
. זה אותו היום 1945קוראים לי חיים קרמר, אני נולדתי בשישי באוגוסט, כדי שתכירו אותי: 

 זה היה חשוב. אמא  שלי אמרה שתי פצצות. שהורידו את הפצצה הגרעינית על הירושימה. 

בינו רסח, ואני הוזמנתי כאן לדבר, אבל אני לא יודע מה בדיוק לדבר עכשיו. דברי זה ערב פ

המתגבר וכנהר שאין לו הפסק. רק מה, אני לא מכיר אתכם, ואתם לא מכירים הם כמעין 

אותי. אז אולי נתחיל בשאלות על רבי נחמן. באמת, כל שאלה שיש לכם. אני לא מפחד מזה. 

אבל אם אתם רוצים תשאלו מה שעל לבכם. אם זה על אומן, איך נפתח אומן, כל ההתגדלות 

, לפני 1958. כשאני התקרבתי לברסלב זה היה בשנת של רבי נחמן, איך שהוא גדל בעולם

אצל כל גדולי ברסלב בארץ, וראיתי  62שההורים של חלקכם נולדו, אבל אני הייתי כאן ב'

כמה שזה מצומצם, וראיתי איך שמשנה לשנה זה גדל. אז נתחיל בשאלות, ואם לא תהינה 

 שאלות, אז נעביר שיעור. איזה שיצא.

 איך התקרבת לברסלב?

י הייתי בכיתה ז' בברוקלין, בבית ספר ממלכתי דתי כזה, והיה לנו  רבי, הרב צבי אריה אנ

בכיתה. הוא התחיל ללמד אותנו באמצע חשוון. חשוון היה  רוזנטל, שהוא דיבר על ברסלב

החודש השלישי מתחילת השנה, והוא היה הרבי השלישי שלנו מתחילת השנה. אנחנו היינו 

ביטלנו אותם. הוא נכנס, והוא התחיל ללמד  -יים שהיו לפניוכאלה בחורים, שפשוט שנ

ברסלב.  התלמוד תורה לא אהבו את זה, ובסוף השנה הם זרקו אותו. הם פחדו לזרוק אותו 

באמצע השנה. אז בשנה ההוא הוא לימד ברסלב, וחמישה מתוך כל הכיתה נשארו בברסלב. 

 י התקרבתי.עד היום אנחנו ב"ה חברים. נשארנו בברסלב. ככה אנ

 הרב הוא החתן שלו

אני הייתי החתן שלו. היום חמי ז"ל נתן שיעורים על שיחות הר"ן. מכירים ספר שיחות הר"ן? 

קסתות. היום זה שיחות של רבי נחמן. אז הוא נתן שיעורים בספר שיחות הר"ן, וזה נקלט ב

 הוצאנו מהדפוס את הספר הראשון שהעברנו מאנגלית לעברית זה היום יצא.

 יש איזו מחשבה להעלות את הקבר של רבי נחמן לארץ?

יש. זה כבר מדובר עשרים וחמש שנה, מאז פתחו את אוקראינה. אם שואלים אותי, אני מאה 

אחוז כנגד. רבי נתן כותב ב"ימי מוהרנ"ת" ש"מקום המוכן לו מששת ימי בראשית לעסוק 

ך שאלה. איפה תביא אותו אם תבתיקון העולם". כך הוא כותב על הקבר שלו. ואני אשאל או

מביא אותו לארץ? להר הזיתים? זה סביר, נכון? אולי חברון, ליד קברי אבות? או אולי אתה 

מירון? הליקוטי מוהר"ן מתחיל עם רבי שמעון. איפה שתשים אותו יהיה שם פקקים נוראיים. 

וק משם המדינה לא תסבול את זה, נכון? כל מקום שתשים אותו בארץ זה לא ילך. לעס

 בתיקון העולם.

שמעתי מרבי צבי חשין פעם לזה סברא, הרבי רצה שיהיה לו עסק עם קברו. ככה הרבי אמר, 

בור בארץ ישראל, אז י היה קשיהיה לו עסק עם קברו. שאנשים יבואו ויתפללו. ואם הרב

או גרים בארץ היו אומרים :אני כבר כאן, אז אני אלך לרבי באים לארץ ישראל, שאנשים 

זה כבר עסק גדול. זה לא קל. שמה יש לכם עסק עם  –חמן... אם אני צריך ללכת לאומן נ

קברו. וזה דבר פשוט בפרקי אבות: "לפום צערא אגרא". כפי הצער שיש לך במצווה כך יש 

לך השכר. כפי מה שאתה מכניס בתוך הפעולה 'לנסוע לרבי', הטלטול והבעיות, ויש בשדה 

בים, ועד שאתה מגיע מקייב לאומן, ועד שאתה מגיע לציון, ועד התעופה, ויש לפעמים עיכו

שאתה שמה, שלא יבלבלו לך את המח עם "תעזור לי" וכל זה, וכל מיני השטויות האלה 

שמעבירים אותך על דעתך, כך אתה מתחזק ומתאמץ להיות אצל הרבי, ולהתפלל על 



הפנימיות, ואתה באמת  את אנשמתך. אז זה עושה את הפעולה על הנפש שלך, שאתה מוצי

 רוצה לעשות הדברים האחרונים. זה העסק שמעכב. 

. זה היה בזמן המלחמה הגדולה של 1965הנסיעה הראשונה שלי לאומן היתה בתשכ"ה, 

כל לתאר. והיה אסור ו, והיה שם שנאה לאמריקאים, שנאה שלא תבווייטנאםרוסיה ואמריקה 

", וזה היה ידוע בכל העולם, אנשים מכל העולם באו הפקע?לסוע לאומן, כי היה שם "סופיה 

לשם, ואע"פ כן היה ליד אומן שדה תעופה צבאי. אז הם לא הרשו לאנשים סתם להכנס 

לאומן. ר' מיכל דורפמן, שנפטר לפני עשר שנים היה גר שם במן ההוא, ואני הלכתי לבית 

הנפש יותר ממני, כי הוא היה שלו, והתחננתי לפניו שייקח אותי, וכך הוא עשה. הוא מסר את 

גר בקייב, והוא היה רוסי. והוא אמר לי איפה לפגוש אותו, ומשם הוא לקח אותי לאומן. אז 

הגיע אליו, וזה היה עסק זכיתי להיות בתשכ"ה בתוך הציון. אבל היו ימים שהיה קשה מאוד ל

 גדול.

 אני כנגד. –אז להביא אותו לארץ 

 הוא היה גר בברסלב, והוא ביקש להיקבר דווקא באומן.גם הוא ביקש להקבר באומן, כי 

 כן, הוא נסע לאומן להיקבר שם

 אז למה ללכת נגד רצונו?

לכל אחד שי הרבה רצונות. גם רבי נחמן אומר את זה, וגם רבי נתן. יש כאלה שהם נכונים, 

לברוא ויש כאלה שהם לא נכונים. הרצון הוא הכתר, כל הרצון מגיע מהכתר. "כשעלה ברצונו 

את העולם". ככה האר"י מתחיל את ה"עץ חיים". הרצון הוא הכתר, אחר כך זה יורד עד שזה 

מגיע ללב. שם זה הבינה. אתה כבר מבין מה שאתה רוצה. יש רצון שאתה לא יודע מה הוא, 

אתה מצליח להבין מה שאתה רוצה. לכל אחד יש רצון. רצון טוב, ורצון  –וכשזה מגיע ללב 

 לא כ"כ טוב.

לפני חמש עשרה שנים היו בתים ליד הקבר. היה את הדירה שמעל, והיתה הדירה שליד 

הקבר. אז היו אנשים ששכרו את הדירה שליד, בתנאי שבעל הבית יוצא מהבית לשבוע ימים. 

הבעל הבית יצא, והם הרימו את האבנים שבסלון, והתחילו לחפור בתוך הבנין, עד שיגיעו 

ת הרב'ה מתחת? לה בדעתך? מה רצונך?! איך היית מוציא אלקבר... שאלתי אחד "מה ע

. מה היית גורר אותו כמו כלב?!" "לא חשבנו על זה". 2, והרבי קבור כאן1הרי אתה חופר כאן

ה?! מה כן. ברצון טוב הם רצו להביא את הרבי לארץ. מה יעשו, ישימו אותו בתוך מזווד

ה כ"כ טוב, אז הוא ימסור את נפשו שזאבל יש אחד שחושב קורה? מה קורה עם אנשים?! 

 על זה.

כל מה שיש לנו, כל מה שיש בעולם, הכל ע"י הרצונות של בני אדם. אנחנו צריכים להתפלל 

להקב"ה שהרצונות שלנו יהיהו רצונות טובים, כיסופים טובים. רוצים לעבוד את ה'. רוצים 

הרבי בתורה ל"א בליקוטי  להגיע למה שהקב"ה רוצה מאיתנו. אנחנו צריכים להתפלל על זה.

יש שרצון זה לא דבר כ"כ טוב כשהוא לבד. אתה צריך לחבר אותו לדיבורים. ש מוהר"ן אומר

צריך להגיד "ריבונו כלומר התבודדות.  שהרבי אומר לו מה לעשות, עם הדיבורים של הרבי,

לק  אותו תס –של עולם, יש לי רעיון כזה. שאלה, אם הרעיון הוא טוב. אם הרעיון לא טוב 

תעזור לי  לפתח את הרעיון, איך אני עושה את  –ממני. תשמור אותי ממנו. אם זה רעיון טוב 
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זה. איך אני מוציא את הרצון שלי מהכח אל הפועל. איך אני יכול לעשות את זה?" וזה 

 התבודדות. וזה מביא את הרצון למעשה.

יום. בתורה נ"ד בליקוטי מוהר"ן כל אחד יש לו רצונות כל  וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. 

הרבי אומר שמה שבכל יום הקב"ה שולח רמזים לכל אחד ואחד. הקב"ה מתחילת עולם 

האצילות מוריד לנו בכל מני דרכים רמזים ורצונות איך להתקרב להקב"ה, ואנחנו צריכים 

להתבונן בהם, ואח"כ להוציא את זה מהכח אל הפועל, וצריך לבקש מהקב"ה שנוציא את 

כל שנה  ברוך ה', , שיעבירו אותנו על דרך הנכון והאמת. אני נוסע לאומןהאלההמילים 

עבור חמישה שישה פעמים. ובדרך אני מתפלל "ריבונו של עולם, תעזור לי לסוע לרבי 

הדברים הנכונים. על מה שאני באמת צריך. ולא מה שאני חושב שאני צריך..." אני לא יודע. 

פעמים יוצא לאדם שהוא חשב שהוא עושה טוב, ויצא לא טוב? זה  אני חושב שזה טוב. כמה

קורה בחיים... לא עלינו, יותר מידי פעמים, אבל נגיד שזה קורה מידי פעם בפעם... אבל 

אנחנו לא יודעים. עד מאה ועשרים לא נדע. אנחנו צריכים להתפלל, להתרכז, "ריבונו 

 שלעולם, תעזרני לעשות את הדבר הנכון".

הכרתי בן אדם באמריקה, שהתפילה שלו היתה במתיקות גדולה מאוד. והוא אף פעם לא 

 צא לפעמים במצבים לא כל כך כשרים,התחתן, ועברו שנים, ושמעתי עליו פעם שהוא נמ

)שהיה זקן נשאיר את זה כך... אנחנו הוצאנו את הספר "חיזוקי הנחל", של ר' איצ'ה ברייטר. 

הוא התקרב. הוא מצא ספר ליקוטי מוהר"ן, ספר  1900החסידים בפולניה, בערך בשנת 

"פרפראות לתורה", והתקרב לברסלב. והוא התחל לפעול בפולניה, הוא קירב מאות ואלפי 

עם כמה חברים שלו  אנשים. מאות אנשים התקרבו לברסלב. אבל איכשהו ר' איצ'ק הזה

' חיזוקי הנחל", ספר על אמונה, איפה שייך אמונה, למה שייך( אחד הוציא ספר "ז בווארשה,

זה מה'. אפילו  בהשגחהכל ההדברים שר' יצחק אומר שמה זה עצום. הוא אומר: תדע לך ש

בן אדם עושה עבירה, זה גם בהשגחה. זה בא לו בהשגחה מה', שהוא יעשה את העבירה. 

התחזק  והוא לא נים טוב, הכיסופים שלו;א היו מכוולמה? זה אפשר להגיד: הרצונות שלו ל

כמה דברים עד שזה בא לו. אבל זה בא לו כמו שצריך, והוא השאיר את עצמו פתוח ל

בהשגחה. כי חז"ל אומרים "בדרך שאדם הולך מוליכים אותו". אז אם אתה לא רוצה במאה 

הזה הוא אחוז את האמת והישר, אז יהיה מקומות פתוחות שתיפול בהם ח"ו. אז הבן אדם 

נכשל וזה. והיינו באומן פעם, ופגשתי אותו. ובזה תראה את הנקודה הפנימית של היהודי, 

אפילו אם הוא עושה דברים לא טובים, אבל הוא רוצה להיות יהודי טוב, הוא בא לאומן. 

ואמרתי לו, "שמעתי כמה דברים..." והוא אמר לי "כן, אבל מה אני אעשה, הכל בהשגחה 

וצא מהעבודה בלילה, ואני פוגש איזה גברת בשוק, או משהו כזה, לא משנה מה'. אם אני י

אם היא יהודיה או לא יהודיה, זה השגחה!" ככה הוא אומר לי... "מאין יש לך את זה?" הוא 

... אני נדהמתי. הלכתי ישר לציון, והתפללתי: "ריבונו של עולם, אנחנו עונה: "מחיזוקי הנחל"

הודי הזה קרא את הספר, והא מרשה  לעצמו לעשות עבירות הוצאנו ספר באנגלית, הי

קשות, בשם "השגחה"! אולי אני אפסיק להוציא ספרים?" ככה אני חשבתי. בסוף עלה על 

דעתי, הלא גם ישעיה הנביא, שהיה צדיק, אני לא צדיק אבל ישעיה הנביא היה צדיק, אבל 

. אני לא גרוע מישעיה הנביא הנוצרים לוקחים את הספר שלו, ועושים מזה ספר לנוצרים

בדבר הזה. אם מישעיה הנביא יכולים לעשות טעות, אז גם מחיים קרמר יכולים לעשות 

 טעות.

אבל ככה אתה צריך לבדור את עצמך על כל צעד וצעד שאתה לוקח בעבודת ה'. בפרט שזה 

עה, אם לא רק לעצמי, זה שייך לציבור. אתה צריך לבדוק את עצמך כל יום בכל עת ובכל ש

 זה אמת. אם עשית טוב או לא טוב. כל אדם צריך, אבל לפחות לעצמי אני צריך לבדוק.



שמעתם על גוי אחד, קראו לו הוצטין צ'רצ'יל? הוא היה אוהב יהודים, והיה חכם מאוד. הוא 

שרק אחוז אמר פעם שכל אחד בחיים שלו נתקל באמת. כל אחד נתקל בהאמת. הבעיה היא 

ת ועומד שמה. השאר מרימים מבט, והולכים הלאה. לא מסתכלים על אחד מסתכל על האמ

האמת שנתקלת בה. אבל כולם נתקלים באמת, וצריכים להיות אמתיים כדי לקחת אותה. רבי 

נתן כותב בליקוטי הלכות שהרוצה באמת, מוסרים לו מלאך של אמת. מלאך של אמת יילך 

איך המלאך עוזר לו? בגלל שהוא בודק את איתו, ילווה אותו ויביא אותו לדרכה של האמת. ו

עצמו כל פעם. וזה ההתבודדות, שאדם אומר "ריבונו של עולם, תעזור לי! ריבונו של עולם, 

 תהיה בעזרי. אני לא יודע אם זה אמת או לא".

פעם אשתי היתה חולה רציני. היתה צריכה לעבור ניתוח. ואנחנו היינו בשפל המדרגה 

אולי יותר מידי  קורה. ה, לפעמים זה יורד, ואז היה בשפל מדרגה.בכספים. לפעמים זה עול

פעמים, אבל זה קורה... באותו זמן היה צריך להביא לדפוס ספר, ולא היה כסף. היינו כבר 

גמור... אז מה עושים? אם אני לא מוציא את הספר, אז למה יש לנו  רבחובות, ברוך ה', בסד

אם אני מדפיס את הספר, זה  יס את הספרים. אבל,צריך להדפ להוציא את הספרים? 3מקום

כאילו אני מאבד את עצמי לדעת, כי אין כסף. אני לא יכול לעשות דבר כזה. ואני לא יכול 

לצאת לחו"ל, כי אשתי חולה. שלשה ימים הלכתי אנה ואנה במשרד, והמשרד יותר קטן 

ם, מה אני עושה? אם אני מהחדר הזה... אבל שלשה ימים הלכתי ככה וככה, "ריבונו של עול

אני מאבד את עצמי לדעת. אם אני לא עושה את זה, "אמאי אתינא להאי עלמא  –עושה זה 

 שפילא?" למה באנו לעולם הזה?"

אז זו עצה לבדוק את עצמך כל עת, כל שעה, אם אתה עושה נכון. אם אתה אמתי, ואתה 

 תעקש.תפסיק. פשוטו כמשמעו. לא צריכים לה -רואה שזה לא מסתדר

 מה, גם דברים טובים?

אפלו על דברים טובים! הרבי אמר לא לדחוק את השעה, לא להיות עקשן. הראש ישיבה 

היה אומר ידוע שהרבי אמר לא להיות עקשן. אבל הרבי אומר  4שלי, ר' אלע חיים רוזברג

בליקוטי מוהר"ן "צריך להיות עקשן גדול בעבודת ה'". אז יש סתירה! והוא היה אומר 

ברסלב היו מפרשים את זה כך: לא להיות עקשן על שום דבר, חוץ מתפילה. בתפילה שב

אתה יכול להתעקש לפני הקב"ה. "ריבונו של עולם, אני לא יודע מה לעשות, אז אני מתעקש. 

לי סימן,  אבל אני אתעקש  אני חושב כך, אני רוצה זה. אבל אני לא אעשה את זה עד שתתן

בבית, בעל ואישה, לא עקשנים זה מול זה. יש ילדים עקשנים. על זה." אבל להיות עקשן 

אמא שלי בירכה אותי שהילדים שלי יעשו לי מה שאני עשיתי לה. ואיכשהו, אני רואה את זה 

 בנכדים עכשיו... אני ראיתי. אני זוכר מה שקרה לפני חמשים שנה.

ם, מה האמת? מה לא להיות עקשן. לא להתעקש. לא במעשה, אבל לבקש: "ריבונו של עול

אתה רוצה ממני? מה באמת אתה רוצה ממני, ריבונו של עולם?" וגם לפעמים לשאול סימן 

מהקב"ה. "תראה לי מה שאתה רוצה שאני אעשה במצב כזה. יש מצב חמור, אני לא יודע 

איך להסתדר, תראה לי איך אני יכול להסתדר במצב הזה! מה אני צריך לעשות?" זו 

מר, לא להיות עקשן, ואע"פ כן, חייבים להיות להיות עקשן. ואע"פ כן, העקשנות שהרבי או

אם אנחנו עקשנים, הרבי אומר בתורה כ', שאסור לאדם להתעקש על דבר יותר מדי. אסור 

 לאו. –ייתן, ואם לאו  –להתעקש. אם ייתן הקב"ה 
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 "ה? איך יודעים שזה לא דמיונות?מה זה סימן שמבקשים מהקב

"ריבונו של עולם, אני לא יודע האם להדפיס הספר או לא להדפיס, מה אני צריך לעשות? תן 

לי סימן, תן לי עצה! תן לי משהו שיהרהר לי שאני כן יכול להתקדם, או לא יכול להתקדם!" 

זה  אנחנו עכשיו התחלנו פרוייקט לקחת את סיפורי רבי נחמן, ולעשות אותם באנימציה.

אות אלפי דולרים, לסיפור אחד. אני לא ידעתי האם להכנס או לא להכנס, פרוייקט של כמה מ

אמרתי אני נכנס, ותראה לי איך שזה יכול להיות. דיברתי עם כמה אנשים, לא גייסתי כספים. 

הייתי בניו יורק לפני שנה, דיברתי עם אחד. בכלל לא תכננתי לדבר איתו על הפרוייקט, אבל 

ו של עולם, אם אנחנו צריכים לעשות, אז תעזור לי. אם לא את הייתי מתפלל כל פעם "ריבונ

תפסיק אותי! שאני אראה מה המסלול." אז הייתי עם הבן שלי שמה, ודיברתי עם מישהו, 

ומענין לענין, הגיע אל הפרויקט הזה של האנימציה. הוא שואל "יש לך דוגמא?" "כן יש לי 

דולר, ואני מלווה לך עוד  10,000ותן לך כמה עניינים". הוא הסתכל, והוא אומר: "אני נ

דולר. תתחלי את הפרויקט". זה הגיע אליי משמים, כי אני לא עליתי לדבר עם הבן  60,000

הוצאתי את כל  –אדם הזה על הפרויקט. הקב"ה מנחה את כל אדם. עכשיו אני נמצא בבוץ 

ים בחיים שלי. השבעים אלף, ואני נתקע... זה קורה גם כן. אני הייתי שם הרבה פעמ

 אני מתפלל. –נתקעים. ומה 

 בסיפורי מעשיות אין ענין שכל אחד יפרש את זה איך שהוא תופס?

 כן, רבי נתן כותב.

 אם אתה עושה אנימציה זה מקבע את הדמויות ואת הסיפור, לא?

יש אחד צבי פישמן בקרית משה, שהוא  מציגים.יש באנגלית ביטוי "לייב אקשן" זה אנשים ש

של הרבי: מעשה מביטחון, אינדיק וחכם ותם. זה מה שהוא עשה. אני  שלשה סרטיםהוציא 

כבר מהתחלה אמרתי שאנימציה זה הכי טוב, כי ככה לא נותנים דמות לבן אדם. אתה נותן 

קומיקס כזה, כתוב. אבל לא דמות. ואם יהיה רבי עם אנשים, אתה לא נותן דמות לרבי. לפני 

ין תמונה מהרבי. אמרתי: "ברוך ה' שאין תמונה מהרבי, כי אז הרבה שנים שאלו אותי למה א

היו עושים מזה עבודה זרה..." זה פשוט היה הופך לעבודה זרה. כי הכיסא של הרבי בבית 

מדרש במאה שערים, היו אנשים שהיו באים אליו ומתפללים אליו, כאילו זה הרבי יושב שם. 

ונה" ככה החומש אומר. אז אין. אנימציה יש אתה צריך להיזהר מדמות. "כי לא ראיתם כל תמ

לה כוח כזה, שזה מוצא חן בעיני אדם. לוולט דיסני היה אחד שקוראים לו "מיקי העכבר". 

אפילו אתה יודע שאנשים עולים על השולחנות...  ,5אבל אם תיקח עכבר ותשים אותו כאן

אוהבים אותו! באנימציה מכאן גם כן, עולים על השולחנות. והנה עכבר שנחמד, ובכל העולם 

אתה יכול להמציא חן בתוך הדמות, וככה אתה יכול למשוך את לב האדם על הסיפור, ולא על 

 מי שעושה את הסיפור. אתה מבין?

וככה אתה מגלה את הפנימיות. בסיפורי מעשיות כל אחד יכול לחשוב מה שהוא חושב. רבי 

ושם, ואע"פ כן רבי נתן כותב שכל אחד נתן כותב על זה. הרבי לא גילה, רק כמה פעמים פה 

לעצמו איזה דיבורים שהוא רוצה להיות נמשך אליהם. וזה אחד מהדברים שגרם  מצואיכול ל

ספר. הוצאנו כבר איזה מאה חמישים  ותקנכול למי שרוצה ספר י –לי לעשות את זה. ספר 

תובים בעברית . יש אפילו שכת תורגמו לספרדיתילאיזה שמונים באנגמאה שישים ספרים, 

של היום, כי אני ראיתי שיש ישראלים שלא יכולים לקרוא ספר שיחות הר"ן, כי הם לא מבינים 

את העברית שלו, אז הוצאנו כמה ספרים בעיבוד של היום. יש גם בצרפתית וברוסית, וזה 
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הולך. הרבי נמצא בכל העולם. כשאני נכנסתי היו מקומות שהייתי אומר "רבי נחמן 

ולא היו יודעים על מי מדובר. היום בכל העולם, אפילו אצל הגויים נוכל למצוא את מברסלב", 

 רבי נחמן מברסלב.

בדינר השנתי של "אגודת ישראל" בניו יורק לפני שנה ראש העיר היה אורח הכבוד, והוא 

אתה צריך לזכור שזה באגודת ישראל, כל האנשים הם הרבנים והכל, ויש  דיבר עשר דקות.

בוד שכולם עומדים שמה. אחרי שמונה וחצי דקות הוא אומר "לסיום, אני רוצה שולחן הכ

לצטט את רבי נחמן מברסלב". דווקא שם. ומה שהוא אמר שהרבי אמר ש"אם מחר אני לא 

יכול להיות איש יותר טוב, אז למה לי מחר". ככה הציטוט שלו, אני יכול לומר לך שאין ציטוט 

 ר שהוא אמר את המילים "רבי נחמן" לפני כל אגודת ישראל. כזה... אבל זה לא משנה, העיק

 ר' שמואל אייזיק אמר...

או. ר' שמואל אייזיק אמר משהו כזה, שאם אני לא יכול להגיד היום משהו חדש יותר 

מאתמול, למה לי חיים. ככה ר' שמוא לאייזיק אמר. הרבי מרמז ע לזה בתורה ד', בחלק שני. 

אין. זה לא משנה, הוא ציטט את הרב'ה. זה בכל העולם ככה. ומה  –אבל ציטוט כזה מהרבי 

שאנחנו צריכים לדעת, זה שלרבי יש הרבה מה לצטט, לרבי יש דברים שיכולים להכנס לנו 

, כדי להיות אנשים יותר טובים מאתמול. ללב. שאנחנו יכולים להתקרב ולהתחזק כל יום ויום

בספרים, אנחנו צריכים רק לפתוח קצת, לקרוא  זה פלאי פלאות, שהרבי נמצא אצלנואפשר. 

קצת, ולהיות יהודים יותר טובים. זה אפשרי. רבי נתן כותב שאחד מהדרכים  של היצר הרע 

זה להגיד לבן אדם "אתה עשית ככה וככה, למה לך להמשיך לחפש את ה'? אתה כבר עשית 

להשתפר,  אני יכולב: תישאר ככה". רבי נתן אומר שזה גם הדיבורים של היצר הטו –ככה 

אני צריך לעשות את  –אני יכול להשתנות, אני יכול להיות יותר טוב. המצב יכול להשתפר 

 שלי, ולהתגבר, ומזה ייצא לי טוב.

 יש שאלות? אל תתבישו.

ר' נחמן אומר שכשאדם נופל הוא נופל להשי"ת. האם זה לא מאבד את ההרגשה שאני 

 מפסיד משהו כשאני נופל?

בבית הכנסת בקדושה אומרים "קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו". הפירוש 

של "מלא כל הארץ כבודו" הוא: מלא כל הארץ כבודו. כל העולם מלא בכבודו של הקב"ה. אז 

אפילו שאתה באמת נפלת ממדרגתך, או מהדברים שרצית לעשות, אב ללא נפלת מהקב"ה, 

רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות, והוא אומר את זה עוד פעם  ככהכי הוא נמצא בכל מקום. 

. 8. עכשיו אתך כאן7, עכשיו ה' אתך כאן6ועוד פעם. אין נפילה מהקב"ה. ה' היה אתך ככה

 אבל ה' בכל מקום.

אולי אפשר להסביר איזה דבר חזק מרבי נתן בליקוטי הלכות. בפרשת כי תשא כתובות 

ל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד", וכולי. מה זה -ה', אהשלש עשרה מידות של רחמים: "ה', 

קודם שיחטא האדם, ואני אותו ה', אחרי שהאדם  –ה' ה', פעמיים? מסביר רש"י אני ה' 

יחטא. ה' לפני החטא, ה' אחרי החטא. הזוהר אומר דבר נוסף. אם תסתכל בתנ"ך תמצא 

בפרשת ויגש: "ויקרא  . אברהם בעקידת יצחק,כמה אנשים שכתוב שמם בפעמיים ברצף

יעקב יעקב", בשמואל: "ויקרא שמואל שמואל". אם תשים לב תראה שבין הפעם הראשונה 
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שכתוב השם לפעם השניה יש פסיק, כלומר מין קו כזה, שאומר לעצור לרגע. אברהם, 

אברהם. יעקב, יעקב. אומר הזוהר שהשם הראשון אומר על אברהם לפני שהגיע לשלמות, 

אחרי שהגיע לשלמות. עכשיו, כשמשה עומד לפני הסנה קורא לו ה' "משה והשם השני זה 

משה", ואין פסיק. מה קרה? אומר הזוהר, שמשה היה שלם בשלמות אפילו בפעם 

הראשונה. בפרשה שעברה אנחנו קוראים "ה', ה'", עם פסיק. מה תעשה עם זה?... עונה 

לומר שהוא לא שלם. "בתראה הזוהר "קדמא שלים." השם הראשון שלם וודאי. אי אפשר 

שלים יתיר". השם השני יותר שלם. מה זה יותר שלמות??? מסביר ר' נתן שזה פירוש רש"י. 

אני ה' קום שיחטא האדם: לפני שחטאת אני מרחם עליך, ונותן לך כל מחסורך. אבל מה 

 קורה כשאדם חוטא? עכשיו הוא לא שלם. מה קורה? אז הקב"ה מצידו הוא "שלים יתיר".

הוא יותר שלם. למה? כי אני אותו ה', ואני נמצא אתך אפילו כשאתה עובר עבירה. אני אתך 

כל הזמן. זה מה שרבי נתן מסביר התחזקות שנדע שה' איתנו כל הזמן. מה שרבי נתן אומר 

 זה "שלים יתיר"...

 למה אין לברסלב רבי בימינו כמו שיש לשאר חסידויות?

אני אסביר. . מצד שני זה החיזוק הכי גדול שיש לנולנו, ואז תדע שזה אחד החסרונות שיש 

זה חסידות. אבל  -תיקח את חסידות בעלז, או וויז'ניץ, את מי שאתה רוצה. תסתכל עליהם 

בחסידות הזו כולם צריכים להתלבש אותו דבר, ולהתנהג אותו דבר. יש לכולם את אותם 

זה מה שהם. הם צריכים ללבוש  –ל המנהגים. זה הכרחי, כי אם רוצים להכנס לאיזה מסלו

בגד כזה, תראה שהכובע של בעלז וויז'ניץ הוא אותו כובע, רק שהסרט נמצא במקום אחר. 

כל אחד יש לו את הדפק שלו. וכולם צריכים להתנהג אותו דבר. אם אתה לא יכול לעבור את 

 תצא, ואתה מהפורשים. –זה 

קהילה. יש, תלוי איפה אתה גר. אנחנו ביש מקומות שיש להם רב  –ן של רב קהילה יובענ]

 ויש הרבה מקומות. איפה שאני גר הרב נפטר לפני שנה וחצי.[גדלנו, והיה לנו רב. 

לברסלב אין רב או מנהגים קבועים אתה יכול להיות ברסלב וגם וויז'ניצער באותו זמן, וגם 

כול להיות לא דתי בכלל. כי כולם בברסלב, בעלזער וגם סאטמער, וגם ממלכתי דתי, ואתה י

וכולם מסתכלים ברבי, לא צריכים להתלבש ככה. יש לי את כל השמונה בגדים. באתי לארץ 

', התפללתי בבית כנסת בשכונתינו. הבן שלי היה בן שנתיים כשהגעתי, הגיע בר מצווה 75ב

תתחיל כמו שאני  שלו הוא רצה ללכת עם לבוש חסידי. אמרתי לו "כדאי שתגדל עם זה,

לובש, ואח"כ תכנס לזה". הוא היה בר מצווה בתמוז. בשמחת תורה ראיתי שכל הבחורים 

בבית הכנסת רקדו, והוא היה היחיד שהיה לו כובע רגיל, לא חסידי. אמרתי לעצמי שטעיתי, 

ילד בן שלש עשרה יש לו הרגש שהוא צריך להיות כמו השאר, לא להיות שונה. אחר כך 

לובש חליפה קצרה. על הבית כנסת שבו אני מתפלל, ושמתי לב שאני היחיד שהסתכלתי 

אחת עשרה שנה אני מתפלל שם, ולא חשבתי שאני שונה מאחרים... מה שקורה זה 

שבברסלב אתה יכול להכנס עם כל מיני לבושים, ועם מיני מנהגים, ואתה יכול להיות קרוב 

המשנה הוא לפני מי אתה עתיד ליתן דין  לרבי. זה לא משנה מאיפה באת ולאן אתה הולך.

 וחשבון. זה מה שחשוב.

 יש דברים שלא מתקבלים?

יש אנשים שצריכים להתיישר. צריכים התבודדות, כמו שדיברנו. זה הבעיה שיש אנשים 

שבאים לברסלב, והוא חושב שהרבי נכנס בכיס שלו. הוא חושב על הרבי: הרבי אמר, אז אני 

 ה. וזה טעות גדולה.כאומר ככה ואני אומר כ



היינו נקראים "דער טויטע חסידים", החסידים המתים. כי הרבי שלנו מת. המענה שלנו היה 

אנחנו אבל האמת היא ש] "עדיף רבי מת עם דברים חיים, מאשר רבי חי, עם דברים מתים..."

ם. אין אמיתייאין לנו אנשים שנכנסים לענין להיות משפיעים נקראים "דער טויטע חסידים" כי 

אם כן, טוב. אז בלא חייתי  –צריך לדעת, הרי מה עשיתי עד עכשיו  9אז כל אחד [לנו מספיק.

יש ספרים,  תשב ותלמד. אני פגום. אם אני פגום, לפחות לא להגיד דעות מה הוא הרבי.

תלמד. כל פעם שאנשים היו שואלים מהרצאות, הייתי אומר "אל תסמוך עליי. תסתכל 

אני לא מפחד. אני לא מתבייש. אני יודע מה זה אמת."  –שאמרתי לך  בספרים, ותראה מה

שכתוב. אני כבר שישים שנה בברסלב, אני קראתי את כל הספרים. מזמן. עוד לפני שאותם 

 אנשים עם דעות זרות באו לברסלב.

אבל תסתכל על עצמך! איפה היית עד עכשיו? אתה מוכן להודות שקודם לא היית בטוב? אז 

עכשיו אתה טועה בזה? תעשה חשבון, מה שעשיתי קודם, מה שאני עושה עכשיו.  אולי גם

 וככה לאט לאט תלך על דרך האמת.

 מהם כל הבילבולים וההסתרות שיש בדור הזה?

אם הרבי מביא את זה בתורה ה' בחלק שני, מגמ' במסכת שבת. הגמרא אומרת שם ש

כות בראש, ואח"כ הכבשים. העיזים תסתכלו על עדר של כבשים ועיזים, תראו שהעיזים הול

מנהיגות את העדר. אומרת הגמ' שזה כמו בריאת העולם, שהיה קודם חושך, ואח"כ אור. 

ככה העולם נברא, יש חושך ויש אור. הלילה זה כ"ו אדר, וביום יהיה כ"ו אדר. ורבי מסביר, 

ה שלפניו. שחושך זה העדר העצה, ואור יום זה השכל שמאיר לאדם, והוא יכול לראות מ

בבריאת העולם העולם היה "תהו ובוהו וחושך על פני תהום", אח"כ היה "ורוח אלהים 

מרחפת על פני המים, וימר אלהים יהי אור". אז לנו נראה שבתוך כל הבלבולים של העולם, 

אתה צריך לצעוק להקב"ה. כמו  -ולכל אחד יש בילבולים אחרים. עכשיו יש לך בלבול חדש 

איפה המקום של ה'? מלא כל הארץ כבודו, אבל אני  –ה "איה מקום כבודו" שאמרנו בקדוש

לא רואה אותו! אז אתה צועק "איה???", ואתה יודע מה שצריך לעשות. הגיעה לך בעיה ואת 

זה לילה. אחר כך מגיע היום. אור יום זה לא פתאום  –לא יודע מה לעשות, אתה צועק לה' 

 יש יום. יום, זה הולך לאט לאט, עד שבסוף

הראש ישיבה שלי היה אומר כך: אם אדם יחיה אלף שנים, הלא יש לו תור של בלבולים 

שמחכים לו. עכשיו אתה נמצא באיזה בלבול, בבעיה. אתה אומר "איי, הלואי שהבלבול הזה 

ממני". אבל צריך לדעת שיש תור של בלבולים, שגם אם הוא יחיה אלף שנים התור הזה  יילך

לא ייגמר. אז מה אכפת לך שהבלבול הזה יישאר? אולי זה שבא אחריו הוא יותר גדול?... כך 

היה אומר. בן אדם נמצא בבעיה. עכשיו אתה מכיר את הבעיה. אם כן תוכל להסתדר איתה, 

מה שיש. אדם לא יודע מה הולך איתו. הבלבולים צריכים להיות. ולעבוד איתה ככה. זה 

הזוהר אומר, והרבי מביא את זה בתורה פ"ד בליקוטי מוהר"ן, "כל יום אית ליה גדר מלבר". 

לכל יום יש גדר מסביב, מבחוץ. באמצע יש שמה את הטוב של היום. כל יום יש טוב. "וירא 

טוב בכל יום. אבל יש גדר מסביב, שזה  יש, זה יום, אלהים את האור כי טוב". האור

הבלבולים, הנחשים והעקרבים, כל מיני בלבולים מסביב לבן אדם, שלא מתיר לו להכנס 

לענינים, לטוב של היום. אז הוא צריך להתפלל על זה, לעבור את הגדר. זה חייב להיות. 

בלבול , כי יש לך הרבי אומר בתורה כ"ה שאם יש לך בלבול זה סימן שאתה עולה בחיים שלך

גמרתי איתו, עכשיו אתה עולה לבלבול אחר,  –חדש, שלא היה לך מקודם, הבלבול הזה 

 זאת אומרת, עולה לדרגה יותר גבוהה.
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ברסלב, שזו חסידות פתוחה, אני מרגישה שיש מקום מאוד אהבתי מה שהרב אמר על  10

 לכל אחד, שמוצאים אצל כולם את הנקודה הטובה.

אומר ", כי יש לו את כל המדרגות. כל דרגה, כל דבר. הרבי ב"חיי מוהר"ן" הצדיק נקרא "כל

הוא מתקרב אליו, הכוונה לאנשים גדולים,  אומר שאיפה שיש משהו טובשני דברים. הוא 

עובדי ה'. והוא אומר גם, שאליו מתקרבים אנשים ששאול התחתיות לא מספיק לזכך אותם. 

ראיתי את זה. הכוח של הרבי אנשים מהסוג השני... אני מסתובב בעולם, ואני פגשתי כמה 

 זה משהו עצום. צריך רק לקרוא בספרים.

יש את הספר "עלים לתרופה", זה המכתבים של רבי נתן ז"ל, זה לא רק ספר של מכתבים. 

זה ספר שמכיל את כל ספרי רבינו. זה מכתבים, שרואים איך שרבי נתן חי את כל הדיבורים 

הספר. תהינו מזה אם תקראו את הספר יום יום. אי אפשר שהספר לא  של רבינו. תקנו את

ישפיע עליכם להרגיש את ה' בכל פעם, בכל מקום ובכל זמן. זה פשוט אי אפשר שהקורא את 

הספר "עלים לתרופה", זה לא יוציא אותו מהעולם הזה. אנחנו לומדים ליקוטי הלכות, יש לי 

כמה שנים באנו להסכם, שאם אדם לומד ליקוטי  כמה חברים גם כן, ליקוטי הלכות. לפני

הלכות, נאמר, חמישה עמודים ביום, אם אתה לומד כל יום חצי שעה, שלושת רבעי שעה, עם 

כשאתה מסיים את הזמן שלך אתה צריך להחזיר את עצמך לעולם הזה.  -הליקוטי הלכות 

 כה שאני נותן לך.זה ערקבל את דברי, אבל תנסי!... זה, את לא צריכה לאני אומר את 

. זה אחד שפגשתי יאני סתם אספר לכם סיפור על ערכה. הייתי בפלורידה, לא רחוק ממיאמ

אותו באומן, אצל רבינו, והזמין אותי אליו בחורף. זה טוב, חם שם. הוא הזמין לשבת בבוקר 

שישה זוגות, חוץ ממנו. אחד מהם היה הרב, הסגן רב של הבית כנסת שהתפללנו בו. הוא 

יה מלומד, ליטבשר כזה, מדרום אפריקה, והוא למד בישראל. אנחנו מתחלים את הסעודה, ה

והוא אומר לי: "אני לא מחזיק מהברסלברים האלה, שהם משאירים את הנשים שלהם בבית 

בראש השנה, וטסים לאומן". ככה הוא התחיל את הסעודה. עכשיו, אם זה אחד על אחד, אני 

לתת לו... אבל אני לא יכול, כי יש כאן זוגות, ויש כאן נשים יכול לתת לו מאיפה שצריך 

שבכלל לא יודעות על מה מדובר, ויש כמה אנשים, שגם לא יודעים על מדובר. אני צריך 

לענות לו בטוב טעם ודעת, שהוא יבין ויתקבל על דעתו, שידע שהוא טועה, וגם השאר יבינו 

 שהוא טעה, אבל שיהיה בצורה מכובדת.

 גיד שהוא טועה? אולי יש כמה גישות?למה לה11

הוא טועה. אין שום  -כי רבי נחמן אמר לבוא אליו לראש השנה. אז אם כן הרבי צודק, ואם כן 

 דרך אחרת. אין לאן להמשיך.

טוב, אני עניתי לו, אז הוא שלח אלי עוד אתגר, ועוד אתגר. אחרי שעתיים וחצי, שהוא שולח 

אותם, והחזרתי אותם אליו בצורה מכובדת, אמרתי לו  אלי את החיצים שלו, ואני תפסתי

"תשמע, עכשיו זה שבת בצהריים, אנחנו צריכים לישון קצת. אז עד עכשיו אני לקחתי את כל 

האתגרים שלך, ועניתי עליהם. עכשיו אני שולח לך אתגר. אני רוצה שתיקח חמישה ספרי 

 ,ה איזה. קח חמישה ספרי מוסרא משנמוסר, לא משנה איזה, מסילת ישרים, החפץ חיים, ל

בכל אחד מהספרים. זה עשרים וחמש דקות. תוסיף על זה עוד ותלמד כל יום חמש דקות 

חמש דקות, תיקח איזה ספר של רבי נחמן שכאתה רוצה, לא משנה לי איזה. יש חמישה 

ספרים, וספר של רבי נחמן. חצי שעה מוסר כל יום. עכשיו, דע לך שכל ספר שנכתב מאז 
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אדם הראשון עד היום, ובפרט ספרי מוסר, נועד כדי לצעוק "ה' אחד". ה' מושל בעולם. אנחנו 

 צריכים להכיר את הקב"ה, אז כל הספרים, ובפרט ספרי מוסר, נועדו להכיר לך את הקב"ה.

אתה תלמד כמו שאמרתי, אז אני מבטיח לך", ככה אמרתי לו, "שאם שלשה שבועות "

ספר אחד של רבי נחמן, אני בטוח שהספר שייצקע אליך "ה' חמישה ספרים חמש דקות, ו

זה הספר של רבי נחמן. אני מבטיח לך, זה ככה יהיה". זה  -אחד" הכי בכוח והכי בקול 

האתגר ששלחתי לו. שבועיים אחר כך כבר הייתי בארץ. קיבלתי דוא"ל מהחבר שלי. הוא 

? אז אתמול ב"שלש סעודות" הוא אומר: אתה זוכר את הליטבק ההוא, מהבית כנסת והוויכוח

אמר תורה מהליקוטי מוהר"ן... אחרי חודש בערך חזרתי לאמריקה, אני מקבל ממנו טלפון. 

"אני רוצה להירשם, להיות אצלך בראש השנה  -"כן..."  -"אתה זוכר אותי?"  -"כן"  -"שלום" 

 באומן". הוא הגיע. בלי האישה... הוא הגיע.

יהיה אצל רבי נחמן דיבורים שמדברים  -ל. מי שיסתכל באמת תראי שרבי נחמן קורא לכו

אליו. הוא יכול להתקרב להקב"ה, הקב"ה נמצא אצלו בכל שעה ושעה, בכל רגע ורגע, בכל 

 ופה", יש עוד ספרים של רבי נחמן.שניה ושניה. תתחילי עם ה"עלים לתר

 לו בעבודת ה'?אני לא מבינה למה צריך לדון מי צודק, הרי לכל אחד יש את הדרך ש

הרבי אומר בשיחות הר"ן שאדם צריך לעבור בכל התורה כולה. זה כולל ספרים שהם לא של 

רבי נחמן. זה דבר ראשון. דבר שני, רבי נתן אומר בליקוטי הלכות דבר דומה, שאדם צריך 

לעבור בכל התורה כולה. יש בכל דרך של התורה. רק מה? אנחנו נמצאים בעולם מלא 

 ב להקב"ה.הדרך שיכולה להביא אותי יותר קרו ולם זה קשה להבחין מהיבלבולים, בע

כשהקב"ה ברא את העולם הוא ברא את אדם הראשון, ואמר לו: "הנה, אתה בעולם הזה. לך 

תעבוד אותי". אפילו תורה לא היתה לו. אז איך הוא יוכל לעבוד את ה'? איך? התורה ניתנה 

שנים אחרי כן. עד בית שני היתה דרך אחת רק אלפיים ארבע מאות ארבעים ושמונה 

בתורה. או שקיימת, או שלא קיימת, אבל לא הייתה מחלוקת. בימי בית שני היו הילל ושמאי, 

וגם לפני כן היו כבר מחלוקות, ומזה השתלשל מה שיש לנו היום הרבה דרכים בעבודת ה'. 

אותם כל אחד בחדר  יש גמרא במסכת מגילה על תלמי המלך שלקח שבעים זקנים, והושיב

אחר, ואמר לו "אתה יושב כאן עד שאתה מתרגם לי את כל התורה". כל אחד מהשבעים 

זקנים. הוא רצה לראות אם התורה אמיתית או לא, אם הם יתרגמו אותו דבר. והם תירגמו 

שינו אותו דבר. הכל  אותו דבר! כל אחד אותו דבר. יש כמה פסוקים שהם שינו קצת, כולם

 דש.ברוח הקו

. אז אמר אחד, זה בגלל שכולם היה פעם דיון על זה, איזה נס זה שכולם תירגמו אותו דבר]

 היו לבד, כל אחד בחדר לבד. שים אותם באותו חדר, ותראה אם ייצא אותו דבר... [

ככה אנחנו מוצאים את עצמנו בעולם הזה, כמו שהוא שאל על בלבולים, יש בלבולים. יש 

אז מה שאני, בתור חסיד ברסלב, אומר שמסתכלים על רבי נחמן,  מספיק בלבולים בעולם.

יש בלבולים, ויש בעיות, וטענות והפגנות, וכל מיני דברים שיש בעולם, מי ששומע לרבי הלא 

 ---נחמן שומע קול דממה דקה, שמדברת אליו כל פעם. שמדרבן אותו ועוזר לו

 

 

עזה אכזבתנו, ומה נכאה רוחנו עכב המשך לא זכינו לשמוע מפיו הטהור עקב גמר הסרט, ו

 הסתלקותו הפתאומית של הסרט.


