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ראש� וֹ נה ÇÀÈÈÄÈהקדּ מה

יען  ּתהּלתֹו. ּכל יׁשמיע הוי"ה ּגבּורֹות ימּלל ַ ַ ָ ִ ְ ָ ַ ִ ְ ַ ָ ָ ֲ ְ ֵ ַ ְ  ִמי

ז"ל, מרּבנּו להתוּדע חּנם ּבזכּיֹות הקב"ה  ַ ֵ ַ ֵ ַ ַ ְ ִ ְ ָ ִ ֻ ְ ִ ִ ָ ִ  ֶׁשּזּכני

צּבּור  ּבצרכי עֹוסק ׁשאני ׁשנה, ארּבעים לי ִ ֵ ְ ָ ְ ֵ ִ ֲ ֶ ָ ָ ִ ָ ְ ַ ִ ֶ  ְוזה

ׁשל  והּתמים העמק לּמּודֹו את ּולפרסם ֶ ִ ָ ַ ְ ָֹ ֶ ִ ֶ ֵ ְ ַ ְ ַ  ְלגּלֹות

הּׁשנים  ּבמׁש עלי עברּו ורּבֹות ּבעֹולם, ז "ל ִ ָ ַ ֶ ֶ ְ ַ ָ ְ ָ ַ ְ ָ ָ ַ ֵ  ַרּבנּו

ודינים  ּגבּורֹות וירידֹות, עלּיֹות מיני ּכל ִ ִ ְ ְ ִ ִ ִ ֲ ֵ ִ ָ ֵ  ָהאּלּו,

חלקי, מנת היּו ּובזיֹונֹות עלּבֹונֹות מחלקת ִ ְ ֶ ַ ְ ָ ְ ִ ְ ֶ ֶ ֲֹ ַ ִ  ָקׁשים,

לרׁשם  אמרּתי ספרים, המֹון לחּבר הקב"ה ְֹ ִ ִ ְ ַ ָ ִ ָ ְ ֲ ֵ ַ ְ ִ ָ ִ  ְוזּכני

מן  ּכטּפה מזעיר מעט אמת הּכתב ּפני ִ ָ ִ ְ ֵ ְ ִ ַ ְ ֶ ֱ ָ ְ ַ ֵ ְ  ַעל

רּבים  לימים  ׁשּיעמדּו ּכדי עלי, עבר מה ִ ַ ִ ָ ְ ְ ַ ַ ֶ ֵ ְ ַ ָ ַ ָ ֶ ָ  ַהּים

ועדין  להתקרב ׁשּזכּו הרּבים, ותלמידי ּבני ִ ַ ֲ ַ ֵ ָ ְ ִ ְ ָ ֶ ִ ַ ָ ַ ִ ְ ַ ְ ַ ָ ֵ ְ  ִלפני

ׁשּזכיתי  הרּבים, מּספרי ונהנים וׁשֹותים ִ ִ ָ ֶ ִ ַ ָ ַ ָ ְ ִ ִ ֱ ֶ ְ ִ ְ ִ ְ יֹונקים

והּגעּתי  זקנּתי אני ּכּי ז"ל, רּבנּו ּבדברי ִ ְ ַ ִ ְ ִ ְ ַ ָ ִ ֲ ִ ַ ֵ ַ ֵ ְ ִ ְ ֵ ַ  ְלחּדׁש

ּילד  מה יֹודע ּומי עלי, עברּו ורּבֹות זקנה, ֵ ֵ ַ ַ ֵ ִ ַ ָ ְ ָ ַ ְ ָ ְ ִ ֵ  ִלימי

יהיּו עֹוד אּלּו ּודברי ידּברּו, ימים אמרּתי  ְ ִ ֵ ַ ָ ְ ְ ַ ְ ִ ָ ִ ְ ַ ָ יֹום,

ּבהם. לּמעּינים ּגדֹולה ֶ ָ ִ ְ ַ ְ ַ ָ ְ ֶ ֶ ּתֹועלת



ד

עלי  ּת גמוּ לוֹ הי ּכ ל להוי"ה  אש� יב  ÈÈÄÇÂÈÈÈÇÀÄÈÇמה

אֹות ּולׁשּבח ּולהּלל להֹודֹות ּבפי מּלים ְ ַ ֵ ַ ְ ֵ ַ ְ ְ ִ ְ ִ ִ  ֵאין

אׁשר  עּמדי, ׁשעׂשית חּנם החסד ּכל על ִּתתּבר  ְ ָ ַ ַ ָ ַ ֶ ֶ ִ ָ ֶ ָ ִ ָ ִ ָ ִ ֲ ֶ

מהאֹור  להתוּדע זכיתי ט"ז ּבגיל ּבהיֹותי ָ ֵ ַ ַ ְ ִ ְ ִ ִ ָ ִ ְ ִ ְ ִ ַ ְ  ִמּנעּורי

הּצחצחֹות, צח רּבי האֹורֹות, והּנֹורא הּקדֹוׁש ר ּבנ ּו  ָ ַ ַ ַ ְ ָ ַ ֵ ַ ָ ְ ַ ָ ַ ִ

מּברסלב ׁשהגּדלּתנחמן עֹוד ולא עלינּו, ּתגן זכּותֹו ,  ַ ְ ָ ִ ְ ֶ ְ ֶ ְ ָ ֵ ָ ֵ ְֹ ֶ ִ ְ ַ ְ ָ

ז"ל, רּבנּו אצל ׁשּמׁש להיֹות ׁשּזכיתי ,חסדי ַ ֵ ַ ֶ ֵ ָ ַ ְ ִ ִ ִ ָ ֶ ֶ ָ ֲ ַ  ָעלי

ׁשנת  עד תשכ"ד מּׁשנת ׁשנים ארּבעים לי ַ ְ ַ ַ ְ ִ ִ ָ ִ ָ ְ ַ ִ ֶ  ְוזה

אדמה, ּפני על ּוׁשנֹותי ימי עֹוד ּתארי ָ ָ ֲ ֵ ְ ַ ַ ְ ַ ָ ִ ֲ ַ תשס"ד,

האמת  הּצּדיק ׁשם ּופרסּום ּבגּלּוי לעסק ֶ ֱ ָ ִ ַ ַ ֵ ְ ִ ִ ְ ֲֹ ַ ִ ִ ָ  ֶׁשּזכיתי

ארּבעים  ּכלל, ּגזמא  ׁשּום ּבלי ולילה יֹומם ִ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ְ ֻ ִ ְ ָ ְ ַ ָ ָ ָ  ָּבעֹולם,

נפׁשי  את ׁשּמסרּתי היּו, ּוׁשלמים מלאים ִ ְ ַ ֶ ִ ְ ַ ָ ֶ ָ ִ ֵ ְ ִ ֵ ְ ָ  ָׁשנה

ּבעבּור  רק לּכל הּכל לי , ּׁשהיה מה וכל ֲ ַ ַ ַֹ ַֹ ִ ָ ָ ֶ ַ ָ ְ ִ ְ ּוׁשמי

עברּו רּבֹות ּבע ֹולם, ז"ל רּבנּו את ּולפרסם ְ ָ ַ ָ ָ ַ ֵ ַ ֶ ֵ ְ ַ ְ ַ  ְלגּלֹות

יכלּו הּכתב, ּפני על לרׁשמם ארצה אם אׁשר ְ ִ ָ ְ ַ ֵ ְ ַ ָ ְ ָ ְ ֶ ְ ֶ ִ ֶ ֲ ַ  ָעלי,

וגּדּופין, חרּופין עלּבֹונֹות, סבלּתי היריעֹות, ִ ִ ְ ִ ֵ ְ ֶ ִ ְ ַ ָ ִ ְ ַ  ָּכל

זה  ּכל ּובעבּור ּדמים, ּוׁשפיכּות ּובזיֹונֹות ֶ ָ ֲ ַ ִ ָ ִ ְ ְ ִ ָ  ֲחרפֹות

ּלא  ּומה הּטֹובים. ידידי מּמּני ּובדלּו אֹותי, ַֹ ִ ַ ַ ִ ְ ִ ֶ ִ ְ ָ ִ ִ ְ  ֶהחרימּו

הּנדרסת  ּכאסקּפה עצמי עׂשיתי ואני עלי, ֶ ֶ ְ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ְ ִ ְ ַ ִ ִ ָ ִ ֲ ַ ַ ָ ַ  ָעבר

לגּלֹות  ּכדי רק עצמי, מסרּתי ּכּלי ּכל ואת ַ ְ ֵ ְ ַ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ָ ִ ֻ ָ ֶ ְ ֹ ַלּכל,

ּבידי  ה' וחפץ ּבעֹולם, הּצּדיק ׁשם את ִ ָ ְ ֶ ֵ ְ ָ ָ ִ ַ ַ ֵ ֶ ֵ ְ ַ ְ ּולפרסם

ארּבעים  ׁשל וטרחה ויגיעה עבֹודה אחרי ִ ָ ְ ַ ֶ ָ ְ ִ ְ ָ ִ ִ ָ ֲ ֵ ֲ ַ ַ ִ ְ  ִהצליח,

ּכבר  זכיתי מּמׁש, נפׁש ּומסירּות רצּופֹות ָ ְ ִ ִ ָ ָ ַ ֶ ֶ ִ ְ ְ ִ  ָׁשנים



ה

עלי  ּת גמוּ לוֹ הי ּכ ל להוי"ה  אש� יב  ÈÈÄÇÂÈÈÈÇÀÄÈÇמה

אֹות ּולׁשּבח ּולהּלל להֹודֹות ּבפי מּלים ְ ַ ֵ ַ ְ ֵ ַ ְ ְ ִ ְ ִ ִ  ֵאין

אׁשר  עּמדי, ׁשעׂשית חּנם החסד ּכל על ִּתתּבר  ְ ָ ַ ַ ָ ַ ֶ ֶ ִ ָ ֶ ָ ִ ָ ִ ָ ִ ֲ ֶ

מהאֹור  להתוּדע זכיתי ט"ז ּבגיל ּבהיֹותי ָ ֵ ַ ַ ְ ִ ְ ִ ִ ָ ִ ְ ִ ְ ִ ַ ְ  ִמּנעּורי

הּצחצחֹות, צח רּבי האֹורֹות, והּנֹורא הּקדֹוׁש ר ּבנ ּו  ָ ַ ַ ַ ְ ָ ַ ֵ ַ ָ ְ ַ ָ ַ ִ

מּברסלב ׁשהגּדלּתנחמן עֹוד ולא עלינּו, ּתגן זכּותֹו ,  ַ ְ ָ ִ ְ ֶ ְ ֶ ְ ָ ֵ ָ ֵ ְֹ ֶ ִ ְ ַ ְ ָ

ז"ל, רּבנּו אצל ׁשּמׁש להיֹות ׁשּזכיתי ,חסדי ַ ֵ ַ ֶ ֵ ָ ַ ְ ִ ִ ִ ָ ֶ ֶ ָ ֲ ַ  ָעלי

ׁשנת  עד תשכ"ד מּׁשנת ׁשנים ארּבעים לי ַ ְ ַ ַ ְ ִ ִ ָ ִ ָ ְ ַ ִ ֶ  ְוזה

אדמה, ּפני על ּוׁשנֹותי ימי עֹוד ּתארי ָ ָ ֲ ֵ ְ ַ ַ ְ ַ ָ ִ ֲ ַ תשס"ד,

האמת  הּצּדיק ׁשם ּופרסּום ּבגּלּוי לעסק ֶ ֱ ָ ִ ַ ַ ֵ ְ ִ ִ ְ ֲֹ ַ ִ ִ ָ  ֶׁשּזכיתי

ארּבעים  ּכלל, ּגזמא  ׁשּום ּבלי ולילה יֹומם ִ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ְ ֻ ִ ְ ָ ְ ַ ָ ָ ָ  ָּבעֹולם,

נפׁשי  את ׁשּמסרּתי היּו, ּוׁשלמים מלאים ִ ְ ַ ֶ ִ ְ ַ ָ ֶ ָ ִ ֵ ְ ִ ֵ ְ ָ  ָׁשנה

ּבעבּור  רק לּכל הּכל לי , ּׁשהיה מה וכל ֲ ַ ַ ַֹ ַֹ ִ ָ ָ ֶ ַ ָ ְ ִ ְ ּוׁשמי

עברּו רּבֹות ּבע ֹולם, ז"ל רּבנּו את ּולפרסם ְ ָ ַ ָ ָ ַ ֵ ַ ֶ ֵ ְ ַ ְ ַ  ְלגּלֹות

יכלּו הּכתב, ּפני על לרׁשמם ארצה אם אׁשר ְ ִ ָ ְ ַ ֵ ְ ַ ָ ְ ָ ְ ֶ ְ ֶ ִ ֶ ֲ ַ  ָעלי,

וגּדּופין, חרּופין עלּבֹונֹות, סבלּתי היריעֹות, ִ ִ ְ ִ ֵ ְ ֶ ִ ְ ַ ָ ִ ְ ַ  ָּכל

זה  ּכל ּובעבּור ּדמים, ּוׁשפיכּות ּובזיֹונֹות ֶ ָ ֲ ַ ִ ָ ִ ְ ְ ִ ָ  ֲחרפֹות

ּלא  ּומה הּטֹובים. ידידי מּמּני ּובדלּו אֹותי, ַֹ ִ ַ ַ ִ ְ ִ ֶ ִ ְ ָ ִ ִ ְ  ֶהחרימּו

הּנדרסת  ּכאסקּפה עצמי עׂשיתי ואני עלי, ֶ ֶ ְ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ְ ִ ְ ַ ִ ִ ָ ִ ֲ ַ ַ ָ ַ  ָעבר

לגּלֹות  ּכדי רק עצמי, מסרּתי ּכּלי ּכל ואת ַ ְ ֵ ְ ַ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ָ ִ ֻ ָ ֶ ְ ֹ ַלּכל,
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ארּבעים  ׁשל וטרחה ויגיעה עבֹודה אחרי ִ ָ ְ ַ ֶ ָ ְ ִ ְ ָ ִ ִ ָ ֲ ֵ ֲ ַ ַ ִ ְ  ִהצליח,

ּכבר  זכיתי מּמׁש, נפׁש ּומסירּות רצּופֹות ָ ְ ִ ִ ָ ָ ַ ֶ ֶ ִ ְ ְ ִ  ָׁשנים



ו

ׁשם  נתּפרסם ׁשּכבר ויגיעי, ּבעמלי ּברכה ֵ ֵ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ֶ ִ ִ ִ ִ ָ ֲ ַ ָ ָ ְ ְ  ִלראֹות

על  ּכבר ׁשּבאים עד ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ז"ל ַ ָ ְ ִ ָ ֶ ַ ֻ ָ ָ ָ ְ ַ ֵ  ַרּבנּו

ירּבּו, ּכן  אנ ׁשים, רבב ֹות לׁשני קרֹוב הּׁשנה ְ ִ ֵ ִ ָ ֲ ְ ִ ֵ ְ ִ ָ ָ ָ ַ ֹראׁש

עֹומד  מי האנׁשים מרב ונסּתר נעלם עדין ֵ ִ ִ ָ ֲ ָ ֵֹ ָ ְ ִ ְ ָ ֱ ֶ ִ ַ ֲ ַ ַ  ְּבוּדאי

א ּבעֹולם, הּצּדיק ׁשם והגּדלת הּפרסּום ַ ָ ָ ִ ַ ַ ֵ ַ ָ ְ ַ ְ ְ ִ ַ ַ  ַּתחת

ׁשּתּתן  זמן  ּכל אעׂשה, ׁשּלי את אני לי, אכּפת ֵ ִ ֶ ַ ְ ָ ֶ ֱ ֶ ִ ֶ ֶ ִ ֲ ִ ַ ְ ִ  ָמה

אמׁשי העֹולם ּבזה וׁשנים ימים ׁשּבּׁשמים, אבי ִ ְ ַ ָ ָ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ִ ַ ָ ַ ֶ ִ ָ  ִלי,

הּזֹו, הּקדֹוׁשה ּבעבֹודה נׁשמֹות לעסק את  לקרב ַ  ֲֹ ָ ֲ ָ ַ ְ ָ ַ ְ ָ ֵ ֶ ִ ְ

חכמה, מקֹור נֹובע הּנחל ּדעת על־ּפי ,אלי ָ ְ ָ ְ ַ ֵ ַ ַ ַ ַ ַ ִ ַ ֶ ֵ ֵ ָ ְ  ִיׂשראל

ּולהֹוציאנּו לגאלנּו נחית ׁשמּיא מן וקּדיׁש ֵ ִ ְ ֵ ֳ ָ ְ ִ ָ ָ ַ ְ ִ ִ ַ ְ  ִעיר

והּצפּון. הּגנּוז א ֹור עלינּו ּולהאיר ּתחּתית, ָ ַ ְ ָ ַ ְ ֵ ָ ִ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ַ  ֵמהּׁשאֹול

ּפני  על לרׁשם ּברצֹוני ׁשּיׁש זמּנים זמן זה ֵ ְ ַ ְֹ ִ ִ ְ ִ ֵ ֶ ִ ַ ְ ַ ְ ֶ ֵ ִ  ְוהּנה

ימי  מּתֹולדֹות ּפרקים ראׁשי על־ּכל־ּפנים ֵ ְ ְ ִ ִ ָ ְ ֵ ָ ִ ָ ָ ַ ָ ְ  ַהּכתב

ארּבעים  ׁשאחרי ואף העֹובר, העֹולם ּבזה ִ ָ ְ ַ ֵ ֲ ַ ֶ ַ ְ ֵ ָ ָ ָ ֶ ְ ָ  ַחּיי

מׁשּברי "ּכל עלי, עברּו רּבֹות - ׁשנים ֶ ָ ְ ִ ָ ַ ָ ְ ָ ַ ִ ָ ֶ ְ ּוׁשמֹונה

צרֹות  מרירּות, יּסּורים, מחלקת, עברּו", עלי ְוגּלי  ַ ֶ ָ ַ ָ ָ ַ ֲֹ ֶ ִ ִ ְ ִ ָ

ׁשכחּתי, הרב ּבוּדאי אׁשר סֹוף, ּבלי ִ ְ ַ ָ ָֹ ַ ַ ְ ֶ ֲ ִ ְ ָ ְ ַ ְ ַ  ְוהרּפתקאֹות

זכרֹונֹותי, רּבים ימים יעמדּו למען זאת, ּכל ַ ְ ִ ִ ַ ִ ָ ְ ַ ַ ַ ַ ְ ָֹ  ִעם

מה  ׁשּיזּכר מי וכל אּלּו, ּדברי מעט ארּוצה ַ ְֹ ִ ֶ ִ ָ ְ ֵ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ִ ְ ַ  ָאמרּתי

למּטה, להֹוסיף יכֹול עלי, ּׁשעבר מה אֹו ָ ַ ְ ִ ְ ָ ַ ָ ַ ָ ֶ ַ ִ ְ ַ ִ  ֶּׁשּסּפרּתי

וכן  לאלפים, ּתלמידים הקמּתי לאל, ּתהּלה ֵ ְ ִ ָ ֲ ַ ִ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ֵ ֵ ָ ָ ִ ְ  ִּכי,

ּבאפן  ּבעֹולם ׁשּנתּפּׁשטּו ספרים, המֹון לחּבר ֶ ְֹ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ֶ ִ ָ ְ ֲ ֵ ַ ְ ִ ִ  ָזכיתי

ׁשּבחּיים  ׁשּזכּו זעירּון אׁשר הּכלל, מן יֹוצא ִ ַ ַ ֶ ָ ֶ ִ ְ ֶ ֲ ָ ְ ַ ִ ֵ ָ ֻ  ְמיחד

מהדּורֹות  הרּבה ּבכל־ּכ ספריהם ידּפסּו ֲ ַ ֵ ְ ַ ָ ָ ְ ֶ ֵ ְ ִ ְ ְ ֻ ָ  ַחּיּותם

ויתּפּׁשטּו ּכלל, ּגזמא ׁשּום ּבלי טפסים ְ ַ ְ ִ ְ ָ ְ ָ ְ ֻ ִ ְ ִ ָ ְ ְ ִ  ְורבבֹות

אׁשר  חסּד זה מּמׁש, ּתבל חלקי ּבכל ֶ ֲ ְ ְ ַ ֶ ָ ַ ֵ ֵ ֵ ְ ֶ ָ ְ ָ  ְויפּוצּו

ׁשּמעּינים  אּלּו ּכל ירצּו ּובוּדאי עּמדי, ִ ְ ַ ְ ֶ ֵ ָ ְ ִ ַ ַ ְ ִ ָ ִ ָ ִ  ָעׂשית

על  חּיי ימי ּתֹולדֹות ּכל את לדעת ספרי ַ ָ ַ ֵ ְ ְ ָ ֶ ַ ַ ָ ַ ָ ְ ִ ְ  ְולֹומדים

עלי. ּׁשעבר מּמה - האדמה ַ ָ ַ ָ ֶ ַ ִ ָ ָ ֲ ָ ֵ  ְּפני

ׁשהּוא  עצמֹו, על אמר ז"ל ׁשרּבנּו ידּוע, ֶ ְ ַ ַ ַ ָ ַ ֵ ַ ֶ ַ ָ ֵ ִ  ְוהּנה

אׁשר  לנּו, ּגּלה ּובפרּוׁש ּפעם, ּבכל חדׁשים חּיים ֶ ֲ ָ ָ ִ ֵ ְ ַ ַ ָ ְ ִ ָ ֲ ִ ַ  ַחי

וזכה  חדׁש, אצלֹו הּוא ,ּדּו יעדע'ס נׁשימה, ָ ָ ְ ָ ָ ְ ֶ ֶ ֶ ָ ִ ְ  ָּכל

ׁשם  את ז"ל מֹוהרנ"ּת קרא ולכן נצחּיים, ֵ ֶ ַ ְ ַ ְ ַ ָ ָ ֵ ָ ְ ִ ִ ְ ִ ִ ַ  ְלחּיים

ׁשרּבנּו אמר, ּכי "חּיי־מֹוהר"ן", ז"ל רּבנּו ֵ ַ ֶ ַ ָ ִ ַ ֲ ֵ ַ ַ ֵ ַ ְ ּתֹולדֹות

נאה  לֹו ולכן חדׁשים, חּיים ּפעם ּבכל חי ֶ ָ ֵ ָ ְ ִ ָ ֲ ִ ַ ַ ַ ָ ְ ַ  ַז"ל

"חּיי־מֹוהר"ן" ּבׁשם ּתֹולדֹותיו ספר ׁשם את ַ ֲ ֵ ַ ֵ ְ ָ ְ ֶ ֵ ֵ ֶ ָ ְ ִ  ֶׁשּיקרא

לזה, זכיתי לא ז"ל מֹוהרנ"ּת ס ּים אני, אבל ֶ ָ ִ ִ ָ ַֹ ְ ַ ְ ַ ֵ ִ ִ ֲ ָ ֲ ָ ְ  ַּדיקא,

ּכי  טֹובים, ימים לי היּו ז"ל רּבנּו ׁשל ּבכחֹו ִ ִ ִ ָ ִ ָ ַ ֵ ַ ֶ ְֹ  ַרק

ּתֹולדֹותיו  ׁשם את קרא ולכן הּיֹום, על מאד ָ ְ ֵ ֶ ָ ָ ֵ ָ ְ ַ ַ ְֹ ִ ְ ַ  ָׁשמרּתי

מֹוהרנ"ּת" "ימי הּיֹום: נדּפס ּכאׁשר נתן", "ימי ְ ַ ְ ַ ֵ ְ ַ ַ ְ ִ ֶ ֲ ַ ָ ָ ֵ ְ ֵ  ְּבׁשם

והרּבה  אדמה. ּפני על חּייו וקֹורֹות ּתֹולדֹותיו - ְ ָ ְ ַ ָ ַ ְ ֵ ֲ ָ ָ ְ ַ ְ ֵ

לגּלֹות  הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשּזּכני ׁשּיען ַ ְ ָ ָ ַ ִ ָ ִ ֶ ַ ַ ֶ ִ ְ ַ  ָחׁשבּתי,

ולעׂש ּבעֹולם, ז"ל רּבנּו ּדעת את את ּולפרסם ֹות ְ  ַ ְ ֵ ֶ ַ ַ ַ ֵ ַ ָ ָ ְ ַ ֲ ֶ

מסרּתי  ורּבֹות לרּבים, ּכבּוׁשה  ּדר הּטֹוב ִ ְ ַ ָ ַ ְ ִ ַ ָ ָ ְ ֶ ֶ ַ  ִלּמּודֹו

עלי  ועֹובר ועבר זה, על ׁשמי ואת נפׁשי ַ ָ ֵ ְ ַ ָ ְ ֶ ַ ִ ְ ֶ ְ ִ ְ ַ  ֶאת

עד  מאד, זה מחמת ּורדיפֹות ּומחלֹוקֹות ַ ְֹ ֶ ַ ֲ ֵ ִ ְ ֲ ַ ִ  ְמרירּות



ז

ׁשם  נתּפרסם ׁשּכבר ויגיעי, ּבעמלי ּברכה ֵ ֵ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ֶ ִ ִ ִ ִ ָ ֲ ַ ָ ָ ְ ְ  ִלראֹות

על  ּכבר ׁשּבאים עד ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ז"ל ַ ָ ְ ִ ָ ֶ ַ ֻ ָ ָ ָ ְ ַ ֵ  ַרּבנּו

ירּבּו, ּכן  אנ ׁשים, רבב ֹות לׁשני קרֹוב הּׁשנה ְ ִ ֵ ִ ָ ֲ ְ ִ ֵ ְ ִ ָ ָ ָ ַ ֹראׁש

עֹומד  מי האנׁשים מרב ונסּתר נעלם עדין ֵ ִ ִ ָ ֲ ָ ֵֹ ָ ְ ִ ְ ָ ֱ ֶ ִ ַ ֲ ַ ַ  ְּבוּדאי

א ּבעֹולם, הּצּדיק ׁשם והגּדלת הּפרסּום ַ ָ ָ ִ ַ ַ ֵ ַ ָ ְ ַ ְ ְ ִ ַ ַ  ַּתחת

ׁשּתּתן  זמן  ּכל אעׂשה, ׁשּלי את אני לי, אכּפת ֵ ִ ֶ ַ ְ ָ ֶ ֱ ֶ ִ ֶ ֶ ִ ֲ ִ ַ ְ ִ  ָמה

אמׁשי העֹולם ּבזה וׁשנים ימים ׁשּבּׁשמים, אבי ִ ְ ַ ָ ָ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ִ ַ ָ ַ ֶ ִ ָ  ִלי,

הּזֹו, הּקדֹוׁשה ּבעבֹודה נׁשמֹות לעסק את  לקרב ַ  ֲֹ ָ ֲ ָ ַ ְ ָ ַ ְ ָ ֵ ֶ ִ ְ

חכמה, מקֹור נֹובע הּנחל ּדעת על־ּפי ,אלי ָ ְ ָ ְ ַ ֵ ַ ַ ַ ַ ַ ִ ַ ֶ ֵ ֵ ָ ְ  ִיׂשראל

ּולהֹוציאנּו לגאלנּו נחית ׁשמּיא מן וקּדיׁש ֵ ִ ְ ֵ ֳ ָ ְ ִ ָ ָ ַ ְ ִ ִ ַ ְ  ִעיר

והּצפּון. הּגנּוז א ֹור עלינּו ּולהאיר ּתחּתית, ָ ַ ְ ָ ַ ְ ֵ ָ ִ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ַ  ֵמהּׁשאֹול

ּפני  על לרׁשם ּברצֹוני ׁשּיׁש זמּנים זמן זה ֵ ְ ַ ְֹ ִ ִ ְ ִ ֵ ֶ ִ ַ ְ ַ ְ ֶ ֵ ִ  ְוהּנה

ימי  מּתֹולדֹות ּפרקים ראׁשי על־ּכל־ּפנים ֵ ְ ְ ִ ִ ָ ְ ֵ ָ ִ ָ ָ ַ ָ ְ  ַהּכתב

ארּבעים  ׁשאחרי ואף העֹובר, העֹולם ּבזה ִ ָ ְ ַ ֵ ֲ ַ ֶ ַ ְ ֵ ָ ָ ָ ֶ ְ ָ  ַחּיי

מׁשּברי "ּכל עלי, עברּו רּבֹות - ׁשנים ֶ ָ ְ ִ ָ ַ ָ ְ ָ ַ ִ ָ ֶ ְ ּוׁשמֹונה

צרֹות  מרירּות, יּסּורים, מחלקת, עברּו", עלי ְוגּלי  ַ ֶ ָ ַ ָ ָ ַ ֲֹ ֶ ִ ִ ְ ִ ָ

ׁשכחּתי, הרב ּבוּדאי אׁשר סֹוף, ּבלי ִ ְ ַ ָ ָֹ ַ ַ ְ ֶ ֲ ִ ְ ָ ְ ַ ְ ַ  ְוהרּפתקאֹות

זכרֹונֹותי, רּבים ימים יעמדּו למען זאת, ּכל ַ ְ ִ ִ ַ ִ ָ ְ ַ ַ ַ ַ ְ ָֹ  ִעם

מה  ׁשּיזּכר מי וכל אּלּו, ּדברי מעט ארּוצה ַ ְֹ ִ ֶ ִ ָ ְ ֵ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ִ ְ ַ  ָאמרּתי

למּטה, להֹוסיף יכֹול עלי, ּׁשעבר מה אֹו ָ ַ ְ ִ ְ ָ ַ ָ ַ ָ ֶ ַ ִ ְ ַ ִ  ֶּׁשּסּפרּתי

וכן  לאלפים, ּתלמידים הקמּתי לאל, ּתהּלה ֵ ְ ִ ָ ֲ ַ ִ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ֵ ֵ ָ ָ ִ ְ  ִּכי,

ּבאפן  ּבעֹולם ׁשּנתּפּׁשטּו ספרים, המֹון לחּבר ֶ ְֹ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ֶ ִ ָ ְ ֲ ֵ ַ ְ ִ ִ  ָזכיתי

ׁשּבחּיים  ׁשּזכּו זעירּון אׁשר הּכלל, מן יֹוצא ִ ַ ַ ֶ ָ ֶ ִ ְ ֶ ֲ ָ ְ ַ ִ ֵ ָ ֻ  ְמיחד

מהדּורֹות  הרּבה ּבכל־ּכ ספריהם ידּפסּו ֲ ַ ֵ ְ ַ ָ ָ ְ ֶ ֵ ְ ִ ְ ְ ֻ ָ  ַחּיּותם

ויתּפּׁשטּו ּכלל, ּגזמא ׁשּום ּבלי טפסים ְ ַ ְ ִ ְ ָ ְ ָ ְ ֻ ִ ְ ִ ָ ְ ְ ִ  ְורבבֹות

אׁשר  חסּד זה מּמׁש, ּתבל חלקי ּבכל ֶ ֲ ְ ְ ַ ֶ ָ ַ ֵ ֵ ֵ ְ ֶ ָ ְ ָ  ְויפּוצּו

ׁשּמעּינים  אּלּו ּכל ירצּו ּובוּדאי עּמדי, ִ ְ ַ ְ ֶ ֵ ָ ְ ִ ַ ַ ְ ִ ָ ִ ָ ִ  ָעׂשית

על  חּיי ימי ּתֹולדֹות ּכל את לדעת ספרי ַ ָ ַ ֵ ְ ְ ָ ֶ ַ ַ ָ ַ ָ ְ ִ ְ  ְולֹומדים

עלי. ּׁשעבר מּמה - האדמה ַ ָ ַ ָ ֶ ַ ִ ָ ָ ֲ ָ ֵ  ְּפני

ׁשהּוא  עצמֹו, על אמר ז"ל ׁשרּבנּו ידּוע, ֶ ְ ַ ַ ַ ָ ַ ֵ ַ ֶ ַ ָ ֵ ִ  ְוהּנה

אׁשר  לנּו, ּגּלה ּובפרּוׁש ּפעם, ּבכל חדׁשים חּיים ֶ ֲ ָ ָ ִ ֵ ְ ַ ַ ָ ְ ִ ָ ֲ ִ ַ  ַחי

וזכה  חדׁש, אצלֹו הּוא ,ּדּו יעדע'ס נׁשימה, ָ ָ ְ ָ ָ ְ ֶ ֶ ֶ ָ ִ ְ  ָּכל

ׁשם  את ז"ל מֹוהרנ"ּת קרא ולכן נצחּיים, ֵ ֶ ַ ְ ַ ְ ַ ָ ָ ֵ ָ ְ ִ ִ ְ ִ ִ ַ  ְלחּיים

ׁשרּבנּו אמר, ּכי "חּיי־מֹוהר"ן", ז"ל רּבנּו ֵ ַ ֶ ַ ָ ִ ַ ֲ ֵ ַ ַ ֵ ַ ְ ּתֹולדֹות

נאה  לֹו ולכן חדׁשים, חּיים ּפעם ּבכל חי ֶ ָ ֵ ָ ְ ִ ָ ֲ ִ ַ ַ ַ ָ ְ ַ  ַז"ל

"חּיי־מֹוהר"ן" ּבׁשם ּתֹולדֹותיו ספר ׁשם את ַ ֲ ֵ ַ ֵ ְ ָ ְ ֶ ֵ ֵ ֶ ָ ְ ִ  ֶׁשּיקרא

לזה, זכיתי לא ז"ל מֹוהרנ"ּת ס ּים אני, אבל ֶ ָ ִ ִ ָ ַֹ ְ ַ ְ ַ ֵ ִ ִ ֲ ָ ֲ ָ ְ  ַּדיקא,

ּכי  טֹובים, ימים לי היּו ז"ל רּבנּו ׁשל ּבכחֹו ִ ִ ִ ָ ִ ָ ַ ֵ ַ ֶ ְֹ  ַרק

ּתֹולדֹותיו  ׁשם את קרא ולכן הּיֹום, על מאד ָ ְ ֵ ֶ ָ ָ ֵ ָ ְ ַ ַ ְֹ ִ ְ ַ  ָׁשמרּתי

מֹוהרנ"ּת" "ימי הּיֹום: נדּפס ּכאׁשר נתן", "ימי ְ ַ ְ ַ ֵ ְ ַ ַ ְ ִ ֶ ֲ ַ ָ ָ ֵ ְ ֵ  ְּבׁשם

והרּבה  אדמה. ּפני על חּייו וקֹורֹות ּתֹולדֹותיו - ְ ָ ְ ַ ָ ַ ְ ֵ ֲ ָ ָ ְ ַ ְ ֵ

לגּלֹות  הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשּזּכני ׁשּיען ַ ְ ָ ָ ַ ִ ָ ִ ֶ ַ ַ ֶ ִ ְ ַ  ָחׁשבּתי,

ולעׂש ּבעֹולם, ז"ל רּבנּו ּדעת את את ּולפרסם ֹות ְ  ַ ְ ֵ ֶ ַ ַ ַ ֵ ַ ָ ָ ְ ַ ֲ ֶ

מסרּתי  ורּבֹות לרּבים, ּכבּוׁשה  ּדר הּטֹוב ִ ְ ַ ָ ַ ְ ִ ַ ָ ָ ְ ֶ ֶ ַ  ִלּמּודֹו

עלי  ועֹובר ועבר זה, על ׁשמי ואת נפׁשי ַ ָ ֵ ְ ַ ָ ְ ֶ ַ ִ ְ ֶ ְ ִ ְ ַ  ֶאת

עד  מאד, זה מחמת ּורדיפֹות ּומחלֹוקֹות ַ ְֹ ֶ ַ ֲ ֵ ִ ְ ֲ ַ ִ  ְמרירּות



ח

טֹוב, יֹום אחד יֹום העֹולם ּבזה עֹוד לי היה ָ ֶ ָ ָ ֶ ְ ִ ָ ָ ֹ ֶׁשּלא

לרגעים  זּכני ז"ל רּבנּו ׁשל ּבכחֹו זאת ּכל ִ ָ ְ ִ ִ ָ ִ ַ ֵ ַ ֶ ְֹ ָֹ  ִעם

ולכן  ׁשמֹו, יתּבר הּבֹורא ּבדבקּות ּונעימים ֵ ָ ְ ְ ַ ָ ְ ִ ֵ ַ ֵ ְ ִ ִ ִ ְ ִ טֹובים

"רגעי  ּבׁשם חּיי ימי ּתֹולדֹות  את לקרא ֵ ְ ִ ֵ ְ ָ ַ ֵ ְ ְ ֶ ְֹ ִ ִ ְ ַ  ָאמרּתי

זכיתי. וכן לי, היּו ּכן טֹובים רגעים ּכי ִ ִ ָ ֵ ְ ִ ָ ֵ ִ ִ ָ ְ ִ ָ ֲ מֹוהרא"ׁש",

אּקח  מתי - מחׁשבֹות לי עלּו ּפעם ּבכל ַ ֶ ַ ָ ָ ֲ ַ ִ ָ ַ ַ ָ ְ ֵ ִ  ְוהּנה

הּכתב, ּפני על הּכל וארׁשם ּבידי, ועטי עּתי  ָ ְ ַ ֵ ְ ַ ַֹ ְֹ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ֵ ְ ִ ִ  ֶאת

ּביֹומֹו יֹום מּדי טרּדֹותי מרב ּבידי עלתה ְ ֵ ִ ַ ְ ִ ֵֹ ִ ָ ְ ָ ְ ָ ֹ ְולא

ד' יֹום הּזה ׁשהּיֹום עד ה ּכלל, וטרחֹות ֶ ַ ַ ֶ ַ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ְ ִ  ְּבטרדֹות

ואני  ה'תשס"ד, ּתּמּוז ד' הּתֹורה', חּקת 'זאת ִ ֲ ַ ַ ָ ַ ַ ֻ ֶֹ ֵ  ְלסדר

ּבמדינת  ׁשהּוא סעמרינג ּבעיר נפׁש ּבמקֹום ַ ִ ְ ִ ֶ ְ ִ ְ ֶ ִ ְ ֶ ְֹ ִ ָ ְ  ִנמצא

אֹותי  ׁשּקרא ּו חלמּתי הּיֹום, אֹור קדם ִ ְ ָ ֶ ִ ְ ַ ָ ַ ֶ ָֹ ִ ְ ְ אֹוסטרּיה,

וקראּו ּבׁשּלח, ּפרׁשת והיתה ּתֹורה, לספר ְ ָ ְ ַ ַ ְ ַ ָ ָ ָ ְ ָ ְ ָ ֶ ֵ ְ ֲ  ַלעלֹות

והּבעל  הּתֹורה, ּבר ּכת ּוברכּתי רביעי, עלּית ַ ַ ַ ְ ָ ַ ַ ְ ִ ִ ְ ַ ֵ ִ ִ ְ ַ ִ ֲ  ִלי

הּקריאה, את להמׁשי ּוכׁשּבא לקרֹות, התחיל ָ ִ ְ ַ ֶ ִ ְ ַ ְ ָ ֶ ְ ְ ִ ִ ְ ִ ֵ קֹורא

אין  נפסק, והּנה ּתֹורה, הּספר את לגלל ְוהצר  ֻ ְ ַ ִ ְֹ ֶ ַ ֵ ֶ ָ ְ ִ ֵ ִ ְ ַ ֵ

להקּפיד  והתחלּתי נסּתּים, ׁשם ּכי עּמּודים, ִ ְ ַ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ֵ ַ ְ ִ ָ ִ ִ ַ עֹוד

זה  אי נׁשלם, לא ׁשעדין ּתֹורה ספר הכניסּו ֵאי  ִ ְ ִ ֵ ֶ ָ ֶ ֲ ַ ִֹ ִ ְ ַ ֵ ֶ

והייתי  נגמר. הּקריאה ּבאמצע ׁשּבדּיּוק להיֹות , ִ ִ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ִ ְ ַ ַ ְ ֶ ְ ִ ְ ֶ ְ ִ  ָיכֹול

להֹוציא  ּכדי הּברכה, את וסּימּתי ּגדֹול, ּוברגז ִ ְ ֵ ְ ָ ָ ְ ַ ֶ ִ ְ ַ ִ ְ ָ ֶ ְֹ ַ ַ  ְּבכעס

אבל  מהתחלה, לקרא ּולהתחיל חדׁש, ּתֹורה ָ ֲ ָ ָ ְ ַ ֵ ְֹ ִ ִ ְ ַ ְ ָ ָ ָ ֶ  ֵספר

לראֹות  חזרה, ּתֹורה הּספר את לגֹולל התחלּתי ְ ִ ָ ָ ֲ ָ ֶ ֵ ַ ֶ ֵ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ֶ ֹקדם

אֹותּיֹות  והיּו ּפרעה", ּבׁשּלח "ויהי קדם: ּכתּוב ִ ָ ְ ְֹ ַ ַ ַ ְ ִ ְ ַ ֶ ָֹ  ַמה

ּבכעס  הייתי אני אבל מאד, יפֹות ּתֹורה ַ ַ ְ ִ ִ ָ ִ ֲ ָ ֲ ְֹ ָ ָ ֶ ֵ  ַהּספר

לגֹולל  ׁשהתחלּתי ואי זה, על ּגדֹולה ּובקפידה ֵ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ֶ ֵ ְ ֶ ַ ָ ְ ָ ִ ְ ִ ֶ ֹ ְורגז

אחד  עּמּוד על והּנה הּפרׁשה. להתחלת  ָ ֶ ַ ַ ֵ ִ ְ ָ ָ ָ ַ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ָ  ֲחזרה

חּוה, אדם ּבדיֹו: ּכתּובֹות ּתבֹות ׁשּתי היּו ָ ַ ָ ָ ְ ִ ְ ֵ ֵ ְ ָ ָ  ָחלק

ּכל־ּכ אּתה מה  עלי: צֹועקים הם הּכתב ּומּתֹו ִ ַ ְ ָ ֵ ֲ ִ ָ ַ ָ ַ ָ ָ ָ

אדם', ּתֹולדֹות ספר 'זה ּכתיב הלא ּוקפדּות, ָ ָ ְ ֶ ֵ ֶ ִ ְ ֲֹ ֵ ְ ַ ַ  ְּבכעס

אצלי, נכּתב  ּכבר   עלי ּׁשעֹובר מה ׁשּכל יֹודע, ֵאינ  ְ ֵ ַ ֶ ָ ַ ֶ ֵ ָ ֶ ְ ָ ִ ְ ַ ֶ ְ ִ

.אֹות הּקֹורֹות ּכל את לכּתב ותתחיל מהר, ְ ַ ָ ֶ ְֹ ִ ִ ְ ַ ְ ֵ ַ קּום

ּבבהלה. ָ ָ ֶ ְ ִ ָ  ָואקיץ

ּׁשאני  מה ּכל לרׁשם להתחיל ּבדעּתי ִ ֲ ֶ ַ ָ ְֹ ִ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ַ ְ ַ ְ ִ  ְונסּכם

זאת  ּכל עם הּדברים, רב ׁשּׁשכחּתי ואף ָֹ ִ ִ ָ ְ ַ ִֹ ְ ַ ָ ֶ ַ ְ ֵ זֹוכר,

מּכל  ואבּקׁש זֹוכר, רק ׁשאני ּכּמה לרׁשם ָ ִ ֵ ַ ֲ ַ ֵ ַ ִ ֲ ֶ ָ ַ ְֹ ִ ֵ ַ ְ  ֶאׁשּתּדל

ׁשאני  ׁשנה , ארּבעים ּבמׁש ּׁשּסּפרּתי מה ׁשּזֹוכר ִ ֲ ֶ ָ ָ ִ ָ ְ ַ ֶ ֶ ְ ִ ְ ַ ִ ֶ ַ ֵ ֶ  ִמי

ּבוּדאי  ּתלמידים, לפני ולדרׁש ּולסּפר לדּבר ַ ַ ְ ִ ִ ְ ַ ֵ ְ ִ ְֹ ִ ְ ֵ ַ ְ ֵ ַ ְ ֵ עֹוסק

נעּורי  מימי סּפּורים הּזמן ּבמׁש ַ ְ ֵ ִ ִ ִ ַ ְ ַ ֶ ֶ ְ ִ ְ ַ ְ  ִהזּכרּתי

מקֹומֹות  ּבהרּבה רׁשּום ּכבר וכן ְ ֵ ְ ַ ְ ָ ָ ְ ֵ ְ ִ ְ ָ ְ ִ  ְוהתקרבּותי,

ּכל  את וירׁשמּו זה, את ׁשּיאספ ּו אקּוה ָ ֶ ְ ְ ִ ְ ֶ ֶ ְ ַ ַ ֶ ֶ ַ ֲ ִ ֵ  ֲאחרים,

למען  ,ׁשּׁשּי למקֹום סּפּור ּכל למּטה, ַ ַ ְ ָ ַ ֶ ָ ְ ִ ָ ָ ַ ְ ָ  ַההֹוספֹות

האדמה. ּפני על רּבים לימים ָ ָ ֲ ָ ֵ ְ ַ ִ ַ ִ ָ ְ ֲֹ  ַיעמד

ויחזרּו ידּפסּו הרּבים ספרי אׁשר ּבטּוח, אני ְ ְ ַ ְ ְ ְ ֻ ִ ַ ָ ַ ָ ְ ֶ ֲ ַ ָ ִ ֲ  ִּכי

עז  ּוביתר ׂשאת ּביתר ויתּפּׁשטּו ויפּוצּו ֶֹ ֶ ְ ֵ ְ ֶ ֶ ְ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ְ ְ ְ ֻ  ְוידּפסּו,

ּדעּתי, לגּלֹות הּמקֹום וכאן מסּפר. אין ִ ְ ַ ַ ְ ָ ַ ָ ְ ָ ְ ִ ֵ ִ ָ  ְּפעמים

יׂשראל, נׁשמֹות ּכלל ּבעבּור הּוא וחּבּורי  ספרי ֵ ָ ְ ִ ְ ִ ַ ְ ֲ ַ ַ ִ ְ ַ ָ ְ ָ  ֶׁשּכל



ט

טֹוב, יֹום אחד יֹום העֹולם ּבזה עֹוד לי היה ָ ֶ ָ ָ ֶ ְ ִ ָ ָ ֹ ֶׁשּלא

לרגעים  זּכני ז"ל רּבנּו ׁשל ּבכחֹו זאת ּכל ִ ָ ְ ִ ִ ָ ִ ַ ֵ ַ ֶ ְֹ ָֹ  ִעם

ולכן  ׁשמֹו, יתּבר הּבֹורא ּבדבקּות ּונעימים ֵ ָ ְ ְ ַ ָ ְ ִ ֵ ַ ֵ ְ ִ ִ ִ ְ ִ טֹובים

"רגעי  ּבׁשם חּיי ימי ּתֹולדֹות  את לקרא ֵ ְ ִ ֵ ְ ָ ַ ֵ ְ ְ ֶ ְֹ ִ ִ ְ ַ  ָאמרּתי

זכיתי. וכן לי, היּו ּכן טֹובים רגעים ּכי ִ ִ ָ ֵ ְ ִ ָ ֵ ִ ִ ָ ְ ִ ָ ֲ מֹוהרא"ׁש",

אּקח  מתי - מחׁשבֹות לי עלּו ּפעם ּבכל ַ ֶ ַ ָ ָ ֲ ַ ִ ָ ַ ַ ָ ְ ֵ ִ  ְוהּנה

הּכתב, ּפני על הּכל וארׁשם ּבידי, ועטי עּתי  ָ ְ ַ ֵ ְ ַ ַֹ ְֹ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ֵ ְ ִ ִ  ֶאת

ּביֹומֹו יֹום מּדי טרּדֹותי מרב ּבידי עלתה ְ ֵ ִ ַ ְ ִ ֵֹ ִ ָ ְ ָ ְ ָ ֹ ְולא

ד' יֹום הּזה ׁשהּיֹום עד ה ּכלל, וטרחֹות ֶ ַ ַ ֶ ַ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ְ ִ  ְּבטרדֹות

ואני  ה'תשס"ד, ּתּמּוז ד' הּתֹורה', חּקת 'זאת ִ ֲ ַ ַ ָ ַ ַ ֻ ֶֹ ֵ  ְלסדר

ּבמדינת  ׁשהּוא סעמרינג ּבעיר נפׁש ּבמקֹום ַ ִ ְ ִ ֶ ְ ִ ְ ֶ ִ ְ ֶ ְֹ ִ ָ ְ  ִנמצא

אֹותי  ׁשּקרא ּו חלמּתי הּיֹום, אֹור קדם ִ ְ ָ ֶ ִ ְ ַ ָ ַ ֶ ָֹ ִ ְ ְ אֹוסטרּיה,

וקראּו ּבׁשּלח, ּפרׁשת והיתה ּתֹורה, לספר ְ ָ ְ ַ ַ ְ ַ ָ ָ ָ ְ ָ ְ ָ ֶ ֵ ְ ֲ  ַלעלֹות

והּבעל  הּתֹורה, ּבר ּכת ּוברכּתי רביעי, עלּית ַ ַ ַ ְ ָ ַ ַ ְ ִ ִ ְ ַ ֵ ִ ִ ְ ַ ִ ֲ  ִלי

הּקריאה, את להמׁשי ּוכׁשּבא לקרֹות, התחיל ָ ִ ְ ַ ֶ ִ ְ ַ ְ ָ ֶ ְ ְ ִ ִ ְ ִ ֵ קֹורא

אין  נפסק, והּנה ּתֹורה, הּספר את לגלל ְוהצר  ֻ ְ ַ ִ ְֹ ֶ ַ ֵ ֶ ָ ְ ִ ֵ ִ ְ ַ ֵ

להקּפיד  והתחלּתי נסּתּים, ׁשם ּכי עּמּודים, ִ ְ ַ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ֵ ַ ְ ִ ָ ִ ִ ַ עֹוד

זה  אי נׁשלם, לא ׁשעדין ּתֹורה ספר הכניסּו ֵאי  ִ ְ ִ ֵ ֶ ָ ֶ ֲ ַ ִֹ ִ ְ ַ ֵ ֶ

והייתי  נגמר. הּקריאה ּבאמצע ׁשּבדּיּוק להיֹות , ִ ִ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ִ ְ ַ ַ ְ ֶ ְ ִ ְ ֶ ְ ִ  ָיכֹול

להֹוציא  ּכדי הּברכה, את וסּימּתי ּגדֹול, ּוברגז ִ ְ ֵ ְ ָ ָ ְ ַ ֶ ִ ְ ַ ִ ְ ָ ֶ ְֹ ַ ַ  ְּבכעס

אבל  מהתחלה, לקרא ּולהתחיל חדׁש, ּתֹורה ָ ֲ ָ ָ ְ ַ ֵ ְֹ ִ ִ ְ ַ ְ ָ ָ ָ ֶ  ֵספר

לראֹות  חזרה, ּתֹורה הּספר את לגֹולל התחלּתי ְ ִ ָ ָ ֲ ָ ֶ ֵ ַ ֶ ֵ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ֶ ֹקדם

אֹותּיֹות  והיּו ּפרעה", ּבׁשּלח "ויהי קדם: ּכתּוב ִ ָ ְ ְֹ ַ ַ ַ ְ ִ ְ ַ ֶ ָֹ  ַמה

ּבכעס  הייתי אני אבל מאד, יפֹות ּתֹורה ַ ַ ְ ִ ִ ָ ִ ֲ ָ ֲ ְֹ ָ ָ ֶ ֵ  ַהּספר

לגֹולל  ׁשהתחלּתי ואי זה, על ּגדֹולה ּובקפידה ֵ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ֶ ֵ ְ ֶ ַ ָ ְ ָ ִ ְ ִ ֶ ֹ ְורגז

אחד  עּמּוד על והּנה הּפרׁשה. להתחלת  ָ ֶ ַ ַ ֵ ִ ְ ָ ָ ָ ַ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ָ  ֲחזרה

חּוה, אדם ּבדיֹו: ּכתּובֹות ּתבֹות ׁשּתי היּו ָ ַ ָ ָ ְ ִ ְ ֵ ֵ ְ ָ ָ  ָחלק

ּכל־ּכ אּתה מה  עלי: צֹועקים הם הּכתב ּומּתֹו ִ ַ ְ ָ ֵ ֲ ִ ָ ַ ָ ַ ָ ָ ָ

אדם', ּתֹולדֹות ספר 'זה ּכתיב הלא ּוקפדּות, ָ ָ ְ ֶ ֵ ֶ ִ ְ ֲֹ ֵ ְ ַ ַ  ְּבכעס

אצלי, נכּתב  ּכבר   עלי ּׁשעֹובר מה ׁשּכל יֹודע, ֵאינ  ְ ֵ ַ ֶ ָ ַ ֶ ֵ ָ ֶ ְ ָ ִ ְ ַ ֶ ְ ִ

.אֹות הּקֹורֹות ּכל את לכּתב ותתחיל מהר, ְ ַ ָ ֶ ְֹ ִ ִ ְ ַ ְ ֵ ַ קּום

ּבבהלה. ָ ָ ֶ ְ ִ ָ  ָואקיץ

ּׁשאני  מה ּכל לרׁשם להתחיל ּבדעּתי ִ ֲ ֶ ַ ָ ְֹ ִ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ַ ְ ַ ְ ִ  ְונסּכם

זאת  ּכל עם הּדברים, רב ׁשּׁשכחּתי ואף ָֹ ִ ִ ָ ְ ַ ִֹ ְ ַ ָ ֶ ַ ְ ֵ זֹוכר,

מּכל  ואבּקׁש זֹוכר, רק ׁשאני ּכּמה לרׁשם ָ ִ ֵ ַ ֲ ַ ֵ ַ ִ ֲ ֶ ָ ַ ְֹ ִ ֵ ַ ְ  ֶאׁשּתּדל

ׁשאני  ׁשנה , ארּבעים ּבמׁש ּׁשּסּפרּתי מה ׁשּזֹוכר ִ ֲ ֶ ָ ָ ִ ָ ְ ַ ֶ ֶ ְ ִ ְ ַ ִ ֶ ַ ֵ ֶ  ִמי

ּבוּדאי  ּתלמידים, לפני ולדרׁש ּולסּפר לדּבר ַ ַ ְ ִ ִ ְ ַ ֵ ְ ִ ְֹ ִ ְ ֵ ַ ְ ֵ ַ ְ ֵ עֹוסק

נעּורי  מימי סּפּורים הּזמן ּבמׁש ַ ְ ֵ ִ ִ ִ ַ ְ ַ ֶ ֶ ְ ִ ְ ַ ְ  ִהזּכרּתי

מקֹומֹות  ּבהרּבה רׁשּום ּכבר וכן ְ ֵ ְ ַ ְ ָ ָ ְ ֵ ְ ִ ְ ָ ְ ִ  ְוהתקרבּותי,

ּכל  את וירׁשמּו זה, את ׁשּיאספ ּו אקּוה ָ ֶ ְ ְ ִ ְ ֶ ֶ ְ ַ ַ ֶ ֶ ַ ֲ ִ ֵ  ֲאחרים,

למען  ,ׁשּׁשּי למקֹום סּפּור ּכל למּטה, ַ ַ ְ ָ ַ ֶ ָ ְ ִ ָ ָ ַ ְ ָ  ַההֹוספֹות

האדמה. ּפני על רּבים לימים ָ ָ ֲ ָ ֵ ְ ַ ִ ַ ִ ָ ְ ֲֹ  ַיעמד

ויחזרּו ידּפסּו הרּבים ספרי אׁשר ּבטּוח, אני ְ ְ ַ ְ ְ ְ ֻ ִ ַ ָ ַ ָ ְ ֶ ֲ ַ ָ ִ ֲ  ִּכי

עז  ּוביתר ׂשאת ּביתר ויתּפּׁשטּו ויפּוצּו ֶֹ ֶ ְ ֵ ְ ֶ ֶ ְ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ְ ְ ְ ֻ  ְוידּפסּו,

ּדעּתי, לגּלֹות הּמקֹום וכאן מסּפר. אין ִ ְ ַ ַ ְ ָ ַ ָ ְ ָ ְ ִ ֵ ִ ָ  ְּפעמים

יׂשראל, נׁשמֹות ּכלל ּבעבּור הּוא וחּבּורי  ספרי ֵ ָ ְ ִ ְ ִ ַ ְ ֲ ַ ַ ִ ְ ַ ָ ְ ָ  ֶׁשּכל



י

עליהם  ּכזה ּדבר ואין י ֹוצרים, זכּות זה על ֶ ֵ ֲ ֶ ָ ָ ָ ֵ ְ ִ ְ ְ ֶ ַ ֵ  ְואין

ּתבֹוא  ׁשּידּפיסם, מי ּכל ּכי ׁשמּורֹות', הּזכּיֹות ָ ֵ ִ ְ ַ ֶ ִ ָ ִ ְ ֻ ְ ַ ָ 'ּכל

יׁשר  למליץ לֹו ואהיה הּׁשמים, מן ּברכה ֶ ִֹ ֵ ְ ֶ ְ ֶ ְ ִ ַ ָ ַ ִ ָ ָ ְ ָ  ָעליו

סבלּתי, ורּבֹות וטרחּתי , יגעּתי רּבֹות ּכי ִ ְ ַ ָ ַ ְ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ְ ַ ָ ַ ִ ִ ַ ָ  ַּבּׁשמים,

אף  ּכי יֹודע, ּבעצמֹו הּקד ֹוׁש־ּברּו־הּוא רק ַ ִ ַ ֵ ְ ַ ְ ָ ָ ַ ַ ֶ  ֲאׁשר

יכֹול  היה ודם ּבׂשר אי להאמין ּתרצה לא ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ֵ ִ ֲ ַ ְ ֶ ְ ִ ָֹ ְ  ִּבריה

לעבר  ּביכלת אּׁשה ילּוד היה ואי ּכזה, סבל ֲֹ ַ ֶ ִֹ ָ ִ ְ ָ ָ ֵ ְ ֶ ָ ֶ ֵ ְֹ  ִלסּבל

ּבכחֹו א ּכאּלּו, ּובזיֹונֹות מחלקת הבלֹו חּיי ְֹ ַ ֵ ָ ְ ִ ֶ ֲֹ ַ ְ ֶ ֵ ַ ֵ  ִּבימי

ּתמיד  נמצא ׁשהּוא מרּגיׁש ׁשאני ז"ל, רּבנּו ִ ָ ָ ְ ִ ֶ ִ ְ ַ ִ ֲ ֶ ַ ֵ ַ  ֶׁשל

יאמר  ּדי, לעֹולמֹו ׁשאמר ּומי הּכל, על עברּתי ַ ַֹ ָ ְ ַ ָ ֶ ִ ַֹ ַ ִ ְ ַ ָ ִ  ִעּמי,

סֹוף  ּבאין ּכבר להּכלל ואזּכה ּדי, וסבלי ֵ ָ ָ ְ ֵ ָ ִ ְ ֶ ְ ֶ ְ ַ ִ ְ ִ ְ ַ ָ  ְלצרֹותי

ּביאת  עד ּבנחת, ימי ׁשארית את ולחיֹות הּוא, ָּברּו  ְ ִ ְ ֶ ְ ֵ ִ ָ ַ ְ ַ ַ ַ ִ ַ

ּבי ויקּים צדק, ח)ּגֹואל ו, חן (ּבראׁשית מצא "ונח : ֵ  ֶ ֶ ִ ֻ ַ ְִ ֵ ִ  ְֹ ַ ָ ָ ֵ

יּׁשמעּו" ּבנחת חכמים "ּדברי הוי"ה", (קהלת ּבעיני  ְ ֵ ֵ ֲ ָ ָ ִ ְ ֵ ֲ ָ ִ ְ ַ ַ ִ ָ ְֶֹ ֶ 

יז) עֹולם.ט, ועד מעּתה , ֵ ַ ָ ְ ַ ָ

א.

ּבחמׁש ה 'ת"ש אּיר כ"א רביעי ּביֹום ְְְְִִִִֵַָָנֹולדּתי

ּבתל�אביב  ּבּבקר
א 

עליה  מלּכה, מרת הּצּדקת לאּמי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּומיא. הּיה ּודים, על ּבה ּונגריה ה ּגזרֹות הי ּו ּכבר  ת"ש  ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָּבׁשנת

ה ּגב ּול , אל אֹותֹו ׁשלחּו ה ּונגרית, אזרחּות ל ֹו היתה  ְְְְְִֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא

הה ּונגרים, הי ּו ׁשני  ּומּצד ׁשמם, י ּמח  הרֹומנים , הי ּו אחד  ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמּצד

והה ּונגרים  א ּלּו, מּול אּלּו הּיה ּודים את ּגר ׁשּו וככה  ׁשמם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָי ּמח 

וככה ׁשני , מ ּצד עליהם ירּו והרֹומנים אחד, מּצד  עליהם  ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיר ּו

ׁשּלאבי ויען  אזרח ּות , ׁשּום להם היתה ׁשּלא יהּודים  המֹון ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנהרגּו

הרב ּכׁשהיה  ולכן  וכּו', נירֹות ולא  אזרח ּות, ׁשּום היתה  ְְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָָֹֹלא

תרצ "ט , ּבׁשנת ׁשם  אֹותֹו מסרּו טאקאי , ּבעיר  חסידים ְְְֲִִִִִַַַָָָָּדקהל 

ה ּבירה עיר עד מּׁשם לברח הצרְך אזי  ניר ֹות, לֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻׁשאין

הלְך ּפעם אחת. ׁשנה  ׁשם ונעלם  טמיר  והיה  ְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבּודאּפעסט ,

והביאּו ׁשמם, י ּמח הה ּונגרים, הח ּילים אֹותֹו ותפס ּו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּברח ֹוב,

היה וה ּוא הּמׁשטרה, ּתחנת ׁשל  המפ ּקד אל למעצר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹותֹו

ּבאתם  מתי  אבי : מּול  וצעק  מאד, ק ׁשּוח אי ׁש מר ּׁשע , ְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹֻר ׁשע 

מאד : חזק  עצמי  ּבב ּטח ֹון אבי  ל ֹו ואמר  ענה  ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹלבּודאּפעסט?

ואמר ענה  ׁשּלָך? הּנירֹות ואיפה  ה ּמפ ּקד : אֹותֹו ו ׁשאל  ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתמֹול.

ּדבר לֹו היה לא  ּבאמת (אׁשר ּבּבית א ֹותם ה ׁשארּתי  אבי : ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹל ֹו

ימים  עׂשרה  ׁשעד רֹוצה אני  ּברציחה: הּמפ ּקד  צעק  אז ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכזה).

ּכי נס , ּבת ֹוְך נס היה  (וזה לְך ועכׁשו  ה ּנירֹות, עם חזרה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּתב ֹוא 

ּובפרט לצאת, יכ ֹולים  לא ּכבר  הר ׁשעים , ּבידי  ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹּכׁשּנֹופלים

ּבבּטח ֹון  אבי  לֹו אמר אז ימים ). עׂשרה ׁשל  ארּכה  ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָָָֻלתק ּופה 

יתּפס ּו ּפעם ועֹוד  אצא, רק אני  הּנה  ה ּמפ ּקד , אדֹוני  חזק : ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָעצמי 

לחזר . צרי ְך אני  ימים עׂשרה  ׁשעד  ּבכתב, זה את לי  ּתן ְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹותי ,

מכרח ה ּוא העׂשירי  ׁשּבּיֹום ּבכתב, לֹו ׁשּנתן  ּפלא , ּגּבי  על  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּופלא



יי

עליהם  ּכזה ּדבר ואין י ֹוצרים, זכּות זה על ֶ ֵ ֲ ֶ ָ ָ ָ ֵ ְ ִ ְ ְ ֶ ַ ֵ  ְואין

ּתבֹוא  ׁשּידּפיסם, מי ּכל ּכי ׁשמּורֹות', הּזכּיֹות ָ ֵ ִ ְ ַ ֶ ִ ָ ִ ְ ֻ ְ ַ ָ 'ּכל

יׁשר  למליץ לֹו ואהיה הּׁשמים, מן ּברכה ֶ ִֹ ֵ ְ ֶ ְ ֶ ְ ִ ַ ָ ַ ִ ָ ָ ְ ָ  ָעליו

סבלּתי, ורּבֹות וטרחּתי , יגעּתי רּבֹות ּכי ִ ְ ַ ָ ַ ְ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ְ ַ ָ ַ ִ ִ ַ ָ  ַּבּׁשמים,

אף  ּכי יֹודע, ּבעצמֹו הּקד ֹוׁש־ּברּו־הּוא רק ַ ִ ַ ֵ ְ ַ ְ ָ ָ ַ ַ ֶ  ֲאׁשר

יכֹול  היה ודם ּבׂשר אי להאמין ּתרצה לא ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ֵ ִ ֲ ַ ְ ֶ ְ ִ ָֹ ְ  ִּבריה

לעבר  ּביכלת אּׁשה ילּוד היה ואי ּכזה, סבל ֲֹ ַ ֶ ִֹ ָ ִ ְ ָ ָ ֵ ְ ֶ ָ ֶ ֵ ְֹ  ִלסּבל

ּבכחֹו א ּכאּלּו, ּובזיֹונֹות מחלקת הבלֹו חּיי ְֹ ַ ֵ ָ ְ ִ ֶ ֲֹ ַ ְ ֶ ֵ ַ ֵ  ִּבימי

ּתמיד  נמצא ׁשהּוא מרּגיׁש ׁשאני ז"ל, רּבנּו ִ ָ ָ ְ ִ ֶ ִ ְ ַ ִ ֲ ֶ ַ ֵ ַ  ֶׁשל

יאמר  ּדי, לעֹולמֹו ׁשאמר ּומי הּכל, על עברּתי ַ ַֹ ָ ְ ַ ָ ֶ ִ ַֹ ַ ִ ְ ַ ָ ִ  ִעּמי,

סֹוף  ּבאין ּכבר להּכלל ואזּכה ּדי, וסבלי ֵ ָ ָ ְ ֵ ָ ִ ְ ֶ ְ ֶ ְ ַ ִ ְ ִ ְ ַ ָ  ְלצרֹותי

ּביאת  עד ּבנחת, ימי ׁשארית את ולחיֹות הּוא, ָּברּו  ְ ִ ְ ֶ ְ ֵ ִ ָ ַ ְ ַ ַ ַ ִ ַ

ּבי ויקּים צדק, ח)ּגֹואל ו, חן (ּבראׁשית מצא "ונח : ֵ  ֶ ֶ ִ ֻ ַ ְִ ֵ ִ  ְֹ ַ ָ ָ ֵ

יּׁשמעּו" ּבנחת חכמים "ּדברי הוי"ה", (קהלת ּבעיני  ְ ֵ ֵ ֲ ָ ָ ִ ְ ֵ ֲ ָ ִ ְ ַ ַ ִ ָ ְֶֹ ֶ 

יז) עֹולם.ט, ועד מעּתה , ֵ ַ ָ ְ ַ ָ

א.

ּבחמׁש ה 'ת"ש אּיר כ"א רביעי ּביֹום ְְְְִִִִֵַָָנֹולדּתי

ּבתל�אביב  ּבּבקר
א 

עליה  מלּכה, מרת הּצּדקת לאּמי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּומיא. הּיה ּודים, על ּבה ּונגריה ה ּגזרֹות הי ּו ּכבר  ת"ש  ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָּבׁשנת

ה ּגב ּול , אל אֹותֹו ׁשלחּו ה ּונגרית, אזרחּות ל ֹו היתה  ְְְְְִֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא

הה ּונגרים, הי ּו ׁשני  ּומּצד ׁשמם, י ּמח  הרֹומנים , הי ּו אחד  ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמּצד

והה ּונגרים  א ּלּו, מּול אּלּו הּיה ּודים את ּגר ׁשּו וככה  ׁשמם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָי ּמח 

וככה ׁשני , מ ּצד עליהם ירּו והרֹומנים אחד, מּצד  עליהם  ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיר ּו

ׁשּלאבי ויען  אזרח ּות , ׁשּום להם היתה ׁשּלא יהּודים  המֹון ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנהרגּו

הרב ּכׁשהיה  ולכן  וכּו', נירֹות ולא  אזרח ּות, ׁשּום היתה  ְְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָָֹֹלא

תרצ "ט , ּבׁשנת ׁשם  אֹותֹו מסרּו טאקאי , ּבעיר  חסידים ְְְֲִִִִִַַַָָָָּדקהל 

ה ּבירה עיר עד מּׁשם לברח הצרְך אזי  ניר ֹות, לֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻׁשאין

הלְך ּפעם אחת. ׁשנה  ׁשם ונעלם  טמיר  והיה  ְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבּודאּפעסט ,

והביאּו ׁשמם, י ּמח הה ּונגרים, הח ּילים אֹותֹו ותפס ּו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּברח ֹוב,

היה וה ּוא הּמׁשטרה, ּתחנת ׁשל  המפ ּקד אל למעצר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹותֹו

ּבאתם  מתי  אבי : מּול  וצעק  מאד, ק ׁשּוח אי ׁש מר ּׁשע , ְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹֻר ׁשע 

מאד : חזק  עצמי  ּבב ּטח ֹון אבי  ל ֹו ואמר  ענה  ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹלבּודאּפעסט?

ואמר ענה  ׁשּלָך? הּנירֹות ואיפה  ה ּמפ ּקד : אֹותֹו ו ׁשאל  ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתמֹול.

ּדבר לֹו היה לא  ּבאמת (אׁשר ּבּבית א ֹותם ה ׁשארּתי  אבי : ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹל ֹו

ימים  עׂשרה  ׁשעד רֹוצה אני  ּברציחה: הּמפ ּקד  צעק  אז ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכזה).

ּכי נס , ּבת ֹוְך נס היה  (וזה לְך ועכׁשו  ה ּנירֹות, עם חזרה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּתב ֹוא 

ּובפרט לצאת, יכ ֹולים  לא ּכבר  הר ׁשעים , ּבידי  ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹּכׁשּנֹופלים

ּבבּטח ֹון  אבי  לֹו אמר אז ימים ). עׂשרה ׁשל  ארּכה  ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָָָֻלתק ּופה 

יתּפס ּו ּפעם ועֹוד  אצא, רק אני  הּנה  ה ּמפ ּקד , אדֹוני  חזק : ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָעצמי 

לחזר . צרי ְך אני  ימים עׂשרה  ׁשעד  ּבכתב, זה את לי  ּתן ְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹותי ,

מכרח ה ּוא העׂשירי  ׁשּבּיֹום ּבכתב, לֹו ׁשּנתן  ּפלא , ּגּבי  על  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּופלא



יי

ימים  ע ׂשרה ּובתֹוְך ׁשּלֹו, הּנירֹות עם הּמׁשטרה לתחנת ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹלחזר

היתה ואז אחי , ואת אּמי את וקרא מאד , הזּדרז אבי  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹהאּלּו,

ועֹוׂשה , ואֹומר י ׂשראל , לארץ לנסע  מּוכנה  הּמע ּפילים  ׁשל ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאנּיה 

סכ ּום  מ ּמּנּו ּבּקׁשּו אבל י ׂשראל, לארץ נֹוסע  ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהחליט 

ׁשּקהּלת  נס  ל ֹו ונע ׂשה  אחת , אג ֹורה אפ ּלּו לֹו היתה  ׁשּלא ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹענקי 

י ֹונתן  רּבי  ה ּצּדיק  ה ּגאֹון  וכן מה ּכסף , ׁשלי ׁש ל ֹו ׁשלח ּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָטאקאי 

ּבׁשביל ֹו ה ּׂשיג מּבּודא ּפעסט הרב לברכה , צּדיק  זכר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשטייף ,

ׁשאצל ֹו ז"ל , ׁשטרן חּיים ר' ּבׁשם  יה ּודי  וע ֹוד מה ּכסף, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשלי ׁש

י ֹומים  ּבתֹוְך וכְך ה ּכסף , ׁשליׁש את נתן הּׁשנה, ּכל אבי  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהתח ּבא

ונסע ּו ּבאנ ּיה , ונכנס ּו ׁשּלם, ּוכבר  הּכסף, ּכל  את ּגּיס  ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשה 

ׁשנה , מּמאה  למעלה  י ׁשנה היתה האנּיה  (ּכי  ימים חד ׁש ְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָָָָָָָֹּכְך

ועכׁשו ּבהמֹות, לה ֹוביל  לכ ּתחּלה היה  וזה  זה , את ׁשּבנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמאז

לאט , מאד מאד  הפליגה  ולכן יה ּודים. ׁשבע �מא ֹות ׁשם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹנדחקּו

איל ּו יריע ֹות, המֹון יקצרּו ה ּזֹו, ּבּנסיעה  עליהם  ּׁשעבר  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּומה 

אנּיֹות  הטּביעּו ׁשמם , י ּמח  האנגלים , ּכי  להם, היּו נגלים ְְְְְֳִִִִִִִִִִֶַַָָָָנּסים

הט ּביע ּו ׁשּלהם האנּיה ולפני  י ׂשראל, לארץ ׁשּנסעה ה ּדרְך ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָעל

אנּיה הטּביעּו ׁשּלהם האנּיה  אחרי  וכן יהּודים , עם מלאה ְְְְֲֳֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאנּיה 

ה ּזֹו), ּבאנּיה הבחינּו לא נפלא ּובנס  הי "ד , יה ּודים, עם ְְְְְֳִִִִִִֵֵַָָָָֹמלאה 

האנגלים  ּכּלם את עצר ּו ואז ּתל�אביב , לח ֹוף  ׁשה ּגיע ּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻעד 

ּבעתלית  צבאי  ּבמחנה אֹותם והכניס ּו י ׂשראל, ּבארץ אז ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשלט ּו

ּבאנּיֹות  ׁשה ּגיעּו ה ּיהּודים רב ּכי  נס , היה  ּבעצמֹו זה  ְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ(אׁשר 

וה ּנה ׁשם, ו ׁשה ּו לקפריסין), לחזר אֹותם הכריחּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹמע ּפילים ,

ורצ ּו ה ּצבאי, ה ּמחנה אל  ּבאּו רחמנים ּבני  רחמנים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיה ּודים

אחד ּכל  ולכן  מׁשּפח ּתם, קר ֹובי  ׁשהם ה ּיה ּודים  את ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהֹוציא 

אמר וזה מרּגי ׁש?! אּתה אי ְך אחי , ל ֹו: ואמר אחר, אל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנּגׁש

את  ע ׂשה  אחד  ּכל  וכְך מרּגי ׁש?! אּתה  אי ְך ּגיסי , אחר : ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאל 

האנגלים, אֹותם ׁשחרר ּו וכְך האסירים , לאּלּו מׁשּפחה קר ֹוב  ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָעצמ ֹו

וח ּבק אבי , אל נּגׁש ה ּוא  ז"ל, ּבילער י ֹוסף ר' ּבׁשם יקר ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָויה ּודי 

אֹותם  ׁשחרר ּו וכ ְך מרּגיׁש?! אּתה  אי ְך ּדֹודי , אֹותֹו: ונּׁשק  ְְְְְִִִִֵֵַַָָָאֹותֹו

הּׁשלֹום 
ב 

ּומפלג, מפלא ּגאֹון הּקדֹוׁש, הּצּדיק ּולאבי , ְְְִִַַַַָָָָָָֻֻ

הי זה  לצאת (ּכי  יכ ֹול  מׁשּפחה קר ֹובי  ל ֹו ׁשּיׁש ׁשּמי  אז, החק  ה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

חזרה א ֹותֹו ׁשֹולחים מׁשּפחה, קרֹובי  ל ֹו ׁשאין ּומי  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָאליהם,

ּבני רחמנים יהּודים  ׁשל מעלתם את ראּו ואז ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָלקפריסין,

אחרת  מׁשּפחה  אּמץ אחד  וכל  ּבהמֹוניהם , ׁשּבאּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרחמנים,

אּמי ואת אבי  את הכניס  ה ּזה והּיה ּודי  מׁשּפח ּתֹו). קרֹובי  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהם

ׁשאבי היה, וכ ְך ּביתֹו, ּתֹוְך אל  אר ּבע , ּבגיל אז ׁשהיה  אחי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואת

והיה ּכל, ּובחסר ּבערם ּבא ה ּוא  ּכי  אביב, ּבתל  ּבהתחלה  ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹּגר

ה ּזה . הּיה ּודי  ּבבית להת ּגֹורר ְְְְְִִֵֵֶַַָֻמכרח 

היא ב . אחד י ֹום א ּתי , ּבהרי ֹון היתה ּכׁשהיא  לי סּפרה  ְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָאּמי 

לא  והיא חם, מאד היה  י ֹום ּובא ֹותֹו לחדר, אחי  את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלקחה 

הּדרְך על ולכן ּלאכל , מה להם היה לא ּפׁשּוט  ּכי  אז, ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹאכלה 

מצאה התע ֹוררה , ּוכׁשהיא ּברח ֹוב, ונפלה  התע ּלפה היא  ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָחזרה 

ולקח ּו אמּבּולנס , ׁשהביאּו (ּכּנראה  ח ֹולים ּבבית עצמּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאת

ולכן  ּבבטנּה, מת ׁשה ּולד  קבעּו והר ֹופאים לבית�ח ֹולים), ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאֹותּה

ּוזריזה ּגד ֹולה  ּבריה  היתה  ׁשאּמי  ויען הּפלה , לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָעליה 

לי ּתנּו לר ֹופאים : אמרה  אז ׁשּנפלה , איפה  ראתה ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֹֹמאד,

ּכְך ּובין והס ּכימּו, להּפלה  עצמי את להכין ׁשל ׁש ׁשעתים  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹע ֹוד

ּכּנראה ו ׁשלם, ּבריא נֹולדּתי  לאל, (ּותה ּלה מּבית�הח ֹולים  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּברחה 

ה ּברית  אּמי ). ּבבטן ע ֹוד אֹותי  להמית רצה  ּכבר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּסמ"ְך�מ"ם

ּבית�הּכנסת  לֹו היה (ּכי  הּנ"ל ה ּיה ּודי  ׁשל  ּבבית�הּכנסת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיתה

ׁשה ּוא  ואמר אבי, אל ׁשּבא יה ּודי היה  והּסנדק לדירתֹו), ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָסמּוְך

סנּדק , להיֹות ר ֹוצה  ה ּוא א ְך ה ּברית, סע ּדת  צרכי  ּכל את  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻמנּדב

ׁשפע , הביא  ה ּזה והּיה ּודי  אחד, לאף ּכל ּום  אז היה  ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹויען 

ל ֹומר , רגיל  והיה  אבי, הס ּכים לאכל , ענּיים להמֹון ְְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשהס ּפיק

ה ּברית  לפני  ּכי  ה ּיה ּודי , זה ה ּוא  מי  י ֹודע  לא ה ּוא ה ּיֹום ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹׁשעד 

ל ּכבר הּברית ואחרי  ּפעם, אף א ֹותֹו ראה  אֹותֹולא ראה א ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹֹ



יג

ימים  ע ׂשרה ּובתֹוְך ׁשּלֹו, הּנירֹות עם הּמׁשטרה לתחנת ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹלחזר

היתה ואז אחי , ואת אּמי את וקרא מאד , הזּדרז אבי  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹהאּלּו,

ועֹוׂשה , ואֹומר י ׂשראל , לארץ לנסע  מּוכנה  הּמע ּפילים  ׁשל ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאנּיה 

סכ ּום  מ ּמּנּו ּבּקׁשּו אבל י ׂשראל, לארץ נֹוסע  ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהחליט 

ׁשּקהּלת  נס  ל ֹו ונע ׂשה  אחת , אג ֹורה אפ ּלּו לֹו היתה  ׁשּלא ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹענקי 

י ֹונתן  רּבי  ה ּצּדיק  ה ּגאֹון  וכן מה ּכסף , ׁשלי ׁש ל ֹו ׁשלח ּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָטאקאי 

ּבׁשביל ֹו ה ּׂשיג מּבּודא ּפעסט הרב לברכה , צּדיק  זכר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשטייף ,

ׁשאצל ֹו ז"ל , ׁשטרן חּיים ר' ּבׁשם  יה ּודי  וע ֹוד מה ּכסף, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשלי ׁש

י ֹומים  ּבתֹוְך וכְך ה ּכסף , ׁשליׁש את נתן הּׁשנה, ּכל אבי  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהתח ּבא

ונסע ּו ּבאנ ּיה , ונכנס ּו ׁשּלם, ּוכבר  הּכסף, ּכל  את ּגּיס  ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשה 

ׁשנה , מּמאה  למעלה  י ׁשנה היתה האנּיה  (ּכי  ימים חד ׁש ְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָָָָָָָֹּכְך

ועכׁשו ּבהמֹות, לה ֹוביל  לכ ּתחּלה היה  וזה  זה , את ׁשּבנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמאז

לאט , מאד מאד  הפליגה  ולכן יה ּודים. ׁשבע �מא ֹות ׁשם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹנדחקּו

איל ּו יריע ֹות, המֹון יקצרּו ה ּזֹו, ּבּנסיעה  עליהם  ּׁשעבר  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּומה 

אנּיֹות  הטּביעּו ׁשמם , י ּמח  האנגלים , ּכי  להם, היּו נגלים ְְְְְֳִִִִִִִִִִֶַַָָָָנּסים

הט ּביע ּו ׁשּלהם האנּיה ולפני  י ׂשראל, לארץ ׁשּנסעה ה ּדרְך ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָעל

אנּיה הטּביעּו ׁשּלהם האנּיה  אחרי  וכן יהּודים , עם מלאה ְְְְֲֳֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאנּיה 

ה ּזֹו), ּבאנּיה הבחינּו לא נפלא ּובנס  הי "ד , יה ּודים, עם ְְְְְֳִִִִִִֵֵַָָָָֹמלאה 

האנגלים  ּכּלם את עצר ּו ואז ּתל�אביב , לח ֹוף  ׁשה ּגיע ּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻעד 

ּבעתלית  צבאי  ּבמחנה אֹותם והכניס ּו י ׂשראל, ּבארץ אז ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשלט ּו

ּבאנּיֹות  ׁשה ּגיעּו ה ּיהּודים רב ּכי  נס , היה  ּבעצמֹו זה  ְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ(אׁשר 

וה ּנה ׁשם, ו ׁשה ּו לקפריסין), לחזר אֹותם הכריחּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹמע ּפילים ,

ורצ ּו ה ּצבאי, ה ּמחנה אל  ּבאּו רחמנים ּבני  רחמנים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיה ּודים

אחד ּכל  ולכן  מׁשּפח ּתם, קר ֹובי  ׁשהם ה ּיה ּודים  את ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהֹוציא 

אמר וזה מרּגי ׁש?! אּתה אי ְך אחי , ל ֹו: ואמר אחר, אל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנּגׁש

את  ע ׂשה  אחד  ּכל  וכְך מרּגי ׁש?! אּתה  אי ְך ּגיסי , אחר : ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאל 

האנגלים, אֹותם ׁשחרר ּו וכְך האסירים , לאּלּו מׁשּפחה קר ֹוב  ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָעצמ ֹו

וח ּבק אבי , אל נּגׁש ה ּוא  ז"ל, ּבילער י ֹוסף ר' ּבׁשם יקר ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָויה ּודי 

אֹותם  ׁשחרר ּו וכ ְך מרּגיׁש?! אּתה  אי ְך ּדֹודי , אֹותֹו: ונּׁשק  ְְְְְִִִִֵֵַַָָָאֹותֹו

הּׁשלֹום 
ב 

ּומפלג, מפלא ּגאֹון הּקדֹוׁש, הּצּדיק ּולאבי , ְְְִִַַַַָָָָָָֻֻ

הי זה  לצאת (ּכי  יכ ֹול  מׁשּפחה קר ֹובי  ל ֹו ׁשּיׁש ׁשּמי  אז, החק  ה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

חזרה א ֹותֹו ׁשֹולחים מׁשּפחה, קרֹובי  ל ֹו ׁשאין ּומי  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָאליהם,

ּבני רחמנים יהּודים  ׁשל מעלתם את ראּו ואז ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָלקפריסין,

אחרת  מׁשּפחה  אּמץ אחד  וכל  ּבהמֹוניהם , ׁשּבאּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרחמנים,

אּמי ואת אבי  את הכניס  ה ּזה והּיה ּודי  מׁשּפח ּתֹו). קרֹובי  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהם

ׁשאבי היה, וכ ְך ּביתֹו, ּתֹוְך אל  אר ּבע , ּבגיל אז ׁשהיה  אחי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואת

והיה ּכל, ּובחסר ּבערם ּבא ה ּוא  ּכי  אביב, ּבתל  ּבהתחלה  ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹּגר

ה ּזה . הּיה ּודי  ּבבית להת ּגֹורר ְְְְְִִֵֵֶַַָֻמכרח 

היא ב . אחד י ֹום א ּתי , ּבהרי ֹון היתה ּכׁשהיא  לי סּפרה  ְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָאּמי 

לא  והיא חם, מאד היה  י ֹום ּובא ֹותֹו לחדר, אחי  את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלקחה 

הּדרְך על ולכן ּלאכל , מה להם היה לא ּפׁשּוט  ּכי  אז, ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹאכלה 

מצאה התע ֹוררה , ּוכׁשהיא ּברח ֹוב, ונפלה  התע ּלפה היא  ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָחזרה 

ולקח ּו אמּבּולנס , ׁשהביאּו (ּכּנראה  ח ֹולים ּבבית עצמּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאת

ולכן  ּבבטנּה, מת ׁשה ּולד  קבעּו והר ֹופאים לבית�ח ֹולים), ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאֹותּה

ּוזריזה ּגד ֹולה  ּבריה  היתה  ׁשאּמי  ויען הּפלה , לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָעליה 

לי ּתנּו לר ֹופאים : אמרה  אז ׁשּנפלה , איפה  ראתה ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֹֹמאד,

ּכְך ּובין והס ּכימּו, להּפלה  עצמי את להכין ׁשל ׁש ׁשעתים  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹע ֹוד

ּכּנראה ו ׁשלם, ּבריא נֹולדּתי  לאל, (ּותה ּלה מּבית�הח ֹולים  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּברחה 

ה ּברית  אּמי ). ּבבטן ע ֹוד אֹותי  להמית רצה  ּכבר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּסמ"ְך�מ"ם

ּבית�הּכנסת  לֹו היה (ּכי  הּנ"ל ה ּיה ּודי  ׁשל  ּבבית�הּכנסת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיתה

ׁשה ּוא  ואמר אבי, אל ׁשּבא יה ּודי היה  והּסנדק לדירתֹו), ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָסמּוְך

סנּדק , להיֹות ר ֹוצה  ה ּוא א ְך ה ּברית, סע ּדת  צרכי  ּכל את  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻמנּדב

ׁשפע , הביא  ה ּזה והּיה ּודי  אחד, לאף ּכל ּום  אז היה  ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹויען 

ל ֹומר , רגיל  והיה  אבי, הס ּכים לאכל , ענּיים להמֹון ְְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשהס ּפיק

ה ּברית  לפני  ּכי  ה ּיה ּודי , זה ה ּוא  מי  י ֹודע  לא ה ּוא ה ּיֹום ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹׁשעד 

ל ּכבר הּברית ואחרי  ּפעם, אף א ֹותֹו ראה  אֹותֹולא ראה א ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹֹ



יד

עני  מּתֹוְך רּבה ּבהתמדה ּתֹורה ימיו ּכל ְְִִֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלמד

ודחק 
ג 

ּגדֹולה  נפׁש ּבמסיר ּות נפׁשֹו את מסר  הּוא  . ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

ו ׁשאל הּזה , הּיה ּודי  היה מי ּפלא אצל ֹו זה ה ּיֹום ועד  ּפעם , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאף 

אחד ואף  ה ּזה , האדם את ּפעם רא ּו אם האנׁשים את ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוחקר

אֹותֹו. ה ּכירּו לא ּכי  ה ּוא, מי  ידע  ִִִִַָֹֹלא

ואּמיג. ּכמׁשמע ֹו, ּפׁשּוטֹו ּבּבית , לחם חסר ׁשהיה ימים  היּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכי 

ואפתה קמח , ּדרְך לא ּבדר ְך לה ּׂשיג נפׁשּה את מסרה  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמֹורתי 

עצמם  את החי ּו ּובזה  עני ), לחם (מּמׁש ּפּתֹות, ּכּמה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבעצמּה

ּפעם  ּבכל  ּדר ְך לא  ּבדרְך ה ּׂשיגה ׁשהאּמא  ול ּולא ּתה, ּכֹוס ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹעם

זה את להסּביר אפׁשר ואי ּברעב , ּגֹוועין  היה  קמח , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָקצת

לחם  אפ ּלּו ּבּבית יהיה ׁשּלא ּבחּייו , זה  את עבר ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלאדם

וכּו'. ְֵָיבׁש

ּופלּפל עצּומה , ּבׂשמחה  ּתֹורה למד מ ֹורי אבי  זאת ּכל ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹעם

את  והחיה ּדבר , ׁשּום קרה  לא  ּכאּלּו ה ּלֹומדים , ּגד ֹולי  ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹעם

צרכי על  ׁשּיהיה  אחר  נס  היה  ּפעם ּבכל וכן ה ּתֹורה , עם  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעצמ ֹו

ל ֹו הי ּו הּׁשנים ׁשאּלּו אבי , ּתמיד הת ּפאר זאת ּכל  עם ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשּבת,

ה ּדחק , מּתֹוְך ּתֹורה  ללמד  יכ ֹול היה ּכי  ּבח ּייו , יפ ֹות הכי  ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָֹה ּׁשנים

ּגם  מּזה, ט ֹוב אין אׁשר  ּבּתֹורה, ּדב ּוק  וה ּמח ׁשב ּור הּלב ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאז

ׁשּׂשמּו הרצ ּפה , על וי ׁשנּו לי ׁשן, מּטֹות להם הי ּו לא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּבהתחלה

והיה התּכּסּו, קר ּוע סדין  ע ֹוד ועם  ׁשכב ּו, זה ועל  קר ּוע , ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָסדין

ז"ל מאמרם את  ּבׁשלמּות ׁשּקּים מתּפאר, מ ֹורי אבי  ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּתמיד

ו') ּפרק ּומים (אבֹות, ּתאכל , ּבּמלח ּפת - ּתֹורה  ׁשל  ּדרּכּה ּכְך : ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אׁשרי ָך כן, עֹוׂשה אּתה אם ּתי ׁשן, הארץ  ועל  ּתׁשּתה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמׂשּורה 

הּלׁשֹון: מה  מדּיק  והיה  הּבא, לע ֹולם ל ְך וט ֹוב  ה ּזה  ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָּבע ֹולם

ּתֹורה ? ׁשל  ּדרּכּה ּכְך אמר: ּכבר  הרי  כן", עֹוׂשה אּתה  ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ"אם

א ּלא  ּתֹורה , ׁשל ּדרּכּה ׁשּכְך ה ּתּנא, קאתי לדרׁשא לא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹאּלא 

נעימּות  מרּגי ׁש אּתה אז מּמׁש, ּבפעל  כן" ע ֹוׂשה אּתה  ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ"אם

נפלא, למּדן והיה הּקדֹוׁשה, הּתֹורה לּמּוד על ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹמאד

עצמֹו את ּופלּפל ּתמיד, ּבֹו רתח ּדאֹוריתא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָורּתחא

עצּומים  לֹומדים עם ּתמיד
ד 

חנן  הּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא . ְֲִִִִַַָָָָ

עם  ּכׁשהייתי עֹוד זֹוכר ׁשאני זּכרֹון, עם ְֲִִִִִִִֵֶֶָָאֹותי

ׁשּבתי  לר' לֹו ׁשהיה לּגן, אֹותי והכניסּו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָהּׂשערֹות,

ּומים  ּבצמצּום, ּפת אּלא לָך ׁשאין מאחר  ּכי ה ּתֹורה , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָידידּות

אׁשרי ָך ּדיקא אז ּכמׁשמע ֹו, ּפׁשּוט ֹו ּתׁשּכב, הארץ ועל ּתה , ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָּכֹוס

ה ּבא. לעֹולם  ל ְך וטֹוב  ה ּזה ְֶַַָָָָָָּבעֹולם

ּבירד . ההיא  ּבּתק ּופה ׁשהי ּוׁשהי ּו מפלגים, לֹומדים ּוׁשלים  ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

והיה מאד , נפלאה  ּבבקיאּות ּופֹוסקים  ּבׁש"ס  ְְְְְְְִִִִִִַָָָָֹּבקיאים 

צנּועים  והי ּו מרּודים, ענּיים היּו הם וגם לׁשֹונם, על ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָׁשגּור

ּתמיד מֹורי  אבי  והיה ּכלל, מהם ידע ּו לא ׁשהע ֹולם ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹמאד ,

ּתענּוג מּמׁש היה  ע ּמהם וה ּפל ּפּולים ה ּוּכּוחים  ּכי  ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמתּפאר,

ל ּׁשני , אחד  מוּתרים ׁשּלא ה ּלמדנים , ׁשּדרְך ואף  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּגן �עדן ,

ואחד ּגב ֹוּה, י ֹותר ּפעם מּדי  ע ֹולים ה ּקֹול ֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּוכ ׁשּמתוּכחים,

אמת, עם היה  ּבלּמּודם  ה ּוּכּוח  זאת ּכל  עם  ה ּׁשני , עם ְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמתנּגח 

ּדבר ׁשּום להם היה  ולא  מר ּודים, ענּיים הי ּו ׁשהם  מאחר  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכי 

אזי להם , לעזר  עליהם הס ּתּכלּו לא ּובני �אדם הּתֹורה , ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹרק 

לׁשמּה, ּתֹורה נקרא ׁשּזה  ּבּתֹורה , רק  היה  ּומחם חּוׁשם  ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹּכל

ׁשם  איזה  ּכי  ּכבֹוד , אֹו ּפרס ּום, א ֹו ׁשם, ּבׁשביל לֹומדים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָֹׁשּלא

היה ּומה  מהּותֹו, את  ידע  לא אחד  אף עני , ללּמדן  היה  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכבר 

לחם  חתיכת אפ ּלּו ּבּבית  ׁשאין ּבׁשעה ּכבֹוד , אֹו ּפרסּום ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיְך

ׁשכב ּתי ּכׁשע ֹוד  זֹוכר, (ואני  אחד  ליֹום עצמֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָלהחי ֹות

מריב ֹות  ׁשל  ק ֹולֹות ּבּבית ׁשמעּתי  מאז ּכבר ּתינֹוק , ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּבעריסת 

ה ּתֹורה וק ֹול ּבּתֹורה , התו ּכח ּו ׁשּתמיד  ּבבית ּגדל ּתי  וכְך ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָּבּתֹורה ,

ה ּבית). ּכתלי  ּבין נׁשמע  ְְִִֵֵַַָָָָהיה



טו

עני  מּתֹוְך רּבה ּבהתמדה ּתֹורה ימיו ּכל ְְִִֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלמד

ודחק 
ג 

ּגדֹולה  נפׁש ּבמסיר ּות נפׁשֹו את מסר  הּוא  . ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

ו ׁשאל הּזה , הּיה ּודי  היה מי ּפלא אצל ֹו זה ה ּיֹום ועד  ּפעם , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאף 

אחד ואף  ה ּזה , האדם את ּפעם רא ּו אם האנׁשים את ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוחקר

אֹותֹו. ה ּכירּו לא ּכי  ה ּוא, מי  ידע  ִִִִַָֹֹלא

ואּמיג. ּכמׁשמע ֹו, ּפׁשּוטֹו ּבּבית , לחם חסר ׁשהיה ימים  היּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכי 

ואפתה קמח , ּדרְך לא ּבדר ְך לה ּׂשיג נפׁשּה את מסרה  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמֹורתי 

עצמם  את החי ּו ּובזה  עני ), לחם (מּמׁש ּפּתֹות, ּכּמה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבעצמּה

ּפעם  ּבכל  ּדר ְך לא  ּבדרְך ה ּׂשיגה ׁשהאּמא  ול ּולא ּתה, ּכֹוס ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹעם

זה את להסּביר אפׁשר ואי ּברעב , ּגֹוועין  היה  קמח , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָקצת

לחם  אפ ּלּו ּבּבית יהיה ׁשּלא ּבחּייו , זה  את עבר ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלאדם

וכּו'. ְֵָיבׁש

ּופלּפל עצּומה , ּבׂשמחה  ּתֹורה למד מ ֹורי אבי  זאת ּכל ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹעם

את  והחיה ּדבר , ׁשּום קרה  לא  ּכאּלּו ה ּלֹומדים , ּגד ֹולי  ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹעם

צרכי על  ׁשּיהיה  אחר  נס  היה  ּפעם ּבכל וכן ה ּתֹורה , עם  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעצמ ֹו

ל ֹו הי ּו הּׁשנים ׁשאּלּו אבי , ּתמיד הת ּפאר זאת ּכל  עם ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשּבת,

ה ּדחק , מּתֹוְך ּתֹורה  ללמד  יכ ֹול היה ּכי  ּבח ּייו , יפ ֹות הכי  ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָֹה ּׁשנים

ּגם  מּזה, ט ֹוב אין אׁשר  ּבּתֹורה, ּדב ּוק  וה ּמח ׁשב ּור הּלב ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאז

ׁשּׂשמּו הרצ ּפה , על וי ׁשנּו לי ׁשן, מּטֹות להם הי ּו לא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּבהתחלה

והיה התּכּסּו, קר ּוע סדין  ע ֹוד ועם  ׁשכב ּו, זה ועל  קר ּוע , ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָסדין

ז"ל מאמרם את  ּבׁשלמּות ׁשּקּים מתּפאר, מ ֹורי אבי  ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּתמיד

ו') ּפרק ּומים (אבֹות, ּתאכל , ּבּמלח ּפת - ּתֹורה  ׁשל  ּדרּכּה ּכְך : ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אׁשרי ָך כן, עֹוׂשה אּתה אם ּתי ׁשן, הארץ  ועל  ּתׁשּתה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמׂשּורה 

הּלׁשֹון: מה  מדּיק  והיה  הּבא, לע ֹולם ל ְך וט ֹוב  ה ּזה  ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָּבע ֹולם

ּתֹורה ? ׁשל  ּדרּכּה ּכְך אמר: ּכבר  הרי  כן", עֹוׂשה אּתה  ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ"אם

א ּלא  ּתֹורה , ׁשל ּדרּכּה ׁשּכְך ה ּתּנא, קאתי לדרׁשא לא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹאּלא 

נעימּות  מרּגי ׁש אּתה אז מּמׁש, ּבפעל  כן" ע ֹוׂשה אּתה  ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ"אם

נפלא, למּדן והיה הּקדֹוׁשה, הּתֹורה לּמּוד על ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹמאד

עצמֹו את ּופלּפל ּתמיד, ּבֹו רתח ּדאֹוריתא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָורּתחא

עצּומים  לֹומדים עם ּתמיד
ד 

חנן  הּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא . ְֲִִִִַַָָָָ

עם  ּכׁשהייתי עֹוד זֹוכר ׁשאני זּכרֹון, עם ְֲִִִִִִִֵֶֶָָאֹותי

ׁשּבתי  לר' לֹו ׁשהיה לּגן, אֹותי והכניסּו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָהּׂשערֹות,

ּומים  ּבצמצּום, ּפת אּלא לָך ׁשאין מאחר  ּכי ה ּתֹורה , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָידידּות

אׁשרי ָך ּדיקא אז ּכמׁשמע ֹו, ּפׁשּוט ֹו ּתׁשּכב, הארץ ועל ּתה , ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָּכֹוס

ה ּבא. לעֹולם  ל ְך וטֹוב  ה ּזה ְֶַַָָָָָָּבעֹולם

ּבירד . ההיא  ּבּתק ּופה ׁשהי ּוׁשהי ּו מפלגים, לֹומדים ּוׁשלים  ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

והיה מאד , נפלאה  ּבבקיאּות ּופֹוסקים  ּבׁש"ס  ְְְְְְְִִִִִִַָָָָֹּבקיאים 

צנּועים  והי ּו מרּודים, ענּיים היּו הם וגם לׁשֹונם, על ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָׁשגּור

ּתמיד מֹורי  אבי  והיה ּכלל, מהם ידע ּו לא ׁשהע ֹולם ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹמאד ,

ּתענּוג מּמׁש היה  ע ּמהם וה ּפל ּפּולים ה ּוּכּוחים  ּכי  ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמתּפאר,

ל ּׁשני , אחד  מוּתרים ׁשּלא ה ּלמדנים , ׁשּדרְך ואף  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּגן �עדן ,

ואחד ּגב ֹוּה, י ֹותר ּפעם מּדי  ע ֹולים ה ּקֹול ֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּוכ ׁשּמתוּכחים,

אמת, עם היה  ּבלּמּודם  ה ּוּכּוח  זאת ּכל  עם  ה ּׁשני , עם ְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמתנּגח 

ּדבר ׁשּום להם היה  ולא  מר ּודים, ענּיים הי ּו ׁשהם  מאחר  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכי 

אזי להם , לעזר  עליהם הס ּתּכלּו לא ּובני �אדם הּתֹורה , ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹרק 

לׁשמּה, ּתֹורה נקרא ׁשּזה  ּבּתֹורה , רק  היה  ּומחם חּוׁשם  ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹּכל

ׁשם  איזה  ּכי  ּכבֹוד , אֹו ּפרס ּום, א ֹו ׁשם, ּבׁשביל לֹומדים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָֹׁשּלא

היה ּומה  מהּותֹו, את  ידע  לא אחד  אף עני , ללּמדן  היה  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכבר 

לחם  חתיכת אפ ּלּו ּבּבית  ׁשאין ּבׁשעה ּכבֹוד , אֹו ּפרסּום ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיְך

ׁשכב ּתי ּכׁשע ֹוד  זֹוכר, (ואני  אחד  ליֹום עצמֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָלהחי ֹות

מריב ֹות  ׁשל  ק ֹולֹות ּבּבית ׁשמעּתי  מאז ּכבר ּתינֹוק , ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּבעריסת 

ה ּתֹורה וק ֹול ּבּתֹורה , התו ּכח ּו ׁשּתמיד  ּבבית ּגדל ּתי  וכְך ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָּבּתֹורה ,

ה ּבית). ּכתלי  ּבין נׁשמע  ְְִִֵֵַַָָָָהיה
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זֹוכר  ואני ׁשערים), ּבמאה מהּׁשטיּבלאְך ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָ(הּׁשּמׁש

ׂשמחה  והיתה ּבעמר, ּבל"ג לי ׁשעׂשּו החלק'ה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאת

ואחר�ּכְך ּכתפֹו, על עּמי רקד זקן ויהּודי מאד, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּגדֹולה

ּבית  ּבׁשכּונת ּבׁשטיּבלעְך ׁשהיה לחדר, אֹותי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהכניסּו

זֹוכר  ואני זלצמן, ּדוד ר' היה ׁשּלי הּמלּמד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל.

ׁשּבסֹוף  עד אל"ף�ּבי"ת, אֹותּיֹות אּתי ׁשּלמד  ְִִִֵֵֶֶֶַַָָאיְך

לבד  ּבּסּדּור לקרא יכלּתי ּכבר הּׁשנה
ה 

ואחר�ּכְך , ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹ

ולמדּתי  זעליג, חּיים ר' אצל ב' ּבכּתה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָנכנסּתי

אצל  ג' ּבכּתה נכנסּתי אחר�ּכְך חּמׁש, ׁשנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאצלֹו

יענקל  רּבי ּבׁשם מפרסם (ׁשהיה קלמנֹוביץ יעקב ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻר'

מלּמד 
ו 

הילדים  עם חּמׁש מּלבד למד ּכבר והּוא ,( ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ

לא ה . ּבּסּדּור, האֹותּיֹות את לח ּבר  ׁשּיכלּתי  ׁשּמאז זֹוכר, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואני 

עצמי , לבין ּביני  ּכׁשהייתי  אפּלּו מּלהתּפּלל, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָהפסק ּתי 

מעריב מנחה , ׁשחרית, ק ֹורא הייתי  ּתמיד  מהחדר, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשחזרּתי 

ּכי הּסּדּור , את ּכבר לקרא יכֹול  ׁשאני  עצ ּומה , ּבׂשמחה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּביחד ,

קטן  עדין  הייתי  ּכי  ה ּתפּלה , זמּני  ּזה מה  הבנּתי  לא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹעדין

הייתי ולכן ּתפּלֹות , הּׁשלׁש אחר לחזר  ּתמיד  רציתי  אבל ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹמאד,

העּקר מהחדר , ּכׁשחזרּתי  ערב  לעת אפּלּו אֹותם , לֹומר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרגיל

והייתי ׁשּבּסּדּור, ה ּתבֹות קריאת את ּׁשּלמדּתי  מה אׁשּכח  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּלא

ּבּסּדּור . לקרא  יכ ֹול  ּכבר ׁשאני ׂשמחה , ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹמלא

ירא ו. אי ׁש ּברסלב , חסיד ׁשלֹומנּו מאנׁשי  אחד היה  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָה ּוא

המפאר החסיד הרב אל  ודבּוק  אד ּוק  מאד  והיה  מאד , ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹוחרד 

ׁשחרית  ּבעל ר ּבֹות ׁשנים והיה ז"ל , ׁשטרינהארץ אברהם ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָר '

ואנׁשים  מאד, נפלא ק ֹורא ּבעל  היה  ה ּוא ּבמרֹון, ה ּׁשנה  ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹּבראׁש

זאת  מּלבד  מ ּדבׁש, מתֹוק היה  ׁשּלֹו ה ּקריאה  ׁשּטעם ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹמס ּפרים,

ּבׁשנה  והסּפיק רּׁש"י), למדּו לא עדין (אצלֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹנ"ְך

ּוׁשמּואל  א', ׁשמּואל ׁשֹופטים, יהֹוׁשע, לגמר ְְְְְִִֵֵַַַֹֻאחת

לי וסּפר ּבהתּבֹודדּות. מרּבה והיה  מאד , ּגדֹול  ה' ע ֹובד  ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהיה 

י ֹום  ּכל  לק ּום  ׁשּדרּכֹו מּמּנּו, ׁשּׁשמע  ׁשלֹומנּו, מאנׁשי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

ּבּתֹורה , ׁשּלֹו ה ּסדרים את לֹו והי ּו הּיֹום, אֹור קדם ׁשעֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהרּבה 

ּכל להתּפּלל ּבהתּבֹודד ּות מיחד  ׁשעּור  לֹו והיה  ְְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָֻּבהת ּבֹודד ּות,

ׁשּיצליח אצלֹו, ׁשּלמד ּתלמיד ּכל על ה ּיֹום, אֹור קדם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹי ֹום

על ה ּיֹום אֹור קדם מתּפּלל ׁשּלא ׁשּבי ֹום  אמר, ּופעם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּבלּמּודֹו,

ּבחדר , ּתּקלה  איזֹו י ֹום ּבאֹותֹו ל ֹו יׁש ותלמיד , ּתלמיד  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל

סּפר ׁשלֹומנּו מאנׁשי ואחד  ׁשּלֹומדים. מה  מבין לא  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשהּילד

יתּבר ְך, הּׁשם  אצל ּפעל ׁשּזאת ׁשּמרּגי ׁש מּמּנּו, ּפעם ׁשּׁשמע  ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלי 

זה (מּכל רעה לתרּבּות יצא לא אצלֹו, ׁשּלמד  ּתלמיד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכל 

ׁשּכל ּבחּנם לא ולכן לתלמידיו, ּכל �ּכְך מס ּור ׁשהיה  אי ְך ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹר ֹואים

ּׁשּלמד ּו). מה היטב וזכרּו ּבלּמּוד , ּכל�ּכְך הצליח ּו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה ּתלמידים

וראּו ּבביתֹו, ּפעם ׁשהי ּו ׁשלֹומנּו מאנׁשי  מּכּמה ׁשמע ּתי  ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

הּלׁשֹון: ּבזֹו ה ּספר  ּבס ֹוף ּכתּוב היה  ספרים ׁשּבהרּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאי ְך

ואמר : ענה ּזה ? מה  א ֹותֹו: ו ׁשאלּו ּכּלֹו". הּספר את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ"סּימּתי 

ואמר מאד  הזהירנּו ז"ל ׁשרּבנּו כח)הי ֹות סימן ׁשראּוי(ׂשיחֹות�הר"ן, , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

וללמד ה ּקדֹוׁשים ה ּספרים ּבכל  הע ֹולם ּבזה  ויעבר ׁשּילְך ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלאדם

זה את לק ּים  מ ׁשּתּדל  אני  אזי  מקֹום, ּבכל  ׁשּיהיה  ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּכּלם,

אני זה  על לעבר , ׁשּזכיתי  ספר ּובאיזה ּופ ׁשיטּות, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּבתמימּות

ה ּזה ה ּספר ׁשאת ׁשאדע, ּכדי ּכּלֹו", ה ּספר  את "ס ּימּתי  ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֻר ֹוׁשם:

י ּתן, מי  מתאּנח: והיה  אחר, ספר להתחיל  ועלי  ס ּימ ּתי , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכבר 

אפס ר ֹואים זה  (מּכל  ׁשּיׁש הּספרים ּכל את לעבר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאזּכה

מ  סתם קצת ׁשּזה ח ׁשב ּו ׁשּמּבחּוץ  ּגדּלתֹו, ה ּמקצת מן ּקצת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ

מרּבה והיה  מאד, ּגדל  ה ּׁשם ע ֹובד  היה  ה ּוא אבל מלּמד , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹיה ּודי 

חּייו ). ימי ּכל  ְְְְִֵַָָּבהת ּבֹודד ּות
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זֹוכר  ואני ׁשערים), ּבמאה מהּׁשטיּבלאְך ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָ(הּׁשּמׁש

ׂשמחה  והיתה ּבעמר, ּבל"ג לי ׁשעׂשּו החלק'ה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאת

ואחר�ּכְך ּכתפֹו, על עּמי רקד זקן ויהּודי מאד, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּגדֹולה

ּבית  ּבׁשכּונת ּבׁשטיּבלעְך ׁשהיה לחדר, אֹותי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהכניסּו

זֹוכר  ואני זלצמן, ּדוד ר' היה ׁשּלי הּמלּמד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל.

ׁשּבסֹוף  עד אל"ף�ּבי"ת, אֹותּיֹות אּתי ׁשּלמד  ְִִִֵֵֶֶֶַַָָאיְך

לבד  ּבּסּדּור לקרא יכלּתי ּכבר הּׁשנה
ה 

ואחר�ּכְך , ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹ

ולמדּתי  זעליג, חּיים ר' אצל ב' ּבכּתה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָנכנסּתי

אצל  ג' ּבכּתה נכנסּתי אחר�ּכְך חּמׁש, ׁשנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאצלֹו

יענקל  רּבי ּבׁשם מפרסם (ׁשהיה קלמנֹוביץ יעקב ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻר'

מלּמד 
ו 

הילדים  עם חּמׁש מּלבד למד ּכבר והּוא ,( ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ

לא ה . ּבּסּדּור, האֹותּיֹות את לח ּבר  ׁשּיכלּתי  ׁשּמאז זֹוכר, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואני 

עצמי , לבין ּביני  ּכׁשהייתי  אפּלּו מּלהתּפּלל, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָהפסק ּתי 

מעריב מנחה , ׁשחרית, ק ֹורא הייתי  ּתמיד  מהחדר, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשחזרּתי 

ּכי הּסּדּור , את ּכבר לקרא יכֹול  ׁשאני  עצ ּומה , ּבׂשמחה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּביחד ,

קטן  עדין  הייתי  ּכי  ה ּתפּלה , זמּני  ּזה מה  הבנּתי  לא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹעדין

הייתי ולכן ּתפּלֹות , הּׁשלׁש אחר לחזר  ּתמיד  רציתי  אבל ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹמאד,

העּקר מהחדר , ּכׁשחזרּתי  ערב  לעת אפּלּו אֹותם , לֹומר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרגיל

והייתי ׁשּבּסּדּור, ה ּתבֹות קריאת את ּׁשּלמדּתי  מה אׁשּכח  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּלא

ּבּסּדּור . לקרא  יכ ֹול  ּכבר ׁשאני ׂשמחה , ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹמלא

ירא ו. אי ׁש ּברסלב , חסיד ׁשלֹומנּו מאנׁשי  אחד היה  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָה ּוא

המפאר החסיד הרב אל  ודבּוק  אד ּוק  מאד  והיה  מאד , ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹוחרד 

ׁשחרית  ּבעל ר ּבֹות ׁשנים והיה ז"ל , ׁשטרינהארץ אברהם ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָר '

ואנׁשים  מאד, נפלא ק ֹורא ּבעל  היה  ה ּוא ּבמרֹון, ה ּׁשנה  ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹּבראׁש

זאת  מּלבד  מ ּדבׁש, מתֹוק היה  ׁשּלֹו ה ּקריאה  ׁשּטעם ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹמס ּפרים,

ּבׁשנה  והסּפיק רּׁש"י), למדּו לא עדין (אצלֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹנ"ְך

ּוׁשמּואל  א', ׁשמּואל ׁשֹופטים, יהֹוׁשע, לגמר ְְְְְִִֵֵַַַֹֻאחת

לי וסּפר ּבהתּבֹודדּות. מרּבה והיה  מאד , ּגדֹול  ה' ע ֹובד  ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהיה 

י ֹום  ּכל  לק ּום  ׁשּדרּכֹו מּמּנּו, ׁשּׁשמע  ׁשלֹומנּו, מאנׁשי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

ּבּתֹורה , ׁשּלֹו ה ּסדרים את לֹו והי ּו הּיֹום, אֹור קדם ׁשעֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהרּבה 

ּכל להתּפּלל ּבהתּבֹודד ּות מיחד  ׁשעּור  לֹו והיה  ְְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָֻּבהת ּבֹודד ּות,

ׁשּיצליח אצלֹו, ׁשּלמד ּתלמיד ּכל על ה ּיֹום, אֹור קדם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹי ֹום

על ה ּיֹום אֹור קדם מתּפּלל ׁשּלא ׁשּבי ֹום  אמר, ּופעם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּבלּמּודֹו,

ּבחדר , ּתּקלה  איזֹו י ֹום ּבאֹותֹו ל ֹו יׁש ותלמיד , ּתלמיד  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל

סּפר ׁשלֹומנּו מאנׁשי ואחד  ׁשּלֹומדים. מה  מבין לא  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשהּילד

יתּבר ְך, הּׁשם  אצל ּפעל ׁשּזאת ׁשּמרּגי ׁש מּמּנּו, ּפעם ׁשּׁשמע  ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלי 

זה (מּכל רעה לתרּבּות יצא לא אצלֹו, ׁשּלמד  ּתלמיד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכל 

ׁשּכל ּבחּנם לא ולכן לתלמידיו, ּכל �ּכְך מס ּור ׁשהיה  אי ְך ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹר ֹואים

ּׁשּלמד ּו). מה היטב וזכרּו ּבלּמּוד , ּכל�ּכְך הצליח ּו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה ּתלמידים

וראּו ּבביתֹו, ּפעם ׁשהי ּו ׁשלֹומנּו מאנׁשי  מּכּמה ׁשמע ּתי  ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

הּלׁשֹון: ּבזֹו ה ּספר  ּבס ֹוף ּכתּוב היה  ספרים ׁשּבהרּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאי ְך

ואמר : ענה ּזה ? מה  א ֹותֹו: ו ׁשאלּו ּכּלֹו". הּספר את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ"סּימּתי 

ואמר מאד  הזהירנּו ז"ל ׁשרּבנּו כח)הי ֹות סימן ׁשראּוי(ׂשיחֹות�הר"ן, , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

וללמד ה ּקדֹוׁשים ה ּספרים ּבכל  הע ֹולם ּבזה  ויעבר ׁשּילְך ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלאדם

זה את לק ּים  מ ׁשּתּדל  אני  אזי  מקֹום, ּבכל  ׁשּיהיה  ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּכּלם,

אני זה  על לעבר , ׁשּזכיתי  ספר ּובאיזה ּופ ׁשיטּות, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּבתמימּות

ה ּזה ה ּספר ׁשאת ׁשאדע, ּכדי ּכּלֹו", ה ּספר  את "ס ּימּתי  ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֻר ֹוׁשם:

י ּתן, מי  מתאּנח: והיה  אחר, ספר להתחיל  ועלי  ס ּימ ּתי , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכבר 

אפס ר ֹואים זה  (מּכל  ׁשּיׁש הּספרים ּכל את לעבר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאזּכה

מ  סתם קצת ׁשּזה ח ׁשב ּו ׁשּמּבחּוץ  ּגדּלתֹו, ה ּמקצת מן ּקצת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ

מרּבה והיה  מאד, ּגדל  ה ּׁשם ע ֹובד  היה  ה ּוא אבל מלּמד , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹיה ּודי 

חּייו ). ימי ּכל  ְְְְִֵַָָּבהת ּבֹודד ּות
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היה  ׁשּלֹו ההסּבר וכח ח', ּפרק א' מלכים עד ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹב',

ּכזֹו, ּבצּורה הּלּמּוד את ממחיׁש והיה ְְְְְִִִֶַַַָָָָלהפליא,

את  חי, מּמׁש ּבחּוׁש זה את ּׁשּלמד מה ּכל ְֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראּו

עם  ׁשּלֹוחם ואיְך ה ּירּדן, את ׁשעֹובר איְך ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֻיהֹוׁשע

ּופר  ּפרט ּכל את המחיׁש וכּו', וכּו', מלכים ט הל"א ְְְְְְִִִֶַָָָָ

על  ּׁשעבר מה ּכל וכן חי, מּמׁש ׁשהּוא ּכזֹו ְְֵֶֶַַַַַָָָָָּבצּורה

ועלי  חּנה על ּׁשעבר מה וכן וׁשֹופט, ׁשֹופט ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכל

וכן  עליו, ּׁשעבר מה וכל ׁשמ ּואל, ׁשּנֹולד עד ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּכהן

הּיֹום  ועד חי, היה הּכל לדוד, לׁשאּול, ּׁשּקרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֹמה

זה  את זֹוכר אני ׁשנה, ׁשּׁשים ּכמעט ּכבר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּזה

ּבאֹותּה נמצא ואני זה, את למדּתי עכׁשו ׁשרק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו

הּנביא  ּוׁשמּואל והּׁשֹופטים נּון ּבן יהֹוׁשע ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻּתקּופה

הּלּמּוד  את המחיׁש ּכי הּמלְך, ודוד הּמלְך ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָוׁשאּול

הבינּו ׁשּכּלם עד הּכלל, מן יֹוצאת ּבצּורה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻלּתלמידים

מאד. נעלה ּבאפן הּלּמּוד את ְְֲִֵֵֶֶֶַַֹֹהיטב

ב .

הערבים, עם המארעֹות להיֹות התחילּו ּכְך ְְְֲִִִִִֵַָָָָֹּבין

מארץ  אֹותם לגרׁש רצּו ׁשהּצּיֹונים ׁשמם, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיּמח

הרּבה  להיֹות התחיל ואז הּבריטים, את וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָיׂשראל,

והרחֹובֹות  ּבא, ואין יֹוצא אין — "עצר" ְְְְִֵֵֵֶָָָֹּפעמים

והערבים, הּבריטים מּפחד מּבני�אדם ריקים ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָהיּו

היּו אז ּכי יכֹולים, רק ׁשהיּו מי את ורצחּו ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשהרגּו

נגד  ׁשּלחמּו ואצ"ל, לח"י נקראֹות ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָהּכנּופּיֹות

וזה  יׂשראל, מארץ אֹותם לגרׁש ׁשרצּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהּבריטים

ימין  על ּתֹופסים היּו הם ּכי ּגדֹולים, לפחדים ְְְִִִִִִֵַַָָָָּגרם

נסּגרּו ּומּמילא יכֹולים, ׁשרק מי את ׂשמאל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹועל

עד  ללמד, הּתלמידים ּבאּו ולא ּתֹורה, ְְְְִִִֵַַַַַָָֹֹהּתלמּודי

התחילה  ואז יׂשראל. מארץ הּבריטים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיצאּו

תש"ח, ּבׁשנת ׁשמם, יּמח הערבים, עם ְְְֲִִִִִַַַָָָָָהּמלחמה

היּו ׁשהם "ּפּגזים", הּפרּועים הערבים הפּגיזּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשאז

ׁשּזה  ּפרֹופלר, אליהן מחּברֹות ׁשהיּו ּכאּלּו, ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻּפצצֹות

ּבאיזה  מתּפֹוצץ ּוכׁשהיה הּקֹול, ונׁשמע עף, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהיה

מּזה  נתּפּזרּו יהיּו, לא ׁשרק מקֹום ּבאיזה אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹקיר

המֹון  הרב, לצערנּו נהרגּו, ּומּזה רסיסים, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָאלפי

אֹו ּבּלב רסיס ּבאדם נכנס אם ּכי יׂשראל, ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָנׁשמֹות

מּזה, ּפצּועים המֹון ׁשהיּו אֹו מת, ּכבר הּוא ְְֲִִֵֶֶָָָֹּבראׁש,

"הּפּגזים" מאימת מרּתפים אל לרדת צריכים היּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואז

יׂשראל, ּבנׁשמֹות ׁשּמֹות עֹוׂשים ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָוהּפצצֹות,

לׁשער  אפׁשר אי זה ׁשהיה, והּצער הּפחד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹוגדל

אז נתקּים ּכי ּכלל, לב)(ּדברי ּולצּיר ּתׁשּכל ם "מחּוץ : ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

יֹונק  ּבתּולה, ּגם ּבחּור ּגם אימה, ּומחדרים ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָחרב,

ּגדֹולה, ּתקּופה היתה מּמילא ׂשיבה"; איׁש ְְְִִִֵֵָָָָָָעם

יֹום  ּובכל סגּור, היה הּכל ּכי ּבחדר, למדּו ְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

ׁשֹוכבים  ּופצּועים הרּוגים לצלן, רחמנא ְְְֲֲִִִִַָָָָהיּו,



כ

אפׁשר  אי זה ּכזֹו, ואימה ּפחד ּבדמיהם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומתּבֹוססים

היה  ּבנין ּכל ּומּתחת זה, עם ׁשחי מי רק ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָלהסּביר,

מׁשּפחֹות, המֹון לׁשם ׁשּנכנסּו נֹוׁשן, יׁשן ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָמרּתף

ּומחמת  יּנזקּו, ׁשּלא ּפחד ּוברב ּבחׁשְך, יׁשנּו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹוׁשם

מאד  ונראה סמּוְך הּגבּול על ּגרים היינּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹׁשאנחנּו

יכלת, לֹו ׁשהיתה מי ולכן הּירדנים, חּילי לגיֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאל

העיר. ּבמרּכז לפנים יֹותר נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָָהיה

ג .

אף  הּוא (ׁשאּגב, לאבי עזר ְְִֶַַַַַָָָָוהּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא

ואף  ולמד, ּבחדרֹו יׁשב אּלא לּמרּתף, ירד לא ְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֹּפעם

להם  היּו הּירדנים ּכי ּבחדר, לׁשבת ּפחד ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיה

הּפצצֹות  ׁשּכל  מ ּמה יֹותר המיתּו ׁשהם ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצּלפים,

והיה  ׁשּזז, ראּו ׁשרק מי ּכל על יֹורים היּו ּכי ְְִִִֶֶַַָָָָָָָהרגּו,

רצה  לא זאת ּכל עם מהם, להתחּבא מאד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹקׁשה

ׁשּירד  ׁשכנים ּוׁשאר מֹורתי אּמי להפצרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלׁשמע

ולמד, יׁשב והּוא חּייו, על מרחפת סּכנה ּכי ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלּמרּתף,

אחת  ׁשּפעם עד עליו, ּתׁשמר ׁשהּתֹורה ְְִֶֶַַַַַַַָָָָֹואמר,

נס  והיה ּביתנּו, לדלת סמּוְך "ּפּגז" ּפצצת ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָחדרה

ׁשכחה  מֹורתי  אּמי ׁשעה לפני ׁשּבדּיּוק נס, ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָּבתֹוְך

והּפצצה  מהּבֹור, ׁשּׁשאבה מים ּדלי הּדלת יד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל

ּובמקֹום  הּדלי, ּתֹוְך אל הּדלת, לת ֹוְך ּבמקֹום ְְְְְִִִֶֶֶַַָָנפלה

לצאת  התחיל אְך אֹותּה, ּכּבּו הּמים ְְְִִִִִֵֵַַַָָלהתּפֹוצץ,

הּדירה, ּתֹוְך אל וחדר מאד, ּגדֹול עׁשן ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹמהּפצצה

ׁשּנכנס  העׁשן מרב להחנק יכֹולים היּו ׁשּכמעט ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעד

ּגדל  ּומחמת מ ֹורי, אבי נחנק לא נפלא ּובנס ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבּדירה,

ּתכף�ּומּיד  מכרח היה חדרֹו, לתֹוְך ׁשּנכנס ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהעׁשן,

יׁשן הּוא ּגם מאז וכְך מּׁשם, אבל לברח ּבּמרּתף, ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

היה  ּבּמרּתף ּכי ּתֹורה, מּבּטּול ּגדֹול צער לֹו ְִִִֵַַַַָָָָָָהיה

ערּבּוביה  ׁשם ׁשהיתה וטף, נׁשים מאנׁשים, ּגדֹול ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָרעׁש

ּברח  הּוא נׁשקט, ּכׁשרק ּתכף�ּומּיד ולכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולה,

ּפּקּוח  ׁשל ענין היה (ׁשּזה הּדירה, אל וחזר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהּמרּתף

אֹותֹו ּומנעּו ּבּמרּתף, ליׁשן צריְך ּכׁשהיה ואז ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹנפׁש),

ּׁשּיעבר, מה עליו ׁשּיעבר ּבדעּתֹו, נסּכם ּתֹורה, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹמּללמד

יכֹול  היה לא הּוא ּובּדירה ייׁשן, לא הּוא ְִִֵַַַַָָָָֹֹּבּמרּתף

הּקדֹוׁש�  עזרֹו ולכן נפׁשֹות, סּכנת מחמת ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָלהּׁשאר,

העיר. למרּכז נכנס ׁשהיא ׁשהחליט ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָּברּוְך�הּוא,

ד.

להתאכסן  עזרֹו ואחד וגן, ּבית לׁשכּונת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּובא

ּגלזר", "ּפנסיֹון נקרא ׁשהיה קטן, מלֹון ּבית ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבאיזה

זאת  ּכל עם מאד, יקר והיה ּכסף, ׁשעלה ְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹֹואף

את  לֹו ׁשּלם ׁשאחד נס, לֹו עׂשה ִֵֵֶֶֶַָָָָָהּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא



כי

אפׁשר  אי זה ּכזֹו, ואימה ּפחד ּבדמיהם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומתּבֹוססים

היה  ּבנין ּכל ּומּתחת זה, עם ׁשחי מי רק ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָלהסּביר,

מׁשּפחֹות, המֹון לׁשם ׁשּנכנסּו נֹוׁשן, יׁשן ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָמרּתף

ּומחמת  יּנזקּו, ׁשּלא ּפחד ּוברב ּבחׁשְך, יׁשנּו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹוׁשם

מאד  ונראה סמּוְך הּגבּול על ּגרים היינּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹׁשאנחנּו

יכלת, לֹו ׁשהיתה מי ולכן הּירדנים, חּילי לגיֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאל

העיר. ּבמרּכז לפנים יֹותר נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָָהיה

ג .

אף  הּוא (ׁשאּגב, לאבי עזר ְְִֶַַַַַָָָָוהּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא

ואף  ולמד, ּבחדרֹו יׁשב אּלא לּמרּתף, ירד לא ְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֹּפעם

להם  היּו הּירדנים ּכי ּבחדר, לׁשבת ּפחד ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיה

הּפצצֹות  ׁשּכל  מ ּמה יֹותר המיתּו ׁשהם ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצּלפים,

והיה  ׁשּזז, ראּו ׁשרק מי ּכל על יֹורים היּו ּכי ְְִִִֶֶַַָָָָָָָהרגּו,

רצה  לא זאת ּכל עם מהם, להתחּבא מאד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹקׁשה

ׁשּירד  ׁשכנים ּוׁשאר מֹורתי אּמי להפצרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלׁשמע

ולמד, יׁשב והּוא חּייו, על מרחפת סּכנה ּכי ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלּמרּתף,

אחת  ׁשּפעם עד עליו, ּתׁשמר ׁשהּתֹורה ְְִֶֶַַַַַַַָָָָֹואמר,

נס  והיה ּביתנּו, לדלת סמּוְך "ּפּגז" ּפצצת ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָחדרה

ׁשכחה  מֹורתי  אּמי ׁשעה לפני ׁשּבדּיּוק נס, ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָּבתֹוְך

והּפצצה  מהּבֹור, ׁשּׁשאבה מים ּדלי הּדלת יד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל

ּובמקֹום  הּדלי, ּתֹוְך אל הּדלת, לת ֹוְך ּבמקֹום ְְְְְִִִֶֶֶַַָָנפלה

לצאת  התחיל אְך אֹותּה, ּכּבּו הּמים ְְְִִִִִֵֵַַַָָלהתּפֹוצץ,

הּדירה, ּתֹוְך אל וחדר מאד, ּגדֹול עׁשן ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹמהּפצצה

ׁשּנכנס  העׁשן מרב להחנק יכֹולים היּו ׁשּכמעט ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעד

ּגדל  ּומחמת מ ֹורי, אבי נחנק לא נפלא ּובנס ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבּדירה,

ּתכף�ּומּיד  מכרח היה חדרֹו, לתֹוְך ׁשּנכנס ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהעׁשן,

יׁשן הּוא ּגם מאז וכְך מּׁשם, אבל לברח ּבּמרּתף, ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

היה  ּבּמרּתף ּכי ּתֹורה, מּבּטּול ּגדֹול צער לֹו ְִִִֵַַַַָָָָָָהיה

ערּבּוביה  ׁשם ׁשהיתה וטף, נׁשים מאנׁשים, ּגדֹול ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָרעׁש

ּברח  הּוא נׁשקט, ּכׁשרק ּתכף�ּומּיד ולכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולה,

ּפּקּוח  ׁשל ענין היה (ׁשּזה הּדירה, אל וחזר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהּמרּתף

אֹותֹו ּומנעּו ּבּמרּתף, ליׁשן צריְך ּכׁשהיה ואז ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹנפׁש),

ּׁשּיעבר, מה עליו ׁשּיעבר ּבדעּתֹו, נסּכם ּתֹורה, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹמּללמד

יכֹול  היה לא הּוא ּובּדירה ייׁשן, לא הּוא ְִִֵַַַַָָָָֹֹּבּמרּתף

הּקדֹוׁש�  עזרֹו ולכן נפׁשֹות, סּכנת מחמת ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָלהּׁשאר,

העיר. למרּכז נכנס ׁשהיא ׁשהחליט ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָּברּוְך�הּוא,

ד.

להתאכסן  עזרֹו ואחד וגן, ּבית לׁשכּונת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּובא

ּגלזר", "ּפנסיֹון נקרא ׁשהיה קטן, מלֹון ּבית ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבאיזה

זאת  ּכל עם מאד, יקר והיה ּכסף, ׁשעלה ְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹֹואף

את  לֹו ׁשּלם ׁשאחד נס, לֹו עׂשה ִֵֵֶֶֶַָָָָָהּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא



כי

מתאכסן  היה ּכבר וׁשם ּדירה, והּׂשכר ההֹוצאֹות ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ּתגן  זכּותֹו מּסלֹונים, חּיים מרּדכי רּבי  הּקדֹוׁש ְְְֳִִִִֵַַַַַָָָָהרב

והייתי  הראׁשֹונה, ּבּפעם אֹותֹו ראיתי (אז ְִִִִִֵַַַָָָָָָעלינּו

הנהגֹותיו  את  וראיתי ׁשמ ֹונה, ּבגיל הּכל ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּבסְך

ּגדֹולה  ּבהתמדה הּיֹום ּכל ׁשּלמד איְך ְְְְֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשֹות,

הּקדֹוׁשה  עבֹודתֹו את היטב זֹוכר אני וכן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָֹמאד,

איְך זֹוכר אני הּיֹום ועד יתּברְך, הּׁשם ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָעבֹודת

להבה, אׁש מּמׁש והיה יתרה, ּבקדּׁשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהתנהג

ּובהׁשּתֹוקקּות  עצּומה ּבדבקּות הר ּבה יֹוׁשב ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָוהיה

יתּברְך). אליו ְִֵַַָָָעּזה

ה.

ר' הּצּדיק הרב ׁשם להתאכסן ּבא ְְְְִִֵַַַַַַָָָָואחר�ּכְך

חתנֹו ׁשהיה עלינּו, ּתגן זכּותֹו קאהן, יצחק ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָאברהם

זי"ע  ראטה אהרן ר' הּקדֹוׁש הרב ׁשל
ז 

היה  והּוא , ְֲֶֶַַַָָָָָֹ

ּגדל  את ראיתי זאת ּכל עם לימים, צעיר ְִִִִִֶֶָָָָֹֹעֹוד

הרּבהז. לרא ֹות זכיתי  זי "ע  ראטה  אהרן ר ּבי  ה ּקדֹוׁש הרב ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאת

ּבכל ׁשהלְך אי ְך זֹוכר ואני  ּבׁשכנּות, ּגר הייתי ּכי  ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפעמים,

טהרה מקוה ּבעצמֹו ׁשּבנה  עד  אּונגרין, ּבב ּתי  ל ּמקוה  ְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָי ֹום

ּבּמקוה , צניעּות על הק ּפיד מאד  ה ּוא  ּכי  מדרׁשֹו, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹּתחת

הׁשּתּדל ותמיד ּבּמקוה , ׁשּמד ּברים אדם ּבני  על  מֹוחה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהיה

אנׁשים  ּוכ ׁשּׁשמע  אנׁשים, הרּבה ּבֹו היּו ׁשּלא לּמקוה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹללכת

עצּומה  וטרחה ּביגיעה יתּברְך, הּׁשם ּבעבֹודת ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָעבֹודתֹו

חסידי  אליו ּבאים לפעם מּפעם והיּו הּתפ ּלה, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבעת

ׂשיחת  יתּברְך הּׁשם ּבעבֹודת יחד מדּברים והיּו ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָחמיו,

לעבֹו לּבם את ּומלהב מעֹוררם והיה דת חברים, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ

מאד. מחּזקים מּמּנּו ׁשּיצאּו עד  יתּברְך, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּׁשם

להּכיר, ׁשּזכיתי האּלּו מהּצּדיקים ּדּברי ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּומּדי

הּקדֹוׁשה  צּורתֹו את היטב אני ׁשּזֹוכר ּגם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָאזּכיר

צבי  יֹוסף רּבי האּדיר הּגאֹון הּצּדיק, הרב ְִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשל

היה  מֹורי אבי ּכי עלינּו, ּתגן זכּותֹו ְְְִִִִִֵֵָָָָָּדּוׁשינסקי,

ּביניהם  ׁשֹורה והיתה ׁשּבת, ליל ּבכל  אצלֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמתּפּלל

חקּוקֹות  עדין הּקדֹוׁשֹות ּפניו וגם מאד, ּגדֹולה ְְְְֲֲֲִַַַַָָָָֹאהבה

לבבי  ּבתֹוְך
ח 
. ְְִָ

זֹוכר ואני  וכ ּו', נּו" "נ ּו צ ֹועק : היה ּבּמקוה , ּביניהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמד ּברים 

וכן  לבבי, ּבתֹוְך חקּוקה  ה ּקד ֹוׁשה  וצ ּורתֹו עכׁשו , עד  זה  ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָאת

ּכל עם ׁשהתּפּלל ּבעת מדרׁשֹו לבית ּבאתי  ּפעמים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכּמה

צֹועק היה  זאת  ּכל עם מאד, ּכח  חל ּוׁש ׁשהיה ואף ְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹֹה ּכחֹות,

ּולׁשער לתאר אפ ׁשר ׁשאי  ּכזֹו, ּבהתלהבּות ּומת ּפּלל רם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבק ֹול

ּבסבר מדּבר היה  ּבני �אדם, עם  ּכׁשּדּבר  זאת ּכל  עם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּכלל ,

ּבעיני ּכאׁשר אליו, ׁשּבא למי  ּפניו  את ּומאיר יפ ֹות, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפנים

ה ּקדֹוׁשים. ּפניו  ּבמאֹור רח ֹוקים ׁשּקרב אי ְך זה, ּדבר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָראיתי 

ה ּסּכֹות ח . חג ּבערב ׁשהיתה ׁשּלֹו, הּלויה את היטב אני  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוזֹוכר

ּבאמצע אז היה  ּכי וואלְך, ּבית�ח ֹולים ּבחצר  ונקּבר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָתש"ט ,

ְִַָָהּמלחמה .



כג

מתאכסן  היה ּכבר וׁשם ּדירה, והּׂשכר ההֹוצאֹות ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ּתגן  זכּותֹו מּסלֹונים, חּיים מרּדכי רּבי  הּקדֹוׁש ְְְֳִִִִֵַַַַַָָָָהרב

והייתי  הראׁשֹונה, ּבּפעם אֹותֹו ראיתי (אז ְִִִִִֵַַַָָָָָָעלינּו

הנהגֹותיו  את  וראיתי ׁשמ ֹונה, ּבגיל הּכל ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּבסְך

ּגדֹולה  ּבהתמדה הּיֹום ּכל ׁשּלמד איְך ְְְְֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשֹות,

הּקדֹוׁשה  עבֹודתֹו את היטב זֹוכר אני וכן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָֹמאד,

איְך זֹוכר אני הּיֹום ועד יתּברְך, הּׁשם ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָעבֹודת

להבה, אׁש מּמׁש והיה יתרה, ּבקדּׁשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהתנהג

ּובהׁשּתֹוקקּות  עצּומה ּבדבקּות הר ּבה יֹוׁשב ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָוהיה

יתּברְך). אליו ְִֵַַָָָעּזה

ה.

ר' הּצּדיק הרב ׁשם להתאכסן ּבא ְְְְִִֵַַַַַַָָָָואחר�ּכְך

חתנֹו ׁשהיה עלינּו, ּתגן זכּותֹו קאהן, יצחק ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָאברהם

זי"ע  ראטה אהרן ר' הּקדֹוׁש הרב ׁשל
ז 

היה  והּוא , ְֲֶֶַַַָָָָָֹ

ּגדל  את ראיתי זאת ּכל עם לימים, צעיר ְִִִִִֶֶָָָָֹֹעֹוד

הרּבהז. לרא ֹות זכיתי  זי "ע  ראטה  אהרן ר ּבי  ה ּקדֹוׁש הרב ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאת

ּבכל ׁשהלְך אי ְך זֹוכר ואני  ּבׁשכנּות, ּגר הייתי ּכי  ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפעמים,

טהרה מקוה ּבעצמֹו ׁשּבנה  עד  אּונגרין, ּבב ּתי  ל ּמקוה  ְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָי ֹום

ּבּמקוה , צניעּות על הק ּפיד מאד  ה ּוא  ּכי  מדרׁשֹו, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹּתחת

הׁשּתּדל ותמיד ּבּמקוה , ׁשּמד ּברים אדם ּבני  על  מֹוחה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהיה

אנׁשים  ּוכ ׁשּׁשמע  אנׁשים, הרּבה ּבֹו היּו ׁשּלא לּמקוה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹללכת

עצּומה  וטרחה ּביגיעה יתּברְך, הּׁשם ּבעבֹודת ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָעבֹודתֹו

חסידי  אליו ּבאים לפעם מּפעם והיּו הּתפ ּלה, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבעת

ׂשיחת  יתּברְך הּׁשם ּבעבֹודת יחד מדּברים והיּו ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָחמיו,

לעבֹו לּבם את ּומלהב מעֹוררם והיה דת חברים, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ

מאד. מחּזקים מּמּנּו ׁשּיצאּו עד  יתּברְך, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּׁשם

להּכיר, ׁשּזכיתי האּלּו מהּצּדיקים ּדּברי ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּומּדי

הּקדֹוׁשה  צּורתֹו את היטב אני ׁשּזֹוכר ּגם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָאזּכיר

צבי  יֹוסף רּבי האּדיר הּגאֹון הּצּדיק, הרב ְִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשל

היה  מֹורי אבי ּכי עלינּו, ּתגן זכּותֹו ְְְִִִִִֵֵָָָָָּדּוׁשינסקי,

ּביניהם  ׁשֹורה והיתה ׁשּבת, ליל ּבכל  אצלֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמתּפּלל

חקּוקֹות  עדין הּקדֹוׁשֹות ּפניו וגם מאד, ּגדֹולה ְְְְֲֲֲִַַַַָָָָֹאהבה

לבבי  ּבתֹוְך
ח 
. ְְִָ

זֹוכר ואני  וכ ּו', נּו" "נ ּו צ ֹועק : היה ּבּמקוה , ּביניהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמד ּברים 

וכן  לבבי, ּבתֹוְך חקּוקה  ה ּקד ֹוׁשה  וצ ּורתֹו עכׁשו , עד  זה  ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָאת

ּכל עם ׁשהתּפּלל ּבעת מדרׁשֹו לבית ּבאתי  ּפעמים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכּמה

צֹועק היה  זאת  ּכל עם מאד, ּכח  חל ּוׁש ׁשהיה ואף ְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹֹה ּכחֹות,

ּולׁשער לתאר אפ ׁשר ׁשאי  ּכזֹו, ּבהתלהבּות ּומת ּפּלל רם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבק ֹול

ּבסבר מדּבר היה  ּבני �אדם, עם  ּכׁשּדּבר  זאת ּכל  עם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּכלל ,

ּבעיני ּכאׁשר אליו, ׁשּבא למי  ּפניו  את ּומאיר יפ ֹות, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפנים

ה ּקדֹוׁשים. ּפניו  ּבמאֹור רח ֹוקים ׁשּקרב אי ְך זה, ּדבר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָראיתי 

ה ּסּכֹות ח . חג ּבערב ׁשהיתה ׁשּלֹו, הּלויה את היטב אני  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוזֹוכר

ּבאמצע אז היה  ּכי וואלְך, ּבית�ח ֹולים ּבחצר  ונקּבר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָתש"ט ,

ְִַָָהּמלחמה .



כד

ו.

ּבׁשכּונת  הּמלחמה ּבעת ּגרים ׁשהיינּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּומאחר

ּבתלמּוד�ּתֹורה  מֹורי אבי אֹותי הכניס אזי וגן, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָּבית

עד  למדּתי וׁשם יהּודה, ּבמחנה ׁשהיה חּיים, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָעץ

היה  ּוׁשּתים�עׂשרה אחת�עׂשרה ּבגיל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבר�מצוה,

לברכה, זכרֹונֹו יּודלויטׁש, ׁשּבתי ר' ׁשּלי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּמלּמד

ּבעֹולם, נתּפרסם ׁשנים ואחר צעיר, אברְך אז ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשהיה

מרּגלּיֹות, מפיק ּפה היה ּכי מירּוׁשלים, ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהּמּגיד

אהב  ילדים, ראׁשֹון ּבזּוּוג אז לֹו היה ׁשּלא ְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּומאחר

המֹון  לנּו מסּפר והיה ילדים, ּכמֹו הּתלמידים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאת

יתּברְך, אליו לבבנּו את ּומלהב צּדיקים, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָסּפּורי

ּבאה  הּכּתה ּכל היתה הּסעּדה אחר  ׁשּבת ּבכל ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָֻוכן

ועל  לטּיל, ּכלל ּבדרְך אֹותנּו לקח והּוא ּביתֹו, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָאל

ׁשליׁשית  ּובסעּדה סּפּורים, המֹון לנּו סּפר ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻהּדרְך

אל  הּכּתה ּכל עם מברכים ׁשּבת ּבכל הֹולְך ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהיה

עלינּו, ּתגן זכּותֹו מּבעלז, אהרן רּבי הּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהרב

הּתלמידים  לכל ׁשּיחּלק ׁשירים, לֹו נֹותן והיה
ט 
. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

עלינּו,ט . ּתגן זכּותֹו מּבעלז, אהרן רּבי  הּקד ֹוׁש הרב  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאצל

רגיל ׁשהיה מֹורי , אבי  עם ּפעמים הר ּבה  להי ֹות ְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָָזכיתי

ּבּקיץ ׁשֹוהה  ּוכ ׁשהיה  ּבתל�אביב , ּגר  ּכׁשהיה ּגם אליו  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלנסע

אף רגלי, ּבׁשּבת אליו  לילְך רגיל מֹורי  אבי  היה  ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבירּוׁשלים,

לראֹות  זכיתי אז מאד, מקרב ֹו והיה מאד , רח ֹוק  ּגר ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָֹֹׁשהיה 

עליו ׁשהסּתּכל ּומי  ּפלאֹות , הרּבה אצל ֹו וראיתי  מּקרֹוב , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותֹו

ז .

צּדיקים, סּפּורי המֹון לתלמידיו ׁשּסּפר ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּומאז

מּצּדיקים, מעׂשּיֹות סּפּורי לי לקנֹות אבי את ְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָּבּקׁשּתי

מעׂשּיֹות  סּפּורי ספרים, המֹון וקראתי עׂשה, ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָוכן

א. קׁשיֹות: ׁשּתי קׁשה לי היה ותמיד צּדיקים. ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻׁשל

יתּבר  אצלֹו וכי צּדיקים? להיֹות זכּו אּלּו רק ְךלּמה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשעלּו מּצּדיקים ׁשּמסּפר ּזה מה ב. ואיפה? ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאיפה

ּכזה? ּדבר ּׁשּיְך מה וכּו', ּׁשראּו מה וראּו ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָלּׁשמים

יכֹול  הּוא איְך העֹולם, ּבזה נמצא הּוא אדם ְְֲִֵֵֶָָָָָָהרי

ּוׁשּתי  לימים, צעיר אז והייתי ּבּׁשמים? ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָלהיֹות

ּכי  ׁשנים, ּכּמה אֹותי מבלּבלֹות היּו האּלּו ְְְְִִִֵַַַָָָָֻהּקׁשיֹות

ׁשני  את הּקטן ּבׂשכלי להבין מאד לי קׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהיה

יתּברְך, אצלֹו יׁש ּפנים מּׂשא וכי א. האּלּו: ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּדברים

וכן  ב. הּצּדיקים? יהיּו ׁשהם ּבחר אּלּו את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּדוקא

לּׁשמים? לעלֹות יכֹולים ְֲִִֵַַַָאיְך

היהע ּכי  מלאְך, א ּלא ּבן � אדם, אינֹו ׁשּזה  ראה אמת, עין ם ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

יכ ֹולים  לא וזה הרּגׁשֹותיו , ּכל  ּבבּטּול  יתּבר ְך ּבֹו לגמרי  ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּדבּוק 

אֹותֹו. ראה ׁשּלא לאדם  ְְְִֶַָָָָֹלהס ּביר 

מ ּסאטמאר , י ֹואל  רּבי  הּקד ֹוׁש הרב  אצל הרּבה להי ֹות זכיתי  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּגם

מּׁשּני ּכׁשּנּצֹול  י ׂשראל  לארץ ּבֹוא ֹו מאז  עלינּו, ּתגן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָזכ ּותֹו

ה ּזה הּקד ֹוׁש ה ּצּדיק ּכי  לארצ ֹות�ה ּברית , ׁשּנסע  עד  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהרׁשעים,

אז, ׁשּיסד ּבי ׁשיבה י ׁשיבה, ראׁש להי ֹות מֹורי  אבי  את ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹמּנה 



כה

ו.

ּבׁשכּונת  הּמלחמה ּבעת ּגרים ׁשהיינּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּומאחר

ּבתלמּוד�ּתֹורה  מֹורי אבי אֹותי הכניס אזי וגן, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָּבית

עד  למדּתי וׁשם יהּודה, ּבמחנה ׁשהיה חּיים, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָעץ

היה  ּוׁשּתים�עׂשרה אחת�עׂשרה ּבגיל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבר�מצוה,

לברכה, זכרֹונֹו יּודלויטׁש, ׁשּבתי ר' ׁשּלי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּמלּמד

ּבעֹולם, נתּפרסם ׁשנים ואחר צעיר, אברְך אז ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשהיה

מרּגלּיֹות, מפיק ּפה היה ּכי מירּוׁשלים, ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהּמּגיד

אהב  ילדים, ראׁשֹון ּבזּוּוג אז לֹו היה ׁשּלא ְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּומאחר

המֹון  לנּו מסּפר והיה ילדים, ּכמֹו הּתלמידים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאת

יתּברְך, אליו לבבנּו את ּומלהב צּדיקים, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָסּפּורי

ּבאה  הּכּתה ּכל היתה הּסעּדה אחר  ׁשּבת ּבכל ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָֻוכן

ועל  לטּיל, ּכלל ּבדרְך אֹותנּו לקח והּוא ּביתֹו, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָאל

ׁשליׁשית  ּובסעּדה סּפּורים, המֹון לנּו סּפר ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻהּדרְך

אל  הּכּתה ּכל עם מברכים ׁשּבת ּבכל הֹולְך ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהיה

עלינּו, ּתגן זכּותֹו מּבעלז, אהרן רּבי הּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהרב

הּתלמידים  לכל ׁשּיחּלק ׁשירים, לֹו נֹותן והיה
ט 
. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

עלינּו,ט . ּתגן זכּותֹו מּבעלז, אהרן רּבי  הּקד ֹוׁש הרב  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאצל

רגיל ׁשהיה מֹורי , אבי  עם ּפעמים הר ּבה  להי ֹות ְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָָזכיתי

ּבּקיץ ׁשֹוהה  ּוכ ׁשהיה  ּבתל�אביב , ּגר  ּכׁשהיה ּגם אליו  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלנסע

אף רגלי, ּבׁשּבת אליו  לילְך רגיל מֹורי  אבי  היה  ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבירּוׁשלים,

לראֹות  זכיתי אז מאד, מקרב ֹו והיה מאד , רח ֹוק  ּגר ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָֹֹׁשהיה 

עליו ׁשהסּתּכל ּומי  ּפלאֹות , הרּבה אצל ֹו וראיתי  מּקרֹוב , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותֹו

ז .

צּדיקים, סּפּורי המֹון לתלמידיו ׁשּסּפר ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּומאז

מּצּדיקים, מעׂשּיֹות סּפּורי לי לקנֹות אבי את ְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָּבּקׁשּתי

מעׂשּיֹות  סּפּורי ספרים, המֹון וקראתי עׂשה, ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָוכן

א. קׁשיֹות: ׁשּתי קׁשה לי היה ותמיד צּדיקים. ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻׁשל

יתּבר  אצלֹו וכי צּדיקים? להיֹות זכּו אּלּו רק ְךלּמה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשעלּו מּצּדיקים ׁשּמסּפר ּזה מה ב. ואיפה? ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאיפה

ּכזה? ּדבר ּׁשּיְך מה וכּו', ּׁשראּו מה וראּו ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָלּׁשמים

יכֹול  הּוא איְך העֹולם, ּבזה נמצא הּוא אדם ְְֲִֵֵֶָָָָָָהרי

ּוׁשּתי  לימים, צעיר אז והייתי ּבּׁשמים? ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָלהיֹות

ּכי  ׁשנים, ּכּמה אֹותי מבלּבלֹות היּו האּלּו ְְְְִִִֵַַַָָָָֻהּקׁשיֹות

ׁשני  את הּקטן ּבׂשכלי להבין מאד לי קׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהיה

יתּברְך, אצלֹו יׁש ּפנים מּׂשא וכי א. האּלּו: ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּדברים

וכן  ב. הּצּדיקים? יהיּו ׁשהם ּבחר אּלּו את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּדוקא

לּׁשמים? לעלֹות יכֹולים ְֲִִֵַַַָאיְך

היהע ּכי  מלאְך, א ּלא ּבן � אדם, אינֹו ׁשּזה  ראה אמת, עין ם ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

יכ ֹולים  לא וזה הרּגׁשֹותיו , ּכל  ּבבּטּול  יתּבר ְך ּבֹו לגמרי  ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּדבּוק 

אֹותֹו. ראה ׁשּלא לאדם  ְְְִֶַָָָָֹלהס ּביר 

מ ּסאטמאר , י ֹואל  רּבי  הּקד ֹוׁש הרב  אצל הרּבה להי ֹות זכיתי  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּגם

מּׁשּני ּכׁשּנּצֹול  י ׂשראל  לארץ ּבֹוא ֹו מאז  עלינּו, ּתגן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָזכ ּותֹו

ה ּזה הּקד ֹוׁש ה ּצּדיק ּכי  לארצ ֹות�ה ּברית , ׁשּנסע  עד  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהרׁשעים,

אז, ׁשּיסד ּבי ׁשיבה י ׁשיבה, ראׁש להי ֹות מֹורי  אבי  את ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹמּנה 



כו

ח .

ּתֹורה, ּבּתלמּוד ׁשּלמדּתי ּבּתקּופה אז, היה ְְְִֶַַַַַָָָָָָּגם

אצלֹו, קניתי ואני לילדים, ממּתּקים מֹוכר ׁשהיה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזקן

אחר�ּכְך וחּלקּתי להּנֹותֹו, ורציתי עליו, רחמּתי ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָּכי

הּוא  אחד יֹום והּנה ענּיים. לילדים הּממּתּקים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָאת

וכאב  מּתׁשעים, למעלה ּבגיל היה ּכבר והּוא ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָנפטר,

מאד  ורציתי ׁשּנפטר, הּזה הּיהּודי על מאד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֹלי

והייתי  להלויה, הלכּתי ולכן אּתֹו, עֹוׂשים מה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלראֹות

מנין  אפּלּו לֹו היה ולא ׁשמֹונה, ּבגיל הּכל סְך ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹאז

עּמֹו, התעּסקּו קּדיׁשא מהחברא ּכּמה רק  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָלהלויה,

ּפחדּו ואנׁשים הּמלחמה, ּבאמצע היה אז ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָּכי

לדעת  ּתׁשּוקתי מרב ואני הרחֹובֹות, על ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹלהסּתֹובב

הּבית  עד ללּוֹותֹו הלכּתי הּנפטר, עם עֹוׂשים ְְְִִִִֵַַַַַָָָמה

ׁשחפרּו קּדיׁשא מחברה ּכּמה רק ׁשם והיּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעלמין,

אין  וצעקּו: אֹותי, ּגרׁשּו ּפעם ּובכל עבּורֹו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָקבר

ּומחמת  חזרּתי, ׁשּוב ואני ּפה, ּלעׂשֹות מה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹלילד

היה  ּכי קבר, ּבזריזּות ּבלחּפר עסּוקים היּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשהם

ׁשאסּתּלק  אבנים עלי זרקּו אזי הּמלחמה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבאמצע

נפטר, ׁשל קב ּורה יראה ׁשּילד  רצ ּו לא ּכי ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹמּׁשם,

קראלי , ּבעיר ּבחרּותֹו ּבעת ּתלמידֹו היה  מֹורי  ׁשאבי  ּגם , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּומה 

ּכּבד ֹו ה ּקד ֹוׁש והּוא אליו , ק ׁשּור מאד  מ ֹורי אבי היה ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹולכן

עדין  ּכׁשהייתי  ּבלבבי חקּוקה  היה  ּכבר ה ּקדֹוׁשה  וצּורתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹמאד ,

מאד . צעיר ְְִִָֹּבגיל 

התיאׁשּו והם חזרּתי. ּתמיד עקׁשנּותי ּברב ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹואני

ּתֹוְך אל הּגּוף את ׁשּמכניסים איְך וראיתי ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָמּמּני,

ׁשּפחדּתי  ּומחמת עפר, עם אֹותֹו ּומכּסים ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּקבר

להם, צּיּתי ׁשּלא לי ירּביצּו קּדיׁשא חברא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאנׁשי

ּברחּתי. אֹותֹו ׁשּקברּו אחר ְְֲִֶַַַַָָאזי

ט .

הי  ּבי נכנס אדם,ּומאז ׁשל ּסֹופֹו מה היטב טב ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

האדמה, ּתחת אֹותֹו קֹוברים והּנה נפטר , הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהּנה

הּמת, הלוית מצות לקּים ּתׁשּוקה ּבי נכנסה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָּומאז

לויה, ראיתי ׁשרק מתי צעיר, ּבגיל ׁשהייתי ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָואף

הּמיתה, יֹום זכרֹון ּבי הכניס וזה ללּוֹות, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָהלכּתי

להיֹות  ׁשהֹולכת וׁשמעּתי אחת�עׂשרה, ּבגיל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּובהיֹותי

מאד  הּטהרה, את לֹו עֹוׂשים עּתה לעת אְך ְְְֳִֵֶַַַָָָָָֹלויה,

על  טּפסּתי אזי טהרה, ּזֹו מה לראֹות ְְֲֳִִִִִַַַַָָָרציתי

איְך וראיתי והסּתּכל ּתי, הּמקוה, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָהחּלֹון

יֹום  זכרֹון יֹותר ּבי  נכנס ּומאז נפטר, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָׁשמטּבילים

יכֹול  ׁשּלא איְך עיני, ּבמֹו נפטר ראיתי ּכי ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּמיתה,

צריְך האדם אׁשר ּבדעּתי, נחקק אז ּוכבר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָלזּוז,

ּתׁשּוקה  ּבי הכניס וזה מּזה, להתחּמק ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָלמּות,

הּׁשם. לעבֹודת ְֲֵַַַֹמאד



כז

ח .

ּתֹורה, ּבּתלמּוד ׁשּלמדּתי ּבּתקּופה אז, היה ְְְִֶַַַַַָָָָָָּגם

אצלֹו, קניתי ואני לילדים, ממּתּקים מֹוכר ׁשהיה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזקן

אחר�ּכְך וחּלקּתי להּנֹותֹו, ורציתי עליו, רחמּתי ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָּכי

הּוא  אחד יֹום והּנה ענּיים. לילדים הּממּתּקים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָאת

וכאב  מּתׁשעים, למעלה ּבגיל היה ּכבר והּוא ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָנפטר,

מאד  ורציתי ׁשּנפטר, הּזה הּיהּודי על מאד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֹלי

והייתי  להלויה, הלכּתי ולכן אּתֹו, עֹוׂשים מה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלראֹות

מנין  אפּלּו לֹו היה ולא ׁשמֹונה, ּבגיל הּכל סְך ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹאז

עּמֹו, התעּסקּו קּדיׁשא מהחברא ּכּמה רק  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָלהלויה,

ּפחדּו ואנׁשים הּמלחמה, ּבאמצע היה אז ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָּכי

לדעת  ּתׁשּוקתי מרב ואני הרחֹובֹות, על ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹלהסּתֹובב

הּבית  עד ללּוֹותֹו הלכּתי הּנפטר, עם עֹוׂשים ְְְִִִִֵַַַַַָָָמה

ׁשחפרּו קּדיׁשא מחברה ּכּמה רק ׁשם והיּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעלמין,

אין  וצעקּו: אֹותי, ּגרׁשּו ּפעם ּובכל עבּורֹו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָקבר

ּומחמת  חזרּתי, ׁשּוב ואני ּפה, ּלעׂשֹות מה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹלילד

היה  ּכי קבר, ּבזריזּות ּבלחּפר עסּוקים היּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשהם

ׁשאסּתּלק  אבנים עלי זרקּו אזי הּמלחמה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבאמצע

נפטר, ׁשל קב ּורה יראה ׁשּילד  רצ ּו לא ּכי ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹמּׁשם,

קראלי , ּבעיר ּבחרּותֹו ּבעת ּתלמידֹו היה  מֹורי  ׁשאבי  ּגם , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּומה 

ּכּבד ֹו ה ּקד ֹוׁש והּוא אליו , ק ׁשּור מאד  מ ֹורי אבי היה ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹולכן

עדין  ּכׁשהייתי  ּבלבבי חקּוקה  היה  ּכבר ה ּקדֹוׁשה  וצּורתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹמאד ,

מאד . צעיר ְְִִָֹּבגיל 

התיאׁשּו והם חזרּתי. ּתמיד עקׁשנּותי ּברב ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹואני

ּתֹוְך אל הּגּוף את ׁשּמכניסים איְך וראיתי ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָמּמּני,

ׁשּפחדּתי  ּומחמת עפר, עם אֹותֹו ּומכּסים ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּקבר

להם, צּיּתי ׁשּלא לי ירּביצּו קּדיׁשא חברא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאנׁשי

ּברחּתי. אֹותֹו ׁשּקברּו אחר ְְֲִֶַַַַָָאזי

ט .

הי  ּבי נכנס אדם,ּומאז ׁשל ּסֹופֹו מה היטב טב ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

האדמה, ּתחת אֹותֹו קֹוברים והּנה נפטר , הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהּנה

הּמת, הלוית מצות לקּים ּתׁשּוקה ּבי נכנסה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָּומאז

לויה, ראיתי ׁשרק מתי צעיר, ּבגיל ׁשהייתי ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָואף

הּמיתה, יֹום זכרֹון ּבי הכניס וזה ללּוֹות, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָהלכּתי

להיֹות  ׁשהֹולכת וׁשמעּתי אחת�עׂשרה, ּבגיל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּובהיֹותי

מאד  הּטהרה, את לֹו עֹוׂשים עּתה לעת אְך ְְְֳִֵֶַַַָָָָָֹלויה,

על  טּפסּתי אזי טהרה, ּזֹו מה לראֹות ְְֲֳִִִִִַַַַָָָרציתי

איְך וראיתי והסּתּכל ּתי, הּמקוה, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָהחּלֹון

יֹום  זכרֹון יֹותר ּבי  נכנס ּומאז נפטר, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָׁשמטּבילים

יכֹול  ׁשּלא איְך עיני, ּבמֹו נפטר ראיתי ּכי ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּמיתה,

צריְך האדם אׁשר ּבדעּתי, נחקק אז ּוכבר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָלזּוז,

ּתׁשּוקה  ּבי הכניס וזה מּזה, להתחּמק ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָלמּות,

הּׁשם. לעבֹודת ְֲֵַַַֹמאד



כח

לי  היה ולא לימים, צעיר עדין ׁשהייתי יען ְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹאְך

ּלעׂשֹות, מה ידעּתי לא אז אֹותי, ׁשּידריְך ְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹמדריְך

יֹותר  לי והיה צּדיקים, סּפּורי לקרא המׁשכּתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָֹאבל

ׁשאדם  ראיתי ּכי הּנזּכרֹות, הּקׁשיֹות ׁשּתי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻקׁשה

קֹוברים  והּנה טהרה, לֹו עֹוׂשים והּנה למּות, ְְְֳִִִִִֵֵָָָָצריְך

העֹולם  ורב צּדיקים הם אּלּו ּדיקא לּמה אזי ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאֹותֹו,

ּׁשּיְך מה וכן לי, הּציקה ּתמיד הּזֹו והּקׁשיא ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻלא?!

ּגׁשמי?! ּבלבּוׁש מלּבׁש עדין ּכׁשאדם לּׁשמים, ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻלעלֹות

היתה  ׁשרק איפה מצוה, לעצמי לקחּתי ּכְך ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובין

והייתי  ׁשּיהיה, מי יהיה להּלויה, הצטרפּתי ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָלויה

ּבי  הכניס וזה היתה, ׁשרק לויה לכל ללכת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָרגיל

ּתכלית  ׁשּום ׁשאין ואיְך הּמיתה, יֹום מחׁשבֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַַָיֹותר

את  לעזב וההכרח והחמרי, ה ּגׁשמי העֹולם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבזה

העֹולם. ֶָָזה

י .

אדֹוני  הצרְך אחת�עׂשרה, לגיל ּכׁשהּגעּתי ּכְך ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻּובין

מּטעמים  יׂשראל ארץ את לעזב ורּבי מֹורי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאבי

עלי עׂשה וזה לארצֹות�הּברית, והּגיע רׁשם ּכמּוסים, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

נׁשארּתי  ּכי ּבעדי, חרב עֹולמי ּכי קׁשה, מאד ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹמאד

ׁשּתים�עׂשרה, ּבגיל ּכׁשהייתי ׁשנה ואחר אּבא, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבלי

רק  ונׁשארּתי לארצֹות�הּברית, נסע  הּגדֹול אחי ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָּגם

וזה  מאד, מאד לנּו קׁשה והיה לבד, אּמי ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹֹעם

לרע  מאד מאד עלי הׁשּפיע
י 

ׁשּום  לי היתה לא ּכי , ְְְְְִִִִַַַָָָֹֹֹ

אּמא. ׁשל ּבצערּה מאד והצטערּתי אּבהית, ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹּתמיכה

יא.

לי, ּכאב ּומאד ּבר�מצוה, לגיל הּגעּתי ּכְך ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּובין

הּבר�מצוה  ּוביֹום לא, ולי ּבר�מצוה יׁש הילדים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלכל

ּובּבקר  ּבביתי, נׁשארּתי רק אחד, אף לי היה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלא

עצמי  ּבכח והׁשּתּדלּתי לבית�הּכנסת, לבּדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹהלכּתי

הרבי. אל  מ ֹורתי אּמי א ֹותי  לקחה ׁשּלי , הּבר�מצוה ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלפני 

לכבֹוד ּברכה  לק ּבל  עלינּו, ּתגן זכּותֹו מּבעלז, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהּקד ֹוׁש

הי ּו אּלא  אּׁשה , נכנסת היתה  לא ׁשאצלֹו ּומחמת  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה ּבר�מצוה ,

ר ' ה ּגּבאי ׁשם  היה אזי  ּגברים, ׁשלׁשה  ּבחדר להי ֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹצריכים

נכנס , מי  ה ֹודיע  ּוכ ׁשה ּגּבאי  ואני , אי ׁש וע ֹוד ז"ל, פ ֹויגל  ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָׁשלֹום

לֹו, אמר  והּגּבאי ק ֹומתֹו, מלא קם אזי  אּמי , ׁשם את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהזּכיר

אֹותי וצ ּוה  ה ּבר �מצוה , לפני  ּברכה  לק ּבל  ּבנֹו עם  ּבאה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהיא

למעלה ּבזה  (והחזק ּתי  ּבתפ ּלין לד ּבר לא א . ּדברים: ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁשה 

ּבתפ ּלה . ואנה  אנה להס ּתֹובב  לא  ב. ׁשנים ). וחמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹמע ׂשרים

ּכׁשּמק ּנחים, אמר: ה ּלׁשֹון (ּובזֹו נקי  ּגּוף על מאד  לׁשמר ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹג .

ניר .) הרּבה ּפעמים: ּכּמה  זה על וחזר  ניר . הר ּבה  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָצריכים

ּופטרני אמר  ּכְך ּבי ׂשראל. ּגדֹול ּתהיה  זה , את ּתק ּים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם

מה אּמי  אצל  והתענין  ה ּבר�מצוה , לכב ֹוד  ט ֹוב " "מּזל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבבר ּכת

אבי ?! ְִָּׁשלֹום



כט

לי  היה ולא לימים, צעיר עדין ׁשהייתי יען ְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹאְך

ּלעׂשֹות, מה ידעּתי לא אז אֹותי, ׁשּידריְך ְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹמדריְך

יֹותר  לי והיה צּדיקים, סּפּורי לקרא המׁשכּתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָֹאבל

ׁשאדם  ראיתי ּכי הּנזּכרֹות, הּקׁשיֹות ׁשּתי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻקׁשה

קֹוברים  והּנה טהרה, לֹו עֹוׂשים והּנה למּות, ְְְֳִִִִִֵֵָָָָצריְך

העֹולם  ורב צּדיקים הם אּלּו ּדיקא לּמה אזי ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאֹותֹו,

ּׁשּיְך מה וכן לי, הּציקה ּתמיד הּזֹו והּקׁשיא ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻלא?!

ּגׁשמי?! ּבלבּוׁש מלּבׁש עדין ּכׁשאדם לּׁשמים, ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻלעלֹות

היתה  ׁשרק איפה מצוה, לעצמי לקחּתי ּכְך ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובין

והייתי  ׁשּיהיה, מי יהיה להּלויה, הצטרפּתי ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָלויה

ּבי  הכניס וזה היתה, ׁשרק לויה לכל ללכת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָרגיל

ּתכלית  ׁשּום ׁשאין ואיְך הּמיתה, יֹום מחׁשבֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַַָיֹותר

את  לעזב וההכרח והחמרי, ה ּגׁשמי העֹולם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבזה

העֹולם. ֶָָזה

י .

אדֹוני  הצרְך אחת�עׂשרה, לגיל ּכׁשהּגעּתי ּכְך ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻּובין

מּטעמים  יׂשראל ארץ את לעזב ורּבי מֹורי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאבי

עלי עׂשה וזה לארצֹות�הּברית, והּגיע רׁשם ּכמּוסים, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

נׁשארּתי  ּכי ּבעדי, חרב עֹולמי ּכי קׁשה, מאד ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹמאד

ׁשּתים�עׂשרה, ּבגיל ּכׁשהייתי ׁשנה ואחר אּבא, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבלי

רק  ונׁשארּתי לארצֹות�הּברית, נסע  הּגדֹול אחי ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָּגם

וזה  מאד, מאד לנּו קׁשה והיה לבד, אּמי ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹֹעם

לרע  מאד מאד עלי הׁשּפיע
י 

ׁשּום  לי היתה לא ּכי , ְְְְְִִִִַַַָָָֹֹֹ

אּמא. ׁשל ּבצערּה מאד והצטערּתי אּבהית, ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹּתמיכה

יא.

לי, ּכאב ּומאד ּבר�מצוה, לגיל הּגעּתי ּכְך ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּובין

הּבר�מצוה  ּוביֹום לא, ולי ּבר�מצוה יׁש הילדים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלכל

ּובּבקר  ּבביתי, נׁשארּתי רק אחד, אף לי היה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלא

עצמי  ּבכח והׁשּתּדלּתי לבית�הּכנסת, לבּדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹהלכּתי

הרבי. אל  מ ֹורתי אּמי א ֹותי  לקחה ׁשּלי , הּבר�מצוה ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלפני 

לכבֹוד ּברכה  לק ּבל  עלינּו, ּתגן זכּותֹו מּבעלז, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהּקד ֹוׁש

הי ּו אּלא  אּׁשה , נכנסת היתה  לא ׁשאצלֹו ּומחמת  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה ּבר�מצוה ,

ר ' ה ּגּבאי ׁשם  היה אזי  ּגברים, ׁשלׁשה  ּבחדר להי ֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹצריכים

נכנס , מי  ה ֹודיע  ּוכ ׁשה ּגּבאי  ואני , אי ׁש וע ֹוד ז"ל, פ ֹויגל  ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָׁשלֹום

לֹו, אמר  והּגּבאי ק ֹומתֹו, מלא קם אזי  אּמי , ׁשם את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהזּכיר

אֹותי וצ ּוה  ה ּבר �מצוה , לפני  ּברכה  לק ּבל  ּבנֹו עם  ּבאה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהיא

למעלה ּבזה  (והחזק ּתי  ּבתפ ּלין לד ּבר לא א . ּדברים: ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁשה 

ּבתפ ּלה . ואנה  אנה להס ּתֹובב  לא  ב. ׁשנים ). וחמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹמע ׂשרים

ּכׁשּמק ּנחים, אמר: ה ּלׁשֹון (ּובזֹו נקי  ּגּוף על מאד  לׁשמר ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹג .

ניר .) הרּבה ּפעמים: ּכּמה  זה על וחזר  ניר . הר ּבה  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָצריכים

ּופטרני אמר  ּכְך ּבי ׂשראל. ּגדֹול ּתהיה  זה , את ּתק ּים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם

מה אּמי  אצל  והתענין  ה ּבר�מצוה , לכב ֹוד  ט ֹוב " "מּזל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבבר ּכת

אבי ?! ְִָּׁשלֹום



ל

רׁשם  עֹוׂשה זה ּבר� מצוה ּבגיל ּולילד ּתפּלין, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָלהּניח

ונעׂשיתי  התחּזקּתי זאת ּכל עם רע, מאד ְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹֹֹמאד

הּסּדּור  מּתֹוְך להתּפּלל והתחלּתי רציני, ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַיֹותר

ּגדֹולה. ְֲִַָּבאריכּות

יב .

לארצֹות�הּברית, אּמי עם נסעּתי אלּול ְְְְְֱִִִִִֶַַַָֹּובחדׁש

ּכל  התּפּללּתי תשי "ד ׁשנת ׁשל הּנֹוראים ְְְִִִִֶַַַַַָָָּובּימים

ּתגן  זכּותֹו מּסאטמאר, הּקדֹוׁש הרב אצל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּתפּלֹות

ּכל  והן הּכּפּורים, יֹום והן הּׁשנה, ראׁש הן ְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹעלינּו,

(ׁשּקֹורין  אחד ׁשלחן החסרּתי ולא הּסּכֹות, חג ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֻֻימי

ּותנּועה  ּתנּועה ּכל על עליו, הרּבה והסּתּכלּתי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָטיׁש),

לעבֹודת  מאד מאד לבבי את מׁשְך וזה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשעׂשה,

יתּברְך. ְִֵַַָהּׁשם

יג .

ּביׁשיבת  אבי אֹותי הכניס הּזה ּבחרף ּכְך ְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹּובין

זמן  ּכל ׁשם והייתי קיסקא), (ּבמאּונט ְְְְְְִִִַַָָָָָָנייטרא

א. טעמים: מּׁשני קׁשה מאד מאד לי והיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹהחרף,

להיֹות  יכלּתי ולא מאד, מפּנק ילד הייתי אני ְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָֹֹֹֻּכי

להרּגיל  יכלּתי לא ולכן ואפן, ּפנים ּבׁשּום ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹּבּפנימּיה

ּבגיל  צעיר הכי הייתי אני ּכי ב. לזה. עצמי ְְֲֲִִִִִִִִֶֶַָָָאת

ׁשמֹונה�  מּגיל היּו הּבחּורים וכל וחצי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשלׁש�עׂשרה

אפ  חברים לי היּו לא ּומּמילא ּולמעלה, ּלּועׂשרה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

מאד, ּגדֹול היה הּגיל ׁשל ההפרׁש ּכי לדּבר, מי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעם

עׂשרים  ּבני ּגדֹולים ּבחּורים היּו היׁשיבה ּבכל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּכי

ׁשמֹונה�עׂשרה  מּגיל הי ּו ּכּמה רק ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּולמעלה,

לא  ולכן מעׂשרים, למעלה היּו רּבם אבל ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּולמעלה,

יחידי  ּבֹודד והייתי לדּבר, מי עם לי היה
יא 
. ְְְִִִִִִִֵֵַָָָ

יד.

ּוכבר  הּביתה, חזרּתי ניסן ּבראׁש�חדׁש ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹאחר�ּכְך

והצרְך לׁשם, לחזר ואפן ּפנים ּבׁשּום רציתי ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹֹֻלא

י ֹודעיא. והייתי  ז"ל , רּבנּו אל מקרב אז הייתי  אם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבו ּדאי 

מּמׁש, ּגן�עדן טעם  ט ֹועם הייתי אז התּבֹודד ּות, ׁשל  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמענין 

והי ֹות  מאד, ּגדֹול  יער ּבאמצע  ליּׁשּוב, ח ּוץ  היה  ה ּמק ֹום ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹּכי 

ּבתֹוְך ולי ׁשב להתח ּמק יכ ֹול הייתי  ׁשּבכּלם, הּצעיר  הייתי  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשאני 

ית  עּמֹו להתּבֹודד את ה ּיער ּבכלל ידע ּתי  לא אז אבל  ּברְך, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

הייתי ולכן  ק ֹונֹו, לבין ּבינֹו ו ׂשיחה  התּבֹודד ּות ׁשל  הענין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּכל

ואף ּולרח ּבֹו, לארּכֹו ּבּיער מאד  הרּבה  לעצמי  ּומט ּיל ְְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָֹה ֹולְך

ּכל מאד  קׁשה היה  לי אבל נעלם, ׁשאני  לב  ׂשם לא ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹאחד

[ואז  מאד , ּגדֹולה ּבמריר ּות  החרף זמן ּכל  לי עבר  וכְך ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹהענין,

לׁשלח ֹו צעיר ּבגיל  ילד  את להלחיץ  ׁשאס ּור והבנּתי , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָראיתי 

רצֹונֹו]. נגד  לעיר ח ּוץ  ְִִִֶֶָָלי ׁשיבה



לי

רׁשם  עֹוׂשה זה ּבר� מצוה ּבגיל ּולילד ּתפּלין, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָלהּניח

ונעׂשיתי  התחּזקּתי זאת ּכל עם רע, מאד ְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹֹֹמאד

הּסּדּור  מּתֹוְך להתּפּלל והתחלּתי רציני, ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַיֹותר

ּגדֹולה. ְֲִַָּבאריכּות

יב .

לארצֹות�הּברית, אּמי עם נסעּתי אלּול ְְְְְֱִִִִִֶַַַָֹּובחדׁש

ּכל  התּפּללּתי תשי "ד ׁשנת ׁשל הּנֹוראים ְְְִִִִֶַַַַַָָָּובּימים

ּתגן  זכּותֹו מּסאטמאר, הּקדֹוׁש הרב אצל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּתפּלֹות

ּכל  והן הּכּפּורים, יֹום והן הּׁשנה, ראׁש הן ְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹעלינּו,

(ׁשּקֹורין  אחד ׁשלחן החסרּתי ולא הּסּכֹות, חג ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֻֻימי

ּותנּועה  ּתנּועה ּכל על עליו, הרּבה והסּתּכלּתי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָטיׁש),

לעבֹודת  מאד מאד לבבי את מׁשְך וזה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשעׂשה,

יתּברְך. ְִֵַַָהּׁשם

יג .

ּביׁשיבת  אבי אֹותי הכניס הּזה ּבחרף ּכְך ְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹּובין

זמן  ּכל ׁשם והייתי קיסקא), (ּבמאּונט ְְְְְְִִִַַָָָָָָנייטרא

א. טעמים: מּׁשני קׁשה מאד מאד לי והיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹהחרף,

להיֹות  יכלּתי ולא מאד, מפּנק ילד הייתי אני ְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָֹֹֹֻּכי

להרּגיל  יכלּתי לא ולכן ואפן, ּפנים ּבׁשּום ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹּבּפנימּיה

ּבגיל  צעיר הכי הייתי אני ּכי ב. לזה. עצמי ְְֲֲִִִִִִִִֶֶַָָָאת

ׁשמֹונה�  מּגיל היּו הּבחּורים וכל וחצי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשלׁש�עׂשרה

אפ  חברים לי היּו לא ּומּמילא ּולמעלה, ּלּועׂשרה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

מאד, ּגדֹול היה הּגיל ׁשל ההפרׁש ּכי לדּבר, מי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעם

עׂשרים  ּבני ּגדֹולים ּבחּורים היּו היׁשיבה ּבכל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּכי

ׁשמֹונה�עׂשרה  מּגיל הי ּו ּכּמה רק ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּולמעלה,

לא  ולכן מעׂשרים, למעלה היּו רּבם אבל ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּולמעלה,

יחידי  ּבֹודד והייתי לדּבר, מי עם לי היה
יא 
. ְְְִִִִִִִֵֵַָָָ

יד.

ּוכבר  הּביתה, חזרּתי ניסן ּבראׁש�חדׁש ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹאחר�ּכְך

והצרְך לׁשם, לחזר ואפן ּפנים ּבׁשּום רציתי ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹֹֻלא

י ֹודעיא. והייתי  ז"ל , רּבנּו אל מקרב אז הייתי  אם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבו ּדאי 

מּמׁש, ּגן�עדן טעם  ט ֹועם הייתי אז התּבֹודד ּות, ׁשל  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמענין 

והי ֹות  מאד, ּגדֹול  יער ּבאמצע  ליּׁשּוב, ח ּוץ  היה  ה ּמק ֹום ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹּכי 

ּבתֹוְך ולי ׁשב להתח ּמק יכ ֹול הייתי  ׁשּבכּלם, הּצעיר  הייתי  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשאני 

ית  עּמֹו להתּבֹודד את ה ּיער ּבכלל ידע ּתי  לא אז אבל  ּברְך, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

הייתי ולכן  ק ֹונֹו, לבין ּבינֹו ו ׂשיחה  התּבֹודד ּות ׁשל  הענין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּכל

ואף ּולרח ּבֹו, לארּכֹו ּבּיער מאד  הרּבה  לעצמי  ּומט ּיל ְְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָֹה ֹולְך

ּכל מאד  קׁשה היה  לי אבל נעלם, ׁשאני  לב  ׂשם לא ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹאחד

[ואז  מאד , ּגדֹולה ּבמריר ּות  החרף זמן ּכל  לי עבר  וכְך ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹהענין,

לׁשלח ֹו צעיר ּבגיל  ילד  את להלחיץ  ׁשאס ּור והבנּתי , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָראיתי 

רצֹונֹו]. נגד  לעיר ח ּוץ  ְִִִֶֶָָלי ׁשיבה



לי

ונכנסּתי  העיר, ּבתֹוְך ליׁשיבה אֹותי להכניס ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָאבי

ּבּכּתה  אז ׁשהיה ּד'צעהלים, הּבׂשם' 'ערּוגת ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹליׁשיבת

מּקאׁשֹוי, ּבראְך ׁשאּול רּבי ה ּצּדיק הרב ְְִִִַַַַַַַָָָהּגדֹולה

רחֹוק  לגּור עבר ׁשאבי והיֹות לברכה, צּדיק ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזכר

מהיׁשיבה  מאד
יב 

הצרכּתי  אזי ּפנימּיה, היתה ולא , ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻ

ׁשעתים  וכמעט הלֹוְך, ׁשעתים ּכמעט יֹום ּבכל ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹלנסע

היתה  לא אבל הּנסיעֹות, מאד קׁשה לי והיה ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָֹֹחזֹור,

ׁשכּונתי. ּבמקֹום יׁשיבה היתה לא ּכי ּבררה, ְְְְְִִִִֵָָָָָָֹלי

טו.
לנסע, ׁשּיצאתי קדם ּפעם ׁשּבכל היתה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹודרּכי

ועל  אבי, מּספרּית קטן ספר איזה ּתֹופס ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהייתי

וכּמּובן  ּבחזֹור, והן ּבהלֹוְך הן ּבּספר, עּינּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדרְך

להב  וזה צּדיקים, ׁשל מעׂשּיֹות ספרי הרּבה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהיה

ּבתׁשּוקה  יתּברְך הּׁשם לעבֹודת מאד מאד לבבי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹאת

היה  אבל אֹותם, ּולחּקֹות ּבדרכיהם לילְך ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָעצּומה,

[לּמה  הּנ"ל הּקׁשיֹות ׁשּתי את מאד מאד ק ׁשה ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֻלי

הּצּדיקים? אּלּו את הּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא ּדיקא ְִִֵֶַַַַַָָָָּבחר

ּבגּופֹו עדין ּכׁשאדם לּׁשמים לעלֹות ּׁשּיְך ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָּומה

מּצד  ּכי אֹותי, הטריד מאד מאד וזה ְְְְְִִִִִִֶַַַֹֹהּגׁשמי?];

נסיעהיב. מרחק  ׁשהּוא ּבראנקס , ּבעיר ּבית �ה ּכנסת ּפתח  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבי 

ּברּוקלין. לעיר ׁשעתים  ּכמעט  רּכבת ְְְְְִִִִִֶֶַַַָעם 

אֹותם, ּולחּקֹות הּצּדיקים ּבדרכי לילְך לּבי ּבער ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאחד

אפּלּו ולכן לילְך, ּדרְך ּבאיזה ידעּתי לא ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּומּצד

ּתפסּת ּכלל את ׁשּבדרְך ולמדּתי מּוסר, ספר איזה י ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

אֹו הּיׁשר" "קב ּכגֹון: וחז ֹור, הלֹוְך הּדרְך על ְֲֶֶֶַַַַַָָָזה

אהבּתי  ּוביֹותר צּדיקים", "ארחֹות אֹו יׁשרים" ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ"מסּלת

וכן  ז"ל, להרּמ"ק ּדבֹורה" "ּתמר ּבספרי הרּבה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹלעּין

להב  וזה ז"ל, ויטאל חּיים לרּבי הּקדּׁשה " ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֻ"ׁשערי

לא  אבל הּקדּׁשה, ּבדרכי לילְך לבבי את ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻמאד

ּבמׁשְך היה וכן אלי, הּמּוסר ספרי את לקּׁשר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיכלּתי

וכׁשעתים  ּבּבקר, ּכׁשעתים יֹום ּכל ׁשּנסעּתי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשנתים,

ּבספר  ּפעם ּבכל ּבּדרְך ועּינּתי וחזֹור, הלֹוְך ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבערב,

אבי. ׁשל הּספרים מאֹוצר ּׁשּלקחּתי מה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחר,

טז .

אחד  יֹום וחצי, חמׁש�עׂשרה לגיל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכׁשהּגעּתי

ספר  ּתפסּתי ולכן הּיׁשיבה, אל לדרּכי מאד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמהרּתי

התחלּתי  הּדרְך ועל ּבּכיס, זה את והכנסּתי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָקטן,

נפׁש" "מׁשיבת ספר היה וזה ּבזה, לעּין
יג 

והּספר  , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אחר  עּמּוד ּבּספר לקרא והתחלּתי לבבי, את ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹמׁשְך

המׁשּלׁש,יג . מּלּקּוטי �עצֹות התחּזק ּות אֹות  ה ּוא  זה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֻספר

ׁשּמד ּבר ז"ל , טע ּפליקר  אלטר  ר' החסיד הרב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהד ּפיס 

וכּו'. והּפח ּותים ה ּיר ּודים לכל  אלק ּות  ּומּגּלּוי  מהתח ּזקּות, ְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַָֹרק 



לג

ונכנסּתי  העיר, ּבתֹוְך ליׁשיבה אֹותי להכניס ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָאבי

ּבּכּתה  אז ׁשהיה ּד'צעהלים, הּבׂשם' 'ערּוגת ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹליׁשיבת

מּקאׁשֹוי, ּבראְך ׁשאּול רּבי ה ּצּדיק הרב ְְִִִַַַַַַַָָָהּגדֹולה

רחֹוק  לגּור עבר ׁשאבי והיֹות לברכה, צּדיק ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזכר

מהיׁשיבה  מאד
יב 

הצרכּתי  אזי ּפנימּיה, היתה ולא , ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻ

ׁשעתים  וכמעט הלֹוְך, ׁשעתים ּכמעט יֹום ּבכל ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹלנסע

היתה  לא אבל הּנסיעֹות, מאד קׁשה לי והיה ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָֹֹחזֹור,

ׁשכּונתי. ּבמקֹום יׁשיבה היתה לא ּכי ּבררה, ְְְְְִִִִֵָָָָָָֹלי

טו.
לנסע, ׁשּיצאתי קדם ּפעם ׁשּבכל היתה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹודרּכי

ועל  אבי, מּספרּית קטן ספר איזה ּתֹופס ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהייתי

וכּמּובן  ּבחזֹור, והן ּבהלֹוְך הן ּבּספר, עּינּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדרְך

להב  וזה צּדיקים, ׁשל מעׂשּיֹות ספרי הרּבה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהיה

ּבתׁשּוקה  יתּברְך הּׁשם לעבֹודת מאד מאד לבבי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹאת

היה  אבל אֹותם, ּולחּקֹות ּבדרכיהם לילְך ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָעצּומה,

[לּמה  הּנ"ל הּקׁשיֹות ׁשּתי את מאד מאד ק ׁשה ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֻלי

הּצּדיקים? אּלּו את הּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא ּדיקא ְִִֵֶַַַַַָָָָּבחר

ּבגּופֹו עדין ּכׁשאדם לּׁשמים לעלֹות ּׁשּיְך ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָּומה

מּצד  ּכי אֹותי, הטריד מאד מאד וזה ְְְְְִִִִִִֶַַַֹֹהּגׁשמי?];

נסיעהיב. מרחק  ׁשהּוא ּבראנקס , ּבעיר ּבית �ה ּכנסת ּפתח  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבי 

ּברּוקלין. לעיר ׁשעתים  ּכמעט  רּכבת ְְְְְִִִִִֶֶַַַָעם 

אֹותם, ּולחּקֹות הּצּדיקים ּבדרכי לילְך לּבי ּבער ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאחד

אפּלּו ולכן לילְך, ּדרְך ּבאיזה ידעּתי לא ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּומּצד

ּתפסּת ּכלל את ׁשּבדרְך ולמדּתי מּוסר, ספר איזה י ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

אֹו הּיׁשר" "קב ּכגֹון: וחז ֹור, הלֹוְך הּדרְך על ְֲֶֶֶַַַַַָָָזה

אהבּתי  ּוביֹותר צּדיקים", "ארחֹות אֹו יׁשרים" ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ"מסּלת

וכן  ז"ל, להרּמ"ק ּדבֹורה" "ּתמר ּבספרי הרּבה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹלעּין

להב  וזה ז"ל, ויטאל חּיים לרּבי הּקדּׁשה " ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֻ"ׁשערי

לא  אבל הּקדּׁשה, ּבדרכי לילְך לבבי את ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻמאד

ּבמׁשְך היה וכן אלי, הּמּוסר ספרי את לקּׁשר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיכלּתי

וכׁשעתים  ּבּבקר, ּכׁשעתים יֹום ּכל ׁשּנסעּתי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשנתים,

ּבספר  ּפעם ּבכל ּבּדרְך ועּינּתי וחזֹור, הלֹוְך ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבערב,

אבי. ׁשל הּספרים מאֹוצר ּׁשּלקחּתי מה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחר,

טז .

אחד  יֹום וחצי, חמׁש�עׂשרה לגיל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכׁשהּגעּתי

ספר  ּתפסּתי ולכן הּיׁשיבה, אל לדרּכי מאד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמהרּתי

התחלּתי  הּדרְך ועל ּבּכיס, זה את והכנסּתי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָקטן,

נפׁש" "מׁשיבת ספר היה וזה ּבזה, לעּין
יג 

והּספר  , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אחר  עּמּוד ּבּספר לקרא והתחלּתי לבבי, את ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹמׁשְך

המׁשּלׁש,יג . מּלּקּוטי �עצֹות התחּזק ּות אֹות  ה ּוא  זה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֻספר

ׁשּמד ּבר ז"ל , טע ּפליקר  אלטר  ר' החסיד הרב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהד ּפיס 

וכּו'. והּפח ּותים ה ּיר ּודים לכל  אלק ּות  ּומּגּלּוי  מהתח ּזקּות, ְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַָֹרק 



לד

ספר  היה ּכי הּקריאה, קׁשה ׁשהיתה ואף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָעּמּוד,

מקּטעֹות  ואֹותּיֹות יׁשן
יד 

אל  נדּבקּתי זאת ּכל עם , ְְְְִִִִֶַָָָָֹֻ

לא  ּוכבר ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּבּצמא וׁשתיתי ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהּספר,

והתחלּתי  זה, את ׁשּגמרּתי עד הּספר את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעזבּתי

ּכלּום, למדּתי לא ּכבר הּזה (ּבּיֹום ּפעם עֹוד זה ְְְִֶֶֶַַַַַָָֹאת

זה  את הּנחּתי ׁשּלא עד ּבּספר, נדּבקּתי ּכל�ּכְך ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכי

והתחלּתי  הּזה, ּבּספר רק עּינּתי הּיֹום וכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמּידי,

לא  ּבּלילה הּביתה ׁשחזרּתי ועד  ּפעם, עֹוד זה ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאת

הּספר  את הּזה ּבּיֹום ׁשּגמרּתי עד ליׁשן, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהלכּתי

אפׁשר  ׁשאי ּבהּספר, נדּבקּתי וכל�ּכְך ּפעמים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁש

ּכלל  ּולׁשער לתאר
טו 
. ְְְֵֵַָָ

הרביד . הד ּפיס  נפ ׁש", "מ ׁשיבת ספר  ׁשל הּזאת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹה ּמהדּורה 

מּמחנה ּכׁשה ׁשּתחרר  ּתכף �ּומּיד  ז"ל , רייכמן  צבי ר' ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהחסיד 

אחת  ּבכריכה  ּביחד  זה  את והדּפיס הארּורה, ּבגרמניה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההסּגר

ּכי לקרא , יכֹולים הי ּו לא ּבכלל  ׁשּזה  "ׂשיח ֹות�הר "ן", ספר  ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹעם

א ֹותֹו, ּפגׁשּתי  ׁשנים הרּבה [אחר  ּומק ּטעֹות קט ּנֹות אֹותּיֹות ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻהיה

"ל ּקּוטי �מֹוהר "ן", ה ּספר  לרּבֹות ה ּזה ׁשהּספר איְך לי  ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַוס ּפר

אֹותֹו החזיק  א ׁשר וזה  ּבּׁשֹואה , ּגל ּותֹו ּכל  ּבמׁשְך ע ּמֹו ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה 

יכֹול ׁשהיה  אי ְך ּפלא ּגּבי  על ּפלא וזה  ּגלּותֹו, ּכל ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבמׁשְך

ההסּגר , ּבמחנה  ׁשה ּותֹו ּכל  ּבמׁשְך מהר ׁשעים זה את ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלהח ּביא 

ה ּדבר ּכׁשהׁשּתחרר, ותכף�ּומּיד אצלֹו, זה את מצאּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא 

ה ּספר ואת ה "ּלּקּוטי �מֹוהר "ן ", את להדּפיס היה  ׁשּדאג, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹון

"ׂשיח ֹות�הר "ן". ה ּספר  עם ּביחד נפ ׁש" ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ"מׁשיבת

מֹופיעטו . ה ּזה , ּבּספר ׁשּמּובא ה"ּלּקּוטי �הלכ ֹות" ׁשּבקטעי  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָויען

וכּו'"ּבר ה ּׁשנה " "ראׁש "ּפסח" "ׁשּבת" וכ ּו', ה ּׁשחר" כֹות ְְְִֶַַַַַַָָָֹ

ּכזֹו, התח ּזק ּות י ׁש ער ּוְך ּבּׁשלחן  אי ְך ּפלא אצלי  והיה  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻוכ ּו',

ּובהלכ ֹות  ה ּׁשחר, ּבר ּכֹות ּבהלכֹות וחּפׂשּתי  ערּוְך ׁשלחן ְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָֻולקח ּתי 

הּדברים  את ראיתי  ולא  זהב , ּבּטּורי  והן אברהם ּבּמגן הן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשּבת,

רּבי הרה "ג ה ּגד ֹול  אחי  את ו ׁשאלּתי  ּפלא, אצלי והיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּלּו,

וכל מחּברֹו, מי ׁשּבע ֹולם, ספר ּבכל נפלא ּבקי  (ׁשהיה  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָּבנימין

אני ל ּמה אֹותֹו): ׁשאלּתי  ולכן מח ּבר , ה ּבעל  ׁשל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָההסטֹוריה 

את  לֹו והראיתי ערּוְך? ּבּׁשלחן  האּלּו ה ּדברים את מֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלא

לא  ׁשּזה לי , והסּביר צחק  ואז "ל ּקּוטי �הלכֹות", ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹה ּקטעים

מֹוהרנ"ּת ּומּתלמידֹו ז"ל מרּבנּו לי  ס ּפר א ּלא ערּוְך, ּבּׁשלחן  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּכתּוב

ּדרכי את לי  והס ּביר  מהם. ׁשּׁשמעּתי  הראׁשֹונה הּפעם  וזֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָז"ל ,

לאּבא  י ׁש האם אֹותֹו: ׁשאלּתי  ותכף �ּומ ּיד  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה "ּלּקּוטי �הלכֹות",

נתן  ותכף�ּומּיד הא ּלּו? מה ּצּדיקים  ספרים ע ֹוד  ׁשּלֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּספר ּיה

הרב ׁשהדּפיס (אחד ּבביתנּו ׁשהיה  "לּקּוטי�מֹוהר"ן" ׁשני  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלי 

ׁשהדּפיס ואחד  תרצ "ה, ּבׁשנת ז"ל ה ֹורביץ  ׁשמּואל ר' ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָהחסיד 

"ספר�ה ּמּדֹות", לי  נתן וע ֹוד  ּכּנ"ל), ז"ל רייכמן צבי  ר' החסיד ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהרב 

ׁשּנדּפס ּו ר ּכה , ּבכריכה ׁשהי ּו ה ּנפׁש", "הׁשּתּפכּות ספר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן 

אּלּו, ספרים  ּבידי  ׁשהי ּו ואיְך תש"ט , ּבׁשנת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבארצ ֹות�ה ּברית

ולא  ּב"לּקּוטי�מֹוהר"ן", לע ּין והתחל ּתי  קץ , לאין ׂשמחתי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהיתה

הס ּתּכל ּתי ולכן חתּום , ּכספר ה ּספר אצלי והיה  ּדבר, ׁשּום ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהבנ ּתי 

ואי ְך הּנפ ׁש" "ה ׁשּתּפכּות ּבּספר  והע ּקר ּב"ספר �הּמּדֹות ", ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהרּבה 

לפני נפ ּתח  ה ּנפ ׁש", "ה ׁשּתּפכּות ּבּספר  מאד  הרּבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשעּינּתי 

ּבינֹו ו ׂשיחה התּבֹודד ּות ׁשל  הענין ּכל לי  ונתּגּלה חדׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָע ֹולם

הּקׁשי ֹות: ּכל לי  ּתרצּו ותכף�ּומּיד ק ֹונֹו, ְְְְִִֵֵֶַָָֹֻלבין

ּבר ּכל אדרּבה  צ ּדיקים, להי ֹות יכ ֹולים אּלּו ׁשרק א ֹומר מי  ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָא.

יתּברְך. ּבֹו ודב ּוק  צּדיק  להי ֹות יכ ֹול ה ּוא ר ֹוצה , ׁשרק ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָי ׂשראל

זֹוכה אזי יתּבר ְך, ע ּמֹו להתּבֹודד עצמֹו את  ׁשּמרּגיל  מי  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָב .

יתּברְך ּבֹו עצמֹו את לד ּבק  ׁשּזֹוכה עד  הּמח , וטהרת ְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻלקדּׁשת

ו וכ ּו' ּוב ׁשמֹות ׁשּיעלה .ּביח ּודים למק ֹום ולעלֹות כּו', ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָ



לה

ספר  היה ּכי הּקריאה, קׁשה ׁשהיתה ואף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָעּמּוד,

מקּטעֹות  ואֹותּיֹות יׁשן
יד 

אל  נדּבקּתי זאת ּכל עם , ְְְְִִִִֶַָָָָֹֻ

לא  ּוכבר ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּבּצמא וׁשתיתי ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהּספר,

והתחלּתי  זה, את ׁשּגמרּתי עד הּספר את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעזבּתי

ּכלּום, למדּתי לא ּכבר הּזה (ּבּיֹום ּפעם עֹוד זה ְְְִֶֶֶַַַַַָָֹאת

זה  את הּנחּתי ׁשּלא עד ּבּספר, נדּבקּתי ּכל�ּכְך ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכי

והתחלּתי  הּזה, ּבּספר רק עּינּתי הּיֹום וכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמּידי,

לא  ּבּלילה הּביתה ׁשחזרּתי ועד  ּפעם, עֹוד זה ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאת

הּספר  את הּזה ּבּיֹום ׁשּגמרּתי עד ליׁשן, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהלכּתי

אפׁשר  ׁשאי ּבהּספר, נדּבקּתי וכל�ּכְך ּפעמים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁש

ּכלל  ּולׁשער לתאר
טו 
. ְְְֵֵַָָ

הרביד . הד ּפיס  נפ ׁש", "מ ׁשיבת ספר  ׁשל הּזאת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹה ּמהדּורה 

מּמחנה ּכׁשה ׁשּתחרר  ּתכף �ּומּיד  ז"ל , רייכמן  צבי ר' ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהחסיד 

אחת  ּבכריכה  ּביחד  זה  את והדּפיס הארּורה, ּבגרמניה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההסּגר

ּכי לקרא , יכֹולים הי ּו לא ּבכלל  ׁשּזה  "ׂשיח ֹות�הר "ן", ספר  ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹעם

א ֹותֹו, ּפגׁשּתי  ׁשנים הרּבה [אחר  ּומק ּטעֹות קט ּנֹות אֹותּיֹות ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻהיה

"ל ּקּוטי �מֹוהר "ן", ה ּספר  לרּבֹות ה ּזה ׁשהּספר איְך לי  ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַוס ּפר

אֹותֹו החזיק  א ׁשר וזה  ּבּׁשֹואה , ּגל ּותֹו ּכל  ּבמׁשְך ע ּמֹו ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה 

יכֹול ׁשהיה  אי ְך ּפלא ּגּבי  על ּפלא וזה  ּגלּותֹו, ּכל ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבמׁשְך

ההסּגר , ּבמחנה  ׁשה ּותֹו ּכל  ּבמׁשְך מהר ׁשעים זה את ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלהח ּביא 

ה ּדבר ּכׁשהׁשּתחרר, ותכף�ּומּיד אצלֹו, זה את מצאּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא 

ה ּספר ואת ה "ּלּקּוטי �מֹוהר "ן ", את להדּפיס היה  ׁשּדאג, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹון

"ׂשיח ֹות�הר "ן". ה ּספר  עם ּביחד נפ ׁש" ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ"מׁשיבת

מֹופיעטו . ה ּזה , ּבּספר ׁשּמּובא ה"ּלּקּוטי �הלכ ֹות" ׁשּבקטעי  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָויען

וכּו'"ּבר ה ּׁשנה " "ראׁש "ּפסח" "ׁשּבת" וכ ּו', ה ּׁשחר" כֹות ְְְִֶַַַַַַָָָֹ

ּכזֹו, התח ּזק ּות י ׁש ער ּוְך ּבּׁשלחן  אי ְך ּפלא אצלי  והיה  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻוכ ּו',

ּובהלכ ֹות  ה ּׁשחר, ּבר ּכֹות ּבהלכֹות וחּפׂשּתי  ערּוְך ׁשלחן ְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָֻולקח ּתי 

הּדברים  את ראיתי  ולא  זהב , ּבּטּורי  והן אברהם ּבּמגן הן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשּבת,

רּבי הרה "ג ה ּגד ֹול  אחי  את ו ׁשאלּתי  ּפלא, אצלי והיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּלּו,

וכל מחּברֹו, מי ׁשּבע ֹולם, ספר ּבכל נפלא ּבקי  (ׁשהיה  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָּבנימין

אני ל ּמה אֹותֹו): ׁשאלּתי  ולכן מח ּבר , ה ּבעל  ׁשל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָההסטֹוריה 

את  לֹו והראיתי ערּוְך? ּבּׁשלחן  האּלּו ה ּדברים את מֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלא

לא  ׁשּזה לי , והסּביר צחק  ואז "ל ּקּוטי �הלכֹות", ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹה ּקטעים

מֹוהרנ"ּת ּומּתלמידֹו ז"ל מרּבנּו לי  ס ּפר א ּלא ערּוְך, ּבּׁשלחן  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּכתּוב

ּדרכי את לי  והס ּביר  מהם. ׁשּׁשמעּתי  הראׁשֹונה הּפעם  וזֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָז"ל ,

לאּבא  י ׁש האם אֹותֹו: ׁשאלּתי  ותכף �ּומ ּיד  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה "ּלּקּוטי �הלכֹות",

נתן  ותכף�ּומּיד הא ּלּו? מה ּצּדיקים  ספרים ע ֹוד  ׁשּלֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּספר ּיה

הרב ׁשהדּפיס (אחד ּבביתנּו ׁשהיה  "לּקּוטי�מֹוהר"ן" ׁשני  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלי 

ׁשהדּפיס ואחד  תרצ "ה, ּבׁשנת ז"ל ה ֹורביץ  ׁשמּואל ר' ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָהחסיד 

"ספר�ה ּמּדֹות", לי  נתן וע ֹוד  ּכּנ"ל), ז"ל רייכמן צבי  ר' החסיד ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהרב 

ׁשּנדּפס ּו ר ּכה , ּבכריכה ׁשהי ּו ה ּנפׁש", "הׁשּתּפכּות ספר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן 

אּלּו, ספרים  ּבידי  ׁשהי ּו ואיְך תש"ט , ּבׁשנת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבארצ ֹות�ה ּברית

ולא  ּב"לּקּוטי�מֹוהר"ן", לע ּין והתחל ּתי  קץ , לאין ׂשמחתי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהיתה

הס ּתּכל ּתי ולכן חתּום , ּכספר ה ּספר אצלי והיה  ּדבר, ׁשּום ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהבנ ּתי 

ואי ְך הּנפ ׁש" "ה ׁשּתּפכּות ּבּספר  והע ּקר ּב"ספר �הּמּדֹות ", ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהרּבה 

לפני נפ ּתח  ה ּנפ ׁש", "ה ׁשּתּפכּות ּבּספר  מאד  הרּבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשעּינּתי 

ּבינֹו ו ׂשיחה התּבֹודד ּות ׁשל  הענין ּכל לי  ונתּגּלה חדׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָע ֹולם

הּקׁשי ֹות: ּכל לי  ּתרצּו ותכף�ּומּיד ק ֹונֹו, ְְְְִִֵֵֶַָָֹֻלבין

ּבר ּכל אדרּבה  צ ּדיקים, להי ֹות יכ ֹולים אּלּו ׁשרק א ֹומר מי  ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָא.

יתּברְך. ּבֹו ודב ּוק  צּדיק  להי ֹות יכ ֹול ה ּוא ר ֹוצה , ׁשרק ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָי ׂשראל

זֹוכה אזי יתּבר ְך, ע ּמֹו להתּבֹודד עצמֹו את  ׁשּמרּגיל  מי  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָב .

יתּברְך ּבֹו עצמֹו את לד ּבק  ׁשּזֹוכה עד  הּמח , וטהרת ְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻלקדּׁשת

ו וכ ּו' ּוב ׁשמֹות ׁשּיעלה .ּביח ּודים למק ֹום ולעלֹות כּו', ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָ



לו

יז .

ז"ל, רּבנּו ּבספרי להתמיד התחלּתי ואילְך ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומאז

הּספרים, את עזבּתי לא ּוכבר ּבידי, מצ ּויים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשהיּו

ּכְך ּובין יתּברְך, עּמֹו הרּבה להתּבֹודד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָוהתחלּתי

ללכת  והתחלּתי מאד. הרּבה ה ּספרים על ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹחזרּתי

לחּפׂש ספרים, למֹוכרי ספרים ספרי מּמֹוכרי אחר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָ

ספרים  מֹוכר אצל ׁשּמצאתי עד ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"לּקּוטי�הלכֹות",

תש"ט  ּבׁשנת ׁשּנדּפס א', חלק חּיים ארח ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאחד,

תשי"ג  ּבׁשנת ׁשּנדּפס העזר אבן וכן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבירּוׁשלים,

אפׁשר  אי אּלּו ספרים על ׂשמחתי וגדל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבירּוׁשלים,

אל  מאד נדּבקּתי ּתכף�ּומּיד ּכי ּכלל, ּולׁשער ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלתאר

מה  לי קׁשה ׁשהיה אף הלכֹות", ה"ּלּקּוטי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָספרי

הסּתּכלּתי  לא זאת ּכל עם 'ּכּנ"ל', זה ּומה 'ּבחינת', ְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֹזה

מהּספר  יֹותר הּזה ּבּספר הבנּתי אבל זה, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָעל

ׁשּלא  החתּום, ספר לפני ׁשהיה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"לּקּוטי�מֹוהר"ן",

חזרּתי  ּבהן הּקטּנֹות ּבהּתֹורֹות רק ּדבר, ׁשּום ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהבנּתי

זה  על חזרּתי ולכן להבין, קל ׁשּזה ּפעמים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרּבה

"לּקּוטי�הלכֹות" ּכרכי ׁשני את וכן מסּפר, אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּפעמים

ּומּמׁש ּפעם, אחר ּפעם ּבהם חזרּתי ּבידי, ְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהיּו

ּבי. נפחּו חדׁשים ְֲִִִַָָחּיים

יח .

ּכְך ּבין ּכי לטֹובה, מאד להׁשּתּנֹות ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹוהתחלּתי

התּבֹודדּות, עבּור מסּתרים למקֹומֹות לברח ְְְְְְְֲִִִִִִַַָֹֻהתחלּתי

ּבכל  ּכי מהם, ונעלמּתי מחברי חמקּתי לאט  ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּולאט

יתּברְך, עּמֹו להתּבֹודד אחר מקֹום מצאתי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּפעם

אחר  לחּפׂש ּורצֹוני חׁשקי את הּנחּתי לא ּכְך ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּובין

לי  ּבא וספר ספר ּכל אׁשר ז"ל, רּבנּו ספרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאר

"חּיי�  ספר ּומצאתי מאד, ּגדֹולה וטרחה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹּביגיעה

ו"ׂשיחֹות�הר"ן", "ׁשבחי�הר"ן ", וספר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָמֹוהר"ן",

ׁשּתכף�ּומּיד  עד מאד, מאד ּבהם להתמיד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהתחלּתי

האּלּו, הּספרים את הּנחּתי לא ּוכבר ּבהם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנדּבקּתי

ׁשבּוע  ּובכל הּׁשבּוע, לימי לעצמי זה את ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָוחּלקּתי

הּתֹועלת  וגדל האּלּו, הּספרים ׁשני את ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּגמרּתי

ואין  לתאר אין — האּלּו מהּספרים לי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשהיתה

ּכלל. ְְֵַָלׁשער

יט .

ּבי, נדלק התּבֹודדּות מּלבד הראׁשֹון ְְְְְִִִִִַַַָָָוהּדבר

"ׂשיחֹות�הר"ן", ּבּספר קפ"ה לׂשיחה ְְִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּבאתי

ּכללית  הנהגה הנהיג ז"ל ׁשרּבנּו ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוראיתי

ׁשהּוא  ואמר ערּוְך, ׁשלחן ללמד ׁשלֹומנּו אנׁשי ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻלכל



לז

יז .

ז"ל, רּבנּו ּבספרי להתמיד התחלּתי ואילְך ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומאז

הּספרים, את עזבּתי לא ּוכבר ּבידי, מצ ּויים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשהיּו

ּכְך ּובין יתּברְך, עּמֹו הרּבה להתּבֹודד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָוהתחלּתי

ללכת  והתחלּתי מאד. הרּבה ה ּספרים על ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹחזרּתי

לחּפׂש ספרים, למֹוכרי ספרים ספרי מּמֹוכרי אחר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָ

ספרים  מֹוכר אצל ׁשּמצאתי עד ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"לּקּוטי�הלכֹות",

תש"ט  ּבׁשנת ׁשּנדּפס א', חלק חּיים ארח ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאחד,

תשי"ג  ּבׁשנת ׁשּנדּפס העזר אבן וכן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבירּוׁשלים,

אפׁשר  אי אּלּו ספרים על ׂשמחתי וגדל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבירּוׁשלים,

אל  מאד נדּבקּתי ּתכף�ּומּיד ּכי ּכלל, ּולׁשער ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלתאר

מה  לי קׁשה ׁשהיה אף הלכֹות", ה"ּלּקּוטי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָספרי

הסּתּכלּתי  לא זאת ּכל עם 'ּכּנ"ל', זה ּומה 'ּבחינת', ְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֹזה

מהּספר  יֹותר הּזה ּבּספר הבנּתי אבל זה, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָעל

ׁשּלא  החתּום, ספר לפני ׁשהיה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"לּקּוטי�מֹוהר"ן",

חזרּתי  ּבהן הּקטּנֹות ּבהּתֹורֹות רק ּדבר, ׁשּום ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהבנּתי

זה  על חזרּתי ולכן להבין, קל ׁשּזה ּפעמים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרּבה

"לּקּוטי�הלכֹות" ּכרכי ׁשני את וכן מסּפר, אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּפעמים

ּומּמׁש ּפעם, אחר ּפעם ּבהם חזרּתי ּבידי, ְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהיּו

ּבי. נפחּו חדׁשים ְֲִִִַָָחּיים

יח .

ּכְך ּבין ּכי לטֹובה, מאד להׁשּתּנֹות ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹוהתחלּתי

התּבֹודדּות, עבּור מסּתרים למקֹומֹות לברח ְְְְְְְֲִִִִִִַַָֹֻהתחלּתי

ּבכל  ּכי מהם, ונעלמּתי מחברי חמקּתי לאט  ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּולאט

יתּברְך, עּמֹו להתּבֹודד אחר מקֹום מצאתי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּפעם

אחר  לחּפׂש ּורצֹוני חׁשקי את הּנחּתי לא ּכְך ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּובין

לי  ּבא וספר ספר ּכל אׁשר ז"ל, רּבנּו ספרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאר

"חּיי�  ספר ּומצאתי מאד, ּגדֹולה וטרחה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹּביגיעה

ו"ׂשיחֹות�הר"ן", "ׁשבחי�הר"ן ", וספר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָמֹוהר"ן",

ׁשּתכף�ּומּיד  עד מאד, מאד ּבהם להתמיד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהתחלּתי

האּלּו, הּספרים את הּנחּתי לא ּוכבר ּבהם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנדּבקּתי

ׁשבּוע  ּובכל הּׁשבּוע, לימי לעצמי זה את ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָוחּלקּתי

הּתֹועלת  וגדל האּלּו, הּספרים ׁשני את ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּגמרּתי

ואין  לתאר אין — האּלּו מהּספרים לי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשהיתה

ּכלל. ְְֵַָלׁשער

יט .

ּבי, נדלק התּבֹודדּות מּלבד הראׁשֹון ְְְְְִִִִִַַַָָָוהּדבר

"ׂשיחֹות�הר"ן", ּבּספר קפ"ה לׂשיחה ְְִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּבאתי

ּכללית  הנהגה הנהיג ז"ל ׁשרּבנּו ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוראיתי

ׁשהּוא  ואמר ערּוְך, ׁשלחן ללמד ׁשלֹומנּו אנׁשי ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻלכל



לח

אנׁשים  לכּמה  וכן  מּיׂשראל, אחד  לכל ּגדֹול ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָחּיּוב

הלהיב  וזה יֹום, ּבכל מׁשניֹות ּפרקים ח"י לֹומר ְְְְְִִִִִֶַַָָָָצּוה

ח"י  לגרס התחלּתי ותכף�ּומּיד מאד, לבבי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹאת

לי  קׁשה היה וזה ּביֹומֹו, יֹום מּדי מׁשני ֹות ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָּפרקים

ּכל  ּובכלל מאד, הבנה קׁשה הייתי ּכי מאד, ְְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹֹמאד

ולכן  ּכלל, ללמד ח ׁשק ׁשּום לי היה לא נעּורי ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹימי

אנׁשים  ׁשּלכּמה הּזֹו, הּׂשיחה את ׁשראיתי ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּברגע

אמרּתי  מׁשניֹות, ּפרקים ח"י לֹומר  ז"ל רּבנּו ְְְִִִִֵַַַַַָָָָצּוה

מהּכּמה  להיֹות עצמי את ּדֹוחק אני ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלעצמי:

ּפרקים  ח"י יֹום ּכל לחזר והתחלּתי האּלּו, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹאנׁשים

לא  ּכי קׁשה, מאד מאד לי ּבא היה וזה ְְְְִִִֶֶָָָָָֹֹֹמׁשניֹות,

ּובכל  ּבהתמדה, ּובפרט ללמד, ּבכלל רגיל ְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָֹהייתי

זה  מׁשניֹות, ּפרקים ח"י וגרסּתי ּכׁשּלמדּתי ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָיֹום

ּתֹורה  ללמד להתחיל עצּומה ּתׁשּוקה ּבי ְְְְְֲִִִִִַָָָֹהכניס

מׁשניֹות, ּפרקים ח "י ּכׁשּגרסּתי יֹום ּבכל ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָהּקדֹוׁשה,

זאת  ּכל עם לגמרי, אֹותי מטהר ׁשּזה איְך ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהרּגׁשּתי

יֹום  ּבכל ולגרס ללמד עצמי עם ללחם צריְך ְְְְְְִִִִִִִִַָָָֹֹֹהייתי

ׁשֹוקד  ואני ּתקּופה ואחר מׁשניֹות, ּפרקים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָח"י

מׁשניֹות, ּפרקים ח"י ּבאמירת וכן ז"ל, רּבנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָּבספרי

רק  ּכסדרן ער ּוְך ׁשלחן חלקי ד' ללמד ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻהתחלּתי

ללמד  ּגדֹול ּכל�ּכְך חׁשק לי והיה רּמ"א, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמחּבר

עצמי, את מֹוצא אני קצר ׁשּבזמן עד ערּוְך, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשלחן

ּתפּלה. הלכֹות צ' ּבסימן אֹוחז ְְְֲִִִִֵֶָָׁשאני

כ.

החליׁשּות  הירידֹות, אצלי התחילּו ּכְך ּבין ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָאבל

עלי  קׁשה היתה ּכי והּבלּבּולים, הּספקֹות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָהּדעת

מאד  ּבחּור הייתי אחד מּצד ּכי העבֹודה, מאד ְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹמאד

מּגיל  ּכלל ּבדרְך ּכי חברים, המֹון לי והיּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָחברּותי,

אחרי, נמׁשכּו הּכּתה ּכל ּבחדר, ּכׁשּלמדּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָצעיר

וכן  חברי, היּו ּכּלם ׁשּלמדּתי, הּכּתֹות ּבכל היה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻוכן

ׁשהתחלּתי ּביׁשיב  מאז אְך ידיד, הייתי ּכּלם עם ה, ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ולפרׁש ּבבדידּות, להיֹות הצרכּתי ְְְְְְְְִִִִִִֵַֹֻלהתּבֹודד,

הפְך היה ּכי מאד, קׁשה לי היה וזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹמחברים,

והּנה  ּכלל, ללמד רגיל הייתי לא וכן ׁשּלי, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּטבע

ירידֹות  הרּבה עלי עברּו ולכן להתמיד, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהתחלּתי

אחד. ּבנֹוׂשא הפכים ׁשני היּו ּכי הּדעת, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָוחליׁשּות

ּביֹומֹו יֹום מּדי זה על התּגּברּתי זאת ּכל ְְְִִִִֵֶַַַָֹעם

חזרּתי  י ֹום ׁשּבכל ּגדֹול, לעזר לי היה וזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחדׁש,

"ׁשבחי�הר"ן" ספר ׁשל הראׁשֹונים ה ּסעיפים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָעל

וכן  התחּזק, ׁשהּוא ואיְך ז"ל, רּבנּו על ּׁשעבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמּמה

ּובהתּבֹודדּות, ּובתפּלה ּבתֹורה, התמדתֹו ּגדל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹאת

את  לי נתן וזה מחדׁש, יֹום ּבכל חזרּתי זה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָועל

יעקב", "עין ללמד ׁשהתחלּתי עד ּגד ֹול, הכי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָֹֹהחּזּוק

יעקב". "עין הרּבה למד ז"ל ׁשרּבנּו ראיתי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּכי



לט

אנׁשים  לכּמה  וכן  מּיׂשראל, אחד  לכל ּגדֹול ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָחּיּוב

הלהיב  וזה יֹום, ּבכל מׁשניֹות ּפרקים ח"י לֹומר ְְְְְִִִִִֶַַָָָָצּוה

ח"י  לגרס התחלּתי ותכף�ּומּיד מאד, לבבי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹאת

לי  קׁשה היה וזה ּביֹומֹו, יֹום מּדי מׁשני ֹות ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָּפרקים

ּכל  ּובכלל מאד, הבנה קׁשה הייתי ּכי מאד, ְְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹֹמאד

ולכן  ּכלל, ללמד ח ׁשק ׁשּום לי היה לא נעּורי ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹימי

אנׁשים  ׁשּלכּמה הּזֹו, הּׂשיחה את ׁשראיתי ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּברגע

אמרּתי  מׁשניֹות, ּפרקים ח"י לֹומר  ז"ל רּבנּו ְְְִִִִֵַַַַַָָָָצּוה

מהּכּמה  להיֹות עצמי את ּדֹוחק אני ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלעצמי:

ּפרקים  ח"י יֹום ּכל לחזר והתחלּתי האּלּו, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹאנׁשים

לא  ּכי קׁשה, מאד מאד לי ּבא היה וזה ְְְְִִִֶֶָָָָָֹֹֹמׁשניֹות,

ּובכל  ּבהתמדה, ּובפרט ללמד, ּבכלל רגיל ְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָֹהייתי

זה  מׁשניֹות, ּפרקים ח"י וגרסּתי ּכׁשּלמדּתי ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָיֹום

ּתֹורה  ללמד להתחיל עצּומה ּתׁשּוקה ּבי ְְְְְֲִִִִִַָָָֹהכניס

מׁשניֹות, ּפרקים ח "י ּכׁשּגרסּתי יֹום ּבכל ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָהּקדֹוׁשה,

זאת  ּכל עם לגמרי, אֹותי מטהר ׁשּזה איְך ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהרּגׁשּתי

יֹום  ּבכל ולגרס ללמד עצמי עם ללחם צריְך ְְְְְְִִִִִִִִַָָָֹֹֹהייתי

ׁשֹוקד  ואני ּתקּופה ואחר מׁשניֹות, ּפרקים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָח"י

מׁשניֹות, ּפרקים ח"י ּבאמירת וכן ז"ל, רּבנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָּבספרי

רק  ּכסדרן ער ּוְך ׁשלחן חלקי ד' ללמד ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻהתחלּתי

ללמד  ּגדֹול ּכל�ּכְך חׁשק לי והיה רּמ"א, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמחּבר

עצמי, את מֹוצא אני קצר ׁשּבזמן עד ערּוְך, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשלחן

ּתפּלה. הלכֹות צ' ּבסימן אֹוחז ְְְֲִִִִֵֶָָׁשאני

כ.

החליׁשּות  הירידֹות, אצלי התחילּו ּכְך ּבין ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָאבל

עלי  קׁשה היתה ּכי והּבלּבּולים, הּספקֹות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָהּדעת

מאד  ּבחּור הייתי אחד מּצד ּכי העבֹודה, מאד ְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹמאד

מּגיל  ּכלל ּבדרְך ּכי חברים, המֹון לי והיּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָחברּותי,

אחרי, נמׁשכּו הּכּתה ּכל ּבחדר, ּכׁשּלמדּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָצעיר

וכן  חברי, היּו ּכּלם ׁשּלמדּתי, הּכּתֹות ּבכל היה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻוכן

ׁשהתחלּתי ּביׁשיב  מאז אְך ידיד, הייתי ּכּלם עם ה, ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ולפרׁש ּבבדידּות, להיֹות הצרכּתי ְְְְְְְְִִִִִִֵַֹֻלהתּבֹודד,

הפְך היה ּכי מאד, קׁשה לי היה וזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹמחברים,

והּנה  ּכלל, ללמד רגיל הייתי לא וכן ׁשּלי, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּטבע

ירידֹות  הרּבה עלי עברּו ולכן להתמיד, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהתחלּתי

אחד. ּבנֹוׂשא הפכים ׁשני היּו ּכי הּדעת, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָוחליׁשּות

ּביֹומֹו יֹום מּדי זה על התּגּברּתי זאת ּכל ְְְִִִִֵֶַַַָֹעם

חזרּתי  י ֹום ׁשּבכל ּגדֹול, לעזר לי היה וזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחדׁש,

"ׁשבחי�הר"ן" ספר ׁשל הראׁשֹונים ה ּסעיפים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָעל

וכן  התחּזק, ׁשהּוא ואיְך ז"ל, רּבנּו על ּׁשעבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמּמה

ּובהתּבֹודדּות, ּובתפּלה ּבתֹורה, התמדתֹו ּגדל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹאת

את  לי נתן וזה מחדׁש, יֹום ּבכל חזרּתי זה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָועל

יעקב", "עין ללמד ׁשהתחלּתי עד ּגד ֹול, הכי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָֹֹהחּזּוק

יעקב". "עין הרּבה למד ז"ל ׁשרּבנּו ראיתי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּכי



מ

כא.

יעקב", ה"עין ּכל את לסּים ׁשּזכיתי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹואחרי

ׁשהייתי  ואף ּבּׁש"ס, סדר להתחיל לעצמי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאמרּתי

ּדּפים  לֹומר התחלּתי זאת ּכל עם מאד, הבנה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹֹקׁשה

את  לסּים לזּכֹות עצּום חׁשק ּבי הכניס  וזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּגמרא,

"ׂשיחֹות�  ּבּספר הּׂשיחה לי עזרה ּוביֹותר הּׁש"ס, ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּבכל  ללמד מאד מאד לּבי ּובער ע"ו, סימן ְְְְִִִִַַָָָָֹֹֹהר"ן",

וח"י  ערּוְך, ׁשלחן וסימנים ּגמרא, ּדּפים הרּבה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻיֹום

ּפעמים  המֹון ׁשחזרּתי זאת מּלבד מׁשניֹות, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹּפרקים

ּבידי. ׁשהיּו "לּקּוטי�הלכֹות" הּכרכים ׁשני ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאת

כב .

לאט  ּולאט החלקים, יתר אחר לחּפׂש ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָוהתחלּתי

חלקים  עֹוד ספרים מֹוכר אצל קניתי
טז 

חלק  וכל , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

נכנסטז . ׁשהייתי  ּגדֹולה, ספרים חנּות ּבוויליאמס ּבּורג ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָהיתה 

"לּקּוטי� הלכֹות", חלקי אחר לחּפׂש י ֹום ּבכל ּכמעט ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָאצלֹו

ז"ל , לעווין  ליּב מׁשה  ר ' ּבׁשם מבּגר  ּבח ּור  היה החנּות ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבעל

ׁשאר את לה ּׂשיג הר ּבה  לי  עזר  והּוא ע ּמֹו, התי ּדד ּתי  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹּומאד

החלקים  ּבׁשני  ּבקי ּכבר ׁשהייתי אחרי  "ל ּקּוטי �הלכ ֹות ", ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחלקי 

ׁשּמצא  ּבׂשמחה , לי  ואמר ׁשּלֹו, לחנּות ּבאתי אחד י ֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהיטב.

והייתי תש"י , ּבׁשנת ׁשּנד ּפס א ', חלק ּדעה  י ֹורה  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבׁשבילי 

מרב ּבחנּות עּמֹו ׁשרקדּתי  עד  הֹון, ּכל  ּכעל ׂשמח  ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכל�ּכְך

ּכרְך ּכל על וחזרּתי והתחּזקּותי, חּיּותי ּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהיה

ולּולא  התחּזקּות, הרּבה לי נתן וזה ּפעמים, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהרּבה

מעמד  להחזיק יכֹול הייתי לא "לּקּוטי�הלכֹות", ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹספרי

הח  ּכל את לי נתן וזה אחד ּכלל, מּצד ּכי ּיּות, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

ּבהתּבֹודדּות, יֹום ּבכל ׁשעֹות ּכּמה מבּלה ְְְְְִִִֶַַָָָָהייתי

אדם, מּבני מבּדד להיֹות ׁשּלי הּטבע נגד ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהיה

ׁשאזּכה  נפׁשי, על ּולבּקׁש יתּברְך, אליו ולׂשיח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּולדּבר

יתּברְך, אֹורֹו את לי וׁשּיאיר מהחׁשְך, לצאת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגם�ּכן

ּבין  מערב להי ֹות היה ׁשּלי הּטבע ׁשני מּצד ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאבל

את  הכרחּתי ולכן מאד, קׁשה לי ּבא וזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּברּיֹות,

מאד  הרּבה ּובּליתי מבּדד, להיֹות מאד מאד ְְְְְְְִִִִִֵַַָֹֹֹֻעצמי

מאד  וׁשקדּתי התמדּתי וכן ּבהתּבֹודדּות, יֹום ְְְְְְְְְְִִִִֵַַָָֹּבכל

ולא  חק יֹום ּכל מׁשניֹות, ּפרקים ח"י אמירת ְְְֲִִִַַַָָָֹֹעל

סימנים  והרּבה ּגמרא, ּדּפים הרּבה ּגרסּתי וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹיעבר,

ואחר �ּכְך ּפעמים, הרּבה ּבזה  לחזר  התחלּתי  ותכף�ּומּיד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׂשמחה ,

ב ' חלק  ח ּיים , ארח  וכן ב ', חלק  ּדעה, י ֹורה  ּבׁשבילי  ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמצא

לא  זה  חלק , ּכל  עם  לי ׁשהיתה  ה ּׂשמחה  ּגדל ואת ג', ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוחלק 

"לּקּוטי� ספרי  אל  נקׁשרּתי  מאד מאד ּכי להס ּביר , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַֹֹיכ ֹולים

ּבחס ּותֹו ּבירּוׁשלים הד ּפיס ּו י "ח , י "ז תשט "ז ּבּׁשנים ואז ְְֲֲִִִִִַַַָָָָהלכ ֹות",

והיה ע ׁשיר , ׁשהיה  ז"ל , ירּוסלבסקי  מ ׁשה ר ' החסיד  הרב  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשל

היתה וזֹו חסרים, ׁשהיּו החלקים את להדּפיס  ּכס ּפֹו את ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנֹותן

היה ׁשה ּׂשגּתי , "ל ּקּוטי �הלכ ֹות " ּכרְך ּכל  ּכי  ּגד ֹולה , י ׁשּועה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלי 

ּוב ּלילה , ּבּיֹום ּבזה  ולמד ּתי  ׂשמחה , מרב מּמׁש ט ֹוב י ֹום ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאצלי 

לי היה ּוכבר א ', חלק  מׁשּפט , חׁשן  ּכרְך את ׁשה ּׂשגּתי  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעד 

הד ּפיס ּו. לא האחרֹון ּכרְך רק  הּסט , ּכל ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאת



מי

כא.

יעקב", ה"עין ּכל את לסּים ׁשּזכיתי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹואחרי

ׁשהייתי  ואף ּבּׁש"ס, סדר להתחיל לעצמי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאמרּתי

ּדּפים  לֹומר התחלּתי זאת ּכל עם מאד, הבנה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹֹקׁשה

את  לסּים לזּכֹות עצּום חׁשק ּבי הכניס  וזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּגמרא,

"ׂשיחֹות�  ּבּספר הּׂשיחה לי עזרה ּוביֹותר הּׁש"ס, ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּבכל  ללמד מאד מאד לּבי ּובער ע"ו, סימן ְְְְִִִִַַָָָָֹֹֹהר"ן",

וח"י  ערּוְך, ׁשלחן וסימנים ּגמרא, ּדּפים הרּבה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻיֹום

ּפעמים  המֹון ׁשחזרּתי זאת מּלבד מׁשניֹות, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹּפרקים

ּבידי. ׁשהיּו "לּקּוטי�הלכֹות" הּכרכים ׁשני ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאת

כב .

לאט  ּולאט החלקים, יתר אחר לחּפׂש ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָוהתחלּתי

חלקים  עֹוד ספרים מֹוכר אצל קניתי
טז 

חלק  וכל , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

נכנסטז . ׁשהייתי  ּגדֹולה, ספרים חנּות ּבוויליאמס ּבּורג ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָהיתה 

"לּקּוטי� הלכֹות", חלקי אחר לחּפׂש י ֹום ּבכל ּכמעט ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָאצלֹו

ז"ל , לעווין  ליּב מׁשה  ר ' ּבׁשם מבּגר  ּבח ּור  היה החנּות ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבעל

ׁשאר את לה ּׂשיג הר ּבה  לי  עזר  והּוא ע ּמֹו, התי ּדד ּתי  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹּומאד

החלקים  ּבׁשני  ּבקי ּכבר ׁשהייתי אחרי  "ל ּקּוטי �הלכ ֹות ", ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחלקי 

ׁשּמצא  ּבׂשמחה , לי  ואמר ׁשּלֹו, לחנּות ּבאתי אחד י ֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהיטב.

והייתי תש"י , ּבׁשנת ׁשּנד ּפס א ', חלק ּדעה  י ֹורה  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבׁשבילי 

מרב ּבחנּות עּמֹו ׁשרקדּתי  עד  הֹון, ּכל  ּכעל ׂשמח  ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכל�ּכְך

ּכרְך ּכל על וחזרּתי והתחּזקּותי, חּיּותי ּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהיה

ולּולא  התחּזקּות, הרּבה לי נתן וזה ּפעמים, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהרּבה

מעמד  להחזיק יכֹול הייתי לא "לּקּוטי�הלכֹות", ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹספרי

הח  ּכל את לי נתן וזה אחד ּכלל, מּצד ּכי ּיּות, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

ּבהתּבֹודדּות, יֹום ּבכל ׁשעֹות ּכּמה מבּלה ְְְְְִִִֶַַָָָָהייתי

אדם, מּבני מבּדד להיֹות ׁשּלי הּטבע נגד ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהיה

ׁשאזּכה  נפׁשי, על ּולבּקׁש יתּברְך, אליו ולׂשיח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּולדּבר

יתּברְך, אֹורֹו את לי וׁשּיאיר מהחׁשְך, לצאת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגם�ּכן

ּבין  מערב להי ֹות היה ׁשּלי הּטבע ׁשני מּצד ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאבל

את  הכרחּתי ולכן מאד, קׁשה לי ּבא וזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּברּיֹות,

מאד  הרּבה ּובּליתי מבּדד, להיֹות מאד מאד ְְְְְְְִִִִִֵַַָֹֹֹֻעצמי

מאד  וׁשקדּתי התמדּתי וכן ּבהתּבֹודדּות, יֹום ְְְְְְְְְְִִִִֵַַָָֹּבכל

ולא  חק יֹום ּכל מׁשניֹות, ּפרקים ח"י אמירת ְְְֲִִִַַַָָָֹֹעל

סימנים  והרּבה ּגמרא, ּדּפים הרּבה ּגרסּתי וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹיעבר,

ואחר �ּכְך ּפעמים, הרּבה ּבזה  לחזר  התחלּתי  ותכף�ּומּיד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׂשמחה ,

ב ' חלק  ח ּיים , ארח  וכן ב ', חלק  ּדעה, י ֹורה  ּבׁשבילי  ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמצא

לא  זה  חלק , ּכל  עם  לי ׁשהיתה  ה ּׂשמחה  ּגדל ואת ג', ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוחלק 

"לּקּוטי� ספרי  אל  נקׁשרּתי  מאד מאד ּכי להס ּביר , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַֹֹיכ ֹולים

ּבחס ּותֹו ּבירּוׁשלים הד ּפיס ּו י "ח , י "ז תשט "ז ּבּׁשנים ואז ְְֲֲִִִִִַַַָָָָהלכ ֹות",

והיה ע ׁשיר , ׁשהיה  ז"ל , ירּוסלבסקי  מ ׁשה ר ' החסיד  הרב  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשל

היתה וזֹו חסרים, ׁשהיּו החלקים את להדּפיס  ּכס ּפֹו את ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנֹותן

היה ׁשה ּׂשגּתי , "ל ּקּוטי �הלכ ֹות " ּכרְך ּכל  ּכי  ּגד ֹולה , י ׁשּועה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלי 

ּוב ּלילה , ּבּיֹום ּבזה  ולמד ּתי  ׂשמחה , מרב מּמׁש ט ֹוב י ֹום ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאצלי 

לי היה ּוכבר א ', חלק  מׁשּפט , חׁשן  ּכרְך את ׁשה ּׂשגּתי  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעד 

הד ּפיס ּו. לא האחרֹון ּכרְך רק  הּסט , ּכל ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאת



מי

ּכסדרן, מּסכּתֹות ּכּמה סּימּתי ּכְך ּובין ערּוְך, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשלחן

נתן  וזה חּיים, ארח ערּוְך מּׁשלחן ּגדֹול חלק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוכן

מאד. ּגדֹול סּפּוק ְִִָֹלי

צעיר, ּבחּור עדין ׁשהייתי מאחר זאת ּכל ֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹעם

מה  זה היׁשיבה, ּבסדר מגּבל להיֹות מכרח ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻוהייתי

ּבבדידּות, להיֹות הּלב ּבער לי ּכי מאד, לי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹּׁשּכאב

ז"ל, רּבנּו ּדרְך על�ּפי ּכסדרן ּבׁשעּורין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּולהתמיד

ּכפי  ּביׁשיבה, מגּבל ולהיֹות ּבהתּבֹודדּות, ְְְְְְְְְְִִִִִַַָָֻּולהתמיד

מאד  מאד לי ּׁשּבא מה זה ׁשם, ׁשהיּו ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹהּסדרים

איְך ּתכסיסים, מיני ּכל עׂשיתי זאת ּכל עם ְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹקׁשה,

היׁשיבה, לסדרי מחּוּיב הייתי ׁשלא הזמנים את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלנצל

ּובׁשלחן  ּובגמרא ּבמׁשנה עצּומה ּבׁשקידה ְְְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָֻוׁשקדּתי

ּובהתּבֹודדּות. ז"ל רּבנּו ּבספרי ּוביֹותר ְְְְְְִִֵֵֵַַָערּוְך,

כג .

מּכּלם  והעלמּתי ׁשנים, ׁשלׁש עלי עברּו ְְְְֱִִִֶַַָָָָָָֹֻוכְך

אל  מקרב ׁשאני ידע לא אחד ואף ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹהתקרבּותי,

ּברסלב  חסידּות
יז 

ּכי  מאד, ּגדֹול נס לי היה וזה , ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹ

ּבארצ ֹות�ה ּברית יז. מפרסמת היתה  לא ּבכלל  אז ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ(ּובאמת

ׁשל ׁשה ׁשלֹומנּו מאנׁשי  ּבֹודדים רק הי ּו ּכי  ּברסלב , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחסיד ּות

להם  ׁשהיה  סייד, ּבאיסט  יארק  ּבני ּו וכן ּבבר ּוקלין , ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבמס ּפר 

ּבקיאּותי  ּוכפי ז"ל רּבנּו ּבדרכי לילְך לּבי ּתבערת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַּכפי

ז"ל, רּבנּו ׁשל ה ּקדֹוׁשֹות ּובׂשיחֹותיו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָּבלּקּוטי�הלכֹות

הייתי  ׁשלֹומנּו, מאנׁשי אחד את מֹוצא הייתי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאם

מאד  ונתקרר נחלׁש
יח 

חזקה  היתה לבבי ּתבערת ּכי , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

והֹודאה  ּתֹודה נֹותן ואני הגּבלה, ׁשּום ּבלי ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹמאד

אחד,להּקדֹוׁש�ּב אף הּכרּתי לא ׁשּבכלל רּוְך�הּוא, ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

מה  והעּקר מעמד, מחזיק הייתי לא זאת לּולא ְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֹּכי

וה ּׁשאר ּברסלב, מחסידי ארּבעה  ּגם�ּכן ׁשם והי ּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבית�הּכנסת,

מנין  היה  ּבקׁשי  ה ּׁשנה  ׁשּבראׁש עד ּברסלב, חסידי  היּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלא

ׁשּבאּומאנ ׁשי  אנׁשים ׁשל ׁשה  עם היה  ּכבר  וזה ׁשל ֹומנּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

מ ּתלמידיו ּכּמה  עם ז"ל  רֹוזנפלד  אריה צבי  ר' ּולרּבֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמּקּנדה ,

עדין  הי ּו לא  ּתלמידיו  רב ּכי  ּבר�מצוה, ׁשהי ּו ל ּיהד ּות , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּקרב

ְִַָּבר�מצוה ).

ּכליח . אצל וחּפׂשּתי  ז"ל , רּבנּו אל ּכׁשהתקרב ּתי  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתכף �ּומּיד 

מאד מאד היה  ּכי  ז"ל, רּבנּו ספרי  את ספרים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּמֹוכרי 

ולכן  ּכלל , מצּוי  היה  לא  ּכי  ז"ל, ר ּבנּו ספרי  את  למצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹק ׁשה 

ועל�ּכן  מאד, ּגדֹולה ּביגיעה  לי  ּבא ספר, ּכל  ׁשה ּׂשגּתי  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעד 

ּכׁשאתח ּתן, ה ּקד ֹוׁש�ּברּוְך�ה ּוא  ּכׁשּיעזר אז, עצמי  על  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹק ּבלּתי 

ּתפּוצ ֹות  ּבכל ואפיצם ז"ל  רּבנּו ספרי  ּכל  את אד ּפיס  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאז

ּכי וי ֹום, י ֹום  ּכל  זה  על והתּפּלל ּתי  ּבפר ּוט ֹות, מּמׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָי ׂשראל

ולכן  ז"ל, רּבנּו מּספרי  ספר ּכל לה ּׂשיג ק ׁשה  ּכל�ּכְך ּבא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלי 

ואעסק ז"ל, רּבנּו ספרי  ּכל את ׁשאדּפיס  עצמי  על  ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹק ּבלּתי 

- לעׂשֹות יכֹולים ה ּספרים מה  ראיתי ּכי  והפצה , ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָָּבהדּפסה

וראיתי ההפ ְך, אל מהפ ְך אֹותֹו ולהפ ְך צעיר, ּבבח ּור ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמה ּפכה 

נס ּכם  ועל �ידי �זה  ז"ל , רּבנ ּו מּספרי  לי  ׁשּיצא הּטֹוב ֹות  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאת

והפצה . ּבהד ּפסה  הר ּבה  אעסק  ּכׁשאתח ּתן, - ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאצלי 



מג

ּכסדרן, מּסכּתֹות ּכּמה סּימּתי ּכְך ּובין ערּוְך, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשלחן

נתן  וזה חּיים, ארח ערּוְך מּׁשלחן ּגדֹול חלק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוכן

מאד. ּגדֹול סּפּוק ְִִָֹלי

צעיר, ּבחּור עדין ׁשהייתי מאחר זאת ּכל ֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹעם

מה  זה היׁשיבה, ּבסדר מגּבל להיֹות מכרח ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻוהייתי

ּבבדידּות, להיֹות הּלב ּבער לי ּכי מאד, לי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹּׁשּכאב

ז"ל, רּבנּו ּדרְך על�ּפי ּכסדרן ּבׁשעּורין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּולהתמיד

ּכפי  ּביׁשיבה, מגּבל ולהיֹות ּבהתּבֹודדּות, ְְְְְְְְְְִִִִִַַָָֻּולהתמיד

מאד  מאד לי ּׁשּבא מה זה ׁשם, ׁשהיּו ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹהּסדרים

איְך ּתכסיסים, מיני ּכל עׂשיתי זאת ּכל עם ְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹקׁשה,

היׁשיבה, לסדרי מחּוּיב הייתי ׁשלא הזמנים את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלנצל

ּובׁשלחן  ּובגמרא ּבמׁשנה עצּומה ּבׁשקידה ְְְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָֻוׁשקדּתי

ּובהתּבֹודדּות. ז"ל רּבנּו ּבספרי ּוביֹותר ְְְְְְִִֵֵֵַַָערּוְך,

כג .

מּכּלם  והעלמּתי ׁשנים, ׁשלׁש עלי עברּו ְְְְֱִִִֶַַָָָָָָֹֻוכְך

אל  מקרב ׁשאני ידע לא אחד ואף ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹהתקרבּותי,

ּברסלב  חסידּות
יז 

ּכי  מאד, ּגדֹול נס לי היה וזה , ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹ

ּבארצ ֹות�ה ּברית יז. מפרסמת היתה  לא ּבכלל  אז ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ(ּובאמת

ׁשל ׁשה ׁשלֹומנּו מאנׁשי  ּבֹודדים רק הי ּו ּכי  ּברסלב , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחסיד ּות

להם  ׁשהיה  סייד, ּבאיסט  יארק  ּבני ּו וכן ּבבר ּוקלין , ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבמס ּפר 

ּבקיאּותי  ּוכפי ז"ל רּבנּו ּבדרכי לילְך לּבי ּתבערת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַּכפי

ז"ל, רּבנּו ׁשל ה ּקדֹוׁשֹות ּובׂשיחֹותיו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָּבלּקּוטי�הלכֹות

הייתי  ׁשלֹומנּו, מאנׁשי אחד את מֹוצא הייתי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאם

מאד  ונתקרר נחלׁש
יח 

חזקה  היתה לבבי ּתבערת ּכי , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

והֹודאה  ּתֹודה נֹותן ואני הגּבלה, ׁשּום ּבלי ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹמאד

אחד,להּקדֹוׁש�ּב אף הּכרּתי לא ׁשּבכלל רּוְך�הּוא, ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

מה  והעּקר מעמד, מחזיק הייתי לא זאת לּולא ְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֹּכי

וה ּׁשאר ּברסלב, מחסידי ארּבעה  ּגם�ּכן ׁשם והי ּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבית�הּכנסת,

מנין  היה  ּבקׁשי  ה ּׁשנה  ׁשּבראׁש עד ּברסלב, חסידי  היּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלא

ׁשּבאּומאנ ׁשי  אנׁשים ׁשל ׁשה  עם היה  ּכבר  וזה ׁשל ֹומנּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

מ ּתלמידיו ּכּמה  עם ז"ל  רֹוזנפלד  אריה צבי  ר' ּולרּבֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמּקּנדה ,

עדין  הי ּו לא  ּתלמידיו  רב ּכי  ּבר�מצוה, ׁשהי ּו ל ּיהד ּות , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּקרב

ְִַָּבר�מצוה ).

ּכליח . אצל וחּפׂשּתי  ז"ל , רּבנּו אל ּכׁשהתקרב ּתי  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתכף �ּומּיד 

מאד מאד היה  ּכי  ז"ל, רּבנּו ספרי  את ספרים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּמֹוכרי 

ולכן  ּכלל , מצּוי  היה  לא  ּכי  ז"ל, ר ּבנּו ספרי  את  למצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹק ׁשה 

ועל�ּכן  מאד, ּגדֹולה ּביגיעה  לי  ּבא ספר, ּכל  ׁשה ּׂשגּתי  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעד 

ּכׁשאתח ּתן, ה ּקד ֹוׁש�ּברּוְך�ה ּוא  ּכׁשּיעזר אז, עצמי  על  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹק ּבלּתי 

ּתפּוצ ֹות  ּבכל ואפיצם ז"ל  רּבנּו ספרי  ּכל  את אד ּפיס  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאז

ּכי וי ֹום, י ֹום  ּכל  זה  על והתּפּלל ּתי  ּבפר ּוט ֹות, מּמׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָי ׂשראל

ולכן  ז"ל, רּבנּו מּספרי  ספר ּכל לה ּׂשיג ק ׁשה  ּכל�ּכְך ּבא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלי 

ואעסק ז"ל, רּבנּו ספרי  ּכל את ׁשאדּפיס  עצמי  על  ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹק ּבלּתי 

- לעׂשֹות יכֹולים ה ּספרים מה  ראיתי ּכי  והפצה , ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָָּבהדּפסה

וראיתי ההפ ְך, אל מהפ ְך אֹותֹו ולהפ ְך צעיר, ּבבח ּור ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמה ּפכה 

נס ּכם  ועל �ידי �זה  ז"ל , רּבנ ּו מּספרי  לי  ׁשּיצא הּטֹוב ֹות  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאת

והפצה . ּבהד ּפסה  הר ּבה  אעסק  ּכׁשאתח ּתן, - ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאצלי 



מד

את  רק אחד, אף הּכרּתי ׁשּלא  מעמד, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּׁשהחזקּתי

מסּפר, אין ּפעמים חזרּתי ׁשּבהם ז"ל, רּבנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָספרי

יֹום  ּבכל להתּבֹודד רגיל ׁשהייתי הּכל, על ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹוהעֹולה

ּדבר  על ּגדֹול עקׁשן והייתי ׁשעֹות, ּגּבי על ְְִִֵַַַַָָָָָָָׁשעֹות

מאד. מאד ְְֶֹֹזה

כד.

מאנׁשי  אחד הדּפיס תשט"ז, ּבׁשנת אז ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָוהּנה

עצמי  את והחייתי לתרּופה", "עלים ספר ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשלֹומנּו

ּפעמים, ּכּמה לסּימֹו וזכיתי הּזה, הּספר עם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמאד

הּׂשגּתי  לאט ּולאט מאד, ּגדֹול חּזּוק לי נתן ְְְְְִִִִֶַַַַָָֹוזה

"ימי  ּכגֹון: הּמציאּות, יקרי ׁשהיּו הּספרים ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאת

ספרים  (ּכי ּברזל" "אבניה אֹור", "ּכֹוכבי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהּתלאֹות",

היה  לא ולכן אחת, ּפעם רק אז הדּפיסּו לא ְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֹאּלּו

את  הּׂשגּתי הׁשּתֹוקקּותי מרב ואני ּכלל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹּבנמצא

מאד  לי עזרּו הּספרים אּלּו וכל מלא), ּבכסף ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

ּבעבֹודת  ויֹותר יֹותר לּבי ּובער ּבהתקרבּות, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹמאד

מאד. מאד ּבערה ׁשּתׁשּוקתי עד יתּברְך, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹהּׁשם

כה.

ׁשהייתי  מאד, עד ּגדֹולֹות צרֹות ּגם לי היּו ְְֲִִִֶַַָָָָֹאבל

ידע  לא אחד ׁשאף התקרבּותי, את להחּביא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹצריְך

מההתקרבּות, אֹותי ׁשּיּמנעּו רציתי לא ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹּביׁשיבה,

ּברסלב), חסידּות על מאד ּגד ֹול רע ׁשם היה אז ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ(ּכי

ׁשעֹות  לבּלֹות רציתי ּופה ּביׁשיבה, מגּבל הייתי ְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֻּפה

ולכן  ׁשּלי, ּבּׁשעּורים ּולהתמיד ּבהתּבֹודדּות, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָרּבֹות

מי  עם לי היה ולא מאד, מאד קׁשה לי  ְְְִִִִֶָָָָָֹֹֹהיה

לדּבר 
יט 

סּבֹות  הּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא סּבב זאת ּכל עם , ְִִִֵֵַַָָָֹ

להתּבֹודדּות. טֹובים מקֹומֹות לי ׁשהיּו ְְְְְִִִֶָָלטֹובה,

ּכי  ליׁשיבה, נסעּתי לא ׁשּׁשי ּביֹום ּכלל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹּבדרְך

ׁשעֹות ּכארּבע ׁשּיְךלקח היה  ולא  וחזֹור, הלֹוְך ְְְֲַַַַַָָָָָָֹ

והייתייט. ז"ל, וואסילסקי  יֹוסף  צבי  ר' את ׁשּפגׁשּתי  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָהגם

ּבעל ּבגדר ּבכלל היה  לא  הּוא אבל אצלֹו, הרּבה  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹרגיל

התי ּדד ּתי זאת ּכל  עם לי , ּלח ּדׁש מה  לֹו היה  לא ולכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹספר,

אבל א ּתי , ּדּבר  ׁשל ֹומנּו, מאנׁשי  חּלין  ׂשיח ֹות ּוסתם מאד , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָֹֻע ּמֹו

למצא  ה ׁשּתֹוקקּתי  ּומאד  לח ּזקני , ּדּבּורים לֹו היּו לא ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹֹֹּבכלל

יתּבר ְך, הּׁשם  ּבעב ֹודת אּתֹו לדּבר ׁשאּוכל  ׁשלֹומנּו מאנׁשי  ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאחד

לתר ּופה ", "עלים  ה ּספר את ׁשהדּפיס  וזה מי . לי היה  לא ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאבל

ׁשלֹומנּו מאנׁשי  ה ּמעט  עם  ואפ ּלּו ּגד ֹול, מחלקת  ּבעל  היה  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹה ּוא

ּבעל ּבטבע ֹו היה ּכי  ּביניהם, ּפרּודים  ּתמיד ּגֹורם היה  ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהי ּו,

ּוכ ׁשראיתי מחלקת, ּבעל  ּגנּות זה  מה  ראיתי ואז ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמחלקת,

ּבמק ֹומֹות  לתר ּופה " "עלים ספרי להפיץ  לֹו עזרּתי  וע ֹוד ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָאֹותֹו,



מה

את  רק אחד, אף הּכרּתי ׁשּלא  מעמד, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּׁשהחזקּתי
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ּדבר  על ּגדֹול עקׁשן והייתי ׁשעֹות, ּגּבי על ְְִִֵַַַַָָָָָָָׁשעֹות

מאד. מאד ְְֶֹֹזה

כד.

מאנׁשי  אחד הדּפיס תשט"ז, ּבׁשנת אז ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָוהּנה

עצמי  את והחייתי לתרּופה", "עלים ספר ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשלֹומנּו

ּפעמים, ּכּמה לסּימֹו וזכיתי הּזה, הּספר עם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמאד

הּׂשגּתי  לאט ּולאט מאד, ּגדֹול חּזּוק לי נתן ְְְְְִִִִֶַַַַָָֹוזה

"ימי  ּכגֹון: הּמציאּות, יקרי ׁשהיּו הּספרים ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאת

ספרים  (ּכי ּברזל" "אבניה אֹור", "ּכֹוכבי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהּתלאֹות",

היה  לא ולכן אחת, ּפעם רק אז הדּפיסּו לא ְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֹאּלּו

את  הּׂשגּתי הׁשּתֹוקקּותי מרב ואני ּכלל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹּבנמצא

מאד  לי עזרּו הּספרים אּלּו וכל מלא), ּבכסף ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

ּבעבֹודת  ויֹותר יֹותר לּבי ּובער ּבהתקרבּות, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹמאד

מאד. מאד ּבערה ׁשּתׁשּוקתי עד יתּברְך, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹהּׁשם

כה.

ׁשהייתי  מאד, עד ּגדֹולֹות צרֹות ּגם לי היּו ְְֲִִִֶַַָָָָֹאבל

ידע  לא אחד ׁשאף התקרבּותי, את להחּביא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹצריְך

מההתקרבּות, אֹותי ׁשּיּמנעּו רציתי לא ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹּביׁשיבה,

ּברסלב), חסידּות על מאד ּגד ֹול רע ׁשם היה אז ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ(ּכי

ׁשעֹות  לבּלֹות רציתי ּופה ּביׁשיבה, מגּבל הייתי ְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֻּפה

ולכן  ׁשּלי, ּבּׁשעּורים ּולהתמיד ּבהתּבֹודדּות, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָרּבֹות

מי  עם לי היה ולא מאד, מאד קׁשה לי  ְְְִִִִֶָָָָָֹֹֹהיה

לדּבר 
יט 

סּבֹות  הּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא סּבב זאת ּכל עם , ְִִִֵֵַַָָָֹ

להתּבֹודדּות. טֹובים מקֹומֹות לי ׁשהיּו ְְְְְִִִֶָָלטֹובה,

ּכי  ליׁשיבה, נסעּתי לא ׁשּׁשי ּביֹום ּכלל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹּבדרְך

ׁשעֹות ּכארּבע ׁשּיְךלקח היה  ולא  וחזֹור, הלֹוְך ְְְֲַַַַַָָָָָָֹ

והייתייט. ז"ל, וואסילסקי  יֹוסף  צבי  ר' את ׁשּפגׁשּתי  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָהגם

ּבעל ּבגדר ּבכלל היה  לא  הּוא אבל אצלֹו, הרּבה  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹרגיל

התי ּדד ּתי זאת ּכל  עם לי , ּלח ּדׁש מה  לֹו היה  לא ולכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹספר,

אבל א ּתי , ּדּבר  ׁשל ֹומנּו, מאנׁשי  חּלין  ׂשיח ֹות ּוסתם מאד , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָֹֻע ּמֹו

למצא  ה ׁשּתֹוקקּתי  ּומאד  לח ּזקני , ּדּבּורים לֹו היּו לא ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹֹֹּבכלל

יתּבר ְך, הּׁשם  ּבעב ֹודת אּתֹו לדּבר ׁשאּוכל  ׁשלֹומנּו מאנׁשי  ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאחד

לתר ּופה ", "עלים  ה ּספר את ׁשהדּפיס  וזה מי . לי היה  לא ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאבל

ׁשלֹומנּו מאנׁשי  ה ּמעט  עם  ואפ ּלּו ּגד ֹול, מחלקת  ּבעל  היה  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹה ּוא

ּבעל ּבטבע ֹו היה ּכי  ּביניהם, ּפרּודים  ּתמיד ּגֹורם היה  ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהי ּו,

ּוכ ׁשראיתי מחלקת, ּבעל  ּגנּות זה  מה  ראיתי ואז ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמחלקת,

ּבמק ֹומֹות  לתר ּופה " "עלים ספרי להפיץ  לֹו עזרּתי  וע ֹוד ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָאֹותֹו,
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קצר, מאד ׁשּבת ׁשערב החרף, ּבימי ּבפרט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלנסע,

לי  היתה וזֹו הּׁשּבת, יֹום וכן ּבביתי , נׁשארּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָולכן

אף  אבי, ׁשל ּבבית�הּכנסת ּכי מאד, ּגדֹולה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁשּועה

ׁשעֹות  ׁשּמה להתּבֹודד יכלּתי ולכן היה, לא ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹֹאחד

ראה  ולא מּמּני, ידע לא אחד ואף ׁשעֹות , ּגּבי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעל

ׁשּמה  להתּבֹודד יכלּתי ולכן לי, הפריע ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹֹאֹותי,

מאד  התמדּתי וכן רצּופֹות, ׁשעֹות ּגּבי על ְְְְְִִֵֵַַַָָֹׁשעֹות

ּבּזמן, מגּבל הייתי לא ּכי הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֻּבלּמּוד

מהיׁשיבה, יֹום וׁשם יֹום ּפה מחּסר הייתי  ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹּולאט

ללכת  צריְך אני ּפה אחר, ּתרּוץ לי היה ּפעם ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּובכל

לא  אחד ואף טֹוב... מרּגיׁש לא אני ּפה ְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹלרֹופא,

ׁשעֹות  ּגּבי על ׁשעֹות ׁשּבּליתי למעׂשי, לב ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָׂשם

והיה  קלין, ע' ּובצעקֹות ּבהתּבֹודדּות ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָּבבית�הּכנסת

מּמׁש, נפׁש ּבמסירּות התּבֹודדּות ענין ּכל לי ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבא

את  מסרּתי ואף�על�ּפי�כן טבעי, הפְך היה זה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי

לבּקׁש רגיל והייתי זה, על והתּגּברּתי מּמׁש, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָנפׁשי

ׁשאזּכה  מּׂשיחֹות�הר"ן, וׂשיחה ׂשיחה ּכל ְְִִִִֶֶֶַַָָָָעל

לקּימּה
כ 
. ְְַָ

מא  מחלי ׁש היה  זאת ּכל עם אֹותי , ה ּכיר ּו ּדעּתי ,ׁשּלא  את ד  ְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ

לה ּלן. יס ּפר ּכאׁשר יד ֹו, על ז"ל  מר ּבנּו ׁשּנתרחקּתי  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֻוכמעט 

וחצי ,כ. ׁשׁש�עׂשרה  ּבגיל עדין ּכׁשהייתי  ּבּקיץ  אחת ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּופעם 

ּבׂשיח ֹות�הר"ן, ה ּמּובא ז"ל , ר ּבנּו הנהגת את לק ּים ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָרציתי 

כו.

ּכבר  ז"ל, רּבנּו אל ּבהתקרבּותי ּתכף�ּומּיד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּנה

חצֹות, ּתּקּון סדר לילה ּבכל לֹומר חׁשק לי ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהיה

את  ואמרּתי צּיֹון", "ׁשערי ספר לעצמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָוקניתי

מניעֹות  לי היּו ּובּלילה יֹום, לכל ׁשּׁשּיכֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָָהּתפּלֹות

ׁשאבי  רציתי לא ּכי חצֹות, ּתּקּון סדר לֹומר ֲֲִִִִִֵֶֶַָָֹעצּומֹות

ׁשחרית  התּפּללּתי  ּברציפ ּות, ׁשלם י ֹום ׁשהתּבֹודד קס "ג, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָסימן

ׁשּלא  ּבבית�הּמדרׁש, התח ּבאתי  ואחר� ּכְך ּבּבקר, מקּדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻמאד 

לה ּקדֹוׁש�ּברּוְך�ה ּוא  להתּבֹודד והתחלּתי  ּבני �אדם, ׁשם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָהי ּו

לתפ ּלת  הפסק ּתי  רק  הפסקה , ּבלי  רצ ּופֹות ׁשע ֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשׁש�עׂשרה 

ּכל �ּכְך עק ׁשן הייתי  ּכי  הּזֹו, הּׂשיחה  את לקּים רציתי  ּכי  ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמנחה ,

"ׂשיח ֹות � ּבספרי מּובאת ׁשרק  ׂשיחה  ּכל לק ּים רציתי ּכי  ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּגד ֹול,

ח ׁשב ּתי ואז ּבח ּיי , אחת ּפעם היה  וזה ו "ח ּיי �מ ֹוהר"ן", ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָהר"ן "

לי ק ׁשה  היה  ּכבר ׁשלׁש ׁשעתים  אחר  ּכי מ ׁשּתּגע, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשאני 

ּברּוְך� לה ּקדֹוׁש� הר ּבה  וצעק ּתי  התּגּבר ּתי אף�על�ּפי �כן ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹמאד,

מכרח אני  אבל למּות, מּוכן אני  מה, ויהי  לעצמי ואמרּתי  ְְְְְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָָֻה ּוא,

ּכל �ּכְך והיה  התּבֹודד ּות, עם ׁשּבּקיץ האר ְך ה ּיֹום את ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹלגמר

זּכני אף�על�ּפי �כן ּכלל, ּול ׁשער לתאר אפׁשר ׁשאי  לי, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָק ׁשה 

מאד הר ּבה  אז ּבכיתי ּכי  זה , את  ועברּתי  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹה ּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא,

העבֹודה ּכבר לי  הלכה  והלאה , הה ּוא ּומה ּיֹום יתּבר ְך, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָאליו 

הרּבה מּמּני  ׁשהֹורד ּתי  אז הרּגׁשּתי ּכי  ּבק ּלּות, י ֹותר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהרּבה 

אי ְך מתּפּלא אני ה ּיֹום עד (ּובאמת וכּו'. ועבי ּות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָחמרּיּות

ׁשעֹות, הרּבה  ּכל�ּכְך ּבדד ל ׁשבת ּגדֹול  ּכל�ּכְך עק ׁשן ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשהייתי 

היה לא ּכבר  ּכי  ּפעמים, ּכאלף  ּתפּלה אֹותּה על ׁשחזרּתי  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד 

זה ). על עברּתי  לאל , ּותהּלה  ּלבּקׁש, מה  על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלי 
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קצר, מאד ׁשּבת ׁשערב החרף, ּבימי ּבפרט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלנסע,

לי  היתה וזֹו הּׁשּבת, יֹום וכן ּבביתי , נׁשארּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָולכן

אף  אבי, ׁשל ּבבית�הּכנסת ּכי מאד, ּגדֹולה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁשּועה

ׁשעֹות  ׁשּמה להתּבֹודד יכלּתי ולכן היה, לא ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹֹאחד

ראה  ולא מּמּני, ידע לא אחד ואף ׁשעֹות , ּגּבי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעל

ׁשּמה  להתּבֹודד יכלּתי ולכן לי, הפריע ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹֹאֹותי,

מאד  התמדּתי וכן רצּופֹות, ׁשעֹות ּגּבי על ְְְְְִִֵֵַַַָָֹׁשעֹות

ּבּזמן, מגּבל הייתי לא ּכי הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֻּבלּמּוד

מהיׁשיבה, יֹום וׁשם יֹום ּפה מחּסר הייתי  ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹּולאט

ללכת  צריְך אני ּפה אחר, ּתרּוץ לי היה ּפעם ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּובכל

לא  אחד ואף טֹוב... מרּגיׁש לא אני ּפה ְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹלרֹופא,

ׁשעֹות  ּגּבי על ׁשעֹות ׁשּבּליתי למעׂשי, לב ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָׂשם

והיה  קלין, ע' ּובצעקֹות ּבהתּבֹודדּות ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָּבבית�הּכנסת

מּמׁש, נפׁש ּבמסירּות התּבֹודדּות ענין ּכל לי ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבא

את  מסרּתי ואף�על�ּפי�כן טבעי, הפְך היה זה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי

לבּקׁש רגיל והייתי זה, על והתּגּברּתי מּמׁש, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָנפׁשי

ׁשאזּכה  מּׂשיחֹות�הר"ן, וׂשיחה ׂשיחה ּכל ְְִִִִֶֶֶַַָָָָעל

לקּימּה
כ 
. ְְַָ

מא  מחלי ׁש היה  זאת ּכל עם אֹותי , ה ּכיר ּו ּדעּתי ,ׁשּלא  את ד  ְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ

לה ּלן. יס ּפר ּכאׁשר יד ֹו, על ז"ל  מר ּבנּו ׁשּנתרחקּתי  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֻוכמעט 

וחצי ,כ. ׁשׁש�עׂשרה  ּבגיל עדין ּכׁשהייתי  ּבּקיץ  אחת ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּופעם 

ּבׂשיח ֹות�הר"ן, ה ּמּובא ז"ל , ר ּבנּו הנהגת את לק ּים ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָרציתי 

כו.

ּכבר  ז"ל, רּבנּו אל ּבהתקרבּותי ּתכף�ּומּיד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּנה

חצֹות, ּתּקּון סדר לילה ּבכל לֹומר חׁשק לי ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהיה

את  ואמרּתי צּיֹון", "ׁשערי ספר לעצמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָוקניתי

מניעֹות  לי היּו ּובּלילה יֹום, לכל ׁשּׁשּיכֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָָהּתפּלֹות

ׁשאבי  רציתי לא ּכי חצֹות, ּתּקּון סדר לֹומר ֲֲִִִִִֵֶֶַָָֹעצּומֹות

ׁשחרית  התּפּללּתי  ּברציפ ּות, ׁשלם י ֹום ׁשהתּבֹודד קס "ג, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָסימן

ׁשּלא  ּבבית�הּמדרׁש, התח ּבאתי  ואחר� ּכְך ּבּבקר, מקּדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻמאד 

לה ּקדֹוׁש�ּברּוְך�ה ּוא  להתּבֹודד והתחלּתי  ּבני �אדם, ׁשם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָהי ּו

לתפ ּלת  הפסק ּתי  רק  הפסקה , ּבלי  רצ ּופֹות ׁשע ֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשׁש�עׂשרה 

ּכל �ּכְך עק ׁשן הייתי  ּכי  הּזֹו, הּׂשיחה  את לקּים רציתי  ּכי  ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמנחה ,

"ׂשיח ֹות � ּבספרי מּובאת ׁשרק  ׂשיחה  ּכל לק ּים רציתי ּכי  ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּגד ֹול,

ח ׁשב ּתי ואז ּבח ּיי , אחת ּפעם היה  וזה ו "ח ּיי �מ ֹוהר"ן", ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָהר"ן "

לי ק ׁשה  היה  ּכבר ׁשלׁש ׁשעתים  אחר  ּכי מ ׁשּתּגע, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשאני 

ּברּוְך� לה ּקדֹוׁש� הר ּבה  וצעק ּתי  התּגּבר ּתי אף�על�ּפי �כן ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹמאד,

מכרח אני  אבל למּות, מּוכן אני  מה, ויהי  לעצמי ואמרּתי  ְְְְְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָָֻה ּוא,

ּכל �ּכְך והיה  התּבֹודד ּות, עם ׁשּבּקיץ האר ְך ה ּיֹום את ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹלגמר

זּכני אף�על�ּפי �כן ּכלל, ּול ׁשער לתאר אפׁשר ׁשאי  לי, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָק ׁשה 

מאד הר ּבה  אז ּבכיתי ּכי  זה , את  ועברּתי  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹה ּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא,

העבֹודה ּכבר לי  הלכה  והלאה , הה ּוא ּומה ּיֹום יתּבר ְך, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָאליו 

הרּבה מּמּני  ׁשהֹורד ּתי  אז הרּגׁשּתי ּכי  ּבק ּלּות, י ֹותר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהרּבה 

אי ְך מתּפּלא אני ה ּיֹום עד (ּובאמת וכּו'. ועבי ּות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָחמרּיּות

ׁשעֹות, הרּבה  ּכל�ּכְך ּבדד ל ׁשבת ּגדֹול  ּכל�ּכְך עק ׁשן ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשהייתי 

היה לא ּכבר  ּכי  ּפעמים, ּכאלף  ּתפּלה אֹותּה על ׁשחזרּתי  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד 

זה ). על עברּתי  לאל , ּותהּלה  ּלבּקׁש, מה  על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלי 



מח

והם  אחרי, הּדלת את סגרּתי ולכן ידעּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואּמי

הארץ, על ויׁשבּתי נר, והדלקּתי יׁשן, ׁשאני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחׁשבּו

עד  לילה, ּכל חצֹות ּתּקּון סדר ּכל את ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָואמרּתי

חלב, מלאה הרצּפה ׁשּכל אּמי ראתה אחד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיֹום

ורצתה  מאד, עלי צעקה ואז הרצּפה, על ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹׁשּטפטף

לעצמי  קניתי ואז הּכל, את והעלמּתי ּזה, מה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹלדעת

ּתּקּון  סדר לילה ּבכל לֹומר רגיל הייתי וככה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּפּנס,

מּזה. ידע לא אחד ואף ְֲִֶֶַַָָֹחצֹות,

כז .

ּכי  סֹוף, ּבלי וירידֹות עלּיֹות לי היּו זאת ּכל ְֲִִִִִִִָָֹעם

א  ולעזב מּצד יתּברְך, הּׁשם לעבֹודת לּבי ּבער חד ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

ּבהתּבֹודדּות  רק וליׁשב הּזה, עֹולם הבלי ּכל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָאת

ּכל  לנסע הצרכּתי ּומאידְך הּקדֹוׁשה, ּתֹורה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֻולּמּוד

ׁשם  וגם ליׁשיבה, וחזֹור הלֹוְך ׁשעֹות ּכארּבע ְְְְֲִַַַַַָָָָיֹום

נתן  ולא מאד, אֹותי ּׁשּבלּבל מה וזה מגּבל, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֻלהיֹות

ּבכל  התחּזקּתי זאת ּכל עם הּזה, הּדבר מנֹוח ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹלי

ׁשּלאט  עד ז"ל, רּבנּו ספרי על�ידי התחּזקּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַמיני

ּב"לּקּוטי�  להתמיד ּגם התחלּתי הּׁשנים ּבמׁשְך ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָלאט

ּב"לּקּוטי�הלכֹות", התמדתי רּבּוי על�ידי ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמֹוהר"ן",

ּב"לּקּוטי�  ז"ל רּבנּו ּדברי את להבין עיני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָנפּתחּו

רגיל  הייתי ּכי מאד, אֹותי החיה וזה ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹמֹוהר"ן",

מּכּלם, נעלם הייתי אבל מהּתֹורֹות, ּתפּלֹות ְֱֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻלעׂשֹות

לי  ׁשּיׁש ידעּו ּבחּוץ ולא ּביׁשיבה לא אחד אף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכי

ּכי  מאד, לי עזר וזה ּברסלב, חסידּות עם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּיכּות

לגמרי. אֹותי ׁשֹוברים היּו ְְְִִֵֶֶַַָאחרת

כח .

מקרב  ׁשאני הּסֹוד, לכּלם נתּגּלה אחד ׁשּיֹום ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֻעד

החברים  הּזמן ּכל ּבאמת [ּכי ּברסלב חסידּות ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאל

מאד  הייתי ּכי הׁשּתּניתי, לּמה לדעת רצּו ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּלי

ּופתאם  חברי, היּו וכּלם המדּברים, וראׁש ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֻחברּותי

ׁשחׁשבּו עד הפְך, אל מהפְך הׁשּתּניתי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל�ּכְך

עֹוׂשה  ּׁשאני מה ידעּו לא ּכי לגמרי, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּנסּגרּתי

ׁשּנתּגּלה  עד מאד, ּפליאה להם היתה ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּסתר,

והּליצנּות  הּמחלקת עלי  התחילה ואז ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֻלכּלם,

לאבי, קרא יׁשיבה והראׁש ּביׁשיבה, ְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹוהרדיפֹות

מרירּות  לטעם והתחלּתי 
כא 

התחיל  הּמׁשּגיח ּכי ,[ ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹ

ּומע ׂשהכא. אחד . ּבחּור  על �ידי  היה  ׁשּנתּגּלה , אי ְך ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוה ּסּבה 

ׁשּדּוְך, ּבׁשביל  לאנגלּיה  נסע  ה ּזה ה ּבחּור  היה, ּכְך ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיה 

מ ּמׁשוה ׁשב ּור, מאד  והיה  הּפעל, אל  מּכח יצא  לא ּׁשּדּוְך ְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

אנגלּיה עד  מארצֹות�ה ּברית נסע  ּכי  הע ֹולם, ס ֹוף ׁשּזה  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָח ׁשב 

עצמֹו את לקרר יכ ֹול  היה  לא  אז ּכלּום, מּזה יצא  ולא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹל ׁשּדּוְך,

ולא  אֹורחים , הכנסת  ׁשל אכסניה  ּבאיזֹו והתאכסן צער, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹמרב



מט

והם  אחרי, הּדלת את סגרּתי ולכן ידעּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואּמי

הארץ, על ויׁשבּתי נר, והדלקּתי יׁשן, ׁשאני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחׁשבּו

עד  לילה, ּכל חצֹות ּתּקּון סדר ּכל את ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָואמרּתי

חלב, מלאה הרצּפה ׁשּכל אּמי ראתה אחד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיֹום

ורצתה  מאד, עלי צעקה ואז הרצּפה, על ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹׁשּטפטף

לעצמי  קניתי ואז הּכל, את והעלמּתי ּזה, מה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹלדעת

ּתּקּון  סדר לילה ּבכל לֹומר רגיל הייתי וככה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּפּנס,

מּזה. ידע לא אחד ואף ְֲִֶֶַַָָֹחצֹות,

כז .

ּכי  סֹוף, ּבלי וירידֹות עלּיֹות לי היּו זאת ּכל ְֲִִִִִִִָָֹעם

א  ולעזב מּצד יתּברְך, הּׁשם לעבֹודת לּבי ּבער חד ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

ּבהתּבֹודדּות  רק וליׁשב הּזה, עֹולם הבלי ּכל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָאת

ּכל  לנסע הצרכּתי ּומאידְך הּקדֹוׁשה, ּתֹורה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֻולּמּוד

ׁשם  וגם ליׁשיבה, וחזֹור הלֹוְך ׁשעֹות ּכארּבע ְְְְֲִַַַַַָָָָיֹום

נתן  ולא מאד, אֹותי ּׁשּבלּבל מה וזה מגּבל, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֻלהיֹות

ּבכל  התחּזקּתי זאת ּכל עם הּזה, הּדבר מנֹוח ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹלי

ׁשּלאט  עד ז"ל, רּבנּו ספרי על�ידי התחּזקּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַמיני

ּב"לּקּוטי�  להתמיד ּגם התחלּתי הּׁשנים ּבמׁשְך ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָלאט

ּב"לּקּוטי�הלכֹות", התמדתי רּבּוי על�ידי ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמֹוהר"ן",

ּב"לּקּוטי�  ז"ל רּבנּו ּדברי את להבין עיני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָנפּתחּו

רגיל  הייתי ּכי מאד, אֹותי החיה וזה ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹמֹוהר"ן",

מּכּלם, נעלם הייתי אבל מהּתֹורֹות, ּתפּלֹות ְֱֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻלעׂשֹות

לי  ׁשּיׁש ידעּו ּבחּוץ ולא ּביׁשיבה לא אחד אף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכי

ּכי  מאד, לי עזר וזה ּברסלב, חסידּות עם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּיכּות

לגמרי. אֹותי ׁשֹוברים היּו ְְְִִֵֶֶַַָאחרת

כח .

מקרב  ׁשאני הּסֹוד, לכּלם נתּגּלה אחד ׁשּיֹום ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֻעד

החברים  הּזמן ּכל ּבאמת [ּכי ּברסלב חסידּות ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאל

מאד  הייתי ּכי הׁשּתּניתי, לּמה לדעת רצּו ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּלי

ּופתאם  חברי, היּו וכּלם המדּברים, וראׁש ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֻחברּותי

ׁשחׁשבּו עד הפְך, אל מהפְך הׁשּתּניתי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל�ּכְך

עֹוׂשה  ּׁשאני מה ידעּו לא ּכי לגמרי, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּנסּגרּתי

ׁשּנתּגּלה  עד מאד, ּפליאה להם היתה ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּסתר,

והּליצנּות  הּמחלקת עלי  התחילה ואז ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֻלכּלם,

לאבי, קרא יׁשיבה והראׁש ּביׁשיבה, ְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹוהרדיפֹות

מרירּות  לטעם והתחלּתי 
כא 

התחיל  הּמׁשּגיח ּכי ,[ ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹ

ּומע ׂשהכא. אחד . ּבחּור  על �ידי  היה  ׁשּנתּגּלה , אי ְך ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוה ּסּבה 

ׁשּדּוְך, ּבׁשביל  לאנגלּיה  נסע  ה ּזה ה ּבחּור  היה, ּכְך ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיה 

מ ּמׁשוה ׁשב ּור, מאד  והיה  הּפעל, אל  מּכח יצא  לא ּׁשּדּוְך ְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

אנגלּיה עד  מארצֹות�ה ּברית נסע  ּכי  הע ֹולם, ס ֹוף ׁשּזה  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָח ׁשב 

עצמֹו את לקרר יכ ֹול  היה  לא  אז ּכלּום, מּזה יצא  ולא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹל ׁשּדּוְך,

ולא  אֹורחים , הכנסת  ׁשל אכסניה  ּבאיזֹו והתאכסן צער, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹמרב



נ

ּבאֹותֹו והּנה  ה ּדעת. וחלי ׁשּות נפ ׁש עגמת מרב  לי ׁשן יכ ֹול  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה

הרב ּבׁשם יׂשראל, מארץ  מׁשּלח  יהּודי  היה י ׁשן, ׁשה ּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻחדר

אחד היה (וה ּוא  לברכה זכרֹונֹו מר ּגלּיֹות, יחזקאל ר' ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהחסיד 

א ּלא  זה , מי  ידע לא ה ּזה  וה ּבח ּור ׁשלֹומנּו), אנׁשי  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמח ׁשּובי

אם  מס ּתּכל וה ּוא לילה , ּכל  מאחר מאד  ּבא ׁשה ּוא ראה  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻה ּוא

לילה ּבאֹותֹו אבל  י ׁשן, היה ּכבר ה ּוא  ּכלל ּובדרְך י ׁשן , ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאינֹו

ועגמת  צער מרב  ּכלּום, מה ּׁשּדּוְך יצא  ולא  ּפגי ׁשה , ל ֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהיתה 

את  עׂשה החדר , לת ֹוְך ה ּנ"ל  ּוכׁשּבא לי ׁשן, יכ ֹול  היה  לא ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנפ ׁש

והי ֹות  י ׁשן, ה ּוא  אם לראֹות נּגׁש והּלה  יׁשן , ה ּוא ּכא ּלּו ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָעצמ ֹו

ה ּנ"ל ה ּיהּודי  וה ּנה י ׁשן, ׁשה ּוא  חׁשב עצ ּומ ֹות, הי ּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעיניו 

ּובכה הרצּפה  על והתי ּׁשב  מּתיק ֹו, ספר והֹוציא נר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהדליק 

ׁשה ּוא  ח ׁשב והּלה עליו , מסּתּכל רק  וה ּוא  עצ ּומ ֹות, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּבכּיֹות

ּכּמה י ׁשב  וכְך מּתיקֹו, ּגד ֹול ספר עֹוד  ה ֹוציא ואחר �ּכְך ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָי ׁשן,

ּכל �ּכְך יבּכה ׁשאדם ּפעם  אף  ראה  לא  ׁשע ֹוד ּובכה , ְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשעֹות

לתיק ֹו, ה ּספר  את והכניס  מהרצ ּפה , קם הּיֹום אֹור וקדם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהרּבה ,

יכֹול היה  לא ה ּבח ּור ואז ויצא, ּותפ ּלין ה ּטּלית את עּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹולקח 

ׁשאדם  להי ֹות יכ ֹול  זה  ספר איזה  ּפלא  לֹו והיה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָלהתאּפק ,

נּגׁש ולכן עצ ּומֹות, ּבכּיֹות ויב ּכה  זמן , הרּבה ּכל �ּכְך ּבזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָי ּגיד 

צּיֹון", "ׁשערי  ספר  ׁשם ּומצא זה , את ּופתח ׁשּלֹו, ה ּתיק  ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאל 

ׁשה ּדּפים  אי ְך וראה "ל ּקּוטי �ּתפ ּלֹות", ספר היה  ה ּגדֹול  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוה ּספר 

ּבּספר , לע ּין והתחיל מ ּדמעֹות, מאד רט ּבים הי ּו ה ּספר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשל

מ"ּלּקּוטי ּתפּלֹות  לֹומר התחיל ׁשב ּור, היה  ּבעצמֹו ׁשה ּוא  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּומחמת

אצלֹו, ׁשּנס ּכם עד מאד, מאד  לּבֹו את מׁשְך וזה  ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹֹּתפ ּלֹות",

צּדיקים, מל "ו  נסּתר , צּדיק איזה  להי ֹות  מכרח  ה ּזה ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשהּיה ּודי 

א  ראה  לא ּבח ּיים ּפעם  אף ּבלילה ,ּכי  הר ּבה  ּכל �ּכְך ׁשּיב ּכה  דם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

היה ׁשעֹות ואחר�ּכְך חצ ֹות, ּתּקּון אמר הּזה  ׁשהאדם  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוהבין

קם  ה ּבחּור  ּובּבקר "ל ּקּוטי �ּתפ ּלֹות", ּבּספר  ּכּמים ּדמע ֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשֹופ ְך

הּזה , הּיה ּודי  עם  להּפגׁש ּגד ֹול  רצ ֹון ל ֹו והיה  להתּפּלל , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהלְך

אז  לאכל, ּבּצהרים ׁשחזר היה וכן  ׂשיחה , אּתֹו לתּפס  ְְְֱֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּכדי 

לּבֹו את לׁשּפְך התחיל  וה ּבח ּור עּמֹו, לד ּבר  הזּדּמנּות ל ֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹהיתה

ּדבר , ׁשּום מּזה  יצא  ולא ׁשּדּוְך, ּבענין לפה  ׁשּבא  אי ְך ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹה ּמר,

חסיד היה  ׁשההּוא ויען מח ּייו , מיאׁש והּוא ׁשבּור, מאד ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹוה ּוא 

מּדברי ּדּבּורים אּתֹו ּולדּבר ּולאּמצֹו לח ּזקֹו התחיל  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַּברסלב,

ל ֹו ּומכר  ּברסלב, חסיד ּות ּזה מה ל ֹו ּגּלה  ּכְך ּובין ז"ל, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָר ּבנּו

ּפג ׁשּתי הּזה  האדם את (ּובאמת ז"ל ר ּבנּו מּספרי  ספרים  ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכּמה

רּבנּו מּספרי  ּכּמה ּוב ּה קטּנה , מזודה  עם הֹולְך ׁשהיה  ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאי ְך

"ח ּיי� "ׂשיחֹות�הר"ן", "לּקּוטי �ּתפ ּלֹות", מֹוהר "ן", "לּקּוטי � ְֲִִִִֵֵֵַַַַָז"ל :

ודרּכֹו וכּו', וכ ּו', נפ ׁש" "מׁשיבת הּנפ ׁש", "ה ׁשּתּפכ ּות ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַמֹוהר"ן",

ו ׁשב עֹובר וכל  ה ּמזודה, את ּופתח  לבית�ה ּכנסת, להּכנס  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה

וה ּוא  הם, ספרים אילּו והתענין ה ּמזודה , אל  נּגׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבבית�ה ּכנסת

אל להתקרב קצת התחיל  ה ּבח ּור ּכְך ּובין להם), מפיץ  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה 

אחד ּׁשאף  מה  ז"ל , רּבנּו ספרי  ּזה  מה וידע ז"ל, ר ּבנּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּדרכי

ּברסלב . ּזה  מה  אז ּבכלל ידע  ְְְִֶֶֶַַָָָֹלא

התחיל לתר ּופה ", "עלים ּבּספר  מעּין ׁשאני  ּפעם ּכׁשראה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָולכן

ּכל ּבין נתּפרסם וכ ְך ּברסלבר, נע ׂשה  ה ּוא ה ּנה  לכּלם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצעק 

לאף לגּלֹות ולא  ּבׁשקט , להי ֹות אֹותֹו ׁשּבּקׁשּתי  ואף  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַֹה ּבחּורים,

אחד מּצד ּכי ואם החברים, לכל אֹותי  ּגּלה ּבׁשּלֹו, ה ּוא  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחד,

ּכי אֹותי , לפרסם צרי ְך היה  ל ּמה  - מאד  ּגד ֹול צער  לי ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָֹהיה 

ּׁשּבאמת  (מה  וכּו', נעלם  אני  איפה  מאד  אחרי  לעקב  ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהתחיל ּו

ע ׂשיתי ּפעם ּובכל  מהם , חכם  י ֹותר  הייתי ּכי  הצליחּו, ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא

הֹול ְך),ּבח אני  איפה ידע ּו ׁשּלא מהם, להעלם  אי ְך אחרת כמה  ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ּגם�ּכן  ּביניהם להפיץ  אּוכל ׁשמעכ ׁשו  ׂשמח ּתי , ׁשני  מּצד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאבל

לּמה מאד, חזק  ּורצֹוני  חׁשקי  היה זה  ּכי  ז"ל, רּבנּו ספרי  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאת

התחל ּתי לאט  לאט  וכ ְך ז"ל?! מרּבנּו ידע ּו לא ּבח ּורים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹׁשעֹוד 

ספרים, ּכּמה  הבאתי  וגם ז"ל, ר ּבנּו מעניני  ה ּבח ּורים עם  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָלדּבר

לרּדף ׁשהתחיל  היׁשיבה , מראׁש הּמחלקת עלי  התחילה  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹואז

מאד . מאד ְְִֹֹא ֹותי 



ני

ּבאֹותֹו והּנה  ה ּדעת. וחלי ׁשּות נפ ׁש עגמת מרב  לי ׁשן יכ ֹול  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה

הרב ּבׁשם יׂשראל, מארץ  מׁשּלח  יהּודי  היה י ׁשן, ׁשה ּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻחדר

אחד היה (וה ּוא  לברכה זכרֹונֹו מר ּגלּיֹות, יחזקאל ר' ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהחסיד 

א ּלא  זה , מי  ידע לא ה ּזה  וה ּבח ּור ׁשלֹומנּו), אנׁשי  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמח ׁשּובי

אם  מס ּתּכל וה ּוא לילה , ּכל  מאחר מאד  ּבא ׁשה ּוא ראה  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻה ּוא

לילה ּבאֹותֹו אבל  י ׁשן, היה ּכבר ה ּוא  ּכלל ּובדרְך י ׁשן , ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאינֹו

ועגמת  צער מרב  ּכלּום, מה ּׁשּדּוְך יצא  ולא  ּפגי ׁשה , ל ֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהיתה 

את  עׂשה החדר , לת ֹוְך ה ּנ"ל  ּוכׁשּבא לי ׁשן, יכ ֹול  היה  לא ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנפ ׁש

והי ֹות  י ׁשן, ה ּוא  אם לראֹות נּגׁש והּלה  יׁשן , ה ּוא ּכא ּלּו ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָעצמ ֹו

ה ּנ"ל ה ּיהּודי  וה ּנה י ׁשן, ׁשה ּוא  חׁשב עצ ּומ ֹות, הי ּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעיניו 

ּובכה הרצּפה  על והתי ּׁשב  מּתיק ֹו, ספר והֹוציא נר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהדליק 

ׁשה ּוא  ח ׁשב והּלה עליו , מסּתּכל רק  וה ּוא  עצ ּומ ֹות, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּבכּיֹות

ּכּמה י ׁשב  וכְך מּתיקֹו, ּגד ֹול ספר עֹוד  ה ֹוציא ואחר �ּכְך ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָי ׁשן,

ּכל �ּכְך יבּכה ׁשאדם ּפעם  אף  ראה  לא  ׁשע ֹוד ּובכה , ְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשעֹות

לתיק ֹו, ה ּספר  את והכניס  מהרצ ּפה , קם הּיֹום אֹור וקדם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהרּבה ,

יכֹול היה  לא ה ּבח ּור ואז ויצא, ּותפ ּלין ה ּטּלית את עּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹולקח 

ׁשאדם  להי ֹות יכ ֹול  זה  ספר איזה  ּפלא  לֹו והיה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָלהתאּפק ,

נּגׁש ולכן עצ ּומֹות, ּבכּיֹות ויב ּכה  זמן , הרּבה ּכל �ּכְך ּבזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָי ּגיד 

צּיֹון", "ׁשערי  ספר  ׁשם ּומצא זה , את ּופתח ׁשּלֹו, ה ּתיק  ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאל 

ׁשה ּדּפים  אי ְך וראה "ל ּקּוטי �ּתפ ּלֹות", ספר היה  ה ּגדֹול  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוה ּספר 

ּבּספר , לע ּין והתחיל מ ּדמעֹות, מאד רט ּבים הי ּו ה ּספר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשל

מ"ּלּקּוטי ּתפּלֹות  לֹומר התחיל ׁשב ּור, היה  ּבעצמֹו ׁשה ּוא  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּומחמת

אצלֹו, ׁשּנס ּכם עד מאד, מאד  לּבֹו את מׁשְך וזה  ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹֹּתפ ּלֹות",

צּדיקים, מל "ו  נסּתר , צּדיק איזה  להי ֹות  מכרח  ה ּזה ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשהּיה ּודי 

א  ראה  לא ּבח ּיים ּפעם  אף ּבלילה ,ּכי  הר ּבה  ּכל �ּכְך ׁשּיב ּכה  דם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

היה ׁשעֹות ואחר�ּכְך חצ ֹות, ּתּקּון אמר הּזה  ׁשהאדם  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוהבין

קם  ה ּבחּור  ּובּבקר "ל ּקּוטי �ּתפ ּלֹות", ּבּספר  ּכּמים ּדמע ֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשֹופ ְך

הּזה , הּיה ּודי  עם  להּפגׁש ּגד ֹול  רצ ֹון ל ֹו והיה  להתּפּלל , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהלְך

אז  לאכל, ּבּצהרים ׁשחזר היה וכן  ׂשיחה , אּתֹו לתּפס  ְְְֱֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּכדי 

לּבֹו את לׁשּפְך התחיל  וה ּבח ּור עּמֹו, לד ּבר  הזּדּמנּות ל ֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹהיתה

ּדבר , ׁשּום מּזה  יצא  ולא ׁשּדּוְך, ּבענין לפה  ׁשּבא  אי ְך ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹה ּמר,

חסיד היה  ׁשההּוא ויען מח ּייו , מיאׁש והּוא ׁשבּור, מאד ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹוה ּוא 

מּדברי ּדּבּורים אּתֹו ּולדּבר ּולאּמצֹו לח ּזקֹו התחיל  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַּברסלב,

ל ֹו ּומכר  ּברסלב, חסיד ּות ּזה מה ל ֹו ּגּלה  ּכְך ּובין ז"ל, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָר ּבנּו

ּפג ׁשּתי הּזה  האדם את (ּובאמת ז"ל ר ּבנּו מּספרי  ספרים  ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכּמה

רּבנּו מּספרי  ּכּמה ּוב ּה קטּנה , מזודה  עם הֹולְך ׁשהיה  ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאי ְך

"ח ּיי� "ׂשיחֹות�הר"ן", "לּקּוטי �ּתפ ּלֹות", מֹוהר "ן", "לּקּוטי � ְֲִִִִֵֵֵַַַַָז"ל :

ודרּכֹו וכּו', וכ ּו', נפ ׁש" "מׁשיבת הּנפ ׁש", "ה ׁשּתּפכ ּות ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַמֹוהר"ן",

ו ׁשב עֹובר וכל  ה ּמזודה, את ּופתח  לבית�ה ּכנסת, להּכנס  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה

וה ּוא  הם, ספרים אילּו והתענין ה ּמזודה , אל  נּגׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבבית�ה ּכנסת

אל להתקרב קצת התחיל  ה ּבח ּור ּכְך ּובין להם), מפיץ  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה 

אחד ּׁשאף  מה  ז"ל , רּבנּו ספרי  ּזה  מה וידע ז"ל, ר ּבנּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּדרכי

ּברסלב . ּזה  מה  אז ּבכלל ידע  ְְְִֶֶֶַַָָָֹלא

התחיל לתר ּופה ", "עלים ּבּספר  מעּין ׁשאני  ּפעם ּכׁשראה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָולכן

ּכל ּבין נתּפרסם וכ ְך ּברסלבר, נע ׂשה  ה ּוא ה ּנה  לכּלם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצעק 

לאף לגּלֹות ולא  ּבׁשקט , להי ֹות אֹותֹו ׁשּבּקׁשּתי  ואף  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַֹה ּבחּורים,

אחד מּצד ּכי ואם החברים, לכל אֹותי  ּגּלה ּבׁשּלֹו, ה ּוא  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחד,

ּכי אֹותי , לפרסם צרי ְך היה  ל ּמה  - מאד  ּגד ֹול צער  לי ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָֹהיה 

ּׁשּבאמת  (מה  וכּו', נעלם  אני  איפה  מאד  אחרי  לעקב  ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהתחיל ּו

ע ׂשיתי ּפעם ּובכל  מהם , חכם  י ֹותר  הייתי ּכי  הצליחּו, ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא

הֹול ְך),ּבח אני  איפה ידע ּו ׁשּלא מהם, להעלם  אי ְך אחרת כמה  ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ּגם�ּכן  ּביניהם להפיץ  אּוכל ׁשמעכ ׁשו  ׂשמח ּתי , ׁשני  מּצד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאבל

לּמה מאד, חזק  ּורצֹוני  חׁשקי  היה זה  ּכי  ז"ל, רּבנּו ספרי  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאת

התחל ּתי לאט  לאט  וכ ְך ז"ל?! מרּבנּו ידע ּו לא ּבח ּורים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹׁשעֹוד 

ספרים, ּכּמה  הבאתי  וגם ז"ל, ר ּבנּו מעניני  ה ּבח ּורים עם  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָלדּבר

לרּדף ׁשהתחיל  היׁשיבה , מראׁש הּמחלקת עלי  התחילה  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹואז

מאד . מאד ְְִֹֹא ֹותי 



ני

הֹורה  ּובפרּוׁש ּגנאי, ׁשל ּבׁשמֹות אֹותי ְְְְִֵֵֶַַָלכּנֹות

לכּלם, וצּוה עּמי, עסק להם יהיה ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלּבחּורים,

ׁשּמסּתּכל  מי ּכי ז"ל, רּבנּו ּבספרי יסּתּכלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּלא

הסית  הסתֹות מיני ּכל וכּו', וכּו' מׁשּתּגע - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבהם

ויע  מאד, הרּבה מּזה וסבלּתי ז"ל, רּבנּו ספרי ן נגד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

נפׁש" "מׁשיבת ספרי הבאתי עקׁשן, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהייתי

הּבחּורים, ּבין זה את והפצּתי הּנפׁש", ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַו"הׁשּתּפכּות

לי, ׁשעׂשה ועלּבֹונֹות ּובזיֹונֹות צעקֹות אחר ְְְְְִִֶֶַַַָָָּולבּסֹוף

חמׁש ׁשם ׁשּלמדּתי ואף מהיׁשיבה, אֹותי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָרחק

אחרת. יׁשיבה לחּפׂש הצרכּתי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻׁשנים,

כט .

היה  ׁשּׁשם ּבניּו�יֹורק, ׁשכ ּונה ׁשהיתה ְְְְְִֶֶַַָָָָָָויען

ארצֹות�  ּבכל ּברסלב חסידי ׁשל הּיחידי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָהּׁשטיּבל

ּבּזמן  ולכן הּׁשנה, ראׁש על נתקּבצּו וׁשם ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹהּברית,

לי  היה ולא הּׁשנה, ראׁש על לבֹוא רציתי ְִִִֶַַָָָָָָָָֹֹהחדׁש

היתה  מ ּׁשם רחֹוק ׁשּלא ויען להתאכסן, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹאיפה

הּגאֹון  ׁשל הנהגתֹו ּתחת ירּוׁשלים", "ּתפארת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָיׁשיבת

אמרּתי  זצ"ל, פיינׁשטין מׁשה ר' הּתֹורה ׂשר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹהאּדיר

ׁשם  לי ׁשהיה ויען ׁשּמה, אתאכסן ׁשאני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלעצמי

ולכן  לינה, מקֹום לי סּדר הּוא ׁשם, ׁשּלמד ְְִִִִֵֵֶַָָָָָידיד

תש"כ  הּׁשנה ּבראׁש
כב 

ּביׁשיבה, ׁשּמה התאכסנּתי ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹ

ׁשהתּפּלל ּתיכב . תש"כ, ה ּׁשנה ּברא ׁש הראׁשֹונה הּפעם  היתה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֹוזֹו

ּכחמּׁשה� הּכל ס ְך ׁשם והיה  ׁשלֹומנּו, אנׁשי  ׁשל ה ּקּבּוץ ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעם

אנ ׁשי ׁשני  וגם  ארצ ֹות�הּברית, חלקי  מ ּכל ׁשּבאּו אנׁשים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָע ׂשר 

מפרסם  היה  לא ּבכלל ז"ל רּבנּו ּדבר  ּכי  מּטֹור ֹונט ֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻׁשלֹומנּו

הרב ע ּמנּו התּפּלל ה ּזֹו הּׁשנה ּובראׁש ּבארצֹות�הּברית, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֹאז

ונתק ּׁשר ּתי לברכה , צּדיק זכר  חׁשין, זאב ּבנימין ר' ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהחסיד 

ׁשלֹומנּו אנׁשי  ׁשאפ ּלּו עד ּגד ֹול, חּדּוׁש היה הּוא ּכי  מאד , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאליו 

ׁשהאדם  להעיד , יכֹול  ואני  ּגד ּלתֹו, את הּכירּו לא ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻּבירּוׁשלים

ּגזמא  ׁשּום ּבלי  ּב'אׁשרי ', ּבקי  ׁשּיה ּודי  ּכמֹו ּבּזהר  ּבקי  היה  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻה ּזה 

ע ּמֹו ּוכ ׁשּדּברּתי  זהר , הרּבה למדּתי  ׁשּבּסתר מחמת ּכי  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכלל ,

אֹותֹו ל ׁשאל התחלּתי  ולכן  ה ּזהר, את מזּכיר ׁשּתמיד  ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹראיתי 

ּבּזהר , זה ענין ּכתּוב  ואיפה  וכּו', ּבּזהר זה  ענין ּכתּוב  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאיפה

את  למד  עכׁשו  ׁשרק  ּכאּלּו ה ּמק ֹום, על מּמׁש לי ענה  ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָוה ּוא 

ׁשּיהיה אדם, ראיתי לא ע ֹוד ּכי מּמּנּו, התּפעלּתי  ּומאד  ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹזה ,

אלי ּבא ה ּוא ה ּׁשנה  ראׁש אחר ּגם ּומה  ּכמֹוהּו, ּבקי  ִֵַַַַַַָָָָָָָֹּכל�ּכְך

אלְך ׁשאני  ניּו�י ֹורק , את מּכיר ׁשּלא יען אֹותי , ּובּקׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלי ׁשיבה ,

אבל ּכתֹוב ֹות, המ ֹון לֹו הי ּו ּכי  ללכת, איפה  לֹו ואראה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹאּתֹו

ׁשהייתי הי ֹות אבל  אּתֹו, אל ְך ׁשאני  ורצה איפה , ידע ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

התח ּמק ּתי מּללמד, להפסיק רציתי  ולא מאד, ּגד ֹול ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָֹֹֹמתמיד

מאד מׁשיכה  לי  היתה  זאת ּכל  עם  ׁשֹונים, ּבתרּוצים ְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹֹמּמּנּו

י ֹודע  ׁשאדם נהניתי , מאד  ּכי  ויען אחריו , ּבעל�ּפה , ה ּזהר  את ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ה ּיד , את  ּבּקׁש ה ּוא  הראׁשֹון ה ּדבר  ׁשּדּבר, מי ׁשעם ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהבחנ ּתי 

ׁשל ּבּיד  מעּין היה  וה ּוא  לרגע , יד ָך את לי ּתן א ֹומר : ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה 

ׁשאל ּתי ותכף �ּומּיד  וכ ּו', ׁשֹונים ּפרצ ּופים עֹוׂשה  והיה  אדם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבני 

יתרֹו? ּבּזהר הּמּובא  הּיד  ּבחכמת ּבקיאים אּתם  האם ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָֹאֹותֹו:

ּכְך ּובין ּכזה ?! מּזהר י ֹודע  אני מאיפה  התּפּלא מאד  הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹאזי 

ׁשאני ּתנאי , אּתֹו ע ׂשיתי  אזי  זֹו, מחכמה א ּתי  לד ּבר  ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָהתחיל 



נג

הֹורה  ּובפרּוׁש ּגנאי, ׁשל ּבׁשמֹות אֹותי ְְְְִֵֵֶַַָלכּנֹות

לכּלם, וצּוה עּמי, עסק להם יהיה ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלּבחּורים,

ׁשּמסּתּכל  מי ּכי ז"ל, רּבנּו ּבספרי יסּתּכלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּלא

הסית  הסתֹות מיני ּכל וכּו', וכּו' מׁשּתּגע - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבהם

ויע  מאד, הרּבה מּזה וסבלּתי ז"ל, רּבנּו ספרי ן נגד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

נפׁש" "מׁשיבת ספרי הבאתי עקׁשן, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהייתי

הּבחּורים, ּבין זה את והפצּתי הּנפׁש", ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַו"הׁשּתּפכּות

לי, ׁשעׂשה ועלּבֹונֹות ּובזיֹונֹות צעקֹות אחר ְְְְְִִֶֶַַַָָָּולבּסֹוף

חמׁש ׁשם ׁשּלמדּתי ואף מהיׁשיבה, אֹותי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָרחק

אחרת. יׁשיבה לחּפׂש הצרכּתי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻׁשנים,

כט .

היה  ׁשּׁשם ּבניּו�יֹורק, ׁשכ ּונה ׁשהיתה ְְְְְִֶֶַַָָָָָָויען

ארצֹות�  ּבכל ּברסלב חסידי ׁשל הּיחידי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָהּׁשטיּבל

ּבּזמן  ולכן הּׁשנה, ראׁש על נתקּבצּו וׁשם ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹהּברית,

לי  היה ולא הּׁשנה, ראׁש על לבֹוא רציתי ְִִִֶַַָָָָָָָָֹֹהחדׁש

היתה  מ ּׁשם רחֹוק ׁשּלא ויען להתאכסן, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹאיפה

הּגאֹון  ׁשל הנהגתֹו ּתחת ירּוׁשלים", "ּתפארת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָיׁשיבת

אמרּתי  זצ"ל, פיינׁשטין מׁשה ר' הּתֹורה ׂשר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹהאּדיר

ׁשם  לי ׁשהיה ויען ׁשּמה, אתאכסן ׁשאני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלעצמי

ולכן  לינה, מקֹום לי סּדר הּוא ׁשם, ׁשּלמד ְְִִִִֵֵֶַָָָָָידיד

תש"כ  הּׁשנה ּבראׁש
כב 

ּביׁשיבה, ׁשּמה התאכסנּתי ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹ

ׁשהתּפּלל ּתיכב . תש"כ, ה ּׁשנה ּברא ׁש הראׁשֹונה הּפעם  היתה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֹוזֹו

ּכחמּׁשה� הּכל ס ְך ׁשם והיה  ׁשלֹומנּו, אנׁשי  ׁשל ה ּקּבּוץ ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעם

אנ ׁשי ׁשני  וגם  ארצ ֹות�הּברית, חלקי  מ ּכל ׁשּבאּו אנׁשים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָע ׂשר 

מפרסם  היה  לא ּבכלל ז"ל רּבנּו ּדבר  ּכי  מּטֹור ֹונט ֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻׁשלֹומנּו

הרב ע ּמנּו התּפּלל ה ּזֹו הּׁשנה ּובראׁש ּבארצֹות�הּברית, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֹאז

ונתק ּׁשר ּתי לברכה , צּדיק זכר  חׁשין, זאב ּבנימין ר' ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהחסיד 

ׁשלֹומנּו אנׁשי  ׁשאפ ּלּו עד ּגד ֹול, חּדּוׁש היה הּוא ּכי  מאד , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאליו 

ׁשהאדם  להעיד , יכֹול  ואני  ּגד ּלתֹו, את הּכירּו לא ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻּבירּוׁשלים

ּגזמא  ׁשּום ּבלי  ּב'אׁשרי ', ּבקי  ׁשּיה ּודי  ּכמֹו ּבּזהר  ּבקי  היה  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻה ּזה 

ע ּמֹו ּוכ ׁשּדּברּתי  זהר , הרּבה למדּתי  ׁשּבּסתר מחמת ּכי  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכלל ,

אֹותֹו ל ׁשאל התחלּתי  ולכן  ה ּזהר, את מזּכיר ׁשּתמיד  ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹראיתי 

ּבּזהר , זה ענין ּכתּוב  ואיפה  וכּו', ּבּזהר זה  ענין ּכתּוב  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאיפה

את  למד  עכׁשו  ׁשרק  ּכאּלּו ה ּמק ֹום, על מּמׁש לי ענה  ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָוה ּוא 

ׁשּיהיה אדם, ראיתי לא ע ֹוד ּכי מּמּנּו, התּפעלּתי  ּומאד  ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹזה ,

אלי ּבא ה ּוא ה ּׁשנה  ראׁש אחר ּגם ּומה  ּכמֹוהּו, ּבקי  ִֵַַַַַַָָָָָָָֹּכל�ּכְך

אלְך ׁשאני  ניּו�י ֹורק , את מּכיר ׁשּלא יען אֹותי , ּובּקׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלי ׁשיבה ,

אבל ּכתֹוב ֹות, המ ֹון לֹו הי ּו ּכי  ללכת, איפה  לֹו ואראה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹאּתֹו

ׁשהייתי הי ֹות אבל  אּתֹו, אל ְך ׁשאני  ורצה איפה , ידע ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

התח ּמק ּתי מּללמד, להפסיק רציתי  ולא מאד, ּגד ֹול ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָֹֹֹמתמיד

מאד מׁשיכה  לי  היתה  זאת ּכל  עם  ׁשֹונים, ּבתרּוצים ְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹֹמּמּנּו

י ֹודע  ׁשאדם נהניתי , מאד  ּכי  ויען אחריו , ּבעל�ּפה , ה ּזהר  את ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ה ּיד , את  ּבּקׁש ה ּוא  הראׁשֹון ה ּדבר  ׁשּדּבר, מי ׁשעם ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהבחנ ּתי 

ׁשל ּבּיד  מעּין היה  וה ּוא  לרגע , יד ָך את לי ּתן א ֹומר : ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה 

ׁשאל ּתי ותכף �ּומּיד  וכ ּו', ׁשֹונים ּפרצ ּופים עֹוׂשה  והיה  אדם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבני 

יתרֹו? ּבּזהר הּמּובא  הּיד  ּבחכמת ּבקיאים אּתם  האם ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָֹאֹותֹו:

ּכְך ּובין ּכזה ?! מּזהר י ֹודע  אני מאיפה  התּפּלא מאד  הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹאזי 

ׁשאני ּתנאי , אּתֹו ע ׂשיתי  אזי  זֹו, מחכמה א ּתי  לד ּבר  ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָהתחיל 



נד

ּובתחּלה ה ּיד, חכמת את אּתי  ׁשּילמד  ּבתנאי  רק  אּתֹו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה ֹולְך

והי ֹות  עּמֹו, ללכת ר ֹוצה  לא ׁשאני  ל ֹו אמר ּתי  אז רצה, לא ְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹה ּוא

החכמה את א ֹותי  ולּמד  אֹותי , ללּמד  הס ּכים אֹותי , צרי ְך ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה 

ע ּמֹו והלכּתי  י ֹותר , עֹוד  מּמּנּו התּפעל ּתי  מאד ּומאד  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹֹה ּזֹו,

ּפלאי נפלאים , ּדברים הרּבה אצל ֹו וראיתי  אנׁשים , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלהר ּבה 

הייתי ׁשאני  ואף לזּכֹות, יכֹול אדם מה אל  ראיתי  ואז ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָּפלאים,

ה ּׁשם, לעב ֹודת עצ ּומה ּתׁשּוקה  לי  היתה  אבל  צעיר, ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבח ּור

ּכְך (ּובין מענינים מאד מאד  ּדברים ה ּזה האדם  אצל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוראיתי 

ּגד ֹולה הכי  ל ּספר ּיה הלכ ּתי ה ּיד חכמת  את אֹותי  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשּלּמד 

מה ּיהד ּות  ספרים הר ּבה  הכי  להם ׁשהי ּו ּבניּו�י ֹורק , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהיתה 

י ׁשנים  מאד ספרים ּכּמה  ע ֹוד מצאתי  וׁשם  ּבעֹולם , ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹׁשּיׁש

ל ֹו הבאתי  ואחר�ּכְך זה , את והע ּתקּתי  זֹו, מחכמה  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהמדּברים

ּומאד הא ּלּו, הּספרים את ראה  לא ּפעם  אף וה ּוא זה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת

ונהנה למד ", ונמצא לל ּמד, ּבא זה  "הרי  לי: ואמר ׂשמח ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמאד 

העּתק ּתי וגם ידי , ּבכתב  ׁשהעתקּתי  מה ּספרים מאד  ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמאד 

ה ּוא  אְך אּלּו, מענינים המד ּברים ׁשם  ׁשּמצאתי  ידֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּכתבי 

החכמה את אֹותי  ׁשּלּמד  אחד לאף אגּלה ׁשּלא אֹותי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהזהיר 

מעּתקים  ספרים הר ּבה  לי  הי ּו ּכבר  ּתׁשּוקה , מרב  אני  אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻה ּזֹו,

ּבחכמה היס ֹוד ֹות את אֹותי  לּמד  וגם ׁשהע ּתק ּתי , יד  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּכתבי 

אחד ). אף  אצל ללמד  יֹותר הצרכ ּתי  לא  ּוכבר  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻזֹו,

ּבספרי ׁשהתמד ּתי מאז ּכי ארְך, סּפּור יׁש הּזֹו, הּספרּיה  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּובענין

רציתי ספר, איזה הזּכיר ז"ל  ׁשר ּבנּו למק ֹום ּכׁשּבאתי  ז"ל , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָר ּבנּו

ּכׁשּבאתי ּכג ֹון: ּבנמצא, היה  ולא ה ּספר , את לה ּׂשיג ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאד 

הר ּמ"ק ׁשּקּבלת ז"ל, ר ּבנּו ׁשּדּבר  שס "ד , סימן  ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלח ּיי �מֹוהר"ן,

רצ ֹון  ּבי נכנס  אזי  נפרדים, ּדברים ׁשני  הם האריז"ל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָוק ּבלת

וה ּפרּדס האלימה , ּכגֹון הרּמ"ק , ּבספרי  ּולע ּין ללמד, ּגד ֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוח ׁשק 

ּבכלל , אז  מצ ּויים הי ּו ׁשּלא האריז"ל, ּכתבי  וכן וכ ּו', ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹר ּמֹונים

ה ּספרים  ּכל את לה ּׂשיג יכ ֹול ׁשאני  איפה  ספר ּיה חּפׂשּתי  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולכן

ּגד ֹולה הכי  לּספרּיה  ׁשה ּגע ּתי  ה ּקדֹוׁש�ּברּוְך�ה ּוא, וס ּבב  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהי ׁשנים,

למדּו הּכל סְך ּכי הּמקֹום, ּבעיני חן מצא ְְְִֵֵַַַַָָָָֹֹּומאד

ׁשּפה  והבנּתי מבּגרים, ּבחּורים ּכחמּׁשה�עׂשר ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻׁשם

רֹוצה, ּׁשאני מה ללמד יכֹול אני ּכי לי, ְֲֲִִִִִֶֶַָֹטֹוב

לבא  התחלּתי הּׁשנה ראׁש אחר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹותכף�ּומּיד

ּגדֹול, ּבכבֹוד אֹותי קּבל היׁשיבה וראׁש ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹלהיׁשיבה,

חן  מצא וזה מאד, ּגדֹול מתמיד ׁשם הייתי ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹּכי

מאד, מפרסם ּגאֹון ׁשהיה יׁשיבה, הראׁש ְְְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֻּבעיני

עם  ּבּפּנה לֹו יֹוׁשב חסידי ׁשּבחּור רֹואה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָוהּנה

הרּבה  הׁשקעּתי אז ּכי ׁש"ס, ּכסדרן ולֹומד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָסטנּדר,

ּדּפים  הרּבה יֹום ּבכל לֹומד והייתי ּכסדרן, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּבלּמּוד

מי  לי היה לא ּכי נפלאה, ּבחּיּות ּכסדרן, ְְְְְִִִִִִָָָָָָָֹּגמרא

יׁשיבה  והראׁש מׁשני ֹות, למד ּתי וכן לי, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיפריע

לׁשבת  ׁשּיכֹול מתמיד, ּבחּור ּפה ׁשּיֹוׁשב ְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹראה,

חן  ּומצאתי  נמצאים, אינם ׁשּבכלל  קדׁש, ספרי  ּכל  ׁשם  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיׁש

מק ֹום  היה  לא ׁשּזה  (ואף חבר  ּכרטיס  לי  ונתנּו הּממּנים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבעיני 

לח ּטט ּתׁשּוקה  מרב זאת ּכל  עם ׁשּמה , ללכת חסידי  ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹלבח ּור

וכְך ּדבר), ׁשּום  על הס ּתּכלּתי  לא י ׁשנים  ּבספרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹּולחּפׂש

ו ׁשקד ּתי וכ ּו', והאלימה  רּמֹונים, ה ּפרּדס  ספרי  את מּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאל ּתי

החיה וזה י ׁשנים, ספרים מּׁשם ׁשאלּתי  ּפעם  ּובכל מאד , ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהם 

ה ּספרים  את הדּפיס ּו ּכבר חתּנתי ׁשאחר עד  מאד, מאד ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻאֹותי 

ּבחרּותי , ּבעת ּבּספרּיה  הרּבה  ּבּליתי  זאת ּכל  עם אֹותם, ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹוקניתי

והעּתק ּתי הּמציא ּות, יקרי ספרים  י ׁשנים, ספרים ׁשם  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומצאתי 

ואף עצמי , את החייתי  ּובזה נפלאים, ּדברים הר ּבה  ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמהם

מּספרים  והעּתק ּתי  ּבּפּנה , וי ׁשב ּתי הלכּתי , איפה ידעה  לא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּבריה 

ה ּספר . ׁשל הּמציא ּות יקרת  מרב לה ֹוציא, נתנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא 



נה

ּובתחּלה ה ּיד, חכמת את אּתי  ׁשּילמד  ּבתנאי  רק  אּתֹו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה ֹולְך

והי ֹות  עּמֹו, ללכת ר ֹוצה  לא ׁשאני  ל ֹו אמר ּתי  אז רצה, לא ְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹה ּוא

החכמה את א ֹותי  ולּמד  אֹותי , ללּמד  הס ּכים אֹותי , צרי ְך ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה 

ע ּמֹו והלכּתי  י ֹותר , עֹוד  מּמּנּו התּפעל ּתי  מאד ּומאד  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹֹה ּזֹו,

ּפלאי נפלאים , ּדברים הרּבה אצל ֹו וראיתי  אנׁשים , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלהר ּבה 

הייתי ׁשאני  ואף לזּכֹות, יכֹול אדם מה אל  ראיתי  ואז ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָּפלאים,

ה ּׁשם, לעב ֹודת עצ ּומה ּתׁשּוקה  לי  היתה  אבל  צעיר, ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבח ּור

ּכְך (ּובין מענינים מאד מאד  ּדברים ה ּזה האדם  אצל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוראיתי 

ּגד ֹולה הכי  ל ּספר ּיה הלכ ּתי ה ּיד חכמת  את אֹותי  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשּלּמד 

מה ּיהד ּות  ספרים הר ּבה  הכי  להם ׁשהי ּו ּבניּו�י ֹורק , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהיתה 

י ׁשנים  מאד ספרים ּכּמה  ע ֹוד מצאתי  וׁשם  ּבעֹולם , ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹׁשּיׁש

ל ֹו הבאתי  ואחר�ּכְך זה , את והע ּתקּתי  זֹו, מחכמה  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהמדּברים

ּומאד הא ּלּו, הּספרים את ראה  לא ּפעם  אף וה ּוא זה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת

ונהנה למד ", ונמצא לל ּמד, ּבא זה  "הרי  לי: ואמר ׂשמח ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמאד 

העּתק ּתי וגם ידי , ּבכתב  ׁשהעתקּתי  מה ּספרים מאד  ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמאד 

ה ּוא  אְך אּלּו, מענינים המד ּברים ׁשם  ׁשּמצאתי  ידֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּכתבי 

החכמה את אֹותי  ׁשּלּמד  אחד לאף אגּלה ׁשּלא אֹותי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהזהיר 

מעּתקים  ספרים הר ּבה  לי  הי ּו ּכבר  ּתׁשּוקה , מרב  אני  אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻה ּזֹו,

ּבחכמה היס ֹוד ֹות את אֹותי  לּמד  וגם ׁשהע ּתק ּתי , יד  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּכתבי 

אחד ). אף  אצל ללמד  יֹותר הצרכ ּתי  לא  ּוכבר  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻזֹו,

ּבספרי ׁשהתמד ּתי מאז ּכי ארְך, סּפּור יׁש הּזֹו, הּספרּיה  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּובענין

רציתי ספר, איזה הזּכיר ז"ל  ׁשר ּבנּו למק ֹום ּכׁשּבאתי  ז"ל , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָר ּבנּו

ּכׁשּבאתי ּכג ֹון: ּבנמצא, היה  ולא ה ּספר , את לה ּׂשיג ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאד 

הר ּמ"ק ׁשּקּבלת ז"ל, ר ּבנּו ׁשּדּבר  שס "ד , סימן  ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלח ּיי �מֹוהר"ן,

רצ ֹון  ּבי נכנס  אזי  נפרדים, ּדברים ׁשני  הם האריז"ל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָוק ּבלת

וה ּפרּדס האלימה , ּכגֹון הרּמ"ק , ּבספרי  ּולע ּין ללמד, ּגד ֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוח ׁשק 

ּבכלל , אז  מצ ּויים הי ּו ׁשּלא האריז"ל, ּכתבי  וכן וכ ּו', ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹר ּמֹונים

ה ּספרים  ּכל את לה ּׂשיג יכ ֹול ׁשאני  איפה  ספר ּיה חּפׂשּתי  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולכן

ּגד ֹולה הכי  לּספרּיה  ׁשה ּגע ּתי  ה ּקדֹוׁש�ּברּוְך�ה ּוא, וס ּבב  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהי ׁשנים,

למדּו הּכל סְך ּכי הּמקֹום, ּבעיני חן מצא ְְְִֵֵַַַַָָָָֹֹּומאד

ׁשּפה  והבנּתי מבּגרים, ּבחּורים ּכחמּׁשה�עׂשר ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻׁשם

רֹוצה, ּׁשאני מה ללמד יכֹול אני ּכי לי, ְֲֲִִִִִֶֶַָֹטֹוב

לבא  התחלּתי הּׁשנה ראׁש אחר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹותכף�ּומּיד

ּגדֹול, ּבכבֹוד אֹותי קּבל היׁשיבה וראׁש ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹלהיׁשיבה,

חן  מצא וזה מאד, ּגדֹול מתמיד ׁשם הייתי ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹּכי

מאד, מפרסם ּגאֹון ׁשהיה יׁשיבה, הראׁש ְְְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֻּבעיני

עם  ּבּפּנה לֹו יֹוׁשב חסידי ׁשּבחּור רֹואה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָוהּנה

הרּבה  הׁשקעּתי אז ּכי ׁש"ס, ּכסדרן ולֹומד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָסטנּדר,

ּדּפים  הרּבה יֹום ּבכל לֹומד והייתי ּכסדרן, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּבלּמּוד

מי  לי היה לא ּכי נפלאה, ּבחּיּות ּכסדרן, ְְְְְִִִִִִָָָָָָָֹּגמרא

יׁשיבה  והראׁש מׁשני ֹות, למד ּתי וכן לי, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיפריע

לׁשבת  ׁשּיכֹול מתמיד, ּבחּור ּפה ׁשּיֹוׁשב ְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹראה,

חן  ּומצאתי  נמצאים, אינם ׁשּבכלל  קדׁש, ספרי  ּכל  ׁשם  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיׁש

מק ֹום  היה  לא ׁשּזה  (ואף חבר  ּכרטיס  לי  ונתנּו הּממּנים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבעיני 

לח ּטט ּתׁשּוקה  מרב זאת ּכל  עם ׁשּמה , ללכת חסידי  ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹלבח ּור

וכְך ּדבר), ׁשּום  על הס ּתּכלּתי  לא י ׁשנים  ּבספרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹּולחּפׂש

ו ׁשקד ּתי וכ ּו', והאלימה  רּמֹונים, ה ּפרּדס  ספרי  את מּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאל ּתי

החיה וזה י ׁשנים, ספרים מּׁשם ׁשאלּתי  ּפעם  ּובכל מאד , ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהם 

ה ּספרים  את הדּפיס ּו ּכבר חתּנתי ׁשאחר עד  מאד, מאד ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻאֹותי 

ּבחרּותי , ּבעת ּבּספרּיה  הרּבה  ּבּליתי  זאת ּכל  עם אֹותם, ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹוקניתי

והעּתק ּתי הּמציא ּות, יקרי ספרים  י ׁשנים, ספרים ׁשם  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומצאתי 

ואף עצמי , את החייתי  ּובזה נפלאים, ּדברים הר ּבה  ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמהם

מּספרים  והעּתק ּתי  ּבּפּנה , וי ׁשב ּתי הלכּתי , איפה ידעה  לא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּבריה 

ה ּספר . ׁשל הּמציא ּות יקרת  מרב לה ֹוציא, נתנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא 
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וכּו', לזּוז ולא אחד ּבמקֹום ׁשעֹות ּגּבי על ְְְֵֶַַָָָָָֹׁשעֹות

ּבכל  אֹותי וקרב אֹותי, ּכּבד מאד מאד הּוא ְְְְִִִֵֵֵָָֹֹאז

ּכל�ּכְך הייתי ׁשאני ּכְך, ּכדי עד התקרבּות, ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָמיני

יֹוׁשב, ׁשאני איפה עֹובר היה והּוא ּבלּמּוד, ְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹׁשקּוע

אנ  ּדף איזה ּפעם ּבכל והיה והסּתּכל אֹוחז, ּכבר י ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּכדי  הפסקּתי וכְך ּפתאם, הּגב על לּטּוף לי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹנֹותן

ענותנּותֹו ּברב והּוא אֹותי?! מלּטף מי ְְְְְְְִִִֵֵַַַָֹלהסּתּכל

מאד  ונהנה ּתלמד], [ּתלמד, לערין לערין לי: ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹאמר

מנּוחה. ׁשם ּכבר לי היתה ולכן מּמּני, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹמאד

ל.

לעצמי  מצאתי אז ריק, היה הּבנין ׁשרב ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹויען

היה  לא אחד ּכׁשאף ּובּלילה להתּבֹודד, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹמקֹומֹות

עמק, מאד מאד ׁשהיה לּמרּתף, ירדּתי הּבנין, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹּבכל

מאד  הרּבה ּולהתּבֹודד קלין, ע' לצעק יכלּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹֹוׁשם

ללמד  יכלּתי אחד מּצד לי, יפריע אחד ׁשאף ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּבלי

רּבנּו ׁשל הּלּמּוד ּדרְך סדר ּכפי רֹוצה, ּׁשאני ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַמה

ׁשעֹות  הרּבה להתּבֹודד יכֹול הייתי ׁשני ּומּצד ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָז"ל,

אחד, אף ׁשם היה לא ּבּלילה ּכי מפריע, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבאין

ּדרּכי  ּכי לי, להפריע הּסמ"ְך�מ"ם ּבא ׁשם ּגם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל

הּלילה, ּבחצ ֹות התּבֹודדּות ׁשעֹות ּכּמה אחר ְְְְֲִַַַַַַָָָָָהיתה

אחת, מנֹורה ּולהדליק לבית�הּמדרׁש לעלֹות ְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָאחר�ּכְך

ׁשּמׁש ׁשם והיה הּתפּלה, זמן עד למדּתי ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָוׁשּמה

ׁשּבכל  להממּנה טען והּוא מּמּול, ּגר ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻזקן

ּבית�הּמדרׁש, ּבכל החׁשמל ּכל את מדליק אני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָלילה

מבּזה  והיה ּכסף, המֹון לבית�הּמדרׁש מפסיד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָואני

וכּו'. עלי צעקּו והּממּנים וכּו', ְְְְֲִִַַָָֻאֹותי

לא.

מאחרים, צרֹות עלי עברּו ׁשם ׁשּגם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָוהּכלל,

רק  ּדבר, ׁשּום על הסּתּכלּתי לא זאת ּכל ְְִִִַַַַָָָֹֹעם

עד  ּכרצֹוני, מאד הרּבה והתּבֹודדּתי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹלמדּתי

את  וקבעּו תשכ "א, סיון כ ' — חתן ְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּנעׂשיתי

מאד  ּגדֹול צער לי והיה ׁשבט, י"א על ְְְֲִַַַַָָָָָֹֻהחתּנה

ּבררה, לי היתה לא אבל חדׁשים, ׁשמֹונה ְְְְֲֳִִֵַָָָָָָֹלחּכֹות

ּׁשהתמדּתי  מּמה י ֹותר עֹוד להתמיד התחלּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָואז

ע  ׁשאין עד ּביׁשיבה ּכבר  ׁשּלמדּתי ּובפרט כׁשו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּׁשמֹונה  את מאד נּצלּתי ולכן מפריעים, ׁשּום ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹלי

יֹוצאת  ּגדֹולה ּבהתמדה אז ולמדּתי האּלּו, ְְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָָחדׁשים

עם  ׁשּיכּות לי היתה לא לאל, ּותהּלה הּכלל, ְְְִִִִֵַַָָָָָָֹמן

ז"ל, רּבנּו ּבספרי הרּבה התמדּתי רק אחד, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָאף

רגיל  הייתי ּגם ערּוְך, וׁשלחן ּובגמרא, ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻּבהתּבֹודדּות,

ּותׁשּוקה  חׁשק קּבלּתי ּכי ּבהצנע, זהר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹללמד



נז

וכּו', לזּוז ולא אחד ּבמקֹום ׁשעֹות ּגּבי על ְְְֵֶַַָָָָָֹׁשעֹות

ּבכל  אֹותי וקרב אֹותי, ּכּבד מאד מאד הּוא ְְְְִִִֵֵֵָָֹֹאז

ּכל�ּכְך הייתי ׁשאני ּכְך, ּכדי עד התקרבּות, ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָמיני

יֹוׁשב, ׁשאני איפה עֹובר היה והּוא ּבלּמּוד, ְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹׁשקּוע

אנ  ּדף איזה ּפעם ּבכל והיה והסּתּכל אֹוחז, ּכבר י ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּכדי  הפסקּתי וכְך ּפתאם, הּגב על לּטּוף לי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹנֹותן

ענותנּותֹו ּברב והּוא אֹותי?! מלּטף מי ְְְְְְְִִִֵֵַַַָֹלהסּתּכל

מאד  ונהנה ּתלמד], [ּתלמד, לערין לערין לי: ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹאמר

מנּוחה. ׁשם ּכבר לי היתה ולכן מּמּני, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹמאד

ל.

לעצמי  מצאתי אז ריק, היה הּבנין ׁשרב ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹויען

היה  לא אחד ּכׁשאף ּובּלילה להתּבֹודד, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹמקֹומֹות

עמק, מאד מאד ׁשהיה לּמרּתף, ירדּתי הּבנין, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹּבכל

מאד  הרּבה ּולהתּבֹודד קלין, ע' לצעק יכלּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹֹוׁשם

ללמד  יכלּתי אחד מּצד לי, יפריע אחד ׁשאף ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּבלי

רּבנּו ׁשל הּלּמּוד ּדרְך סדר ּכפי רֹוצה, ּׁשאני ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַמה

ׁשעֹות  הרּבה להתּבֹודד יכֹול הייתי ׁשני ּומּצד ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָז"ל,

אחד, אף ׁשם היה לא ּבּלילה ּכי מפריע, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבאין

ּדרּכי  ּכי לי, להפריע הּסמ"ְך�מ"ם ּבא ׁשם ּגם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל

הּלילה, ּבחצ ֹות התּבֹודדּות ׁשעֹות ּכּמה אחר ְְְְֲִַַַַַַָָָָָהיתה

אחת, מנֹורה ּולהדליק לבית�הּמדרׁש לעלֹות ְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָאחר�ּכְך

ׁשּמׁש ׁשם והיה הּתפּלה, זמן עד למדּתי ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָוׁשּמה

ׁשּבכל  להממּנה טען והּוא מּמּול, ּגר ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻזקן

ּבית�הּמדרׁש, ּבכל החׁשמל ּכל את מדליק אני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָלילה

מבּזה  והיה ּכסף, המֹון לבית�הּמדרׁש מפסיד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָואני

וכּו'. עלי צעקּו והּממּנים וכּו', ְְְְֲִִַַָָֻאֹותי

לא.

מאחרים, צרֹות עלי עברּו ׁשם ׁשּגם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָוהּכלל,

רק  ּדבר, ׁשּום על הסּתּכלּתי לא זאת ּכל ְְִִִַַַַָָָֹֹעם

עד  ּכרצֹוני, מאד הרּבה והתּבֹודדּתי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹלמדּתי

את  וקבעּו תשכ "א, סיון כ ' — חתן ְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּנעׂשיתי

מאד  ּגדֹול צער לי והיה ׁשבט, י"א על ְְְֲִַַַַָָָָָֹֻהחתּנה

ּבררה, לי היתה לא אבל חדׁשים, ׁשמֹונה ְְְְֲֳִִֵַָָָָָָֹלחּכֹות

ּׁשהתמדּתי  מּמה י ֹותר עֹוד להתמיד התחלּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָואז

ע  ׁשאין עד ּביׁשיבה ּכבר  ׁשּלמדּתי ּובפרט כׁשו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּׁשמֹונה  את מאד נּצלּתי ולכן מפריעים, ׁשּום ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹלי

יֹוצאת  ּגדֹולה ּבהתמדה אז ולמדּתי האּלּו, ְְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָָחדׁשים

עם  ׁשּיכּות לי היתה לא לאל, ּותהּלה הּכלל, ְְְִִִִֵַַָָָָָָֹמן

ז"ל, רּבנּו ּבספרי הרּבה התמדּתי רק אחד, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָאף

רגיל  הייתי ּגם ערּוְך, וׁשלחן ּובגמרא, ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻּבהתּבֹודדּות,

ּותׁשּוקה  חׁשק קּבלּתי ּכי ּבהצנע, זהר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹללמד



נח

הרב  את ׁשּפגׁשּתי מאז ּבּזהר, רגיל להיֹות ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעצּומה

מאד  ּבקי ׁשהיה ז"ל, חׁשין זאב ּבנימין ר' ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהחסיד

הּקדֹוׁש. ַַַָֹּבּזהר

לב .

תשכ"ב  ׁשבט י"א חתּנתי יֹום הּגיע ְְֲִִִִֵַָָֻוהּנה

לגמרי, חדׁשה הנהגה אצלי התחילה ואז ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָוהתחּתנּתי,

מבּדד  לגמרי לבד הייתי ּבחרּותי ימי ּכל עכׁשו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻעד

הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבלּמּוד מאד והתמדּתי ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹמּבני�אדם,

עלי  התחיל ּכׁשהתחּתנּתי, ותכף הפרעֹות, ׁשּום ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּבלי

ּברכֹות, הּׁשבע את ׁשּגמרּתי איְך ּכי ּפרנסה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

אחת, לסעּדה מזֹון אפּלּו לאכל לי היה לא ְְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֹֻּכבר

ּלעׂשֹות, מה ּכּדת יתּברְך עּמֹו הרּבה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָוהתּבֹודדּתי

את  עֹוזב לא אני מה, עלי ׁשּיעבר ּבדעּתי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹונסּכם

ּדרּכֹו על�ּפי הּׁשם העבֹודת ואת ׁשּלמדּתי, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּלּמּודים

ׂשכר  לׁשּלם אֹו לאכל צריְך אני ואם ז"ל, רּבנּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשל

את  לעזב לא העּקר הּבּתים, ּפני על אלְך ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּדירה,

הּׁשם. ֲֵַַָהעבֹודת

לג .

ּגּבי  על ׁשעֹות י ׁשבּתי יֹום ׁשּכל ע ׂשיתי, ְְִִִֵֶַַַָָָָָָוככה

הלכּתי  וכן רּבה, ּבהתמדה ולמדּתי ּבביתי, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשעֹות

ולמדּתי  אדם, ּבני ׁשם ׁשאין צנּוע, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבית�הּכנסת

והיה  הּבּתים, ּפני על יצאתי ערב ּולעת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהתּבֹודדּתי,

נּצלּתי  זאת ּכל עם זה, ּדבר מאד מאד  לי ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹקׁשה

ּוכבר  ּבערב, היה זה ּכי להתּבֹודדּות, הרחֹובֹות ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָאת

ּבאתי, ׁשרק מקֹום ּבכל מתּבֹודד הייתי חׁשְך, ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהיה

ׁשרק  איפה ּכרגע, ההתּבֹודדּות ענין את עזבּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹלא

על  ּגדֹול עקׁשן והייתי יתּברְך, עּמֹו ּדּברּתי ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָּבאתי

ּומרים  קׁשים נסיֹונֹות לי היּו זאת ּכל עם זה, ְִִִִִֶָָָָָָֹּדבר

עברה  ּכי הצלחּתי מאד, לא ּכי ּגדֹולה, ענּיּות עלי ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹֹ

היה  רב ּבקׁשי אּלא הרּבה, הּבּתים ּפני על ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלאסף

אכל  ּבעבּור רק צדקה ּׁשאספּתי מה מסּפיק ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹלי

ׂשכר  ל ׁשּלם סכּום יֹום ּכל וקּמצּתי אחד, יֹום ְְְְְִִֵֶֶַַַָָׁשל

אז. סבלּתי ורּבֹות ְְִִַַָָָּדירה,

לד.

מאד  ׁשהייתי עד מאד, נׁשּבר לב הכניס ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹוזה

הּיקר  הּזמן את לבּלֹות לי לּמה — ׁשבּור ְְְִֶַַַַָָָָָֹמאד

הייתי  הּדרְך על ׁשּגם אף הּבּתים, ּפני על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהסּתֹובב



נט

הרב  את ׁשּפגׁשּתי מאז ּבּזהר, רגיל להיֹות ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעצּומה

מאד  ּבקי ׁשהיה ז"ל, חׁשין זאב ּבנימין ר' ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהחסיד

הּקדֹוׁש. ַַַָֹּבּזהר

לב .

תשכ"ב  ׁשבט י"א חתּנתי יֹום הּגיע ְְֲִִִִֵַָָֻוהּנה

לגמרי, חדׁשה הנהגה אצלי התחילה ואז ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָוהתחּתנּתי,

מבּדד  לגמרי לבד הייתי ּבחרּותי ימי ּכל עכׁשו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻעד

הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבלּמּוד מאד והתמדּתי ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹמּבני�אדם,

עלי  התחיל ּכׁשהתחּתנּתי, ותכף הפרעֹות, ׁשּום ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּבלי

ּברכֹות, הּׁשבע את ׁשּגמרּתי איְך ּכי ּפרנסה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

אחת, לסעּדה מזֹון אפּלּו לאכל לי היה לא ְְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֹֻּכבר

ּלעׂשֹות, מה ּכּדת יתּברְך עּמֹו הרּבה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָוהתּבֹודדּתי

את  עֹוזב לא אני מה, עלי ׁשּיעבר ּבדעּתי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹונסּכם

ּדרּכֹו על�ּפי הּׁשם העבֹודת ואת ׁשּלמדּתי, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּלּמּודים

ׂשכר  לׁשּלם אֹו לאכל צריְך אני ואם ז"ל, רּבנּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשל

את  לעזב לא העּקר הּבּתים, ּפני על אלְך ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּדירה,

הּׁשם. ֲֵַַָהעבֹודת

לג .

ּגּבי  על ׁשעֹות י ׁשבּתי יֹום ׁשּכל ע ׂשיתי, ְְִִִֵֶַַַָָָָָָוככה

הלכּתי  וכן רּבה, ּבהתמדה ולמדּתי ּבביתי, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשעֹות

ולמדּתי  אדם, ּבני ׁשם ׁשאין צנּוע, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבית�הּכנסת

והיה  הּבּתים, ּפני על יצאתי ערב ּולעת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהתּבֹודדּתי,

נּצלּתי  זאת ּכל עם זה, ּדבר מאד מאד  לי ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹקׁשה

ּוכבר  ּבערב, היה זה ּכי להתּבֹודדּות, הרחֹובֹות ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָאת

ּבאתי, ׁשרק מקֹום ּבכל מתּבֹודד הייתי חׁשְך, ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהיה

ׁשרק  איפה ּכרגע, ההתּבֹודדּות ענין את עזבּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹלא

על  ּגדֹול עקׁשן והייתי יתּברְך, עּמֹו ּדּברּתי ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָּבאתי

ּומרים  קׁשים נסיֹונֹות לי היּו זאת ּכל עם זה, ְִִִִִֶָָָָָָֹּדבר

עברה  ּכי הצלחּתי מאד, לא ּכי ּגדֹולה, ענּיּות עלי ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹֹ

היה  רב ּבקׁשי אּלא הרּבה, הּבּתים ּפני על ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלאסף

אכל  ּבעבּור רק צדקה ּׁשאספּתי מה מסּפיק ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹלי

ׂשכר  ל ׁשּלם סכּום יֹום ּכל וקּמצּתי אחד, יֹום ְְְְְִִֵֶֶַַַָָׁשל

אז. סבלּתי ורּבֹות ְְִִַַָָָּדירה,

לד.

מאד  ׁשהייתי עד מאד, נׁשּבר לב הכניס ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹוזה

הּיקר  הּזמן את לבּלֹות לי לּמה — ׁשבּור ְְְִֶַַַַָָָָָֹמאד

הייתי  הּדרְך על ׁשּגם אף הּבּתים, ּפני על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהסּתֹובב



ס

היתה  ּתמיד וכן להּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא, מתּבֹודד ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָהרּבה

עם  למרחּקים ּכׁשּנסעּתי ּכי ספרים, ׁשל חבילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָלי

זאת  ּכל עם ּבּתֹורה , ׁשעּורים ּבּדרְך לי היּו ִִִִֶֶַַַָָָָֹרּכבֹות,

ׁשּתהיה  הרּגלּתי לא ּכי מרירּות, הרּבה עלי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻעברה

הּדבר  לי וכבד ק ׁשה והיה אדם, ּבני עם ׁשּיכּות ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָלי

את  לראֹות התחלּתי ּכְך ּובין מאד. מאד ְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹהּזה

ּובּתי  חרׁשת, ּבּתי ּפני על הֹולְך הייתי ּכי  ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹהעֹולם,

ּכי  אנׁשים, להּכיר התחלּתי לאט ּולאט ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָמסחרים,

ּכי  מהם, למדּתי והרּבה אנׁשים, טּפּוסי ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּפגׁשּתי

ּבעסקיהם, מׁשּקעים ּכל�ּכְך אדם ׁשּבני איְך ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻראיתי

לי  קׁשה והיה ממֹון, ּבתאות ׁשקּועים אנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָואיְך

ּכי  ּבררה , לי  היתה לא אבל זה, ּדבר מאד ְְְְֲִִֵֶָָָָָָֹֹֹמאד

וכּו', וכּו', וחׁשמל, ּדירה, ׂשכר לׁשּלם ְְְְְְְְִִֵַַַַַָֻהצרכּתי

וכּו'. האכל להֹוצאֹות ְְְִֶָָָֹּובפרט

לה.

לא  ׁשּבכלל הּבּטחֹון, מּדת ּבי החּדיר זה ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹאבל

ויֹום  יֹום ׁשּכל ידעּתי, אּלא ליֹום, מּיֹום ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהתּבלּבלּתי

על  אלְך מּׁשהּו, אצטרְך אני ואם חדׁש, יֹום ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא

העבֹודת  את לעזב לא חזק הייתי ּכל�ּכְך הּבּתים, ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּפני

וסבלּתי  ּבחרּותי, מימי עצמי  על ׁשּקּבלּתי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהּׁשם

אנׁשים  א ֹותי ׁשּבּזּו ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבזיֹונֹות ְְְֲִִִִִִֵֶַָָהרּבה

זה וכּו', אז, עלי ּׁשעבר ּומה ּבאהבה, הּכל וקּבלּתי ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹ

איְך ּכׁשראיתי אבל ּכלל, לׁשער ואין לתאר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאין

עֹולם  הבלי ּבתאוֹות מׁשּקעים ּכְך ּכל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשּבני�אדם

לברח  וחׁשק ּתׁשּוקה יֹותר עֹוד  לי נתן זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּזה,

המֹון  לי ׁשהיּו ואף הּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא, אל ְֲִֵֶֶַַָָָיֹותר

ּבין  להיֹות רגיל הייתי לא ּכי ּונפילֹות, ְְְִִִִִִִֵָָֹירידֹות

אדם, ּבני ּבין מערב להיֹות צריְך אני ּופה ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָֹֹּבני�אדם,

קׁשה. מאד לי ּבא ְְִֶֶָָֹוזה

לו.

מּכח  להֹוציא ּבי ּבער ׁשהתחּתנּתי, מאז ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוהּנה

ׁשּנדרּתי  נדרי ואת ּורצֹוני חׁשקי את הּפעל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹאל

אדּפיס  החתּנה אחרי ׁשּתכף�ּומּיד ּבחרּותי, ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבימי

ּכלל  ּבין ּבפרּוטֹות ואפיצם ז"ל, רּבנּו ספרי ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָאת

לא  אבל זה, על התּבֹודדּתי והרּבה יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹנׁשמֹות

ּכי  ּבידי, מצּויה ּפרּוטה היתה לא ּכי ׁשּיְך, ְְְְִִִַָָָָָָָָֹהיה

ׂשכר  ּולׁשּלם יֹום, ּבכל אכל לקנֹות לי היה ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹּבקׁשי

אּוכל  ואיְך ּכלּום, לי היה לא מּזה ויֹותר ְְְִִִֵֵֶַָָָֹּדירה,

ּכל  את ׁשּכן מּכל אחד ספר להדּפיס לחׁשב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאפּלּו

היה  והחׁשק הרצֹון זאת ּכל עם ז"ל, רּבנּו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹספרי

זה, על מּלהתּפּלל הּנחּתי ׁשּלא אצלי, חזק ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל�ּכְך

החתּנה. אחר ׁשנתים ְֲִַַַַַָָֻעד



סי

היתה  ּתמיד וכן להּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא, מתּבֹודד ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָהרּבה

עם  למרחּקים ּכׁשּנסעּתי ּכי ספרים, ׁשל חבילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָלי

זאת  ּכל עם ּבּתֹורה , ׁשעּורים ּבּדרְך לי היּו ִִִִֶֶַַַָָָָֹרּכבֹות,

ׁשּתהיה  הרּגלּתי לא ּכי מרירּות, הרּבה עלי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻעברה

הּדבר  לי וכבד ק ׁשה והיה אדם, ּבני עם ׁשּיכּות ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָלי

את  לראֹות התחלּתי ּכְך ּובין מאד. מאד ְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹהּזה

ּובּתי  חרׁשת, ּבּתי ּפני על הֹולְך הייתי ּכי  ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹהעֹולם,

ּכי  אנׁשים, להּכיר התחלּתי לאט ּולאט ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָמסחרים,

ּכי  מהם, למדּתי והרּבה אנׁשים, טּפּוסי ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּפגׁשּתי

ּבעסקיהם, מׁשּקעים ּכל�ּכְך אדם ׁשּבני איְך ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻראיתי

לי  קׁשה והיה ממֹון, ּבתאות ׁשקּועים אנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָואיְך

ּכי  ּבררה , לי  היתה לא אבל זה, ּדבר מאד ְְְְֲִִֵֶָָָָָָֹֹֹמאד

וכּו', וכּו', וחׁשמל, ּדירה, ׂשכר לׁשּלם ְְְְְְְְִִֵַַַַַָֻהצרכּתי

וכּו'. האכל להֹוצאֹות ְְְִֶָָָֹּובפרט

לה.

לא  ׁשּבכלל הּבּטחֹון, מּדת ּבי החּדיר זה ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹאבל

ויֹום  יֹום ׁשּכל ידעּתי, אּלא ליֹום, מּיֹום ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהתּבלּבלּתי

על  אלְך מּׁשהּו, אצטרְך אני ואם חדׁש, יֹום ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא

העבֹודת  את לעזב לא חזק הייתי ּכל�ּכְך הּבּתים, ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּפני

וסבלּתי  ּבחרּותי, מימי עצמי  על ׁשּקּבלּתי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהּׁשם

אנׁשים  א ֹותי ׁשּבּזּו ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבזיֹונֹות ְְְֲִִִִִִֵֶַָָהרּבה

זה וכּו', אז, עלי ּׁשעבר ּומה ּבאהבה, הּכל וקּבלּתי ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹ

איְך ּכׁשראיתי אבל ּכלל, לׁשער ואין לתאר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאין

עֹולם  הבלי ּבתאוֹות מׁשּקעים ּכְך ּכל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשּבני�אדם

לברח  וחׁשק ּתׁשּוקה יֹותר עֹוד  לי נתן זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּזה,

המֹון  לי ׁשהיּו ואף הּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא, אל ְֲִֵֶֶַַָָָיֹותר

ּבין  להיֹות רגיל הייתי לא ּכי ּונפילֹות, ְְְִִִִִִִֵָָֹירידֹות

אדם, ּבני ּבין מערב להיֹות צריְך אני ּופה ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָֹֹּבני�אדם,

קׁשה. מאד לי ּבא ְְִֶֶָָֹוזה

לו.

מּכח  להֹוציא ּבי ּבער ׁשהתחּתנּתי, מאז ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוהּנה

ׁשּנדרּתי  נדרי ואת ּורצֹוני חׁשקי את הּפעל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹאל

אדּפיס  החתּנה אחרי ׁשּתכף�ּומּיד ּבחרּותי, ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבימי

ּכלל  ּבין ּבפרּוטֹות ואפיצם ז"ל, רּבנּו ספרי ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָאת

לא  אבל זה, על התּבֹודדּתי והרּבה יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹנׁשמֹות

ּכי  ּבידי, מצּויה ּפרּוטה היתה לא ּכי ׁשּיְך, ְְְְִִִַָָָָָָָָֹהיה

ׂשכר  ּולׁשּלם יֹום, ּבכל אכל לקנֹות לי היה ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹּבקׁשי

אּוכל  ואיְך ּכלּום, לי היה לא מּזה ויֹותר ְְְִִִֵֵֶַָָָֹּדירה,

ּכל  את ׁשּכן מּכל אחד ספר להדּפיס לחׁשב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאפּלּו

היה  והחׁשק הרצֹון זאת ּכל עם ז"ל, רּבנּו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹספרי

זה, על מּלהתּפּלל הּנחּתי ׁשּלא אצלי, חזק ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל�ּכְך

החתּנה. אחר ׁשנתים ְֲִַַַַַָָֻעד



סי

לז .

ואברכים, ּבחּורים אלי לבֹוא התחילּו ְְְְִִִִִֵֵַַַָֹּפתאם

ּפלא  והיה יתּברְך, הּׁשם ּבעבֹודת עּמהם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאדּבר

אלי?! לבא ידעּו ּומהיכן אלי? ׁשלחם מי ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹּבעיני:

עּמי  להתּכּתב התחילּו והאברכים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָוהּבחּורים

לכּתב  התחלּתי תשכ"ד חנּכה ּבערב ואז ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹֻּבמכּתבים,

ּומּזה  ולאברכים, ל ּבחּורים התחּזקּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָמכּתבי

ואף  ּבּנחל", "אׁשר ׁשּו"ת סדרת להּבנֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָהתחילה

את  יֹותר אהבּתי ּכי זה, ענין מאד לי קׁשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה

ּומּכל  ואברכים, ּבחּורים אלי ׁשּיבֹואּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּבדידּות,

ׁשּמן  ראיתי אבל הּזּולת, עם להתּכּתב לא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּכן

ּבחּורים  ּבאּו ּפעם ּבכל ּכי עלי, ּדחקּו ְֲִִִַַַַַַָָָָָהּׁשמים

אחרים. ְְֲִִֵֵַואברכים

לח .

ּבית�  לנּו ׁשּיהיה נפׁשי, את מסרּתי ּכְך ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּובין

יגע  ּומּמׁש ז"ל, רּבנּו ׁשם על ּבׁשכּונתנּו ּתי הּמדרׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ּכּמה  ועֹוד אני וׂשכרנּו מקֹום, ּומצאתי ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָוטרחּתי

(ּברסלבר  ׁשם ועׂשינּו חנּות, ׁשלֹומנּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָמאנׁשי

סְך והיינּו ז"ל, רּבנּו ׁשם על ּבית�הּמדרׁש ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָׁשטיּבל),

ּבכלל, מנין היה לא ׁשלֹומנּו, מאנׁשי ׁשּׁשה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹהּכל

ואברכים, ּבחּורים הרּבה עם ׁשהתּכּתבּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַויען

ּבׁשּבת, הּמנין את להׁשלים ׁשּיבֹואּו אֹותם ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָועֹוררּתי

עברה  זאת  ּכל עם ׁשּבת, ּבכל מנין לנּו היה ְְְְִִַָָָָָָָָָָֹוכְך

לסּבל  יכֹול לא הּסמ"ְך�מ"ם ּכי מרירּות, ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹהרּבה

ז"ל. רּבנּו ׁשם על מּׁשהּו ְִֵֵֶֶַַַַּכׁשּבֹונים

לט .

ּבעל  ּבלּיעל, איׁש אחד, ׁשלֹומנּו אנׁשי ּבין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהיה

ואנׁשי  ּופרּודים, מחלקת ּגֹורם ּתמיד והיה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמחלקת,

מאד  הרּבה מּמּנּו סבלּו ׁשלֹומנּו
כג 

אני  זאת ּכל עם , ְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹֹ

ּפעם  ׁשעּור קבעּתי אּלא זה, על הסּתּכלּתי ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹלא

ּבלּקּוטי�  ואברכים לבחּורים רביעי ּבליל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָּבׁשבּוע

הייתי  וכּו', להתערב אז ּגם רצה ׁשהּוא ואף ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמֹוהר"ן,

ּבׁשּבת  מילא אֹותֹו, והזהרּתי מאד, ּבדעּתי ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹחזק

והיתהכג . ּתמימים, אנׁשים הי ּו ּפה , ׁשּגרּו ׁשל ֹומנ ּו מאנׁשי  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹא ּלּו

י ׂשראל , מארץ  ׁשּבא  אחד היה  וזה  ּביניהם, ּגד ֹולה  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחּדּות 

ׁשלֹומנּו אנׁשי את ּדקר ּתמיד  מׁשחת ֹות, מּדֹות ּבעל  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻוהיה

ּבט ּוח ואני לוי , (היה  ּופר ּודים מחלקת הר ּבה  וגרם  ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבליצנּות ,

ואחר קרח ) מעדת הּוא הרבׁשּׁשרׁשֹו לי אמר  ׁשנים ּכּמה  ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ׁשהה ּוא  זמן ׁשּכל לברכה , זכר ֹונֹו ּבנדר , יצחק לוי  ר' ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהחסיד 

הרּבה ּגרם י ׂשראל  ּבארץ  עֹוד  ּכי  ּתצליח ּו, לא ּביניכם , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹיהיה

וכּו'. וכּו' ׁשלֹומנּו אנׁשי ּבין ּופרּודים ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַֹמחלקת



סג

לז .

ואברכים, ּבחּורים אלי לבֹוא התחילּו ְְְְִִִִִֵֵַַַָֹּפתאם

ּפלא  והיה יתּברְך, הּׁשם ּבעבֹודת עּמהם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאדּבר

אלי?! לבא ידעּו ּומהיכן אלי? ׁשלחם מי ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹּבעיני:

עּמי  להתּכּתב התחילּו והאברכים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָוהּבחּורים

לכּתב  התחלּתי תשכ"ד חנּכה ּבערב ואז ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹֻּבמכּתבים,

ּומּזה  ולאברכים, ל ּבחּורים התחּזקּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָמכּתבי

ואף  ּבּנחל", "אׁשר ׁשּו"ת סדרת להּבנֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָהתחילה

את  יֹותר אהבּתי ּכי זה, ענין מאד לי קׁשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה

ּומּכל  ואברכים, ּבחּורים אלי ׁשּיבֹואּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּבדידּות,

ׁשּמן  ראיתי אבל הּזּולת, עם להתּכּתב לא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּכן

ּבחּורים  ּבאּו ּפעם ּבכל ּכי עלי, ּדחקּו ְֲִִִַַַַַַָָָָָהּׁשמים

אחרים. ְְֲִִֵֵַואברכים

לח .

ּבית�  לנּו ׁשּיהיה נפׁשי, את מסרּתי ּכְך ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּובין

יגע  ּומּמׁש ז"ל, רּבנּו ׁשם על ּבׁשכּונתנּו ּתי הּמדרׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ּכּמה  ועֹוד אני וׂשכרנּו מקֹום, ּומצאתי ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָוטרחּתי

(ּברסלבר  ׁשם ועׂשינּו חנּות, ׁשלֹומנּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָמאנׁשי

סְך והיינּו ז"ל, רּבנּו ׁשם על ּבית�הּמדרׁש ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָׁשטיּבל),

ּבכלל, מנין היה לא ׁשלֹומנּו, מאנׁשי ׁשּׁשה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹהּכל

ואברכים, ּבחּורים הרּבה עם ׁשהתּכּתבּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַויען

ּבׁשּבת, הּמנין את להׁשלים ׁשּיבֹואּו אֹותם ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָועֹוררּתי

עברה  זאת  ּכל עם ׁשּבת, ּבכל מנין לנּו היה ְְְְִִַָָָָָָָָָָֹוכְך

לסּבל  יכֹול לא הּסמ"ְך�מ"ם ּכי מרירּות, ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹהרּבה

ז"ל. רּבנּו ׁשם על מּׁשהּו ְִֵֵֶֶַַַַּכׁשּבֹונים

לט .

ּבעל  ּבלּיעל, איׁש אחד, ׁשלֹומנּו אנׁשי ּבין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהיה

ואנׁשי  ּופרּודים, מחלקת ּגֹורם ּתמיד והיה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמחלקת,

מאד  הרּבה מּמּנּו סבלּו ׁשלֹומנּו
כג 

אני  זאת ּכל עם , ְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹֹ

ּפעם  ׁשעּור קבעּתי אּלא זה, על הסּתּכלּתי ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹלא

ּבלּקּוטי�  ואברכים לבחּורים רביעי ּבליל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָּבׁשבּוע

הייתי  וכּו', להתערב אז ּגם רצה ׁשהּוא ואף ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמֹוהר"ן,

ּבׁשּבת  מילא אֹותֹו, והזהרּתי מאד, ּבדעּתי ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹחזק

והיתהכג . ּתמימים, אנׁשים הי ּו ּפה , ׁשּגרּו ׁשל ֹומנ ּו מאנׁשי  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹא ּלּו

י ׂשראל , מארץ  ׁשּבא  אחד היה  וזה  ּביניהם, ּגד ֹולה  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחּדּות 

ׁשלֹומנּו אנׁשי את ּדקר ּתמיד  מׁשחת ֹות, מּדֹות ּבעל  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻוהיה

ּבט ּוח ואני לוי , (היה  ּופר ּודים מחלקת הר ּבה  וגרם  ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבליצנּות ,

ואחר קרח ) מעדת הּוא הרבׁשּׁשרׁשֹו לי אמר  ׁשנים ּכּמה  ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ׁשהה ּוא  זמן ׁשּכל לברכה , זכר ֹונֹו ּבנדר , יצחק לוי  ר' ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהחסיד 

הרּבה ּגרם י ׂשראל  ּבארץ  עֹוד  ּכי  ּתצליח ּו, לא ּביניכם , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹיהיה

וכּו'. וכּו' ׁשלֹומנּו אנׁשי ּבין ּופרּודים ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַֹמחלקת
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ואברכים  ּבחּורים אז ׁשּבאּו רביעי, ּבליל זאת ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹעם

הּמקֹום, על אֹותֹו העמדּתי אז רחֹוקים, ְְְֱִִִֶַַַָָמּמקֹומֹות

מה  לכם אין רביעי ׁשּבליל ועז, ּבתקף לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹואמרּתי

ׁשּפׁשּוט  ּכזֹו, ּבתּקיפּות זה את ואמרּתי ּפה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּלחּפׂש

וכּו'. ּפחד מרב מּלבא ְְִִִֵַַָֹֹהפסיק

מ.

ז"ל  רּבנּו ׁשם ּפרסּום התחלת היתה ְְְְִֵֵַַַַָָָֹוזאת

ּבחּורים  המֹון לבא ׁשהתחילּו ְְְְֲִִִִֶַַַָֹּבארצֹות�הּברית,

ּכבר  ׁשהיּו עד מאד, עד הּקּבּוץ ונתרּבה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹואברכים,

ודבר  ואברכים, ּבחּורים למאה קרֹוב ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשעּורים,

ּבני  הרּבה ּכל�ּכְך לקּבץ ההם ּבּימים חּדּוׁש היה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָזה

ּבכתיבה, לעסק ויֹותר יֹותר הצרכּתי ּכְך ּובין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֻהּנעּורים,

להתּפּללכד . ּבאים ׁשהי ּו ׁשכנים ּבני �אדם לב ּזֹות  ּדרּכֹו היתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכי 

ארץ וה ּדר ְך ה ּנּסח  את מאד  אהב ּו ּכי  ׁשּלנּו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבבית�הּכנסת

ׁשּבאּו אּלּו לכל ה ּדעת חלי ׁשּות ּתמיד  ּגרם הה ּוא אבל  ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָוכ ּו',

אף ּכי אחר�ּכְך, ּבאּו לא ׁשּכבר  וכּמּובן  להתּפּלל , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמהרח ֹוב

לא  אחד  אף  ואז וכּו', ּבליצנּות אֹות ֹו ׁשּיעקצ ּו רֹוצה  לא ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאחד

ּבכח , ה ּגּבאּות את ותפס ּגד ֹול, ּפנים עז היה  ּכי  לֹו, יכֹול ְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹהיה 

וכּו'. אֹותֹו להעביר יכ ֹולים  הי ּו ְְְְֲִִַָֹולא

מכ לכּתב על ּתבים ולענֹות
כה 

מּתמיד  יֹותר ועכׁשו , ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹ

לכּתבכה . רגיל  הייתי  לא ּכי  ּפלא , ענין אצלי  נארע  ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹואז

ּדברים  לי  ּכתב ּו ואברכים ׁשּבח ּורים ּובפרט ּבכלל, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָמכּתבים

ּובכיתי להם, ּלכּתב  מה לי  היה  ולא  להם, ט ֹובה  ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהּצניעּות

וה ּנה להם , לענֹות ּדּבּורים לי  ׁשּיּתן  לה ּקדֹוׁש�ּברּוְך�ה ּוא, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהרּבה 

ז"ל ר ּבנּו את ר ֹואה  ׁשאני  וחלמּתי  לי ׁשן, הלכּתי  אחד  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלילה 

וראיתי אלי, ּומתקרבים  מאד , מרח ֹוק  ז"ל מֹוהרנ"ּת עם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹה ֹולְך

היה ז"ל ּומֹוהרנ"ּת ז"ל , מ ֹוהרנ"ּת עם מדּבר ז"ל  ׁשרּבנּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאי ְך

ע ּמֹו ּדּבר  ז"ל  ׁשר ּבנּו ּכּנראה ּכי  ז"ל, רּבנּו אל מס ּבב  ּכּלֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻּכל

לאט , וד ּבר  לאט , הל ְך ז"ל ר ּבנּו ּכי  מאד, ח ׁשּובים ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹאז

אל מתקרבים ׁשניהם ּכְך ּובין אליו, הק ׁשיב ז"ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומֹוהרנ"ּת

ׁשאחד עין  ׂשם לא  ז"ל ּומֹוהרנ"ּת ׁשם, ׁשעמדּתי  ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹה ּמק ֹום 

התחל ּתי ואני ז"ל , רּבנּו עצר אז אלי , סמּוְך ּוכ ׁשה ּגיעּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָע ֹומד,

רֹוצים  ואברכים ׁשּבח ּורים  איְך ּבׁשקט , ּבאזן לֹו ולֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלבּכֹות 

עליהם, ּׁשע ֹובר  מּמה מכּתבים לי  וכֹותבים אליו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָלהתקרב

ּל מה י ֹודע ּגדֹולואיני  ּבח ּיּוְך אלי  ּפנה ז"ל  ורּבנּו להם, כ ּתב ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אי ְך ּתכ ּתב), (ּתכ ּתב , ׁשריי ּב ׁשרייּב לי : ואמר נהֹורין, ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָֹֹּובאנ ּפין

[אני ׁשריי ּבן צ ּו וואס  האּבן וועסט  ׁשיינ'ס זיין מגּלה  ּדיר  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָוועל

ללכת, והמׁשי ְך ּלכּתב ], מה  לָך ויהיה  יפים, ּדברים ל ָך ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאגּלה

זֹועפ ֹות  ּבפנים  עלי  מס ּתּכל אחר�ּכְך ז"ל ׁשּמֹוהרנ"ּת אי ְך ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָוראיתי 

ׁשרּבנּו ּכּנראה  ּכי  ה ּׂשיחה, את להם  ׁשהפרע ּתי  על  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּובקפדה,

רּבנּו את הפסק ּתי  ּוכׁשאני  נפלאים , ּדברים אז ל ֹו ּגּלה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָז"ל

ואחר מאד , עלי  והק ּפיד  ע ּמֹו, לד ּבר הפסיק  ה ּדרְך, על ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹז"ל 

אי ְך וראיתי  מק ֹומי , על נעמדּתי  ה ּנ"ל, ּכל  ז"ל רּבנ ּו לי  ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשאמר 

מֹוהרנ"ּת עם  לדּבר ממׁשי ְך ז"ל ורּבנּו ּביחד , הֹולכים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַׁשהם

עד ללכת, ממׁשיכים ׁשהם אי ְך ּומס ּתּכל ע ֹומד ואני  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָז"ל,

ע ּמֹו והתּבֹודדּתי  סלע  על  התי ּׁשב ּתי ואני  מעיני, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַׁשּנעלמ ּו

ּפתאם  מתּבֹודד , ׁשאני  ואיְך חל ֹומי), ּבת ֹוְך היה  זה  (ּכל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיתּברְך
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ואברכים  ּבחּורים אז ׁשּבאּו רביעי, ּבליל זאת ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹעם

הּמקֹום, על אֹותֹו העמדּתי אז רחֹוקים, ְְְֱִִִֶַַַָָמּמקֹומֹות

מה  לכם אין רביעי ׁשּבליל ועז, ּבתקף לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹואמרּתי

ׁשּפׁשּוט  ּכזֹו, ּבתּקיפּות זה את ואמרּתי ּפה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּלחּפׂש

וכּו'. ּפחד מרב מּלבא ְְִִִֵַַָֹֹהפסיק

מ.

ז"ל  רּבנּו ׁשם ּפרסּום התחלת היתה ְְְְִֵֵַַַַָָָֹוזאת

ּבחּורים  המֹון לבא ׁשהתחילּו ְְְְֲִִִִֶַַַָֹּבארצֹות�הּברית,

ּכבר  ׁשהיּו עד מאד, עד הּקּבּוץ ונתרּבה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹואברכים,

ודבר  ואברכים, ּבחּורים למאה קרֹוב ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשעּורים,

ּבני  הרּבה ּכל�ּכְך לקּבץ ההם ּבּימים חּדּוׁש היה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָזה

ּבכתיבה, לעסק ויֹותר יֹותר הצרכּתי ּכְך ּובין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֻהּנעּורים,

להתּפּללכד . ּבאים ׁשהי ּו ׁשכנים ּבני �אדם לב ּזֹות  ּדרּכֹו היתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכי 

ארץ וה ּדר ְך ה ּנּסח  את מאד  אהב ּו ּכי  ׁשּלנּו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבבית�הּכנסת

ׁשּבאּו אּלּו לכל ה ּדעת חלי ׁשּות ּתמיד  ּגרם הה ּוא אבל  ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָוכ ּו',

אף ּכי אחר�ּכְך, ּבאּו לא ׁשּכבר  וכּמּובן  להתּפּלל , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמהרח ֹוב

לא  אחד  אף  ואז וכּו', ּבליצנּות אֹות ֹו ׁשּיעקצ ּו רֹוצה  לא ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאחד

ּבכח , ה ּגּבאּות את ותפס ּגד ֹול, ּפנים עז היה  ּכי  לֹו, יכֹול ְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹהיה 

וכּו'. אֹותֹו להעביר יכ ֹולים  הי ּו ְְְְֲִִַָֹולא

מכ לכּתב על ּתבים ולענֹות
כה 

מּתמיד  יֹותר ועכׁשו , ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹ

לכּתבכה . רגיל  הייתי  לא ּכי  ּפלא , ענין אצלי  נארע  ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹואז

ּדברים  לי  ּכתב ּו ואברכים ׁשּבח ּורים ּובפרט ּבכלל, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָמכּתבים

ּובכיתי להם, ּלכּתב  מה לי  היה  ולא  להם, ט ֹובה  ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהּצניעּות

וה ּנה להם , לענֹות ּדּבּורים לי  ׁשּיּתן  לה ּקדֹוׁש�ּברּוְך�ה ּוא, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהרּבה 

ז"ל ר ּבנּו את ר ֹואה  ׁשאני  וחלמּתי  לי ׁשן, הלכּתי  אחד  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלילה 

וראיתי אלי, ּומתקרבים  מאד , מרח ֹוק  ז"ל מֹוהרנ"ּת עם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹה ֹולְך

היה ז"ל ּומֹוהרנ"ּת ז"ל , מ ֹוהרנ"ּת עם מדּבר ז"ל  ׁשרּבנּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאי ְך

ע ּמֹו ּדּבר  ז"ל  ׁשר ּבנּו ּכּנראה ּכי  ז"ל, רּבנּו אל מס ּבב  ּכּלֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻּכל

לאט , וד ּבר  לאט , הל ְך ז"ל ר ּבנּו ּכי  מאד, ח ׁשּובים ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹאז

אל מתקרבים ׁשניהם ּכְך ּובין אליו, הק ׁשיב ז"ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומֹוהרנ"ּת

ׁשאחד עין  ׂשם לא  ז"ל ּומֹוהרנ"ּת ׁשם, ׁשעמדּתי  ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹה ּמק ֹום 

התחל ּתי ואני ז"ל , רּבנּו עצר אז אלי , סמּוְך ּוכ ׁשה ּגיעּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָע ֹומד,

רֹוצים  ואברכים ׁשּבח ּורים  איְך ּבׁשקט , ּבאזן לֹו ולֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלבּכֹות 

עליהם, ּׁשע ֹובר  מּמה מכּתבים לי  וכֹותבים אליו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָלהתקרב

ּל מה י ֹודע ּגדֹולואיני  ּבח ּיּוְך אלי  ּפנה ז"ל  ורּבנּו להם, כ ּתב ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אי ְך ּתכ ּתב), (ּתכ ּתב , ׁשריי ּב ׁשרייּב לי : ואמר נהֹורין, ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָֹֹּובאנ ּפין

[אני ׁשריי ּבן צ ּו וואס  האּבן וועסט  ׁשיינ'ס זיין מגּלה  ּדיר  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָוועל

ללכת, והמׁשי ְך ּלכּתב ], מה  לָך ויהיה  יפים, ּדברים ל ָך ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאגּלה

זֹועפ ֹות  ּבפנים  עלי  מס ּתּכל אחר�ּכְך ז"ל ׁשּמֹוהרנ"ּת אי ְך ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָוראיתי 

ׁשרּבנּו ּכּנראה  ּכי  ה ּׂשיחה, את להם  ׁשהפרע ּתי  על  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּובקפדה,

רּבנּו את הפסק ּתי  ּוכׁשאני  נפלאים , ּדברים אז ל ֹו ּגּלה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָז"ל

ואחר מאד , עלי  והק ּפיד  ע ּמֹו, לד ּבר הפסיק  ה ּדרְך, על ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹז"ל 

אי ְך וראיתי  מק ֹומי , על נעמדּתי  ה ּנ"ל, ּכל  ז"ל רּבנ ּו לי  ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשאמר 

מֹוהרנ"ּת עם  לדּבר ממׁשי ְך ז"ל ורּבנּו ּביחד , הֹולכים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַׁשהם

עד ללכת, ממׁשיכים ׁשהם אי ְך ּומס ּתּכל ע ֹומד ואני  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָז"ל,

ע ּמֹו והתּבֹודדּתי  סלע  על  התי ּׁשב ּתי ואני  מעיני, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַׁשּנעלמ ּו

ּפתאם  מתּבֹודד , ׁשאני  ואיְך חל ֹומי), ּבת ֹוְך היה  זה  (ּכל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיתּברְך



סו

ּכל  את להדּפיס ההד ּפסה, עסק  ּבי לבער ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהתחיל

ספר  ׁשּום ּכלל נמצא היה לא ּכי ז"ל, רּבנּו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹספרי

ׁשּיְך היה ולא ׁשּבעֹולם, ּכסף ּבׁשּום ז"ל רּבנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּספרי

לפרטה. ּפרּוטה אפּלּו לי היה לא ּכי אדּפיס, ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹׁשאני

מא.

להדּפיס  לי ׁשהיתה ּתׁשּוקה מרב זאת ּכל ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹעם

ׁשעֹוד  חלֹום, לי ׁשהיה ּגם ּומה ז"ל, רּבנּו ספרי ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאת

החלטּתי  לכן ּבעצמי, ואדּפיס הדּפסה, מכֹונת ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאקנה

את  ׁשאלמד ּכדי ּדפּוס, לבית עצמי את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַלהׂשּכיר

ּפׁשּוטֹות, ּבעבֹודֹות ׁשם ועבדּתי ההדּפסה, ְְְְֲֲִַַַַַָָָָעבֹודת

להדּפסה  עּמּודים ׁשּצּלמּו מּצּלּומים פילים ְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹלחּתְך

ׁשּלם  ּגם ּכְך ּובין ּדפּוס, הּבית את לטאטא וכן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָוכּו',

הכנסה, איזֹו ּכבר לי ׁשּיׁש ׂשמח והייתי מׂשּכרת, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלי

יֹום  ההדּפסה. אּמנּות את לֹומד ׁשאני ּגם ְֲִֵֶֶַַַַָָָֻּומה

ׁשּיעׂשה  לֹו, ואֹומר הּבית, הּבעל אל נּגׁש אני ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָאחד

לי  הֹוריד והּוא קטן, ספר לי ׁשּידּפיס חסד, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָעּמי

ספר  היה וזה להדּפסה, ׁשעלה ּכּמה ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמהּמׂשּכרת

ּומאירֹות, ׂשֹוחקֹות ּפנים עם אלי רץ ז"ל  ׁשּמֹוהרנ"ּת ר ֹואה  ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָאני 

והתחיל מּמָך, ע ּמי ּדּבר ז"ל  רּבנּו ּתדאג, אל  אֹותי : ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַּומפ ּיס

נפלאֹות, לָך ואגּלה  אליָך, אב ֹוא ועֹוד  לפחד , לא  אֹותי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלח ּזק

מה ּׁשנה . ְְְִִֵֵַַָוהתע ֹורר ּתי 

ׁשהדּפסּתי, הראׁשֹון הּספר היה וזה זדים", ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ"מכניע

לׁשער  ואין לתאר אין אז, לי ׁשהיתה ׂשמחתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוגדל

ּכל  את להדּפיס להתּגּׁשם התחיל חלֹומי ּכי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָּכלל,

ז"ל. רּבנּו ְִֵֵַַספרי

הּקדֹוׁש הרב ּגר היה ּבארצֹות�הּברית ׁשּכאן ְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָוהיֹות

קּנאי  ׁשהיה עלינּו, ּתגן זכּותֹו מּסאטמאר, יֹואל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָרּבי

מאד, ונתּפּׁשט נדּפס הּזה הּספר ולכן מאד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּגדֹול

ספרים  האלּפים ּכל את הפצּתי קצר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּובזמן

ׁשל  ּבעל�הּבית אצל אמּון קניתי וכְך ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהדּפסּתי,

לי  ׁשּידּפיס מאד מּמּנּו ּבּקׁשּתי ואחר�ּכְך ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹהּדפּוס,

לי  להדּפיס והסּכים הּנפׁש", "הׁשּתּפכּות ספר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַאת

להפיץ  והתחלנּו ּבחּורים, הרּבה וגּיסּתי אלף, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָעׂשר

ּבכּמה  זה את ּומכרּתי העם, ׁשכבֹות ּבכל זה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָאת

מאד. הלְך זה ולכן ְְְֵֶַָָֹּפרּוטֹות,

מב .

מּצד  ּגדֹולה מחלקת עלי התחילה ׁשאז ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹויען

רּבנּוהּמ ּדבר את אעזב ׁשאני ׁשרצּו וכ ּו', ׁשּפחה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשאמרּתי  עד ּגדֹול, ּכל�ּכְך עקׁשן הייתי ואני ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָז"ל,

ׁשם  את עלי ואדּביק ׁשּלי, הּׁשם את עֹוזב ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאני

ּכתּוב: היה  ׁשהדּפסּתי הּספרים ּכל ולכן ז"ל, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָרּבנּו

ּובוּדאי  ּברסלבר", ׁשלמה אליעזר ר' על�ידי ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ"נדּפס



סז

ּכל  את להדּפיס ההד ּפסה, עסק  ּבי לבער ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהתחיל

ספר  ׁשּום ּכלל נמצא היה לא ּכי ז"ל, רּבנּו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹספרי

ׁשּיְך היה ולא ׁשּבעֹולם, ּכסף ּבׁשּום ז"ל רּבנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּספרי

לפרטה. ּפרּוטה אפּלּו לי היה לא ּכי אדּפיס, ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹׁשאני

מא.

להדּפיס  לי ׁשהיתה ּתׁשּוקה מרב זאת ּכל ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹעם

ׁשעֹוד  חלֹום, לי ׁשהיה ּגם ּומה ז"ל, רּבנּו ספרי ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאת

החלטּתי  לכן ּבעצמי, ואדּפיס הדּפסה, מכֹונת ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאקנה

את  ׁשאלמד ּכדי ּדפּוס, לבית עצמי את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַלהׂשּכיר

ּפׁשּוטֹות, ּבעבֹודֹות ׁשם ועבדּתי ההדּפסה, ְְְְֲֲִַַַַַָָָָעבֹודת

להדּפסה  עּמּודים ׁשּצּלמּו מּצּלּומים פילים ְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹלחּתְך

ׁשּלם  ּגם ּכְך ּובין ּדפּוס, הּבית את לטאטא וכן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָוכּו',

הכנסה, איזֹו ּכבר לי ׁשּיׁש ׂשמח והייתי מׂשּכרת, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלי

יֹום  ההדּפסה. אּמנּות את לֹומד ׁשאני ּגם ְֲִֵֶֶַַַַָָָֻּומה

ׁשּיעׂשה  לֹו, ואֹומר הּבית, הּבעל אל נּגׁש אני ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָאחד

לי  הֹוריד והּוא קטן, ספר לי ׁשּידּפיס חסד, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָעּמי

ספר  היה וזה להדּפסה, ׁשעלה ּכּמה ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמהּמׂשּכרת

ּומאירֹות, ׂשֹוחקֹות ּפנים עם אלי רץ ז"ל  ׁשּמֹוהרנ"ּת ר ֹואה  ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָאני 

והתחיל מּמָך, ע ּמי ּדּבר ז"ל  רּבנּו ּתדאג, אל  אֹותי : ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַּומפ ּיס

נפלאֹות, לָך ואגּלה  אליָך, אב ֹוא ועֹוד  לפחד , לא  אֹותי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלח ּזק

מה ּׁשנה . ְְְִִֵֵַַָוהתע ֹורר ּתי 

ׁשהדּפסּתי, הראׁשֹון הּספר היה וזה זדים", ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ"מכניע

לׁשער  ואין לתאר אין אז, לי ׁשהיתה ׂשמחתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוגדל

ּכל  את להדּפיס להתּגּׁשם התחיל חלֹומי ּכי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָּכלל,

ז"ל. רּבנּו ְִֵֵַַספרי

הּקדֹוׁש הרב ּגר היה ּבארצֹות�הּברית ׁשּכאן ְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָוהיֹות

קּנאי  ׁשהיה עלינּו, ּתגן זכּותֹו מּסאטמאר, יֹואל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָרּבי

מאד, ונתּפּׁשט נדּפס הּזה הּספר ולכן מאד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּגדֹול

ספרים  האלּפים ּכל את הפצּתי קצר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּובזמן

ׁשל  ּבעל�הּבית אצל אמּון קניתי וכְך ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהדּפסּתי,

לי  ׁשּידּפיס מאד מּמּנּו ּבּקׁשּתי ואחר�ּכְך ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹהּדפּוס,

לי  להדּפיס והסּכים הּנפׁש", "הׁשּתּפכּות ספר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַאת

להפיץ  והתחלנּו ּבחּורים, הרּבה וגּיסּתי אלף, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָעׂשר

ּבכּמה  זה את ּומכרּתי העם, ׁשכבֹות ּבכל זה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָאת

מאד. הלְך זה ולכן ְְְֵֶַָָֹּפרּוטֹות,

מב .

מּצד  ּגדֹולה מחלקת עלי התחילה ׁשאז ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹויען

רּבנּוהּמ ּדבר את אעזב ׁשאני ׁשרצּו וכ ּו', ׁשּפחה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשאמרּתי  עד ּגדֹול, ּכל�ּכְך עקׁשן הייתי ואני ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָז"ל,

ׁשם  את עלי ואדּביק ׁשּלי, הּׁשם את עֹוזב ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאני

ּכתּוב: היה  ׁשהדּפסּתי הּספרים ּכל ולכן ז"ל, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָרּבנּו

ּובוּדאי  ּברסלבר", ׁשלמה אליעזר ר' על�ידי ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ"נדּפס



סח

היתה  זֹו אבל יֹותר, עֹוד עלי הּמחלקת ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹהתחילה

מּדבר  אֹותי לעקר יכֹולים לא ּכבר ׁשעכׁשו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹנחמתי,

מאד. לי עזר וזה אחר, ׁשם לי אין ּכי ז"ל, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹרּבנּו

מג .

"מׁשיבת  ספרי אלפים עׂשרת הדּפסּתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָואחר�ּכְך

לי  היה וכְך ּכסף, עם ּכבר ּגלּגלּתי ּכְך ּובין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנפׁש",

ספר  להדּפיס התחלּתי וכְך הּמדּפיס, אצל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאׁשראי

ׁשמֹונים  הדּפסּתי תשכ"ה ׁשּבׁשנת עד ספר, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַאחר

חּדּוׁש היה ׁשּזה אחת, ּבׁשנה ספרים אלף ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה

ּלאכל, מה לֹו ׁשאין ׁשּבענּיים, עני  אׁשר ֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּבחּדּוׁשים,

ספרים: הרּבה ּכל�ּכְך אחת ּבׁשנה להדּפיס ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּיּוכל

"ספר�הּמּדֹות", "ס ּפּורי�מעׂשּיֹות", ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַ"לּקּוטי�מֹוהר"ן",

מרב  ואז וכּו', וכּו', ו"חּיי�מֹוהר"ן" ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ"ׂשיחֹות�הר"ן",

אנׁשי  מּבין עצּומה מחלקת עלי התחילה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקנאה

ּבזיל  זה את מֹוכר ׁשאני טענּו הם ּכי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָׁשלֹומנּו,

ּׁשעֹוד  מה ז"ל... רּבנּו לדבר ּכבֹוד זה ואין ְְִֵֵֶֶַַַַַָהּזֹול,

הרּבה  ּכל�ּכְך אפיץ קצר ׁשּבזמן ּכזה, ּדבר היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹלא

חמׁש�  הפצּתי אחד מעריב מנחה ּבין ּכי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָספרים,

ּבתכלית  מכרכים "סּפּורי�מעׂשּיֹות" ספרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹמאֹות

מאד. ּגדֹול ּבזֹול ְְִַָֹההּדּור

נגּדי  יצא ׁשהּסמ"ְך�מ"ם ּבחּנם לא ולכן
כו 

ואני  , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מסרּתי  אּלא ּומעּכב, מֹונע ׁשּום על הסּתּכלּתי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלא

אֹותם  והפיצֹותי ספר, אחר ספר  והדּפסּתי נפׁשי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאת

הרּבה  אז עלי ועברה ּגדֹולה, הכי נפׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבמסירּות

הדּפיס  צעיר  ּכל� ּכְך אברְך איְך קנאה מרב ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹמרירּות,

אֹות  והפיצֹותי ז"ל, רּבנּו ספרי ּכל את קצר ם ּבזמן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּכּלם. ּביד נחטף ּתכף אׁשר הּקרן, מּמחיר ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּפחֹות

מד.

ּכי  ּגדֹולה, ּכל�ּכְך היתה עלי והּׂשנאה ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָוהּקנאה

רּׁשיֹון  ׁשּנתנּו הראׁשֹונה, הּפעם היתה תשכ"ד ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֻּבחנּכה

עיר  אל ׁשלֹומנּו מאנׁשי לאחד�עׂשר לרּוסיה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלנסע

ּגם�ּכן  אמּור הייתי ואני ז"ל, רּבנּו צּיּון אל ֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאּומן

וׂשנאה, קנאה מרב אבל הּזאת, הּנסיעה עם ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֹֹלנסע

אּוכל  ׁשּלא מּמּני למנע ּׁשּביכלּתם מה ּכל ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹעׂשּו

ּבארצ ֹות�הּברית,כו . ּפה  ז"ל  רּבנּו ענין נעלם אז היה ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹוכל �ּכְך

"ס ּפּורי� "ל ּקּוטי �מֹוהר "ן", האּלּו ׁשהּספרים ח ׁשבּו ׁשּכּלם  ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻעד

ר ' א ּלא אחר, לא  חּבר וכ ּו', וכּו', "ספר�ה ּמּדֹות" ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמע ׂשּיֹות",

"נד ּפס מדּפס  היה  ספר ּכל על  ּכי  ּברסלבר, ׁשלמה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻאליעזר

ח ׁשב ּו ׁשהמֹון �עם עד  ּברסלב 'ר ", ׁשלמה  אליעזר ר' ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹעל�ידי 

אנׁשים  הי ּו להפיץ, ּוכׁשהלכנּו המח ּבר, ה ּוא הּזה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּׁשם 

הרּבה ּכל�ּכְך לח ּבר יכֹול  אחד  אדם אי ְך ׁשֹואלים: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמס ּכנים

ּפה . ז"ל  רּבנּו ּדבר  ההם  ּבּימים  אז נעלם היה ּכל �ּכְך ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹספרים...



סט

היתה  זֹו אבל יֹותר, עֹוד עלי הּמחלקת ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹהתחילה

מּדבר  אֹותי לעקר יכֹולים לא ּכבר ׁשעכׁשו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹנחמתי,

מאד. לי עזר וזה אחר, ׁשם לי אין ּכי ז"ל, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹרּבנּו

מג .

"מׁשיבת  ספרי אלפים עׂשרת הדּפסּתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָואחר�ּכְך

לי  היה וכְך ּכסף, עם ּכבר ּגלּגלּתי ּכְך ּובין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנפׁש",

ספר  להדּפיס התחלּתי וכְך הּמדּפיס, אצל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאׁשראי

ׁשמֹונים  הדּפסּתי תשכ"ה ׁשּבׁשנת עד ספר, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַאחר

חּדּוׁש היה ׁשּזה אחת, ּבׁשנה ספרים אלף ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה

ּלאכל, מה לֹו ׁשאין ׁשּבענּיים, עני  אׁשר ֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּבחּדּוׁשים,

ספרים: הרּבה ּכל�ּכְך אחת ּבׁשנה להדּפיס ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּיּוכל

"ספר�הּמּדֹות", "ס ּפּורי�מעׂשּיֹות", ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַ"לּקּוטי�מֹוהר"ן",

מרב  ואז וכּו', וכּו', ו"חּיי�מֹוהר"ן" ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ"ׂשיחֹות�הר"ן",

אנׁשי  מּבין עצּומה מחלקת עלי התחילה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקנאה

ּבזיל  זה את מֹוכר ׁשאני טענּו הם ּכי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָׁשלֹומנּו,

ּׁשעֹוד  מה ז"ל... רּבנּו לדבר ּכבֹוד זה ואין ְְִֵֵֶֶַַַַַָהּזֹול,

הרּבה  ּכל�ּכְך אפיץ קצר ׁשּבזמן ּכזה, ּדבר היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹלא

חמׁש�  הפצּתי אחד מעריב מנחה ּבין ּכי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָספרים,

ּבתכלית  מכרכים "סּפּורי�מעׂשּיֹות" ספרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹמאֹות

מאד. ּגדֹול ּבזֹול ְְִַָֹההּדּור

נגּדי  יצא ׁשהּסמ"ְך�מ"ם ּבחּנם לא ולכן
כו 

ואני  , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מסרּתי  אּלא ּומעּכב, מֹונע ׁשּום על הסּתּכלּתי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלא

אֹותם  והפיצֹותי ספר, אחר ספר  והדּפסּתי נפׁשי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאת

הרּבה  אז עלי ועברה ּגדֹולה, הכי נפׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבמסירּות

הדּפיס  צעיר  ּכל� ּכְך אברְך איְך קנאה מרב ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹמרירּות,

אֹות  והפיצֹותי ז"ל, רּבנּו ספרי ּכל את קצר ם ּבזמן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּכּלם. ּביד נחטף ּתכף אׁשר הּקרן, מּמחיר ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּפחֹות

מד.

ּכי  ּגדֹולה, ּכל�ּכְך היתה עלי והּׂשנאה ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָוהּקנאה

רּׁשיֹון  ׁשּנתנּו הראׁשֹונה, הּפעם היתה תשכ"ד ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֻּבחנּכה

עיר  אל ׁשלֹומנּו מאנׁשי לאחד�עׂשר לרּוסיה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלנסע

ּגם�ּכן  אמּור הייתי ואני ז"ל, רּבנּו צּיּון אל ֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאּומן

וׂשנאה, קנאה מרב אבל הּזאת, הּנסיעה עם ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֹֹלנסע

אּוכל  ׁשּלא מּמּני למנע ּׁשּביכלּתם מה ּכל ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹעׂשּו

ּבארצ ֹות�הּברית,כו . ּפה  ז"ל  רּבנּו ענין נעלם אז היה ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹוכל �ּכְך

"ס ּפּורי� "ל ּקּוטי �מֹוהר "ן", האּלּו ׁשהּספרים ח ׁשבּו ׁשּכּלם  ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻעד

ר ' א ּלא אחר, לא  חּבר וכ ּו', וכּו', "ספר�ה ּמּדֹות" ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמע ׂשּיֹות",

"נד ּפס מדּפס  היה  ספר ּכל על  ּכי  ּברסלבר, ׁשלמה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻאליעזר

ח ׁשב ּו ׁשהמֹון �עם עד  ּברסלב 'ר ", ׁשלמה  אליעזר ר' ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹעל�ידי 

אנׁשים  הי ּו להפיץ, ּוכׁשהלכנּו המח ּבר, ה ּוא הּזה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּׁשם 

הרּבה ּכל�ּכְך לח ּבר יכֹול  אחד  אדם אי ְך ׁשֹואלים: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמס ּכנים

ּפה . ז"ל  רּבנּו ּדבר  ההם  ּבּימים  אז נעלם היה ּכל �ּכְך ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹספרים...



ע

מאד  מאד וכּסּופין רצֹונֹות לי ׁשהיּו ואף ְְְְְְִִִִֶַַָֹֹֹלנסע,

הּפעם  היתה זֹו ּכי זֹו, לנסיעה להצטרף ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָחזקים

ׁשּנפּתח  הּׁשנּיה, עֹולם מלחמת אחר ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹונה

צּיּון  אל לנסע קטּנה לקבּוצה רׁשּות ונתנּו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹהּגבּול,

מה  אְך ׁשּבחּדּוׁשים, חּדּוׁש היה וזה ז"ל, ְִִִֵֶֶַַַַַָָרּבנּו

ּומרב  לגמרי, האדם את הֹורסת הּקנאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּלעׂשֹות?

להצטרף  ואפן ּפנים ּבׁשּום לי נתנּו לא עלי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֹקנאה

ִֶָעּמהם.

מה.

ּבני  לי נֹולד תשכ"ד ּתּמּוז ראׁש� חדׁש ְְִִֶֶֶַַֹֹּבערב

זּוׁשא  אלּכסנּדר נחמן ׁשם לֹו ונתּתי ּבכֹורי,
כז 

ּובליל  , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכל  ּובאּו ּבביתי, ׁשלֹום�זכר סעּדת עׂשיתי ְְִִִֵַַָָָָָָָֻׁשּבת

הּסּפּור  ּכל את ּבאריכּות אחד וסּפר ׁשלֹומנּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאנׁשי

ז"ל  רּבנּו צּיּון אל הּקדֹוׁשה ּבּנסיעה עליהם ׁשעבר
כח 
, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אנ ׁשיכז . ׁשאצל ז"ל , יצחק  לוי  ר ' החסיד  מהרב ׁשמע ּתי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכי 

ז"ל , ר ּבנּו ׁשם על  ׁשם  ע ֹוד  ּתמיד  מֹוסיפין הי ּו ְִִִֵֵֵֵַַַָָׁשלֹומנּו

אלּכסנּדר ו ׁשם ז"ל, ר ּבנּו ׁשל ׁשמ ֹו על נחמן ׁשם נתּתי  ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָולכן

ּגד ֹול ,זּוׁש מקּבל ּובעל א ּדיר ּגא ֹון ׁשהיה  אבי, אבי  ׁשם על א, ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ה'תש"ד . סיון  ט "ו  ּבּׁשֹואה  ונס ּפה נפ ׁש, ּבמסירּות ה ּׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוע ֹובד 

עברכח . זה  יהּודי  ז"ל, רייכמן צבי  ר ' החסיד הרב היה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָזה 

י ׂשראל ּכלל ׁשעבר ּו הּגיה ּנֹום ּכל את וסבל ה ּׁשֹואה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת

ׁשלֹומנּו, אנׁשי ּבין מאד ּגדֹולה ׂשמחה אז ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹוהיתה

זה  ּובוּדאי הּקדֹוׁש, הּצּיּון נפּתח סֹוף ּכל סֹוף ְְִִִֶַַַַַָָּכי

ׁשלֹומנּו. אנׁשי  ׁשּיּסעּו הּנסיעֹות ׁשאר על ּפתח ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָיהיה

מו.

ונתקּבצנּו תשכ"ה, הּׁשנה ראׁש הּגיע ּכְך ְְְִִִֵַַַַָָָֹּבין

להם  ׁשהיּו אנׁשים ׁשהרּבה ראיתי אבל  ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיחד,

יחיד  ּכי נגּדי, להסית התחילּו איׁשּיים, ְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶָָאינטרסים

לא  עדין זה ספרים, הרּבה ּכל�ּכְך להדּפיס ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹיזּכה

ּתחת  סמלי ּבמחיר זה את למּכר ּבפרט ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹהיה,

עם  ואדרּבה ּבריה, מּׁשּום עזרה ּבלי הּקרן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמחיר

אז  תשכ "ה ּבׁשנת והּנה הּצדדים, מּכל ְְְְְִִִִִֵַַַָָָהתנּגדּות

ה  ּבמרץ היה ׁשהפצּתי ולהפצה, להדּפסה ּׂשיא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּגזמאֹות  ּבׁשבּוע, ׁשבּוע ּומּדי ּביֹומֹו, יֹום מּדי ְְְִִֵֵַַָָָָֻּגדֹול

ּובבּתי  ּכנסּיֹות ּבבּתי העם, ׁשכבֹות ּבכל ספרים ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשל

ותכף�ּומּיד מׁשּפחּתֹו, מּכל  יחידי  נׁשאר והּוא ּבּׁשֹואה , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהי ּו

את  הד ּפיס  ּגרמניה , האר ּורה ּבּמדינה  עֹוד  נׁשּתחרר ׁשרק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאי ְך

מכרכים  נפ ׁש מׁשיבת  עם  "ׂשיחֹות�הר"ן" ואת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹה "ּלּקּוטי �מֹוהר "ן"

ׁשל מה ּגיהּנֹום ׁשּנׁשּתחרר ּו היהּודים ּבין זה את והפיץ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַיחד,

ּבחסידּות, מאד  חם אי ׁש היה  ה ּזה וה ּיה ּודי  האר ּורים, ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹה ּגרמ ּנים

ׁשנים, ּכּמה  ׁשל סבל  ׁשאחר נפ ׁשֹו, מסירּות ּגדל  את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹור ֹואים

להדּפיס אּלא אחרֹות ּדאגֹות לֹו הי ּו לא ה ׁשּתחרר , ׁשרק  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאי ְך

ה"ּלּקּוטי �מֹוהר "ן". ֲִֵֶַַאת



עי

מאד  מאד וכּסּופין רצֹונֹות לי ׁשהיּו ואף ְְְְְְִִִִֶַַָֹֹֹלנסע,

הּפעם  היתה זֹו ּכי זֹו, לנסיעה להצטרף ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָחזקים

ׁשּנפּתח  הּׁשנּיה, עֹולם מלחמת אחר ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹונה

צּיּון  אל לנסע קטּנה לקבּוצה רׁשּות ונתנּו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹהּגבּול,

מה  אְך ׁשּבחּדּוׁשים, חּדּוׁש היה וזה ז"ל, ְִִִֵֶֶַַַַַָָרּבנּו

ּומרב  לגמרי, האדם את הֹורסת הּקנאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּלעׂשֹות?

להצטרף  ואפן ּפנים ּבׁשּום לי נתנּו לא עלי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֹקנאה

ִֶָעּמהם.

מה.

ּבני  לי נֹולד תשכ"ד ּתּמּוז ראׁש� חדׁש ְְִִֶֶֶַַֹֹּבערב

זּוׁשא  אלּכסנּדר נחמן ׁשם לֹו ונתּתי ּבכֹורי,
כז 

ּובליל  , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכל  ּובאּו ּבביתי, ׁשלֹום�זכר סעּדת עׂשיתי ְְִִִֵַַָָָָָָָֻׁשּבת

הּסּפּור  ּכל את ּבאריכּות אחד וסּפר ׁשלֹומנּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאנׁשי

ז"ל  רּבנּו צּיּון אל הּקדֹוׁשה ּבּנסיעה עליהם ׁשעבר
כח 
, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אנ ׁשיכז . ׁשאצל ז"ל , יצחק  לוי  ר ' החסיד  מהרב ׁשמע ּתי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכי 

ז"ל , ר ּבנּו ׁשם על  ׁשם  ע ֹוד  ּתמיד  מֹוסיפין הי ּו ְִִִֵֵֵֵַַַָָׁשלֹומנּו

אלּכסנּדר ו ׁשם ז"ל, ר ּבנּו ׁשל ׁשמ ֹו על נחמן ׁשם נתּתי  ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָולכן

ּגד ֹול ,זּוׁש מקּבל ּובעל א ּדיר ּגא ֹון ׁשהיה  אבי, אבי  ׁשם על א, ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ה'תש"ד . סיון  ט "ו  ּבּׁשֹואה  ונס ּפה נפ ׁש, ּבמסירּות ה ּׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוע ֹובד 

עברכח . זה  יהּודי  ז"ל, רייכמן צבי  ר ' החסיד הרב היה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָזה 

י ׂשראל ּכלל ׁשעבר ּו הּגיה ּנֹום ּכל את וסבל ה ּׁשֹואה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת

ׁשלֹומנּו, אנׁשי ּבין מאד ּגדֹולה ׂשמחה אז ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹוהיתה

זה  ּובוּדאי הּקדֹוׁש, הּצּיּון נפּתח סֹוף ּכל סֹוף ְְִִִֶַַַַַָָּכי

ׁשלֹומנּו. אנׁשי  ׁשּיּסעּו הּנסיעֹות ׁשאר על ּפתח ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָיהיה

מו.

ונתקּבצנּו תשכ"ה, הּׁשנה ראׁש הּגיע ּכְך ְְְִִִֵַַַַָָָֹּבין

להם  ׁשהיּו אנׁשים ׁשהרּבה ראיתי אבל  ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיחד,

יחיד  ּכי נגּדי, להסית התחילּו איׁשּיים, ְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶָָאינטרסים

לא  עדין זה ספרים, הרּבה ּכל�ּכְך להדּפיס ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹיזּכה

ּתחת  סמלי ּבמחיר זה את למּכר ּבפרט ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹהיה,

עם  ואדרּבה ּבריה, מּׁשּום עזרה ּבלי הּקרן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמחיר

אז  תשכ "ה ּבׁשנת והּנה הּצדדים, מּכל ְְְְְִִִִִֵַַַָָָהתנּגדּות

ה  ּבמרץ היה ׁשהפצּתי ולהפצה, להדּפסה ּׂשיא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּגזמאֹות  ּבׁשבּוע, ׁשבּוע ּומּדי ּביֹומֹו, יֹום מּדי ְְְִִֵֵַַָָָָֻּגדֹול

ּובבּתי  ּכנסּיֹות ּבבּתי העם, ׁשכבֹות ּבכל ספרים ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשל

ותכף�ּומּיד מׁשּפחּתֹו, מּכל  יחידי  נׁשאר והּוא ּבּׁשֹואה , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהי ּו

את  הד ּפיס  ּגרמניה , האר ּורה ּבּמדינה  עֹוד  נׁשּתחרר ׁשרק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאי ְך

מכרכים  נפ ׁש מׁשיבת  עם  "ׂשיחֹות�הר"ן" ואת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹה "ּלּקּוטי �מֹוהר "ן"

ׁשל מה ּגיהּנֹום ׁשּנׁשּתחרר ּו היהּודים ּבין זה את והפיץ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַיחד,

ּבחסידּות, מאד  חם אי ׁש היה  ה ּזה וה ּיה ּודי  האר ּורים, ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹה ּגרמ ּנים

ׁשנים, ּכּמה  ׁשל סבל  ׁשאחר נפ ׁשֹו, מסירּות ּגדל  את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹור ֹואים

להדּפיס אּלא אחרֹות ּדאגֹות לֹו הי ּו לא ה ׁשּתחרר , ׁשרק  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאי ְך

ה"ּלּקּוטי �מֹוהר "ן". ֲִֵֶַַאת



עי

יהּודים  היה ׁשרק ואיפה וכּו', ויׁשיב ֹות ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמדרׁשֹות

ׁשם  הפצּתי
כט 
. ְִֵַָ

מז .

הּמחלקת  התחילה אז תשכ"ו, ׁשנת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּוכׁשהּגיעה

מאד  הסיתּו ּכי הּצדדים, מּכל מאד מאד ְְְְִִִִֵַַָָָֹֹֹעלי

סרק  ּבדברי מּמׁש ּומענֹות, טענֹות מיני ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָנגּדי

ׁשהּסמ"ְך�מ"ם  ּתכף�ּומּיד, הבנּתי אני אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהבל,

מאז  ּכזה ּדבר היה לא עֹוד ּכי אֹותי, יעזב ֲִִֵֶַָָָָָָֹֹֹלא

ז"ל ,כט. רֹוזנפלד  אריה  צבי ר' החסיד  הרב לּטֹוב זכּור ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּברם

ּבח ּורים  ּכּמה ה ּצהרים אחר רא ׁשֹון  י ֹום ּבכל  ְֳִִִֶַַַַַַַָָָָׁשּׁשלח 

הלכנּו וכ ְך ּבמס ּפר , ע ׂשרה ּביחד והיינּו ּבתׁשּובה , ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשהחזיר

לבית�ה ּמדר ׁש, ּומּבית�ה ּמדר ׁש לבית �ה ּכנסת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּבית �ה ּכנסת

ּכל היה  וזה  ספרים, ּכאל ּפים ּביחד אחד ראׁשֹון ּבי ֹום  ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוהפצנּו

ּבמׁשְך היה  וכ ְך ּגד ֹולה , סעּדה  להם ע ׂשיתי  ּוכׁשחזר ּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשבּוע ,

זה ּדבר  ּכי  ה ּסמ "ְך�מ"ם, עלי  ׁשּקם  ּבח ּנם  לא ולכן הּׁשנה , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּכל

ּכאּלּו, ּבכמּיֹות ספרים הרּבה ּכל�ּכְך להד ּפיס  היה , לא  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻעדין

ולא  ידע ּו לא אפ ּלּו ׁשאז  החרד ּיֹות, הּׁשכּונֹות  ּכל  את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּולמ ּלא

ׁשּבח ּדּוׁשים. חּדּוׁש היה  זה ז"ל, רּבנ ּו ׁשל  הּקד ֹוׁש ׁשמֹו את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשמע ּו

וה ּנה מאד, ּגד ֹולה  ּבהצלחה  עברה  תשכ "ה ה ּזֹו ה ּׁשנה  ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹולכן

צבי ר' החסיד  הרב את אחד  הסית אז תשכ "ו, ׁשנת ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָה ּגיעה

אֹותי וקרא מתק ּבלת, ּול ׁשֹון�הרע נג ּדי , ז"ל רֹוזנפלד  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאריה 

ׁש וכ ּמּובן ּתֹורה, התחיללדין ּומאז ּתֹורה , ה ּדין את הפסיד ה ּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

רע . מּכל  אֹותי  ׁשמר ה ּקד ֹוׁש�ּבר ּוְך�ה ּוא אבל  ּבינינּו, ֲִִֵֵֵַַַָָָָָּפירּוד 

ּכל�ּכְך ידּפיס צעיר ׁשאברְך ּברסלב, חסידּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָקּום

ואדרּבה  ּכלל, רוח מטרֹות ׁשּום ּבלי ספרים ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָהרּבה

לגּלֹות  רק היתה מגּמתי וכל ּגדֹולים, הפסדים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָעם

לא  ואני ּבעֹולם, ז"ל רּבנּו ּדעת את ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹּולפרסם

ּוביתר  ׂשאת ּביתר אּלא ּדבר, ׁשּום על ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהסּתּכלּתי

ּגדֹולה  הכי נפׁש ּבמסירּות והפצּתי הדּפסּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹעז

ׁשּלא  אף ּפעם, אחר ּפעם ז"ל רּבנּו ספרי  ְִֵֵֶֶַַַַַַַַַֹאת

ּבביתי. לחם ּפרּוסת לי ְְְִִֵֶֶַָָהיתה

מח .

ונתּתי  ּבּתי, טֹוב למּזל נֹולדה ׁשבט ּבי"ג ּכְך ְְְְְִִִֵַַָָָָָּבין

להתקּבץ  התחילּו ּכְך ּובתֹוְך טֹויּבא, חּנה ׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָלּה

ּגדֹול, לקּבּוץ ׁשּזכיתי עד ואברכים, ּבחּורים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאלי

ּבלּקּוטי�מֹוהר"ן, ׁשעּור רביעי ליל ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָואמרּתי

למעלה  ׁשל קּבּוץ ּכבר ׁשהיה ּפלא ּגּבי על ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּופלא

החזק, הּגרעין היה ׁשּזה ואברכים, ּבחּורים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּׁשמֹונים

אל  הּנעּורים ּבני המֹון להתקרב התחילּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשאחר�ּכְך

ּבחּורים  רביעי ליל ּבכל ּבא ּו ּכי ז"ל, רּבנּו ְְִִִִֵֵַַַַַָָּדעת

להתּפרסם  התחילה לאט לאט וכְך הּיׁשיבֹות, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָמּכל

ׁשּנתּפרסם  ּוככל ּבארצֹות�הּברית, ז"ל רּבנּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָּדעת

מחלקת, עלי ונתּפּׁשטה נתּגּדלה ּכמֹו�כן ז"ל, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרּבנּו



עג

יהּודים  היה ׁשרק ואיפה וכּו', ויׁשיב ֹות ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמדרׁשֹות

ׁשם  הפצּתי
כט 
. ְִֵַָ

מז .

הּמחלקת  התחילה אז תשכ"ו, ׁשנת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּוכׁשהּגיעה

מאד  הסיתּו ּכי הּצדדים, מּכל מאד מאד ְְְְִִִִֵַַָָָֹֹֹעלי

סרק  ּבדברי מּמׁש ּומענֹות, טענֹות מיני ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָנגּדי

ׁשהּסמ"ְך�מ"ם  ּתכף�ּומּיד, הבנּתי אני אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהבל,

מאז  ּכזה ּדבר היה לא עֹוד ּכי אֹותי, יעזב ֲִִֵֶַָָָָָָֹֹֹלא

ז"ל ,כט. רֹוזנפלד  אריה  צבי ר' החסיד  הרב לּטֹוב זכּור ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּברם

ּבח ּורים  ּכּמה ה ּצהרים אחר רא ׁשֹון  י ֹום ּבכל  ְֳִִִֶַַַַַַַָָָָׁשּׁשלח 

הלכנּו וכ ְך ּבמס ּפר , ע ׂשרה ּביחד והיינּו ּבתׁשּובה , ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשהחזיר

לבית�ה ּמדר ׁש, ּומּבית�ה ּמדר ׁש לבית �ה ּכנסת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּבית �ה ּכנסת

ּכל היה  וזה  ספרים, ּכאל ּפים ּביחד אחד ראׁשֹון ּבי ֹום  ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוהפצנּו

ּבמׁשְך היה  וכ ְך ּגד ֹולה , סעּדה  להם ע ׂשיתי  ּוכׁשחזר ּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשבּוע ,

זה ּדבר  ּכי  ה ּסמ "ְך�מ"ם, עלי  ׁשּקם  ּבח ּנם  לא ולכן הּׁשנה , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּכל

ּכאּלּו, ּבכמּיֹות ספרים הרּבה ּכל�ּכְך להד ּפיס  היה , לא  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻעדין

ולא  ידע ּו לא אפ ּלּו ׁשאז  החרד ּיֹות, הּׁשכּונֹות  ּכל  את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּולמ ּלא

ׁשּבח ּדּוׁשים. חּדּוׁש היה  זה ז"ל, רּבנ ּו ׁשל  הּקד ֹוׁש ׁשמֹו את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשמע ּו

וה ּנה מאד, ּגד ֹולה  ּבהצלחה  עברה  תשכ "ה ה ּזֹו ה ּׁשנה  ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹולכן

צבי ר' החסיד  הרב את אחד  הסית אז תשכ "ו, ׁשנת ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָה ּגיעה

אֹותי וקרא מתק ּבלת, ּול ׁשֹון�הרע נג ּדי , ז"ל רֹוזנפלד  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאריה 

ׁש וכ ּמּובן ּתֹורה, התחיללדין ּומאז ּתֹורה , ה ּדין את הפסיד ה ּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

רע . מּכל  אֹותי  ׁשמר ה ּקד ֹוׁש�ּבר ּוְך�ה ּוא אבל  ּבינינּו, ֲִִֵֵֵַַַָָָָָּפירּוד 

ּכל�ּכְך ידּפיס צעיר ׁשאברְך ּברסלב, חסידּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָקּום

ואדרּבה  ּכלל, רוח מטרֹות ׁשּום ּבלי ספרים ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָהרּבה

לגּלֹות  רק היתה מגּמתי וכל ּגדֹולים, הפסדים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָעם

לא  ואני ּבעֹולם, ז"ל רּבנּו ּדעת את ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹּולפרסם

ּוביתר  ׂשאת ּביתר אּלא ּדבר, ׁשּום על ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהסּתּכלּתי

ּגדֹולה  הכי נפׁש ּבמסירּות והפצּתי הדּפסּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹעז

ׁשּלא  אף ּפעם, אחר ּפעם ז"ל רּבנּו ספרי  ְִֵֵֶֶַַַַַַַַַֹאת

ּבביתי. לחם ּפרּוסת לי ְְְִִֵֶֶַָָהיתה

מח .

ונתּתי  ּבּתי, טֹוב למּזל נֹולדה ׁשבט ּבי"ג ּכְך ְְְְְִִִֵַַָָָָָּבין

להתקּבץ  התחילּו ּכְך ּובתֹוְך טֹויּבא, חּנה ׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָלּה

ּגדֹול, לקּבּוץ ׁשּזכיתי עד ואברכים, ּבחּורים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאלי

ּבלּקּוטי�מֹוהר"ן, ׁשעּור רביעי ליל ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָואמרּתי

למעלה  ׁשל קּבּוץ ּכבר ׁשהיה ּפלא ּגּבי על ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּופלא

החזק, הּגרעין היה ׁשּזה ואברכים, ּבחּורים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּׁשמֹונים

אל  הּנעּורים ּבני המֹון להתקרב התחילּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשאחר�ּכְך

ּבחּורים  רביעי ליל ּבכל ּבא ּו ּכי ז"ל, רּבנּו ְְִִִִֵֵַַַַַָָּדעת

להתּפרסם  התחילה לאט לאט וכְך הּיׁשיבֹות, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָמּכל

ׁשּנתּפרסם  ּוככל ּבארצֹות�הּברית, ז"ל רּבנּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָּדעת

מחלקת, עלי ונתּפּׁשטה נתּגּדלה ּכמֹו�כן ז"ל, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרּבנּו



עד

לעצמם  ׁשּקראּו מאּלּו והן הּבחּורים, ׁשל מההֹורים ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן

ׁשלֹומנּואנ  ׁשי
ל 
. ְְֵֵַ

מט .

הּקיץ  אמצע הּגיע והּנה הּׁשנה, עברה ּכְך ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּובין

רׁשּות  ּפעם עֹוד קּבלּו ּתּמּוז, ראׁש�חדׁש ְְְִִִֶַַַֹֹּבסביבֹות

ׁשלׁשים  נרׁשמּו והּפעם ז"ל, רּבנּו צּיּון אל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹֹלנסע

מּלבד  ּכי אמריקאים, אזרחים ּכּלם אנׁשים, ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻוחמּׁשה

ואני  להּכנס, הרּוסים נתנּו לא ארצֹות�הּברית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹאזרחי

ׁשּגם�ּכן  ׁשּבעֹולם, הׁשּתּדלּיֹות מיני ּכל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻעׂשיתי

להּנסיעה  אצטרף
לא 

הּקבּוצה, ּכל עם נסעּתי ּולבּסֹוף , ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

נקראים ל. הי ּו ּכבר  ׁשהם  סרּוחה, קנאה  מחמת היה הּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכי 

זכ ּו ולא העֹולם, מלחמת מּלפני  עֹוד  ּומקרבים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹזקנים,

צעיר , אברְך ּבא  והּנה  ּגד ֹול, ּכל�ּכְך קּבּוץ סביבם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּיתק ּבצּו

לקּבץ ויכ ֹול ז"ל, לרּבנּו התקרב ׁשנים מעׂשר ּפח ֹות רק  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזה

ּגם  ּומה ואברכים, ּבחּורים ׁשל  ּגד ֹול ּכל�ּכְך ק ּבּוץ  ְְְִִִִֵֶַַַַָָָסביבֹו

הכי החלק לי  היה ּפארק , ּבֹורֹו ּבׁשכ ּונת ּבית�הּמדרׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבבנּית

לא  אחרת ּכי  ׁשּקרב ּתי, מה ּבחּורים רק  היה  ה ּמנין וכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּגדֹול,

ׁשּמה . מנין ּבכלל ְְִִָָָָָָהיה 

אריהלא . צבי  ר ' החסיד  הרב  היה  המארּגנים ׁשראׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּומחמת

והסיתּו לׁשֹון�הרע , הרּבה  עלי ק ּבל והּוא ז"ל , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָרֹוזנפלד 

ואפן  ּפנים ּבׁשּום  רצה לא  הּוא ּבהתחלה  נגּדי , מאד ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹאֹותֹו

אצל להי ֹות לבבי  ּתבערת מרב  ואני  ה ּנסיעה , אל אֹותי  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלצרף

והת ּבֹודד ּות  ּבתפּלה  הרּביתי  ּבח ּיי , הראׁשֹונה ּבּפעם ז"ל  רּבנּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָצ ּיּון 

אֹותי לצרף  וירצה  לּבֹו, את הּנ"ל  ׁשּירּכְך זה, על ׁשלמים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָימים

וכּלם  רׁשי ֹונֹות, להּׂשיג ה ּקׁשרים הי ּו ל ֹו רק  ּכי  הרׁשימה , ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻאל 

מּמני , לֹו ׁשּגרמּו ה ּפרּוד ּגדל אף  ועל  ּדר ּכֹו, רק  לעבר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֻהצרכּו

להתח ּנן  ּפעמים ּכּמה  ּובאתי  ּדבר, ׁשּום על הסּתּכלּתי  ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹלא

ׁשֹולל אֹותי  ה ֹולי ְך ׁשּבּתח ּלה  ואף  ה ּנסיעה , אל ׁשּיצרפני  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלפניו ,

להתחלת  ר ׁשּות נתנּו ּכי  מתקרבת, ה ּנסיעה  וה ּנה  וׁשֹוב , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבלְך

ה ֹון  ׁשהיה ּדֹולר , אלף  נסיעה עב ּור ּבּקׁשּו ואז אב , ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹחד ׁש

נפׁש המסיר ּות את ע ׂשה אחד  ּכל  אבל  ההם, ּבּימים ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּתֹועפֹות

על הס ּתּכלּו ולא ז"ל , ר ּבנּו צ ּיּון אל  לה ּגיע העּקר ּגדֹולה , ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהכי 

מאתים  ה ּכל  סְך היה  לי  אבל ה ּכסף , את  והּׂשיגּו ּכסף , ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּום

ראה ּכא ׁשר וה ּוא  ּכסף , ללו ֹות איפה  אפ ּלּו לי  היה  ולא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדֹולר ,

ויצרפני ׁשּיקחני  לפניו , ׁשהתח ּננּתי וה ּתחנּונים ה ּבּקׁשֹות ּגדל  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאת

ּבזכ ּות  רק  זה  את ּתֹולה אני  (אׁשר לבבֹו נמס  הרׁשימה , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָאל 

וה ׁשע ֹות הּתפ ּלֹות ׁשלמים ימים והתּפּללּתי  ׁשּבכיתי  ּבכּיֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָ

א ֹותי , לקחת והס ּכים  יתּבר ְך), לפניו  יֹום אחר י ֹום  ְְְְְִִִִַַַַַָָָָרצּופ ֹות

ּכל את להביא ימים ּכּמה  ּתֹוְך מכרח ׁשאני  הזהירני , ְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָָָֻאבל

סכ ּום  לֹוקחים אי ְך מק ֹום מראה  ׁשּום לי  היה  לא ואז ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹה ּכסף ,

ּתפּלה ׁשּמרב עד ללו ֹות, איפה  אפ ּלּו לי היה ולא ּכזה , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹּגדֹול

עׁשיר , לאיזה  נּגׁשּתי  ה ּקדֹוׁש�ּברּוְך�ה ּוא, את ׁשּבּקׁשּתי  ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּוב ּקׁשה

ּברא ׁש ל ֹו ׁשא ׁשּלם ׁשנה , חצי על ּדֹולר  ׁשׁש�מאֹות לי  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהלוה 

חסר היה עדין אבל ה ּכסף, את ּבׂשמחה  והבאתי  ניסן , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹחד ׁש

ה ּנראה ּוכפי מאד, מאד ּגדֹול  צער לי  והיה  ּדֹולר, מאתים  ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹֹלי 

יתּבר ְך, לפניו  אּלּו ּבימים  ּובכיתי  התּפּלל ּתי ׁשּכל �ּכְך ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָה ּתפ ּלֹות

לא  ׁשּבאמת  לי ּגּלה הּוא אזי  ה ּנסיעה , אל  להצטרף ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשא ּוכל

לֹוקח ה ּוא אּלא ּדֹולר, מּׁשמֹונה�מאֹות י ֹותר  ה ּנסיעה  ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָע ֹולה 

ה ּנסיעה , ּבענין ׁשּמט ּפל הּטּפּול, עבּור  ּדֹולר מאתים  ע ֹוד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּכּלם

ּוׂשכר עמלה ׁשּום יּקח  לא ׁשּמּמּני אג ּלה , לא  ׁשאני  ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹוה ׁשּביעני ,

מנחם � אב . חדׁש ּבתח ּלת ל ּדר ְך ויצאנּו הצטרפ ּתי, וכ ְך ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹטרחה ,
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לעצמם  ׁשּקראּו מאּלּו והן הּבחּורים, ׁשל מההֹורים ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן

ׁשלֹומנּואנ  ׁשי
ל 
. ְְֵֵַ

מט .

הּקיץ  אמצע הּגיע והּנה הּׁשנה, עברה ּכְך ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּובין

רׁשּות  ּפעם עֹוד קּבלּו ּתּמּוז, ראׁש�חדׁש ְְְִִִֶַַַֹֹּבסביבֹות

ׁשלׁשים  נרׁשמּו והּפעם ז"ל, רּבנּו צּיּון אל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹֹלנסע

מּלבד  ּכי אמריקאים, אזרחים ּכּלם אנׁשים, ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻוחמּׁשה

ואני  להּכנס, הרּוסים נתנּו לא ארצֹות�הּברית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹאזרחי

ׁשּגם�ּכן  ׁשּבעֹולם, הׁשּתּדלּיֹות מיני ּכל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻעׂשיתי

להּנסיעה  אצטרף
לא 

הּקבּוצה, ּכל עם נסעּתי ּולבּסֹוף , ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

נקראים ל. הי ּו ּכבר  ׁשהם  סרּוחה, קנאה  מחמת היה הּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכי 

זכ ּו ולא העֹולם, מלחמת מּלפני  עֹוד  ּומקרבים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹזקנים,

צעיר , אברְך ּבא  והּנה  ּגד ֹול, ּכל�ּכְך קּבּוץ סביבם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּיתק ּבצּו

לקּבץ ויכ ֹול ז"ל, לרּבנּו התקרב ׁשנים מעׂשר ּפח ֹות רק  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזה

ּגם  ּומה ואברכים, ּבחּורים ׁשל  ּגד ֹול ּכל�ּכְך ק ּבּוץ  ְְְִִִִֵֶַַַַָָָסביבֹו

הכי החלק לי  היה ּפארק , ּבֹורֹו ּבׁשכ ּונת ּבית�הּמדרׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבבנּית

לא  אחרת ּכי  ׁשּקרב ּתי, מה ּבחּורים רק  היה  ה ּמנין וכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּגדֹול,

ׁשּמה . מנין ּבכלל ְְִִָָָָָָהיה 

אריהלא . צבי  ר ' החסיד  הרב  היה  המארּגנים ׁשראׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּומחמת

והסיתּו לׁשֹון�הרע , הרּבה  עלי ק ּבל והּוא ז"ל , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָרֹוזנפלד 

ואפן  ּפנים ּבׁשּום  רצה לא  הּוא ּבהתחלה  נגּדי , מאד ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹאֹותֹו

אצל להי ֹות לבבי  ּתבערת מרב  ואני  ה ּנסיעה , אל אֹותי  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלצרף

והת ּבֹודד ּות  ּבתפּלה  הרּביתי  ּבח ּיי , הראׁשֹונה ּבּפעם ז"ל  רּבנּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָצ ּיּון 

אֹותי לצרף  וירצה  לּבֹו, את הּנ"ל  ׁשּירּכְך זה, על ׁשלמים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָימים

וכּלם  רׁשי ֹונֹות, להּׂשיג ה ּקׁשרים הי ּו ל ֹו רק  ּכי  הרׁשימה , ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻאל 

מּמני , לֹו ׁשּגרמּו ה ּפרּוד ּגדל אף  ועל  ּדר ּכֹו, רק  לעבר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֻהצרכּו

להתח ּנן  ּפעמים ּכּמה  ּובאתי  ּדבר, ׁשּום על הסּתּכלּתי  ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹלא

ׁשֹולל אֹותי  ה ֹולי ְך ׁשּבּתח ּלה  ואף  ה ּנסיעה , אל ׁשּיצרפני  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלפניו ,

להתחלת  ר ׁשּות נתנּו ּכי  מתקרבת, ה ּנסיעה  וה ּנה  וׁשֹוב , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבלְך

ה ֹון  ׁשהיה ּדֹולר , אלף  נסיעה עב ּור ּבּקׁשּו ואז אב , ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹחד ׁש

נפׁש המסיר ּות את ע ׂשה אחד  ּכל  אבל  ההם, ּבּימים ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּתֹועפֹות

על הס ּתּכלּו ולא ז"ל , ר ּבנּו צ ּיּון אל  לה ּגיע העּקר ּגדֹולה , ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהכי 

מאתים  ה ּכל  סְך היה  לי  אבל ה ּכסף , את  והּׂשיגּו ּכסף , ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּום

ראה ּכא ׁשר וה ּוא  ּכסף , ללו ֹות איפה  אפ ּלּו לי  היה  ולא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדֹולר ,

ויצרפני ׁשּיקחני  לפניו , ׁשהתח ּננּתי וה ּתחנּונים ה ּבּקׁשֹות ּגדל  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאת

ּבזכ ּות  רק  זה  את ּתֹולה אני  (אׁשר לבבֹו נמס  הרׁשימה , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָאל 

וה ׁשע ֹות הּתפ ּלֹות ׁשלמים ימים והתּפּללּתי  ׁשּבכיתי  ּבכּיֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָ

א ֹותי , לקחת והס ּכים  יתּבר ְך), לפניו  יֹום אחר י ֹום  ְְְְְִִִִַַַַַָָָָרצּופ ֹות

ּכל את להביא ימים ּכּמה  ּתֹוְך מכרח ׁשאני  הזהירני , ְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָָָֻאבל

סכ ּום  לֹוקחים אי ְך מק ֹום מראה  ׁשּום לי  היה  לא ואז ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹה ּכסף ,

ּתפּלה ׁשּמרב עד ללו ֹות, איפה  אפ ּלּו לי היה ולא ּכזה , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹּגדֹול

עׁשיר , לאיזה  נּגׁשּתי  ה ּקדֹוׁש�ּברּוְך�ה ּוא, את ׁשּבּקׁשּתי  ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּוב ּקׁשה

ּברא ׁש ל ֹו ׁשא ׁשּלם ׁשנה , חצי על ּדֹולר  ׁשׁש�מאֹות לי  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהלוה 

חסר היה עדין אבל ה ּכסף, את ּבׂשמחה  והבאתי  ניסן , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹחד ׁש

ה ּנראה ּוכפי מאד, מאד ּגדֹול  צער לי  והיה  ּדֹולר, מאתים  ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹֹלי 

יתּבר ְך, לפניו  אּלּו ּבימים  ּובכיתי  התּפּלל ּתי ׁשּכל �ּכְך ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָה ּתפ ּלֹות

לא  ׁשּבאמת  לי ּגּלה הּוא אזי  ה ּנסיעה , אל  להצטרף ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשא ּוכל

לֹוקח ה ּוא אּלא ּדֹולר, מּׁשמֹונה�מאֹות י ֹותר  ה ּנסיעה  ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָע ֹולה 

ה ּנסיעה , ּבענין ׁשּמט ּפל הּטּפּול, עבּור  ּדֹולר מאתים  ע ֹוד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּכּלם

ּוׂשכר עמלה ׁשּום יּקח  לא ׁשּמּמּני אג ּלה , לא  ׁשאני  ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹוה ׁשּביעני ,

מנחם � אב . חדׁש ּבתח ּלת ל ּדר ְך ויצאנּו הצטרפ ּתי, וכ ְך ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹטרחה ,
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ּכּלם, את הזהיר הּנסיעה על ממּנה ׁשהיה זה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻֻאבל

עּמי, ידּברּו ולא אלי, ׁשּיכּות ׁשּום להם ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

ּתהּלה  ואני מּמּנּו, ּפחדּו ּכי עׂשּו, וכְך אֹותי. ְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָוינּדּו

ּבֹודד, ׁשהייתי ּובפרט הּיקר, הּזמן את נּצלּתי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלאל,

ּבקּיב, למלֹון והּגענּו הּדרְך, על התּבֹודדּתי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהרּבה

מצֹורע. ּכמֹו אֹותי נּדּו ּכי מיחד, חדר נתנּו ְְְְְִִִִֶֶָָָֻולי

נ .

להרּבה  ּבחדרי הּבדידּות את נּצלּתי אני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָאבל

נסעּו, ּכּלם ּבזכּותי לא אם יֹודע ּומי ְְְְִִִִִֵַָָֹֻהתּבֹודדּות,

ּכל  עם לאּומן, לנסע רׁשּות ּכׁשּבּקׁשּו למחרת ְְְְְְֳִִִִֶַַָָָֹּכי

ואפן, ּפנים ּבׁשּום הרּוסים רצּו לא ׁשהיּו, ְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹההבטחֹות

לכל  אֹוטֹוּבּוס להביא הסּכימּו ׁשחד הרּבה ׁשעם ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹעד

אחד  ואף מבּדד, יׁשבּתי ואני יחד, ונסענּו ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻהּקבּוצה

ּגדֹולה  הּׂשנאה היתה ּכל�ּכְך אּתי, לדּבר רצה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹלא

ּכי  ּדבר, ׁשּום לי אכּפת היה לא זאת ּכל עם ְִִִִַַָָָָָָֹֹעלי,

הייתי  ולא יתּברְך, אליו לברח ּתמיד רגיל הייתי ְְְֲִִִִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹאני

לקחה  ׁשהּנסיעה ּומחמת ּבעֹולם, אחד אף את ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצריְך

אז  (ּכי ׁשעֹות, וחצי מארּבע למעלה זמן, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהרּבה

ולכן  לאּומן), קּיב ּבין מקלקלת מאד הּדרְך ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהיתה

מאד  ז"ל רּבנּו ׁשל אּמֹות ׁשהד' יען ּביניהם, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹּדּברּו

ׁשל  ּגדֹולה ּכל�ּכְך ׁשּקבּוצה להיֹות יכֹול ולא ְְְְִֶֶָָָָָָָֹקטן,

ׁשּיהיה  הראׁשֹונה, ּבּפעם ׁשּבאּו איׁש וחמּׁשה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשלׁשים

חּלקּו על�ּכן הּצּיּון, יד  על יחד לעמד מקֹום ְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹלהם

עׂשרה על�ּפ עׂשרה ּכּתֹות, ׁשלׁש ׁשּתהיינה ּגֹורל י ְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֹ

לא  ּבכלל אֹותי וכּמּובן הּצּיּון, אל יּגׁשּו ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹאנׁשים

ּבּגֹורל... ְִִַָהכניסּו

נא.

ׁשּיגעּתי  ׁשּבזכּות יתּברְך, ּבֹו ּבטחּתי אני ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָאבל

ּתקּפח  לא ז"ל, רּבנּו עבּור הּׁשנים ּכל ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֻוטרחּתי

ּבּקׁשּתי  ולא עניתי ולא התערבּתי לא ולכן ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָֹֹֹזכּותי,

הם  ׁשּבזה מהם, וצחקּתי  מהּצד יׁשבּתי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכּו',

התּבֹודדּתי  ואני ז"ל, רּבנּו צּיּון אל ּבהכנה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמבּלים

מי  אל נֹוסע?! אני איפה מאד, הרּבה הּדרְך ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכל

אל  להּגיע טֹוב טֹוב עצמי את והכנּתי נֹוסע?! ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַאני

אין  ז"ל  רּבנּו אצל אׁשר ראיתי, ואז ז"ל. רּבנּו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָצּיּון

הּגענּו הּנה ּכי ׁשוים, אצלֹו הּכל ּכי מיחסים, ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֻׁשּום

ז"ל, רּבנּו צּיּון נמצא ׁשּבחצר איפה הּבית עד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכבר

ארצֹות�  אזרחי ּגד ֹול ּכה לקּבּוץ רגילים לא ְְְְְְִִִִֵֶַָָֹֹוהרּוסים

עמדּו ּכבר ולכן אּומן, ּכמֹו קטּנה ּבעירה ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָהּברית

ּומענֹות, טענֹות עם להּכנס, נתנּו ולא מׁשטרה ְְְְְְִִִֵָָָָָָָֹׁשם

יּכנסּו ּגדֹול ּכל�ּכְך ׁשּקּבּוץ רֹוצה לא ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבעלת�הּבית

טען  ּׁשרק ּומה הּכל, את לּה ויהרסּו לחצר, ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלּה



עז

ּכּלם, את הזהיר הּנסיעה על ממּנה ׁשהיה זה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻֻאבל

עּמי, ידּברּו ולא אלי, ׁשּיכּות ׁשּום להם ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

ּתהּלה  ואני מּמּנּו, ּפחדּו ּכי עׂשּו, וכְך אֹותי. ְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָוינּדּו

ּבֹודד, ׁשהייתי ּובפרט הּיקר, הּזמן את נּצלּתי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלאל,

ּבקּיב, למלֹון והּגענּו הּדרְך, על התּבֹודדּתי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהרּבה

מצֹורע. ּכמֹו אֹותי נּדּו ּכי מיחד, חדר נתנּו ְְְְְִִִִֶֶָָָֻולי

נ .

להרּבה  ּבחדרי הּבדידּות את נּצלּתי אני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָאבל

נסעּו, ּכּלם ּבזכּותי לא אם יֹודע ּומי ְְְְִִִִִֵַָָֹֻהתּבֹודדּות,

ּכל  עם לאּומן, לנסע רׁשּות ּכׁשּבּקׁשּו למחרת ְְְְְְֳִִִִֶַַָָָֹּכי

ואפן, ּפנים ּבׁשּום הרּוסים רצּו לא ׁשהיּו, ְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹההבטחֹות

לכל  אֹוטֹוּבּוס להביא הסּכימּו ׁשחד הרּבה ׁשעם ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹעד

אחד  ואף מבּדד, יׁשבּתי ואני יחד, ונסענּו ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻהּקבּוצה

ּגדֹולה  הּׂשנאה היתה ּכל�ּכְך אּתי, לדּבר רצה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹלא

ּכי  ּדבר, ׁשּום לי אכּפת היה לא זאת ּכל עם ְִִִִַַָָָָָָֹֹעלי,

הייתי  ולא יתּברְך, אליו לברח ּתמיד רגיל הייתי ְְְֲִִִִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹאני

לקחה  ׁשהּנסיעה ּומחמת ּבעֹולם, אחד אף את ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצריְך

אז  (ּכי ׁשעֹות, וחצי מארּבע למעלה זמן, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהרּבה

ולכן  לאּומן), קּיב ּבין מקלקלת מאד הּדרְך ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהיתה

מאד  ז"ל רּבנּו ׁשל אּמֹות ׁשהד' יען ּביניהם, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹּדּברּו

ׁשל  ּגדֹולה ּכל�ּכְך ׁשּקבּוצה להיֹות יכֹול ולא ְְְְִֶֶָָָָָָָֹקטן,

ׁשּיהיה  הראׁשֹונה, ּבּפעם ׁשּבאּו איׁש וחמּׁשה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשלׁשים

חּלקּו על�ּכן הּצּיּון, יד  על יחד לעמד מקֹום ְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹלהם

עׂשרה על�ּפ עׂשרה ּכּתֹות, ׁשלׁש ׁשּתהיינה ּגֹורל י ְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֹ

לא  ּבכלל אֹותי וכּמּובן הּצּיּון, אל יּגׁשּו ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹאנׁשים

ּבּגֹורל... ְִִַָהכניסּו

נא.

ׁשּיגעּתי  ׁשּבזכּות יתּברְך, ּבֹו ּבטחּתי אני ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָאבל

ּתקּפח  לא ז"ל, רּבנּו עבּור הּׁשנים ּכל ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֻוטרחּתי

ּבּקׁשּתי  ולא עניתי ולא התערבּתי לא ולכן ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָֹֹֹזכּותי,

הם  ׁשּבזה מהם, וצחקּתי  מהּצד יׁשבּתי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכּו',

התּבֹודדּתי  ואני ז"ל, רּבנּו צּיּון אל ּבהכנה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמבּלים

מי  אל נֹוסע?! אני איפה מאד, הרּבה הּדרְך ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכל

אל  להּגיע טֹוב טֹוב עצמי את והכנּתי נֹוסע?! ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַאני

אין  ז"ל  רּבנּו אצל אׁשר ראיתי, ואז ז"ל. רּבנּו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָצּיּון

הּגענּו הּנה ּכי ׁשוים, אצלֹו הּכל ּכי מיחסים, ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֻׁשּום

ז"ל, רּבנּו צּיּון נמצא ׁשּבחצר איפה הּבית עד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכבר

ארצֹות�  אזרחי ּגד ֹול ּכה לקּבּוץ רגילים לא ְְְְְְִִִִֵֶַָָֹֹוהרּוסים

עמדּו ּכבר ולכן אּומן, ּכמֹו קטּנה ּבעירה ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָהּברית

ּומענֹות, טענֹות עם להּכנס, נתנּו ולא מׁשטרה ְְְְְְִִִֵָָָָָָָֹׁשם

יּכנסּו ּגדֹול ּכל�ּכְך ׁשּקּבּוץ רֹוצה לא ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבעלת�הּבית

טען  ּׁשרק ּומה הּכל, את לּה ויהרסּו לחצר, ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלּה
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ּדבר, ׁשּום הֹועיל לא הּנסיעה, ׁשל המארּגנים ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹראׁש

רצתה  רק והּמׁשטרה הֹועיל, ולא רב ׁשחד ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֹהבטיח

וכּלם  לקּיב, ויחזרּו האֹוט ֹוּבּוס אל יחזרּו ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָֻֻׁשּכּלם

ּגדֹול, ּופחד צער והיה להתוּכח, והתחילּו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָהתעצּבנּו

מי  ׁשהסּדירּו הּסדר מּכל לגמרי ׁשכחּו ּכְך ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּובין

ׁשהיה  והּדחיפֹות הּבהלה את ּבראֹותי ואני ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבראׁש,

אל  עצמי את ּדחפּתי לאט לאט האנׁשים, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבין

הראׁשֹון  עֹומד ׁשאני לב ׂשם לא אחד ואף ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּגדר,

ׁשעה  ּכמעט ׁשל טענֹות ׁשאחר עד הּׁשער, ְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָּבפתח

הראׁשֹון  ׁשּמה עמדּתי אני והּממּנים, הּמׁשטרה ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָֻעם

נּגׁשּתי  הּמהּומה ּכל ׁשּבין לב ׂשם לא אחד אף ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ(ּכי

להּקדֹוׁש�  הרּבה והתּבֹודדּתי ׁשם ועמדּתי הּׁשער, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָאל

הּבזיֹונֹות ּבר  את ויראה עלי, ׁשּיחמל ּוְך�הּוא, ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

אֹותי  וׁשּנּדּו ה ּדרְך, ּכל סֹובל ׁשאני ּדמים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָוהּׁשפיכּות

להּכנס  אז ּכה ׁשעל�ּכל�ּפנים א ּתי, מדּברים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹולא

ׁשהם  ּתהּלים, מזמֹורי העׂשרה את ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָולֹומר

הּכללי"). ְִִַַָה"ּתּקּון

נב .

אני  וכּמּובן להּכנס, ׁשּיכֹולים הּפקּדה ּבאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻוהּנה

צּיּון  עד ורצּתי הּדלת, את ׁשּפתחּתי הראׁשֹון ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהייתי

את  לֹומר והתחלּתי ּבּפּנה, ׁשם ונעמדּתי ז"ל, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָרּבנּו

מאד, ּגדֹולה ּבהתעֹוררּות ּתהּלים מזמֹורי ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָֹהעׂשרה

והיינּו ה"ּלּקּוטי�מֹוהר"ן", ּכל על אז התּבֹודדּתי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָוכן

מהּגֹורל  ׁשכחּו ׁשּכּלם ּכּמּובן ׁשעֹות, וחצי ׁשלׁש ְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻׁשם

ּכל  אֹותנּו יגרׁשּו ׁשּלא ּפחד מרב ּכי ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹוהרׁשימה,

ׁשהד' ּפלא  ּגּבי על ּפלא וראּו מהּׁשני, ׁשכח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחד

הּמרּבה, את הּמחזיק מּועט הּוא  ז"ל רּבנּו ׁשל ְְִֵֶֶֶַַַַַַָֻאּמֹות

אחד  לדחק צריכים היּו ולא לכּלם, מקֹום ְְְְִִִֶֶָָָָָָֹֹֻׁשהיה

מהּזּולת, חֹוׁשב אחד אף ׁשאין הרגע (ּכי הּׁשני ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת

לכּלם, מקֹום יׁש אז מעצמֹו, חֹוׁשב אחד ּכל ְְֵֵֵֶַַָָָָָֻרק

וכל  מיחסים, ׁשּום אין ז"ל רּבנּו ׁשאצל ראיתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻואז

ּכי  ּגדֹול, ּבבּזיֹון נׁשארּו ּבראׁש, מי ׁשחׁשבּו ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹאּלּו

והיה  ז"ל, רּבנּו ׁשל אּמֹות ּבהד' יחד עמדּו ְְְֵֶַַַַַַָָָָֻּכּלם

על  ׁשּמה עמדּתי עקׁשנּות מרב ואני  לכּלם). ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹֻמקֹום

ּבֹוערת, ׁשמׁש ּתחת ׁשעֹות וחצי ׁשלׁש אחד ִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמקֹום

ּכבר  ׁשהם (אף ּבעֹולם ּדבר ׁשּום אֹותי ענין ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹולא

ויׁשבּו וההתּבֹודדּות, והּתפּלֹות הּכללי' ה'ּתּקּון ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָּגמרּו

לא  אֹותי וכּו', וכּו' ּׁשּדּברּו מה ודּברּו ׁשם, ְְְְְֱִִִֶֶַָֹֹלאכל

ה"ּלּקּוטי�  ּכל על להתּבֹודד רק ּדבר, ׁשּום ְְְִִִֵֵֵַַַָָָענין

ּבעל�ּפה). ּׁשּזכרּתי מה ְְֲִֶֶַַַַָמֹוהר"ן"



עט

ּדבר, ׁשּום הֹועיל לא הּנסיעה, ׁשל המארּגנים ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹראׁש

רצתה  רק והּמׁשטרה הֹועיל, ולא רב ׁשחד ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֹהבטיח

וכּלם  לקּיב, ויחזרּו האֹוט ֹוּבּוס אל יחזרּו ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָֻֻׁשּכּלם

ּגדֹול, ּופחד צער והיה להתוּכח, והתחילּו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָהתעצּבנּו

מי  ׁשהסּדירּו הּסדר מּכל לגמרי ׁשכחּו ּכְך ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּובין

ׁשהיה  והּדחיפֹות הּבהלה את ּבראֹותי ואני ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבראׁש,

אל  עצמי את ּדחפּתי לאט לאט האנׁשים, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבין

הראׁשֹון  עֹומד ׁשאני לב ׂשם לא אחד ואף ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּגדר,

ׁשעה  ּכמעט ׁשל טענֹות ׁשאחר עד הּׁשער, ְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָּבפתח

הראׁשֹון  ׁשּמה עמדּתי אני והּממּנים, הּמׁשטרה ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָֻעם

נּגׁשּתי  הּמהּומה ּכל ׁשּבין לב ׂשם לא אחד אף ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ(ּכי

להּקדֹוׁש�  הרּבה והתּבֹודדּתי ׁשם ועמדּתי הּׁשער, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָאל

הּבזיֹונֹות ּבר  את ויראה עלי, ׁשּיחמל ּוְך�הּוא, ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

אֹותי  וׁשּנּדּו ה ּדרְך, ּכל סֹובל ׁשאני ּדמים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָוהּׁשפיכּות

להּכנס  אז ּכה ׁשעל�ּכל�ּפנים א ּתי, מדּברים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹולא

ׁשהם  ּתהּלים, מזמֹורי העׂשרה את ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָולֹומר

הּכללי"). ְִִַַָה"ּתּקּון

נב .

אני  וכּמּובן להּכנס, ׁשּיכֹולים הּפקּדה ּבאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻוהּנה

צּיּון  עד ורצּתי הּדלת, את ׁשּפתחּתי הראׁשֹון ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהייתי

את  לֹומר והתחלּתי ּבּפּנה, ׁשם ונעמדּתי ז"ל, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָרּבנּו

מאד, ּגדֹולה ּבהתעֹוררּות ּתהּלים מזמֹורי ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָֹהעׂשרה

והיינּו ה"ּלּקּוטי�מֹוהר"ן", ּכל על אז התּבֹודדּתי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָוכן

מהּגֹורל  ׁשכחּו ׁשּכּלם ּכּמּובן ׁשעֹות, וחצי ׁשלׁש ְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻׁשם

ּכל  אֹותנּו יגרׁשּו ׁשּלא ּפחד מרב ּכי ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹוהרׁשימה,

ׁשהד' ּפלא  ּגּבי על ּפלא וראּו מהּׁשני, ׁשכח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחד

הּמרּבה, את הּמחזיק מּועט הּוא  ז"ל רּבנּו ׁשל ְְִֵֶֶֶַַַַַַָֻאּמֹות

אחד  לדחק צריכים היּו ולא לכּלם, מקֹום ְְְְִִִֶֶָָָָָָֹֹֻׁשהיה

מהּזּולת, חֹוׁשב אחד אף ׁשאין הרגע (ּכי הּׁשני ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת

לכּלם, מקֹום יׁש אז מעצמֹו, חֹוׁשב אחד ּכל ְְֵֵֵֶַַָָָָָֻרק

וכל  מיחסים, ׁשּום אין ז"ל רּבנּו ׁשאצל ראיתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻואז

ּכי  ּגדֹול, ּבבּזיֹון נׁשארּו ּבראׁש, מי ׁשחׁשבּו ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹאּלּו

והיה  ז"ל, רּבנּו ׁשל אּמֹות ּבהד' יחד עמדּו ְְְֵֶַַַַַַָָָָֻּכּלם

על  ׁשּמה עמדּתי עקׁשנּות מרב ואני  לכּלם). ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹֻמקֹום

ּבֹוערת, ׁשמׁש ּתחת ׁשעֹות וחצי ׁשלׁש אחד ִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמקֹום

ּכבר  ׁשהם (אף ּבעֹולם ּדבר ׁשּום אֹותי ענין ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹולא

ויׁשבּו וההתּבֹודדּות, והּתפּלֹות הּכללי' ה'ּתּקּון ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָּגמרּו

לא  אֹותי וכּו', וכּו' ּׁשּדּברּו מה ודּברּו ׁשם, ְְְְְֱִִִֶֶַָֹֹלאכל

ה"ּלּקּוטי�  ּכל על להתּבֹודד רק ּדבר, ׁשּום ְְְִִִֵֵֵַַַָָָענין

ּבעל�ּפה). ּׁשּזכרּתי מה ְְֲִֶֶַַַַָמֹוהר"ן"



פ

נג .

ּכּלם  את וגרׁשּו הּמׁשטרה, ּבאה ּכבר ּכְך ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֻּובין

עצּומֹות, ּבעינים ׁשעמד ּתי ואני האֹוטֹוּבּוס, אל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָחזרה

והמׁשכּתי  סביבי, ּׁשּקֹורה למה ּבכלל לב ׂשמּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלא

ויׁש מׁשטרה, ׁשּיׁש ּבכלל לב ׂשמּתי ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלהתּבֹודד,

הא  את ספרּו ּכְך ּובין האֹוטֹוּבּוס, אל לחזר נׁשים צּוּוי ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּומהּומה  ּבלּבּול מרב ּכי אחד, חסר והיה ְְְִִֵֵֶָָָָָָֹּבאֹוטֹוּבּוס,

צּיּון  אצל עֹומד ׁשאני לגמרי ׁשכחּו אז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנתהּוה

ולא  ידעּתי ׁשּלא עצּומֹות, עינים עם ז"ל ְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹרּבנּו

סביבי, ּׁשּקֹורה מה הרּגׁשּתי ולא ראיתי ולא  ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹֹׁשמעּתי

לא  אבֹוא, ׁשאני ׁשּצעקּו ואף אֹותי, לחּפׂש ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹּובאּו

והתחילּו ׁשֹוטרים, אלי ׁשּנּגׁשּו עד אליהם, לב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַׂשמּתי

להם  והראיתי עיני את ּפתחּתי ואז אֹותי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלנענע

להּׁשאר  ּדּקֹות עׂשר עֹוד לי  ׁשּיּתנּו אצּבעֹותי, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָּבעׂשר

על  ׁשֹומרים העמידּו ּכְך ּובין והסּכימּו. הּצּיּון, ְְְֱִִִִִֵֶַַַָעל

אנׁשי  וכל לרדת, אחד אף יהין ׁשּלא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהאֹוטֹוּבּוס,

ּבׂשמחה  היּו ּכי האֹוטֹוּבּוס, על וׁשרּו יׁשב ּו ְְְְְִִֵַָָָָָׁשלֹומנּו

הרּבה, ּכה זמן ז"ל רּבנּו צּיּון אצל להיֹות ׁשּזכּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹרּבה

ּבין  ואני להם, נתנּו לא ּכי לרדת, יכלּו לא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹאבל

ּדּקֹות  מהעׂשר ּכי ׁשעה, חצי עֹוד נׁשארּתי ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּכְך

להֹוציא  ּבכח ׁשּבאּו עד ׁשעה, חצי נעׂשה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשהסּכימּו,

ּפעמים  עֹוד הצלחּתי אף�על�ּפי�כן  מּׁשּמה, ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָאֹותי

והייתי  ז"ל, רּבנּו צּיּון אל ולחזר מידיהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלהתחּמק

ראּו ואז לאֹוטֹוּבּוס, ׁשעליתי עד ׁשעה, רבע ְִִֶֶַַָָָָָָעֹוד

להּכנס  האחרֹון הייתי לא ׁשאני רק ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׂשֹונאי,

רׁשּות  נתנּו לא אחד לאף  אּלא ז"ל, רּבנּו צּיּון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹאל

ולצאת  הראׁשֹון, הייתי אני רׁשּות, ּוכׁשּנתנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָלהּכנס,

מּכּלם, יֹותר ׁשעה ּכמעט והייתי האחרֹון, ְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָֻהייתי

לדּבר  הרּבה ּכבר התחילּו חזרה הּדרְך על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָולכן

ׁשהיתה  העקׁשנּות מּגדל התּפעלּו מאד ּכי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹֹעּמי,

מאף  לי אכּפת היה ׁשּלא ז"ל, רּבנּו צּיּון על ְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלי

ׁשּסביבי. למה לב ׂשמּתי ולא ּבעֹולם, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹאחד

נד.

לארץ  ּוכׁשּבאתי יׂשראל, לארץ נסענּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּומּׁשם

ּדבר  ׁשּום ראיתי ׁשּלא עד מאד, לי האיר ְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹיׂשראל

אנׁשים  ּוכׁשראיתי יתּברְך, מציא ּותֹו אמּתת את ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָרק

ּדברי  ּביניהם ראיתי מדּברים אֹו ּבכְך, מה ׁשל ם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

וכּדֹומה, קנּיֹות ׁשעׂשּו סּלים עם הֹולכים ְְְֲִִִִִֶֶַַָָאנׁשים

ּבעיני  ּפליאה היתה ּגׁשמית, ּבמלאכה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָועֹוסקים

זה  ׁשה ּכל איְך ר ֹואים לא הם איְך מאד, ְְִֵֵֵֶֶַֹֹֹֹמאד

ּגדֹולה  ּפליאה והיתה ה ּכל, זה ואלקּות ְְְְֱֱִֶֶַָָָָֹֹֹאלקּות

יכֹול  איְך — לקטרג ׁשהתחלּתי עד זה, על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבעיני

הּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא  את עֹוזבים ׁשאנׁשים ְְֲִִִֶֶַָָָלהיֹות



פי

נג .

ּכּלם  את וגרׁשּו הּמׁשטרה, ּבאה ּכבר ּכְך ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֻּובין

עצּומֹות, ּבעינים ׁשעמד ּתי ואני האֹוטֹוּבּוס, אל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָחזרה

והמׁשכּתי  סביבי, ּׁשּקֹורה למה ּבכלל לב ׂשמּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלא

ויׁש מׁשטרה, ׁשּיׁש ּבכלל לב ׂשמּתי ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלהתּבֹודד,

הא  את ספרּו ּכְך ּובין האֹוטֹוּבּוס, אל לחזר נׁשים צּוּוי ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּומהּומה  ּבלּבּול מרב ּכי אחד, חסר והיה ְְְִִֵֵֶָָָָָָֹּבאֹוטֹוּבּוס,

צּיּון  אצל עֹומד ׁשאני לגמרי ׁשכחּו אז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנתהּוה

ולא  ידעּתי ׁשּלא עצּומֹות, עינים עם ז"ל ְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹרּבנּו

סביבי, ּׁשּקֹורה מה הרּגׁשּתי ולא ראיתי ולא  ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹֹׁשמעּתי

לא  אבֹוא, ׁשאני ׁשּצעקּו ואף אֹותי, לחּפׂש ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹּובאּו

והתחילּו ׁשֹוטרים, אלי ׁשּנּגׁשּו עד אליהם, לב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַׂשמּתי

להם  והראיתי עיני את ּפתחּתי ואז אֹותי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלנענע

להּׁשאר  ּדּקֹות עׂשר עֹוד לי  ׁשּיּתנּו אצּבעֹותי, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָּבעׂשר

על  ׁשֹומרים העמידּו ּכְך ּובין והסּכימּו. הּצּיּון, ְְְֱִִִִִֵֶַַַָעל

אנׁשי  וכל לרדת, אחד אף יהין ׁשּלא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהאֹוטֹוּבּוס,

ּבׂשמחה  היּו ּכי האֹוטֹוּבּוס, על וׁשרּו יׁשב ּו ְְְְְִִֵַָָָָָׁשלֹומנּו

הרּבה, ּכה זמן ז"ל רּבנּו צּיּון אצל להיֹות ׁשּזכּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹרּבה

ּבין  ואני להם, נתנּו לא ּכי לרדת, יכלּו לא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹאבל

ּדּקֹות  מהעׂשר ּכי ׁשעה, חצי עֹוד נׁשארּתי ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּכְך

להֹוציא  ּבכח ׁשּבאּו עד ׁשעה, חצי נעׂשה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשהסּכימּו,

ּפעמים  עֹוד הצלחּתי אף�על�ּפי�כן  מּׁשּמה, ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָאֹותי

והייתי  ז"ל, רּבנּו צּיּון אל ולחזר מידיהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלהתחּמק

ראּו ואז לאֹוטֹוּבּוס, ׁשעליתי עד ׁשעה, רבע ְִִֶֶַַָָָָָָעֹוד

להּכנס  האחרֹון הייתי לא ׁשאני רק ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׂשֹונאי,

רׁשּות  נתנּו לא אחד לאף  אּלא ז"ל, רּבנּו צּיּון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹאל

ולצאת  הראׁשֹון, הייתי אני רׁשּות, ּוכׁשּנתנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָלהּכנס,

מּכּלם, יֹותר ׁשעה ּכמעט והייתי האחרֹון, ְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָֻהייתי

לדּבר  הרּבה ּכבר התחילּו חזרה הּדרְך על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָולכן

ׁשהיתה  העקׁשנּות מּגדל התּפעלּו מאד ּכי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹֹעּמי,

מאף  לי אכּפת היה ׁשּלא ז"ל, רּבנּו צּיּון על ְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלי

ׁשּסביבי. למה לב ׂשמּתי ולא ּבעֹולם, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹאחד

נד.

לארץ  ּוכׁשּבאתי יׂשראל, לארץ נסענּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּומּׁשם

ּדבר  ׁשּום ראיתי ׁשּלא עד מאד, לי האיר ְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹיׂשראל

אנׁשים  ּוכׁשראיתי יתּברְך, מציא ּותֹו אמּתת את ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָרק

ּדברי  ּביניהם ראיתי מדּברים אֹו ּבכְך, מה ׁשל ם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

וכּדֹומה, קנּיֹות ׁשעׂשּו סּלים עם הֹולכים ְְְֲִִִִִֶֶַַָָאנׁשים

ּבעיני  ּפליאה היתה ּגׁשמית, ּבמלאכה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָועֹוסקים

זה  ׁשה ּכל איְך ר ֹואים לא הם איְך מאד, ְְִֵֵֵֶֶַֹֹֹֹמאד

ּגדֹולה  ּפליאה והיתה ה ּכל, זה ואלקּות ְְְְֱֱִֶֶַָָָָֹֹֹאלקּות

יכֹול  איְך — לקטרג ׁשהתחלּתי עד זה, על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבעיני

הּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא  את עֹוזבים ׁשאנׁשים ְְֲִִִֶֶַָָָלהיֹות



פי

איְך זה ּדבר ּוכׁשראיתי הּזה, עֹולם ּבהבלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָועֹוסקים

מהּקדֹוׁש�  לבּקׁש התחל ּתי אנׁשים, על מקטרג ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשאני

ׁשּלא  הּזאת, ההארה את מּמּני ׁשּיסיר ִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּברּוְך�הּוא,

אדם, ּבני על לקטרג ּלי מה ּכי ּכלּום, יֹותר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאראה

ההארה  מּמּני ועברה  חלפה ּתפּלֹות הרּבה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָואחר

לגמרי. ְְֵַַֹהּזאת

נה.

לבית�הּמדרׁש הראׁשֹונה ּבּפעם ּכׁשּבאתי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָואז

ּופחדּו אלי, נ ּגׁש לא אחד אף ׁשערים, ּבמאה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּגדֹול

על  ממּנה ׁשהיה זה ּכי ׁשלֹום, לי לתת ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻמאד

וכּנראה  אחד, לכל ּכסף לחּלק ּדרּכֹו היתה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנסיעה,

יפסיק  ׁשלֹום, לי ׁשּנֹותנים יראה אם מאד, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹׁשּפחדּו

ּגדֹולה  הּדעת חליׁשּות לי והיתה ּכסף, להם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָלתת

ז"ל, רּבנּו ׁשם על ׁשּנקראים ׁשאנׁשים היּתכן ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּזה,

ונסּכם  וכּו', ּובחנּפה ּבכסף מׁשּקעים ּכל�ּכְך ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻֻיהיּו

על  ועמדּתי ּכלל, עּמהם עסק לי ׁשאין אז, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבדעּתי

להתּבֹודד  והתחלּתי צפֹונית, מזרחית ּבפּנה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָמקֹומי

ּדבר. ׁשּום אֹותי יבלּבל ׁשּלא ְְְִֵֶַַָָָָֹלהּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא,

נו.

החסיד  הרב מאד רּבה ּבׂשמחה אלי ּבא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּופתאם

ׁשּתי  עם ׁשלֹום לי ונתן  ז"ל, ּבנדר יצחק לוי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָר'

ׁשלמה? אליעזר ר' אּתה האם אֹותי: וׁשאל ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּידים,

הּלׁשֹון: ּבזֹו לי ואמר ענה הן! ראׁשי: עם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹונענתי

אּתָך, אדּבר וׁשּלא ׁשלֹום, לָך אּתן ׁשּלא עלי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ"אּימּו

לא  הם ּבכסף, לקנֹות יכֹולים ׁשאֹותי חֹוׁשבים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֹהם

להיֹות  יכֹול ּכבר מה זה, מּכל רחֹוק ׁשאני ְְְֲִִִִֶֶַָָָָיֹודעים

ׁשּלי  הּמּצבה על יכּתבּו לא ׁשלֹום?! לָך נתּתי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹאם

ּגדֹולים?!ּת ארים
לב 

מדּבר  יהּודי ׁשּׁשמעּתי איְך והּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ

מאד  ּבכסף ", לקנֹות יכֹולים לא "ׁשאֹותי ּכזֹו: ְְְְְִִִֶֶֶָָֹֹּבלׁשֹון

הם  אּלּו הרי ּכי הּזה , מהאדם נתעֹוררּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמאד

ׁשּבאדם  נמצא, ּתמיד, מדּבר ׁשאני ׁשּלי, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּדּבּורים

עּקר  עֹוׂשה ׁשאינֹו מאחר ּכי אמת, הרּבה יׁש ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּזה

ּומאד  ּתפּלה, הּבעל מאנׁשי ׁשהּוא נמצא, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמהּכסף,

האדם  עם רק ּכן, אם אז: וחׁשבּתי מּמּנּו, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהתּפעלּתי

הרבלב . מאנׁשי  היה  אּתי , לדּבר לא  ּכּלם  את ׁשהזהיר  זה  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּכי 

על ּכתב  וה ּוא ז"ל , ׁשטרנהארץ אברהם ר ' הּיׁשי ׁש ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהחסיד

ּברּוח� מֹופיע  ׁשהיה ּכגֹון, מאד, מפלגים  ּתארים ׁשּלֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻה ּמּצבה 

על הק ּפיד ז"ל  יצחק  לוי  ר' החסיד והרב  וכּו', וכּו' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹה ּקדׁש

מ ּלים  מ ּפיו  הפליט  ולכן  זה, מּכל  והתלֹוצץ מאד, מאד ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹזה 

ע ּמָך, ואדּבר ׁשל ֹום, ל ָך א ּתן ׁשאני להי ֹות יכ ֹול  ּכבר "מה  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּלּו:

ּגד ֹולים". ּתארים ׁשּלי  ה ּמּצבה על  יכּתב ּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּלא



פג

איְך זה ּדבר ּוכׁשראיתי הּזה, עֹולם ּבהבלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָועֹוסקים

מהּקדֹוׁש�  לבּקׁש התחל ּתי אנׁשים, על מקטרג ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשאני

ׁשּלא  הּזאת, ההארה את מּמּני ׁשּיסיר ִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּברּוְך�הּוא,

אדם, ּבני על לקטרג ּלי מה ּכי ּכלּום, יֹותר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאראה

ההארה  מּמּני ועברה  חלפה ּתפּלֹות הרּבה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָואחר

לגמרי. ְְֵַַֹהּזאת

נה.

לבית�הּמדרׁש הראׁשֹונה ּבּפעם ּכׁשּבאתי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָואז

ּופחדּו אלי, נ ּגׁש לא אחד אף ׁשערים, ּבמאה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּגדֹול

על  ממּנה ׁשהיה זה ּכי ׁשלֹום, לי לתת ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻמאד

וכּנראה  אחד, לכל ּכסף לחּלק ּדרּכֹו היתה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנסיעה,

יפסיק  ׁשלֹום, לי ׁשּנֹותנים יראה אם מאד, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹׁשּפחדּו

ּגדֹולה  הּדעת חליׁשּות לי והיתה ּכסף, להם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָלתת

ז"ל, רּבנּו ׁשם על ׁשּנקראים ׁשאנׁשים היּתכן ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּזה,

ונסּכם  וכּו', ּובחנּפה ּבכסף מׁשּקעים ּכל�ּכְך ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻֻיהיּו

על  ועמדּתי ּכלל, עּמהם עסק לי ׁשאין אז, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבדעּתי

להתּבֹודד  והתחלּתי צפֹונית, מזרחית ּבפּנה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָמקֹומי

ּדבר. ׁשּום אֹותי יבלּבל ׁשּלא ְְְִֵֶַַָָָָֹלהּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא,

נו.

החסיד  הרב מאד רּבה ּבׂשמחה אלי ּבא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּופתאם

ׁשּתי  עם ׁשלֹום לי ונתן  ז"ל, ּבנדר יצחק לוי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָר'

ׁשלמה? אליעזר ר' אּתה האם אֹותי: וׁשאל ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּידים,

הּלׁשֹון: ּבזֹו לי ואמר ענה הן! ראׁשי: עם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹונענתי

אּתָך, אדּבר וׁשּלא ׁשלֹום, לָך אּתן ׁשּלא עלי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ"אּימּו

לא  הם ּבכסף, לקנֹות יכֹולים ׁשאֹותי חֹוׁשבים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֹהם

להיֹות  יכֹול ּכבר מה זה, מּכל רחֹוק ׁשאני ְְְֲִִִִֶֶַָָָָיֹודעים

ׁשּלי  הּמּצבה על יכּתבּו לא ׁשלֹום?! לָך נתּתי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹאם

ּגדֹולים?!ּת ארים
לב 

מדּבר  יהּודי ׁשּׁשמעּתי איְך והּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ

מאד  ּבכסף ", לקנֹות יכֹולים לא "ׁשאֹותי ּכזֹו: ְְְְְִִִֶֶֶָָֹֹּבלׁשֹון

הם  אּלּו הרי ּכי הּזה , מהאדם נתעֹוררּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמאד

ׁשּבאדם  נמצא, ּתמיד, מדּבר ׁשאני ׁשּלי, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּדּבּורים

עּקר  עֹוׂשה ׁשאינֹו מאחר ּכי אמת, הרּבה יׁש ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּזה

ּומאד  ּתפּלה, הּבעל מאנׁשי ׁשהּוא נמצא, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמהּכסף,

האדם  עם רק ּכן, אם אז: וחׁשבּתי מּמּנּו, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהתּפעלּתי

הרבלב . מאנׁשי  היה  אּתי , לדּבר לא  ּכּלם  את ׁשהזהיר  זה  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּכי 

על ּכתב  וה ּוא ז"ל , ׁשטרנהארץ אברהם ר ' הּיׁשי ׁש ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהחסיד

ּברּוח� מֹופיע  ׁשהיה ּכגֹון, מאד, מפלגים  ּתארים ׁשּלֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻה ּמּצבה 

על הק ּפיד ז"ל  יצחק  לוי  ר' החסיד והרב  וכּו', וכּו' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹה ּקדׁש

מ ּלים  מ ּפיו  הפליט  ולכן  זה, מּכל  והתלֹוצץ מאד, מאד ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹזה 

ע ּמָך, ואדּבר ׁשל ֹום, ל ָך א ּתן ׁשאני להי ֹות יכ ֹול  ּכבר "מה  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּלּו:

ּגד ֹולים". ּתארים ׁשּלי  ה ּמּצבה על  יכּתב ּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּלא



פד

הּוא  זה, את חֹוׁשב ׁשאני ואיְך אדּבר, אני ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַהּזה

היֹות  אבל עּמָך, ּלדּבר מה הרּבה לי יׁש אלי: ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַַָאֹומר

הּגעּת עכׁשו ׁשרק
לג 

ולְך מעריב מנחה ּתתּפּלל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

אל  עּמי ּתבֹוא ותיקין, ּתפּלת אחר ּובּבקר ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹלנּוח,

ואמר  עּמָך, ּלדּבר מה הרּבה הרּבה לי יׁש ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָּביתי,

נׁשים. ּבעזרת למעלה ליׁשן מּטה לי ׁשּיּתן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלאחד,

נז .

ּכי  מאד, ּגדֹולה הּדעת חליׁשּות אז היתה ְְְְֲִִִַַַָָָָֹולי

יראים  אנׁשים ּבבית�הּכנסת ׁשאמצא לעצמי, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּתארּתי

עֹומדים  ׁשּכּלם רֹואה אני ּולבּסֹוף וכּו', ְְְְֲִִִֵֶֶַָֻּוׁשלמים

לתת  ּפחד מרב אלי נּגׁש לא אחד ואף ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹמרחֹוק,

לא  נפׁש ועגמת צער מרב ולכן ׁשלֹום, אפּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלי

ׁשּמּׁשם  ּבית�הּכנסת, ּגג אל ועליתי ליׁשן, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיכלּתי

הר�הּבית  את רֹואים
לד 

הרּבה  להתּבֹודד והתחלּתי , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַ

ּדרְך, לי ׁשּימציא רּבה, ּבבכּיה והרּביתי יתּברְך, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָעּמֹו

רציתי  לא ּכי חזרה, לנסע אּוכל למחרת ְְְֲֳִִִִֶַַַָָָָָֹֹׁשּכבר

את  ׁשּמֹוכרים ּכאּלּו אנ ׁשים עם להתעּסק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָיֹותר

מעריב .לג. מנחה לפני  ה ּצהרים אחר  היה ְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָָָזה 

יכל ּולד. ולא הערבים , אצל  עדין הע ּתיקה  עיר  היתה  אז ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּכי

ה ּבית�ה ּכנסת ׁשל  ּומהּגג ה ּמערבי , ל ּכתל  את לגׁשת ראּו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ה ּבית. ִַַַהר 

לא  הם הרי לעצמי: ואמרּתי ּכסף, ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנׁשמתם

רחֹוקים  ׁשּיהיּו ּבאנׁשיו ׁשהכניס ּתפּלה, הּבעל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמאנׁשי

זמן  ּוכׁשהּגיע ׁשעֹות, ּכּמה התּבֹודדּתי וכְך ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָמּכסף.

ר' החסיד הרב הּגג על הֹופיע ּפתאם אז ְֲִִִֶַַַַַָָָֹחצֹות,

הר�הּב ּכלּפי ּופניו ז"ל, ׁשּפירא ואמר ׁשמּואל ית, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ

ואני  ואנחֹות, ּבבכּיֹות חצֹות" ּתּקּון "סדר את ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָׁשם

אחרת  ּבפּנה עמדּתי אבל זה, מי ידעּתי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹלא

ותיקין, להתּפּלל ׁשהלכּו עד להתּבֹודד , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָוהמׁשכּתי

הּׁשטיּבלְך, אצל ּבּׁשּוק לּמקוה קדם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַֹורצּתי

ותיקין. ּתפּלת אז ְְְְִִִִִַַַָָוהתּפּללּתי

נח .

יצחק  לוי ר' החסיד הרב אלי נּגׁש הּתפּלה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָואחר

ּפת  אצלי לאכל אֹותָך מזמין הייתי לי: ואמר ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹז"ל,

לא  אני עכׁשו, חֹולה ׁשאׁשּתי היֹות אְך ְְֱֲֲִִִִֶַַַָָֹׁשחרית,

אכל  לעצמָך קנה לְך אֹותָך, להזמין יכֹול
לה 

ואחר  , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָֹ

הלכּתי  עׂשיתי, וכְך הּביתה, אלי ּתבא ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹהאכילה

לקנֹות לה. ּכסף  לי לתת  רצה ּכי  ּכסף , לי  י ׁש אם א ֹותי  ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָו ׁשאל

הרּבה לי  י ׁש לאל, ּתהּלה  רּבה, ּתֹודה  לֹו: ואמר ּתי  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאכל,

"ּכּנראה , הּלׁשֹון: ּבזֹו ואמר וח ּיְך לּברּיֹות, נצר ְך לא אני ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכסף,

פ ּון  ד ּו ּביסט  אֹויס ס 'זעהט  ווי  ּתפ ּלה ", ה ּבעל  מאנׁשי  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשא ּתה 

לייט . ּתפ ּלה'ס  ּבעל ְִִַַַָדי



פה

הּוא  זה, את חֹוׁשב ׁשאני ואיְך אדּבר, אני ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַהּזה

היֹות  אבל עּמָך, ּלדּבר מה הרּבה לי יׁש אלי: ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַַָאֹומר

הּגעּת עכׁשו ׁשרק
לג 

ולְך מעריב מנחה ּתתּפּלל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

אל  עּמי ּתבֹוא ותיקין, ּתפּלת אחר ּובּבקר ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹלנּוח,

ואמר  עּמָך, ּלדּבר מה הרּבה הרּבה לי יׁש ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָּביתי,

נׁשים. ּבעזרת למעלה ליׁשן מּטה לי ׁשּיּתן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלאחד,

נז .

ּכי  מאד, ּגדֹולה הּדעת חליׁשּות אז היתה ְְְְֲִִִַַַָָָָֹולי

יראים  אנׁשים ּבבית�הּכנסת ׁשאמצא לעצמי, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּתארּתי

עֹומדים  ׁשּכּלם רֹואה אני ּולבּסֹוף וכּו', ְְְְֲִִִֵֶֶַָֻּוׁשלמים

לתת  ּפחד מרב אלי נּגׁש לא אחד ואף ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹמרחֹוק,

לא  נפׁש ועגמת צער מרב ולכן ׁשלֹום, אפּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלי

ׁשּמּׁשם  ּבית�הּכנסת, ּגג אל ועליתי ליׁשן, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיכלּתי

הר�הּבית  את רֹואים
לד 

הרּבה  להתּבֹודד והתחלּתי , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַ

ּדרְך, לי ׁשּימציא רּבה, ּבבכּיה והרּביתי יתּברְך, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָעּמֹו

רציתי  לא ּכי חזרה, לנסע אּוכל למחרת ְְְֲֳִִִִֶַַַָָָָָֹֹׁשּכבר

את  ׁשּמֹוכרים ּכאּלּו אנ ׁשים עם להתעּסק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָיֹותר

מעריב .לג. מנחה לפני  ה ּצהרים אחר  היה ְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָָָזה 

יכל ּולד. ולא הערבים , אצל  עדין הע ּתיקה  עיר  היתה  אז ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּכי

ה ּבית�ה ּכנסת ׁשל  ּומהּגג ה ּמערבי , ל ּכתל  את לגׁשת ראּו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ה ּבית. ִַַַהר 

לא  הם הרי לעצמי: ואמרּתי ּכסף, ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנׁשמתם

רחֹוקים  ׁשּיהיּו ּבאנׁשיו ׁשהכניס ּתפּלה, הּבעל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמאנׁשי

זמן  ּוכׁשהּגיע ׁשעֹות, ּכּמה התּבֹודדּתי וכְך ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָמּכסף.

ר' החסיד הרב הּגג על הֹופיע ּפתאם אז ְֲִִִֶַַַַַָָָֹחצֹות,

הר�הּב ּכלּפי ּופניו ז"ל, ׁשּפירא ואמר ׁשמּואל ית, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ

ואני  ואנחֹות, ּבבכּיֹות חצֹות" ּתּקּון "סדר את ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָׁשם

אחרת  ּבפּנה עמדּתי אבל זה, מי ידעּתי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹלא

ותיקין, להתּפּלל ׁשהלכּו עד להתּבֹודד , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָוהמׁשכּתי

הּׁשטיּבלְך, אצל ּבּׁשּוק לּמקוה קדם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַֹורצּתי

ותיקין. ּתפּלת אז ְְְְִִִִִַַַָָוהתּפּללּתי

נח .

יצחק  לוי ר' החסיד הרב אלי נּגׁש הּתפּלה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָואחר

ּפת  אצלי לאכל אֹותָך מזמין הייתי לי: ואמר ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹז"ל,

לא  אני עכׁשו, חֹולה ׁשאׁשּתי היֹות אְך ְְֱֲֲִִִִֶַַַָָֹׁשחרית,

אכל  לעצמָך קנה לְך אֹותָך, להזמין יכֹול
לה 

ואחר  , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָֹ

הלכּתי  עׂשיתי, וכְך הּביתה, אלי ּתבא ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹהאכילה

לקנֹות לה. ּכסף  לי לתת  רצה ּכי  ּכסף , לי  י ׁש אם א ֹותי  ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָו ׁשאל

הרּבה לי  י ׁש לאל, ּתהּלה  רּבה, ּתֹודה  לֹו: ואמר ּתי  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאכל,

"ּכּנראה , הּלׁשֹון: ּבזֹו ואמר וח ּיְך לּברּיֹות, נצר ְך לא אני ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכסף,

פ ּון  ד ּו ּביסט  אֹויס ס 'זעהט  ווי  ּתפ ּלה ", ה ּבעל  מאנׁשי  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשא ּתה 

לייט . ּתפ ּלה'ס  ּבעל ְִִַַַָדי



פו

הּמזֹון, ּברּכת ּוברכּתי ואכלּתי אכל, לעצמי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹלקנֹות

ׁשּמּכל  להיֹות יכֹול איְך הּזה, מהאדם הרּבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוחׁשבּתי

ּבּׂשפה  ׁשּידּבר אחד  אדם רק יהיה ׁשלֹומנּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאנׁשי

ואף  ּכסף", עם לקנֹות יכֹולים לא "אֹותי ְְְִִִִִֶֶֶַֹׁשּלי:

אחד, אף אל ּכבר ללכת לא ּבדעּתי נסּכם ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבאמת

ׁשּנתקּימּו רֹואה, אני ּכי אחד, אף אל לדּבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹולא

ּבמכּתב  ׁשּכתב ז"ל, נחמן ּבר' אברהם ר' ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּדברי

הּלׁשֹון: ּבזֹו ׁשלֹומנּו מאנׁשי ּבקיאּותי לאחד "ּכפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

מאֹור  לידע הּזכּיה להם אין ׁשלֹומנּו, מאנׁשי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻּברּבם

זצוק"ל" מֹוהר"ן והּצפּון חליׁשּות הּגנּוז מרב ולכן . ְְֲֲִֵֵַַַָָָֹ

אף  עם ּכבר לדּבר רציתי לא לי, ׁשהיתה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּדעת

רֹוצה  ׁשאני יתּברְך, עּמֹו הרּבה והתּבֹודדּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאחד,

ׁשּזה  אמר, הּנסיעֹות ס ֹוכן אְך ּביתי, אל חזרה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלנסע

עד  רק זה ׁשּלי טיסה הּכרטיס ּכי אפׁשרי, ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבלּתי

זה. את להחליף יכֹול לא ואני ׁשּבת, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹאחרי

נט .

יהיה  ואמרּתי: יתּברְך עּמֹו התּבֹודדּתי ּכְך ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּובין

ׁשּנתן  הּיחידי היה הּזה ׁשהאדם מאחר ּׁשּיהיה, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה

ואדּבר  ּביתֹו אל אלְך ׁשּלי, ּבּׂשפה ודּבר ׁשלֹום, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלי

ּפנים  ּבסבר וקּדמני ּביתֹו, אל והלכּתי ּכרצֹונֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָעּמֹו

את  לי לסּפר והתחיל ליׁשב, מּמּני ּובּקׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָיפֹות,

המֹון  ועֹוד ז"ל, רּבנּו אל ׁשּלֹו ההתקרבּות סדר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכל

ׁשלֹומנּו ּומאנׁשי ז"ל ּומֹוהרנ"ּת ז"ל מרּבנּו ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַסּפּורים

ׁשעה ּבאּומ  סביבֹות מהּבקר הּדּבּורים נמׁשכּו וכְך ן, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

נעם  ּומרב למנחה, סמּוְך הּצהרים אחר עד ְְֳִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹעׂשר,

נמצאים, אנחנּו עֹולם ּבאיזה ׁשנינּו ׁשכחנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּדּבּוריו,

מּמּני  ּובּקׁש מנחה, זמן ּכבר ׁשהּגיע ׁשּתפס ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעד

מה  ראה אלי: ואמר מנחה, להתּפּלל עּמֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָלבֹוא

לאכל  צריְך ׁשאני ׁשּׁשכחּתי הּדּבּורים, מרב ְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּׁשּקרה

ּכׁשעה  ליׁשן עצמי להּניח ּדרּכי וכן צהרים, ְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַַָָָֹֻסעּדת

הפליג  וכְך ּבחצֹות. קם ּכבר אני ּכי ותיקין, ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָאחר

ז"ל  רּבנּו ּדברי ּומׂשיח הּמדּבר מּמעלת עּמי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַלדּבר

הּזּולת. ִַַעם

ס .

אֹותי  וחּזק ּבית�הּמדרׁש, אל ּביחד הלכנּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוכְך

לי, ואמר התחּזקּות, ׁשל ּדּבּורים מיני ּבכל  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמאד

אׂשים  ולא ׁשּבעֹולם, ּבריה מּׁשּום אתּפעל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא

צריכים  ּדּבּוריו: ּבתֹוְך לי אמר ואז למתנּגדי, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָלב

יכֹולים  ׁשּבק ּלּות ׁשלֹומנּו, מאנׁשי אפּלּו להּׁשמר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹמאד

אדם  ּכי יתּברְך, הּׁשם מעבֹודת הּזּולת את ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלקרר

ּבבית�  ׁשּמתּפּלל מאחר ּברסלב, חסיד ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָחֹוׁשב

הּזה  ׁשהאדם יֹודע, לא הּוא אבל ׁשּלנּו, ְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּכנסת



פז

הּמזֹון, ּברּכת ּוברכּתי ואכלּתי אכל, לעצמי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹלקנֹות

ׁשּמּכל  להיֹות יכֹול איְך הּזה, מהאדם הרּבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוחׁשבּתי

ּבּׂשפה  ׁשּידּבר אחד  אדם רק יהיה ׁשלֹומנּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאנׁשי

ואף  ּכסף", עם לקנֹות יכֹולים לא "אֹותי ְְְִִִִִֶֶֶַֹׁשּלי:

אחד, אף אל ּכבר ללכת לא ּבדעּתי נסּכם ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבאמת

ׁשּנתקּימּו רֹואה, אני ּכי אחד, אף אל לדּבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹולא

ּבמכּתב  ׁשּכתב ז"ל, נחמן ּבר' אברהם ר' ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּדברי

הּלׁשֹון: ּבזֹו ׁשלֹומנּו מאנׁשי ּבקיאּותי לאחד "ּכפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

מאֹור  לידע הּזכּיה להם אין ׁשלֹומנּו, מאנׁשי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻּברּבם

זצוק"ל" מֹוהר"ן והּצפּון חליׁשּות הּגנּוז מרב ולכן . ְְֲֲִֵֵַַַָָָֹ

אף  עם ּכבר לדּבר רציתי לא לי, ׁשהיתה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּדעת

רֹוצה  ׁשאני יתּברְך, עּמֹו הרּבה והתּבֹודדּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאחד,

ׁשּזה  אמר, הּנסיעֹות ס ֹוכן אְך ּביתי, אל חזרה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלנסע

עד  רק זה ׁשּלי טיסה הּכרטיס ּכי אפׁשרי, ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבלּתי

זה. את להחליף יכֹול לא ואני ׁשּבת, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹאחרי

נט .

יהיה  ואמרּתי: יתּברְך עּמֹו התּבֹודדּתי ּכְך ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּובין

ׁשּנתן  הּיחידי היה הּזה ׁשהאדם מאחר ּׁשּיהיה, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה

ואדּבר  ּביתֹו אל אלְך ׁשּלי, ּבּׂשפה ודּבר ׁשלֹום, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלי

ּפנים  ּבסבר וקּדמני ּביתֹו, אל והלכּתי ּכרצֹונֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָעּמֹו

את  לי לסּפר והתחיל ליׁשב, מּמּני ּובּקׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָיפֹות,

המֹון  ועֹוד ז"ל, רּבנּו אל ׁשּלֹו ההתקרבּות סדר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכל

ׁשלֹומנּו ּומאנׁשי ז"ל ּומֹוהרנ"ּת ז"ל מרּבנּו ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַסּפּורים

ׁשעה ּבאּומ  סביבֹות מהּבקר הּדּבּורים נמׁשכּו וכְך ן, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

נעם  ּומרב למנחה, סמּוְך הּצהרים אחר עד ְְֳִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹעׂשר,

נמצאים, אנחנּו עֹולם ּבאיזה ׁשנינּו ׁשכחנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּדּבּוריו,

מּמּני  ּובּקׁש מנחה, זמן ּכבר ׁשהּגיע ׁשּתפס ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעד

מה  ראה אלי: ואמר מנחה, להתּפּלל עּמֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָלבֹוא

לאכל  צריְך ׁשאני ׁשּׁשכחּתי הּדּבּורים, מרב ְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּׁשּקרה

ּכׁשעה  ליׁשן עצמי להּניח ּדרּכי וכן צהרים, ְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַַָָָֹֻסעּדת

הפליג  וכְך ּבחצֹות. קם ּכבר אני ּכי ותיקין, ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָאחר

ז"ל  רּבנּו ּדברי ּומׂשיח הּמדּבר מּמעלת עּמי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַלדּבר

הּזּולת. ִַַעם

ס .

אֹותי  וחּזק ּבית�הּמדרׁש, אל ּביחד הלכנּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוכְך

לי, ואמר התחּזקּות, ׁשל ּדּבּורים מיני ּבכל  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמאד

אׂשים  ולא ׁשּבעֹולם, ּבריה מּׁשּום אתּפעל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא

צריכים  ּדּבּוריו: ּבתֹוְך לי אמר ואז למתנּגדי, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָלב

יכֹולים  ׁשּבק ּלּות ׁשלֹומנּו, מאנׁשי אפּלּו להּׁשמר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹמאד

אדם  ּכי יתּברְך, הּׁשם מעבֹודת הּזּולת את ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלקרר

ּבבית�  ׁשּמתּפּלל מאחר ּברסלב, חסיד ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָחֹוׁשב

הּזה  ׁשהאדם יֹודע, לא הּוא אבל ׁשּלנּו, ְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּכנסת



פח

ולכן  יתּברְך, הּׁשם מעבֹודת התקרר מּזמן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכבר

אדם, סתם עם לדּבר לא לׁשמר מאד ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹֹצריכים

יכֹול  הּוא ּכי ׁשלֹומנּו, מאנׁשי ׁשהּוא ׁשאֹומר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָאפּלּו

לׁשמר  יֹודעים לא ּכי מּכּלם, יֹותר אֹותָך ְְְְִִִִִֵַָֹֹֻלהּפיל

הסּתּכלּו וכּלם לבית�הּכנסת, עּמֹו נכנסּתי וכְך ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּמּנּו,

מפחד  אינֹו ׁשהּוא איְך מאד, ּגדֹולה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָֹּבהתּפעלּות

הארכּתי  ואני מנחה , ּתפ ּלת והתּפּללּו וכּו', ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָלדּבר

היּתכן  ּבבכּיֹות והתּפּללּתי ּבׁשמֹונה�עׂשרה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹמאד

את  ׁשּימּכרּו ׁשלֹומנּו, אנׁשי ּבין ּכזה ּדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהיה

את  ּובּקׁשּתי וכּו', ּדֹולרים ּכּמה ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֶַַָָָָנׁשמתם

חזרה, לנסע ּכבר רֹוצה ׁשאני ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹהּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא,

ׁשּמה. להּׁשאר רֹוצה ְִִֵֵֶָָָאיני

סא.

הרב  אֹותי ּכּבד אז מנחה, ּתפּלת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּוכׁשּסּימּתי

"לּקּוטי�  ּברּבים ׁשאלּמד ז"ל, יצחק לוי ר' ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהחסיד

מֹוהר"ן"
לו 

והתחלּתי  ׁשלֹומנּו, מאנׁשי רּבים והתקהלּו , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַ

הּטֹובה  ה' ּכיד ז"ל רּבנּו ּדברי על�ּפי הרּבה ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָלדּבר

הּכל  את ׁשּזכרּתי ּכחי, ּבׂשיא הייתי ואז ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹעלי,

"לּקּוטי�לו . למעריב  מנחה  ּבין ּבר ּבים ללמד  היתה  ּדרּכֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֹּכי 

ּכסדרן. ְְֲִַָמֹוהר "ן "

להם  ׁשהיה ואף מאד, ׁשֹוטף ּדּבּורי והיה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעל�ּפה,

יען  אבל ערבית, להתּפּלל מתי ּבדּיּוק קבּוע ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָזמן

הּלּמּוד  נמׁשְך אחד, ּובׁשטף ּבהתלהבּות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּדּברּתי

ׁשּמה  ׁשהיּו ואף הּתפּלה, מּזמן יֹותר הרּבה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהרּבה

ּוצריכים  ערבית, זמן הּגיע ׁשּכבר וצעקּו לצים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהרּבה

החסיד  הרב הׁשּתיקם ערבית, ּתפּלת ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהתּפּלל

ערבית, ּתפּלת התּפּללּו ואחר�ּכְך ז"ל. יצחק לוי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָר'

ואמר  ּביתֹו, ּפתח עד  ז"ל יצחק לוי ר' את ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָולּויתי

ליׁשן, ללכת צריְך אני טֹוב", "לילה הּלׁשֹון: ּבזֹו ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹלי

ּכל  ּתרּגיׁש ואז ּבחצֹות, ותקּום ליׁשן, אּתה ּגם ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹלְך

ותיקין  ּתפּלת אחר ּולמחרת ׁשּבעֹולם. נעימּות ְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָָמיני

חזרּתי  ואני נפרדנּו, ּובזה אלי". ּפעם עֹוד ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָּתבֹוא

אבל  ׁשעֹות, לכּמה ונרּדמּתי נׁשים, לעזרת ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָלמעלה

ועליתי  וחזרּתי חצֹות, קדם עֹוד נתעֹוררּתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹאחר�ּכְך

יתּברְך עּמֹו הרּבה והתּבֹודדּתי ּבית�הּכנסת, ּגג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָעל

רֹוצה  ׁשאני היתה, ּתפּלתי וכל עצּומֹות, ְְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָּבבכּיֹות

חליׁשּות  לי היתה ּכי מהר, ּׁשּיֹותר מה מּפה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹלברח

מאד. ּגדֹולה ְְַַַָֹהּדעת

סב .

להתּפּלל  ירדּתי ותיקין, ּתפּלת זמן ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָּוכׁשהּגיע

לוי  ר' החסיד הרב אֹותי הזמין ּפעם ועֹוד ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָותיקין,



פט

ולכן  יתּברְך, הּׁשם מעבֹודת התקרר מּזמן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכבר

אדם, סתם עם לדּבר לא לׁשמר מאד ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹֹצריכים

יכֹול  הּוא ּכי ׁשלֹומנּו, מאנׁשי ׁשהּוא ׁשאֹומר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָאפּלּו

לׁשמר  יֹודעים לא ּכי מּכּלם, יֹותר אֹותָך ְְְְִִִִִֵַָֹֹֻלהּפיל

הסּתּכלּו וכּלם לבית�הּכנסת, עּמֹו נכנסּתי וכְך ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּמּנּו,

מפחד  אינֹו ׁשהּוא איְך מאד, ּגדֹולה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָֹּבהתּפעלּות

הארכּתי  ואני מנחה , ּתפ ּלת והתּפּללּו וכּו', ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָלדּבר

היּתכן  ּבבכּיֹות והתּפּללּתי ּבׁשמֹונה�עׂשרה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹמאד

את  ׁשּימּכרּו ׁשלֹומנּו, אנׁשי ּבין ּכזה ּדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהיה

את  ּובּקׁשּתי וכּו', ּדֹולרים ּכּמה ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֶַַָָָָנׁשמתם

חזרה, לנסע ּכבר רֹוצה ׁשאני ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹהּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא,

ׁשּמה. להּׁשאר רֹוצה ְִִֵֵֶָָָאיני

סא.

הרב  אֹותי ּכּבד אז מנחה, ּתפּלת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּוכׁשּסּימּתי

"לּקּוטי�  ּברּבים ׁשאלּמד ז"ל, יצחק לוי ר' ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהחסיד

מֹוהר"ן"
לו 

והתחלּתי  ׁשלֹומנּו, מאנׁשי רּבים והתקהלּו , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַ

הּטֹובה  ה' ּכיד ז"ל רּבנּו ּדברי על�ּפי הרּבה ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָלדּבר

הּכל  את ׁשּזכרּתי ּכחי, ּבׂשיא הייתי ואז ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹעלי,

"לּקּוטי�לו . למעריב  מנחה  ּבין ּבר ּבים ללמד  היתה  ּדרּכֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֹּכי 

ּכסדרן. ְְֲִַָמֹוהר "ן "

להם  ׁשהיה ואף מאד, ׁשֹוטף ּדּבּורי והיה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעל�ּפה,

יען  אבל ערבית, להתּפּלל מתי ּבדּיּוק קבּוע ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָזמן

הּלּמּוד  נמׁשְך אחד, ּובׁשטף ּבהתלהבּות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּדּברּתי

ׁשּמה  ׁשהיּו ואף הּתפּלה, מּזמן יֹותר הרּבה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהרּבה

ּוצריכים  ערבית, זמן הּגיע ׁשּכבר וצעקּו לצים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהרּבה

החסיד  הרב הׁשּתיקם ערבית, ּתפּלת ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהתּפּלל

ערבית, ּתפּלת התּפּללּו ואחר�ּכְך ז"ל. יצחק לוי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָר'

ואמר  ּביתֹו, ּפתח עד  ז"ל יצחק לוי ר' את ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָולּויתי

ליׁשן, ללכת צריְך אני טֹוב", "לילה הּלׁשֹון: ּבזֹו ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹלי

ּכל  ּתרּגיׁש ואז ּבחצֹות, ותקּום ליׁשן, אּתה ּגם ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹלְך

ותיקין  ּתפּלת אחר ּולמחרת ׁשּבעֹולם. נעימּות ְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָָמיני

חזרּתי  ואני נפרדנּו, ּובזה אלי". ּפעם עֹוד ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָּתבֹוא

אבל  ׁשעֹות, לכּמה ונרּדמּתי נׁשים, לעזרת ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָלמעלה

ועליתי  וחזרּתי חצֹות, קדם עֹוד נתעֹוררּתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹאחר�ּכְך

יתּברְך עּמֹו הרּבה והתּבֹודדּתי ּבית�הּכנסת, ּגג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָעל

רֹוצה  ׁשאני היתה, ּתפּלתי וכל עצּומֹות, ְְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָּבבכּיֹות

חליׁשּות  לי היתה ּכי מהר, ּׁשּיֹותר מה מּפה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹלברח

מאד. ּגדֹולה ְְַַַָֹהּדעת

סב .

להתּפּלל  ירדּתי ותיקין, ּתפּלת זמן ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָּוכׁשהּגיע

לוי  ר' החסיד הרב אֹותי הזמין ּפעם ועֹוד ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָותיקין,



צ

ׁשּדרּכֹו ׁשאמר מאחר אְך לביתֹו, ׁשאבֹוא ז"ל, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָיצחק

ּבדעּתי  נסּכם צהרים, ארּוחת לפני ׁשעה לנּוח ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָללכת

צהרים, סעּדת אכל לא אתמֹול ּכי לֹו, אפריע ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻׁשּלא

לאכל  ׁשּגמר אחר רק ּבאתי ולכן נח, לא ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוגם

ׁשעֹות  ּכּמה עּמי לדּבר המׁשיְך ואז צהרים, ְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָָָארּוחת

ונפ  נֹוראים ּדברים לי וגּלה מנחה, ּתפּלת לאים עד ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָ

זה  את אגּלה ׁשּלא  מאד מאד אֹותי והזהיר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַֹֹֹֹמאד,

את  אסּתיר ׁשּכל�ּכְך והד ּגיׁש, ׁשּבעֹולם. ּבריה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָלׁשּום

ׁשהּוא  מיׁשהּו, ּדעת על יעלה ׁשּלא עּמי, ּׁשּדּבר ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹמה

וכּו'. וכּו' ּׁשּסּפר מה לי וסּפר אּתי, ְְְִִִִִִֵֵֵֶַּדּבר

סג .

והחלטּתי  ערב�ׁשּבת�קדׁש, ׁשּׁשי יֹום הּגיע ּכְך ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּובין

וקניתי  אחד, אף  אצל לאכל הֹולְך לא ׁשאני ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבעצמי

סרּדינים, קפסאֹות וכּמה יין, ּובקּבּוק חּלֹות ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֻלעצמי

ויֹותר  ודגים, וחּלֹות לקּדּוׁש יין הּפחֹות לכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּיהיה

ׁשּבת  ק ּבלת להתּפּלל והלכּתי צריְך, איני ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּזה

ּבׁשם  יהּודי אלי נּגׁש הּתפּלה ואחר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבבית�הּכנסת.

"אּתה  צּוּוי: ּבלׁשֹון לי ואמר הרׁשלר, אברהם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָר'

להתחּמק  רציתי ׁשרק וכּמה אצלי", לאכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתבֹוא

אנׁשים, ּכּמה עֹוד נתקּבצּו ּכְך ּובין יכלּתי, לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹמּמּנּו,

אצלֹו אבא ׁשאני אחד ּכל אֹותי להזמין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹוהתחילּו

קנלסקי  נחמן ר' היה ּוביניהם ׁשּבת, סעּדת ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלאכל

רּוסיׁשער  נחמן ר' (הּנקרא
לז 

התחיל  והּוא ,( ְְְְִִִִֶַַָָ

אכל  ׁשאני ׁשּיּתן הרׁשלר, אברהם ר' עם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהתקֹוטט

ראׁשֹון, ּבּקׁשּתי אני ואמר: רצה, לא והּלה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹאצלֹו,

ולחצּו אנׁשים, עֹוד ּבאּו ּכְך ּובין ּברּבים, התוּכחּו ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָוכְך

לגמרי  אז עצמי את ּבּטלּתי ואני אצלם, לאכל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעלי

לחם לז. רק  לֹו היה  ׁשּלא עד  מאד, עד ּגדֹול עני  היה ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה ּוא

לי להביא ּדאג אֹורח , הייתי  ׁשאני  והי ֹות  ּבׁשּבת, ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשחר 

וח ּלק ּתי מּמּני , ּבּקׁשּו חּלה , אצלי  ּכׁשראּו ה ּקט ּנים וילדיו  ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָח ּלה,

עליהם  רחמּתי  ּכי  ח ּלה, לי  נׁשאר ׁשּלא עד  החּלה, מּכל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלהם

אביהם, ּוכ ׁשּבא וכ ּו', ח ּלה א ֹוכל ואני ׁשחר, לחם אֹוכלים  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהם

אזי ה ּכל, את להם נתּתי  ואני  ח ּלה , מּמּני  ּבּקׁשּו ׁשהם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוראה 

ּבח ּיים  ּפעם  ׁשאף  עצמי , על קּבלּתי  ּומאז וכּו', אֹותם ה ּכה  ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָנתן

אני זה, את לקּים יכֹול ׁשאני  ּוככל ּבריה, ׁשּום אצל אכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

ה ּקד ֹוׁשים  חכמינּו ּׁשאמרּו מה אז אצלי  נתק ּים ּכי  זה , את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמק ּים

צד.) ּולב ּתֹו(חּלין לבנֹו ׁשּלפניהם מּמה  לּתן רּׁשאין הא ֹורחין ואין : ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּומע ׂשה מ ּבעל�ה ּבית, רׁשּות נטלּו אם�ּכן א ּלא ּבעל�ה ּבית, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשל

לה ּניח ל ֹו היה ולא ּבּצרת, ּבׁשני  אֹורחין ׁשל ׁשה  ׁשּזּמן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבאחד 

אחד נטל ּבעל�ה ּבית, ׁשל ּבנֹו ּבא ּבצים, ּכׁשל ׁש אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלפניהם

ּתינֹוק , ׁשל אביו  ּבא  ׁשלי ׁשי , וכן ׁשני , וכן לֹו, ּונתנֹו ח ּלק ֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמהן

ומת, ּבּקרקע  חבט ֹו ּבידֹו, ּוׁשּתים ּבפיו אחד ׁשאֹוחז ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמצאֹו

עלה ה ּוא  אף  ּומתה, ונפלה  לּגג עלתה אּמֹו, ׁשראתה  ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָּכיון

נהרגּו זה ּדבר  על יעקב: ּבן אלעזר  רּבי אמר  ומת. ונפל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹל ּגג

ר ׁשּות  ּבלי  ל ּתן ׁשאס ּור מּזה , רֹואים  מ ּיׂשראל; נפ ׁשֹות ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָג '

עצמי על קּבלּתי  לילדיו , רצח  מּכֹות ׁשּנתן  ּומאחר ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָּבעל �ה ּבית,

אצלֹו. ולאכל  ה ּזּולת אצל  ּפעם אף להתארח  ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלא



צי

ׁשּדרּכֹו ׁשאמר מאחר אְך לביתֹו, ׁשאבֹוא ז"ל, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָיצחק

ּבדעּתי  נסּכם צהרים, ארּוחת לפני ׁשעה לנּוח ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָללכת

צהרים, סעּדת אכל לא אתמֹול ּכי לֹו, אפריע ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻׁשּלא

לאכל  ׁשּגמר אחר רק ּבאתי ולכן נח, לא ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוגם

ׁשעֹות  ּכּמה עּמי לדּבר המׁשיְך ואז צהרים, ְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָָָארּוחת

ונפ  נֹוראים ּדברים לי וגּלה מנחה, ּתפּלת לאים עד ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָ

זה  את אגּלה ׁשּלא  מאד מאד אֹותי והזהיר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַֹֹֹֹמאד,

את  אסּתיר ׁשּכל�ּכְך והד ּגיׁש, ׁשּבעֹולם. ּבריה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָלׁשּום

ׁשהּוא  מיׁשהּו, ּדעת על יעלה ׁשּלא עּמי, ּׁשּדּבר ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹמה

וכּו'. וכּו' ּׁשּסּפר מה לי וסּפר אּתי, ְְְִִִִִִֵֵֵֶַּדּבר

סג .

והחלטּתי  ערב�ׁשּבת�קדׁש, ׁשּׁשי יֹום הּגיע ּכְך ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּובין

וקניתי  אחד, אף  אצל לאכל הֹולְך לא ׁשאני ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבעצמי

סרּדינים, קפסאֹות וכּמה יין, ּובקּבּוק חּלֹות ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֻלעצמי

ויֹותר  ודגים, וחּלֹות לקּדּוׁש יין הּפחֹות לכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּיהיה

ׁשּבת  ק ּבלת להתּפּלל והלכּתי צריְך, איני ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּזה

ּבׁשם  יהּודי אלי נּגׁש הּתפּלה ואחר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבבית�הּכנסת.

"אּתה  צּוּוי: ּבלׁשֹון לי ואמר הרׁשלר, אברהם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָר'

להתחּמק  רציתי ׁשרק וכּמה אצלי", לאכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתבֹוא

אנׁשים, ּכּמה עֹוד נתקּבצּו ּכְך ּובין יכלּתי, לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹמּמּנּו,

אצלֹו אבא ׁשאני אחד ּכל אֹותי להזמין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹוהתחילּו

קנלסקי  נחמן ר' היה ּוביניהם ׁשּבת, סעּדת ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלאכל

רּוסיׁשער  נחמן ר' (הּנקרא
לז 

התחיל  והּוא ,( ְְְְִִִִֶַַָָ

אכל  ׁשאני ׁשּיּתן הרׁשלר, אברהם ר' עם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהתקֹוטט

ראׁשֹון, ּבּקׁשּתי אני ואמר: רצה, לא והּלה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹאצלֹו,

ולחצּו אנׁשים, עֹוד ּבאּו ּכְך ּובין ּברּבים, התוּכחּו ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָוכְך

לגמרי  אז עצמי את ּבּטלּתי ואני אצלם, לאכל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעלי

לחם לז. רק  לֹו היה  ׁשּלא עד  מאד, עד ּגדֹול עני  היה ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה ּוא

לי להביא ּדאג אֹורח , הייתי  ׁשאני  והי ֹות  ּבׁשּבת, ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשחר 

וח ּלק ּתי מּמּני , ּבּקׁשּו חּלה , אצלי  ּכׁשראּו ה ּקט ּנים וילדיו  ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָח ּלה,

עליהם  רחמּתי  ּכי  ח ּלה, לי  נׁשאר ׁשּלא עד  החּלה, מּכל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלהם

אביהם, ּוכ ׁשּבא וכ ּו', ח ּלה א ֹוכל ואני ׁשחר, לחם אֹוכלים  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהם

אזי ה ּכל, את להם נתּתי  ואני  ח ּלה , מּמּני  ּבּקׁשּו ׁשהם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוראה 

ּבח ּיים  ּפעם  ׁשאף  עצמי , על קּבלּתי  ּומאז וכּו', אֹותם ה ּכה  ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָנתן

אני זה, את לקּים יכֹול ׁשאני  ּוככל ּבריה, ׁשּום אצל אכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

ה ּקד ֹוׁשים  חכמינּו ּׁשאמרּו מה אז אצלי  נתק ּים ּכי  זה , את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמק ּים

צד.) ּולב ּתֹו(חּלין לבנֹו ׁשּלפניהם מּמה  לּתן רּׁשאין הא ֹורחין ואין : ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּומע ׂשה מ ּבעל�ה ּבית, רׁשּות נטלּו אם�ּכן א ּלא ּבעל�ה ּבית, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשל

לה ּניח ל ֹו היה ולא ּבּצרת, ּבׁשני  אֹורחין ׁשל ׁשה  ׁשּזּמן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבאחד 

אחד נטל ּבעל�ה ּבית, ׁשל ּבנֹו ּבא ּבצים, ּכׁשל ׁש אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלפניהם

ּתינֹוק , ׁשל אביו  ּבא  ׁשלי ׁשי , וכן ׁשני , וכן לֹו, ּונתנֹו ח ּלק ֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמהן

ומת, ּבּקרקע  חבט ֹו ּבידֹו, ּוׁשּתים ּבפיו אחד ׁשאֹוחז ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמצאֹו

עלה ה ּוא  אף  ּומתה, ונפלה  לּגג עלתה אּמֹו, ׁשראתה  ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָּכיון

נהרגּו זה ּדבר  על יעקב: ּבן אלעזר  רּבי אמר  ומת. ונפל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹל ּגג

ר ׁשּות  ּבלי  ל ּתן ׁשאס ּור מּזה , רֹואים  מ ּיׂשראל; נפ ׁשֹות ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָג '

עצמי על קּבלּתי  לילדיו , רצח  מּכֹות ׁשּנתן  ּומאחר ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָּבעל �ה ּבית,

אצלֹו. ולאכל  ה ּזּולת אצל  ּפעם אף להתארח  ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלא



צי

ּכי  אחד, אף אצל לאכל רציתי ולא יתּברְך, ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאליו

ׁשּבסעּדת  ּביניהם, נסּכם ּולבּסֹוף אכל, מּוכן לי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהיה

ּובׁשּבת  הרׁשלר, אברהם ר' אצל אכל אני ׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹליל

(ׁשּנקרא  קנלסקי נחמן ר' אצל אכל אני ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּצהרים

רּוסיׁשער). נחמן ְִֶַָר'

חּייו, ּבימי עּמֹו הּקֹורֹות ּכל את לי  סּפר ְִִִִֵֵֶַַָָָואז

אנׁשי  אל מקרב היה הּוא ּכי מדהימים, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹּדברים

עם  א ּׁשה ׁשם לֹו והיתה ּברּוסיה, עֹוד ְְְְְִִֵָָָָָׁשלֹומנּו

ה  לּצבא אֹותֹו ולקחּו ּפרצה ילדים, ּכְך ּובין רּוסי, ְְְְִִֵַָָָָָָָָ

לאיזה  הּגיע ּכא ׁשר והּוא ה ּׁשנּיה, העֹולם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמלחמת

לברח  והצליח הּזֹו, ולּצרה לֹו מה התיּׁשב: — ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹּגבּול

יׂשראל  לארץ ּדרְך לא ּבדרְך ׁשהּגיע עד הּגבּול, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּדרְך

וכּו' וכּו'
לח 
. ְְ

אֹותֹו עצמֹו על חזר ראׁשֹון ּביֹום ּכְך ְְְִַַַַַָָואחר

נּגׁש ז"ל יצחק לוי ור' ותיקין, ׁשהתּפּללּתי ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָהּסּפּור,

וכן  אליו, ולבֹוא לחזר אֹותי הזמין ּפעם וׁשּוב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹאלי,

ּגדֹולה  ּבאהבה אּתי ודּבר ימים, ּכּמה ּבמׁשְך ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָעׂשיתי

ּכְך ּובין מנחה, זמן עד הּצהרים מּׁשעֹות ְְְְֳִִִֵַַַַָָָֹמאד,

לחזר, רֹוצה ׁשאני יתּברְך, עּמֹו הרּבה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהתּבֹודדּתי

היה  ּכי מאד , ּגדֹולה הּדעת חליׁשּות לי היתה ְְְֲִִִִַַַָָָָָֹּכי

ס ּפּורים ,לח . הר ּבה  ּבזה  וכּו',וי ׁש ה ּמׁשּפחה  ּכבֹוד מחמת אְך ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

לח ּכימא. ודי ּכל ּום , לר ׁשם אפ ׁשר  ְְְְְִִִֶַַָָֹאי 

ּבקיאים  ׁשהם אנׁשים ּפה אפּגׁש ׁשאני לי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶָֹֹנדמה

ראיתי  ּולבּסֹוף וכּו', ּבעל�ּפה ז"ל רּבנּו ספרי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבכל

מאד. אֹותי החליׁש וזה וכּו', הּכל את יענה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשהּכסף

סד.

לארצֹות�  ּכׁשאחזר ׁשּתכף�ּומּיד ּבדעּתי, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹונסּכם

אנׁשי  ּבין ּגדֹולה התעֹוררּות לעׂשֹות אׁשּתּדל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּברית,

ׁשלֹומנּו אנׁשי ׁשאר אצל וכן ׁשעּורי, ּבאי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָׁשלֹומנּו

לוי  ר' החסיד הרב אל ׁשּיתקּׁשרּו עּמי, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשהתּכּתבּו

ּכי  ּבית, הראׁש עכׁשו הּוא לדעּתי, ּכי ז"ל , ְְְְִִִִִַַַַָָָֹיצחק

חת  ׁשאינֹו ואיְך והּפׁשיטּות הּתמימּות אצלֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָראיתי

וכן  וכּו', עּמי ּדּבר ּגּלי ּובריׁש ּבריה, מּׁשּום ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָּומתירא

לקנֹות  יכ ֹולים לא ּכסף "ׁשעם ׁשּלי: הּׂשפה ּכפי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹּדּבר

האדם  את לפרסם ׁשההכרח אמרּתי, אזי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו",

ׁשל  הּבחינה ׁשלֹומנּו אנׁשי ּבין יהיה ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּזה,

יז) איׁש(ׁשֹופטים ּביׂשראל, מלְך אין ההם "ּבּימים : ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּכל  את לאל, ׁשּתהּלה ויען יעׂשה". ּבעיניו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּיׁשר

רׁשמּתי  ז"ל, יצחק לוי מר' ׁשּׁשמעּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׂשיחֹות

להדּפיס  ּוכׁשהתחלּתי הּכל, את זכרּתי ּכי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹאצלי,

ספר  ּכגֹון: הּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא, ׁשּזּכני ספרים ְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכּמה

את  סּדרּתי הּׂשמחה", "מקֹור וספר אּפים", ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ"ארְך

ואחר�ּכְך ז"ל, מרּבנּו קדם הּזה: ּבּסדר ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּׂשיחֹות



צג

ּכי  אחד, אף אצל לאכל רציתי ולא יתּברְך, ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאליו

ׁשּבסעּדת  ּביניהם, נסּכם ּולבּסֹוף אכל, מּוכן לי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהיה

ּובׁשּבת  הרׁשלר, אברהם ר' אצל אכל אני ׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹליל

(ׁשּנקרא  קנלסקי נחמן ר' אצל אכל אני ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּצהרים

רּוסיׁשער). נחמן ְִֶַָר'

חּייו, ּבימי עּמֹו הּקֹורֹות ּכל את לי  סּפר ְִִִִֵֵֶַַָָָואז

אנׁשי  אל מקרב היה הּוא ּכי מדהימים, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹּדברים

עם  א ּׁשה ׁשם לֹו והיתה ּברּוסיה, עֹוד ְְְְְִִֵָָָָָׁשלֹומנּו

ה  לּצבא אֹותֹו ולקחּו ּפרצה ילדים, ּכְך ּובין רּוסי, ְְְְִִֵַָָָָָָָָ

לאיזה  הּגיע ּכא ׁשר והּוא ה ּׁשנּיה, העֹולם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמלחמת

לברח  והצליח הּזֹו, ולּצרה לֹו מה התיּׁשב: — ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹּגבּול

יׂשראל  לארץ ּדרְך לא ּבדרְך ׁשהּגיע עד הּגבּול, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּדרְך

וכּו' וכּו'
לח 
. ְְ

אֹותֹו עצמֹו על חזר ראׁשֹון ּביֹום ּכְך ְְְִַַַַַָָואחר

נּגׁש ז"ל יצחק לוי ור' ותיקין, ׁשהתּפּללּתי ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָהּסּפּור,

וכן  אליו, ולבֹוא לחזר אֹותי הזמין ּפעם וׁשּוב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹאלי,

ּגדֹולה  ּבאהבה אּתי ודּבר ימים, ּכּמה ּבמׁשְך ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָעׂשיתי

ּכְך ּובין מנחה, זמן עד הּצהרים מּׁשעֹות ְְְְֳִִִֵַַַַָָָֹמאד,

לחזר, רֹוצה ׁשאני יתּברְך, עּמֹו הרּבה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהתּבֹודדּתי

היה  ּכי מאד , ּגדֹולה הּדעת חליׁשּות לי היתה ְְְֲִִִִַַַָָָָָֹּכי

ס ּפּורים ,לח . הר ּבה  ּבזה  וכּו',וי ׁש ה ּמׁשּפחה  ּכבֹוד מחמת אְך ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

לח ּכימא. ודי ּכל ּום , לר ׁשם אפ ׁשר  ְְְְְִִִֶַַָָֹאי 

ּבקיאים  ׁשהם אנׁשים ּפה אפּגׁש ׁשאני לי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶָֹֹנדמה

ראיתי  ּולבּסֹוף וכּו', ּבעל�ּפה ז"ל רּבנּו ספרי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבכל

מאד. אֹותי החליׁש וזה וכּו', הּכל את יענה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשהּכסף

סד.

לארצֹות�  ּכׁשאחזר ׁשּתכף�ּומּיד ּבדעּתי, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹונסּכם

אנׁשי  ּבין ּגדֹולה התעֹוררּות לעׂשֹות אׁשּתּדל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּברית,

ׁשלֹומנּו אנׁשי ׁשאר אצל וכן ׁשעּורי, ּבאי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָׁשלֹומנּו

לוי  ר' החסיד הרב אל ׁשּיתקּׁשרּו עּמי, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשהתּכּתבּו

ּכי  ּבית, הראׁש עכׁשו הּוא לדעּתי, ּכי ז"ל , ְְְְִִִִִַַַַָָָֹיצחק

חת  ׁשאינֹו ואיְך והּפׁשיטּות הּתמימּות אצלֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָראיתי

וכן  וכּו', עּמי ּדּבר ּגּלי ּובריׁש ּבריה, מּׁשּום ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָּומתירא

לקנֹות  יכ ֹולים לא ּכסף "ׁשעם ׁשּלי: הּׂשפה ּכפי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹּדּבר

האדם  את לפרסם ׁשההכרח אמרּתי, אזי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו",

ׁשל  הּבחינה ׁשלֹומנּו אנׁשי ּבין יהיה ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּזה,

יז) איׁש(ׁשֹופטים ּביׂשראל, מלְך אין ההם "ּבּימים : ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּכל  את לאל, ׁשּתהּלה ויען יעׂשה". ּבעיניו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּיׁשר

רׁשמּתי  ז"ל, יצחק לוי מר' ׁשּׁשמעּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׂשיחֹות

להדּפיס  ּוכׁשהתחלּתי הּכל, את זכרּתי ּכי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹאצלי,

ספר  ּכגֹון: הּקדֹוׁש�ּברּוְך�הּוא, ׁשּזּכני ספרים ְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכּמה

את  סּדרּתי הּׂשמחה", "מקֹור וספר אּפים", ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ"ארְך

ואחר�ּכְך ז"ל, מרּבנּו קדם הּזה: ּבּסדר ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּׂשיחֹות



צד

טּולט  נחמן מר' ואחר�ּכְך ז"ל, ׁשינער מּמֹוהרנ"ּת ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָ

מר' ואחר�ּכְך ז"ל, אברהם ר' מּבנֹו ואחר�ּכְך ְְְְִֵַַַַַַַָָָָז"ל,

אנׁשי  ּבין הּסדר ׁשּכְך להֹורֹות ז"ל, יצחק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלוי

הּספר  את ׁשהדּפסּתי ּבׁשעה ּובפרט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשלֹומנּו,

"אילן  ספר ּגם לבּסֹוף אספּתי הּזמן", ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָ"ׁשמירת

הּנ"ל, הּסדר ּכפי סּפּורים קצת רק  ׁשהם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהחּיים",

מאד  עלי ההתנּגדּות התחילה ׁשאז
לט 

לא  ואני , ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹ

חנן  הּקדֹוׁש�ּברּוְך� הּוא ּכי אחד, אף אל לב ְִִֵֶֶַַַַָָָָׂשמּתי

מּׁשּום  התּפעלּתי ולא ּדקדּׁשה, עּזּות עם ְְְְִִִִִִַַַָֹֻאֹותי

ׁשּכתבּתי  ּומכּתב מכּתב ּכל ואדרּבה ׁשּבע ֹולם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָּבריה

ׁשלֹומנּו, אנׁשי ׁשל והאברכים הּבחּורים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָלתלמידי,

ׁשרק  אחר�ּכְך, יׂשראל ּבארץ ׁשּגרּו לאּלּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובפרט

נמצא  ז"ל רּבנּו אֹור ּכי ז"ל, יצחק לוי ר' אל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָילכּו

הבנּתי  ּכי  סביבֹו, ּגדֹולה ּתעמּולה ועׂשיתי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָאצלֹו,

אחדלט . ׁשּכל  ׁשלֹומנּו, אנׁשי  אצל ּכּתֹות וכ ּמה ּכּמה הי ּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכי 

אברהם  ר' ּתלמידי  ּכגֹון: אחר , ּבענין ה ּסדר את ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָע ׂשה 

מהרב ק ּבל וה ּוא  ּבית, הראׁש ׁשה ּוא  ּכתבּו, ז"ל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשטרינהארץ 

ה ּוא  הּסדר ולכן ז"ל , מּמֹוהרנ"ּת ק ּבל ׁשהּוא ז"ל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּטׁשעהרין

וכּו', וכּו' אחרת  ּבצּורה הּסדר את ׁשע ׂשּו הר ּבה  הי ּו וכן ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכְך.

ּבבית�ה ּכנסת, הּגּבאי  היה  ז"ל, יצחק  לוי ׁשר ' מאחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָולכן

ׁשהתנּגד ּגם ּומה  ועז, ּבתקף  ּבית�ה ּכנסת הנהגת את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹוהחזיק 

ׁשּצריכים  החזיק  הּוא ּכי  ּבמרֹון, ה ּׁשנה  ּבראׁש ה ּקּבּוץ  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹעל

נגּדי יצאּו זה  על �ידי � ה ּׁשנה, ּבראׁש ּבירּוׁשלים רק  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהת ּפּלל

ּכי עסק , מּמּנּו ע ֹוׂשה אני  לּמה  מאד, מאד ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּבהתנּגדּות

וכּו'. ׂשֹונאים המ ֹון ל ֹו ְְֲִָהי ּו

ׁשּכּלם  אחד, אדם להיֹות מכרח הּפחֹות ְְְִֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשּלכל

עליו  ויסּתּכלּו אֹותֹו יכּבדּו
מ 
. ְְְְְִַַָָ

ּבחּורים  המֹון אליו להתקרב התחילּו ְְְְֲִִִִֵֵַָָָוכְך

עּמהם  ׁשעּור ׁשּיעׂשה עליו ׁשּלחצּו עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואברכים,

הּמפרסם  הּׁשעּור התחיל ּומאז ז"ל, רּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻּבספרי

עד  מעמד ׁשהחזיק ּבּצהרים, חמיׁשי יֹום ּבכל ְְֲֲֳִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּלֹו

אחד  מכּתב היה לא ּומּמׁש להסּתּלקּותֹו, ְְְְִִֶַַָָָָָָֹסמּוְך

ותעמּולה  ּגדֹולה ּבהתעֹוררּות אז ּכתבּתי ְְְְְְֲִִֶַַָָָָֹׁשּלא

ז"ל  רּבנּו מּדעת לדעת ׁשרֹוצה מי ׁשּכל ֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָעצּומה,

וזה  ז"ל, יצחק לוי ר' סביב רק ׁשּיס ּתֹובב ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָאמּתית,

הּמחלקת. עלי עֹורר ְְֲֵֶַַַַָֹּבעצמֹו

סה.

רּבנּו מּצּיּון ׁשחזרּתי מאז עלי ּׁשעבר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּנה

יצחק  לוי ר' אצל הראׁשֹונה ּבּפעם ּומּבּקּורי ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָז"ל

הׁשּתּניתי  ּכי ּכלל, ּבכתב להסּביר אפׁשר אי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָז"ל,

אחר  ּובפרט וכּו', הּקצה אל הּקצה מן ויֹותר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיֹותר

וכּו', מאד נפלאים ּדברים אצלֹו ּׁשּׁשמעּתי ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹמה

ּבצּורה  יֹותר עֹוד הׁשּתּנתה התקרבּותי ּכל ְְְְְְִִִִֵַָָָָָּובכלל

מנהיגמ. אחד אדם ׁשאין ּבמק ֹום א ׁשר מּצּדיקים, יד ּוע  ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכי 

מנהיג. הּסמ"ְך�מ"ם נעׂשה ׁשם ְְֲִֵֶַַַָָָוכּו',



צה

טּולט  נחמן מר' ואחר�ּכְך ז"ל, ׁשינער מּמֹוהרנ"ּת ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָ

מר' ואחר�ּכְך ז"ל, אברהם ר' מּבנֹו ואחר�ּכְך ְְְְִֵַַַַַַַָָָָז"ל,

אנׁשי  ּבין הּסדר ׁשּכְך להֹורֹות ז"ל, יצחק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלוי

הּספר  את ׁשהדּפסּתי ּבׁשעה ּובפרט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשלֹומנּו,

"אילן  ספר ּגם לבּסֹוף אספּתי הּזמן", ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָ"ׁשמירת

הּנ"ל, הּסדר ּכפי סּפּורים קצת רק  ׁשהם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהחּיים",

מאד  עלי ההתנּגדּות התחילה ׁשאז
לט 

לא  ואני , ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹ

חנן  הּקדֹוׁש�ּברּוְך� הּוא ּכי אחד, אף אל לב ְִִֵֶֶַַַַָָָָׂשמּתי

מּׁשּום  התּפעלּתי ולא ּדקדּׁשה, עּזּות עם ְְְְִִִִִִַַַָֹֻאֹותי

ׁשּכתבּתי  ּומכּתב מכּתב ּכל ואדרּבה ׁשּבע ֹולם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָּבריה

ׁשלֹומנּו, אנׁשי ׁשל והאברכים הּבחּורים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָלתלמידי,

ׁשרק  אחר�ּכְך, יׂשראל ּבארץ ׁשּגרּו לאּלּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובפרט

נמצא  ז"ל רּבנּו אֹור ּכי ז"ל, יצחק לוי ר' אל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָילכּו

הבנּתי  ּכי  סביבֹו, ּגדֹולה ּתעמּולה ועׂשיתי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָאצלֹו,

אחדלט . ׁשּכל  ׁשלֹומנּו, אנׁשי  אצל ּכּתֹות וכ ּמה ּכּמה הי ּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכי 

אברהם  ר' ּתלמידי  ּכגֹון: אחר , ּבענין ה ּסדר את ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָע ׂשה 

מהרב ק ּבל וה ּוא  ּבית, הראׁש ׁשה ּוא  ּכתבּו, ז"ל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשטרינהארץ 

ה ּוא  הּסדר ולכן ז"ל , מּמֹוהרנ"ּת ק ּבל ׁשהּוא ז"ל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּטׁשעהרין

וכּו', וכּו' אחרת  ּבצּורה הּסדר את ׁשע ׂשּו הר ּבה  הי ּו וכן ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכְך.

ּבבית�ה ּכנסת, הּגּבאי  היה  ז"ל, יצחק  לוי ׁשר ' מאחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָולכן

ׁשהתנּגד ּגם ּומה  ועז, ּבתקף  ּבית�ה ּכנסת הנהגת את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹוהחזיק 

ׁשּצריכים  החזיק  הּוא ּכי  ּבמרֹון, ה ּׁשנה  ּבראׁש ה ּקּבּוץ  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹעל

נגּדי יצאּו זה  על �ידי � ה ּׁשנה, ּבראׁש ּבירּוׁשלים רק  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהת ּפּלל

ּכי עסק , מּמּנּו ע ֹוׂשה אני  לּמה  מאד, מאד ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּבהתנּגדּות

וכּו'. ׂשֹונאים המ ֹון ל ֹו ְְֲִָהי ּו

ׁשּכּלם  אחד, אדם להיֹות מכרח הּפחֹות ְְְִֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשּלכל

עליו  ויסּתּכלּו אֹותֹו יכּבדּו
מ 
. ְְְְְִַַָָ

ּבחּורים  המֹון אליו להתקרב התחילּו ְְְְֲִִִִֵֵַָָָוכְך

עּמהם  ׁשעּור ׁשּיעׂשה עליו ׁשּלחצּו עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואברכים,

הּמפרסם  הּׁשעּור התחיל ּומאז ז"ל, רּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻּבספרי

עד  מעמד ׁשהחזיק ּבּצהרים, חמיׁשי יֹום ּבכל ְְֲֲֳִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּלֹו

אחד  מכּתב היה לא ּומּמׁש להסּתּלקּותֹו, ְְְְִִֶַַָָָָָָֹסמּוְך

ותעמּולה  ּגדֹולה ּבהתעֹוררּות אז ּכתבּתי ְְְְְְֲִִֶַַָָָָֹׁשּלא

ז"ל  רּבנּו מּדעת לדעת ׁשרֹוצה מי ׁשּכל ֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָעצּומה,

וזה  ז"ל, יצחק לוי ר' סביב רק ׁשּיס ּתֹובב ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָאמּתית,

הּמחלקת. עלי עֹורר ְְֲֵֶַַַַָֹּבעצמֹו

סה.

רּבנּו מּצּיּון ׁשחזרּתי מאז עלי ּׁשעבר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּנה

יצחק  לוי ר' אצל הראׁשֹונה ּבּפעם ּומּבּקּורי ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָז"ל

הׁשּתּניתי  ּכי ּכלל, ּבכתב להסּביר אפׁשר אי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָז"ל,

אחר  ּובפרט וכּו', הּקצה אל הּקצה מן ויֹותר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיֹותר

וכּו', מאד נפלאים ּדברים אצלֹו ּׁשּׁשמעּתי ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹמה

ּבצּורה  יֹותר עֹוד הׁשּתּנתה התקרבּותי ּכל ְְְְְְִִִִֵַָָָָָּובכלל

מנהיגמ. אחד אדם ׁשאין ּבמק ֹום א ׁשר מּצּדיקים, יד ּוע  ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכי 

מנהיג. הּסמ"ְך�מ"ם נעׂשה ׁשם ְְֲִֵֶַַַָָָוכּו',



צו

ז"ל אחרת  רּבנּו ּבספרי התמדּתי ׁשּכבר אף לגמרי, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

רּבנּו ספרי ּכל על�ּפי ׁשג ּור והיה ׁשנים, עׂשר ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

ׁשבּוע  אֹותֹו ׁשּׁשּמׁשּתי הּׁשּמּוׁש זאת ּכל עם ְִִִִֶַַַַָָֹז"ל,

ּגם  ּומה חּיי, ימי ּכל על עבּורי מסּפיק היה ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאחד,

ׁשלֹומנּו אנׁשי על ההסּתּכלּות ּכל אצלי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּנׁשּתּנתה

והבנ  נחמן וכּו', ּבר' אברהם ׁשר' מה ּבׁשלמּות ּתי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּכתב: אין ז"ל ׁשלֹומנּו, מאנׁשי ּברּבם ּבקיאּותי "ּכפי ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֻ

זצוק"ל" מֹוהר "ן והּצפּון הּגנּוז מא ֹור לידע הּזכּיה .להם ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

חדׁשים. ספרים לכּתב התחלּתי ְְְְֲִִִִִֵַָָָֹּומאז

סו.

"ארְך ספר היה  ׁשּכתבּתי הראׁשֹון ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּספר

אּפים"
מא 

אז  ּכי מאד , ּגדֹול ּפלא  היה ה ּזה והּספר , ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ז"ל  רּבנּו ּדעת את ּולפרסם לגּלֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַּכׁשהתחלּתי

עליהם  התחילה הּנעּורים, ּבני המֹון והתקרבּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּבעֹולם,

ּכל  על אֹורב הּסמ"ְך�מ"ם ּכי מאד, ּגדֹולה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמחלקת

ז"ל, ר ּבנּו אל מקרב להיֹות זֹוכה אׁשר ואחד ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאחד

האברכים, על והן הּבחּורים על הן הּמחלקת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוהיתה

ואברכים מא . לבח ּורים  י ֹום ּכל ּכֹותב  ׁשהייתי הּמכ ּתבים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּלבד

"אׁשר ׁשּו"ת אחר �ּכְך ׁשּנקרא  ׁשאל ֹותיהם, על  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּתׁשּובֹות

ַַַּבּנחל ".

להסּביר  ּגדֹול אחד מאמר אכּתב ׁשאני ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹואמרּתי

העֹולם  ּבזה ׁשּצריכים ואיְך ז"ל, רּבנּו ּדעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאת

ּכל  על ּׁשעֹובר מה ּכל את לסּבל סבלנּות ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהמֹון

וכן  ז"ל, רּבנּו ּבספרי רק מֹוצאים וזה ואחד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחד

להתאּזר  צריכים ז"ל רּבנּו אל ׁשּמקרבים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאּלּו

ההתנּגדּות  על לב לׂשים ולא מאד, ּגדֹולה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹּבסבלנּות

ּומהּמאמר  וכּו', וכּו' ולׁשּתק לּדם רק  עליהם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיׁש

להדּפיסֹו ׁשהחלטּתי עד ׁשלם, ספר נעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּזה

מדּבר  ּכי אּפים", "ארְך ּוקראתיו מיחד, ספר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּבתֹור

ּבכל  לעצמֹו לקנֹות צריְך ׁשאדם סבלנּות, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמענין

הּמּובנים 
מב 

מיני  מּכל מדּבר  ׁשהּספר מחמת והּנה . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

מּסבלנּות  הן ּבׁשלֹום�ּבית, מּסבלנּות הן ְְְְִִִִִֵֵַַַָָנֹוׂשאים,

ירידֹות  מיני מּכל והן עליו, ּׁשעֹובר מה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָמעצמֹו

מּמחלקת  והן אדם, ּבני על ׁשעֹוברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּונפילֹות

מאז  אצלי נתקּים מּמׁש ּומּבחּוץ, מּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָוהתנּגדּות

לייכטער  ה'הענג ׁשל מהּסּפּור סּפר ז"ל ּׁשרּבנּו מה
מג 

ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

זהמב. את  לכ ּתב ׁשהתחל ּתי  ּפלא, ּדבר קרה  ה ּזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּוב ּספר

והמׁשכ ּתי אז, יׁשנּתי  ׁשּלא ׁשלם לילה  ואחר�ּכְך ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבּיֹום,

ונזּכר ּתי וי ֹום , ולילה  י ֹום ּבמׁשְך ׁשּגמר ּתי  עד  ה ּיֹום, ּכל ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר�ּכְך

י ֹום  ער ׁשּיהיה  ז"ל, למֹוהרנ"ּת ּתּקּון  ּפעם ז"ל רּבנּו ּׁשּנתן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָמה 

מהיר ּות  ׁשּמרב  אצלי , ּגם  נתק ּים  וזה  ּברציפ ּות, ויֹום ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹולילה 

אחד . ּבהמׁשְך זה את ּכתב ּתי  אזי ה ּספר , את לגמר  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּותׁשּוקה 

ימים מג . אחרֹות ּבמדינֹות והיה  מאביו , הל ְך אחד ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמע ׂשה,

ּבעצמֹו והתּפאר  לאביו , ּבא ולזמן  אחרים, אצל  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָרּבים



צז

ז"ל אחרת  רּבנּו ּבספרי התמדּתי ׁשּכבר אף לגמרי, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

רּבנּו ספרי ּכל על�ּפי ׁשג ּור והיה ׁשנים, עׂשר ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

ׁשבּוע  אֹותֹו ׁשּׁשּמׁשּתי הּׁשּמּוׁש זאת ּכל עם ְִִִִֶַַַַָָֹז"ל,

ּגם  ּומה חּיי, ימי ּכל על עבּורי מסּפיק היה ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאחד,

ׁשלֹומנּו אנׁשי על ההסּתּכלּות ּכל אצלי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּנׁשּתּנתה

והבנ  נחמן וכּו', ּבר' אברהם ׁשר' מה ּבׁשלמּות ּתי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּכתב: אין ז"ל ׁשלֹומנּו, מאנׁשי ּברּבם ּבקיאּותי "ּכפי ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֻ

זצוק"ל" מֹוהר "ן והּצפּון הּגנּוז מא ֹור לידע הּזכּיה .להם ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

חדׁשים. ספרים לכּתב התחלּתי ְְְְֲִִִִִֵַָָָֹּומאז

סו.

"ארְך ספר היה  ׁשּכתבּתי הראׁשֹון ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּספר

אּפים"
מא 

אז  ּכי מאד , ּגדֹול ּפלא  היה ה ּזה והּספר , ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ז"ל  רּבנּו ּדעת את ּולפרסם לגּלֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַּכׁשהתחלּתי

עליהם  התחילה הּנעּורים, ּבני המֹון והתקרבּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּבעֹולם,

ּכל  על אֹורב הּסמ"ְך�מ"ם ּכי מאד, ּגדֹולה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמחלקת

ז"ל, ר ּבנּו אל מקרב להיֹות זֹוכה אׁשר ואחד ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאחד

האברכים, על והן הּבחּורים על הן הּמחלקת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוהיתה

ואברכים מא . לבח ּורים  י ֹום ּכל ּכֹותב  ׁשהייתי הּמכ ּתבים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּלבד

"אׁשר ׁשּו"ת אחר �ּכְך ׁשּנקרא  ׁשאל ֹותיהם, על  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּתׁשּובֹות

ַַַּבּנחל ".

להסּביר  ּגדֹול אחד מאמר אכּתב ׁשאני ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹואמרּתי

העֹולם  ּבזה ׁשּצריכים ואיְך ז"ל, רּבנּו ּדעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאת

ּכל  על ּׁשעֹובר מה ּכל את לסּבל סבלנּות ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהמֹון

וכן  ז"ל, רּבנּו ּבספרי רק מֹוצאים וזה ואחד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחד

להתאּזר  צריכים ז"ל רּבנּו אל ׁשּמקרבים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאּלּו

ההתנּגדּות  על לב לׂשים ולא מאד, ּגדֹולה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹּבסבלנּות

ּומהּמאמר  וכּו', וכּו' ולׁשּתק לּדם רק  עליהם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיׁש

להדּפיסֹו ׁשהחלטּתי עד ׁשלם, ספר נעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּזה

מדּבר  ּכי אּפים", "ארְך ּוקראתיו מיחד, ספר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּבתֹור

ּבכל  לעצמֹו לקנֹות צריְך ׁשאדם סבלנּות, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמענין

הּמּובנים 
מב 

מיני  מּכל מדּבר  ׁשהּספר מחמת והּנה . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

מּסבלנּות  הן ּבׁשלֹום�ּבית, מּסבלנּות הן ְְְְִִִִִֵֵַַַָָנֹוׂשאים,

ירידֹות  מיני מּכל והן עליו, ּׁשעֹובר מה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָמעצמֹו

מּמחלקת  והן אדם, ּבני על ׁשעֹוברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּונפילֹות

מאז  אצלי נתקּים מּמׁש ּומּבחּוץ, מּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָוהתנּגדּות

לייכטער  ה'הענג ׁשל מהּסּפּור סּפר ז"ל ּׁשרּבנּו מה
מג 

ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

זהמב. את  לכ ּתב ׁשהתחל ּתי  ּפלא, ּדבר קרה  ה ּזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּוב ּספר

והמׁשכ ּתי אז, יׁשנּתי  ׁשּלא ׁשלם לילה  ואחר�ּכְך ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבּיֹום,

ונזּכר ּתי וי ֹום , ולילה  י ֹום ּבמׁשְך ׁשּגמר ּתי  עד  ה ּיֹום, ּכל ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר�ּכְך

י ֹום  ער ׁשּיהיה  ז"ל, למֹוהרנ"ּת ּתּקּון  ּפעם ז"ל רּבנּו ּׁשּנתן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָמה 

מהיר ּות  ׁשּמרב  אצלי , ּגם  נתק ּים  וזה  ּברציפ ּות, ויֹום ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹולילה 

אחד . ּבהמׁשְך זה את ּכתב ּתי  אזי ה ּספר , את לגמר  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּותׁשּוקה 

ימים מג . אחרֹות ּבמדינֹות והיה  מאביו , הל ְך אחד ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמע ׂשה,

ּבעצמֹו והתּפאר  לאביו , ּבא ולזמן  אחרים, אצל  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָרּבים



צח

אחד  ּכל ּכי סּפּורי�מעׂשּיֹות), ּבסֹוף מאנׁשי (הּמּובא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבתֹוְך חסרֹונֹו את ׁשּמצא ׁשּלי, הּמתנּגדים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשלֹומנּו

לּמה  מאד, ּגדֹול רעׁש לעׂשֹות התחיל ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹהּספר,

אחד  ּכל ּפלא, ּגּבי על ּופלא ּבספרי, אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּפרסמּתי

הּזה, ּבּספר ׁשּכתּוב אחר מסּים ּדבר על ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻחלק

ׁשּזה  אמת הן ּכזה"?! ּדבר ּכֹותבים "איְך ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָּכאֹומר:

ּכמעט  אמרּו וזה מּסבלנּות, ׁשּמדּבר מאד יפה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹספר

ּגד ֹולה : אּמנּות ׁשם (ׁשּקֹורין ׁשּלמד ה ּתלּויה  מנֹורה  לע ׂשֹות ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֻ

וה ּוא  ה ּזה , אּמנּיֹות ּבעלי  ּכל להתאּסף וצּוה  לייכטער), ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהענג

ּכל וקּבץ אביו , ע ׂשה  וכן הא ּמנּות, ּבזה  חכמתֹו להם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻיראה 

הּימים  ּבכל ּׁשּפעל  מה  ה ּבן ּגדּלת לראֹות הּזאת א ּמנּיֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻֻֻה ּבעלי

ׁשע ׂשה , אחת מנֹורה ה ֹוציא והּבן אחרים, ּביד ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאּלּו,

מאּתם, ּובּקׁש אצלם, הלְך ואביו  ּכּלם, ּבעיני  מאד  מג ּנה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻֻוהיתה

מגּנה ׁשהיא האמת , ל ֹו לה ֹודיע  והכרח ּו האמת, לֹו ְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֻֻׁשּיג ּלּו

ל ֹו וה ֹודיע א ּמנּותי , חכמת ראיתם הלא התּפאר: וה ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻמאד .

א ּדרּבה ! ה ּבן: לֹו ה ׁשיב  ּכּלם, ּבעיני  יפה נראה ׁשּלא  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאביו ,

ּבזאת  ּכי  חסרֹונם, לכ ּלם הראיתי ּכי  ּגדּלתי, הראיתי  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻֻּבזה 

אּמנּות  מה ּבעלי  אחד  ּכל  ׁשל  החסרֹונֹות נמצאים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻה ּמנֹורה 

אבל זֹו, חתיכה  מגּנה זה  ׁשאצל ּתראה  הלא ּכאן. ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻה ּנמצאים

זאת  אדר ּבה , להפ ְך אחר  ואצל מאד , אצלֹו יפה  אחרת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹחתיכה 

ּבעיניו , ונפלאה יפה  היא  חבר ֹו, אצל  מגּנה  ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהחתיכה 

זה ּבעיני  ּׁשרע  מה  ּכּלם, אצל וכן מגּנה, החתיכה  זאת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻרק 

מחסרֹונֹות  זאת  מנֹורה  וע ׂשיתי להפ ְך, וכן חבר ֹו, ּבעיני  יפה  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹהיא

אחד לכל וי ׁש ׁשלמּות , להם ׁשאין לכּלם להראֹות ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלבּדם,

אבל חבר ֹו, ּבעיני  ח ּסרֹון ה ּוא ּבעיניו , ּׁשּיפה  מה ּכי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָח ּסרֹון,

ּכת ּקּונֹו. לע ׂשֹות יכֹול  אני  ְֱֲֲִִֶֶַָּבאמת

וצעק: אחת, נקּדה על נתּפס אחד ּכל אבל ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֻֻּכּלם,

ּכזה"?! ּדבר ּכֹותבים ְִֵֶָָָ"איְך

עד  הּגדֹולה, הּמחלקת עלי התחילה ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּומאז

ּדיקא  התחילה והּמחלקת נגּדי, ּכּלם את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשהסיתּו

אּפים" "ארְך מהּספר
מד 

נתקרבּו ׁשלמים וכן רּבים ּכי , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּגם  ּומה זה, ספר על�ידי ז"ל, רּבנּו ּדעת ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַאל

אּלּו ׁשאפּלּו ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ּכל�ּכְך ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּנתּפּׁשט

ּדעּתם  את ׁשּנּו ז"ל, רּבנּו ּדבר על ׁשחלקּו
מה 
. ְְְִֵֶֶַַַַַָָ

ׁשנים מד. ארּבע א ֹו ׁשל ׁש ׁשּבמׁשְך ה ּפלאֹות, ׁשּבכל  ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהּפלא 

לא  זה  ׁשּדבר  מהד ּורֹות, מ ּׁשבעים  ּבלמעלה  ה ּספר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹנדּפס 

הרּבה ּבכל�ּכְך ספר  ידּפס  מח ּבר  ׁשּבחּיי  ּבע ֹולם, עֹוד  ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה 

עתקים, אלפים חמׁשת הדּפס ּתי הראׁשֹונה ּפעם ְְֲֲֲֳִִִִִֵֶַַַַָָָָמהדּור ֹות,

ה ּׁשנּיה ּבפעם ּפעם, ע ֹוד והדּפס ּתי הּכל, הל ְך חד ׁש ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָֹֹּובתֹוְך

ּדבר ּתעׂשּו אל אלי , התח ּנן (ׁשהּמד ּפיס  עתקים אלף ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָע ׂשרים

ּכל �ּכְך ּכּמּות  יקנה  מי ּכי ּגד ֹול, חֹוב  ּבעל ּתּׁשאר ּו אּתם ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכזה,

עׂשרים  ׁשּיהיה  התע ּקׁשּתי רק  עליו , הס ּתּכל ּתי  לא ואני  ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹאּדירה,

מאז  וכן קצר, ּבזמן ונתּפּׁשט  הלְך זה וגם  עתקים), ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאלף

ּבפ ֹורמטים מהדּורֹות מיני  ּבכל זה  את ּוגד ֹולים,הד ּפיס ּו קט ּנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

יצא  ּוכבר  ּפרקים, מ ּזה וע ׂשּו ּבנק ּדֹות, זה  את ׁשּנּקד ּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻעד 

זה את והדּפיס  ה ּספר , את ּתפס  אחד  ּכל  ּכי  ׁשליטתי , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּכלל

הראׁשֹון  ה ּגרעין היה וזה  מאד, מאד ּבע ֹולם ונתּפּׁשט  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּכרצ ֹונֹו,

היה לא ׁשעדין ּכזֹו ּבצּורה ּבע ֹולם, ז"ל רּבנּו אֹור  ּפרס ּום ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

עלי קם ׁשה ּסמ"ְך�מ"ם ּבחּנם לא ולכן ה ּדֹור ֹות , ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבמׁשְך

זה . ספר על �ידי  ְְֵֵֶֶַַָּדיקא

ההיא.מה . ּבּתק ּופה ׁשהי ּו ׁשלֹומנּו אנׁשי  לכל יד ּוע זה  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָודבר 
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אחד  ּכל ּכי סּפּורי�מעׂשּיֹות), ּבסֹוף מאנׁשי (הּמּובא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבתֹוְך חסרֹונֹו את ׁשּמצא ׁשּלי, הּמתנּגדים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשלֹומנּו

לּמה  מאד, ּגדֹול רעׁש לעׂשֹות התחיל ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹהּספר,

אחד  ּכל ּפלא, ּגּבי על ּופלא ּבספרי, אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּפרסמּתי

הּזה, ּבּספר ׁשּכתּוב אחר מסּים ּדבר על ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻחלק

ׁשּזה  אמת הן ּכזה"?! ּדבר ּכֹותבים "איְך ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָּכאֹומר:

ּכמעט  אמרּו וזה מּסבלנּות, ׁשּמדּבר מאד יפה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹספר

ּגד ֹולה : אּמנּות ׁשם (ׁשּקֹורין ׁשּלמד ה ּתלּויה  מנֹורה  לע ׂשֹות ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֻ

וה ּוא  ה ּזה , אּמנּיֹות ּבעלי  ּכל להתאּסף וצּוה  לייכטער), ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהענג

ּכל וקּבץ אביו , ע ׂשה  וכן הא ּמנּות, ּבזה  חכמתֹו להם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻיראה 

הּימים  ּבכל ּׁשּפעל  מה  ה ּבן ּגדּלת לראֹות הּזאת א ּמנּיֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻֻֻה ּבעלי

ׁשע ׂשה , אחת מנֹורה ה ֹוציא והּבן אחרים, ּביד ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאּלּו,

מאּתם, ּובּקׁש אצלם, הלְך ואביו  ּכּלם, ּבעיני  מאד  מג ּנה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻֻוהיתה

מגּנה ׁשהיא האמת , ל ֹו לה ֹודיע  והכרח ּו האמת, לֹו ְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֻֻׁשּיג ּלּו

ל ֹו וה ֹודיע א ּמנּותי , חכמת ראיתם הלא התּפאר: וה ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻמאד .

א ּדרּבה ! ה ּבן: לֹו ה ׁשיב  ּכּלם, ּבעיני  יפה נראה ׁשּלא  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאביו ,

ּבזאת  ּכי  חסרֹונם, לכ ּלם הראיתי ּכי  ּגדּלתי, הראיתי  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻֻּבזה 

אּמנּות  מה ּבעלי  אחד  ּכל  ׁשל  החסרֹונֹות נמצאים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻה ּמנֹורה 

אבל זֹו, חתיכה  מגּנה זה  ׁשאצל ּתראה  הלא ּכאן. ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻה ּנמצאים

זאת  אדר ּבה , להפ ְך אחר  ואצל מאד , אצלֹו יפה  אחרת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹחתיכה 

ּבעיניו , ונפלאה יפה  היא  חבר ֹו, אצל  מגּנה  ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהחתיכה 

זה ּבעיני  ּׁשרע  מה  ּכּלם, אצל וכן מגּנה, החתיכה  זאת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻרק 

מחסרֹונֹות  זאת  מנֹורה  וע ׂשיתי להפ ְך, וכן חבר ֹו, ּבעיני  יפה  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹהיא

אחד לכל וי ׁש ׁשלמּות , להם ׁשאין לכּלם להראֹות ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלבּדם,

אבל חבר ֹו, ּבעיני  ח ּסרֹון ה ּוא ּבעיניו , ּׁשּיפה  מה ּכי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָח ּסרֹון,

ּכת ּקּונֹו. לע ׂשֹות יכֹול  אני  ְֱֲֲִִֶֶַָּבאמת

וצעק: אחת, נקּדה על נתּפס אחד ּכל אבל ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֻֻּכּלם,

ּכזה"?! ּדבר ּכֹותבים ְִֵֶָָָ"איְך

עד  הּגדֹולה, הּמחלקת עלי התחילה ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּומאז

ּדיקא  התחילה והּמחלקת נגּדי, ּכּלם את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשהסיתּו

אּפים" "ארְך מהּספר
מד 

נתקרבּו ׁשלמים וכן רּבים ּכי , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּגם  ּומה זה, ספר על�ידי ז"ל, רּבנּו ּדעת ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַאל

אּלּו ׁשאפּלּו ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ּכל�ּכְך ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּנתּפּׁשט

ּדעּתם  את ׁשּנּו ז"ל, רּבנּו ּדבר על ׁשחלקּו
מה 
. ְְְִֵֶֶַַַַַָָ

ׁשנים מד. ארּבע א ֹו ׁשל ׁש ׁשּבמׁשְך ה ּפלאֹות, ׁשּבכל  ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהּפלא 

לא  זה  ׁשּדבר  מהד ּורֹות, מ ּׁשבעים  ּבלמעלה  ה ּספר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹנדּפס 

הרּבה ּבכל�ּכְך ספר  ידּפס  מח ּבר  ׁשּבחּיי  ּבע ֹולם, עֹוד  ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה 

עתקים, אלפים חמׁשת הדּפס ּתי הראׁשֹונה ּפעם ְְֲֲֲֳִִִִִֵֶַַַַָָָָמהדּור ֹות,

ה ּׁשנּיה ּבפעם ּפעם, ע ֹוד והדּפס ּתי הּכל, הל ְך חד ׁש ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָֹֹּובתֹוְך

ּדבר ּתעׂשּו אל אלי , התח ּנן (ׁשהּמד ּפיס  עתקים אלף ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָע ׂשרים

ּכל �ּכְך ּכּמּות  יקנה  מי ּכי ּגד ֹול, חֹוב  ּבעל ּתּׁשאר ּו אּתם ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכזה,

עׂשרים  ׁשּיהיה  התע ּקׁשּתי רק  עליו , הס ּתּכל ּתי  לא ואני  ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹאּדירה,

מאז  וכן קצר, ּבזמן ונתּפּׁשט  הלְך זה וגם  עתקים), ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאלף

ּבפ ֹורמטים מהדּורֹות מיני  ּבכל זה  את ּוגד ֹולים,הד ּפיס ּו קט ּנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

יצא  ּוכבר  ּפרקים, מ ּזה וע ׂשּו ּבנק ּדֹות, זה  את ׁשּנּקד ּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻעד 

זה את והדּפיס  ה ּספר , את ּתפס  אחד  ּכל  ּכי  ׁשליטתי , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּכלל

הראׁשֹון  ה ּגרעין היה וזה  מאד, מאד ּבע ֹולם ונתּפּׁשט  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּכרצ ֹונֹו,

היה לא ׁשעדין ּכזֹו ּבצּורה ּבע ֹולם, ז"ל רּבנּו אֹור  ּפרס ּום ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

עלי קם ׁשה ּסמ"ְך�מ"ם ּבחּנם לא ולכן ה ּדֹור ֹות , ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבמׁשְך

זה . ספר על �ידי  ְְֵֵֶֶַַָּדיקא

ההיא.מה . ּבּתק ּופה ׁשהי ּו ׁשלֹומנּו אנׁשי  לכל יד ּוע זה  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָודבר 



אי

העניני�  ÉÆÈÄÀÈÄּת כ� 

ּתֹורה א. ׁשּלמד אביו  ּגדל ּות הּתקּופה, רקע ְְִֵֶֶַַַַָָָָָלידתֹו,

לאהבת  מ ּוסר  ּופל ּפּול ֹו, עּיּונֹו עצם מפלגת , ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָֹֻּבענּיּות

ּבּתלמּוד  הּמלּמדים הּמקדמים, ילּדּותֹו ימי  ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָֻהּתֹורה ,

קלמנֹוביץ'. יעקב  ר' ּובפרט ְְֲִִֶַַָָֹּתֹורה

י ׂשראל.ב. ּבארץ הּמלחמה ּבתק ּופת המארעֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּתאּור

אביוג . ׁשל  נפׁשֹו מסירּות וגדל ההפצצ ֹות ְְְְִִֶֶַַַָָָֹנֹוראֹות

ּתֹורה. ּבּטּול  מּפני לּמרּתף ירד  ְְִִֵֵֶַַַָָֹׁשּלא

מּסל ֹוניםד. חּיים מר ּדכי רּבי ה ּקד ֹוׁש הרב  מאת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָזכרֹונֹות

גלזר. ּבפנסי ֹון אביו  עם יחד  ׁשהתאכסן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָזי "ע

זי"ע ה. ראטה אהרן רּבי הּקד ֹוׁש הרב מאת  ְְֲִִֵֵַַַַָָָֹזכרֹונֹות

רּבי  האדמֹו"ר וחתנֹו וע ֹוד, אמּונים' ה'ּׁשֹומרי  ְְְֱֲִִֵַַַַַַָָּבעל

וסדר  אהרן, מּתֹולדֹות זי "ע קאהן יצחק  ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹאברהם

ק ּדי ׁשא ּדארעא מ ּמרא וכן הּקד ֹוׁשים, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעבֹודתם

זי "ע. ד ּוׁשינסקיא ְְֲִִִַמהרי "ץ

ׁשב ּתי ו . ר' הּמלּמד  עם חּיים " "עץ מהחידר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַזכרֹונֹות

הס ּתֹופפ ּות  וכן מּבעלזא, למהר"א ׁשּלקחם ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָיּודלביץ',

הּקד ֹוׁש הרב ואצל  הּנ"ל  ה ּקד ֹוׁש הּצּדיק אצל ְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאביו

זי "ע. ְִֶַמ ּסאטמאר

ׁשּקּננ ּוז. הּקׁשיֹות  ּוׁשּתי  צ ּדיקים  ס ּפּורי  ּבספרי  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַֻרגילּותֹו

ְִּבל ּבֹו.
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ואז ח. ּופטירת ֹו, ה ּזקן הּממ ּתּקים מֹוכר עם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמע ׂשה

וכ ּו'. לויה ְְָָָָראה

וי ֹוםט . ּדאתי  עלמא זּכרֹון  ּבֹו נחקק  ׁשאז אי ְך ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָיס ּפר

ִַָה ּמיתה.

ּכניסת ֹוי . וסדר אב, ללא מצוה  ּבר ּבגיל  ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹּבדיד ּות ֹו

זי "ע. מּבעלזא מהר"א ּבמחיצת מצוֹות  ְְְְְֲִִִִֶַַָֹלעל 

לבּדֹו.יא. רק  חגיגה , ללא מצוה ְְְֲִִַַַָָֹּבר 

הּקד ֹוׁשיב. הרב ּבמחיצת  תשי"ד  ׁשנת נֹוראים ְְִִִִַַַַָָָָימים

זי "ע. ְִֶַמ ּסאטמאר

ּבֹודד.יג . להי ֹות  הרב וה ּקׁשי  נייטרא, ּבי ׁשיבת  חרף ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹזמן

הל ֹוְךיד. ׁשעתים נסיעֹות – הּבׂשם" "ערּוגת ְְֲִִִִֶַַַַָָֹּבי ׁשיבת 

ֲַוחזֹור.

ל ּיׁשיבה.טו . האר ּכה ּבדרְך קטּנים מ ּוסר ספרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻלּמּוד 

ּובעזרת טז. נפׁש", "מ ׁשיבת ה ּקדֹוׁש לּספר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָהתועדּות

מהּות  יתאר רּבנּו, ספרי לע ֹוד  זצ "ל הּגאֹון  ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָאחיו

ׁשּלהם. לאֹור  והּמֹוציאים ְְִִִֶֶַַָָָהּספרים

התמדה יז. הלכֹות, לּקּוטי  ּכרכי אחר ּובּקּוׁש ְְֲִִִֵֵַַַַָָָח ּפּוׂש

מֹוהר "ן . לּקּוטי  לעּמת ע ּמם וההבנה ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֻּבהם,

ר ּבנ ּויח. ספרי  ולּמּוד  ההת ּבֹודד ּות עבֹודת  לטֹובה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָׁשּנּוי

ַז "ל.

ׁשלחןיט . והתמדה  יֹום ּבכל  מׁשניֹות ּפרקים ח"י  ְְְְְְִִִַַָָָָָָֻלּמּוד 

רמ"א. מחּבר ְֵַַָָערּוְך

י ֹומיֹומית כ . וחזרה ּובל ּבּולים , ספק ֹות ּבעת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָהתחּזק ּות

יעקב . עין ולּמּוד  ּבתח ּלתֹו הר"ן ׁשבחי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹעל

ה ּנ"ל.כא. הּלּמּודים והמׁשְך ּכסדרן ּבׁש"ס  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהתמדה 

הלכֹות ,כב. ל ּקּוטי ׁשל  הּבאים ה ּכרּכים את  ּבק ׁשי  ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשגה 

הּיׁשיבה. מּסדרי  ההגּבלה  למרֹות התמדתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוסדר

עניןכג . ההם, ּבּימים ּברסלב  חסיד ּות על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָההס ּתרה

ּתכנית ֹו והתרקמּות אחרים אנ ׁשים ּבלי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָהתקרב ּותֹו

ּבעֹולם. ז "ל רּבנּו אֹור ְִֵַַָָָלהפיץ 

ימי כד. ּברזל, אבניה אֹור, ּכֹוכבי לתרּופה , עלים  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשגת 

ְַָהּתלאֹות.

ר ּבֹות כה. וׁשעֹות ההתקרב ּות , ּבהס ּתרת ְְְְְְִִַַַַָָָָק ׁשיים

ְְְִּבהתּבֹודד ּות.

וכ ּו'.כו . אק ּום" לילה "חצ ֹות ְְְֲֵַַָָמקּים

ל ּקּוטי כז. ולּמּוד  ּבהתּבֹודד ּות והתחּזק ּות ויריד ֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַעלּיֹות

מֹוהר "ן . לּקּוטי  ה ּקדֹוׁש הּספר והבנת ֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָהלכ ֹות ,

ר 'כח. החסיד הרב ּוגדּלת התקרבּות ֹו ס ֹוד  ְְְְִִִֶַַַָָָָֻנתּגּלה

ׁשלֹומנּו. מאנׁשי  ז"ל  מרּגלּיֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָיחזקאל

לינה כט . הּתמימים, אנ"ׁש ּבמחיצת  תש"כ  ה ּׁשנה ְְֲִִִִִַַַַָָָֹראׁש

פיינׁשטיין הגר"מ  ׁשל ּתפארת -ירּוׁשלים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּבי ׁשיבת 

והתקרב ּות  ׁשנים, ּכּמה  ּבמ ׁשְך ׁשם  ול ּמּוד ְְְְְִִִֶֶַָָָָזי "ע

זי "ע. חׁשין וועלוול  להר ' ְְְְִֶֶֶֶַֻמיחדת 

ה ּנ"ל.ל. ּבּיׁשיבה ּבּלילה ְְְְִִַַַַַָָהתּבֹודד ּות
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ואז ח. ּופטירת ֹו, ה ּזקן הּממ ּתּקים מֹוכר עם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמע ׂשה

וכ ּו'. לויה ְְָָָָראה

וי ֹוםט . ּדאתי  עלמא זּכרֹון  ּבֹו נחקק  ׁשאז אי ְך ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָיס ּפר

ִַָה ּמיתה.

ּכניסת ֹוי . וסדר אב, ללא מצוה  ּבר ּבגיל  ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹּבדיד ּות ֹו

זי "ע. מּבעלזא מהר"א ּבמחיצת מצוֹות  ְְְְְֲִִִִֶַַָֹלעל 

לבּדֹו.יא. רק  חגיגה , ללא מצוה ְְְֲִִַַַָָֹּבר 

הּקד ֹוׁשיב. הרב ּבמחיצת  תשי"ד  ׁשנת נֹוראים ְְִִִִַַַַָָָָימים

זי "ע. ְִֶַמ ּסאטמאר

ּבֹודד.יג . להי ֹות  הרב וה ּקׁשי  נייטרא, ּבי ׁשיבת  חרף ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹזמן

הל ֹוְךיד. ׁשעתים נסיעֹות – הּבׂשם" "ערּוגת ְְֲִִִִֶַַַַָָֹּבי ׁשיבת 

ֲַוחזֹור.

ל ּיׁשיבה.טו . האר ּכה ּבדרְך קטּנים מ ּוסר ספרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻלּמּוד 

ּובעזרת טז. נפׁש", "מ ׁשיבת ה ּקדֹוׁש לּספר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָהתועדּות

מהּות  יתאר רּבנּו, ספרי לע ֹוד  זצ "ל הּגאֹון  ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָאחיו

ׁשּלהם. לאֹור  והּמֹוציאים ְְִִִֶֶַַָָָהּספרים

התמדה יז. הלכֹות, לּקּוטי  ּכרכי אחר ּובּקּוׁש ְְֲִִִֵֵַַַַָָָח ּפּוׂש

מֹוהר "ן . לּקּוטי  לעּמת ע ּמם וההבנה ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֻּבהם,

ר ּבנ ּויח. ספרי  ולּמּוד  ההת ּבֹודד ּות עבֹודת  לטֹובה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָׁשּנּוי

ַז "ל.

ׁשלחןיט . והתמדה  יֹום ּבכל  מׁשניֹות ּפרקים ח"י  ְְְְְְִִִַַָָָָָָֻלּמּוד 

רמ"א. מחּבר ְֵַַָָערּוְך

י ֹומיֹומית כ . וחזרה ּובל ּבּולים , ספק ֹות ּבעת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָהתחּזק ּות

יעקב . עין ולּמּוד  ּבתח ּלתֹו הר"ן ׁשבחי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹעל

ה ּנ"ל.כא. הּלּמּודים והמׁשְך ּכסדרן ּבׁש"ס  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהתמדה 

הלכֹות ,כב. ל ּקּוטי ׁשל  הּבאים ה ּכרּכים את  ּבק ׁשי  ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשגה 

הּיׁשיבה. מּסדרי  ההגּבלה  למרֹות התמדתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוסדר

עניןכג . ההם, ּבּימים ּברסלב  חסיד ּות על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָההס ּתרה

ּתכנית ֹו והתרקמּות אחרים אנ ׁשים ּבלי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָהתקרב ּותֹו

ּבעֹולם. ז "ל רּבנּו אֹור ְִֵַַָָָלהפיץ 

ימי כד. ּברזל, אבניה אֹור, ּכֹוכבי לתרּופה , עלים  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשגת 

ְַָהּתלאֹות.

ר ּבֹות כה. וׁשעֹות ההתקרב ּות , ּבהס ּתרת ְְְְְְִִַַַַָָָָק ׁשיים

ְְְִּבהתּבֹודד ּות.

וכ ּו'.כו . אק ּום" לילה "חצ ֹות ְְְֲֵַַָָמקּים

ל ּקּוטי כז. ולּמּוד  ּבהתּבֹודד ּות והתחּזק ּות ויריד ֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַעלּיֹות

מֹוהר "ן . לּקּוטי  ה ּקדֹוׁש הּספר והבנת ֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָהלכ ֹות ,

ר 'כח. החסיד הרב ּוגדּלת התקרבּות ֹו ס ֹוד  ְְְְִִִֶַַַָָָָֻנתּגּלה

ׁשלֹומנּו. מאנׁשי  ז"ל  מרּגלּיֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָיחזקאל

לינה כט . הּתמימים, אנ"ׁש ּבמחיצת  תש"כ  ה ּׁשנה ְְֲִִִִִַַַַָָָֹראׁש

פיינׁשטיין הגר"מ  ׁשל ּתפארת -ירּוׁשלים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּבי ׁשיבת 

והתקרב ּות  ׁשנים, ּכּמה  ּבמ ׁשְך ׁשם  ול ּמּוד ְְְְְִִִֶֶַָָָָזי "ע

זי "ע. חׁשין וועלוול  להר ' ְְְְִֶֶֶֶַֻמיחדת 

ה ּנ"ל.ל. ּבּיׁשיבה ּבּלילה ְְְְִִַַַַַָָהתּבֹודד ּות
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עצ ּומה לא. ּבהתמדה חד ׁשים ׁשמֹונה  רצ ּוף ול ּמּוד  ְְְְֲֳִִִֵֶַָָָָָארּוסין

ה ּקד ֹוׁש. זהר  ְִַַָֹול ּמּוד 

עבֹודת לב. את  לעזב לא והחלטה הּפרנסה, על ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹֹֹנּׂשּואין,

ֵַהּׁשם.

ּבכל לג . והת ּבֹודד ּות ה ּמׁשּפחה , לצרכי ּכסף ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָאספת 

ֶַרגע.

ּבעֹולם.לד. ּקֹורה מה הבנה והתחלת  מהּמּצב, נׁשּבר ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלב

הּבּטחֹון .לה. ּבמ ּדת  ְְְִִִַַַָהתחּזק ּות 

ּכסף.ּלֹו. ׁשּום אין הרי  להפיץ זֹוכים ְֲִִֵֵֵֶֶָאי ְך

מכ ּתבים,לז. ּוכתיבת לה ּגיע, מתחילים ּובחּורים ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָאברכים

ּבּנחל". "אׁשר ְֲֶַַַַַָהתחלת

ר ּבנ ּולח. ׁשם על ה ּמדרׁש ּבית לבנֹות נפ ׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָמסירּות

ַז "ל.

ּבי ֹוםלט . ׁשע ּור יס ֹוד  ׁשל ֹומנּו, אנׁשי  מּבין  ּבלּיעל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַאיׁש

ְִִרביעי.

–מ. ה ּברית  ּבארצ ֹות  ז"ל  רּבנּו ׁשם ּפרס ּום ְְְְְִִֵֵַַַַַַָהתחלת

ז "ל. מר ּבנ ּו ֲֵֵַַחל ֹום

ר ּבנ ּומא. ספרי  להד ּפיס  ּכדי ּדפּוס  לבית  עצמ ֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַמׂשּכיר

לרא ׁשֹונ  מד ּפיס  זדים".ז"ל , "מכניע  ה  ְְִִִִֵַַַַָָ

הּתאר מב. עם ׁשמ ֹו הד ּפיס  ואז  מהּמׁשּפחה, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹמחלקת

ְְֶֶֶ"ּברסלבר".

ּבענ ּיּות מג . עצמֹו ּכׁשהּוא ספרים, אלפי  ע ׂשרֹות ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָהד ּפסת 

עליו. לחלק  התחיל ּו ואז ְְֲִִַָָָָָֹנֹוראה,

לאּומן .מד. לּנסיעה  לצרפ ֹו רצ ּו ׁשּלא ּגרמה הּנ"ל ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹהּקנאה 

ז ּוׁשאמה. אלּכסנּדר נחמן ר ' הּצּדיק  הרב  ּבנ ֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָלידת

ׁשהתק ּים זכר והּׁשל ֹום ל ֹו, ׁשּנתן הּׁשם וענין  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליט"א,

ז "ל. רייכמאן צבי  ר' עם ׁשל ֹומנּו אנׁשי  ְְְְִִִֵֵַַַַעם

ההדּפסה.מו . ּבענין ה ּׂשיא ׁשנת – תשכ "ה ְְְְְִִַַַַַַָָׁשנת 

צבי מז. מר' ועזרה נפ ׁש, ּבמסירּות  והפצה  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָהד ּפסה 

ז "ל. ְֵַַאריה 

והֹולְך.מח. מתרחב רביעי י ֹום ׁשל  והּׁשיעּור ּבּתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַלידת

ואחרי מט . אֹות ֹו, ׁשּיצרפ ּו הפצרֹות אחרי  לאּומן ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָהּנסיעה 

וכמצרע. ּכמנּדה נסע ְְְְִִֶַַָָָָֹֻהס ּכמה 

ּבגלל נ . ּבּנסיעה  ק ׁשיים להתּבֹודד ּות, ה ּבדיד ּות  ְְְְְְְִִִִִִַַַָָנּצּול

אֹותֹו. להכניס  ּבלי וגֹורל קטנ ּונ ּיים ּתכנ ּונים ְְְְְְִִִִִִִַַָָהרּוסים,

ּכל נא. והמניעֹות הּבל ּבּולים לצ ּיּון, לּכניסה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָההכנה

הת ּבּטלה. ְְְִִַַָָה ּתכנית

והתּבֹודדּות ֹונב. עמידתֹו ז"ל, רּבנּו אצל מיחסים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֻאין

ה ּקד ֹוׁש. הּצּיּון ִֵֶַַָאצל 

ׁשםנג . לעמד  כן ּפי  על אף וזכה  מ ּגיעה, ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּמׁשטרה

ְוכ ּו'.

ל ֹונד. ׁשהאירה ה ּגדֹולה וההארה י ׂשראל  לארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנסיעה

ָׁשם.
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ְְֶֶֶ"ּברסלבר".

ּבענ ּיּות מג . עצמֹו ּכׁשהּוא ספרים, אלפי  ע ׂשרֹות ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָהד ּפסת 

עליו. לחלק  התחיל ּו ואז ְְֲִִַָָָָָֹנֹוראה,

לאּומן .מד. לּנסיעה  לצרפ ֹו רצ ּו ׁשּלא ּגרמה הּנ"ל ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹהּקנאה 

ז ּוׁשאמה. אלּכסנּדר נחמן ר ' הּצּדיק  הרב  ּבנ ֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָלידת

ׁשהתק ּים זכר והּׁשל ֹום ל ֹו, ׁשּנתן הּׁשם וענין  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליט"א,

ז "ל. רייכמאן צבי  ר' עם ׁשל ֹומנּו אנׁשי  ְְְְִִִֵֵַַַַעם

ההדּפסה.מו . ּבענין ה ּׂשיא ׁשנת – תשכ "ה ְְְְְִִַַַַַַָָׁשנת 

צבי מז. מר' ועזרה נפ ׁש, ּבמסירּות  והפצה  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָהד ּפסה 

ז "ל. ְֵַַאריה 

והֹולְך.מח. מתרחב רביעי י ֹום ׁשל  והּׁשיעּור ּבּתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַלידת

ואחרי מט . אֹות ֹו, ׁשּיצרפ ּו הפצרֹות אחרי  לאּומן ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָהּנסיעה 

וכמצרע. ּכמנּדה נסע ְְְְִִֶַַָָָָֹֻהס ּכמה 

ּבגלל נ . ּבּנסיעה  ק ׁשיים להתּבֹודד ּות, ה ּבדיד ּות  ְְְְְְְִִִִִִַַַָָנּצּול
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ונּדּוי ֹונה. ׁשערים ּבמאה ּברסלב הּכנסת  ּבבית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָּבּקּור

ממֹון . ּתאות ֲֲֵַַַָמחמת

זצ "ל.נו . ּבנדר יצחק  לוי  ר ' החסיד  מהרב  נפלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָקרּוב 

הרבנז. עם לילית  ּופגי ׁשה הּׁשּול  ּגג על  ְְְִִִִֵַַַַָָהתּבֹודדּות 

זי "ע. ׁשּפירא ׁשמ ּואל  ר ' ְִִֵֶַָָהחסיד

ודברי נח. אנ "ׁש ּׁשּנקראים מאּלּו האכזבה מענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהמׁשְך

יצחק . לוי  ְִִֵָר'

וס ּפּוריםנט . ׂשיחֹות עם יצחק  לוי ר' ּבחברת ׁשלם ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָיֹום

ְוכ ּו'.

ׁשלֹומנּו.ס. מאנׁשי  ּגם לה ּׁשמר צריכים יצחק : לוי  ר' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָּדברי 

ּבמק ֹומֹו,סא. ׁשע ּור לֹומר אֹות ֹו מכּבד  יצחק  לוי  ְְְִִִִֵֵַַָר'

התּבֹודד ּות. חצ ֹות ְְֲֲִִַמעריב 

ל ּבֹו.סב. ּכל ל ֹו ׁשּסּפר יצחק לוי ר' ּבחברת י ֹום ְְְִִִִֵֵֶֶַָָע ֹוד 

מתק ֹוטטים,סג . רּוסי ׁשער  נחמן  ור ' הרׁשלר אברהם ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָר'

וׁשּוב ה ּנ"ל. נחמן ר' על ּוקצת ל ׁשבת , א ֹות ֹו יזמין ְְְְִִֶֶַַַַַָָָמי 

ׁשלֹומנּו. מאנׁשי  ואכזבה יצחק לוי  ר' עם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּפגי ׁשה

לכּלםסד. לפרסם יצחק  לוי ר' סביב ׁשעׂשה  ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהתע ֹוררּות

ּׁשּסבל  והּמחלקת  אצלֹו נמצא  ז"ל  רּבנּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשאֹור 

זה. ֲֶַּבעבּור 

צ ּיּוןסה. אחר ההתקרבּות על  הס ּתּכל ּותֹו ּכל  ְְְְְִִִִַַַַַַָָהׁשּתּנּות

יצחק . לוי  לר' ההתקרב ּות  ואחר  ז"ל  ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָרּבנּו

נתחּבר סו . ואיְך אּפים" "ארְך ספר והד ּפסת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּכתיבת

זה. ּבעקב ֹות  ּׁשהתחֹולל  ְְְִִֵֶֶַּומה 
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