אבקשה
לחיפוש נצחיות רוח קדשו של אור האורות הנחל נובע מקור חכמה

ירחון חסידי ברסלב

בס"ד | גליון  | 11חנוכה תשע"ח
מחיר 10 :ש"ח

נס ופלא

נס פך השמן הטהור
ושלהבת אור האורות
החבוי בתורתו של הפלא הגדול

ומנותר קנקנים
מכתביו של החסיד

רבי צבי לסקר-
ירושלמי ז"ל

מוורשא שבפולין
המגוללים את נס
הצלתו מציפורני
העמלק הגרמני
וכיסופיו לארץ
הקודש

מאה שנה

אברהם
אוהבי
להס˙ל˜ו˙ רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

100

˘נה להס˙ל˜ו˙ו ˘ל
רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

מאה
˘נה להס˙ל˜ו˙ו ˘ל
רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

מאה שנה להסתלקות רבי אברהם בן רבי נחמן זצ"ל
עמוד האש ההולך לפני המחנה

חכימא דיהודאי

הרה"ח ר' יונתן דוד
לוינזון שליט"א משוחח

בערגה על התקרבותו,
ומעלה זכרונות מהחסיד
הגדול רבי אליהו חיים
רוזין זצ"ל מתלמידי ראב"ן

אחד היה אברהם תורת הגאולה במשנתו הברורה של עמוד האמת החסיד שבחסידים רבי אברהם בן רבי נחמן זצ"ל

בגליון:
4
10
16
20
24
66

זקניך ויאמרו לך הציפיה לגואל במשנתו היוקדת של רבי אברהם ב"ר נחמן זצ"ל
בברסלב בוערת אש התלמידים הנאמנים הם מהדרין להיות מוסיף והולך
ההולכים בתורת ה' ככל שנמצא בנו נקודות טובות כך יאיר עלינו האור מלמעלה
אור הגנוז מכתב נפלא מהחסיד רבי נחמן בורשטיין ז"ל המאיר באור יקרות את אור ימי החנוכה
בעקבי הצאן 'צדיק הדור'  -עד סוף כל הדורות
מאוצר סיפורי ברסלב על נר החנוכה שהדליקו אנשי שלומנו בירושלים הנצורה בתש"ח

ומנותר קנקנים

נס הצלתם המופלאה של החסיד רבי צבי ירושלמי-לסקר
ובנו ר' מרדכי ז"ל מוורשא הבוערת ועלייתם לארץ הקודש

30

איש חיל

הרה"ח ר' יונתן דוד לוינזון שליט"א בשיחה מאלפת
על דמותו של החסיד רבי אליהו חיים רוזין זצ"ל

46

גאולת התכלת

סקירה מקיפה על גילוי וחידוש מצוות התכלת
אחרי מאות שנות היעלמות

54

מאה שנה
להס˙ל˜ו˙ רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

אחד היה אברהם

יו"ל ע"י
מערכת אבקשה
טל'0747-800-141 :
פקס0747-800-142 :

70

100

˘נה להס˙ל˜ו˙ו ˘ל
רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

מאה

להשקות אילנות

˘נה להס˙ל˜ו˙ו ˘ל
רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

קצות דרכיהם של מקורבי רבי אברהם ב"ר נחמן ושומעי לקחו
אשר האיר והצית בליבם את האש של אור האורות

עיצוב ועימוד:

שוקי קנר

©
כל הזכויות שמורות.
העתקת קטעי מאמרים,
או תמונות ,אך ורק
באישור בכתב מהמערכת.

תורת הגאולה במשנתו הברורה של עמוד האמת החסיד שבחסידים
רבי אברהם ב"ר נחמן זצ"ל ■ פרק ראשון בסדרה

80

הכתב והמכתב

88

גלויות בכתב יד קדשו של רבי אברהם ב"ר נחמן
רואות אור לראשונה

עד שמצאה..

חיפוש חיים שמסתיים במציאה אצל המסלסל הגדול
רבי אברהם ב"ר נחמן זצ"ל

90

מבוא

"אני אמרתי עתה איך
מדליקין נר חנוכה"

בגליון זה אנו
מציינים מאה שנה
להסתלקות מאור
עיננו רבי אברהם
בר"ן זי"ע ,זה
האיש משוש כל
הארץ ,עיר וקדיש
מן שמיא נחית
לשמר עבורנו את
פך השמן הטהור,
שיהיה חתום
ומאיר בחותמו
ובהתנוצצות אורו
של אור האורות

חנוכה תשע"ח

3

מזקנים אתבונן

"ר' אברהם בן ר' נחמן"

4

חנוכה תשע"ח

מאה שנה
להס˙ל˜ו˙ רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

יהם ְו ֵאת ָ ּד ִוד ַמ ְל ָּכם
ש ּו ֶאת ה' ֱאל ֹ ֵק ֶ
ש ָר ֵאל ו ִּב ְק ׁ
שב ּו ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ַא ַחר יָ ֻ ׁ

"בדבר  100מאה
הגואל שאנו
מחכים אליו"...
˘נה להס˙ל˜ו˙ו ˘ל
רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

˘נה להס˙ל˜ו˙ו ˘ל
רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

שורות לוהטות ,מלהיבות לב ומעוררות השראה,
המתארות באותיות יוקדות את הוד דמותו ,שיר השירים של חייו,
ענוותנותו העצומה והתבטלותו המוחלטת
יחד עם שגב השגתו וגאון עוז רוחו ,לבו ,נפשו ותורתו של

עטרת תפארתנו האיש האלוקי

רבי אברהם ב"ר נחמן חזן
זי"ע

עמוד האש ההולך לפני המחנה להאיר את הדרך ולסלול המסילה ,לגלול את
המעטה וההסתר מעל אור פני המנהיג הרחמן ,עליון למלכי ארץ ,רוח אפינו
משיח ה' ,אור האורות ,תיקון ותקוות כל הדורות ,הנחל נובע מקור חכמה

חנוכה תשע"ח

5

עמוק באישון לילה,
בנפול תרדימה על אנשים,
מבוסס בשלג וכפור,
עומד הוא על רגליו שעות
ארוכות לבדו באהל הציון
הקדוש באומן ,חותר
וחותר אחר רוח קדשו
של משיח ה' .נהרות של
דמעות נשפכים מעיניו,
נפשו כלה אחר הבעטלער
הנורא שאורו בוקע
ומתפשט מד' אמות אלו
על פני כל העולמות

6

חנוכה תשע"ח

ה"פנימיות שיש בספר
שלי" ,גילה רבינו הק',
"אינה נראית לפי פשוטו
כלל" ,ורק "איש כשר"
יזכה לראותה (חיי"מ) .ר'
אברהם הקדוש והטהור היה
ה"איש כשר" שזכה לטעום
מפנימיות הספר ,שלאזניו
נשמעו נעימות רחוקות
מאותו ניגון חדש שימוגג
את כל גשמיות העולם

חנוכה תשע"ח

7

גדולת הרב והתלמיד ,כפי
שהיא מתנוצצת לתפארה
בגוויליו של ר' אברהם ,אין לה
אח וריע לפניה ולאחריה .שם,
טועמים ורואים בריש גלי ,כי
פנימיות התורה וסוד הבריאה
הוא "משה-משיח בעצמו"!
שם מתבארים תורותיו
ומעשיותיו כאלפי לבושים
וכלים מכלים שונים המכסים
ומגלים את אותה נקודה
מרכזית ,הנשמה בעצמה,
שהכל הכל מקיף וחג סביבה

8

חנוכה תשע"ח

בשדות ,ביערות ,לבדו
שבועות שלמים ,ונשמתו
מתגעגעת ועיניו כלות .בכל
דבר אשר שלח את ידו ,בכל
מקום אשר דרכה כף רגלו,
"בעיר בשווקים וברחובות",
אחת שאל" :את שאהבה
נפשי ראיתם"?  -הוא חיפש
וביקש את בת המלך האבודה,
נשמת משה משיח ,רז העולם,
הנעלם הגדול מעין כל

חנוכה תשע"ח

9

בברסלב בוערת אש
דיבורי אמת מúב אú úב

מאה שנה
להס˙ל˜ו˙ רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

המהדרין
100
מן המהדרין
מוסיף והולך
˘נה להס˙ל˜ו˙ו ˘ל
רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

מאה
˘נה להס˙ל˜ו˙ו ˘ל
רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

עכשיו לאחר שקיעת החמה ,כשאנו מדליקים את
אור תורתו של רבינו שתאיר את לבנו ,אין אנו
מסתפקים בהדלקת "נר איש וביתו" או אפילו "נר
לכל אחד ואחד" ,אלא אנו חפצים להיות מ"המהדרין
מן המהדרין" המוסיפים והולכים ,וחותרים ומחפשים
מעיינים ומפלפלים בתורתו הקדושה ,עד אשר נגלה
ונדלה את העצות וההארות אשר עדיין לא נתגלו ■ מי
שהאיר את לבנו באור תורתו של רבינו הקדוש ,מי
שחתר עבורנו בים הגדול ,ומי שסלל לנו מסילות במים
עזים  -הלא הוא המאור הגדול רבי אברהם ברבי נחמן
זיע"א .הוא זה שפתח לנו שער להיכלות המופלאות
והנעלמות שבתורת רבינו ,ובאורו נראה אור

10

חנוכה תשע"ח

רבינו הנורא
ותלמידו
הקדוש ,מסרו
לנו את תורתם.
אך בדרכיהם
הנעלמים,
הסתירו
והעלימו
בדבריהם
אוצרות עד
אין סוף ,ובכך
הניחו לנו
מקום להתגדר
בו ,שנצטרך
לחפש ולבקש
אחר הנעלם
בדבריהם...

חנוכה תשע"ח

11

11

אם בחייו של רבינו ,היו
חייבים לחפש ולבקש
אחר אורו ,על אחת כמה
וכמה לאחר הסתלקותו
לעילא ולעילא ,אנו
חייבים לחפש ולבקש
אחר רוח קדשו
המסתתרת ונעלמת
בתורתו הקדושה ,עד
אשר נמצא נִ ְד ֶלה ּונְ ַג ֶּלה
עצות ורפואות חדשות,
לרפאות את נפשנו
מתחלואיה ומכאוביה.
דווקא לאחר שקיעת
החמה ,עלינו להדליק
את אור נרות החנוכה!
דווקא לאחר הסתלקות
הצדיק ושקיעת שמשו,
עלינו להתגבר בכל עוז,
לעיין ולסלסל בדברי
תורתו ,לחפש ולבקש
שם עצה ומזור.

12

12

חנוכה תשע"ח

בראש ובראשונה,
יש "לסלסל ולחפש
בתורתו הקדושה",
שכן ,שם טמן וצפן
רבינו הקדוש את
רוח קדשו ,ואת כל
הרפואות והעצות
הנצרכות לנו עד
ביאת גואל צדק.
וכדי לגלותם ,חייבים
לסלסל ולחפש
בתורתו הקדושה ,עד
אשר נמצא ְונִ ְד ֶלה
אותם

חנוכה תשע"ח

13

עלינו לשבח
לאדון הכל ,לתת
גדולה ליוצר
בראשית ,על
אשר שלח לנו
באחרית הימים
האלה את ה"ארי
שבחבורה ,מופלג
בתורה ויראה,
עניו ושפל ברך,
הר' אברהם ב"ר
נחמן חזן ז"ל
מטולטשין ,הוא
אשר גילה לנו את
העיון והעמקות
והפלפול שבספרי
רבינו הקדוש
זצוק"ל"

14

חנוכה תשע"ח

רבי אברהם ב"ר נחמן,
בגאונות האלוקית ,לא
רק השאיר לנו ספר
"ביאור הליקוטים",
המלא וגדוש בחידושים
וגילויים מבהילים .אלא
אף הנחיל לנו דרך לימוד
ברורה ,כיצד עלינו לעיין
ולחפש בתורת רבינו,
באופן שנגלה את עומק
הפשט עד א"ס .בספרו
פותח לנו המחבר שער
ללימוד העיון בליקוטי
מוהר"ן ,לא רק מצד
ביאוריו העמוקים ,אלא
גם ובעיקר מצד ה"דרך"
וה"מסילה" אשר סלל לנו
בספרו זה; מסילה ברורה
עם כללים מוגדרים ,אשר
לאורם יכול כל אחד לעיין
ולהעמיק בליקוטי מוהר"ן

חנוכה תשע"ח

15

ההולכים בתורת ה'
על פי התורה הזמנית "אזמרה"

הסוד של "אזמרה"
כשהאדם זוכה ללקט את נקודותיו הטובות ולהכיר בקדושתם הנצחית
והאינסופית ,הרי שלא רק הוציא יקר מזולל והציל הפירור הטוב שהיה מוסתר,
אלא עוד הגביר בנפשו החלק שנקראת 'רוח טובה' ,שכאשר היא מתגברת
בנפש האדם אזי נעשה הבית כולו אורה ,והאור הזה הריהו אור שיאיר לו
דרכי התשובה ויעלה אותו באמת ובתכלית השלימות מכף חובה לכף זכות
אכן ,איך כל זה עובד? איזה כוח-סגולי קיים בה במחשבה שלנו שיכול הוא 'לברר'
הנקודות ולהעלותן? ■ גנוזים כאן סודי סודות" ,ענינים נפלאים ונעלמים בתכלית
ההעלם"! כלשונו המזוקק של רבי אברהם בר"ן זי"ע ■ אזמרה לעובדא ולמעשה

16

חנוכה תשע"ח

"כי הוא אשר בכוחו
לברר ולמצוא הנקודות
טובות גם במי שנפל
וירד בתכלית הירידה
שאין ירידה אחריו,
ועל ידי בירור הטוב
הזה בעצמו ,הוא עוסק
לבנות ולהמשיך משכן
ובית התפילה שלא
יחרב עוד" - - -

חנוכה תשע"ח

17

כשהנשמה נקראת,
באמצעות התעוררותו
בחיפוש נקודותיו
הטובות ,ב'קריאה של
חיבה' להתחבר עם השם
יתברך בנקודותיה אמנם
הזעירות ,נעשה כאן
קירבה חדשה של הנשמה
עם יוצרה שעל ידי קירבה
זו חוזר האדם בתשובה
ויוצא לגמרי מכף חובה
ונכנס לכף זכות

18

חנוכה תשע"ח

בהסתכלות הטובה שלך
עליך ועל חברך מעורר
אתה בזה מלמעלה
כביכול ההסתכלות של
משה אשר היא כולו
טוב" ,כי משה היה כולו
טוב בבחינת 'ותרא אותו
כי טוב הוא' ,ועל-כן
היה לו כח תמיד למצוא
הטוב בכל אחד אפילו
בהפושעי ישראל"

חנוכה תשע"ח

19

לימוד ספריו
וקיום עצותיו  -זהו
המשכת אור החנוכה
סודם ואורם של נרות החנוכה
שזורים בנפלאות התגלות אורם הגנוז של המאורות הגדולים
הנחל נובע מקור חכמה
ותלמידו הקדוש כירח יכון עולם
מכתב עוז חביון מאוצר הכתבים שהשאיר אחריו ברכה
איש חי ורב פעלים בתורת ברסלב
הרה"ח רבי נחמן ישראל בורשטיין זצ"ל

20

חנוכה תשע"ח

לימוד ספריו הק'
זהו המשכת אור
החנוכה הק' על ידי
שנמלא את מוחנו
ונחדש את שכלנו,
בשמן משחת קודש
של דעת אדמו"ר
ז"ל המשוח בשמן
המשחה של
אור הגנוז ,נזכה
להמשיך את אורו
של משיח
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כל מה שנרבה
יותר בלימוד
ספרי מוהרנ"ת
ז"ל ,כן נזכה
להרגיש ביותר
נעימות ספרי
רבינו ז"ל ואשר
בהם גנוזים
וצפונים אור
הגנוז שבשבעת
ימי בראשית
תודתנו לבנו הרה"ח ר' אברהם שמעון בורשטיין ,שהמציא מכתב יקר זה לידינו ,ותשואות חן לו

22
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אשיחה ויחפש רוחי
מהחיפוש אל הניגון...
לאחר חודשיים תמימים בהם זכינו ללכת עם תורת 'אזמרה'
ולמדנו כיצד עלינו לחפש ולבקש אחר הנקודות הטובות
אנו הולכים מחיל אל חיל

ובימי החנוכה הקדושים ,בפרשת מקץ
אנו מתחילים לעסוק בתורה הנפלאה

תורה נ"ד – ויהי מקץ-זכרון
התורה בה מתגלה אלינו ה"יודע נגן"
(ויהי כנגן "המנגן"  -בגימטריה "נחמן" – ותהי עליו רוח אלקים)

ומגלה לנו את סוד הניגון המתנגן מכינורו של דוד בחצות הלילה
המברר את המדמה ומביא לידי נבואה ודביקות בעלמא דאתי

ימן נ"ד
ּתֹורה ַ'ויְ ִהי ִמ ֵּקץ זִ ָּכרֹון' ִס ָ
ַּכ ְמב ָֹאר ְּב ַה ָ

ַא ְׁש ֵרי ֶׁשּיֵ ֵלְך ָּבזֶ ה ָּת ִמיד!
(עלים לתרופה ,מכתב לז)

ֹלא יָ בֹוא עֹוד ִׁש ְמ ֵׁשְך
ִו ֵיר ֵחְך ֹלא יֵ ָא ֵסף
אחר שביארנו במאמרנו הקודם מיהו "הצדיק" עליו התכוון רבינו ,נבוא
בס"ד לבאר מיהו "צדיק הדור" הנזכר רבות בספרי ברסלב .כשבתחילה
נבאר בקיצור נמרץ את משמעות המושג "צדיק הדור" ,ולאחר מכן נעבור
לבאר מיהו "צדיק הדור" בדורנו אנו.

א האמת שאנו מוצאים בספרי רבינו בעצמו התייחסות גם לכלליות חכמי וצדיקי הדור ,בכמה וכמה סוגי תארים והגדרות ["חכמי הדור" (ליקוטי מוהר"ן ,נז .קמג)" .צדיקי
הדור" (ליקוטי מוהר"ן ,נו ,סא ,רפב ,ועוד הרבה) "מפורסמי ומנהיגי הדור" (ליקוטי מוהר"ן תניינא ,א) וכן הלאה] .אמנם ,כשמדובר על כוחו וייחודיותו של ה"צדיק הדור" ,אין הכוונה
אלא על הצדיק הגדול ,רבינו בעצמו.
ב ביטוי זה של "המנהיג הכולל" מוזכר ומבואר בליקוטי מוהר"ן תורה ס"א ,עיין שם.

24
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ִאם לֹא ֵת ְד ִעי ָל ְךְ ...צ ִאי ָל ְך

ְּב ִע ְק ֵבי ַהצּ ֹאן
"התְּבֹו ְננִי ְּב ַד ְרכֵי אֲבֹו ַתיְִך ָהרִאׁשֹונִים ּו ְלכִי ְּב ַד ְרכֵיהֶם"
ִ
(רש"י)

מאמר ב'  /צדיק הדור

ג על ההתייחסות הכללית של חסידי ברסלב לשאר צדיקי ומנהיגי הדור,
נרחיב במאמר נפרד אי"ה.
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ד כוונתו על כך שמוהרנ"ת סבל רבות ,מחמת הנהגתו זו ,ואילו היה מוכן להכתיר את עצמו כאדמו"ר השני של ברסלב ,היה חוסך המון התנגדות ,כידוע ליודעי
העיתים .ועל אף הכל ,מסר את נפשו על כך
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"ו ַע ָּתה ְר ֵאה ְו ָה ֵבן ְו ַה ֵּבט ַּכ ָּמה ָּג ְד ָלה ַמ ֲע ַלת ַהּזָ ֵקן ַה ֵּׁשנִ י ַעל ָה ִראׁשֹון ִּכ ְגב ַֹּה
ה וראה כלשון הזה בליקוטי הלכות ,מדי דברו במעלת הזקנים שבמעשה מהבעטלער העיוורְ :
ָׁש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ ְוכּו' ְו ֵכן הג' ַעל הב' ְו ֵכן ֻּכ ָּלם ֶׁש ַה ָּק ָטן ֶׁש ָּב ֶהם ָּגב ַֹּה ְמאֹד ְמאֹד ַעד ֶׁש ֵאין נִ ְמ ָצא ְּכמֹותֹו ִּכי ִאם יָ ִחיד ְב ַכ ָּמה ּדֹורֹות" (ליקוטי הלכות ,תפילין ה ,א).
עט ֶליר ֶׁש ָהיָ ה ְּבֹלא יָ ַדיִ ם נֶ ֶגד ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד
"ו ָׁשם ְּבסֹוף ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּנַ "לְּ ,ב ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֶׁשל יֹום ַה ִּׁש ִּׁשי ַּב ֶּמה ֶׁש ִה ְת ָּפ ֵאר ַה ֶּב ְ
וכן מדי דברו על הבעטלער בלי הידיים ,כתבְ :
ּוב ָּס ָבאָּ ,ת ִבין ֵמ ָרחֹוק,
ּוב ְפ ָרט ַּב ִּתּקּונִ ים ְוז ַֹהר ַ
ית ִּב ְס ָפ ִריםִ ,
ית ֵּבין ְמ ַח ְּצ ֵדי ַח ְק ָלאְ ,ו ִאם ָר ִא ָ
ּנֹורא ַהּזֶ הִ ,אם ָהיִ ָ
ֶׁש ִה ְת ָּפ ֵאר ְּב ַהּכ ַֹח ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְּביָ ָדיו ְוכּו' ְוכּו'ַ ,עּיֵ ן ָׁשם ָה ִענְ יָ ן ַהּנִ ְפ ָלא ְו ַה ָ
דֹולים ְּב ַמ ֲע ָלה ֻמ ְפ ֶל ֶגת ְמאֹד
לּ-פי ֶׁש ָהיּו ְּג ִ
ף-ע ִ
ּובּסֹוף ְמב ָֹאר ֶׁשהּוא ִה ְת ָּפ ֵאר ְּכנֶ ֶגד ֻּכ ָּלםִּ ,כי ֻּכ ָּלם ַא ַ
נֹוראֹות נִ ְפ ְלאֹות ְּת ִמים ֵּד ִעיםְ ,ו ֵאין ְל ַה ֲא ִריְך ָּבזֶ ה ָּכאןַ .
ְּכ ֵמ ִציץ ִמן ַה ֲח ַר ִּכיםְ ,
ּדּוׁשים ְמיֻ ָח ִדים ְּב ַכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ּדֹורֹות ...
יקים נִ ְפ ָל ִאים ֶׁש ָהיּו ִח ִ
דֹולי ַצ ִּד ִ
יח ֵידי ְּג ֵ
נֹורא ְּביָ ָדיו ַמה ֶּׁשֹּלא נִ ְמ ָצא ָּכזֹאת ֲא ִפּלּו ְל ַחד ְּב ָד ָרא ִּכי ִאם ִל ִ
ְמאֹד ְו ָהיָ ה ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ּכ ַֹח נִ ְפ ָלא ְו ָ
ּול ַה ְמ ִׁשיְך ַה ִח ִּצים ְל ַא ַחר ֶׁש ִה ִּשיגּו ְו ִה ִּגיעּו ְלתֹוְך ַהּנִ זְ ָרק
ּוב ַו ַּדאי זֶ ה ֶׁש ִה ְת ָּפ ֵאר ֶׁשּיָ כֹול ַל ֲחזֹר ְ
ְ
נֹוראְ ,ו ִחּדּוׁש נִ ְפ ָלא ֶׁשֹּלא נִ ְמ ָצא ֻּד ְג ָמתֹו ְּב ַכ ָּמה ּדֹורֹות ֶׁשּיִ ְת ָּפ ֵאר
ּבֹו ְּב ַו ַּדאי ָהיָ ה ַצ ִּדיק נִ ְפ ָלא ְו ָ
הֹוציא ַה ִח ִּצים ִמ ָּמקֹום ֶׁשּנִ זְ ַרק
ֶׁשּיָ כֹול ְל ַת ֵּקן ִּתּקּון ַה ְּב ִרית ְל ִמי ֶׁש ָּפ ַגם ּבֹוֶׁ ,שהּוא ְּב ִחינַ ת ְל ִ
ְל ָׁשם" (ליקוטי הלכות ,פריה ורביה ג ,י).
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"מה לי לאמר בזכרי את אותם הצדיקים שקרבו אותי לצדיק האמת וה
שטעמם נשאר לעולמי עד ,והעיקר האיש נקשר בעבותות אהבה וחבלים של

גווילים
מתוך
האש

מת והטעימוני מאותם המאכלים הרוחניים הקדושים
ים של נימי הלב לצדיק האמת ולאנשיו האמתיים"...

צרור מכתבים מרטיטי לב שכתב החסיד ר'
צבי ירושלמי-לסקר ז"ל מיקירי חסידי ברסלב
בוורשא בהיותו בוילנא לאחר שנמלט מפולין
הכבושה בידי הנאצים ימ"ש ,ולאחר המלחמה
בעת שהותו על אדמת גרמניה הארורה -
חושפים טפח מהניסיונות הכבירים למלט
את נפשות אנ"ש מגיא ההריגה ומסיפור נס
הצלתם של כותב המכתבים ובנו יחידו ממוות
לחיים ■ תיעוד מצמרר ורווי אמונה יוקדת
מההתקבצות האחרונה של חסידי ברסלב
בראש השנה ת"ש בוורשא תחת ההפגזות ■
ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים

ד .ברסלבר

הלך להתפלל בשטיבל דברסלב תוך כדי הפגזות הגרמנים .ר' צבי בחברת ידידים בפולין

אם אין גדיים אין תיישים .ר' צבי (שני משמאל למעלה) במחנה נופש בעיירה וילון
32
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פה אינה ארץ להשתקע
בשביל יהודי ברסלבר ,ולבי
ובשרי ירננו לארץ קל חי!

מכ
בפרתבים
רא סום
שון

חנוכה תשע"ח
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נסע עמו בצוותא לאומן בתרח"ץ .רבי יצחק ברייטר
הי''ד (באדיבות ג.נ).

"מעט אנשים הגיעו",
סיפר ר' מרדכי" ,אולם
הייתה זו תפילה
נלהבת ,עם האש של
רבינו .לאחר התפילה
חמקנו אני ואבי כשאנו
נצמדים לכותלי הרחוב
כברת דרך ,כשני
קילומטרים ,עד לביתנו
המרוחק ,כאשר כל
הדרך שורקים פגזים
באוזנינו ,רק מאוחר
בלילה הגענו בנסי
נסים לביתנו"

מבקשי תורה ויראה .בחורים חסידיים בברנוביץ' ,קיצוני מימין הבחור מרדכי לסקר
34
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עשרות מבחורי ברסלב למדו בישיבתו .רבי אלחנן
וסרמן ראש ישיבת ברנוביץ' הי''ד
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שניים ממשפחה .ר' צבי ובנו ר' מרדכי לפני המלחמה

חנוכה תשע"ח

37

אוד מוצל מאש .ר' צבי בצעירותו

הבחור מנדל לסקר
הירא והמבקש,
שם לבו למנהגם
של הבחורים
הברסלבערס להיעלם
מדי יום בעומק יערות
האורן שהקיפו את
עיירת הנופש ,הוא
עקב אחריהם והבחין
כיצד הם מתבודדים
ומשוחחים שיחות
ארוכות עם השם,
ולאחר מכן חוזרים
מלאי שמחה ,חדוה
וחיּות

נמשכו אל הנחל נובע .מימין לשמאל הבחור מנדל לסקר הי''ד ,ר' מרדכי לסקר כילד ,אביו ר' צבי
38
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ניצלו בנס מן הכבשנים .ר' בן ציון אפטער ור' אפרימל
מפשעדבוז בפולין (באדיבות ג.נ).

חנוכה תשע"ח

39

יפוצו מעיינותיך חוצה .דברים לקורא שכתב ר' צבי בקונטרס 'אויפמונטערונגס ווערטער וורשא תרצ''ז'

הוגה על ידו .ליקוטי מוהר''ן מהדורת אפטא
תרח''ץ (באדיבות ר' אברהם שמעון בורשטיין)

תפילה
תחת אש.
מנין בגטו
במלחמה
40
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העיניים שראו את אנשי שלומנו .ר' צבי בזקנותו
(באדיבות נ .שפירא)

הרוסים הודיעו כי
רכבות יעמדו לרשות
כל מי שירצה לעזוב.
ר' צבי ובנו ,יחד
עם ר' יצחק אייזיק
אלבוים מאנ"ש
מפרגה-וורשא ,ובנו
נחמן ,עלו לאשלון –
רכבת-משא ,האחרון
היוצא ,כל העת
הופצצו הרכבות על
ידי הגרמנים ובנסי
נסים הגיעו כעבור
ארבעה ימים לתוככי
רוסיה
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שמועה הגיעה
לאוזניו ,שבנהר
ויסלה העובר בעיר
עוגנת אוניה עם
מטען של אורז ,הוא
יצא לעבר פראגה,
פרבר של וורשא
ששכן מעבר לגשר
החוצה אל הויסלה,
אבל במקום לחזור
עם מזון למשפחתו,
חזר מוכה וחבול,
לאחר ש'שייגץ'
אחד הפליא בו
מכותיו

קדוש בחייו ובמותו .רבי מרדכי סוקולובער הי''ד
חותנו של ר' צבי בזיוו''ש

הניצולים מברנוביץ'

42
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ר' יצחק גלבך (באדיבות ג.נ).

ר' הרשל וואסילסקי

ר' שמעון ברגשטיין

ר' נחמן אלבוים (באדיבות ר' יצחק צבי מליק)

חסידים בוורשא לפני המלחמה
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השמועה פשטה
בין אנ"ש כי ר'
יצחק ושותפו ר'
צבי עומדים לנסוע
לאומן ,והדבר נראה
בעיני כולם כמו
חלום ,שהרי זה
שמונה עשרה שנה
שהגבולות סגורים
ורק בודדים הצליחו
לעבור לצד הרוסי.
רבים פנו אליהם
וביקשו שיהיו
שליחים עבורם
להניח קוויטל על
הציון הקדוש

בית שקם מתוך החורבן .משמאל לימין :ר' מרדכי לסקר ,חותנו רבי לוי יצחק בנדר ,הרב שמחה קוק
44
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פעל כדי להעלות את אנ''ש ארצה .ר' יצחק מאיר
קורמן (באדיבות ג.נ).

זכה ועלה לארץ הקודש .ר' צבי בזקנותו (באדיבות ג.נ).
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עבין'ס אוֹ יְ גִ ין א ּון וָ ואוֹ יל ִ ּדיא
אבין ִּגיזֶ ְ
עהן ֶ ּדעם ֶר ִּ
וָ ואוֹ יל ִ ּדיא אוֹ גִ ין וָ ואס ָה ִּ

את העיניים

חכימא
דיהודאי
"היה תענוג מופלא לשמוע אותו לומד ספרי
רבינו ,איך שהיה מרחיב את הדיבור ומעורר
את הלבבות בביאורים וסיפורים נפלאים
מהחסידים שבדור הקודם ,מתובלים בדברי
מוסר והתחזקות" ■ הרה"ח ר' יונתן דוד לוינזון
שליט"א מבני-ברק משוחח לראשונה על רבו
אלופו ומיודעו הרב החסיד רבי אליהו חיים
רוזין זצ"ל מתלמידיו המובהקים של רבי אברהם
בר"ן זי"ע ,לרגל יום השנה להסתלקותו בכ'
כסלו תשד"ם ,על חכמת לבו העמוקה ,פקחותו
המיוחדת ,נועם שיחו וגדלות רוחו הנודעת ■ ר'
יונתן מוסיף ומגולל את סיפור התקרבותו לאורו
של רבינו הק' בימי נעוריו ,ועובדות וסיפורים
מופלאים מחיי זקני החסידים שזכה להכיר
ולהסתופף במחיצתם ■ דביר קדשו הביאני
46
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אוֹ יל

[א ׁ ְש ֵרי ָה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶש ָרא ּו ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶשל ַר ֵּבינ ּו וְ ַא ׁ ְש ֵרי ָה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶשרוֹ ִאים ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ָה ֵאלּ ּו] (מוהרנ"ת)
עהן ִ ּדיא אוֹ יגִ ין ַ
ִ ּדיא אוֹ יְ גִ ין וָ ואס זֶ ְ

רבי אליהו חיים רוזין (באדיבות ג.נ).

פעם אחת
ראיתי את ר'
שמואל בכותל
המערבי יחד
עם אחד מבניו
ביום חופתו,
ונעמדתי
מאחוריו
להקשיב מה
הוא מדבר עם
בנו ביום נשגב
זה .וכך אמר
לו" :הלכות
טהרה על זה
יש שולחן-
ערוך וצריך
ללמוד אותם
כדי שנוכל
לקיים אותם,
אבל אם רוצים
להיות איש
כשר בתכלית,
להתקדש
ולהיטהר
כדבעי ,על זה
צריך הרבה
תפילות
ובקשות,
ולהיות ער
הרבה לילות,
לרוץ בשדות,
'און זיך אסאך
רייסן' עד
שזוכים לזה"

חנוכה תשע"ח

47

47

זקני ר' משה פעסטער,
היה לו היכרות קרובה
עם רבי אברהם ב"ר
נחמן טולטשינער והיה
מעריץ אותו מאד .מדי
שנה בשנה היה נותן
לו מטבע 'נפוליון' זהב
עבור הנסיעה לאומן
בראש-השנה ,כאשר
לצורך כך היה אוגר
פרוטה לפרוטה במשך
כל השנה במיוחד כדי
לזכות לתנו לרבי אברהם

רבי לוי יצחק בנדר משוחח עם רבי יהודה אריה לייב דרמר חותנו של ר' יונתן דוד בשמחה משפחתית ,עומד ביניהם יבלחט"א ר' יונתן דוד לוינזון

48
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הבעל תפילה רבי דוד שטעפער-חאלדענקער

אני זוכר טוב
את תפילתו
המתוקה של ר'
דוד שטעפער
(חאלדענקער)
שהיה מתפלל
מוסף לפני
העמוד ,והרבה
אנשים ,ביניהם
גם מחסידי
בויאן ,עמדו
בחוץ ליד
החלונות לשמוע
את תפילתו ,כי
הוא היה מתפלל
בכזו עריבות,
בכזו מתיקות,
שאין לשער!

חנוכה תשע"ח
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רבי אליהו חיים רוזין בישיבת אור הנעלם (באדיבות ג.נ).

כאשר זוגתו הגיעה
לבקרו בתא כלאו,
אמר לה" :א גריס
יענקל אוועק ,א
גריס משה אוועק",
כלומר שתמסור
להם דרישת שלום.
לשאלת הסוהרים מה
זה 'אוועק' אמר להם
כי כך שם משפחתם,
ברם הוא התכוון לומר
לה שתמסור להם
שיברחו

50
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כשדיבר פעם
ר' אליהו חיים
על מעלת
ההתבודדות,
סיפר על ה'חפץ
חיים' ,שכאשר
הופיע בעולם
מכשיר הטלפון
נענה החפץ חיים:
"טלפון שיכולים
לדבר מראדין
לאמריקא כבר
יצא ,אבל מכשיר
שיוכל להעביר
דיבורים מהפה
ללב עוד לא
יצא"...

רבי אליהו חיים רוזין ליד ביהכנ''ס ברסלב במא''ש בשלבי בנייתו (באדיבות ג.נ).

חנוכה תשע"ח
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"הספרים הק דו
קדושות ל

מכת
ששלח לתלמידו יבל
ובו דברי הדרכה וחיז וק נ

רבי אלחנן ספקטור

רבי שמואל הורביץ (באדיבות ג.נ).

ר' זכריה שהתלהב כל כך
מהדיבורים הוציא על אתר
את פנקס הש'יקים מכיסו
ואמר לו בהתרגשות :כמה
ברצונכם שאתן לכם?! כל
סכום שתנקבו אתן לכם.
אולם ר' אליהו חיים לא רצה
לקבל ממנו באותה שעה.
כשנשאל על כך מדוע לא
קפץ אז על המציאה ענה:
מה ההבדל אם האדם נהיה
שיכור מיין או מדיבורים,
וכיון שכך ,איני חפץ לקבל
ממנו כסף...
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ק דושים והטהורים המלאים בדרכים ועצות
ת להינצל מתחבולותיו של הבעל דבר"

מכתב נפלא מהרב החסיד רבי אליהו חיים רוזין זצ"ל
ידו יבלחט"א הרה"ח ר' יונתן דוד לוינזון שליט"א בשנה הראשונה לנישואיו
חיז וק נלהבים ללימוד ספרי רבינו הק' ,שהם הם הצרי והמרפא לכל תחלואי הנפש

רפרסום
אשון

בכל זאת
שמעתי פעם
ממו"ר ר'
אברהם זצ"ל
שהוסיף בדבר
זה נופך משלו.
והוא ,יש
חולה שיודע
ומכיר בחליו
ויש חולה
שאינו יודע
בכלל שהנו
חולה .ובוודאי
אין שום
ספק ופקפוק
שהחולה
מהסוג השני
נמצא בסכנה
יותר גדולה,
כי החולה
מהסוג הראשון
לכל הפחות
טורח ויגע
למצוא תרופות
להתרפא
ממחלתו...
תודתנו נתונה להר"ר יצחק פיליפ שיחי' ,שהמציא מכתב זה לידינו ,תשואות חן לו

חנוכה תשע"ח
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מכנף הארץ זמירות שמענו ⋅ שביבים מצלילי הגאולה שהופיעו בשנת תר

מאה שנה
להס˙ל˜ו˙ רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

100

˘נה להס˙ל˜ו˙ו ˘ל
רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח
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מאה
˘נה להס˙ל˜ו˙ו ˘ל
רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

ת תרח"ם ,ממשיכים להתנגן על כנפי פתילי התכלת בכל תפוצות ישראל

יהודה צבי ברוין

חנוכה תשע"ח
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למרות
היעלמות
התכלת,
הכיסופים
להתגלותה
מחדש
לא פסקו
מהלבבות,
תקוותם
של ישראל
הייתה איתנה
וברורה,
שעוד בוא
יבוא היום
ויזכו כולם
לחזור
וללבוש טלית
עם פתיל
תכלת בארבע
כנפותיו
בגדיהם.
באותם הימים
שבהם נעדרה
התכלת
מישראל,
עשו רבים
מישראל
בכמה
מארצות
פזוריהם זכר
וזכרון למצות
התכלת ,דבר
שהיה בו
משום הבעה
לתשוקתם
לשוב
ולהחזיר
את התכלת
לטלית
56
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גאון ובקי .חלק מספריו של הרב מראדזין ז''ל

חותמו של הרב מראדזין ז''ל

הרב מראדזין ז"ל
לא רפה ידו ולא
נלאה רוחו ,חידוש
מצוה זו בערה
בלבו ונפשו ,והוא
פנה לאנשי המדע
עם רשימת סימני
החילזון ,ובקשתו
בפיו שינסו למצוא
בעל חי בים שיש
לו את כל אותם
הסימנים ,ואם
ימצאו לו דג כזה,
ולא תחסר כל בו,
או אז יוסיף לבדוק
ולחקור האם יש
דרך לצבוע מדמו
תכלת של מצוה
חנוכה תשע"ח
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וזכנו שיחזור ויתגלה החילזון
ונזכה לקיים מצות תכלת שבציצית

מראה גופו דומה לים .חילזון הדיונון במעמקי הים

ברייתו דומה לדג .חילזון הדיונון
שט במים עם סנפיריו

עולה מן הים .חילזון הדיונון על
חוף הים
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תכלת מאיי אלישה .חופי איטליה שמצוייים בהם חלזונות התכלת ,בהם ביקר הרב מראזין בכדי לראות את החילזון

ודמו שחור כדיו .שלפוחית הדיו של
הדיונון ממנו מכינים הצבע

על אף שחזה
בתמונות הדג
הלזה ,חפץ מאוד
היה לראותו במו
עיניו .לשם כך אף
הפליג עד לחופי
איטליה ,במקום
שמתגדלים שם
הרבה מיני דגים
ואף חילזון זה
ביניהם .אמנם
נסיעה זו היתה
מפרכת עבורו
וכרוכה במאמץ
עליון ,אבל הוא
לא אבה לקבוע
עובדה טרם
תחזינה עיניו
בחילזון בעודו חי
חנוכה תשע"ח
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התגלות התכלת לפני ביאת הגואל

ארוכה היתה
הדרך עד
שהצליח להפיק
צבע תכלת מדמו
השחור של
החילזון .על אף
שבגמרא מתואר
דרך הצביעה,
לא נתפרש איזה
סממנים .עמל
ויזע רב נדרש
כדי לפענח
את הסממנים
הנדרשים להפוך
את הדיו השחור
לצבע הצובע
תכלת
60
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דם הראוי לצביעה לאחר ייבוש מוכן להכנת הצבע

הדם השחור כדיו לקראת הכנת הצבע

"ובעזרת השם
יתברך עלה בידי
להוציא מהדם
השחור את צבע
התכלת וכו',
ובעזר השם
יתברך ביום א'
דחנוכה עלה בידי
לצבוע היורה
הראשונה ,ובזמן
קצר לבשו איזה
אלפים מישראל
תכלת בציציותם
וכו' ,וכהיום יותר
משנים עשר אלף
מישראל כבר
לבשו תכלת,
ובעז"ה בכל יום
מוסיפים והולכים
ומחבבים מאד
המצוה היקרה
הזאת בכל לב,
וכמה ממדינות
רחוקות מהרבה
גלילות כבר
לבשו"
חנוכה תשע"ח
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איך לא יחלקו עליכם...

השמועה בדבר
חידוש מצוות
התכלת עשתה לה
כנפיים והגיעה
לכל קצווי ארץ ועד
לעיר אומן הרחוקה
באה ,אשר לשמע
זאת התלהב הגאון
הקדוש רבי אברהם
ברבי נחמן ז"ל
מכך עד למאוד.
בעוד שהרבה אנשי
מעשה מיאנו לתמוך
ולעסוק בגילוי
התכלת ,הרי שהוא
החל לגלות עניין
מיוחד בדבר ואימץ
אותה אל ליבו
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תנור הכנת הצבע בחום גבוה

ומרתחינן ליה .הרתחת היורה עם
הדם והסממנים בחום גבוה (בנוסחת
הצביעה כיום)

אידוי החוטים לאחר הצביעה

הצביעה בראדזין כיום  -יורה גדולה
תוך כדי צביעת מאות סטים בבת אחת

הצמר לאחר הצביעה

כך או כך ,רבי
אברהם היה
איתן בדעתו
לחיוב .אך כדי
לוודא שהדבר
תואם מצד
בירור ההלכה
קם ונסע בעצמו
לעיר ראדזין
שבפולין ,אל
מקום מושבו
ועיר רבנותו
של הגאון בעל
התכלת ז"ל,
וישב ושמע מפיו
את כל דבריו
וראיותיו ובירור
ההלכה בזה
חנוכה תשע"ח
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ובטובו לפרסם הדבר בכל ארץ ישראל
וביחוד אצל חסידי אומאן שגם המה לובשי תכלת
מכתב ששלח הגאון רבי ירוחם ליינער מראדזין ארה"ב זצ"ל
בן אחיו של הגאון הקדוש רבי גרשון העניך זצ"ל בעל התכלת
להגאון רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ"ל
אודות צביעת התכלת לאחר המלחמה

על אף שהדג היה
ידוע ובנמצא ,אך
דרך הפקת הצבע
לא נודע לאיש.
לאחר נסיונות
רבות שנעשו על
ידי שרידי חסידי
ראדזין ובצירוף
מכתב שגילו
מכת"י משמשו של
האדמו"ר מראדזין
התחילו לצבוע
בארץ ישראל שוב
את התכלת
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צמר טווי לפני השזירה  -צבוע בדם חילזון

חוטי תכלת צבועים בצביעה חזקה וכהה במיוחד

חוטים אשר חציים צבועים בתכלת,
כשיטת הרמב''ם וכהכרעת האריז''ל

תורה נוראה זו עוסקת
רבות בעניין פעמי
הגאולה וביאת משיח
צדקנו ,ובעניין השיר
שיתער לעתיד ,ושם
בדבריו הקדושים כורך
רבינו את כל מעלת
הציצית שמבטלת את
מלכות הסטרא אחרא
בכך שכל כוח הציצית
הוא מהתכלת שבה,
וכבר מרומז בזוהר
הקדוש שקודם עת
ביאת משיח צדקנו
יתגלה התכלת ,והוא
מסימני ביאת משיח

ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת.
פתילי תכלת צבועים בצביעה
חזקה וכהה קשורים בכנפי טלית

טלית עם תכלת מלפני השואה
שנמצאה בפולין

חילזון שמזמר בעולם .מטבע עתיקת יומין שנתגלתה מאיטליא (ששם היה
מקום מרכזי בתעשיית התכלת) מלפני אלפי שנים (שיא הימים שהיה התכלת
מצוי) ועליה חקוק צורת חילזון הדיונון

"לא אוכל להשיבו באורך ..כי אי''ה
בקרוב ייצא לאור מאמר 'עין התכלת'
ושמה יראה הכל מבואר באר היטב"...
מכתב בכתב ידו של הרב מראדזין זצ"ל ששלח
לאחד מגדולי דורו בו הוא משיב לו שאין ביכולתו
להשיבו באריכות על שאלותיו בענין התכלת
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65

מאוצר סיפורי ברסלב
ד .דגן

פך השמן של ר' יונה

ר' יונה לבל
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ירושלים העתיקה בעת מלחמת תש''ח

חנוכה תשע"ח
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לרגל מלאות  110שנים להדפסת המהדורה הראשונה של הספר הקדוש "ביאור הליקוטים"
על ידי המחבר ,איש האלקים ,רבי אברהם ב"ר נחמן זיע"א,
ולאחר כיסופים של דורות לגלול את האבן מעל פי הבאר
לבאר את דבריו בשפה השווה לכל נפש
ולהשקות את הצאן בביאוריו וגילוייו העמוקים והאלוקיים

הננו לבשר כי
עומד מוכן לדפוס הכרך הראשון של

ביאור הליקוטים המבואר
מבית מכון "באר אברהם"

כשבכרך זה מבוארים לראשונה:
ה"פתיחה" לביאור הליקוטים
ה"הקדמה" ובה ביאור נרחב ועמוק לכל ה"ח"י כללים"
הספר "אמונה בידיעה רוחנית"
(המשתייך אל הכלל הי"ג מהח"י כללים)

בלשון קל ורהוט ובשפה ברורה השווה לכל נפש
בתוספת מדורים – "שפת הבאר" ו"לעובדא ולמעשה"
המעמיקים בהבנת דבריו ואף מלבבים אותם ומקרבים אותם אל הלב
כמו כן ,מעוטר הספר בהוספות נכבדות ויקרות ,הלא הם:
א .מבוא נרחב על תולדות המחבר ,כתביו והדפסתם ,והמסתעף.
ב" .שיחות השייכות לתורות" שהודפסו על ידי רבי שמואל הורביץ זצ"ל בשנת תרצ"ה ,כשהם מפוזרים
בין בתרי ה"ביאור הליקוטים" ,ועתה סודרו ע"פ סדר התורות ועוטרו בהערות והארות יקרות ונחוצות.
ג .מאמר נפלא על צורת הלימוד בליקוטי מוהר"ן ,כהכנה לעיון ע"פ הח"י כללים.

הספר מוכן לדפוס ,אך הכסף להדפסה ַאיִ ן

נצל הזדמנות פז זו ,וקח חלק בהוצאות הדפסת הספר
ותהיה זאת עבורך לזכות נצחית!
החפץ לפרוס את חסותו על הדפסת הספר ,או על חלקים ממנו,
יפנה למס' פלאפון 050-410-6685 :וישאיר הודעה.

* הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי וחשובי אנ"ש שליט"א

"לבקש ולחפש
יומם ולילה"
מאה שנה
להס˙ל˜ו˙ רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

מוסף מיוחד
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˘נה להס˙ל˜ו˙ו ˘ל
רבי ‡ברהם ברבי נחמן
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

הצצות מן החרכים
לצפונות רוחו
הטמירה והנעלמת
של מי שגילם באישיותו
את הדמות האמיתית
והשלימה ביותר
˘נה להס˙ל˜ו˙ו ˘ל
רבי ‡ברהם ברבי נחמן
של חסיד ברסלב
כמופת וכדוגמה
כמקור השראה
וכמושא כיסופים
לדורות עולם
מכתבים בפרסום ראשון

מאה
כ"ט כסלו ˙רע"ח ˘˙ -ע"ח

אחד היה א

הספר ביאור
הליקוטים
שיצא לאור
בחיי המחבר
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ה אברהם
פרק מבוא
למאמר יסודי ומקיף
אודות תורת הגאולה
ותיקון כל העולמות והדורות
שעל ידי תרין המשיחין הרב והתלמיד
ומחפשי רוח קדשם באחרית הימים
כפי שמשנה זו מתבררת בתכלית השלימות
בספריו הגאוניים ובכל הליכות חייו הנשגבות
של עמוד האמת החסיד שבחסידים

רבי אברהם בן רבי נחמן חזן ז"ל

◆
פרק ראשון בסדרה

חנוכה תשע"ח
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תמונות הרקע:
הספר ביאור הליקוטים בכתב ידו
של החסיד ר' שמואל הורוויץ ז"ל
72
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כפי שהננו מרגישים
שמעולם לא היה
ולעולם לא יהיה רבי
כמו רבינו,
כפי שהננו מרגישים
שמעולם לא היה
ולעולם לא יהיה
תלמיד כמו רבי נתן,
כך הננו מרגישים
כי אין מי שגילם
באישיותו את הדמות
האמיתית והשלימה
ביותר של חסיד
ברסלב כמו רבי
אברהם בן רבי נחמן!

אותה "אמת" נעלמת
ונשגבה שמייחדת
את דרכו של רבינו
היא זו שהתגלמה בו
ברבי אברהם בן רבי
נחמן בשלימות כל
כך מלאה ומוחלטת
שקבעה את דמותו
כסרגל וכמצפן
בבחינת "כזה ראה
וקדש" עבור כל
חסיד ברסלב באשר
הוא לדורות עולם

חנוכה תשע"ח
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מהי עיקרה של אותה
"תורה שבעל-פה"
שעברה מפה לאוזן
דרכו של רבי נחמן
מטולטשין" ,ראש
תלמידיו ומשרתיו
ומשמשיו" של רבי
נתן ,באופן שכלפי
אלו שלא זכו
להתבסם מאורה,
וגם אם המדובר הוא
ב"רובם מאנ"ש",
מתבטא רבי אברהם
בנו ותלמידו ש"גם הם
אין להם זכייה לידע
מאור הגנוז והצפון
מוהר"ן זצוק"ל"?
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הקלקולים הקשים
ביותר נהפכים
בכוחה של התשובה
האמיתית לעטרות
וכתרים ,הירידות הכי
נוראות יוצרים כך את
הנועם הכי ערב של
השיר העליון מכל
השירים וכל הסבל
והייסורים מתגלים
כנסיבות הכרחיות
לתענוג העליון שבכל
התענוגים
חנוכה תשע"ח
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רובם ככולם מהביאורים
לחדשות לגמרי הם נחשבים!
כתב יד של רבי אברהם בן רבי נחמן ז"ל

רפרסום
אשון

הקדמה
כפי המבואר מהתורה עתיקא וכו' שהעיקר הוא הידיעות החדשות הנמצאות בהתורה
[ולא תיקשי מאשר יש להביא ראי'(ות) ממא'(מרים) להיפך כי זה (כ)ענין תשובת חז"ל הא
כדאיתא והא כדאיתא :ואין ביכלתי להאריך בזה יותר] ויען אשר רובם ככולם מהשיחות
והסיפורים והביאורים [בפשוטן של דברים] אשר הוצאתי מצירופי דברי רבינו ז"ל ומוהרנ"ת
ז"ל ומהפלפולים אשר בהם :לחדשות לגמרי הם נחשבים :נתעוררתי לעורר את החבורה
והאגודה הזאת :אבל בתחילה אני מוכרח להתנות עם כל חבר וחבר [כפי מאמר המשנה
אם אין קמח ופרנסה :אין תורה] שגם פרנסתי תבוא בכלל הצדקה הזאת :וגם מחמת שאין
ביכלתי כלל :לייחד ולתבוע ע"ז בפ"ע (=על זה בפני עצמו) וע"ז בפ"ע ולהפסד גדול היה
נחשב לי אם הייתי עושה כן :וע"כ הוכרחתי לכוללם כנ"ל

אברהם בן לאמו"ר מוהר"ן ז"ל
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איה הם אפוא
כל אותם שוחרי
דעת שמקדישים
ברבבותיהם את כל
מרצם וכשרונותיהם
לעיון בתורת הסוד
ופנימיות התורה?
איה הם כל שוחרי
תורת תיקון העולם
והגאולה? למה אנחנו
לא מוצאים אותם
עטים וששים על
ה"ביאור הליקוטים"
כעל כל הון?

חנוכה תשע"ח
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"ביאור הליקוטים"
שכל כולו חתירה
תהומית מתמדת
אחר סתרי תעלומות
"הניגון והריקוד" של
תורת הרב והתלמיד
עצמם מהם "לא טעם
העולם כלום עדיין",
הוא זה שנותר
בינתיים טמיר מכל
טמירים

תלמידו הגדול
שברוח החסיד ר'
שמואל הורוויץ
מוסר לנו בשם אנ"ש
ש"אפילו בין תלמידי
רבינו ז"ל היה רבי
אברהם בן רבי נחמן
חידוש!" ואנחנו
מתאמצים לפענח
ולו במעט את חידת
ה"חידוש" הזה גם בין
ראשונים כמלאכים
78
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מי שכהגדרתו של ר'
לוי יצחק בנדר היה
בעצמו "א שטיק ר'
אברהם" (="חתיכת ר'
אברהם") הלוא הוא
החסיד ר' שמואל
שפירא התבטא כי
ההרגש בגדולתם
של רבינו ורבי נתן
כפי העולה מכתביו
של רבי אברהם בן
רבי נחמן רב ועצום
הוא לדידו מזה
העולה מתוך הלימוד
בכתביהם עצמם!

חנוכה תשע"ח
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אֹותם לְ ַה ְׁשקֹות ִאילָ נֹותּ ,גַ ם יֵ ׁש לָ כֶ ם ְרׁשּות לַ ֲעסֹק ִּב ְׁש ָאר
ָ
..וְ ִצּוָ ה
ׁשקֹות ִאילָ נֹות (סיפורי מעשיות מעשה מחיגר)
ַּפ ְרנָ סֹות ֲא ָבל ָּבזֶ ה ִּת ְׁש ַּת ְּדלּו לְ ַה ְ

חברים
מקשיבים
בכל מסעות חייו של החסיד הגדול
והקדוש רבי אברהם בן רבי נחמן חזן
זצ"ל היה עוסק בהפצת המעיינות חוצה
ובקירוב נפשות אל הרועה הנאמן ראשי
פרקים מקורות חיי תלמידיו ומקורביו
ושומעי לקחו של האיש אשר רוח בו ,רבי
אברהם ברבי נחמן זצ"ל ,וסיפורים ושיחות
מופלאות מאשר שמעו מפיו והתהלכו
לאורם כל הימים

⋅

נמל יפו בימים ההם
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ר' ברוך גלנט ז''ל (באדיבות ג.נ).

ציון ר' שמערל ברדיטשובער ז''ל

ר' נחום שוסטר ז''ל

חנוכה תשע"ח
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חלק מהספר 'כוכבי אור' בהעתקת
ר' מנדל מטשרנוביץ ז''ל

ר' נחמן שטרקס ז''ל

ר' יעקב פילמער ז''ל
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פעם אחת ר' אליהו
חיים רוזין עמד
מאחורי ר' אברהם
ב"ר נחמן ז"ל בעת
התבודדותו על ציון
רבינו ז"ל ,ושמע ממנו
תחנוניו ובקשותיו,
וחזר כמה וכמה פעמים
על המילים האלה:
"ריבונו של עולם! היכן
לוקחים האמונה שכל
דיבור אינו נאבד? היכן
לוקחים האמונה שכל
אנחה וכל גניחה אינם
נאבדים? אהה! אהה!
היכן לוקחים? היכן
לוקחים?"...

ר' מרדכי מסוקולוב ז''ל

ר' שמואל מאיר אנשין ז''ל

''תולדות שמואל' בכת''י ר' שמואל העשיל
פרידמן ז''ל (באדיבות מכון אמונת חכמים)

חנוכה תשע"ח
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ר' שלמה ווקסלר ז''ל (באדיבות ג.נ).

ר' יעקב קלמנוביץ-מלמד ז''ל (באדיבות ר' יצחק
צבי מליק)

ר' יצחק מנדל רוטנברג ז''ל (באדיבות ג.נ).
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ר' משה בער רוזנפלד ז''ל (באדיבות ר' שמואל
יצחק רוזנפלד)

ר' מרדכי מסוקולוב ז''ל

מיד בהיכנסו אל
הקלויז ,הרגיש ר'
אברהם ז"ל בחיפושי
נפשו ,הוא פנה אליו
ואמר לו "אברך ,בוא
ועלה עמי אל העלייה",
הוא עלה עמו אל עליית
הקלויז ולמד עמו את
התורה 'תשעה תקונין'
בליקוטי מוהר"ן סימן
כ' .ר' אברהם היה אז
בימי עלומיו ולבו נפשו
בערה כיקוד אש באורו
של רבינו ,ר' פנחסל
שמע מפיו דיבורים
כאלו שלא שמעתן אוזן
חנוכה תשע"ח
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ר' יצחק מאיר קורמן ז''ל (באדיבות ג.נ).

ר' יחזקאל מנדלאיל ז''ל (באדיבות ג.נ).

ר' משה גלידמן מטשנסטכוב ז''ל (באדיבות ג.נ).
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ר' יוחנן גלנט ז''ל

"דיבור מרבי
אברהם חפץ הנך
לשמוע?" השיבו
ר' משה שמואל,
"כך היה אומר:
׳רבינו הקדוש
שמו כמניין ׳נצח׳
והוא מנצח תמיד,
וכאשר מידבקים
בו מוכרחים
להיוושע!"...
ר' אליהו חיים רוזין ז''ל (באדיבות ג.נ).

ר' לוי יצחק בנדר ז''ל (באדיבות ג.נ).

חנוכה תשע"ח
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מכתבים ששלח רבי אברהם ב"ר נחמן זצ"ל בשנת תרע"ב לאנשי שלומנו בי פו
מכתבים
בפרסום
ראשון
כבוד ידידי ר' שמואל העשיל
ני"ו ה' פרידמאן בבית הדפוס,
מהיום והלאה אם ישלחו לפה
מכתב או מעות יכתבו באדרעס
בייערל מאיר טענין בוים ,נא ונא
להשיבני תו"מ [=תיכף ומיד] סיבת
העיכוב ממעות ר' נחמן שנמצא
ביד הרב ,ובלי ספק החזיר אותם
הרב ,אבל ר' נחמן לא קיבלם
כלל :וגם הוכרחנו ללוות לו אני
ור' גדליה מבא"ד [=מבארדיטשוב]
והוא לא נמצא בידו אפי' פרוטה
אחת
נאום המבקש תשובה על זה
המכתב תו"מ ,אברהם חזן

כבוד ר' מאיר [=אנשין] נ"י:
פא"פ [=פנים אל פנים] אבאר
לו שאין לי פנאי אפילו כרגע
ממש :ותכלית הקיצור מהתשובה,
שכעת אין ביכולתו בשום אופן
ליתן אפילו פ"א [=פרוטה
אחת] אבל יכול להיות שבשבוע
הבע"ל (פר' וישב) יהי' ביכולתו
ללוות בתנאי שישלם אח"כ בימי
החתונה מהדרשה גישאנק ואז אם
יהי' ביכולתו ללוות כנ"ל ישלם
למע"כ בלי ספק:
ידידו ואוהבו ומברכו בכ"ט

אברהם חזן
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בי פו בענין השבת מעותיו של ר' נחמן ב"ר ברוך אפרים ז"ל שהיו בידי רב העיר

כבוד ידידי ר' שמואל מאיר ני'
אודות שאלתו בדבר ההדפסה אשר שאל מאתי :עלה כעת ברעיוני :כי
בלי ספק נמצא ביכולתו להתעקש בבקשתו מבעל הדפוס :שכאשר יגיע
לידו דף או עמוד מדברי הכפירות והחרופים :יחליף וייתן זאת העבודה
לפועל אחר :ולא מידיו תצא פעולה כזאת :להחטיא את הרבים בכפירות
הנשתוות לע"ז [=עבודה זרה] ממש :ואשר על כאלה חייב האדם למסור את
נפשו ,ייהרג ואל יעבור :ובפרט שהמחרף גרוע מכולם ,כמבואר מדחז"ל
[=מדברי חכמינו ז"ל] :גם אם אין ביכולתו למסור את נפשו ולעזוב לגמרי
עבודת חטא הרבים כזה :עכ"פ ,יש ביכולתו לקבל על עצמו זאת המסירת
נפש :להנות את בעל הדפוס :בעבודה חצי שעה בכל יום יותר מפועלים
אחרים[ :ואפשר יותר מחצי שעה] :ואפשר ,בעד זה היתרון יגמול אתו בעל
הדפוס זה הגמול הנ"ל :אשר לא יפסיד ויחסר כלל בזה:
ואני עשיתי מה שמוטל עלי ,להזהירו ולהודיעו מכ"ז [=מכל זה] :ויותר

אין להאריך .נאום ידידו ואוהבו ,ומייעצו לחייו ,בגוף ובנפש :אברהם חזן.
ולפב"ש המוכ"ז [=ולפרוש בשלום המוסר כתב זה] ר' שמואל העשיל נ"י,
ומאליהם יבינו ,שלדעתי יש להם להתחבר :שיבקשו שניהם זאת הבקשה
מבעל הדפוס ,ובכל לב ונפש ,כאשר יבקש האדם על חייו הגשמיים :בכל
לב ונפש מהבא להורגו ח"ו :כי המחטיאו קשה מההורגו' כמבואר בדחז"ל]
וגם בתחילה יבקשו ויתפללו ע"ז מהש"י ,אשר בידו לב כל נפש [פלגי מים
לב מלך וכו'] וביקשתם משם וכו' ומצאת :כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפש:
ידידו ואוהבו ,אברהם הנ"ל.
ואגב אורחא הנני להודיעו בדבר החמשה פראנק שביד הרב ,שכבר
כתב לו ר' נחמן [=ב"ר ברוך אפרים] בקשה ע"ז :וגם ר' ישראל היילפערין
[=מקארדן] כתב לו באריכות והרבה להודיעו מהצער והיסורים שיש להם
מזה :ועד היום הזה שוקדים אנחנו בפתח אבי הרב :ויענה ויאמר שלא ראה
ולא שמע .ואולי אולי יש ביכלתו להודיע מכ"ז [מכל זה] להרב ובדרך כבוד:
למצוה גדולה תחשב לו

יום א' פר' בהר
כבוד ר' שמואל העשיל נ"י פרידמאן
זעציר בבית הדפוס כבר ביקש ר' נחמן ב"ר
ב"א [=ב"ר ברוך אפרים] מהרב דקהילתכם
שיחזיר לו את הסכום :קצת פראנקען
שנמצאים בידו ובוודאי שלח אותם הרב
לפה :אבל נא ונא להודיע מיד כראות כתב
זה :באיזה פאסט ובאיזה אדרעס נשלחו
לפה :הוכפל הוכפל בקשתינו ע"ז :ידידם
המצפה לתשובתם
אברהם חזן ולפב"ש ידידי מ"ר מאיר
ני"ו ולהודיעו כי קיבלתי המלבוש
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נר חמישי
בציון רבינו...
סיפור התקרבות מופלא ,של מבקש אהבה
אמיתי ,שזכה לחלוף על פני האוצרות שבדרך,
להגיע אל היכל המלך ,ושוב לחפש מחדש
סיפור שמסתיים במציאה שכולה חיפוש,
אצל המסלסל הגדול בתורת רבינו  -הגאון
החסיד רבי אברהם ברבי נחמן זצ"ל
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כשר' אברהם מדבר דיבורי התחזקות,
ההתחזקות הזו מלאת סוד ונוטפת
נטיפי דעת ,זה כמו שמן שנמסך ומרפא
את העצמות הכי מרוסקות ,הוא מדבר
על השברים הכי נוראים ,על תחושת
העצב והחיסרון הכי עמוקים בנפש,
ובמשפט או שניים הוא נוסך רוח נחמה
ותקווה מאין כמותם .וכשאתה שב
ולומד את התורה בליקוטי מוהר"ן עליה
נסובו דיבוריו הרי שהיא מקבלת פנים
חדשות ,חדשות ממש
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בכל פעם שהייתי ממשמש במילים
הקדושות הייתי מוצא בהם טעם חדש,
אני יכול לספר על עצמי שההשראה
שר' אברהם הוריד לי למוח ,הייתה
בהתחלה חזקה בעיקר סביב כמה
נקודות בודדות .דבר ראשון ,אין מילה
מיותרת ,נכון שראיתי את זה כתוב
לפני כן בהקדמה לליקוטי מוהר"ן,
אבל זה לא קיבל משמעות אמיתית
עד שראיתי לכך דוגמה חיה .יכולתי
לשמוע כל מיני דיוקים חסרי טעם,
אבל כשראיתי פעם אחת בפנים איך
ר' אברהם לומד ,הבנתי איך מדקדקים,
איזה משמעות עצומה יכולה להיות
לכל מילה בליקוטי מוהר"ן וכמה
עולמות נחבאים מאחוריה
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למדתי נקודה נוספת שאפשר לשאול
שאלות .ראיתי איך שכמעט בכל
תורה ,לר' אברהם יש קושיות ,פליאות,
שהוא לא נרתע מלשאול .בהתחלה זה
היה קשה לי ,מה הפירוש לשאול על
רבינו ,ועוד סתירות?! נראה לי שאסור..
ובכלל מי מבין בזה? זה בוודאי לא
הדרך! אחר כך הבנתי שאדרבה ,להפך,
היכולת לשאול שאלה נובעת מהמקום
הכי חזק של אמונה! הרי למה בגמרא
אני לא מפחד לשאול שאלה ,למה על
התוספות אני לא נרתע מלהקשות
קושיה ,כי אני מאמין שדבריהם הם
דברי אלוקים חיים ,וברור שיש תשובה,
ואדרבה ,רק דרך השאלה שלי אני יגיע
להבנה הנכונה .כך גם בליקוטי מוהר"ן,
זה תורה! אפשר להקשות כי בוודאי יש
תשובה ,וכשתגלה את התשובה תבין
יותר נכון את מה שכתוב
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מלבד זאת ,קיבלתי דרך צורת הלימוד
שר' אברהם התווה ,את המתנה הכי גדולה
לחיים ,שכל דיבור ודיבור בליקוטי מוהר"ן
הפך להיות שייך לכל יום בחיים .הבנתי
שרבינו מדבר עלי ,במקום שלי ,ויש לו
תמיד מה לומר לי דרך הספר שלו ,הספר
שמתחדש כל יום בעצות חדשות באמת.
כל תורה מגלה לך עומק חדש בהתבודדות,
פעם זה מאיר לך את כוח השתיקה והבושה
של ההתבודדות ופעם להפך מתגלה לך
כוח הדיבור

העיר בומביי (מומביי) שבהודו
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ַצ ּ ַפ ַחת ַה ּׁ ֶש ֶמן ל ֹא ֶת ְח ַסר
"...וְ ה' ַה ּטוֹ ב יָ ִריק ָעלֶ ָיך וְ ָעלֵ ינ ּו ׁ ֶש ֶמן ַה ּטוֹ ב
לְ ַה ׁ ְש ּ ִפ ַיע ָּכל טוּב ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת וְ רו ָּחנִ ּיוּת ,וִ ֻיק ַ ּים:
ַּכד ַה ֶּק ַמח ל ֹא ִתכְ לֶ ה ,וְ ַצ ּ ַפ ַחת ַה ּׁ ֶש ֶמן ל ֹא ֶת ְח ַסר
וְ כוּ'ּ ְ ,בכ ַֹח ַה ַ ּצדִּ ִיקים ֲא ִמ ִּת ִ ּייםַ ,ה ַּמ ְמ ׁ ִשיכִ ים ְ ּבכָ ל
ֵעת ׁ ֶש ֶמן ִמ ׁ ְש ַחת ק ֶֹד ׁש ְ ּב ִחינַ ת לְ ַא ְמ ׁ ָשכָ א ְמ ׁ ַשח
ְרבוּת ֻק ְד ׁ ָשא וּלְ ַא ְדלָ ָקא בּ ו ִּצינָ א.
"וְ ָעלֵ ינ ּו לִ ְתלוֹ ת ֵעינֵ ינ ּו לַ ָּמרוֹ ם וּלְ ַח ּלוֹ ת ּ ָפנָ יו ְ ּבכָ ל
ֵעתַ .ר ֵחם ַר ֵחםּ ַ ,ב ַעל ָה ַר ֲח ִמיםּ ִ ,בכְ לָ לִ ּיוּת יִ שְׂ ָר ֵאל
ו ִּבפְ ָר ִט ּיוּת ַעל ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד.
"ע ֵדי נִ זְ ֶּכה לִ פְ עֹל ַ ּב ָּק ׁ ָש ֵתנ ּו ו ְּצ ִמ ַיחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד
ֲ
ַע ְבדְּ ָך וַ ֲע ִריכַ ת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶיח ָךִּ ,כי ְ ּב ׁ ֵשם
ָק ְד ׁ ְש ָך נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ָּת לוֹ ֶ ׁ ,ש ּל ֹא ִּתכְ ֶ ּבה נֵ רוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד".
(עלים לתרופה שע"א)

