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יום ההילולא רבא של מוהרנ"ת מברסלב  ביום עשרה בטבת חל  

 זי"ע 

 

ותדליק בכך את    להתחבר לאחד מספריו הרבים, גם אתה  שתדל  ת 

 נר נשמתך, 

שיהיה זה גם לטובת נשמתו, ובכך עוררת עליך את זכותו  

 הגדולה שימליץ טוב בעדך 

 .לטוב לך ברוחניות ובגשמיות 

 

 . בי נתן שטרנהארץ מברסלב זיע"א של ר   חייו ותולדותיו   ראשי פרקים על 

 

 ברסלב שבאוקראינה בעיירה    : תו מקום קבור .  ה'תר"ה   תאריך פטירה: י' טבת 

 

 חייו 

מנעמירוב,   נתן  רבי  או  מברסלב,  נתן  רבי  גם  המכונה  שטרנהרץ,  נתן  רבי 

 ( שבט.  לחודש  ט"ו  תק"מ,  אלפים  ה'  בשנת  בכור  1780ינואר    22נולד  בן   ,)

שטערנהארץ,   לאביו  הירץ  נפתלי  רבי  אביו    הנגיד  לאנע.  חיה  מרת  ר'  ולאמו 

 .נפתלי הירץ, נחשב לאחד מנגידי העיר וחשוביה 

 

 ילדותו 

קטן  ילד  בהיותו  עוד  ומשנן    , מעודו,  חוזר  היה  ותמיד  בלימודיו,  מאד  התמיד 

לעצמו את הגמרא דף אחר דף. הוא התבלט מאד בהתמדתו ושקדנותו על יתר  

במינו היה בדרך לימודו. בעוד שהמעולים שבילדי החדר הראו    חבריו. מיוחד 

סטו   אחת  ולא  ושאלות,  קושיות  אחר  וחיפוש  בפלפולים  וחילם  כוחם  את 

בפשטות   היה  לימודו  זה,  מכל  נמנע  מוהרנ"ת  הלימוד,  של  הישרה  מהדרך 

כל אימת שהעירו   היה מתנצל  קושיות?"  לי  "מה אעשה שאין  ישרה.  ובהבנה 

לימ  אופן  על  ואמר:  לו  נתן  ר'  של  לימודו  דרך  את  שיבח  המלמד  הישר.  ודו 

שאר   של  המפותלות  שאלות  פני  על  נתן  של  הפשוט  תרגומו  את  מעדיף  "אני 

 .הילדים" ולבסוף, מתוך התמדתו העצומה בלימוד, הגיע לעמקות וגאונות 

 

שאחת   מוהרנ"ת,  של  מהותו  על  שהצביע  הראשון  הניצן  איפוא  זה  היה 

והחש  נפשו,  ודרישת  מתכונות  והפשיטות  התמימות  היתה  שביניהם,  ובה 

 .האמת, שבאמצעותה הגיע למה שהגיע 

 

 נישואיו 

בכל   מוהרנ"ת  נתפרסם  כבר  שנה,  עשרה  שתים  בן  בהיותו  תקנ"ב,  בשנת 

אז   מנמירוב".  "העילוי  הכינוי  בו  שדבק  עד  מופלג,  כלמדן  ההוא  האיזור 

גדולי הדור ההוא,  שידך אותו אביו למרת אסתר שיינדל ע"ה, בתו של אחד מ 

דורו   בני  ע"י  מכונה  שהיה  אוירבך,  צבי  דוד  רבי  המפורסם  הגאון  הוא  הלא 

המחוזות   ואב"ד  רב  צבי(  דוד  ר'  גרויסער  )דער  הגדול"  צבי  דוד  "ר' 

 .שריגראד, קרמניץ, מאהליב ועוד 

 



 

 

 

לי   "הציעו  הגדול:  חותנו  פעם  התבטא  מוהרנ"ת  עם  השידוך  קשרי  אודות 

גד  יותר  למדנים  ראיתי  אולי  כי  לחתן  אותו  לקחתי  אולם  ממוהרנ"ת  ולים 

 .שיש לו שכם יפה". החתונה התקיימה בשריגראד אחר ט' באב שנת תקנ"ג 

 

ימים:   משנתיים  למעלה  של  בתקופה  בשריגראד  חותנו  אצל  התגורר  נתן  ר' 

מנשואיו בשנת תקנ"ג עד סוכות תקנ"ה. בתקופה ההיא עלה ונתעלה ונתקדש  

מע  כל  כאשר  צמאה,  בסילודין,  ונפשו  בתורה,  עצומה  ליגיעה  נתונים  ייניו 

. דורשת ומבקשת את ה  ' 

 

חותנו,   של  התלמוד  בבית  מוהרנ"ת  למד  נשואיו  לאחר  הראשונה  בתקופה 

לוקחי   גיסיו החשובים  ביניהם  מופלגים,  צעירים תלמידי חכמים  עוד  יחד עם 

ובמכמני  בתורה  ועצום  לגדול  אז  ונחשב  צבי,  דוד  ר'  חותנו  של  ה  בנותיו 

 .והתבלט במיוחד בשקדנותו הבלתי מצויה 

גודל   את  בראותו  זו,  בתקופה  מוהרנ"ת  ע"י  נערץ  כך  כל  היה  צבי  דוד  ר' 

שלדעתו   מיוחדת,  שלימות  בו  ראה  הוא  היתירה.  ופרישותו  קדושתו  עוצם 

 .היתה נדירה אף בדורות קדומים, גם בדורו של משה רבינו 

 

בהת  בלימודיו  המשיך  מוהרנ"ת  התורה  יש  במעלות  לכך  כאשר  רבה,  מדה 

הגאון,   חותנו  חסות  תחת  וזאת  החריף,  ומוחו  המעולים  כשרונותיו  את  לצרף 

והוא   מיוחדת,  לב  תשומת  לו  הקדיש  חותנו  תום.  עד  כשרונותיו  נוצלו  שם 

מצוא   עת  בכל  עמו  והשתעשע  הלמדן,  מחתנו  נחת  הכף  מלוא  רוה  אמנם 

ה  בחתנו  צבי  דוד  ר'  ראה  השנים  ברבות  תורה.  והחריף  בדברי  העצום  שקדן 

כבר   בצלו,  בחסותו  כעת  הנראה,  וככל  ברבנות,  מקומו  את  למלא  הראוי  את 

 .החל להכינו לכך הלכה למעשה 

 

חותנו חפץ מאד, כבר בחייו, למסור בידי מוהרנ"ת חלק ממחוז רבנותו, וכדי  

שעות   עמו  משוחח  היה  ולמעשה,  הלכה  בענינים  ולהכניסו  לכך  להכשירו 

ואף   בתורה  להתרחק  ארוכות  הזהירו  היתר  בין  ההוראה.  דרך  הורהו  גם 

 .מ"כת" החסידות שאינה לפי רוחו 

 

הסוכות שנת   חג  לקראת  מולדתו  עיר  לנמירוב  מוהרנ"ת  חזר  זו  תקופה  בתום 

ובהערצה. הקצו עבורם   ורעייתו בחיבה  נתקבלו מוהרנ"ת  תקנ"ו. בבית אביו 

העבו  ועל  התורה  על  לשבת  מוהרנ"ת  המשיך  מיוחד, שם  עול  חדר  כאשר  דה, 

 .פרנסתו מוטל על שכם אביו הנגיד 

 

 התקרבותו לחסידות 

בני משפחתו   לחסידות.  עוינת  באוירה  מוהרנ"ת  גדל  אביו,  בבית  בהיותו  עוד 

ודרכו   הבעש"ט  לתורת  היו  נמרצים  מתנגדים  ההיא  הסביבה  בני  כשאר 

היום  שיחותיו  עם  חותנו,  בבית  ועתה,  אך  -הטהורה.  החסידות,  נגד  יומיות 

 .י היה הדבר כי יימשך אחר סביבתו ואף הוא כמותם ימשיך בדיעה זו טבע 

 

בנעמירוב   המדרש  בית  את  לו  כשקבע  וחבורתו  ליפא  בר'  פגש  בנמירוב 

אף   ליפא,  ר'  האברך  את  לו  לקח  כשלחברותא  חורף,  באותו  לימודו  כמקום 

מן   ותורתו  חינוכו  את  קיבל  נתן  שר'  בעוד  אך  מנעוריו,  ה'  את  עובד  הוא 

וחבורתו  המתנגד  ליפא  ר'  ושוב התווכחו  בין החסידים, שוב  ליפא  ר'  ים, גדל 



 

 

 

בינתיים   דבק  הוא  ברם  החסידות.  דרך  של  מעלתה  אודות  נתן  ר'  עם 

שמקורם   האמת  ודברי  רב,  זמן  עבר  לא  אולם  וחותנו.  אביו  של  בדעותיהם 

ר'   ודברי  מספר,  חדשים  חלפו  ולרככו.  לבו  לתוך  להכנס  אט  אט  החלו  קדוש 

 .לו בליבו של ר' נתן ליפא חלח 

 

לגור   ועבר  זלטיפאלי,  מהעיר  משכנו  נחמן  רבי  עקר  תקס"ב,  אלול  בחודש 

הגדול   תלמידו  אל  מוהר"ן  פנה  לברסלב,  בהכנסו  מיד  כאמור,  בברסלב. 

ורואה   אני  צופה  לו:  אמר  וכה  מדאשיב,  יודל  רבי  נשמה  אני  והמקובל 

בז  מעודה  היתה  וטהורה שלא  זכה  חדשה,  נשמה  העולם השפל  באוקראינה,  ה 

דבריו  מכוונים  למי  פירש  לא  ועדיין  סתם  רבינו,  אמר  איפוא    , כה  רצונו 

 .שנשמה זו תתקרב אליו 

 

ההיא,   בעת  מוהרנ"ת  של  שהותו  מקום  לנמירוב  ברסלב  בין  המרחק  ואכן, 

רבינו   של  שביאתו  כך  ביניהם,  מפרידים  ספורים  קילומטרים  רב,  לא  הוא 

בעת   מוהרנ"ת  של  שהותו  כמו  ההזדמנות  לברסלב  את  היוו  בנמירוב  ההיא 

התלמיד,   עם  הרב  להתאחדות  השאיפה  להגשמת  הנוחה  והקרקע  הטובה 

בחינת   והוא  ומופלא,  נשגב  ענין  שהוא  פעם  לא  רימז  עצמו  מוהר"ן  שרבינו 

היה   התורה  מקבל  רבינו  משה  שאף  נון,  בן  ליהושע  רבינו  משה  שבין  הקשר 

הראו  הכלי  שיהיה  הנאמן  תלמידו  ליהושע  התורה  זקוק  את  ולמסור  לקבל  י 

 .לעם ישראל 

 

סוחרים   מגיעים  היו  לשם  גדול,  יריד  היה  קיים  בה  מסחר,  עיר  היתה  ברסלב 

רבינו   כניסת  עם  ואכן,  יריד.  לאותו  הגיעו  נמירוב  תושבי  אף  האזור.  מכל 

בבקשה   פתקאותיהם  עם  שהגיעו  רבים  סוחרים  לפתחו  שחרו  לברסלב, 

ולפעמים היו אף מתע  וברכה.  דברי תורה  להצלחה  כבים בבית הצדיק לשמוע 

נכנסו   הם  אף  הסמוכה,  נמירוב  סוחרי  הבורא.  בעבודת  והדרכה  ויראה 

לנמירוב   הסוחרים  וכששבו  תורתו.  מדברי  ולהתבשם  מפיו  להתברך  לרבינו, 

הצדיק   אודות  מופלאים  דברים  עירם  לאנשי  סיפרו  בברסלב,  אשר  היריד  מן 

מיו  בהנהגות  הנוהג  לעיר,  כלל  "החדש" שהגיע  מדבר  אינו  הוא  חדות במינם: 

מעניני עסקי העולם הזה, וכל שיחה הוא מסיט אך ורק לענין התכלית, שהוא  

 .עבודת השם... ולועג בפה מלא לכל הוויות העולם כי אך הבל המה 

 

רבינו,   אצל  מהביקור  החוזרים  של  להתרשמויותיהם  אוזן  היטה  נתן  וכשר' 

ו  תורה  לעניני  ורק  אך  רבנו  עניני  מהיצר.  שכל  להנצל  עצות  וחיפוש  עבודה 

אז   הוסיף  ואף  מבקש,  הוא  זאת  את  כי  בדעתו  אז  סיכם  העדינים  ובחושיו 

 .ואמר: עכשיו יתכן שאני אהיה איש כשר 

 

הטעימו,   ליפא  ר'  לזה.  זוכים  כיצד  עמו:  נפשו  ושאלת  ליפא  לר'  פנה  ואכן, 

מדרשו   בבית  לאחרונה  זה  ששמע  הקדושה  הדרך  מן  מעט  אחת,  רגל  של  על 

יום   באותו  לברסלב.  נוסע  הוא  כי  והחליט  בדעתו  מוהרנ"ת  גמר  מיד  רבינו. 

זלמן   ר'  בשם  חסיד  ועוד  ליפא  ר'  עם  יחד  נפתלי,  ר'  ועמיתו  מוהרנ"ת  יצאו 

לברסלב.   מיד  היוצאת  עגלה  אחר  לתור  השוק,  לככר  )הקטן(,  קליינר  דער 

באותו   אביו  יצא  פרטית  בהשגחה  כי  העובדא  על  מאד  שמח  יום  מוהרנ"ת 

החליט   הוא  ידיעתו.  ללא  לנסוע  שיוכל  כך  ברדיטשוב,  בעיר  מסחרו  לבית 

כי   בלבו  גמר  זאת  אך   .  . לאביו.  יוודע  טרם  לשוב  ולהספיק  במהירות  לנסוע 



 

 

 

אם אכן ימצא שם את המורה הנכון עבורו, שוב לא ישית לבו להתנגדות מצד  

יפסע בדרך שיורהו רבו מבל  ובית חותנו, אלא  י להתחשב  משפחות בית אביו 

השוק,   לככר  הנוסעים  חבורת  בהגיע  מקרוביו.  עליו  שיתעוררו  המניעות  עם 

הוא   אף  לשום  האומר  לייבוש,  ר'  בשם  החסידיים  מהאברכים  באחד  פגשו 

עמם   להשתתף  רצון  בו  עוררו  הם  מסחריו.  לרגל  ברסלב  לעיר  פעמיו 

 .בכניסתם אל רבינו. הוא נעתר להם וכולם עלו על העגלה, ויצאו לברסלב 

 

מיד כשנכנס ליטול שלום מרבי נחמן פתח רבינו את פיו הקדוש וכה אמר לו:  

נפגשנו  שלא  מזמן  זה  אך  רב,  זמן  כבר  זה  את  זה  אנו  של  " "מכירים  בנפשו   .

זה   למקום  אויתיה,  כי  פה אשב  העמוקה:  ההחלטה  זה  ברגע  נחרטה  מוהרנ"ת 

רבינו  ואף  דעתו...  על  עמדו  מיום  והשתוקק  והתייסר  יגע  אז    איוה,  נענה 

 .ואמר: מעתה איני בודד 

 

של   ונפשו  רבינו,  של  לשולחנו  סמוכים  והם  להתקרבותם,  הראשונה  בשבת 

אינו   הוא  ליל,  חצות  לאחר  הסעודה,  משתמה  כמיהה.  מרוב  יוצאת  נתן  רבי 

נהר   גדות  על  ושם,  לברסלב,  הסמוכים  היערות  אל  יוצא  הוא  לישון.  מצליח 

על   עולה  בלב  לבוראו  זועק  הוא  בברסלב  בוג,  עולם!  של  "רבונו  גדותיו: 

 " !בוערת אש! הבער אותה בליבי 

 

הוא נעשה מיד לחסיד המקורב ביותר   אז בן עשרים ושתים שנה,  נתן היה  ר' 

רבנו   שיחותיו.  ואת  דבריו  כל  את  ורשם  הרבי,  של  לסופרו  נעשה  וכן  אליו, 

 ... "? לא היה נשאר דף אחד מכל הכתבים שלי "לולא ר' נתן   עצמו אמר: 

 

ל א  נתן  ר'  עבר  רבנו,  של  פטירתו  בעיר  חרי  הוא  דור  )תקע"א(.  ברסלב 

עצמו, אשר   משל  מקוריים  ושיחות  חיבורים  וכתב  רבנו,  כתבי  כל  את  הדפיס 

את   ביקר  אוקראינה,  רחבי  בכל  נסע  גם  הוא  בחייו,  לאור  יצאו  אף  חלקם 

בשנת   הרבי.  תורת  את  להפיץ  והמשיך  ברסלב  עלה חסידי  לארץ    תקפ"ב 

לאומן  הקודש במס  ניכר במספר הבאים  גידול  נפש. בשנת תק"צ, כשחל  ירות 

לחסידי   מיוחד  גדול  כנסת  בית  של  בנייתו  את  נתן  ר'  יזם  השנה,  לראש 

 (. ברסלב )עד אז נהגו לשכור מקום בעיר ל"קיבוץ" של ראש השנה 

 

מסוורן   צבי  משה  רבי  ידי  על  התעוררה  תקצ"ה,  בשנת  יותר,  מאוחר 

ולח  זו הובילה לכליאתו הזמנית  התנגדות עזה לר' נתן  סידי ברסלב. התנגדות 

לעיר   מעיר  נתן  ר'  נמלט  שחרורו,  אחרי  השלטונות.  ידי  על  נתן  ר'  של 

הוגלה   הוא  מכן  לאחר  קצר  זמן  לפסח.  סמוך  רק  לברסלב  ושב  באוקראינה, 

רשות   שהשיג  אעפ"י  מולדתו.  בעיר  משפט  בית  צו  תחת  והושם  מברסלב, 

לראש  לאומן  לנסוע  הוא    מהשלטונות  אחרות,  נבחרות  ובהזדמנויות  השנה 

התקצ"ט   שנת  בתחילת  רק  לברסלב  ושב  בנמירוב,  אסיר  למעשה  נותר 

 .כשנפטר הרב מסוורן לאחר שחלה את חוליו האחרון אשר מת בו 

 

 מחלוקת 

היה   לפעילותו,  מההתנגדות  והן  מעוני  הן  הגדולים  האישיים  ייסוריו  למרות 

בר  תנועת  לעיצוב  אחראי  לבדו  נתן  עוד  ר'  הזה  היום  שעד  התוסס  ככוח  סלב 

וזאת,   בו.  רבי חשים  לתנועה  שאין  העובדה  חצרות    למרות  כבשאר  "חי" 

 חסידים. 



 

 

 

 

 

 פטירתו 

ה'  יום שישי עשרה בטבת  ) -בבוקר פטירתו,  ( קראו לפני  20.12.1844תר"ה 

השני   הסיפור  מעשיות".  "סיפורי  של  הראשונים  הסיפורים  את  נתן  ר' 

נל  "בואו  במלים:  הביתה!" מסתיים  שיחזרו    ... ך  ביקש  אלה,  מלים  כששמע 

 "...  פעמים כאילו אמר: "כן, הגיע שעתי ללכת הביתה   ה על זה כמ 

 

בטבת,   היה  צרות  שלשה  להעולם,  פתאום  אמר  השבת  לכניסת  יותר  סמוך 

תורה   ונכתבה  עזרא הסופר  בו מת  בעצמו,  הוא  ואמר  זכרו,  ולא  מהו הצרות, 

הל  בזה  ואמר  העיר.  ונבקעה  און  " שון:  יונית  אוועק  גייט  הסופר  עזרא  אז  נו 

ורבבות   אלפים  דא  היינט  סע  ווי  פיעל  אזוי  מתגבר  זיך  איז  פסול  טרייף 

א   זיין  וועט  רבנו  ספרי  פון  בלעטיל  איין  אז  האף  איך  נאר  פסול,  טרייף 

איר  י ת  זיין  זאל  עובדא  אייער  אז  אן  אייך  איך  זאג  נוא  אלדינג.  אויף  קון 

זיין  זאלט דרוקן דיא ספרים,   זיין יפוצו מעינותיך חוצה, איהר זאלט  זאל  סע 

נפטר,   הסופר  כשעזרא  ]נו,  טרחא  מיט  און  רצון  מיט  און  געלט  מיט  שטארק 

מקווה   אני  רק  ולרבבות,  לאלפים  שהיום,  כמו  כך  מתגברים  והפסול  והרוע 

אתכם,   מצווה  אני  ובכן,  הכל!  על  תיקון  יהיה  רבינו  מספרי  אחד  שדף 

הספר  בהדפסת  זה  שתעסקו  בענין  חזקים  שתהיו  ותלמידיו(;  רבינו  )ספרי  ים 

וברכת   יברכך,  אמר:  רק  יותר,  דבר  לא  כך  ואחר  ובטרחה![  ברצון  בממון, 

 .המפיל, וחנון המרבה לסלוח, ומקדש השבת, וברוך אתה בקדש, אחד 

 

אחר   תיכף  בנשיקה  ממש  היה  והסתלקותו  וחצי,  שעה  ערך  נמשך  זה  ענין 

ובא  קדש,  שבת  של  נר  עד    הדלקת  גדול  בכבוד  קדש  שבת  במוצאי  לקבורה 

 .למאד 

 

את   להעביר  אפשרות  שום  היה  לא  בברסלב,  נפטר  נתן  שר'  שבת  ליל  באותו 

נפתלי   ר'  לאומן,  ביותר    -הידיעה  הטוב  באותו    -ידידו  חלם  באומן,  שהיה 

נתן,   נפתלי שאל אותו:  ר'  נתן רץ.  ר'  בו הוא רואה את  נורא  ליל שבת חלום 

רץ?"  אתה  גלי   "להיכן  לרבנו "איך?  ישר  )אני?  רבי'ן!"  צום  ר'    ( ! יך  השיב 

נתן תוך שהוא ממשיך בריצתו. או אז הבין ר' נפתלי כי מוהרנ"ת איננו, הוא  

זו   שמועה  אומתה  לאחר השבת  אך  להאמין.  רצו  לא  הם  לחסידים,  זאת  סיפר 

 .לדאבון לב כולם 

 

 משפחתו 

 . מנישואיו הראשונים עם מרת אסתר שיינדל 

  . תקס"ב -ולד ב רבי שכנא נ 

  . רבי מאיר שנפטר בשנת תקס"ח בהיותו קטן בן שלוש 

  . תקס"ח -רבי יצחק נולד ב 

  . תק"פ והיתה בתו היחידה של ר' נתן   -מרת חנה צירל נולדה ב 

  . תקפ"ב -רבי דוד צבי נולד ב 

לו   שילדה  דישל,  את  לאישה  נתן  ר'  נשא  תקפ"ו  בשנת  אשתו  נפטרה  כאשר 

  . שני בנים נוספים 

 רבי יוסף יונה נולד בתקפ"ט ו  נולד בתקפ"ז   רבי נחמן 

 



 

 

 

 ספריו 

את   העתיק  נתן  נחמן כל  ר'  רבי  של  המידות,    -  משנתו  ספר  מוהר"ן,  ליקוטי 

מוהר"ן   חיי  הר"ן  שבחי  הר"ן  שיחות  מעשיות,  מהמאמרים    -סיפורי  ורבים 

כתביו.  הם  שם  והסיפורים  חלק    והשיחות  משלו.  מקוריים  חיבורים  כתב  וגם 

 :תן הם מכתביו של ר' נ 

  .פירוש לדיני השולחן ערוך לאור משנתו של רבו   -  ליקוטי הלכות 

תפילות  נושא   -  ליקוטי  כל  על  הרבי    , תפילות  משנת  על  המושתתות 

 ". ב"ליקוטי מוהר"ן 

מוהר"ן  ליקוטי  על   -  קיצור  מוהר"ן"  "ליקוטי  את  מסכם  נתן  רישום  -ר'  ידי 

 . העצות המעשיות המצויות בכל דרשה ודרשה 

הרבי    -  ליקוטי עצות  המעשיות של  העצות  את  דרשה  ה מלקטת  בכל  נמצאות 

 . פי נושאים -ודרשה, אלא שכאן הן ערוכות על 

אוסף מכתביו של ר' נתן. באוסף יותר מחמש מאות מכתבים    -  עלים לתרופה 

שכתב ר' נתן בעיקר לבנו אך גם לאחדים מחסידיו. מן המכתבים ניתן ללמוד  

 . שנת הרבי פי מ -כיצד לחיות את חיי היומיום על 

הצדיקים  הטבה    -  שמות  מעניקה  אלה  שמות  קריאת  הצדיקים.  שמות  אוסף 

 .רוחנית וחומרית רבה 
 

מברסלב".  "   : מקורות  נתן  ר'  י  חי ם,  ובמי נחלת    -באש  ן  ומכו קרמר  מנחם  ם  י חי הרב  ע"י  ר  לאו יצא 

. שער ברסלב ' אתר  .  צבי  ' 



 

 

 

 פניני באר בשדה 

 מברסלב זצ"ל  לכבוד ההילולא של מוהרנ"ת 

 ך שיחת הרב מוטה פרנק שליט"א מתו 

 בשנת תשע"ג  שנמסר בסעודת ההילולא של מוהרנ"ת 
ת  עובד   גם לאנגלי די ותורגם  י ן   : על  י י קל  יענקי 

 

זה    , בשבת חנוכה   אמר בליקוטי מוהר״ן רבינו    ' תורה יד  ב׳ טבת שנת תקס״ד. 

היה   מליניץ  גדליה  הרב  זי״ע.  זצ״ל  מליניץ  גדליה  הרב  פטירת  אחרי  היה 

מ   גדולי מ  היה  והוא  הרבה  מ הדור  החזיר  הוא  שבדור.  הגדולים  הרבים  זכי 

בתשובה  ל   וקירב   , אנשים  אנשים  אותם    קב״ה ה הרבה  שהוציאו  ידי  מחוץ  על 

הקדושה   1לקדושה  מן  לפנים  אותם  הר והכניסו  בשיחות  וכתוב  )קל " .    2( ב ן 

 ל הרב גדליה מליניץ זצ״ל. ע שהתורה הזאת )תורה יד( היה הספד  

 
 *  *  * 

 

מו ת כ  בליקוטי  זה  וב  הקב״ה  של  כבודו  שעיקר  ב(  )סעיף  יד  תורה  הר״ן 

ללמד  מנת  על  לקדושה   היינו ,  כשלומדים  מחוץ  שהם  אדם  מקרבים  כשבני 

הקדושה   ומכניסים  מן  לפנים  עצמן  כ   . את  אדם וגם  מן    שבני  לפנים  שהם 

מוציאים הקדוש  לקדושה   ה  מחוץ  שהם  אותם   אחרים  ומכניסים  ומקרבים 

הקדושה  מן  מן    ם יסי נ כ ומ   וכשמקרבים .  לפנים  לפנים  ואחרים  עצמן  את 

כמו   הקב״ה.  של  כבודו  זהו  סט.(    ו שמצאנ הקדושה,  )יתרו  הקדוש  בזוהר 

י  כי גדול ה׳ מכל האלוקים״, כדין  לגבי יתרו שבשעה דאמר  תרו ״עתה ידעתי 

הוא. דהיינו כבודו של הקב״ה   א דקודש   א יקר שמ י ואת  תלק ס א  תרומם  מ בריך 

לק  מחוץ  שהוא  ממקו דושה  כשאדם  לקדושה  יוצא  מחוץ  שהוא  )יתרו(  מו 

 הקדושה. לפנים מן  נכנס  ו 

 

הזה  היסוד  את  להבין  הקב״ה קשה  של  שכבודו  אפשר  איך  כי  מתרומם    ,  רק 

שה בני  כש  לקדושה    ם אדם  לקדושה  מחוץ  מחוץ  שהיא  ממקומם  יוצאים 

מן   ים נכנס ו  ו הקדושה לפנים  ועושים  ,  ומתפללים,  כשלומדים,  מתרומם  לא 

וכו  יתר ' מצות  לגבי  וגם  התרומם  ,  לא  הקב״ה  של  שכבודו  אפשר  איך  ו 

הים   ישראל  כ בשירת  כש שבני  רק שרו  הקב״ה  של  וכבודו  הים.  את    עברו 
כשיתרו  הת  ידי    להקב״ה   רב תק ה רומם  מחוץ  מ   יצא   שהוא על  שהיה  מקומו 

 ? הקדושה לפנים מן  נכנס  לקדושה ו 

 

ב  שזה  פעם  ש  דאי ו ו כנראה,  בכל  ועו גם  ומתפללים,  מצות  כשלומדים,  שים 

כבוד '  וכו  הקב״ה מתרומם  של  הקב״ה    , ו  של  כבודו  עיקר    מתרומם אבל 

לקדושה   שמחוץ  ו כשאדם  לקדושה  מחוץ  שהוא  ממקומו  מן    נכנס יוצא  לפנים 

ו  א הקדושה.  ישראל  כשבני  הקב״ה.  ודאי  של  כבודו  התרומם  הים  שירת  מרו 

מחוץ   היה  שהוא  שיתרו  עד  התרומם  לא  הקב״ה  של  כבודו  עיקר  אבל 

 
ם    1 שנראי אלו  גם  זה  אלא  ליהדות,  ת  כו י שי לו  ן  שאי אדם  וקא  דו לאו  זה  לקדושה  ץ  שמחו אדם 

א  בדים  שעו ו  נ י הי הקדושה,  מן  לפנים  הם  שהם  אז  השם,  דת  עבו ל הרגשה  להם  ן  אי אבל  השם  ת 
ץ לקדושה.  ן מחו י י  עד

בשבת  ו   2 אמר  רה  התו זאת  ם,  שלו ך  להמשי כו  ו עו  תק המתחלת  ד(  י )תורה  ן  מוהר" טי  בלקו "ל,  ז
לברכה,  ח  ק  צדי כר  ז ה  גדלי רבי  הרב  רנו  מו המפורסם  ד  החסי הרב  נפטר  עת  ה תו   באו אז  ו כה,  נו

באותה  רימז  ו ץ,  י נ לי דקהלת  ן  די ת  בי מה    אב  ך התורה  בתו אז  ר  כי הז כי  הנ"ל,  להרב  רה הספד  התו
נו   רבותי כה. שאמרו  ם  בחנו די ן מספי אי נם לברכה:  כרו י  ז



 

 

 

לק ה  לקדוש  מחוץ  שהוא  ממקומו  ו יצא  הקדושה,  דושה  מן  לפנים  דהיינו  נכנס 

כ  כשאמר  האלוקים״.  מכל  ה׳  גדול  כי  ידעתי  בשם  ״עתה  רבינו  שמביא  מו 

 זוהר. ה 

 

 *  *  * 

 

מזכי  ג רבינו  הרב  את  מליניץ ר  התורה זצ"ל    דליה  ״אין    , בסוף  אמר  כשרבינו 

 מספידים בחנוכה״. 

 

וז״ל  מוסיף  נתן  מ "  : רבי  זוכר  שפ ואיני  כי  י ה  דעתי  לעניות  והנראה  בו  רש 

לתקן ה  בשביל  הוא  הצדיק    הספד  הסתלקות  ידי  על  שנפגם  הכבוד  הסתלקות 

ע  זה  ידי  שעל  הרבים  את  מצדיק  שהיה  כנ" י הזה  הכבוד  הארת  וכמו  קר  ל 

רבות  דשכבי    ם זיכרונ ינו,  שאמרו  יקרא  או  דחיי  יקרא  הספדא  לברכה. 

מו:(  בחנ   . )סנהדרין  כן  אין  ו ועל  ידי    , בו   מספידים כה  על  הכבוד  מאיר  אז  כי 

כנ"ל ו נר חנ  ואין צריכים  " כה  נותנים    ההספד את  . עכ״ל.  כי  בכדי לתת כבוד, 

 כבוד על ידי נר חנוכה. 

 

 *  *  * 

 

מק  בכמה  הלכות  בליקוטי  נתן  גם  ו   כותב,   ומות רבי  ספר  מובא  בהתחלת 

נפש  כשעוש   , משיבת  עצמו  לאדם  גדול  חיזוק  וקירוב    ה שזה  רחוקים.  קירוב 

לא  רחו  זה  ליהד   דווקא קים  שייכות  להם  שאין  לאנשים  באנשים  גם  זה  ות, 

רחוק  הם  ובאמת  הקדושה  מן  לפנים  ו   ים שנראים שהם  הקדושה.  מן  כל  הרבה 

על  מחוץ לקדושה. ו   שהוא   יש א מרג כשהו   , לעשות קירוב לעצמו גם  אדם יכול  

מתרומם  זה  הקב״ה   ידי  של  כבודו  ש   , עיקר  ידי  מוציא על  או    אדם  אחרים 

 לפנים מן הקדושה. להיכנס  חוץ לקדושה  עצמו מ 

 

מצבי  המצוות  יש  מעשיית  טוב  מרגיש  שהוא  הקדושה.  מן  לפנים  שאדם  ם 

וההרגש מ ו  דביקות להקב״ה.  זה הרגשה של  וזה שמחה רוחני,  ה  עבודת השם. 

מאוד.  טוב  הספר    הזאת  כת א בהקדמת  טל  חושבים  3ב ו גלי  אנשים  שהרבה   ,

הנאה  מרגיש  מהמצוו   שכשאדם  או  ה ת  מהלימוד  לשמה.  שהלימוד  לא  זה 

ה  כי  כך  לחשוב  הפוך,  אמת  וחלילה  זה  כי  זה  מהלימוד  הנאה  מרגיש  כשאדם 

מהלימוד.  מוהר״ן  חלק  בליקוטי  עא )   ח״ב   ורבינו  תורה  וז״ל   ( סוף    : אומר 

ה  להר ״אשרי  הע זוכה  וזהו  בתורה  נעימות  יש  כי  התורה  נעימות  קר  י גיש 

וזה   עכ״ל.  בהתורה״  שיש  הנעימות  להרגיש  מה לזכות  צריכים  ' לשמה ' חלק   ,

השם תורה ה נעימות    את   להרגיש  בעבודת  המצוות,  בעשיית  בתפלה,   ,  ,

 . וכדומה 

 

 
קצ   3 עתי  ששמ מה  כור  אז ר  כו ז דברי  "ומדי  "ל:  ז ד  ו מו לי ן  י ענ ב השכל  מדרך  ן  עי טו אדם  בני  ת 

כ"כ  לימוד התורה  זה  ן  אי דו  בלימו ענג  ומת דושים ושמח  חי ומחדש  כי הלומד  ואמרו  לשמה    תוה"ק 
רק  א  הו ו ג  ו ענ ת שום  מהלימוד  לו  ן  שאי טות  בפשי לומד  ה  הי אם  מד    כמו  הלו אבל  ה.  מצו לשם 

ט  זה  ובאמת   . עצמו הנאת  גם  דו  מו בלי ערב  מת הרי  דו  מו בלי ענג  זה  ומת כי  אדרבא  ו רסם.  מפו עות 
  . בדמו ן  עי נבל רה  תו דברי  אז  ו דו  מו בלי ענג  ומת ושמח  שש  ות  להי רה  התו ד  מו לי ת  מצו עיקר  א  הי

שנ  .  ומאחר  ו נ י נ עני ל עכ"ל  רה.  לתו ק  עשה דבו א נ הו  הנה מדברי תורה 



 

 

 

ושלום   , מצבים גם  יש  אבל   ורבינו    , חס  לקדושה.  מחוץ  שהוא  מרגיש  שאדם 

מלמד  נתן  מרגיש  נו  אות ים  ור׳  כשהאדם  זה  הקב״ה  של  כבודו  שהוא  שעיקר 

לקדושה  עדיין   לה מחוץ  ממשיך  זאת  בכל    ות עש ול ד,  ו למ ול ל,  תפל והוא 

אפילו ו עב ול מצוות,   בשמחה,  השם  את  מרגיש    ד  עדיין  שהוא  מחוץ  שהוא 

להי לקדושה  מנסה  זאת  בכל  הוא  אבל  הקדושה ,  מן  לפנים  רוח  ו   , כנס  נחת  זה 

ביותר  גדולה  נפל מחוץ לקדושה,  א אז כאשר ה וק דו   , להקב״ה  והוא בכל  אדם 

את עצמו    הוציא ם ש ד א כי ה את עצמו לפנים מן הקדושה.  ומכניס  מתקרב  זאת  

לקדושה  לפנ   מחוץ  שוב  להיכנס  בבחינת  ומשתדל  הוא  הקדושה  מן    ' גר ' ים 

, בעל תשובה ' ו  עיקר כבודו של הקב״ה. כי עיקר כבודו של  על ידו  ומתרומם    '

ו  כשהעכו״ם  זה  לקדושה  ה הקב״ה  מחוץ  שהם  שהם  אנשים  ממקומם  יוצאים 

מן   לפנים  שוב  ונכנסים  לקדושה  בבחינת  שר  א כ אדם  ה ו   , הקדושה   מחוץ  הוא 

 יקר כבודו של הקב״ה. ע   של 'גר' ו'בעל תשובה' מרומם את   הזאת 

 

 *  *  * 

 

כותב  ה(  )ס׳  הפת  בציעת  הלכות  הלכות  בליקוטי  נתן  מהיסוד ש   , רבי    ות אחד 

הזאת ב  יד(   התורה  מה    , )תורה  אמר  ש זה  פי  וגילה  רבינו  רבה    ר של מאמ ה על 

אורזיל  ראה  חנה  בר  בר  רבה  חנה.  בר  יומא    א בר  י בר  בן  אחד(  )ראם  ום 

מסביר   ב ורבינו  היינו  יומא  בר  "אורזילא  בעכו וז"ל:  שהוא  כבוד  ,  ם " חינת 

וכתיב   משיחנו,  בביאת  אלא  הכבוד  יתגלה  לא  כי  יומא  בר  ונקרא  בזילותא... 

,  כמו שאמרו רבותינו " ) היום אם בקולו תשמעו "   היום ?  ביה, אימתי יבוא מר 

צח.  סנהדרין  לברכה  מוכ (  זיכרונם  יום  לצאת ובכל  הכבוד  מזילותא".    ן 

ש  זה,  מדגיש  נתן  שר'  לקדושה עדיין  נמצאים  אנחנו  אשר  כ והיסוד    , מחוץ 

ל  והכבוד    )היינו הכבוד(,   אור מחוץ  , אבל  זל מזול עדיין  של הקב״ה  ואז האור 

לנו   שהמצב  אומר  ' זה  ה רבינו  יומא היא  הזאת   ', בר  מהמצב  לצאת  אפשר    כי 

מהמצב  לצאת  אפשר  אחד!  לקדו ל  ש   ברגע  רגע ב שה  מחוץ  את    ! כל  ולהכניס 

ומיד'  עצמו   וזה 'תיכף  הקדושה.  מן  שהאדם  לפנים  הקב״ה  של  כבודו  עיקר  ו 

 נכנס לפנים מן הקדושה. יוצא מחוץ לקדושה ו   שהיה מחוץ לקדושה 

 

מרבעת  האורזילא    א דריש   א ובי  הנ של  )מקום  היה  הזאת  כשישן(  ראשו  חת 

)   פרסא  ורבינו מסביר  " ק   6ופלגא  והפלגא הנ מ(.  זה בא  שהפרסא  כאן  אמרים 

את  ל  בני  עורר  סוגי  לתשובה,  כל  מחוץ    נשים א   הוציא ל   איך להראות  האדם 

אותם   לקדושה  ו   ולהכניס  הקדושה  מן  ל לפנים  אותם    ' גרים ' בחינת  לעשות 

 . ' בעלי תשובה ' ו 

 

בוודא כי   שזה  אף  הצ על  עבודת  עיקר  האדם  י  את  הגדולים שמעוררים  דיקים 

יכו לתשובה  ואחד  אחד  כל  גם  באמת  אבל  בדרג ,  זה  את  לעשות  כ   א ל  י  שלו. 

ב כ  תורה  לומד  בעולמות    ם וזיווגי ם  חודי י י זה  מ   עשה נ ,  ' שפלות ' שאדם 

כי  העליוני  אומר,  שהאדם  התורה  של  האותיות  ידי  על  שתי    אמצעות  ב ם 

היינו   אותיות ה  מפיו,  מפיו,   נשמות ה שתי    אמצעות ב   שהוציא  כל    שהוציא  כי 

זה   הוא  שמה נ אות  בזה  ציר   יחד,   מצרפם ,  הוא  פי כי  באמרי  אותיות  ו  ף  שתי 

בכך  ביחד  והוא  בשמים. ,  זיווג  אז  כש ו  מעורר  השם,  לכבוד  זה  את  עושים 

ה  של  נהיה    ' יחוד ' מההתעוררות  הנשמות ' הזה  ופת ' התנוצצות  יש  א ,  ום 

ל  ל שהיה  זה  אדם  התעוררות  התקרבות  והוא    , ושה ד ק מחוץ  להרגיש  מתחיל 

ל  הקדושה.   היכנס גדולה  מן  תשובה,  לפנים  לעשות  העומד    ומתחיל  דבר  ואין 



 

 

 

התשובה לפנ  לצאת  4י  אפשרות  לאדם  יהיה  ואז  שוב  כנס  ולהי לקדושה    מחוץ , 

 לפנים מן הקדושה. 

 

נעשה    מסביר ורבינו   הזה  זווג  ידי  שיש    א' פרס ' .  ' פלגא ' ו '  פרסא ' שעל  זה 

של  שהם  הזאת מים  נשמות  התורה  מתוך  ומבואר  להם.  וטוב  השם,    בעבודת 

יד(  שמי ' זה    ' מות י של ' ש   )תורה  , ם יראת  ש   ' נשמות  כך  יש  כל  להם  יראת  ' יש 

הם    שהם   ' שמים  בהקב״ה.  שמים ' היינו    למים' ש ' דבקים  להם  ו   ', יראי  טוב  אז 

, יש  ומרגישים טוב מעבודת השם   , יראי השם לא יחסרו כל טוב׳ ' כי    , כל דבר 

שמחה   לפני להם  הם  הקדושה.  רוחני,  מן  שהם  ם  נשמות  יש  ,  ' פלגא ' אבל 

מה  טוב  מרגישים  שלא  הזה  השם   עבודת היינו  והיחוד  שהזיווג  אומר  ורבינו   .

יד  על  האותיות  צירופי  ש של  לכך  לגרום  כדי  זה  בשפלות  התורה  לימוד  גם  י 

הם  הנשמות   גם  'פלגא'  עדיין  בכדי    , יתנוצצו שהם  זה  התכלית  כל  לעורר  כי 

ה את   ישראל ' כל  גרים ' ולעורר    ' פושעי  לקרבם  נשמות  לקדושה  מחוץ  שהם   '

לפנ  יכנסו  שהם  כדי  הקדושה. לתשובה,  מן  בשם    ים  מכונה  , פלגא ' וזה  הם    '

, פלגא '   קדושה. חוץ ל מ ן  י כי הם עדי   '

 

וז״ל  ואומר  ממשיך  'פלגא'(   ״צריך   : ורבינו  של  במצב  שהוא  להם    )האדם 

מהם   להפשיט  כדי  רבות  שכתוב    ם' הצואי הבגדים  ' יגיעות  כמו  שהלבישו 

הצ ג( )זכריה   הבגדים  "הסירו  מו ו :  יש  ׳בגדים  ש אים".  של  בעולם  ׳,  ם אי צו ג 

הולך   י   צואים' בגדים  ' ם  ע כשאדם  השם  טוב,  לא  מרגיש  הוא  שאף    , רחם אז 

ל לא  אחד   ה   ו יהיה  אבל  .. זה ה הרגשה  את  וה .  קורה  פת כאשר  ום  א אדם 

ומרגיש    לכלוך,   א ל בוץ מ   א הוא מרגיש מל העולם  על פי טבע  הרי ש ,  התלכלך 

לו.  טוב  מאוד להיות  יכול  ו   .. שלא  ויפים  יקרים  בגדים  לו  יש    בל א   , שאפילו 

שזה   ל   התלכלך ברגע  טוב  לא  עכשיו  זה    ו, אז  עכשיו    . אים' צו בגדים  ' כי 

ב   מסביר ורבינו   מלובש  שהוא  אדם  בן  על  שעובר  מצב    צואים' בגדים  ' שיש 

ל  לו  וז״ל הי וקשה  הקדושה.  מן  לפנים  הבגדים    : כנס  אלו  הם    הצואים ״כי 

מלחז  אותם  הוא ו מונעים  ברוך  לקדוש  מפסיקים   , ר  המפסיק   , והם  נהר    , כמו 

הנהר  אותו  דרך  להלך  אפשר  הבגדים    , שאי  להשליך  וא ״ הצואים וצריך  דם  . 

 שרוצה להיכנס לפנים מן הקדושה צריך להשליך הבגדים הצואים שעליו.  

 

אומר   ה'פ ורבינו  שיוכלו  למצב  לגרום  הללו ה   , לגא' שצריך  לזרוק    , נשמות 

 ' ה  רב כי    '. כופתא   רמא '   שעליהם שזה הפירוש:   הצואים' הבגדים  ולהשליך את 

חנה   בר  ש בר  את   ראה מספר  עושה  כשהוא  יומא  בר  האורזילא    הצואה את 

הרבה  ו שלו   כך  כל  היה  וזה    צואה זה  הירדן.  את  סכר  שה שזה  ק  י פס גרם 

כאן שהפירוש בדב ורבינו    המים שבירדן.  לנו  היא: מגלה  חנה  בר    רי רבה בר 

לארץ״.   לחוץ  ישראל  ארץ  קדושת  בין  הירדן מפסיק  ה ״כי  רוצה  וכאשר  אדם 

ישראל הי ל  לארץ  ל הוא    , כנס  הוא  הי רוצה  ועכשיו  הקדושה,  מן  לפנים  כנס 

שהוא  מ  לקדושה רגיש  מחוץ  לארץ  ש בחוץ  היינו  טוב  ,  לא  מרגיש  הוא 

מצוה  של  שמחה  לו  אין  השם,  רוחנ   , בעבודת  לו שמחה  שקשה    , י אין  ומרגיש 

השם  העבודת  יש    , לו  אבל  הקדושה,  מן  לפנים  עצמו  את  להכניס  רוצה  והוא 

 . ' ירדן שמפסיק בינו לבין הקדושה נהר  ' נהר,  

 
מובא   4 כן  ) ו ע  " י ז זצ"ל  יטאל  ו ם  י חי הרב  ו  רנ למו קדושה'  ערי  (  ב'ש השלישי חלק  ח  ער  ש ב  חלק 

בת  "ל  ז י  ו בפנ עומד  עיקר,  ב פר  הכו לו  אפי רה  עבי שום  לך  ן  אי למקום  אדם  ן  שבי רות  עבי שובת 
בה.   התשו

 



 

 

 

 

ידו  אבל   שעל  דרך  לעבור  יש  הזה אפשר  הירדן  זו    , את  ועצה  דרך  ידי  על 

ים  כ על ידי שמשלי מהו הדרך?  אפשר לעבור את ההפסק בינו לבין הקדושה. ו 

״רמא הצואים' ים  הבגד ' את   של  פירוש  וזה  את    .  זרק  שהוא  כופתא״ 

את    ', כופתא ' ה  ידי    : רבינו וז״ל   . הצואים' הבגדים  ' זרק  שמפשיטים  ״על 

הבגדים    ומשליכים  מתבטלים מעליהם  והמסכים    הצואים  המניעות  כל 

הקד  לבין  בינם  וסכרא ו המבדילים  וזה:  לאדם    שה  נתן  שלא  הירדן  לירדנא״. 

לא הי ל  הקדושה הי ל   שראל, י רץ  כנס  מן  לפנים  אפשר    , כנס  ועכשיו  נפסק, 

 כנס לפנים מן הקדושה. הי אפשר ל   שראל, י רץ  לא   היכנס ל 

 

האלו  שהנשמות  ואומר  חוזר  צואים'   ורבינו  ב'בגדים  נקראים    שמלובשים 

. פלגא '  מדייק    ' ה(  ס׳  הפת  בציעת  הלכות  )ח״ב  הלכות  בליקוטי  נתן  ור׳ 

להרא  כדי  פעמים,  כמה  הזה  היסוד  אל  חזר  לאדם    , ות שרבינו  יש  אם  שאפילו 

ענייני  ב   קשיים כמה   השם ו עב כל  נמצ   , דת  עדיין  לקדושה,   א והוא  כי    מחוץ 

שבכל  הו  האדם  שידע  היא  היסוד   . 'פלגא' של  במצב  עדיין  לו  א  אפשר  רגע 

הקדושה. הי ל  מן  לפנים  כל   כנס  שנמצאים  כי  האנשים  מ אלו    חוץ עדיין 

צריכים    לקדושה,  רק  הנשמה ' אנחנו  את  להם  פת ו   ' להדליק  יכולים  א הם  ום 

  להיות לפנים מן הקדושה. 

 

זו  ורבינו   בתורה  לנו  ש מ מגלה  הדבר  הוא  ש ה  את  ה  יהי גורם  להשליך  אפשר 

ש הצואים' הבגדים  '  רבנו  ומגלה  לימוד  ?  ידי  על  זה  של  תו ה העיקר  רה 

 ( ואחד גם  ש   , י ובוודא הצדיקים הגדולים  כאשר    , בלימוד התורה שלו   , כל אחד 

לות, גם הוא עושה איזשהו תיקון  הוא משתדל להמשיך על עצמו משהו מהשפ 

זה  בבחינ כי  (.  בעניין  זה  לומדים,  שהצדיקים  מנת  '   ת התורה  על  ללמוד 

אדם  ללמד  בני  להוציא  היינו  לקדושה ',  לפנים ס  י כנ ולה   מחוץ  מן    אותם 

היא    הקדושה.  שלומדים  מה  יצטרפו  ב שכל  מהפה  שיוצאים  שהאותיות  כדי 

ו  שלהם  מתעוררים  ם וזיווגי ם  חודי י י מזה  נעשה  יהיה  בשורש  זה  ידי  ועל   .

לתשובה  ישראל  יוצאים  נשמות  הם  זה  ידי  ועל  לקדושה ,  ים  נס כ ונ   מחוץ 

מן   ו לפנים  ידי  הקדושה.  ידי  מתרומם  זה  על  על  כי  הקב״ה.  של  כבוד  עיקר 

לוקחים  הם  .  ' פרסא ' ועושים שיהיה    ' פלגא ' לימודים שלהם הם לוקחים את ה ה 

לפ   יה את האדם שה  ומכניסים אותו  וזה עיקר  מחוץ לקדושה  נים מן הקדושה. 

ואחד צריך    ור׳ נתן בליקוטי הלכות )שם( כותב שכל אחד  כבודו של הקב״ה. 

מ ו לעב  הולך  שהוא  מצבים  יוצא   , ' פרסא ' ל   ' פלגא ' ר  לקדושה   שהוא    מחוץ 

ל ונכנס   שעוזר  מה  זה  הצדיקים  ותורת  הקדושה.  מן  ללכת    אדם לפנים 

   .  ' פרסא ' של    ' למדרגה פלגא ' ממדרגת  

 

 *  *  * 

 

אמ  גדליה  כשרבינו  שהרב  ידע  הקודש  שברוח  כנראה  הנ״ל,  התורה  את  ר 

רבינו   נפטר.  מה  מיליניץ  כל  אבל  מספידים,  לא  שבחנוכה  אמר  הקדוש 

 שאמרתי עכשיו זה הספד על הצדיק שנפטר. 

 

שם  ינו  ורב  וז״ל מוסיף  הארת    : אומר  בחינת  הוא  )חנוכה(  הנר  הדלקת  ״כי 

פרט  כל  איך  מסביר  ורבינו  לרומם  זה    חנוכה   נר של  דינים    י הכבוד״.  כדי 

ו  הקב״ה.  של  כבודו  לגלות עיקר  רבנו  זה  יא ״יצ   : וז״ל   ממשיך  הכוכבים  ת 



 

 

 

יב(  )דניאל  ככוכבים" בחינת  הרבים  "מצדיקי  דהיינ :  הרבים    ו ,  מצדיקי  שהם 

תשובה   ועושים  הגדולים    , וגרים   בעלי  והצדיקים  הכבוד״.  מאיר  זה  ידי  שעל 

עושים  שהם  מה  כל  בכדי זה  היא  שלהם  העבודה  עיקר  הארת    ,  כבודו  לגלות 

דחיי   יקרא  זה  ״שהספדא  אומרים  חז״ל  ולכן  הקב״ה.  דשכבי״,  של  יקרא  או 

המו כי   כבוד ש כל  של  ענין  זה  הספד  של  כשכבודו  ג  זה  הצדיק  של  והכבוד   ,

מתרומם  הקב"ה  אין    . של  נר    מספידים ״ובחנוכה  ידי  על  הכבוד  מאיר  אז  כי 

 חנוכה״. 

 

 *  *  * 

 

נמצאים   ל אנחנו  ונראה  ה סמוך  נתן יום  ר׳  של  אותנו  ו   , יארצייט  מעורר  זה 

האמת   אבל  נתן.  ר׳  את  שלנו.  יא  ה להספיד  ההספד  את  צריך  אינו  נתן  שר׳ 

הקדוש   הצדיק  של  הכח  את  לעורר  כדי  זה  מספידים  שאנחנו  ההספד  עיקר 

בזכותו  שרק  שצריכים    הזה,  אמר  הקדוש  רבינו  כך  רבינו.  תורת  לנו  יש 

בל  כי  נתן  לר׳  להודות  לנו  ע מאוד  נשאר  היה  לא  נתן  ר׳  גניזה.  די  של  דף 

ההספד   מרבינו.  תורה  של  דף  זה  דהיינו  שהוא  להראות  זה  נתן  ר׳  של 

רבינו   של  כבודו  את  המשיך  שהוא  ידי  על  הקב״ה  של  כבודו  את  שהמשיך 

 הקדוש. 

 

היה   נתן  עשייה,   , ' עשה מ   איש ' ר׳  של  ש   איש  רק  מה    ' יונות ע ר ' לו    היה לא 

בפועל עשה ' הוא  אלא  לעשות,   מ '  שמע  שהוא  ודבר  דבר  כל  של  .  הקדוש  פיו 

כתב  הוא  כאש .  ועשה   רבינו  מיד  מ ולכן  שמע  לעשות  ר  ענין  שיש  רבינו 

. ועיקר מה שר׳  ' ליקוטי תפילות ' וכתב את ה מיד  מהתורה תפילה, ר׳ נתן הלך  

זה  לגלות    נתן רצה לעשות  תורת רבינו   ם ולפרס היה  ל   , את  זה  ידי    הוציא ועל 

  שה. לפנים מן הקדו ולהכניס אותם  אנשים שהם מחוץ לקדושה  

 

בספר   דבש ' כתוב  מ   ' יערות  יש  יארצייט  הפקר  ש ו שבכל  תורתו  ׳נעשית  של  ג 

. שכל אחד יכול להתחבר למהות של הצדיק הזה, ולקבל כח לעשות מה  5לכל׳ 

 זה. שהוא רצה לעשות בעולם ה 

 

, אפשר ללמוד הרבה עד אין  צריכים ללמוד מהמעשיות והלימודים של ר׳ נתן 

קצת,   . סוף  מזה  נלמד  לפחות  שמה   אבל  זה  העיקר  וה כי    ות מעשי סיפורים 

שכל אחד יש לו להשתדל לעשות את זה גם  ו נלמד מה לעשות,  הללו גם אנחנ 

בקבי   , כן  זה  את  ללמוד  רבינו,  תורת  את  לפרסם  זה  ע להתחיל  ידי  ועל  ות, 

ש  יכנס יגרום  לקדושה  מחוץ  שהם  עיקר    ו אנשים  וזה  הקדושה,  מן  לפנים 

 כבודו של הקב״ה. 

 

יד( מהת   נו למד ש מהלימודים   )תורה  הנ"ל  הרבה שצריכים    היא   ורה    לעסוק 

הש  הרגשת  שיותר  כמה  עם  התורה  את  באותיות  בכך  לעורר  ובמטרה  פלות 

בי  וזיווג  ייחוד  נגרום  ובכך  ישראל  כלל  כל  נשמות  ואת  האותיות  נשמותינו  ן 

 
להתד   5 לאדם  ש  "י  ) ז דרוש  )ח"ב  "ל  ז כמה  ו חכם,  ד  תלמי הצדיק  במות  בתשובה  לשוב  ו בתורה  בק 

האדם  ישים  בתורה    דברים  להגות  אבנה  כי  אנ לי  או מת,  זה  אמרו  י כי  ק,  הצדי במיתת  ללבו 
כ   , מו מקו ה  ולמלאות  הי ק  הצדי שהאיש  רק  ד,  דו חי בהפלגת  ד  ביחו ו דבר,  בכל  י  ו ל מי ך  צרי ן  אי י 

תו  ובמו ת,  בו טו ת  עלו מ כמה  ו ת  רבו ת  ו במצו טר  עו ומ ת  מלובש  מו שלי י  נ קני ו ת  ומדו ו  עשי מ כל  הרי   ,
יש  כל איש  ו ם,  , מופקרי לו ו  ע"ש.  שהי כות.  לז ל  כו י  ראל 



 

 

 

לכולנו   יגרום  וזה  מרומים  בגבהי  מ הללו  ' לצאת  שנקרא  לקדושה המצב    ' חוץ 

' ו  לפנים לזכות  ב הקדושה   להיכנס  והכול  של '  כבודו  עיקר  את  לרומם    כדי 

ז י ולהשתדל בענ לעשות  לעסוק ו תמיד אפשר  לזכור ש הקב"ה. ו      ... ה. ין 

 

  אנחנו אשר  כ גם כעת  ת לפנים מן הקדושה, ו ויהי רצון שנזכה כולנו להיו 

,  לפנים מן הקדושה שוב  כנס  הי שיהיה לנו קל ל לקדושה  חוץ  מ   עדיין  

לפנים מן הקדושה.  אותם    גם הכניס  ל ו אחרים מחוץ לקדושה  הוציא גם  ל ו 

עיקר כבודו של הקב״ה. ויהי רצון שנזכה לביאת    תרומם י זה י ועל יד 

 המשיח במהרה בימינו. 

 

 

 

 



 

 

 

 ת השלג השכל מיריד -מוסר 

 מברסלב זצ"ל  והקשרו ליארצייט של מוהרנ"ת 

 מתוך שיחת הרב מוטה פראנק שליט"א 

 ח' טבת ה'תשע'ד    שנמסר בישיבת 'עמלה של תורה' בירושלים 
ן  י יענקי קלי די  י על   עובד 

 

הסבא   של  בבית  והייתי  בירושלים.  מאוד  גדול  שלג  היה  ילד  כשהייתי  פעם 

שפירא  שמואל  ר'  הרב  מו זצ"ל,    6שלי  ש   י רב רי  סבי  אדם  היה  בדרך  שמואל 

עכשיו  כלל   אבל  בו.  שלומד  מהספר  או  מהתהילים  העינים שלו  את  הרים  לא 

רבי  מורי  שסבי  איך  ורציתי    ראיתי  השלג.  על  ומסתכל  בחלון  עמד  שמואל 

שתי   לי  וענה  אותו.  שאלתי  אז  כך,  כל  השלג  על  מסתכל  הרב  למה  לדעת 

 דברים שהם יסודות גדולים בחיים. 

 

ראשון  לי:   דבר  לאדם  אשר  כ   שהסביר  להביא  יכול  זה  השלג  על  מסתכלים 

ונראה שהם   פטיטים,  של  מיליארדים  יורדים  כשיורדים שלג  כי  הדעת.  ישוב 

בנחת   מגיעים  הם  לקרקע  כשמגיעים  אבל  העולם.  את  לכבוש  הולכים 

ו  נשאר.  שלג  אין  ימים  כמה  ואחרי  רבי  ובשלווה.  מורי  לי סבי  אמר    : שמואל 

מהשל  לומד  זה את  ג  שכשאדם  הזה  לזכור    היסוד  לאדם.  הדעת  ישוב  מביא 

שזה  שגם    היטב  אז  חושב  והאדם  קשה,  או  רע  מצב  האדם  על  עובר  כאשר 

 יכבוש אותו לגמרי, צריך לדעת שגם זה יעבור. 

 

ג.ז.י.  לו טבעת שבכל צדדי הטבעת היה כתוב:  .  7מספרים ששלמה המלך היה 

הקדושי  ושמות  התורה,  סודות  בזה  שיש  חשבו  שלמה  כולם  את  שאלו  ם. 

לו   וכשטוב  יעבור'.  זה  'גם  ענה להם שזה ראשי תיבות  ג.ז.י...  זה:  המלך מה 

לו   וכשרע  יעבור.  זה  שגם  אותו  מזכיר  וזה  הטבעת  על  מסתכל  הוא  בחיים 

 בחיים הוא גם מסתכל על הטבעת וזה מזכיר אותו שגם זה יעבור. 

 

השני  ו  שמואל  הדבר  רבי  מורי  סבי  לי  ללמו   -שאמר  מהסתכלות  שאפשר  ד 

היא:   ב ח הת ל בשלג,  מאוד  בגמרא זק  כתוב  כי  "הרבה   8אמונה.  אמר    שהקב"ה 

  שלא   כדי   עצמה   בפני   דפוס   לה   בראתי   וטיפה   טיפה   וכל   בעבים   בראתי   טיפין 

  אחד   מדפוס   יוצאות   טיפין   שתי   שאלמלי   אחד   מדפוס   יוצאות   טיפין   שתי   יהיו 

זה   מוציאה   ואינה   הארץ   את   מטשטשות  על  תחשבו  אם  נורא    פירות".  זה  הרי 

כי   ממש...  יכול  מוראות  השלישי  גם  אז  בשני  לגעת  תוכל  אחת  טפה  אם 

 
ד    6 ע" תר ( רא  י פ ש אל  מו ש  ' של   –ר רו בי לד  ו שנ  , אל מו ש  ' ר  . ט( מ" ם"  תש י י ח עץ  " בת  שי בי ם  י נ י י מצט ה ם  י ד מי תל מה ה  הי  , ם י

על  ב  ברסל ל משך  נ כש  . מלצר מן  ל ז סר  אי בי  ר  , ה של דע  ו הנ בה  שי הי ראש  ת  ד  -בהדרכ י חס עשה  נ  , ץ בי ו ר ו ה אל  מו ש  ' ר י  ד י
ד   י חס ו  מנ מ שעשה  מי  "  : בטא ת ה ב,  ברסל ת  ט לשי ד  ג תנ שה ת,  בו שי הי אשי  מר אחד  כך  על  מע  ש אשר  כ  . ד תרצ" ת  נ בש ב  ברסל

ע  ל צא  י לא  ב  ע  ברסל ד ו נ אל  מו ש  ' ר  . " לשם! ס  נ כ י י לא  לם  ו שלע ן  ו י כ  ! כך  , ן כ "א  : אל מו ש  ' ר כך  ל  ע ב  י ג ה  . " ם ו הנ י ג מ לם  ו

ה   י ה א  ו ה  . ה הז לם  ו הע של  ת  ו י מ גש ה י  ט בי ה בכל  ט  בי ה לא  ו  , מטה י  פ כל ד  מי ת ת  ו פל ש מו ו  י ה ו  י נ י ע  . " ם י של רו מי ק  י כ"צד
אחר  ו  , ת ו דד בו ת בה ת  ו בשד ם  מי של ת  ו ל י ל ה  בל ב -מ רה  תו ד  ו מ י בל שלם  ם  ו י ע  י משק ת כך  בי ה  ז י התרחק  -א ד  מי ת  , ם ו על ת  ס נ כ

ן   "כא  . י א ח ו י בר  ן  ו מע ש י  ב ר של  ו  בר ק ד  י על   , ן ו ר במי ל  ו אל דש  חו ת  א ר  בי מע ה  הי ה  השנ ראש  ל ו  י ת ו נ בהכ  . ר בו י הצ ן  י מע

ת  בי  , י צרכ כל  י  ל ש  ן -י ג ן  כא  . ת ו דד בו ת לה ם  הרי ו ה  ו מק  , ת ס נ ת"  -כ מו אד י  ל ע ן  משה    –עד  ' ר עם  חד  י  . מר או ו  ת או ו  מע ש
ב   ברסל י  ד י חס ו ן  י י בן בורשט כ ן  רד י ל לקח  נ ו בה  נש א  ו ה ם  י פ ס ו .  -נ ל שרא י של  ר  ו השחר ת  מ מלח במהלך  י  רח אז בה  ו ר ע

ע   ס נ ל  תש" ת  נ בש  . מן ו בא ו  נ בי ר של  ו  נ ו י צ ת  א ד  ו פק ל  , בו ר ת  דע על  ו ו  ת ע ד על  ו  מד ע מאז  תה  הי ו  י י בח לה  ו גד ה ו  ת פ שאי

ן  י ר ג ( חד  ו י מ ן  ו רכ ד ג  להשי ב  נ -לארה" ש ש  ו של מעט  כ  . ה סי ו לר סה  י נ כ ת  אשר בקש  ל כל  ו שי י  כד  ) ד ו  קאר ת ו ל י פע ו  ל ה  כ אר ם  י
על  ף  ו בס ל פשר  תא ה בר  הד  . ה השנ לראש  לשם  ת  ו ל ע ל ף  ושא  , בד בל ת  אח עה  סי בנ פק  ת הס לא  א  ו ה  . ח י הצל ף  ו בס אך   , ת א -ז

ר   לאח קצר  מן  ז  . ט מ" תש ה' ה  השנ אש  לר  , י שראל י ן  ו בדרכ מן  ו בא קר  בי א  ו ה ו  , ת טי י בי ו הס ת  ו י נ י במד עשו  שנ ם  י י ו נ שי י  ד י

ס  נ י פרק ת  במחל סר  י תי שה י  ר אח  , ר פט נ א  ו ה ן  .מכ ם י שנ רה  עש ש  ו כשל ן   ו
7    : ל " ז ו ב  תו כ א  ד" לחי  ) לא י  נ ש שלח  י ו ( ן  בט י  ר בחד ו  . ק שי "ש  מהרא ל ל(  ( בת  ל ו לאשה  ם  בי ת מכ ר  צ או פר  בס בא  הו ר  ו פ הסי

י   ח ש  י א בן  ה של  "ל  ז ו  . ר אח סח  ו בנ ר  ו פ הסי ם  פרי מס ש בה  הר ש  י ו  . ר בו ע י ה  ז גם  ה  י על ב  ת כ ו תם  חו י  ל ה  י ה מלך  ה מה  "של

ע  ו ד י ה  הנ "  : ) ם בי צ נ ת  פרש ה  נ אשו ר ה  ראה    )שנ י  , ר בצע א  ו ה אם  ו  . ר" בו ע י ה  ז גם  " ה  י על ב  ת כ ו ת  בע ט שעשה  תו  באו מעשה  ה
. " ם ו י ק ו  ל ן  י א ו ר  בו ע י ה  ז גם  ש ב  חשו י י  כ  , ו עשר ו בו  ו בט ת  גאו ת לה א  בו י א  ל ו ה  נ רא י בה  בטו א  ו ה אם  ו  , חם תנ י  ו

8  . ז ט רא  בת  בבא 



 

 

 

בו..  ולהתערבב  בו  את  לנגוע  יהרוס  זה  גשם  שירד  פעם  כל  ואז  העולם.  כל  . 

מים   לשפוך  ינסה  אדם  ט באופן  אם  לא  י שכל  ה פה  בטיפה  לנגוע    ה שני תוכל 

זה   יצליח הרי  ואופן   לא  פנים  את בשום  מנסה  הוא  אם  אפילו  קרוב    ,  זה 

יצליח  לא  זה  הקב"ה  .. לקרקע  אבל  כך,  .  כל  רב  ממרחק    מהעבים גם 

זה. הוא    הרחוקים,  זה הקב"ה שומר ה כש ו   .. עושה את    , אדם רואה שאפילו על 

 זה מחזק את האמונה להאמין שהכל מהקב"ה. 

 

צייט של ר'  -ר את היסודות הגדולים הללו שלומדים מהשלג ליאר אפשר לקש 

ללמוד  מאוד  צריכים  של   נתן.  החשיבות  החזק    על  והביטחון  הגדולה  האמונה 

המצבים   בכל  לעמוד  שהצליח  ואיך  נתן  ר'  של  החיובית  המחשבה  וכוח 

נתן   זה שר'  והכול בכוח  חיותו,  עליו בחיים  הנוראיים שעברו  הצליח  הקשים 

אמונה  ל  של  למקום  עצמו  את  את    מאוד   ה גדול הביא  והנהגתו  השם  בדרכי 

ידים,  לרבינו הרבה תלמ לו  צ"ל היה אומר שהיה  ז   9. ר' לוי יצחק בנדר העולם 

מאוד,  גדולים  לגמרי ו   תלמידים  אחר  תלמיד  היה  נתן  ר'  זאת  היה  .. בכל  מה   .

נתן  בו   ר'  באחרים?  היה  נתן שלא  לו  בר'  והשלם שהיה  הגדול  מתוך הביטול 

רבנ ב  דברי  הקדוש  כל  ובפשיטות  ו  ול בתמימות  להתבונן  הצליח  הסתכל  הוא 

אות על   שלימד  מה  לחיזוק   רבינו ו  כל  אותו  ולמעשה..   ולהפוך  ר'  לעובדא   .

הסתכל והתבונן בכל מה שנעשה עמו כל ימי חייו והפך את זה ללימודים  נתן  

את   לשרוד  הצליח  הוא  וכך  הדעת,  ויישוב  וביטחון  אמונה  של  התחזקות  של 

מורי   שסבי  וכמו  חייו,  ימי  כל  עליו  שעברו  הקשים  המעברים  שמואל  כל  ר' 

כל   מהשלג  נתן  למד  ר'  כך  שיכול,  ללמוד  מה  הקדוש  רבנו  מתורת  הבין 

לרמזים   זה  את  ולהפוך  חייו  מימי  ויום  יום  בכל  שקורה  מה  בכל  ולהתבונן 

 . של חיזוק והתחזקות 

 

בחיים   קשות  תקופות  נתן  לר'  היה  היו  רק  שבקושי  נתן  לר'    ה חמש לו 

זאת  ו   .. תלמידים.  בשלו בכל  הגלים  כל  את  ולעבור  להתחזק  נתן  ר'  ם  הצליח 

ש  אמונתו  גודל  מתוך  תורת  והכול  מפרסם  שהוא  עושה,  שהוא  במה  האמין 

הזה  ו רבינו.   הגדול  הסוד  וידע את  תורת אמת.  להסתכל  ידע שזה  גם  שאפשר 

השלג  ו על  כאילו  נראה  זה  פניו  שעל  הו ,  הזה  כל  השלג  את  לכבוש  לך 

להסתכל על השלג    העולם...  ידע שאפשר  גם  יעבור"...  באופן  אבל  זה  ש"גם 

שיש  וגם   והאמין  ידע  הוא  יעבור.  זה  שגם  ידע  קשה  מצב  שיש  פעם  בכל 

עולם  הוא   בורא  והקב"ה  השמים.  מן  פטיט ושהכל  כל  על  גשם    השומר  של 

   .. ושלג שזה לא יגע אחד בשני. 

 

לקרבת  לו  היה   זה  את  והפך  הצרות  כל  את  לקח  אבל  צרות,  הרבה  נתן  לר' 

אמר  המלך  שדוד  מה  וזה  להקב"ה.  דיבר  הוא  ענני    10אלוקים,  יה'  המצר  "מן 
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10  . ה ח  קי ם  י  תהל



 

 

 

ואז    ' זה ל'קראתי יה' ולהפוך את  במרחב יה'". צריכים לקחת את ה'מן המצר' 

למרחבים   המצר'  'מן  האדם  את  שיביא  מרחבים  כאלה  יהיה  במרחב,  יהיה 

 אחרים. 

 

ודבר  דבר  מכל  טובים  דברים  ללמוד  צריכים  ב ל ו .  11אנחנו  אמונה  התחזק 

  תיו ומכל ימי חייו של ר' נתן... דרכיו ועצו בהקב"ה, וללמוד מ גדולה ושלמה  

ה'  בירידת  התבונן  שמואל  ר'  מורי  סבי  שגם  יסודות  שלג כמו  מזה  ולמד   ...'

ו'שלוות   ו'ביטחון'  'אמונה'  בעניני  גדול  וחיזוק  הדעת'  'יישוב  של  איתנים 

איך   זה  הנפש'  שגם  לדעת  צריך  טוב  לא  במצב  וכשאנחנו  השמים.  מן  שהכל 

 יעבור. 

 

יתן ו  רצון שהקב"ה  רחמי שמים,    יהי  ולעורר  הזה  הקדוש  היום  את  לנצל  לנו 

באמונ  למדרגה  ושנזכה  ודבר,  דבר  מכל  ללמוד  הכח  את  לנו  לדעת  ושיהיה  ה 

יעבור"  זה  "גם  להגיד  הכח  את  לנו  ושיהיה  השמים,  מן  שנזכה  שהכל  עד   ,

 להיגאל ולהיפטר מכל הצרות והיגונות ולזכות לכל הטובות והקדושות. 
 

 
ל    11 כ של  בהשכל  תכל  להס ד  מי ת ך  צרי י  שראל הי ש  י א י  כ " ל  " ז ו א(  רה  תו א  חלק  ( ן  הר" מו י  ט ו ק י בל מר  או ו  נ בי שר מה  ה  ז ו

. בר"  ד



 

 

 

Rebbe Nosson Sternhartz of Breslov 

(22 January 1780 –  

20 December 1844) 
 

The Birth of a Tzaddik  

On the holiday of Tu B'Shevat in the year 5560 (about 125 years ago), 

Reb Nosson was born to Rabbi Naftali  Hertz Sternhartz and Chaya 

Laneh. He was a first -born child to his young father (back then people 

married at 13) who was already considered an important figure and 

philanthropist  in their city. Aside from Reb Nosson, Rabbi Naftali  

Hertz had three boys.  

Right from the start, Reb Nosson's thoughts always revolved around his 

real purpose in this world.  He never lost  sight of the ultimate goal. He 

lived every day like his last with constant repentance, just  as our Sages 

teach. As a youngster, he already was living with this mindset of one 

day having to return his soul to its maker  along with explanations for 

how he spent each day. As such, he never wasted a minute. Each one 

was spent in holiness: Torah, prayer, and doing the good before G -d all  

while remembering that  every moment counts.  

His grandfather, Rabbi Yitzchak Danzig, used  to sit  by the western 

wall in the Beit Midrash with other elders of the community. In his 

youth, Reb Nosson regularly sat  amongst them and they enjoyed his 

presence. One time he noticed a certain elderly man was missing for a 

few days. He asked his grandfather, "Where is this elderly Jew?" His  

grandfather answered, "He passed away." When young Reb Nosson 

didn't understand what "passed away" meant, his grandfather explained 

to him that this life ends,  we die, are burried, and return to dust . He 

wondered "That is  the purpose of this whole life?!" And, from then on 

he asked himself "What is really,  truly the purpose of this world?"  

The Question of Questions  

That question became Reb Nosson's main question throughout his life.  

It did not let him rest. It was always nagging in his brain. His search 

for the answer, the true meaning of life, lead him to repentance, prayer,  

service of G-d, and eventually to the pure wellspring of Rebbe 

Nachman. By Rebbe Nachman he found all the answers. All  the time 

his heart  beat,  he searched and investigated, and already in his youth 

begged before Hashem. 

With simplicity and honesty, Reb Nosson's family did their business  

dealings.  They were wealthy and lived comfortably;  hence allowed and 

wanted Reb Nosson to focus solely on learni ng and growing in Torah.  

 



 

 

 

"The Brilliant One from Nemirov"  

As a youth, Reb Nosson was already very dil igent in his Torah study 

and would constant review pages of Gemara. He was an outstanding, 

prominent student; above all of his classmates in Cheder.  He had  a very 

uniquite way of learning. While the rest of the class was searching for 

intricate questions,  he learned with a clear head and in a simple and 

straightforward manner. "What can I do that I don't have questions?",  

he would apologize.  His teacher prai sed his to-the-point technique and 

said: "I prefer the simple explanation of Nosson over the complex 

questions of the other students." In the end, due to his simple tactics,  

he soared to great heights in learning and achieved depth of 

knowledge, eventually  producing original  ideas on the Torah.  

Marriage  

In the year 5552, when he was 12, Reb Nosson was already a well -

known scholar in his area and was even awarded the tit le "Iluy of 

Nemirov" (brilliant  of Nemirov). At this age, his father matched him 

up with Esther Shaindel,  daughter of one of the greatest  sages of the 

generation, Rabbi Dovid Tzvi Orbach. In his generation, Rabbi Dovid 

Tzvi was referred to as "Rabbi Dovid Tzvi HaGadol" (the great) and 

was the Rabbi and head of Beit  Din (Rabbinical court) over the cit ies 

Sharograd, Kremenetz, Mohilev and more.  

Regarding the match between his daughter and Reb Nosson, Reb Dovid 

Tzvi once said: "They may have suggested to me more learned schoalrs 

than Reb Nosson, but I took his as a son -in-law because I saw he has 

nice broad shoulders." Reb Michel, grandson of Reb Nosson, explained 

this as Reb Nosson's broad shoulders bore the pangs of upholding the 

Torah and fulfilling its  words.  The wedding took place in Sharograd 

after Tisha B'Av in 5553.  

Reb Nosson and his wife lived by her parents home in Sharogard for a 

little over two years; from his wedding in 5553 until  Succot 5555. 

During that period, he soared higher and sanctified himself until he 

reached a tremendously high level of Torah and his soul yearned and 

begged for Hashem. 

For this period after the wedding, Reb Nosson learned in the Beit  

Midrash of his father-in-law together with other studious learners his 

age. Amongst them were his brother -in-laws who were considered very 

great, yet he himself was viewed as embodying rarely seen 

perseverance and dil igence.  

During this t ime, Rabbi Dovid Tzvi deeply admired and respected Reb 

Nosson for his holiness and devotion. He saw in him a certain 

perfection which was rare in his opinion, even in previous generations,  

and even in the generation of Moshe Rabbenu.  

Reb Nosson continued going higher and higher on the ladder of Torah 

with great dedication. His brain was sharpened and his talents 



 

 

 

developed under the guidance of Rabbi Dovid Tzvi. His father -in-law 

gave him special at tention and he enjoyed it,  especially from such a 

great person and especially conversing with him about Torah. Through 

the years,  Rabbi Dovid Tzvi saw in his son -in-law a student with 

tremendous capabili t ies and with unique sharpness who could one day 

take his place as chief Rabbi. He began to train him in common 

questions and situations and in the laws regarding the answers.  

Opposition to Chassidism  

Reb Nosson's knowledge of Torah, Gemara, and Poskim was now as 

great as the greatest  of sages in the country .  His father-in-law was very 

hopeful that even while alive he would pass on part of the Rabbinate to 

Reb Nosson. In order to prepare him, he used to constantly speak to 

him and instruct him about the Torah laws with dealings for hours on 

end. In the meantime, he warn him to distance himself from 

Chassidism, which was not his speed.  

Already in his father 's house, Reb Nosson was raised with an anti -

Chassidism attitude. His family and the people in the area were against  

the ways of the Ba'al Shem Tov and his holy path. And, now, in the 

home of his father-in-law, with daily talk against Chassidism, naturally  

he followed his surroundings and adapted their view.  

Sitting amongst great Torah learners,  with a great father -in-law, 

constantly attaining higher levels of  Torah and G-dly service, Reb 

Nosson should have been in bliss. Yet, that was not the case. His heart  

and soul were being pulled elsewhere. His soul was unable to rest . His 

deep thinking brain,  like his heart,  was able to grasp much more and he 

felt as if  he was sti ll  lacking. The young questioner was unsatisfied 

with his learning and praying. Actually, as he grew in Torah knowledge 

and service, his thirst for someone greater became stronger.  His soul 

was raging inside of him. He was a great student, he ser ved G-d with 

great service, all above the rest. Yet, in his nature he was a "deep 

thinker" and would think about this world and become more agitated, 

more thirsty. He was unable to reach a point of inner peace. He 

apologized constantly for his internal lac king, yet his soul 's  

questioning nagged at him...  the same question which burned inside 

him from that day...  "What is the real  purpose and point of my life? 

And what can I do to get to it?"  

During Succos 5556, Reb Nosson moved to his father 's  house in 

Nemirov after two years of living by his father -in-law. There he 

continued to grow in Torah learning and levels. In his father 's house 

and amongst his friends he was well  accepted with love and admiration. 

In the house, he was given a room for them in which he  continued to 

dwell in Torah and i ts service while his livelihood was provide by his 

well-off father.  

It is important to note the love, respect, and admiration which was 

showed to Reb Nosson during this time, by his father, father -in-law, 



 

 

 

and others. The fathers used to argue amongst them as to who would 

merit hosting Reb Nosson, as they both wanted him to be by them.  

The Light of Chassidism  

Reb Nosson learned in the Beit Midrash in Nemirov regularly that  

winter. His study partner was Rav Lipa, who was rais ed on the path of 

Chassidism, while Reb Nosson was raised anti -Chassidim. They were 

placed together as study partners by divine providence, as Rav Lipa 

was the first to begin removing the anti -Chassidim attitude which was 

in Reb Nosson. He also spoke to Reb Nosson with warm words about 

the great light which lies within Chassidism. While Reb Nosson 

listened, his father -in-law's words stil l  rang in his ears and he 

remained against Chassidism.  

His Heart Begins to Soften  

Rav Lipa and others continued to argue t he light of the Chassidish path 

to him. Meanwhile,  he was still  loyal to his father and father -in-law's 

opinion. Although, not much time did pass until the words of truth sank 

into his heart.  Rav Lipa's influence on Reb Nosson began taking effect.  

The main point  of Chassidism repeated by Rav Lipa and those who 

would join the arguements was love and fear of Hashem, which is the 

true way of serving Hashem. These words penetrated Reb Nosson's 

heart because, really, this is the way to serve G -d. As it says: "What  

does Hashem ask of you? Just to fear Hashem, your G -d.. . and to love 

Him and serve Hashem, your G-d, with all your heart, with all your 

soul. ..  and it  is good for you." (Devarim 10:12)  

"Hashem is good." Rav Lipa himself exlaimed, as he merited visiting 

several great  Tzaddikim of the time and noted that all  of them were 

real  servants of Hashem who serve their Creator with devotion and 

excitement,  which flows from the depths of the heart , with arousal and 

great joy. With these words,  Rav Lipa touched the s ensit ive point  

within Reb Nosson's heart: "What don't I  feel  pleasure and satisfaction 

in serving Hashem? And if I didn't get to this. ..  it  must be that I am far 

away from my Creator. .."  

Reb Nosson wondered why he was so far from these feelings, as he was 

a great learner. Why doesn't he feel the good of Hashem and the 

spiri tual pleasure the Chassidim feel  when they serve Hashem. As a 

result  of these discussions with the pious Rav Lipa and seeing Rav 

Lipa's G-dly service, Reb Nosson - with boldness and courage - 

decided to use all his means to discover the truth and to arrive at true 

G-dly service,  spiri tual  service, even if his parents and in -laws are 

against him.  

In hopes of healing his soul, he began to delve into the world of the 

Chassidim; the way they p rayed and did Mitzvot with excitement and 

with vitality.  His heart  was full  of holy jealousy. Slowly, the doubts in 

his mind began to fade and he thought maybe there, amongst the 



 

 

 

Chassidim is his place, the place where he can find the healing for his 

pained soul which felt spiritual  lacking.  

Not much time passed, and despite the opposition of his family, he 

began visiting with Chassidish Rebbe's,  students and followers of the 

Ba'al Shem Tov, in hipes of finding tranquility for his soul.  

Reb Nosson did not rest or sit st ill;  his heart was like a windstorm 

inside him. Such was his pure fear of Heaven and will to come closer 

to hashem, although he still  did not know how to live on a daily basis.  

He began asking more and more about the ways of the holy Tzaddikim  

who live in holiness.  

The Truth is With the Tzaddikim  

He writes:  "From the many words of my friends, mentioned above, I 

tested the truth. ..  and my opinion was with the Chassidim that it  is  

good to come close to the famed Tzaddikim, the greats of the 

Chassidim, because they are men of truth and Hashem is with them.. ." 

Internally,  his heart  stopped testing. Without his family knowing, he 

went to visit the holy Rabbi of Kremenetz, Rabbi Mordechai, son of 

Rabbi Yechiel  Michel of Zlatslov, student of the Ba'al Shem Tov.  

Reb Nosson said he would, and he did i t .  Immediately upon arrival  by 

Rabbi Mordechai, he was impressed and became very excited. He saw 

before him a great  Tzaddik who served his Creator with joy and 

tremendous excitement of which Reb Nosson yearne d for all  his days.  

Reb Nosson's heart melted within him and he wondered how such a 

level of G-dly service is achieved. He considered staying in Kremenetz 

enough time to learn from the ways of serving Hashem of Rabbi 

Mordechai, but he had to quickly return  home so that his family would 

not be suspicious. There was great opposition at  every corner.  

One morning he got up and traveled to the holy Rabbi, the "Pe'er 

Yisrael", Rebbe Levi Yitzchak of Berditchev. The Tzaddik welcomed 

him with open arms. He quicly r ecognized the high level and strong 

yearning for Hashem of this young Chassid.  He gave him special 

attention and called him "My Nose'le" affectionately.  Reb Nosson was 

content in the presence of this Tzaddik. He was now in the shade of the 

great tree of which the greatest of sages put their heads down in front 

of. The love which the Tzaddik had for every Jew had no l imits. He 

fulfilled the Mitzvot of Hashem with a flame of holy fire and his 

prayers were l ike the prayers of the angels above. When the Tzaddik  of 

Berditchev would recite the blessings of Kriyat Shema and say the 

passuk "Who chose His nation, Israel,  with love", right before he 

would say the Shema, his face would frighteningly change rapidly until  

Reb Nosson saw in the signs of death listed in Sh ulchan Aruch. Rabbi 

Levi Yitzchak sacrificed himself to completely serve Hashem. His holy 

soul would be on the brink of leaving his holy body. Here, Reb Nosson 

saw to what point and level a person can reach; a level of self -sacrifice 

and complete dedication to Hashem in this world.  



 

 

 

When will he merit  this? Reb Nosson thought. The holy Tzaddik of 

Berditchev opened the doors of Chassidism before Reb Nosson. He 

recorded the lessons he heard from the Tzaddik of Berditchev. One day 

later on, one of his students saw his writings printed in the holy book 

"Kedushat Levi".  

Reb Nosson's heart burned inside him, and sti ll  he did not find a cure 

for his ambition. He himself wanted to be aroused and merit serving his 

Creator appropriately. He already merited being in the  presence of such 

a great angel and became effected by his holy Torah. Yet,  st i ll  his soul 

was yearning and thirsty. He was trying to climb up the ladder,  but 

everytime he went up a lit tle, he would fall down again. In this state,  

the days and years continued to pass.  

Reb Nosson decided to continue searching and visiting other 

Tzaddikim. He traveled to all  the holy Tzaddikim: Reb Boruch of 

Mezibuz, Rabbi Gedaliah of Linitz, Rabbi Avraham Dov of Chemlik, 

and Rabbi Shalom of Provisht. All welcomed him warmly and drew him 

close.  He spent time at each; at  each he followed the unique way of  

that Tzaddik. But, al l these did not yet influence his internal essence. 

He recognized that their ways were correct and truthful, but why are 

they not changing his character? He searched for a Tzaddik that would 

shake him with strong force and direct  him what to do exactly. One 

who would show him on which path he will reach the house of Hashem. 

He wanted to stick to a Tzaddik who would be connected to the root of 

his soul;  a Tzaddik and a teacher, who would teach him the way step by 

step to serve his Creator. A Tzaddik who would mold him just  as a 

carver does to pottery.  

Reb Nosson again came back to Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev and 

connected with the students who came to d rink from his pure 

wellspring. He tried with all his heart and soul to find the appropriate 

way for himself.. .  

One Saturday night, after Shabbat,  Reb Nosson was si tting at  the 

Melaveh Malkah (meal) amongst the students and they were discussing 

Torah and Chassidism. They were missing bagels, and they appointed 

Reb Nosson to go buy the bagels,  as he was the new, young Chassid.  

He head out towards the bakery.. .  

The First Meeting  

While on his way, his mind was far from his mission of purchasing 

bagels. His confusions and bothersome thoughts were still  nagging at 

him. At this particular moment, they returned to him. While on his way 

to buy the bagels, he began making a self -calculation: now, he had 

already come close to Chassidism. He found a place and his hear t is  

still  bitter. He still  has highs and lows; highs in the Heaven and lows 

in the depths.  "What is  my purpose?", he thought in his bitter heart.  "Is 

this why I was created?" he asked himself, "to buy bagels?!"  



 

 

 

He was hopeless.  "By no means is this the way!" True, he was standing 

at the lower level of Gan Eden and felt the aura which emitted from the 

Beit Midrash of the Ba'al Shem Tov, but it  was as if the door was 

locked in front of him. He already merited visiting with many 

Tzaddikim and exploring their holy works,  but he wondered what will  

be with him. When will  he merit  quenching his thirst  for his Father in 

Heaven? The thirst  only increased after meeting with the other 

Tzaddikim. 

Reb Nosson burst  into tears.  He couldn't  take the suffering anymore. 

"Master of the Universe!", he cried, "what will be with me?" Due to his 

pain of being the one appointed to buy the bagels, and instead of 

conitnuing on to the bakery, he went into the next Beit Knesset  

(synogogue) that was on the way. He went into the women's section 

and began reciting Tehill im while crying out his heart . Because of his 

great pain,  he rolled on to the floor and was unable to calm himself 

down. He felt  like on this path,  he could not continue living... to stay in 

one place and not grow? His life was not life. The young lad cried and 

cried, and the heavens and earth cried with him.  

Reb Nosson got up from the floor and continued saying the second 

chapter of Tehillim. When he finished, he again lay on the floor. He 

hoped for the gates of Heaven to op en before him. And so, he 

continued reciting Tehill im. When he got to chapter 50, he again fell  

on to the floor, devoid of strenght and with a broken heart.  His mouth 

had no more strenght to pray, his eyes were swollen from tears, and all 

he yearned for was to be truly glued to Hashem and go on his true path.  

He continued crying until he fell  asleep. During his sleep, he dreamt an 

awesome dream. He saw a huge ladder that  began on the ground and 

went up into the sky. He begins to climb the ladder, step by st ep, and 

to his amazement,  he is  unable to grasp the next step, and falls to the 

ground. He gets up and tries to climb up again, reaches a higher step 

and then falls  again. This happened again and again.  Every time he 

reached a higher level,  he fell even ha rder.  

A dark cloud and opaque fog surrounded him and deep depression 

overcame him. He had almost reached the top and now he fell the 

lowest. Would he be able to recover from this great fall and try to 

climb up again? He stood up in the face of despair, but  he couldn't try 

again. His body was hurt  and broken from the previous hard falls.  

He laid there broken. To his surprise, the image of a young man with a 

face full  of light appeared. Reb Nosson got up, embarassed and slightly 

flustered, and the Man of G-d said: "Young man, young mang, climb! 

But hold yourself!"  

This was the first  instruction Rebbe Nachman taught his young student,  

who begged for closeness to Hashem. Here in the dream was the first 

time they saw each other. He climbed, and climbed, but neede d 

strenghtening from a Rebbe. These words were the first encouraging 

words Rebbe Nachman gave Reb Nosson's soul,  the "requester", who 



 

 

 

needed it .  It  was the beginning of the covenant between them, as they 

still  had not met. Still ,  Reb Nosson had to pass thr ough much more 

until he merit ted meeting Rebbe Nachman face to face.  

Reb Nosson woke up from his dream. The image of the lit  up face and 

the spiritually uplifting words were strongly implanted in his brain.  He 

wondered: "Where is  this man, the one with the  face full of light whose 

words were encouraging and gave me new life?" His heart  beat  strongly 

and he was emotional and excited. He was sure that this was a message 

from Heaven, but he still  wasn't  sure exactly what it  meant.  

Suddenly he realized that he was supposed to be buying the bagels. He 

quickly went to the bakery and brought back bagels to the men in the 

Beit  Midrash. They were still  sitting together and having deep 

discussions which lasted many hours. He joined them.  

"When will I come and see?" Much time Reb Nosson spent in the midst  

of the Tzaddik of Berditchev, and then returned to his father's  home in 

Nemirov.  

The dream took place a year before he actually met and became close 

to Rebbe Nachman.  

A year later,  5562, he hardly remembered his dream.  He continued to 

suffer spiritual afflictions. ..  "When will  I come and see the face of 

Hashem?!"...  

"I look up and see a new soul"  

On 10 Elul 5562 (September 7,  1802),  Rebbe Nachman moved from 

Zlatipoli  and arrived in Breslov. Immediately upon his arrival,  he said 

to Reb Yudel:  "I see a soul in the Ukraine near Breslov" (referring to 

Reb Nosson) and went on to speak about the greatness of this soul that  

would draw close to him without mentioning who it was.  

The distance from Nemirov to Breslov is about nine  miles, a journey of 

some two hours in the days of horse -drawn coaches.  This posed a great  

oppurtunity for Reb Nosson and Reb Naftali  to travel to see Rebbe 

Nachman. This would be the beginning of what Rebbe Nachman later 

hinted about Moshe needing Yehoshu a, his loyal student, to pass on his 

Torah to Israel (Reb Nosson being Yehoshua).  Kabbalistically, their 

relationship corresponds to the connection between the Sun and Moon - 

Chochmah (Wisdom) and Malchut (Kingship).  

Breslov was an industrial city in which  many merchants passed 

through. Likewise, those from Nemirov also came. Rebbe Nachman was 

greeted warmly and wished good luck by them. Several townspeople 

and others would gather in his home to hear words of Torah, Heavenly 

fear, and G-dly service. When the merchants of Nemirov returned from 

Breslov, they spoke of the wonders they saw by this "new" Tzaddik 

whom arrived in Breslov...  of his "different" ways, such as that he does 

not discuss business matters at all,  and every conversation has a 



 

 

 

purpose, and of the vanities of the world.  They also mentioned his 

superior G-dly service.  

"Now it is possible for me to be a good Jew"  

Reb Nosson listened to everyones experiences by Rebbe Nachman and 

realized that this is what he is looking for. At that point , he said  "Now 

it is possible for me to be a good Jew".  

In the week of Parshat Ki Tavo, Reb Nosson told his childhood friend, 

Reb Naftali,  that  Rebbe Nachman has settled in Breslov. Rav Lipa had 

already visited with Rebbe Nachman and spent the Rebbe's second 

Shabbat with him. On Motzei Shabbat of Parshat Nitzavim, the first  

night of Selichot before Rosh HaShana 5563, Rav Lipa returned to 

Nemirov and went to the synagogue. He recited the Slichot with in a 

strong voice with deep feeling, arousal  and concentration whic h was 

unusual.  

After the Tefillah, Reb Nosson asked Rav Lipa his soul 's  question: 

How do I get to that? Rav Lipa answered immediately: This is  just  a 

little from what I heard lately in the Beit  Midrash of the Rebbe. At that  

moment,  Reb Nosson made up his mind to travel to Breslov. That same 

day, Sunday, Reb Nosson and Reb Naftali with another Chassid, Reb 

Zalman Der Kleiner,  hired a coach to Breslov. Reb Nosson was very 

happy, as his father had gone to Berditchov on business and this 

removed a major obstacle for him. He figured that if he left right away, 

he would able to return before his father realized he had been gone. 

Reb Nosson was excited; he thought that  now, with Rebbe Nachman so 

close by, he would perhaps be able to at last find a mentor,  one who 

would help him discover himself amidst his sea of inner turbulance.  

The Meeting  

The time had now come for the teacher to meet the student.. .  the Sun to 

meet the Moon. Reb Nosson entered the Rebbe's home and looked at  

Rebbe Nachman. Immediately, he was struck with fear.. .  He 

remembered this figure.. .  It  was the person he had seen in his dream on 

the top of the ladder. ..  

Rebbe Nachman said to him: "We've known each other for a long t ime, 

but we haven't  seen each other recently!" Reb Nosson understood 

immediately that Rebbe Nachman was the mentor he had been looking 

for all  these years.  Rebbe Nachman then said, "Now I am no longer 

alone".  

The Rebbe spoke with them at lenght, and in the course of the 

conversation he told them three stories.  In the stories he hint ed about 

the new way they would be conducting their lives: how they would 

relate to the Rebbe, the relationship between the Rebbe and student, 

and about Rosh HaShana. He mentioned the greatness of Rosh HaShana 

and said, "What can I say? There is  nothing gr eater than this, then to 

be by me for Rosh HaShana!" He stressed and warned not to miss it  



 

 

 

under any circumstances. Each person should come to him without 

exception! 

Obviously,  the aura of Rosh HaShana had already settled in the Rebbe's 

house, as it  was a few days away. Reb Nosson and Reb Naftali yearned 

to stay with him for Rosh HaShana and so returned home for the week 

in order to be able to come back for Rosh HaShana.  

The first of the obstacles was Rabbi Naftali Hertz, Reb Nosson's father,  

whom returned back to Nemirov after his dealings in Berditchev. When 

he was told about Reb Nosson traveling to the Rebbe in Breslov, he 

was greatly pained. Why was his son who was brilliant in his own right 

traveling to Chassidish Rebbes? And now, to the Rebbe of Breslo v?! 

He encouraged his daughter -in-law to try and convince Reb Nosson to 

drop his new way and to do everything in her power to prevent him 

from further traveling to Breslov.  

Reb Nosson already decided that  no matter what happened he is 

traveling to the Rebbe for Rosh HaShana. He would not pay attention 

to his father's opposition or warning.  

Reb Nosson traveled to Breslov for Rosh HaShana, dispite his family's  

warnings. He hired a coach to Breslov and told the coach not to come 

to the house and rather should wait  for him at  the city entrance. 

Several other Chassidim joined him in the coach. Amongst them were 

Rav Lipa, and Reb Zalman 'Der Kleiner '.  They arrived in Breslov at  

mid-day Friday, Parshat Nitzavim. Reb Nosson and Reb Naftali entered 

and stood in front  of Rebbe Nachman. He spoke to them for a whole 

hour.  In this conversation he said,  "I am going to lead you on a path 

which no one has traveled on before.  It 's  an old path,  yet a totally new 

path." He also said, "I have three types of Chassidim (followers) : The 

first group are those who come to grab shirayim. The second consists 

of those who come to hear Torah. The third group are those who are 

inscribed on my heart.. ." And turning to Reb Nosson and Reb Naftali,  

the Rebbe added: "I want you to be among thos e who are inscribed on 

my heart ."  

His First Shabbat by Rebbe Nachman's Table  

Reb Nosson and Reb Naftali prepared themselves for their first Shabbat 

by Rebbe Nachman. That Friday evening, they sat by the table and 

experienced a sense of G-dly awe of which they never experienced 

before. However, when Rebbe Nachman and the Chassidim began 

singing Aishet Chayil,  Reb Nosson was preoccupied with his own 

thoughts. He knew how strongly opposed his father and father -in-law 

were to Chassidism, and especially to the followers of Rebbe Nachman, 

who were widely ridiculed among the Mitnagdim (opposers). His 

family had been expecting him back home for Shabbat! Yet when he 

was with Rebbe Nachman he felt such a powerful arousal to G -d: he 

knew he should stay there for months ! What was he to do? As Rebbe 

Nachman sang Aishet Chayil, he repeated the verse "She spreads out 

her palm to the poor and extends her hand to the destitue".  Reb Nosson 



 

 

 

fel t that the Rebbe was spreading out his hand to strenghten him. The 

Rebbe also repeated several times, "She does not eat the bread of 

laziness", and Reb Nosson felt he was talking to him directly, hinting 

that he should be careful not to be weak and lazy. The Rebbe's custom 

was to recite Kiddush, wash and break bread, and then sing Azamer 

Bishvochin. The Rebbe would sing the opening words of each verse and 

his followers would finish the verse.  Reb Naftali , being musical, was 

so st irred and moved by the tunes, was hardly able to stand and felt as  

if he would expire.  He took out a cloth to tie  around his head. The 

Rebbe continued singing. When the Rebbe came to, "We invite now at  

the new table," he repeated the phrase several times. Reb Nosson 

recalled how the Rebbe had said that afternoon that he would lead them 

on a new path, and he and Reb Naftali  responded louldly: "And with a 

good lamp (the Rebbe) that will  radiate upon our heads!" The Rebbe 

continued and got to the phrase, "To strenghten the weak". Reb Nosson 

felt as if  the Rebbe was speaking directly to him and telling him to be 

strong because a he will have to bear a lot. This was Reb Nosson's way 

all his l ife - strenghtening the souls of the weak.  

A Fire Burns in Breslov  

Rebbe Nachman had ignited a fire inside Reb Nosson's heart. Now he 

was unable to rest . He got up, left the house, and went to the edge of 

the city.  When he arrived at the Bug River which flows on the outskirts 

of Breslov, he looked into the water. His heart was full of fire, as he 

just left the Beit Midrash of his new Rebbe. He hoped that  this fire 

would be everlasting, as he waited for this since he can remember.  

With a strong heart, he cried out loudly:  

"Master of the Universe! A fire burns in Breslov! Light this fire in my 

heart!" For many hours he stood there unable to return to his senses.  

He stood there unti l  sunrise .  His heart  had transformed into a strong 

flame for his Father in Heaven and all  the gates were open to him.  

Rebbe Nachmans Passing  

For the next eight years until  Rebbe Nachman passed away, despite all  

the opposition he faced from his family,  Reb Nosson b ecame a frequent 

visitor to Breslov and drew ever closer to the Rebbe. He recorded 

Rebbe Nachmans lessons, conversations and stories, and obsereved the 

Rebbe up close, from which he later wrote the biographical  information 

that  we have. Also during that time, Rebbe Nachman instructed Rebbe 

Nosson to begin writing his own original discourses and prayers.  Reb 

Nosson proved himself to be a deep thinker,  a prolific writer and a 

caring and sensitive soul.  

Eventually Reb Nossons wife and family acknowledged the p ositive 

impact that Chassidus was having on him and withdrew their 

opposition to Breslov Chassidus. Reb Nossons s son, Reb Yitzchok, 

became one of his fathers most avid disciples . For some 23 years unti l  

Reb Nossons passing, the two carried on a voluminous  correspondence, 

discussing and strengthening each other in Rebbe Nachman’s teachings.  



 

 

 

These letters were later collected and published as Alim LiTerufah 

(Leaves of Healing).  

When Rebbe Nachman passed away in 1810, Reb Nosson was perfectly 

qualified to succeed him. But he preferred to remain the de facto 

leader, publishing all of the Rebbes works and guiding the Breslover 

Chassidim to fulfill  the Rebbes directives. He traveled hundreds of 

miles each year by horse and wagon to encourage Breslover Chassidim 

living throughout the Ukraine,  and wrote many letter strengthening 

them to keep following Rebbe Nachman’s path.  

Even without a living Rebbe, Breslover Chassidus expanded and grew. 

This aroused the jealousy of several  of Rebbe Nossons Chassidic 

contemporaries,  who felt  that  a Chassidic movement must have a living 

Rebbe o guide it.  The Breslover Chassdim became the object  of terrible 

opposition and Reb Nosson’s life was threate ned. Though the 

opposition grudgingly died down to some extent by the end of Reb 

Nossons life, it  continued to percolate among both Chassidic courts and 

Lithuanian schools until today.  

In the spring of 1811 Reb Nosson moved to Breslov and established the 

annual Rosh Hashanah Kibutz in Uman. By 1830 the hundreds of 

attendees at  the Kibutz had outgrown all  the local  synagogues,  and Reb 

Nosson began raising money to build a Breslov Kloyz (Synagogue),  

which was completed in 1834. Reb Nosson merited to see the first  

volume of his own magnum opus, the Likutei Halachos,  printed in 

1843-1844.  

Rebbe Nossons Passing 

Reb Nosson became very weak around Rosh Hashanah 1844 and right 

after Chanukah of that year, on a Friday the 10 t h   Teves 5605 

(December 20, 1844) he passed away. On the morning of his passing 

they read before Reb Nosson the first  few stor ies of Sippurie Maasios.  

The second story ends with the words “Let us go home”, when Reb 

Nosson heard these words he asked for them to be repeated again and 

again and nodded, as if to say “it is my time to return home to heaven”. 

Closer to the start  of Shabos he suddenly spoke up and said, “three 

tragedies happened in Teves,  Ezra Hasofer died, the Torah was written 

into Greek, and the city was surrounded, well that Ezra Hasofer died 

and impurity and evil overcame many people just like what happened 

these days to thousands, I just hope that  just one page from the Rebbes 

teachings will  repair everything. Therefore I command you, engage in  

the printing of the teachings of the Rebbe, be strong about this with 

your money and desire and effort!”.  After this Reb No sson said nothing 

else just, “Yivarechecha, Birchas Hamapil , Chanun Hamarbeh 

Lisloach, Mikadesh Hashabos, Baruch Ata Bakodesh, Echad.”  

This lasted for about an hour and a half and immiedietly after the 

lighting of Shabos candles he passed away. He was buri ed on Motzei 

Shabos with great  respect and honor.  



 

 

 

On that Friday night that Reb Nosson passed away in Breslov, there 

was no possibility to get  the news to Uman, Reb Naftali  –  Reb Nossons 

close friend –  was in Uman, that night Reb Naftali had a dream in 

which he saw Reb Nosson running. Reb Naftali  asked him “Nosson, 

where are you running to?”, Reb Nosson answered while continuing to 

run, “Me? I am running straight to the Rebbe!”.  Reb Naftali  understood 

that  this meant Reb Nosson passed away, he told this to his disciples 

the next morning, but they did not want to believe him, however after  

Shabos they all heard the unfortunate news.  

Family  

 

From Rebbe Nossons first marriage, with Esther Sheindel  

 

Rebbe Shachna born in 5562  

 

Rebbe Meir passed away at the age p f three in 5568 

 

Rebbe Yitzchak born in 5568  

 

Chana Tzirel  born in 5570, Rebbe Nossons only daughter  

 

Rebbe Dovid Tzvi born in 5572  

 

When Rebbe Nossons wife,  Esther Sheindel passed away in 5576 he 

remarried to Dishel and had two children  

 

Rebbe Dovid Tzvi born in 5577 

 

Rebbe Yosef Yona born in 5579  

 

Seforim  

Rebbe Nosson arranged and published Rebbe Nachman's works as 

follows:  

Likutey Moharan  (Collected Teachings of Rebbe Nachman), (vol. 1 and 

2),  Hasidic interpretations of the Oral and Written Torah.  

Sefer HaMiddot  (The Aleph-Bet Book),Treatises on morals,  arranged 

alphabetically as a primer.  

Tikkun Haklali  (General Remedy)—Rebbe Nachman's order of ten 

Psalms to be recited for various problems, plus commentary by Reb 

Noson. Published as a separate book in 1821.  

Sippurei Maasiot  (Rabbi Nachman's Stories) parables in Hebrew and 

Yiddish.  

 



 

 

 

In addition, Rebbe Nosson wrote several books of his own:  

Alim L'Terufah  (Leaves of Healing) —  Collected let ters.  

Chayei Moharan  (Tzaddik) —  Biographical  material on Rebbe 

Nachman. Accounts of how the Rebbe's lessons were revealed, his 

dreams and visions, conversations and anecdotes.  

Kitzur Likutey Moharan  (Abridged Likutey Moharan) —  This work 

follows the original  lesson outline of  Likutey Moharan while focusing 

on the practical advice contained in  each lesson. Reb Nosson began 

this compilation at Rebbe Nachman's specific request in 1805, and 

published it  for the first time in 1811, after the Rebbe's death .  

Likutey Etzot  (Advice) —  An alphabetically organized list of practical  

advice gleaned from the lessons of Likutey Moharan .  

Likutei Halachos (Collected Laws) —  Reb Nosson's magnon opus , 

following the order of topics in the  Shulchan Aruch,  gives explanations 

of Jewish law and practices in the light of Breslov teachings.  

Likutei Tefilos  (Collected Prayers) —  A collection of original prayers 

based on the lessons in Rebbe Nachman's  Likutey Moharan .  

Shemot Hatzaddikim  (Names of Tzaddikim) —  A list  of most of 

the Tzadikim  found in the,  Talmud, Midrash and Zohar,  including the  

Geonim, Rishonim and Achronim up unti l Reb Nosson's day.  

Shevachey V'Sichot HaRan  (Rabbi Nachman's Wisdom) —  Account of 

the Rebbe's pilgrimage to the Holy Land in 1798-1799, plus a 

collection of anecdotes and teachings.  

Yemey Moharnat  (The Days of MoHaRNat  [an acrynom for Moreinu 

HaRav Nosson ,  Our Teacher,  Rabbi Nosson]) —  Reb Nosson's  

autobiogrophy. 

 

Sources:  Be’er Basadeh written by Rav Mota Frank, ‘Rebbe Nachman 

and You’ by Rabbi Chaim Kramer,  http://www.breslev -midot.com/ 

 

 



 

 

 

Divrei Hesped V’Chizuk  

In Honor of the Yahrtzeit  of Reb Noson12 

Based on a Lecture Given by Rav Mota Frank 

On the Yahrtzeit  of Reb Noson (5573-2012) 
Writ ten By:  Yanky  Klein  

 

On Shabbos Chanukah, 2 Teves,  5564 (Dec. 17, 1803), Rebbe Nachman 

said lesson 14 in Lekutey Moharan 13.  This was shortly after the passing 

of the great  Rabbi Gedaliah of Linitz 14.  Rabbi Gedaliah was a major 

kiruv  activist, bringing Jews closer to God. He would take Jews who 

had nothing what to do with Judaism 15 or God and bring them closer to 

Judaism and God, and teach them what Judaism is all  abo ut.  It is  

writ ten in Sichos HaRan 16 (132) that in this teaching of Rebbe 

Nachman (lesson 14), Rebbe Nachman is actually eulogizing Rabbi 

Gedaliah.  

 

It  is writ ten in  Lekutey Moharan (lesson 14) “The essence of glory (the 

glory of god),  as brought in the ‘Zohar’17 “when other nations come 

and praise God, then Gods glory is exalted above and below. As 

happened when Yisro came and said,  “Now I know that  God (of the 

Jews) is  greater than all  other gods”, than Gods name was elevated and 

exalted”. We can derive from this that his glory is when people who 

are ‘outside’ the realm of holiness bring themselves ‘inside’ of 

holiness. This not only applies to converts, but also applies to 

repentant Jews, who are also ‘outside’,  and when they bring themselves 

closer and enter within, this is Gods glory”.  

 

This idea is a little hard to understand. Why is it  that  the glory of God 

is elevated and exalted specifically when people who are ‘outside’ the 

realm of holiness bring themselves ‘inside’ the realm of holiness, and 

not exalted when Jews serve God and do Mitzvot .  Regarding Yisro,  why 

was the glory of God elevated and exalted specifically when Yisro 

came from ‘outside’ the realm of holiness ‘inside’ the realm of 

holiness, and not elevated or exalted when the Jews sang ‘The So ng at  

the Sea’ upon the exodus of Eygpt?  

 

 

 

 

 
12 Reb No son of  Nem irov  ( 1 780 - 184 4)  wa s  t h e ma in d isc i p l e  o f  R eb b e Nach ma n ul  ( 177 2 -
1810) .  H e is  b e st  k nown f or  s p rea d i ng t he  t eac hi n g s  o f  R e b be  Nach ma n  
13 Re bb e Nac hm an s magnum  opus .  
14 Rab bi  Ge da l i ah wa s  a  st u de n t  o f  Rab b i  Ye hu da L ei b ,  th e p re ach e r  o f  Po lon no ye,  who in  
tu rn w as  a  majo r  d i sc i p le  o f  th e Ba a l  She m Tov.  R eb b e Nac hma n cr e di t s  h i m wit h  t h e  
crea t io n o f  She vachay  HaB aa l  She m  T o v  ( ‘Pr a i se  o f  t he  Baa l  She m Tov’ ) .   
15 Th is  do e sn’ t  n ece s sar i l y  me an  J ews  whom  a p pea r  to  h ave  not hi n g w hat  t o  do  w it h  
Ju da ism ,  how ev er  i t  c a n a lso  b e peo pl e  th at  a p p e ar  to  b e f u l l - f le d g ed Jew s.  How eve r  
th ey  ar e  J ew s w hic h ar e  l a ck i ng  t h e un d er st an d in g a nd  m ea ni n g o f  Ju da i sm.    
16‘  Reb b e Nach ma ns W is d om’  whic h co nta i ns  R eb be Nac hm an s mo st  o f t e n q uot e d  
teac h in g s ,  i t s  s u bje ct s  r an gi n g f rom s im pl e  e ve r yda y  a dv ic e  to  com p lex  Kab ba l i st ic  
mys te r i e s .   
17 (Y is ro  6 9a)  



 

 

 

The simple understanding is that the glory of God is elevated and 

exalted when Jews serve God and do Mitzvot .  However the essence of 

God’s glory is elevated and exalted when people who are ‘outside’ the 

realm of holiness are brought ‘inside’ the realm of holiness.  When the 

Jews sang ‘The Song at  the Sea’ Gods glory was certainly elevated and 

exalted, but the essence of Gods glory wasn’t elevated or exalted unti l  

Yisro who was ‘outside’ the realm of holiness was b rought ‘inside’ the 

realm of holiness.  

 

Reb Noson in ‘Sichos Haran’ 18 writes “In this lesson, the Rebbe is 

actually eulogizing Rabbi Gedaliah. This is the reason why it includes 

the fact  that we do not eulogize on Chanuka 19”. Reb Noson writes at  the 

end of lesson 14, “When the Rebbe gave this lesson, he cited the 

statement of our sages,  “we do not eulogize on Chanuka”, but I cannot 

recall how he explained it.  Perhaps, though, in my humble opinion, the 

Rebbe meant that eulogy is in order to rectify the disap pearance of 

glory, which was blemished by the demise of the Tzadik who made the 

many righteous, which causes glory to shine. As our sages said 20, 

“Eulogy is an honor to the l iving and an honor to the deceased”. 

Therefore we do not eulogize on Chanuka, for t he Chanuka candle 

causes glory to shine.  

 

Reb Noson in many places in ‘Likutey Halachos’ 21  writes the following 

idea. That a person that does KIruv22,  Kiruv doesn’t necessari ly mean 

searching on the streets for someone who appears to be distant from 

Judaism and God. Kiruv is also when people that  appear to be 

connected to Judaism and God are really very distant.  A person can 

also do Kiruv to himself,  when a person himself feels he is distant from 

Judaism and God, they must try to return and come closer to Ju daism 

and God. This elevates and exalts the essence glory of God, when 

people who are distant from himself brought close to him.  

 

 There are times when feels ‘inside’ of holiness. He feels good from 

doing Mitzvot and serving God. This being a good spiritua l feeling, it  

is a feeling of closeness to God. It is writ ten in the introduction of  

‘Igley Tal’, that many people mistakenly think that when one derives 

pleasure from learning Torah, it  is Lo Leshma23.  The opposite is true, 

that  the essence of learning Torah is to derive pleasure from learning  

Torah. After one derives pleasure from learning Torah he is drawn 

closer to God. Rebbe Nachman says in ‘Likutey Moharan’ 24 “Fortunate 

is he who merits experiencing the bliss of Torah. For there is bliss in 

the Torah, and that  is the most important thing to be able to experience 

that  bliss that  is  in the Torah”. Part  of serving God is in order to 

experience the bliss that  there is in serving God.  

 
18‘ S icho s  Haran ’  1 32.  (p g.  2 62 in  ‘Re b be  Nac hma ns  Wi sdo m’  by  R ab b i  Ary e h K ap l an) .  
19 Shabbos  21 b,  Ore ch  Cha i m 6 70: 1 .  
20 Sa n he d r i n  46 b  
21 Re b  No so ns  magnu m opu s.  I t  i s  a  d ee p  a nd  Ha s id ic  ex pl an at i on  to  t h e H a lac ha  ( J ews is h  

Law) ,  b as e d on                            
th e te ach i ng s  o f  Re b be  Na chma n.  
22 Br i n g i n g J ew s t ha t  a re  fa r  f rom Ju da i sm a n d God ,  c l ose r  to  J ud a i sm an d Go d.   
23 Not  for  t he  r ig h t  pu r pos e .  
24 Par t  2  Le sso n 71.  



 

 

 

 

Unfortunately there are times when a person feels ‘outside’ the realm 

of holiness. Rebbe Nachman and Reb Noson teach us though that the 

essence glory of God is elevated and exalted when a person that is  

‘outside’ the realm of holiness is  brought ‘inside’ the realm of 

holiness.  These are great words of encouragement for a person that is 

‘outside’ the realm of holiness.  A person that  is  ‘outside’ the realm of 

holiness should put great effort into repenting and entering ‘within’ the 

realm of holiness, because that is when the essence glory of God is 

elevated and exalted.  

 

Reb Noson in ‘Likutey Halachos’ 25 stresses one of the points that 

Rebbe Nachman teaches us in Lesson 14. Rebbe Nachman writes “The 

glory of god is currently debased under gentile dominion… the glory of 

god will only be revealed with the coming of Moshiach, about whom 

we are taught 26,  when asked, “When will  the master appear?” Moshiach 

answered, “Today!” alluding to the verse 27 “Today, if you obey his 

voice”.   Thus, the glory of god is ready to leave debasement any day. 

Reb Noson stresses the point  of “Today!” teaching us that when a 

person is ‘outside’ the realm of holiness, he can ‘enter’ holiness 

“Today!” if  he repents.   

 

Rebbe Nachman teaches us how to bring a person to repent, “It is  

impossible to be inspired to repent other than by the way of the Torah, 

which shines upon them into the place they are at.  This is because the 

Torah contains 600,000 letters, corresponding to the 600,000 souls, and 

all  souls are rooted in Gods thought.  The Jewish sinner is grounded and 

rooted in the Supernal Thought. Through the above il lumination, the 

root of his soul is also illuminated among all the other roots, and an 

illumination reaches the Jewish sinner from the root of his soul, as a 

result  of which he repents.”  

 

Rebbe Nachman continues “This union causes ‘a parsah and a half,’  

parsah  alluding to drawing down souls into ones children. This is a 

whole parsah, but the illumination of souls that shines into and arouses 

the Jewish sinners to repent is referred to as ‘half a parsah’. This is  

because they are stil l  very far from holiness  and they may yet endure 

many obstacles. They will  have to invest  great  effort in order to 

remove from themselves the ‘filthy garments’ 28 they have donned, as 

the verse says 29,  “Remove your filthy garments”. These ‘filthy 

garments’ are obstacles in a person’ s returning to god and are 

obstructions just  like a river obstructs, making it  impossible to 

continue in that direction. One must thus remove ones ‘filthy 

garments’. By taking off and casting away their ‘filthy garments’ all  

obstacles and obstructions sepa rating them from holiness are removed.”    

 

 
25 Hi l chos  Betz ias  Hapas  5  
26 Sa n he d r i n  98a  
27 Psa lm s 9 8: 7  
28 No t  l i te ra l l y  d i r t y  ga rme nt s ,  how ev er  t h i s  i s  i n  re fer e nce  to  t h e ‘ c lo t h in g’  o f  t h e sou l  
whic h i s  pr ev en t i n g t h em from re p en ta nc e.  
29 Ze k he r i ah  3 : 4  



 

 

 

We learn from this Lesson of Rebbe Nachman that  the essence glory of 

God is elevated and exalted when a person that  is ‘outside’ the realm 

of holiness brings themselves ‘inside’ the realm of holiness.  Reb Noson 

stresses the point that this can be done at  all  times! The study of Torah 

is what causes people that are far from Judaism to repent. One must 

constantly toil  to rid himself of ‘filthy garments’ which prevents a  

person from being able to repent.  The essence glory of God is when 

one that was far from Judaism rids himself from his ‘filthy garments’ 

and attaches himself to the Torah which will enable him to repent and 

become closer to god.  

 

As we stated above this lesson was a eulogy of Rabbi Gedaliah of 

Linitz.  Rebbe Nachman teaches that throught the Chanuka candle Gods 

glory is elevated and exalted. Rebbe Nachman explains how every 

specific law regarding the Chanuka candle is  in order to elevate and 

exalt  Gods glory. Just  like the great  Tzadikim which their main 

objective in this world is  to exalt  and elevate Gods glory. Therefore 

our sages teach us that “Eulogy is an honor to the l iving and an honor 

to the deceased.” The greatest honor one can give to a Tzadik is to 

elevate and exalt Gods glory. On Chanuka we d on’t eulogize,  because 

Gods glory is elevated and exalted through the Chanuka candles.  

 

On the Yahrtzeit of Reb Noson it is appropriate that we eulogize Reb 

Noson. Truth being told is  that Reb Noson doesn’t need our eulogy, or 

any honor from us. What we can do in order to give Reb Noson the 

appropriate honor is  to learn from him how to elevate and exalt Gods 

glory. Reb Noson did so by spreading the teachings of Rebbe Nachman. 

Rebbe Nachman once said “If not for Reb Noson we wouldn’t have a 

word of Geniza30”.  The honor we can give Reb Nosson is to study on a 

consistent basis and spread the teachings of Rebbe Nachman, which in 

turn will cause people who are ‘outside’ the realm of holiness to find 

their way ‘inside’ to the realm of holiness gods glory to be elev ated 

and exalted.  

 

Yehi Ratzon may it be the will  of God that  we should be able to return 

to ‘inside’ the realm of holiness quickly and easily, and to bring others 

that are ‘outside’ the realm of holiness ‘inside’ the realm of holiness 

quickly and easily.  Through this Gods glory will be elevated and 

exalted. Yehi Ratzon may it be the will of God that we merit the 

coming of Mosiach speedily in our days.  

 

 

 
30 Me an i ng,  ho ly  pa p er s  w h i ch a re  for b id d e n to  t hrow away.  R ef ea r i n g  to  h is  t ea chi n gs .  



 

 

 

What to Learn from Reb Noson 

 and Lehavdil Snow 
31of Reb Noson YahrtzeitIn Honor of the  

Based on a Lecture Given by Rav Mota Frank 

At Yeshivas ‘Amalah Shel Torah’ in Yerushalayim (8 Teves 

5774) 
Writ ten by :  Yanky Kle in 

 

Once when I was a child there was a major snow storm in 

Yerushalayim. At the time of the storm I was staying at my 

house. Rav Shmuel was a person  32Shapirosgrandfather, Rav Shmuel 

that  never looked beyond the few feet  surrounding him. He would 

never l ift  his eyes from his tehilim or sefer that  he was learning. 

However during this snow storm Rav Shmuel was standing at the 

window and staring at  the snow. This was an unusual sight for me to 

see my grandfather looking out the window. So I asked him, why is he 

staring at the snow? He answered that by staring at  the snow one can 

learn two very important lessons. 

 

One lesson one can learn from the sn ow is a concept that can bring a 

person to yishuv hadaas (equanimity).  The lesson is that  when the snow 

is falling it appears that the snow is going to cause great  damage, 

however after a few days all the snow is gone and whatever damage 

happened a person gets over it  in a matter of days.  One must learn from 

this that when one is hit by tragedy or when one is stuck in a bad 

situation (physically or spiritually) and i t appears that this will cause 

great damage to themselves one must realize that  “this too wi ll pass”.  

When one lives life in a way that  when something bad happens they say 

“this will to pass” they will  at tain yishuv hadaas.  

 
31 Reb  No son  of  Nemirov  (1780 -1844)  was th e  main  d iscip l e  o f  Rebbe Nach man (1772 -

1810) .  He i s  bes t  known for  spread ing  th e  teach ings  of  Rebb e Nach man.  

32 Reb Shm ue l  Sh ap iro  (1 9 13-1 989) .  Bor n i n  Y er u sh a lay im,  R e b Shm u el  wa s  one of  th e  
most  o ut sta n di n g s tu d en t s  i n  th e  Etz  C ha im  Ye s hi vah  un d er  i t s  wo r l d - re no wne d  Ros h  
Yes hi va h,  Ra bb i  I sar  Za l m an  M el tz er .  At trac t ed  to  Bre s lo v  by  R e b Shm u el  H orowitz ,  he  
bec am e a  chas s id  i n  193 4.  Wh e n l ea r ni ng  o f  th i s ,  h i s  Ro sh  Ye s hiv ah  s a i d,  "W h oeve r  m ad e  
hi m a  B re s love r  w i l l  nev e r  l eav e Gehennom . "  To  w hic h R e b Sh mu e l  Sh ap iro  coun t er ed,  
"Cor rec t ,  b eca us e  h e' l l  ne ve r  go  i n!"  Know n  a s  " t h e Tzadd i k  o f  Y er u sh a lay im, "  R e b 
Shm ue l  a lway s  k ep t  h i s  ey es  low e r e d i n  p u bl ic ,  ne ve r  look i n g a t  a n y  o f  th e p hy s ic a l  
a t t ract io ns  o f  t h i s  wor l d.  He wou l d s p e nd a l l  n i gh t  in  t he f i e l d s  i n  h isbo ided us  an d t he n  
pu t  i n  a  f u l l  da y ' s  Tora h s tu dy  i n  som e o b scu r e shu l ,  a lway s  s h un n in g t he  p u bl ic  ey e.  I n  
pr e par at ion fo r  Rosh  HaS h annah  he  wou l d s p en d th e mo nt h o f  E l u l  i n  M e ron,  w he r e  
Rab bi  Sh imo n bar  Yoc ha i  i s  bu r i e d.  "He r e I  hav e ev ery t hi n g I  n ee d.  A  shu l ,  a  mi kvah  an d  
mou nta i ns  fo r  h isbo idedus .  I t ' s  Gan  Eden  o n  ea rt h, "  h e wa s  hea r d to  sa y .  Toge th e r  w it h  
Reb  Mo sh e B ur s te i n  a nd  oth er  B r es lov er  Chas s id im ,  h e  wa s  ta k en to  Jo rd an as  a  c iv i l ia n  
hos ta ge d ur i ng I s ra el ' s  W ar  o f  I n de p e nd e nce .  H i s  one gr ea t  de s i r e ,  on e th a t  s e eme d to  
e l u de  pe rp e tu a l ly  h im,  w as  to  v i s i t  R e bb e Nach m an' s  gra ve s i t e  in  U ma n.  I n  197 0,  h e 
t rav e le d  to  Am er ica  to  g e t  a  s p ec i a l  ( s ta te le s s)  pa s spo rt  so  t ha t  h e co ul d  a p pl y  fo r  a  v is a  
to  Ru ss ia .  Ev e n wit h  t h is  so  ca l le d "w h it e  p as s port , "  i t  took  n ea r ly  th r ee y e ars ,  b ut  he  
f i na l ly  ma de  i t .  No t  sa t i s f ie d  wi th  t h e o ne  t r i p ,  h e lon g ed  to  s p en d Rosh  Hashannah  
th er e.  Th i s  wa s  f i na l ly  ma de  pos s i b le  b y  c ha n ge s  i n  Sov i e t  po l icy  an d  h e v i s i t e d Uma n,  o n  
an I s ra el i  pa ss por t ,  for  Ro sh  HaShannah  57 49 ( 198 8 ) .  Sho rt ly  a f t erwa r ds  h e p as se d away,  
hav i ng s uf f er e d f rom P ar k in so n's  d is ea s e fo r  nea r l y  th i r te e n y ea rs .  

 



 

 

 

 

There is a story told that  Shlomo Hamelech had a ring that was 

an idea about . No one had  33.yud.zayin.gimelengraved with the initials 

what this could possibly mean. One day someone went over to Shlomo 

Hamelech  to ask him what it  means. Shlomo Hamelech answered that 

the initials stand for ‘gam zeh yaavor -this too will pass’. He said that  

when something good happens to him he  looks at the ring and it 

reminds him that ‘this too will  pass’ in order not to get  caught up in  

the moment. When something bad happens he looks at it  in order to 

realize that  ‘this too will pass’ and soon the bad will be gone. 

 

Another lesson one can learn from the snow is a lesson that can 

that God  34gemarahstrengthen ones faith in God. It is writ ten in the 

said he created many drops of rain in the clouds, and for each and 

every drop he created a channel of i ts own, so that  two drops will not 

issue from a single channel.  For if  two drops would issue from a single 

channel, the result ing torrents would be that it  would turn fertile earth 

into clay, and the earth would not yield produce. Rav Shmuel said that  

by rain it is not apparent unless one looks very ca refully. However by 

snow it  is  clearly apparent. This strengthens ones faith in god when 

one realizes this wonder.  For if  two flakes of snow would come down 

together this would mean that even more than two can come down 

together and we would be buried unde r a massive snowflake. Therefore 

a person must realize that  everything is from God, even the fact that 

two raindrops or snowflakes do not come down the same channel. This 

will  strengthen ones faith in God when he realizes this great wonder.  

For if a person tried to make drips of water fall  to the ground 

individually they will be unsuccessful , even if they try from close to 

the ground. However God does so from the clouds and each drip hits 

the ground individually.  

 

We can see these lessons we learn from the  snow from Reb Noson as 

well. We must learn from Reb Noson to use our thoughts to learn the 

good from everything and everyone. Reb Noson did so and therefore 

 35reached a very high level of faith in God. Reb Levi Yitzchok Bender

 
33 This  i s  a  famous s to ry  w ri t ten  in  many se for im.  Rav Ch aim Yo sef  Dovid  Azoulay  th e  

CHID”A in  h i s  sef er  chad rei  ba ten  wri t es  tha t  Sh lo mo Ha melech  had  a  s ignet  which  was  

wri t t en  on  i t  ‘g am zeh  y aavor - th is  too  wi l l  pass ’ .  However  many h ave  a  d i f f e ren t  v er s ion  

of  the  s to ry .  Rav  Yosef  Chaim of  Bagdad  the  Ben Ish  Chai  in  h is  se fer  Ben Ish  Chai   

(F i rs t  Year  Par shas  Net zovim )  wr i t es  “I t s  known the s to ry  about  a  p er son  tha t  had  a  r in g  

which  h e wro te  on  i t  “ ga m zeh  yaa vor - th i s  too  wi l l  pass” .  I f  h e  was in  pain  he would  see  

the  r ing  and  b e co mfor t ed  by  i t .  I f  th ings  were  go ing  wel l  fo r  h im h e would  look  at  the  

r ing  and  i t  would  remind  h im not  get  haughty  wi th  what  he  has  becau se “ th is  too  wi l l  

pass”  and  the re  i s  no  ex i s t ence to  i t ” .    
34 Bav a Basra  16a .  
35 Reb  Levi  Yi tzchok  Bend er  (18 97- 198 9)  .  Ar r iv i ng  in  Uma n i n  1 915 ,  Re b Le v i  Y i tzc hok  
bec am e a  c lo se  st u de nt  o f  R eb  Av ra ham  C haz an .  A l tho ug h  hi s  m en tor  pa ss e d  awa y two 
yea rs  la t er  a n d  Wor ld  Wa r  O n e ha d  com e to  an  en d,  h e  r ema i ne d  i n  wh at  w as  t he n  t h e  
cen t er  o f  Br e s lov  Cha ss id ut  fo r  t he  next  tw e nty  so me o d d y ea rs .  I t  wa s  not  lon g b efor e 
Reb  L ev i  Y i tzc hok' s  sp ec i a l  q ua l i t i e s  w er e r ecog ni zed  a n d a t  t he  a ge  o f  t h i r t y  h e w as  
ap po i nt e d p ray er  le ad er  f or  th e  Mor n i ng  Pr ay er  on  Rosh  HaShannah  i n  Uma n.  I n  t he  ear l y  
w in te r  o f  1 93 6,  h e a n d Reb  E l iy ah u  C ha im Ro s en  we re  i mp r i so ne d  i n  t h e  Uk ra i ne  a s  
"s u bve r s iv e  e le me n ts ."  G i ve n a  co n di t io na l  re p r i ev e,  R e b L ev i  Y i tzc hok  f le d.  He ra n f rom  
c i ty  to  c i ty ,  ne ve r  r ema in in g  lo ng  in  a ny  o ne  p lac e .  T he  y ea rs  o f  t he  Secon d  Wor ld  Wa r  
he  s p e nt  i n  S i b er ia ,  a f t e r  whic h h e imm ig r a te d to  P o lan d.  F i na l l y ,  i n  19 49,  h e a rr iv ed  i n  
th e Ho ly  La nd .  R e b L ev i  Y i tzc ho k wa s t he  r eco g niz e d h ea d of  t h e B re s l ov  shu l  in  



 

 

 

used to say that  Rebbe Nachman had many great  students,  nonetheless 

Reb Noson was different then all of them. What was it about Reb 

Noson that  made him different than the other students of Rebbe 

Nachman? Reb Noson had this power that he would learn from 

everything. Reb Noson would lea rn from Rebbe Nachman everything 

possible.  

Reb Noson understood that he can learn from every single word and 

action of Rebbe Nachman, and he did so. Reb Noson relized that  the 

teachings of Rebbe Nachman must be spread and last  for generations 

therefore worked his whole life on writing and spreading the teachings 

of Rebbe Nachman. 

 

There were times when Reb Noson hardly had even five followers.  

However he remained with his belief that Rebbe Nachmans teachings 

must last  for generations and be spread. Reb Nos on knew that there is 

an idea that  snow can cause great  damage, that  when stuck in a bad 

situation it  can conquer the person. However he also knew that there is  

a concept that ‘this too will  pass’. That’s what gave Reb Noson yishuv 

hadaas to continue spreading and writing the teachings of Rebbe 

Nachman. He believed with full belief that everything is from God, and 

that even every rain drop and snow flake do not come down the same 

channel. 

 

Reb Noson went through many hard situations; he suffered much pain 

in his life. Reb Noson though took these bad situations and sufferings 

and worked on getting close to God through them. This is the 

Min hameitzar karasee “ 36Hamelech saidexplanation of what Dovid 

kah ononee bamerchav kah-From the straits did I call upon God , 

answer me with expansiveness did god”. One must transform ‘from the 

straits’ into ‘calling upon God. Then God will answer one with 

expansiveness, there will  be great  expansiveness that the person will  be 

able to leave ‘the straits’,  his bad situation and  enter a good one. 

 

.  We 37We must learn the good from every individual and everything

must strengthen our faith in God and learn from Reb Noson and 

lehavdil snow that everything is from God. We must also know that  

when one is in a bad situation the concept that ‘this too will pass’.  Yehi 

Ratzon may it be the will of God that we are able to realize that  

everything is from God and even when we are in a bad situation that  we 

 
Yerusha lay i m  u nt i l  h is  pa s s i n g.  Ma ny B re s love r  Cha s s id im  acce p te d h i m a s  th e ir  s p i r i tu a l  
gu i de,  e s pec ia l l y  t h e ba a le i  teshu vah ,  w ho 've  jo in e d t h e R eb b e's  fo l lowi ng  i n  gr ea t  
nu mb e r  ov er  th e pa st  t wo dec ad e s.  R e b Le v i  Y i t zchok' s  pe rso na l  st u dy  s che d ul e  w as  
le ge n da ry .  H e ga ve  h i ms el f  ov er  to  fo l low i ng  R e bb e  Nac hma n's  te ach i ng  o f  f in i sh i ng  
man y of  t he ho l y  wr i t in g s  e ach yea r  H i s  d i l i g e n ce  in  fo l low in g t h e R eb b e's  adv ice  to  
rec i t e  T ik kun  Chatzot  a nd  p rac t ic e  h isbo idedus  was  a l so  amaz i ng.  For  som e  s ev en ty - f iv e  
yea rs ,  h e nev e r  mi s se d a  n i g ht  o f  T ik kun  Chatzo t .  Yet ,  w he n som eon e o nce  ask e d h im,  
"Wh ic h o f  yo ur  accom pl i s hm en t s  i s  mo st  p rec io u s  t o  you?  W hic h  ar e  you  go i n g to  pr e se nt  
to  t he H eav e nl y  Co urt ?"  Reb L ev i  Y i tzcho k a nsw er ed s im ply  an d in  t r u e Br e s lov  fas h ion :  
" I  l iv e d t h ir ty  y ea r s  i n  R u s s ia  a n d I  s t i l l  b e l i eve  i n  G od!"  
 
36 Tehi l im 118:5 .  
37 Rebbe Nachman says  in  Likutey  Moharan  (Par t  one  Lesson one)  that  a  person  

must  consistent ly  look at  the in te l l igence of  everything in  order  to  learn from i t  

and get  closer  to  God th rough i t .  



 

 

 

realize it  will pass and soon be good, and may we merit  the coming of  

Moshiach speedily in our days. 
   


