקרב לצדיק אזי יש על זה מניעות רבות, כי 
ואם יהיה תקיף בדעתו שלא לברוח, מהצדיק תשובה ועל כן מרחקים אותו 

עת תוכחת חיים בקרב מוזן שורוש )משלי ט"ו(: "איוזה פ זהו תיקונו.
כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים  - חכמים תלין" לשון תלונה ומריבה

מר חך, שעל זה נאועל שפגמת בטפי מ שזה משמיעין אותך תוכחה תדע
ובודאי אם וכו' ולא ישיגו ארחות חיים"  )משלי ב(: "כל באיה לא ישובון

קים, ואין המריבה חך, לא היה נשמע לך מריבות שבין הצדיולא היה נפגם מ
 וכו', עיי"ש. אלא בשבילך, כדי שתשוב ממות לחיים

 
נמצא, שבזה בעצמו ר' נתן ז"ל )לקוה"ל הלכות תפלין הלכה ד'(  אומרו

קונם, כשרואין בעצמן ימשמיעין אותך תוכחה, כי דיקא על ידי זה הוא ת
שנשמע לאזניהם המחלקת שבין הצדיקים השלמים, ואזי הם מבינים 

מסתכלים ושה, ואזי הם מתחילים לרחם על עצמן ואותם מהקדשמרחקין 
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בעצמן היכן הם בעולם, שפגמו כל כך עד שמרחיקין אותן ואזי ההתרחקות 
ד בפני ותו אין שום דבר שיעמיהוא תכלית ההתקרבות, כי באמת לאמ

הר שאין ועל פי שכתוב כל באיה לא ישובון וכו', ואיתא בז התשובה, ואף
ועיל תו מיח, אף על פי כן באמת לאמוגם טפי הממועיל תשובה על פ

 .וכמו ששמעתי מפי רבנו ז"ל בפרוש תשובה וכמובא בכל ספרי מוסר
 

ד בנסיון ורק מחמת שפגם כל כך, על כן הוא צריך להתנסות ולהצטרף ולעמ
הזה של התרחקות הזאת, דהינו שירחיקו אותו כל כך בכל מיני התרחקות, 

מועיל תשובה וכו'. וכשהוא פתי וסכל ואינו דהינו שכותבין עליו שאין 
מרחם על עצמו שלא לאבד את עולמו ח"ו, אזי מוצא פטור לעצמו להתרחק 
מן התשובה מאחר שכבר נכתב עליו שאין מועיל לו תשובה ח"ו, אבל מי 
שחושב באמת על התכלית שלו ויש לו רחמנות על עצמו, אזי אף על פי 

אף על פי שכתוב עליו שאין מועיל לו שרואה כל מיני התרחקות שבעולם ו
תשובה אף על פי כן אין מסתכל על זה כלל, אדרבא, יש לו רחמנות יותר על 

 .דהועצמו, כי אף על פי כן מה יהא בסופו ומה יעשה ליום פק
 

ומי שאינו רוצה להטעות את עצמו שלא לאבד את עולמו ח"ו, כל מה 
על עצמו יותר וצועק אל ה' שמוצא ורואה שמרחקין אותו יותר, הוא מרחם 

יותר ויותר מעומקא דלבא, עד ישקיף וירא ה' משמים, כי באמת השם 
ד בפני התשובה וכמו שמצינו ויתברך חפץ חסד הוא, ואין שום דבר שיעמ

קר ואף על יח וכפרו בעוכבר בכמה וכמה רשעים גדולים שפגמו בטפי המ
 .כן נתקבלו בתשובהפי 
 

פי שנדמה לו  עלהזה ושב בתשובה שלמה אף  ד בנסיוןולעמ ואזי כשזוכה
שמרחיקין אותו כנ"ל, אזי השם יתברך מרחם עליו ונתקרב על ידי זה דיקא, 

וכו', עיי"ש היטב באורך  בנסיון הזה של התרחקות כנ"ל על ידי שעמד
 .וברוחב

 
מדוע יש דורשים על נח לשבח ויש הדורשים  אדמו"ר מוהרא"ש נ"י אמרו

 אותו לגנאי. ומדוע לדרוש לגנאי כשאפשר לדרוש לשבח. 
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ם וביאר שתיכף כשיש צדיק, כבר יש עליו דעות ומחלוקת ויש הדורשי
 לשבח ויש הדורשים לגנאי, ע"כ.

 
ויש לומר שהוא מחמת הנ"ל; כי מה שיש צדיק הוא בשביל לתקן את כל 
אלו שנכשלו בפגם הברית. ובעבור תיקונם ההכרח להם לשמוע מחלוקת 

 יבורים נגד הצדיק ואם יעמדו בנסיון ויזכו להתקרב, בזה יהיה להם תיקוןוד
 .כנ"ל

 
על כן דיקא בדור המבול שקלקלו בחטא הנ"ל, דיקא אז הוריד ה' את ו

וקרא אותו בתואר צדיק. ותיכף שיש צדיק ההכרח נשמתו של נח לעולם 
שתהיה עליו מחלוקת ויש הדורשים לשבח ויש הדורשים לגנאי וכל זה 
בשביל הבחירה והנסיון לראות מי ישבר את המניעות ויתקרב אליו ובזה 

 יזכה לתיקון. 
 

ומעתה מובן מאד מדוע דיקא על נח יש הדורשים לשבח ויש הדורשים 
מניעות כלל הל ידי שיש הדורשים לגנאי שזה בחי' לגנאי. כי דיקא ע

יהיה אפשר לזכות לתיקון אם דיקא על ידי זה שמונעים להתקרב אל הצדיק, 
ועל כן המתין להם ה' יתברך מאה ישברו את המניעות ויתקרבו אליו כנ"ל. 

ועשרים שנה וכו' כי יען שיש כאן צדיק שעל ידו יוכלו להתתקן, אזי ההכרח 
כדי לראות מי ישבר את המניעות ויתקרב אליו אך הם לא כן  לתת להם זמן

 עשו ולבסוף נשטפו כולם, והבן.
 

*** 
 
יש מרבותינו דורשים אותו פרש"י : אלה תולדות נח נח איש צדיק וגו'. 

ויש שדורשים אותו  .לו היה בדור צדיקים היה צדיק יותרישא ל שכןלשבח כ
דורו של אברהם לא היה נחשב לו היה בילגנאי לפי דורו היה צדיק וא

 לום.לכ
 

והקושיא מפורסמת מדוע לדרוש לגנאי כשאפשר לדרוש לשבח, והרי אפילו 
 בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב.
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ב( מאחר שהתורה העידה על נח שאיש צדיק היה, בודאי כן הוא ואיך יתכן 

 לדורשו לגנאי.
 

( שעל ידי שרואין את ויש לומר על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"ב סי' ע"ב
עצמו עם הצדיק, על ידי זה מקבלין גדולה. ועיקר הגדולה היא שפלות, כמו 
שמצינו אצל ה' יתברך : 'כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך 
הוא, שם אתה מוצא ענותנותו' )מגילה לא(. כי עיקר הגדולה היא שפלות 

 וכו' וכו', עיי"ש היטב.
 

דיק אמיתי ורואה את הליכותיו והנהגותיו, על ידי זה כי כשזוכה להתקרב לצ
נופלת עליו שפלות ושב בתשובה שלמה וכמו שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א 
סי' יט( : כי צריך לזכך את הפנים, שיוכל כל אחד לראות את פניו בפנים 
שלו כמו במראה עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר יתחרט תיכף על מעשיו 

ים שלו. כי על ידי שיביט בפנים שלו יראה את עצמו רק ממה שיביט בפנ
 כמו במראה איך פניו משוקע בחושך, עיי"ש.

 
וזה שאמר רבנו ז"ל שקודם שהצדיק נמצא בעולם עוד אפשר להיות איש 
כשר מבלי להתקרב אליו, אך תיכף כשהצדיק האמת היה בעולם, שוב אי 

עצתו. כי הצדיק אפשר להיות איש כשר מבלי להתקרב אליו ולילך בדרך 
מגלה דרכים ונתיבות כפי הדור ומביא את המתקרבים אליו לענוה ושפלות 
אמיתיים. וכל זמן שאדם לא מקורב אליו הוא מטעה את עצמו והולך עם 

 דמיון שהשיג ענוה.
 

וזה שדרשו על נח לשבח שצדיק היה בדורותיו, וכל שכן שאילו היה בדור 
א היה לו ממי ללמוד והיה צריך להתייגע לבדורו צדיקים היה צדיק יותר. כי 

. ויש שדורשים אותו לגנאי שלפי דורו היה י להשיג ענוה ושפלותבעצמו כד
 צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. 

 
כי בודאי שאם היה זוכה להתקרב לאברהם אבינו היה רואה את גודל 

היה מרוצה למסור לה'  מסירות נפשו עד שאפילו את בנו ואת גלגל עינו
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שלא יתברך. ומזה בודאי היה נח מתעורר מאד ומשיג שפלות אמיתית עד 
לכלום בעיני עצמו אשר זו שלמות השפלות שאינו נחשב  היה נחשב לכלום

)כי 'כלום' פירושו משהו. ונמצא שהיה  וכמו שאמר משה : "ונחנו מה"
 .מגיע למדרגה שלא היה נחשב אפילו למשהו(

 
בנו לא נשתבח שהיה צדיק כנגד דורו הגם כי בודאי היה כן, אלא משה רכי 

עיקר שבחו היה שהיה 'ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה'. כי היה 
מסתכל על כל האדם אשר על פני האדמה, הם האנשים המגושמים שעדיין 
שקועים בענייני אדמה וארציות, ובכל זאת היה מרגיש את עצמו לענו ושפל 

)כי אפשר שהנפח והעגלון הגם  י הרגיש שעדיין לא הגיע לשלמותוכנגדם. כ
כי אנשים פשוטים הם, אך כפי הנקודה שלהם זכו לשלמות כי השיגו את 
המטרה שלשמה נבראו, ואילו אני, הגם כי למדתי הרבה תורה וכו', אך אל 

 .השלמות שלי טרם הגעתי ונמצא כי טובים הם ממני(
 

אברהם )או של משה ושאר צדיקים כשמואל  על כן אם היה נח בדורו של
היה זוכה להשיג  על ידםכמובא מזה במדרשות(, לא היה נחשב לכלום. כי 

שלמות הענוה והשפלות עד שהיה מרגיש בעצמו שאינו נחשב לכלום אפילו 
 כנגד אנשי דורו. 

 
הינו את הנאמר בנח שהוא  – יש מרבותינו דורשים אותווזה שפרש"י : 

. ובודאי לו היה בדור צדיקים היה צדיק יותרישא ל שכןכ : לשבח 'צדיק',
  שהוא שבח גדול מה שנאמר עליו שהיה צדיק.

 
 , הינו את מה שנאמר עליו שהוא 'צדיק', את זה דורשיםויש שדורשים אותו

לו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב ילפי דורו היה צדיק וא . כילגנאי
גה גבוהה יותר מאשר מדרגת ם היא מדרלום. ובודאי שלהיות נחשב לכלולכ

'צדיק' וכמו שמצינו אצל משה רבנו שלא נאמר עליו שהיה צדיק אלא שהיה 
"ונחנו מה" כנ"ל והיא עיקר השלמות שבטל ומבוטל לגמרי  –נחשב לכלום 

 אליו יתברך עד שאפילו בתואר 'צדיק' אי אפשר לכנותו.
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גנאי לעומת מה שהיה שהוא צדיק עוד נחשב ל נח ועל כן מה שנאמר על
יכול להאמר עליו אם היה זוכה להתקרב לאברהם אבינו וכו', כנ"ל. אך נח 
לא חייב בזה במה שלא היה בדורו של אברהם כי אם בדורם של רשעים 
ואשריו שזכה להגיע למדרגת 'צדיק' גם בדור כזה. אך העיקר שחכמינו 

אמיתי  הקדושים מלמדים אותנו הוא שכשאדם זוכה להתקרב לצדיק
המבוטל לגמרי אליו יתברך, אזי גם הוא יזכה שלא להיות נחשב לכלום 

 ואפילו שם 'צדיק' לא יספיק בעבורו, והבן היטב.
 

*** 
 

 אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו וגו'.
 

בה כי ילנח בא אתה וכל ביתך אל הת ה'ויאמר להלן )ז, א( הוא אומר : "
תחילת הפרשה זה". וצריך להבין מדוע בתך ראיתי צדיק לפני בדור הוא

נקרא 'צדיק תמים' ואחר כך כשמזכירו, הזכירו בתואר צדיק אך לא בתואר 
 תמים. וידוע מה שאמרו בזה חז"ל, ועוד לאלקי מילין.

 
ב( "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה". בדור הזה נראה מיותר כי מי לא 

 ידע שהיה נח בדור הזה ולא בדור אחר.
 

יש בני אדם שאומרים, )לקו"מ ח"ב סי' נ"ח( ש רבנו ז"ל אומרויש לומר כי 
שכשהצדיק גדול במעלה, מחמת גדולתו, אינו יכול להשגיח ולהסתכל על 
בני העולם, כי הוא רחוק מהעולם. ובאמת אינו כן, כי אדרבא, כשהצדיק 
גדול מאד, הוא יכול להשגיח ולהסתכל יותר על העולם. וכמו שמצינו ברבן 

היה גדול במעלה מאד מאד, יותר ויותר הרבה  יוחנן בן זכאי, שבוודאי
מהצדיקים שבזמן הזה. ואעפ"כ אמר, אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר 
)כלים פ' יז משנה טז( נמצא, שריב"ז היה בקי כ"כ בתוך העולם, עד שהיה 
מתיירא לומר דברי תורה, שלא ילמדו ממנו הרמאים. הרי שהיה בקי מאד 

מתיירא פן ילמדו ממנו רמאות. כי באמת, כל מה  בהעולם, עד שאדרבא היה
שהצדיק גדול ביותר, יכול להשגיח ולהסתכל בעולם יותר. כי הלא הש"י 
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משגיח הוא מרומם ומנושא מאד מאד מן העולם, ואף על פי כן הוא 
 וכו', עיי"ש. בהשגחה פרטיות על כל העולם

 
כשמדברים על שזו טעות שטועים העולם, שואמר על זה אדמו"ר נרו יאיר 

צדיק; מיהו צדיק, אומרים : "האדם הזה אין לו שום שייכות עם העולם 
הזה, פרוש לגמרי, רק יושב בד' אמותיו מהבוקר עד הערב ועוסק בתורה 
 ותפלה ואינו מבין בענייני העולם הזה כלל". כך בני אדם מבינים מהו צדיק. 

 
. שצדיק הוא דוקא ובאמת, לפי דברי רבנו ז"ל הנ"ל מתבאר בדיוק ההיפך

מי שבקי מאד בענייני העולם הזה. כי אף שמצד אחד הוא בודאי קדוש 
ונשגב מאד, אך יחד עם זאת הוא בקי ומבין מאד בענייני העולם וכאשר היה 

 רבן יוחנן בן זכאי.
 

)ותפס אז לדוגמא כמה מפורסמים שאומרים עליהם שהם צדיקים גדולים כי 
ם חצות, הולכים למקוה ומשם לבית מהרגע שמתעוררים, תיכף אומרי

הכנסת. אחר כך הולכים ללמוד וככה עד הערב אין להם שייכות עם אף 
אחד. אך כשבאים לדבר איתם שעובר על בני הנעורים מה שעובר וכו' 
וצריך לראות לחזק אותם ולעודד אותם. אזי אותם צדיקים משיבים שאין 

כך צרות וכו'. כי באמת מי  הדבר כן, ולא נראה שעובר על בני הנעורים כל
שרק עסוק בעבודת ה' שלו, אינו יכול להבין מה עובר על הזולת. והזכיר אז 
אחד מפורסם שבבניין שהוא מתגורר נכשל אברך אחד בעברה חמורה רח"ל 

אך הוא בעצמו וההוא אפילו לא ידע מזה ואמר שלא יתכן שיהיה דבר כזה. 
עוסק בלחבר ספרים שיחזקו ויעודדו  )הינו אדמו"ר נ"י( כן ידע מזה ועל כן

 את כל אלו שנכשלו במה שנכשלו וכו'(. 
 

ובזה יובן : "אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו". הינו 
שהדורות שחי בהם החזיקו שהאדם הזה צדיק תמים, צדיק מושלם. כי לא 

מה  היה מוכיח אותם ולא היה מעורב ביניהם. רק אם אחד עבר אצלו ושאל
הוא בונה, אזי השיבו שבונה תיבה כי עתיד לירד מבול וצריך לחזור 
בתשובה וכו'. אך מצד עצמו לא עסק בלקרב בני אדם אל הקב"ה וכמובא 

על כן היה נקרא צדיק תמים "בדורותיו" דיקא. הינו מזה במדרשות. 
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שהדורות שחי בהם החזיקו אותו לצדיק תמים, כי זו דרכם של בני אדם 
 הו צדיק וכנ"ל. להבין מ

 
שה' יתברך דיבר איתו, והוא יתברך בודאי יודע מהו צדיק באמת, על כאך 

כן אמר לו : "כי אותך ראיתי צדיק לפני", 'לפני' דיקא. הינו בעניינים 
ָפַני השייכים אלי  בודאי צדיק אתה וכמו  ,שהם המצוות שבין אדם למקוםולְּ

למות כי אינך עוסק בלקרב שאמרו 'למדנו שלמד נח תורה'. אך אין בזה ש
בני אדם ולעזור להם ועל כן לא הזכירו בשם 'תמים' המורה על שלמות כי 

לם השלמות היא דיקא כשיודע להיות למעלה וגם למטה, בקי בענייני העו
 .הבא ובענייני העולם הזה וכנ"ל

 
ועל כן אמר לו ה' יתברך "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" דיקא. כי 

ור כזה ירוד ופגום, היה ראוי שתמסור את נפשך לעזור להם ולקרבם. דיקא ד
אך אתה לא כן עשית ועל כן ראיתי אותך רק "צדיק לפני" ולא צדיק 

, )א( "תמים", כי "בדור הזה" שאתה שרוי בו, היה לך למסור נפשך עבורם
 והבן היטב.

_______________ 
נח מפציר ומתעקש שאם אין ה' יתברך )א( וגם בתפלה וכמובא בבאר מים חיים שאם היה 

מרחם על הדור ההוא, אזי אין הוא מוכן להיכנס בתיבה, וכדרך שאמר משה "מחני נא", 
  בודאי שהיה המבול מתבטל.

*** 
 

יש מרבותינו אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו וגו'. פרש"י 
צדיק יותר, ויש  דורשים אותו לשבח, כל שכן שאלו היה בדור צדיקים היה

שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואלו היה בדורו של אברהם לא 
 .היה נחשב לכלום

 
והקושיא מפורסמת מדוע בכלל לדרוש לגנאי והלא אפילו בגנות בהמה 

)ב"ב קכג(, כל שכן מי שהתורה מעידה עליו כי טמאה לא דיבר הכתוב 
 "צדיק תמים היה".
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)אשר בנחל יח, ב' אדמו"ר מוהרא"ש נרו יאיר שכתב ויש לומר על פי מה 
כי צריך שתהיינה אצל כל אדם תמיד שתי ידיעות אלו שהן שתי תקעו( 

הבקיאויות שהזהיר עליהם רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ו'( שהם : בקי ברצוא 
ובקי בשוב ; כשהוא עולה מעלה מעלה שידע שעדין אינו יודע כלל, כי 

צריך לחזק  –ם הוא לא כלום וכן לעולם. ולהיפוך כנגד הצדיקים הקדמוני
את עצמו בשעת ירידה בכל מיני אופנים )עיין לקו"מ ח"ב סי' ז'( מעניין דרי 
מעלה ודרי מטה, ועין שם )סימן פב וכו' היטב(. ויש לומר שאלו השתי 

 מדרגות היו אצל נח לשבח ולגנאי וכנ"ל, וק"ל, עד כאן לשון אדמו"ר נ"י.
 

מצד אחד היה נח בבחי' דרי מעלה ודיבר עם ה' יתברך  –ר כללו של דב
ולמד תורה וכו'. ומצד שני החזיק שכנגד שאר צדיקים אינו כלום. וכיון 

 , והבן היטב.שהיו בו שתי הבחינות הללו, על כן דרשו עליו כך
*** 
 

נח איש צדיק תמים וגו'. פרש"י : הואיל והזכירו סיפר בשבחו, שנאמר "זכר 
 ה". צדיק לברכ

 
וקשה לפי זה מפני מה כשהזכיר את אברהם לא סיפר בשבחו, רק כתב 

ואף מאוחר )להלן יא כו( : "ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם" וגו'. 
יותר כשכבר גדל ונשא אשה, מוזכר כי "ויקח אברם ונחור להם נשים" וגו' 
ולאחר מכן "ויקח תרח את אברם בנו" ולא מצאנו שסיפר בשבחו 

וכן הוא לגבי שאר צדיקים כמשה רבנו וכו' שלא מצינו  כירו.כשהז
)שוב ראיתי שכן היקשה בגור אריה  שכשהזכיר את שמם סיפר בשבחם

 .ותירץ על פי דרכו(
 

 –ויתבאר על פי מה שפרש"י )ו, ט( על הפסוק : "את האלקים התהלך נח" 
, ובאברהם הוא אומר "אשר התהלכתי לפניו". נח היה צריך סעד לתמכו

 אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו.אבל 
 

כי אברהם אבינו עבד את ה' יתברך במסירות נפש עד שחכמינו הקדושים 
קש המקום מאברהם אבינו יאפילו ב( : 'ילקוט האזינו רמז תתקמגאומרים )
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גלגל עינו היה נותן לו, ולא גלגל עינו בלבד אלא אפילו נפשו היה נותן לו 
נאמר קח נא את בנך את יחידך, והלא בידוע שהוא שחביבה לו מן הכל ש

הצילה מחרב נפשי מיד  בנו יחידו, אלא זו הנפש שנקראת יחידה שנאמר
 '. כלב יחידתי

 
הרי שהיה מוכן לתת את גלגל עינו, את בנו ואת נפשו לה' יתברך אם רק היה 

כי אברהם אבינו לא היה צריך שיספרו בשבחו ולא שיפארו מבקשו על כך. 
דלו את שמו. רק כל כוונתו היתה למסור את עצמו לגמרי למען הגדיל את ויג

 . )א( והתהלה והתפארת לחי העולמים שמו יתברך בעולם
 

אבל נח היה צריך סעד לתמכו, ועיקר הסעד הוא מה שה' יתברך סיפר 
 ,הגביהובשבחו ו

בזה הרחיב את דעתו והיה אפשר לנח להמשיך ולהחזיק מעמד בדור המלא 
והגם שכל שבחו נאמר שלא בפניו )כמובא להלן פרק ז', . והסתרותחושך 

פס' א' ברש"י( ורק מקצת שבחו נאמר בפניו, אך אברהם לא היה זקוק 
 .רק עבד אותו במסירות נפש וכנ"ל שיספר ה' גם מקצת שבחו

 
)שמות לב( : "מחני נא מספרך אשר וכן מצינו אצל משה רבנו שביקש 

נמצא שהיתה היכולת שמו כלל בספר התורה.  כתבת". כי לא רצה שיוזכר
 ביד נח לבקש גם כן שלא יוזכר שום שבח ממנו בתורה. 

 
למשל, תינוק כשמתחיל לילך, עדיין ( פוח"א סי'  מ"ליקוכי רבנו ז"ל אומר )

צריך סעד לתומכו. ואעפ"כ אינו יכול לילך במרוצה, רק פסיעות קטנות, 
בשבת לילך בדרכי השי"ת, צריך וצריכין לחזק אותו. כך כשאדם מתחיל 

עוד סעד לתומכו, והסעד הזה הוא בחי' אמת. ובחי' אמת הזה הוא בחי' רגל 
שלישי, כדאיתא בגמרא )שבת קד( קושטא קאי, ושבת הוא בחי' אמת, 
כדאיתא )במס' דמאי פ"ד( אפילו עם הארץ ירא לשקר בשבת. וכשמדבק 

 וכו', עיי"ש.  שיהוא סעד לתומכו, ובחי' רגל שליא"ע במדה זו, 
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כללו של דבר, נח שהיה בבחי' קטנה מאברהם, היה צריך סעד לתומכו, בחי' 
רגל שלישי כנ"ל. וכן כל הרוצה להגביה דעתו של התינוק צריך לתמוך בו 

 ולספר בשבחו כידוע. 
 

סיפר ה' יתברך  דיקא אז ובזה יובן מפני מה אחר שנסתלק אברהם אבינו,
עסק בלגלות , רהם אוהבי". כי כל זמן שהיה חיבשבחו )ישעיה מא( : "אב

אותו יתברך ולא השגיח על עצמו כלל ולא חפץ בסיפור שבחו ופירסום 
עצמו. אך אחר כך, כשכבר לא היה בזה העולם, סיפר ה' יתברך בשבחו 
וגילה כי כל ימיו עבד אותו אברהם במידת אהבה ומסירות נפשו, עד שקראו 

 לפי הדורשים לגנאי., וכל זה הוא "אברהם אוהבי"
 

שסיפר ה' יתברך בשבחו של נח הוא על  לפי הדורשים לשבח יובן כי מהאך 
פי המעשה במגיד ממעזריטש זי"ע שהיה מחזק את תלמידו הרה"ק הרבי ר' 
מנחם מנדל מוויטבעסק זי"ע שהיה שפל בעיני עצמו והחזיק שכולם טובים 

תראה ברחוב, דע לך ממנו. והיה רבו המגיד זי"ע אומר לו : "כל מי ש
שאתה טוב ממנו!". כי כנגד מה שהחזיק את עצמו להכי גרוע, היה צריך 

 לחזקו שהוא הכי טוב.
 

ול בעיני עצמו ולא תיפול עבודתו כידוע מהבעל שם טוב וזה בכדי שלא יפ
הק' זי"ע שהדבר שהאדם אינו מחשיב בעבודת ה' יתברך נופל למטה ח"ו. 

למצוא בעצמו נקודות טובות "מ ח"א סי' רפ"ב( ועל כן הזהיר רבנו ז"ל )לקו
ולהחיות את עצמו בהם ובזה תהיה עליה לעבודתו ויוכל לזמר זמירות לה' 

 יתברך.
 

]עיין בספה"ק תשואות חן בפרשה זו )ד"ה ויולד נח( שכתב בעניין מידת ההוד שהוא צורך 
יין אשר צריך לו העולם שלפעמים צריכין להשתמש במידה זו לפאר ולייפות לאדם איזה ענ

. וכן הוא בזה ולחדש לו חשק לזה, ולולא דבר זה היה נמנע מדבר זה אשר הכרחיות לו, עיי"ש
 [.שלפעמים צריך לפאר את האדם עצמו כדי שלא תיפול עבודתו וכנ"ל

 
וזה שהוזקק הכתוב לספר בשבחו של נח שהיה שפל בעיני עצמו והיה מוקף 

וכמו שאומר רבנו ז"ל גבר עליו ברשעים עד שכמעט והרע שלהם היה מת
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כי מחמת שהרועה הוא תמיד בין בהמות, היה אפשר ס"ג( )לקו"מ ח"ב סי' 
שימשיכו ויורידו את הרועה מבחי' רוח האדם, לרוח הבהמיות, עד שירעה 
הרועה את עצמו. בבחי' )בראשית לז( וילכו לרעות את צאן אביהם וכו', 

"י הניגון, ניצול מזה. כי הניגון ופירוש רש"י שהלכו לרעות את עצמן. וע
הוא התבררות הרוח, שמבררין רוח האדם מן רוח הבהמה, בבחי' )קהלת ג( 
מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה. 
כי זהו עיקר הניגון, ללקט ולברר הרוח טובה, כמבואר במקום אחר. ועל כן, 

מרוח הבהמה, על  בהמיות. כי נתברר רוח האדםעל ידי הניגון, ניצול מרוח ה
 .ידי הניגון כנ"ל

 
רשעים ח"ו, ועל כן שיבחו ה' שהיו וכן היה אפשר שנח ימשך אחר דורו 

יתברך ובזה הגדיל והרחיב את דעתו שישמח בטוב שיש בו ולא ידמה כי 
אין בו טוב כלל ככל שאר בני דורו ובזה תיפול עבודתו ח"ו. וזה לפי 

 שבח כי ראוי לשבח את מי שדעתו שפלה וכנ"ל, והבן היטב.הדורשים ל
___________________ 

)א( עיין אשר בנחל )קלט, לד תרמו( : 'אבינו אברהם לא רצה להשתחוות לו )לנמרוד( וגילה 
ופירסם : תדעו לכם שיש מנהיג לבירה. ונמרוד הכניסו לאש לשורפו באור כשדים. אך 

בהקב"ה ואמר : 'רבונו של עולם, אם אתה רוצה לשורפני, אברהם אבינו היה חזק באמונה 
 תעשה מה שתעשה, אני ממך לא הולך'. זה היה אבינו אברהם'. 

*** 
ולא נאמר . פרש"י : תך ראיתי צדיק לפני בדור הזהוכי אה' לנח וכו' ויאמר 

 .צדיק תמים. מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו
 

וצריך ביאור מדוע יצא הלימוד הזה דיקא מהפרשה הזו ולא בעניין אחר, 
 ובודאי דבר הוא.

 
שו"ע הרב הלכות רבית  )עייןעל דרך הדרש יש לומר בהקדים מה שנפסק להלכה 

על הלווה מחברו שאסור לו לקלסו ולשבחו בפניו שזה והלכות עסקא הלכה ט( 
בכלל רבית. ודקדקו הפוסקים שדוקא בפניו אסור לשבחו שאז ניכר שעושה 

אך שלא בפניו מותר  ,ויש בזה משום ריבית דברים כן מחמת ההלואה
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רי המלווה אינו , שהמחמת ההלוואהמשום שאינו ניכר שמשבחו  לשבחו
 . עומד שם

 
מלוה ה' ( על הפסוק : "ו 'תנחומא משפטים סיואומרים חכמינו הקדושים )

)משלי יט יז(, כל מי שהוא מלוה לעני, כביכול כאילו מלוה  "חונן דל
אמר ר' פנחס הכהן בר חמא מהו וגמולו ישלם לו, אמר וכו'  להקב"ה

והחייתה, חייך שאני הקדוש ברוך הוא נפש של עני היתה מבקשת לצאת 
 , עיי"ש.מחזיר לך נפש תחת נפש

 
היה צדיק בדורותיו ועל ידו יבנה כי ונח, שכביכול החייה את כל העולם 

 העולם מחדש, נעשה כביכול מלוה להקב"ה.
 

הראה ה' יתברך שלא שיבחו בפניו יתר על המידה שיש בזה איסור  על כן
שה כן להורות לדורות עד אך שלא בפניו שיבחו. וע ,וכנ"לם ידברריבית 

כמה יש להיזהר באיסור ריבית שהוא ענף מן הגזל והוציא את הלימוד הזה 
דיקא מפרשתו של נח אשר חי בדורות של רשעים אשר עיקר קלקולם היה 

 בעניין הגזל ותמלא הארץ חמס ועל זה בא המבול.
 

עד  מסתעף ממנוכנגד זה הראה ה' יתברך עד היכן צריך לשמור מן הגזל וה
קצה האחרון שאפילו מדיבור קל לשבח את הזולת צריך לשמור מאד אם יש 

  .בו איסור ריבית
 

ולא  ]ובדרך צחות יש לומר על הפסוק )תהלים מד( : "תמכור עמך בלא הון
ר את עמו בחינם ללא ומכהעדיף ל" הינו שהוא יתברך ריבית במחיריהם

שלא יהיה  -ית' דיקא לא רבית במחיריהם", 'ולא רבו"שכסף, וכל זה בכדי 
איסור ריבית במחיר שיבקש עבורם. על כן העדיף למוכרם בחינם ובזה ודאי 

על ידי כי יש כמה אופנים שריבית אסורה גם במכר  לא יהיה איסור רבית
 [.כידוע עד שישלם שנוצרת הלוואה

 
שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא שהכלל ' לפי זה נמצא
, פן ואולי ישנה הלוואה בין בא ו ולהצילנו מאיסור ריביתלהרחיקנ' בפניו
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המשבח למי שמשבחו ויכשל באיסור ריבית ח"ו ועל כן יש להחזיק בכלל 
בפניו ובזה בודאי לא ישבח גם את בעל את כל שבחו שלא לשבח שום אדם 

 והבן היטב. ,הזה החמורחובו וינצל מאיסור 
*** 

 
 צהר תעשה לתיבה. פרש"י : 'יש אומרים חלון ויש אומרים אבן טוב'. 

 
לוק שבין חלון לאבן טוב כי יהחשרבנו ז"ל אומר )לקו"מ ח"א סי' ט'( 

החלון אין לו אור בעצמו, אלא דרך שם נכנס האור, אבל כשאין אור, אין 
; אבל אבן טוב, אפלו כשאין אור מבחוץ הוא מאיר בעצמו. כן יש בני מאיר

בורם הוא חלון, ואין כח להאיר להם בעצמם; וזה: יש אומרים, יאדם שד -
 .ואמירתם נעשה חלון; ויש שאמירתם נעשה אבן טוב ומאיר

 
הוא,  -ברוך  -דל האמת, כי עקר האור הוא הקדוש וודע, שהכל לפי ג

הוא הוא עצם האמת, ועקר השתוקקות של השם יתברך  -ברוך  -והקדוש 
ב  -אינו אלא אל האמת. וזה: "ואל אמה תכלנה מלמעלה", לשון )שמואל 

י"ג(: "ותכל נפש דוד". אמה היא ה' מוצאות, הכלולים מ א ש ו מ ים, הינו 
הוא  -ברוך  -שתראה שיצאו הדבורים מפיך באמת, ואז ישתוקק הקדוש 

כלנה 'מה ת'וזה: א. כשישכן אצלך, הוא יאיר לךאצלך; ומלמעלה לשכן 
הוא חומד  -ברוך  -ידי אמת הקדוש  -תבות אמת, כי על  -למעלה ראשי 'מ

וכו',  מלמעלה לשכן עם האדם, כמו שכתוב: "קרוב ה' לכל קוראיו" וכו'
 עיי"ש.

 
הכלל העולה הוא שיש בזה שתי מדרגות : יש אומרים אמירות ודיבורים 

ידי זה זוכים להזדכך עד שנעשים בבחי' חלון. ואף שחלון לה' יתברך ועל 
אינו מאיר לאחרים, אך על כל פנים דרך שם נכנס האור ויוכל לקבל את אור 
האמת מהצדיק. כי קודם שאדם זוכה לומר אמירות לה' יתברך בתפלה אזי 
אפילו לגדר חלון לא הגיע כי אטום מכל וכל. אך על ידי אמירותיו זוכה 

ן והצדיק מאיר בו. ויש אומרים ועל ידי אמירתם זוכים להיות ונעשה חלו
כי כל כך רגילים באמירות ותפלות עד בבחי' אבן טוב שמאיר לאחרים. 
 שכבר יכולים להאיר לאחרים וכנ"ל.
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וזה : 'יש אומרים ואמירתם נעשה חלון', הינו שעל ידי אמירתם זוכים 

ים ואמירתם נעשה אבן טוב להיכנס בגדר חלון שהצדיק מאיר בו. 'ויש אומר
ומאיר', 'ויש אומרים' דיקא בתוספת ו'. כי בתחילה היו 'יש אומרים', אך 
בפעם השניה נאמר 'ויש' אומרים בתוספת ו'. כי ו' מוסיף על הראשונים. זה 
בחי' מה שמוסיף על אמירותיו. כי לאחר שעל ידי אמירותיו ותפלותיו 

איר בו את לימודיו האמיתיים, על בתחילה זכה להשיג בחי' חלון והצדיק ה
ידי זה נתעורר ביתר שאת להמשיך ולומר אמירות ותפלות ועל ידי זה כבר 
נעשה אבן טוב ומאיר בעצמו לאחרים. נמצא שבפעם השניה הוא בבחי' 
'ויש אומרים' בתוספת הו' כי מוסיף על אמירותיו ודיקא על ידי זה זוכה 

 להיות אבן טוב.
 

לו צריך שיהיו בכל אחד. כי כנגד הצדיק צריך להיות ובאמת שתי הבחי' הא
בבחי' חלון ולקבל ממנו עוד ועוד. וכנגד שאר בני אדם צריך להיות בבחי' 

ושתי הבחי' אבן טוב ולהאיר בהם את הלימודים שזכה לקבל מהצדיק. 
האלו נוהגות בכל עת כי בודאי שכנגד הצדיק כולם בבחי' חלון וצריכים 

וכן צריך להיות בבחי' אבן טוב ולילך ולהאיר את מה לקבל את לימודיו. 
 שקיבל מהצדיק באחרים, והבן למעשה.

 
*** 

זה בנין  –אותו אלקים כן עשה. פרש"י : 'ויעש נח ויעש נח ככל אשר ציוה 
 התיבה'. 

 
וצריך להבין שהרי ה' יתברך ציוה אותו לקחת גם מאכלים כמ"ש בפסוק 
הקודם "ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם 

אשר ציוה  ככללאכלה". ואיך על בנין התיבה לחוד נכתב עליו "ויעש נח 
 הלא אין זה כל אשר ציוהו. , ואותו אלקים"

 
מרו : "כן עשה" אחר שכבר נאמר בתחילת ועוד צריך להבין מהו אב( 

 הפסוק "ויעש נח".
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זה בנין התיבה. ומדוע לא פירש כן על סוף  –רש"י פירש על "ויעש נח" ג( 
הפסוק שנאמר שם "כן עשה". ומזה נראה שרק "ויעש נח" מתייחס לבנין 

 מתייחס לעניין אחר וצריך ביאור מהו.התיבה ואילו שאר הפסוק 
 

"ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התיבה" ואחר כך נאמר ד( 
"מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה וכו' שנים מכל יבואו אליך להחיות". 
ופרש"י שמאליהן באו. וכן הוא להלן "שנים שנים באו אל נח אל התבה" 

או, מדוע בתחילה ציוה את נח ופרש"י מאליהן. וקשה שמאחר שמאליהן ב
 'תביא' אל התיבה ולאיזה צורך היה הציווי.

 
"שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר ציוה אלקים את נח". ה( 

ואינו מובן שהרי בציווי נצטווה נח 'תביא' אל התיבה אך בפועל באו 
ם מעצמם וכנ"ל בשאלה הקודמת וכן הוא בתחילת הפסוק הזה בעצמו 'שני

נכתב עליו 'כאשר ציוה אלקים את נח' והלא אל נח'. ומדוע  באושנים 
 . שיביאם מעצמם באו ולא כאשר ציוה את נח

 
כיוון שבאותו דור השחית כל בשר את דרכו וגם בעלי החיים נזקקו ( ו

ים שלא שינו לשאינן מינן, צריך להבין איך בכל זאת נמצאו כמה בעלי חי
ומפני  ?וכי דעה ניתנה בהן ,כנסו לתיבה עם נחוהם נ את טעמם ודבקו במינן

 מה דוקא אלו שמרו על עצמם ולא שאר בעלי החיים וטעמא בעי.
 
כי כל דבר ליישב כל זה הוא על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' נ"ד( ו

שה שנפלו בשעת שבירה. ושבירה, הוא בחינת ושבעולם יש בו ניצוצות הקד
ר ודבר מזה העולם. וכל דבר יש לו שעה. אותיות שנשברו ונפלו לכל דב

רש אחד עם אותן הניצוצות שיש ווצריך לבוא בשעה זו לאדם זה, שהוא מש
בזה הדבר. וכשמגיע זה הדבר לאדם זה, והוא מקבל חיות מזה הדבר, הינו 
מהאותיות הנשברים שיש שם. על ידי זה נכללין האותיות הנשברים בזה 

ומה שלמה, ומתפשט בחיות של כל הגוף. האדם, בחיות שלו, ונעשה מהם ק
ועל ידי זה נשלמין האותיות, ויש להם שלמות. וצריך לשהות הדבר אצל זה 
האדם להשתמש בו, עד שנפסקין האותיות והניצוצות השיכין לשרשו. ואחר 
כך יוצא מרשותו לאדם אחר, שהגיע העת שיהיה עליה להאותיות הנשארים, 
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ועל כן יוצא לרשותו. ולפעמים חוזר  רש אחד עם האדם האחר,ושהם מש
לה, כי מחמת שלא היה לו אז יהדבר ובא לאותו האדם שהיה שלו מתח

חלקי נפש רוח נשמה אלו, לא היה יכול אז להשלים האותיות אלו, עד עתה 
שהגיעו לו אלו חלקי נפש רוח נשמה, שעל ידם יכול להשלים אלו האותיות 

  .אחר כרח לשהות אצלוהנשארים. ובין כך, ה
 

שכל בעל שם טוב הקדוש זי"ע )דגל מחנה אפרים פרשת בא( וכן מובא מה
מה שיש לאדם הן עבדיו ומשרתיו ובהמותיו ואפילו כל הכלים שלו כולם 
הם ניצוצות שלו השייכים לשורש נשמתו וצריך להעלותם לשורשם, וזהו 

יינו וה ,מגיד לשון קשר והמשכה "המגיד מראשית אחרית")ישעיה מ"ו, י'( 
היינו סוף כל  ,אחרית – שיקשר בראשית היינו בקדמון וראשית הכל

 .המדריגות וכל ניצוצי השפלים כולם הם דבוקים בראשית עד אין סוף
וכשיש לאדם שהם משורש נשמתו עליה למעלה אזי כולם נתעלו עמו והכל 
הוא על ידי שדבוק באמת וקרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת 

קמ"ה, י"ח( ועל ידי זה יכול להעלותן גם כן, והוא שרימז משה  )תהלים
וגו' כי כל אלו הם  "בנערינו ובזקנינו נלך וגו' בצאנינו ובבקרינו נלך"

, ניצוצין קדישין הנתונים בשביה במדריגות תחתונים מאוד וצריך להעלותם
 ע"כ.

 
אל  ובזה נבוא לבאר את הכתובים : "ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא

התיבה להחיות איתך" וגו'. ומזה הבין נח שבו תלוי הדבר כי הוא צריך 
אתה העיקר והם יחיו  –להביאם והם טפלים אליו כמ"ש 'להחיות איתך' 

 איתך. 
 

וכיון שיש לו לקחת רק מאותם שדבקו במינם ולא השחיתו דרכם וכמ"ש 
עתם הגאחרי כן "מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה", על כן הבין נח ש

לתיבה לא תהיה בדרך הטבע שהרי איך אפשר לו לידע על כל אחד מהם אם 
ומתוך זה הבין אכן דבק במינו או שאולי שינה את טעמו ודבק במין אחר. 

שעיקר מה שנצווה להביאם אל התיבה אינו בפועל ממש להביאם בידיים, 
אלא לקדש ולתקן את עצמו באופן שישלים את נפשו, רוחו ונשמתו 

בעלי החיים ה גדולה עד שמעצמם יבואו וימשכו אליו אותם בקדוש
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השייכים לשורש נשמתו והם אלו שדבקו במינן ושייכים לצד הקדושה 
 כמוהו.

 
שציוה ה' יתברך )במדבר ד'( : "אל תכריתו את שבט וכעין זה מצינו 

משפחות הקהתי מתוך הלויים" ופרש"י : 'אל תגרמו להם שימותו'. כי אם 
ציווי ותשנו מסדר העבודה, בזה תגרמו שימותו ומעלה עליהם תעברו על ה

הכתוב שהם הם המכריתים. והרי שכינה הכתוב היכרת שבט הקהתי 
 בגרמא ועקיפין אף שלא הרגום בידיים. לגורמים להם 

 
טובה המרובה שכשיקדש נח את עצמו וירבה את גבול  וכן הוא במידה

ינם לבוא אליו מעצמם כי הקדושה, בזה יגרום לבעלי החיים שדבקו במ
עליו הכתוב כאילו הביאם  ימשכו ויבואו אחר נח שהוא שורשן, ובזה יעלה

 בידיים ויתקיים בו "תביא אל התיבה". 
 

וזה שכתוב : "ויעש נח ככל אשר ציוה אותו אלקים כן עשה". ופרש"י : 
 'זה בנין התיבה'. כי בזה שעסק בבנין התיבה כפי שנצטווה, זה –"ויעש נח" 

בעצמו היה תיקונו ובדבר הזה השלים את נפשו. ועל כן "ויעש נח" זה בנין 
התיבה. כי כדי להשלים את שמו שהוא נפשו ולהגיע לתכליתו הנרצית, אל 

ולכן פירש"י רק זה זכה על ידי שעשה את רצונו יתברך ועסק בבנין התיבה. 
ו יתברך זה בנין התיבה, ללמדנו שעל ידי שעשה את רצונ –על "ויעש נח" 

בדבר הזה ובנה את התיבה, בזה בעצמו תיקן והשלים את עצמו כמו 
שתיקן  –רניה" שהוא לשון תיקון וזה פירוש : "ויעש נח" "ועשתה את ציפו

 והשלים את עצמו והגיע לתכליתו להיות ראוי לשמו 'נח'.
 

כן עשה" גם לגבי מה  "ככל אשר ציוה אותו אלקיםותיכף ממשיך הפסוק 
ת "מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך" ובדרך רמז הוא כי שנצטוה לקח

ידוע שהצדיק נקרא 'כל' ועל זה משבחו הכתוב שכל כך הפליג בעבודתו את 
ה' יתברך לתקן ולהשלים את עצמו עד כי כ'כל' אשר ציוה אותו אלקים, 

 צדיק, כן עשה.  –כלומר שהאלקים ציוה אותו להיות בבחי' 'כל' 
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"שנים שנים באו אל נח וכו' כאשר ציוה אלקים את  וזה שאחרי כן נכתב :
נח", כי באמת לא ציוהו להביאם בידיים אלא "קדש עצמך ומעצמם ימשכו 

פרש"י  –הראויים ויבואו עד אליך כי ניצוצי נשמתך הם" ולכן 'באו אל נח' 
 'מאליהן', 'כאשר ציוה אלקים את נח' לתקן ולהשלים את עצמו וכן עשה.

 
מהיכן היו אותם בעלי חיים שלא שינו את טעמם ודבקו  ומעתה מובן מאד

רק במינם. כי מה שגם רובן של בעלי החיים השחיתו את דרכם היה מחמת 
בני האדם שעשו כן. וכיוון שבעלי החיים שייכים לשורשן בבני האדם והם 
ניצוצות וענפים המתפשטים מהם, על כן כאשר קלקלו בני האדם מזה נמשך 

 שגם הם קלקלו. 
 

אך כיוון שנח צדיק תמים היה ולא השחית את דרכו, מזה נמשך שכמה בעלי 
אך כדי שיגברו ויבואו עד אליו חיים כמוהו כן היו שאף הם דבקו רק במינם. 

מאליהן, היה לו להגביר בקדושה ולהכין ולתקן את עצמו על ידי בנין 
שקדושה היתה בקדושת בית מדרש כידוע וכן על ידי מה שעסק התיבה 

בתורה כמ"ש : "מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה" וגו', ופרש"י 
 .)*( רה לישראל, למדנו שלמד נח תורה': 'העתידה להיות טהו

 
ואפשר שלכן התעכב נח מאה ועשרים שנה בבניית התיבה, כי היה עוסק בתורה רוב היום  )*(

  . (והקדיש זמן מועט בכל יום לבניית התיבה

 
והקדים את  נכון למה שכתוב : "לך ולהם לאוכלה" ובזה יצא לנו טעם

אסור לאדם שיאכל קודם שיתן 'והרי  מאכלו של נח למאכל בעלי החיים.
ואכלת "והדר  "ונתתי עשב בשדך לבהמתך"מאכל לבהמתו שנאמר 

אלא כיוון שבעלי החיים שבאו אל התיבה היו שבעת"' )ברכות מ.(. ו
ורש נשמתו כנ"ל ואם לא הוא, גם מתייחסים אל נח לבדו והיו ניצוצות מש

מה צורך בבעלי חיים אם אדם אין. על כן בזה  הם לא יהיו ויחרב העולם כי
נח הוא העיקר וכמו שכתוב : "ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל 

לו  לכן יש ,אתה העיקר והם יחיו איתך וכנ"ל –התיבה להחיות איתך" 
. מה שאין כן לאחר וקנו גם הםכי בתיקונו ית להקדים את עצמו למאכלים

וכן בעלי החיים רבו על הארץ ואפשר שבאחד  מכן כשהתרבו בני האדם
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מהם ימצאו ניצוצות מכמה בני אדם וכמובא מדברי רבנו ז"ל בסי' נ"ד הנ"ל 
שלפעמים יוצא הדבר מרשות האדם ועובר לאדם אחר מחמת הניצוצות 

אפשר שיש בהם ניצוצות . על כן גם בעלי החיים שברשותו של האדם, וכו'
 גם מאחרים ואולי הם העיקר, על כן יש לו להקדים את מאכלם, ודו"ק.

 
ובזה יובן מה שנפסק )רמב"ם נזקי ממון פ"ו ה"ו( : "שור . שייך לעיל

שהועד ונמכר או ניתן במתנה חזר לתמותו שהרשות שנשתנית משנה דינו". 
ו ופסק כרב פפא וכתב הרב המגיד שהיא מחלוקת אם רשות משנה אם לא
 וכו' הינו טעמא דכל מקום שהלך, ֵשם בעליו עליו, ע"כ. 

 
כי לכאורה מה לי אצל אדון זה ומה לי אצל אדון אחר והרי השור הוא 
הנוגח ולא האדון. אך הוא כנ"ל, שהשור מתייחס על שם אדונו ויש לו 

 נמצא, שמה שהוא שור נגח, יש בזהשייכות עמו כפי ניצוצי וחלקי נפשו. 
שייכות לבעלים הזה דיקא ותיכף שנמכר או ניתן במתנה וסר שמו של 

 האדון הקודם ממנו, חזר בזה לתמותו. 
 

ולפי המאן דאמר שאין הרשות משנה הוא מחמת שאפשר שיש בשור הזה 
חלקי נפש מכמה בני אדם ואולי מצד אחד מהם נולד בו הטבע ליגח ואולי 

וד ישוב אליו. על כן אין לסמוך על עדיין יש בו ניצוצות מבעליו הראשון וע
 זה ואין הרשות משנה.

 
אך הרמב"ם פסק בזה על פי רוב וכיון שיצא מרשותו, נפסקה השייכות עמו 

 וחזר לתמותו. 
 

על בני בדרך צחות לומר אדמו"ר נרו יאיר מה שרגיל אל  ובזה יש לתת טעם
)כי  מצערים את נשותיהם בשבת מחמת שאז הם נמצאים בבית וכו'האדם 

כל השבוע יוצאים לפועלם ושבים עדי ערב וכמעט שאין להם עסק עם בני 
ביתם. אך כיון שבאה שבת באה מנוחה והוא הזמן עבורם להתנגח עם בני 

)שם  כי יש שור המועד לשבתות דיקאועליהם אומר אדמו"ר נ"י . ביתם(
 ברמב"ם הלכה ח'(. 
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 ולכאורה מה השייכות ללמוד משור על בני אדם. 
 

על פי הנ"ל מובן מאד, כי האדם הזה יש בו טבע להציק בשבת כי אז אך 
נמצא בביתו. ואף אם אין לו שור, אך ודאי שאם היה לו אז היה שורו מועד 

 לשבתות מחמת השייכות שיש לו עם נפש אדוניו, והבן.
 

עיין 'אשר  וכו', והגיע לשלמותו שעשה ותיקן את שמו –בעניין 'ויעש נח' 
לו, מכתב ה' תתק( : "אודות שמות הצדיקים וכו', דע לך כי כל  בנחל' )חלק

צדיק כפי שורשו ועבודתו יש לו שורש בשמות הקודש, כגון : מש"ה הוא 
בסוד שם מה"ש. הל"ל שם לל"ה שסמוכין זה לזה בסוד שם ע"ב דויסע 
ויבא ויט, עיין בשער הגלגולים הקדמה ל"ד שמאריך בזה. רואים מזה כי 

ן בזה פלאות איך שכל צדיק כפי עבודתו וקדושתו יכול לזכך את יכולים להבי
שמו עד שיהיה נעשה שם שמסוגל לישועה וכדומה. וזה שמספרים שהבעל 
שם טוב הקדוש זי"ע נתן קמיע משמו, והואיל ויש בזה עוד דבר שהם מסוד 

 ה', ודי בזה כדי שתבין וכו', עד כאן לשונו הקדוש.
 

מוהר"ן )סי' תסג( בעניין המחלוקת הידוע שהיה ובזה יובן מה שמובא בחיי 
בדורות שלפנינו על הרב הגאון מורנו הרב יונתן )אייבשיץ( זצ"ל, והיה לפני 
רבנו ז"ל הספר שהיה כתוב בו הקמיעות שנתן הרב הנ"ל והיה כתוב בהם : 

עבדו משיחו,  –"עבדו מביח"ו". והם, החולקים עליו היו מפרשים שכוונתו 
 עיי"ש.

 
ר רבנו ז"ל עמנו בזה ואמר שמזה אין ראיה וכו' עיי"ש באורך וסיים : וסיפ

"ששפיר שייך לכתוב בהשבעות השמות 'עבדו מביח"ו' כי הוא ראשי תיבות 
 , עיי"ש.עיני י'י"'צא חן ב'נח מ'של פסוק "ו

 
ועל פי הנ"ל מובן מאד, כי נח עסק בזה מאד והשלים ותיקן את עצמו עד 

ה וכנ"ל מהמובא ב'אשר בנחל'. על כן היה ששמו נעשה מסוגל לישוע
הצדיק הנ"ל כותב קמיעות שכתוב בהם ראשי תיבות של 'ונח מצא חן בעיני 
ה'' כי שמו של נח מועיל לישועה על ידי שהשלים ותיקן את עצמו וכנ"ל. 
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גילה קמיע אשר נכתב אדמו"ר מוהרא"ש נרו יאיר ובזה תבין מה שזכינו ש
 הם אותיות שמו הקדוש וכו', והבן מאד. למה"ש' אשר בו 'רז"ע יל"א

*** 
 

 וישאר אך נח וגו'. פרש"י שאחר מזונות לארי והכישו.
 

אם  –בעו ולכן בכל אופן קשה יש להבין שהרי הארי הוא חיה דורסת מט
השתנה טבעו בתיבה וכמובא במדרש שהנחשים והעקרבים לא הזיקו שם. 
אזי מדוע כשאחר נח את מזונותיו כן הכישו. ואם נשאר בטבעו הרע גם 

אז איך יתכן שלא הכישו כל אותו הזמן. היעלה על הדעת שיש  –בתיבה 
 .דעת בחיה טורפת שלא להכיש את מי שמזונותיה עליו

 
ויתבאר על פי המובא בדברי יואל )על הפרשה( שעל ידי קדושתו של נח 
הצדיק שהמשיך והכניס במאכלים שנתן לבעלי החיים, נמשך עליהם טבע 
טוב ונתרבתה בהם הטהרה עד אשר נחשים ועקרבים לא הזיקו במשך 

 היותם בתיבה. 
 

האם מה וזה שנח איחר את המזונות של הארי דיקא, כי רצה לבדוק ולנסות 
שהשתנה טבעו הרע לדרוס כבר נעשה אצלו לטבע. או שאולי תלוי הדבר 

 רק בזמן שאוכל מן המאכלים של נח אשר יש בהם מקדושתו. 
 

ועל כן בחר לאחר את מזונותיו של הארי דיקא כי הוא מלך החיות וממנו 
יראים כולם ובודאי שהוא חידוש גדול אם לא יכיש את נח והוא הסימן 

אלא שכשאיחר נח את מזונותיו תיכף הכישו, ומזה  עו לטובה.שנשתנה טב
הבין נח שאין הטהרה אצל הארי בטבע אלא רק בזמן שמקבל מזונותיו 

 ומושפע לטובה מכח הצדיק ובקדושתו מתקדש גם הוא.
 

וזה שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ס"ה( שהצדיק הוא בעל השדה ויודע 
לא יכחיש אחד את חברו. ובודאי שיש לרחק באופן שאת מי את מי לקרב ו

מרוחקים גדולים שהצדיק מקרבם בכדי שלא יפרקו עול לגמרי רח"ל וכו'. 
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שזה בחי' הארי שנשאר מקורב לנח כל זמן שקיבל ממנו את מזונותיו 
 ובשביל פעם אחת שאיחר וכו'. 

 
והוא מוסר השכל גדול מאד שיש בני אדם שכל זמן שהם סמוכים וקרובים 

מקבלים ממנו וכו' אזי הולכים בדרך ישרה. אך תיכף שאינם לצדיק ו
 מקבלים את מה שביקשו חוזרים לסורם, והבן.

*** 
 

פירש את מה שהכיש הארי שאדוננו, מורנו ורבנו נרו יאיר  בשמו של שמעתי
נמצא  את נח על פי הגמרא בברכות )סא.( : 'אחורי ארי ולא אחורי אשה'.

יחר לארי את מה שמגיע לו כך עלתה לו, נח שא מהו שהאשה חמורה מארי.
את מה שמגיע לה על אחת כמה וכמה. וכבר ידוע עד כמה  המאחר לאשה

הקפיד רבנו ז"ל על כבוד האשה )עיין שיחות הר"ן סי' רס"ג, רס"ד( ושלא 
 והבן היטב. להחסיר ממנה מאומה,

*** 
 

התיבה.  במדרש תנחומא )סי' ח'( : 'כיון שנחו המים היה צריך נח לצאת מן
אלא אמר ברשות הקב"ה נכנסתי שאמר לי בא אתה וכל ביתך אל התיבה, 
ועכשיו איני יוצא אלא ברשותו. נגלה עליו הקב"ה שנאמר וידבר אלקים אל 

 נח לאמר צא מן התיבה אתה ואשתך'. 
 

ולפי זה קשה מפני מה שלח את העורב והיונה לבדוק הכלו המים. שהרי גם 
רשות לצאת וכנ"ל.  ולקבללו להמתין לדבר ה' היה עדיין אם כלו המים 

וצריך להבין מה תועלת היתה בשילוח העורב והיונה אם ממילא לא התכוון 
 לצאת עד עת בא דברו.

 
)לקו"מ ח"א סי' ד'( שצריך לזכות לבחי' ויש לומר על פי דברי רבנו ז"ל 

 .מה חיי ,מה אני –'מה' שהיא מידת הענוה כמו שאמר משה 'ונחנו מה' 
"אל  : ש )ירמיהו ט'("והעיקר הוא להקטין את עצמו בשלוש בחינות כמ

יתהלל חכם, גבור ועשיר" ועל ידי זה נעשה 'תלת מאה'. כי על ידי הביטול 
שמבטל עצמו אליו ית' שזה בחי' 'מה' כנ"ל, זוכה להתפשטות הגשמיות 
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י ומידבק באור אין סוף שאין שם שום שינוי רצון ונמתקים שם כל הדינים כ
יודעים שהוי"ה הוא האלקים, הינו שגם הדינים שהם בחי' שם אלקים גם 
הם לטובה גדולה בחי' שם הוי"ה שהוא רחמים. ועל ידי זה ממשיך אל"ף 

לדעת שהכל אחד והכל לטובה לתוך הביטול שביטל  –שהיא א'חדותו ית' 
עצמו, ומ'מה' נעשה 'מאה'. ומאחר שביטל עצמו בשלוש בחינות; חכם, 

 ועשיר כנ"ל על כן נעשה 'תלת מאה'. גבור 
 

שלוחין ד' ט"ז( מדוע אמרו חכמינו הקדושים  ,ומסביר ר' נתן ז"ל )לקוה"ל
שאין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיר, שהרי היה ראוי שתשרה על 
עני וחלוש כח וכו' אך עיקר הנבואה צריכין לקבל מרבן של כל הנביאים 

נביא וכו' ומשה היה ענו מאד, על כן  שהוא משה רבנו אשר לא קם עוד
צריכין כל הנביאים למידת ענוה כדי שיוכלו לקבל הנבואה ממשה רבם. ועל 
כן אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיר כי באלו השלושה דברים 
דרך בני אדם להתגדל בהם, ובהם תלוי עיקר מידת הענוה שצריכין לשבר 

לל חכם בחכמתו, עשיר בעשרו וכו'". הגאוה באלו הדברים כמ"ש "אל יתה
ועל כן צריך הנביא להיות חכם גבור ועשיר כדי שיהיה ניכר הענוה, כי אם 

 . )א( , עיי"שאין בו חכמה וגבורה ועשירות אין הענוה מעלה כל כך
 

היה שולח אותם  למלאובזה יובן מפני מה שלח נח את העורב והיונה. כי א
יבה, לא היה ניכר כל כך שמסר את נפשו והיה ממתין לדבר ה' לצאת מן הת

על הדבר. כי כל זמן שלא בדק האם כלו המים, הרי הדבר בחזקת שלא כלו 
 וממילא לא שייך שיצא ועל כן המשיך להמתין.

 
אך על ידי ששלח את היונה והבין כי כבר כלו המים ואפשר לו לצאת, בזה 

עת בא דברו. ובזה ניכרת מעלתו ואמונתו שבכל זאת לא יצא אלא המתין עד 
הוא גדול המצווה ועושה כי הגם שכבר יכול היה לצאת, בכל זאת נשאר 

. וזה בחי' הנביא שהגם שמצד הטבע יש לפניו והמתין לציווי ה' יתברך
דרכים לפעול ולהתקדם, אך בכל זאת מבטל עצמו לגמרי אליו ית' ובזה 

 והבן. ניכרת מעלתו,
_____________ 
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ואע"פ שיצאנו ממצרים בחדש ניסן לא צונו לעשות :  או"ח, סי' תרכ"ה(בטור )עין זה וכ)א( 
סוכה באותו הזמן לפי שהוא ימות הקיץ ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל ולא היתה ניכרת 
עשייתנו בהם שהם במצות הבורא יתברך ולכן צוה אותנו שנעשה בחדש השביעי שהוא זמן 

תו ואנחנו יוצאין מן הבית לישב בסוכה הגשמים ודרך כל אדם לצאת מסוכתו ולישב בבי
שאמר אדמו"ר מוהרא"ש נ"י וזה  .בזה יראה לכל שמצות המלך היא עלינו לעשותה

שהצדיקים נוהגים בשעה שיושבים לגלח את שערות ראשם אומרים לספר : "תשמור שלא 
לגלח את זקני ופיאותי". ובזה שאומרים כן מקיימים את המצוה שלא להקיף את פיאות 

 אש והזקן כי על ידי אמירתם ניכר שחשוב הדבר בעיניהם ומבקשים לעשות רצון קונם.הר
 

*** 
 ותנח התבה בחודש השביעי.

 
 'ותנח' הוא אותיות 'נחת' וכמובא בתרגום : 'ונחת תבותא'.

 
שעל ידי התורה זוכים לחן. כי )לקו"מ ח"א סי' א'( כי רבנו ז"ל אומר 

שה שהיא בחי' נ', ועל ידי זה זוכה על ידי התורה נותן כח למלכות דקדו
תכל בשכל שבכל דבר וכו'. וכשזוכה לח' כמה וזוכה להסלח' שהיא הח

נשמעים ונחקקים אצלו יתברך ועל ידי זה  וולנ' אזי נעשה 'חן' ודברי
נעשה בחי' תי"ו שהוא מלשון 'והתוית תו' שהוא חקיקה ורשימה וכו' 

 וכו', עיי"ש היטב.
 

מוד התורה נותן כח למלכות דקדושה, הינו כלל הענין שעל ידי לי
שמגביר על עצמו את החשק להתקרב אליו יתברך ולפרש שיחתו לה' 

נמצא שעל ידי התורה זוכה לנ' שהיא המלכות יתברך על כל מה שצריך. 
ובפרט כשעושה  )כי מקבל על עצמו מלכותו יתברך ומדבר אליו כנ"ל

כה שנפתח פיו ומבקש מהתורות תפלות ונמצא שעל ידי התורה ממש זו
(, כמ"ש : "לפני שמש ינון שמו", ינון זה בחי' הנ' לזכות למה שלמד

 'לשון מלכות'.  –הנ"ל ופרש"י 
 

וכשזוכה לקבל על עצמו עול מלכות שמים כראוי וביותר על ידי שעוסק 
פה', על ידי זה זוכה לבחי' ח' שהיא החכמה  –בתפלה כי 'מלכות 
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דבר איך אפשר להתקרב לה' יתברך על העליונה ומסתכל בשכל שבכל 
ואזי כשחי באופן הזה זוכה לבחי' ת' שהוא לשון  ידי אותו הדבר.

בלב זה שמבקשים  ונרשמיםחקיקה ורשימה כנ"ל כי דבריו נחקקים 
 ממנו. 

 
וזה ששגור על לשונו של  ,מתורה ותפלהנמצא שרבנו ז"ל דיבר כאן 

ל פתח את ספרו הקדוש שרבנו ז"אדוננו, מורנו ורבנו מוהרא"ש נ"י 
בתורה א' בחשיבות לימוד התורה. כי אצל רבנו ז"ל העיקר הוא התורה 
ולא כמי שפוערים פיהם וכו'. וכמו שאמר רבנו ז"ל שלקח את הטוב 
מהליטאים )שהוא לימוד התורה( וכן את הטוב מהחסידים )שהוא עסק 

ידי  כי על'ובתורה הזו רבנו ז"ל מקשר את הכל יחד ואומר התפלה(. 
', התורה נתקבלים כל התפלות וכל הבקשות, שאנו מבקשים ומתפללים

'על ידי התורה' דיקא, כי התורה היא העיקר ועל ידה נתקבלים כל 
 התפלות.

 
מנים : וזה בחי' גודל העניין שאמר רבנו ז"ל להגיע אליו בשלושת הז
 ראש השנה, שבועות וחנוכה ועל ידי זה ניצולים מעולם התוהו. 

כי ראש השנה הוא יום הדין, שאדם צריך אדמו"ר מוהרא"ש נ"י  וביאר
ולחיות עם  איך עוברים עליו הימים לעשות לעצמו חשבון הנפש

תשובה. שבועות הוא בחי' לימוד התורה כי בשבועות קיבלנו את 
התורה. חנוכה הוא בחי' תפלה כי ימי החנוכה הם ימי תפלה והודאה 

עם חשבון הנפש )ראש השנה(, עוסק  )לקו"מ ח"ב סי' ב'(. וכשאדם חי
בתורה )שבועות( ובתפלה )חנוכה(, בודאי האדם הזה ינצל מעולם 

 )א(.התוהו כי מדבק את עצמו בה' יתברך 

ועל ידה  ט(היא תיבת התפלה )לקו"מ ח"א סי'  ,נח בנה תיבהוהנה 
ועולם התוהו )לקו"מ ח"א סי' האמונה ניצולין מן המבול שהוא בלבול 

שהולך אפיקורסות גדול רבנו ז"ל אמר )שיחות הר"ן סי' ל"ה( כי  .מ"ב(
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פר כמה פעמים שהולך ונמשך אפיקורסות גדול יעל העולם. וכן ס
 . בעוונותינו הרבים בעולם. אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העתים

 'נחת'הוא בחי'  'ותנח'", בחודש השביעי ותנח התיבה: " וזה פירוש
כי לזכות ל'נחת' הנ"ל . יתנים על תורה א' הנ"ל()וכמובא בירח הא כנ"ל

צריך לעסוק בתורה ובתפלה, כי אז זוכה לבחי' הנ' והח' ודבריו נחקקים 
 שזה בחי' ת' כנ"ל.

וזה שפרש"י מהו בחודש השביעי : 'סיון. והוא שביעי לכסליו'. כי סיון 
 הוא בחי' התורה כי בסיון קיבלנו את התורה והוא חג השבועות. וכסליו
הוא בחי' תפלה כי בכסליו הם ימי חנוכה. נמצא שהתיבה של נח, בחי' 

'ו ממעשנו" כמבואר במקום אחר, נחה נ'מ'ח'נרבנו ז"ל כמ"ש "זה י
בחודש השביעי שהוא לימוד התורה, בחי' סיון, כי העיקר אצל רבנו 
ז"ל הוא התורה כנ"ל. ועל ידי התורה נותן כח למלכות דקדושה שהיא 

 חנוכה כנ"ל.  –ליו תפלה, בחי' כס

וכשאוחזים בתורה ותפלה, בחי' נ', ומסתכלים בחכמה שבכל דבר, בחי' 
ח', זוכים לת' ונעשה 'נחת', שזה : "ותנח" התיבה וגו'. וזה שפרש"י 
 –להלן על הפסוק : "בראשון לאחד לחודש חרבו המים מעל הארץ" 

 'הוא תשרי'. 

רבנו ז"ל של  תיבהכי בתשרי הוא ראש השנה וכשזוכים להגיע ל
סיון, כסליו  –בשלושת הזמנים הנ"ל שעליהם נחה התיבה של התפלה 

וא הבלבול ותשרי, אזי זוכים שיחרבו המים הזידונים של המבול ה
 , והבן למעשה.עוד בחיים חיותו וניצולים מעולם התוהו

 שייך לעיל בעניין חודש תשרי וכו'. 

 עיין 'אשר בנחל' )חלק נא, מכתב ט' תקעג( : 
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_____________________________ 

שעיקר האזהרה לבוא אל רבנו ז"ל בשלושת הזמנים הנ"ל הוא דיקא בחיים חיותו ואמר מוהרא"ש נ"י )א( 
של רבנו ז"ל. אך אחר ההסתלקות העיקר הוא להגיע בראש השנה ואילו בשבועות וחנוכה נוהגים אנשי 

 תיהם ובזה ממשיכים על עצמם את התיקון הנ"ל מרבנו ז"ל.שלומנו להתקבץ יחד בכל מושבו

 
*** 
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הוצא מן התבה וקרינן היצא. פרש"י אמור להם שיצאו, ואם לא ירצו 
לחיבת הקודש אעתיק פה מדברי ר' נתן ז"ל  הוציאם בעל כרחם.

מובן מזה שלא רצו ברצונם לצאת מן התבה.  –)לקוה"ל שבת ז' ס"ט( 
ה מרוצה שיניחוהו לישב תמיד בבית שבודאי מי שרוצה לשוב הי

המדרש במקום קדוש ולעסוק בתורה ותפלה, אבל השם ית' רוצה בקיום 
העולם ומסבב עם האדם שמוכרח כמה פעמים לצאת מהבית המדרש 
לעסוק בצרכי הגוף ופרנסה וכו' שכל זה בחי' 'ונפיק', וזה קשה על 

בל לא סגי האדם מאד, כי יודע שכשיוצא לחוץ הוא בסכנה גדולה, א
בלאו הכי. שזהו בחי' מה שבני התבה לא רצו לצאת מהתבה כי אם 
בגזרת השם ית' שאמר להם לצאת, כי השם ית' רוצה שהאדם יעבוד 
אותו בזה העולם דיקא, שהוא בכללו בחי' ונפיק כנגד העולמות 
הקדושים העולמות העליונים, ועל כן גם בזה העולם ההכרח שתהיה 

 נפיק דיקא.עבודתו בבחי' עיל ו
 

*** 
 

לשון חיות. שכל זמן  –ומוראכם וחתכם יהיה על חית הארץ וגו'. פרש"י 
ינוק בן יומו חי, אין אתה צריך לשמרו מן העכברים. עוג מלך הבשן שהת

 מת, צריך לשמרו מן העכברים.
 

מי ירצה לשמר את עוג מלך הבשן מן  , כי)א( משלכואינו מובן אף 
העכברים אחר שמת ולאיזה צורך ישמרו. אדרבה! "ובאבוד רשעים 

 רינה" וכן יאבדו כל אויבך ה' ומפני מה יבקשו לשמרו.
 
על הפסוק שבתחילת  אדמו"ר הקדוש נרו יאירשפירש  על דרךהוא ו

יש מרבותינו הפרשה : "אלה תולדות נח נח איש צדיק" וגו' ופרש"י : '
 .לו היה בדור צדיקים היה צדיק יותרישא כןשל דורשים אותו לשבח כ

לו היה בדורו של יויש שדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק וא
'. והיקשה אדמו"ר נ"י מדוע לדרוש לגנאי ב לכלוםאברהם לא היה נחש
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כשאפשר לדרוש לשבח והרי אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר 
 הכתוב וכו'. 

 
אלא שרש"י דקדק 'יש מרבותינו דורשים אותו לשבח', רבותינו 
הקדושים הם הדורשים לשבח. אך לגבי הגנאי לא נאמר רבותינו אלא 

מון עם ואנשים פשוטים שאינם 'ויש שדורשים אותו לגנאי'. כי ה
מרבותינו הם הדורשים לגנאי. כי מעלת החכם הוא לדרוש לשבח ואילו 

 שאר האנשים הם הדורשים לגנאי.
 

וכן יש לומר בזה שרש"י דקדק : 'שכל זמן שהתינוק בן יומו חי, אין 
'אתה' צריך לשמרו מן העכברים', 'אתה' דיקא. כי בודאי שאתה תבקש 

מן העכברים שהרי בשר מבשרך הוא. אך לגבי עוג לשמר את התינוק 
הוא מת : 'צריך לשמרו מן העכברים' ולא שכשמלך הבשן כתב שם 

כתב 'אתה'. כי בודאי שאין אתה חפץ לשמרו מן העכברים ואולי 
רשעים כמוהו המבקשים לשמרו ולחנוט אותו, הם צריכים לשמרו אך 

 לא אתה, ודו"ק.
________________ 

אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה לאדם שיש לו א )ס:( : ')א( בבבא קמ
שתי נשים, אחת ילדה ואחת זקינה, ילדה מלקטת לו לבנות, זקינה מלקטת לו שחורות, 

'. והיקשה במחנה חיים )יו"ד ח"ב סי' ל'( שמסתמא המשל נמצא קרח מכאן ומכאן
הרי עובר בזה על שני מדבר באדם מישראל, וקשה איך הניח לנשיו ללקט שערותיו, ו

לאוין של 'לא ילבש גבר שמלת אשה' וכו' עיי"ש. היוצא מזה הוא שגם כשהגמרא 
מביאה משל, מסתמא מדובר באיש מישראל שעליו נסוב המשל. וכן הוא בזה שצריך 

 להבין מי מישראל יבקש לשמר את עוג מלך הבשן מן העכברים. 
 

*** 
'בבית דינו נמלך וכו'. מידה  הבה נרדה ונבלה שם שפתם וגו'. פרש"י :

 הם אמרו 'הבה נבנה' והוא כנגדם מדד ואמר 'הבה נרדה'. –כנגד מידה 
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צריך ביאור מה תועלת יש במה שאמר 'הבה' בלשון שאמרו הם. וכי 
בשעה שהענישם ובלל את שפתם האם הם ידעו שאמר 'הבה' כפי 

מר מה עונש יש במה שהענישם על ידי שא –שאמרו הם? ועוד קשה 
 'הבה' כמו שאמרו?

 
שהוא חמור מאד וצריך כפרה,  ףויש לומר שאם אדם חוטא לעצמו, א

רח"ל  אך הוא בודאי הרבה יותר קל מאשר מי שמחטיא את הרבים
כי מי שחוטא לעצמו,  .ומבני אדם שמתאחדים יחד לעבור עברות ח"ו

ה כיון שעשה זאת ביחידות, על כן גם הוא יתברך ידון אותו ביחידות. וז
שאמר דוד המלך : "לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי". הינו שמה 
שעשיתי רע הוא בודאי חמור, אך רק אני עשיתי ולא התחברתי עם 

 רשעים רבים לחטוא ולהמרות את פיך ח"ו.
 

על והנה דור הפלגה אמרו 'הבה נבנה' והתאחדו יחד למרוד בו יתברך. 
תם יחידי אלא נמלך בבית כן מדד להם במידה כנגד מידה ולא דן או

דינו. ובודאי שכשדן יחד עם מידת הדין יהיה עונשם קשה הרבה יותר 
על כל מעשיו ועל זה  רחמיווכי הוא יתברך חפץ חסד  ממה שדן בעצמו

כי בודאי  אנת ולא אחרא'' –התפלל דוד המלך "שפטני ה' וריבה ריבה" 
 שכשה' יתברך ישפוט אותו יהיה טוב כי "טוב ה' לכל" כמובא בזוהר.

 
, מזה רח"ל שאמרו 'הבה נבנה' והתאחדו יחד למרוד במקום על כן בזה

נמשך עליהם שגם הוא יתברך אמר 'הבה נרדה' וכביכול צירף את מידת 
 הדין לדונם, ודו"ק.
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ַאל  ָ ש ּ ֶׁ ָחד ש  אֶׁ ַעם לְּ אר זי"ע ָאַמר ּפַ מֶׁ אטְּ דֹוש  ִמּסַ יק ַהּקָ ּדִ ַהּצַ
ֵצה ָהִעיר  אֹותוֹ  הֹוֵלךְּ ִמקְּ ֶׁ ם ִמי ש  ּתֶׁ ֲאַמרְּ ֶׁ ת ש  ה ֱאמֶׁ ַהִאם זֶׁ

ָדָקה ֵצה ָהִעיר ִלצְּ ָאַמר לֹו  ִלקְּ ֵרת, ָעָנה וְּ ש  ּכָ ָטר ֵמֹענֶׁ הּוא ִנפְּ
דֹוש  זי"ע לֹא לֹא ֲאִני יק ַהּקָ ּדִ חֹוב  ַהּצַ חֹוב ּורְּ ָכל רְּ ּבְּ ֶׁ י ש  ּתִ ָאַמרְּ

ָחד, ֵרת אֶׁ ָחל לֹו ּכָ ָדָקה ִנמְּ ָאָדם הֹוֵלךְּ ִלצְּ ֶׁ ָתֵאר  ש  ָלֵכן ּתְּ וְּ
ּיֹוֵצא ַלֲהָפָצה הּוא ֵמִפיץ ֶׁ ָלל ִמי ש  ֵאין ֲערֹךְּ ּכְּ ָך ּבְּ מְּ ַעצְּ  לְּ
נ ֵרי ַרּבֵ ִספְּ ֵרִסים וְּ טְּ נְּ ַהּקֻ ת ַהחֹוָברֹות וְּ ָרֵאל אֶׁ ֵני ִיׂשְּ ַאֵחינּו ּבְּ ּו לְּ

ֵרת ַז"ל ֵאיךְּ  ש  ּכָ ָטר ֵמעֹנֶׁ  .הּוא ִנפְּ
 

ֵרס טְּ ִנים ֻקנְּ ּנֹותְּ ֶׁ הּוִדי ש  ָכל יְּ ֵפרּוש  לְּ ָחד  ַוֲאִני אֹוֵמר ּבְּ אֶׁ
ָהִפיץ  ה לְּ ּבֶׁ רְּ ּמַ ֶׁ ֵרי ִמי ש  ְּ ָלֵכן ַאש  ָחד. וְּ ֵרת אֶׁ ָטִרים ִמּכָ ִנפְּ

ה ּבֵ ַהרְּ ים וּ  לְּ ִ ים ָקש  ִ ל ִמיֵני ֳעָנש  ֵטר ִמּכָ ָכה ִיּפָ הּוִדים ּכָ ָמִרים יְּ
ֵרָפה ִקיָלה ּוׂשְּ ֵרת ּוסְּ א ַעל  ּכָ ַצֲעֵרנּו ָהַרב ּבָ ּלְּ ֶׁ כּו', ש  כּו' וְּ ג וְּ רֶׁ הֶׁ וְּ

. ַרךְּ ּבָ צֹונֹו ִיתְּ ָעַבר ַעל רְּ ֶׁ  ָאָדם ש 
 

ָבט קנט, )אשר בנחל  ְּ ח י"ג ש  ּלַ ַ ש  ר ּבְּ ֵסדֶׁ י לְּ ִ יֹום ֲחִמיש 
 (ה'תשס"ז
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 סיפורי מוהרא"ש

  אשר בנחל חלק פא מכתב י"ז תתצח
 

ומפורסמת גדלותו של הרבי רבי אהרן הגדול  הידוע
מקארלין זי"ע, אשר צדיקים העידו שהחזיק שמונים 
אלף בעלי תשובה, ומדרגתו הייתה להפליא פלאי 
פלאות, ואביו ר' יעקב ז"ל היה צדיק נסתר, ושאלו 

זכה להוריד נשמה קדושה כזו? ענה ואמר: אותו: איך 
מעולם הייתי ותרן וסבלן, תמיד ויתרתי וסבלתי על 
עלבוני. מרוב שהיה נעלם, היה שמש בבית הכנסת, 

 ובימים נוראים היה השמש וגם בעל תפילה. 
 

ופעם אחת בליל יום הכיפורים, האריך מאוד בתפילת 
העמידה, והוצרכו כל הקהל לחכות עד שיגמור. 

סיים, ניגש אליו עשיר אחד עז פנים, וברבים סתר וכש
לו על הלחי, ואף אחד לא מחה על זה, והוא עשה 
עצמו כאילו לא ארע דבר, ותיכף ומיד התחיל את 
הפיוט "יעלה" וכו', והמשיך את התפילה. ובא אליהו 
הנביא אליו בדמות בן אדם ואמר לו: "מכור לי את 

" וכו', ענה הביזיון הזה שקיבלת ברבים ולא ענית
ואמר בפשיטות: "אין לי מה למכור כלל, כי תיכף 
ומיד מחלתי לו", ובשכר זה זכה להוריד נשמה קדושה 

 כזו. 
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