
פרשתנו טלטלה וסערה. המתח עוד צבור מהשבוע הקודם ועתה 
בא אל שיאו, יוסף הכיר כבר בפרשה שעברה את אחיו אבל הם לא 
הכירוהו, בעיניהם איש מצרי משנה למלך מצרים מתנכר אליהם 
'ויגש',  מלחמה,  בכמעט  פותח  הפרשה  מזימות.  כנגדם  וזומם 
יהודה הולך למלחמה, רגעים לאחר מכן 'ולא יכול יוסף להתאפק... 
ויתן קולו בבכי... אני יוסף העוד אבי חי', המילים שזכורות לכל ילד, 

יוסף מתוודע לאחיו.
        

לצד ההתפתחויות הסוערות הללו קורה משהו שחייבים לתת עליו 
את הדעת, מתחולל כאן מהפך, השליט המצרי המתנכר מתגלה 
כאח האבוד, וברגע זה האשמה מהדהדת בקול גדול, כתב אישום 

מונח על השולחן, איזו בושה! אבל זה לא 
מה שקורה, יוסף הופך את התמונה ואומר 
'אני יוסף', והוא אינו עוצר כאן אלא ממשיך 
ומחליף גם תפקידים כשהוא פותח בשיחת 
מוכריו   - מאחיו  ומבקש  וחיזוק,  תנחומים 
ביותר  הגדולה  הדאגה  תעצבו',  אל  'ועתה 
מיטב  והתגלגל  ונמכר  שהושפל  האח  של 
שנותיו בארץ נוכריה היא שאחיו מתנכריו 
כי  בעיניכם  ייחר  'ואל  חלילה,  ייעצבו  לא 
מכרתם אותי הנה', תעשו לי טובה ורק אל 

תיפלו כעת לעצבות על שמכרתם אותי...

אל תעצבו
'אל תעצבו' היא בעצם  נתן מדגיש בכמה מקומות שבקשת  רבי 
העניין של יוסף בעולם הזה, זו למעשה התגלות של נקודת צדיק, 
האור המיוחד שמזריחים הצדיקים לא רק מבשר שיהיה טוב, הוא 
מגלה גם איך כל הזמן, מהרגע שהגלות החלה ועד לגאולה, הכל 

לא היה אלא מסכת של גאולה בשלבים.
משוכנעים  אתם  לאחיו:  לומר  הצדיק  יוסף  שמבקש  מה  וזה 
אשמה  חשים  אתם  כעת  אליי,  שהתנכרתם  אותי,  שמכרתם 
ונעצבים, אבל אתם מוכרחים להבין שהסיפור שונה לגמרי, אילו 
כאשר  עליי  אתם  שחשבתם  כפי  במצרים  עצמי  רואה  הייתי 
מכרתם אותי, כי אזי מי יודע להיכן הייתי מתגלגל, אבל אף על פי 

שאתם חשבתם עלי רעה, 'אלוקים חשבה לטובה'. 
יוסף אפילו לא מבין מדוע צריך למחול, 'התחת אלוקים אנוכי', 
יש כאן קו מחשבה עקבי: וכי אני יכול לעשות משהו?! וממילא, 
וכי מישהו יכול לעולל לי דבר מה... כל המעברים שעברו עליי, 
אומר יוסף לאחיו, לא היו מבחינתי אלא שליחות אלוקית. 
לא נמכרתי לעבד, אני כאן בשליחות של ה'. לא זרקו אותי 
לבור, ירדתי לשם ברצון ה'. עד כדי כך ברורה ואמתית 
שקוע  כבר  שהוא  יוסף,  אצל  הזו  המחשבה 
לעודד  בניסיונות  וחיזוקים  בתנחומים 
האחים.  של  רוחם  את 

הגילוי של יוסף, כפי שמלמד אותנו רבי נתן, גורם לעצב להסתלק 
כי אין לו עוד מקום. אם הכל מחושבן לטובתי, מה יש לי להתעצב.

הנכאים  באווירת  מופלא  שינוי  מחולל  יוסף',  'אני  המילים  צמד 
להתנחם,  ממאן  אבינו  יעקב  היקיר  בנו  שנעלם  מאז  לו.  שקדמה 
מתגלה,  שיוסף  וברגע  נבלם.  הכל  ממנו,  מסתלקת  הקודש  רוח 
החיים שבים במלא עוזם, האחים נדרשים לחדול מעצב, וגם ותחי 

רוח יעקב אביהם. 
מביך  יוסף  התגלות  מעמד  פשוטו  פי  על  מפליא.  דבר  כאן  קורה 
מאין כמותו, איזו בושה איזו חרפה, אבל גילוי של יוסף לא מביא 
מתבהרת  הספורות  במילותיו  אותה.  מונע  הוא  אדרבה  חרפה 
כל  מאחורי  מושגח,  הכל  הגלות,  תמונת  כל 
לטובה  חשבה  אלוקים  והמזימות  האירועים 
וזה מה שחשוב באמת, אלוקים חשבה לטובה.  

אור הגאולה
ויש כאן הכנה חשובה מאוד לגלות שמתחילה 
החורבן  ולמאורעות  השבוע  למעשה 
ויגש  בפרשת  בטבת.  לעשרה  הקשורות 
עושות שבעים נפשות את צעדיהן הראשונים 
בראש  יורד  יעקב  העתידית,  הגלות  תוך  אל 
בניו למצרים, והתגלות יוסף היא סוג של גילוי 

משיח מוקדם, אור של גאולה. 
מצטערים  אתם  לאחיו:  כביכול  אומר  יוסף 
כעת  נכנסתם  אתם  גם  הנה  אותי,  והגליתם  אותי  שמכרתם 
כדי  לכאן  לבוא  הקדמתי  הכל  בסך  אני  הגלות,  אל  בעקבותיי 
להכשיר את הקרקע וללמד אתכם איך עוברים גלות בלי לשקוע. 
כפי שעברתי אני את כל התלאות ואפילו ישבתי בבור הכלא שתים 
עשרה שנה, גם אתם תוכלו לא לשקוע במצרים ועוד לצאת ברכוש 
גדול. תבינו שגם כאשר הינכם מוקפים בחורשי מזימות וחושבי 
רעה, באירועי גלות ובמזימות, מאחורי כל אלו יש תמיד מחשבה 
אלוקית לטובה, והיא זו שמושכת בחוטים, היא זו שהביאה אתכם 
לכאן. כעת בידכם הבחירה להחליט, להתעצב ולשקוע בגלות או 

להתרומם ולגלות 'כי למחייה שלחני אלוקים'. 
שאני  מההרגשה  שנובעות  להאשמות  תמיד  קשורה  העצבות 
עושה ואני פועל ואני מושך בחוטים, הגלות היא סבך קורי עכביש 
שאדם טווה סביב עצמו במחשבות של עשיתי ולא עשיתי, רציתי 

ולא רציתי, טעיתי ושגיתי או צדקתי וידעתי. 
אבל הגאולה היא התגלות שאומרת לך 'חדל ממחשבותיך כאילו 
והבן שמאחורי כל  ואתה גרמת, פקח עיניים מחדש  אתה עשית 
המזימות והמהלכים שלך ושל אויבך יש רק דבר אחד - אלוקים 
חשבה לטובה', שלחו אותך לכאן למחיה, להחיות עם רב. קום עלה 

מכאן. 

הגלות, לא מה שחשבת

האשמות  היא  העצבות 
שנובעות מההרגשה שאני 
ואני  פועל  ואני  עושה 
והגאולה  בחוטים,  מושך 
היא למצוא שם את השם.

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
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האור של הצדיקים לא רק מבשר שיהיה טוב, הוא גם מספר איך מאז שהגלות החלה כבר התחילה הגאולה שלך להיווצר.

הוא  שבדור,  האמת  הצדיק  ...כי 
עד  בדורו  העולם  כל  את  המקיים 
הסוף, ועליו נאמר "וזרח השמש ובא 
זה זרחה  השמש", עד שלא שקעה שמשו של 
שמשו של הבא אחריו, וכבר דברנו בזה שקודם 
שבא שמואל אחר עלי, כמעט שקעה השמש, 
האור  ונשקע  העולם  נחרב  שכמעט  היינו 
וקיים  השמש  האיר  הנביא  שמואל  אך  לגמרי, 

העולם אחר עלי הכהן. וכן בכל דור. 
וכאשר ראינו בעינינו גם בדור הזה, שאני העני 
והייתי  החכמים,  בין  גדלתי  ימי  כל  והאביון 
כמעט  שבימנו  וידעתי  רגליהם,  בעפר  מתאבק 
כבר נשקע האור הקדוש של הבעש"ט זצ"ל, ועד 
אדמו"ר  של  שמשו  זרחה  שמשו  שקעה  שלא 
הקדוש זצ"ל, מה אומר מה אדבר מה שיש בלבי 

בזה. 
לתשובת  שייכים  אלו  דברים  אין  ולכאורה 
בני  ידעתי  אך  מאד,  המרה  וצעקתך  שאלת 
וכלל הדבר  יותר ממך,  ידעתי מכאוביך  ידעתי, 
לך ולכל כיוצא בך - שאין בידי להשיבכם כלל, 
אחר  ויבקש  שיחתור  מה  כפי  ואחד  אחד  כל  רק 
ימצא  בוודאי  הנ"ל,  הקדושים  חיים  מים  הבארות 
באמתחתי - אמתחת העני והאביון הנרדף מאד 
מאד מכל צד, אשר מחמת זה אמתחתו מלאה 
מלאוה  אשר  הסחבות  ובלואי  וצרורות  עפר 
זרים להסתיר ולהעלים פניני גנזיו - עכ"ז מים 
לא  ונהרות  האהבה  את  לכבות  יוכלו  לא  רבים 
שבעולם  והסתרות  חושך  מיני  וכל  ישטפוה, 
חיים  יוכל להעלים אורות מטמוני אוצרות  לא 
שנתגלה  מה  מהם  נתגלה  כבר  אשר  כאלה, 
צריכים  אתם  עדיין  ועדיין  ז"ל,  הק'  בספריו 
יגיעות לחפור אצלי העני והאביון, ובוודאי תמצאו 

אם תתייגעו.

"בפיך  רק  לסובלם,  שא"א  יגיעות  צריכים  ואין 
יש  בזה  וגם  לעשותו",  ובלבבך 
הרבה לדבר וההכרח לגמור בע"פ. 
נתן מברסלב

כדי לקבל כראוי אורו של רבינו
 צריך לחפש אצל מוהרנ"ת



צדקה, אא

האש שלי תוקד פרק  ס'

התפלות  כל  לנו  וסדרו  הגדולה  כנסת  אנשי  באו  כך,  אחר  וכן 
שיתפלל כל אדם להשם יתברך בשחרית במוסף במנחה וערבית. 

תקנת אנשי כנסת הגדולה

מן  עשה  שמצוות  תפילה,  הלכות  בתחילת  הרמב"ם  כתב  א[ 
אלקיכם',  ה'  את  'ועבדתם  שנאמר  ה'  לפני  להתפלל  התורה 
ודרשו  לבבכם',  בכל  'ולעבדו  שנאמר  כמו  תפילה,  זו  ועבודה 
חז"ל איזהו עבודה שבלב, זהו תפילה. וחיוב המצוה הוא שבכל 
יום יהא אדם מתחנן ומתפלל, על ידי שיגיד שבחו של מקום 
ואחר כך יבקש צרכיו שהוא צריך לו, ואחר כך חוזר ונותן שבח 

והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו.

ותפילה זו היא כל אחד לפי כוחו, שאם הוא רגיל בתפילה ירבה 
בתפילה, ואם אינו יכול יש לו לדבר לפי יכלתו, בכל עת שירצה, 

וכך היה מימות משה רבינו ע"ה עד ימות עזרא.

לקצר  והתחילו  שפתם,  ונתבלבלה  ישראל  שגלו  כיון  אך 
בתפילתם, עמד עזרא ובית דינו ותיקנו להם לישראל את סדר 
מסודרות  שיהיו  מעריב,  מנחה  שחרית  לנו,  הסדורה  התפילה 
סדר  לבד  לבנות  איך  יודע  שאינו  לעילג  אפילו  ישראל,  לכל 

התפילה.

להתפלל על דעת אנשי כנסת הגדולה

גבוה  הקודש  ברוח  נכתבו  לנו,  תקנו  שהם  אלו  ותפילות  ב[ 
וכוונות  עולמות  הרבה  כלולים  שם  ותיבה  תיבה  ובכל  מאוד, 
שתקנו  ממה  אחת  תיבה  לשנות  וחלילה  ויחודים,  גדולות 
ותיבה  תיבה  בכל  שתלויים  והיחודים  הכוונות  וראה  וצא  לנו. 

המודפסות בסידורי האריז"ל והרש"ש וכו'.

בתפילתו  לכוון  אחד  לכל  שיש  מהבעש"ט  מובא  באמת  ולכן 
שתהיה תפילתו על דעת אנשי כנסת הגדולה שתקנו תפילות 
)עיין  התפילות  אלו  בתקנתם  כוונו  שהם  הכוונות  לפי  אלו, 

בעש"ט על התורה פרשת פקודי(.

וצריך לדעת ולזכור שאנשי כנסת הגדולה הם ביררו מאוד את 
הקדושות  ישיבות  בתי  והקימו  החורבן,  לאחר  האמונה  דרכי 
)עיין בליקו"ה  שביררו את כל ההלכות איך להתקרב להשי"ת 
נזיקין ה'(, והם אלו אשר תקנו לנו התפילות, וכפי ההתכוונות 
להתקרב  באמת  נזכה  כך  התפילה,  לפני  הקדושה  לדעתם 

להשי"ת ולהדבק בו על ידי התפילה.

להתחבר לפשטות כוונת התיבות

כנסת  אנשי  לנו  שתקנו  אלו  בתפילות  שיש  הגדול  והפלא  ג[ 
סודות,  הרבה  בה  כלולים  ותיבה  תיבה  שבכל  שאף  הגדולה, 
בכל זאת יש בהם גם הכוונה הפשוטה שכל אחד יכול להתחבר 
להשי"ת דרך אותם התיבות, דיבורים של שבח בגדולת הבורא, 
וכל צרכי בקשות האדם, דעת רפואה ופרנסה וכו'. וכמו שכתב 
הרמב"ם שהם תקנו לנו בתפילת שמונה עשרה י"ב ברכות של 

בקשות שהם אבות לכלליות צרכי האדם.

להשי"ת  להתחבר  לראות  הוא  בתפילה  העבודה  שעיקר  וכיון 
כוונת התיבות,  לכוון את פשטות  יש לאדם להתאמץ  לכן  באמת, 

לדבר בגדולת הבורא לפי מה שהוא משיג את כוונת התיבות 'הגדול 
הגיבור והנורא', באופן שיביא אותו להתחדש בהכרת גדולת הבורא. וכן 

לבקש את צרכיו בפשטות מה שצריך, שעל ידי זה מתחזק אצלו הקשר עם 
הבורא. וכמו שהרחיב רביז"ל בשיחות שבסוף ליקוטי מוהר"ן ובשיחות הר"ן 

שיחה ע"ד וע"ה, שעיקר התפילה הוא בפשיטות להטות אוזן למילים שמוציאים 
מהפה. ורק מי שזכה שהכוונות והסודות יהיו אצלו כפירוש המילות הוא יכול לכוון, 

כי תכלית כל הכוונות הוא להדבק בהשי"ת, ולכן מי שאינו מבין את פירוש הכוונות למעשה 
באופן שמביאו לדביקות הבורא, אל לו לכוון. 

להתעורר לזכור שיש בכל תיבה כוונות

ד[ אלא שאף על פי שאין אנו יודעים לכוון פנימיות כוונתם והסודות שהכניסו ורמזו בכל תיבה )אשר 
וכוונתם(, בכל זאת יש לנו להתעורר לשים לב באופן כללי לפני כל  לכן יש לנו להתפלל על דעתם 
תפילה, שכל תיבה ותיבה שאנו מוציאים מהפה, אינם סתם תיבות, אלא בוודאי יש בהם הרבה סודות 
ובוודאי כל אות ואות עומד ברומו של עולם, כי על ידי שנזכור ענין זה לפני התפילה ובעת התפילה 

עצמה, ממילא נוכל להתעורר להתפלל בכל כוחותינו את מה שאנו כן יכולים. 

על ידי שמשיח לבו לפני ה' יוכל לכוון בתפילה

ה[ והנה פעם אחת היה רביז"ל מדבר עם אחד מבני הנעורים, והיה מחזק אותו מאוד מאוד בהתבודדות 
ושיחה בינו לבין קונו בלשון שמדברים בו, ואמר לו שבמתחילה היה זה עיקר התפילה, שהיה כל אחד 

ר  ב ד מ
מה שבליבו לפני ה', נמצא שמדינא זהו עיקר התפילה, על כן אפילו שעכשו מחוייבים אנו להתפלל 
בתפילות שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, בכל זאת טוב מאוד להאדם להיות רגיל להתפלל לפני השי"ת 

בלשון שמבין בו, כי זה עיקר התפילה, )שיחות הר"ן רכ"ט(.

כי אפילו שבאמת יש הרבה סודות בתפילתם, בכל זאת מחמת ההרגל, יכול האדם לאבד את ההרגש 
בתיבות שלהם, ולכן על ידי שאדם מתחזק להחזיק בעיקר התפילה שהיא השיחה הפרטית שמדבר 
בלשונו להשי"ת, על ידי זה דייקא יהיה יכול לקבל הרגש מחודש בתיבות שאנשי כנסת הגדולה תקנו 
לנו. וכמו שרואים בחוש, שכל מי שמרבה בשיחה בינו לבין קונו בלשון שרגיל בו, הוא יכול בניקל יותר 
להכניס כוחו וכוונתו בפירוש המילות של אנשי כנסת הגדולה, כיון שעורר כבר את הקשר שלו להשי"ת 

בכח דיבורו, וכך המילים המודפסות בסידור כבר לא נעשים אצלו כמצוות אנשים מלומדה. 

רביה"ק קרא את עניינו אש, באמרו "מיין פייערל וועט שוין 
טלוען ביז משיח וועט קומען" )האש שלי תוקד עד ביאת המשיח(.

כי  ד(  )תורה  בלקו"מ  המובא  פי  על  לומר  יש  העניין  ולהבנת 
שרש המלכות הוא אש, שכן התורה נקראת אש, כמו שכתוב 

'הלא כה דברי כאש', והיא שורש מדת המלכות.
היינו כי כידוע בעת שברא השי"ת את עולמו בראו בארבע 
יסודות, אש רוח מים עפר, יסוד העפר הוא המגושם שבכולם 
יותר מהכל, עד  וממשות  כנראה בחוש, שהוא תופס מקום 
שכשרוצים לחפור בו צריך לסלק את העפר מהצדדים ורק 
אז אפשר להכנס, יסוד המים זך ממנו ולכן כשרוצים להכניס 
את היד כבר אפשר בקלות, הרוח זכה ממנו עד שכמעט אינה 
תופסת מקום, אך יסוד האש הוא הזך שביסודות ואינו תופס 
מקום גשמי כלל, כידוע שבמקום שהאש בוערת אין אויר ולא 
שום ממשות.        ופנימיות העניין שכשהשי"ת רצה לברוא 
את עולמו צמצם את אורו הגדול המכונה אור אין סוף שאין 
לנו בו שום הרגשה והשגה, וכך צמצמו צמצום אחר צמצום 
עד שברא ממנו את כל הבריאה, והצמצום הראשון שנגלה 
לעינינו הגשמיות ויש לנו בו השגה הוא יסוד האש, ואחריו 
היסודות  כל  גם  לכן  וגשמיותם,  עוביים  לפי  היסודות  שאר 
אלא  דווקא  למעלה  עולה  אינה  הרוח  ואף  למטה,  יורדים 

לצדדים בעוד שיסוד האש עולה ובוער תמיד כלפי מעלה.
אור  היא  עצמה  התורה  שכן  כאמור,  אש  קרויה  התורה  ולכן 
נורא שעוד קדם לבריאת העולם, וכמובא בזוה"ק )שמות קסא.( 
וברא עלמא, אלא שברוב רחמיו צמצם  באורייתא  בה  אסתכל 
את אורה הגדול עד לעולמנו זה על ידי משה רבינו נאמן ביתו, 
שגם  וכיון  וכדו',  הלכות  פסקי  של  באופן  מתגלית  שכאן  עד 
היא התגלות נוראה מאור אין סוף, אף היא מכונה אש. וכך גם 
כדי להקראות  מידת המלכות מכיון שתכלית הבריאה היא 
מלך, הרי כל הבריאה מוטבע בה מדת המלכות, ולכן שורש 

המלכות ומקורה הוא ביסוד האש.
של  באופן  אליהם  נגלה  אדם  לבני  נגלה  כשהשי"ת  ולכן 
אש  בלפיד  הבתרים  בין  אבינובברית  לאברהם  אש,  להבת 
נגלה  רבינו  למשה  יז(,  טו  פרק  )בראשית  הבתרים  בין  עבר  אשר 
לראשונה בלבת אש מתוך הסנה, במתן תורה 'ומראה כבוד 
יז(,  )שמות פרק כד  ה' כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל' 
ועוד הרבה, שכן כאמור האש היא תחילת הגילוי בה השי"ת 

מתגלה בעולמו, וכממוצע בין הגשמיות והרוחניות.

אמונת צדיקים
רביה"ק מוסיף במאמר זה לבאר כי אף הצדיקים מכונים אש, 
שכן הם עיקר התורה, כמו שאמרו חז"ל )מכות כב:( 'כמה טפשאי 

דקיימא מקמי ס"ת ולא קיימא מקמי צורבא מדרבנן'.
שכן עיקר אמונת צדיקים אינה להאמין שהוא עובד ה' יותר 
ממני ומקיים את מצוותיו בדקדוק יותר מאיתנו, אלא הצדיק 
הוא עניין אחר לגמרי, הוא אש שהוריד אלינו השי"ת מאור 
אין סוף לחיותנו כהיום הזה, ואם אמנם בתחילת דרכו עלה 
כפשוטם  המצוות  קיום  ידי  על  ה'  בית  במעלות  ונתעלה 
ביתר שאת וביתר עז מכל בני העולם )כמסופר בספר שבחי הר"ן 
הרמות  למדרגותיו  זה  כל  ידי  על  שזכה  אחרי  אך  ועוד(, 

כבר כמעט שאינו כבן תמותה כלל ורק נדמה לנו כי הוא 
אדם כערכנו וכמו שאמר רביז"ל )שיחות הר"ן יד( כי נדמה 
שהולך בן אדם עם דקין וכרכשות ואברים כשאר כל 
העולם, ואף על פי כן באמת הוא ענין אחר לגמרי, 

כי איש כשר יקר מאד אשרי לו.
'ולדבקה  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  וכמו 
בו', 'וכי היאך אפשר לו לאדם לעלות 
והלא כבר  ולדבק באש  למרום 
נאמר 'כי ה' אלהיך 

אש אוכלה הוא', אלא הדבק בחכמים ובתלמידיהם ומעלה 
אני עליך כאילו עלית למרום ונטלתה' )ספרי עקב מט(. 

שכן האדם הוא גשמי וכל מהותו ומחשבתו היא גשמיות ואיך 
שייך שיתדבק בהשי"ת שכולו רוחניות, ולכן הרבה מתייאשים 
מכך שכן רואים שככל שינסו לא יצליחו לפרוש מגשמיותם 
עצה  השי"ת  נתן  דבר  של  לאמיתו  אך  ברוחניות,   ולהתדבק 
לכך, התדבק בצדיק שהוא נקי וזך מכך שמץ של עולם הזה, 
עד שכולו רוחניות ויכול כביכול להתדבק בהשי"ת, ומנגד הוא 
עד  בו  להתדבק  לנו  שאפשר  ובממשות,  גשמי  בגוף  מלובש 

שבכוחו אנו יכולים לידבק בהשי"ת כביכול.
לר'  רביז"ל  שאמר  כמו  ראויה,  חכמים  אמונת  היא  זו  ורק 
שם  שהיה  עד  מאד  אליו  מקורב  שהיה  מטעפליק,  מאיר 
כבן בית, ובכל פעם שהיה מגיע היה רבינו מוסר לו את כל 
מפתחות ביתו, ופעם נסע לרבינו עם הרה"ק ר' יוד'ל ובדרך 
כי  הגיב  מאיר  ר'  אך  רביה"ק,  גדולת  בהפלגת  יוד'ל  ר'  דיבר 
הוא אינו מחזיק את רבינו אלא לגדול שבאותו הדור, וכשבאו 
אל רבנו לא קיבל את ר' מאיר בחביבות כדרכו, ואחר כך אמר 

לו "כשאין מאמינים בי, למה נוסעים אלי".
הרי כי אף שהאמין בו שהוא למעלה מכל גדולי דורו דור דעה 
של תלמידי המגיד היה קרוי אצל רבינו 'לא מאמינים בי', ולכן 
גם התבטא כי אין טעם בנסיעה אליו, שכן מהות הצדיק היא 
אינה כפי השגתנו פשוטי עם אלא הצדיק הוא אור אין סוף 

שהשי"ת שתל כאן בעולם, ורק זו היא אמונת חכמים. 

דולה ומשקה
מי שהשיג עניין זה בשלמות היה מוהרנ"ת, אמנם היו לרבינו 
יכול  היה  מהם  אחד  שכל  הדור  מגדולי  מופלגים  תלמידים 
להנהיג עדה בישראל, אך רק מוהרנ"ת הוא שהשיג כי ענינו 
'כשם  רבינו  שאמר  כמו  לגמרי,  אחר  עניין  הוא  רבינו  של 
שהחולקים עלי אינם יודעים ממני כלום, כך המקורבים אלי 

אינם יודעים ממני כלל, רק נתן ונפתלי מעט...'.
שכן מוהרנ"ת התהלך מתחילה בין גדולי הצדיקים שבאותו 
הדור, שימש את גדולי תלמידי המגיד הק' ממעזריטש, ואף 
הא עצמו היה אברך משכמו ומעלה עד שבגיל שלש עשרה 
לקחו חותנו הגאון ר' דוד צבי מגדולי הדור, אך מיד כשהגיע 

לרביה"ק התבטל לפניו לגמרי כידוע.
כמו  רביה"ק  בגדולת  והשגה  בהכרה  והתעלה  עלה  אח"כ  ואף 
כי בעת שהוציאו את רביה"ק מביתו אחר  )ימי מוהרנ''ת סו(  שכתב 
הסתלקותו 'התנוצץ אז בדעתי מה שהתנוצץ גדלת הבורא יתברך 
כידוע  לעצמו',  אפילו  לספר  אפשר  שאי  אז  שבלבי  השעור  כפי 

ומקובל שאז השיג גדולות ונוראות בעניין רביה"ק.
לתלמידיו  הנחיל  אותה  לדורות,  אחריו  זו  אמונה  השאיר  וכך 
משה  לר'  רבינו,  מתלמידי   - בער  ר'  עליו  אמר  כי  עד  אחריו 
ברסלב'ר 'אתם קיבלתם מרבינו ע"י ר' נתן יותר ממה שקיבלתי 
מרבינו בעצמו', ואת אותה אמונה זכינו והעבירו לדורות הבאים.
ללב,  מסור  אלא  ולינתן  ליכתב  מסור  אינו  זה  שדבר  אלא 
הצדיק  בכח  מאמין  שלומינו  מאנשי  אחד  כל  אמנם  שכן 
כמו  שכן  בי',  מאמינים  'כשלא  ח"ו  קרוי  וזה  פעמים  אך 
שרבים מאחינו בית ישראל מאמינים בהשי"ת אך למעשה 
האמונה  שכן  הכיפורים,  יום  צום  את  אלא  שומרים  אינם 
אינה חזקה אצלם כ"כ לעמוד כנגד תאוות העולם, כך הוא 
באמונה בצדיק, אמנם כולנו מאמינים בו ואף על זה אשרינו 
לגדל  עלינו  בצדיק  להכלל  רצוננו  אם  אך  חלקנו',  טוב  מה 
תפילה  ידי  על  בעיקר  וזאת  ויותר.    יותר  זו  אמונה  ולחזק 
והתבודדות, שכן אמנם כמובן הכל תלוי כפי הזיכוך שהאדם 
מכך עצמו בעולם ולפי עבודת ה' בה עסק, אך העיקר על ידי 
יעזרנו  לזה.     לזכות  ובקשה מהשי"ת  ורצונות  השתוקקת 

השי"ת לזכות להאמין בצדיק ולהתדבק בו בתכלית, אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' נתן ליברמנש שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'תחנךנועם השבת

אנשי מעשה בן שלש-עשרה בלבד היה מורנו רבי נתן, כאשר נשא אשה כמנהג אותם ימים. בהיותו כלי 
מלא תורה ויראה, נלקח לחתן על ידי הגאון רבי דוד-צבי אוירבאך מגדולי הרבנים והפוסקים 

באוקראינה. 
ביתו של רבי דוד צבי היה בית שכולו תורה. בין בניו וחתניו הגאונים ניתן למנות את רבי 
מנחם-מנדל לימים אב"ד קרמיניץ, רבי נחמן וואלף ממאניסטריש אבי רבי ישראל מתתיהו 
וגוואדוויץ בעל מחבר ה'אמרי בינה' על השולחן ערוך, הגאון רבי  אוירבאך אב"ד ביסקא 
ליביש מייזלש, הגאון רבי אהרן שמעון אבד״ק יאמפעלי, והגאון רבי חיים צבי מו״צ בק״ק 

קרעמניץ.
אך האחד והמיוחד שבהם היה רבי נתן שטרנהרץ. לאחר נישואיו, המשיך לשקוד בלימודו 
בבית מדרשו של חותנו בעיר שאריגראד, כשהוא מנצל כל רגע פנוי ללימוד התורה ורוכש 
ידיעות רחבות ומעמיקות בש"ס ובכל הפוסקים, ראשונים ואחרונים. בפרט ידועה היתה 
בקיאותו המפליאה ב'תוספות' שבש"ס. חבריו ללימוד בימים ההם, היו הגאון רבי ראוב'לה 

הרב דאודסה והגאון רבי ישעי'ה שור אב"ד יאסי בעל 'כליל תפארת'. 
חותנו של רבי נתן הכיר בתכונות נפשו המיוחדות, במוחו הבהיר והישר, בהתמדתו הרבה 
וצדקותו. הוא הדריך אותו בלימוד פוסקים וספרי שו"ת כדי שיוכל למלא את מקומו ברבנות, 
וכשהוזקק לנסוע מן העיר, היה ממנה אותו במקומו לבכיר הדיינים, למרות שרבי נתן היה 
וכדי  רבנותו,  ממחוז  לו חלק  רצונו למסור  דוד-צבי את  רבי  אחת הביע  צעיר בשנים. לא 

להכשירו לכך היה משוחח עמו שעות ארוכות בתורה ואף הורהו דרך ההוראה. 
המשנה  דברי  את  קודם  לקיים  שרצונו  הדגול  לחותנו  השיב  לבבו,  באמיתת  נתן,  רבי  אך 

באבות "אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם", מעדיף הוא, כך אמר, לא 
להתפרנס מן הרבנות, אלא לפתוח חנות בסיוע אביו הסוחר העשיר. כוונתו היתה, שזוגתו 
תנהל את החנות והוא יעסוק בעבודת הבורא ומפעם לפעם יבוא לנהל את חשבונות החנות. 

אך אביו וחותנו היו בטוחים שאכן בבוא הזמן הוא יקבל את הרבנות.
בעיר  להשתקע  מוהרנ"ת  בדעת  היה  בברסלב,  רבינו  התיישבות  לפני  תקס"ב,  בקיץ 
ברדיטשוב. למרות שחותנו רצה בכל לבו להנחיל לו את כסא רבנותו, לא הסכים לכך רבי 
נתן בשום אופן. הוא לא רצה להשתמש בכתרה של תורה אלא החליט לעבור לברדיטשוב 
כדי להמשיך בעסק אביו שהיה לו שם בית מסחר, ולישב על התורה ועל העבודה כשהוא 

נהנה מיגיע כפיו.
אך רצון ההשגחה העליונה היה להפגיש בין הרב והתלמיד, החכמה והלבנה. לפני שהעתיק 
רבי נתן מגוריו לברדיטשוב, הגיעה אליו הידיעה כי חותנו הגאון רבי דוד צבי מתעתד לבקר 
פני  ולקבל  בעיר  להימצא  כדי  לברדיטשוב,  הנסיעה  את  דחה  חותנו  כבוד  מפני  בנמירוב. 

חותנו. 
והשי"ת מסבב כל הסיבות סובב כך שבואו של חותנו לנמירוב נדחה בגלל סיבות שונות, עד 
לאחר ראש השנה של תקס"ג. וכך ארע שבדיוק באותו פרק זמן שמוהרנ"ת המתין לחמיו 
בנמירוב, הגיע רבינו לגור בברסלב הסמוכה. מאת ה' היתה זאת שמוהרנ"ת יתעכב מעט, 

וההתעכבות שנגרמה בעקיפין על ידי חותנו היתה לטובה ובזכותה נפגשו רבינו ומי שעתיד 
להיות תלמידו המסור והנאמן.

כל השנים לא חדל רבי דוד צבי להשפיע על חתנו רבי נתן בהזדמנויות שונות שיסכים לקבל 
על עצמו את עטרת הרבנות, ובכך לפתור את מצוקתו הכלכלית. היה זה לאחר שבת שירה 
תקס"ה, כשסיפר מוהרנ"ת לרבינו על הלחצים מצד חותנו ושאל לדעתו של הרבי בענין. 
"וכי מדוע לא תאבה לזה"? השיבו רבינו בשאלה, "סע אל חמיך ובקש ממנו שידאג לכסא 
רבנות בשבילך". "פוחד אני מהאחריות הרבה שתוטל עלי לפסוק דיני איסור והיתר, חושש 
אני שמא אטעה חלילה" השיב רבי נתן. "נו", נענה רבינו, "מי אם כן צריך להיות רב, זה שלא 

פוחד?!...".
רבי נתן לא הרפה ושאל: "האם קבלת הרבנות הוא האמת והנכון והראוי עבורי?". "אכן כן", 

השיב רבינו. 
"האם היא האמת לאמיתה?" – הוסיף ושאל רבי נתן. לנוכח שאלתו-זעקתו של התלמיד 

המסור, השיב רבינו: "חפץ אתה באמת לאמיתה? אינך צריך להיות רב!" 
הניסיונות מצד חותנו הגדול של רבי נתן לא פסקו, ולא פעם הוא נחל ביזיונות בשל סרובו, 
ולאחר חג השבועות תקס"ז כשנודע לאביו כי שוב השליך מנגד את הרבנות שהציע לו 

חותנו, לא הניחו להיכנס לביתו.
כל ימיו היתה למוהרנ"ת נחת רוח מכך שלא נטל על עצמו עול רבנות, שאלמלא כן לא היה 

ביכולתו לשמש את רבינו כדבעי ולהפיץ את דעתו הקדושה בעולם.
ליומא דהילולא דמוהרנ"ת זכותו יגן עלינו – עשרה בטבת תר"ה – תשע"ז

'אמת' - ו'אמת לאמתה'

לקראת ההילולא של מורנו הר"ר נתן זיע"א, ננסה לדבר מעט מגודל 
מעלתו מה שזכה, ומגודל ספרו הקדוש ליקוטי הלכות, וכן מגודל 
הסתלקותו, שלא היה דבר פשוט כלל, אלא היו בזה דברים נפלאים 

וסודות גדולים, כפי המבואר במכתב שמתאר את ההסתלקות.

מוהרנ"ת בצעירותו
מוהרנ"ת היה מתחילתו אדם נעלה מאד, הוא היה זריז גדול, 
ותוספות  בש"ס  בקי  היה  כבר  בבחרותו  נפלא.  מח  ובעל 
בגאונות מפליאה, והיה משווה בין כל דברי התוס' בכל הש"ס. 
באוקריינא  ביותר  הגדול  והרב  גדול,  ללמדן  נחשב  היה  הוא 
דינו של  בבית  כדיין  ולאחר כמה שנים התקבל  לקחו לחתן, 

הרה"ק מברדיטשוב זיע"א.
בתחילה היה רחוק מדרך החסידות, אבל נפשו ביקשה את ה' 
לחסידות,  שנתוודע  עד  לחפש,  אותו  שהביא  שכזו,  בלהבה 
ואז זכה להסתופף בצילם של צדיקים גדולים, בתחילה אצל 
הרה"ק מברדיטשוב, ]ואף זכה לכתוב חלק מהספה"ק קדושת 
לוי[, ואח"כ אצל הרה"ק מנעסכיז, והרה"ק מקרעמניץ, ועוד 
שהם  הצדיקים,  אור  בו  להאיר  החל  ואז  גדולים.  צדיקים 

מאירים אור השבת בעולם – אור האמונה.
עד  ועוד,  עוד  לחפש  המשיך  הוא  חיפושו.  תם  לא  בזה  אך 
שהגיע לרבינו. זה היה כאשר הגיעו קדרים לעירו, וסיפרו שיש 
צדיק שלא נותן רק ברכות אלא מדבר עם כל אחד בעבודת 
מאד,  התלהב  כך  ששמע  ברגע  לגמרי.  אותו  ומשנה  השם, 
הוא בירר אצלם ושמע שיש רבי כזה שלוקח כל אחד בידיים, 
מלמד אותו ומוליך אותו בדרך העבודה באמת, לכל אחד לפי 
דרגתו. תיכף ומיד הוא רץ אליו, והתקרב אליו, ואז החל להאיר 

השמש בעולם ע"י הלבנה.
התקרבותו לרבינו

שאמר  וכפי  הבעש"ט,  אור  את  באמת  להבין  זכה  מוהרנ"ת 
עליו הקדושת לוי שהוא יכול להיות "גוטער איד" ]אדמו"ר[, 
ודווקא לכן הוא חיפש דרך איך אפשר להאיר זאת לכל יהודי - 
אפילו לאנשים פשוטים בערבות אוקראינה, שלא ידעו כמעט 
כלום - שגם הם יוכלו לדעת מהשי"ת ולהתקרב אליו, ואת זה 

מצא אצל רבינו. 
באוקראינה  חדשה  נשמה  רואה  שהוא  אמר  בעצמו  רבינו 
שהוא יוכל לקבל ממני את התגלות הדעת. כי רבינו הוא הפלא 
של העולם, אורו מאיר כאור השמש בצהריים, וכל מי שעוסק 
מעומק  ומשתומם  ונבהל  הגדול,  מהאור  מסתנוור  בתורתו, 
הכלים  את  לו  שהיו  מוהרנ"ת  שהגיע  עד  הזה.  הרבי  דברי 
האמיתיים איך להעביר זאת לעולם, באופן שיאיר לכל אדם, 
של  החדש  האור  ע"י  הבעש"ט  אור  את  לעולם  המשיך  וכך 

רבינו, ובזה שינה את כל העולם.
ימיו, לעשות כל החשבונות איך להאיר  וזה היה עבודתו כל 
לכל יהודי, איך להאיר לו שמחה, איך להביא אותו לקבל שבת, 
אותו  להביא  ואיך  רעהו,  אל  איש  כדבר  השי"ת  לפני  ולדבר 
בין  פלא  בדרך  הוא  גניזתו  מקום  ואכן,  טובים.  חיים  לחיות 
קברו של הבעש"ט לקברו של רביה"ק, כי הוא זה שזכה לאחד 
להביא לכולנו את אור הבעש"ט באמת, בדרך שמאיר למעשה 

לכל אחד ע"י האור הנפלא של רביה"ק.

עבודתו הקדושה וספריו הקדושים
מוהרנ"ת כשלעצמו זכה לדרגות נפלאות בעבודת ה', עבודת 
כוחותיו בכל  כל  אין לשער, איך שהיה מכניס  התפילה שלו 
וזאת  לשער,  שאין  ובהתלהבות  הנפש  בכלות  ותיבה,  תיבה 
בכיות  בוכה  שהיה  שלו,  ה'חצות'  עבודת  וכן  ויום,  יום  בכל 
כאלו שאין לשער, וכן לימודיו ושאר ענייני עבודת ה', כמבואר 

באריכות נפלא בהקדמה לספר "עלים לתרופה". 

וכן זכה להשגות גדולות ונפלאות, כפי שרואה כל מי שפותח 
ליקוטי הלכות, איזה גאונות ועמקות מונח בין המילים, וכפי 
עם  הולך  העולם  של  "המח  מקאצק  הרה"ק  עליו  שאמר 

דאשיקל ]קסקט[ פשוט". 
אך עיקר עבודתו ומסירות נפשו היה כדי להאיר אור האמת 
בעולם. שכל יהודי יוכל להתקרב להשי"ת ולחיות חיים טובים 
באור הצדיק. מוהרנ"ת נותן הרגשה לכל אחד שהוא חבר שלו, 
ויורד אליו ומדבר ממש בשפה שלו ולמצב שלו, עד שכל יהודי 

מוצא את עצמו ואת דרכו בהתקרבות לה' ע"י מוהרנ"ת.
כדוגמתו.  בעולם  שאין  ספר  הוא  הלכות"  "ליקוטי  הספר 
עמוקים,  דרכים  בכמה  בתורה  פרשה  כל  מבאר  הוא  כאשר 
בקשר שלם ונפלא. כמו כן הוא מפרש כל משנה וכל הלכה 
וכל  התורה,  סודות  כל  בדבריו  וכולל  וברוחב,  באורך  בשו"ע 
דרכי הבעש"ט, וכל זה על פי דברי רבינו באופן שיאיר לעובדא 

ולמעשה לכל אדם שבעולם אפילו הפשוט ביותר. 
הספר הזה מחיה נפשות ממש, עד שכל מי שזוכה לעסוק בזה - 
אפילו מי שמונח בשאול תחתית - זה תופס אותו, ומאיר לו אור 
נפלא של שעשוע עולם הבא. הספר הזה מכניס כל אחד בדרך 
החיים, בדרך של חיזוק לראות את הטוב שבו, כפי שרבינו מאיר 
לנו, ומשנה אותו לגמרי ומכניס אותו לעבודת השם; לדבר אל 
ה' כדבר איש אל רעהו, ולעסוק בתורה, ולהבין להכניס כוחות 
חיים  ולחיות  מהשי"ת  לדעת  הדעת,  להשגת  ולבא  בתפילה, 

טובים. וכל זה בדרך ששייך לכל נפש, בלי ריבוי אור. 
הקב"ה  של  עדן  ה"גן  שהוא  הלכות,  ליקוטי  של  הפלא  זהו 
בעצמו" )כדברי מוהרנ"ת(, ממש אחד מהפלאות שיש בעולם. 
יש בעולם הרבה ניגונים עם הריקוד שלהם שהעולם עוד לא 

טעם, וכל זה נמצא בספר "ליקוטי הלכות".

הפלא הזה מוסתר מהעולם
למעשה, למרות המתיקות הנפלאה של מוהרנ"ת, והחידוש 
הגדול שאין כמותו בעולם - רוב העולם עוד רחוקים מלטעום 
שיהיה  מוכרח  כזו,  נפלאה  מתנה  כי  פלא,  זה  ואין  מאורו. 
מוסתר, וצריך זכות כדי לגלות את זה, ואז זה משנה את האדם 

ברוחניותו לגמרי ממש.
וכך היה בכל הדורות, שתמיד היה אור התורה מוסתר והיה 
קשה לגלותו, כמש"כ הר"ר אלימלך מליזענסק זי"ע שמעולם 
היה מחלוקת על צדיקים, כי על יוסף הצדיק היה מחלוקת וכן 
על כל הצדיקים, וכן אור הבעש"ט שהפציע בעולם והיה פלא 

והפלא, ועדיין הוא נעלם ונסתר. אך האמת קיימת בעולם. 
מוהרנ"ת בעצמו לא הסתכל על כל זה, וחיפש בכל נפשו את 
האמת עד שזכה להשיג אור הדעת, ומסר נפשו שגם אנחנו 
דרך  לגלות   - חייו  כל  את  הקדיש  הוא  ולזה  מזה,  לידע  נוכל 
צדיק  ע"י  האמת,  על  האדם  של  החיים  את  לבנות  שתוכל 
אמתיות  עצות  ולמצוא  לה',  להתקרב  אפשר  שעי"ז  האמת, 

איך לחיות חיים טובים ואמתיים עם השי"ת. 
עליונות  לדרגות  לעלות  זכה  מוהרנ"ת  דבר,  של  קיצורו 
שהוא  הקדוש,  בספרו  הכניס  זה  כל  ואת  אלוקות,  בהשגות 
בדרך  ולהעלותו  נפש,  כל  לחזק   – מטה  מטה  הכל  מוריד 
וכולנו  ה"רבי",  הוא  שרבינו  גילה  והוא  נפלאים.  צדיקים  של 
שהעבירו  לתלמידיו  האור  את  העביר  וכך  "תלמידים". 
עליה  ולדרים  לארץ  להאיר  אלה,  לימינו  עד  וכו'  לתלמידים 
לחיים  ולהיכנס  זה,  אור  לחפש  שזוכה  מי  ואשרי  ברחמים. 

טובים ומתוקים באור רבינו הקדוש.

סדר הסתלקותו
הצדיקים  כדרך  נורא,  מעמד  היה  מוהרנ"ת  של  הסתלקותו 
הקדושים, והיה ניכר בחוש שאין זה הסתלקות פשוטה כלל, 

אלא היה בזה סודות נפלאים, וכפי שמבואר באריכות במכתב 
שכתבו תלמידיו על הסתלקותו. וננסה לראות מעט מזה.

וזה לשון המכתב )בדילוג(:
מי שאמר לעולמו די יאמר די לצרותינו, המקום ינחמנו וכו'. הוי 
על שברנו כי נשארנו כתורן בראש ההר וכנס על הגבעה, כי ניטל 
מאתנו בחטאינו הדר עוזנו עטרת ראשינו מחמד נפשנו אדמו"ר 
רבי נתן זצ"ל הכ"מ, ביום ו' ערב שבת קדש עשרה בטבת פרשת 

ויגש שעה קודם כניסת שבת קדש. 
והתחלת החלשותו הייתה במוצאי שבת קדש פרשת מקץ, ובשבת 
הקודם, הוא פרשת מקץ, כשנכנס לשלש סעודות לומר תורה, אלו 
הדבורים היו התחלת התורה: אף על פי שזה חרפה לומר כי כל בעל 
ואמר בזה הלשון: איהר  לומר,  כן צריך  פי  זה אף על  דרשן אומר 
זאלט וויסן אז מע וועט זיין א מת און א גוסס, און מע וועט מוזן 
ליגן מיט די פוס צום טיהר ]=דעו כי נהיה מתים, וגוססים, ונהיה 

חייבים לשכב ברגלינו אל הדלת[, ואמר זה במורא גדול.
ואחר ]כך[ אמר התורה )ליקוטי מוהר"ן ח"א, ס"א( חדי רבי שמעון, 
ואחר כך היה בשמחה עד למאד. ובליל שבת הנ"ל אמר תורה על 
המנורה ורקד בעצמו, ואחר שהלך מהשולחן דיבר מענין העבודה 
מרמז  הזה  שהחלום  חלום  ספר  לזה  וקודם  יום-הכיפורים  של 
על הסתלקותו.   ובמוצאי שבת-קודש פרשת מקץ נכנס לשלש 
סעודות ואמר תורה על פרשת מקץ, ובסוף התורה אמר פירוש על 
משנה עשה לך רב וקנה לך חבר, ואמר כך, עשה לך רב ואם אין 
אתה יודע מי הרב  - וקנה לך חבר פירוש תתחבר את עצמך לעט, 
ואמר בזה הלשון: מען דארף זיך מקרב זיין צו איין רבי, און אז סע 

ניט דא קיין רבי, איז מען זיך מחבר צו דער פען.
נחלש  הלילה  ובאמצע  גדולה.  בבכיה  הבדלה  אמר  כך  ואחר 
זאב  רבי  אליו  בא  ב'  וביום  חולשתו  גברה  יום  ובכל  למאד,  עד 
והזהיר  ז"ל  רבנו  של  ראש-השנה  מענין  עמו  ודבר  ליובארסקע 

מאד ליסוע לאומאן על ראש-השנה. 
ובלילה אור ליום ה' אחר תפלת ערבית עמדנו לפניו, אחר כך ספר 
מעשה נורא מהספר שנשרף ואחר כך בא אליו רבי מאיר יהודה 
ואמר לו בזה הלשון: אפלו מען זאל זיין דער ערגסטער בעל עברה 
אביא מען האלט זיך אין רעבן וועט מען בודאי תשובה טאן און 
בעל-העבירה  האדם  יהיה  אם  ]אפילו  תיקון  א  האבן  וועט  מען 
רבי  ]כמו  כזה  ברבי  עצמו  מחזיק  הוא  אם  העיקר,  ביותר,  הגרוע 

נחמן[ הוא בוודאי יעשה תשובה, בוודאי יהיה לו תיקון![.
מ]סיפורי  מעשיות  ב'  לפניו  קרינו  שבת-קדש  ערב  ו'  ליום  ואור 
מעשיות של[ רבנו, מעשה א' וב', וקודם אור היום צוה להביא לו 
מים חמין לעשות לו מרחץ וקודם שהביאו לו המרחץ דבר הרבה 
כמעט כצוואה, וכך אמר, צריכים אתם להחזיק אתכם ביחד באהבה 

גדולה, ואתם אנשים כשרים אלא שאתם שלימזלניקיס. 
מהו  בטבת,  היה  צרות  שלשה  להעולם,  פתאום  אמר  כך  ואחר 
הצרות, ולא זכרו, ואמר הוא בעצמו, בו מת עזרא הסופר ונכתבה 
נו אז עזרא הסופר  יונית ונבקעה העיר. ואמר בזה הלשון:  תורה 
גייט אוועק און טרייף פסול איז זיך מתגבר אזוי פיעל ווי סע היינט 
דא אלפים ורבבות טרייף פסול, נאר איך האף אז איין בלעטיל פון 
ספרי רבנו וועט זיין א תקון אויף אלדינג. נוא זאג איך אייך אן אז 
אייער עובדא זאל זיין איר זאלט דרוקן דיא ספרים, סע זאל זיין 
און  געלט  מיט  שטארק  זיין  זאלט  איהר  חוצה,  מעינותיך  יפוצו 
מיט רצון און מיט טרחא ]נו, כשעזרא הסופר נפטר, והרוע והפסול 
מתגברים כך כמו שהיום, לאלפים ולרבבות, רק אני מקווה שדף 
אחד מספרי רבינו יהיה תיקון על הכל!  ובכן, אני מצווה אתכם, 
שתהיו  ותלמידיו[;  רבינו  ]ספרי  הספרים  בהדפסת  שתעסקו 

חזקים בענין זה בממון, ברצון ובטרחה![ 
ואמר  הכחות,  בכל  והתפלל  ותפלין  בציצית  התלבש  ובבוקר 
סליחות ובשעת קריאת התורה בכה, ואחר כך למד וסיים השולחן 

ערוך גדול, ואמרו לו שילמוד בשולחן ערוך קטן ווארום סע פאר 
אייך איין כח, האט ער זצ"ל גיזאגט זייט איהר מיר ניט אזוי גיטרייא 
]משום שאין לכם כוח, ענה ואמר הוא ז"ל, אל תדאגו לי כל כך[. 

ואמר תהלים.
ואחר כך אמר לנחמן בן עוזר שיתן לו כל טוב, ולא ידע מה הוא 
רוצה, ופירש לו תן לי התנ"ך זהו כל טוב,  ואחר כך אמר שאם יבאו 

שני אנשים לפניו עם כנור וירקדו לפניו בודאי יחיו אותו.
ואמר שלא ישתה עוד אפלו טייא, ואחר ב' שעות אמר לבנו רבי 
שבת  של  שיהיה  רק  שבת  של  הקוכין  לי  וטול  לבית  לך  יצחק 
ז"ל  בעצמו  והוא  דווקא  הכסא  על  שלחן  להציע  וצווה  דווקא, 
רוטב  ומעט  גדול  בדוחק  כזית  ואכל  נרות,  של  הארגז  על  ישב 
ומעט צימעס, ואחר כך אמר שברכת המזון מותר לברך על המטה 
הסמוכה, ובתוך ברכת המזון אמר הרחמן הוא ימשיך לנו קדושת 
ארץ ישראל. און האט גיזאגט איך האב ניט אין זין גיהאט צוא עסין 
נאר סע האט זיך בייא מיר איבער גידרייט אין דער מחשבה ]לא 

חשבתי לאכול, אבל שיניתי מחשבתי[. 
ואחר כך שלח להביא נרות ואמר בזה הלשון: נר שבת ונר יום טוב 
זה תילי תילין  לו על ענין  ונר חנוכה הוא ענין אחד, ואמר שיש 
של הלכות, פלאי פלאות רק אין לי כח. ואחר כך אמר לרבי נחמן 
מטולטשין פסוק זה, לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו, העיקר 

הוא התקשרות לצדיקים. 
וכשבאנו  למקוה,  והלכנו  למקוה,  לילך  אנ"ש  לכל  צוה  כך  ואחר 
מהמקוה התגברה החולאת עד למאד, ואחר כך לא דבר עמנו יותר, 
לסלוח,  המרבה  וחנון  המפיל,  וברכת  יברכך,  שאמר  שמענו  רק 
ערך  היה  הנ"ל  והענין  אחד.  בקדש,  אתה  וברוך  השבת,  ומקדש 
שעה וחצי, והסתלקותו היה ממש בנשיקה תיכף אחר הדלקת נר 
של שבת קדש, ובא לקבורה במוצאי שבת קדש בכבוד גדול עד 
למאד אפלו מהכת המתנגדים, ויותר אין להאריך בכתב כי הרבה 

דברים בזה אשר לא יספיקו כל אילי נביות.
עד כאן לשון המכתב. 

וכל הקורא רואה שהיה כאן מעמד נפלא שכולו רמזים וסודות 
נשגבים. כי כבר קודם הסתלקותו דיבר מזה, והכין עצמו לזה, 
וכן  ותפילה במסירות נפש עד הרגע האחרון.  ועסק בתורה 
ולסיים לכתוב ההלכות שהיה צריך  לומר תורה,  נפשו  מסר 
לכתוב, שהם מרמזים על המשכת אור התורה לדורות הבאים, 
ומסר כמה צוואות והזהרות על עניין הקיבות בראש השנה, 

ובעיקר על עניין ההפצה.
ומה שבכה בהבדלה הוא עניין פלא, כי כל עניינו היה להמשיך 
קדושת שבת – שהוא אור הצדיק – לימות החול, היינו לכל 

אחד מישראל, יהיה איך שיהיה.
סיום  שהוא  משפט  חושן  לסיים  עסק  ההסתלקות  וקודם 
התורה. ולמד בספר תנ"ך וקרא לזה "כל טוב" כי הוא זה שזכה 
לגלות את הנפלאות שיש בכל פסוק בתנ"ך, איך ששייך לכל 

אחד לחיות עם זה חיים טובים.
ונסתלק למעשה בשבת קודש, כי כבר קיבל שבת, והדליקו 
כנ"ל[,  השבת  אור  להמשיך  עבודתו  כל  היה  ]שזה  הנרות 
וטעם ממאכלי שבת במסירות נפש, כי הצדיקים באכילתם 
כל  של  הבירור  עבודת  וכל  אכילתם  כל  העלו  האחרונה 
מתוך  בנשיקה  ונסתלק  גדולים,  סודות  בזה  ויש  חייהם, 

קודש,  שבת  של  ומעריב  שבת  ערב  של  מנחה  תפילת 
ומתוך קריאת שמע במסירות נפש ויישוב הדעת.

אשרי חלקו שזכה לכל זה, ולנו יש הזכות לקבל ממנו 
הדרך שהאיר בעולם, האור של רבינו, שהוא הדרך 

טובים  חיים  לחיות  לזכות  אחד  כל  שיכול 
התורה  וקיום  להשי"ת  בהתקרבות 

כראוי, אמן.



בני הנעורים
לכבוד הילולת מוהרנ"ת – עשרה בטבת

עלהו לא יבול

עשרה בטבת
אכילה ושתיה בליל התענית

הדין  מן  מותר  זה  זמן  לפני  אבל  השחר',  מ'עלות  רק  מתחיל  ושתיה  אכילה  איסור  א. 
לאכול ולשתות )שו"ע תקנ ג. ובסימן תקסד(. אמנם מי שהוא 'בעל נפש' יש לו להחמיר כבר 
ויין, נראה שנכון  מתחילת הלילה )שעה"צ שם ט מהא"ר בשם השל"ה(. אבל לגבי אכילת בשר 
לכל אדם להחמיר כבר מתחילת ליל התענית )כי הפוסקים מחמירים לערוך אז נשואין ושבע ברכות, 

וא"כ כ"ש בזה(.  

ב. אף שאמרנו שמותר לאכול עד עלות השחר - מכל מקום מי שישן 'שינת קבע' וקם 
לפני עלות השחר, אסור לו לאכול שום דבר. ולגבי 'שתיה', הדין כך: מי שרגיל לשתות 
אחר השינה, מותר לו לשתות, אבל מי שאינו רגיל בכך, אם אין לו צורך לזה לא ישתה, 

אבל אם הוא זקוק לזה, יכול לשתות )ראה שו"ע ומשנ"ב סימן תקסד ושעה"צ ז(.
ג. אמנם יש אפשרות לאכול ולשתות אף לאחר השינה, אם עושים 'תנאי' על זה, והיינו 
אבל  שאומרים לפני השינה שרוצים לאכול ולשתות לאחר שיקום מהשינה )שו"ע שם(. 
לפי דברי הזוהר אסור לאכול ולשתות לאחר שינתו )משנ"ב פט כח, שכן נכון להתנהג(. וי"א שאף 
לפי דברי הזוהר מותר לאכול ולשתות בכדי שיוכל לצום קל יותר )שב יעקב א ח, והובא גם 
ו. כה"ח פט לב. כל אלו התירו לאדם חלש בכל  יד. משנ"ב שם. השיב משה  בא"א אופנהיים ובמחצה"ש בסימן פט 

ימות השנה, וא"כ כ"ש בזה(.  

ד. בכל אופן שאמרנו שמותר לו לאכול עד עלות השחר )והיינו כשהתנה כנ"ל או שלא ישן כלל( - 
אין הדבר מותר לגמרי, אלא כשמגיע הזמן של 'חצי שעה' לפני עלות השחר, יש איסור 
אכילה לפני התפילה )משנ"ב פט כז. וגם לפני צום – מהרש"ג ב לד, שכ"מ מהרב בעל התניא. הגרח"ק באש"י 

תשובה פו. אבל בשו"ת בצל החכמה ג נב, כתב שאולי אפשר להקל עד עלוה"ש(. 

'עוגה'  שם(.  )משנ"ב  כביצה  שיעור  עד  רק  לאכול  מותר  'לחם'  אוכלים:  מה  תלוי  אך 
לכתחילה יש להחמיר ולא לאכול אז יותר מכביצה של מיני מזונות )במסגרת השלחן סט ג, 
אסר. וכן משמע במשנ"ב שהשווה ד"ז למנחה, ובסימן רלב לה דימהו לסוכה, ובתרלט טז השווהו כלחם(. ובשעת 

באופן  הרבה  לאכול  שלא  להזהר  יש  אך  מכביצה,  יותר  ולאכול  להקל  אפשר  הדחק 
שיהיה בזה 'שיעור קביעות סעודה' )כי הערוה"ש רלב יח מקיל באכילת ארעי לענין מנחה. וגם י"א שלפני 
צום מותר עד עלוה"ש ממש(. 'תבשיל של מזונות', מותר לאכול הרבה אך שלא יהיה באופן של 

קביעות סעודה )משנ"ב פט כז וכמ"ש בסימן רלב לד(. 'פירות' וכן 'קפה ושאר משקאות שאינם 
משכרים', אפשר לאכול ולשתות כמה שרוצים עד עלות השחר )שם(.  

אבל אם התחילו לאכול לפני החצי שעה שלפני עלות השחר - מותר להמשיך לאכול 
כל דבר עד עלות השחר )שו"ע פט ה(. אבל לאחר עלות השחר, אסור אפילו לטעום בכל 
ימות השנה, ולא התירו אלא באופנים שונים. ואכמ"ל כי בגלל הצום בלאו הכי אסור 

כבר לטעום אז שום דבר.
רחיצה, כביסה, תספורת ונגינה ביום התענית

א. רחיצה. מעיקר הדין מותר להתרחץ ביום התענית. אך 'בעל נפש' יחמיר שלא להתרחץ 
כל גופו במים חמים, אבל מותר להתרחץ כל גופו במים צוננים או פניו ידיו ורגליו בחמים. 

וכן נכון לכל אדם שלא להתרחץ במים חמים וכל שכן בסבון, ובפרט אם הוא לשם תענוג 
בלבד. אך מותר לטבול במקוה חמה, אם אין שוהים במים לתענוג )ראה: משנ"ב תקן ו ושעה"צ ח. 

באר משה ג עז. קנין תורה ז מג. מבית לוי מועדים פד ג ובהערה ג(. 

ב. כביסה, תפירה, תספורת, שטיפת ריצפה – המיקל יש לו על מי לסמוך )הליכות אבן ישראל, י"ז תמוז א, 
לענין תפירה וכבוס. ומש"כ בביה"ל )תקנא ד"ה מר"ח( בשם הא"ר שדינו כמו תשעת הימים, ידוע שהוא טעות במקור הדין וכמ"ש 

בהרבה פוסקים. וכ"מ בהליכות שלמה מועדים יג בארחות הלכה 8-6. אמנם ברוח חיים תקסו ד, אוסר תספורת. ובמב"ל לז הערה ג, מצדד 

להחמיר כט' הימים. אך 'שטיפה' נראה שאין להחמיר כלל, דבלא"ה הוא רק מנהג אף בט' הימים(.

ג. נגינה – אין לנגן בכלי זמר ואין לרקוד )קיצור שו"ע קכב א. מב"ל שם. ובשו"ת אבן ישראל ז כח, שיש לאסור ריקודים ואפילו בלילה. 
וא"כ כ"ש כלי זמר(. 

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

ישמח לב מבקשי ה'

ניתן לשמוע שיעורים 
בתורת רביה”ק ב’קול הדף’ 

02-6400000
 072-2640000

קוד מהיר לתורת ברסלב: 
121292

"הבטחתי אלף ש"ח ל'עלה 
לתרופה' אם יהיה נס והשיפוץ 
בביתי לא יעלה יותר מהסכום 
עד  שיגמר  וכן  שהקצבנו, 

תאריך מסויים, 
ונושעתי שלא כדרך הטבע".

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 2.30 אחה"צ(

"ר' נתן", כאילו  א[ מרגלא בפומיה דאנשי לכנות את מוהרנ"ת בשם 

היה איזה אדם ששימש הרבה את רביז"ל, שבא סתם כך לחזק אותנו. 

ובאמת היה מן הראוי לכנותו בתארים ושבחים לאין ערוך, כי אין לנו 

כלל השגה מיהו ר' נתן. וכל כך מוסתר אורו הגדול, עד שאפילו אצלנו 

הוא נשאר בכינוי הפשוט הזה: "ר' נתן!", וכמו שרביז"ל העיד שר' נתן 

מחזיק עצמו כ'שטיק בלאטע' – חתיכת בוץ.

והנה לדבר בשבחו של מוהרנ"ת לא שייך במסגרת זו, כי הרבה אנפין 

יש בו, ועיקר העיקרים מה שיש לדבר ממנו איך שביטל עצמו לגמרי 

לרביז"ל, על אף כל גדולתו, עד שאין זוכרים ממנו בעצמו כי אם את 

השם 'ר' נתן!'. 

ב[ אבל בכל זאת נזכיר נקודה אחת בשביל להתעורר ללימוד ספריו 

שרביז"ל  ואמר,  עצמו,  על  אחת  פעם  התבטא  נתן  ר'  כי  הקדושים.  

יום  הוא  שלו  הענין  הוא,  ואילו  השנה,  ראש  את  במתנה  קיבל 

הכיפורים. ולפני הסתלקותו חזר ואמר כמה וכמה פעמים את התיבות 

'חנון המרבה לסלוח', כי זה היה כל ענינו, ללמד לאדם את הדרך איך 

אור  ויום,  יום  לכל  הכיפורים  יום  של  הקדוש  היום  קדושת  להמשיך 

של התחדשות ומחילת עוונות. ורמז נפלא יש בזה ששמו 'נתן' עולה 

במספר 'חנון המרבה לסלוח'.

לגלות  כדי  היה  הבריאה  שכל  האריז"ל  שכתב  מה  ידוע  הנה  כי  ג[ 

רחמנותו יתברך בעולם, וזה היה כל תכלית הבריאה, אשר לכן צמצם 

עצמו השי"ת להיות מציאות של חלל הפנוי וכו', בשביל שאנו נמתיק 

הדין הזה, ונגלה רחמנותו של השי"ת.

וזה היה כלל הסוד של מוהרנ"ת, כי הוא סיים לגלות רחמנותו יתברך, 

ביותר, שגם אדם שעבר על כל התורה כמה  עד למקומות הנמוכים 

איזה  לשבור  פעמים  אלפי  להתחדש  שניסה  ואדם  פעמים,  וכמה 

יש  כי  להתחדש,  יכול  יהיה  הוא  גם  איך  בידו,  עלתה  ולא  תאווה 

רחמנות של השי"ת גם עליו.

ד[ ולמעשה זה היה אורו של רביז"ל, אלא שלא כולם הבינו זאת, כי אף 

שהיו אצל רביז"ל תלמידים גדולים מאוד, שרפים אנשי מעלה, שכל 

אחד בפני עצמו היה יכול להנהיג עדה גדולה, בכל זאת רביז"ל בעצמו 

העיד על ר' נתן שהוא השיג את עומק נקודת ענינו יותר מכולם. עד 

מרביז"ל  יודעים  נתן  ר'  שתלמידי  העידו,  רביז"ל  תלמידי  שאפילו 

יותר ממה שהם בעצמם יודעים מרביז"ל.

וידוע שיחתו של רביז"ל: נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת 

היתה כוונתי, רציתי שתהיו כמו חיות הנוהמות ביער וכו'. ואכן ר' 

נתן הקים תלמידים כאלו, שתלמידים אלו עשו עוד תלמידים 

שהלכו בדרך הזאת, לחתור ולחפש עוד ועוד את השי"ת 

זאת  וכל  בעלייה.  והן  בירידה,  הן  שהוא,  מצב  מכל 

בזכות שהכניס בהם הלימוד הקדוש הזה, איך 

בכל  יתברך  רחמנותו  גדולת  לגלות 

ורגע  עת 

ולכל מקום ולכל מצב.

אור  את  ולגלות  להוריד  שיכול  רביז"ל,  של  הכח  את  השיג  הוא  כי 

השי"ת למקומות הפחותים ביותר, עד שכל העולם יהיו יכולים להיות 

דבוקים בהשי"ת.

'ליקוטי הלכות' שהוא  כל מי שנוגע בספרו הקדוש  וכמו שרואה  ה[ 

ספר פלאי ביותר, אשר אפילו רק מצד הגאונות שמתגלה בו, אפשר 

להתפעל. אבל עיקר החידוש שלו איך שמבאר הכל באופן, שאפילו 

מהמקום  אותו  ולהרים  ה',  לעבודת  נפלאות  עצות  להוציא  יוכל  נער 

הנמוך ביותר.

הלומד.  מח  את  לגמרי  לשנות  שיכול  כזה,  כח  שלו  בספרים  ויש 

סוג  וענין,  מצב  לכל  עצות  גילוי  אלא  בעלמא,  דרושים  אלו  אין  כי 

לספריו  המקורב  שכל  עד  העולם,  כל  על  מחודשת  הסתכלות  של 

הזרוק  ואם,  מאב  יתום  הוא  כאילו  שמרגיש  להעיד  יוכל  הקדושים, 

באשפה, והנה הגיע אדם ואספו לביתו, וגדלו ודאג לכל צרכיו.

הם  שגילה,  והסליחה  הרחמנות  דיבורי  כאילו  בו  זלזלו  אשר  ויש  ו[ 

רק לשבורי לב, חוטאים ופושעים, אך מי שיביט בעין האמת בספריו, 

וכן מי שיתבונן מי היו תלמידיו, יבין שר' נתן הכניס באנשיו סוג של 

מספיק  ואין  פרסום,  או  יישות  לאיזה  לבוא  חפצים  שאינם  אמת, 

להם להרגיש שנראים יפה והגיעו לאיזה דרגא בעבודת ה'. כי הכניס 

עומדים  אנו  רגע  ובכל  מהר,  עובר  שהעולם  הזכרון  את  תמיד  בהם 

לפני ה', וממילא כל המחשבות נתונות רק איך לרצות את ה' ולעורר 

סליחתו ואהבתו אליו. ולכן היה צריך לשפוך כל כך הרבה דיבורים של 

התחזקות המשיבים את הנפש, בשביל לגלות לאדם איך לא להתייאש 

משום דרגא בעבודת ה', ואיך תמיד לייחל לה', כי רחמנותו יתברך הוא 

לאין חקר.

את  שזוכר  מי  רק  בספרו,  להבין  אפשר  שאי  אמר,  עצמו  הוא  וגם 

שמחפש  ומי  הדלת,  אל  הרגליים  עם  ישכב  בו  האמיתית  המציאות 

יוכל  ה',  מעבודת  לגמרי  רחוק  שהוא  אפילו  אזי  הרגע,  לאותו  עצה 

ה'  עובדי  מחיים  שלו  הדיבורים  ולכן  בספריו.  לנפשו  מרגוע  למצוא 

גדולים כמו אנשים הפשוטים ביותר.

לשון  לו  היה  תלמידיו,  גדול  שהיה  ז"ל  מטולטשין  נחמן  ר'  והנה  ז[ 

לימודים, וידוע היה בדרשותיו הנפלאים שהיו מתוקים מדבש, והיה 

ודרכו היה לקשר כל המדרשים ואגדות  ודורש,  מסתובב מעיר לעיר 

חז"ל לדרכי רביז"ל. ושאלו אותו, מנין לך כאלו דרכים ועצות נפלאות 

לעבודת ה', והשיב להם: 'כל הדבורים האלו נמצאים מונחים בבוידעם 

)עליית גג( בעיר ברסלב!'.

כי מחמת שלא היה לו ממון להדפיס כתבי מוהרנ"ת, לכן היו מונחים 

בעליית הבית, וכך הצליח לאסוף כסף להדפסת הספרים הקדושים. 

וכמה צריכים אנו להתעורר ממעשה זה, לבל יהיו ספריו של מוהרנ"ת 

מונחים בבוידעם שלנו עצמנו...

'חדלו לכם מלהיות עניים שובו אל אוצרותיכם'
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הר"ר פינחס צ'צ'יק הי"ו - ירושלים
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