
אנ"ש

בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  שברא  מה  "כל 
הנקרא  כל  שנאמר  לכבודו,  אלא  בראו  לא 
בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו" 

)אבות ו, יב(.

חז"ל אומרים במאמר זה שתכלית הבריאה 
כולה, כל דומם צומח חי ומדבר, כל אלו לא 
להביא  כדי  זו  תכלית  בשביל  אלא  נבראו 
העולם  את  ברא  זו  לסיבה  השי"ת,  לכבוד 
ואת  ארץ  יכסה  אשר  החושך  את  השפל, 
אלא  נברא  לא  הכל  ברעהו  איש  מלחמות 
מזה  כבוד  לפניו  שיעלה  כדי  זו,  לתכלית 
כזה, מעומק חושך  העולם, שממקום שפל 
שמו  ויפאר את  מחומר  יבוא קרוץ  ואפילה 

הגדול.

על  אותו  וימליכו  שיפארו  שבשביל  ומובן 
כל הבריאה לשם כך ברא את עמו ישראל, 
מכל  ורוממנו  עם  מכל  בנו  בחר  זה  בשביל 
לשון כדי שנמליך אותו עלינו ונחלוק לו כבוד 
הם  ישראל  בני  שהרי  העולם,  זה  מחשכות 
המלכים,  מלכי  מלך  של  הכבוד  לבושי  הם 
ובהם הוא מתכבד ומתפאר בכל העולמות, 
כמו שאמר הנביא )ישעיה מט, ג( 'ויאמר לי 

עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר'.

אחד  כל  ומעלה  זוכה  הזה  הכבוד  את 
מישראל בעצם האמונה הפשוטה, בירושה 
בני  מאמינים  ואנו  מאבותינו,  שקיבלנו 
ומכירים  מודים  וכולנו  בהשי"ת  מאמינים 
כי 'הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו', 
בארץ  אחד  גוי  שיש  כבודו,  עיקר  זהו 
וזהו  משלה,  בכל  כי  במלכותו  המכיר 
שהם  הארצות  גויי  כל  על  ומעלתינו  יחוסנו 
להיות  ה'  בחר  ובנו  וריק,  להבל  משתחוים 
'בנים אתם לה'  וקרא עלינו  לו לעם סגולה, 

אלקיכם'.

וכך בכל מעשה של קבלת עול מלכותו ית' 
אנו ממליכים אותו עלינו ומגלים את כבודו 
בכל  רצונו,  לעשות  היצר  כפיית  בכל  ית', 
מכריזים  אנו  הרי  ותפילה  תורה  של  דיבור 
אנו  וכך  אדוננו',  ואתה  עמך  'אנו  וקוראים 

מעלים ומגלים את מלכותו בעולם.

בטוב  שרויים  ישראל  שבני  ככל  וכך, 
העולם  כל  בעיני  מכובדים  ובטח,  בהשקט 
כך  הרי  ולשלום  טובים  לחיים  ונחתמים 
נתעלה ונתייקר שמו ית' יותר ויותר, בהיות 
שמו הגדול והקדוש נקרא עלינו בניו אהוביו 
)וכמו שדרשו חז"ל עה"פ 'כי קללת אלקים 

תלוי' והובא בפירש"י דברים כא, כג(.

עיקר העלאת הכבוד בראש השנה

אמנם עיקר העלאת הכבוד הוא ביום ראש 
על  יושב  והנורא  הגדול  ה'  שבו  השנה, 
לפניו  יעברו  עולם  באי  וכל  מלכותו  כסא 
טז.(  )ר"ה  חז"ל  שאמרו  כמו  מרון,  כבני 
כדי  וכו'  מלכיות  השנה  בראש  לפני  אמרו 
בחוש  רואים  אנו  ולכן  עליכם,  שתמליכוני 
זה  ביום  מתעוררת  המלכות  שהרגשת 
מתקבצים  וכולם  מאד,  הרחוקים  בלב  אף 
להריע למלך מלכי המלכים באמונה שלמה.

וטעם הדבר הוא ע"פ המובא בספה"ק שבכל 
שנה ושנה ביום הזה כל העולם נברא מחדש 
)שער הכוונות הקדמה לדרושי ר"ה( ומאחר 
שכאמור כל סיבת הבריאה היא לשם גילוי 
כבודו ית', הן כלל הבריאה והן בריאת האדם 
לכן  יתברך,  כבודו  למען  היה  הכל  בפרט, 
ביום הזה יום ראש השנה הוא היום שבו אנו 
כל  על  להמליכו  המלכות  מידת  את  בונים 
העולם, וביותר על ידי האמונה הק' ששרשה 
במידת המלכות, שאנו מאמינים שהוא ברא 

את העולם, וזהו עיקר כבודו ותפארתו, שיש 
עליהם  אותו  ממליכים  שכולם  בעולם  עם 

באחדות אחד.

בדרכי  ההולכים  אצל  מקובל  זה  ביום  לכן 
לבוא  הק'  הבעש"ט  תלמידי  הצדיקים 
המגלים  הצדיקים  כנפי  בצל  יחד  להתאסף 
ההולכים  ובפרט  ית',  מלכותו  כבוד  ביותר 
אליו  לבוא  מאד  שהזהיר  הק'  רבינו  בתורת 
בימים אלו, לפי שבכל פסיעה שאנו פוסעים 
שהיא  הבריאה  בתכלית  נכללים  אנו  אליו 
חז"ל  שאמרו  כמו  ישראל,  נפשות  שורש 
)עיי"ש  תחילה'  במחשבה  עלה  'ישראל 

במאמר(.

ושוב,  שוב  זה  על  והזהיר  רבינו  צווה  לכן 
לאחר  הן  חיותו  בחיים  הן  אצלו  להתאסף 
יחסר  לא  השנה,  ראש  בימי  הסתלקותו 
נקודת  מתוך  יחד  עמו  שנתקשר  איש, 
מלכיות  לפניו  נקרא  וכך  שבנפש,  האמת 
כל  ועל  עלינו  השי"ת  את  להמליך  כדי 
יעלה  וכך  מלך,  בתרועת  ולהכתירו  העולם 
שם(,  )ר"ה  חז"ל  שאמרו  כמו  לפניו  זכרוננו 
שנזכה לפעול רחמי השי"ת שיזכרנו לחיים 
טובים, חיים שנכיר בכבודו ית', שנזכור את 
העולם,  לזה  נשלחנו  שלשמה  השליחות 
דיבור  מחשבה  בכל  עלינו  אותו  ושנמליך 
ובפרט בדרכי  ומעשה באור פני מלך חיים, 
לעמוד  בכוחנו  יש  שכך  הנכוחות  עצותיו 

בקשרי המלחמה להמליכו ולייחדו.

עול  תחת  שעה  חיי  אינם  הם  כאלו  חיים 
זה  ביום  וישועה,  גאולה  חיי  אלא  גלויות 
שלשה ספרים פתוחים לפניו ואנו מבקשים 
וישועה,  גאולה  ספר   - החיים  בספר  כתבנו 
הן גאולה הכללית והן גאולה פרטית גאולת 
הנפש, חיים שבהם מתגלה לנו כבוד השי"ת 

מלוך על כל העולם כולו בכבודך

גליון

א
ראש השנה תשע"ח
אנ"ש

גליון התאחדות קהילות החסידים של אנ"ש 
המתאספים יחד ללכת בדרך הכבושה של רביה"ק מוהר"ן

שע"י חבורת 'אנ"ש הפשוטים' 

הר"ן  )שיחות  וועלט'  דיא  שענער  היינט  פירט  אייבערשטער  'דער 
השלישית  השנה  בפתח  בעמדנו  להשי"ת  תהילה  מלא  פינו  שז( 
אשר  המקורבים  החסידים  אנ"ש  המוני  של  המופלאה  להתלכדות 
נתכנסו במסגרת 'האספו', וזכו להתוועד בהרבה חבורות של מבקשי 
אמת אשר חשקה נפשם לקיים עצת רביה"ק ולקבל את דעתו בדרך 
המסורה לנו מפי מעתיקי השמועה מדור דור, ועתה אנו זוכים לקיים 
זה השנה השלישית את סדרי תפלות ראש השנה במנין הקדוש 'אנ"ש 
העולים  אנ"ש  אלפי  רבבות  של  הקדוש  הקיבוץ  בכלל  הפשוטים' 
עולה  מספרם  אשר  תבל,  קצוי  מכל  ברננה  הקדוש  לציון  אומנה 

באלפים רבים משנה לשנה.

אשר  הכבושה  הדרך  רצ"א(,  )חיי"מ  וועגן'  די  פון  לעכטיקייט  'דאס 
על  הדרך  את  סוללת  הרועים  משכנות  על  הצאן  בעקבי  לילך  זכינו 
כל צעד ושעל באורחות חייו של מבקש האמת, מדריכה אותו בכל 
פרט ופרט בחייו הרוחניים והגשמיים, פותחת את ליבו בנועם התורה 
והתפילה ברון שיר ושבח, מעמידה אותו ואת ביתו באור יקרות לחזות 
בנועם ה', מבססת את הגדרות להצלחת חינוך הבנים, מציבה יסודות 
איתנים של שיקול הדעת בין אדם למקום ובין אדם לחבירו, ומביאה 
מאיר  רביה"ק  אשר  הקדושה  להשראת  לזכות  הטוב  לתכלית  אותו 
בנפשותינו, כפי אשר בעינינו זכינו לראות את ה'חן והפאר והיופי' של 
הוותיקים  שלומינו  אנשי  חסידי  של  פניהם  על  נסוך  האמת,  הצדיק 
יוקדת  דביקות  של  אחת  חטיבה  היו  חייהם  כל  אשר  שלפנינו,  בדור 
ניגוניה  גדריה,  אוצרותיה,  החסידות,  דרכי  מתיקות  בנועם  ומאירה 

ומנהגיה הקדושים כפי שהדריכנו הנחל נובע מקור חכמה.   

הבוערת  האש  אכן  רכט(,  )חיי"מ  טלואין'  שוין  וועט  פייעריל  'מיין 
בלבבות אלפי אנ"ש מקהילות החסידים הולכת וגוברת, ורק בשנתיים 
קהילות  להתאחדות  משפחות  מאלף  למעלה  הצטרפו  האחרונות 
החסידים של אנ"ש, הברכה העל טבעית בכוחו של אותו זקן דקדושה 
הקדושות  הפעולות  רוב  כי  העובדה  לאור  במיוחד  וגוברת  הולכת 
נערכות הרחק מעין כל רואה כפי שהעידו חז"ל אין הברכה שורה אלא 

בדבר הסמוי מן העין.

יג(, רבים אומרים מי יראנו  'דאס הארץ בענקט צום קוואל' )סיפו"מ 
שיתן  בגליון  השורות  ללכד  גובר  שהצימאון  ועידנים  עידן  וזה  טוב, 
שהיא  האמת  נקודת  את  ולברר  ללבן  החסידים,  להתאחדות  ביטוי 
מרפא לנפש ונצרכת כל כך לדורנו באשר מבלעדיה אין עצה לשרוד 
את מהמורי החיים בדור עקבתא דמשיחא. אך דא עקא לגודל דקות 
היא עד למאוד המשימה להצליח בהגדרה המדויקת  הדברים קשה 
זיז כלשהו, מה גם כי בדברים המסורים ללב  של הדברים ללא שינוי 
קלה  סטיה  גם  וכי  גליון,  עלי  ההרגשים  את  לצמצם  ניתן  לא  בוער 
מהבנת הדברים יכולה להתפרש כזלזול חלילה בזולת אשר הוא מנוגד 
מעיקרו לכל דרך התורה ודרך החסידות, שעיקרם להיות זהיר בכבוד 
כל אדם ולקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך שהיא כל התורה כולה על 
רגל אחת )שבת לא:(, אך נקודת האמת זועקת ומבקשת לקבל את 
המענה הראוי, ולמטרה זו נועד גליון זה לאחד את לבבות מבקשי ה' 
המאוגדים יחדיו בצילו של "האספו", ולכל דורש אמת מכלל קהילות 
אנ"ש אשר נפשם שוקקה להתאחד בכלליות החסידים למצוא חיים 
קבלו  אשר  אנ"ש  זקני  דרכנו  מורי  בהם  חיו  אשר  ומתוקים  טובים 
חיותם מאור האורות של הצדיק האמת איש מפי איש עד לדורנו זה. 

של  בספרן  טובים  לחיים  ולהיחתם  להיכתב  ומתוקה  טובה  שנה 
צדיקים וחסידים אנשי שלומנו.

דבר המערכת

אמר: ''על כל אחד ואחד מאנשי שלומנו אומר השם יתברך: ישראל אשר בך אתפאר"



אנ"ש

תחילת ההתקרבות של מוהרנ"ת לרביה"ק
רבינו ישב בשיחה עם שני מקורביו החדשים מוהרנ”ת ור’ נפתלי, ותוך כדי כך סיפר 

להם שלושה סיפורים, ובהם הדרכה לתחילת הדרך החדשה, כיצד להתייחס אליו, 
בכדי שהקשר בין הרב לתלמיד שרבינו כה השתוקק לו, יהיה בשלמות---

סיפור ראשון: לשים לב לדיבורי הצדיק 
ורבינו סיפר: אל הרה”ק רבי מרדכי מנשכיז נכנס פעם אחד מחסידיו, והשיח לפניו 
את צרותיו ומצוקותיו, ובמיוחד על מצב פרנסתו שהוא בכי רע, עד שאין בידו לשלם 
כי הבית  ונענה ואמר: “חפץ אנכי  אפילו את שכר דירתו. הצדיק שמע את דבריו 

שאתה דר בו, יהיה בבעלותך!”
אותו חסיד התגורר במבנה ששם היו דירות רבות, ואף בית מלון היה שם.

כאשר שב החסיד לביתו, נודע לו כי בעל הבית של המבנה נפטר, וכי הבנין עבר 
ליורשיו. אולם לגודל הפלא; מאותו יום שעבר הבית לבעלים אחרים, סרה הברכה 

ממנו. 
לא עבר זמן רב ובאיזור פשטו שמועות כי רוחות רעות קבעו להם למשכן את הבית 
הזה, ומי שקנה שם דירה מת בחטף. עקב כך לא ההין שום איש לקנות שם דירה 
למגוריו. כמו כן נסגר בית המלון, מחמת הפחד שאחז באורחים להתאכסן שם. ואף 
מעט השכנים שנותרו עדיין בבנין, עזבוהו, והבנין נשאר שומם. בעליו רצו בכל לב 
להפטר ממנו ולמכרו, אך קונה אין. ולכן ירד ערכו פלאים, עד שהוצע למכירה במחיר 

זעום מאד.
אץ החסיד לקנות את הבנין, על פי ציווי רבו, ואכן כל הבנין עבר לבעלותו.

והנה אך עבר הבית לרשותו, שבה ההצלחה להאיר פנים. אנשים החלו פוקדים את 
הבית כדי לקנות לעצמם שם דירה, וכן בית המלון החל שוב לשקוק חיים, והחסיד 

דנן התעשר עושר רב.
כעבור זמן, נסע החסיד כהרגלו לרבו ר’ מרדכי ושהה שם איזה זמן. טרם נסיעתו 
חזרה לביתו, נכנס לקבל ברכת פרידה. לפי תשובתו של הרבי הבין החסיד כי עדיין לא 
הגיע הזמן לשוב הביתה, ומן הראוי שישאר עוד במקום. מבלי לשאול שאלות נשאר 
עוד כמה ימים אצל הצדיק. ושוב חזר הדבר, בעת שהלך לקבל ברכת פרידה רימז לו 
הצדיק שלא יעזוב את המקום. החסיד החל לחשוש שמשהו כאן אינו כשורה, אולי 
לא טוב עבורו לדור באותו בנין שקנה, שכבר היה מקום מועד לפורענות. וכחסיד 
החדור על אמונת צדיקים תמימה, נשאר שם בהחלטה ברורה שלא יסע מן המקום 
עד שהצדיק יאשר לו את הנסיעה בלשון ברורה. הדבר חזר ונשנה שוב ושוב. ולבסוף 

יצא שהחסיד נשאר בצל קורת הרבי שלוש עשרה שנים רצופות!...
רבינו אף סיפר, שכאשר חזר מארץ ישראל וביקר אצל הצדיק ר’ מרדכי מנשכיז, 

פגש באותו יהודי היושב עדיין בבית רבו על-פי ציוויו.
ואז, חמישה ימים לאחר שעזב רבינו את ביתו של ר’ מרדכי מנשכיז, נסתלק הצדיק 
לבית עולמו. כיון שכך, נמלך אותו חסיד בדעתו ושב לביתו. ולמרבית הפלא מיד 

בחזרו נסתלק ומת...
ור’ נפתלי, שישימו היטב לבם לכל דיבור  זה, רצה רבינו לרמוז למוהרנ”ת  בסיפור 
יוכל לעמוד על  ודיבור טמונים ענינים נעלים, אשר מי  היוצא מפיו, כי בכל דיבור 

ערכם ומהותם.

סיפור שני: הפוך בה והפוך בה... 
ושוב סיפר רבינו, על תלמיד אחד של הרה”ק בעל התניא, שאמר שמונה שנים תורה 

על ענין אחד ששמע מפי רבו...
משמעות הדברים הובנו היטב למוהרנ”ת: שיראה לחדש בתורתו של רבינו, הפוך בה 

והפוך בה.

סיפור שלישי: יודע מחשבות 
ורבינו שב וסיפר בשלישית:

הרה”ק ר’ מיכל המגיד מזלאטשוב זיע”א, היה מגדולי תלמידי הבעל שם טוב.
כאשר נכנס המגיד מזלאטשוב לראשונה אל הבעש”ט, נפלה עליו יראה גדולה עד 
מאד, שכמעט לא יכל לעמוד על עמדו. אולם לא עבר זמן רב, ור’ מיכל התרגל מעט 

לשהות במחיצתו, והיראה פחתה מעט, מחמת ההרגל.
הדבר הטריד מאד את דעתו של ר’ מיכל, שהיראה מפני רבו נחלשה אצלו במעט. 
ובעת עמדו לפני הבעש”ט חשב בעצמו אולי הסיבה לדבר היא בהיותו עם הארץ, 
כמו שאמרו חז”ל: )סנהדרין נב:( עם הארץ בתחילה דומה עליו ככלי זהב, ואחר כך 

ככלי חרס וכו’. 
עודו מהרהר בדברי הגמרא, תפסו הבעש”ט וקרא אליו:

“מיכל’ע וכי אתה עם האר’’ץ?!...”
ברגע זה נשתומם מאד מוהרנ”ת. כי גם בדעת מוהרנ”ת עלו אותן מחשבות שעלו 

בלבו של ר’ מיכל’ע, ורבינו אחז בו, והדגיש: מיכל’ע וכי אתה עם הארץ?!...

מוהרנ”ת נוכח עתה בעליל כי רבינו קורא את מחשבותיו, וכי הכל גלוי וידוע לפניו...
לילה  כל  ללמוד  לו  הציע  לבסוף  הועילו.  ולא  עשאן  כי  לו  טען  כולם  ועל  עצות 
בספה״ק ‘ליקוטי מוהר״ן׳, בהטעימו – “למרות שיפריעוך מכך ויצרו לך״. וכן עשה 

הלה – והועיל לו.
)כוכבי אור - באש ובמים(

להתקרב מחדש
המתפאר בנו, חיים של אמונה זכה ובהירה לראות איך שהשי"ת מלך מלכי המלכים מתפאר בכל מחשבה טובה שמתגבר על יצרו 

בכל דיבור שבקדושה שמוציא מפיו, בכל מעשה טוב שעושה, אמונה שמביאה באדם רגשי שמחה וחיות בהשי"ת.

את  לפועל  הוציא  לא  וכמה  מלך,  של  תפארתו  בגדי  וטינף  לכלך  כמה  מלכותו,  בכבוד  פגם  כמה  נפשו  מרת  יודע  לב  ואמנם 
ההתפארות שהתפאר בו השי"ת בראשית הבריאה, לכן הודיע השי"ת למשה רבינו ע"ה את עוצם מעלת עשרה ימים אלו, בהם 
השי"ת קרוב לכל קוראיו וימינו פשוטה לקבל שבים, לחזור אליו לתקן מה שפגמנו בגאוותו והתפארותו ית' ולקבל עול מלכותו 

מכאן ולהבא, וכך נזכה להחתם באור פני מלך חיים.

העלאת הכבוד על ידי הביטול לצדיק

אמנם יש ארבע דרכים של פגם הכבוד וכדי להעלות את כבודו ית' ולזכות לחיי גאולה וישועה מאיר בו רבינו את הכבוד בהארה 
כזו המסייעת לו לצאת מהם, ואלו הם: א. שהוא מהרהר אחר דברי הצדיק. ב. גאות הלב שאין לבו נשבר ממה שפגם בכבוד אלא 

אומר שלום על נפשי כי בשרירות לבי אלך רח"ל ואינו מעלה על דעתו על מה בא לעולם. ג. עצבות. ד. מבזה יראי ה'.

מחדש  להתחיל  עליו  לקבל  חכמים,  אמונת  היא  ובהירה,  זכה  אמונה  של  חיים  ולחיות  לחזור  הדרך  ותחילת  התשובה  ראשית 
להאמין בכוחו של הצדיק ובעצותיו הנוראות, ולא לסור מהם בשום פנים ואופן, גם אם נראה לו שהוא היפך המציאות.

אם ילך בדרך הצדיק מתוך ביטול אליו על כל אשר יאמר כי הוא זה, יוכל להעלות הכבוד לשרשו, ובפרט בעצות שהוא מורה איך 
ללכת בדרכי התשובה ברצוא ושוב )כמבואר בלקו"מ סי' ו(, לדבר להשי"ת כדבר איש אל רעהו בקביעות גמורה חוק ולא יעבור, 
שכל אלו הם דרכים להעלאת הכבוד, הן בקיאות רצוא ושוב )כמובאר שם במאמר( והן בתפילה ובהתבודדות שאז עלינו לבקש 
על העלאת הכבוד, שנבין שכל נקודה של תשובה ומעשים טובים יקרה מאד אצל השי"ת, ושנזכה לחקוק בדעתנו שכל צעקה 

נשמעת למעלה, וכן הלאה את כל עצותיו שכולם הם דרך לבוא לחיים טובים.

העלאת הכבוד על ידי הרחקת העצבות

אמנם גם אחרי שהשיב אל לבו את מה שפגם בכבוד השי"ת, עדיין אורבת סכנה אחרת, ולפתח חטאת רובץ, והיא העצבות, כי 
אחרי שהתעורר לשוב להשי"ת הוא רואה את פגמיו הנוראים, ואם כי קודם שחזר בתשובה לא היה לו חלישות הדעת אלא היה 
ורואה את מה שפגם בעבודת ה', ובפרט שאח"כ  והוא עולה ומתעלה בהר ה', אבל אחרי שחוזר  סבור שהכל הולך למישרים 

מראים לו משמים כל מיני אופנים שאין השי"ת  חפץ בהצדקו, הדרך שנופלת עליו עצבות.

אבל אם הוא חוזר להעלות הכבוד באור הצדיק, ומתבטל אליו על כל אשר יאמר כאמור לעיל, הצדיק מאיר בו הארה זו, שהרגשה 
זו אינה מהקדושה ואין לה עם התשובה ולא כלום, אלא 'תכף כשאדם רוצה לכנס בעבודתו יתברך, אזי תכף היא עבירה גדולה 
כשיש לו עצבות' )לקו"מ ח"ב סי מח(, שכן העצבות היא היא עצם הריחוק מהשי"ת והשי"ת שונא אותה )שם(, ולכן אם מתרפה 
מלהתקדם בעבודת ה' מחמת הבושה מעצמו ומפגמיו ולכן אינו נוטע בלבו את השמחה בהשי"ת הוא מכבה בזה את המשכת 

החיות לכל העולמות.

כי על ידי שנוטע בלבו אמונת חכמים הוא יכול לקבל את הארת הצדיק המאיר את הארת כבוד השי"ת בתוך עסק התשובה, ומודיע 
כי מעיקרי התשובה היא להיות בקי בשוב בעת שהוא נסוג מאחרי השי"ת כביכול, וכך כשיודע גם אז שהשי"ת אתו עמו ואצלו והוא 

מתכבד על ידו, ומאיר ומגדיל כל נקודה טובה כמו שמאריך במאמר אזמרה )לקו"מ סי' רפב( הוא מעורר בזה תרועת מלך.

הרי דבר זה הוא ראשית ועיקר אמונת חכמים שמאיר בו את דרכיו ואת אזהרותיו, ובפרט אזהרה זו שלא להעלות על דעתו ולו 
במחשבה קלה שהוא רחוק מהשי"ת, וכאילו השי"ת אינו צריך אותו ואת עבודתו, אלא לידע ולהודיע לעצמו שממנו דווקא נתעלה 

שמו ית' והוא עיקר כבודו ית' כמה שהוא רחוק יותר.

כי דבר זה הוא עצמו פגם הכבוד שכן במה שאינו מכבד את עבודתו ואת מעלת נפשו נפש ישראל, נמצא שהוא מבזה את המצוות 
שעשה, ואת מה שכיבד את השי"ת, את הכל הוא מבזה ומזלזל בו עד מאד, שהרי כבודו ית' אינו מתעלה אלא מישראל, כמו 
שכתב אור שבעת הימים הבעש"ט כי בזה שהוא מבזה את עבודתו 'אדם כזה נופל ממדריגתו למדריגה פחותה וגרועה, ובשביל זה 

הולך אחר כך כמו בלי דעת וחסר שכל בעבודתו יתברך שמו' )בעש"ט פר' פנחס ז(.

יותר  וכמה שהוא רחוק  ית',  ידי התחתונים, ששם רחוקים ממנו  שהרי עיקר שלמות הכבוד שהשי"ת מתכבד בעולם הוא על 
ממנו ית' וגם שם הוא עובד אותו, זהו עיקר כבודו ית' וכמו שמבאר מוהרנ"ת )הל' כיבוד אב ואם ב, א( 'כי הקרובים אליו יתברך 
הם בבחינת אחדות עמו והעבודה שלהם אינה נחשבת עבודה, כי זה נחשב כאילו הוא יתברך כביכול עובד את עצמו, ועיקר העבודה 
והכבוד כשהרחוקים ממנו יתברך עובדים אותו ומגדלים כבודו יתברך, אשר בשביל זה נשתלשלה הבריאה בכמה מיני השתלשלות 

עד העולם השפל הזה אשר כל הכבוד של השי"ת תלוי בזה העולם'.

העלאת הכבוד מכל אחד מישראל

עוד נקודה בפגם הכבוד אשר היא מיסודי עבודת ה' בכלל ועבודת החסידות בפרט, היא אהבת ישראל, ובפרט האהבה בין אנשי 
הצדיק, כי על ידי שמאיר הצדיק באדם את אור כבוד השי"ת והתקשרותו בנשמות ישראל )כמו שאמרו בזוה"ק אחרי עג.(, שוב 
מסתכלים על כל אחד מישראל כאחד שכל כבוד השי"ת תלוי בו, וכמו שכתב רבינו שם במאמר )אות ו( כי הדרך לידע אם אוחז 
בהעלאת הכבוד להשי"ת היא לפי הכבוד שמכבד את יראי השם, ובכללם את כל אנשי הצדיק המקושרים בו, על ידי שרואה את 

הטוב שבכולם . 

שרוצה  כשרואה  ובפרט  חסרונות,  בו  ומוצא  חברו  את  המבזה  אדם  כי  נח(  ו,  לסעודה  נט"י  הלכות  )ליקוטי  מוהרנ"ת  ומבאר 
להתקרב להשי"ת והוא מוצא בו חסרונות על ידי שמעשיו אינם שלמים כראוי, הרי בזה הוא מבזה את כבודו ית', שכל כבודו הוא 
ע"י מעשה התחתונים דווקא ובפרט שהם רחוקים כל כך, 'אבל המכבד את הבריות ומקיים אל תהי בז לכל אדם וחותר ומשתדל 

לדבר עם כל אחד מהתכלית להכניסו אל הקדושה שזה עיקר הכבוד, בודאי הוא מכבד את השי"ת ועליו נאמר כי מכבדי אכבד'. 

ויהי רצון שנזכה להכתב ולהחתם לחיים טובים חיים של קבלת דברי רבינו באמונה גמורה עד שנחדש כנשר נעורינו למצוא חיות 
ושמחה תמיד, וכמו שחיו חסידי ברסלב בכל הדורות, אמן ואמן.

מלוך על כל העולם כולו בכבודך



אנ"ש

טייערער ברודער הארציגער ברודער...

די ווערטער זענען אין די פריערדיגע דורות געווען די מטבע לשון פון 
אננשי שלומינו, און ווייטער קלינגען זיי אין די וועלט מיט א הויכן שטי

מע, צופיצלען די פארשטיינערטע הארץ, און צוגיסן די אייזערנע הארץ. 
אאאס ליבשאפט און אחוה צווישן די צדיק’ס מענשטען איז געווען דע

זיין חבר, און די וועלט  רקענט אין יעדע ווארט צווישן א מענטש מיט 
וואס איז געווען  האט געזען און פארוונדערט געווארן אויף די אחדות 
העכער פון א מענטשליכע שכל, און איז געקומען נאר פון ווארימקייט 
דינען  אויסגיין,  ביזן  רצון  ברענדיגע  שותפותדיגע  א  פון  און  הארץ  פון 

צוזאמען דעם איינציגן באשעפער, אין איין וועג.

נישט ווייניג מענטשן זעננען דערנענטערט געווארן צום לעכטיגקייט פון 
רעבין ז”ל נאר פון די הארציגע ‘שלום עליכם’ מיט וואס מען האט זיי 

אוויפגענומען אריינקומענדיג אין רעבינס שוהל, די קבלת פנים איז גע
ווען די זעלבע אין אלע פארשפרייטונגען פון ברעסלבער חסידים, אין 

אוומן און טעפליק, אין ווארשא און לאדז’, און נאך דעם אויך אין ירוש
לים און אין מירון.

ס’איז נישט געווען קיין זעלטענע זאך צו זעהן אנ”ש טרעפן זיך איינער 
אייטן צוויטען, און פאלן איינער אויפן אקסל פון אנדערן מיט א אמתדי

גע ליבשאפט און אהבת חברים, יעדן ראש השנה פלעגן פול בענטשען 
‘שהחיינו’ אויף זעהן די חבר’ס פנים. 

זענען געשען פול,  וואס אזעלעכע  וועלן פארשטעלן א געשעניש  מיר 
אוון קומט נאך לערענן די בילד וואס זענען געווען די וועגן פון ברעסלב

ער חסידים. לאמיר ארויס גיין נאך די טריט פון שאף און פאשען נאכן 
פאסטעכער.   

מער פון אכציג יאר צוריק, אינעם ברסלבער ביהמ”ד אין ירושלים, זיצט 
א אינגערמאן לעבן דעם ארון הקודש מיטן נאמען ‘ר’ שמואל הורביץ’.  

ארר זיצט און הארעוועט אין לערנען, ער האט נאך אסאך ‘שיערים קבו
די  נאכנישט אנגעיאגט,  וואס ער האט  ווארטן אים אפ  וועלכער  עים’ 

צייט איז קורץ און די ארבעט איז פיל...

איי טיר עפענט זיך אויף און זיין אויגן טרעפן אן זיינע צוויי נאנסטע חב
רים: ר’ אלטר בן-ציון און ר’ יעקב זאב.  זיי זענען פארנומען מיט זאכן 
וואס זענען ברומו של עולם, וועגן די הייליגן דעת פונעם רבי’ן און זיין 
עצות למעשה וויאזוי זיך צו ראטעווען פונעם יצר הרע און זיין ארמיי.  
ברסלבער  די  פון  איינער  אז  חברים  זיינע  פון  שמואל  ר’  הערט  יעצט 
זיך באזעצן דא  גרינוולד, איז אנגעקומען  יחיאל  ר’  חסידים פון פולין, 
אין ירושלים, און האט שוין אפילו אנגעיאגט אויפצושטעלן א פאבריק 

צו פאבריצירן באטלעך. 

אווק צו צום התלהבות און ברען פון ר’ שמואל, ווי ער שרייבט שפעט
ער אין זיין טאג-בוך )ימי שמואל קפ"ה(: "און איך, ווען איך האב דאס 
געהערט פון זיי, האט מיין הארץ געלעכצעט און געגארט צו זעהן א פנים 
חדשות פון איינער פון אונזערע מענטשן, וואס איך האב נאך קיינמאל 

איישט זוכה געווען צו זעהן, ביז איך בין געגאנגען מיט יעקב זאב אינד
רויסן פון שטאט צו זיין פאבריק... און איך האב אים געזעהן, און מיר 
האבן זיך צוזאמען געטראפן מיט גרויס שמחה און אסאך ליבשאפט און 
פריינטשאפט, און מיר האבן געשמועסט צוזאמען פונעם רבי ז"ל, און 
פון דעמאלסט אן האב איך אים גוט געקענט, און ער איז געווען זייער 
פריינטליך מיט אונז, און ער האט זיך אסאך משתתף געווען מיט אונז 

מיט'ן לערנען דעם רבי'נס ספרים און עבודת ה' צוזאמען."

אעער אנגענעמע געפיל, צו הערן אז ס'איז דא א 'פנים חדשות' אין ברס
לב וואס מ'האט קיינמאל נאכנישט געזעהן, און גלייך אפצולאזן אלעס 
און ארויסגיין פון שטאט אים צו טרעפן און צו רעדן מיט אים מיט גרויס 
ליבשאפט – דעס איז נאר א מעין דמעין פון דעם הייליגע רבי'נס רצון 
און זיין פייערליכע צוואה, וואס ער האט געבעטן פון זיינע מענטשן פאר 

זיין הסתלקות:  'אחדות'!!!

געציילטער טעג פאר זיין הסתלקות, האט דער רבי מגלה געווען פאר 
זיינע מענטשן אז זיין הסתלקות דערנענטערט זיך און אז ער אליין קוקט 
זיך אן אזויווי עז איז שוין אריבער 3 יאר נאך זיין הסתלקות!  פול מיט 
א טיפע צער, האבן זיינע חסידים אנגעהויבן צו קרעכצן און וויינען פאר 

אים, "וואס וועט מען טוהן?  אויף וועמען גייסטו אונז איבערלאזן?"

די רבי האט געעפנט זיין הייליגע מויל און זיי באפוילן, "איר זאלט אייך 
נאר האלטן צוזאמען – דעמאלסט וועט איר זיין כשר'ע מענטשן, און 
נישט נאר כשר'ע, נאר איר וועט זיין אפילו צדיקים און גוטע מענטשן." 
)חיי"מ רי"ח, זעה דעם המשך פון זיינע ווערטער דארט "גמרתי ואגמור, 

ניצחתי ואנצח"(

34 יאר זענען אריבער פון דעמאלסט, און עס איז דעם צופרי פון עשרה 
בטבת תר"ה, די יום הסתלקות פון מוהרנ"ת.  זיין מצב איז זייער שווער, 
צו  אים  גרייט  איבערגעגעבנקייט,  מיט  ארום  שטייען  תלמידים  די  און 
טוהן וואס ער וועט דארפן.  פלוצלינג עפענט ער אויף זיין הייליגע מויל, 
ער חזר'ט איבער און באפעלט זיי:  "איר דארפט אייך האלטן צואמען 

מיט גרויס ליבשאפט!!!" - - -

די  צווישן  וואס האט געהערשט  די אחדות און ליבשאפט  און טאקע, 
צו  אלע  פאר  צייכן  א  געווען  איז  דורות  אלע  אין  חסידים  ברסלבער 
ברסלבער  אינעם  אריינגעפאלן  איז  וואס  פרעמדע  א  באוואונדערן.  
מחנה האט גלייך געשפירט דעם רבי'נס נביאה: 'דער וועלט איז ווערד 
זיי זאלן זיך באוואונדערן אויפן גרויסע ליבשאפט צווישן אונז' )חיי"מ 
רצ"ב(.  אויב צו איינער איז געבוירן א זוהן – האבן זיך אלע געשפירט ווי 

איי בעלי שמחה, און להבדיל ווען איינער פון די חבורה האט זיך געטרא
פן אין אן ענגשאפט, איז עס געווען א צרה פאר יעדעם.

אן אלטע ברסלבער חסיד האט מיך פארציילט, אז עס איז שוין געווען 
צענדילגע יארן וואס ער האט געבענקט אביסל צו שפירן דעם שייכות 
געווען  די אנדערע ברסלבער חסידים.  עס איז אים  צו  און ליבשאפט 
פון  שטאמען  וואס  חסידים  אנדערע  מיט  אייניג  שפירן  צו  זיך  שווער 

אננדערע פלעצער אינגאנצן, וואס זייערע שפראך און השגות זענען אינ
גאנצן אנדערש צו וואס ער איז צוגעוואוינט – ביז די נסיעה וואס האט 

געטוישט זיינע מהלך המחשבות פון איין עקסטרעם צום אנדערן.

אסס איז געווען צוויי יאר צוריק, ווען איינער פון זיינע קרובים האבן גע
א  אריבערצוגיין  כדי  איירופע,  אין  בראזיל  שטאט  צום  פארן  דארפט 
שווערע, קאמפליצירטע אפעראציע. דער דאקטוירים אינעם שפיטאל 
דארט זענען געווען גערעכנט אלס מומחים אין דער תחום, און זיי האבן 
גוישע  אינעם  אריין  ער  איז  הארץ  שווער  א  מיט  בעסטע.   די  געזוכט 
שפיטאל, וואס ער ווייסט נישט אויב עס האט אמאל אריינגענומען אין 

זיך א אידישע משפחה שומר תורה ומצות.  

2 אזייגער ביינאכט, דרייעט ער זיך אינעם קאא  ייינס פון די נעכט, בערך
רידארס פונעם שפיטאל, ווען פלוצלינג הערט ער א באקאנטע ניגון.  ער 
שפאנט אינעם ריכטונג פונעם קול, ביז ער כאפט אז דעס איז די אלטע 
ברסלבער ניגון וואס מען זינגט ר"ה ביים פיוט 'היה עם פיפיות', און אויך 
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אנ"ש

אויף שבת קודש צו די זמר 'דרור יקרא' - - -

ער דערנענטערט זיך צום צימער פון ווי די קול הילכט ארויס.  אט זעהט ער א 
אררעמדע איד געקרוינט אין בארד און פיאות, מיט א תיקון חצות וואס איז איב

ערגעטייטשט אין א פרעמדע שפראך אין זיין הענט, און ער זינגט זיך אונטער 
דעם ניגון מיטן פסוקים פון חצות!  נעבן אים אויפן טיש ליגט מיט שטאלץ דעם 
ספר ליקוטי מוהר"ן, אויך איבערגעטייטשט אינעם זעלבע פרעמדע שפראך, 

און נאך אסאך ספרים וואס זענען אלע אייניג מיט איין זאך: ברסלב!!! - - -

"וואס זאל איך זאגן," דערציילט יענע אלטע חסיד, "איך בין צוגעגאנגען צו אים 
אוון גענומען זיין האנט מיט אזא ווארעמקייט און ליבשאפט, און כמעט געשרי

גן: 'איך בין אויך א ברסלבער חסיד'!!!

נאר דעמאלסט האב איך געכאפט אז מיט אלעס, טיף אין מיין הארץ ברענט 
נישט קיין חילוק אויב ער זעהט אויס  יעדע ברלסבער חסיד,  א ליבשאפט צו 
'כאילו' ער איז פון אן אנדערע קרייזע אין אידישקייט – נאך אלעס, האבן מיר 

אלע איין פאסטוך, וואס ברענגט אונז נאנטער צו אונזערע טאטע אין הימל."

וואס מיינען דער זאכן?

וואס  הייליגע ארט  די  די קודש קדשים,  פון  צום פלאץ  יעצט אלע  מיר פארן 
אאארט ליגט די ראש בני ישראל, מיר זענען מקיים זיין צוואה און מיר אלע זא

מלען זיך איין צוזאמען, טוזנטע חסידים, אויף דעם 'קיבוץ ראש השנה'.  דעס 
איז א גאלדענע געלעגנהייט זיך מתבוננן צו זיין פאר אלע וואס קומען, פרובירן 
טיף אין הארצן צו שפירן א ליבשאפט און א קשר צו יעדע איינציגע מענטש 
אריין,  גוט  טראכטן  מיר  אויב  אבער  שווער,  זיין  אמאל  קען  עס  קומט.   וואס 
און געדענקען אז דער רבי אליין איז דער וואס האט אונז באפוילן זיך צו האלטן 
וועלן מיר דעס קענען  זיין ערליכע אידן,  וועלן מיר  אינאיינעם, און דורך דעם 

מקיים זיין למהדרין. 

וויל נאר צוענדיגן מיט א קליינע ביישפיל:  מוצאי ר"ה אין קייב, טויזנטע  איך 
מענטשן שטייען אינדרויסן פון עירפורט, אויסגעמוטשעט נאך א שלאפלאזע 
נאכט.  די אויגן קלעבן צו, און יעדע איינער וויל שוין אריינגיין אינעם עירפורט, 
ארויפגיין אויפן פליגער וואס שנעלער און אנקומען אהיים...  פאר מיך שטייט 
א גרופע 'מאדנע מענטשן', זיי הייבן אן צו טאנצן און זינגען, און איך בין בכלל 
נישט אזוי צופרידן פון דעם, איך טראכט אפילו אז די גאנצע 'טרעפיק' איז בכלל 

זייערע שולד.  די יצר הרע פאנגט מיך אן צו שלעפן צו נערוון און רעגעניש...

אבער אנשטאטס דעם, טראכט אריין א מיניט, ווער זענען דער מענטשן וואס 
טאנצן?  וואס טוהן זיי א גאנצע יאר?  צי ווייסטו אז אין עפעס א ישוב אין דרום 
נפש אויפגעשטעלט א  זיי מיט מסירת  פון, האבן  זיי קומען  וואו  ארך ישראל 
ברסלב ביהמ"ד?!  צי ווייסטו וויפיל משפיעי אנ"ש שלעפן זיך אראפ יעדע וואך 
ביז צו יענע ישוב כדי זיי צו מחזק זיין?!  צי ווייסטו אז אלס א תוצאה פון דעם 

לערנען זייערע קינדער אין היימישע חדרים?!

כדי צו מקיים זיין דעם רבי'נס ווילן זיך צו האלטן אינאיינעם, דארפן מיר נישט 
דווקא וואוינען א גאנע יאר אין איין געגנט, דאווענען אין איין ביהמ"ד און שוקן 
אונזערע קינדער צו לערנען צוזאמען אין איין חדר.  אויב מיר וועלן גוט אויסנוצן 
אונזערע געלעגנהייט זיך צו טרעפן מיט אלע דער טייערע אידן וועלכער פאלגן 
דעם צדיק, שפירן א קשר מיט זיי, און זיי ליב האבן אהבת נפש – דעמאלסט 
וועלן אוועקפאלן אלע מחיצות, זיי וועלן עס אויך שפירן, און דעם תועלת וואס 

וועט ארויסשפראצן פון דעם איז אין לשער ואין לתאר.

"ואז תהיו אנשים כשרים, צדיקים וטובים..." אמן כן יהי רצון. 

תחזיקו עצמכם ביחד - המשך

נימוס של מלכות
יְקן צּו ִמיר ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער צּו ֶלעְרֶנען ֶדֶרְך ֶאֶרץ" ''ְמָלִכים אּון ֵקיָסִרים ֶקעֶנען ׁשִ

ת ַהּמֹוִציא,  ה ְלִבְרּכַ ַבׁש ִעם ַהַחּלָ ה ְמַעט ּדְ ֻעּדָ ֵהִכין ְוָדַאג ְלַעְצמֹו ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ַלּסְ ֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש, ׁשֶ נּו ּבְ ִהְבִחין ַרּבֵ ׁשֶ ָנה, ּכְ ָ רֹאׁש-ַהּשׁ ַעם ּבְ ּפַ
ים ְלָהִכין ְלַעְצָמם  ה ִמְנָהג ְיָלִדים ְקַטּנִ ּזֶ אֹוֵמר ׁשֶ עְרַלאְך! ַהּמֹוִציא ִמיט ָהאִניג" ! ּכְ ַבׁש" ! "ֲאזֹוי ִוויא ִקיְנּדֶ מֹו ְיָלִדים! ַהּמֹוִציא ִעם ּדְ ַנֲעָנה ְוָאַמר: "ּכְ

ֵאר ָלֶהם. שיח שרפי קודש ב-קיא ָ ְך לֹא ִיּשׁ ַאַחר ּכָ ים ׁשֶ ׁשִ חֹוׁשְ ַבׁש, ֵמֲחַמת ׁשֶ ה ִעם ּדְ ַחּלָ


