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האהבה וההתקשרות של החסידים הראשונים לרבי הגדול
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אמת של ספריו הקדושים הוא תיקון גדול
מיתית לכל המתקרב באמת לרבינו ז"ל
ניצוצי אור אורחות יושר דברי אמת ואמונה
מתוך כתביו של החסיד הגדול נצר נטע נאמן

רבי שמשון

ברסקי זצ"ל

לכבוד יום השנה להסתלקותו א' סיון תרצ"ה – תשע"ז
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מצבת ציונו של הרה"ח ר' שמשון ברסקי זצ"ל
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(באדיבות :אהלי צדיקים)

ורבי שמשון זכה לרוח נכון ולתבונה גדולה
בהתקרבות לרבינו ז"ל בדרך פשיטות ותמימות
עד להפליא בישוב הדעת ובדרך צמצום נפלא
מתוך מכתב קריאת קודש של החסיד ר' יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד
אודות הדפסת והפצת הספר הקדוש "ליקוטי עצות" עברי-טייטש
שחיברו החסיד רבי שמשון בארסקי זצ"ל
ובכן אחי ורעי הרוצים לגשת אל הקודש
לשאוב מים חיים מנחל נובע מקור חכמה
ולהפיץ מעיינותיו חוצה ,להשקות בו את
כל נפשות בית ישראל ,שימו לבו והתבוננו
מאד לדברי אמת וצדק היוצאים מפי איש
נאמן-רוח ה"ה ר' שמשון נ"י נכד רבינו ז"ל.
היושב בשבת תחכמוני בישיבת רבינו
ז"ל באומן אשר כרוה נדיבי עם במחוקק
במשענותם ,כי הבינו ברוחם הטהור כי
אם יעסקו אנשי לבב בתורה ותפילה כל
היום וכל הלילה בבית הכנסת של רבינו ז"ל
באומן בהתקשרות אל רבינו ז"ל ,ובהשתפך
נפשם בכל יום אל חיק ציון הק' ,אז יאירו
ויפיצו אור ודעת רבינו ז"ל על כל פני תבל,
וכמו שכתוב 'ומנחליאל במות ונשקפה על
פני הישימון'.
ותהלה לאל חי עבודתם עשתה פרי ,כי
ישימו 'מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי
מים וכו' וישגב אביון וכו' יראו ישרים
וישמחו וכל עולה קפצה' וכו' ,כי נתקרבו
אנשי פולין לרבינו ז"ל בהתקרבות אמיתי
ובדעה צחה אשר לא היתה כזאת מימי קדם.
ורבי שמשון הנ"ל זכה לרוח נכון ולתבונה
גדולה בהתקרבות לרבינו ז"ל בדרך פשיטות
ותמימות עד להפליא ,וזיכה את הרבים
בדיבוריו הנאמנים המלאים חן אמת ואמונה
טהורה להבינם לעובדא דעת רבינו ז"ל
בישוב הדעת ובדרך צמצום נפלא ,באמונת
השגחה פרטית ובענין כל מאורעותיו הם
לטובתו ושלא לסמוך על שום השתדלות
של דרך הטבע כי אם להתפלל על כל דבר,
ולידע שכל השתדלות של דרך הטבע היא
כי אם לנסות את האדם אם יסמוך על הסיבה

או יזכה לידע שהכל מהשם יתברך.
לכן דעו אנשי שלומינו כי מחוייבים
אנחנו לבטל דעתינו הקלושה מפני דעתו
הרחבה בענין התקרבות לרבינו ז"ל ,ועל זה
בוודאי נאמר 'כי יפלא ממך דבר למשפט
וקמת ועלית אל המקום' וכו' ,ומחוייבים
אנחנו לקיים דבריו בפשיטות להדפיס את
הספר 'ליקוטי עצות' ע"ט [עברי-טייטש]
בכל כוחותינו ,כי הספר הזה הוא התחדשות

כי מחוייבים אנחנו לבטל
דעתינו הקלושה מפני
דעתו הרחבה בענין
התקרבות לרבינו ז"ל ,ועל
זה בוודאי נאמר 'כי יפלא
ממך דבר למשפט וקמת
ועלית אל המקום' וכו',
ומחוייבים אנחנו לקיים
דבריו בפשיטות להדפיס
את הספר 'ליקוטי עצות'
ע"ט [עברי-טייטש] בכל
כוחותינו ,כי הספר הזה
הוא התחדשות נפלאה
אשר זיכה אותנו השם
יתברך בדורות הללו

נפלאה אשר זיכה אותנו השם יתברך
בדורות הללו אשר החושך כיסה ארץ
ותחשך הארץ ,עד אשר קשה לראות את
האמת ,ולא קם איש מתחתיו וכל אחד נופל
בכל פעם לירידות כאלו אשר כמעט אי
אפשר להקימו ,כאשר יודע כל אחד בנפשו
מה שעובר עליו.
לכן ריחם ד' על עמו וראה בעניינו והביט
בעמלינו וחמל על בשתנו העצומה ונתן כח
ועוז ותעצומות דקדושה על רבי שמשון
הנ"ל ,אשר לא יאומן כי יסופר אשר בעוצם
חולשתו הגדולה וכו' וכו' עם כל זה נחה
רוח ד' על האיש הנ"ל ,ויתרגם את הספר
'ליקוטי עצות' על לשון ע"ט בהסבר נפלא
כזה ,אשר כל מי שרוצה לשמוע דבר אמת
ולהוודע מן דעת רבינו ז"ל לעובדא ולמעשה
יוכל למצוא בו מבוקשו ,מרום דרגין עד סוף
דרגין ,בבחי' 'מן הארז אשר בלבנון עד האזוב
היוצא בקיר'.
ובכן חיוב ומצוה רבה לסייע בהדפסת
ספרי רבינו זצ"ל בכלל ולהדפסת הספרי
'ליקוטי עצות' הנ"ל עם הביאור ע"ט בפרט,
ולהשתדל להפיצם בישראל עדי נזכה
על ידי זה להגאולה שלימה ,כפי האמור
בהספר הק' 'חיי מוהר"ן' (במעלת תורתו)
שרבינו הק' זצ"ל אמר מפורש שהספרים
הקדושים שלו הם 'אתחלתא דגאולה' ,וגם
הם מלאים מוסר והתעוררות גדול להשי"ת.
כה דברי המתאבק בעפר רגלי תלמידי
הצדיק האמת
יצחק בן אסתר בריינדיל ברייטער
כ"ג לחודש מנחם אב תרצ"ג
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"ו ְת ַקב
ּ
ְ ּב ֶח ְד ָוה מ
כותרת משנה

התורה
כבר ניתנה
בסיני ,אך
כדי לזכות
לקיימה,
עלינו
לשאוב
ממעייני
הישועה
של 'יחידי
הדורות',
ולדלות בכל
יום עצות
חדשות
מהנחל נובע
מקור חכמה

8

8
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ַ
לון ֻא ְל ּ ַפן ֲח ָדת
תק ְ ּב ּ
ה ִמ ְ ּב ִח ֵירי ְ ּד ַצ ִ ּד ַ
יק ָ ּיא"

בכל דור ודור
מתחדשים מחלות
חדשות ,המונעות
בעדנו מלקיים את
התורה ולהתקרב
להשם יתברך.
והרפואה היחידה
כנגד המחלות
החדשות ,הם אך
ורק ה"אולפן חדת"
של בחיר הצדיקים
המתגלה באותה
תקופה...
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כל אחד בתורו גילה
"חדשות"" ,אולפן
חדת" ,עד אשר
בא רבינו והתחיל
"לגלות חדשות
נפלאות לגמרי".
אשר על ידם יכול
כל אחד מישראל,
מהקטן שבקטנים
עד הגדול
שבגדולים ,לזכות
ל"קיום התורה"
בתכלית השלימות
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10
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עמוק עמוק בתוך
"מעייני הישועה",
עמוק עמוק בתוך
תורותיו של רבינו
הקדוש ,מסתתרים
עצות עמוקות
לכל סוגי היצרים
והבלבולים עד
ביאת משיח צדקנו.
אך הם ממתינים
עלינו ,שנחתור
לגלותם...

סיון תשע"ז

11

11

ַה ִ ּל ּמוּד ׁ ֶשל ִ ּדינֵ י ַה ּתוֹ ָרה נָ ַתן לָ נ ּו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ָעלָ יו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ,וְ ַה
לכבוד חג מתן תורתינו
הקדושה ,מוגש בזה
מאמרים משובבי לב
ומשיבי נפש ,לחדש ימינו
לקבל על עצמינו ללכת
עם תורותיו של רבינו הק'
אשר הם הם קיום התורה
באמת

אשרי
תמימי דרך

הגיגי לב עם ייסוד חבורות "תמימי דרך" לקיים את עצתו חפצו ורצונו החזק
של רבינו הק' "לילך עם תורתיו" ,אשר מהם יסוד ופינה להתחדשות תמידית
בעצותיו הקדושים ולאמונה יוקדת ודביקות באמיתת נצחיותו

12

'ללכת עם תורה' ,מה שעד הלום הייתה נחלתם של יחידי
סגולה מבין מחצדי חקלא ,זכינו ונמצא לה באחרית הימים
הללו עדנה ופריחה ,כשרבים וטובים נוהים אחרי הלימוד
הקדוש הזה ,שואלים ודורשים אודותיה מתוך רצון לידע
להתבונן מהי הדרך הישרה הראויה והרצויה לילך בה,
ומתוועדים יותר ויותר עד כמה היא נחוצה ומוכרחת לכל מי
שרוצה להתחדש ולחדש נעוריו וימיו כקדם ,לשוב לטעום
מטעם היין המשומר והאמיתי ולהגות יומם ולילה בתורותיו
הנוראים ולחזות בנועם האור הגנוז בהם אורו של רבינו הקדוש
סיון תשע"ז

ום ,וְ ַה ִ ּל ּמוּד ׁ ֶשל ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרה נָ ַתן לָ נ ּו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל יְ ֵדי ַא ְדמוֹ "ר זַ צַ "ל

(מוהרנ"ת)

סיפר שהיה לו התחזקות גדול
בעבודתו ,ולא הניח עצמו
לבלבל כלל .ודרכו היה,
שהיה בורר לו איזהו דרך
ישרה איך להתנהג בעבודת
השם ,והתחיל להתנהג באלו
ההנהגות ובאותו הדרך ,שבחר
לו .והיה מתנהג באלו ההנהגות
איזה זמן ,וכל מה שהיו באים
עליו מחשבות אחרות לבלבלו
מהנהגה זאת ולהתנהג בדרך
אחר ,לא היה שומע לאלו
המחשבות כלל ,והיה דוחה
את אלו המחשבות מדעתו,
ולא הניחם לכנוס בדעתו כלל,
רק היה חזק ואמיץ בדעתו
מאד ,והיה הולך ומתנהג
בדרך שבחר לו איזה זמן
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צְ ִבי וְ ָח ִמיד וְ ָרגִ יג ְ ּדיִ ְלאוּן ְ ּב ָלעו ָּתא ,צְ ל
י־א ָדם,
"א ַמרֶ ׁ ,ש ַּגם ְּבנֵ ָ
ָ
ַה ּׁשוֹ ְמ ִעים ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל ַה ַ ּצ ִ ּדיק
ָה ֱא ֶמת ְו ֵאינָ ם ְמ ִבינִ ים אוֹ ָת ּה,
ֶל ָע ִתיד ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבא ָי ִבינ ּו,
ִּכי ָה ִע ַּקר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּלוֹ ִהיא
ְל ַה ְּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ָּלנ ּוֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ָּנבוֹ א
ָלעוֹ ָלם ַה ָּבא ִי ְהי ּו ַה ְּנ ׁ ָשמוֹ ת
ְּבאוֹ ָתן
יאים
ְּב ִק ִ
ׁ ֶש ָּלנ ּו
ַה ּתוֹ רוֹ ת ַה ְּגבוֹ ִהים ְמאֹד.
"גם ָּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ָצ ִר ְ
יך
ַּ

ל־כל־
ְל ַק ְ ּי ָמם ִּב ְפ ׁ ִשיט ּות ַע ָּ
יל ְך ָּב ֶהםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
ּ ָפנִ יםֵ ,ל ֵ
ׁ ָש ַמ ְענ ּו ִמ ּ ִפיו ַה ָּקדוֹ ׁש ַּכ ָּמה
יל ְך ִעם
יכין ֵל ֵ
ּ ְפ ָע ִמיםֶ ׁ ,ש ְ ּצ ִר ִ
ילךְ
אוֹ ָתם ַה ּתוֹ רוֹ תּ ְ ,ד ַה ְינ ּו ֵל ֵ
ֵאיזֶ ה זְ ַמן ִעם זֹאת ַה ּתוֹ ָרה,
ְו ָכל ָה ֲעבוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ִמ ּב ֶֹקר ַעד
ֶע ֶרב ִי ְהי ּו ִעם ִה ּל ּו ְך ׁ ֶשל אוֹ ָת ּה
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשה ּוא הוֹ ֵל ְך ָּב ּה ָּב ֵעת
ר־כ ְך ֵי ֵל ְך ֵאיזֶ ה
ַה ִהואְ ,ו ַא ַח ָּ
זְ ַמן ִעם ּתוֹ ָרה ִמ ַּמ ֲא ָמר ַא ֵחר,
ְו ֵכן ִי ְתנַ ֵהג ָּת ִמידַ ,עד ֲא ׁ ֶשר
ַי ֲעבֹר ְו ֵי ֵל ְך ִעם ָּכל ַה ּתוֹ רוֹ ת
ׁ ֶש ָא ַמרְ ,ו ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך ַי ְעזֹר
ָלזֶ ה.
ְ"ו ָה ִע ָּקר ְל ַבל ִי ְה ֶיה ְמב ָֹהל
ּו ְמ ֻב ְל ָּבלֶ ׁ ,ש ּל ֹא ִי ְר ֶצה ַל ְחטֹף
ת־א ַחתְ ,ו ַרק ָצ ִר ְ
יך
ַה ּכֹל ְּב ַב ַ
ְל ִה ְתנַ ֵהג ְּבנַ ַחת ְּב ַה ְד ָרגָ ה
ל־י ֵדי זֶ ה
ְמ ַעט ְמ ַעט ְוכ ּו'ְ ,ו ַע ְ
י ּו ַכל ִלזְ ּכוֹ ת ְל ַמה ּׁ ֶש ִ ּיזְ ֶּכהַ ,עד
ׁ ֶש ִ ּיזְ ֶּכה ְל ַק ֵ ּים ַה ּכֹל":
(חיי מוהר"ן שפח)
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ההולכים
בתורת ה'

עובדות ואורחות ,כתבי ומכתבי קודש ,אודות
תהלוכות אנשי הצדיק לאורך הדורות 'ללכת
עם התורות' ,אשר משם שאבו את תבערת
לבם והתחדשותם בעבודת הבורא יתברך ,ואת
שלהבת דבקותם והתקשרותם עד כלות הנפש
להרב האמת ראש בני ישראל שהשיג וגילה אותם

כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה

תא ,צְ לוֹ ְתהוֹ ן ְ ּב ֵכן ְמ ַק ֵ ּבל וְ ַהנְ יָ א ָ ּבעו ָּתא

על כן חיזקו והתחזקו
להרבות בלימוד ספרי רבינו
ז"ל וספרי מוהרנ"ת בכל
יום דייקא בקביעות ,כל
אחד יאמר לחבירו חזק,
ושמח ,על החבלים שנפלו לו
בנעימים ,לטעום על כל פנים
מעט דמעט טעם אור הגנוז
אשר יתגלה רק לעתיד לבוא,
אבל הצדיק האמת הוא
מקיים וממשיך אותו האור
לתלמידיו גם בעולם הזה ,רק
לא כל אנפין מצד המקבלים.
וכל מי שזוכה לעסוק יותר
בספריו הק' ולהתבודד יותר
בכל פעם לפני השם יתברך
עם תורה אחת מתורותיו,
אזי בוודאי זוכה יותר לטעום
טעם אור הגנוז...

סיון תשע"ז
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"וכאשר ידוע שעיקר
גדולת גדולי אנשי שלומינו
כמו רבי אברהם ז"ל ושאר
אנשי שלומינו המובהקים
שזכו מה שזכו על ידי
שהלכו עם כל תורה ותורה
ימים ושנים וכל מעיינם היה
בה ,וכמה וכמה תפילות
והתבודדות ודמעות שפכו
כמים לקיים התורה שלמדו
ועל ידי זה זכו למה שזכו"

חבורת
"תמימי
דרך"
16
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Scanned

by CamScanner
של הספר 'יעלת חן'
שער

מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז!
אחר אשר זכינו ללכת עם תורה נ"ו מתחילת חודש ניסן עד ל"יום הביכורים",
הננו הולכים מחיל אל חיל ,ומתוך השתוקקות לזכות לטעום טעם אור הגנוז
נתחיל בס"ד ללכת ממחרת יום הביכורים עם

תורה ט"ו – "אור הגנוז"
עד לאחר תשעה באב

פרטים נוספים על התרחבות החבורה הקדושה ,ימה וקדמה צפונה ונגבה ,יופיעו בקרוב

עם מלאת שלוש שנים להסתלקותו של
הבחור הנעלה שלמה זלמן קוזלובסקי ז"ל
בן יבלחט"א ר' שרגא פייבל הי"ו
ז' סיון תשע"ד – יום טוב שני של חג השבועות

סיון תשע"ז
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מאמרים,
אגרות
ומכתבים,
וחידושי תורה
בלתי ידועים
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כי עד ביאת משיחנו
אסור לקבל על עצמו
שום התמנות ומנהיגות
של שום אדם אפילו אם
הוא מאנ"ש ,רק דעתו
הקדושה של אדמו"ר ז"ל
הגנוז בספריו הקדושים
הוא הראש והמנהיג של
כל מי שרוצה להתקרב
אל האמת

מכתב עוז חביון – בלתי ידוע
שכתב החסיד הגדול

רבי שמשון
גלית

ת

בארסקי ע"ה

מאומן

ליום היארצייט  -א' בסיון תרצ"ה

ב"ה ג' בהעלותך תרצ"ב אומין.
להנכבד ידידי וחברי מאז ,יצחק מאיר נ"י קארמאן.
מכתבך הנשלח לי ע"י ר' אברהם סופר קבלתי ,ומה שאתה כותב כי מניעת מכתבך אלי הוא מחמת
קיצור תשובתי על השאלות הנשאלין מאתי – התירוץ על זה כתבתי בשבוע העבר במכתבי לידידנו יצחק
ברייטער ,כי גם הוא כתב אלי כי מניעת כתיבתו הוא מחמת הנ"ל .ואף על פי כן אכתוב לך גם כן קצת
ממה שכתבתי לידידינו יצחק הנ"ל.
כי באמת באם הסתכלו היטב כראוי בתשובותי הקצרות ,מצאו בם טעם יותר הרבה משמוצאים בהתשובות
הגדולות מההכותבים באריכות גדול ,כי לא המדרש עיקר .אבל אני יודע את אנ"ש מפולין כי הם אוהבים
מכתבים עם דרשות רבות ורוצים שיכתבו להם מהשגות גדולות ועליונות .ואינם מסתכלים בעצמם אם
הם מוצאים בהמכתבים עם הדרשות והשגות הנ"ל ידיעות פשוטות ואמתיות לידע איך להתנהג לעובדא
ולמעשה בין בטיבו בין בעקו .בין במילי דעלמא בין דשמיא .בין בעלי' בין בירידה .אשר זה עיקר המכוון
מכל הדרשות ומכל השגות .ואני איני סובל הדרך הנ"ל ,לכתוב ולדבר מהשגות גדולות ונפלאות ,כי אם
לדבר מתמימות ופשיטות אשר שם כלול כל הנצרך לכל אדם בכל דרגא ובכל זמן .וכן מובא ומבואר בכל
ספרי אדמו"ר ז"ל – כי העיקר לעובדא ולמעשה לכל אדם.
ומענין הקיבוץ שאתה כותב לי שמתקבצים מכל מדינת פולין למקום אחד על ראש השנה ומתנהגים בכל
העובדות טובות כמו באומין על ראש השנה  -בוודאי זה דבר יקר מאד ,אבל יש בענין זה גם כן סכנה גדולה
שלא יצמח מזה ח"ו איזה התמנות לאיזה איש מהקיבוץ אשר זה גרוע מהכל ,וכל אחד מהקיבוץ צריך
ליזהר בזה מאוד שלא יהי' גורם לזה ח"ו ושלא יהי' לו חלק בזה באיזה ענווה פסולה ...כי עד ביאת משיחנו
אסור לקבל על עצמו שום התמנות ומנהיגות של שום אדם אפילו אם הוא מאנ"ש .רק דעתו הקדושה של
אדמו"ר ז"ל הגנוז בספריו הקדושים הוא הראש והמנהיג ,של כל מי שרוצה להתקרב אל האמת.
ובוודאי מי שבקי יותר בתוכן כוונתו של אדומו"ר ז"ל ,השי"ת זיכהו בכוח יותר להסביר דבריו של אדומו"ר
ז"ל ולעורר בזה למי שציית לדבריו להתקרב אל האמת ,בוודאי צריכין לקבל ממנו ביותר ,אבל הכל בדרך
ריע וחבר ,לא בדרך ראש ומנהיג ח"ו וכו' ,ובזה אסיים.

דברי ידידך הדורש שלומך בגשמיות ורוחניות.
שמשון
(נדפס בחלקו בכרוז שפרסם ר' יצחק מאיר קורמן ז"ל לר"ה תש"י ,ונעלם עד הנה מעיני המדפיסים)
סיון תשע"ז
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המכתב
האחר
ב"ה ג׳ תצא ו' אלול תרצ"ט ורשה
כבוד אחי יקירי וכו׳  ...נ"י
אתחיל מכתבי בברכת מזל טוב חמה
ולא אדע איך לתאר ובאיזה מילין
לפרש השמחה שבלבי ותודתי לה' על
חסדו הזה ,כדי שגם אתה אחי תשמח
ותתעורר מחדש להתקרב להשי״ת
ע" החסד הזה והשי"ת יעזור שיהי׳
להצלחה ולישועה בכל העניינים
ויתרומם קרן הצדיק וכל ישראל
כאשר אנו מצפים ומקווים אמן.
גם זאת אודיעך שאתה אינך יודע
איך אני מתפלל עליך בכל יום ומני
אז שהודעת שצריכין להתפלל עבור
זוגתך  -מאז בכל שמונה-עשרה
כמעט אני מזכיר את שמה ,וצריכין
להאמין שגם תפילתי תפילת ההדיוט
שומע השי"ת ,וגם יש לתפילתי חלק
בישועתך .ולמאי נפקא מינה  -כדי
שיתרבה כבוד השי"ת ע"י תפילתך
עלי ,כי על ידי כל תפילה נתרבה
הקדושה למעלה ,כמו שמבאר רבינו
ז"ל ואתה קדוש יושב תהילות ישראל
[ליקו"מ כ] .כי אני מבקש מאת כל
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מעפרא ונזכה לכל הנחמות והבטחות
תושבי ארץ ישראל שיתפללו בעדי
והצדיקים
מהנביאים
ששמענו
תמיד שאזכה להתיישב בארץ ולבלות
הקדושים אמן.
שם כל ימי חיי בתורה ותפילה
ובמעשים טובים אכי"ר.
גם אולי תוכל לעשות טובה לאביו
של מרדכי יגעלניק ,שיזכה
תאמין לי ,כי היום הבעל"ט
לבוא ארצה ישראל
ג' תצא ,יום שאתה
על-כל-פנים בתור
קורא תיקון הברית
תייר ,והיתה זאת
ישראל,
בארץ
לישועה
לו
אני מכין את
ובפרט
רבה
עצמי לקראתו
להתיישב בה
וקיבלתי
– הי' הוא
עלי הנהגות
לך
משלם
קדושות על
עבור עבודתך
היום ההוא
זו בכל מה
מרוב חדוה
שתרצה .גם
ו ש מ ח ה
אולי יבוא על
ש נ ו ב ע
השנה
ראש
מקירות לבי,
לירושלים ,או
שמח
ובכן
אם תראה בזמנים
ואליהו
מאוד
הללו את בן ר'
מלאך [הברית] עם
וואלוע געלבענדארף,
יבואו
כל הקדושים
ר' יצחק ברייטר הי''ד
תדבר עמו ותפעול אצלו
על הברית מילה ויברכו
ואתה תוכל בעהשי״ת לפעול אצלו
את הרך הנימול שיזכה לכל טוב
שיכתוב מכתב לאביו ,כי התעקש בנו
ובימיו יבוא גואל צדק להקים השכינה

של
מז
גדו

גם
גרי
הוצ
לש
שת
על
אי
או
הכ
שכ
הא

וא
לה
פע
בע
אי
אפ
או
בא
ומ
וא

ב
רון
רסום
פ אשון
ר

המכתב שנשלח על ידי
החסיד הקדוש

רבי יצחק ברייטר זצ"ל

חות
קים

שלא יכתוב לאביו ולאביו יש לו ע"נ
מזה עד דכדוכה של נפש ,ולמצווה
גדולה תחשב זאת לך עד אין לשער.

ביו
כה
אל
תור
את
עה
רט
בה
הוא
לך
תך
מה
גם
על
שנה
או
נים
ר'
רף,
צלו
צלו
בנו

גם אולי תוכל לפעול אצל ר' יחיאל
גרינוואלד שיתן לך כמה שעולה
הוצאות בי דואר של הספרים שלי
לשלחם אלי ,כי מגיע לי ממנו כמו
שתדע  10לירות וממילא יוכל ליתן
על זה הפרוטות האלו ,וגם להודיעני
איך הוא עומד עתה במצב הגשמי,
אולי אוכל להוציא ממנו חובתי על
הכל תודיעני באר היטב מכל מה
שכתבתי בזה .אם תעשה הדברים
האלו יהי' לך זכות גדול.
ואני רוצה בטובתך ומאז זכית
להתיישב בארץ אני אוהבך אלף
פעמים יותר מאז ,ותדע נאמנה כי
בעת קראי מכתביך  -אני נעשה
איש אחר בהתעוררות חדשה ,למשל
אפילו אם קראתי המכתב ששלחת
אודות התרעומות של ידידנו נתן
בארסקע ,נתעוררתי לכמה דברים,
ומכל שכן מכתביך בענייני רבינו ז"ל
ואודות ארץ ישראל ,לכן בעת רצון

מוורשא שבפולין לארץ הקודש
פחות משבועיים לפני פרוץ השואה

מכתב זה הינו מתוך הספר 'שארית יצחק' העומד בעז"ה לראות אור בקרוב
ע"י אגודת 'משך הנחל' במהדורה חדשה עם מבוא נרחב ומכתבים שטרם
ראו אור  -לעילוי נשמת האי גברא רבא הרה"ח רבי אברהם נחמן שמחה
ב"ר אלעזר וייצהנדלר ז"ל .תשו"ח לבנו שיבל"ח הר"ר שלמה יהודה שיחי'
על שנתן רשותו לפרסמם בגליון 'אבקשה'.

התחזק וכתוב לי מכתב ארוך כדרכך
תמיד ,ועתה הפסקת זאת ,האמת כי
מרוב טרדותיך העוברים עליך נפסק
זאת ,עם כל זה אין לך אדם שאין לו
שעה ,ואסיים ואומר שלום.
אחיך יצחק בן אסתר בריינדל
אבקשך שתזכירני תמיד במקומות
הקדושים ,העיקר שאזכה לבוא ארצה
ישראל בשביל תיקון נפשי במהרה
אמן .הנ"ל.
נבקש בזה את כל אנ"ש מארץ
ישראל את מי שרוצה לשמש את
זרע רבינו ז״ל ובפרט להוציאם
מצרה גדולה כזו והוא ממש פדיון
שבויים ,כי רוצים לגרשו ממדינתנו
מפאת שאין לו זכות אזרח ,וידוע
לכל מה שנעשה בעתים הללו בזה
והן שיגרשו אותו ח״ו למדינת רוסיא
ח"ו והן שיגרשו אותו ח״ו אחר הגבול
מדינתנו למקום הפקר ח״ו  -הכל
אחד .ובכן מי שיש לו איזה יכולת
ואפשרות לעשות עבורו רישיון לבוא
לארץ ישראל ,או מי שיוכל להשתדל
אצל מי שיכול להשתדל בזה  -שכרו

גדול עד למאוד .הוא ביקשני לכתוב
זאת לר׳ לייבל פראמפאלער נ״י
ולר' שמואל הורוויץ נ"י ,וכל הקודם
לעשות בזה זכה.
ידידכם יצחק ברייטער.
עצתנו היא ,אותם שעושים רישיונות
לפליטי אשכנז ,הם יכולים לעשות
גם עבורם ,כי הוא ממש בסכנת אחת
כמוהם.
אלה שמותם:
נתן בן שמשון בארסקיא ,נולד שיגרין
[=טשעהרין]  1894ודר בלובלין רחוב
קאוואלסקיא 4
1887

טאבע בארסקיא

חיה שרה בארסקיא בת ט"ז שנה
דבורה

"

"

"

י"ד

אסתר

"

"

י"ב

"

לאה בינה

"

"

י'

"

ישראל

"

בן

ח'

"

שמשון

"

"

ג'

"

יוכבד

"

בת א'

"
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וכל הידיים היו שלובי יד
ביד חבירו דבוק ,והשיר
והניגון הידוע 'בך רבינו
נגילה ונשמחה בך' -
בלי הפסק שתי שעות
עליונים ששו ותחתונים עלזו  תיאור
נדיר מהשמחה הגדולה שהיתה בין
חסידי ברסלב בוורשא בל"ג בעומר
תרפ"ד לרגל הוצאת הספר הקדוש
'ליקוטי מוהר"ן' במהדורה השביעית
שיפה
ח שונה
רא

צעירי חסידי ברסלב בוורשא לפני המלחמה

22
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 מתוך צרור מכתבים שטרם ראו אור
ד .ברסלבר

ר' בירך רובינזון (באדיבות ר' יצחק צבי מאליק)

תמונה נדירה של ר' בן ציון אפטר בלימודו (באדיבות ר' אברהם אייזנבאך)

ר' יצחק מאיר קורמן (גנזך ירחון ברסלב)
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אשר לכל אחד ואחד
נתגלה חידוש ופירוש
נפלאה ,כל חד לפי
דמשער בליבו ,ולהבין
ולהרגיש את הטעם
הטוב והמתוק והנועם
העליון בספריו הק׳
ומתלמידיו הק׳ שהיה
יחד אתו בחיים חיותו
 עד ימינו אלו אשרזכינו להתוודע ממנו
בדרך נס אחר יותר
ממאה שנים של
הסתלקותו הק׳ אשר
לא חלם לנו כזאת

ובפרט כשזכיתי להוציא הגה מפי ,מגודל מעלת
רבינו הק׳ כזה ,אשר היה לנו ,ואשר יש עוד לנו
לנצח ,ומכל פרטיותיו מיום ביאתו לעולם הזה
עם כל הקדושות של עולם העליון ודבר תיקון כל
נשמות ישראל אשר ישנו פה ואשר איננו פה

24
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שער ליקוטי מוה

ר''ן וורשא תרפ''ד

והריקודין עלה כל
פעם בהתלהבות
יותר ,עד שהאבק
כיסה את כולנו כמו
בתוך מראה הענן
של קבלת התורה
ממש .אשרינו שזכינו
לכל זה ברגעים אלו
 להרגיש את נועםמתיקות עריבות
הדביקות בו יתברך
וברבינו הקדוש
מתוך הספר 'אש תמיד תוקד' – דברי ימי חסידי ברסלב בפולין
(תודות :ספרית שוקן ,אביב לובן ,יונתן מאיר ,ר' שמואל תפילינסקי שיחי')
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הקשר המופלא הטמיר והנעלם מעין כל חי
בין אור ישראל הבעל שם טוב הקדוש זיע"א
לנצר משרשיו חוטר נאמן  -רבינו הקדוש
הנחל נובע מקור חכמה זיע"א
מלוקט מספרי רבינו הק' ותלמידיו ומשיחות מזקני אנ"ש
לכבוד יומא דהילולא רבא של קדוש ישראל הבעל שם טוב זיע"א
שעלה לגנזי מרומים בחג השבועות ה'תק"כ

בית מדרשו וביתו של
הבעש"ט במעז'יבוז

26
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ד .ברסלבר

צווא

ת הריב"ש לרבי

ישעיה מיאנוב

סיון תשע"ז

27

פנים בית מדרשו המשוחזר של הבעש"ט

כאשר בא לרבינו ,עוד
בטרם נכנס אליו ,שמע
אותו אומר כמפליג:
"הן ,בעל בחירה!"
כאומר :יכול אני לעשות
טובה אף לבעל-בחירה.
נענה הזקן" :עליכם
התכוון זקינכם"

28
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בית מדרשו המשוחזר של הבעש"ט

פעם אחת ,כששמעה אמו
הצדקת מרת פיגא את תלמידיו
שחים בשבחו ,אמרה להם:
"אספר לכם איזה רבי יש לכם
ותדעו את גודל קדושת נשמתו!"
וסיפרה להם את נפלאות
הסיפור הנורא של לידתו

אוהל ציונו של הבעש"ט במעז'יבוז

כשהסתלק הבעש"ט לשמי מרומים ,היה שמחה נער כבן
עשר .עוד בעודו צעיר לימים ,היה נעלם לעיתים תכופות
בלא להותיר עקבות .היה עוזב את מז'יבוז' עירו ומרחיק
לכת אל מקום שבו אין איש מכירו .רגליו נשאוהו אל יערות
העד ,שם ,הרחק מעיני בני אדם ,התבודד זמנים ארוכים
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מז'יבוז' כולה מכוסה
במעטה שלג לבן,
וילד אחד פעוט צועד
לבדו אל מחוץ לעיר.
שעה ארוכה זולגות
דמעותיו ומרטיבות
את המצבה הקדושה:
"סבי הקדוש! עזור לי
להתקרב באמת אל
הבורא יתברך!"
ציון הבעש"ט הקדוש

30
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ליד השולחן ,יושב ילד כבן שלוש-ארבע ,טהור
עיניים ,הלא הוא רבינו .נשמתו הזכה סופגת אל
קרבה את להבת הקדושה המלהטת בין כתלי
הבית .הוא גדל קמעא ואוזניו כרויות לכל הגה
היוצא מפי הצדיקים המתאספים בבית הוריו.
מעשיות מופלאות שומע הוא על סבו הגדול
הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים

סיון תשע"ז

31

32

סיון תשע"ז

יגעתי ויגעתי
וביקשתי
בכל לב ונפש
את האמת
שאהבה נפשי

הבקשה והחיפוש וההתקרבות לברסלב בעיר ברדיטשוב
 העליה לארץ הקודש ,ההתיישבות בירושלים והשנים
במחיצת רבי אברהם ב"ר נחמן ז"ל  על צניעות ,שמחה
ויראת שמים טהורה  כתיבת השיחות והדפסת הספרים

מתולדותיו של החסיד הנאמן

רבי שמואל מאיר אנשין זצ"ל
 56שנים לפטירתו כ"ב סיון תשכ"א – תשע"ז
ד .ברסלבר

העיר ברדיטשוב
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באותו לילה נדלק
הניצוץ בלבו .הוא חש
בכל הווייתו :מצאתי את
אשר ביקשה נפשי זה
שנים ארוכות!

בשמחה תמיד .רבי שמואל מאיר אנשין
34
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עיבוד

שעשה ר' שמואל מאיר

ל'מעשה מחכם ותם'

תשע"ז תשע"ז
סיון סיון

35

35

חבר אני לכל אשר
יראוך באמת ובתמים
מתוך האגרת שכתב
רבי שמואל מאיר אנשין זצ"ל
סמוך להתקרבותו לאורו של הנחל נובע

כל מגמת הורי יחיו בחינוכם אותי היה,
ברוך השם ,כדת משה וישראל ,לתורה
ולחופה ולמעשים טובים .לאושרם ,מיום
הכניסו אותי תחת כנפי התורה והאמונה,
בין כל חברי בני גילי הייתי המובחר
שבמובחרים ובפי כל המלמדים ,ממלמד
דרדקי עד האחרון הגדול שבגדולים,
הייתי לשבח ולתהילה בכישרוני הטוב
והמעולה וברצוני בכל לב ונפש.

רע מאחת מרעות וצרות הגלות המר ,ועל
הורי יחיו נהפך הגלגל וירדו ממדרגתם.
יצאתי מתחת ידם לאויר העולם ,היה מה
שהיה ,עבר זמן  -מה ,ראיתי ,אהה! והנה
אנדרלמוסיא בעולם ,האמת נעדרת ,עולם
חדש ,עלמא דשקרא וחנופה ,והשלשה
דברים אשר עליהם העולם עומד המה:
הכסף ,הממון ,והמעות .אין תורה! אין
דרך ארץ! פסו אמונים מבני אדם.

הגיעה העת ,רכשתי לי ידיעה מעטה
בטיב התורה הקדושה והאמונה הצרופה
התמה והברה' ,כהמות ימים המו' (על פי
ישעיה יז ,יב) בקרבי רגשי קודש לדעת מה
היא דורשת מאת החוסים בצלה ונושאים
עולה; והנה נקודת האמת החלה להתנוצץ
בקרבי ,ובאצבע אלוקים הראתה לי הטוב
באמת ,ועל כל צעד ושעל היו דבריה אלי
בנחת נשמעים' :זה דרכך בקודש דרך
חיים ,קלעת אל מטרת האמת ,לא תסור
מדרך אמת בחרת ימין ושמאל'.

זמן מה חשבתי שאין זה רק בעולם
המסחר; ובכן פניתי לאיזה קדושים
וצדיקים אשר בארץ המה ,לראות
ולהסתכל היטב במעשיהם והנהגותיהם
עם חסידיהם אנשי מעשה ,למען ַד ֵּבק
בהם ,וגם שם – לאסוני – ראיתי שאין
מעמד ַל ָחס על נפשו וחושב על תכליתו
באמת.

וזה דרכי בקודש :אוכל להתפאר
ולאמור וכל יודעי ומכירי מאז מעולם המה
לי ברוך השם לעדים נאמנים  -שתורתי
היתה אומנותי ,לא משתי מאהלה של
תורה כמעט ,נחשבתי מההוגים בה יומם
ולילה ,התפילה-עבודה שבלב היתה בלי
פניה ,דבר מצוה כי הגיעה לידי ח"ו לא
החמצתיה ,והיתה בעיני כמוצא שלל רב.
בכל לב ונפש הייתי לומד ומלמד ,לשמור
ולעשות ולקיים ,כמעט הייתי פרוש מחיזו
דהאי עלמא.
ובאמת ,למה לא? מה חסר לי אז? על
שולחן הוריי יחיו הייתי סמוך באכילה,
שתיה ,הלבשה וכל ההצטרכות כדת.
בכן ,לא מצאתי לי שעה פנויה ובטלה
לצאת החוצה לראות השקר והשיגעון
המולכים בכיפה .אם מההכרח-מה יצאתי
מעט מאהלה של תורה לחוץ ,ובאקראי
ראיתי מה ,הנה תלמודי בידי" :הוי דן את
חברך לכף זכות" .אך טוב ,טוב היה לי כל
הימים! כולו טוב.
אמנם ,לכל זמן ועת לכל חפץ תחת
השמים ,הייתי ְּכ ַּבר שיתסר-כבר שיבסר
(כבן  )17 - 16והנה קפץ עלי רוגז ,ובעניין
36
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בקיצור אמרים :בתוך כמה הרפתקאות,
צרות ,תלאות ויסורים דעדו עלי ,מה'
מצעדי גבר כוננו ,על פי סיבות נפלאות
למבקש האמת באמת ,הייתי שם ושם
ושם ,בכמה עיירות ,מחוזות ,פלכים
וגלילים שונים ,דרשתי זמן רב וחקרתי
אחר מעשיהם מנהגיהם עם שינוי
דעותיהם ,פשוט ,פשוט! באספקלריא
המאירה ,וכאשר רבים וכן שלמים הסכימו
לדברי ,שבאמת לא ראי זה כראי זה ולא
ראי זה כראי זה ,אמנם הצד השוה שבהן
שכולם כאחד אחוזים ודבוקים בשקר בן
כמה גוונין ,השקר להם למרכז ,וכל אחד
יתאמץ להצביע (לצבוע) ולפאר שקרו
באמת מעט ,וכולם ביחד ימשוכו וינהרו
אל מרכז השקר.
ואם כן ,החס ומרחם על נפשו ,ואור
האמת זורח ומתנוצץ לו במוחו ,ונפשו
עליו תאבל – חס ושלום להמיר חיי עד,
נצח נצחים ,בחיי הבל הבלים ,צל עובר
וענן כלה ,היום חי ומחר בקבר .זה החס
על נפשו ,אוי ואבוי! מה יעשה? עם מי
יתחבר? היתחבר עם התועים והאומללים
הנ"ל ,אוי להם ואוי לשכניהם מושכי עוון
בחבלי שוא וכעבות עגלה חטאה...
הייסורים
הדאגות,
לשער
נקל
והמרירות אשר שבעתי מבקשה וחיפוש



מכתב מר' שמואל

העשל פרידמן לר' מאיר אנשין

רבי שמואל מאיר עם בני משפחתו

ברוך השם! יגעתי ויגעתי
וביקשתי בכל לב ונפש
את האמת שאהבה נפשי,
וזה בתוקף בחרותי
מצאתיו .וחבר אני
לכל אשר יראוך באמת
ובתמים .ולהוכיח על
אמיתת האמת של הקיבוץ
הנרדף מעלמא דשקרא
בעקבתא דמשיחא  -לבד
אשר אלף גיליונות יקצרו
מהכיל ,עוד העת לא
תרשני כעת
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בהרפתקאות כמוהם אחר האמת שאהבה
נפשי ולא מצאתיו .כמה אנחות וגניחות
יצאו מקרב ומעמקי לבי בתפילה וצעקה
לאבינו שבשמים" :הורני ה' דרכך אהלך
באמתך ,תקנני בעצה טובה מלפניך ,החזק
בימיני בל אמוט ,בעצתך תנחני".

יתאמץ נא כבודו להסתכל בעין האמת,
ויקח לו לאות ולמופת מכמה נרדפים מדור
דור למען האמת לאמתו ,ומה גם בעתותי
אלה ,עקבתא דמשיחא ,אשר כבר ניבאו
זאת מראש חכמינו ז"ל ועל כולם המשנה
האחרונה בסוטה

ובכן אסתפק לעת עתה בדברי המעטים
אקצר ואומר :בי ראיתי אמיתת מאמר
האלה ,ומובטחני שדברי היוצאים מן הלב
רבותינו ז"ל "הבא ליטהר" – באמת –
יכנסו היטב אל לבו – לב ַרגָ ש – ויקרא
"מסייעין לו" .כלומר ,אומרים לו" :המתן"
עוד הפעם את החלום הנורא ,עם הראשי
(על פי ליקוטי מוהר"ן ו') זה שנים אחדים
פרקים ,טיפה מן הים מסדר תולדותי,
הייתי פה בערדיטשוב ולא זכיתי למצוא
ואם ירצה ה' כנשר ידאה על ראש השנה
אשר בקשתי ,האמת לאמתו .מאז  -אוי!
הבא עלינו לטובה אל הקיבוץ הקדוש,
אוי! אוי! כמה גלים ומשברים עברו מאז
שם ימצא ,ברוך השם! שלושה הדיוטים
על ראשי ,כמה סיבות מסיבות שונות,
[=כלומר להתיר נדרו שנדר לבלי להתקרב
נפלאות ואיומות ,סבבו וסבבו מסיבת
לאנשי ברסלב] ,ואולי – אחשוב – שימצא
הסיבות עד שנה זו ,שנה זו!
כמה מומחים מופלגים לשחוק וללעוג על
אחרי סיבה נוראה מאת סיבת כל
תקיעת כפו של שטות
כמו
הסיבות,
שאנס
והבל
חבלי
בחבלים
אותו הבעל דבר
אהבה משכה אותי
עליו
לאסור
עוד הפעם הנה
תורה
תלמוד
בערדיטשוב
המושבע ועומד
ובעליל הראני ה'
עליה מהר סיני,
נפלאותיו ברחמים
ליצלן!
רחמנא
רבים ,איך מיום
מה גדול כוחו של
החל רוח האמת
הבעל דבר ,איך
החלו
לפעמני,
משתטח ומתאמץ
השתלשלות
ומתגבר בכל עוז
ופה
הסבות,
על
ותעצומות
התאחזו התלכדו
נפש יקרה החסה
והסתבכו זה בזה
ומרחמת על עצמה
הוליכני
וישר
לחשוב על תכליתה
הא
גרת
אל
להביאני
מרבי
שמואל מאיר
הנצחי עפ"י ספרים
וקיבוץ
מקום
נפלאים מנחל נובע
אמת לאמתו .כל מחשבותיהם ,דבריהם
מקור חכמה ,אשר מן הנמנע בעתותי
ומעשיהם ,רק אל התכלית הנצחי מכוונים,
אופל וימש חושך אלה בלעדם .אוי! אוי!
אין ממון ,אין כבוד .בכל יום ובכל עת
אבינו שבשמים! השקיפה ממעון קדשך
ובכל שעה ובכל רגע בתוך כלל הקבוץ
השמים לרחם עלינו עמך ישראל אשר בם
הקדוש גם אני מחזק ומאמץ ומשיב את
תתפאר.
נפשי ב'נחל נובע מקור חכמה' ,בספרים
שם נתראה אם ירצה ה' פנים אל
נפלאים מלאים על כל גדותיהם בחידושים
פנים ,ופה אל פה אדבר בו ,ואספר לו כל
ועצות עמוקות לעבודת ה' באמת.
קורותי אשר עליהם יסמרו שערות ראש
אודך אלוקי חסדי ואברך אותך
כל שומען ,ויחד בתוך כל הקיבוץ הקדוש
ואשבחך ואהללה שמך ,שבימי בחרותי
נישא כפינו אל קל בשמים ,נהללהו,
הוצאתני מעומק החושך והאפלה ,ועל
נשבחהו ונפארהו על אשר בתוך חושך
ידי צמצומים וכלים נפלאים הנני בר זוכה
ואפלה קרבנו בהתקרבות נפלא לעבודתו
שיתנוצץ במוחי אור טמיר ונעלם כמוהו.
באמת; וכבודו! ביתר שאת ויתר עוז
ברוך השם! יגעתי ויגעתי ובקשתי בכל לב
בשבח ותודה לקל בורא עולם המשגיח
ונפש את האמת שאהבה נפשי ,וזה בתוקף
הפרטי ,על אשר זכה ועלה לדרגא כמוה,
בחרותי מצאתיו.
לעבור על מניעה כמוה  -להתרחקות
וחבר אני לכל אשר יראוך באמת
נפלא תכלית התקרבות נפלא.
ובתמים .ולהוכיח על אמיתת האמת של
כבטחון ידידו עוז בלתי מכירו ,מוקירו
הקיבוץ הנרדף מעלמא דשקרא בעקבתא
כערכו ופורש בשלומו ברוב אהבה
דמשיחא  -לבד אשר אלף גיליונות יקצרו
וידידות,
מהכיל ,עוד העת לא תרשני כעת.
מאיר בן אסתר
38
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חותנו  -רבי יעקב פילמר מברדיטשוב

כשהזכירו לר׳ משה את אומן היו עיניו נוצצות בכיסופים
ובגעגועים .טעם הריקודים בבית הכנסת אחרי התפילה
לא נשכח מלבו ,שכן התלהבות הרוקדים שם היתה
גדולה מזו שבירושלים ,וכשסח עליהם אורו פניו

בזקנותו במחיצת בני משפחתו
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עבודת השמחה היתה אצלו רבי שמואל מאיר מהעבודות
החשובות ,שהרי בלעדיה אי אפשר .רבי אברהם ב"ר
נחמן היה אומר ,שצריך לרקד בכל יום על כל פנים חצי
שעה ,והיה רבי שמואל מאיר משתדל לקיים זאת

הצית את האש בלבו .רבי ברוך ברדיטשובער
(גנזך ירחון ברסלב)

המכתב מרבי
בענין הדפוס
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אברהם ב''ר נחמן

בו מספר על נישואי
אל העשל
קטע מיומנו של ר' שמו מכון אמונת חכמים)
יר אנשין (באדיבות:
ר' מא

הכותל המערבי.
ירושלים תשל"ד
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ספר
סופר
סיפור

משכיל
שיר
ידידות
מאמר שלישי בסדרה

קורות
יצירת
והדפסת
ספרי
רבינו
ותלמידיו
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למנצח על שושנים  לדמותו של
רבי פנחס יהושע מטשעהרין  סיפור
חייו בהרחבה וגילויים חדשים אודותיו
' המשורר' ששיריו החזירו רחוקים
בתשובה שלימה  ניצוצי אור על
אב ובנו ,שניהם מתלמידי מוהרנ"ת 
מסמכים מפעימים הרואים אור לראשונה

למנצח על שושנים
שירו של רבי פנחס יהושע שהיה אמן
בכתיבת שירים ,נכתב בצורה נפלאה
ובעמקות גדולה .כולו מיוסד על פרק
מ"ה שבספר תהילים המדבר מענינו
של "שיר ידידות" .כל חרוז חדש ,כל
בית ,פותח בתיבה הלקוחה מאותו פרק
תהילים לפי סדר הפסוקים.
תוכן ומהות השיר בנוי מתוך התורות
והמעשיות ,השיחות והסיפורים,
הכל ממימי הנחל הזכים ,המעוררים
לתחייה כל נפש עייפה .כשנזכה לעיין
בדברי השיר לאשורו ,נווכח בשבחי
הצדיק המלובשים ביד אמן ,ואם נחפש
נמצא בין שורותיו עוד ועוד שבחים
נסתרים מלבד אלו הנגלים – בהם שורר
ושיבח חסיד זה לרבינו הקדוש.

השיר ידידות עלום השם עליו הוסיף ר' שלמה וועקסלר
בכתב ידו שהשיר חובר ע''י ר' פנחס יהושע

הרב
מטשעהרין
היה מתפעל
עד מאד
מעבודתו
בתפילה ,וכך
הוא התבטא:
"כשאני נכנס
לבית הכנסת
ורואה את
רבי פנחס
מרים את ידיו
בתפילתו,
נופל עלי פחד
ורעדה!"
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לילה
אחת ניסה
הבחור
להסתיר
את ערנותו
ולעשות
עצמו
כישן ,כדי
שיוכל
להתבונן
בשגב
עבודתו
של רבו.
מוהרנ"ת
שהבחין
בכך פנה
אליו בעודו
'ישן'
ואמר לו:
"מחביא
אתה את
עצמך
ממני?!
תחביא את
עצמך כפי
שהתחבא
אביך...

44

סיון תשע"ז

רסום
פ אשון
ר

השמטה
מעלים
לתרופה

המכתב של מוהרנ''ת בו
הוא משתדל להתרים
נדיבי עם למען בנו
המאומץ היתום פנחס
יהושע ב''ר יצחק אייזיק
יוסף זצ''ל

את
כישרונותיו
ושכלו ,כמו
גם כשרונו
בחיבור
השירים,
ניצל היטב
בכדי לקרב
נשמות
תועות
ונבוכות,
כאשר
בדיבוריו
היה מרעיף
טל של
תחייה על
כל שומעיו
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נוהג זה התגלה
כאשר באחת
מן הפעמים
כאשר רוקנו
גבאי הצדקה
של בית מדרשנו
בטשעהרין
את הקופה
הדלה ,מצאו
בה להפתעתם
מטבע של
'רענדל' וחצי,
סכום עתק
באותם הימים.
ומשום שלא
היו חשודים
בני טשעהרין
בעשירות
מופלגת תרו
וחקרו הגבאים
אחר אותו בעל
צדקה מופלג,
עד שהתברר
למרבה הפלא
כי אינו אלא רבי
פנחס יהושע
העני והדל...
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השער של כתבי הליקוטי הלכות שהעתיק ר' פנחס יהושע
אשר עליו הוא ציין את תאריכי הולדתם של ילדיו

גלית
ת

יום פטירתו המדויק של
רבי פנחס יהושע ז"ל

בימים אלו התגלה לראשונה יום פטירתו של רבי פנחס יהושע זצ"ל ,שעד כה לא נודע
מלבד שנפטר בשנות התר"מ .מדובר בכתב-יד בנו רבי נתן בייטלמכר זצ"ל הכותב" :יום
היארצייט של אבי מורי המנוח מוהר"ר פינחס יהושע בן הצדיק המנוח מוהר"ר יצחק
אייזיק יוסף יהיה איה"ש בכ"ו שבט תנצב"ה".
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שיר של
אמונה
ישב לו רבי
פנחס יהושע
ובכשרונותיו
ושכלו העצום
כתב לו בחרוזים
שיר נשגב,
בו הוא הולך
ומפרק את כל
קושיותיו אחת
לאחת ,ומפריך
את כל הטענות
של המינים
והאפיקורסים.
נייחא ,שכאמור
היה בעל הבנה
ותפיסה,
התפעל מאוד
מעמקות
הדברים מחד,
ופשטותם
ובהירותם
מאידך ,הם
חלחלו לתוך
ליבו ופעלו
את פעולתם
והתחילו
להשיבו
לאמונתו
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כוחם של שירי האמונה הנובעים מהנחל המטהר שכתב רבי
פנחס יהושע מטשעהרין ז"ל ,שתירצו את כל הקושיות והמבוכות
של רבי נייחא ,והפכו אותו מ'משכיל' לאדם כשר וירא שמים
גילויים חדשים ומפעימים!

מכתבים של רבי נחמן (נייחא) יבין לאחד מגדולי רבני אוקראינה בימים ההם,
ובהם שואל את הרב שאלות הלכתיות ,מהם אנו רואים כמה נהפך לירא שמים
המדקדק קלה כבחמורה בזכותו ובכוחו של רבינו הק'
שאלה בענייני שעטנז שהפנה רבי נחמן ייבין לאחד מגדולי רבני אוקראינה בימים ההם
קיוב ,ב' דר"ח אייר
כבוד הרב המצוין החו"ב הנודע בשערי ההלכה לתהלה ולתפארת כש"ת הר"ר  ...יצ"ו.
בנסעי שלשום לקיוב פגשתי את איש א' מעיר מגורי כת"ר ויגד לי בשמו ,שמצא שהחוטים הנקראים
"מאקארע" הנם מפשתן ,והכריז לבלתי תפור בגדי צמר בחוטי "מאקארע" .ויחרד לבי כי לא אכחד שכל
בגדי הנם בחוטי "מאקארע" ,ובהיותי בדרך ואף גם בביתי אין יכולת להנצל וגם לא שמעתי זאת מעולם,
ותהי זאת בקשתי מאת כת"ר להודיעיני בלי איחור אם אמת הגיד לי האיש בשם מעלתו ,ויסלח לי אולי
לא כתבתי כהוגן כי בדרך אנוכי נע ונד ואין פנאי להאציל רגעים מספר.
תקותי כי בבואי בעוד ימים מספר לביתי שלום אמצא תשובתו הנכונה בזה
על שמי ,אם לא יקשה בעיני מעלתו לשלוח את תשובתו הרמתה על שם
חותני ני"ו ה' טראכטענבארג בקארסאן יגיע לידי עוד טרם שובי הביתה כי
אני נוסע מכאן לפאבריקא שלי ומשם לביתי וימציא כ' חותני את מכתבו
לפאבריקא לידי אך אם ימהר להשיביני.
ובטחתי כי לא ישיב ריקם פני בזה.
מוקירו ומכבדו כרוב ערכו
נח"ל
שבעה עשר לספירת העומר

עוד מכתב מר' נחמן ייבין לרב הנ"ל בו הוא שואל אותו כמה שאלות הלכתיות
חמשה עשר לחודש העשירי תרנ"ג לפ"ק
כבוד הרב הגאון נודע לתהלה בשערים המצוינים בהלכה וכו' וכו' תפארת שם כבוד מוהר"ר  ...נ"י ויזרח.
אחלי אדוני להרשותיני לשאול מאת כת"ר איזה שאלות אשר בהיותי זה לא כביר בילטע באו לנגדי ולא
ידעתי לפתור אותם כי לא למדתי חכמה ודעת קדושים אדע.
א) כששוכרים דירה – "דאצע" על איזה חדשים ונודע כי על פחות מל' יום אין משכירים כלל במקומות
התרופה אם שוכרים מאינו יהודי אם חייבים לקבוע מזוזות.
ב) רגילים עוברי אורח להשתמש בתיבות של מתכות שנמכרים עם עשב ה'טעה' ומשתמשים בהם
לציקקער וכיוצא ועולה על שולחן עוברי אורח ככלי תשמיש אם חייבים להטבילם .ובכלל בענין טבילת
כלים נחוץ בירור פרטי ,כי אצ"ל כשאנו מתארחים אצל יהודי שאינו נאמן אצלינו על כשרות וממאכל שלחנו
לא נאכל בכ"ז אנו שותים חמים וחלב בכליו כרגיל ואין ספק שכליו אינם טבולים ,ותצא מזה תולדה לא נעימה
ר"ל ,כי להנזהר יכשר יותר להתארח אצל א"י ואז הכלים שינתנו לו לחמין ועוד יהי' פטורים ,והוא לא יתכן
לבכר את בן השנואה (כי את עשו שנאתי – מקרא מלא) על בן האהוב (ואוהב את יעקב) .ולא עוד אלא שאפילו
אלה שמוחזקים בכשרות ואכל נאכל על שלחנם (למשל אלי נתנה ארוחת משולחן ר' משה מינקאוויץ שגם
רומע"ל התארח שם) ,בטבילת כלי' חשודים המה בעיני כי לא משמע להו כנודע.
ג) כשסוחטים את הענבים לשתות את המיץ כאשר תבחל הנפש באכילת הרבה
ענבים ,אם צריכים לברך בורא פרי הגפן ומעין שלש.
ד) אולי יש היתר לשבת ולשכוב על המצעות של צמר אשר יוצעו בעגלות ואניות
הקיטור במחלקה השני' ,ועוד יותר בעגלות החורף (שליטין) לבד מקום המושב עוד
יש מכסה הרגלים בעירות הגדולות שמכסין בו את הרגלים בעת הנסיעה ומצדם
האחד המה מחוברים להשידה (שליטין) ,ושמעתי שיש היתר כי מחוברים הם
להשידה ואין זה מלבוש ,ולא ידעתי מה מקום להיתר זה.
ילמדינו ויורינו נא דרך זו אלך ,ואל נא ימנע ממני חסדו כמאמר חז"ל המונע
הלכה וכו' ,ולתשובתו הרמתה אחכה ואוחילה לדבריו עד תבונתי עד יחקור מילין.
הנני מכבדו ומוקירו כערכו הנשגב ,בוטח באהבתו ומצפה לתשובתו
נח' ליב
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עבין'ס א ֹויְ גִ ין א ּון וָ וא ֹו
אבין ִּגיזֶ עהְ ן ֶ ּדעם ֶר ִּ
וָ וא ֹויל ִ ּדיא א ֹוגִ ין וָ ואס הָ ִּ

את העיניים

תבערת הלב והקשר
לרבינו זה העיקר
בחסידות ברסלב
באש 
בוער
סיני
והר
שיחה מעוררת עם הרה"ח

יצחק אנשין

(ברי"נ)
ר'
שליט"א מוותיקי חסידי ברסלב
שבעיר הקודש ירושלים ,הפותח
את סגור לבו ומספר אודות
תבערת הלב של החסידים הראשונים  על החיות
הגדולה שהיתה להם בתפילה ובעבודה  על
התקשרותם הפשוטה והאמיתית מלאת הלהט
והפנימיות לרבינו הק' ועל ההתפארות הנפלאה
והשעשועים מהרצונות והכיסופים העולים לפניו
יתברך מבני הדור האחרון  ובאו כולם בברית יחד
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א ּון

וָ וא ֹויל ִ ּדיא א ֹויְ גִ ין וָ ואס זֶ עהְ ן ִ ּדיא א ֹויגִ ין [אַ ׁ ְש ֵרי הָ עֵ ינַיִ ם ׁ ֶש ָרא ּו אֶ ת הָ עֵ ינַיִ ם ׁ ֶשל ַר ֵּבינ ּו וְ אַ ׁ ְש ֵרי הָ עֵ ינַיִ ם ׁ ֶשר ֹואִ ים אֶ ת הָ עֵ ינַיִ ם הָ אֵ לּ ּו] (מוהרנ"ת)

ברסלב'ר חסידים
של הדור הקודם
היו בעלי אמונה
חזקה אמיתית
ופנימית ברבי.
אי אפשר לתאר
אותה כי קשה
להסביר מה זה.
האמונה בערה
בלב .חייבים
לחדש ולהבעיר
את אותה מידה
של אמונה
שהייתה פעם.
תבערת הלב
והקשר לרבנו זה
העיקר בחסידות
ברסלב .להיות
קשור לרבי .אז
נכון שלומדים
את הספרים
וכו' אבל העיקר
זה תבערת הלב
ואמונה
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ר' ישראל נחמן אנשין ז''ל

רבי נתן אומר שבימינו השעשועים של ה' יתברך הם מהרצונות .אדרבה.
אדם שכל כך רחוק ועדיין רוצה ,זו התפארות שה' מתפאר שלא הייתה בכל
הדורות .אפילו צדיקים גדולים לא עשו את הנחת רוח הזו .כי אדם שבירידה כזו,
במצב כזו ,הוא עוד רוצה ,יש לו רצונות  -רצונות חזקים אפילו  -זו התפארות הכי
גדולה שלא הייתה בכל הדורות .זו ההתפארות של ה' יתברך בדור הזה
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צריך לחדש
את הברע'ן של
התפילה .בשבת
האחרונה ,בסעודה
שלישית ,הזכרתי
מה ששמעתי מאבי
ז"ל ,שביום כיפור
היו מתחילים
להתפלל כבר בשלוש
וחצי לפנות בוקר
ומסיימים שעתיים
אחרי רדת הלילה,
בלי שום הפסקה
באמצע .ולא היה
ציבור גדול במיוחד.
אולי שני מניינים או
שלושה .והתפללו
כל כך חזק .היו
משקיעים בתפילה
הרגישו חיות בה וזה
פשוט לקח זמן ...לא
הספיקו לגמור בזמן.
בלי לדבר על צעקות
או דברים מיוחדים.
פשוט התפללו ברגש
הלב .היו שקועים
בתפילה
ר' שמואל שפירא ור' לוי יצחק בנדר במירון
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ר' יענקלה תפילינסקי היה אדם חביב במיוחד .היה מתיידד עם כל מי שהגיע
לשול .ניהל את חבורות הבחורים והאברכים .היו עורכים סעודות ראש חודש
למשל והוא היה מארגן זאת ,ניגש לכל אחד ומבקש ממנו שיבוא ,ולכולם
היה יחס של כבוד כלפיו כיון שהוא היה מכבד כל אדם .הוא היה יהודי עם לב
פתוח .כל מי שהיה נכנס ל'שול' ,אפילו תיירים וכדו' ,מי היה ניגש אליהם?
יענק'ל תפילינסקי .כל מי שרק נכנס בפתח הוא היה מקבל את פניו

ר' יעקב גדליה תפילינסקי ז''ל
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מכתב שנשלח למערכת לאחר
הוצאת הגליון הראשון בחודש טבת

וקנה לך חבר

מכתבים
למערכת

ניתן לשלוח מכתבים
בפקס המערכת0747-800-142 :
יש לציין במכתב שם מלא,
מכתב שיגיע ללא שם מלא לא יתפרסם

סיון תשע"ז

55

ששׂ ּו
ֶע ְל ֹיונִ ים ָ ׂ
ְו ַת ְח ּת ֹונִ ים ָע ְלז ּו
ְ ּב ַק ָּב ַלת ּת ֹו ָרה
ַה ְּכת ּו ָבה ִמ ִּסינַ י
ת ַאר ַּכ ָ ּלה
ֹּ
אד נִ ְת ַע ָ ּלה
ְמ ֹ
ְּב ַק ָּב ַלת ֹיום זֶ ה
ש ֶרת ַה ְ ּד ָב ִרים
ֲע ֶ ׂ

