
עיני עמך בך תלויות
הבחור הצעיר לא ידע את נפשו מרוב צער, בודד הוא 
בעולמו, ללא עזר וסיוע, מרגיש הוא שאינו שוה כלום, וכל 
זאת רק עד  כל  אינו מעניין את אף אחד, אך  מה שעושה 
לאותו היום שהצמידו לו אברך תלמיד חכם חשוב משכמו 
לו  להעניק  התחיל  שהאברך  ואילך  רגע  מאותו  ומעלה, 
ולהשפיע עליו, התמלא חיות דקדושה, ונהפך לאדם אחר, 
ובשקיקה התמסר בהשתוקקות הלב וברצון רב לקבל מרבו 
מאוצריו הבלתי נדלים, וכמים פנים אל פנים החזיר לו רבו 
אהבה גדולה ללמדו ולהשפיע עליו כל חיונו, וכך הלך וגדל 

מיום ליום והשתנה ללא היכר.

למציאות  הבחור  התרגל  שכבר  הימים  מן  ליום  עד 
זו, העומד עליו ואומר לו גדל, ההרגל נעשה לו טבע, ולאט 
לאט הפסיקה לה הרגשת ההתחדשות, ובעקבות זאת אף 
נרדם  אף  לפעמים  הרב,  אל  וההשתוקקות  ההתמסרות 
באמצע השיעורים של רבו, וכן לב האדם אל האדם גם הרב 
הכל  אבל  כסדרן,  תמידין  עליו  להשפיע  שהמשיך  אף  על 
כמצוות אנשים מלומדה, ללא ההרגשה שיש לו כלי המקבל, 
וכך איכות ההשפעה הלכה והתמעטה, עד שההורים החלו 
לראות את התוצאות בשטח שהתקדמות בנם נעצרה ואף 
גם נסוגה אחורה, אך עתה לא ידעו מה נקודת התורפה, כי 
הלא יש לו מורה דרך ובכל זאת אינו מתקדם, ומה העצה 

לעת כזאת.   

כל אחד ואחד מעם ישראל אינו לבד ח"ו, יש לו את 
אביו שבשמים האוהב את עמו ישראל ומשפיע להם תמיד 
יש  גבול, אלא שבפרטיות  וחיות דקדושה ללא שום  שפע 
דרגות של קירבה להשי"ת ולהתורה, "וכל אחד כפי קירובו 
אל התורה, כן השגחת הש"י עליו" )ליקוטי מוהר"ן סי' י"ג(, 
את  מעמיד  ית'  מאתו  השפע  את  המקבל  שהאדם  כמה 
משגיח  ית'  שהוא  ולדעת  להאמין  ית',  אליו  קרוב  עצמו 
"ברצוא",  וחיותו  ורגע בשפעו  ומקיים אותו בכל עת  עליו, 
דלתתא  באתערותא  מעצמו  מתעורר  שהאדם  בזאת  הרי 

אליו,  ומייחל  ומצפה  ית',  השגחתו  את  עיניו  למול  להשים 
ונותן אליו כל רצונו וחפצו, בזה הוא קרוב להשגחתו ומחזיר 
'העלאת מ"נ'[,  ]הנקרא בלשון הספה"ק  ית',  את פניו אליו 
ועי"ז ההשגחה היא גם "בשוב" ]שהוא נקרא בספה"ק שפע 
נעשה  וע"ז  למטה[,  מלמעלה  שיורד  השפע  דהיינו  'מ"ד' 
'יחוד פנים בפנים' קוב"ה וכנסת ישראל )היפך בחי' אחוריים, 
כמבתר כתפוי(, וע"י היחוד הזה נמשך אליו שפע חדש של 

ידיעת השם ואמונה זכה ובהירה, וכך חוזר הגלגל חלילה.

מה שאין כן כשאינו מעמיד עצמו קרוב להשי"ת ואינו 
מראה את פניו ורצונו אליו, אזי אע"פ שהוא יתברך ממשיך 
להשפיע לו, בכל זאת איננה השגחה שלימה, רק כדי לקיימו, 

והשפע  אחור,  )ונקרא  שוב  בלא  ברצוא  השגחה  שהיא 
כמבתר כתפיה(.

עיניו  למול  שישים  האדם,  עבודת  כל  תכלית  וזה 
עיניו  את  לצמצם  וייזהר  הפרטיית,  והשגחתו  השי"ת  את 
להסתכל רק עליו ית' כאילו רואה אותו בעיניו ממש, שמביט 
חזרה בשוב על ה' שמסתכל עליו ברצוא, וישמור את מבטו 
להיות ממוקד אליו ית', ולא להתפזר לצדדין, "בחינת ראיה 
ישרה זכה וברה, כי הם רואים ביושר ומביטים אליו יתברך 
בלי  מאד  ישר  בדרך  יתברך  אליו  עיניהם  ומכוונים  לבד, 
'עיניך  שום נטיה אל הצד ח"ו לימין ולשמאל, כמו שכתוב 
לנכח יביטו' וכו' אל תט ימין ושמאל, כי הם מכוונים עיניהם 

בעיניו  רואה  כאילו  אצלו  הוא  באמת  המאמין  כי  להשי"ת, 
ממש, דהיינו שעיניו מביטים תמיד להשי"ת לבד" )ליקוטי 

הלכות מו"מ ה"ד אות י'(

"כי הוא יתברך משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר 
ועד  ראמים  מקרני  ומפרנס  ומכלכל  יושב  והוא  שבעולם, 
מתנהגין  הכי  לתתא,  נש  בר  דאתדבק  וכמה  כנים,  ביצי 
עמיה מלעילא, דהיינו כמו שאנו מאמינים שהפרנסה באה 
עלינו  משגיח  יתברך  הוא  כן  כמו  לבד,  השי"ת  בהשגחת 
בהשגחה שלמה, כי כמו שאנו מאמינין בהשגחתו בפרטיות 
עלינו,  בשלמות  השגחתו  באמת  נמשך  כן  כמו  בשלמות, 
הכאה  בבחינת  וביושר  בכוון  הבאה  ראיה  בבחינת  דהיינו 
עד שאנו נצטיירין בעיניו בבחינת רצוא ושוב, וכמו כן חוזר 
חלילה בכל פעם, ועי"ז נתחדש השפע בכל פעם באור גדול 

ועצום ונמשך רב טוב לבית ישראל". )לקו"ה שם(

וזוהי ההלכה הראשונה בשולחן ערוך 'שויתי ה' לנגדי 
תמיד', וכמו שביאר מוהרנ"ת בליקוטי הלכות )השה"ב ה"ב( 

דהיינו שמאמין ויודע שהשגחתו עלינו תמיד.

בימי  ללמוד  רבו  לפני  יושב  )רביז"ל(  בהיותו  "גם 
קטנותו, היה רוצה תמיד לקיים "שויתי ה' לנגדי תמיד", והיה 
מתייגע לצייר נגד עיניו שם הוי"ה ברוך הוא" )שבחי הר"ן סי' 

ב'(.

בימי  ואפילו  מצב,  בכל  הוא  פירושו  תמיד"  ו"לנגדי 
קטנות, משום שהוא יורד ונוקב גם במקומות הכי חשוכים 
בהשגחתו  ויאמין  ידע  ההסתרה  במקומות  שגם  ורחוקים, 
שכלו  בעיני  ולראות  בהדעת  דבוק  להיות  ממש,  הפרטיית 
את השגחתו בשלימות, כי גם כל חושך לא יחשיך ממך, ואין 
מציאות של מקום או זמן שהשי"ת לא נמצא שם ממש )עי' 

ליקוטי הלכות  שלוחין ג, ט"ז(.

השי"ת,  לנו  יחזיר  פנים  אל  פנים  כמים  בוודאי  ואז 
להיות  נידחנו,  אשר  במקומות  גם  פניו  זיו  אור  לנו  להאיר 
בה'  הדבקים  ואתם  חיים,  מלך  פני  באור  תמיד  דבוקים 

אלוקיכם חיים כולכם היום.

קשר אישי עם השי"ת

אור האמת
 עצה ותרופה לנפש שוקקה

א

גליון

א
אדר א׳ תשע״ו

-פנימי בלבד-

 יו”ל ע”י ארגון נעשה ונשמע
 טל: 0722-477774 פקס:0722-155-701
 m0722477774@gmail.com :דוא”ל

התאחדות החסידים דחסידי ברסלב שע“י נעשה ונשמע

ולאט  טבע,  לו  נעשה  ההרגל 
הרגשת  לה  הפסיקה  לאט 
זאת  ובעקבות  ההתחדשות, 
אף ההתמסרות וההשתוקקות 
נרדם  אף  לפעמים  הרב,  אל 
באמצע השיעורים של רבו...



קול רינה וישועה באהלי צדיקים
בשנת תקע״ט נערכה השמחה הגדולה בחצר הקודש טשערנאביל, כאשר 
נכדתו של המגיד הקדוש רבי מרדכי מטשערנאביל זיע״א בתו של הצדיק 
הקדוש רבי אהרן מטשערנאביל זיע״א נישאה לרבי ישראל בנו של החסיד 
הנגיד רבי יצחק אייזיק מקרעמינטשאק זצ״ל חתן רבינו ז״ל ואשתו שר׳קה 

הצדקנית, בת רבינו הקדוש. 

מראש צורים – שר׳קע בת רבינו
אם החתן הרבנית הצדקנית שרה ע״ה, היתה חביבה בעיני רבינו מאד כמו 
שכתב לה במכתב כי הוא משתוקק מאד שתהיה על שולחנו בכדי שיוכל 
שלה  הקודש  רוח  על  התבטא  ואף  תקפ״א(  )חיי״מ  עמה  להשתעשע 
הקרובה למדריגת נבואה: “פון שר׳קה רעד איך נישט״ )חיי מוהר״ן תקפ״ג(.
קודם לידת בנה המתין רבינו בקרמינטשאק כמה שבועות, ולאחר הברית 
היה בשמחה עצומה כל אותו היום ואמר שיש לו נחת מה ששומע מאנשים 
המזכירים את שם הרך הנולד “ישראל בן שרה״ כמו שם הבעל שם טוב 
שמזכירו  וכפי  רבינו  בעיני  וחביב  אהוב  היה  הנער  קנ״א(,  )חיי״מ  זיע״א. 
במכתבים שכתב לחתנו רבי יצחק אייזיק ובתו שר׳קע ונדפסו בראש ספר 
עלים לתרופה. “גם יראה להודיע לי מעסק לימודו כמה דפי גמרא הוא לומד 
בכל יום כי באלה חפצתי שיתמיד בלימודו וזה כל מגמותי, ושלום לבנכם 
הנחמד החכם ישראל לעד שיחי׳ ושלום״ )ו׳ וישלח תקס״ט(. “איך בענק זיך 
זייער נאך דער שטיפין און פרייליכקיט פון בנך ישראל לעב, פון זיין אוועק 

פארין איז גאר שטיל אין שטוב״ )י״ב מנחם אב תקס״ט(.

משרוליק הקטן צריך ללמוד איך להתפלל
איך  הקטן  מישראל׳יק  ללמוד  יש  כי  רבינו  התבטא  צעיר  נער  בהיותו 
להתפלל, וכה מספר מוהרנ״ת זי״ע )חיי מוהר״ן תלט(: בראש השנה האחרון 
בשנת תקע״א היה אצלו נכדו החכם כמר ישראל בן חתנו הנגיד מורינו ר׳ 
יצחק אייזיק מקרימנטשאק, והיה עדיין נער קטן בן שלש או ארבע שנים. 
ורבינו ז״ל היה כבד עליו החולאת שלו כי היה סמוך להסתלקותו. ענה ואמר 
לנכדו הנ״ל, ישראל התפלל עלי להשם יתברך שאשוב לבריאותי, השיב תן 
לי הזייגיריל ]שעון[ שלך ואתפלל עליך. ענה רבנו זכרונו לברכה הראיתם 
בשביל  חפץ  לו  שאתן  מצוה  כי  לאדמו״ר[  ]כנוי  יוד״  “גוטער  הוא  שכבר 
שיתפלל, ונתן לו. ולקח הנער הזייגיריל והלך לו ואמר בזה הלשון: “גאט גאט 
לאז דער זיידע זיין גיזונד״ ]ה׳ ה׳ הנח שסבא יהיה בריא[, והתחילו לשחק 
העומדים שם. ענה רבנו זכרונו לברכה ואמר כך צריכין לבקש מהשם יתברך, 
וכי איך מתפללין להשם יתברך בענין אחר. כלומר שכך עיקר התפלה להשם 

יתברך בפשיטות גמור כתינוק לפני אביו, כאשר ידבר איש אל רעהו״.

שמחת בית צדיקים
בו  בחר  לפרקו  שבהגיעו  עד  לדרגה  מדרגה  ונתעלה  עלה  השנים  במשך 
התקיימה  החתונה  לבתו,  כחתן  זי״ע  מטשערנאביל  אהרן  רבי  הרה״ק 
זי״ע.  מרדכי  רבי  הקדוש  המגיד  הסבא  של  קדשו  בחצר  בטשערנאביל 
המוני חסידים מרחוק ומקרוב נהרו להשתתף בשמחת בית צדיקים ולחזות 
נכדתו,  נישואי  פני הצדיק הישיש מזקני צדיקי הדור בעת שמחת  בנועם 
מה גם בשמחה אשר קדושי עליון יגיעו משמי מרומים להשתתף בשמחת 
גדולי  עם  יחד  מברסלב,  מוהר״ן  הקדוש  רבינו  סבו  המה  הלא  צאצאיהם, 
תלמידי המגיד ממעזריטש זיע״א רבותינו הקדושים המאור עינים ]אביו של 
רבי מרדכי מטשערנאביל[, הרה״ק רבי אהרן הגדול מקארלין ]חותנו של 
רבי מרדכי מטשערנאביל[, הרה״ק רבי גדליה מליניץ ]חותנו של רבי אהרן 

מטשערנאביל[. 
בין החוגגים הרבים הגיעו כמובן המוני חסידי ברסלב להשתתף בשמחת 
שוחחו  דחדוותא  בעידנא  זי״ע,  מוהרנ״ת  עוזנו  גאון  ובראשם  רבינו,  בית 
ביניהם בחביבות רבה הני תרי צדיקיא קדישא– הרה״ק מהר״ם זי״ע ומורינו 
רבי נתן זי״ע. תוך כדי שיחה שאל הרה״ק רבי מרדכי את מוהרנ״ת; “מה 
אומר רבכם על ענין חולי נופל?״ )כי להרה״ק מטשערנאביל היה נכד שסבל 
ל״ע מחולי זה(. ענה לו רבי נתן את דברי רבינו בלקוטי מוהר״ן סימן ר״א – 
“פ׳זר נ׳תן ל׳אביונים ר״ת נ׳פ׳ל״. נענה רבי מרדכי - שהיה כידוע בעל צדקה 
גדול ועסקו היה בפרנסת הנסתרים ובפדיון שבויים – והפטיר: “אויב אזוי, 
דארפען מיר אויף עס ניי אנהייבען צו טיילן צדקה...״ )אם כך צריכים אנו 

מחדש להתחיל לחלק צדקה...(.

חסידי ברסלב מחפשים את ה׳
בעת בה התקיימה החתונה כבר היה רבי מרדכי חלוש מאד, ברם למרות 
זאת הצליחו כמה חסידים להידחק אל חדרו ולהגיש לו קוויטלאך )פתקאות( 
לפני החופה כנהוג. לאחר מכן אמר הרה״ק מטשערנאביל – כי כל הנכנסים 
ביקשו בקשות גשמיות, אך רק אחד מכל הנכנסים אליו בקש ברכה על 
רוחניות. ומי היה זה שכל מעייניו היו נתונים לרוחניות? שאל הצדיק, ועל 
אתר השיב: היה זה אחד מחסידי ברסלב שכתב בקוויטל את דברי הפסוק 

בתהילים )כה, יז( “צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני״...

צדיקים או חסידים?
המנהג היה בימים ההם להפסיק בין החופה לסעודת המצוה בריקודי שמחה 
לכבוד שמחת חתן וכלה, חסידי ברסלב שניצלו תמיד כל הזדמנות להרבות 
י׳( כי על ידי ריקודים  בריקודי שמחה וכפי שגילה רבינו )ליקו״מ ח״א סי׳ 
נפלאה  ובדביקות  עצומה  בהתלהבות  ושמחו  רקדו  הדינים,  כל  נמתקים 
משתתפת  נשמתו  אשר  רבינו  לאור  ההתקשרות  את  מעוררים  כשהם 
הדהדו  הסוערים  וריקודיהם  נגינתם  שקול  עד  העליון,  עדן  מגן  בשמחה 

למרחוק.
זקינה של הכלה המגיד הקדוש מטשערנאביל זי״ע,בא בימים היה כבר אז, 
ומפאת חולשת גופו הטהור פנה לאחר החופה לחדרו כדי לנוח ולהחליף 
כח, אך קולות הריקוד של חסידי ברסלב שהרעידו את הסביבה כולה חדרו 
לחדרו של אותו צדיק, הוא קם ממיטתו, עמד על יד הדלת והתבונן בחסידים 
השמחה,  בריקודי  ודביקות  אהבה  בשעשועי  המשתעשעים  הקדושים 
ולפתע קרא בקול רם: “חשבתי כי חסידים של הצדיק הם הרוקדים, ולבסוף 

הנני נוכח כי הם צדיקים עצמם!״.

הבהלה של המאור עינים
בין חצרות הקודש ברסלב וטשערנאביל היתה אך  התקשרות השידוכים 
שושלת  אבות  בין  המיוחדת  והקירבה  העמוקה  ההערצה  לאור  טבעית 
מרדכי  רבי  הקדוש  המגיד  ובנו  זיע״א  הקדוש  עינים  המאור  טשערנאביל 

מטשערנאביל זיע״א לבין רבינו מוהר״ן ומוהרנ״ת זיע״א. 
וכלשון  זיע״א  עינים  המאור  למראהו  נחרד  צעיר  נער  רבינו  בהיות  עוד 
שיחות הר״ן )אות קסח(: והרב הקדוש מורנו הרב רבי נחום זכרונו לברכה 
מטשארנביל ראה אותו בימי נעוריו בקהלת מעדוועדווקע, ונתבהל מעצם 
היראה שהיה על פניו אז, ואמר שמה שנאמר )שמות כ יז(: "למען תהיה 

יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" זה רואין בחוש אצלו.

המגיד מטשערנוביל רוצה לקנות חלק 
במוהרנ״ת

הקדוש  המגיד  של  מגידותו  שבתחום  מהערים  אחת  היתה  ברסלב  העיר 
מטשערנאביל, והוא נסע אליה מדי פעם כדי לעורר את ציבור תושבי העיר. 
פעם בבואו העירה התחיל את דרשתו באמרו כדברים האלה; חכמינו ז״ל 
אומרים “הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים, 
יעשה  מה  והנה  בגבורתו.״  השמש  כצאת  ואוהביו   – אומר  הכתוב  עליהם 
איש אשר כמוני שבכל מקום בואי רוחשים לי אך ורק כבוד מבלי לבזות 
אותי כלל, ואיך אזכה לכל הטובה האמורה לשומע בזיונו ואינו משיב. ובכן 
– כאן בעיר הזאת דר אדם הסובל תמיד שפיכות דמים  – המשיך המגיד 
ובזיונות, במידה גדושה מכל העולם – והוא שותק על בזיונו )כוונתו היתה 
על מוהרנ״ת(, על כן “לאמיר זיך איינקויפן אין אים״, ]ביטוי כעין  - אני רוצה 
להיות חלק ממנו[. וביקש להביא איזה ספר ממנו, ומיד רץ ר׳ שלמה ראובן 
זלאטע׳ס )מאנ״ש תושבי ברסלב( והביא לו את הספר “ליקוטי תפילות״ 
והרה״ק מטשענאביל שילם סכום גדול עבורו )יש גירסא האומרת כי היה 
זי מטבע בסך רובל, שערכו היה פי עשרים משווי מחיר הספר.( וחזר ואמר: 
“איך וויל זיך איינקויפן אין די מענטשן!״... ]אקנה לעצמי חלק באדם זה![.

הסגולה של המגיד מטשערנאביל להינצל 
מהיצה״ר – ליקוטי מוהר״ן

תורה,  דברי  )קונטרס  מספר  שליט״א  מטשערנאביל  האדמו״ר  מרן  כ״ק 
זיע״א  מטשערנאביל  מרדכי  רבי  אל  נכנס  אחד  אברך  כי  תשע״ב(  כסלו 
לו  הורה  חייו,  את  וממרר  בו  הלוחם  הרע  היצר  יסורי  על  שיחו  מר  ושפך 

הקדוש  טוב  שם  הבעל  תורת  באור  לדבוק  היא  היחידה  העצה  כי  המגיד 
ולהתעסק בקביעות בספרי הצדיקים. לפי המסורת שנתקבלה איש מפי 
איש הורה המגיד הקדוש לאותו אברך לקחת את הליקוטי מוהר״ן. וכמובא 
בשש״צ )מערכת טשערנאביל אות ג( כי פעם אחת נכנס אברך  אל הרה״ק 
רבי מרדכי מטשערנאביל זיע״א, ושח לפניו מצוקת נפשו אשר הוא סובל 
מאד מחטאת נעורים. ונתן לו כמה וכמה עצות ועל כולם טען לו כי עשאן 
מוהר״ן׳,  ‘ליקוטי  בספה״ק  לילה  כל  ללמוד  לו  הציע  לבסוף  הועילו.  ולא 

בהטעימו – “למרות שיפריעוך מכך ויצרו לך״. וכן עשה הלה – והועיל לו.
המגיד מטשערנאביל לוקח עמו תמיד את הליקוטי מוהר״ן גם בדרכים

חמיו של רבי איצלי מעיר הייסין, היה מחסידיו הנלהבים של הרה״ק מהר״ם 
מטשערנאביל. בעת שלקחו כחתן לבתו, לא ידע הוא כי ר׳ איצלי נמנה על 
חסידי רבינו, ברם לאחר נישואיו הבחין כי הוא הוגה ב׳ליקוטי מוהר״ן׳. הדבר 
הסב לו צער, והוא החל להצר לחתנו – עד שהגיעו הדברים לידי כך שר׳ 
איצלי בא אליו בהצעה כי מוכן הוא לתת גט לזוגתו וחסל!. או-אז החל חמיו 
לשכנע את בתו – שתתרצה לקבל מבעלה גט, אך היא בשלה: “איני חפצה 
להתגרש מאברך יקר ערך כמותו, כי בעל כזה לא אמצא שוב...״. לבסוף 
הסכימו הם, כי כאשר יבוא רבם הקדוש המגיד מטשערנאביל לעיר הייסין 
– כמנהגו מדי שנה בשנה – ישטחו לפניו את טענותיהם וכל אשר יאמר להם 
יעשו. משהגיע רבי מרדכי לעיירה נכנס אליו חותנו של ר׳ איצלי הייסינר 
עם קוויטל ופדיון כנהוג, ובגוף הקוויטל בא בקובלנא; “כי חתנו - שלקחו זה 
לאחרונה – לומד בספר ‘ליקוטי מוהר״ן׳ “. משהביט הרה״ק מטשערנאביל 
בקוויטל קרא הוא למשמשו; “חלאוונע, ]כך היה כינויו של השמש, הוא עוד 
היה שמש אצל השפאלער זיידע זי״ע, והאריך ימים וזכה לשמש בקודש גם 
אצל הרה״ק ר׳ יוחנן מרחמסטריווקא זי״ע[ תן נא לי את ה״ליקוטי מוהר״ן״ 
ולאחר מכן אמר לחסידו המשתומם בהקפדה; “הן לי  הנמצא עימנו!״...״ 
יש כמה וכמה שיעורים בבית, וכן יש לי שיעורים שאיני יכול לוותר עליהם 
גם בעת המצאי בדרך לרגל נסיעותי, והספר הקדוש ‘ליקוטי מוהר״ן׳ הוא 
אחד מהספרים שאני מעיין בהם גם בנסיעתי, ואתה מתאונן שחתנך לומד 

בו?!״...
 

המגיד מטשערנאביל עושה שלום בשמים 
בין רבינו מוהר״ן והסבא משפאלי

בער  דב  ישראל  רבי  להרה״ק  ישראל  שארית  הקדוש  הספר  בהקדמת 
מווילעדניק זי״ע - תלמידו המובהק של המגיד הק׳ מהר״ם מטשערנאביל 
– מובא שסיפר בזה״ל: “פעם אחת לבש ]רבו מטשערנאביל[ את הזיפיצר 
]מלבוש עליון[ שהיה לו מהסבא דשפאלי ואזור )גארטל( שהיה לו מהרב 
בגירסא  ביניהם״.  העליון  בעולם  שלום  שעשה  ואמר  מברסלוב,  נחמן  ר׳ 
ששמע  שליט״א  סלאנים  לייב  יהודה  רבי  הישיש  הרה״ח  מספר  אחרת 
מאביו כ״ק מרן אדמו״ר הרמ״ח מסלאנים זי״ע שהיה הטוליפ ]מעיל פרווה[ 
נחמן  רבי  של  שטעקן[  ]זילבערנעם  הכסף  ומטה  זיידע,  השפאלער  של 

ברסלב׳ר.

ברסלב בחצר המגיד מטריסק 
הגה״צ ר׳ אפרים גולדשטיין זצ״ל מקרעשב, זכה עוד להיות בילדותו )עד 
של  בנו  זי״ע  מטריסק  הקדוש  המגיד  של  קורתו  בצל  בערך(  תשע  גיל 
הרה״ק מהר״מ מטשערנאביל זי״ע ולאחר מכן דבק מאד בבנו בבנו הרה״ק 
ר׳ מרדכי מקאזמיר. לעת זקנותו )הוא היה זקן מופלג, וזכה לאריכות ימים 
מברכת הרה״ק מטריסק( שמע ממנו אחד מנכדיו דברים בשבח ספרי רבינו 
ותלמידיו, מששמע הנכד את הדברים מפי זקנו שהיה דבוק בלב ונפש לבית 
טשערנאביל, הביט בו בתדהמה ושאל; “הכי לא היה אצלכם התנגדות על 
ברסלב?!״ – הטיל בו סבו ר׳ אפרים מבט חריף, ואמר לו בקול שקט; “אין 
טשערנאביל, האב איך קיינמאל נישט געהערט קיין התנגדות אויף ברסלב״. 

]בטשערנאביל אף פעם לא שמעתי התנגדות על ברסלב[. 

יסודות חסידות ברסלב במשנת צדיקי 
טשערנאביל

ההערצה המיוחדת ששררה בין חצרות ברסלב וטשערנאביל נבעה כאמור 
לא רק מחמת הקירבה הגיאוגרפית, מהעובדה שהעיר ברסלב נמנית בין 
עיירות מגידותו של המגיד הקדוש רבי מרדכי מטשערנאביל זיע״א, אלא 
יותר מכך היתה הקירבה הרוחנית  מאחר שהרבה ממנהגי היסוד של חסידי 

ב

זכור ימות עולם

שמחת בית ברסלב טשערנאביל
פרקי היסטוריה וגנוזות מתולדות החסידות לדורותיה



בעיני  מאד  מקודשים  היו  רבינו,  של  לאור  שנהרו  ברסלב 
חסידי בית טשערנאביל לאחר שצדיקי בית טשערנאביל 

הרבו לעורר על יסודות אלו.
ובעוד  בקרבנו,  השריש  שרבינו  יסודות  כמה  מוצאים  אנו 
אשר במחוזות אחרים היו כאלו שזלזלו להנהגות אלו, הרי 
דווקא  אנו  טשערנאביל  בית  צדיקי  של  שבהדרכותיהם 
מוצאים מפורש את ההנהגות האלו, ומחמת קוצר הגליון 
בזה  להרחיב  למועד  חזון  ]ועוד  דוגמאות  בכמה  נסתפק 

בע״ה[:
במקום  ביום  אחת  שעה  עצמו  “ליישב    - א. התבודדות  
מיוחד״ )ליקו״מ ח״א סי׳ נב, שיחות הר״ן סי׳ מז(.  “יתבודד 
כל יום שעה אחת בחדר מיוחד״. )ליקוטי תורה לרבי מרדכי 

מטשערנאביל זיע״א הדרכות, הדרכה ו. הנהגות אות ה(.
ב. צדיק –״הכלל והיסוד והעיקר שהכל תלוי בו לקשר עצמו 
אל הצדיק״ )ליקו״מ ח״א סי׳ קכג(. רבי אהרן מטשערנאביל 
זיע״א אמר כי יסוד ושורש הכל הוא ההתקשרות לצדיק 
בלי התקשרות לצדיק גם אם יחיה אלף שנה לא ידבק בידו 
מאומה. )כ״ק אדמו״ר מראחמיסטריווקא שליט״א, מילין 

קדישין תולדות תשס״ה(. 
ג. כח הצדיק - הסומך על כח הצדיק אין נחשב אצלו נפילה 
כי  נפילה  נחשב  זה  אין  לצדיק  שמקושר  זמן  “כל  כלל. 
הלכות  )ליקוטי  ומרגליות״  טובות  אבנים  ללקט  יורד  הוא 
ברכת הריח הלכה ד אות מו(. “על ידי הצדיק אשר נפשו 
וישב ממנו  יפול הנופל מחמת המציק  בו אף אם  קשורה 
)מכתב קודש מרבי אהרן  היה״  והיה כלא  ירפה  לא  שבי, 

מטשערנאביל זיע״א מאורי אור עמ׳ ש(.
ד. האם התקשרות לצדיקים הוא דווקא לצדיק שחי בעולם 
זוכה  הזה – “כשמחפש ומבקש הצדיק לאחר הסתלקותו 
של  הקודש  רוח  ולהמשיך  אליו  להתקשר  ויותר  ביותר 
ג(  הלכה  מיתומים  חוב  גביית  הלכות  )ליקוטי  הצדיק״ 
“לאחר שנסתלק הרה״ק ר״מ מראחמיסטריווקא התגלה 
התקשרות  הייסט  מיינסטו  וואס  ואמר:  לתלמידו  בחלום 
גוף בגוף, א ריכטיגע התקשרות מיינט נשמה בנשמה, ולכן 
זה שייך ביותר לאחר הסתלקות הצדיק״ )ילקוט מאורי אור 

שיכון סקווירא עמ׳ רסב(.
בחצות״  לקום  הישראלי  איש  עבודת  “עיקר   – ה. חצות 
)ליקו״מ סז, שיחות הר״ן ש״א(. זקיני הקדוש מטשערנאביל 
עיקר  כי  בצילו  שהסתופפו  לחסידיו  הדרכה  נתן  זיע״א 
בחצות  לקום  שצריך  הישראלי  האיש  ועבודת  התיקון 
מבעלזא  אדמו״ר  )כ״ק  המקדש  בית  חורבן  על  לבכות 

שליט״א, קונטרס דברות קודש פרשת אמור תשס״ז(.
הטומאה  מחבל  נפסק  אחת  אנחה  ידי  “על   – ו. אנחה 
ונתקשר בקדושה״ )ליקו״מ ח״א קט, ועי׳ סי׳ ח׳, סי׳ כב(. 
“מי שאינו מאמין שבאנחה אחת מיד הקב״ה מקבלו אל 
הקדושה הרי זה אפיקורס״ )בית אברהם יוכ״פ עמ׳ רי״א 

בשם רבי אהרן מטשערנאביל זיע״א(.
ז. אמירות – “בלימוד אין צריך כי אם אמירה בלבד״ )שיחה 
ע״ו(. המגיד הקדוש מטשערנאביל אמר “טוב מעט בכוונה״ 
איך זוכים לזה, רק על ידי שמרבים באמירות הרבה אף בלי 
הבנה “מהרבות שלא בכוונה״. )כ״ק אדמו״ר מטשערנאביל 

שליט״א, קונטרס דברי תורה נח תשמ״ט(.    
– “דבר אחד מדברי תורתו הקדושה  ח. לא תהא מוחלפת 
של הבעל שם טוב הקדוש לא יתבטל לעולם ודבריו חיים 
וקיימים לעד״ )לקוטי הלכות סימני בהמה וחיה טהורה ד 
היו  היראה  ספרי  כי  הקדושים  מאבותי  “מקובלני  ו(.  אות 
קודש קודשים לדורם אבל ספרי תלמידי הבעש״ט הקדוש 
דרך להיפטר  ולא תמצא  ועד  דורות לעולם  לדורי  נכתבו 
אהרן  )רבי  החסידות.  ספרי  תלמוד  לא  אם  הרע  מהיצר 

מטשערנאביל זיע״א, ילקוט מאורי אור עמ׳ רעז(.
אשרינו מה טוב חלקנו שאנו זוכים לצעוד בדרך הצדיקים 
לעובדא  הקדוש  טוב  שם  הבעל  תורת  לקיום  האמיתיים 
למעשה, וזאת התורה לא תהא מוחלפת להחיותנו לנצח 

נצחים.

נולדתי וגדלתי 'אין א חסידישע שטוב' עם כל המשתמע מכך, אבי הוא מפארי 
בתורה  חכמים,  אמונת  ברכי  על  מינקותי  עוד  גדלתי  וכך  החסידית,  החצר 

ועבודה וירא שמים.

האדמו"ר שליט"א נודע בעולם בתפילותיו הנוראות, ובטיש'ן הבוערים בלהב 
אש, והוא כמלאך העומד על הגדיים ועל התייישים ומכה על קדקדם באמירת 
'גדל בני גדל', בעצותיו המחכימות הוא מנווט את דרכו של כל אחד ואחד 
בתורה ועבודה, הטיש'ן והתפילות נותנות טעם של תורה ועבודה למשך כל 

ימות השבוע הבא.

כדרך  החסידות,  של  קטנה  בישיבה  למדתי  הראשונות  הבחרות  בשנות 
הבחורים התחלנו להשוות בין החסידויות השונות, וניסנו למצוא את הייחודיות 
של החסידות בה אנו הולכים, צוות הישיבה עודד את החיפוש המבטא את 
תחילת הבקשה העצמית של הנפש, ואף יזם חבורות בהם היסבנו עם אברכים 

כשהם מנסים להגדיר ולחדד מהי דרך החסידות.

אמנם היה בזה תועלת גדולה והתחזקות בתורה ועבודה, אך עדיין הרגשנו 
שלא הגענו להגדרה של ממש, לאיזה חידוש אותו בא הבעש"ט הק' ותלמידיו 
חוצבות  תפילות  מעוררים,  טיש'ן  עבודה  תורה  יש  אמנם  בעולם,  להכניס 
להבות, אך עדיין לא היה ברור איך אני מוצא את דרך החסידות בתוככי הלב 

שלי, איך כל זה מתחבר אלי.

וכמה נקודות שנראו בשעתם  לא אאריך, אך במבט לאחור אני רואה כמה 
כפועלות לרעתי, אך דווקא הם שהובילו אותי אל המקום הנפלא בו אני עומד 

היום

     

המשכתי לישיבה גדולה בבני ברק, המשכתי בהתקשרות לרעבע, הן בטיש 
אותו מעולם לא פספסתי, הן בשאר אירועי החצר, ואף בקשר עם החסידים, 
מכיון שמלבדי לא למד בבני ברק אלא עוד חסיד אחד בלבד שלמד בישיבה 
סמוכה, קבענו לעצמנו מדי יום בהפסקת הצהריים ללמוד בחברותא בספר 
אנו  לביני  כשביני  הק',  הבעש''ט  דרך  של  היסוד  מספרי  אמת',  דברי  'יושר 

מלבנים יחד נושאים בהתקשרות לצדיק בטיש'ן ובתורות של הרבי.

המהפך התחיל להתרחש באמצע שיעור א' בימי ספירת העומר, מיד אחר 
תפילת מעריב עלה אחד הבחורים לגג ושם בחצר צדדי ספר את הספירה 
בקולות נוראות, מן הצד התאספו ובאו כשלושים בחורים, והחלו ללגלג על 
מאד,  חברותי  אך  שמים  וירא  למדן  אמנם  כבחור  מכירים  הם  אותו  הבחור 
איך שהוא צועק בספירה, אך אני שעמדתי בצד הרגשתי בצעקתו זעקה של 
נורא' היה אמיתי להחריד, ראיתי לראשונה בחור שבאמת  'אמת', ה'טהרנו 

מחפש את זה.

נזכרתי שקראתי בילדותי על עובדי השם חסידי ברסלב, ר' שמואל שפירא 
וחבורתו שהיו קמים מדי לילה ועוסקים בעבודות נוראות, על שמירת עיניים 
מופלגת, על הדבקות הנוראה בה הם עמדו לפני השי"ת וכו' וכו', אלא שאז לא 
חשבתי לרגע שיש לזה קשר אלי, שגם אני בחור פשוט ורגיל יכול להתחבר 
לכאלו עבודות, אך כאן ראיתי בחור ככל הבחורים חברותי מאד ובלבו נקודה 

נוראה כזו של געגועי אמת להשי"ת.

אט אט התחברתי לאותו בחור, והוא הזמין אותי לבוא לחבורות הבחורים של 
ברסלב. התחלתי לבא, ומאחר שעדיין לא הייתי ברסלבע'ר, הקשבתי בחצי 
אוזן לשיחות בחבורה, והנה אחרי החבורה הודיעו לי שעכשיו נוסעים יחד כל 
בני החבורה לפרדס סמוך, מה שמכונה אצלם 'פעלד', שם מתבודדים יחד 

אתה והשי"ת, אתה פונה אליו כדבר איש אל רעהו. הדבר הצית את דמיוני.

הדרך ל'פעלד' כבר נתנה עלי את רושמה הראשוני של ההתבודדות, זו הפעם 
הראשונה בה אני רואה בחורים הנוסעים בצוותא באווירה רצינית, המפגש 
העליה  עם  ברק  בבני  עוד  הדרך,  אורך  לכל  ניכר  היה  השי"ת  עם  המתוכנן 
)מה  הכרך  ממראות  ראשונה  כהרחקה  המשקפיים  את  הסירו  כבר  לטנדר 
אפשר כבר לראות באחת עשרה בלילה בבני ברק...(, בדרך שרו ניגוני געגועים 

ודבקות, וכל אלו חרטו בי רושם בל יתואר.

ההתבודדות הראשונה אותה ערכתי הייתה דבר שנחרט בעצמותי בעוצמה 
שלא ניתנת לתיאור, היא הכיר לי לראשונה את השי"ת, לראשונה אני רואה 
כי השי"ת הינו מוחשי ועומד לפני ואני מדבר אתו כדבר איש אל רעהו, אלפי 
שיחות על התפילה לא פעלו את מה שפעלה אותה התבודדות בה אני עומד 

לפני השי"ת ושופך את כל אשר על לבי.

נמשך מספר  וכך הדבר  אחרי אותו ההתבודדות המשכתי ללכת לחבורות, 
חדשים, כשאני אמנם טועם מעט מיינה של ברסלב ועושה התבודדות, אך 
כמקודם  אמונה  באותה  בו  מאמין  שליט"א,  לרעבע  לגמרי  קשור  אני  בלבי 

והולך בדרכיו.

     

אתו ובאו ימי הפורים. כבר הספקתי לשמוע על גדולת ימי הפורים אצל חסידי 
ברסלב, על הפעלד המלא של ליל פורים, אך מנגד הלא יש את הטיש של 
הרעב'ע, טיש נורא הוד מחד גיסא, ושופע שמחה מאידך גיסא, חיבוטי הנפש 
שלי במהלך הטיש היו נוראים, אך לראשונה עזבתי את הטיש באמצע והלכתי 

ל'פעלד' הסמוך.

הרגשתי ביציאתי זו הייתה נוראית, איך אני מסוגל להתנתק מהטיש, המעיין 
עליו צמחתי, אך טעמה המתוק של ההתבודדות עוד עמד בפי, והשיחות על 

ימי הפורים פעפעו בקרבי מאין מנוח, וזה משך אותי כמגנט אל השדה.

ה'  וקרבת  הדבקות  הרגש  במיוחד,  נוראה  להתבודדות  זכיתי  לילה  באותו 
פיעמה בי באופן בלתי רגיל, כך שבסוף ההתבודדות כבר לא הרגשתי שום 

רגש החמצה על היציאה מהטיש.

     

עצמי  את  הרגשתי  לא  עדיין  אך  יותר,  מעט  התקרבתי  הקיץ  במשך 
כ'ברסלבע'ר', הייתי אמנם עושה התבודדות, לומד קצת בספרים, אבל לא 
יותר מזה, בהמשך הקיץ גלגל השי"ת ושמעתי שיחה מאחד מחשובי חסידי 
ברסלב בצפת, ה"ה ר' יעקב משה שנעק, שאף הוא הגיע מבית חסידי והתקרב 

לברסלב, והוא השפיע עלי מאד לנסוע לאומן לראש השנה.

הדבר היה נראה לי כמופקע מעיקרו, מטבע הדברים בחסידות קטנה כ"כ בה 
כולם קשורים כ"כ לרעבע, ואף הרבי מצידו קשור כ"כ לחסידים, נסיעה כזו 
היא כמעט כהכרזת מרד גלוי ברבי שזה דבר שלא יעלה על הדעת, בהמשך 
התייעצתי אחד מחשובי המשפיעים בברסלב שגם הוא ממוצא חסידי מובהק 
שיבין למצבי והתלבטותי, וכן עם עוד משפיעים בברסלב, וכולם עודדו אותי 

לנסוע על אף כל הקשיים.

לרשותי  הממון,  בעיית  ועלתה  צצה  נוסע,  ואני  מה  שיהי  כשהחלטתי  אף 
עמדו חמש מאות ₪ בלבד, סכום שמכסה קצת יותר מהדרכון, ואבי שחשש 
לנפשי ולכבוד רבו כמובן לא הסכים להשתתף בהוצאה הכבדה, אך למרות 
הכל עשיתי את אשר למדתי בברסלב, והרביתי בתפילות על הנושא, ובד בבד 

עשיתי את השתדלותי בהוצאת דרכון.

הימים נקפו והישועה אינה נראית באופק, אך אני עודני מתפלל על הנושא, 
שלו  החברותא  על  לי  מספר  הוא  גיסי  עם  סתמית  בשיחה  לפתע  והנה 
שהתקרב קצת לברסלב ורוצה לנסוע לאומן, אך מסיבות אישיות הדבר אינו 
מגיסי  ביקש  הוא  לכך,  שליח  למנות  החליט  מורו  עם  ובהתייעצות  אפשרי, 
שיסע במקומו אך הוא לא הסכים, שמעתי את הדברים כבת קול הנשלחת 
מהשי"ת, באותו יום הוא מסר לי צ'ק המכסה את כל עלות הכרטיס, האוכל 

והלינה.

אמי ששמעה מהסיפור התרגשה לשמוע את הנפלאות, כאילו הרבי ז"ל ממש 
קרא לי והזמין אותי לבוא אליו על ר"ה, והתעקשה להשתתף בזכות הנסיעה 
ע"י השתתפות בעלות הנסיעה, גם כשהסברתי לה ש'יש לי כל' היא הוסיפה 

שלש מאות דולר ונתנה לי. 

     

ראש השנה אצל הרבי באומן הוא כמובן דבר שאי אפשר לתארו במילים, 
למישוש,  ניתנים  בלתי  היו  הלב  התעוררות  ובעיקר  השמחה,  התפילות, 
הרגשתי 'ביטול הבחירה' בכל הנוגע להתקרבות לצדיק, הרגשתי לראשונה כי 

באתי אל המנוחה ואל הנחלה.

יתייחסו  בה  מהצורה  חושש  בלב  משמע,  תרתי  הקרקע  אל  מאומן  חזרתי 
היה  שלא  כך  גדולה,  לא  מחסידות  חלק  הייתי  האחרון,  למעשה  בחסידות 
לי ספק כי היעדרותי הייתה בולטת וניכרת, כפי שאכן היה, למעשה עשיתי 
מעשה שלא נעשה מזה חמש עשרה שנה )אז נסע אחד החסידים לאומן, 

והפך לחסיד ברסלב(.

כפי ששיערתי הרבי אמנם הצטער מאד, ואף סח את צערו לפני אחד מאחי, 
האברכים  מחשובי  אחד  להיפך  מילה,  אף  אדם  לי  העיר  לא  כשחזרתי  אך 
לעשות  האומץ  את  לי  והיה  'הלוואי  לי  ואמר  בהצנע  אלי  ניגש  בחסידות 
ושמחת  סוכות  הכיפורים  ביום  השנה...'.  בראש  באומן  ולהיות  כמעשיך 
תורה התפללתי בצל קורתו של הרבי שליט"א, ואף השתתפתי בכל הטיש'ן 

ושאבתי שם התעוררות רבה, אך בלבי כבר ידעתי מקומי היכן הוא.

של  חששו  ולמרות  השי"ת,  מעם  קופחתי  לא  השידוכים  בעניין  אף  ב"ה 
אבי שיחי' הציעו לי הצעות שידוכים יותר מאשר שאר אחי, כשהתארסתי 
בשעטו"מ עם בת לאחד ממשפחות ברסלב, דברו הבחורים כי כנראה שזיווגי 
זה הוא משמיים אך מכיוון שהמחותן לא יקח אחד שאינו ברסלבע'ר סיבב 
השי"ת כי אתקרב לדרך רביה"ק, אך אחד מהם הסביר כי הדבר הוא להיפך 
שאחרי שהשי"ת קבע את גורלי בין אנשי הצדיק הוא הכין מראש את חלקי 

בחיים שם. 

בדידי הוה עובדה
סיפור התקרבות אישי מפי בעל המעשה

ג

טיש לוהט בפעלד



לאחרונה נתקרבתי קצת להכיר את חסידות ברסלב, ואני לומד ספרים ומשתדל בכל יום לדבר עם ה', אך אני קרוע 
מאוד מבפנים, האם אני הקטן, ראוי בכלל להחליט מהו דרך האמת, כי מי אני שאחפש שיטה חדשה ואתחכם יותר 
מאבותי. ניחא בדורות קודמים של תלמידי הבעש"ט והמגיד הק', הם היו ברי השגה והיה בכוחם לחפש השיטה 

והדרך הראויה להם, אך בדורינו החשוך, מי יכול לקום ולומר שהוא יכול לחפש באמת כמו שהם חיפשו?

אחי היקר!

א[ הנה, אחד מהחידושים הגדולים והנפלאים שלימד אותנו מורינו ר' 
נתן ז"ל, הוא לחיות תמיד בחיפוש. כי ר' נתן ז"ל היה הרבי שלנו ללמד 

אותנו איך לחפש תמיד את האמת לאמיתה.

בבירורים  ולעסוק  לשבת  איננו  שהחיפוש  אותנו  לימד  נתן  ר'  כי 
והצעירים  הבחורים  כמו  השקר,  דרך  הוא  ומי  האמת  דרך  הוא  מי 
ראשנו  שנכניס  אנו  מי  כי  ודרכים,  שיטות  בבירורי  ימיהם  המבלים 
וזה אינו נאה', אדרבא, רביז"ל  'זה נאה  לברר דרכי הצדיקים, ולומר 
הזה  הרע  היצר  הוא  אדם  של  בליבו  שיש  והחמץ  שהשאור  אמר 
שאומר על תלמיד חכם זה שהוא נאה ועל אחר שאינו נאה )ליקו"ת 

סי' פ"ג(.

אלא הכוונה בחיפוש אחר האמת הוא, לחפש להשיג את האמת של 
והוא שיש בורא לעולם שצריך לעובדו  הבריאה. והאמת הוא אחד, 
ולהשתעבד אליו, ולהתאמץ להכירו יותר ויותר. וזהו האמת היחידה, 
הזה,  לנו האמת  בזה, אלא שאחר שנתברר  ולחקור  ואין מה לחפש 
שיש בורא עולם, עכשיו צריך לחפש את האמת הזה, לראות איך גם 

אנו מתקרבים לאמת הזה. 

כי השי"ת ברא הרבה שקרים בעולם שמפילים אותנו מהאמת. היצר 
הרע גדול מאוד, והעולם מתחלק לשנים, מי שכבר נפל ליצר הרע, 
ומי שכבר  ה',  לו כבר שייכות לעבודת  הוא מרגיש בליבו כאילו אין 
זכה לנצח את היצר הרע, נעצר ואינו יודע איך אפשר להתקדם עוד 

בדרגות בהשגת הבורא. 

הדביקות  כאילו  בעולם,  הסתכלות  כזה  שיש  הוא,  מכל  והגרוע 
בהשי"ת שייך רק לצדיקים גדולים שבדורות קודמים, ולנו אין שום 
שייכות לעורר הלב לחיות באהבה ויראה, ולזכור את ה' בכל תנועה 
ותנועה, לאכול ולישן בקדושה, להשיג את הבורא וללכת בזה מדרגא 

לדרגא, כמו שכתוב בכל ספרי החסידות. 

ב[ אדרבא יבדוק כל אחד בעצמו, עד כמה פשה אצלו מידת היאוש. 
עיניים  מאור  אלימלך  נועם  הראשונים,  חסידות  ספרי  נא  יפתח 
קדושת לוי וכדומה, ויעבור קטע קטע וישאל את עצמו אם הוא עדיין 
מאמין שכל מה שנאמר שם שייך אליו ממש, או שהוא מעיין בספר 
רק בשביל לעורר קצת את הלב בלשונותיהם הקדושים, ושיהיה לו 
איזה דבר תורה לומר על השולחן. כי  הדעה הרווחת כיום הוא, שכיום 
בספרים  שכתוב  למה  באמת  לזכות  דרך  ואין  הדורות,  ירידת  יש 

הקדושים, כי הוא שייך רק לצדיקים גדולים מאוד.

והרי  להבין,  ולהתעורר  הזה,  מהיאוש  ולצאת  להתעורר  צריך  וכאן 
והוא ברא אותנו בשביל  השי"ת ברא את העולם למטרה מסויימת, 
אותו מטרה, ואם המטרה ברורה לנו, שהיא הדבקות בהשי"ת, ואיך 
ייתכן שבדורינו אנו אין יכולים להיות דבוקים בהשי"ת, ומוכרח הוא 
לא  האמת.  אחר  החיפוש  מתחילה  זו  ומנקודה  אפשר.  שבוודאי 
חיפוש אחר שיטה אמיתית, כאילו שהשיטה האחרת אינה אמת ח"ו, 
אלא חיפוש אחר נקודת האמת של הבריאה, איך אני עם הכשרונות 
בדרגות  ולילך  לקיים  ומתחיל  ה',  את  להכיר  מתחיל  שלי  הדלים 

הנפלאות שכתוב בכל הספרים הקדושים.

וזה היה כל מהותו של ר' נתן במשך כל ימי חייו. 

ג[ ובשביל שתבין כוונתי, מוכרח אני להקדים לך בכמה מילים לסבר 

הולך  היה  בילדותו  נתן  ר'  ז"ל.  נתן  ר'  של  חייו  ממהלך  קצת  אזנך 
שנחסר  ראה  קצר,  זמן  ולאחר  להתפלל,  הכנסת  לבית  סביו  עם 
אחד מהמתפללים, ושאל את סביו, היכן נעלם אותו אחד, ואמר לו 
שנסתלק לעולמו. והוא כילד קטן לא כל כך הבין כוונתו. והנה לאחר 
אודותיו,  סביו  את  ושאל  מתפלל,  עוד  שנעלם  ראה  שוב  תקופה 
שהבין  עד  פעמים.  כמה  היה  וכן  לעולמו,  הלך  הוא  שגם  לו  והשיב 
שאנשים חיים ומסתובבים בעולם ועושים פעולות ובונים חיים וכו', 
אצלו  התחיל  זו  הבנה  ומתוך  ידוע.  לא  מקום  לאיזה  נעלמים  ובסוף 
חיפוש עצום, מה קורה כאן, למה אנו חיים, לאן נעלמים, עד שהבין 
כן, קורה כאן איזה  ואם  חוזר לבסוף להכיר את השי"ת,  יהודי  שכל 

תהליך אמיתי בעולם, חיים כאן בשביל לחזור להשי"ת. 

וכך הלך וגדל והיה מתמיד עצום בתורה, עד שהרב ר' דוד צבי הגדול 
לחתן  לקחו  באוקריינא,  גדולות  עיירות  כשמונים  על  רב  שהיה  ז"ל 
לבתו, ורצה למנותו כרב בחלק מהעיירות הגדולות, אך הוא בנפשו 
ויותר  יותר  להתקרב  יכול  הוא  איך  למעשה,  מחפש  היה  השוקקת 
להשי"ת, כי נכון שכבר הגיע למעמד מכובד להיות חתן הרב, ולהיות 
ת"ח מופלג במעלה, אבל למעשה האמת הוא שיש בורא לעולם ואין 

זולת זאת כלום, ואיך אם כן יכול להתקרב לאמת הזה. 

המגיד,  לתלמידי  נוסע  והיה  החסידות  לדרך  התקרב  שבהמשך  עד 
כמו הרה"ק ר' זושא והרה"ק ר' לוי יצחק מבארדיטשוב, )והיה יושב 
בגיל כ"ב שנים כדיין בבית דינו של ר' לוי יצחק זצ"ל, והנ"ל העיד עליו 
שהוא ראוי להיות אדמו"ר(. ואצלם נתגלה לר' נתן שיש בעולם דרך 
שאפשר על ידו לבעור להשי"ת בדביקות נפלא, ושם הבין שההבדל 
בין הצדיקים הוא לא רק בריבוי המעשים טובים, אלא בעיקר באיכות 

העבודה בהשגת הבורא בדעת והלב.

אבל אף על פי כן, לא מצא מרגוע לנפשו, כי הבין שהם אכן דבוקים 
מאוד בדביקות אמיתית לבורא עולם, אבל אדרבא הוא הלך והצטער 
ולעלות מדרגא לדרגא,  יוכל לזכות ללכת בדרכים אלו  איך גם הוא 
איך למעשה  בבירור השיטה, אלא  היה מרכז החיפוש שלו, לא  וזה 
מהנסיעה  לביתו  חוזר  כשהיה  כי  לאמת,  להתקרב  לזכות  יכול  הוא 
לאותם הצדיקים הגדולים, היה רואה שעדיין הוא רחוק מהתעוררות 

והדביקות הנפלא שראה אצלם.

הקדוש,  לרבינו  התקרב  שהיו,  מעשיות  כמה  ידי  על  שבהמשך  עד 
והיה מגיע אליו בכל פעם ומספר לו כל נפשו, ובכל פעם היה רביז"ל 
מגלה לו עצות חדשות, וכך הלך ונתעלה מדרגא לדרגא, עד שהבין 
עולם,  באי  לכל  חדשים  ונתיבות  דרכים  שמגלה  בעולם,  דרך  שיש 
שכולם ממש יוכלו להתקרב להשי"ת כמו הצדיקים הגדולים. ואפילו 
להכניס  בו,  ולהדבק  מהשי"ת  לחשוב  יכולים  יהיו  ביותר  הפחותים 
כל  ולעשות  התורה,  חלקי  לכל  שייך  ולהיות  בתפילה,  הכוחות 

מעשיהם בקדושה גדולה.

ועיקר הגילוי שנתגלה לו, שאפשר לדבר עם ה' ולהשיח ליבו לפניו 
ולבקש ממנו לקיים כל מה שראה אצל הצדיקים, והוא נושא חשוב 

בפני עצמו, ואין כאן המקום להאריך בזה.

ובשביל כך כתב את ספרו הגדול ליקוטי הלכות, שם הוא מגלה  ד[ 
שהעיקר הוא לחפש לא רק איזה התעוררות והתנוצצות בעבודת ה', 
הכשרים,  והמנהיגים  הצדיקים  כל  אצל  למצוא  אפשר  בוודאי  שזה 
אלא העיקר לחפש עצות ודרכים 'למעשה' איך להחזיק מעמד בכל 

להיות  תמיד  החיים,  טרדות  ובזמני  ירידה,  ובזמן  עלייה,  בזמן  מצב, 
דבוק בהשי"ת.

להיות  יכול  שהיה  אף  על  לרביז"ל,  להתבטל  נפשו  מסר  כך  ולשם 
אדמו"ר לעצמו ולעורר לבבות ולהקהיל קהילות להשי"ת, ואם היה 
כך היה מונע מעצמו את כל היסורים והמחלוקות שסבל כל ימי חייו. 
מהגדול  אחד,  כל  לקרב  אפשר  איך  למעשה  באמת  חיפש  הוא  אך 
שבגדולים לגלות לו שעדיין הוא יכול להתקרב ולהתעלות עוד ועוד, 
על אף שכבר זכה להיות מכונה בתואר של 'עובד ה'. וכן לגלות לקטן 
ולהיות דבוק בו, אפילו  יכול להתקרב להשי"ת  שבקטנים שגם הוא 
אם רק לפני כמה רגעים נפל לשאול תחתיות ר"ל. ועל כך מסר נפשו 

בחיבור ספרי רביז"ל ובהאדרת שמו בעולם. 

ה[ אלא שר' נתן הביא כלל ללימוד ספרו ליקוטי הלכות, והוא, שאי 
היום  על  שחושב  מי  רק  עצות,  שם  ולמצוא  בספרו  להבין  אפשר 
האחרון שיצטרך לשכב עם הרגליים אל הדלת. כי בוודאי כל יהודי 
חושב על יום המיתה ועל העולם הבא שלו, אלא שמעדיף להעלים 
הזה,  ליום  כראוי  להתכונן  עצות  שאין  לו  שנדמה  מחמת  מזה,  עין 
מחפש  רק  אם  אדרבא  לפחד,  מה  לו  שאין  נתן  ר'  זועק  כך  ומשום 
האמת הזה ולא מתייאש מהחיפוש הזה, אזי אם יסתכל בספרו יוכל 

למצוא עצות נכונות לנפשו.

     
אדרבא  לחפש?  בכוחך  יש  האם  ששאלת,  לשאלתך  נחזור  וכאן  ו[ 
גדולים  צדיקים  שהיו  המגיד  תלמידי  קודמים  בדורות  אם  ואדרבא, 
ועצומים, הלכו לחפש מנהיג אחר הסתלקות המגיד, הרי שבדורינו 
החשוך אדרבא, החובה מוטלת עלינו יותר ויותר לחפש מי יכול לעזור 

לנו, ולא להתייאש ולומר אי אפשר בדור הזה להיות דבוק בהשי"ת.

מנהיגים  לפסול  פירושו  המנהיג  אחר  החיפוש  אין  שכאמור,  אלא 
אותנו  מכניס  ומי  חדשה,  תקווה  לנו  נותן  מי  לחפש  אלא  אחרים, 
לעבודת ה' באמת, היכן יש עצות להתמודד עם היצר הרע, לא רק 
חן  מתגלה  שאז  הקהילות,  התקהלות  בזמני  להתעורר  כללי  באופן 
מיוחד של עם ישראל וקדושת השבת והמועדים, אלא מי מגלה לנו 

עצות ודרכים שגם בביתנו נהיה מסוגלים לחפש את ה'. 

איך לחפש  היה הרבי שלנו  נתן התלמיד,  והוא אשר אמרנו, שר'  ז[ 
בשביל  החיים  את  להקריב  נכונים  ולהיות  האמת,  את  באמת  תמיד 
האמת הזה, לא באופן חד פעמי, לומר גיליתי את 'שיטת האמת', כי 
אין נכון לומר מצאתי את האמת, כי אין מציאת האמת הכוונה למצוא 
משהו חיצוני, את הקהילה האמיתית ביותר, כי אין כאן חיפוש דווקא 
איך  אישי,  חיפוש  ואמיתי,  ממשי  חיפוש  אלא  שקר,  מול  אמת  של 

היום הזה אזכה להתקרב להשי"ת. 

ולכן גם הזהיר ר' נתן שאחר התקרבות האדם לרביז"ל, יש לו להתמיד 
בספרים ובשמיעת שיעורים וכו', להבין עוד ועוד עצות ודרכים איך 
ולא  והאמיתי,  הגדול  היום  לכבוד  גדולה,  בקדושה  יום  עוד  לעבור 

להתייאש ולומר אני איני יכול במקום הזה וביום הזה וכו'.

ומחמת קוצר הזמן מוכרח אני לסיים, אך אקווה שהבנת את הנקודה 
זה, אם רק  לך את  ויש  נקודה דקה בנפש האדם,  כי הוא  העיקרית, 
תהיה מוכן לצאת מהיאוש והקרירות, להאמין שיש דרך להשתנות 

לקיים מה שכתוב בכל ספרי החסידות.

חזק ואמץ!
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