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ס˙יר˙ ז˜נים בנין
עם י˘ר‡ל ˆוע„ במ„בר ומ˙˜רב ל‡רı ‰˜ו„˘, יח„ עם מ˘‰ ו‡‰רן ‚„ולי ‰‡ומ‰. מי י˜ום נ‚„ם? 
‰ני˙ן ל˘ער ‡˙ ‚ו„ל ‰„ר‚ו˙ ‡ו˙ם ‰ולכים ‰ם ל˜בל ב‡רı זב˙ חלב ו„ב˘?! "‡רı ‡˘ר עיני ‰' ‡לו˜יך 
רבינו,  מ˘‰  ‰נ‡מן  ו˘לוחו   '‰ בכח   ;ıל‡ר נכנסים  מי  בזכו˙  סומכים,  ‰ם  במי  ‰מבחן  מ‚יע  וכ‡ן  ב‰". 
 ,'ıו ב"כוחי ועוˆם י„י". ‡ם ‰כיוון ‰ו‡ ע"י כוחי ועוˆם י„י, „רו˘ים ‡ם כן 'מר‚לים', ˘'י˙ורו ‡˙ ‰‡ר‡
˘יב„˜ו ‡ם 'בכוחנו ל‰כניעם'. ‡ולי ‡נחנו ˆריכים עו„ ˜ˆ˙ ל‰˙‡מן ו‡ז נˆליח עלי‰םֈ ‡ו ‡ולי נ‚ל‰ 

˘‡ין לכך סיכוי.  

˘נים ע˘ר מר‚לים נ˘לחו, ע˘ר‰ מ˙וכם מ‰ם עם ‚י˘‰ - „˜‰ מן ‰„˜‰ ‡מנם - ˘ל 'כוחי ועוˆם 
י„י', עם חוסר ‡מונ‰ בכוח ‰ˆ„י˜, ולכן ‰˙וˆ‡‰ ‰י‡: "ונ‰י בעינינו כח‚בים". כי ‰‡„ם בלי ‰כוח עליון 
‰ו‡ ‡כן חסר י˘ע, בפרט כנ‚„ ‰ענ˜ים ˘‰יו ˘ם. ‡ך ל‡ כן כוחם ˘ל ˙למי„י ‰‡מ˙ ˘ל ‰ˆ„י˜; יו„עים 
ויר˘נו  נעל‰  "על‰  וע„‰:  עם  ˜בל  מכריזים  ‰ם  ולכן   ,"'‰ ‡מר  ברוחי  ‡ם  כי  בכוח  ול‡  בחיל  "ל‡  כי  ‰ם 
‡ו˙‰" – "‡פילו ‰ו‡ ב˘מים ו‰ו‡ ‡ומר ע˘ו סולמו˙ ועלו ˘ם נˆליח בכל „בריו". כל כוחנו, כל ˙˜וו˙נו 

וסמיכ˙נו ‡ך ור˜ בכוח ‰ˆ„י˜ ˘ליחו ‰נ‡מן ˘ל ‰˘י"˙, ו‡ם כן ‡ין ממ‰ לפח„. "נˆליח בכל „בריו". 

‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰זו מ˘‰ רבנו רוˆ‰ ל‰ח„יר בעם י˘ר‡ל, ולכן ‚ם כ˘עם י˘ר‡ל מ˙עורר ‡חרי „ברי 
 '‰ ‡ין  כי  ˙עלו  "‡ל  רבנו  מ˘‰  ל‰ם  ‡ומר  ‰˘ם",  ‡מר  ‡˘ר  ‰מ˜ום  ‡ל  ועלינו  "‰ננו  ומב˜˘:  מ˘‰ 
ב˜רבכם". כלומר, ‰‡ם ע„יין ל‡ ‰בנ˙ם ‡˙ ‰נ˜ו„‰ ˘ל חט‡ ‰מר‚לים? ‡נחנו עולים ל‡רı כי ‰' ‡מר 
'ו‰י‡ ל‡ ˙ˆלח'.  ור˜ על כוחו ‡נו סומכים, ו‡ם כע˙ ‰' ‡מר ל‡, ‡ז ‰נכם 'עוברים ‡˙ פי ‰', וממיל‡ 
˘ומ‰ עליכם לערוך ח˘בון, נפ˘ ולברר ‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰זו ‰„˜ ‰יטב, ˘כל כוחנו, י˘ענו ו˙˜וו˙נו ‰ו‡ ‡ך 

על ‰' וˆ„י˜יו. 

ועו„  נחרבו,  ˘ני  ובי˙  ר‡˘ון  בי˙  ‚ם  ˘נ‰.  ‡רבעים  במ„בר  נו˙ר  י˘ר‡ל  עם  זו  לנ˜ו„‰  ל‰‚יע  כ„י 
וˆ„י˜יו.  ‰˘י"˙  בכוח  עמו˜‰  ל‰כר‰  ול‰בי‡נו  לזכרנו  במטר‰  ˜„ו˘,  עם  על  עוברים  ומיˆרים  ‚לויו˙ 
כ„‡יים ‰ם ‰חורבנו˙ ו‰‚לויו˙ כ„י לעורר ‡˙ לבו ˘ל בן ‰מלך ב‰כר˙ ‰‡מ˙ ‰זו, ו‡ז יבנ‰ בי˙ ˘לי˘י 

וב‡ יבו‡ ל‡ י‡חר. ו‰בי˙ ‰ז‰ יכון לע„.

* * *

כיוˆ‡ ב„בר: ‰מעברים ו‰כי˘לונו˙ ˘ל כל מב˜˘ ‰', ‰נ˜לע פעמים רבו˙ לירי„ו˙ ונסי‚ו˙, למרו˙ 
ב‚בור˙  "ל‡  לו:  ˘עונים  ו‰˙˘וב‰  ˙ס˙יר"?  פניך  "למ‰  ˘ו‡ל:  ‰בן  וכ‡ן  ולעלו˙.  ל‰˙˜„ם  ‰עז  רˆונו 
‡ו˙‰  ‰˙ובנ‰  בעˆם  וזו  לחס„ו".  ‰מייחלים  יר‡יו   ˙‡  '‰ רוˆ‰  ירˆ‰,  ‰‡י˘  ב˘ו˜י  ול‡   ıיחפ ‰סוס 
ˆריכים ‡נו ל‰סי˜ מכל חוסר ‰‰ˆלחו˙, ומ‰כי˘לונו˙ ˘‰ן ‰ן בעˆמן ‰„רך ‡ל ‰‰ˆלח‰ ‰‡מי˙י˙, 
˘ליחו   ˙‡ לנו  ˘לח  ו‰ו‡  ‰מע˘ים,  לכל  ו‰מע˘‰  ‰עו˘‰  ‰מוביל,  ‰מנ‰י‚  ‰ו‡   '‰ כי  ‰‰כר‰  ˘‰י‡ 
‰נ‡מן ‰ˆ„י˜ ‰‡מי˙י, ור˜ בי„ו ‡נו יכולים ל‰ˆליח בכל ‰מלחמו˙ ול‰‚יע לכל ‰מעלו˙. "על‰ נעל‰ 

ונˆליח בכל „בריו"

* * *

ל˜ר‡˙ ימי בין ‰מˆרים ˘מחים ‡נו ל‰‚י˘ בפניכם ‡˙ ‰ירחון ‰˙ורני ‰נוכחי, מל‡ ו‚„ו˘ מזן ‡ל 
זן ב'יינ‰ ˘ל ˙ור‰', „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו˙ן זכינו ל˘מוע ממ˙וו‰ „רכים, ‰מובילים ב˙וך ‰ים ‰‚וע˘ לחוף 
מבטחים, ב„רך ‰סלול‰ ˘ל ‰נחל ‰נובע מ˜ור חכמ‰, לˆ„ כ˙בו˙ ˙ח˜ירים ומ„ורים מל‡י ˙וכן ו‡ור, 
ב‰  ‰˘לימ‰,  ל‚‡ול‰  כיסופים  מ˙וך  ו‰עוב„‰  ‰˙ור‰  ב„רך  לˆעו„  מחו„˘ים  כוחו˙  לכולנו  ˘יעני˜ו 

ֈנ‚ל‰ כי כל ‰כי˘לונו˙, ‰חורבנו˙ ו‰נפילו˙ ‰יו "ס˙יר˙ ז˜נים" ˘‰וביל‰ ל"בנין" ˘לם ו‡מי˙י
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ה‚‡ון רבי בערל ה‚ר 

זˆ"ל מס‡וור‡ן

ע˘רו˙ ˘נים ˘ל י„י„ו˙, לימו„ 
בˆוו˙‡,   '‰ ועבו„˙  בחברו˙‡ 
˘‰˙˜רב  זˆ"ל  ‰‚ר  ‰רב  בין  ˜י˘רו 
יבלחט"‡  לבין  רבינו,  ˘ל  ל‡ורו 
לבניי˙  ˘‰בי‡  ˜˘ר  ‰רב.  מורינו 
ולנסיעו˙  ז˜נו,  ˆיון  על  ‰מˆב‰ 

ל˘„ו˙ ועו„.

- מ‡˙  ה„רך המסורה 
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מורינו ‰‚‰"ˆ רבי לוי יˆח˜ בנ„ר 
ברסלב  מסור˙   ˙‡ ‰עביר  זˆו˜"ל, 
‡נ"˘,  ‚„ולי  ‡ˆל  ב‡ומן  ˘ר‡‰  כפי 
ר‡בר"נ.  ‰˜„ו˘  רבו  ‡ˆל  ובפרט 
‰רב‰ ‰נ‰‚ו˙ ˘‰נ‰י‚ ו‡˘ר עלי‰ם 
מˆיבור  ‡ף  ונ˘˙כחו  כמעט  ‰˜פי„, 
‰רב  מורינו  ‡למל‡  ברסלב,  חסי„י 
˘ליט"‡ ˘ל‡ מ˙ח˘ב ב˘ינויי ‰זמן, 

ומזכ‰ ‡ו˙נו ללכ˙ ‰„רך ‰‡מי˙י˙.
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נבלמו  ˘בס"„  ‰כו˙ל,  ב˜„ו˘˙ 
‰י˘יב‰  ˘ל  ‰מ˘י  ‡ברכי  ע"י 

‰˜„ו˘‰.
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„ברי ‡לו˜ים חיים - ˘יחו˙ ח„˘ו˙
מ‡˙ מורינו רבי לוי יˆח˜ בנ„ר זˆ"ל ˘ע„יין ל‡ ר‡ו ‡ור

˘יחה מ‡˙ מורינו רבי לוי יˆח˜ בנ„ר זˆ"ל על ˙ורה ע' בלי˜וטי מוהר"ן \ חל˜ ב

יַנ˙  ƒח ּב¿  ‰ ז∆ "ו¿ ע'):  ˙ור‰   – מו‰ר"ן  לי˜וטי  (‰מ˘ך 

יך¿  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ , ל¿ ך¿ ≈ ׁ̆ ן ָ‰ָי‰ לו… ּכ…ַח ַ‰ּמו… ּכָ ¿ ׁ̆ ƒי מ ƒן, ּכ ּכָ ¿ ׁ̆ ƒמ

ינּו  ַרּב≈  ‰ ∆§ ם". מ̆… ָ ׁ̆  „ מ≈ ָ‰ָי‰ עו… ∆ ׁ̆ ם  ˜ו… ַלּמָ ּו˙  ל̃… ¡‡

ם  ˜ו… ּמָ ּבַ ּו˙.  ל̃… ¡‡ ך¿  ַ ׁ̆ ּמָ ∆ ׁ̆ ָין  נ¿ ƒּב  ‰ ז∆ ּכָ ן,  ּכָ ¿ ׁ̆ ƒמ ָנ‰  ּבָ

ָ‰ָי‰  ן  ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ּו˙.  ל̃… ¡‡ ָ‰ָי‰  ם  ָ ׁ̆ ן,  ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ָעַמ„  ∆ ׁ̆

ן' -  ‡ו… ּמָ ƒ̂ ָרב ו¿ ¿̃ ַע ָרף ו¿ ָׂ̆  ׁ̆ ל 'ָנָח ∆ ׁ̆ ם  נּוי ַעל ָמ˜ו… ּבָ

 ‰ ז∆ ן  ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ  ˙ ם ‡∆ ָ ׁ̆ י„ו…  ƒמ ע¡ ∆‰ ,˙ ּפו… ƒל ¿̃ ל  ∆ ׁ̆ ם  ָמ˜ו…

ם  ָ ׁ̆ ָי‰  ¿‰ ƒנ ו¿ ּו˙  ל̃… ¡‡ ם  ָ ׁ̆ ל¿ ך¿  ָ ׁ̆ מ¿ ƒנ ּו˙,  ל̃… ¡‡ ל∆ ָ‰ַפך¿ 

ׁ̆ ‰˜„˘ים!  ∆„ ˜ו…

יָך  'ַ‡ֲחר∆  ,"‰ ָ̂ רּו ּנָ יָך  ַ‡ֲחר∆ י  ƒנ כ≈ ¿ ׁ̆ "ָמ יַנ˙  ƒח "ּב¿

ָליו,  ≈‡ ר  ≈̇ יו… ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  ל  ּכָ י  ƒּכ  .‡ ָ̃ י¿ ַ„ּ  '‰ ָ̂ רּו ּנָ

"ל".  ּנַ ך¿ ּכַ ≈ ׁ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ּכ…ַח ַ‰ּמו… "ל, מ≈ ּנַ ר ּכַ ≈̇ יו… ‰ּו‡ ָרı ּב¿

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ַמ‰  ים.  ƒ̂ ָר  ׁ̆ ּמָ ּמַ ∆ ׁ̆ יָכ‰  ƒ ׁ̆ ַ‰ּמ¿ ּכ…ַח   ‰ ז∆

!˙ ˆו… ˙ ָ‰ע≈ ם ‡∆ ּי≈ ַ̃ ‰ּו‡ ָרı? ‰ּו‡ ָרı ל¿ ∆ ׁ̆

◆ ◆ ◆

ָ‰ָי‰  לו…  ¿̂ ∆‡ ע,  ∆̂ ָר‡יֻוו ƒט ƒמ י˜  ƒיז ַ‡י¿ ָח˜  ¿̂ ƒי י  ƒַרּב

‰ּו  ּיָ ƒל ָרı ַ‡ַחר ‡≈ ∆ ׁ̆ ע  ָ ׁ̆ י ƒל ˙ּוב ַעל ‡¡ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ׁ̆ ּכ¿ ַמּמָ

ר  ָ̃ ּבָ ר  ָׂ̆ ָע ם  ƒַני ¿ ׁ̆ לו…  ָ‰יּו  י"ט).   –  '‡ (מלכים  י‡  ƒב ַ‰ּנָ

י  ƒַרּב י‡!  ƒב ַ‰ּנָ ‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡ י  ַ‡ֲחר≈  ıָר ו¿ ם  ָ̇ ‡ו… ָזַר˜  ‰ּו‡  ו¿

ָרָ‡‰  ַר˜  ‰ּו‡  ים,  ƒָספ ּכ¿ ָפן  ַחל¿ ָ‰ָי‰  י˜  ƒיז ַ‡י¿ ָח˜  ¿̂ ƒי

 ıָר ו¿ ַ‰ּכ…ל   ˙ ∆‡ ָעַזב  ‰ּו‡  ר,  ב≈ עו…  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ינּו  ַרּב≈  ˙ ∆‡

 ‰ ז∆ ו¿  ׁ̆ ≈‡  ‰ יז∆ ≈‡ לו…  ¿̂ ∆‡ ָל˜  ¿„ ƒנ  ! ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ינּו  ַרּב≈ י  ַ‡ֲחר≈

ָ‰ָי‰  ‰ּו‡  ם  ∆„… ּ̃ ƒמ ַ‰ּכ…ל!   ˙ ∆‡ ָעַזב  ‰ּו‡  ו¿  , ּבו… ַער  ּבָ

 ˙ ∆‡ ָעַזב  ‰ּו‡  ו¿  , ָנָס˙ו… ַפר¿ ל¿ ויַח  ƒו ר¿ ּמַ ∆ ׁ ּ̆ ָ‡ָ„ם  ָפן,  ַחל¿

. ׁ̆ „ו… ָּ̃ ינּו ַ‰ י ַרּב≈ ָ‰ָלך¿ ַ‡ֲחר≈ ַ‰ּכ…ל ו¿

 ˙ ∆‡ ָעַב„  ‰ּו‡  ו¿ ר,  ַ„ּב≈ ל¿ י  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ י˜  ƒס פ¿ ƒ‰ ‰ּו‡ 

ך¿  ר≈ ַ‡ב¿  –  ˙ ∆̃ ל… ַמח¿ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ƒנ ָר‡!  ּנו… ָ‰ָי‰   ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆  '‰ַ

‰ ָעָליו  ּוָ ƒ̂ ינּו  ם?! ַרּב≈ ּל≈ ƒ‡ ‰ י∆ ¿‰ ƒר?! ‰ּו‡ נ ַ„ּב≈ י˜ ל¿ ƒס ַמפ¿

י„  ƒ‚ּ ַ‰ּמַ ם  ƒע ַר˜  ר  ַ„ּב≈ ּי¿ ∆ ׁ̆ ר;  ַ„ּב≈ י¿ ל…‡  ָמ‰  ל≈ ¿ ׁ̆ ָנ‰  ָ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆

ע (‡. ‰. ‰ו‡ ‰י‰ מ‡נ˘י ‰מ‚י„ מטיר‰וויˆע.  ∆̂ ָר‡יֻוו ƒט ƒמ

‰ ל…‡! ‰ּו‡  ּז∆ ƒר מ ≈̇ עיין כוכבי ‡ור ‡נ˘י מו‰ר"ן ‡ו˙ כ‰), יו…

.'‰ַ ˙ ַר˜ ָעַב„ ‡∆ ר ו¿ ּב≈ ƒ„ּ ‡…ן ל ָ‡כ≈

 ‰ ָ ׁ̆ ָ̃  ˙ ∆̃ ל… ַמח¿ ָעָליו  ָי‰  ¿‰ ƒּנ ∆ ׁ̆ ָרָ‡‰  ינּו  ַרּב≈

 „ ַלֲעמו… יַח  ƒל ¿̂ ַי ל…‡  י˜  ƒיז ַ‡י¿ ָח˜  ¿̂ ƒי ר'  ו¿ יו  ƒָחמ מ≈

ָנַסע  ו¿  ‰ ַוֲעָ‚ּלָ סּוס   ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ינּו  ַרּב≈ ח  ַ̃ ָל  „ ּיַ ƒמ  ,‰ ז∆ ּבָ

ָח˜.  ¿̂ ƒי  ' ר¿ ל  ∆ ׁ̆ יו  ƒָחמ ל  ∆ ׁ̆  ˙ ƒי ַלּבַ ע  ∆̂ ‡‰וֻוי ƒר ƒט ל¿

ָח˜ ָרָ‡‰  ¿̂ ƒי  ' ל ר¿ ∆ ׁ̆ יו  ƒָחמ יַע ו¿ ƒ‚ּ ƒ‰ ינּו ƒּב ƒר ∆ ׁ̆ ּכ¿ ָל‰,  י¿ ּלַ ּבַ

ָ‰ָי‰  י˜  ƒיז ַ‡י¿ ָח˜  ¿̂ ƒי י  ƒַרּב ַמן  ז¿ ˙ו…  ‡ו… ּב¿ ינּו,  ַרּב≈  ˙ ∆‡

ָכז…‡˙  יָט‰ ּב¿ ƒמ ַעל ‰≈ ∆ ׁ̆ ַמע  ¿ ׁ̆ יַ‡˙  ƒר ¿̃ ָר‡  ָ̃ ר ו¿ ∆„ ח∆ ּבַ

ֈ! ׁ̆ ≈‡ ‰ ָכז∆ ָר‡ ּב¿ ָ̃ רּו˙, ‰ּו‡  ר¿ עו… ¿̇ ƒ‰

נּו  ַרּב≈ ו¿ ר,  ∆„ ַ‰ח∆ ך¿  ר∆ ∆„ּ ר  ַלֲעבו…  ‰ ָ̂ ָר ל…‡  ינּו  ַרּב≈

 ˙ ∆‡ ף  ≈„ רו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ  ‰ "ָלּמָ ָח˜:  ¿̂ ƒי  ' ר¿ ל  ∆ ׁ̆ יו  ƒָחמ ל¿ ָ‡ַמר 

יל  ƒח ¿̇ ƒ‰ ‰ּו‡  ָ‡ז   "? ˙ו… ‡ו… ּ„…ף  ר¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ַמּ„ּוַע  ָך?  נ¿ ָ̇ ֲח

ר, ‰ּו‡ ָזַר˜ ַ‰ּכ…ל,  ַ„ּב≈ י˜ ל¿ ƒס פ¿ ƒ‰ ‡ּו‰ ‰' ּב∆ י„: "ר∆ ƒ‚ּ‰ַ ל¿

 : ך¿ ּכָ לו…  ָ‡ַמר   ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ינּו  ַרּב≈ ָ‡ז  ר!  ַ„ּב≈ מ¿ ל…‡  ‰ּו‡  ו¿

ל…‡  ַעם  ּפַ ַ‡ף  ∆ ׁ̆ ים  ƒי ּ‚ו… ין  ּב≈ ‰ּו  ∆ ׁ̆ י ƒמ יַע  ƒ‚ּ ּמַ ∆ ׁ̆ "ּכ¿

ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… ל…‡  ם  ≈‰ ין,  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ יַח  ƒּנ ּמַ ∆ ׁ̆ י  ƒ„ּו‰ י¿ ָר‡ּו 

ין  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ים  ƒיח ƒּנ ּמַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ∆ ׁ̆ ָנ‰  ּוָ (ַ‰ּכַ ין,  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ יַח  ƒנ‰ָ ל¿ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆

ע  ַ̂ מ¿ ∆‡ ּוב¿ ין,  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ יַח  ƒנ מ≈ ‰ּו‡  ר)  ַ„ּב≈ ל¿ ל…‡  ים  ƒל ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒמ

ל…‡  י  ֲ‰ר≈ ‰ּו‡  ו¿  , ו… ּ̇ ƒ‡ ר  ּב≈ ַ„ּ ƒּומ ‰ּו  ∆ ׁ̆ י ƒמ ָליו  ≈‡  ׂ̆ ַ‚ּ ƒנ

מו… - -" ל ָעָליו ַ‰‰ּו‡ ּכ¿ ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒמ ,‰ נ∆ עו…

יַח  ƒנ : "‰ּו‡ מ≈ י„ לו… ƒ‚ּ‰ַ יל ל¿ ƒח ¿̇ ƒ‰ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ינּו  ַרּב≈

ָ‡סּור  ין  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ים  ƒיח ƒּנ ּמַ ∆ ׁ̆ ע  ַ̂ מ¿ ∆‡ ּב¿ ין!  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ו  ָ ׁ̆ ַעכ¿

ר!!" ַ„ּב≈ ל¿

יַח  ƒּנ ּמַ ∆ ׁ̆ ָח„  מו… ‡∆ ּכ¿ ָמ‡  ¿‚ ֻ„ּ ˙ לו…  ∆̇ ָל  ‰ ָ̂ ָר ינּו  ַרּב≈

‰ּו  ∆ ׁ̆ י ƒמ יַח  ƒנ מ≈ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ע  ַ̂ מ¿ ∆‡ ּב¿ ַ‰‰ּו‡  ו¿ ין,  ƒּל ƒפ ¿ּ̇

˙ ַעל  ˆּועו… ל ר¿ ∆ ׁ̆ ַח חּוט  ≈̃ . ‰ּו‡ לו… ו… ּ̇ ƒ‡ ר ַ„ּב≈ ‰ ל¿ ∆̂ רו…

 ,˙ ַלֲענו…  ‰ ∆̂ רו… ל…‡  י  ֲ‰ר≈ ‰ּו‡  ו¿ ָליו  ≈‡ ים  ƒר ַ„ּב¿ ּומ¿  „ ַ‰ּיָ

ינּו  ַרּב≈ ר?!  ַ„ּב≈ ל¿ ר  ָּ̇ ֻמ ין  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ים  ƒיח ƒּנ ּמַ ∆ ׁ̆ ע  ַ̂ מ¿ ∆‡ ּב¿

ין,  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ יַח  ƒנ ו ‰ּו‡ מ≈ ָ ׁ̆ ָך! ַעכ¿ נ¿ ָ̇ ך¿ ‰ּו‡ ֲח : "ּכָ ָ‡ַמר לו…

ר"! ַ„ּב≈ ין ָ‡סּור ל¿ ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ים  ƒיח ƒּנ ּמַ ∆ ׁ̆ ּכ¿

ָח˜  ¿̂ ƒי  ' ר¿ ל  ∆ ׁ̆ יו  ƒָחמ יַח  ƒט ב¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ל  ּכָ י  ַ‡ֲחר≈

 ˙ ּ„…ף ‡∆ ר¿ ƒר ‰ּו‡ ל…‡ י ≈̇ ּיו… ∆ ׁ̆  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ינּו ַ‰ ַרּב≈ י˜ ל¿ ƒיז ַ‡י¿

ר'  מו… ל¿ ¿̂ ˙ ַע ∆‡ ‰‡ָ ָ‰ר¿ ַנס ו¿ כ¿ ƒינּו נ ‰ ַרּב≈ י ז∆ . ַ‡ֲחר≈ נו… ָ̇ ֲח

 ˙ ∆‡ ˙ ‡ו… ר¿ ƒָח‰ ֲעˆּוָמ‰ ל מ¿ ƒׂ̆ י˜, ָ‰ָי‰ לו…  ƒיז ָח˜ ַ‡י¿ ¿̂ ƒי

 . ׁ̆ „ו… ָּ̃ ינּו ַ‰ ַרּב≈

◆ ◆ ◆

 . ׁ̆ „ו… ָּ̃ ינּו ַ‰ ַרּב≈ י˜ ָנַסע ל¿ ƒיז ָח˜ ַ‡י¿ ¿̂ ƒי ' ך¿ ר¿ ַ‡ַחר ּכָ

ָר‰  ו… ּ̇  ‰ ז∆ ּכָ  –  ‰‚ָ ָׂ ּ̆ ‰ַ י‚  ƒׂ ּ̆ ƒ‰ ‰ּו‡  ך¿  ר∆ ∆„ּ‰ַ ע  ַ̂ מ¿ ∆‡ ּב¿

ָר‰ ַ‰ּז…‡˙! ‰ּו‡  ו… ּ̇ ‰ַ ˙ י„ ‡∆ ƒ‚ּ‰ַ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ נּו ָ‰ָי‰  ַרּב≈ ∆ ׁ̆

י‚  ƒׂ ּ̆ ƒ‰ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿  ,‰‰ָ בו… ¿‚ּ ָר‰  ו… ּ̇ ך¿  ר∆ ∆„ּ ּבַ י‚  ƒׂ ּ̆ ƒ‰

ינּו  ַרּב≈ ל¿  ‰ ז∆  ˙ ∆‡ י„  ƒ‚ּ‰ַ ל¿  ‰ ָ̂ ָר ‰ּו‡   ,‰‚ָ ָׂ ּ̆ ‰ַ ז…‡˙  ּכָ

ּנּו,  ּמ∆ ƒט מ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ נּו ַרּב≈ ינּו ו¿ ַרּב≈ יַע ל¿ ƒ‚ּ ƒ‰ ‡ּו‰ . ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

י‚,  ƒׂ ּ̆ ƒ‰ ∆ ׁ ּ̆  ‰‚ָ ָׂ ּ̆ ‰ַ‰ַ  ˙ ∆‡ ּנּו  ּמ∆ ƒמ ַע  מו… ¿ ׁ̆ ƒל  ‰ ָ̂ ָר ל…‡  ו¿

ר  ייע∆ ז≈ יך¿  ƒז ָ‰‡ט  ר  "ע∆  ,„…‡ מ¿  ׁ̆ ≈ּ̃ ַע ¿̇ ƒ‰ ‰ּו‡  ֲ‡ָבל 

י‚.  ƒׂ ּ̆ ƒ‰ ∆ ׁ ּ̆ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  ˙ ∆‡ ינּו  ַרּב≈ ל¿ ַר˜  ר  ּפ≈ ƒס ו¿ יסן",  ƒר ע∆ ∆‚

ַכב  ָ ׁ̆ ינּו ‰ּו‡ ָחָל‰, ‰ּו‡  ל ַרּב≈ ∆̂ „ ָ‰ָי‰ ‡≈ ָ‰ָי‰ עו… ∆ ׁ̆ ּכ¿

ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  ָמָר˜,   ˙ ָ̂ ¿̃ לו…  י‡  ƒב ≈‰ ינּו  ַרּב≈ ינּו.  ַרּב≈ ל  ∆̂ ≈‡

ָחָכם  י„  ƒמ ל¿ ַּ̇ י  ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ּמַ ƒ ׁ̆ ם  "ַ‰ּיו… ָעָליו:  ָ‡ַמר  ינּו  ַרּב≈

ַטר. פ¿ ƒּו‡ נ‰ ‰ ו¿ ָ̇ י¿ י!" ‰ּו‡ ָחַזר ַ‰ּבָ ƒּ̇ ƒמ‡ֲ

ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  :‰ ז∆ ַעל  רּו  ָ‡מ¿ נּו  מ≈ לו… ¿ ׁ̆ י  ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿

ר  ַסּפ≈ י˜) ָ‰ָי‰ ָ‡סּור לו… ל¿ ƒיז ָח˜ ַ‡י¿ ¿̂ ƒר' י , (ל¿ ‰ לו… ּלָ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ ּ̆

ין  ƒב‰ָ ל¿ לו…  ן  ָ̇ ָנ ינּו  ַרּב≈  ,‰ ּז∆ ƒמ ָיַ„ע  ל…‡  ‰ּו‡   .‰ ז∆  ˙ ∆‡

ן ָ‡ַמר. ַע, ֲ‡ָבל ‰ּו‡ ּכ≈ מו… ¿ ׁ̆ ƒל ‰ ∆̂ ‰ּו‡ ל…‡ רו… ∆ ׁ̆

י  ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ ו¿ י˜  ƒז ַ‡י¿ ָח˜  ¿̂ ƒי ר'  מ≈ ַעם  ּפַ ר  ּב≈ ƒ„ּ ינּו  ַרּב≈

 -  - י˜  ƒ„ּ ַ̂  ‰ ז∆ ּכָ ַ‡ֲחָריו,  עּו  ≈‚ ַ‚ע¿ ¿̇ ƒ‰  „…‡ מ¿ נּו  מ≈ לו… ¿ ׁ̆

 ‡ ָ„ּ יז  ƒ‡ ט  ינ¿ "ַ‰י¿ ָ‡ַמר:  ו¿ ן  ָ̇ ָנ  ' ר¿ ינּו ַעל  ַרּב≈  ‡ ּט≈ ּבַ ¿̇ ƒ‰

ן  ָ̇ ָנ ר'  ל¿  ‰ ּבָ ƒח ּנּוי  ƒּכ) 'ע  ל¿ ַ̇ ָנ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י≈ ם  "ַ‰ּיו… 'ע"  ל¿ ַ̇ ָנ

ַלב)"  ס¿ ר∆ ּב¿ ƒמ

ע,  ∆̂ י ƒו ָר‡‰∆ ƒט ּב¿ ָ‰ָי‰   ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ינּו  ַרּב≈ ך¿  ּכָ ַ‡ַחר 

רּו  ים? ָ‡מ¿ ƒ„ָל ׁ̆ לו… י¿ י˜) י≈ ƒיז ָח˜ ַ‡י¿ ¿̂ ƒי ' ינּו (ַעל ר¿ ַ‡ל ַרּב≈ ָ ׁ̆

ט  ֻומ¿ י̃  : "ָוו≈ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ינּו ַ‰ ן! ָ‡ַמר ַרּב≈ ׁ̆ ּכ≈ „ו… ָּ̃ ינּו ַ‰ ַרּב≈ ל¿

י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ּלַ ∆ ׁ̆  ‰ ז∆ יך¿  ≈‡"  - ר?!"  ע∆ ∆„ ינ¿ ƒ̃ י˜  ƒ„ּ ַ̂ עם  ∆„ּ ˆּו 

ים.  ƒ„ָל ַ‰י¿ ם  ַ‚ּ רּו  ט¿ פ¿ ƒנ ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  ים?!"  ƒ„ָל י¿  ׁ̆ י≈  ‰ ַ‰ּז∆

‰ (כוכבי ‡ור ‡נ˘י  ˙ ז∆ י‡ ‡∆ ƒב ָמן מ≈ ' ַנח¿ ן ר¿ ָרָ‰ם ּב∆ ' ַ‡ב¿ ר¿

מו‰ר"ן כו).

◆ ◆ ◆

(‰כוונ‰ על ר' יˆח˜   !?‰ ז∆  ˙ ין ‡∆ ƒב‰ָ ר ל¿ ָ ׁ̆ פ¿ יך¿ ‡∆ ≈‡

ר‡‰ ‡ו˙ו)  כל כך נמ˘ך ‡חרי רבינו ‰˜„ו˘ ר˜ מז‰̆  ‡ייזי˜̆ 

‰ּו‡ ַר˜  ∆ ׁ̆ ‰ ּכ¿ ָכ‰ ז∆ ‰! ֲ‡ָבל ּכָ ˙ ז∆ ין ‡∆ ƒב‰ָ ר ל¿ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡

י  ƒל ן  ∆ּ̇  –  '‰ ָ̂ ָנרּו ו¿ יָך  ַ‡ֲחר∆ נּו  כ≈ ¿ ׁ̆ 'ָמ ƒמ ‰ּו  ∆ ׁ ּ̆ ַמ ָרָ‡‰ 

ָרָ‡‰,  ‰ּו  ∆ ׁ ּ̆ ַמ ‰ּו‡  יָך!  ַ‡ֲחר∆  ıָירּו ַר˜  י  ƒַוֲ‡נ יָכ‰  ƒ ׁ̆ מ¿

 ˙ ∆‡ ָזַר˜  ַ‡ֲחָריו,   ıָר ‰ּו‡  ו¿  – ינּו  ַרּב≈  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‚ּ ר¿ ƒ‰

 ˙ (כנ"ל ˘‰י‰ חלפן כספים) ‡∆ ָפנּו˙,  ַ‰ַחל¿  ˙ ף, ‡∆ ס∆ ַ‰ּכ∆

‰ּו‡  ∆ ׁ̆  ‰ יז∆ ן ‡≈ ≈̇ נו… ו¿ ר  ז≈ ם עו… ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ∆ ׁ̆ ּכ¿  !ıּו‡ ָר‰ ַ‰ּכ…ל ו¿

.‰ י ז∆ ים ַ‡ֲחר≈ ƒ̂ ‰, ָ‡ז ָר ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿ּ̃ ָ‡ָ„ם ַל יָכ‰ ל¿ ƒ ׁ̆ מ¿

ֲ‡ָבל   –  ˙ ינו… ƒח ּב¿  ‡ ָמל≈  ׁ̆ י≈  '‰ ָ̂ רּו ּנָ יָך  'ַ‡ֲחר∆ ּב¿

 '‡ ָ̃ י ƒ„ּ  ‰ ָ̂ רּו 'ּנָ ב…ָ‡ר:  מ¿ ינּו  ַרּב≈  ‰ ָ̂ רּו ּנָ יָל‰  ƒמ ּב¿

מו…  נּו ּכ¿ ָ̇ ך¿ ‡ו… ≈ ׁ̆ ם מו… ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ∆ ׁ̆ י ַמ‰  יך¿ ָלרּוı ַ‡ֲחר≈ ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆
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ב. ָבר טו… י ּ„ָ ים ַ‡ֲחר≈ ƒ̂ ָר ¿ ׁ̆

◆ ◆ ◆

ָר‰  ו… ׁ̆ יָנ‰  ƒכ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ן,  ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ י  ≈„ י¿ ַעל  ∆ ׁ̆  ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ"

כּו',  י ו¿ ƒנ כ≈ ¿ ׁ̆ ן ָמ ו… ׁ̆ ן ל¿ ּכָ ¿ ׁ̆ ƒי מ ƒל, ּכ" ּנַ נּו ּכַ ל. ַ‰י¿ ָר‡≈ ¿…˘ ƒי ּב¿

ּו˙  ל̃… ¡‡ יך¿  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ל¿  , ך¿ ≈ ׁ̆ ַ‰ּמו… ּכ…ַח  יַנ˙  ƒח ּב¿ לו…   ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆

יָכן  ≈‰ י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ "ל".  ּנַ ּכַ ם  ָ ׁ̆  „ מ≈ עו… ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ם  ˜ו… ַלּמָ

לו…   ׁ̆ י≈ ם  ָ ׁ̆  ,„ מ≈ עו… ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ם  ˜ו… ּוַבּמָ ַמ„  ע¡ נ∆ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆

ּו˙! ל̃… ך¿ ‡¡ ≈ ׁ̆ ם ‰ּו‡ מו… ≈ ׁ̆ ך¿ ּול¿ ≈ ׁ̆ ּכ…ַח ַ‰ּמו…

 ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ָין  נ¿ ƒּב  ˙ נו… ב¿ ƒל ן,  ּכַ ¿ ׁ̆ ƒמ  ˙ נו… ב¿ ƒּל ∆ ׁ̆  ‡ ≈̂ יו…

 ˙ ∆‡ ים  ƒ̃ ‰ָ ל¿ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ן  ּכ≈ ַעל  "ו¿  , ך¿ ≈ ׁ̆ ַ‰ּמו… ּכ…ַח  לו… 

יַנ˙  ƒח יַנ˙ ָעָפר, ּב¿ ƒח ‰ּו‡ ּב¿ ∆ ׁ̆ י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ‡ ּלָ ן, ‡∆ ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ

ן  ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ˙ ן? ‡∆ ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ˙ ∆‡ ˙ נו… ב¿ ƒי ָיכ…ל ל ƒמ  ."‰ ∆ ׁ̆ מ

 ˙ ∆‡ ים  ƒ̃ ‰ָ ל¿ ֲ‡ָבל   –  „ עו… ו¿ ל  ≈‡ ל¿ ַ̂ ּב¿ ּו  ׂ̆ ָע  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆

ר;  ָב‡≈ ינּו מ¿ ינּו! ַרּב≈ ‰ ַרּב≈ ∆§ ‰ ָיַכל ַר˜ מ̆… ˙ ז∆ ן ‡∆ ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ

ך¿  ≈ ׁ̆ ּמָ ƒּי ∆ ׁ̆  – ך¿  ≈ ׁ̆ ַ‰ּמו… ּכ…ַח  לו…   ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ָין  נ¿ ƒּב ים  ƒ̃ ‰ָ ּל¿ ∆ ׁ̆

ינּו,  ַרּב≈  ‰ ∆§ מ̆… ַר˜  ל  ָיכו…  ‰ ז∆  ˙ ∆‡  – ּו˙  ל̃… ¡‡ ם  ∆ ׁ̆ ל∆

ָעָנו  ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆  .‰ ∆ ׁ̆ מ יַנ˙  ƒח ּב¿ ָעָפר,  יַנ˙  ƒח "ּב¿ ‰ּו‡:  ∆ ׁ̆

 ‰ ∆ ׁ̆ ם מ ∆̃ ˙ מ): "ַוּיָ מו… ¿ ׁ̆ ˙ּוב ( ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ל ָ‰ָ‡ָ„ם, ּכ¿ ּכָ ƒמ

ר ל…‡  ַ‡ח≈ ן "ו¿ ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ̃ ן". ‰ּו‡ ‰≈ ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ˙ ∆‡

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י˜,  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ  ‰ ז∆  ‡ ָ̃ ו¿ ַ„ּ י  ƒּכ  , ימו… ƒ̃ ַלֲ‰ ל  ָיכו… ָ‰ָי‰ 

ים  ƒ̃ ‰ָ ל¿ ל  ָיכו…  , ך¿ ≈ ׁ̆ ַ‰ּמו… ּכ…ַח  יַנ˙  ƒח ּב¿ ָעָפר,  יַנ˙  ƒח ּב¿

יך¿  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ל¿  , ך¿ ≈ ׁ̆ ַ‰ּמו… ּכ…ַח  יַנ˙  ƒח ּב¿ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ן,  ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ

"ל". ּנַ ּו˙ ּכַ ל̃… ¡‡‰ָ

ל  ∆ ׁ̆ ם  ָמ˜ו… ָ‰ָי‰  ר  ּבָ ¿„ ƒּמ‰ַ  -  -  - ן  ּכַ ¿ ׁ̆ ƒמ ים  ƒ̃ ‰ָ ל¿

 ˙ ּפו… ƒל ¿̃ ּלּו  ≈‡ ן, ּכָ ‡ו… ּמָ ƒ̂ ָרב ו¿ ¿̃ ַע ַרף ו¿ ָׂ̆  ׁ̆ ˙, ָנָח ּפו… ƒל ¿̃

ם  ָ ׁ̆ ן, ָ‰ָי‰  ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ˙ ם ‡∆ ָ ׁ̆ י„ו  ƒמ ע∆ ∆‰ ∆ ׁ̆ כ∆ ם, ו¿ ָ ׁ̆ ָ‰יּו 

י„ּו  ƒמ ע¡ ∆‰ ∆ ׁ̆ יָכן  ן ‰≈ ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ˙ י„ ‡∆ ƒֲעמ‰ַ ּו˙'! ּול¿ ל̃… ¡‡'

ן"  ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ˙ ∆‡ ‰ ∆ ׁ̆ ם מ ∆̃ ‰! "ַוּיָ ∆§ ‰ ָיַכל ַר˜ מ̆… ˙ ז∆ ∆‡ –

 .‰ ∆ ׁ̆ יַנ˙ מ ƒח יַנ˙ ָעָפר, ּב¿ ƒח ‰ּו‡ "ּב¿ ∆ ׁ̆ י˜  ƒ„ּ ַּ̂ -  ַר˜ ַ‰

 ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ן  ּכַ ¿ ׁ̆ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ל ָ‰ָ‡ָ„ם!" ַלֲע ּכָ ƒָי‰ ָעָנו מ‰ָ ∆ ׁ̆

 ˙ ∆‡  – ּו˙  ל̃… ¡‡ ם  ָ ׁ̆ ל¿ ך¿  ≈ ׁ̆ ּמָ ƒּי ∆ ׁ̆  , ך¿ ≈ ׁ̆ ַ‰ּמו… ּכ…ַח  ם  ָ ׁ̆

ל  ָיכו… ָ‰ָי‰  ל…‡  ר  ַ‡ח≈ "ו¿ ינּו.  ַרּב≈  ‰ ∆§ מ̆… ַר˜  ל  ָיכו…  ‰ ז∆

יַנ˙ ָעָפר,  ƒח ‰ּו‡ ּב¿ ∆ ׁ̆ י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ַר˜ ַ‰ ∆ ׁ̆ ּיּון  ƒּכ  ," ימו… ƒ̃ ַלֲ‰

ם  ַ‚ּ ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆ ן,  ּכַ ¿ ׁ̆ ƒמ ˙ נו… ב¿ ƒל ל ך¿ – ַר˜ ‰ּו‡ ָיכו… ≈ ׁ̆ ּכ…ַח ַ‰ּמו…

ּו˙! ל̃… יך¿ ‡¡ ƒ ׁ̆ מ¿ ּכ…ַח ַ‰ּמַ

◆ ◆ ◆

ינּו;  ַרּב≈ ל  ∆ ׁ̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ ַעל  ים  ƒר מ¿ ‡ו… ים  ƒ„ ַנּ‚¿ ¿̇ ƒּמ‰ַ

 ‰ ז∆ ים  ƒב ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒמ  ˙ ָ̂ ¿̃ ַר˜  ∆ ׁ̆ ּכ¿ י  ƒּכ  „…‡ מ¿ ָזֲ‰רּו  ƒּי ∆ ׁ̆

 ‰ ז∆  !?' ך¿ ≈ ׁ̆ ַ‰ּמו… 'ּכ…ַח   ‰ ָלז∆  ׁ̆ י≈  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ י  ַוֲ‰ר≈  . ך¿ ≈ ׁ̆ מו…

 ! ך¿ ≈ ׁ̆ ‰ ּכ…ַח ַ‰ּמו… ׁ̆ ָלז∆ ‡י – י≈ וַוּ„ַ „! ּב¿ ּיַ ƒך¿ מ ≈ ׁ̆ , מו… ך¿ ≈ ׁ̆ מו…

ֈ! ך¿ ≈ ׁ̆ ‡י ‰ּו‡ מו… וַוּ„ַ ‰ - - ּב¿ ∆§ ל מ̆… ∆ ׁ̆ ַ‰ּכ…ַח 



נפל‡ו˙ ‚„ול˙ ה˘עו˙ רˆון
"‰מ˘כים   :(‡ סימן  ‡ו"ח  ערוך  (˘לחן 

ל˘עו˙  יכוון  בור‡ו,  לפני  ל‰˙חנן 
˘לי˘  ˘‰ם  ‰מ˘מרו˙,  ˘מ˘˙נו˙ 
ובסוף  ‰ליל‰,  ˘לי˘י  ˘ני  ובסוף  ‰ליל‰, 
‰ליל‰, ˘‰˙פיל‰ ˘י˙פלל ב‡ו˙ן ˘עו˙ 
לכל  ר‡וי  רˆוי‰.  ‰‚לו˙,  ועל  ‰חורבן  על 
˘י‰‡   - ˘מים  ˘יר‡  מי  כל   - ˘מים  יר‡ 
י˘  ‰מ˜„˘".  בי˙  חורבן  על  ו„ו‡‚  מיˆר 
ליל‰,  חˆו˙  זמנים;  ˘לו˘‰  למע˘‰  פ‰ 
˘‡ז יחו„ יע˜ב ול‡‰. ‡חרי ז‰ י˘ לנו ‡˙ 
ז‰  ‰יום  ‰˘לי˘י˙,  ‰‡˘מור˙  ˙חיל˙ 
‡ומר  וז‰   ,ıנ‰ לפני  ˘עו˙  ˘לו˘  בערך 
˘עו˙  ˘לו˘  ז‰  ‡ז  ליום,  נמ˘ך  ˘‰ליל‰ 
˙פיל˙   ˙‡ לנו  י˘  ז‰  ‡חרי   .ıנ‰ לפני 

˘חרי˙ עˆמ‰, מ˙חיל בעלו˙ ‰˘חר. 

˜ע"ב.):  וי˘לח  (בר‡˘י˙  ‰זו‰"˜  ‡ומר 
"ויע˜ב נסע סוכו˙‰ ויבן לו בי˙ ולמ˜נ‰ו 
‰מ˜ום  ˘ם  ˜ר‡  כן  על  סוכו˙,  ע˘‰ 
סוכו˙". ר' חיי‡ פ˙ח ו‡מר: ˘יר ‰מעלו˙ 
עמלו  ˘וו‡  בי˙,  יבנ‰  ל‡   '‰ ‡ם  ל˘למ‰, 
 „˜˘ ˘וו‡  עיר,  י˘מור  ל‡   '‰ ‡ם  בוניו. 
˜ם  ל‡  חˆו˙,  ˜ם  ל‡  ‡„ם  ‡ם  ˘ומר. 
˘ו‡  לו˙י˜ין,  ˜ם  ל‡  ‰בו˜ר,  ב‡˘מור˙ 
˘מיר‰  לעיר.  ˘מיר‰  ‡ין   - ˘ומר   „˜˘
חˆו˙,  ˘˜מים  ‡ל‰  י„י  על  ר˜  ז‰  לעיר 
בעלו˙  מ‡וחר  ו‰כי  ב‡˘מור˙,  ‡ו 
‰˘חר. "˙‡ חזי, ב˘ע˙‡ „סלי˜ ברעו˙‡ 
„˜ו„˘‡ בריך ‰ו‡ למברי עלמ‡", ‰˜ב"‰ 
מבוˆינ‡  "‡פי˜  ‰עולם,   ˙‡ לברו‡  רוˆ‰ 
ע"י  ‰ברי‡‰  כל  ‰˙חיל‰  „˜ר„וני˙‡", 
מ‰ו„   ıניˆו נע˘‰  „˜ר„וני˙‡'.  'בוˆינ‡ 
„ע˙י˜  ב‚בור‰  נכנס  ‰ו‡  ˜„מון,  ‡„ם 
ובחכמ‰ „‡ריך, ומ˘ם ‰ו‡ ‰˙פ˘ט בכל 
‰עולמו˙. ‰וˆי‡ בוˆינ‡ „˜ר„וני˙‡, יˆ‡ 
ב˜יע‰.  ז‰  [˜ר„וני˙‡  ‰בו˜ע.   ıניˆו‰

.[ıבוˆינ‡ ז‰ ניˆו

בריאת העולם בכל יום 

ל˙ועל˙  ‰זו‰ר  ל˘ון   ˙‡ בז‰  [נבי‡ 

 ‡ ָ̇ עּו ר¿ ƒּב י˜  ƒָסל ¿„  ‡ ָּ̇ ע¿ ַ ׁ̆ ּב¿ י,  ֲחז≈  ‡ ָּ̇ ‰מעיינים: 

י ַעְלָמא, ַאִּפיק ִמּבּוִציָנא  ר≈ ב¿ ƒמ יךְ הּוא ל¿ ƒר ‡ ּב¿ ָ ׁ̆ ˜ּו„¿ ¿„ּ

ָכ‡,  ו… ׁ̆ ֲח ִמּגֹו  יט  ƒ‰ ל¿ ¿̇ ƒ‡ ו¿ ּטּוָר‡,  ƒ̃ ַחד   ‡ ָ̇ ינּו ƒ„ ר¿ ַ̃ ¿„

ָכ‰  ≈ ׁ̆ ֲח י‡  ƒ‰‰ַ  ,‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿  ‡ ָ̇ ָנֲח ו¿ ִּבְסִליקּו.  ַ‡ר  ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ו¿

ין  ƒ̃ י ƒ̃ ¿„ּ ין  ƒח ר¿ ‡ו… ין  ƒיל ƒב ¿ ׁ̆  ‰‡ָ מ≈ ּב¿ (ו‡˙ל‰יט)  יט  ƒ‰ָל

ָמ‡]. ַעל¿ י„ ֵּביָתא „¿ ƒֲעב ¿̇ ƒ‡ ַרְבְרָבן, ו¿

ברי‡˙  ˘לפני  ˘ב˜ע,   ıניˆו‰
בכל  מח„˘  נבר‡  ‰ז‰   ıניˆו‰ ‰עולם, 
חˆו˙  ˘˜מים  ‡לו  ‡ו˙ו  בור‡ים  יום. 
‰מ‡וחר  לכל  ‡ו  ב‡˘מור˙,  ‡ו  ליל‰, 
ו‡˙ל‰יט  ּטּוָר‡,  ƒ̃ 'ח„  ‰˘חר.  בעלו˙ 
 '‰˘ ‡ח„   ıניˆו ‡יז‰  י‰י‰  ח˘וכ‡',  מ‚ו 
ל˙˙‡,  ונח˙‡  בסלי˜ו,  'ו‡˘˙‡ר  ‰וˆי‡, 
‰‰י‡ ח˘יכ‰' - ‰כל ‰י‰ ח˘וך, ‰י‰ חלל 
‰פנוי, ז‰ ‰י‰ חו˘ך - ל‰יט במ‡‰ ˘בילין 
בי˙‡  ו‡˙עבי„  רברבן,  „˜י˜ין  ‡ורחין 

בעלמ‡. נ‰י‰ בנין בעולם. 

‰˜ב"‰ ‰˙חיל ל‰וˆי‡ ניˆוı - בוˆינ‡ 
ב˙וך  נ„ל˜  ‰ז‰   ıניˆו‰ „˜ר„וני˙‡. 
 ıניˆו‰ נ„ל˜  ‰פנוי  ‰חלל  ב˙וך  ‰חו˘ך, 
‰ז‰. וז‰ ‰י‰ מ‰ו„ ‡„ם ˜„מון. ו‡חרי ז‰, 
ל‚בור‰  ˜„מון  „‡„ם  מ‰ו„  ‰˙פ˘ט  ז‰ 
„‡ריך.  לחכמ‰  „ע˙י˜  מ‚בור‰  „ע˙י˜, 
ע˙י˜,  ˘ל  ‰‚בור‰  ‰י‡  „‡ריך  חכמ‰ 
ו‰‚בור‰ ˘ל ע˙י˜ ז‰ ‰ו„ ˘ל ‡„ם ˜„מון. 
מ‡ב‡  ו‡מ‡.  ל‡ב‡  ‰˙פ˘ט  ז‰  ו˘ם 
ומ˘ם  ‡נפין,  לזעיר  ‰˙פ˘ט  ז‰  ו‡מ‡ 
‡לינו,  ‰‚יע  ˘ז‰  ע„  ‰מלכו˙,  לספיר˙ 

לספיר˙ ‰מלכו˙. 

לנו  נבנ‰  ‡ומר,  ˘‰רבי  בי˙‡,  ‰‡י 
מו‰ר"ן  (לי˜וטי  „עלמ‡  ב‡וויר‡  בי˙‡ 
‚ו  ‡י‰ו  בי˙‡  ‰‡י  ‰בי˙,  סו„  כ"ח),  ˙ור‰ 

˘‰ו‡  ‰ז‰  ‰בי˙  „כול‡.  ‡מˆעי˙‡ 
ב‡מˆע ‰כל, ˘‰ו‡ ‰נ˜ו„˙ ‰מרכז, כמ‰ 
„וכ˙ין  סחור,  סחור  לי‰  ו‡י„רין  פ˙חין 
מ˜ננין   - ו˘מ‰   - ˙מן  ˜„י˘ין,  עיל‡ין 
י˜ננו".  ˆיפורים  "˘ם  ˘מי‡.  ˆיפורי 
בעלו˙  ל˘יר  מ˙חילו˙  ˘‰ˆיפורים 
˘נמ˘כים  ‰‡ל‰  ‰ˆיפורים  ז‰  ‰˘חר, 
מרמזו˙  ו‰ם  ‡נפין.  זעיר  ‡מ‡,  מ‡ב‡, 
יˆיר‰,  ברי‡‰,  ‡ˆילו˙,   - ‰עולמו˙  לכל 
מעולם  ˘נמ˘כו˙  ˆיפורים  י˘  ע˘י‰. 
‰‡ˆילו˙. י˘ ˆיפורים ˘נמ˘כו˙ מעולם 
‰יˆיר‰,  ˘מעולם  ˆיפורים  ‰ברי‡‰, 
ˆיפורים ˘מעולם ‰ע˘י‰, וכל ‰ˆיפורים 
י„י  על  ז‰  ‰˘יר‰  כל  ל˘יר.  מ˙חילו˙ 
‡ו  ב‡˘מור˙,  ‡ו  מחˆו˙,  ˘˜מו  ‡ל‰ 

בעלו˙ ‰˘חר. 

מלכו˙,  ספיר˙  ז‰  ‰ז‰  ‰בי˙ 
ו‰ˆיפורים יו˘בו˙ על ‰‡ילן. ו‰‡ילן ‰ז‰ 

ספיר˙   ˙‡ מזין  ˘‰ו‡  ‡נפין  זעיר  נ˜ר‡ 
‰מלכו˙. וכ„י ל‰זין ‡˙ ספיר˙ ‰מלכו˙, 
˘˜מים  מ‡ל‰  ‰‡ור   ˙‡ ל˜בל  ˆריך 
בעלו˙  ‡ו  ב‡˘מור˙,  ‡ו  ליל‰,  בחˆו˙ 
מיני‰".  ‡י˙˘˜י‡  בי˙‰  "‰‡י  ‰˘חר. 
‰י‡  ‰מלכו˙,  ספיר˙  ˘‰י‡  ‰ז‰  ו‰בי˙ 
‡נחנו  ‰חכמ‰.  ‰‡ר˙   ˙‡ ל˜בל  ˆריכ‰ 
‡ל‰  ‰חכמ‰.   ˙‡ ממ˘יכים  עכ˘יו 
כל   ˙‡ פו˙חים  ‰ם  ‡ז  חˆו˙,  ˘˜מים 
˘ערי ‰חכמ‰. ‡ו ˜מים ב‡˘מור˙, ו‰כי 
כבר   ıנ‰ ‡חרי  ‰˘חר.  עלו˙  ז‰  מ‡וחר 
כל ˘ערי ‰חכמ‰ ס˙ומים. כבר ‰מח ˘לו 
כבר  ו‡ין  ס˙ום  מח  עם  ˜ם  ‰ו‡  נס˙ם, 
פ˙יח˙  ‰מח.   ˙‡ לו  לפ˙וח  ר˘ו˙  ˘ום 
ע„  ‰חמ‰,   ıנ‰ ע„  מחˆו˙,  ר˜  ז‰  ‰מח 
ל‚לו˙  רוˆ‰   '‰ יום  וכל  ‰˘חר.  עלו˙ 
˘ל‡  כ‡ל‰  „ברים  כ‡ל‰,  חכמו˙  ל‡„ם 

נו„עו מעולם. 

בחצות ממשיכים את החכמה

‰חכמ‰   ˙‡ ללמו„  יכול  ‡„ם  כי 
˘לו  ˘‰˘כל  ‰חכמ‰   ˙‡ ‰כ˙וב‰, 
‰„ר‚‰  לפי  ˘‰י‡  ‰חכמ‰   ˙‡ ˜ולט, 
ל‚לו˙  רוˆ‰   '‰ ויום  יום  בכל  ‡בל  ˘לו. 
˘ל‡  סו„ו˙,  וכ‡ל‰  חכמו˙  כ‡ל‰  ל‡„ם 
נו„עו מעולם, ˘ע„יין ל‡ ‰˙‚לו מעולם. 
סיני.  ב‰ר  ˘‰י‰  רבינו,  למ˘‰  ‰˙‚לו  ר˜ 
ני˙ן  לח„˘,  ו˙י˜  ˙למי„  ˘ע˙י„  מ‰  כל 
למ˘‰ בסיני. ‡ז ‰חכמו˙ ‰‡ל‰, ‡ם ‡„ם 
רוˆ‰ ˘י˙‚לו לו חכמו˙ ח„˘ו˙ ˘ל‡ ‰יו 

מעולם--- 

˘לו,  ‰˘כל  עם  עוב„  ˘‰ו‡  ל‡ 
˘לו,  ‰˙כונו˙  עם  ˘לו,  ‰טבעיים  עם 
כי  ל‡.  „בר  ˘ום  ז‰  ˘לו.  ‰כ˘רונו˙  עם 
‡˙י„ע,  „ל‡  לרי˘‡  ל‰‚יע  ז‰  ‰עי˜ר 
מלך",  ‰"עמ˜  כ‡ן  ומסביר  י„ע.  „ל‡  ע„ 
עולמו˙  בר‡  עולמו˙,  בר‡   '‰˘ כמו 
ל‡  ‰ם  ‡ל‰  לי,  ‰ניין  „ל‡  ‰ניין  ו‰חריבן, 
עניינו ‡ו˙י. ו‰ניין, עניין לי. כן עינו ‡ו˙י. 
'ז‰  ‡ו˙ם.  מחריב  עולמו˙,  בור‡  ו‰˜ב"‰ 
בעיני,  חן  מוˆ‡  כן  ז‰  בעיני,  חן  מוˆ‡  ל‡ 
ממ˘  ז‰  לכ‡ור‰,  מ˙חרט'.  ‡ני  ז‰  על 
‡פי˜ורסו˙. בפרט ל„בר „ברים כ‡ל‰ ז‰ 
ממ˘ ‡פי˜ורס. מ‰ ˜ור‰? ‡ז ‰ו‡ ‡ומר: 
בר‡˘ונ‰,  בר‡   '‰˘ ‰‡ל‰  ‰עולמו˙ 
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לי,  עניין  „ל‡  ‰ניין  ‡מר  ‰ו‡  ˘עלי‰ם 
˘כביכול  לי,  ‰ניין  „ל‡  ‡ל‰  ‡ומר:  ‰ו‡ 
‰עולמו˙,  עי˜ר  ‰ם  מ‰ם,  ‰נ‡‰  לי  ‡ין 
‰ם עי˜ר ‰ברי‡‰! לנו נ„מ‰ ˘ל˜ב"‰ ל‡ 

‰י˙‰ ‰נ‡‰ מז‰. 

כס‡ו˙  ‰ז‰,  ‰עולם   ˙‡ נו˙נים  לנו, 
עולמו˙  לו  ‰י‰   '‰ ‡בל  ו˘ולחנו˙. 
נפל‡ים, ˘ל‡ ‰י‰ ˆריך לנו בכלל ל‰כיר 
‡ו˙ם. מ‰ פירו˘ נחרבו? ל‡ נחרבו - ‰ו‡ 
‡ומר - ר˜, ‡י ‡פ˘ר ‰י‰ ל‰כניס ‡ו˙נו 
לכ‡ל‰ עולמו˙, כי ‡נחנו ‰יינו נ˘רפים 
לי,  ‰ניין  ˘ל‡  ‡ל‰  ז‰  עולמו˙.  בכ‡ל‰ 
ל‡  ‰˜ב"‰  ˘כביכול  לי,  עניין  ˘ל‡  ‡ל‰ 
יכל לברו‡ ‡י˙ם ‡˙ ‰עולם, ‰ו‡ ל‡ יכל 
לˆמˆם ‡˙ ‰‡ור „רכם ל‡נ˘ים נמוכים 
כמונו. ל‡ ‰ניין לי, ז‰ רי˘‡ „ל‡ ‡˙י„ע, 
ע„ „ל‡ י„ע. ‡ז ז‰ עי˜ר ‰ברי‡‰, ˘י˘ 
‡ו˙ם,  יו„עים  ל‡  ˘‡נחנו  כ‡ל‰  „ברים 
 ‰‚˘‰ ˘ום  לנו  ˘‡ין  ‡ו˙ם,  מכירים  ל‡ 
 ‰‚˘‰‰ עם  יו„עים  ר˜  ‡נחנו  ב‰ם. 
˘נול„נו ‡י˙‰, ‰ם ‰מח ‰נח˘ ˘נול„נו 
 .‰„˘‰ חי˙  מכל  ערום  ‰י‰  ‰נח˘  ‡˙ו. 
˘ל  מח  נח˘י,  מח  עם  בכלל  נול„  ‡„ם 

נח˘. 

לצאת מלבושי הנחש

כל ‡ח„ י˘ לו חכמ‰ ח„˘‰ ברוך ‰'. 
‰' ‰ו‡ ‡ינסוף. ‡בל ‰מח ‰טבעי ˘‡„ם 
‰נח˘.  חכמ˙  ז‰  ‰נח˘,  מח  ז‰  נול„ 
 .‰„˘‰ חי˙  מכל  ערום  ‰י‰  ‰נח˘ 
‰נח˘,  במח  ‰נח˘,  בב‚„י  ‰ולב˘נו 
חכמים,  מבינים  כולנו  ‰נח˘.  בלבו˘י 
 ˙‡ יו„עים  נבונים,  כולנו  חכמים,  כולנו 
‰כל  ז‰   .‰„‚‰‰  ˙‡ ˜ור‡ים  ‰˙ור‰. 
˘טויו˙. חכמ‰, „ע˙, ‡מונ‰, בינ‰ ˘לנו. 
י˘ר‡ל  עם  ו‰בלים.  ˘טו˙ים  ז‰  ‰כל 
לים.   ıנ˜פו ‡מרו  חל˜  ‰ים.  לפני  עמ„ 
יˆליחו  [‡ח„ים]  כמ‰  ל‰˙‡ב„.  פירו˘ו 
[ח˘בו  ימו˙ו.  ‰רוב  ‡בל  ב˘חי‰,  ל‰‚יע 
לעˆמם]: יו˙ר טוב ˘י˜חו ‡ו˙נו ויח˙כו 
כמו  לנו  יע˘ו  ח˙יכו˙?  ח˙יכו˙  ‡ו˙נו 
ז‰  למ„בר.  נברח  ‡מרו:  חל˜   ?ıב‡ו˘ווי
‚ם ‰˙‡ב„ו˙. מ‰ י‰‡ במ„בר? ‚ם ימו˙ו. 
על  ‰˙‡ב„ו˙1.  ו„‡י  ז‰  מלחמ‰,  נע˘‰ 

1  כל פע� ’מתי� בכבוד‘. אנשי� רואי�, שהורגי� את 

ו‚מרנו.  מלחמ‰  ע˘‰  ‡מרו-  ‰ם  פנים 
‰כי  ‰יו  ‰חילונים  י˜ר‰.  ˘י˜ר‰,  מ‰ 
'מ˙ונים', ‰כי ב'י˘וב ‰„ע˙' ‡מרו: נכנע! 

‡ם נכנע, ‡ולי נ˘‡ר בחיים, מי יו„ע? 

מחול˜  ‰‡„ם  ˘ל  ‰˘כל  ‰˘כל.  ז‰ 
נכנע,  ‡ומר  ‡ח„  ˘כל.  סו‚י  ל‡רבע‰ 
מ‰  ‡ומר  ‡ח„  ‰ר‡˘.   ˙‡ ˙מי„  נורי„ 
‡נ˘ים   ֈ˙ˆ˜ נ‰רו‚  ל‰פסי„?  כבר  י˘ 
˜ו„ם  נברח?  ל‡ן  נברח.  ‡מרו  ‡חרים 
נמו˙.  נמו˙,  י‰י‰.  ˘י‰י‰,  מ‰  נברח, 
לים.   ıנ˜פו ‡ומרים-  וחל˜  נברח.  ˜ו„ם 
במ„בר,  נמו˙  ל‡„מ‰.  עכ˘יו  כבר  נ„ב˜ 
ניפול  ‡ו˙נו.  יטרפו  וחיו˙  ברעב.  בˆמ‡, 

 ֈי˘ר לים, ˙וך „˜‰ נעל‰ ל‚ן- ע„ן

לזכות לשכל של משה 

ו‡ז ב‡ מ˘‰ רבינו, ˘כל ח„˘ ל‚מרי, 
˘כל  ז‰  ‰ˆ„י˜,  ˘כל  ל‚מרי.  ‡חר  ˘כל 
˘˜מים  ‡ל‰  עליו.  ח˘ב  ל‡  ‡ח„  ˘‡ף 
מ‡וחר  ‰כי  ‡ו  ב‡˘מור˙,  ‡ו  חˆו˙, 
בעלו˙- ‰˘חר, ‡ז מ˙‚לים ל‰ם ‡וˆרו˙ 
עליונים ˘ל‡ נו„עו מעולם. מ‚לים ל‰ם 
‡ו˙ם.  י„ע  מ˘‰  ˘ר˜  ‡וˆרו˙  כ‡ל‰ 
‡ו  ל˜ום  ˘זוכים  ל‡ל‰  מ˙‚ל‰  ר˜  וז‰ 
‰כי  ‡ו  ‰בו˜ר,  ב‡˘מור˙  ‡ו  בחˆו˙, 
‰ז‰,  ו‰‡ילן  ‰˘חר.  בעלו˙  מ‡וחר 
חˆו˙.  ˘˜מים  ל‡ל‰  ר˜  מ˙‚ל‰  ˘‰ו‡ 
ז‰  בי˙‡",  "‰‡י  מ˙‚ל‰.  ‰ו‡  ל‰ם  ר˜ 
"„˘˜י‡  ‰ז‰,  ‰עולם  ‰מלכו˙,  ספיר˙ 
מיני‰, ו‚ניז ב‚בי‰ כמ‰ ‚ינזין עיל‡ין „ל‡ 
סו„ו˙,  כ‡ל‰  ל‚לו˙  ל‰'  י˘  ‡˙י„עון". 
ל˙˙  כי˘רונו˙  וכ‡ל‰  חכמו˙,  וכ‡ל‰ 
פל‡יים  כ‡ל‰  „ברים  ‰יום,  במ˘ך  לנו. 
בכלל  ˘‡נחנו  ר‚ע,  כל  ל‰˙רח˘  יכולים 
ל‡ מעלים על „ע˙נו. ב˘ום מח ל‡ נוכל 

ל‰˘י‚ ‡˙ ז‰, ר˜ ‰ˆ„י˜ מ˘י‚ ‡˙ ז‰. 

וז‰, ר˜ נו˙נים ‡˙ ז‰ ל‡ל‰ ˘˜מים 

 �האשה, הורגי� את הילדי�. הכוונה: נהרוג ג� קצת ג
כמה גרמני�. מותר, לא מותר, הלכה לא הלכה. כבר 

אנשי� לא עושי� חשבונות, שנגדל הא� מותר להרוג 
את הגרמני�, א
ור להרוג את הגרמני�. זה לא יפה, 
זה לא מכובד... היהודי כבר הרגו לו את האשה, את 

הילדי�. הוא כבר לא יודע מה נעשה איתו. לפי ההלכה 
אנחנו לא יודעי�. צריכי� לפ
וק את ההלכה לפני 

 �השואה, לא בתו� השואה. להכי	, להכי	 
פרי� שלמי
מתי מותר להרוג את הגרמני�, מתי א
ור להרוג את 

.�הגרמני

מ‡וחר  ‰כי  ‡ו  ב‡˘מור˙,  ‡ו  חˆו˙, 
„ל‡  עיל‡ין  ‚ינזין  ‰˘חר.  בעלו˙ 
‡˙י„עון מעולם. ועם ז‰ בונים ‡˙ ‰בי˙ 
‰ח„˘, עם ‰חכמו˙ ‰‡ל‰ ˘‰˙‚לו לנו 
‰יום, ל‡ל‰ ˘˜מו חˆו˙, ‡ו ב‡˘מור˙, 
‡ו ‰כי מ‡וחר בעלו˙ ‰˘חר. עם ‰˘כל 
‰נפל‡ ‰ז‰ נבנ‰ עכ˘יו ‡˙ ‰יום ‰ח„˘. 
‡נחנו נבין „ברים ח„˘ים, נ˜לוט „ברים 
ח„˘ים, ‰מח יפ˙ח לנו. נבין ‡˙ ‰‚מר‡, 
נבין ‡˙ ‰כל ‡חר˙. ר‡˘ונים, ‡חרונים, 
חיים   ıע נפ˙ח  זו‰ר,  נפ˙ח  יפ˙ח.  ‰כל 
כ‡ל‰  ‰יו  ‰סו„ו˙,  כל  לנו.  י˙‚ל‰  ‰כל   -
ˆריכים  ‰יו  ‰בינו.  ל‡  ˘‡נ˘ים  סו„ו˙, 
עם ז‰ מיליון ס˙ירו˙. כל ‰פירו˘ים ז‰ 
עו„ ל‡ „ומ‰ למליוני˙ מ‰סטירו˙. ‡בל 
ח„˘.  חי„ו˘  ‡יז‰  לו  י˙‚ל‰  ‡„ם  ‡ולי 
 ıע [יבין]  ח„˘‰.  „רך  ‡יז‰  לו  י˙‚ל‰ 
בלנו ‡יז‰ ‡ח„ חל˜י מיליון  חיים. כי ר˜̃ 
‡ולי  ל‰˘י‚],  [יכול  ˘‡„ם  ‰סו„ו˙  מכל 

פחו˙ מ‡ח„ ממיליון.

ל‚מרי  ח„˘ים  סו„ו˙  מ˙‚לים  ‡ז 
וכל  ליל‰,  בחˆו˙  ˘˜מים  ל‡ל‰ 
‰פ˙חים ‰ס˙ומים נפ˙חים, ו‰ˆיפורים 
‰‡ל‰ ˘˘רו˙, ‡ומר ‰זו‰ר, 'וכמ‰ רוחין 
פרחין ב‡ויר‡'ֈ ברינון ˆיפורים. ו‚ם י˘ 
עו„  ˘מ˘וטטו˙  ב‡וויר.  רוחו˙  ‰מון 
ערטיל‡ין.  נ˘מו˙  ‰ם  ˙י˜ון,  ל‰ם  ‡ין 
ונ„ו˙.  ˙ועו˙  נ˘מו˙  ‚וף.  בלי  ‰ם 
˘ל‰ם  ו‰˙י˜ון  ‰˙י˜ון,   ˙‡ ˘מחפ˘ו˙ 
˘מ˙‚לים  ע"י  חˆו˙.  ˘˜מו  ‡ל‰  ז‰ 
לנ˘מו˙  ˙י˜ון  ‚ם  ז‰  חכמו˙,  כ‡ל‰ 
ל‰˙כנס  מ˘˙ו˜˜ים  ו‰ם  ‰‡ל‰. 
‰‡ל‰  ‰ˆיפורים  ‰‡ל‰,  בˆיפורים 
זכו  ˘עכ˘יו  ‰נ˘מו˙  ז‰  ˘רו˙,  ˘‰ם 
˘י˙‚לו  ע"י  ‰‡ל‰.  בˆיפורים  ל‰˙עבר 
‡ו  חˆו˙,  ˘˜מו  ‡לו  ע"י  ‰חכמו˙,  ל‰ם 

ב‡˘מור˙, ‡ו בעלו˙ ‰˘חר. 

הציפורים – תיקוני נשמות

בעולם,  חכמו˙  כ‡ל‰  ‰מ˘יכו  ‰ם 
ב‡וויר  ‰מ˘וטטו˙  ‰רוחו˙  ˘‡פילו 
זכו  ‰‡ל‰,  ‰חכמו˙   ˙‡ ל˜בל  זכו 
ז‰  וע"י  ‰‡ל‰.  מ‰חכמו˙  ‰‡ר‰  ל˜בל 
‰˘יר‰  וז‰  בˆיפורים.  ל‰יכלל  זוכים 
‰˙י˜ון   ˙‡ ˘‚ילו  ‰‡ל‰  ‰רוחו˙  ˘ל 
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עכ˘יו, ע"י ‡ל‰ ˘˜מו חˆו˙, ב‡˘מור˙ 
רבבו˙  רבבו˙  ‡ז  ‰˘חר,  בעלו˙  ‡ו 
‰חכמ‰  ע"י  עכ˘יו,  ˙י˜ון  ˜יבלו  נ˘מו˙ 
וע"י  ‰יום.  ל‡ו˙ו  ˘‰˙‚ל˙‰  ‰ח„˘‰ 
˘יר˙ ‰ˆיפורים, ˘‰˙עברו ב‰ם נ˘מו˙ 
 ˙‡ עכ˘יו  ˘˜בלו  ‰‡ל‰,  ‰ˆ„י˜ים 
˘ל‰ם,  ‰˙י˜ון  נ‚מר  עכ˘יו  ‰˙י˜ון, 
ל˘יר  לˆיפורים  יכול˙]  [י˘  כבר  עכ˘יו 
בור‡  ˘‰ו‡  ל‰'  ל‰ו„ו˙   ֈירים˘ ל‰' 

עכ˘יו עולם ח„˘. ˘מים ו‡רı ח„˘ים. 

כ˙וב ˘בחˆו˙ ליל‰ יוˆ‡˙ ˘ל‰ב˙, 
מכ‰ ב‚פיים ˘ל ‰˙רנ‚ול - מל‡ך ‚ברי‡ל 
- ו‰˘ל‰ב˙ ‰ז‡˙ בו˜ע˙ עכ˘יו ‡˙ כל 
כל  ‰נעלמים,  ‰מסכים  כל   ˙‡ ‰מסכים, 
חכמו˙  ˘ם  ˘י˘  נעלמים,  ‰יכלו˙  מיני 
 ˙‡ ˘ורפ˙  ‰ז‡˙  ו‰˘ל‰ב˙  נפל‡ו˙. 
‰ולכו˙  ו‰חכמו˙  עכ˘יו.  ‰˘ערים  כל 
כ˘מ‚יע  עכ˘יו,  ‡ז  בעולם.  ל‰˙‚לו˙ 
חˆו˙ ליל‰, ‡ז יוˆ‡ ˘ל‰ב˙ ‡ח˙, ומכ‰ 
‚ברי‡ל.  ‰מל‡ך  ז‰  ‰˙רנ‚ול,  בכנפי 
‰ספירו˙  וכל  סלעים  בו˜ע˙  ‰י‡  ועי"ז 
ברזל  ובריחי  נחו˘˙  „ל˙ו˙  "˘יבר  ˘ל: 
‚י„ע". ‰י‡ בו˜ע˙ ‡˙ כל ‰בריחים, ‰י‡ 
˘ובר˙ ‡˙ כל ‰˘ערים ‰˘ל‰ב˙ ‰ז‡˙. 
ומ˙חילים ל‰˙‚לו˙ כ‡ל‰ חכמו˙, ˘ל‡ 
‰˙‚לו מעולם. ‰י‡ כמו פטי˘ים, ˘מכ‰ 
ומפוˆˆ˙ ‡˙ כל ‰˘ערים "פ˙ח פ˙חין", 
ומ˙חילים  ‰סלעים,   ˙‡ ובו˜ע˙  מכ‰ 
 '‰˘ ל˘מוע  מלמעל‰,  ˜ולו˙  ל˘מוע 

מ„בר ‡ליו. ˜ולו˙ מלמעל‰.

"וכ„ין ח„ כרוז‡", ומ˙חילים ל˘מוע 
מ„בר   '‰˘ ל˘מוע  מלמעל‰,  ˜ולו˙ 
‡ח„,  כרוז  ו‡ז  כרוז‡",  ח„  "וכ„ין  ‡ליו. 
"סלי˜ ב‡ויר‡", כרוז ˜˘ור ב‡ויר, ו˜ור‡. 
כל  ‰עולם,  בכל  כרוזים  ל‰יו˙  מ˙חילים 
˘כל  ‡ח„,  ˆ„י˜  ‡יז‰  ‰י‰  כרוזים.  מיני 
וע˜: "˙˘ב  ‰י‰ ני‚˘ למזוז‰ ‰י‰̂  פעם̆ 
‡„ם".  בני  ˘ובו  ו˙‡מר  „כ‡  ע„  ‡נו˘ 
˘"˙˘ב  ˆריך  ‡„ם  „כ‡.  ע„  ‡נו˘  ˙˘ב 
‡נו˘ ע„ „כ‡"? ˆריך ˘כבר י‚יע ע„ „כ‡, 
מ‰  יו„ע  ל‡   ‰˙‡ נפ˘?  ˘ל  „כ„וכ‰  ע„ 
י˘.  ‡ורו˙  ‡יז‰  יו„ע  ל‡   ‰˙‡ ˘י‰י‰. 
י˘ן?   ‰˙‡ מ‰  י˘.  נפל‡ים  „ברים  ‡יז‰ 

רב  ˜ו˘יי˙  נ‚„   ‰˙‡ מ‰,  נר„ם?  לך  מ‰ 
לך  "מ‰  ליונ‰-  ˆע˜  ‰חובל  רב  ‰חובל? 
נר„ם? ˜ום, ˜ר‡ ל‡ל˜יך" כולם ˆוע˜ים, 
‡מ˙יים,  ‡ל˜ים  י˘  לך  ˙˜ר‡.   ‰˙‡ ‚ם 

˙˜ר‡ ‡ליו, ‰ו‡ בטח יענ‰ לך. 

לשמוע את הכרוזים

‰נ˘מ‰  חˆו˙,  ˜ם  ˘‡„ם  בר‚ע 
˘ומע˙ ‡˙ כל ‰כרוזים. כי [י˘] בלי סוף 
˘˜מים  ל‡ל‰  כרוזים  סוף  בלי  כרוזים, 
˘‰כ˙‰  מ‰˘ל‰ב˙  בו˜ע  ˘ז‰  חˆו˙. 
על  ‚ברי‡ל.  ‰מל‡ך  ז‰  ‰˙רנ‚ול,  בכנפי 
ל‰בחין  בינ‰  ל˘כוי  ‰נו˙ן  ‡ומרים:  ז‰ 
בין יום ובין ליל‰, ז‰ ‰מל‡ך ‚ברי‡ל. ו‡ז 
ב‡ויר  ומ˜˘ר  ב‡ויר,  ‡ח„  כרוז  עול‰ 
ו˜ור‡. ‰כרוז ‰ז‰ יוˆ‡ מ‰מזבח ‰פנימי. 
‡ומר  מ˙פלל,  כ˘‰ו‡  ל„ע˙  ˆריך  ‡„ם 
כל   ˙‡ עיניו  לנ‚„  ל˘וו˙   - ‰˜רבנו˙   ˙‡
בי˙ ‰מ˜„˘. כל בי˙ ‰מ˜„˘ נמˆ‡, ‰ו‡ 
מול  עומ„  ‰ו‡  נחרב.  ל‡  ‰ו‡  נ˘רף,  ל‡ 
‰עיניים, ‰ו‡ נמˆ‡ מולנו. ˘ום „בר, ˘ום 
ר˜  ז‰  כלום.  מנור‰,  ˘ום  נ˘רף.  ל‡  „בר 
‰י˙‰  ‰˘ריפ‰  כל  עיניים.  ‡חיז˙  ‰י‰ 
מין ‡חיז˙ עיניים. ול‡ נפ‚ם כ‰ו‡ ז‰, ל‡ 

נפ‚ם כ‰ו‡ ז‰. 

בית המקדש חי וקיים

כל ‰ע˘ר‰ ‰רו‚י מלכו˙, וכל ˘ריפ˙ 
‰מ˜„˘,  בי˙  ˘ריפ˙  וכל  ירו˘לים, 
ר‚ע  ב‡ו˙ו  עיניים.  ‡חיז˙  ‰י‰  ז‰  ‰כל 
˘„ים  ˘ל  ‚ופו˙  ח„˘ים,  ‚ופו˙  ‰‚יעו 
לסרו˜  ‰רומ‡ים,  לי„י  מסרו  ורוחו˙. 
עˆמם  ו‰ם  ברזל.  ˘ל  במסר˜ו˙  ‡ו˙ם 
ע˜יב‡,  רבי  רומ‡.  ˘ל  ‰˜יסרים  י‰פכו 
רבי חנינ‡ בן ˙ר„יון, רבי נחוני‡ בן ‰˜נ‰. 
רומ‡,  ˘ל  ˜יסרים  ל‰יו˙  י‰פכו  כולם 
‰ע˘ר‰  כל  רומ‡.  ˘ל  ‰˜יסר   ˙‡ עברו 
˘ל  ב˜יסרים  ‰˙חלפו  מלכו˙  ‰רו‚י 
רומ‡. וע˘ו ˘ם ˘מו˙, ‰ר‚ו ‡˙ ‰˘רים, 
˙ר„יון  בן  חנינ‡  ור'  ‰‚זירו˙,   ˙‡ בטלו 
‡ח"כ  נ‰פכו  ˘כולם  ע˜יב‡  ורבי  יוכיח 
יון  ערי̂  ל רומ‡. ‡ו˙ו ‰„בר̆  ל˜יסרים̆ 
‰מ˜„˘,  ובי˙  בירו˘לים,  ˘‰ס˙ובבו 
ומוב‡  ‰‡ריז"ל,  ˘‡ומר  כמו  יוכיחו. 

ו‰בי‡ו  רוחו˙  ˘ב‡ו  מ‡מרו˙",  ב"ע˘ר‰ 
‡בני  ב‰  ˘מו  ˘רופים,  סי„  ‡בני  ‡בנים, 
סי„, ˘רפו ‡˙ ‰‡בני- סי„, ל‰˘ביע עינו 

˘ל ‡ו˙ו ר˘ע. 

כל ירו˘לים, כל בי˙ ‰מ˜„˘, ‰‰יכל, 
‰פנימי,  מזבח  ‰חיˆון,  ‰מזבח  ‰עזר‰, 
ˆריך   ‰˙‡  ֈכל‰ ‰˜ורבנו˙,  עבו„˙ 
עו˘ים  ‰כ‰נים  עכ˘יו  ‰נ‰,  ל‰˙חיל‰. 
‰˙מי„,   ˙‡ מ„לי˜ים  ‰עבו„‰,   ˙‡
‰‡˘ם.   ˙‡ ‰חט‡˙,   ˙‡ מ„לי˜ים 
חו˙כים  ‰˙מי„,   ˙‡ פו˘טים  עכ˘יו, 
[ולח˘וב:  ל‚זרים.  ני˙וח'  '‰פ˘ט  ‡ו˙ו 
‡ו˙י.  חו˙כים  ‡ו˙י,  מפ˘יטים  ‰נ‰] 
כז‰  ˘י˘  פ˜ו„י,  ב[פר˘˙]  ‰זו‰ר  ‡ומר 
‡ז  בעיניים,  ז‰   ˙‡ ˘מים  ˘‡ם  פוך, 
‰מ˜„˘].  בי˙   ˙‡=] ז‰   ˙‡ רו‡ים  ממ˘ 
מ‰מזבח  יוˆ‡  ‰ז‰  ‰כרוז  יוˆ‡,  עכ˘יו 
ממולו.  עומ„  ‰פנימי  מזבח  ‰פנימי, 
„י˘ון מזבח ‰פנימי, ו‰כל, כל ‰עבו„ו˙; 
כל  נע˘ים  ז‰   ˙‡ ‡ומרים  כ˘‡נחנו 
על  ז‰   ˙‡ ˘מים  ‰ולכים,  ‰עבו„ו˙. 
נב˜ע.  וז‰  נפ˙ח˙2,  ו‰ריˆפ‰  ‰רˆפ‰. 
‰נבי‡  ‡לי‰ו  נמ˘כו˙.  ‰עבו„ו˙  וכל 
ומיכ‡ל, ‰ם ‰כ‰נים ‰‚„ולים, ‰ם עו˘ים 

‡˙ כל ‰עבו„ו˙. ‡ז 

ענן  עול‰  יוˆ‡,  כרוז  ‰זו‰ר]:  [‡ומר 
מ˙פ˘ט  ‰ז‰  ו‰ענן  ‰פנימי.  מ‰מזבח 
ב‡רבע רוחו˙ ‰עולם, ומ‰ענן ‰ז‰ יוˆ‡ 
‰מ˜„˘,  בי˙  כ˘‰י‰  כרוזים.  סוף  בלי 
כולם ˘מעו ‡˙ ‰כרוזים ‰‡ל‰. ‰י‰ יוˆ‡ 
ענן מ‰מזבח ‰חיˆון, ענן ממזבח ‰פניני. 
רו‡ים  ‰יו  כרוזים.  יוˆ‡ים  ‰יו  מ‰כל 
רו‡ים  ‰יו  ‰זו‰ר.  ‡ומר  ‡ו˙יו˙,  ‡פילו 
כל  פסו˜ים.  מיני  וכל  ‰ענן,  על  ‡ו˙יו˙ 
‡ח„ ‰י‰ רו‡‰ כל מיני „ברים ב˙וך ‰ענן 
‰ז‰. ו‡ז ‰י‰ מ˙פ˘ט בכל ירו˘לים, ‰י‰ 
ממ˘  רו‡‰  ו‰י‰  ˘‡לו˙,  ל˘‡ול  יכול 
יוˆ‡ים  עכ˘יו]  ו[‚ם  ‰ענן.  ב˙וך  ‡ו˙יו˙ 
˘ומעים  חˆו˙,  ˘˜מים  ו‡ל‰  ‰כרוזים, 
וכל  כרוזים,  רבבו˙  רבו‡  יוˆ‡ים  ‡ו˙ם. 
זוכ‰  ˘לו,  ו‰ט‰ר‰  ‰˜„ו˘‰  כפי  ‡ח„ 
"וי˙י‰ב  ‰‡ל‰,  ‰כרוזים   ˙‡ ל˘מוע 

2  (לצור� כ� שייבלע האפר במקומו, כמבואר בדברי 
חז“ל)

וזמרן".  „˘ירין  ס˙רין  ב˙רי  „ל˙˙‡  ל‰ 
˘רים,  ‰מל‡כים  כל  ‰˘ירים,  בזמן  ו‡ז 

ויוˆ‡ים ‰כרוזים.

להשפיע לכל הבריאה 

˘יר˙  מ˙חיל‰  ‰בו˜ר  ב‡˘מור˙ 
לבכו˙.  ˘ל  ענין  ז‰  מחˆו˙  ‰מל‡כים. 
˘ע˙יים  ‰‡˘מור˙.  ע„  מחˆו˙ 
‰בו˜ר,  ‡˘מור˙  וכ˘מ˙חיל  ר‡˘ונו˙. 
‡ז ז‰ זמן ˘ל ל˜ום, ל˘ורר עם ‰מל‡כים 
ז‰  ח„˘,  ‰זו‰ר  ו‡ומר  ˘מ˘וררים. 
חוב‰ ל˘יר ‡י˙ם, ז‰ חוב‰. כל מי ˘˘ר 
‡ל‰  ו‡ז,  חפˆיו.  כל  לו  נו˙נים  ‡י˙ם, 
רבו‡  ‰מל‡כים,  עם  ל˘יר  ˘מ˙חילים 
רבבו˙ מל‡כים מ˜יפים ‡ו˙ם. מ˙חילים 
˘ל  כרוזים  נ‰י‰   ֈכרוזים‰  ˙‡ ל˘מוע 
חס„ים, ˘ל י˘ועו˙, ˘ל רחמים. ‡ומרים 
ב˘י˙   ֈ‡˙ובי ‰יום.  י‰י‰  חס„ים  ‡יז‰ 
כל  „˘˜ין   ֈנ‰ורין  ˘˘ ונ‰י‰  נ‰ורין. 
חˆו˙,  ˘˜מים  ‡ל‰  ועכ˘יו,  בר‡.  חיו˙ 
מ˘˜ים ‡˙ כל חיו˙ ‰˘„‰. חיו˙ ‰˘„‰ 
כי  ע˘י‰.  יˆיר‰,  ברי‡‰,  ספירו˙  ז‰ 
˘פע  וממ˘יכים  ‡ˆילו˙,  ע„  עולים 
˘„י,  חיו˙ו  כל  "י˘˜ו  וז‰  ‰ספירו˙.  לכל 

י˘ברו פר‡ים ˆמ‡ם". 

כל   ˙‡ מ˘˜ים  ‰ספירו˙  וכל 
‰עולמו˙. ‡˙ ‰‚ויים, ‡˙ כולם. ‡ז "י˘ברו 
‰פר‡ים  מכל  יוˆ‡   ‰˙‡ ˆמ‡ם".  פר‡ים 
‰‡ל‰, ‡ז ˙מ˘יך חיו˙, ‰פר‡ים ˆמ‡ים 
ל„ם, ˆמ‡ים לח˙וך ‡˙ כולם, לבלוע ‡˙ 
˜ם   ‰˙‡ ˆמ‡ם.  פר‡ים  י˘ברו  ‡ז  כולם, 
 ‰˙‡ ‰בו˜ר,  ב‡˘מור˙  ˜ם   ‰˙‡ חˆו˙, 
חיו˙  ממ˘יך   ‰˙‡ ‰˘חר,  בעלו˙  ˜ם 
ח˘˜  ל‰ם  ˘י‰י‰  חיו˙,  ‰פר‡ים.  לכל 
˘י˘  ˘יר‚י˘ו  ‡ור,  ‡יז‰  ˘יר‡ו  לחיו˙. 
י‰ו„י,  רו‡ים  ‰ם  ‡ולי  ‡ור.  ‡יז‰  בי‰ו„י 
בעל  ‡ח˙  פעם  לי  ‡מר  מ˙חלחלים.  ‰ם 
‰י‰  ‰ו‡  י‰ו„י3,  רו‡‰  ‰י‰  ‰ו‡  ˙˘וב‰, 
מ˙חלחל.  ממ˘  ככ‰,  מ˙חלחל,  כולו 

‰‚וף ˘לו מ˙חיל לרעו„. ככ‰ ז‰ ממ˘. 

‡ז  ל˜יבוˆים,  נוסעים  פעם  ‰יינו 
ל‰˙חלחל.  לרעו„,  מ˙חילים  ‰יו  כולם 

3  (שנראה כמו יהודי)

‡˙‰ נו˙ן ל‰ם ˜ˆ˙ חיו˙. "י˘ברו פר‡ים 
‰פר‡ים.  לכל  חיו˙  ל‰מ˘יך  ˆמ‡ם". 
במ˜ום  חיו˙.  ˙מ˘יך  ‰פר‡ים  לכל 
ל‡ור  ˆמ‡ים  י‰יו  ל„ם,  ˆמ‡ים  ˘י‰יו 
לסל˜‡  ע„  עולו˙  ו‰זמירו˙  ‰‡ל˜י. 
ˆפר‡. ו‰זמירו˙ ז‰ ע„ ‡ור ‰בו˜ר. ו‡ל‰ 
ממ˘יכים  ‰ם  ‰מל‡כים,  עם  ˘˘רים 
חיו˙ לכל ‰עולם. יו˙ר ל‡ י‰י‰ רˆח. מ‰ 
‡ומללים,  מסכנים,  ‡נ˘ים  ז‰  רˆח?  ז‰ 
מ‰חיים.  ל‰ם  נמ‡ס  כבר  מ˙‡ב„ים. 
 ֈלכם י‰י‰  ‰ב‡  עולם  עו„  לנו  ‡ומרים 
ח˘˜  ל‰ם  ˘י‰י‰  חיו˙,  עם  ˙מ˘יך 
לחיו˙! ו˙˘יר זמירו˙, ˘‚ם ‰ם י˘ירו ‡˙ 
‰זמירו˙. פ˙‡ום יפ˙ח ל‰ם ‰לב, יפ˙ח 

ל‰ם ‰מח. 

מעלת הזמירות

˘˘רים  ‡ל‰  ˆפר‡.  „סל˜ין  וזמרין 
‰בו˜ר,  ˘עול‰  ע„  ‰מל‡כים,  עם 
וכל  ‰כוכבים  כל  ‡ז  ‰בו˜ר,  וכ˘עול‰ 
כולם  ‰˘מיים,  ˆב‡ו˙  וכל  ‰מזלו˙ 
עכ˘יו,  עכ˘יו.  ‰˘יר‰  עם  מ˘˙˙פים 
ˆריך  ‡„ם  ב˙פיל‰.  ˘˘רים  ב˘יר‰ 
‰זמן  כל  מזמור.  כל  ‰˙פיל‰,  כל  ל˘יר 
‰יו  ‰˙פיל‰.  כל   ˙‡ ו˘רים  ˆוע˜ים  ‰יו 
וכמ‰  ‰˙פיל‰.  כל   ˙‡ ורו˜„ים  ˘רים 
רים, ‡ז כל ‰כוכבים, כל ‰מזלו˙,  ˘יו˙ר̆ 
ב˘יר‰  פו˙חים  ‰˘מיים  ˆב‡ו˙  כל 
"ברון  סו„:  וז‰  י˙ברך.   '‰  ˙‡ ומ˘בחים 
‡ל˜ים".  בני  כל  ויריעו  בו˜ר  כוכבי  יח„ 

‰כוכבי  ‰ם  י˘ר‡ל,  עם  ז‰  בו˜ר  כוכבי 
‡ז  יח„.  ˘רים  יח„,  ברון  ˘רים  ‰ם  בו˜ר. 
כל  ‰˘מיים,  ˆב‡ו˙  וכל  ‰‡ל˜ים  בני  כל 

‰מל‡כים מרננים יח„ ‡י˙ם. 

נ‡מר  ז‰  על  ‰˜„ו˘:  ‰זו‰ר  ו‡ומר 
בוניו".  עמלו  ˘ו‡  בי˙,  יבנ‰  ל‡   '‰ "‡ם 
‡ם ל‡ עו˘ים ‡˙ ‰ס„ר ‰ז‰, ‡ז ‡ין ˜יום 
˜יום  ‡ין  לירו˘לים,  ˜יום  ‡ין  לעולם, 
לעולם. ר˜ כ˘עו˘ים כל בו˜ר ‡˙ ‰ס„ר 
בחˆו˙   - ו˙˘בחו˙  ˘ירו˙  עם  ‰ז‰, 
מ˙חילים  ז‰  ו‡חרי  ‰חורבן,  על  בוכים 
עם  ˘ירים  ל˘יר  ‰בו˜ר  ‡˘מור˙  עם 
‰מל‡כים. ‡ם ל‡ עו˘ים ‡˙ ‰ס„ר ‰ז‰, 
נ‡מר:  ז‰  על  ‰זו‰ר,  ‡ומר  ו˘לום,  חס 
בוניו".  עמלו  ˘ו‡  בי˙,  יבנ‰  ל‡   '‰ "‡ם 
מ˘˙˙פים  ל‡  ‡נחנו  ‡ם  ל‡,  ‡ל‰  ‡ם 
כל  ˘ל  ‰ח„˘‰  ‰ברי‡‰  ˘ל  ‰˘יר‰  עם 
‡ז,  ‡י˙י?  ל˘יר  ˜ם  מי  מחכ‰   '‰˘ יום, 
עו˘‰  ˘‰ו‡  מ‰  כל  בוניו".  עמלו  "˘ו‡ 
עיר,  י˘מור  ל‡   '‰ "‡ם  ח"ו.  יˆליח,  ל‡ 
‰˜ב"‰  על‡‰,  מלכ‡  ˘ומר".   „˜˘ ˘ו‡ 
ר˜  ירו˘לים.   ˙‡ לבנו˙  יכול  ר˜  ˘‰ו‡ 
כ˘‡נו מ˘˙˙פים ב˘יר‰, ברי˜ו„ים, ‡ז 
בונ‰  ‰ו‡  ‡ז  (עיל‡‰).  בי˙‡   ˙‡ בונ‰  ‰ו‡ 
‡˙ ירו˘לים. ע„ ˘נזכ‰ ל‚‡ול‰ ˘לימ‰ 

במ‰ר‰ בימינו ‡מן.

‡ו  טעינו  ו‡ם  במ˜ˆ˙,  עריכ‰  עברו  (‰˘יעורים 

כ‡לו,  ‚בו‰ים  ב„ברים  בפרט  ‰מכוון,  על  עמ„נו  ל‡ 

ר‡וי  ˘‡ינו  „בר  ח"ו  ל˙לו˙  ול‡  מ˘ו‚˙נו,  ˙לין  ‡˙נו 

במורינו ‰רב ˘ליט"‡). 

‡לה ˘˜מים חˆו˙, ‡ז הם פו˙חים ‡˙ כל ˘ערי 

מים ב‡˘מור˙, והכי מ‡וחר זה עלו˙  החכמה. ‡ו̃ 

ה˘חר. ‡חרי הנı כבר כל ˘ערי החכמה ס˙ומים. 

כבר המח ˘לו נס˙ם, הו‡ ˜ם עם מח ס˙ום ו‡ין 

כבר ˘ום ר˘ו˙ לפ˙וח לו ‡˙ המח. פ˙יח˙ המח 

ה˘חר.  עלו˙  ע„  החמה,   ıהנ ע„  מחˆו˙,  ר˜  זה 

וכל יום ה' רוˆה ל‚לו˙ ל‡„ם חכמו˙ כ‡לה, „ברים 

כ‡לה ˘ל‡ נו„עו מעולם. 
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וזמרן".  „˘ירין  ס˙רין  ב˙רי  „ל˙˙‡  ל‰ 
˘רים,  ‰מל‡כים  כל  ‰˘ירים,  בזמן  ו‡ז 

ויוˆ‡ים ‰כרוזים.

להשפיע לכל הבריאה 

˘יר˙  מ˙חיל‰  ‰בו˜ר  ב‡˘מור˙ 
לבכו˙.  ˘ל  ענין  ז‰  מחˆו˙  ‰מל‡כים. 
˘ע˙יים  ‰‡˘מור˙.  ע„  מחˆו˙ 
‰בו˜ר,  ‡˘מור˙  וכ˘מ˙חיל  ר‡˘ונו˙. 
‡ז ז‰ זמן ˘ל ל˜ום, ל˘ורר עם ‰מל‡כים 
ז‰  ח„˘,  ‰זו‰ר  ו‡ומר  ˘מ˘וררים. 
חוב‰ ל˘יר ‡י˙ם, ז‰ חוב‰. כל מי ˘˘ר 
‡ל‰  ו‡ז,  חפˆיו.  כל  לו  נו˙נים  ‡י˙ם, 
רבו‡  ‰מל‡כים,  עם  ל˘יר  ˘מ˙חילים 
רבבו˙ מל‡כים מ˜יפים ‡ו˙ם. מ˙חילים 
˘ל  כרוזים  נ‰י‰   ֈכרוזים‰  ˙‡ ל˘מוע 
חס„ים, ˘ל י˘ועו˙, ˘ל רחמים. ‡ומרים 
ב˘י˙   ֈ‡˙ובי ‰יום.  י‰י‰  חס„ים  ‡יז‰ 
כל  „˘˜ין   ֈנ‰ורין  ˘˘ ונ‰י‰  נ‰ורין. 
חˆו˙,  ˘˜מים  ‡ל‰  ועכ˘יו,  בר‡.  חיו˙ 
מ˘˜ים ‡˙ כל חיו˙ ‰˘„‰. חיו˙ ‰˘„‰ 
כי  ע˘י‰.  יˆיר‰,  ברי‡‰,  ספירו˙  ז‰ 
˘פע  וממ˘יכים  ‡ˆילו˙,  ע„  עולים 
˘„י,  חיו˙ו  כל  "י˘˜ו  וז‰  ‰ספירו˙.  לכל 

י˘ברו פר‡ים ˆמ‡ם". 

כל   ˙‡ מ˘˜ים  ‰ספירו˙  וכל 
‰עולמו˙. ‡˙ ‰‚ויים, ‡˙ כולם. ‡ז "י˘ברו 
‰פר‡ים  מכל  יוˆ‡   ‰˙‡ ˆמ‡ם".  פר‡ים 
‰‡ל‰, ‡ז ˙מ˘יך חיו˙, ‰פר‡ים ˆמ‡ים 
ל„ם, ˆמ‡ים לח˙וך ‡˙ כולם, לבלוע ‡˙ 
˜ם   ‰˙‡ ˆמ‡ם.  פר‡ים  י˘ברו  ‡ז  כולם, 
 ‰˙‡ ‰בו˜ר,  ב‡˘מור˙  ˜ם   ‰˙‡ חˆו˙, 
חיו˙  ממ˘יך   ‰˙‡ ‰˘חר,  בעלו˙  ˜ם 
ח˘˜  ל‰ם  ˘י‰י‰  חיו˙,  ‰פר‡ים.  לכל 
˘י˘  ˘יר‚י˘ו  ‡ור,  ‡יז‰  ˘יר‡ו  לחיו˙. 
י‰ו„י,  רו‡ים  ‰ם  ‡ולי  ‡ור.  ‡יז‰  בי‰ו„י 
בעל  ‡ח˙  פעם  לי  ‡מר  מ˙חלחלים.  ‰ם 
‰י‰  ‰ו‡  י‰ו„י3,  רו‡‰  ‰י‰  ‰ו‡  ˙˘וב‰, 
מ˙חלחל.  ממ˘  ככ‰,  מ˙חלחל,  כולו 

‰‚וף ˘לו מ˙חיל לרעו„. ככ‰ ז‰ ממ˘. 

‡ז  ל˜יבוˆים,  נוסעים  פעם  ‰יינו 
ל‰˙חלחל.  לרעו„,  מ˙חילים  ‰יו  כולם 

3  (שנראה כמו יהודי)

‡˙‰ נו˙ן ל‰ם ˜ˆ˙ חיו˙. "י˘ברו פר‡ים 
‰פר‡ים.  לכל  חיו˙  ל‰מ˘יך  ˆמ‡ם". 
במ˜ום  חיו˙.  ˙מ˘יך  ‰פר‡ים  לכל 
ל‡ור  ˆמ‡ים  י‰יו  ל„ם,  ˆמ‡ים  ˘י‰יו 
לסל˜‡  ע„  עולו˙  ו‰זמירו˙  ‰‡ל˜י. 
ˆפר‡. ו‰זמירו˙ ז‰ ע„ ‡ור ‰בו˜ר. ו‡ל‰ 
ממ˘יכים  ‰ם  ‰מל‡כים,  עם  ˘˘רים 
חיו˙ לכל ‰עולם. יו˙ר ל‡ י‰י‰ רˆח. מ‰ 
‡ומללים,  מסכנים,  ‡נ˘ים  ז‰  רˆח?  ז‰ 
מ‰חיים.  ל‰ם  נמ‡ס  כבר  מ˙‡ב„ים. 
 ֈלכם י‰י‰  ‰ב‡  עולם  עו„  לנו  ‡ומרים 
ח˘˜  ל‰ם  ˘י‰י‰  חיו˙,  עם  ˙מ˘יך 
לחיו˙! ו˙˘יר זמירו˙, ˘‚ם ‰ם י˘ירו ‡˙ 
‰זמירו˙. פ˙‡ום יפ˙ח ל‰ם ‰לב, יפ˙ח 

ל‰ם ‰מח. 

מעלת הזמירות

˘˘רים  ‡ל‰  ˆפר‡.  „סל˜ין  וזמרין 
‰בו˜ר,  ˘עול‰  ע„  ‰מל‡כים,  עם 
וכל  ‰כוכבים  כל  ‡ז  ‰בו˜ר,  וכ˘עול‰ 
כולם  ‰˘מיים,  ˆב‡ו˙  וכל  ‰מזלו˙ 
עכ˘יו,  עכ˘יו.  ‰˘יר‰  עם  מ˘˙˙פים 
ˆריך  ‡„ם  ב˙פיל‰.  ˘˘רים  ב˘יר‰ 
‰זמן  כל  מזמור.  כל  ‰˙פיל‰,  כל  ל˘יר 
‰יו  ‰˙פיל‰.  כל   ˙‡ ו˘רים  ˆוע˜ים  ‰יו 
וכמ‰  ‰˙פיל‰.  כל   ˙‡ ורו˜„ים  ˘רים 
רים, ‡ז כל ‰כוכבים, כל ‰מזלו˙,  ˘יו˙ר̆ 
ב˘יר‰  פו˙חים  ‰˘מיים  ˆב‡ו˙  כל 
"ברון  סו„:  וז‰  י˙ברך.   '‰  ˙‡ ומ˘בחים 
‡ל˜ים".  בני  כל  ויריעו  בו˜ר  כוכבי  יח„ 

‰כוכבי  ‰ם  י˘ר‡ל,  עם  ז‰  בו˜ר  כוכבי 
‡ז  יח„.  ˘רים  יח„,  ברון  ˘רים  ‰ם  בו˜ר. 
כל  ‰˘מיים,  ˆב‡ו˙  וכל  ‰‡ל˜ים  בני  כל 

‰מל‡כים מרננים יח„ ‡י˙ם. 

נ‡מר  ז‰  על  ‰˜„ו˘:  ‰זו‰ר  ו‡ומר 
בוניו".  עמלו  ˘ו‡  בי˙,  יבנ‰  ל‡   '‰ "‡ם 
‡ם ל‡ עו˘ים ‡˙ ‰ס„ר ‰ז‰, ‡ז ‡ין ˜יום 
˜יום  ‡ין  לירו˘לים,  ˜יום  ‡ין  לעולם, 
לעולם. ר˜ כ˘עו˘ים כל בו˜ר ‡˙ ‰ס„ר 
בחˆו˙   - ו˙˘בחו˙  ˘ירו˙  עם  ‰ז‰, 
מ˙חילים  ז‰  ו‡חרי  ‰חורבן,  על  בוכים 
עם  ˘ירים  ל˘יר  ‰בו˜ר  ‡˘מור˙  עם 
‰מל‡כים. ‡ם ל‡ עו˘ים ‡˙ ‰ס„ר ‰ז‰, 
נ‡מר:  ז‰  על  ‰זו‰ר,  ‡ומר  ו˘לום,  חס 
בוניו".  עמלו  ˘ו‡  בי˙,  יבנ‰  ל‡   '‰ "‡ם 
מ˘˙˙פים  ל‡  ‡נחנו  ‡ם  ל‡,  ‡ל‰  ‡ם 
כל  ˘ל  ‰ח„˘‰  ‰ברי‡‰  ˘ל  ‰˘יר‰  עם 
‡ז,  ‡י˙י?  ל˘יר  ˜ם  מי  מחכ‰   '‰˘ יום, 
עו˘‰  ˘‰ו‡  מ‰  כל  בוניו".  עמלו  "˘ו‡ 
עיר,  י˘מור  ל‡   '‰ "‡ם  ח"ו.  יˆליח,  ל‡ 
‰˜ב"‰  על‡‰,  מלכ‡  ˘ומר".   „˜˘ ˘ו‡ 
ר˜  ירו˘לים.   ˙‡ לבנו˙  יכול  ר˜  ˘‰ו‡ 
כ˘‡נו מ˘˙˙פים ב˘יר‰, ברי˜ו„ים, ‡ז 
בונ‰  ‰ו‡  ‡ז  (עיל‡‰).  בי˙‡   ˙‡ בונ‰  ‰ו‡ 
‡˙ ירו˘לים. ע„ ˘נזכ‰ ל‚‡ול‰ ˘לימ‰ 

במ‰ר‰ בימינו ‡מן.

‡ו  טעינו  ו‡ם  במ˜ˆ˙,  עריכ‰  עברו  (‰˘יעורים 

כ‡לו,  ‚בו‰ים  ב„ברים  בפרט  ‰מכוון,  על  עמ„נו  ל‡ 

ר‡וי  ˘‡ינו  „בר  ח"ו  ל˙לו˙  ול‡  מ˘ו‚˙נו,  ˙לין  ‡˙נו 

במורינו ‰רב ˘ליט"‡). 

‡לה ˘˜מים חˆו˙, ‡ז הם פו˙חים ‡˙ כל ˘ערי 

מים ב‡˘מור˙, והכי מ‡וחר זה עלו˙  החכמה. ‡ו̃ 

ה˘חר. ‡חרי הנı כבר כל ˘ערי החכמה ס˙ומים. 

כבר המח ˘לו נס˙ם, הו‡ ˜ם עם מח ס˙ום ו‡ין 

כבר ˘ום ר˘ו˙ לפ˙וח לו ‡˙ המח. פ˙יח˙ המח 

ה˘חר.  עלו˙  ע„  החמה,   ıהנ ע„  מחˆו˙,  ר˜  זה 

וכל יום ה' רוˆה ל‚לו˙ ל‡„ם חכמו˙ כ‡לה, „ברים 

כ‡לה ˘ל‡ נו„עו מעולם. 
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מ‡מרים בעניין מˆי‡˙ ˆ„י˜ ה‡מ˙ בכל „ור ו„ור

בפר˜ זה נבי‡ בס"„ מ˙ורו˙ רבינו בלי˜וטי ˙ניינ‡, מהם נר‡ה ‡˙ מ˘מעו˙ הכוונה ˆ„י˜ 
ה„ור, ה‡ם הכוונה ˆריכה להיו˙ על ˆ„י˜ ˘חי כ‡ן בעולם, ‡ו ˘‡פ˘ר לפר˘ ‡חר˙. 

מו‰ר"ן  לי˜וטי  ˘ל  ‰˘ני  ‰חל˜  לכל,  כי„וע 

פטיר˙  ‡חר  ר˜  מו‰רנ"˙  ע"י  ל‡ור  ויˆ‡  נ„פס 

חי  בˆ„י˜  ר˜  ‰˘ייכים  „ברים   ‡"‡˘ כך  רבינו, 

ˆריך ‰ˆ„י˜ ל„בר עם ‰‰מון מעס˜י  ‰כ˙ובים בספר, (כמו̆ 

‰עולם (˙ור‰ ˆ"‡) וכ„ומ‰), ˘כוונ˙ו על רבינו בחייו, כי 

‡ו  ‰„ברים,   ˙‡ ל‰˘מיט  למו‰רנ"˙  ‰י‰  כן,  ‡ם 

לˆיין ˘בעוונו˙ינו רבינו ‰˜„ו˘ ‡מנם כבר נפטר, 

מ‰  לכ˙וב  ‰בי‡˙נו  ‰˜„ו˘‰  ˙ור˙ו  חיב˙  ‡בל 

מ„פיס  מו‰רנ"˙  כ‡˘ר  ‡בל  וכ„ו'.  מפיו  ˘יˆ‡ 

‡יזו  כו˙ב  ל‡  ו‡ף  פ˘וט‰,  בˆור‰  ‰„ברים   ˙‡

‰˜„מ‰ מיוח„˙ לחל˜ ‰˘ני ˘ל ספרו ˘ל רבינו, 

‰וי ‡ומר ˘מ˘מעו˙ם כפ˘וטם. וממיל‡ כ˘‡נו 

לומ„ים „ברים כ‡לו בלי˜וטי ˙ניינ‡ עלינו לחפ˘ 

כיˆ„ נבו‡ לי„י ˜יום ˘ז‰ עי˜ר מטר˙ ‰„ברים. 

˙ור‰ ‰ ˙ניינ‡ ‡ו˙ ‚

‰עˆו˙,  „‰ינו  ‰נ"ל,  ‰מים  ול‚לו˙  "ול„לו˙ 

עמ˜ים  "מים  בבחינ˙:  ˙בונו˙,  ‡י˘  ˆריכין  לז‰ 

עˆ‰ בלב ‡י˘, ו‡י˘ ˙בונו˙ י„לנ‰"ֈ כי ‰˙‚לו˙ 

˙בונו˙  ו‡י˘  כנ"ל.  ˙בונ‰  ‡י˘  י„י  על   - ‰עˆ‰ 

‰ו‡, מי ˘י˘ לו נ˘מ‰, בבחינ˙ (‡יוב ל"ב): "ונ˘מ˙ 

וז‰  ‰נ˘מ‰,  ולˆחˆח  לזכך  וˆריך  ˙בינם".  ˘„י 

נע˘‰ על י„י ˘ממ˘יך ‰מ˘כ˙ רוחניו˙ ‡ל˜ו˙ 

„‰ינו  ˘„י,  בחינ˙  י„י  ˘על   ֈמˆומיםˆ ל˙וך 

י„י  על  ˆמˆומים,  ל˙וך  ‡ל˜ו˙  רוחניו˙  ‰מ˘כ˙ 

ז‰ מˆחˆח ‰נ˘מ‰, ו‡זי ‰ו‡ ‡י˘ ˙בונו˙ כנ"ל. 

ל˙וך  ‡ל˜ו˙  רוחניו˙  ‰מ˘כ˙  י„י  על  "כי 

נכפל  ז‰  י„י  על  ‚ופים,  ל˙וך  „‰ינו  ˆמˆומים, 

‡ל˜ו˙  רוחניו˙  כ˘ממ˘יך  כי  פרנס˙ו,  ונ˙רב‰ 

בחינ˙  ז‰  ‚ופים,  ל˙וך  „‰ינו  ˆמˆומים,  ל˙וך 

ברי‡‰, כי נע˘‰ ע˙‰ ברי‡‰ ח„˘‰ על י„י חיבור 

עי˜ר  ˘ז‰  ו‰ˆמˆום,  ‰‚וף  עם  ‡ל˜ו˙  רוחניו˙ 

‡זי  ברי‡‰,  ‡יז‰  כ˘נע˘‰  ˙כף  ו‡זי  ‰ברי‡‰, 

י˙ברך  ‰˘ם  כי  ˙כף,  פרנס‰  נו˙ן  י˙ברך  ‰˘ם 

מפרנס 'מ˜רני ר‡מים ע„ ביˆי כנים' (עבו„‰ זר‰ ‚: ), 

ו˙כף ˘י˘ ברי‡‰, ˙כף ‰˘ם י˙ברך נו˙ן פרנס‰, 

כי ‰נ˘מ‰ לב„ ‡ינ‰ ˆריכ‰ פרנס‰, וכן ‰‚וף לב„ 

‡ינו ˆריך ‚ם כן פרנס‰, ועי˜ר ˆורך ‰פרנס‰ ‰ו‡ 

'˘˙ופ‡  „‰ינו  ‰‚וף,  עם  ‰נ˘מ‰  כ˘נ˙חבר  ר˜ 

 ֈכן ועל  פרנס‰.  ˆריכין  ‡ז  וב˘ר‡',  „נפ˘‡ 

כ˘י˘  ˙כף  כי  פרנס˙ו,  ונכפל  נ˙רב‰  ז‰  י„י  על 

ברי‡‰, נו˙ן ‰˘ם י˙ברך פרנס‰ כנ"ל. וז‰ בחינ˙ 

„‰ינו   - בˆערו  ˘מים  ˘ם  ‰מ˘˙ף  כל  ס"‚):  (ברכו˙ 

˘ממ˘יך ומ˘˙ף רוחניו˙ ‡ל˜ו˙ ל˙וך ‰ˆמˆום 

˘‰ו‡ בחינו˙ ˆער, ‡זי כופלין לו פרנס˙וֈ ‰ינו 

ריבוי ‰פרנס‰ כנ"ל. 

כי  נפ˘ו,  מˆחˆח  ‰ו‡  ‰פרנס‰  י„י  "ועל 

כ˙וב  ‡כיל˙ ‰ˆ„י˜ ‰ו‡ ר˜ ב˘ביל ‰נ˘מ‰, כמו̆ 

(מ˘לי י"‚): "ˆ„י˜ ‡וכל ל˘בע נפ˘ו", ו˘ביע˙ ‰נפ˘ 

י„י  על  נ˘מ˙ו  ˘מˆחˆח  ‰ˆחˆחו˙,  בחינ˙  ז‰ 

בˆחˆחו˙  "ו‰˘ביע  נ"ח):  (י˘עי‰  בבחינ˙  ‡כיל˙ו, 

‡י˘  ‰ו‡  ‡זי  נ˘מ˙ו,  כ˘מˆחˆח  ו‡זי  נפ˘ך". 

˙בונו˙, בחינ˙: "ונ˘מ˙ ˘„י ˙בינם" כנ"ל. ועל י„י 

ז‰ נ˙‚לין ‰עˆו˙ כנ"ל. ומ˘ם ‚„ל‰ ‰‡מונ‰".

˘‰‡פ˘רו˙  רבינו  ב„ברי  ‰יטב  ב‡ר  מבו‡ר 

(עיין  ‰‡מונ‰   ˙‡ ‰מ‚„לו˙  ‰עˆו˙   ˙‡ ל‚לו˙ 

‰‚וף  עם  ‡לו˜ו˙  רוחניו˙  חיבור  ע"י  ‰ם  בפנים), 

מ˘מעו˙  ו‰ˆמˆום, ו˘ז‰ ‚ורם לברי‡‰ ח„˘‰,̆ 

ברי‡‰ ‰ו‡ ˘י˙וף ‰‚וף ו‰נפ˘, ולˆורך ז‰ ‰˜ב"‰ 

‡וכל  ו‰ˆ„י˜  פרנס‰  כ˘י˘  ו‡זי  פרנס‰.  מבי‡ 

ל˘ובע נפ˘ו ˘ז‰ ‡כיל˙ ˆחˆחו˙ נ‰י‰ ‰ו‡ ‡י˘ 

ע"י  ˘ייך  ˘ז‰  מבו‡ר  ‰עˆו˙.  ומ˙‚לים  ˙בונו˙ 

˘י˙וף  לומר  ר˜  ˘ייך  ˘בז‰  בעולם,  ˘כ‡ן  ˆ„י˜ 

פרנס‰  ממ˘יך  ‰˜ב"‰  ז‰  ˘ˆורך  ו‰נ˘מ‰,  ‰‚וף 

ח„˘‰.

ו˙רחם  מו‰רנ"˙:  כו˙ב  ˙פילו˙  בלי˜וטי 

˙בונו˙  ‡י˘  לנו  ו˙˘לח  ‰רחמן,  ‡ב  ‡בינו  עלינו 

ל„לו˙  כוח  לו  ˘י‰י‰  ˜„ו˘‰,  נ˘מ‰  לו  ˘י˘ 

 ֈ˙עמו˜ו עˆו˙  ˜„ו˘ו˙  עˆו˙  לנו  ול˘‡וב 

עכל‰"˜. רו‡ים ˘מ˙פלל מו‰רנ"˙ על ל‰ב‡ ˘‰' 

י˘לח לנו כז‰ ‡י˘ ˙בונו˙, ˘י‰י‰ לו כוח וכו'.

עניינים  בכמ‰  רבינו  מ„בר  זו  ‡רוכ‰  ב˙ור‰ 

 ,ıר‡ מ‚יני  מעניין  כמו  ‰ˆ„י˜ים,  כוח  מעניין 

(‡ו˙  וכו'  ‰‚‡וו‰  בעלי  מ‰מ‚ינים  עלינו  ‰מ‚ינים 

 ıיבו˜ ˘ע"י  ˙למי„ים,  עם  רבי  מעניין  וכן  ז), 

חל˜י  ונ˙ל˜ט   ıנ˙˜ב ‰רבי  ‡ˆל  ‰˙למי„ים 

ונ˙˙˜ן  נ˙ח„˘  "‚ם  רבינו:  וממ˘יך  ‰‡מונ‰. 

ע"י  ונ˙˙˜ן  נ˙ח„˘  ‰˙למי„ים  מוח  כי  ‰מוח, 

כמו  ‰˙למי„ים  ע"י  נ˙ח„˘  ‰רב  מוח  ו‚ם  ‰רב, 

˘‡מרו: ומ˙למי„י יו˙ר מכולם". וע"˘ עו„ מעניין 

‰חו˘ים ˘ל ‰˙למי„ים ‡ˆל ‰רב. "ֈכי לפעמים 

נס˙ל˜ין ‰מוחין ‡ˆל ‰רב, וכן ‡ˆל ‰˙למי„ים כי 

‡ין ‰מוחין ˜בועים ˙מי„" (‡ו˙ ט"ו). מכל ז‰ רו‡ים 

˘רבינו מ„בר על ˆ„י˜ים ˘חיים כ‡ן בעולם.

˙ור‰ ז ˙ניינ‡ 

רחמן  ˘‰ו‡  מי  ‰יינו  ינ‰‚ם,  מרחמם  "כי 

ר˜  ‰ו‡  כז‰  ורחמן   ֈ‚מנ‰י ל‰יו˙  יכול  ‰ו‡ 

י‰י‰  ו‰ו‡  י˘ר‡ל  מנ‰י‚  ‰י‰  ‰ו‡  כי  רבינו,  מ˘‰ 

 ֈ˜ל‰ס˙ל זמנו  כ˘מ‚יע  "ו‡פילו   ֈ"„לע˙י

˘‰י‡  ˘בע˙  ‰י‡  ‰נ˘מ‰  ˘ל  ˘לימו˙  עי˜ר 

˘י˘‡יר  ˆריך  כן  על  למט‰.  ‚ם  ˙‰י‰  למעל‰ 

‡חריו ברכ‰ בן ‡ו ˙למי„, כי ז‰ו עי˜ר ‰˘לימו˙ 

 ֈ˙י˘‡ר „ע˙ו בעולם ‰ז‰ ‚ם בע˙ ‰‰ס˙ל˜ו˘

נח˘ב  ˙למי„  ‡ו  בן  ע"י  ‡חריו  ‰„ע˙  וכ˘נ˘‡ר 

."ֈכ‡ילו ‰ו‡ ממ˘ נ˘‡ר ˜יים בעולם

˘‰ו‡  עˆמו,  רבינו  ˘מ˘‰  מ˙ב‡ר  זו  ב˙ור‰ 

בעˆם נ˘מ˙ כל יחי„י ‰„ורו˙, נ˘‡ר כ‡ן בעולם 

‰ˆ„י˜,  כ˘נפטר  ו‡ף  ‰עולם,  ˘ל  ‰מנ‰י‚  ו‰ו‡ 

˙למי„.  כ˘‰ו‡  ר˜  ‰י‡,  בן  (ומעל˙  ˙למי„  לו  י˘  כ‡˘ר 

נ˘‡ר  ממ˘  ‰ו‡  כ‡ילו  נח˘ב  ˘ם),  רבינו  כמ˘"כ 

˜יים. ומז‰ רו‡ים ‡נו, ˘ב˘ביל ל‰˙˜˘ר לרבינו 

˙למי„  בעולם  כ‡ן  ˘י˘  מ‰  ע"י  ‰ו‡  ‰˜„ו˘1  

וכל˘ון  רבינו.  ˘ל  ספרים  ˘י˘  במ‰  „י  ו‡ין  ˘לו, 

ו‡ם  רב,  לך  "ע˘‰  נ"‰)  ז  ‰לכ‰  ר"ח  (ב‰לכו˙  מו‰רנ"˙ 

‰יינו  חבר.  לך  ˜נ‰  ע"י  ‰˙י˜ון  למוˆ‡ו  יכול  ‡ינך 

ע"י ‰ספרים ‰˜„ו˘יםֈ ˙וכל ל„ע˙ מי ‰ו‡ ‰רב 

‰‡מ˙". 

נ˘‡ר  ממ˘  עˆמו  ˘רבינו  מ‰„ברים  ‰יוˆ‡ 

˘˜יבל  ˙למי„  ˘י˘  מ‰  ע"י  וז‰  בעולם,  ˜יים 

„ע˙ו. וכפי ˘כ˙ב על כך מו‰רנ"˙ בכמ‰ מ˜ומו˙ 

מ˙לב˘  ‰ו‡  ‰˜„ו˘‰  „ע˙ו  "˘כ˘מ‚לים  כ‚ון 

(˘לוחין  ממ˘"  חי  ‰ו‡  כ‡ילו  ונח˘ב  ב„יבורי‰ם 

(ר‡˘י˙ ‰‚ז ‚ ח) ועו„. ו‡ם  ‰ יב), "ו‰רי ‰ו‡ חי ו˜יים" 

ל‰˙˜˘ר  ‡ל‡  ˆריך  ˘‡ינו  וי‡מר  ‡„ם  יבו‡ 

‰˙פ˜י„  ‰ו‡  מ‰  ‡"כ  ל˙למי„ו,  ‚ם  ול‡  לרבינו 

ומ‰  לרב,  ר˜  ‰י‡  ‰‰˙˜˘רו˙  ‰רי  ‰˙למי„,  ˘ל 

נפ˘ך:  ממ‰  ‰רי  ב‡מˆע?  ‰˙למי„  לנו  עו˘‰ 

ו‰י‡  ‰ˆ„י˜  ˘ל  ל„ע˙  ‰י‡  ‰‰˙˜˘רו˙  ‡ם 

‚ם  ˘ˆריך  מובן  ‡ז  ‰˙למי„,  ‡ˆל  נמˆ‡˙  ‰רי 

˘ר˜  מ˘‰,  נ˘מ˙   ˙‡ בו  ˘י˘  ב‚לל  (וז‰  ‡ליו  ל‰˙˜˘ר 

‡בל  וכנ"ל).  למנ‰י‚ו˙  ˘נˆרכ˙  ‰˘למ‰  לרחמנו˙  זכ‰  מ˘‰ 

‡ם ‰‰˙˜˘רו˙ ‰י‡ ר˜ לנ˘מ˙ ‰ˆ„י˜ ‰נמˆ‡˙ 

ולבו‡  ב˙למי„?  ˆורך  י˘  למ‰  מרומים,  ב‚נזי 

לב„,  ‰ˆ„י˜  לנ˘מ˙  ‰י‡  ˘‰‰˙˜˘רו˙  ולומר 

˙למי„;  כ‡ן  ˘י˘  ע"י  לעולם  נמ˘כ˙  ˘‰י‡  ‡ל‡ 

נמˆ‡˙  ˘נ˘מ˙ו  „כיוון  ‚„ול,  ˙ימ‰  „בר  ‰ו‡ 

‰ˆ„י˜  ˘נ˘מ˙  נמˆ‡  ˜יים,  ˘˙למי„ו  מ‰  ע"י 

לˆ„י˜  ל‰˙˜˘ר  יוכל  וכיˆ„  ‰˙למי„,  ‡ˆל  ‰י‡ 

ול‰˙עלם ממˆי‡ו˙ ˆור˙ ‰מ˘כ˙ נ˘מ˙ו? 

מו‰רנ"˙:  ב„ברי  מפור˘ים  ו‰„ברים 

‰‚„ול  מ‰מלו‰  מ‡ו„  רחו˜  ‰‡„ם  "ולפעמים 

˘‰ו‡ ‰ˆ„י˜ ‰‡מ˙ בעˆמו, ו‡ינו יכול לˆ‡˙ י„י 

˘‰ם  ˘ליח  ע"י  ‡ם  כי  ‰נ"ל,  חובו  לסל˜  חוב˙ו 

1  שהוא זה נשמת משה, ורימז לנו שהוא יהיה הגואל, כמובא 
בכוכבי אור בתחילת חו“ב.

מ‡מר חמי˘י בס„ר‰
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‰מלוו‰  ל‰ˆ„י˜  ‰מ˜ורבים   ֈי˜ים„ˆ ˘‡רי 

מ‡ו„  מ‡ו„  רחו˜  ‰‚„ול  ‰ˆ„י˜  ז‰  ‡בל   ֈול„‚‰

יכולים  ˘‡ינם  וכמ‰  כמ‰  ˘י˘  ע„  מ‰עולם 

˘‰ם  ˘לוחיו  ע"י  ‡ם  כי  בעˆמו  ‡ליו  ל‰˙˜˘ר 

מבו‡ר  ט"ו).   ‰ (‰ר˘‡‰  ‰‡מ˙יים"  ו˙למי„יו  ‡נ˘יו 

רחו˜  ˘‰‡„ם  ‰ו‡  ‰‡ח„  חל˜ים;  ˘ני  ˘י˘  כ‡ן 

ב‡מˆעו˙  ‡ל‡  ממנו  ל˜בל  יכול  ו‡ינו  מ‰ˆ„י˜ 

מ‰עולם,  רחו˜  עˆמו  ˘‰ˆ„י˜  ו‰˘ני,  ‰˙למי„; 

ב‡מˆעו˙  ‡ל‡  ‡ליו   ל‰‚יע  יכולים  ו‡ינם 

˙למי„יו.

ב‡ו˙  מו‰רנ"˙  כו˙ב   ,‰ בחלב  ב˘ר  וב‰לכו˙ 

‡ם  ‡פילו  ‡מ˙,  ‰רבי  לז‰  ˘מ˜ורב  ז‰  "כי   :„

‰כל  ל˙˜ן  כוח  לו  י˘  מ‡ו„  במעל‰  ˜טן  ‰ו‡ 

ול˜רב כל ‰רחו˜ים ל‰˘ם י˙ברך ול‰כניס ב‰ם 

וכמבו‡ר  ‰‚„ול,  רבו  בכוח  ‰כל  ‡לו˜ו˙,   ˙‚˘‰

‚ם  ˘‰ˆ„י˜  וכו'2  ינ‰‚ם  מרחמם  כי  ב‰˙ור‰ 

ב˙י˜ון  עוס˜  ˘נס˙ל˜  למ˜ום  ‰ס˙ל˜ו˙ו  ‡חר 

‰עולם על י„י ˙למי„יו".  

ל„בר  "ֈוכ˘עוס˜  ו:  ב‡ו˙  רבינו  וממ˘יך 

˘נ˙רו˜ן  נמˆ‡  „ע˙ו  ב‰ם  ומכניס  ‡„ם  בני  עם 

נכנס  ז‰  ע"י  ‡זי  לו,  ˘‰י‰  ו‰„ע˙  מ‰˘כל  מוחו 

‰˘כל ‰מ˜יף לפניםֈ וזוכ‰ ל‰בין בחינ˙ ‰˘כל 

˘כל   „ ב‡ו˙  כו˙ב  ‰˜„ו˘  רבינו  ‰נ‰  ‰מ˜יף". 

ב‰מ˘ך  ומ˙ב‡ר  ˙למי„ים,  ל‰עמי„  יכול  ‡„ם 

„בריו ˘ם ˘‰‡„ם מˆוו‰ ל‰עמי„ ˙ול„ו˙ ל˜יום 

˘עניין  ל‰יו˙  ˆריך  ולפ"ז  ˙למי„ים.  ˘ז‰  ‰עולם 

רבינו  ˘כו˙ב  מ‰  ע"פ  וז‰  „ור,  בכל  ימ˘יך  ז‰ 

מן  "ולמעל‰  ‰מ˜יפים:  עניין  על  ו  ‡ו˙  ב‰מ˘ך 

‰כל ‰ם ‰מ˜יפים ‰עליונים ˘ל חכם ‰„ור ˘‰ו‡ 

˘ב„ור  ו‰חכם  ‰רבי  ˘ז‰  ˘ע"י  ˘ב„ור,  ‰רבי 

עוס˜ ל„בר עם ˙למי„יו ומכניס ב‰ם „ע˙ו, עי"ז 

נכנסים ‰מ˜יפים ˘לו לפניםֈ כי ‰מ˜יפים ˘לו 

‰ם בחינ˙ עולם ‰ב‡". 

מכל ז‰ נר‡‰ ˘„ברי רבינו על ˆ„י˜ ‰„ור ‰ם 

ˆ„י˜  ˘ל  עבו„‰  ז‰  כי  „ברים,  ˘ל  כפ˘וטם  ‚ם 

כ‡ן בעולם ˘מ„בר ומכניס „ע˙ו ב˙למי„יו, וע"י 

ז‰ מ˙רו˜ן ˘כלו ומ˜בל מ˜יפים. ורבינו ‚ם מ„מ‰ 

‡ל‡  חברו,  עם  ל„בר  ˆריך  ‡ח„  ˘כל  למ‰  ז‰   ˙‡

˘י˘ ‡˙ מ˜יפי חכם ‰„ור ˘‰ם מעל ‰כל כי ‰ם 

‰ב‡,  עולם  "בחינ˙"  ˘‰ם  ימים,  ‡ריכו˙  בחינ˙ 

˘ר‡ינו  מ‰  כל  ˘‡חר  ‡ומר  ‰וי  רבינו.  כל˘ון 

˘כל ‡ח„ מכניס בחברו ‡˙ ‰˘‚˙ו וזוכ‰ למ˜יף, 

‰ˆ„י˜ מ˘י‚ ‰רב‰ יו˙ר וכו'.

‰חכם  "ז‰  ח:  ב‡ו˙  רבינו  ˘‡ומר  ממ‰  ‚ם 

ˆריך  ˘‰ו‡  מ˜יפים  ‡יז‰  לי„ע  ˆריך  ‰„ור 

2  היא התורה שלפנינו.

ר˘‡ין  ˘‡ין  „ברים  י˘  ז‰  וב˘ביל  ל‰מ˘יכם, 

‡ו˙ם  י‚ל‰  ‡ם  כי  ‰˙למי„ים,  בפני  ל‚לו˙ן 

כנ"ל,  ˘כלו  ב˙וך  ‡חרים  מ˜יפים  יכנסו  ‰„ברים 

ולפעמים ‡ין ˆריך ל˜בל ‡לו ‰מ˜יפיםֈ כמו כן 

‡ם  כי  ל‚לו˙ם,  ˘‡סור  „ברים  ˘י˘  ב‰˘‚ו˙  י˘ 

˘‰ם  מ˜יפים  ב‰˘‚ו˙  כנס  ƒל ˘יוכל  ע„   ֈ‰י‚ל

למעל‰ מ‰זמן". מכל ז‰ מובן ˘ז‰ ‰˘‚‰ ˘ייכ˙ 

לˆ„י˜ ˘כ‡ן בעולם. 

וע"ע ב‡ו˙ ח מ˘"כ רבינו מעניין ‰וו מ˙ונים 

ב„ין, "˘ˆריך ‰חכם ‰נ"ל ל‰יו˙ לו מ˙ינו˙ לי„ע 

˘˙ו˜  מעניין  וכן  ו‡ח„".  ‡ח„  כל  עם  ל„בר  ‡יך 

˘‰ם  במ˜יפים  ל‰יכנס  ˘ל‡  במח˘ב‰  על‰  כך 

מ‚ל‰  "כ˘‰חכם  י:  ב‡ו˙  וכן  מ‰זמן.  למעל‰ 

בו  ˘מרמז  „יבור  ‡יז‰  ‡ומר  לפעמים  חכמ˙ו 

בפיו  לב‡ר  ‡פ˘ר  ˘‡י  מ‰  ל˙למי„יו  רמזים 

בפירו˘ ר˜ ע"י ‰רמזים ˘י˘ ב‰„יבור ‰ם מבינים 

‡י˘  ˘‰ו‡  למי  פרנס‰  נמ˘כ˙  ו˘עי"ז  כוונ˙ו", 

˘ל  מ‰חי„ו˘  ˘מ„ברים  ˘ע"י  י"‚  ב‡ו˙  וכן  חיל. 

‰חכם ˘ב„ור וכו' עי"ז נ˙עורר ‰יר‡‰ ˘ל ‰חכם. 

נר‡‰ ˘‰ו‡ מ‰ ˘י˘ כ‡ן בעולם ‡˙ ‰חכם ˘י˘ 

ˆ„י˜  על  מ„בר  ˘רבינו  מבו‡ר  ז‰  מכל  יר‡‰.  לו 

˘‡פ˘ר ל˘מוע מפיו רמזים וכו'.

מט˘ע‰רין  ‰רב  ˘כו˙ב  מ‰  מלב„  ‰ו‡  וכ"ז 

רימז  ˘רבינו  כו),  ‡ו˙  ˙ניינ‡  ז  ˙ור‰  לחכמ‰  (פרפר‡ו˙ 

ב˙ור‰ זו סמיכ‰ למו‰רנ"˙, ˘ע"י עי˜ר ‰˘‡ר˙ו 

˘ל רבינו לנˆח. ו‚ם ל‡חר ˘בי‡ר ˘ם ˘‰˘‡ר˙ו 

עניין  יונו ‰˜', בי‡ר ב‡ו˙ כ"ח̆  ˘ל רבינו ‰י‡ ע"י̂ 

ע"˘  מו‰רנ"˙  ע"י  ‰ו‡  ל„ורו˙  ‰‰˘‡ר‰  ˜יום 

ב‡ריכו˙. ובסוף „בריו כ˙ב: "כי כן ‰עי˜ר ˘ˆריך 

‰‡ר˙  ˘י‰י‰  מ˘‰,  בחינ˙  ˘‰ו‡  ‰‡מ˙  ‰חכם 

„ע˙ו ‰˜„ו˘‰ מ‡יר מ„ור ל„ור ע„ עולם, ‚ם ‡חר 

"ב‡ם  ‰ס˙ל˜ו˙ו". וב‡ו˙ ל כו˙ב ב˘ם מו‰רנ"˙,̆ 

‰י‰ נ˘‡ר לרבינו בן ˘‰ו‡ ˙למי„ ‡מי˙י ˘י˜בל 

בוו„‡י  ‰˜„ו˘,  ‡ביו  ˘ל  ‰˜„ו˘‰  „ע˙ו  ‰‡ר˙ 

כבר ‰י‰ ‰עולם ב‡ ל˙כלי˙ ‰˘לימו˙ ו‰˙י˜ון". 

נר‡‰ מז‰ בבירור, ˘ל‰‚יע ל˘לימו˙ ו˙י˜ון בכל, 

‡פ˘ר ר˜ ע"י ˙למי„ ב‡ופן ‰יו˙ר נעל‰, ˘ז‰ בן 

˘‰ו‡ ‚ם ˙למי„3.

‰רי  ˙למי„,  לכז‰  זכינו  ל‡  כ‡˘ר  ובפועל 

ומו‰רנ"˙  זיע"‡  רבינו  ˘‰ם  ו‰˙למי„  ‰רב  ע"י 

˘‰י‰  ממ‰  יו˙ר  ב˘לימו˙  ‰עולם  י˙ו˜ן  זיע"‡ 

‡ל‡  זˆ"ל.  ר‡בר"נ  כ„ברי  ‰„ע˙,   ıע חט‡  בלי 

˘‰˙י˜ון נמ˘ך ע"י ˙למי„י‰ם מ„ור ל„ור. 

בלי˜וטי  מו‰רנ"˙  כו˙ב  זו  ˙ור‰  על  ו‰נ‰ 

˙פילו˙ בל˘ון ברור‰ ˘‰˙למי„ ˘‰ו‡ ‰חליפו˙ 

3  ואי“ה יתבארו דבריו במלוא� בזה במקו� אחר.

‰ו‡ מכונ‰ ל‡ ר˜ ב˘ם ˙למי„, ‡ל‡ ב˘ם מנ‰י‚ 

ורב, ו‰ו‡ בבחינ˙ מ˘‰, ול‡ ר˜ רבו ‰ו‡ בבחינ˙ 

ורבו˙ינו,  מורינו  ‡„ונינו  ע˙‰  "וע˙‰  וז"ל:  מ˘‰, 

ר‡˘נו.  עטר˙  ו˙פ‡ר˙נו,  זיוונו  ‰ו„ינו  ‡בו˙ינו 

נט˘˙ם  מי  על  פני˙ם?  ‡ן  פני˙ם,  ‡ן  פני˙ם,  ‡ן 

רעו˙  וחיו˙  ו‡ריו˙  „ובים  בין  ‰ז‰,  ‰ˆ‡ן  מעט 

˘‰˘‡ר˙ם  ‰‰˘‡ר‰  ‰י‡  ו‰יכן  מ‡ו„.  רבים 

כמו  במ˜ומכם  י˘ר‡ל   ˙‡ ל‰נ‰י‚  ‡חריכם 

˘‡˙ם רוˆים ב‡מ˙, כי נ˘‡רנו כ˙ורן בר‡˘ ‰‰ר 

כˆ‡ן  י˘ר‡ל  ע„˙  ˙‰י‰  ולמ‰  ‰‚בע‰.  על  וכנס 

„מי  ‡ל   '‰  ˙‡ ‰מזכירים  רוע‰.  ל‰ם  ‡ין  ‡˘ר 

י˘לח  ‡˘ר  ע„  ˙˘˜וטו  ו‡ל  ˙חרי˘ו  ‡ל  לכם. 

מעוונו˙  ל‰ˆילנו  ‡מי˙י  ומנ‰י‚  ורב  מו˘יע  לנו 

וי˜רבונו  ˘בעולם  פ‚מים  מיני  ומכל  ומחט‡ים 

‰חילו˙ם  וכ‡˘ר  מ‰ר‰  ˜ל  חי˘  ולעבו„˙ו  ‡ליו 

‰ו‡  ˘‰י‰  ומ‰  בע„נו.  ˙‚מרו  כן  עמנו,  חס„כם 

˘י‰י‰ ˘נזכ‰ ‚ם ב„ור ‰ז‰ למנ‰י‚ ‡מי˙י ˘י‰י‰ 

„ר‡  בכל  „מ˘‰  ‡˙פ˘טו˙  כי  מ˘‰  בבחינ˙ 

לעולם"  ‡ו˙נו  ˙עזוב  ˘ל‡  ‰בטח˙נו  וכבר  ו„ר‡, 

(וע"˘ עו„ כי ˜יˆרנו). 

‡ל‡  ˙למי„,  ר˜  ‰ˆ„י˜  ˘‡ין  כ‡ן,  מפור˘ 

‰ו‡ מנ‰י‚ בפועל ו‰ו‡ בעˆמו נ˘מ˙ מ˘‰ ב„ור, 

כ‡ן  מ„בר  ˘מו‰רנ"˙  בבירור  מוכח  כ‡˘ר  וז‡˙ 

ו‡ומר  ˘ב‡  מי  וממיל‡  רבינו.  פטיר˙  ‡חר  על 

‡ינו  ˙למי„,  ר˜  ‰ו‡  רבינו  ‡חר  ˘ב‡  מי  ˘כל 

זו,  ב˙ור‰  רבינו  „ברי   ˙‡ ומסלף  מטע‰  ‡ל‡ 

˘מבו‡ר  ‰נ"ל,  ‰לכו˙  בלי˜וטי  מו‰רנ"˙  ו„ברי 

„ברי  ו‡˙  רבו,  מכוח  ומ‡יר  מ˙˜ן  ˘‰˙למי„  בו 

מו‰רנ"˙ בלי˜וטי ˙פילו˙.  

 ˙ור‰ ע"‰

„בר  כן  ‚ם  ‰ו‡  לב„  ‰ˆ„י˜ים  פני  ‰ס˙כלו˙ 

‚„ול  ‰ו‡  חכם  ˘‰˙למי„  נמˆ‡   ֈ„מ‡ו ‚„ול 

רז"ל  ˘‡מרו  מˆינו  ‰˙ור‰  ו‡ˆל  ‰˙ור‰.  מן  יו˙ר 

‡ור  ˘כן  מכל  למוטב,  מחזיר  ˘ב‰  ‰מ‡ור  כי 

‰ˆ„י˜, ˘‰‰ס˙כלו˙ בו לב„ ‰ו‡ מועיל ל˜„ו˘‰ 

‚ם  ‡ך  יו˙ר,  טוב  עמו  ל„בר  כ˘זוכין  בו„‡י  מ‡ו„, 

‰נ‰  עכ"ל.  ‚„ול  „בר  כן  ‚ם  ‰ו‡  לב„  ‰‰ס˙כלו˙ 

רבינו  „ברי   ˙‡ לפר˘   ‡"‡˘ יו„‰  י˘ר  מעיין  כל 

מ‰  ז‰  ו‰רי  ‰ˆ„י˜,  ˙ור˙  ‰רי  ז‰  כי  ספרו,  על 

˘ב‡ רבינו לומר ˘‰‰ס˙כלו˙ על פני ‰ˆ„י˜ ‰י‡ 

בסוף  ל˘ונו  וכמובן  ב˙ור‰.  מ‰‰ס˙כלו˙  ‚„ול‰ 

„בריו ˘ע„יף ל„בר עמו ול‡ ר˜ ל‰ס˙כל, ˘מ„בר 

בˆ„י˜ ˘‡פ˘ר ‚ם ל„בר ‡˙ו ול‡ ר˜ לר‡ו˙ו.
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ה‡„מו"ר רבי י˘כר „ב  ה‡‚ר זˆ"ל מס‡וור‡ן

בתאריך י“ג תמוז חל יום הסתלקותו החמישי 
בערל  ר‘   – דב  ישכר  רבי  הצדיק  הגאון  של 
לרבינו  מקושר  היה  הגר  בערל  רבי  זצ“ל.  הגר 
ומיוחדת  גדולה  ה רגשה  לו  והיתה  הקדוש, 
בעניינו של רבינו הקדוש, עקב כך שהיה מקורב 
גם היה  כך  רבות לאנ“ש במשך עשרות שנים. 
בקשרי ידידות גדולים עם מורינו הרב שליט“א, 
והערכתו את מורינו הרב שליט“א היתה בגדר 
עם  בקשרים  היה  ימיו  כל  הכלל.  מן  היוצא 
ישראל  נחמן  רבי  דוגמת  אנ“ש  מחשובי  רבים 
בעץ  בחיידר  עוד  אתו  שלמד  ז“ל  בורשטיין 
רבי  ויבלחט“א  ז“ל,  דורפמן  מיכל  רבי  חיים, 
רבי  מיימון,  נתן  רבי  רובינשטיין,  דב  יהושע 

יצחק וייצהנדלר ועוד. 

לבית  לאדמו“ר  הגר  הרב  התמנה  ימיו  בערוב 

חסידות  בין  נדירה  בתבונה  ושילב  סאווראן, 
רבינו  ספרי  את  ברסלב,  לחסידות  סאווראן 
מעולם לא זנח, ותמיד עסק בהם רבות. כך גם 
בבתי המדרש של החסידות מפארים ספרי רבינו 

את המדפים.

רבי בערל הגר היה אהוב מאוד על גדולי וחשובי 
ולהאיר את  מיוחד לקבל  כלי  בו  וראו  ברסלב, 
מורינו  מזכיר  שתמיד  וכפי  רבינו.  של  אורו 
לו אנשים  הרב שליט“א שרבינו רוצה שיביאו 
ולהבין את  לקבל  ודעת  כלי  להם  גדולים שיש 
דעתו ואורו, ולא ”חביות מעיים“... לפיכך נספר 
מעט מגדלותו, בכדי שנבין למה שמחו בו כ“כ 

אותם גדולי עולם. 

בערל,  רבי  את  שהכירו  אנ“ש  לחשובי  פנינו 
ובפרט אל נכדו משמשו בקודש הרה“ח ר‘ משה 
ידו  זזה  ברנשטיין, אשר במשך שנים רבות לא 
מתוך ידו של זקנו האדמו“ר הרב הגר, לשמוע 
מעט על אדם גדול זה, ועל קשריו אל חסידות 

הידידות  קשרי  על  ובפרט  ברסלב,  וחסידי 
וההערכה האמיצים של הרב הגר עם יבלחט“א 

מורינו הרב שליט“א. 

קולעת  הגדרה  לציין  ראוי  הדברים  בתחילת 
להסביר  גם  בה  שיש  משה,  ר‘  הנכד  שאומר 
הרבה מהקשרים של הרב הגר זצ“ל עם מורינו 
הרב שליט“א, ומהמכנה משותף ביניהם: ”סבא 
שלי היה אדם עם ראש גדול ולא מצומצם. הוא 
ינק מהרבה מאוד גדולים וצדיקים כפי שיסופר 
הוא  ופתוח  גדול  ראש  לו  שהיה  ובגלל  להלן, 
יכול היה להכיל את הכל, לקבל מכולם ולשלב 
בתוכו את מה שקיבל. וכמובן, יכולתו הנדירה 
כאלו  רבים  היו  לסאווראן.  ברסלב  בין  לשלב 
שראו בו כשייך לחצר או לדרך שלהם; כי באמת 
הוא היה מסוגל להכיל עוד ועוד ולקבל מכולם. 

הרב  עם  משותף  הרבה  לו  היה  הזאת  בנקודה 
ברלנד שליט“א, ולכן יכלו ללמוד בכל נושא וכל 
צמצום  בלי  ה‘  ובעבודת  בתורה  ולשוט  שיטה 

המוח“. 

בית אביו רבי יהודה זונדל זצ“ל.

אביו של רבי בערל הגר היה הרה“צ ר‘ יהודה 
”חמי  במינו.  מיוחד  יהודי  שהיה  הגר  זונדל 
הרה“צ ר‘ טודרוס תפילינסקי זצ“ל היה מעריך 
אותו מאוד, והיה בא אליו הרבה“, מספר רבי 
יצחק וייצהנדלר. ”הוא היה יהודי מיוחד, ואני 
בה  ילדותי  מתקופת  המשפחה  את  היטב  זוכר 
התגוררנו בשכנות ברח‘ רבי משה חגיז, עת היה 
מיוחדים  וניגונים  שירים  בשבת  בניו  עם  שר 
את  המלחמה.  מלפני  מגליציה  עוד  זכר  אותם 
הניגון של ברסלב ”עוז והדר לבושה“ היה מאוד 
אוהב, והיה לו הרגשה מיוחדת בניגון זה“. רבי 
יהודה זונדל היה מתלמידי המקובל הרב אשלג 
צדיקי  מגדולי  להרבה  ונצר  הסולם,  בעל  זצ“ל 

שבעת  אור  אחר  התייחס  ובראשם  הדורות, 
הימים רבינו הבעל שם טוב הקדוש זיע“א. ר‘ 
זונדל זכה לחתנים תלמידי חכמים מופלגים, כמו 
משה  רבי  הגאון  זצ“ל1.  מלעלוב  אדמו“ר  כ“ק 
המפורסם  הגה“צ  של  (בנו  זצ“ל  מילצקי  יוסף 
רבי חייקל מילצקי זצ“ל), וגם רבה של קהילת 
זצ“ל  הלפרין  הרב  ישראל  בית  בשכונת  חב“ד 

היה חתנו של ר‘ זונדל.

לצד זה התברך ר‘ זונדל בבנים תלמידי חכמים 
גדולים. כמו בנו רבי בערל, ואחיו הרה“צ ר‘ בן 
השתדל  עצמו  את  אולם  ז“ל.  מזאבלטוב  ציון 
להצניע כמה שיותר, וסירב לשמש באדמורו“ת 

וכדומה.

משפחתו  התגוררה  בערל  רבי  של  בצעירותו 
שרפי  כל  את  הכיר  ומשם  קטמון,  בשכונת 
בחיים  חלקם  אנ“ש  גדולי  ה‘  קדושי  מעלה, 
הורביץ  שמואל  רבי  שפירא  שמואל  רבי  כמו 
רבי מרדכי אלעזר רובינשטיין ועוד. מאז נמשך 
הרבה  עוסק  והיה  הקדוש  רבינו  דרך  אל  לבו 
בעבודת השם בדרך רבינו. ואכן הרב הגר, היה 
בקיא עצום בספרי רבינו, ולא היה ניתן לחדש 
ר‘  הרה“ח  כפי שמספר  שיחה,  איזה  כמעט  לו 

יצחק וייצהנדלר שיבלט“א. 

ר‘ משה: ”מי שהכניס את האדמו“ר לכבשונה 
של ברסלב עוד בילדותו היה הגה“צ ר‘ בנימין 
זאב חשין זצ“ל, שידיו רב לו במקצוע הקירוב, 
וראה בו כלי מחזיק ברכה. ר‘ בנימין זאב היה 
המלמד שלו בת“ת חיי עולם. הוא היה משוחח 
עמו שיחות רבות והיה יוצא אתו להתבודדויות, 
היה  ברסלב.  הניגונים של  אותו את  לימד  וגם 

להם שיחות נפש וקשר חזק מאוד.

ילדות ובחרות
בהיותו כבן שבע, עת גרו בשכונת קטמון, היה 
ליד השכונה שלהם מעברות, בהם שוכנו עולים 
מארצות שונות בתנאים לא תנאים. לילה אחד, 
זה בעיצומו של חורף קשה, הבחינה אמו  היה 
שהוא לא מכוסה בשמיכה, ומיד כיסתה אותו. 
שוב  שהוא  רואה  היא  קצר  זמן  כעבור  אולם 
על  חזרו  וכך  אותו.  כיסתה  ושוב  מכוסה  לא 
עצמם הדברים שוב ושוב. לאחר כמה פעמים, 
אמו  אותו  העירה  בגו,  דברים  שיש  משהבינה 

ושאלה אותו לפשר הדבר. 

הילד בן השבע ענה לה: ”כאן לידנו יש יהודים 
במעברות ואין להם שמיכות לישון, וכיצד אוכל 
לו  הבטיחה  אמו  בשמיכה?“  להתכסות  אני 
שהיא תעשה משהו בנידון. ואכן בבוקרו של יום, 
פנתה אמו לכמה שכנות וביחד קיבצה ואספה 
למשתכני  העבירו  אותם  יכולתה  ככל  שמיכות 

1  מרח‘ צפניה. היה לו הרגשה גדולה בעניי	 של רבינו.
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המעברות; ורק לאחר שכבר ידע שבזכות מעשיו 
יש לעוד כמה יהודים איך לישון בלילה, הסכים 

להתכסות בשמיכה.

כבר מילדותו ראו בו ברבי בערל גדלות התורה 
רבים  של  המובהק  תלמידם  היה  הוא  נדירה. 
ודבק  מיר,  בישיבת  למד  הוא  הדור.  מגדולי 
בגדולי התורה ששם. כמו כן למד בישיבת בית 
זצ“ל  פלצ‘נסקי  אליעזר  ר‘  הגאון  אצל  יהודה 
עמו  זצ“ל),  לוין  אריה  רבי  הרה“צ  של  (חתנו 
היה לומד בחברותא ויחד אתו הכין את שיעוריו 

העמוקים אותם מסר בישיבה.

והערכתו  ההדוקים  קשריו  עלו  הכל  על  אולם 
רבי  גאון הדור מרן הרב מטשעבין  הגלויה של 
שלמד  העלם  את  שהעריך  זצ“ל,  ויינפלד  דב 
אצלו בישיבת טשעבין, והראה לו אותות חיבה 
יוצאים מגדר הרגיל,  זאת עוד בהיות הרב הגר 
הרב  אצלו.  שלמדה  החבורה  בני  משאר  צעיר 
את  וטיפח  גדלות  אותות  בו  זיהה  מטשעבין 
הוא  שיעור.  לאין  בתורה  שעמל  היקר  העלם 
זה גם שהסמיכו לרבנות ודאג לו ברבות הימים 

למשרה.

נוהג היה רבי בערל ללכת לביתו של מרן הגר“ע 
יוסף זצ“ל, שבביתו שכנו עשרות אלפי ספרים, 
שו“ת  ספר  ממנו  ושואל  ונדירים,  יקרים  בהם 
הרב  בידי  פיקדון  משאיר  הוא  כאשר  כלשהו, 
בספר  הוגה  היה  בלילה  זצ“ל,  יוסף  עובדיה 
השו“ת ומשתדל ללומדו כולו, ובבוקר כבר היה 
מחזיר לו את הספר. לא היה זה לימוד של קריאה 
גרידא. גם בהיותו בגיל שבעים ומעלה, עוד זכר 
תשובות ודברים שראה בבחרותו בספרי שו“ת 
ליבו.  על  חקוקים  התורה  דברי  בהיות  שונים, 
מכאן כבר התחילה מסכת ההערכה לה זכה הרב 

הגר אצל הגר“ע יוסף. 

מגדולי  מאוד  הרבה  עם  קשר  לו  היה  כן  כמו 
ירושלים, כמו הגה“צ ר‘ אריה לוין, מרן הגרי“ש 
אלישיב ועוד רבים. בחסידות הסתובב הוא אצל 
כל גדולי האדמורי“ם שהיו אז. כ“ק האדמו“ר 
לאמירת  יש  לו  נתן  זצ“ל  מבעלזא  אהרן  רבי 
שלום עליכם כשידו אינה עטופה במגבת, דבר 
נדיר ביותר אצלו, והתבטא בשבח הנער גדולות 
האדמו“ר  כ“ק  אצל  היה  כן  כמו  ונצורות. 
מסאטמר בביקוריו בארץ הקודש, כשרבי בערל 

צמוד לאדמו“ר כל היום וסופג מאוצרותיו. 

אדמו“ר  כ“ק  אצל  היה  שימושו  עיקר  אולם 
אדמו“ר  כ“ק  אצל  וכן  זצ“ל,  מלעלוב  הרמ“מ 
מריבניץ זצ“ל. הרב הגר השתדל לקבל מכל מי 
לכולם;  קשור  היה  ”הוא  לקבל.  היה  שאפשר 
ועוד  נדבורנה  לעלוב  חב“ד  סאווראן  ברסלב 
יותר  היה  לברסלב  שלו  הקשר  אולם  הרבה, 
שלו  הקשר  על  ועלה  פנימי,  יותר  וחזק,  עמוק 
ר‘  נכדו  אומר  הכיר“,  אותם  החצרות  לשאר 

משה. 

הקבלה  גאון  של  תלמיד  היה  הקבלה  בתורת 
למד  ואף  זצ“ל,  שרעבי  מרדכי  רבי  הגה“צ 
מלבד  כחברותא.  הקבלה  ללימודי  מעבר  אתו 
הבבא  הקדוש  הגאון  אצל  להיות  זכה  זאת 
בפעם  ישראל  בארץ  בהיותו  עוד  זיע“א,  סאלי 
לאחד  בקעה.  בשכונת  התגורר  עת  הראשונה, 
נוסע הרבה לבבא סאלי הציע הרב הגר  שהיה 
סאלי,  הבבא  אצל  שחרית  להתפלל  שייסעו 
הבבא  לו  קרא  התפילה  לאחר  עשו.  כך  ואכן 
עד  ותיקין  תפילת  שלאחר  אתו  ושוחח  סאלי, 
תפילת מנחה! הבבא סאלי אמר לו הרבה תורות 
זה  כל  העניינים.  בשאר  תורה  ודברי  בחסידות 
להילולת  בסמיכות  זה  היה  בחור!  בהיותו  עוד 
האור החיים הקדוש, ודיברו על בעל ההילולא, 
אולם את רוב הדברים שדיבר אתו הבבא סאלי 

לא הסכים לגלות כל ימיו.

זה  היה  סאלי.  לבבא  נסע  נוספת  בהזדמנות 
לאחר שהבבא סאלי שאל אודותיו, ואז כשהגיע 
ותיקין עד  דיבר אתו שוב הבבא סאלי מאחרי 
הצהריים. למותר לציין שדבר זה היה נדיר מאוד 

אצל הבבא סאלי. 

בתו  תליט“א  הרבנית  את  נשא  לפרקו  בהגיעו 
של הגה“ח רבי אברהם לייב קליין זצ“ל מייסד 
ישיבת המתמידים בירושלים. כך שמכל צד היה 

הרב הגר קשור ומיוחס לגדולי עולם.

הרבצת תורה
כבר בבחרותו התחיל רבי בערל להרביץ תורה 
לרבים. שיעור תורה קבוע היה לו ביישוב נוחם 
בסמוך לבית שמש. באותן שנים הדרך ליישובים 
שם היתה קשה ובלתי נוחה בעליל. בפרט בימי 
החורף בהם כבר בשעה מוקדמת החושך מכסה 

ניצוצות מעול
 הח�ידות-�אוורא, עמוד קכ"ו
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את  האירה  לא  רחוב  ותאורת  הארץ  פני  את 
הדרך. רבי בערל היה יוצא לדרכו כשהוא עושה 
חלק מהדרך באוטובוס, וחלקה ממשיך עם רכב 
נפשות,  שם  עשה  הגר  הרב  רגלי.  או  מזדמן 
במיוחד.  והיו קשורים אליו  ותלמידיו אהבוהו 
לחתונתו הגיעו שני אוטובוסים מבני הישוב.   

היה זה באחד מימי החורף. שוטר מזדמן עוצר 
ושאלתו  היישוב,  לכיוון  בערל הצועד  רבי  ליד 
זה?“  חשוך  במקום  עושה  אתה  ”מה  בפיו: 
מפוקפקים,  טיפוסים  הסתובבו  כזה  במקום 
והשוטר פשוט חשש לשלומו. רבי בערל השיב 
בישוב  תורה  שיעור  למסירת  בדרכו  שהוא  לו 
ולשמור  אותו  ללוות  החליט  והשוטר  נוחם, 

עליו בדרך.

סיפר  ובמהלכה  שיחה,  ביניהם  התפתחה 
ועל  חייו  על  מלול  מקס  היה  ששמו  השוטר 
התורה,  שמירת  על  שאלו  בערל  רבי  קשייו. 
השבוע  ימות  כל  שהוא  וסיפר  נאנח  והשוטר 
נמצא מחוץ לביתו עקב עבודתו, והוא אוכל מה 
שמזדמן לו. רבי בערל אמר לו: ”אם אתה רוצה 
לצאת מהצרות, תקבל עליך שני דברים; האחד 
בכל  להגיד  והשני  מה שמזדמן,  כל  לאכול  לא 
יום פסוק קריאת שמע“. השוטר קיבל עליו את 

הדברים, והם נפרדו לשלום.

בערל  רבי  מפגש.  מאותו  חלפו  רבות  שנים 
יוצא מידי ליל שישי עם מורינו הרב שליט“א 
עיניו  שראו  פלאית  תופעה  בשדה.  להתבודד 
להתבודדות  הולכים  ”כשהיינו  לנכדו:  סיפר 
בשדות  הולכים  היינו  היער.  בעומק  זה  היה 
במקומות שכלל לא מסודרים להליכה. סלעים 
ברלנד  הרב  ועם  פינה,  בכל  היו  ועצים  אבנים 
רוקדים  גם  אלא  מתבודדים,  רק  לא  היינו 
קופצים ושרים. הפלא הוא כיצד בכל פעם בה 
הרב קפץ לא נפגענו משום סלע או אבן, על אף 
שזה היה יכול לקרות הרבה. היה זה התבודדות 

של ימים שלמים לעיתים.

”פעם אחת העמקנו בשדה הרבה מאוד, היה זה 
כניסת  של  השעה  התקרבה  וכבר  שבת,  בערב 
שוטרים,  אותנו  עצרו  מהשדה  ביציאה  שבת. 
כך  ראיתי  כאשר  למעצר.  אותנו  לקחו  וכמעט 
ולשאלת  מלול,  מקס  של  שמו  בזיכרוני  עלה 
שלהם.  המפקד  שהוא  לי  התברר  השוטרים 
לבקשתי, הם השיגו את המפקד בקשר ששמח 
סיפר שעשה  הוא  הגר.  הרב  על  לשמוע  מאוד 
את עצתו, ומאז הצליח והתקדם הרבה מאוד. 
הרב הגר ביקש ממנו שיפעל לשחרורם, והמפקד 
ולהביא  אותם  לשחרר  לשוטרים  מיד  הורה 
הסיעו  השוטרים  מיד  חפצם.  מחוז  אל  אותם 
לכניסת  קרוב  כבר  היה  זה  ביתי,  אל  אותנו 
השבת, והרב נשאר אצלי אז בליל שבת, ולאחר 
הסעודה בשעה מאוחרת, הרב הלך עם בגדי יום 
חול שעליו לשכונת מאה שערים“. סיפר לימים 

לנכדו. 

כמו כן הרב הגר היה מוסר שיעורי תורה בבית 
הכנסת ’נחלת ציון‘ [בשט] שבשכונת נחלאות, 
קבוצות;  לשתי  הלומדים  את  מחלק  כשהוא 
מתפלל  לצעירים.  וקבוצה  למבוגרים  קבוצה 
בית הכנסת אהבו אותו והחליטו למנות אותו 
לו כתב הכתרה,  ואף הגישו  בית הכנסת,  לרב 
זאת  עם  לרב.  להתמנות  סירב  הוא  אולם 
את  והכיר  כיפור,  ביום  גם  אתם  התפלל  הוא 

המקאמים ושאר הפיוטים. 

על כס הדיינות
בכל  ומונח  עצום  חכם  תלמיד  היה  בערל  רבי 
ידע  והוא  נדיר,  זיכרון  לו  היה  התורה.  חלקי 
שנים  דיינות.  דיני  את  זה  ובכלל  הכל.  וזכר 
רבות כיהן ר‘ בערל כדיין חשוב, ודעתו היתה 
נשמעת בקשב רב ובהערכה מיוחדת אצל גדולי 
התורה, כמו הגרי“ש אלישיב, הגר“ע יוסף שגר 
אולם,  ועוד.  וואזנר  הגר“ש  אליו,  בסמיכות 
על-אף שכיהן כדיין שנים רבות, סירב ר‘ בערל 

לערוך גיורים, לרוב חומרת הדבר.

גם  כמו  דיין,  להיותו  המופלאות  הנסיבות  על 
נכדו  כדיין מספר  כיהן  בו  על המקום הראשון 

ר‘ משה:

”סבא היה קשור מאוד לגאון הקדוש רבי מאיר 
אבוחצירא זצ“ל, שהתגורר באשדוד. רבי מאיר 
על  גם  אתו.  לשוחח  ונהנה  מאוד  אותו  חיבב 
עניינים אישיים שלו שוחח אתו רבי מאיר, כמו 
גם על ההבדלים בדרכי העבודה בינו לבין אביו 
זיע“א, על אף שהיה  קדוש ישראל אביחצירא 
הפעמים  באחד  הקדוש.  לאביו  מבוטל  ממש 
מאיר  רבי  אותו  שאל  הצדיק,  אצל  היה  בהם 
פרנסה  לו  שאין  לו  ענה  הגר  והרב  לפרנסתו, 
לו  אין  דיינות, אבל  מסודרת. הוא אמנם למד 
כוונה להיות דיין, ומעולם לא עסק בזה לנסות 
להתמנות לדיין. אולם רבי מאיר אמר לו שהוא 
יתמנה לדיין באשדוד, וכך יגור בסמיכות אליו.

בכותל,  נמצא  סבי  שנה.  כחצי  לה  ”חלפה 
והנה פונים אליו מכריו ומאחלים לו מזל טוב. 
לשאלת סבא על מה ולמה? ענו לו שלפני זמן 
ועוד  לדיין,  נבחר  שהוא  ברדיו  הודיעו  קצר 
שעה קלה יש פגישה בבית נשיא המדינה לכל 

הדיינים החדשים.

על  שמע  בה  הראשונה  ההזדמנות  היתה  ”זה 
המיועדת  בשעה  פעמיו  שם  שהיות  וללא  כך, 
טקס  לאחר  ויצמן.  עזר  הנשיא  של  לביתו 
קצר, מודיעים לכל דיין באיזה בית דין הוחלט 
לשבצו. כשהגיעו אליו, אמר הרב הגר לנשיא: 
אני כבר יודע איפה אכהן איני צריך שתגיד לי. 
ויצמן התפלא ושאל: איך יכול להיות, הרי רק 
עשר דקות לפני שהגענו החלטנו לאיפה ישובץ 
כל דיין? ענה לו הרב הגר: אני שייך לבית דין 

באשדוד, ואני כבר יודע את זה לפני חצי שנה. 
איך אני יודע? יש צדיק שקוראים לו רבי מאיר 
והוא יודע בדיוק מה יהיה עוד לפני שתחליטו 

משהו“...

ואכן כך היה. הרב הגר התמנה לדיין כבר בגיל 
שם  אשדוד,  בעיר  בתחילה  ושלוש.  שלושים 
סוף  ולקראת  השבוע,  לימות  דירה  לו  היתה 
בהמשך  בירושלים.  לביתו  חזר  הוא  השבוע 
הגר  הרב  היה  הישיבה,  נפתחה  כאשר  השנים 
ברק,  בבני  בנים  שובו  בישבת  שיעור‘  ’מגיד 
הדיונים  סיום  לאחר  נוסע  היה  יום  ומידי 
בבית דין לבני ברק, שם מסר שיעורים בגמרא 
עם  בחברותא  לומד  היה  מכן  ולאחר  ובהלכה, 
מורינו הרב שליט“א. ותיקי תלמידי מורינו הרב 

עוד זוכרים אותו כמגיד שיעור.

בעיר  כדיין  לכהן  הגר  הרב  עבר  מכן  לאחר 
מדבר  שהיה  המקום  את  והפריח  אשקלון, 
לעירוב  דאג  הוא  היתר  בין  רוחני.  שממה 
לשבתות. חלק גדול מצביון העיר עד היום נזקף 

לזכותו.

על אדם קשה  סיפר  בנימין בארי  רבי  תלמידו 
של  פניו  מאור  ורק  הדין,  לבית  שהגיע  מאוד 
בלבד,  זו  ולא  גט,  הגר הביאו אותו לתת  הרב 
יתחיל  הוא  הגר  הרב  שבזכות  שהצהיר  אלא 
תורה  שומר  לאדם  הפך  ולבסוף  לשמור שבת, 

ומצוות בזכות הרב הגר.

הוא  מולו  שהעומד  לוודא  הקפיד  גט,  כשערך 
יהודי, וזה היות ותעודת גט כמוה כהכרזה שהלה 
יהודי וכבר נתן גט, הוי אומר שהוא יהודי, והוא 
סיפור  בעניין.  ידו  מתחת  תקלה  שיצא  חשש 
מדהים יש המעיד על רוח הקודש, אותו מספר 
שההרגשה  אדם,  אליו  הגיע  אחד  ”יום  נכדו: 
של הרב הגר היתה שהוא לא יהודי, אולם כל 

הבדיקות והחקירות לא העלו דבר.

”עד שלפתע פנה אליו הרב הגר ואמר לו: ”נכון 
שבעיר מוצאך יש שתי בתי קברות, ומצד אחד 
זה של יהודים ומצד שני זה של גויים?“ הלה 
אישר שאכן כך הם הדברים. ואז פנה אליו הרב 
הגר ואמר לו: ”נכון שאבא שלך קבור זצד אחד 
ואמא שלך קבורה בצד השני?“ הלה התבלבל 
האדם  הייתי  ”אתה  הגר:  לרב  ואמר  לפתע 
על  שהחליטו  קדישא  החברא  מצד  שם  שהיה 
הקבורה?“, דבר שכמובן היה מופרך ממהותו, 
אולם ע“י זה ניתנה ההודאה מפיו שאמו אינה 

יהודיה, וממילא אין לתת גט. 

היטב  שניכרה  גדלותו  על  יש  רבים  סיפורים 
כגון  מופלאה,  ענייים  שמירת  ועל  הדין,  בבתי 
המסופר שכאשר הגיעה אשה לבית דין בלבוש 
לא צנוע, לא ראה אותה בכלל הרב הגר למרבה 
כדיין  זה  תפקידו  מופת.  סיפורי  ועוד  הפלא, 
היה לעזר לאנ“ש כאשר הוצרכו לדיין בעניינים 
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שונים. 

לאחר מכן שימש כדיין בתל אביב, ולבסוף בעיר 
הקודש ירושלים.

הקשר עם ברסלב
בטח  כבוד,  מביאה  לא  שברסלב  לזכור  ”צריך 
לא באותם שנים לפני כחמישים שנה“, מספר 
ר“י וייצהנדלר. ”אבל הרב הגר הגיע בכל זאת 
הפנימית  האמת  את  ראה  הוא  כי  לברסלב, 
וצביעות,  חיצוניות  לו  הציק  מאוד  בה.  שיש 
לכן  זה.  נגד  מדבר  והיה  ’מפורסמים‘,  של  גם 
ידע להעריך את ברסלב. וזה גם נקודה שמאוד 
מצא חן בעיניו מורינו הרב שליט“א. הוא מאוד 
לו  והיה  הרב,  מורינו  של  השפלות  את  העריך 
עין בוחנת בעניין זה. מלבד זאת, בתור היותו 
ת“ח גדול הוא הכיר היטב את התורה של הרב 
שליט“א, והעריך את גדלותו התורנית מאוד“.

”הוא ידע וזכר הרבה שיחות מאת מורינו רבי 
במיוחד,  העריך  אותו  זצ“ל  בנדר  יצחק  לוי 
יצחק  לוי  מרבי  אנ“ש.  מגדולי  הרבה  והכיר 
בנדר הוא אחז כמנהיג ברסלב“. נכדו ר‘ משה 
מספר: ”אחד מרבני ברסלב רצה את הרב הגר 
לפתוח,  התעתד  אותה  בישיבה  ללמד  שיבוא 
אולם הרב הגר סירב לכך עקב דעותיו של הרב 

הנ“ל שהיו נגד רבי לוי יצחק בנדר“.

ואף  בחרותו  מאז  היטב  הכיר  אנ“ש  זקני  את 
מילדותו כאמור. רבי הירש לייב ליפל, רבי נחמן 
הלמן [ר‘ נחמן שותק], רבי שמואל שפירא רבי 
שמואל הורביץ – את כולם זכר ואצר בזכרונו 
סיפר  הגר  הרב  חייהם.  אורחות  את  המופלא 
שפעם פתח ר‘ נחמן שותק את פיו ודיבר דברי 
הגה  לכל  והאזינו  המומים,  היו  כולם  תורה. 
רצה  לא  ואיש  נדיר  דבר  היה  זה  מפיו.  היוצא 
להפסיד את ההזדמנות לשמוע ממנו דיבורים. 
מלבד זאת היה אהוב ומוערך על כל זקני אנ“ש. 

היה  עמו   - שותק  נחמן  רבי  על  מעניין  סיפור 
מלחמת  על  הגר  הרב  סיפר   - אישי  קשר  לו 
תש“ח, כאשר הירדנים לקחו בשבי את תושבי 
כל  בתוך  והנה  שבת,  בערב  זה  היה  הרובע. 
אל  שותק  נחמן  ר‘  פונה  וההמולה,  הבלבול 
יהודי שעמד לידו ומבקש ממנו שיעיר אותו עוד 
חמש דקות... בהסבירו, שכידוע יש עניין מאוד 
חשוב לישון בערב שבת (כמובא מהישמח משה 
זיע“א), ולכן נשכב לישון על ספסל, וקם לאחר 

דקות ספורות...

בזיכרונו  אצר  אותם  החמים  הזיכרונות  אחד 
היה, שבצעירותו שהה פעם במירון ולא היה לו 
איך לחזור, ואז צירף אותו רבי שמואל שפירא 
לרכב שלו והחזירו לביתו, תוך כדי שהוא מורה 
לנהג להסיע את ר‘ בערל עד לפתח ביתו ממש. 
בלילה  להסתובב  נעים  היה  לא  שנים  באותם 
ברחובות, ורבי שמואל בליבו הרחום לא רצה 

לילה  בשעת  רגלי  הדרך  את  וילך  יפחד  שילד 
מאוחרת (ר“י וייצהנדלר).

אומן ראש השנה
בירושלים  לקיבוץ  מגיע  היה  שאף  ”זכורני 
ר‘ יצחק  לפני שנפתח הקיבוץ באומן“, מספר 
התבודדות,  על  מקפיד  היה  ”הוא  וייצהנדלר. 
שרבי  דבר  היה  לא  רבינו.  של  עצותיו  ושאר 
ברסלב  ניגוני  שיחות,  תורות,  ידע;  לא  בערל 
וסיפורים. בכל הוא היה מונח. אמנם הוא לא 
כל  את  ידע  אך  בברסלב,  קבוע  מתפלל  היה 

המתחולל בה. 

בקיבוץ  להשתתף  בערל  ר‘  זכה  זאת,  מלבד 
אצל רבינו הקדוש בראש השנה באומן. פעמיים 
אצל  והשמחה  רבינו  אצל  לקיבוץ  הגיע  הוא 
ידוע  שלא  מה  גדולה.  היתה  מהגעתו  אנ“ש 
הוא שמורינו הרב שליט“א הוא זה שמימן לו 
והן  שלו,  הן  הכרטיסים,  את  הנסיעות  בשתי 
בערל  ”לרבי  לנסיעה.  אליו  שנלווה  בנו  של 
היתה הרגשה גדולה בעניין של רבינו והוא רצה 
מעצמו לנסוע, אבל בכדי להוציא את זה לפועל 
היה צריך את מורינו הרב שליט“א“, מסביר ר‘ 
וייצהנדלר, שהיה האחראי על הנסיעות  יצחק 

באותן שנים.

מפי נכדו אנו שומעים, שמורינו הרב שליט“א 
מימן את החלק הארי של בנית המצבה על ציונו 
של סבו, צעד שגרם להתפעלות רבה אצל הרב 
הגר והביאו להחלטה לנסוע לאומן, רבי משה 
טיטצ‘לניק.  בעיר  הנמצא  מסאווראן  הרב  צבי 
מוהרנ“ת,  על  חלק  אמנם  מסאווראן  הרב 
ולחסידי ברסלב במהלך הדורות לא היה קשר 
כלשהוא אל חסידי סאווראן (בלשון המעטה...), 
אבל בשביל להביא עוד יהודי, ולו אחד לקיבוץ 
של רבינו, נטל על עצמו מורינו הרב שליט“א 
זו של  את ההוצאה הגדולה. בעקבות מסירות 
לאומן  בערל  רבי  הגיע  שליט“א  הרב  מורינו 
לראש השנה, והשתתף יחד עם אנ“ש בתפילות 
בקלויז, כאשר שבועיים לפני ראש השנה נסע 
הרב הגר לאוקראינה, בנה את ציון זקנו, ולאחר 

מכן נסע שוב, הפעם לקיבוץ הקדוש. 

כשהגיע לאומן שמח מאוד לראותו הרה“ח רבי 
את  עליו  להקל  והשתדל  ז“ל,  קעניג  צבי  נתן 
הרה“ח  ידידו  ימים.  אותם  באומן של  השהות 
רבי מכל דורפמן ז“ל בירך עליו שהחיינו בשם 

ומלכות.

בבית מדרשו
ברסלב  מחסידי  סטאר,  אליהו  ר‘  הרה“ח 
הליקוטי  את  שהדפיס  מי  הר-נוף,  בשכונת 
שהדפיס  ראשון  הדפוס  בתבנית  מוהר“ן 
הליקוטי  את  הדפיס  וכן  בביתו,  מוהרנ“ת 
מוהר“ן בכתב אשורית בעידודו של הרב הגר, 
היה קשור מאוד לרבי בערל הגר, והוא מספר 

על כך להתחדשות: 

מוהר“ן  ליקוטי  עם  להסתובב  נהגתי  ”תמיד 
בכיס“, מספר ר‘ אליהו, ”ותמיד כשעברתי דרך 
בית הכנסת סאווראן בהר נוף הייתי מביט על 
המקום כמו מרחוק. יום אחד אמרתי: אדרבה, 
אני אכנס עם ליקוטי מוהר“ן ונראה מה יהיה 
התגובה כאן. התפללתי שם כשאת הספר אני 
התפילה  לאחר  בפרהסיה.  השולחן  על  מניח 
מוהר“ן  הליקוטי  את  וראה  האדמו“ר  עבר 
מונח. הוא שאל אותי: ”אתה חסיד ברסלב?“ 
”גם  האדמו“ר:  לי  אמר  אז  כן!!“  לו“  עניתי 
אני חסיד ברסלב...“. מאז נקשרתי אליו רבות 

וראיתי לפני אדם גדול מאוד“. 

אין  ברסלב  בספרי  שלו  וההבנה  הידע  ”את 
רק  חבל  בברסלב.  לא  גם  אנשים,  להרבה 
שהברסלבים באזור לא ידעו להכיר את הגדלות 
משהו  היו  שלו  והעדינות  שלו  המידות  שלו. 
יוצא מגדר הרגיל. לדוגמא, אני לא מבין אידיש, 
ולכן כשאר הייתי מגיע לבית המדרש הוא שינה 
את השפה ודיבר בלשון הקודש, על אף שחוץ 

ממני כולם הבינו אידיש. 

”היה לי הרגשה שצריך להדפיס ליקוטי מוהר“ן 
זה בכך,  ר‘ אליהו מנמק את  בכתב אשורית“. 
שבכתב,  תורה  זה  מוהר“ן  ליקוטי  שמבחינתו 

לימוד משות	 בעת שמחה

                      תמוז תשע"ח      |      19    



ולכן הוא רוצה שהיא תהיה כתובה כמו התורה 
ועודד  הזה  ברעיון  שמח  הגר  ”הרב  שבכתב. 
אותו לבצע את הרעיון. את המהדורה השניה 
בכתב אשורית, כבר הדפסתי לעילוי נשמתו של 
בכמה  תרם  שגם  אליהו,  ר‘  אומר  הגר“,  הרב 
ולכבוד  הגר,  הרב  לע“נ  שונות  הזדמנויות 

נשמת רבינו הקדוש.

רבינו  של  מהתורה  לדבר  מרבה  היה  ”הוא 
 – עלמא  דהאי  מחיזו  עיניו  לסתום  שצריך 
בבית  שלו  בדרשות  גם  ג.   אות  ס“ה  תורה 
המדרש היה מזכיר את ספרי רבינו כפי שמציין 
שם  מתורתו,  חוברות  לנו  ומראה  אליהו  ר‘ 
אכן רואים הרבה מתורת רבינו. לאדמו“ר אף 
היה שיעור בבית מדרשו בליקוטי מוהר“ן על 
של  לאורו  וניאותים  באים  כשרבים  הסדר, 
חסידי  שהדפיסו  בחוברות  גם  הקדוש.   רבינו 
שאמר  תורה  דברי  מובאים  בביתר  סאווראן 

בשם רבינו הקדוש מברסלב“.

מופלאות,  היו  שמידותיו  לציין,  חשוב  ”ככלל 
ובפרט במידת הענווה הצטיין במיוחד“, אומר 
ר‘ אליהו. ”הוא היה מדבר עם כל אחד כשווה 
מדבר  מישהו  כאילו  הרגישו  ולא  שווים,  בין 
פעל,  הוא  רבות  ישועות  גם  מלמעלה.  איתם 
ולי אישית הוא נתן ברכה ואמר שיפעל לביטול 
כבר אמרו  זה במקום שהרופאים  היה  הגזרה. 
שאין סיכוי, וב“ה זכינו להיפקד בעוד ילדים“.

קשריו עם מורינו הרב שליט“א
הקשר עם הרב היה הרבה לפני שמורינו הרב 
בבחרותו  כבר  בירושלים.  לגור  הגיע  שליט“א 
ראה את מורינו הרב שליט“א אולם עדיין לא 
נוצר קשר. ”הרב הגר נסע פעם באוטובוס יחד 
עם מורינו הרב שליט“א לכותל. היה זה שנה 
הימים. הרב  או שנתיים לאחר מלחמת ששת 
בנסיעה  שליט“א  הרב  במורינו  התבונן  הגר 
מהרב  מאוד  והתפעל  בכותל  בתפילה  ובפרט 
שליט“א. בנסיעה חזור הוא התחיל לדבר עם 
ואז  הנסיעה,  כל  במשך  שליט“א  הרב  מורינו 
הזמין את מורינו הרב שליט“א אל ביתו, ואכן 
הם הלכו יחד לבית הרב הגר ולמדו שם בבית 
מפתח  יוצאים  לא  כשהם  היממה,  כל  במשך 
הבית. הם למדו את הנביא שמואל כולו בעיון 
רב“ אומר ר‘ משה. בתו של הרב הגר סיפרה 
לבנה ר‘ משה ברנשטיין שהיא זוכרת עוד את 
שהתפלל  עצומה  בהתלהבות  ערבית  תפילת 
מורינו הרב שליט“א באותו ערב בביתם. היא 

גם דאגה להם לאוכל באותה לילה.

הגר  ולרב  שליט“א  הרב  למורינו  היה  מאז 
לומדים  היו  זה  קשר  במסגרת  הדוק.  קשר 
במשך שנים רבות כל ליל שישי כל הלילה, עד 
מאוד  אהב  הגר  הרב  להתבודד.  לשדה  שיצאו 

גדלותו  והעריך את  הרב שליט“א,  מורינו  את 
לאחר  גם  נמשך  זה  קשר  העצומה.  התורנית 
שהקים מורינו הרב שליט“א את הישיבה בבני 
ברק ובירושלים. גם מורינו הרב שליט“א אהב 
מאוד את הרב הגר, ופעם התבטא עליו שהוא 

הידיד הכי טוב שלו. 

כמו כן, בהילולת מוהרנ“ת שהתקיימה בישיבת 
שובו בנים בבני ברק לפני קרוב לארבעים שנה, 
נשא דברים הרב הגר, כשהוא מדבר בשבחו של 
מוהרנ“ת, וניהל בחכמה ובתבונה את ההילולא, 
כשהוא מכבד ומזמין את גדולי ישראל שהגיעו 
סיפר  שם  בהילולא  דברים.  לשאת  להילולא 
הרב הגר שלפני שהגיע להילולא היה אצל מורו 
ורבו הבבא מאיר זצ“ל, והוא אמר לו שאם היה 
בכוחו היה מגיע להילולא בישיבתנו הקדושה. 
במקום זה למד עמו רבי מאיר בליקוטי הלכות 

במשך שעתיים.

מורינו  אל  האגר  בערל  רבי  של  הערכתו  את 
ר‘  הרה“ח  מספר  לתאר.  א“א  שליט“א  הרב 
רובינשטיין: ”רבי בערל האגר היה  דב  יהושע 
מדבר עמי הרבה. הוא הכיר את אבי מורי ז“ל 
שם  בקטמון,  שהתגוררו  אנ“ש  שאר  עם  יחד 
התגורר בילדותו, והיה משוחח עמי בעבודת ה‘ 
אולם  מאוד.  הרבה  בקודש  עבודתם  ובתיאור 
בעיקר היה ר‘ בערל מדבר עמי על מורינו הרב 
היה  שהוא  להעיד  יכול  אני  שליט“א.  ברלנד 
שליט“א.  הרב  מורינו  אל  ומבוטל  בטל  ממש 
את הערכתו לגדולתו של מורינו הרב שליט“א 
אי אפשר לתאר הוא החזיק ממנו בצורה שאי 
והכיר  אפשר לתאר. הוא למד עם הרב הרבה 

את גדלותו מקרוב“.

לישיבה  גם  הגר  הרב  מגיע  היה  פעם  מידי 
מלבד  שליט“א,  הרב  מורינו  אצל  בירושלים 
זה שלימד בשובו בנים בבני ברק, ומכך נבעה 

הרב  הקדושה.  הישיבה  לתלמידי  שלו  הערכה 
הוא   
בני משובו  אחד  כל  פעם:  התבטא  הגר 
כמו אדמו"ר במקו
 אחר! אבל הקשר העיקרי 
שלו היה בביתו של הרב לשם היה בא ולומד 
עם הרב, או לסירוגין בביתו של הרב הגר, כפי 

שמציין הרב רובינשטיין.

עוד לפני שהתגורר בהר נוף התגורר הרב הגר 
בבית וגן, והיה לומד בחברותא עם מורינו הרב 
הרבנית  אלמנתו  מציינת  שגם  כפי  שליט“א, 
מסאווראן תליט“א. בזמן מלחמת המפרץ למדו 
שלמים  ימים  שליט“א  הרב  ומורינו  הגר  הרב 
בביתו של הרב הגר. הרב הגר היה יוצא יחד עם 
מורינו הרב שליט“א הרבה להתבודדות, בעיקר 
באזור מלחה, וכן ביער ירושלים הנמצא אחרי 
התפרסם  הפעמים  אחד  על  נוף.  הר  שכונת 
סיפור נפלא, כפי שמספרים להתחדשות אנ“ש 

ששמעו את הדברים מפיו של הרב הגר:

יום אחד הרב שליט“א הציע לרב הגר לבוא עמו 
יחד להתבודדות בשדה. הרב הגר ענה למורינו 
הרב שליט“א שיש דיון דחוף ברבנות בעוד זמן 
לא ארוך והוא מוכרח להיות שם. הרב ענה לו 
יגיע  הוא  היעודה  השעה  ועד  בעיה,  כל  שאין 
למחוז חפצו, וכך יצאו יחד להתבודדות בשדה.

גדולה  תכונה  ראו  ההתבודדות  את  כשסיימו 
לביקור  הגיע  הזמן  ובאותו  היות  בכבישים, 
קיסינג‘ר,  הנרי  ארה“ב  של  החוץ  שר  בארץ 
שהיה יהודי, וידיד של מדינת ישראל. הערבים 
אותו.  ירצחו  שהם  ואיימו  מאוד  אותו  שנאו 
רחבי  בכל  גדולה  שמירה  היתה  כך  בעקבות 
כאשר  זממם.  את  לבצע  הללו  ינסו  פן  העיר 
יצאו מהשדה  הגר  והרב  מורינו הרב שליט“א 
הם  מה  אותם  ושאלו  שוטרים  אליהם  ניגשו 
בפשטות:  לו  ענה  שליט“א  הרב  כאן?  עושים 
”באנו להרוג את קיסינג‘ר“. כמובן שהשוטרים 
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הם  שהנה  בקשר  והודיעו  עליהם,  קפצו  מיד 
החוץ  שר  את  לרצוח  המתכננים  את  תפסו 
מזה,  אשתחרר  שבסוף  ”ידעתי  האמריקני. 
אבל חששתי שאני אצטרך להעביר את הלילה 
בתחנת המשטרה, במקום להגיע לדיון הממתין 

לי“, סיפר רבי בערל הגר. 

את  הגר  הרב  של  אוזנו  קלטה  מסוים  בשלב 
בקשר  השוטרים  היו  עמו  המפקד  של  שמו 
אחר  לא  שהיה  השניים,  של  מעצרם  עבור 
מאשר תלמיד של הרב הגר באחר מהשיעורים 
אותם היה מוסר. כששמע כך, נענה הרב הגר 
וביקש מהשוטר שיתקשר ויגיד לו שמי שנמצא 
כוונה  כל  כאן  ואין  הגר.  הרב  זה  באוטו  כאן 
אכן לפגוע בשר החוץ או משהו כזה. כששמע 
אתו  ושהנמצא  הגר,  ברב  שמדובר  המפקד 
באוטו יחד זה הרב ברלנד, שעליו כבר הספיק 
לשמוע... מיד הורה לשוטרים לשחררם. אולם 
הרב שליט“א אמר לו: זה לא הולך ככה. כאן 
והנה  ליעדו  להגיע  שצריך  חשוב  רב  נמצא 
להסיע  צריכים  אתם  אותו.  לקחתם  עכשיו 
מאיפה  הבין  לא  השוטר  חפצו.  למקום  אותו 
מגיעה הדרישה הזו, אולם לא היה לו ברירה, 
לרבנות,  עד  אותו  הביא  הוא  דבר  ובסופו של 
היכן שהיה צריך להגיע, וכך הספיק להגיע בזמן. 

ראית?  שליט“א:  הרב  מורינו  לו  אמר  אז  או 
אמרתי לך אם תבוא אתי תספיק להגיע בזמן, 

והנה הגעת בזמן2...  

העומדים בלילות
להתחדשות,  מספר  אנ“ש  מחשובי  אחד 
מגיע  היה  נוף,  הר  בשכונת  שהתגוררו  שבזמן 
לאחר  שליט“א  הרב  מורינו  בלילה  פעם  מידי 
לביתו  תלמידים  קבוצת  עם  יחד  ההתבודדות 
של רבי בערל הגר, ולאחר שהכניסם רבי בערל 
היה הרב מוסר שם שיעור, כשהרב הגר יושב 
יחד עם מורינו הרב שליט“א. לעיתים הרב הגר 
בעצמו היה עייף והוא פרש לשנתו, אבל העמיד 

בשמחה לרשותם את ביתו.  

היה  הגר  הרב  לביתו,  אליו  מגיע  היה  כשהרב 
אומר יחד עם אנ“ש את התיקון חצות, בניגון 
המעורר של מורינו הרב שליט“א. נכדו ר‘ משה 
מציין, שכשהיו אומרים את התיקון חצות היו 
את  לשמוע  בכדי  ערים  נשארים  שהיו  שכנים 
חצות  תיקון  לב,  מעורר  בניגון  חצות  התיקון 
עתיד  הבאות  בשנים  ארוכות.  שעות  שנמשך 
הרב הגר שהתמנה לאדמו“ר, לשיר בשולחנות 

2  לעיל הבאנו את ה
יפור כפי ששמענו מאת הנכד, וכא	 
כפי ששמעו ממנו ר‘ יהושע דב ור‘ יצחק וייצהנדלר. ואולי 

.�התחברו כא	 שני 
יפורי� שוני

ששר  כפי  ציון  שערי  של  הניגון  את  שערך, 
מורינו הרב שליט“א. 

גם בשנים שלאחר מכן היה הרב הגר בקשר עם 
הרב. ”הייתי משוחח אתו הרבה מאוד, ומתוך 
שנותיו  עד  מתקשר  היה  שהוא  יודע  אני  כך 
שליט“א  הרב  מורינו  אל  ממש  האחרונות 
כמעט כל יום. לעיתים הרב היה מתקשר אליו, 
לא  הזדמנות  באיזה  בחו“ל  היה  כשהרב  ואף 
ויתר הרב שליט“א והתקשר לרב הגר“, מספר 
ר“י וייצהנדלר. ”הוא ביקש ממני כמה פעמים 
שליט“א  הרב  מורינו  עם  פגישה  לו  לסדר 
בביתו, והוא אכן הגיע ונפגש עם מורינו הרב 
עת  הגר  הרב  של  לביתו  נסע  הרב  שליט“א“. 
 ” בחיבה.  בתורה  עסקו  ושם  בביתר,  התגורר 
בנסיעה  בווינה  הרב  מורינו  עם  כשהיינו  גם 
לאומן“, מציין אחד מתלמידי הרב, ”הרב היה 
מתקשר אליו מידי יום. באותה הזדמנות, הרב 
עזר לו הרבה וסידר לו את מה שהיה צריך דרך 

הטלפון“. 

ממנה  לנכדו,  הגר  הרב  סיפר  מעניינת  עובדה 
אליעזר  רבי  של  ”בדרכו  השכל:  מוסר  למד 
תצוגת  לה  שהיה  כסף,  לכלי  חנות  עמדה 
נעצר  היה  אליעזר  ר‘  במיוחד.  מרשימה  חלון 

ב�"ד
חודש הרחמי
 תשע"א
לידיד צמוד לבי אור עיני

כ"ק הגה"ק מוה"ר אליעזר ב עטיא שליט"א
בידידות ובחבה
ובאהבת נצח

ישכר דוב ב פרידא גיטל

קשרי ידידות עמוקי
 בי מורינו הרב שליט"א לבי האדמו"ר מ�אוורא זצוק''ל

בעי"ת, לכבוד הרה"ג ידידי מנער בלב ונפש התקוע בכל נבכי לבבי 
העומד בפר� וגודר פרצות ישראל
הרה"ג יששכר דב הגר שליט"א

הרי ה�פר הזה מוקדש אליו מני אשית אחרי שעברתי על כל 
העתקה מכתב היד עוד לפני ההדפ�ה

באהבת עד בלב ונפש
אליעזר
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פעם  מיופיים.  ונהנה  הכלים,  על  ומתבונן 
שאלתי אותו, ”למה אתה לא קונה אם אתה 
אוהב את זה?“ ענה לי רבי אליעזר: ”וכי מה 
בבית  שיש  מה  גם  שלי?  זה  בבית  לי  שיש 
ומאידך, כשאני רואה  זה לא שלי.  מבחינתי 
את הכלים אני מרגיש כאילו יש לי כלי כסף, 

ורק שהם מונחים בחנות“...  

הרה“ח ר‘ יוסף מן, שהיה בין המגיעים יחד 
עם מורינו הרב שליט“א לביתו של האדמו“ר 
לו  שהיו  שיחות  כמה  על  מספר  מסאווראן 
עם האדמו“ר: ”ההערכה שלו את הרב היתה 
דיבר  הוא  באומן  האדמו“ר  כשהיה  עצומה. 
שליט“א,  הרב  מורינו  על  באריכות  איתי 
וההערכה שלו את הרב היתה מבצבצת מכל 
צייר  הרב  שפעם  לי  סיפר  היתר  בין  מילה. 
לו איזה תרשים יפה, במרכזו הציון הקדוש, 
וסביבו כל מה שתכנן לבנות באומן; מלונות 
ענקיים וכל מה שצריך לחיים יהודיים באומן, 
מפני  להגן  גבוהה  בגדר  מגודר  זה  כשכל 
המקומיים. ”הרב אמר לי שעוד יבואו רבבות 
כשהרב  לכולם.  מקום  להכין  וצריך  לאומן, 
איש  מאתיים  אולי  הגיעו  זה,  את  לי  אמר 
לאומן, וחשבתי שדבריו תלושים מהמציאות. 
ציין  רבים“,  אלפים  מגיעים  כיום  הנה  אבל 
באזני הרב הגר. גם נכדו ר‘ משה מציין את 
הדברים אותם שמע מפי סבו בתארו לו כיצד 
הכינו תרשימים לפרטי פרטים וצירפו דפים 

לתרשים גדול. 

עם  שם  ודיבר  בחיפה  הגר  הרב  שהה  פעם 
מורינו  יבלחט“א  של  אמו  ע“ה  עטיא  מרת 
”אני  לו:  אמרה  שהיא  לי  סיפר  הוא  הרב. 
מכירה את אליעזר שלי. הוא יתן את כל מה 
שיש לו לשני, וגם את כל הזמן שלו הוא יתן 
לאחרים. אבל אנשים צריכים לשים לב ולא 
לקחת לו את כל הזמן שלו ואת מה שיש לו. 

הוא גם צריך זמן בשביל עצמו“...

עד  זה  הכל  לייזר,  ר‘  ”אצל  לי:  אמר  ופעם 
או  רק קצת  לעשות  מושג  אצלו  אין  הסוף! 

לבקש הנחות“.

דירה שהיתה  הוא מכר  לי,  סיפר  כך  ”פעם, 
בבעלותו והכסף עדיין היה אצלו. והנה הוא 
ללוות  מחפש  שליט“א  הרב  שמורינו  שומע 
הוא  אבל  ישירות,  אליו  פנה  לא  הרב  כסף. 
אחד  שליט“א.  לרב  להלוות  רצה  מעצמו 
מקרוביו ששמע על כך הזהיר אותו שמי יודע 
האם הכסף יחזר לו. היה זה עקב כך שהרב 
היה נראה לאנשים עם הכובע שלו, הפאות 
איך  הקיצונית,  העניים  ושמירת  המתבדרות 
לא  הגר  הרב  אולם  מוזר...  קצת  שאומרים 
לו כל  לי שלא היה  שעה לדבריו. הוא אמר 
הרב  בשלמותו.  אליו  יוחזר  שהכסף  ספק 
לו ששמע שהוא  והודיע  הרב  אל  הגיע  הגר 

זקוק לכסף ויש לו סכום גדול להלוות. ”אני 
צורך  לי  אין  הלוואה,  רוצה שטר  לא  אפילו 
מורינו  אולם  הגר.  הרב  אמר  ממך“,  בשטר 
הרב שליט“א התעקש על שטר, בנמקו את 
בליקוטי  מוהרנ“ת  דברי  ע“פ  לכך  הסיבה 
עוזר  זה  שטר,  שעושים  זה  שעצם  הלכות, 

ללווה לפרוע את חובו. 

אלא  בשלמותו,  אליי  חזר  הכסף  רק  ”לא 
מקור  מאיזה  במפתיע  קיבלתי  זמן  שבאותו 
שעשו לי נזק כלשהוא סכום כסף ענק כפיצוי. 
שהילוותי  הסכום  כמו  כמעט  היה  הסכום 

לרבי אליעזר“, סיפר לי הרב הגר.

בה  אחרת,  פעם  על  מספר  משה  ר‘  הנכד 
הוצרך מורינו הרב שליט“א לסכום כסף גדול 
הגר  הרב  הקמתה.  בתחילת  הישיבה  לצורך 
שלף ללא היסוס את כל הסכום שהכין עבור 
דירה לבתו תחי‘, והלווהו לישיבה. את רוב 
הסכום לא גבה הרב הגר מעולם, ותמיד היה 

אומר בשמחה: יש לי מניות בשובו בנים...

הרב  מורינו  של  מהשמחות  באחד  זה  ”היה 
שליט“א לפני כשבע שנים“, מספר הרב מן. 
ואזני  בשמחה,  להשתתף  הגיע  הגר  ”הרב 
קלטו את אשר אמר לו מורינו הרב שליט“א: 
”אנחנו לא נפרדים לעולם! לא בעולם הזה 

ולא בעולם הבא!“. 

השתתף  זו  שבחתונה  מוסיף,  משה  ר‘  נכדו 
הוא עם סבו הרב הגר בחתונה. היה זה לאחר 
תקופה שהרב לא ראה את הרב הגר, וכשראה 
ומלכות  בשם  עליו  בירך  מיד  הרב  אותו 
’שהחיינו‘, וישב לשוחח עמו בד“ת שעתיים, 

על אף שהיה זה באמצע שמחת החתונה. 

האדמו“ר  של  ההקדשה  מתפרסמת  בגיליון 
המהדורה  על  שליט“א  הרב  מורינו  אל 
החדשה של ספרו של זקינו הרב מסאווראן 
’ליקוטי שושנים‘. הרב מן מספר, שעוד כמה 
שנים לפני זה ביקש ממנו הרב, והוא הביא 
זה. כששאל את מורינו הרב: הרי  לרב ספר 

הוא חלק על מוהרנ“ת? השיב לו הרב שצריך 
לראות מה הטוב שיכול לצאת מזה, וזה אם 
בזוהר  אמתי  חידוש  או  ביאור  איזה  לו  יש 
מורינו  לי  הוסיף  ועוד  זה.  את  ללמוד  כדאי 
של  בספר  לומד  ברסלב  שחסיד  ”ע“י  הרב: 
את  מעלה  הוא  רבינו,  על  שחלק  מישהו 

הנשמה שלו“.

ר‘ משה:  ימיו מספר מעט הנכד  על אחרית 
נגד  הזדים-ארורים  מחלוקת  ”כשהתחילה 
בעלי  סבי  אל  הגיעו  שליט“א,  הרב  מורינו 
ברלנד  הרב  נגד  עמו  לדבר  וניסו  המחלוקת 
שליט“א. סבי כעס עליהם מאוד, ואף ביקש 
להעמיד אותם לדין תורה על מעלליהם, אלא 
חולה.  היה  כבר  הוא  בכוחו,  היה  לא  שכבר 
אליעזר  רבי  להם:  זעק  כוחותיו  בשארית 
הוא  אליעזר  רבי   !!!
קודש קדשי הוא  ברלנד 

 !!!
קודש קדשי

פטירתו,  לפני  זה  היה  וכבר  חלה  ”כשסבי 
שליט“א,  ברלנד  הרב  עם  לשוחח  ביקש 
לא  ובהתחלה  בחו“ל,  בגלות  היה  כבר  הרב 
הרב  מכן  לאחר  הרב.  את  להשיג  הצלחנו 
בהכרה,  היה  לא  כבר  סבי  אבל  אליי,  חזר 
זה היה ממש שעות להסתלקותו. הרב דיבר 
אתי ואמר לי להכין אולם גדול לשבוע הבא 
והוא יבוא לשם. שאלתי את הרב האם מה 
שהרב אומר זה בטבע? הרב ענה לי: ”לא, זה 
לא בטבע. לפי הטבע אני אחזור לארץ בעוד 

שלוש שנים“.

יום חזרתו של הרב היה בדיוק לאחר שלוש 
שנים, בדיוק ביום פטירתו השלישי של סבי 
הרב הגר זצ“ל!!! כל זה כמובן עוד לפני שאי 
מי חשב בכלל לתכנן איזה תכנית על העתיד 

עם מורינו הרב.

של  בתו  שהעידה  מה  את  נציין  לסיום 
יום  שיבוא  לי  אמר  שלי  ”אבא  האדמו“ר: 
ויצאו נגד הרב ברלנד, ואף ילכו לבד“ץ בכדי 
שיחלקו על הרב, אבל את תישארי עם הרב 

ברלנד. כך תבוא הגאולה“.   

מורינו הרב שליט"א בקריאת הכתובה בחופת ביתו של האדמו"ר מ�אוורא - נראה האדמו"ר מ�אוורא (מ�ומ בח�)

מכ˙בים י˘נים מ‡˙ מורינו הרב ˘ליט"‡

            

מע˘ה עם ר' זו˘‡ מ‡ניפולי זיע"‡ - ˘מיר˙ העינים
לֈ ‰י˜ר ו‰חביב ˘ל' וברכ‰!

‚ר  זו˘‡  ˘ר'  ‡ניפולי,  ˘ל   ıבפרי מע˘‰ 
וב‡ו  ומפו‡ר,  י˜ר  י‰לום  ‚נב‰,  ˘נ‚נב‰  בעירו. 
חס  ‚נבו  ‰י‰ו„ים  ˘מס˙מ‡  לו,  ו‡מרו  יועˆיו 
ו˘לום, ו‡ם ל‡, ‰ם יו„עים ‰ם מי ‚נב, ו‡ם ל‡ 
יו„עים, יכולים ‰ם ל„ע˙, כי י˘ ב‰ם בעלי רוח 

‰˜ו„˘, ˘כל רז ל‡ ‡ניס ל‰ו. 

ימˆ‡  ו‡ז  ‰י‰ו„ים,  על  ‚זר‰  י‚זר  ולכן 
על  ו‚זר   ,ıפרי‰ ˘ל  בלבו  ‰„ברים  נכנסו  ‰‚נב, 
˙וך  י‚ור˘ו  ‚נב,  מי  י‚לו  ל‡  ˘ב‡ם  ‰י‰ו„ים, 
˘בע‰ ימים, וכל ימˆ‡ בעיר ביום ‰˘מיני, „מו 

בר‡˘ו. 

ו˘בע‰  ימים  ו˘בע‰  ‰י‰ו„ים,  כל  נ˙כנסו 
נ˙נו  וכלם  ו˘וע˙ם.  זע˜˙ם  פס˜‰  ל‡  לילו˙, 
‰˘ביעי  ביום  ˘יו˘יעם.  זו˘‡  ברבי  עיני‰ם 
פנ‰ רבי זו˘‡ ל‡רמון ‰פריı, וב‡ עמו ב„ברים, 
˘י˙ן לו זמן ˘ל˘‰ חו„˘ים, ˘ימˆ‡ ‡˙ ‰‚נב. 

בר‡˘  ז‰  ו‰י‰   - ‰חו„˘ים  ˘ל˘˙  וב˙ום 
כל1   ˙‡ ‡ופפ˙  נור‡‰  ˘יר‡‰  ‡לול,  חו„˘ 
‰עולם,  ‡ויר  בחלל  מור‡ם  ‰„ין  וימי  ‰י˜ום2, 
נור‡‰  יר‡‰  נופל˙  ‰עולם,  ‡ומו˙  על  ו‡פילו 
˘ל‡ מ„ע˙ם - ב‡ רבי זו˘‡ ‡ל ‰פריı, וב˜˘ו 
‡ח„,  ל‡ולם  ‰‡רמון  מ˘ר˙י  כל   ˙‡ ˘יכנס 
פ˙ח  ונפח„ים,  נרע˘ים  מכונסים  ‰יו  ו˘כולם 
ו˜ר‡  ‰נור‡ים,  לימים  ‰מחזור   ˙‡ זו˘‡  רבי 
ב˜ול ˘ל ‡ימ‰ ופח„, "ובכן ˙ן פח„ך ‰' ‡ל˜ינו 
˘בר‡˙  מ‰  כל  על  ו‡ימ˙ך  מע˘יך  כל  על 

וייר‡וך כל ‰מע˘ים"3. 

על  נור‡ים,  ופח„  ‡ימ‰  חר„‰  נפל‰  ו‡זי 
˘ל   ,˘‡ ל‰בו˙  חוˆב  מ˜ולו  ‰נ‡ספים,  כל 
מל‰  מכל  מ˙חלחל,  ‰˙חיל  ו‰‚נב  זו˘‡.  רבי 
ומל‰, וב‡ו ב˜רבו „ברו˙יו ˘ל רבי זו˘‡, כ‡˘ 
יו˜„˙, ˘י˜„‰ בכל עˆמו˙יו, ע„ ˘ל‡ יכל יו˙ר 
ל‰˙‡פ˜, וי˜ר‡ ב˜ול ‚„ול לעיני כל ‰נ‡ספים, 
מ˙  כי  מ˙פל˙ו,  ˘יפסי˜  ‰י‰ו„י  לרבי  ‡מרו 

‡נכי ו‡נכי ‰‚נב!!!. 

ומי„ רı למ˜ום מס˙ור, ו‰בי‡ ‡˙ ‰י‰לום, 
לכלים  נ‰פכו  וכולם  ‰נ‡ספים,  כל  לעיני 
נכנעו  וכולם  ‚‡ונו"4.  ו‰„ר   '‰ ל"פח„  ולבו˘ים, 

ונפלו, מפח„ ‡מרו˙יו ˘ל רבי זו˘‡.

.�1  כמובא שבחודש אלול אפילו דגי�  שבי� רועדי
ז“ל  כא  אות  א  מאמר  אלול  חודש  מאמרי  יששכר  בני  עיי	    2
כ	 אלול במלואו  על  זמ	 קבול תפלות  הזה  להיות החודש  והנה 

בגימטריא ’אימה יראה‘ אשגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו. 
.�3  מתו� תפלת העמידה בימי� נוראי

4  ישעיה ב י.

וכ˘‡„ם עובר ברחוב, ˆריך ליפל עליו חיל 
מ‰עבו„‰  ‚„ול‰  ברחוב  ‰עבו„‰  כי  ורע„5‰, 
‰כנ‰  ‰י‡  בי˘יב‰,  ‰עבו„‰  וכל  בי˘יב‰, 
‡בו„ים  נˆוˆו˙  מעל‰  ‰ו‡  ˘‡ז  לרחוב, 

ונס˙רים מ‡ז חט‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון. 

‰ברכ‰  ‰יכל  ˜‡מרנ‡  ‰רבי  „ברי  ו‡ל‰ 
מ˜ı „ף רמח:

עולמו˙,  נ˘מו˙,  י˘  „בר,  ˘בכל  „ע 
ן,  ƒי‡ַ ‡ור  בו  מלוב˘  בעולם,  „בר  וכל  ‡ל˜ו˙, 
‡ור ‡ל˜ו˙ו י˙ברך. וכל מח˘ב‰ ומח˘ב‰ ‰י‡ 
˜ומ‰ ˘למ6‰ ומלוב˘ בו ‡ור ‡ל˜ו˙ו י˙ברך, 
כל  ˘"מל‡  ˘למ‰,  ב‡מונ‰  ל‰‡מין  ומחויב 
וכל  מיני8‰.  פנוי  ‡˙ר  ולי˙  כבו„ו"7,   ıר‡‰
ו‰י‡  י˙ברך,  ‰˘ם  מˆי‡ו˙  ב‰  י˘  מח˘ב‰ 
 ıר‡ ‡ל  ול‰עלו˙‰  ל˙˜נ‰,  ‰‡„ם  ‡ל  ב‡‰ 

טוב‰ ורחב‰, ‡רı ‰חיים. 

ו‡ם ‡ינו מ‡מין בז‰, ‰ו‡ מ˜ˆר במˆי‡ו˙ 
˘‡ומרים  כטפ˘ים,  ו„ל‡  י˙ברך.  ‰˘ם 
˘ענין ‰על‡‰ מח˘בו˙, ˘יך ר˜ לזכי ‰נפ˘, 
"˜„ו˘ים ‡˘ר ב‡רı ‰מ‰"9. ‰בל יפˆ‰ פי‰ם, 
במˆי‡ו˙  מ‡מינים  ˘‡ינם  לו„‡י,  ו˜רוב 
ו˙נוע‰,  ˙נוע‰  בכל  כי  ו˘לום.  חס  ‰˘י"˙ 
ובכל מח˘ב‰ ומח˘ב‰, י˘ ˘ם מˆי‡ו˙ ‰˘ם 

י˙ברך. 

‰ולך  וכ˘‡„ם  מ˜ום,  בכל  ‰יו˙ו  ובכל 
‰זמן  כל  לח˘וב  ˆריך  וברחובו˙,  ב˘ו˜ים 
וברחובו˙,  ב˘ו˜ים  ‡˘וטט‰   .'‰ ‡‰ב˙  על 
ו‡ב˜˘‰ ‡˙ ˘‡‰ב‰ נפ˘י, ל‰עלו˙ ‰נˆוˆו˙, 
מ˘˘˙  ‰˜ליפו˙,  עמ˜י  בעמ˜י  ‰מ˘ו˜עים 
ב‰ם  ˘עבר˙י  ‰‚ל‚ולים  ומכל  בר‡˘י˙,  ימי 
 ,ıנˆו ‡ו˙ו  על  ומונח  וחמורו˙.  נור‡ו˙  עברו˙ 
‚ל ˘ל ‡בנים, ˘‰ם כל ‰˙‡ו˙ ‰נור‡ו˙, ˘‰ם 
נˆוˆו˙ ˘ל ˘ברי כלים, ˘˘בר˙י ופזר˙י, מרוב 
‡י ‡פ˘ר ל‰עלו˙ם ול˙˜נם ולחברם,  עונו˙י,̆ 

ר˜ כ˘ל‡ מס˙כלים עלי‰ם כלל. 

מיני  בכל  ‡לינו,  זוע˜ים  ‰נˆוˆו˙  ו‰ם 
זע˜ וכפיס מעı יעננ‰"10:  זע˜‰, "‰ן ‡בן מ˜יר̇ 
˙ס˙כלו  ו‡ל  ‡סור‰,  בר‡י‰  ˙כ˘לו  ‡ל 
5  עיי	 
פר החנו� מצוה קפח ז“ל וא� יחשוב האיש בפגעו באשה 
נאה, כי גיהנ� פתוח בי	 רי
י עיניה, ובאש תמיד תוקד כל הקרב 
לו  תהיה  לא   - האלה   �הדברי את  מחשבותיו  כל  ויחזיר  אליה, 

לפוקה. 
6  עיי	 לקוטי מוהר“	 תנינא 
ימ	 קכב לשו	 כזה.

7  ישעיה ו ג.
8  תקוני הזהר ד� צא: ז“ל בגי	 דא אית לבר נש לאמלכא יקוק 
בכל 
פיר	 ובכל כור
יי	 ובכל מלאכי	 ובכל אבר ואבר דבר נש 

דלית אתר פנוי מניה לא בעלאי	 ולא בתתאי	.
9  תהלי� טז ג.

10  חבקוק ב יא.

˘ל‡  בז‰  כי  עלינו.  ‰חופפו˙  ‰˜ליפו˙  על 

בז‰  ‡ו˙נו,  ‰סובבו˙  ‰˜ליפו˙  על  ˙ס˙כלו 

מעלינו,  ‰˜ליפו˙  כל  ו˙˙˜לפנ‰,  ˙ִי˘ָרְנ11‰ַ 
עלינו,  ‰מונח  ‰כב„,  מ‰מ˘‡  נ˘˙חרר  ו‡נחנו 

ז‰ ˜רוב ל˘˘˙ ‡לפים ˘נ‰. 

ל‰„ב˜  ‰ז‰,   ıנˆו‰ ˘ל  נפ˘ו  כל˙‰  כי 

˘ל‡  ב˙נ‡י  ר˜  י„ו,  על  ˘עובר  ˆ„י˜,  ב‡„ם 

יס˙כל, על ‰˜ליפו˙ ‰נור‡ו˙ ‰עוטפו˙ ‡ו˙ו, 

 ıו‰נˆו חיו˙,  ˘ום  בלי  ‰˜ליפו˙  ˙˘‡רנ‰  ו‡ז 

‰˜„ו˘ י˘˙חרר. 

‡ני  כי  עלי!  ˙רחם  ‡חי  ‡נ‡  זוע˜:   ıו‰נˆו

מ‡ו˙  ו˘בע  ‡לפים   כ-חמ˘˙  כ‡ן,  מונח  כבר 

‰ˆליח  ל‡  ‡ח„  ‡ף  וע„יין  ˘נ‰,  וחמ˘ים 

במ˜ום  לי„י,  ˘עובר  מי  כל  כי  ‡ו˙י.  ל˘חרר 

עלי  ‰חופפו˙  ‰˜ליפו˙  על  ‰ו‡  ˘י˘˙לט 

ל‰ם  י˙ן  ˘ל‡  י„י  על  ממני,  ל‰סר˙ם  וי‚רם 

עלי‰ם,  ל‰ס˙כל  ל‡   ıי˙‡מ˘ בז‰  חיו˙,  ˘ום 

‡ל  מ‰יפך  ˜ר‡   –  ıנˆו‰ ˆוע˜  כן   – לˆערי  ‰רי 

‰יפך, ו‰˜ליפו˙ ‰סובבו˙ ‡ו˙י ז‰ ‡לפי ˘נ‰, 

‰ˆ„י˜ים  על  ‰˘˙לטו  ‰ם  ˙מי„  כע˙,  ע„ 

מיני  בכל  ‡ו˙ם  טמ‡ו  ועו„  לי„ם,  ‰עוברים 

ורבבו˙  ‡לפי  מ‰ם  ו‰וˆי‡ו  עלינו,  ל‡  טומ‡‰ 

נˆוˆו˙ ˜„ו˘ים ˘נ‡סרו ונכב˘ו ב˜ליפ‰, יח„ 

˘ל  ˙למי„  ‡מ˙12,  ˆ„י˜  בי„ך  ועכ˘יו  ‡˙י. 

ו‰נור‡  ‰˜„ו˘  רבך  בכח13  מברסלב,  נחמן  רבי 

‰‡ופפו˙  ‰˜ליפו˙,  על  ˙ס˙כל  ˘ל‡  בז‰   –

‡ו˙י, ˙ˆליח ל˘חררני, ויח„ ‡˙י ‡˙ כל רבבו˙ 

‰נˆוˆו˙, ˘נפלו ב˘בי ‰˜ליפ‰ ‰‡ופפ˙ ‡ו˙י, 

ז‰ ‡לפי ˘נים. 

כל   ˙‡ ל‰פוך  ‡˙ך,  יח„  ˘נˆליח  ע„ 

‰˜ליפו˙ ‰נור‡ו˙ ‰ללו ל˜„ו˘‰. וכל ‰‡נ˘ים 

˜„ו˘ים,  נˆוˆו˙  ‡ו˙ם  ונכב˘ו  טבעו  ˘ב‰ם 

וכל  ‚מורים,  ˙˘וב‰  לבעלי  כולם  י˙‰פכו 

‰˜ליפו˙ י‰פכו לכלים, ל‡ורו˙ נפל‡ים, בכחך 

ובכח רבך ‰˜„ו˘ ו‰נור‡ ˘‡˙‰ נ‡חז בו.   

11  מלשו	 נשירה.
12  עיי	 לקוטי הלכות אורח חיי� א הלכות ברכת השחר ה 
עי� ג 
ז“ל: על כ	 באמת בכל דור ודור עיקר הצדיקי� והיראי� שבכל דור הוא 
אות	 שנתקרבו ונקראו על ש� הצדיק האמת שבדור. וכמו שאמרו רז“ל 
אפילו קרא ושנה ולא שמש תלמידי חכמי� הרי זה ע� האר�. כי עיקר 
הכח להינצל בכל עת ממה שצרי� להניצל, הוא רק על ידי הצדיק בחינת 

משה שעומד בי	 שמד לרצו	. 
הלכה  ד
ידרא  קדושא  עני	   �חיי אורח  הלכות  לקוטי  עיי	    13
מכל  הדעת  ע“י  לברוח  אי�  בעצמו  להבי	  שצרי�  רק  ז“ל:  יב  
עי�  ו 
המחשבות רעות; והכל בכח הצדיק האמת הבעל כח הנ“ל ועפ“י דרכי 
עצותיו והתחזקותו, שמשיב כל נפש בשבעה משיבי טע�, מאי	 
ו� עד 

אי	 תכלית.
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מכ˙בים י˘נים מ‡˙ מורינו הרב ˘ליט"‡

            

מע˘ה עם ר' זו˘‡ מ‡ניפולי זיע"‡ - ˘מיר˙ העינים
לֈ ‰י˜ר ו‰חביב ˘ל' וברכ‰!

‚ר  זו˘‡  ˘ר'  ‡ניפולי,  ˘ל   ıבפרי מע˘‰ 
וב‡ו  ומפו‡ר,  י˜ר  י‰לום  ‚נב‰,  ˘נ‚נב‰  בעירו. 
חס  ‚נבו  ‰י‰ו„ים  ˘מס˙מ‡  לו,  ו‡מרו  יועˆיו 
ו˘לום, ו‡ם ל‡, ‰ם יו„עים ‰ם מי ‚נב, ו‡ם ל‡ 
יו„עים, יכולים ‰ם ל„ע˙, כי י˘ ב‰ם בעלי רוח 

‰˜ו„˘, ˘כל רז ל‡ ‡ניס ל‰ו. 

ימˆ‡  ו‡ז  ‰י‰ו„ים,  על  ‚זר‰  י‚זר  ולכן 
על  ו‚זר   ,ıפרי‰ ˘ל  בלבו  ‰„ברים  נכנסו  ‰‚נב, 
˙וך  י‚ור˘ו  ‚נב,  מי  י‚לו  ל‡  ˘ב‡ם  ‰י‰ו„ים, 
˘בע‰ ימים, וכל ימˆ‡ בעיר ביום ‰˘מיני, „מו 

בר‡˘ו. 

ו˘בע‰  ימים  ו˘בע‰  ‰י‰ו„ים,  כל  נ˙כנסו 
נ˙נו  וכלם  ו˘וע˙ם.  זע˜˙ם  פס˜‰  ל‡  לילו˙, 
‰˘ביעי  ביום  ˘יו˘יעם.  זו˘‡  ברבי  עיני‰ם 
פנ‰ רבי זו˘‡ ל‡רמון ‰פריı, וב‡ עמו ב„ברים, 
˘י˙ן לו זמן ˘ל˘‰ חו„˘ים, ˘ימˆ‡ ‡˙ ‰‚נב. 

בר‡˘  ז‰  ו‰י‰   - ‰חו„˘ים  ˘ל˘˙  וב˙ום 
כל1   ˙‡ ‡ופפ˙  נור‡‰  ˘יר‡‰  ‡לול,  חו„˘ 
‰עולם,  ‡ויר  בחלל  מור‡ם  ‰„ין  וימי  ‰י˜ום2, 
נור‡‰  יר‡‰  נופל˙  ‰עולם,  ‡ומו˙  על  ו‡פילו 
˘ל‡ מ„ע˙ם - ב‡ רבי זו˘‡ ‡ל ‰פריı, וב˜˘ו 
‡ח„,  ל‡ולם  ‰‡רמון  מ˘ר˙י  כל   ˙‡ ˘יכנס 
פ˙ח  ונפח„ים,  נרע˘ים  מכונסים  ‰יו  ו˘כולם 
ו˜ר‡  ‰נור‡ים,  לימים  ‰מחזור   ˙‡ זו˘‡  רבי 
ב˜ול ˘ל ‡ימ‰ ופח„, "ובכן ˙ן פח„ך ‰' ‡ל˜ינו 
˘בר‡˙  מ‰  כל  על  ו‡ימ˙ך  מע˘יך  כל  על 

וייר‡וך כל ‰מע˘ים"3. 

על  נור‡ים,  ופח„  ‡ימ‰  חר„‰  נפל‰  ו‡זי 
˘ל   ,˘‡ ל‰בו˙  חוˆב  מ˜ולו  ‰נ‡ספים,  כל 
מל‰  מכל  מ˙חלחל,  ‰˙חיל  ו‰‚נב  זו˘‡.  רבי 
ומל‰, וב‡ו ב˜רבו „ברו˙יו ˘ל רבי זו˘‡, כ‡˘ 
יו˜„˙, ˘י˜„‰ בכל עˆמו˙יו, ע„ ˘ל‡ יכל יו˙ר 
ל‰˙‡פ˜, וי˜ר‡ ב˜ול ‚„ול לעיני כל ‰נ‡ספים, 
מ˙  כי  מ˙פל˙ו,  ˘יפסי˜  ‰י‰ו„י  לרבי  ‡מרו 

‡נכי ו‡נכי ‰‚נב!!!. 

ומי„ רı למ˜ום מס˙ור, ו‰בי‡ ‡˙ ‰י‰לום, 
לכלים  נ‰פכו  וכולם  ‰נ‡ספים,  כל  לעיני 
נכנעו  וכולם  ‚‡ונו"4.  ו‰„ר   '‰ ל"פח„  ולבו˘ים, 

ונפלו, מפח„ ‡מרו˙יו ˘ל רבי זו˘‡.

.�1  כמובא שבחודש אלול אפילו דגי�  שבי� רועדי
ז“ל  כא  אות  א  מאמר  אלול  חודש  מאמרי  יששכר  בני  עיי	    2
כ	 אלול במלואו  על  זמ	 קבול תפלות  הזה  להיות החודש  והנה 

בגימטריא ’אימה יראה‘ אשגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו. 
.�3  מתו� תפלת העמידה בימי� נוראי

4  ישעיה ב י.

וכ˘‡„ם עובר ברחוב, ˆריך ליפל עליו חיל 
מ‰עבו„‰  ‚„ול‰  ברחוב  ‰עבו„‰  כי  ורע„5‰, 
‰כנ‰  ‰י‡  בי˘יב‰,  ‰עבו„‰  וכל  בי˘יב‰, 
‡בו„ים  נˆוˆו˙  מעל‰  ‰ו‡  ˘‡ז  לרחוב, 

ונס˙רים מ‡ז חט‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון. 

‰ברכ‰  ‰יכל  ˜‡מרנ‡  ‰רבי  „ברי  ו‡ל‰ 
מ˜ı „ף רמח:

עולמו˙,  נ˘מו˙,  י˘  „בר,  ˘בכל  „ע 
ן,  ƒי‡ַ ‡ור  בו  מלוב˘  בעולם,  „בר  וכל  ‡ל˜ו˙, 
‡ור ‡ל˜ו˙ו י˙ברך. וכל מח˘ב‰ ומח˘ב‰ ‰י‡ 
˜ומ‰ ˘למ6‰ ומלוב˘ בו ‡ור ‡ל˜ו˙ו י˙ברך, 
כל  ˘"מל‡  ˘למ‰,  ב‡מונ‰  ל‰‡מין  ומחויב 
וכל  מיני8‰.  פנוי  ‡˙ר  ולי˙  כבו„ו"7,   ıר‡‰
ו‰י‡  י˙ברך,  ‰˘ם  מˆי‡ו˙  ב‰  י˘  מח˘ב‰ 
 ıר‡ ‡ל  ול‰עלו˙‰  ל˙˜נ‰,  ‰‡„ם  ‡ל  ב‡‰ 

טוב‰ ורחב‰, ‡רı ‰חיים. 

ו‡ם ‡ינו מ‡מין בז‰, ‰ו‡ מ˜ˆר במˆי‡ו˙ 
˘‡ומרים  כטפ˘ים,  ו„ל‡  י˙ברך.  ‰˘ם 
˘ענין ‰על‡‰ מח˘בו˙, ˘יך ר˜ לזכי ‰נפ˘, 
"˜„ו˘ים ‡˘ר ב‡רı ‰מ‰"9. ‰בל יפˆ‰ פי‰ם, 
במˆי‡ו˙  מ‡מינים  ˘‡ינם  לו„‡י,  ו˜רוב 
ו˙נוע‰,  ˙נוע‰  בכל  כי  ו˘לום.  חס  ‰˘י"˙ 
ובכל מח˘ב‰ ומח˘ב‰, י˘ ˘ם מˆי‡ו˙ ‰˘ם 

י˙ברך. 

‰ולך  וכ˘‡„ם  מ˜ום,  בכל  ‰יו˙ו  ובכל 
‰זמן  כל  לח˘וב  ˆריך  וברחובו˙,  ב˘ו˜ים 
וברחובו˙,  ב˘ו˜ים  ‡˘וטט‰   .'‰ ‡‰ב˙  על 
ו‡ב˜˘‰ ‡˙ ˘‡‰ב‰ נפ˘י, ל‰עלו˙ ‰נˆוˆו˙, 
מ˘˘˙  ‰˜ליפו˙,  עמ˜י  בעמ˜י  ‰מ˘ו˜עים 
ב‰ם  ˘עבר˙י  ‰‚ל‚ולים  ומכל  בר‡˘י˙,  ימי 
 ,ıנˆו ‡ו˙ו  על  ומונח  וחמורו˙.  נור‡ו˙  עברו˙ 
‚ל ˘ל ‡בנים, ˘‰ם כל ‰˙‡ו˙ ‰נור‡ו˙, ˘‰ם 
נˆוˆו˙ ˘ל ˘ברי כלים, ˘˘בר˙י ופזר˙י, מרוב 
‡י ‡פ˘ר ל‰עלו˙ם ול˙˜נם ולחברם,  עונו˙י,̆ 

ר˜ כ˘ל‡ מס˙כלים עלי‰ם כלל. 

מיני  בכל  ‡לינו,  זוע˜ים  ‰נˆוˆו˙  ו‰ם 
זע˜ וכפיס מעı יעננ‰"10:  זע˜‰, "‰ן ‡בן מ˜יר̇ 
˙ס˙כלו  ו‡ל  ‡סור‰,  בר‡י‰  ˙כ˘לו  ‡ל 
5  עיי	 
פר החנו� מצוה קפח ז“ל וא� יחשוב האיש בפגעו באשה 
נאה, כי גיהנ� פתוח בי	 רי
י עיניה, ובאש תמיד תוקד כל הקרב 
לו  תהיה  לא   - האלה   �הדברי את  מחשבותיו  כל  ויחזיר  אליה, 

לפוקה. 
6  עיי	 לקוטי מוהר“	 תנינא 
ימ	 קכב לשו	 כזה.

7  ישעיה ו ג.
8  תקוני הזהר ד� צא: ז“ל בגי	 דא אית לבר נש לאמלכא יקוק 
בכל 
פיר	 ובכל כור
יי	 ובכל מלאכי	 ובכל אבר ואבר דבר נש 

דלית אתר פנוי מניה לא בעלאי	 ולא בתתאי	.
9  תהלי� טז ג.

10  חבקוק ב יא.

˘ל‡  בז‰  כי  עלינו.  ‰חופפו˙  ‰˜ליפו˙  על 

בז‰  ‡ו˙נו,  ‰סובבו˙  ‰˜ליפו˙  על  ˙ס˙כלו 

מעלינו,  ‰˜ליפו˙  כל  ו˙˙˜לפנ‰,  ˙ִי˘ָרְנ11‰ַ 
עלינו,  ‰מונח  ‰כב„,  מ‰מ˘‡  נ˘˙חרר  ו‡נחנו 

ז‰ ˜רוב ל˘˘˙ ‡לפים ˘נ‰. 

ל‰„ב˜  ‰ז‰,   ıנˆו‰ ˘ל  נפ˘ו  כל˙‰  כי 

˘ל‡  ב˙נ‡י  ר˜  י„ו,  על  ˘עובר  ˆ„י˜,  ב‡„ם 

יס˙כל, על ‰˜ליפו˙ ‰נור‡ו˙ ‰עוטפו˙ ‡ו˙ו, 

 ıו‰נˆו חיו˙,  ˘ום  בלי  ‰˜ליפו˙  ˙˘‡רנ‰  ו‡ז 

‰˜„ו˘ י˘˙חרר. 

‡ני  כי  עלי!  ˙רחם  ‡חי  ‡נ‡  זוע˜:   ıו‰נˆו

מ‡ו˙  ו˘בע  ‡לפים   כ-חמ˘˙  כ‡ן,  מונח  כבר 

‰ˆליח  ל‡  ‡ח„  ‡ף  וע„יין  ˘נ‰,  וחמ˘ים 

במ˜ום  לי„י,  ˘עובר  מי  כל  כי  ‡ו˙י.  ל˘חרר 

עלי  ‰חופפו˙  ‰˜ליפו˙  על  ‰ו‡  ˘י˘˙לט 

ל‰ם  י˙ן  ˘ל‡  י„י  על  ממני,  ל‰סר˙ם  וי‚רם 

עלי‰ם,  ל‰ס˙כל  ל‡   ıי˙‡מ˘ בז‰  חיו˙,  ˘ום 

‡ל  מ‰יפך  ˜ר‡   –  ıנˆו‰ ˆוע˜  כן   – לˆערי  ‰רי 

‰יפך, ו‰˜ליפו˙ ‰סובבו˙ ‡ו˙י ז‰ ‡לפי ˘נ‰, 

‰ˆ„י˜ים  על  ‰˘˙לטו  ‰ם  ˙מי„  כע˙,  ע„ 

מיני  בכל  ‡ו˙ם  טמ‡ו  ועו„  לי„ם,  ‰עוברים 

ורבבו˙  ‡לפי  מ‰ם  ו‰וˆי‡ו  עלינו,  ל‡  טומ‡‰ 

נˆוˆו˙ ˜„ו˘ים ˘נ‡סרו ונכב˘ו ב˜ליפ‰, יח„ 

˘ל  ˙למי„  ‡מ˙12,  ˆ„י˜  בי„ך  ועכ˘יו  ‡˙י. 

ו‰נור‡  ‰˜„ו˘  רבך  בכח13  מברסלב,  נחמן  רבי 

‰‡ופפו˙  ‰˜ליפו˙,  על  ˙ס˙כל  ˘ל‡  בז‰   –

‡ו˙י, ˙ˆליח ל˘חררני, ויח„ ‡˙י ‡˙ כל רבבו˙ 

‰נˆוˆו˙, ˘נפלו ב˘בי ‰˜ליפ‰ ‰‡ופפ˙ ‡ו˙י, 

ז‰ ‡לפי ˘נים. 

כל   ˙‡ ל‰פוך  ‡˙ך,  יח„  ˘נˆליח  ע„ 

‰˜ליפו˙ ‰נור‡ו˙ ‰ללו ל˜„ו˘‰. וכל ‰‡נ˘ים 

˜„ו˘ים,  נˆוˆו˙  ‡ו˙ם  ונכב˘ו  טבעו  ˘ב‰ם 

וכל  ‚מורים,  ˙˘וב‰  לבעלי  כולם  י˙‰פכו 

‰˜ליפו˙ י‰פכו לכלים, ל‡ורו˙ נפל‡ים, בכחך 

ובכח רבך ‰˜„ו˘ ו‰נור‡ ˘‡˙‰ נ‡חז בו.   

11  מלשו	 נשירה.
12  עיי	 לקוטי הלכות אורח חיי� א הלכות ברכת השחר ה 
עי� ג 
ז“ל: על כ	 באמת בכל דור ודור עיקר הצדיקי� והיראי� שבכל דור הוא 
אות	 שנתקרבו ונקראו על ש� הצדיק האמת שבדור. וכמו שאמרו רז“ל 
אפילו קרא ושנה ולא שמש תלמידי חכמי� הרי זה ע� האר�. כי עיקר 
הכח להינצל בכל עת ממה שצרי� להניצל, הוא רק על ידי הצדיק בחינת 

משה שעומד בי	 שמד לרצו	. 
הלכה  ד
ידרא  קדושא  עני	   �חיי אורח  הלכות  לקוטי  עיי	    13
מכל  הדעת  ע“י  לברוח  אי�  בעצמו  להבי	  שצרי�  רק  ז“ל:  יב  
עי�  ו 
המחשבות רעות; והכל בכח הצדיק האמת הבעל כח הנ“ל ועפ“י דרכי 
עצותיו והתחזקותו, שמשיב כל נפש בשבעה משיבי טע�, מאי	 
ו� עד 

אי	 תכלית.
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זזה שכינה  לא  - מקום ממנו  ירושלים, הכותל 
מעולם, הלב של העולם. אין-סוף דמעות נמסכו 
על הקיר הקדוש הזה. דמעות של בקשה ותקווה, 
שבין  הקשר  אדיר  והודיה.  שמחה  של  דמעות 
הלב היהודי הפועם בכל מקום שהוא במרחבי 
בלי  חג  אין  הזה,  הנורא  המקום  אל  הגלובוס, 
מרגישים  כולם  המערבי  בכותל  בכותל.  ביקור 
הכבוי  גם  היהודי  הניצוץ  ומחוברים.  שייכים 
זה,  כל  לצד  אך  שייכות.  ומרגיש  נדלק  ביותר, 
לדאבוננו, קדושת המקום וההתנהגות הראויה 
אנו  שחלילה  לא  כראוי.  נשמרים  לא  עדיין 
באים לקטרג על עם הקדוש, ודאי גם אלו שלא 
שומרים כראוי על ההתנהגות ההולמת למקום, 
זה רק מתוך השבי הרוחני בו הם נתונים, קושי 
בשלטון  האחרונה  זו  ובפרט  הארוכה,  הגלות 
ניכר  ורישומם  אותותיהם,  את  נתנו  רב  הערב 
על נשמות יקרות, אבני חן המושלכים בחוצות.

יהודי  כל  של  ללב  נוגע  העגום  המצב  ואם 
על  הרי  לכותל,  פעם  מדי  המזדמן  שמים  ירא 
של  ליבם  על  מעיק  הדבר  וכמה  כמה  אחת 
תלמידי  אלו  בכותל.  יום  יום  הנמצאים  אלו 
חכמים יראי השמים והטהורים, אברכי משי של 
הישיבה  אשר  בנים',  'שובו  הקדושה  קהילתנו 
שנים  ושש  שלושים  זה  כבר  נמצאת  הקדושה 

סמוך לקודש הקודשים בעיר העתיקה.

ממשכנותיה  הישיבה  עברה  שבו  מהרגע  ואכן, 
ברחוב  הגדול  למשכנה  ובירושלים  ברק  בבני 
"חברון"  רחוב  היהודי  בשמו  או  חלדיה,  מעלה 
ברובע המוסלמי הזמני ('היהודי' לשעבר), ועובדי 
סמטאות  בין  להלך  החלו  בפז  המסולאים  ה' 
אשר  המערבי,  הכותל  בואכה  העתיקה  העיר 
שמירת העיניים היא אחד מהיסודות הגדולים 
שהנחיל  כפי  בעצמותיהם  החקוקים  במיוחד 
ראש הישיבה ומנחיל עד היום, הלא הוא מורינו 
הגה"צ הרב ברלנד שליט"א. נפשם הזכה והברה 
ברמיסת  הקדושה,  השכינה  צער  את  הרגישה 
ידי נפשות תועות וטועות,  קדושת המקום על 
ולפיכך יצאו הם, בראשות רבם הגדול למערכת 
קודש, עם לב אוהב מחד גיסא, ולב בוער מאידך 

גיסא. 

טעון  עדיין  כיום  במקום  שהמצב  כמה  ואכן, 
נפש  במסירות  פועלם  שבזכות  הרי  רב,  תיקון 
אין סופית, המקום המקודש והקרוב ללבו של 
חודש  בהגיע  נוראי.  מחילול  נשמר  יהודי  כל 
בקרוב  (שיהפכו  המצרים  בין  ימי  עם  תמוז 
לששון ושמחה), ימים בהם הקשר לכותל שריד 
לחזור  הזמן  זה  ומתהדק,  הולך  המקדש  לבית 

לאותן ימים ולסיפורים גדולים אלו של אנשים 
בשמירת  להם  עומדת  הרבים  שזכות  מיוחדים 
במקום  שאפשר)  כמה  (עד  הקדושה  צביון 

הקדוש ביותר...

על משמר הקודש
יום ראשון, ז' במנחם אב תשמ"ז (2,7,1987) א. 
אחד מטובי האברכים בישיבת שובו בנים עושה 
את דרכו מהישיבה לכותל המערבי כשבאמצע 
בעמדה  הבידוק,  עמדת  למנהרה  בכניסה  הדרך 
מנת  על  וחיילות  חיילים  קבע  דרך  מוצבים 
מאיישים  הפעם  הנכנסים.  של  בכליהם  לבדוק 
בשרות  (חיילות  "חיב"ה"  חיילות  העמדה  את 
הרחוקים  בגדים  לבשה  מהם  אחת  המשטרה). 
מלהיות צנועים, וא. הסב את פניו הצידה והעיר 
אותו  לכבד  צריכה  קדוש! את  "זהו מקום  לה: 
ולהתלבש בצניעות", אמר; המשיך בדרכו, סיבב 
נפש  בשאט  הצידה  וירק  השני  לצד  ראשו  את 
שלא  מראה  כשרואים  בספה"ק  הכתוב  (כפי 
החלו  ואילך  מכאן  הצניעות).  גדרי  את  תואם 
נותרה  החיילת  במהירות.  להתגלגל  העניינים 
במקומה כמה שניות, עד שהחליטה כפי הנראה 
שהיריקה כוונה אליה, והיא החלה לרדוף אחרי 
אישה,  ע"י  להיעצר  שלא  ביקש  א.  האברך. 
להכות  החלו  שאלו  אלא  מג"ב.  לשוטרי  וניגש 
ונכלא  במקום  נעצר  הוא  ארצה.  ולהשליכו  בו 

בתחנת המשטרה שברחבת הכותל. 

על  ששמעו  הקדו'  ישיבתנו  תלמידי  חבריו 
פרקי  באמירת  והחלו  למקום  נקהלו  המעצר, 
תהילים. השוטרים שרצו להעביר את א. למעצר 
'תירוץ'  ברכב משטרתי, מצאו  הרוסים  במגרש 
להכות באברכים בטענת 'הפרעה למעצר חוקי', 
והסתערו על המתפללים והיכו בהם, ואף עצרו 
הפרעה,  באשמת  הישיבה  מתלמידי  עשרה 
כאשר בינתיים א. מובל בניידת למגרש הרוסים, 
שם שהה במעצר במשך יום. מאוחר יותר סיפר 
א. שבמהלך הנסיעה ספג מכות בראשו ובחזהו 
מהשומר שישב על ידו. כמו כן שאר האברכים 
במהלך  שקיבלו  מכות  על  סיפרו  העצורים 

החקירה, ועל כך שרוססו בגז מדמיע.

הסיפור 'החם' עלה כמובן לכותרות התקשורת, 
נרדפו  הישיבה  תלמידי  זמן  שבאותו  בפרט 
קולק  טדי  דאז  ירושלים  של  העיר  ראש  ע"י 
הישיבה  לסילוק  מעייניו  כל  את  ששם  שר"י, 
לאיסוף  במטרה  העתיקה,  מהעיר  החרדית 
או  בתקשורת,  הערביים.  מהתושבים  קולות 
בעיה  אין  'התשקורת',  הנכון  בשמה  יותר  נכון 
בפניה  ירק  'האברך  כי  ולטעון  פרטים,  לשנות 
של החיילת', ושבתגובה למעצר האברך "הקימו 
הכותל  ברחבת  רבתי  מהומה  מחבריו  שלושים 
כי  העתיקה"...  בעיר  'הקישלה'  משטרת  ומול 
כן, מאז ומתמיד אנשי התקשורת ממלאים את 
'תפקידם' בנאמנות, להשתלח בתורה ומצוותיה 

ובמקיימיה...

תמונה נדירה של הכותל שצולמה מהר הבית
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זזה שכינה  לא  - מקום ממנו  ירושלים, הכותל 
מעולם, הלב של העולם. אין-סוף דמעות נמסכו 
על הקיר הקדוש הזה. דמעות של בקשה ותקווה, 
שבין  הקשר  אדיר  והודיה.  שמחה  של  דמעות 
הלב היהודי הפועם בכל מקום שהוא במרחבי 
בלי  חג  אין  הזה,  הנורא  המקום  אל  הגלובוס, 
מרגישים  כולם  המערבי  בכותל  בכותל.  ביקור 
הכבוי  גם  היהודי  הניצוץ  ומחוברים.  שייכים 
זה,  כל  לצד  אך  שייכות.  ומרגיש  נדלק  ביותר, 
לדאבוננו, קדושת המקום וההתנהגות הראויה 
אנו  שחלילה  לא  כראוי.  נשמרים  לא  עדיין 
באים לקטרג על עם הקדוש, ודאי גם אלו שלא 
שומרים כראוי על ההתנהגות ההולמת למקום, 
זה רק מתוך השבי הרוחני בו הם נתונים, קושי 
בשלטון  האחרונה  זו  ובפרט  הארוכה,  הגלות 
ניכר  ורישומם  אותותיהם,  את  נתנו  רב  הערב 
על נשמות יקרות, אבני חן המושלכים בחוצות.

יהודי  כל  של  ללב  נוגע  העגום  המצב  ואם 
על  הרי  לכותל,  פעם  מדי  המזדמן  שמים  ירא 
של  ליבם  על  מעיק  הדבר  וכמה  כמה  אחת 
תלמידי  אלו  בכותל.  יום  יום  הנמצאים  אלו 
חכמים יראי השמים והטהורים, אברכי משי של 
הישיבה  אשר  בנים',  'שובו  הקדושה  קהילתנו 
שנים  ושש  שלושים  זה  כבר  נמצאת  הקדושה 

סמוך לקודש הקודשים בעיר העתיקה.

ממשכנותיה  הישיבה  עברה  שבו  מהרגע  ואכן, 
ברחוב  הגדול  למשכנה  ובירושלים  ברק  בבני 
"חברון"  רחוב  היהודי  בשמו  או  חלדיה,  מעלה 
ברובע המוסלמי הזמני ('היהודי' לשעבר), ועובדי 
סמטאות  בין  להלך  החלו  בפז  המסולאים  ה' 
אשר  המערבי,  הכותל  בואכה  העתיקה  העיר 
שמירת העיניים היא אחד מהיסודות הגדולים 
שהנחיל  כפי  בעצמותיהם  החקוקים  במיוחד 
ראש הישיבה ומנחיל עד היום, הלא הוא מורינו 
הגה"צ הרב ברלנד שליט"א. נפשם הזכה והברה 
ברמיסת  הקדושה,  השכינה  צער  את  הרגישה 
ידי נפשות תועות וטועות,  קדושת המקום על 
ולפיכך יצאו הם, בראשות רבם הגדול למערכת 
קודש, עם לב אוהב מחד גיסא, ולב בוער מאידך 

גיסא. 

טעון  עדיין  כיום  במקום  שהמצב  כמה  ואכן, 
נפש  במסירות  פועלם  שבזכות  הרי  רב,  תיקון 
אין סופית, המקום המקודש והקרוב ללבו של 
חודש  בהגיע  נוראי.  מחילול  נשמר  יהודי  כל 
בקרוב  (שיהפכו  המצרים  בין  ימי  עם  תמוז 
לששון ושמחה), ימים בהם הקשר לכותל שריד 
לחזור  הזמן  זה  ומתהדק,  הולך  המקדש  לבית 

לאותן ימים ולסיפורים גדולים אלו של אנשים 
בשמירת  להם  עומדת  הרבים  שזכות  מיוחדים 
במקום  שאפשר)  כמה  (עד  הקדושה  צביון 

הקדוש ביותר...

על משמר הקודש
יום ראשון, ז' במנחם אב תשמ"ז (2,7,1987) א. 
אחד מטובי האברכים בישיבת שובו בנים עושה 
את דרכו מהישיבה לכותל המערבי כשבאמצע 
בעמדה  הבידוק,  עמדת  למנהרה  בכניסה  הדרך 
מנת  על  וחיילות  חיילים  קבע  דרך  מוצבים 
מאיישים  הפעם  הנכנסים.  של  בכליהם  לבדוק 
בשרות  (חיילות  "חיב"ה"  חיילות  העמדה  את 
הרחוקים  בגדים  לבשה  מהם  אחת  המשטרה). 
מלהיות צנועים, וא. הסב את פניו הצידה והעיר 
אותו  לכבד  צריכה  קדוש! את  "זהו מקום  לה: 
ולהתלבש בצניעות", אמר; המשיך בדרכו, סיבב 
נפש  בשאט  הצידה  וירק  השני  לצד  ראשו  את 
שלא  מראה  כשרואים  בספה"ק  הכתוב  (כפי 
החלו  ואילך  מכאן  הצניעות).  גדרי  את  תואם 
נותרה  החיילת  במהירות.  להתגלגל  העניינים 
במקומה כמה שניות, עד שהחליטה כפי הנראה 
שהיריקה כוונה אליה, והיא החלה לרדוף אחרי 
אישה,  ע"י  להיעצר  שלא  ביקש  א.  האברך. 
להכות  החלו  שאלו  אלא  מג"ב.  לשוטרי  וניגש 
ונכלא  במקום  נעצר  הוא  ארצה.  ולהשליכו  בו 

בתחנת המשטרה שברחבת הכותל. 

על  ששמעו  הקדו'  ישיבתנו  תלמידי  חבריו 
פרקי  באמירת  והחלו  למקום  נקהלו  המעצר, 
תהילים. השוטרים שרצו להעביר את א. למעצר 
'תירוץ'  ברכב משטרתי, מצאו  הרוסים  במגרש 
להכות באברכים בטענת 'הפרעה למעצר חוקי', 
והסתערו על המתפללים והיכו בהם, ואף עצרו 
הפרעה,  באשמת  הישיבה  מתלמידי  עשרה 
כאשר בינתיים א. מובל בניידת למגרש הרוסים, 
שם שהה במעצר במשך יום. מאוחר יותר סיפר 
א. שבמהלך הנסיעה ספג מכות בראשו ובחזהו 
מהשומר שישב על ידו. כמו כן שאר האברכים 
במהלך  שקיבלו  מכות  על  סיפרו  העצורים 

החקירה, ועל כך שרוססו בגז מדמיע.

הסיפור 'החם' עלה כמובן לכותרות התקשורת, 
נרדפו  הישיבה  תלמידי  זמן  שבאותו  בפרט 
קולק  טדי  דאז  ירושלים  של  העיר  ראש  ע"י 
הישיבה  לסילוק  מעייניו  כל  את  ששם  שר"י, 
לאיסוף  במטרה  העתיקה,  מהעיר  החרדית 
או  בתקשורת,  הערביים.  מהתושבים  קולות 
בעיה  אין  'התשקורת',  הנכון  בשמה  יותר  נכון 
בפניה  ירק  'האברך  כי  ולטעון  פרטים,  לשנות 
של החיילת', ושבתגובה למעצר האברך "הקימו 
הכותל  ברחבת  רבתי  מהומה  מחבריו  שלושים 
כי  העתיקה"...  בעיר  'הקישלה'  משטרת  ומול 
כן, מאז ומתמיד אנשי התקשורת ממלאים את 
'תפקידם' בנאמנות, להשתלח בתורה ומצוותיה 

ובמקיימיה...

תמונה נדירה של הכותל שצולמה מהר הבית

התעוררות רבתי
אם בתקשורת החולנית עלה הסיפור 'וזעזע' את 
החרדי  בצבור  שגם  הרי  הפרט',  'חופש  שומרי 
צביון  ענין  על  רבתי  התעוררות  החלה  והדתי 

הקדושה של המקום הקדוש בעולם.

בליל תשעה באב, יומיים לאחר המקרה, פורסם 
כרוז הפונה לאחראיים במשרדים הממשלתיים 
הדתות  ומשרד  התיירות  "משרד  תוכנו:  וזה 
תיירים  ע"י  למרמס,  המקום  את  נותנים 
נפש  בשאט  במקום  המסתובבים  ומבקרים 
בהתנהגות  מתנהגים  צנוע,  בלתי  ובמלבוש 
יוקמו  אנא!  זה...  ונורא  קדוש  במקום  אסורה 
מחוץ  סגורות  הלבשה  מלתחות  היום  עוד 
לרחבת הכותל, בכל כיווני הכניסה, בהם יכנסו 
וילבשו בגלימות ארוכות כדוגמת הגלימות של 
הכניסה להר הביית, כל איש ואשה שהופעתם 

לא תואמת את קדושת המקום"...

ודבריהם  למערכה  הגיבו  הישיבה  תלמידי 
מובאים בעיתון 'ערב שבת' (שיצא לאור בערב 
"אנחנו   ((7,8,87) תשמ"ז  אב  יב  נחמו  שבת 
כועסים לא רק על מה שהתרחש כאן ביום א' 
האחרון. זהו רק סימפטום של הבעיה האמיתית 
החיילות  של  צנועה  לא  התנהגות  שהיא 
המוצבות ברחבת הכותל", טען ר' נחמן ברלנד 
ר'  נוסף,  אברך  שליט"א.  הרב  מורינו  של  בנו 
מחיי  דוגמאות  והוסיף  טען  שמו,  צוקר  יעקוב 
אברך  במקום  שעובר  פעם  "בכל  יום:  היום 
ועוצם אותן כדי  המקפיד על שמירת העיניים, 
שלא לראות מראות שאינם צנועים במקום, הוא 
אני  מאחוריו.  לעג  של  צחקוקים  לשמוע  יכול 
משוכנע שהדברים אינם נעשים להכעיס, אלא 
לקדושתו  רגישות  וחוסר  בורות  מתוך  פשוט 
של המקום", הוא מסיים כשהוא מנסה למצוא 

נקודת זכות...

אברכי הישיבה פונים בהמשך לרב הכותל הרב 
גץ זצ"ל ומנסים למצוא תחליף לחיילות בדמות 
שהחיילים  להם,  עונים  שאז  אלא  חיילים. 
הגברים,  של  בכליהם  לחפש  כדי  מופקדים 
והחיילות כדי לבדוק בכליהם של הנשים, ולכן 
ממשיכים  זה  על  חיילים.  רק  להשאיר  א"א 
אכפת  כך  כל  "אם  בבקשתם:  הישיבה  אברכי 
לפחות  מבקשים  היינו  גם  אז  הצניעות,  לכם 
המערבי.  הכותל  לרחבת  כניסות  שתי  לארגן 
באחת יוצבו חיילות והיא תיהיה מיועדת לנשים 
בלבד, ובאחת יוצבו חיילים והיא תהיה מיועדת 
לגברים"... אגב כאן המקום לציין, כי אכן בזכות 

ויושמה  אושרה  זו  בקשה  הישיבה  תלמידי 
במשך הזמן, ושתי כניסות הוצבו לרחבת הכותל 
בכניסה  האשפות.  שער  מכיוון  לבאים  לפחות 
עדיין  הבעיה  הכניסות  ומשאר  שכם  משער 

בעינה עומדת.

שבת':  'ערב  כתב  דברי  מתוך  בציטוט  נמשיך 
לנושא  רק  כאמור  מצטמצמת  אינה  "הבעיה 
ברחבת  תיירים  מבקרים  יום  יום  החיילות. 
שהיו  בבגדים  לבושים  שבחלקם  הכותל, 
לא  אופן  בשום  אך  ים,  לחוף  אולי  מתאימים 
למקום הקדוש ביותר לעם היהודי. מי שהצליח 
'הווקף'  אנשי  הם...  זו  בעיה  לפתור  בינתיים 
המוסלמי! כל תייר הרוצה להיכנס לרחבת הר 
המכסה  ארוכה  גלימה  ללבוש  מחויב  הבית, 
ולנשים  לגברים  ניתנת  הגלימה  הגוף.  כל  את 
הבית,  הרב  על  הערבים  נוהגים  כך  אם  ביחד. 
מדוע שלא נעשה בדיוק את אותו הדבר ברחבת 
בבקשתם.  הישיבה  אברכי  ממשיכים  הכותל? 
יאומץ  אם  יושג,  יותר  יסודי  פתרון  ובכלל, 
מיוחדים  סדרנים  'יועמדו  בכרוז  המופיע  צעד 
(לפחות  וההתנהגות  לשמור על חוקי הצניעות 
כסף  יאספו  שלא  שומרים  שהשוטרים  כמו 
יודעים,  הכל  'אך  מסיים:  הכתב  בכותל...). 
שבמציאות הישראלית העכשווית, תביא הצעה 
כזו למתקפה כוללת של השמאל הישראלי בשם 
'חופש הפרט', והמילה "חומייניזם" תשוב לככב 
חוצבות  כתבות  בראש  העיתונים,  במאמרי 

להבות אש בגנות הכפייה הדתית"...

בזכות נשים צדקניות
יקום  שמישהו  חיכו  לא  האברכים  נשות  ואכן 
ויעשה. לאור קריאתו של מורינו הרב שליט"א, 
לנשים  צנועים  חלוקים  מחלקות  בעצמן  היו 
והיו  הולם,  בלתי  בלבוש  לכותל  באות  שהיו 
מדברות ומחזקות אותן ללכת בצניעות, ולפחות 

במקום קדוש ונורא זה.

עם  הדברים.  את  והבינו  קיבלו  רבות  נשים 
תינוקות  הכל  בסך  הם  אטום,  אינו  ישראל 
ולקרב;  לפעול  אפשר  רכה  שפה  ועם  שנשבו, 

אם רוצים כמובן... 

שמירה עקבית על הקודש
מורינו  מספרים,  הרב  מורינו  תלמידי  וותיקי 
הרב שליט"א היה מאוד בוער על ענין הצניעות 
לסבול  יכל  לא  "הרב  המערבי.  בכותל  והצביון 
אומר  זה"  קדוש  במקום  הצניעות  חוסר  את 

הגבאי הרה"ח ר' יוסף אסולין.

בה  אחת  בפעם  נזכר,  יצחקי  ילון  ר'  הרה"ח 
רחוק  באחד  והבחין  לכותל  הגיע  הרב  מורינו 
הרב  מורינו  במקום.  צניעות  בחוסר  שהתנהג 
ובא  נפגע,  הלה  רם.  בקול  והוכיחו  אליו  ניגש 
מורינו  אך  ותלמידיו,  הרב  מורינו  את  להכות 
הרב לא זע ולא חל מפניו והפטיר לעברו: נראה 
נרתע  הלה  הקטנה...  באצבע  בנו  נוגע  אותך 

והלך לו.

ר' יוסף אסולין נזכר אף הוא במעשה של גבורה 
ועוז דקדושה למען שמירה על קדושת המקום 
אירוע  על  התפרסם  כאשר  זה  "היה  הקדוש: 
ה"י.  הכותל  ברחבת  להתקיים  שאמור  תועבה 
גדולי הצדיקים יצאו במחאה נגד זה, וגם מורינו 
הרב שהוסיף ואמר שבשום אופן אסור שהדבר 
התעקשו  האירוע  שמארגני  אלא  לפועל.  ייצא 
החליטו  כאן  המקדש.  למורא  ליבם  שתו  ולא 
מבעוד  לקח...  ללמדם  הישיבה  מתלמידי  כמה 
חבלה  'מטעני  מקומות  בכמה  הניחו  הם  מועד 
דמי', שכמובן לא יכולים לעשות כלום, אך כוחם 
יפה בכדי להרתיע... מופע השחץ החל, ולפתע 
כולם רואים זיקוקים, הם היו בטוחים שמדובר 
במטעני חבלה וכולם החלו לברוח מהמקום, וכך 

ל˜ח...  ללמ„ם  הי˘יבה  מ˙למי„י  כמה  החליטו  כ‡ן 

מבעו„ מוע„ הם הניחו בכמה מ˜ומו˙ 'מטעני חבלה 

כוחם  ‡ך  כלום,  לע˘ו˙  יכולים  ל‡  ˘כמובן  „מי', 

יפה בכ„י להר˙יע... מופע ה˘חı החל, ולפ˙ע כולם 

במטעני  ˘מ„ובר  בטוחים  היו  הם  זי˜ו˜ים,  רו‡ים 

ה‚יעה  וכך  מהמ˜ום,  לברוח  החלו  וכולם  חבלה 

ה˙חילה... ול‡  ˘כמעט  המסיבה  המו˜„ם  לסיומה 
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ולא  הגיעה לסיומה המוקדם המסיבה שכמעט 
התחילה...

אחד  מציין  הזו  בדרך  שאירע  נוסף  סיפור 
מתלמידי מורינו הרב שליט"א: היה פעם תכנון 
על אירוע גדול ה"י ברחבת הכותל. לקחתי אתי 
תיק גדול, מילאתי אותו בחוטי חשמל, והסתרתי 
אותו תחת שקית פשוטה. לאחר שכבר נכנסתי 
לכותל נעמדתי ליד ברזי המים, כביכול בשביל 
לשתות, התיק נפתח וחוטי החשמל שבו בצבצו. 
ואז התיק 'נשכח' שם. לא חלפו דקות ספורות 
ולמקום הגיעו חבלני משטרה והכניסה למקום 
נחסמה. מובן מאיליו שהאירוע בוטל, אבל עד 
שהם הצליחו להבין שאין כאן איום ממשי כבר 

היה מאוחר...

דהו  מאן  פתח  פעם  היה, שכאשר  נוסף  סיפור 
מהיר  לאוכל  חנות  לכותל,  בכניסה  קיוסק 
נקניקיות ועוד. אלא שהמקום החל למשוך אליו 
ארחי פרחי, ודברים הפוכים מקדושה התחוללו 
במקום. גם כאן תלמידי הישיבה לא שקטו, עד 
מן  התועבה  ולהסרת  החנות  לסגירת  שהביאו 

המקום.

הגיעו  "פעם  מספר:  שרביט  ברוך  ר'  הרה"ח 
בכותל  לעשות  ורצו  ישראל,  רשעי  מאמריקה 
הקדושה  תורתנו  דת  את  הנוגדים  דברים 
ופוגעים בקדושת המקום בצורה נוראית. יצאנו 
והדפנו אותם מהמקום. עקב כך נעצרתי, ומורינו 
יש  הרב מלווה בתלמידי הישיבה באו לבקרני. 
איך  בארה"ב  בעיתונות  פורסם  שהדבר  לציין, 
הרב  ומורינו  בכותל',  למופע  הפריעו  ש'חרדים 
הביע את הנאתו מהכתבה, בכך שהם ילמדו כי 

כן  אם  אלא  בכותל,  יותר  לחפש  מה  להם  אין 
יבואו להתפלל...

של  והבקשות  המחאות  כי  לציין,  המקום  כאן 
באמת,  כאוב  לב  מתוך  נעשו  הישיבה  תלמידי 
שתלמידי  גם  מה  ליבם.  פנימיות  מתוך  ובקעו 
הישיבה תמיד עסקו בטוב והעריפו אהבה גם על 
הכי רחוקים והחזירום בתשובה. אלא שכשהיו 
הקדושה,  תורתנו  את  הנוגדים  למעשים  עדים 
להזדעזע,  שלא  יכול  לא  היהודי  שהלב  הרי 
נכנסים  הלב  מן  שיוצאים  דברים  ואדרבה, 
וחיזקו  הועילו  הדברים  פעמים  והרבה  ללב. 
לא  באמת  מקרים  שבהרבה  השומעים,  את 
היו מודעים לחומרת מעשיהם. וכפי שמוכיחה 

האנקדוטה הבאה:

 "פעם אחת יצאתי מהישיבה הקדושה והלכתי 
"ברחבת  יצחקי,  ילון  ר'  מספר  לכותל",  בדרכי 
את  הנוגד  במחזה  לפתע  נתקל  אני  הכותל 
ואמרתי  אליהם  ניגשתי  הזדעזעתי,  הקדושה. 
שוק  יש  המנהרה  אחרי  קצת  קרוב  'פה  להם: 

של בהמות – כשכוונתי היא לשוק של הערבים 
ולא  בהמיים...  מעשים  זה  שם  לשם!  לכו   –
כאן בכותל במקום הקדוש הזה". אותם תועים 
סליחה  ביקשו  מהדברים,  מאוד  עד  התעוררו 
על  חשבו  ולא  ידעו  שלא  וציינו,  הלב,  מעומק 

חומרת מעשיהם...

לי סיפור אותו סיפר מרן הבן איש  "זה מזכיר 
חי. פעם היה אברך צדיק ועובד ה' גדול, שראה 
דבר   - בהימורים  משחקים  רחוקים  יהודיים 
זה.  על  הלילה  כל  את  ומבלים   - אסור  שהוא 
ומנהמת  למקום  נכנס  והוא  לליבו,  נגע  הדבר 
היוצאים  דברים  שהיו  דבריו,  הוכיחם.  ליבו 
מן הלב פעלו את פעולתם ונכנסו לליבם, והם 
זו  ולא  ממשחקיהם.  וחדלו  לתשובה  התעוררו 
בלבד, אלא שנתנו לו מכספם מכל מה שאספו 
לו  שהביאו  הכסף  שנה,  עברה  להחזיקו.  בכדי 
התגנבה  כאן  חזרו למשחקיהם.  גם  והם  נגמר, 
לליבו של האברך המחשבה, הנה הכסף שהביאו 
וגם  בי  יתמכו  ושוב  ואוכיחם,  אלך  נגמר,  לי 
לא  דבריו  שהפעם  אלא  ממשחקיהם.  יפסיקו 
הדבר  לפשר  ושאלו  לרבו  וכשבא  כלל.  נשמעו 
הסביר לו רבו, שהפעם הדברים לא בקעו באמת 

מקרב ליבו, ולכן לא פעלו את פעולתם"...

מסלקים את הרפורמים
בכותל  הרפורמים  בעיית  האחרונות  בשנים 
שקהילת  אחרי  אחת.  לא  לכותרות  עלתה 
הרפורמים החלה להרים ראש ובגיבוי של הבג"ץ 
ועוד הם מנסים לנעוץ את ציפורניהם הטמאות 
בדרישות  מגיעים  כשהם  המערבי,  בכותל 
גבוהות, והכל במטרה אחת - להתגרות ביהדות 
ובתורת ישראל כפי שקיבלנו מחז"ל. לצערנו הם 
אף מאובטחים ע"י המשטרה, ובכך הם יכולים 
והפוגעניים,  הפסולים  מנהגיהם  את  לקיים 
כמו מנין מעורב מגברים ונשים, הנחת תפילין 

‡נחנו ל‡ מ˙ייחסים ‡ליהם, הם  מ˘ר‡ו המ‚בני˜י"ם̆ 

חוז˜  ב"ה  לי  והיה  ‚בוה מטבעי  ‡ני  בנו.  להלום  החלו 

בי„יים. יˆ‡˙י מהעי‚ול ונכנס˙י ל˙וך ה˘וטרים, ו˙פס˙י 

˘ניים מהם בי„י, הˆמ„˙י להם ‡˙ הר‡˘ים כ„י לעˆור 

‡ו˙ם מלהכו˙ בנו. ‡חר כך ˘‡ר בני הי˘יבה הˆטרפו. 

מ„מיע ‚ז  עלינו  וה˙יזו  ˙‚בור˙  הזעי˜ו  הם  ‡ז,  ‡ך 
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לנשים וקריאת ספר תורה במנין המעורב שלהם, 
ה"י. כמובן שלומי אמוני ישראל החרדים לדבר ה' 

לא שקטים, וב"ה נעשים הרבה פעולות...

הדברים לא התחדשו רק בשנים האחרונות. כבר 
לפני כארבעים שנה הם הגיעו לכותל, עד שהם 
נתקלו בתלמידי 'שובו בנים', שאחרי כמה פעמים 
הביאו לסילוקם של הרפורמים מהכותל לתקופה 

ארוכה במיוחד.

הרה"ח ר' ישראל סבאג מוותיקי הישיבה, מגלה 
זיכרונות מאותן ימים: "בכותל היה שומר מבוגר 
יראת שמים.  יקר עם  יהודי  לו.  יהושע קראו  ר' 
הבעיה של הרפורמים נגעה לליבו והוא דיבר עם 
מורינו הרב על כך. מורינו הרב אמר לו, שכל פעם 
הישיבה  תלמידי  שיזעיק את  יגיעו,  שהרפורמים 
לנו הורה  וגם  להגן על קדושת המקום.  שיבואו 
מורינו הרב שליט"א, שכל פעם שר' יהושע יגיע 
פעם שהרפורמים  כל  ואכן  אתו.  נלך  לנו  ויקרא 
רץ  היה  יהושע  ר'  מעורבות,  בקבוצות  הגיעו 
רצים  היינו  ואנחנו  אותנו,  ומזעיק  לישיבה 
ולא  הכותל,  קדושת  את  לחלל  להם  ומפריעים 
נותנים להם להוציא ספר תורה וכו' עד שברוך ה' 

בסוף הם התייאשו והפסיקו להגיע".

כמובן שהדבר גרר תגובות של המשטרה ומעצרים 
לבני הישיבה, אך הם עמדו בעוז ובגבורה. "פעם 
וקראנו  במעגל  "עמדנו  ישראל,  ר'  נזכר  אחת" 
פרקי תהילים. שוטרי מג"ב יצאו אלינו וקראו לנו 
והמשכנו באמירת  להפסיק אך אנחנו לא הגבנו 
לא  שאנחנו  המגבניקי"ם  משראו  התהילים. 
אני  בנו.  להלום  החלו  הם  אליהם,  מתייחסים 
יצאתי  בידיים.  חוזק  ב"ה  לי  והיה  מטבעי  גבוה 
מהעיגול ונכנסתי לתוך השוטרים, ותפסתי שניים 
מהם בידי, הצמדתי להם את הראשים כדי לעצור 
הישיבה  בני  שאר  כך  אחר  בנו.  מלהכות  אותם 
והתיזו  תגבורת  הזעיקו  הם  אז,  אך  הצטרפו. 
עלינו גז מדמיע, ואז עצרו אותנו והעבירו אותנו 
אבל  היהודי.  ברובע  המשטרה  תחנת  ל'קישלה', 
נס עצום; מאחר שאז הייתי עולה חדש  לי  היה 
מצרפת, עדיין הייתי תחת אזרחות צרפתית וככה 
הם לא יכלו לעשות לי כלום. היינו בחדר המעצר 
מנין אנשים והתחלנו בתפילת מנחה, ואז הם באו 
וקראו לי. אמרתי להם: אני לא יכול לבוא עכשיו, 
אנחנו בדיוק עשר ולא יהיה להם מנין. הם ניסו 
וככה  זה לא עבד להם,  למשוך אותי בכוח אבל 
כך  אחר  בהתלהבות.  מנחה  והתפללנו  נשארתי 

הרב הגיע ודיבר איתם ואז שיחררו את כולנו...

מ עיתונות התקופה
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הדרך המסורה
לרגל היארצייט של מי שהיה צדיק הדור בדורו, 
מורינו  דרכו,  עבר  רבינו  של  שעניינו  ושזכה 
נציין  זצוק“ל,  בנדר  יצחק  לוי  רבי  הגה“צ 
בזאת חלק מהעובדות והנהגות עליהם הקפיד, 
רבים  רבים  מה,  משום  אולם  הנחיל.  ואותם 
מהנהגות אלו לא הפכו לנחלת הכלל, זאת על-
אף שבדורנו פשטה בלב רבים ההבנה שמנחיל 
הקדוש  מרבינו  היישר  לאמיתה  ברסלב  תורת 
רבי  הקדוש  שרבו  זצ“ל,  יצחק  לוי  רבי  היה 
אברהם ב“ר נחמן מטולטשין זצ“ל (להלן ראבר“נ) 
הגיע אליו לאחר פטירתו ואמר לו שהוא רוצה 
וחשובים  רבים  שהעידו  וכפי  אצלו.  להתאכסן 
מגדולי אנ“ש שהאמת של ברסלב נמצאת אצל 

רבי לוי יצחק בנדר זצ“ל. 

לא  אמנם  זצ“ל  יצחק  לוי  רבי  של  הליכותיו 
ראבר“נ,  רבו  של  להליכותיו  חוץ  כלפי  דמו 
שהיה דרכו לילך שבועות שלמים מחוץ ליישוב 
בהתבודדויות אינסופיות וכדו‘, כמו שדרכו של 
אביו  של  לדרכו  במלואה  דמתה  לא  ראבר“נ 
הגדול רבי נחמן מטולטשין זצ“ל. וכלשונו של 
רבי לוי יצחק עצמו עת נשאל לפשר השינויים 
בדרכו שלו לדרכו של תלמידו הגדול מורינו הרב 
שליט“א, עליו העיד שהוא התלמיד היחיד שלו 
באמת. ועל כך השיב רבי לוי יצחק: ”כל צדיק 

וצדיק יש לו דרך משלו בעבודת השם“.  

אולם כמובן ששומה עלינו לנסות ולראות תמיד 
על  ומקפיד  רבו,  דברי  את  ומקיים  ממשיך  מי 
הוא  מי  ובעצם  רבו,  של  העקרוניים  הדברים 
רבינו  תורת  הבנת  פנימיות  את  שקיבל  זה 
וכמובן  אנו.  אף  זאת  לקבל  ולנסות  לאמיתה, 
רק  נמדד  אינו  רלוי“צ  זה  מה  העניין  שמהות 
במה שמתבאר כאן, אלא הוא עניין עמוק ופנימי 
שנים  אחר  שליט“א  הרב  מורינו  אצל  שהגיע 

רבות של חיפוש וביקוש.

על ספר שנכתבו בו מאורחות חייו של רלוי“צ 
יפה,  ספר  זה  שליט“א:  הרב  מורינו  התבטא 
אבל זה לא רבי לוי יצחק! כשנשאל מורינו הרב 
שליט“א מה היה מהותו\מיוחדותו של רלוי“צ? 
השיב: ”רבי לוי יצחק היה יהודי שכל רגע חשב 
בהזדמנו  עכשיו“.  ממני  רוצה  היה  רבינו  מה 
נוספת אמר מורינו הרב שליט“א: כל אחד לקח 
עיניים,  שמירת  לקח  אחד  דבר;  איזה  מרבינו 
זה  קדושה,  לקח  לקח תפילה, השלישי  משנהו 
לקח זיכוי הרבים ואחר לקח נקודה טובה. אבל 

רבי לוי יצחק לקח את רבינו בעצמו“. 

רבים מתלמידי מורינו הרב שליט“א זכו לשמש 
היו  כאשר  בביתו,  זה  אם  רלוי“צ,  את  בפועל 
לביתו,  בקניות  זה  אם  צרכיו,  את  לו  מסדרים 
או  לתפילה  בליווי  זה  אם  ברכבם.  לקחתו  או 
למקווה. ואם זה בבית הכנסת עצמו, והרשימה 
של  חכמים  שימוש  מלבד  זה  כל  ארוכה.  עוד 

איש  וכדו‘.  שיעוריו  ותרגום  תורתו  דברי 
דב  יהושע  הרב  הלר,  נתן  הרב  בתחומו:  איש 
מיכאל  הרב  עוזרי,  אביתר  הרב  רובינשטיין, 
שפירא,  יהודה  הרב  מריאן,  יוסף  הרב  גול, 
הרב  יצחקי,  ילון  הרב  וייצהנדלר,  יצחק  הרב 
ברוך  הרב  הורביץ,  נחמן  הרב  רובינשטיין,  נתן 
שלגי,  ר‘ משה  ביננשטוק,  הרב  פראנק,  מרדכי 
מכוחו  היה  והכל  רבים;  ועוד  גטר  אברהם  ר‘ 

ומדיבוריו של מורינו הרב שליט“א.

נוכח בעיקר  זה מלבד העובדה, שמי שהיה  כל 
מנחה  בין  ביום-יום  הן  רלוי“צ,  של  בשיעוריו 
הן  לירושלים],  הישיבה  [כשעברה  לערבית 
בשיעור בשבת בסיפורי מעשיות, והן בשיעורו 
מורינו  תלמידי  היו  חמישי  ביום  מוהר“ן  בחיי 
הרב  מורינו  בראשם  ומלכם  שליט“א,  הרב 
שליט“א, שכמובן כל זה רק חלק קטן משימושו 

אצל רבו. 

* * *

שייך  היה  לא  זצ“ל  בנדר  יצחק  לוי  רבי  אצל 
לשנות ממה שקיבל מגדולי אנ“ש ובפרט מרבו 
ראבר“נ, דבר שלצערנו קורה היום אף בין חסידי 
ברסלב. אם זה האמת, הרי ששום דבר לא ישנה 
אותה, ואן בכוחו של איש לזוז מפני האמת, גם 
אם רבים לא יסכימו לדבר, הוא יצעד עם האמת 

לאמיתה.

מתקופות  התחדשות  בגיליונות  הרחבנו  כבר 
אצל  כיצד  ברורות  עובדות  והבאנו  שונות, 
מורינו הרב  שליט“א, התלמיד האמתי של רבינו 
בדור הזה, כל מילה של רבי לוי יצחק נלקחה עם 
מלוא הרצינות, ועם הידיעה שכל מילה היוצאת 
אלא  בעלמא,  נאה  ִאמרה  או  משל  אינה  מפיו 
גם  ולפיכך,  מעשה.  לידי  לקיום  היא  מטרתה 
לא  שליט“א,  הרב  מורינו  על  התרעמו  כאשר 
כל  שליט“א  לרב  אין  זה.  הוא  כי  מהאמת  זז 
ידיעה  למבקריו, שבעיקר מחוסר  לענות  כוונה 

דרור  נתנו  לאמיתתם  ברסלב  והליכות  בתורת 
לחרצובות לשונם, אבל מהאמת לא שינה, וכפי 
שלא  הדורות  בכל  ברסלב  חסידי  של  מנהגם 
לענות על המחלוקת שעשו עליהם, ומאידך לא 

לשנות מדרך רבינו.

”משרבו  מ“ז:  דף  סוטה  במסכת  חז“ל  כדברי 
תלמידי שמאי והילל שלא שימשו כל צורכן רבו 
מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות“, 

מע˘ה נ‡ה מספר הרה"ח 

פעם  ר' נ˙ן רובינ˘טיין,̆ 

יˆח˜  לוי  רבי   ˙‡ ˘‡ל 

רחל  ˙י˜ון  לומר  ה‡ם 

י˘ר‡ל   ıב‡ר ב˘מיטה 

‡"י,  על  ר˜  הו‡  (הנ„ון 

‡ומרים).  כן  בחו"ל 

יˆח˜  לוי  רבי  לו  ענה 

‡מרו!".  "ב‡ומן   : זˆ"ל 

‚ם  ב‡ומן  נ˙ן:  ר'  ˘‡ל 

רבי  מע˘ר!?  בלי  ‡כלו 

נהנה  זˆ"ל  יˆח˜  לוי 

‡ולם  מההבר˜ה,  מ‡ו„ 

„ע˙ו,   ˙‡ ˘ינה  ל‡ 

 ıב‡ר ‚ם  לומר  ˘י˘ 

ב˘מיטה.  רחל  ˙י˜ון 

בברית מילה
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כך התקיים לצערנו בדורנו גם בתוככי ברסלב. 
אולם כבר לימדנו להועיל רבינו הקדוש את עניין 
החיפוש והביקוש אחר האמת, שהיא רק אחת, 
מוהר“ן.  לליקוטי  בהקדמה  מוהרנ“ת  כלשון 
לפיכך יצאנו במאמר זה להביא דוגמאות מספר 
ואת  בה  ילכו  הדרך  את  לידע  אמת,  למבקשי 

המעשה אשר יעשון.  

הנהגות ברסלב שנמסרו 
מאת רבי לוי יצחק כפי 
שנוהג ומנהיג מורינו 

הרב שליט“א
כפתיחה למאמר שלפניכם נציין מעשה, שייתן 

לנו צוהר על הדברים האמורים. 

מספר  שפירא  בר“מ  נתן  ר‘  הרה“ח 
אל  להתקרב  התחיל  שכאשר  ל‘התחדשות‘, 
המשפיעים  א‘  ניסה  שליט“א,  הרב  מורינו 
לדבר על ליבו בטוענו טענות שונות על הנהגות 
אל  נתן  ר‘  פנה  לו  בצר  שליט“א.  הרב  מורינו 

אביו, בנו של השרף רבי שמואל שפירא זצ“ל, 
את  אביו  כששמע  ששמע.  הטענות  על  ושאלו 
לך?  אמרו  טענות  כאלה  בפליאה:  הגיב  דבריו 
כיצד ייתכן, הרי אני ראיתי את ההנהגות הללו 
אצל גדולי וזקני אנ“ש במהלך כל השנים, וכיצד 
אפשר לבוא ולטעון נגד מי שנוהג את ההנהגות 

שנהגו הזקנים?!

את  סותר  שאינו  אנ“ש  שנהגו  מנהג  זאת,  עם 
אדרבה  אלא  זיע“א,  רבינו  של  עניינו  פנימיות 
מחזק אותו, הרי שמורינו הרב שליט“א אימצו 
וחיזקו. דוגמת המנהג שהונג ע“י אנ“ש דפולין 
לומר תיקון הכללי בצוותא אחר התפילה בשבת 
קודש. מורינו הרב שליט“א, מלבד עצם חשיבות 
יום  כל  לומר  שיש  הוסיף  עוד  בעיניו,  העניין 
תיקון הכללי לאחר התפילה, דבר שמעלה את 
התפילה למעלה, וגורם לכך שהתפילה תתקבל, 

כדבריו הקדושים.

נושאים שונים 
לא  שאנ“ש  הקפיד  זצ“ל  רלוי“צ  השנה.  *ראש 
ואין  השנה.  לראש  אחד  ממניין  יותר  יעשו 

עצם  על  אלא  במירון,  הקיבוץ  על  רק  הכוונה 
זה שיש יותר ממניין אחד. פעם רצו בירושלים 
שבמאה  בשול  השנה  בראש  מניין  לעשות 
המזרח.  עדות  בנוסח  למטה  בקומה  שערים 
אולם רבי לוי יצחק התנגד לזה, באומרו שכולם 

צריכים להתפלל יחד (ר“מ רביבו). 

שיש  הגדול  המניינים  ריבוי  את  הרואות  עיננו 
בימי ראש השנה. אפשר לומר שהיחיד שמעורר 
על כך כיום הוא מורינו הרב שליט“א, שחייבים 
נמצא  ושרבינו  אחד,  במניין  להתפלל  כולם 
אל  שנים  באותן  הלך  שליט“א  הרב  בקלויז. 
לנסות  זצ“ל  שיק  שלמה  אליעזר  ר‘  הרה“ח 

לשכנע אותו שיבוא להתפלל במניין הגדול.

*הזכרת ש
 רבינו. בשיש“ק (ד קמו) מובא, שמנהג 
אנ“ש בחו“ל היה לומר רבינו נחמן בן שמחה בן 
פיגא, ולא רק בן פיגא. הרה“ח ר‘ מיכל דורפמן 
פעם דיבר ע“ז עם מורינו הרב שליט“א, ואמר 
בן  פיגא  בן  נחמן  רבינו  לומר  נהגו  לו שבאומן 
שינה  לא  שליט“א  הרב  מורינו  אולם  שמחה. 
הכי  שהיה  יצחק  לוי  מרבי  שמע  וכך  היות 
בן  לומר  היה  המקורי  שהמנהג  ויתכן  מוסמך. 
שמחה בן פיגא ולאחר מכן נשתנה, ולכן החזיק 
רלוי“צ במנהג הקדום, ולכן כך נוהג מורינו הרב 
(אף במכתבם של אנ“ש מירושלים שכתבו אודות  שליט“א. 
הקיבוץ בירושלים בשנת תש“י, כתבו הם את עניין ההתקשרות 

לרבינו נחמן בן פיגא ושמחה).

בתורה  הלימוד  חשיבות  על  תורה.  *לימוד 
להרחיב  צורך  אין  חלקיה  כל  על  שבנגלה 
אנ“ש  כלל  אצל  הלימוד  עיקר  זה  היה  כיצד 
הקדוש  שרבינו  מוהרנ“ת  זה  אם  לדורותיהם. 
קבע לו סדרי לימוד בגמרא ושלחן ערוך ועוד, 
אנ“ש  גדולי  כלל  זה  ואם  שנה1,  בכל  ולסיימם 

1  כמובא בשיחות הר“ן ע“ו, וכפי שמסר מורינו הרב שליט“א 

בשם רלוי“צ זצ“ל שסדר זה נתן רבינו הקדוש לרבי נתן ולרבי 

 ˙‡ מפילים  הם  הללו  ˘הנסיעו˙  הזו  ה‡מונה   ˙‡

ה˘לטון ˘ברוסיה, ביט‡ ל‡ ‡ח˙ מורינו הרב ˘ליט"‡ 

ב‡ו˙ן נסיעו˙ ב‡ומרו: ‡ילו היו יו„עים ה˜ומוניסטים 

מה ‡נחנו עו˘ים להם בנסיעו˙ הללו – הם היו מ‚ר˘ים 

‡ו˙נו עם מ˜לו˙... ‡בל בסופו ˘ל „בר הנסיעו˙ ‡כן 

הפילו ‡˙ ה˘לטון הרוסי, ו˘ערי הˆיון ה˜„ו˘ נפ˙חו 

לרבינו  לה‚יע  זכו  ˘כבר  יהו„ים  ‡לפי  מ‡ו˙  בפני 

ה˜„ו˘.

תמונה נדירה של ר' לוי יצחק  בנדרזצ''ל ע
 שמשו ר' אביתר עוזרי נראה ג
 ר' יענקי צוקר
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לדורותיהם, שגדולתם בכל חלקי התורה היתה 
’באלה  יעיין בספר  כך באריכות  על  לראות  (הרוצה  מדהימה 
בנדר  יצחק  לוי  רבי  הגה“צ  מורינו  חפצתי‘). 

זצוק“ל, היה יושב מידי יום ולומד שעות רבות 
ללא הפסקה בעיקר את חלק הנגלה של התורה. 
הרב  מורינו  ראה  לימודו  סדרי  אחר  ממעקב 
את  מסיים  הוא  ארוך  לא  זמן  שכל  שליט“א 
הש“ס, עקב כך שכבר למדו עשרות פעמים וידע 
רלוי“צ  סיים  המשניות  ש“ס  את  בע“פ.  אותו 

יותר מאלף פעם בחייו. והרשימה ארוכה...

מי שהחדיר את עניין לימוד הגמרא יותר מכל 
מורינו  הוא  ברסלב  בחסידות  אנו  בדורותינו 
הרב  מורינו  של  דביקותו  את  שליט“א.  הרב 
שליט“א בספרי רבינו מוהר“ן זיע“א אין צורך 
הרב שליט“א  מורינו  ראה  כעת  אולם  להזכיר, 
שאת עיקר הצורך בחיזוק הלימוד צריך לעשות 
לימוד  גם  כמו  ומפרשיה,  הגמרא  בלימוד 
השולחן ערוך ונושאי כליו, שע“י הלימוד בעיון 
נפתח המוח וזוכים להשגות התורה כדברי רבינו 
בשיחות הר“ן (סוף שיחה ע“ו), שזהו רצונו האמיתי 

של רבינו. 

הלימוד  עניין  בשטח.  ניכרות  כיום  התוצאות 
חדר היטב לקהילות ברסלב השונות, וזה שינוי 

שלא נעשה מאיליו...

*שמו של הצדיק. הנהגת אנ“ש – למן מוהרנ“ת 
ועד הדור האחרון היתה, לקרוא לילד על שמו 

נפתלי.

של רבינו ללא תוספת שמות אחרים. ראה גם 
(ד קנח). בדורנו רבים הם שלא נוהגים  בשיש“ק 
המנהג.  את  שינו  ומשונות  שונות  מסיבות  כן, 
אולם מורינו הרב שליט“א מקפיד שלא להוסיף 
לילד שמות נוספים מלבד השם הקדוש ’נחמן‘2. 

מן הראוי לציין בזאת, את מה שסיפר הרב מנחם 
שפירא ז“ל אחיו של הגה“צ ר‘ שמואל שפירא 
זצ“ל, שבברית של בנו בכורו היה בדעתו של ר‘ 
שמואל לקרוא לבנו רק בשם נחמן ללא תוספת. 
(ע“ש אביו, עקב כך שהיה  הוספת השם שלמה יצחק 
זה הנכד הראשון לאחר שנפטר והשאיר את בניו יתומים, וע“פ 

דרישת המשפחה והאלמנה), לא היתה לפי רצונו של ר‘ 

שמואל שביקש לקרוא לבנו רק בשם נחמן (מפי 
נכדו של ר‘ מנחם).

ממוהרנ“ת  (סיפורים  ברזל  אבניה  בספר  החמה.  *נ� 
כן  גם  ”אני  מוהרנ“ת:  שיחת  מובא  מ“א)  אות 

רצוני להתפלל כותיקין, אבל לא ב‘ביזין למדן‘ 
חמיו  כי  למצוה).  ונערווין  עצבים  עם  דהיינו  כעוס,  (=למדן 

היה רגיל להתפלל ותיקין והיה מקצר בתפילה 
כדי לפגוע בנץ“. מורינו הרב שליט“א, אף שהוא 
אפילו  ולעיתים  מוקדם,  התפילה  את  מתחיל 
הרבה יותר מוקדם משאר המתפללים בנץ, מ“מ 
אינו מקפיד דוקא על הנץ, בכדי שלא למהר את 
מעט  שעוד  פעם  אמר  שליט“א  הרב  התפילה. 
ד  בשיש“ק  וראה  הכל.   שווה  בתפילה  כוונה 
קמד, שכך היה מנהגם של ה‘עובדים‘ שבאנ“ש 

(וכך גם מובא בספר דינים והנהגות החזו“א).

תורה  (כגון  תורות  וכמה  בכמה   .
רחוקי *קירוב 
להאיר  עניין  על  רבינו  אותנו  מזהיר  יב)  אות  יד 

לרחוקים ולהחזיר בני אדם בתשובה. ובסיפורי 
מעניין  רבינו  מדבר  מחיגר)  ג  (מעשה  מעשיות 
להשקות אילנות. הנחשון בנושא זה של החזרה 
בתשובה הוא מורינו הרב שליט“א, כאשר לא 
די בכך שהלך לקיבוצים שונים או לשאר אנשים 
רחוקים והביאם לתוך עולמה של היהדות, אלא 

אף בנה ומיסד את העניין של בעלי תשובה.

שובו  ישיבת  את  הרב  שפתח  לפני  הרבה  עוד 

2  ראה גם בספר ’שבחו של צדיק‘ את דברי הרמ“א פריינד.

בנים כבר עסק הרב שליט“א בזה. במשך הזמן 
מצליחים  ואינם  שקירב  הרבה  שיש  הרב  ראה 
לעמוד בכך, עקב זה שאין להם מקום בו יוכלו 
שליט“א  הרב  מורינו  הגיע  ואז  להתקדם. 

למסקנה שעליו לפתוח ישיבה.

מורינו הרב  דרך  חזרו בתשובה  יהודים  רבבות 
ככל  גם  ניסה  הרב  השנים,  במהלך  שליט“א 
יכולתו להאיר בהם את אור רבינו הקדוש, וראה 
ובכך  ישיבה,  הקמת  דרך  הוא  לכך  שהאמצעי 
רבינו  דרך  את  מהם  ויקבלו  לאנ“ש  שיתחברו 
המקורית. בזכות זה זכו רבים להתקרב לברסלב 
ולשמש את זקני אנ“ש כמו את מורינו רבי לוי 

יצחק בנדר ועוד.

בארץ  וערים  יישובים  עשרות  זה,  כל  מלבד 
יגיע אליהם  זכו עוד לפני עשרות שנים שהרב 
שדרכו  לספר  צורך  אין  ליהדות.  אותם  ויקרב 
בקיבוצים  בשושנים.  סוגה  היתה  לא  הרב  של 
ותלמידיו  הרב  התקבלו  הגיע  אליהם  שונים 
במטר אבנים... אבל דבר לא מנע מהרב להמשיך 

הלאה.

את התוצאות של ההתחלה כולנו יודעים. מלבד 
משורותיה  הוציאה  אשר  הקדושה  הישיבה 
רבינו  בדרך  ההולכים  תורה  של  בתים  אלפי 
משה  רבי  הגאון  התבטא  עליה  ואשר  הקדוש, 
הלברשטאם זצ“ל: ”הרב ברלנד לא עושה בעלי 
תשובה, הוא עושה צדיקים גמורים“, עוד נוסדו 
ישיבות רבות מכח מפעלו זה של הרב באמצעות 
הם  בתחום,  מהעוסקים  רבים  רבים  תלמידיו. 
יודעים להכיר  מכוחו של הרב, גם אם הם לא 
טובה לבא“ר ממנה שתו... וכך יש כיום הרבה 
משפיעים בברסלב, שאת כל עיסוקם ב‘קירוב‘ 

קיבלו הם ממורינו הרב שליט“א.

כיום, ברסלב שהיתה אז חסידות קטנה וסגורה, 
מוכרת כמקומם הטבעי של רוב בעלי התשובה, 
הרי  לברסלב,  ממש  מקורבים  אינם  אם  שגם 
בספריו  הוגים  הקדוש  לרבינו  מקורבים  שהם 
בארגון  מהמרצים  אחד  מדיבוריו.  ומתחזקים 
’ערכים‘ אמר פעם לכותב השורות: ”כל הבעלי 

הו‡ ה˙עניין ‚ם על חסי„י 

ברסלב ˘ה˙‚וררו במ˜ום. 

 ˙‡ לו  ˘סיפרה  ול‡חר 

הוסיפה  בזיכרונה  ‡˘ר 

חסי„  ל‡  ‡˙ה  ‡בל  לו: 

˘הי˙ה  עוב„ה   - ברסלב! 

הלה  נכונה.  לכ˘עˆמה 

מופ˙ע:  ‡ו˙ה  ˘‡ל 

ה˘יבה  והי‡  לך?  מניין 

עליי,  הס˙כל˙  ‡˙ה  לו: 

ל‡  ברסלב  חסי„י  ו‡ילו 

נ˘ים...  היו מס˙כלים על 

ז‡˙ על ‡ף ˘הי˙ה ז˜נה. 

ל‡חר  זכרה  ˘הי‡  מה  זה 

בהם  ˘נים  מיובל  יו˙ר 

ברסלב  חסי„י  ר‡˙ה  ל‡ 

ב‡ומן.

ר' לוי יצחק ע
 ר' שמואל שפירא
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תשובה שלנו בסוף הולכים לברסלב“...

ו,  בתורה  אומר  רבינו  כאשר  ביזיונו.  *ישמע 
שעיקר התשובה היא ע“י שישמע ביזיונו ידום 
וישתוק, הרי שמלבד פירושו הידוע של ראבר“נ 
שמרגיש  עצמו  האדם  כלפי  גם  היא  שהכוונה 
ושזה  בעבודתו,  מצליח  לא  שהוא  מזה  ביזיון 
רוצה  שרבינו  ודאי  מ“מ  ע“ש,  הוידוי  עניין 
מאיתנו ג“כ את העניין של ישמע ביזיונו וכו‘ 
כפשוטו. וכפי שכותב ראבר“נ בעצמו בתחילת 
”שומעים  חז“ל  דברי  את  לקיים  ו‘  תורה 
רבינו  שכותב  וכמו  משיבים“.  ואינם  חרפתם 

בעניין זה בתורה רע“ז ועוד.

מעבודתו  רק  למלא  אפשר  שלמים  גיליונות 
שחירפו  שליט“א  הרב  מורינו  של  זו  בקודש 
עוול  לא  על  רבים  אנשים  אותו  וביזו  אותו 
שליט“א.  הרב  להם  החזיר  לא  ומילה  בכפו, 
אדרבה, כמה וכמה מתנות שלח ממורינו הרב 
שליט“א לאנשים שגמלו לו רעות!! אף שהיה 
לרב להשיב על טענות שטענו עליו, לא השיב 
לאיש. מבחינתו, אם הם רוצים לבזותו - אדרבה 
ואדרבה. הרב שמח בכל ביזיון. וכשרואים את 
דברי רבינו במעלת העניין נקל גם להבין למה 

הרב כ“כ שמח בזה.

ענו  שלא  אנ“ש  אצל  מצויה  היתה  זו  הנהגה 
כבר  כך  דבר.   - כאלו  והיו הרבה   - למחרפיהם 
מצינו אצל רבינו שאמר שיש ביכולתו לעשות 
שלא יהיה עליו כלל מחלוקת, אבל אינו רוצה 
הניח  כשלא  זצ“ל  מוהרנ“ת  אצל  כך  בכך. 
שעשו  המחלוקת  על  למחות  בער‘  ל‘הירש 
הדבר  הדורות.  במהלך  אנ“ש  עם  וכך  עליו, 
שליט“א  הרב  מורינו  את  שמעו  אותו  היחיד 
החולקים  לאחד  העיפו  כאשר  היה  מתבטא, 
את השטריימל (שמצידו מיהר למשטרה הציונית להתלונן 
כמובן), ועל כך מחה מורינו הרב שליט“א. מאידך 

שליט“א  הרב  מורינו  כלל  הניח  לא  כבודו  על 
למחות. ואכן הוא דבר פלא שכמדומה שאין לו 
אח ורע, שקהילה שלמה שככה ביזו אותה, ויש 

לה הרבה מה להגיב, לא ענו דבר.

קדושה,  בענייני  הרב  של  הנהגות  *קדושה. 
עולם,  מימות  בברסלב  שהנהיגו  ההנהגות  הם 
גדליה קעניג זצ“ל העיד על  ר‘  וכפי שהרה“ח 
שעיקר  זצ“ל,  שטרנהארץ  ר“א  החסיד  רבו 
(יעויין  וד“ל.  ההיתר  ענייני  על  היו  דיבוריו 
בליקוטי מוהר“ן תניינא תורה ק“ז: בודאי אין 
והרב  וכו‘.3).  בשביל  כי-אם  כלל  אותה  צריכין 
של  האמת  את  האומר  היחיד  הוא  שליט“א 
רבינו ללא מורא. רבינו אומר שיש צדיק שהוא 
מקנא אפילו על וכו‘, כפי שרואים אצל הצדיק 

שליט“א.

כותב  תמיד  נר  אות  המידות  בספר  תמיד.  *נר 
רבינו: על ידי נר תמיד הדולקין בשמן זית ניצולין 
מגזרת שמד. עוד אמר רבינו שכשמדליקין עבורו 
נר תמיד יש להדליק בשמן זית. העלות הגבוהה 

3  והרוצה לידע מה הוא שבירת התאווה במשנת רבינו, יעיין 

בליקו“מ תניינא תורה ה אות ז.

זה, הביאה את אנ“ש באומן לעשות  של שמן 
התמיד  נר  יחדל  שלא  לדאוג  גדולים  מאמצים 
להדליק  באומן  אנ“ש  נהגו  ולא  רבינו.  בציון 
קסה).  ד  (שיש“ק  בציון  רק  אלא  בקלויז  תמיד  נר 
שמן  קלות  ביתר  להשיג  אפשר  בימינו  כאשר 
בכל  להדליק  שליט“א  הרב  מורינו  הנהיג  זית, 
את  ולקיים  רבינו  נשמת  לכבוד  תמיד  נר  בית 
רצונו ולעשות נחת רוח לנשמתו, וכפי שכיום 
כן מדליקים בכל בתי הכנסיות של ברסלב ולא 

רק בציון רבינו.

רא): ”מברכים  (ד  מובא בשיש“ק   .המזו *ברכת 
שארך  עד  כזו,  בהתלהבות  המזון  ברכת  היו 
להם זמן ברכת המזון יותר מעצם הסעודה. על 
מורינו הרב שליט“א ידוע גם סיפורים על ברכת 
המזון שארכה שש שעות! בתו של מורינו הרב 
שליט“א סיפרה שבילדותה היתה רגילה לראות 
את מורינו הרב שליט“א כשבירך ברכת המזון 
הברכה  את  שמברך  מצוי...)  כ“כ  היה  לא  עצמו  (שזה 

כארבע חמש שעות. 

בכל  ברסלב  חסידי  הנהגת   .
העיניי *שמירת 
עוד  יש  אם  ספק  העיניים.  בשמירת  הדורות 
מקום בעולם בו ההנהגה היא כמו בישיבתו של 
הרב שליט“א. די לציין את העובדה אותה סיפר 
שבשנה  אופטיקה,  חנות  בעל  השורות  לכותב 

החולפת הגיעו אליו כמה וכמה מאנ“ש תלמידי 
לא  והם  היות  משקפיים  לעשות  הרב  מורינו 
עומדם  על  כאן?  מדובר  מה  ועל  טוב!  רואים 
הרב  מאת  הכל  סך  מטרים  כמה  של  במרחק 
שליט“א; ולכזה מרחק הם נזקקים למשקפיים. 
משקפיים?  כה  עד  עשו  לא  הם  כן,  אם  למה 
לא  ולא,  העיניים.  שמירת  פשוטה:  התשובה 
אפילו  חלקם  צעירים.  באנשים  רק  מדובר 
בגילאי השישים. הוי אומר שאנשים מסתובבים 
שהם  בזמן  בו  משקפיים,  ללא  שנים  עשרות 
זקוקים אליהם, אבל האמת היא שהם כלל לא 
זקוקים אליהם. הרי את הגמרא הוא רואה לנגד 

עיניו, ומה לו צורך לראות למרחוק?!... 

נתן  ר‘  הרה“ח  שמע  אותו  מעשה  נציין  אגב 
בקהילות  סיבוב  שעשה  מיהודי  רובינשטיין 
הברזל,  מסך  נפילת  לאחר  מיד  רוסיה  יהודי 
שהיו  היהודיים  החיים  על  לברר  ורצה  היות 
לעיר  גם  הלה  הגיע  במסעו  עוד.  ואינם  בהם 
אומן, ושם דיבר עם איזה גויה זקנה שסיפרה 
אומן  יהודי  (רוב  אומן  יהודי  של  החיים  מהווי  לו 
חסידי  על  גם  התעניין  הוא  ברסלב).  חסידי  היו  לא 

ברסלב שהתגוררו במקום. ולאחר שסיפרה לו 
לא  לו: אבל אתה  הוסיפה  בזיכרונה  את אשר 
הלה  נכונה).  לכשעצמה  שהיתה  (עובדה  ברסלב!  חסיד 
שאל אותה מופתע: מניין לך? והיא השיבה לו: 

מורינו הרב שליט"א ע
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אתה הסתכלת עליי, ואילו חסידי ברסלב לא היו 
מסתכלים על נשים... זאת על אף שהיתה זקנה. 
זה מה שהיא זכרה לאחר יותר מיובל שנים בהם 

לא ראתה חסידי ברסלב באומן.

סיפר מורינו הרב שליט“א: ”בנסיעה הראשונה 
וויזות  כמעט  היה  בתשכ“ז,  לנסוע  שרצינו 
לכולם, רבי  שמואל אמר שכדאי לקחת אווירון 
רבי  אמר  כך  האווירון.  כל  את  ולשלם  שלם, 
כתוב  לא  שזה  חבל  בתשכ“ז.  שפירא  שמואל 
בספר שלו, אבל אני הייתי אז. היה 2000 דולר 
נסיעה, אז הוא אמר: כל אחד יוסיף עוד 1000 
דולר ושניסע בלי נשים באווירון. ניקח אווירון, 
אמר,  הוא  הריקים,  המקומות  כל  את  נשלם 
ונוסיף עוד 1000 דולר, העיקר שלא תהיה שום 
אבל  דולר,  אלפיים  עולה  כבר  הכרטיס  אשה. 
האווירון היה עוד איזה אלף. הוא אמר להוסיף 
יהיה שום אשה  דולר! שלא   3000 עוד, שיהיה 

באווירון“.

*יקרת התפילה. כאשר רבינו מדבר בתורה ס“ה 
מהתפילה,  אות  וכל  מילה  כל  תפארת  יקר  על 
ממנה,  יעבור  לבל  לאדם  מתחננת  אות  שכל 
ולבל ישכח אותה ושלא יפרד ממנה, הרי שאצל 
הרב שליט“א שומעים זאת ורואים זאת היטב 
שוב ושוב. אינספור שיעורים מסר מורינו הרב 
צריך  כמה  ומסביר  הזאת,  על התורה  שליט“א 
לאהוב כל אות מהתפילה ולא לברוח מהתפילה, 
ולהתפלל כמה שיותר, כל מילה וכל אות. אצל 
הרב שליט“א רואים שכל תפילה אורכת זמן רב. 
וכדברי  בציבור הרב לא מאריך הרבה,  כי  ואם 
הרי  עקיבא,  רבי  על  ע“א  לא  בברכות  הגמרא 
בביתו  מתפלל  היה  כשהרב  הרב,  של  שבביתו 
תפילת שמונה עשרה של מנחה או ערבית של 
יום רגיל יכולה להיות ארבע חמש שעות, ואף 
ממשפחתו  מאחד  שמענו  הדברים  את  יותר. 
כלל  מורינו הרב שליט“א, שסיפר, שבדרך  של 
שחרית אצל הרב היתה אורכת לו כחמש שעות, 
ושמונה עשרה ”רק“ שעה, אבל במנחה ערבית 

הרב היה מאריך הרבה בשמונה עשרה.

הם  רבים  סיפורים  להגביל.  באנו  שלא  כמובן 
בתפילת  שליט“א  הרב  מורינו  של  עמידתו  על 

שמונה-עשרה, שמונה שעות ואף יותר...

שאל  אחד  כ“ה:  אות  ברזל  באבני“ה  ויעויין 
את מוהרנ“ת אם עדיף להתפלל במהירות כדי 
מוהרנ“ת  ענה  זרות.  מחשבות  לו  יהיה  שלא 
התפילה  כל  להתפלל  יכולין  במהירות  ואמר: 
במחשבה זרה אחת, אבל במתינות עכ“פ יפסקו 

המחשבות זרות כמה פעמים. 

שהולך  שמי  אומר  רבינו  בשדות.  *התבודדות 
כלום,  לו  יארע  שלא  הרי  בשדה  להתבודדות 
שולח  היה  קטן  ילד  לו  היה  רבינו שאם  ואמר 
אותו לשדה ללא חשש. עובדה זו פשוטה וידועה 
אצל מורינו הרב שליט“א שהלך להתבודדויות 
גם במקומות בהם נמצאים בעלי חיים מסוכנים 
מעז  לא  שאיש  וביערות  במדבריות  ממש. 
שליט“א  הרב  מורינו  ביום,  אף  שם  להסתובב 

נסע לשם להתבודדות אף בלילות.  

אבל הרב לא רק שהולך בעצמו, אלא גם שולח 
אנשים להתבודדות במקומות כמו מדבר יהודה 
ועוד. הרי רבינו אמר שאין צריך לפחד... כידוע 
גם כמה היו מנצלים את טוב ליבו של הרב, שכל 
מי שרצה לצאת לשדה ופחד לבד, שהיה מבקש 
ממורינו הרב שליט“א, שמיד ניאות לצאת עמו, 
כפי  שניה,  פעם  מהשדה  חזר  עתה  זה  אם  גם 

שהעידו רבים מאנ“ש מתקופת ב“ב. 

 
*את דברי רבינו רציתי שתהיו כחיות הנוהמי
ביער לילות שלמי
, מקיים ומנהיג מורינו הרב 
שליט“א הרבה שנים. הרב הוא זה שאמר את 

וכדו‘  אומן  על  מניעות  לו  שיש  שמי  המושג 
שיעשה על זה שש שעות התבודדות.

שכבר  רוזנטל,  נחמן  ר‘  הרה“ח  סיפר  ואכן 
בליל פורים השני להתקרבותו של מורינו הרב 
שליט“א לאורו של רבינו הקדוש, שהה בשדה 
קריאת המגילה  הלילה בהתבודדות, מאחר  כל 
ההתחלה.  רק  שזה  כמובן  אולם,  הבוקר.  עד 
השנים  במהלך  נוהג  היה  הרב שליט“א  מורינו 
הבאות לצאת לשדות למשך שבועות שלמים!! 
כפי העבודות של גדולי העובדים שהיו באומן, 
נחמן  רבי  בן  אברהם  רבי  הא-להים  איש  כמו 

זצ“ל שכך היה מנהגו, ועוד מגדולי העובדים. 

הרב  מורינו  מימן  שנים  עשרות  במשך  כידוע, 
שליט“א את ההסעות לשדות מישיבת ברסלב 
סיפר,  וייצהנדלר  יצחק  ר‘  הרה“ח  ברק.  בני 
עניין  את  שמיסד  זה  הוא  שליט“א  שהרב 
היציאה לשדות שכולם יצאו מידי לילה לשדה, 

והוציא על כך סכומי כסף אדירים. 

תניינא  (ליקו“מ  רבינו  שיחת  ידועה  *זמירות שבת. 
זמירות  על  הקפדתו  על  ועוד)  קנה  הר“ן  ושיחות  קד, 

שבת קודש. את ההקפדה של  הרב על זמירות 
נחלש)  כבר  זה  דבר  אחרים  (שבמקומות   
במלוא שבת 
זה  שליט“א  הרב  שאצל  כמובן  מכירים.  כולם 
הרבה יותר. הרב מוסיף עוד ועוד שירים. מלבד 
מה שאת השירים עצמם הרב יכול לשיר הרבה 
בליל  הפיוט  הרב,  אצל  קרובות  לעיתים  זמן. 
שבת ”ויהיו רחמיך מתגוללים“, אורך חצי שעה 

ויותר. כך גם השיר י-ה רבון עלם.

*ניגוני
. עניין הנגינה שרבינו מדבר ממנו בכמה 
תורות שהתפילות עולות רק ע“י תפילה, וכדברי 
רבינו בתורה מ“ב: ”וירא בצר להם בשמעו את 
רנתם“, הנה על ידי נגינה, נמתקין הדינין. כמו 
שכתוב בזהר הקדוש וירא בצר להם בשמעו את 
", הוא מפורסם אצל הרב שליט“א  וכו'  רנתם 
התפילות,  להעלות  דקדושה  בניגונים  שמרבה 
לעיתים שעות ארוכות. מפורסמים הם הניגונים 
זצ“ל  רבי שמואל שפירא  כמו  זקני אנ“ש,  של 
”צור  כמו  אחד  קטע  לעיתים  מנגנים  שהיו 

ישראל“ חצי שעה ואף יותר. 

*ע�ק התורה. רבינו הקדוש השתדל להוציא את 
אנשיו כמה שיותר מעסקי העולם הזה ולעסוק 

"בנסיעה הר‡˘ונה ˘רˆינו לנסוע ב˙˘כ"ז, היה כמעט 

וויזו˙ לכולם, רבי  ˘מו‡ל ‡מר ˘כ„‡י ל˜ח˙ ‡ווירון 

˘מו‡ל  רבי  ‡מר  כך  ה‡ווירון.  כל   ˙‡ ול˘לם  ˘לם, 

˘פיר‡ ב˙˘כ"ז. חבל ˘זה ל‡ כ˙וב בספר ˘לו, ‡בל 

‡ני היי˙י ‡ז. היה 2000 „ולר נסיעה, ‡ז הו‡ ‡מר: כל 

‡ח„ יוסיף עו„ 1000 „ולר ו˘ניסע בלי נ˘ים ב‡ווירון. 

ני˜ח ‡ווירון, נ˘לם ‡˙ כל המ˜ומו˙ הרי˜ים, ונוסיף 

עו„ 1000 „ולר... 
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רק בתורה (יעויין בכוכבי אור אנשי מוהר“ן באריכות). מלבד 
רבי  ועל  מוהרנ“ת  על  הידועים  הסיפורים  כל 
נפתלי שאמר לו רבינו שגם שעה בשבוע לעסוק 
מעשיות  עשרות  ידועים  עוד  הרבה,  זה  בעסק 
את  בפועל  מקיים  שליט“א  הרב  מורינו  בזה. 
הדברים כאשר הוא מוציא את תלמידיו מעסקי 
בתורה.  ולעסוק  ללמוד  שיותר  וכמה  העולם, 
מורינו  אל  המתקרבים  אצל  זאת  רואים  ואכן 

הרב שליט“א שמיד נהפכים ללומדי תורה.

הרב שליט“א הוא המעודד הגדול, גם לאנשים 
שהם בעלי עסקים וכדו‘ שחזרו בתשובה לעסוק 
ולא  ותפילה  תורה  של  האמיתית  בתכלית  רק 
להמשיך בעסקי החול, וכפי שהיו אנ“ש עושים 
מלאכה,  בעלי  בהם  שהיו  שאף  הדורות,  בכל 
מ“מ היו רבים רבים - עוד לפני עידן הכוללים – 
שעסקו רק בתורה, עד שהקימו רבי געציל ועוד 
אותם  להחזיק  מעמד  אנשי  חברת  את  באומן 

כלכלית.   

*לימוד בהבנה. ידועים דברי ראבר“נ בכוכבי אור 
שלימוד פשוט היינו ”להבין על כל פנים פשיטות 
מאמר הגמרא, כי בלי זה לא נקרא בשם לימוד 
כלל“ (כוכבי אור שו“ס י“ג). מורינו הרב שליט“א הוא 
זה שמעורר על כך ללא הרף שלימוד בלי הבנה 
הוא אנפין חשוכין כמבואר בדברי רבינו בתורה 
בכדי  להתאמץ  וחייבים  ק“א,  ובתורה  ע“ד 

להבין. פעם דבר זה לא היה פשוט בברסלב...  

מדבר  ס“ה)  (בנים  המידות  בספר  הבוקר.  *זמירות 
רבינו על מעלת השירות והתשבחות שאומרים 
תמיד  שליט“א  הרב  אצל  הבוקר.  אור  קודם 
בדביקות  הבוקר  בזמירות  מתחילה  התפילה 
ובערגה, כאשר הרב מוסיף עוד ועוד (אולי זה ע“פ 
דברי רבינו בתורה ס אות ג שצריך להאריך ימיו בתוספות קדושה).

בכל  ברסלב  חסידי  מנהג  ידוע   .
צדיקי *קברי 
הדורות להרבות בהשתטחות על קברי הצדיקים, 
ולא נרתעו מכל סכנה שתהיה, בפרט בקבר יוסף 
הצדיק, שהרה“ח ר‘ שמואל שפירא זצ“ל הקפיד 
לקברי  בנסיעתו  חודש  ראש  ערב  מידי  תמיד 
צדיקים להתחיל את המסע בקבר יוסף הצדיק. 
אצל  הקבועים  מהמקומות  היה  רחל  קבר  וכן 

אנ“ש, וכן קברי האבות שבחברון. 

את  שהציל  היחיד  הוא  שליט“א  הרב  מורינו 
כל  את  השנים  כל  וארגן  הללו,  המקומות 
לבו  לא שת  לקברי הצדיקים, כשהוא  הכניסות 
איימו  בהם  שונות  סכנות  אודות  על  לאיומים 
יש  אחד  כל  שלא  כמובן  ואמנם  הנכנסים.  על 
ולא  הרב,  מורינו  של  כמו  רחבות  כתפיים  לו 
לכזה  לתת  היה  יכול  שליט“א  הרב  שרק  פלא 
של  מקומות  לכמה  הדרכים  כיום  לקרות.  דבר 
הקדושה פתוחים רק בזכות מורינו הרב שליט“א 
ומאמציו בעניין. בתקופות בהם היה חשש ממשי 
הרבה  תימנע,  בחברון  האבות  לקברי  שהגישה 
מורינו הרב שליט“א לנסוע למקום, עד שהאיום 

בס“ד הוסר.

הרב  שסיפר  מה  את  לציין  כדאי  ענין  בנותן 
יהודים  נסעו  לא  גליס, שבשנת תשכ“ז  ישראל 

מהמלחמה  באוויר  שהיה  המתח  עקב  למירון 
הצפויה. האדמו“ר ר‘ מרדכי מזוויהל אירגן בכל 
זאת אוטובוס מחסידיו ונסעו למירון. אולם מה 
ברסלב  שחסידי  לגלות  הפתעתם  הייתה  רבה 
כמה  כבר  למירון  בהגיעם  אותם  הקדימו  כבר 

ימים קודם... 

בשנים שלפני כן גם במירון היה פחד מהערבים. 
סיפורים שלמים יש מחבורת העובדים, כיצד היו 
משיגים מזון, כאשר לעיתים היו צריכים מישהו 
שירד לכפר הערבי לקנות, אולם זה לא מנע מהם 

להגיע למירון.

את  להזכיר  שלא  אפשר  אי  זה  בנושא   .*חברו
עצרות הענק שאורגנו ע“פ הוראת מורינו הרב 
קברי  על  חברון  בעיר  כשנתיים  לפני  שליט“א 
האבות. אנשי הישוב היהודי באזור חברון אמרו, 
שהם לא זוכרים כאלו מעמדים גם לא באמצע 
[ובעצרת אחת הגיע  היום, כאשר אלפי אנשים 
סכום המתפללים לכחמש עשרה אלף איש, עד 
שהמשטרה לא ִאפשרה להוציא עוד אוטובוסים] 
עד  הלילה  מחצות  שנמשכה  בעצרת  מתפללים 

במקום.  המונית  שחרית  תפילת  כולל  הבוקר, 
מעניין האם יש מישהו שמסוגל לארגן עצרת כזו, 
כל כך הרבה שעות, ובשעות של אמצע הלילה, 
מפחדים  אנשים  אליו  מקום   – בחברון  ולא 
להגיע!? אבל אצל מורינו הרב שליט“א שלמד 
מרבינו הקדוש וגם מיישם בפועל ש“אין עולם. 
יש רק השם“, אין כל פלא על דברים מעין אלו.

ישראל  ”בארץ  ראבר“נ:  אמר  המערבי.  *כותל 
הרי נמצא הכותל המערבי, ששם שורה השכינה, 
והצדיקים הם אנפי שכינתא כמובא בזוהר (ח“ב 
הצדיקים  וכל  רבינו  הרי  אם-כן,  רכ.),  ח“ג  קסג: 

שוב  שנפתח  מאז  תפח).  ג  (שיש“ק  שם“  נמצאים 
אנ“ש  הרבו  תשכ“ז,  בשנת  המערבי  הכותל 
רבי  ביומו. מורינו  יום  מידי  לפקוד את המקום 
יום  כמעט  הפסיד  לא  זצ“ל  בנדר  יצחק  לוי 
התפילה  לאחר  יום  מידי  יוצא  כשהוא  בכותל, 
בשול לכותל המערבי ועורך שם התבודדות. על 
שלא  מסופר  זצ“ל  שפירא  שמואל  רבי  החסיד 
שאר  גם  וכך  בכותל,  בחצות  לילה  מפסיד  היה 

חבורת העובדים (ראה בספר השרף).

ר' לוי יצחק בעצירה במפגש ציפורה שבכביש הבקעה בדרכו למירו

נכנ� למכונית מאחריו ר' יהושע בער
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בכותל  שיח  להרבות  אנ“ש  של  מנהגם  על 
בשנים שלפני הקמת המדינה ראה בספרו של 
השרף רבי שמואל הורביץ זצ“ל – ימי שמואל. 
שכאשר  עד  ברסלב,  את  מסמל  זה  היה  כ“כ 
לעשות  ניסה  הורביץ  שמואל  ר‘  של  חותנו 
את  להחזיר  יסכים  שעל-ידם  תנאים  כמה  לו 
היה  התנאים  אחד  רעייתו,  לבין  בינו  השלום 
שלא ילך לכותל המערבי (ראה ימי שמואל ח“ב פרק 

קכ“ב). 

שלא  כאלו  ישנם  בימינו  התמיהה,  למרבה 
מתנגדים  אף  אלא  לכותל,  הולכים  שאינם  די 
דבר  ’קנאות‘,  מטעמי  לכותל  להליכה  בפועל 
הקנאים  אף  אנ“ש,  כלל  מנהג  את  הסותר 

שבהם.

על,  הוקם  הגבר  הוא  שליט“א  הרב  מורינו 
לפנים  דווקא  הקדושה  ישיבתו  את  שבנה 
המקדש,  מקום  מול  העתיקה,  העיר  מחומות 
הישיבה  לתלמידי  משמש  המערבי  והכותל 
כביתם השני. בשעות היום או בשעות הקטנות 
חצות  כולל  אברכי  מגיעים  עת  הלילה,  של 
הוא  ראשון  שדבר  הרי  הקדושה,  שבישיבתנו 
אנ“ש  מקדשנו.  בית  שריד  מול  שיח  שפיכת 
של  העניין  עקב  הקטן,  לכותל  ללכת  מרבים 
שמירת העיניים, כאשר לעיתים קרובות רחבת 

הכותל מלאה, אבל את הכותל לא עוזבים. 

לאומן  הנסיעה  עניין  את  הקדוש.  רבינו   *ציו
אירגן  מורינו הרב שליט“א  להזכיר.  צורך  אין 
נסיעות לעשרות עשרות בברסלב שזכו להגיע 
לאומן בשנות מסך הברזל אך ורק בזכות מורינו 
על  קיבל  שהרב  אומר  זה  אין  שליט“א.  הרב 
כך כבוד מלכים, ההיפך הוא הנכון... אבל הרב 
שליט“א – ע“פ הדרכתו של מורינו הרה“צ רבי 
לוי יצחק בנדר זצוק“ל, שסמך רק על הרב – 
המשיך ללא חת. היו מחשובי אנ“ש שלא רצו 
לנסוע אלא אם כן הרב שליט“א הוא האחראי 
צ‘צ‘יק  שמואל  ר‘  הרה“ח  כמו  הנסיעה,  על 

זצ“ל והרה“ח ר‘ נחמן קנלסקי זצ“ל ועוד.

את האמונה הזו שהנסיעות הללו הם מפילים 
את השלטון שברוסיה, ביטא לא אחת מורינו 
הרב שליט“א באותן נסיעות באומרו: אילו היו 
להם  עושים  אנחנו  מה  הקומוניסטים  יודעים 
אותנו עם  היו מגרשים  בנסיעות הללו – הם 
אכן  הנסיעות  דבר  של  בסופו  אבל  מקלות... 
הפילו את השלטון הרוסי, ושערי הציון הקדוש 
זכו  שכבר  יהודים  אלפי  מאות  בפני  נפתחו 

להגיע לרבינו הקדוש.

ואכן התבטאו כמה מגדולי אנ“ש בפירוש על 
את  שפתח  זה  שהוא  שליט“א  הרב  מורינו 
שערי אומן לרווחה, ובזכותו זוכים כל ישראל 
שהתבטאו  כפי  הקדוש,  הציון  על  להתפלל 
ר‘  הרה“צ  זצ“ל,  שפירא  שמואל  רבי  הרה“צ 
שמואל  ר‘  הרה“ח  זצ“ל,  חשין  זאב  בנימין 
צ‘צ‘יק זצ“ל, ובפרט הרה“ח ר‘ מיכל דורפמן 
זצ“ל, שמי כמוהו שעבר עשרות שנים בתופת 

היא,  מה  הדרך  פתיחת  שידע  הקומוניסטית, 
וזכותו של מי הניעה את פתיחת הדרך.

כמובן שאין ספק שהתפילות האינסופיות של 
וכפי  הרבה,  פעלו  השערים  פתיחת  על  אנ“ש 
לומר תמיד שכל  הרב שליט“א  מורינו  שנוהג 
התפילות  בזכות  רק  זה  באומן  כאן  מה שאנו 
ועוד,  שפירא  שמואל  כרבי  אנ“ש  צדיקי  של 
יממות  מלבד  שליט“א,  הרב  מורינו  אבל 
הנסיעות  על  תפילות  של  כפשוטו  שלמות 
חודשים  ומלבד  השערים,  פתיחת  ועל  לאומן 
ושנים של תפילות אינסופיות, עוד עשה מעשה 

ולא חת משום דבר שבעולם.

בעניין  שליט“א  הרב  מורינו  של  המיוחדות 
אינה רק בעצם נסיעותיו, אלא בזה שדאג לעוד 
שמורים  עדיין  להגיע.  שיוכלו  אנשים  עשרות 
הרב  בהם  מהשיחות  הקלטות  אנ“ש  אצל 
 משכנע את הרימ“ש לנסוע לאומן. ”כל העניי
בדבריו  הרב  שם  נשמע   ,“הציו זה  הרב‘ה  של 
גם  פעולתם.  את  שפעלו  שאכן  הקדושים, 
הרה“ח ר‘ מוטל יגלניק ז“ל זכה להגיע לאומן 

בזכות ובאמצעות מורינו הרב שליט“א. 

שיחתו  את  לציין  יש   זה  בנושא  *פ�פורט. 
הדר�  כל  היתה  ”אילו  מוהרנ“ת:  של  הקדושה 

ידי  על   גוח הייתי  מחודדות,  בחרבות  זרועה 
פ�פורט  בלי  אבל   ,לציו להגיע  בכדי  ורגלי 
לקבל   
המאמצי כל  את  עושה  הייתי  אלא  לא, 
וקשרים  היות  תרסו).  א  קדש  שרפי  (שיח  פ�פורט“ 
לא  המועצות  לברית  ישראל  בין  דיפלומטיים 
באה  לא  ישראלי  בדרכון  ונסיעה  קיימים,  היו 
תעשייה  פתח  שליט“א  הרב  מורינו  בחשבון, 
ושיפוצם,  עיבודם  דרכונים,  השגת  של  שלמה 
בכדי שיהיו ראויים לשמש את אנ“ש לנסיעות 
כל  את  לעשות  מוהרנ“ת:  וכדברי  לאומן, 

המאמצים להשגת פספורט.

 .“
ני�י שיהיו   תאמי  ,
וילדי תינוקות   
*“ע
על  שליט“א  הרב  מורינו  של  השיר  [מתוך 
הנסיעה לאומן]. ידועה היא אמרתו של מורינו 
כך  על  ברדיטשובר,  ברוך  ר‘  ראבר“נ להחסיד 
ששנה אחת לא הביא את בנו רבי יוחנן לקיבוץ 
באומן, עקב כך שהיה בנו עריק מהצבא הרוסי 
ואמר  נענה ראבר“נ  בנו בדרך.  ופחד שייתפס 
 
לו: ”חבל! הרי א
 היית מביא אותו היית מקיי
דבר נשגב כזה כהעקדה שעקד אברה
 את יצחק 
שליט“א  הרב  מורינו  אצל  תצא).  ג  (שיש“ק  בנו“ 
הדברים הם פשוטים שצריכים לקחת את כל 
הילדים לאומן, וכפי שנוהגים בפועל תלמידיו. 
קל-וחומר בזמן שאין סכנה. רבינו הקדוש הרי 

בריקוד ע
 הרה''ח ר' שמואל הורווי� זצוק''ל

במ�ירת שיעור לאנ''ש
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התבטא לתלמידו הקדוש רבי יודל על כך שלא 
לנסיעה  ישעיה שלום  רבי  בנו  הביא אתו את 
לראש השנה: ”ענייני הוא פלא; האבא נו�ע אלי, 
רוצה  כשבנו   א	-על-פי-כ בי.   שמאמי הרי 

לנ�וע אלי, אי הוא חפ� לקחתו“...      

היו  אנ“ש  שאצל  הריקודים  עניין   .
*ריקודי
כל  ועל  הלילה,  כל  לעיתים  ריקודים  עושים 
ב‘ימי  הרבה  שמבואר  כפי  רבות,  שעות  פנים 
מלפני  אנ“ש  שרידי  העידו  גם  וכך  שמואל‘, 
שבעים שנה ויותר. אצל מורינו הרב שליט“א 
יש  ביומו  יום  מידי  כפשוטם.  הם  הדברים 
כך  ארוכה.  שעה  משך  התפילה  אחר  ריקודים 
גם בערב. בישיבתנו הקדושה שבעיר העתיקה 
מידי  ריקודים  שליט“א  הרב  מורינו  הנהיג  
יום בצהריים, וכך הדבר נמשך עד היום ב“ה. 
מידי  שעה  רבעי  כשלושת  הנמשכים  ריקודים 

יום. (עיין אבני“ה ברזל אות כ“ט).

בימים  רגילים,  ימים  על  רק  הוא  האמור  כל 
או  הקדוש,  רבינו   הילולת  כמו  מיוחדים 
כל  הם  שהריקודים  הרי  שניות,  בהקפות 
מרובות  שעות  עוד  נמשכים  ולעיתים  הלילה. 
לתוך היום. וכך בהרבה הזדמנויות. בימי חנוכה 
לעשות  שליט“א  הרב  מורינו  הורה  אשתקד, 
הלילה.  כל  למשך  בלילה  לילה  מידי  ריקודים 
ימי הפורים שאחריו, כאשר  גם בשלושת  וכך 
בליל תענית אסתר בליל פורים דפרזים ובליל 
פורים דמוקפין, לא פסקו הריקודים כל הלילה.

בעניין זה ראוי לציין את דברי ראבר“נ (שיש“ק 
מידת  מחמת  להיות  צריך  שהריקוד  תעא)  ג 

ההתחזקות.  מידת  מחמת  רק  ולא  השמחה, 
דבר זה ניתן לראות היטב בריקודים הקדושים 

שבישיבתנו.

אצל  הכללי  התיקון  חשיבות  הכללי.   *תיקו
אח  לה  שאין  דומה  שליט“א,  הרב  מורינו 
יום  מידי  ורע. אנשי הצדיק שליט“א אומרים 
לישועה  זה  פעם  הכללי,  תיקון  פעמים  כמה 
או  שליט“א,  הרב  מורינו  להצלחת  ופעם  כזו 
של  התפילה  מעמדי  ישראל.  כלל  להצלחת 
פעמים  כמה  מאמירת  בעיקר  מורכבים  אנ“ש 
אחד  ובהתעוררות.  בציבור  הכללי  תיקון 
מאנ“ש הי“ו ציין, שכאשר היתה עצרת תפילה 
שהיו,  אסונות  עקב  כשנתיים  לפני  בברסלב 
ניגש הוא אל הרב... שעבר לפני התיבה ושאל 
אותו: למה בעצרות תפילה לא אומרים תיקוני 
של  נחלתם  הוא  הכללי  תיקון  האם  הכללי? 

”שובו בנים“?...

אפריימל  ר‘  שהחסיד  מובא  שסט)  (ה  בשיש“ק 
אמר, שמי שאומר תיקון הכללי הוא כבר נקרא 
הרב  מורינו  הפיץ  כמה  וידוע  לרבינו.  מקורב 
שליט“א את עניין התיקון הכללי לכלל ישראל 
אנשים  ראו  זה  ובזכות  הפיגועים,  שהיו  בזמן 

ניסים גלויים.

*תיקו רחל בשנת שמיטה. רלוי“צ הורה שאף 
והן  רחל  תיקון  הן  לומר  יש  השמיטה  בשנת 

תיקון לאה, אף שברש“ש מבואר אחרת. כך גם 
מנהיג ומפרסם מורינו הרב שליט“א, ואף נתן 

טעם לדבר ואכמ“ל.

מעשה נאה מספר הרה“ח ר‘ נתן רובינשטיין, 
שפעם שאל את רלוי“צ האם לומר תיקון רחל 
בשמיטה בארץ ישראל (הנדון הוא רק על א“י, בחו“ל 
אמרו!“.  ”באומן   : רלוי“צ  לו  ענה  אומרים).  כן 

מעשר!?  בלי  אכלו  גם  באומן  נתן:  ר‘  שאל 
רלוי“צ נהנה מאוד מההברקה, אולם לא שינה 
רחל  תיקון  בארץ  גם  לומר  שיש  דעתו,  את 

בשמיטה. 

(ד  בשיש“ק  מובא  לזולת.  דעה  לחוות  *בעניין 
לחוות  לבלי  מאוד  מקפידים  אנ“ש  היו  קסז): 

לשואל שום דעה בהחלטיות, וכו‘ ע“ש. שמובן 
אבל  הבחירה.  את  מהאדם  לשלול  לא  עניינו 

ודאי שצריך לעזור לאדם בעניין עצות כשנצרך. 
אצל  סיפורים  עשרות  ימצא  שהמעיין  וכפי 
גם  ראה  וכך  לשואלים.  דעתם  שחיוו  אנ“ש 
למורינו  דרך  תמימי  בספר  מקומות  בהרבה 
שלפעמים  אף  לשואליו,  עצות  שנתן  רלוי“צ, 
גם כתב שצריך לקבל את העצות ע“י התפילה 
את  להאיר  היא  שהנקודה  כנ“ל,  והוא  וכדו‘. 
אותו,  ולכוון  לו  לסייע  ולנסות  השואל  עיני 

אבל לא לשלול לו את הבחירה

שגם  רבינו,  אצל  כבר  היתה  זו  דרך  ולמעשה 
כאשר היה אומר למישהו דעה, אם ניסה הלה 
להתעקש מיד התבטל אליו רבינו, כידוע כמה 
מובאת  תקל)  (ג  ובשיש“ק  בזה.  מעשיות  וכמה 
רבינו  שנהג  זה  ”מנהג  ראבר“נ:  של  שיחתו 
לבלי לצוות לאנ“ש בדווקא לעשות כך או כך, 
כמבואר כמה פעמים בספרי רבינו, נהג כן למען 
כוח הבחירה של השואל“. אף שרבינו בוודאי 
לקיים  רצה  לא  השואל  שאם  רק  עצות,  נתן 
או שניסה שוב ושוב אזי רבינו נתן לו לעשות 
כבחירתו. וכך היה מנהג אנ“ש אחריו. ואכן כך 
רואים אצל מורינו הרב שליט“א, שמרבה לתת 
בדרך  רק  הוא  רוב  ע“פ  אבל  והדרכות;  עצות 

הצעה ולא כחובה גמורה. 

נוסחאות
מתערב  לא  שהוא  אמר  הקדוש  רבינו  אמנם 

בנוסחאות התפילה, ואין זה עניין של חסידות, 
המסורת  המשך  של  עניין  יש  מ“מ  אולם 
את  שממשיכים  בזה  הקודמים  לדורות  וקשר 
לשנות.  סיבה  כשאין   – והמנהגים  הנוסחאות 
שנהגו  מנהגים  על  הקפיד  זצ“ל  רלוי“צ  ולכן 

אנ“ש.

מובא  קמח)  (ד  קדש  שרפי  בשיח  הוא.  *ברי� 
שאנ“ש באומן היו עונים בקדיש אחר אמירת 
ולא  הוא,  בריך   – הוא  בריך  דקודשא  שמיה 
אמן. כך גם הנהיג מורינו הרב שליט“א בישיבה 
הקדושה שובו בנים. הרה“ח ר‘ אביתר עוזרי 
שאל את רלוי“צ זצ“ל, כיצד עליו לנהוג כאשר 
אמן.  עונים  כולם  בו  ב‘שול‘,  מתפלל  הוא 
הכנסת  בית  זה  וכאן  לו, שהיות  רלוי“צ אמר 
של רבינו, הרי שצריך לענות ’בריך הוא‘, ואף 
יענה  כן  הוא  מ“מ  כך,  אומר  אינו  הקהל  אם 

’בריך הוא‘.

כפי  בציירי,  יתגדל  לומר  אנ“ש  נהגו  *באומן 
שהנהיג מורינו הרב שליט“א. כיום כבר נוהגים 

כך בהרבה קהילות ברסלב.

*“נהגו אנ“ש לומר בראש חודש אחר התפילה 
כפי  קצה).  ד  (שיש“ק   ” זמירות‘  ’אנעים  הפזמון 

שנוהג מורינו הרב שליט“א.

*“היו נוהגים באומן וכן בכל אוקראינה, לומר 
בכל יום לאחר התפילה את הפיוט ’אדון עולם‘ 
שנוהג  כפי  קצז).  ד   (שיש“ק  בפוסקים“  וכמובא 

מורינו הרב שליט“א.

הרב  מורינו  נוסחאות שהנהיג  כן הרבה  *כמו 
כמו  באומן,  אנ“ש  נוסח  ע“פ  הם  שליט“א 
בברכת ולמלשינים ”וכל הרשעה כרגע תאבד“. 
עלינו“.  ורחם  חוס  קולנו  שמע  הרחמן  ”אב 
”רפואה  בסגול.  ולא  בקמץ  הָגשם“  ”מוריד 

שלמה לכל מכותינו“ (שיש“ק ד קנ ועוד).

חוטי  בעניין  שליט“א  הרב  מורינו  *מנהג 
שמונה,  מתוך  חוטים  שני  עם  ללכת  התכלת 
כשיטת הראב“ד, הוא ע“פ מנהגו של ראבר“נ, 
ככל  בברסלב,  התכלת  למנהג  הבסיס  שהוא 
אליו  שנמסרה  סתרים  המגילת  ע“פ  הנראה 

מרבינו (עיין שיש“ק ג תקנ“ט).

מורינו הרב שליט''א ור' לוי יצחק
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אחד  מאת  איגרת  וקיבלנו  זכינו,  הדברים  כתיבת  במהלך 
להסתופף  זכה  שעוד  שליט“א,  הרב  מורינו  תלמידי  מוותיקי 
ועוד  עוד  בפנינו  פרס  ובה  רלוי“צ,  מורינו  של  בצילו  רבות 
מנחיל  מאת  שקיבלה  כפי  שליט“א  הרב  מורינו  של  ממשנתו 
נמנע  ובכדי שלא  זצ“ל,  בנדר  הרב  מורינו  המסורת האמיתית 
טוב מבעליו נביא בפני הקוראים את הדברים בלשונו המחכימה.

א. קימת חצות. ידוע כמה הרבה מורינו רלוי“צ לעורר על קימת 
חצות, ואין מי שמחדיר את עניין ”הניעור בלילה“ כמו מורינו 
הרב שליט“א. וכל המושג ”כולל חצות“, שפשט היום אף בין 
חוגים נוספים מחוץ לברסלב, התחיל בישיבת שובו בנים עוד 
בהיותה בבני ברק, כאשר סדרי הישיבה התחילו בחצות הלילה.

ב. הלבוש החרדי והח�ידי. אצל רבים מהבעלי תשובה היקרים 
שליט“א  הרב  מורינו  אבל  הלבוש,  עניין  חשיבות  נקלט  לא 
עמד על כך והחדיר את העניין (כמבואר בליקו“ה הלכות חוקות העכו“ם), 
ומכוחו רוב רובם של בעלי התשובה שיחיו הנמנים על חסידי 

ברסלב הולכים בלבוש חרדי וחסידי.

שהיות  תקלט),  ג  (שיש“ק  ראבר“נ  דברי  ידועים  בריאות.  מאכלי  ג. 
כן  על  ולרפואות,  לרופאים  מלהזדקק  להימנע  הזהיר  ורבינו 
 , המבריאים  המאכלים  באכילת  להיזהר  עלינו  כפולה  חובה 
להימנע  ניתן  זה  ע“י  רק  אשר  מזיקים,  ממאכלים  ובהימנעות 
הרב  מורינו  שרק  כמדומה,  לרופאים.  והזדקקות  ממחלות 
שליט“א הוא היחיד מבין המשפיעים המעורר ומדבר על עניין 

זה, אשר רב עניינו, וכידוע שפיקוח נפש דוחה רוב המצוות.

ד. שלו
 בית. מורינו הרב שליט“א סיפר שעד מלחמת העולם 
הראשונה היה ידוע בכל אוקראינה שאין כמו השלום בית של 
ברסלב, והיו כאלו שדאגו להשיא את בתם רק לחסיד ברסלב, 
מאז מלחמת  בכל מצב1. אמנם  בתם  יכבדו את  ביודעם שהם 
את  ששינו  חדשים  מקורבים  הגיעו  והלאה  הראשונה  העולם 
האווירה והרסו את המוסכמות, וכך המצב הלך והתדרדר, עד 
שמורינו הרב שליט“א חזר להחדיר באנ“ש את גודל חשיבות 

שלום הבית.

ה. לא תגודדו. מורינו רלוי“צ זצ“ל הורה למורינו הרב שליט“א 
כמנהגי  ינהג  ברסלב  חסידי  לקהילת  המצטרף  שכל  שרצוי 
אשכנז, היות ודין של ”לא תתגודדו“ חמור מדין ”אל תטוש“. 
וכן מנהיג מורינו הרב שליט“א (אלא שאמר שאינו חובה גמורה, ומי שקשה 

לו יכול להמשיך במנהגי ספרד).

ו. לימוד תורה לנשי
. מורינו רלוי“צ זצ“ל הורה למורינו הרב 
לנשים  שיעורים  תמסור  תליט“א  הרבנית  שאשתו  שליט“א 
את  לעשות  הקדוש  רבינו  וכהוראת  מוהר“ן,  ליקוטי  בספר 
נשותינו חסידֹות (אמנם מפני מחאת הקנאים, הסתיר רלוי“צ זצ“ל הוראה זו). 

ז. אחדות בי אנ“ש. ראבר“נ זצ“ל אמר שא“א לתאר מה היינו 
מקבלים מרבינו אילו היה בינינו אחדות, ומורינו רלוי“צ היה 
מעורר ע“ז תמיד. ומי כמו מורינו הרב שליט“א שהשתדל תמיד 
ניצים בכמה  (וגם השכין שלום בין  להיות באחדות עם כל פלגי אנ“ש2 
הזדמנויות ואכמ“ל), בניגוד לאחרים שתמכו בפירודים ואין להאריך 

בעניינים אלו.

1  על רבי שמואל שפירא מסופר שהורה לאחד מאנ“ש לא‘ שלא היה בביתו שלום בית: 

בחיידר אצל רבינו לומדים, שצריך להוריד את הראש בפני האשה.

2  גם עם מי שהתנכלו אליו

אבל  יודעים,  רבים  לא  ישראל.  אר�   צביו על  המלחמה  ח. 
רבי לוי יצחק בנדר זצ“ל, ועמו הרה“ח רבי אליהו חיים רוזין 
ספקטור  אלחנן  רבי  והגה“ח  זצ“ל,  ראבר“נ  מתלמידי  זצ“ל 
זצ“ל, חתמו בזמנו על קול קורא להליכה לבחירות3 (כרוז שהתפרסם 
בעיתון המודיע). זו היתה דעתם ורצונם, שחובה על כל אחד לקחת 

חלק בשמירה על קדושת הארץ ע“י השתתפות בבחירות; ורק 
הרב  מורינו  העניין.  נשתכח  אנ“ש  שבין  הקנאים  בהשפעת 
ללכת  פעמים  כמה  בעבר  הורה  איש,  מפני  שליט“א שלא חת 
לבחירות, בפרט כאשר המצב היה גורלי ותלוי מאוד בתוצאות 

הבחירות.

ט. ירושלי
. רוב אנ“ש בכל הדורות שזכו לעלות לארץ ישראל 
מורינו  כמו  ואין  הקודש.  עיר  בירושלים  דווקא  לגור  השתדלו 
הרב שליט“א המעודד ומחזק עניין זה למרות כל הקשיים ויוקר 
לגור  צריך  ברסלב  חסיד  בפירוש:  אמר  ורלוי“צ  הדירה.  שכר 

בירושלים (הרה“ח ר‘ אביתר עוזרי).

אוהב  לא  שהוא  הקדוש  רבינו  אמרת  ידועה  קטנה.  עיירה  י. 
לרפיון  מביאה  ה‘,  עבודת  של  החזקה  האווירה  חסרון  (כי  קטנה  בעיר  חסיד 
ותרדמה). מורינו רלוי“צ התנגד מאוד בזמנו למעבר אנ“ש מבני 

ברק לעמנואל בתחילת היווסדה, ומורינו הרב שליט“א ממשיך 
מגורי  ומארגנים  המעודדים  לאחרים  (בניגוד  זה  חשוב  בעניין  גם  בדרכו 

קבוצות מאנ“ש בכל מיני מקומות נידחים ומבודדים).

יא. ליקוטי הלכות. ראבר“נ כותב בשם אביו רבי נחמן מטולטשין 
בספרי  הלימוד  עיקר  להיות  צריך  שבימינו  אור),  כוכבי  (בהקדמת 

את  הוא שהחדיר  שליט“א  הרב  מורינו  ורק  דווקא,  מוהרנ“ת 
מרכזיות הספר ליקוטי הלכות בתוך אנ“ש, ואת כל שיעוריו היה 
ִעסקם  שעיקר  לאחרים  בניגוד  הלכות,  מליקוטי  בעיקר  מוסר 

היה בליקוטי מוהר“ן.

יב. שמונה עשרה. מורינו רלוי“צ התנגד למחאות כפיים באמצע 
בציבור),  מתפלל  כשאדם  (עכ“פ  קולניות  למחאות  וכן  עשרה  שמונה 
של  לליצנות  לעיתים  נהפך  הדבר  לאחרים  ההפרעה  שמלבד 
תחרות מחאות כפיים ואנחות. ורק מורינו הרב שליט“א הוא 
אשר החדיר את ההימנעות מכך בקרב תלמידיו [כפי שייווכח כל 

הנוכח בתפילות שמונה עשרה בין תלמידי מורינו הרב]. 

יג. מחאת כפי
 בראש השנה. מורינו הרב שליט“א הוא כנראה 
3  א. ה. וכפי שנהגו למעשה גדולי אנ“ש ר‘ אברהם שטרנהארץ, ר‘ שמואל הורביץ, ר‘ 

גדליה קעניג, ר‘ נתן צבי קעניג, ר‘ משה בורשטיין, ועוד רבים.

מו�ר שיעור בשול
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אחד  מאת  איגרת  וקיבלנו  זכינו,  הדברים  כתיבת  במהלך 
להסתופף  זכה  שעוד  שליט“א,  הרב  מורינו  תלמידי  מוותיקי 
ועוד  עוד  בפנינו  פרס  ובה  רלוי“צ,  מורינו  של  בצילו  רבות 
מנחיל  מאת  שקיבלה  כפי  שליט“א  הרב  מורינו  של  ממשנתו 
נמנע  ובכדי שלא  זצ“ל,  בנדר  הרב  מורינו  המסורת האמיתית 
טוב מבעליו נביא בפני הקוראים את הדברים בלשונו המחכימה.

א. קימת חצות. ידוע כמה הרבה מורינו רלוי“צ לעורר על קימת 
חצות, ואין מי שמחדיר את עניין ”הניעור בלילה“ כמו מורינו 
הרב שליט“א. וכל המושג ”כולל חצות“, שפשט היום אף בין 
חוגים נוספים מחוץ לברסלב, התחיל בישיבת שובו בנים עוד 
בהיותה בבני ברק, כאשר סדרי הישיבה התחילו בחצות הלילה.

ב. הלבוש החרדי והח�ידי. אצל רבים מהבעלי תשובה היקרים 
שליט“א  הרב  מורינו  אבל  הלבוש,  עניין  חשיבות  נקלט  לא 
עמד על כך והחדיר את העניין (כמבואר בליקו“ה הלכות חוקות העכו“ם), 
ומכוחו רוב רובם של בעלי התשובה שיחיו הנמנים על חסידי 

ברסלב הולכים בלבוש חרדי וחסידי.

שהיות  תקלט),  ג  (שיש“ק  ראבר“נ  דברי  ידועים  בריאות.  מאכלי  ג. 
כן  על  ולרפואות,  לרופאים  מלהזדקק  להימנע  הזהיר  ורבינו 
 , המבריאים  המאכלים  באכילת  להיזהר  עלינו  כפולה  חובה 
להימנע  ניתן  זה  ע“י  רק  אשר  מזיקים,  ממאכלים  ובהימנעות 
הרב  מורינו  שרק  כמדומה,  לרופאים.  והזדקקות  ממחלות 
שליט“א הוא היחיד מבין המשפיעים המעורר ומדבר על עניין 

זה, אשר רב עניינו, וכידוע שפיקוח נפש דוחה רוב המצוות.

ד. שלו
 בית. מורינו הרב שליט“א סיפר שעד מלחמת העולם 
הראשונה היה ידוע בכל אוקראינה שאין כמו השלום בית של 
ברסלב, והיו כאלו שדאגו להשיא את בתם רק לחסיד ברסלב, 
מאז מלחמת  בכל מצב1. אמנם  בתם  יכבדו את  ביודעם שהם 
את  ששינו  חדשים  מקורבים  הגיעו  והלאה  הראשונה  העולם 
האווירה והרסו את המוסכמות, וכך המצב הלך והתדרדר, עד 
שמורינו הרב שליט“א חזר להחדיר באנ“ש את גודל חשיבות 

שלום הבית.

ה. לא תגודדו. מורינו רלוי“צ זצ“ל הורה למורינו הרב שליט“א 
כמנהגי  ינהג  ברסלב  חסידי  לקהילת  המצטרף  שכל  שרצוי 
אשכנז, היות ודין של ”לא תתגודדו“ חמור מדין ”אל תטוש“. 
וכן מנהיג מורינו הרב שליט“א (אלא שאמר שאינו חובה גמורה, ומי שקשה 

לו יכול להמשיך במנהגי ספרד).

ו. לימוד תורה לנשי
. מורינו רלוי“צ זצ“ל הורה למורינו הרב 
לנשים  שיעורים  תמסור  תליט“א  הרבנית  שאשתו  שליט“א 
את  לעשות  הקדוש  רבינו  וכהוראת  מוהר“ן,  ליקוטי  בספר 
נשותינו חסידֹות (אמנם מפני מחאת הקנאים, הסתיר רלוי“צ זצ“ל הוראה זו). 

ז. אחדות בי אנ“ש. ראבר“נ זצ“ל אמר שא“א לתאר מה היינו 
מקבלים מרבינו אילו היה בינינו אחדות, ומורינו רלוי“צ היה 
מעורר ע“ז תמיד. ומי כמו מורינו הרב שליט“א שהשתדל תמיד 
ניצים בכמה  (וגם השכין שלום בין  להיות באחדות עם כל פלגי אנ“ש2 
הזדמנויות ואכמ“ל), בניגוד לאחרים שתמכו בפירודים ואין להאריך 

בעניינים אלו.

1  על רבי שמואל שפירא מסופר שהורה לאחד מאנ“ש לא‘ שלא היה בביתו שלום בית: 

בחיידר אצל רבינו לומדים, שצריך להוריד את הראש בפני האשה.

2  גם עם מי שהתנכלו אליו

אבל  יודעים,  רבים  לא  ישראל.  אר�   צביו על  המלחמה  ח. 
רבי לוי יצחק בנדר זצ“ל, ועמו הרה“ח רבי אליהו חיים רוזין 
ספקטור  אלחנן  רבי  והגה“ח  זצ“ל,  ראבר“נ  מתלמידי  זצ“ל 
זצ“ל, חתמו בזמנו על קול קורא להליכה לבחירות3 (כרוז שהתפרסם 
בעיתון המודיע). זו היתה דעתם ורצונם, שחובה על כל אחד לקחת 

חלק בשמירה על קדושת הארץ ע“י השתתפות בבחירות; ורק 
הרב  מורינו  העניין.  נשתכח  אנ“ש  שבין  הקנאים  בהשפעת 
ללכת  פעמים  כמה  בעבר  הורה  איש,  מפני  שליט“א שלא חת 
לבחירות, בפרט כאשר המצב היה גורלי ותלוי מאוד בתוצאות 

הבחירות.

ט. ירושלי
. רוב אנ“ש בכל הדורות שזכו לעלות לארץ ישראל 
מורינו  כמו  ואין  הקודש.  עיר  בירושלים  דווקא  לגור  השתדלו 
הרב שליט“א המעודד ומחזק עניין זה למרות כל הקשיים ויוקר 
לגור  צריך  ברסלב  חסיד  בפירוש:  אמר  ורלוי“צ  הדירה.  שכר 

בירושלים (הרה“ח ר‘ אביתר עוזרי).

אוהב  לא  שהוא  הקדוש  רבינו  אמרת  ידועה  קטנה.  עיירה  י. 
לרפיון  מביאה  ה‘,  עבודת  של  החזקה  האווירה  חסרון  (כי  קטנה  בעיר  חסיד 
ותרדמה). מורינו רלוי“צ התנגד מאוד בזמנו למעבר אנ“ש מבני 

ברק לעמנואל בתחילת היווסדה, ומורינו הרב שליט“א ממשיך 
מגורי  ומארגנים  המעודדים  לאחרים  (בניגוד  זה  חשוב  בעניין  גם  בדרכו 

קבוצות מאנ“ש בכל מיני מקומות נידחים ומבודדים).

יא. ליקוטי הלכות. ראבר“נ כותב בשם אביו רבי נחמן מטולטשין 
בספרי  הלימוד  עיקר  להיות  צריך  שבימינו  אור),  כוכבי  (בהקדמת 

את  הוא שהחדיר  שליט“א  הרב  מורינו  ורק  דווקא,  מוהרנ“ת 
מרכזיות הספר ליקוטי הלכות בתוך אנ“ש, ואת כל שיעוריו היה 
ִעסקם  שעיקר  לאחרים  בניגוד  הלכות,  מליקוטי  בעיקר  מוסר 

היה בליקוטי מוהר“ן.

יב. שמונה עשרה. מורינו רלוי“צ התנגד למחאות כפיים באמצע 
בציבור),  מתפלל  כשאדם  (עכ“פ  קולניות  למחאות  וכן  עשרה  שמונה 
של  לליצנות  לעיתים  נהפך  הדבר  לאחרים  ההפרעה  שמלבד 
תחרות מחאות כפיים ואנחות. ורק מורינו הרב שליט“א הוא 
אשר החדיר את ההימנעות מכך בקרב תלמידיו [כפי שייווכח כל 

הנוכח בתפילות שמונה עשרה בין תלמידי מורינו הרב]. 

יג. מחאת כפי
 בראש השנה. מורינו הרב שליט“א הוא כנראה 
3  א. ה. וכפי שנהגו למעשה גדולי אנ“ש ר‘ אברהם שטרנהארץ, ר‘ שמואל הורביץ, ר‘ 

גדליה קעניג, ר‘ נתן צבי קעניג, ר‘ משה בורשטיין, ועוד רבים.

מו�ר שיעור בשול

היחיד המעורר על כך מידי שנה, שמורינו רלוי“צ התנגד למנהג 
החזן  שאומר  אחר  כפים  למחוא  ליצים,  ע“י  בזמנו  שהתחדש 

’המלך הקדוש‘.

ורק  פאותיו,  את  לסלסל  נהג  לא  רביה“ק  פיאות.  �ל�ול  יד. 
מוהרנ“ת  אחריו  נהגו  וכך  מעט.  מסדרם  היה  לדרך  ביציאתו 
רנ“ט ראבר“נ ורלוי“צ זכר צדיקים לברכה. וכך נוהג מורינו הרב 
שליט“א ומנהיג גם לאחרים (מלבד מי שזקוק לכך עבור יישוב הדעת או שלום 
שיש  שכתב  חיים  החפץ  לבעל  האדם  תפארת  בספר  וראה  בית). 

בסלסול השיער משום לאו דלא ילבש.

ט“ו. חידוש ניגוני
. מנהג אנ“ש בכל הדורות היה, לחדש ולשנות 
והעניין,  הצורך  כפי  והזמירות  התפילות  ניגוני  את  פעם  מידי 
דבר  ניגונים.  בהוספת  ובפרט  קדש.  שרפי  בשיח  גם  כמבואר 

שרואים אצל מורינו הרב שליט“א.

טז. שכרות בפורי
. בימי שמואל רואים שמנהג אנ“ש היה להימנע 
יין אחר התפילה  משכרות והשתוללות בפורים, ורק היו שותים 
בבוקר אחר התפילה, ואח“כ הולכים לישון ושוב לא שתו יין כל 
שרו  ואח“כ  הדעת  בישוב  היום  מענייני  ודברו  ישבו  רק  היום, 
ורקדו יחד בלי השתוללות. גם רלוי“צ לא היה משתכר (אמנם היין 
לא היה בריא לו, אבל גם אחר שנעשה לו נס (כמסופר בשיש“ק) לא שתה). ומורינו 

הרב שליט“א ביאר שגדולי ברסלב ששתו מעולם לא איבדו את 
השכל, ומי שכן מאבד את השכל, וק“ו עושה נזקים, ודאי שאסור 

לו להשתכר4.

יז. למדנות. מלבד עצם העניין של לימוד גמרא בעיון, עוד ישנו דגש 
מיוחד בדברי רבינו על העניין להיות למדן כמבואר בתורה ל“א, 
ובשיחות הר“ן סוף שיחה ע“ו ועוד. ובשביל זה, אין די רק בלימוד 
ולהשקיע  למדן,  להיות  מטרה  לעצמו  להציב  צריך  אלא  בפועל, 
ולהרבות בתפילה ע“ז להגיע לדרגת למדן  ולילות  וימים  כוחות 
ות“ח אמיתי. ומי כמורינו הרב שליט“א המראה דוגמא, ומחדיר 

משימה זאת לליבות המסתופפים בצילו בכמה אופנים.

יח. שימוש הזקני
. אף מי שלא ידע מעניין צדיק הדור שבכל דור, 
מ“מ כל אנ“ש בדורות הקודמים היו קשורים אל הזקנים שבדור 
שמואל  רבי  וחבורת  באומן  נפתלי  רבי  חבורת  כמו  שלפניהם. 
אייזיק בדאשיב וכיו“ב. וכן בדורות שאח“כ היו מקורבים לרנ“ט 
וכן לרב מטשעהרין, ואח“כ לראבר“נ ולרבי מיכל נכד מוהרנ“ת 
ונשכח  נתרופף  האחרון  בדור  ורק  וכיו“ב.  ברסקי  שמשון  ולר‘ 
שהחזיר  הוא  שליט“א  הרב  ומורינו  מאנ“ש,  רבים  אצל  העניין 
עטרה ליושנה, בכך שארגן שיעורים אצל רלוי“צ, וכן מימן מוניות 

שירות מבני ברק לשיעורים אלו.

שתהיו  רוצה  אני  אמר:  הק‘  רבינו   .
העול  
ע  
מעורבי יט. 
הרב  מורינו  ע“ש).  נ“ד  אות  שו“ס  אור  (כוכבי  העולם  עם  מעורבים 
וקהילות  רבנים  והשייכות עם  על הקשר  שליט“א תמיד הקפיד 
להתבדל  מאנ“ש  רבים  לנטיית  בניגוד  החרדי.  בציבור  אחרות 

משאר הציבור החרדי.

בתחילת  הר“ן  בשבחי  (עיין  הקדוש  רבינו  דברי  ידועים  ישראל.  אר�  כ. 
ארץ  מעלת  על  ח“ב)  מוהרנ“ת  לימי  (בהקדמה  ומוהרנ“ת  לא“י),  נסיעתו 

4  לבאר מעט: אם נניח שאדם משתכר ומסוגל להרוג מישהו בשכרותו או אפילו ”רק“ 

לו  מותר  שיהיה  מישהו  של  הדעת  על  יעלה  האם  בשכרותו,  וטריפות  נבילות  לאכול 

להשתכר, בשביל מצות חייב איניש לבסומי? ולמה אם הוא עושה עבירות אחרות, כגון 

להרביץ או להזיק רכוש, או לבזות אנשים או להפסיד ברכת המזון דאורייתא או מנחה 

וערבית וק“ש – יהיה מותר לו???

הקודש, כמו גם פעולותיו ואזהרותיו של ראבר“נ בעניין5 (כמבואר 
בכמה מקומות). ובכל זאת נשכח הדבר בין אנ“ש ורבים דרים בחו“ל 

כאילו אין בזה כל בעיה. ומורינו הרב שליט“א תמיד עורר על כך, 
עליו את הכניסה  (עד שאסרו  כך שעלו לארץ הקודש  לידי  רבים  והביא 
לביהכנ“ס סאטמר בארה“ב, וזאת לאחר שמורינו הרב שליט“א דרש פעם בבית המדרש 

שלהם על כך שחייבים לעלות לאר“י).

כא. חומרות יתירות. ידוע התנגדותו הגדולה של רבינו הק‘ (בשיחות 
הר“ן) לחומרות יתירות בהלכה. אמנם בהשפעת מקורבים חדשים 

שהביאו עמם את מנהגיהם והרגליהם, חדר מאוד בין אנ“ש עניין 
החומרות והדקדוקים, עד אשר נדמה להם שכן הוא מנהג אנ“ש 
המסורת  ממשיכה  שליט“א  הרב  מורינו  אצל  רק  דורות.  מדורי 
הקדומה, המבדילה בין הלכה שעליה הקפיד מאוד רביה“ק, לבין 

חומרות שאותם שלל מכמה טעמים.

כב. דר� אר�. רביה“ק החדיר באנ“ש דרך ארץ מופלג, כפי שאמר 
אילו  ארץ  דרך  אצלו  ללמוד  ילדיהם  את  שולחים  היו  שמלכים 
ידעו כיצד הוא מנהיג בין אנשיו, אלא שגם זה נהרס אחר מלחמת 
העולם הראשונה וכנ“ל, ורלוי“צ היה מעורר על כך כל שנה בשבת 
חנוכה במירון (כאשר היו חוטפים קוגל מהמגש). ומורינו הרב שליט“א שם 

דגש על זה כמה פעמים בכמה אופנים. 

כאן המקום לעורר את אנ“ש על גודל חומרת הדבר שעומדים על 

הספסלים והשולחנות בקלויז באומן בר“ה בכדי לראות ולשמוע 
את הרב והורסים ושוברים אותם, שמלבד הגזל והחילול ה‘, יש 
כאן חסרון דרך ארץ מופלג, וכאשר השולחן אצל רבינו הק‘ נשבר 
ואמר:  רבינו  מאוד  הקפיד  סביבו,  המסתופפים  של  הלחץ  מרוב 
”וכי גויים יושבים אצל שולחני?“. ועל כל אחד להיזהר בזה מאוד 

ולעורר גם את האחרים עד אשר יפסק הדבר לחלוטין.

כג. השילוב. מנהג אנ“ש הקדום היה לשלב יחד את כל העניינים 
והעבודות, ולא להתמקד רק בחלק מהם (כפי נטיית הלב) ולהתעלם 
מהשאר. מצב זה השתנה מאוד בדורות האחרונים, ובא לידי ביטוי 
למרות  שליט“א,  הרב  מורינו  ומשונים6.  שונים  אופנים  בכמה 
הדגש הרב שנתן לכל עניין בפני עצמו, מ“מ הקפיד שתמיד ישאר 

השילוב של כל העבודות כולם ביחד. 

אע“פ  בא“י,  ולדור  לנסוע  שישתדלו  אנ“ש  עם  הרבה  ”דיבר  ג תקמ“א:  שיש“ק  עיין   5

שם  להישאר  יוכלו  כן  אע“פ  כי  התורה.  נגד  החופשים שדעתם  הציונים  שנמצאים שם 

באמונה יותר מאשר תחת ממשלת הקומוניסטים ימ“ש“

6  כמו לעשות רעש ועמותות על עניין אזמרה וכדו‘, ושוכחים את השאר.

ע
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גדולתו ומסכת חייו
של  תלמידיו  גדול  היה  עוזיאל  בן  יונתן  התנא 
ו.):  ה,  (נדרים  בירושלמי  שכתוב  כפי  הזקן.  הלל 
זוג של תלמידים היו לו להלל הזקן,  ”שמונים 
בבלי  בתלמוד  עוזיאל“.  בן  יונתן  שבהן  גדול 
בהרחבה:  זאת  מבואר  קלד:)  בתרא  בבא  כח.  (סוכה 

להלל  לו  היו  תלמידים  שמונים  רבנן:  ”תנו 
הזקן, שלשים מהן ראוים שתשרה עליהן שכינה 
שתעמוד  ראוים  מהן  ושלשים  רבינו,  כמשה 
להם חמה כיהושע בן נון. עשרים בינונים; גדול 
רבן   - קטן שבכולן  עוזיאל.  בן  יונתן   - שבכולן 
יוחנן בן זכאי. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי 
שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא הלכות ואגדות, 
דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים 
שיחת  וגימטריאות,  תקופות  שוות,  וגזרות 
דקלים,  ושיחת  שדים  ושיחת  השרת  מלאכי 
משלות כובסין משלות שועלים, דבר גדול ודבר 
 - קטן  דבר  מרכבה,  מעשה   - גדול  דבר  קטן; 
הויות דאביי ורבא. לקיים מה שנאמר ’להנחיל 
אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא‘. וכי מאחר שקטן 
גדול שבכולן על אחת כמה וכמה.  שבכולן כך, 
שיושב  בשעה  עוזיאל  בן  יונתן  על  עליו  אמרו 
ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף“. 

התנא יונתן בן עוזיאל נקרא בשמו בלא תוספת 
תואר ’רבי‘, משום שמעלתו גדולה מתואר ’רב‘ 
או ’רבי‘ - ”גדול מ‘רבן‘ שמו“ - וכמו הלל הזקן 

רבו, שגם כן נקרא בלא תוספת תואר ’רבי‘.

בניו  היו  שלא  אחד  באדם  מעשה  רבנן:  ”תנו 
בן  ליונתן  נכסיו  וכתב  עמד  כשורה,  נוהגין 
עוזיאל. מה עשה יונתן בן עוזיאל? מכר שליש 
[של  לבניו  והחזיר  שליש,  והקדיש  [לצרכו], 
הנפטר] שליש. בא עליו שמאי במקלו ותרמילו 
המת?].  דברי  על  עובר  איך  עמו  [להתווכח 
אתה  אם  שמאי,  עוזיאל]:  בן  [יונתן  ליה  אמר 
ומה  [לצרכי]  שמכרתי  מה  את  להוציא  יכול 
שהחזרתי  מה  להוציא  יכול  אתה  שהקדשתי, 
גמורה],  מתנה  זה  שאין  כיון  המת,  של  [לבניו 
  [ו]אם לאו [אם אתה לא יכול להוציא ממני מה 
מה  להוציא  יכול  אתה  אי  במתנה],  שקיבלתי 
שהחזרתי [לבניו של המת, כי אני יכול לתת למי 
הטיח  [שמאי]:  אמר  שלי]!  שזה  כיון  שארצה, 
[נצחני  עוזיאל!  בן  עלי  הטיח  עוזיאל!  בן  עלי 
קלד.   – קלג:  בתרא  (בבא  מוחצת]“.  בתשובה 

וע“פ פי‘ רשב“ם שם1). 

של  הארמי  התרגום  מיוחס  עוזיאל  בן  ליונתן 
בגמרא  יונתן‘.  ’תרגום  בשמו  הנקרא  התנ“ך, 
בן  יונתן  נביאים,  ג.) מסופר: ”תרגום של  (מגילה 

עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, ונזדעזעה 
ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות 
פרסה, יצתה בת קול ואמרה: ’מי הוא זה שגילה 
על  עוזיאל  בן  יונתן  עמד  אדם?!‘  לבני  סתריי 

1  וראה בירושלמי נדרים ה, ו הנ“ל גירסא אחרת שעוזיאל אבי 

התנא יונתן הדיר את בנו יונתן מנכסיו וכתב נכסיו לשמאי, 

ושמאי החזיר חלק מהנכסים ליונתן באמרו שיכול ע“פ דין לתת 

ליונתן מחלקו שלו

לבני  סתריך  שגליתי  הוא  ’אני  ואמר:  רגליו 
אדם. גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי ולא 
לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו 
מחלוקת בישראל‘. ועוד ביקש לגלות תרגום של 
כתובים, יצתה בת קול ואמרה לו: ’דייך!‘ מאי 
טעמא? משום דאית ביה קץ משיח [=משמים 
כדי  הכתובים  ספרי  את  לפרש  לו  הסכימו  לא 

שלא יתגלה זמן הקץ]“.

של  ”תרגום  בה:  שנאמר  זו  גמרא  פי  על 
נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו...“ יש האומרים 
ידי  על  חובר  לא  התורה,  על  יונתן‘  ש‘תרגום 
נביאים  על  פירושו  רק  אלא  עוזיאל,  בן  יונתן 
דברי  את  בספריו  כשמביא  החיד“א  לא.  ותו 
’המיוחס  כותב  התורה,  על  יונתן‘  ה‘תרגום 
ולא  ’מיוחס‘  רק  דהיינו  עוזיאל‘,  בן  ליונתן 
בדוק וברור. כמו כן כתוב על ’תרגום יונתן‘ על 
עוזיאל‘,  בן  יונתן  החכם  מפי  ’תרגום  התורה: 
עוזיאל,  בן  יונתן  הקדוש  התנא  שאינו  משמע 
אלא חכם בדורות המאוחרים ששמו היה כשם 
’תרגום  התנא הקדוש. יש הטוענים שבתחילה 
תיבות:  בראשי  כתוב  היה  התורה  על  יונתן‘ 
’ת“י‘, שפירושו האמתי הוא: ’תרגום ירושלמי‘. 
התיבות  ראשי  בפיענוח  טעו  הזמן  בהמשך  אך 

וכתבו: ’תרגום יונתן‘. 

בהקדמתו  כתוב  מנוחה‘  ’ברית  הקדמון  בספר 
את השתלשלות ומסירת תורת הנ�תר עד לרבי 
שמעון בר יוחאי, וזה לשונו: ”...הראשון שימש 
ומסרו  ושכל  חכמה  לדעת  רבים  ימים  
אד בו 
לרוב  חקר  לאין  ספרים  עליו  עשה  ושת  לשת. 
תבונת  על  המרכבה  סדורי  כל  וסידר  חכמתו 
הדרך  מן  ויצא  לאנוש  מסרו  ושת  הזה.  השם 
המבול  דור  החלו  ומשם  דורו,  בני  את  והטעה 
שהיו  מפני  בזנות  ולהתפשט  הדרך  מן  לצאת 
רואים הרכבת הכוחות ברוב התאוה. ואומרים 
באלו  אלו  להרכיב  מתאוים  שאלו  כמו  כך: 
ונתחכם  לירד  מסרו  ואנוש  אנחנו.  נעשה  כך 
אביו  וחנוך  למתושלח.  מסרו  וירד  מאוד.  בו 
שהיה  מפני  לו  למוסרו  רצה  לא  מתושלח  של 
מתיירא שיוציאוהו לכף חובה. ומתושלח מסרו 

ללמ�. ולמך לנח. ונח לש
 בנו, ושם קבע עליו 
רבים  והחזיר  לאורה  החכמה  והוציא  מדרשות 
וכל  הארץ  נשיאי  בכל  ומלך  הטובה  לאמונה 
ושם  שולחנו.  אל  מביטים  היו  העמים  נשיאי 

מסרו לעבר בנו.

”ועבר מסרו לאברה
. ואברהם הוסיף בו חכמה 
ודעה ומסרו לבנו ליצחק. ויצחק מסרו ליעקב. 
ויעקב מסרו לבניו וללוי העיקר נתן. ולוי מסרו 
בו  עלה  ומשה  למשה,  מסרו  ועמרם   .
לעמר
ומשה  מאוד.  נפלאה  לחכמה  שעלה  למעלה 
מסרו לאהר. ואהרן לנדבואביהוא בניו, והעמיקו 
לידע הדבר ונענשו כמו שמורה בתורה. ונשארה 
מכל  לדעת  העמיק  וזה  פנח�  ביד  הקבלה 
ואע“פ  ליהושע,  מסרו  ופנחס  לפניו.  היו  אשר 
הגדול  הסוד  לקח  מזה  ממשה,  למד  שיהושע 
הזה. ויהושע מסרו לכלב. וכלב מסרו לעתניאל
בן אחיו, והוא נתגבר מאוד וזהו שכתוב וילכדה 
ואהוד  לאהוד.  ועתניאל מסרו  קנז.  בן  עתניאל 
יאיר.  בן  למכיר  ומסרו  נענשו.  וכולם  לבניו, 
ומכיר לעלי. ועלי לשמואל. ושמואל העמיק בו 
וסידר  במידה  מידה  משה  כמו  למעלה  לדעת 
כמה משמרות. ושמואל מסרו לשאול, ולא ידע 
לפעול בו ונענש. ושאול מסרו לדוד. ודוד לכלאב 
בנו. וכלאב לשלמה אחיו, ובו נתחכם יותר מכל 
האדם.  מכל  ויחכם  שנאמר  לפניו,  היו  אשר 
גנזיו,  בבית  גנזו  ובניהו  לבניהו.  מסרו  ושלמה 
החכמים  יהודה  מלכי  ובאו  המקדש  בית  בגנזי 

והוציאוהו משם. 

ועמוס  לעמו�.  מסרו  ששלמה  אומרים  ”ויש 
לירמיה.  וצפניה  לצפניה.  וישעיהו  לישעיהו. 
ועזרא  דינו,  ובית לעזרא  וברוך  לברו�.  וירמיה 
ק“ך  כמניין  ונבונים  חכמים  היו  דינו  ובית 
צדיקים ראשי בני ישראל עומדים בפרץ. ועזרא 
היו  אלו   ,ואבטליו לשמעיה דינו מסרוהו  ובית 
בני סנחריב מלך אשור, אשר באו לחסות תחת 
ראויים  שהיו  חכמים  וכשראו  השכינה,  כנפי 
ואבטליון  ושמעיה  להם.  מסרוהו  זה  לשם 
מסרוהו להלל ושמאי, והלל זה היה נעריה מבני 
דוד מזרע המלוכה שנמצא בדברי הימים. והלל 

תמונה ישנה של הציו משנת תש״כ
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יוחנ ולרבי עוזיאל  ב  ליונת מסרוהו  ושמאי 
בזכאי, ואלו ירדו לעמקם כפי השגתם. ואלו 
אליעזר  ורבי  הגדול.  אליעזר לרבי  מסרוהו 
הגדול מסרוהו לרבי עקיבא. ורבי עקיבא לרבי
יהודההנשיאעד שבא ליד רבישמעו. ומימות 
חכמים  זולתי  יתום  הדור  עמד  שמעון  רבי 
שכלם,  כפי  והכירו  מעט  בו  שהשיגו  אחרים 
בסודות  לדעת  שהעמיקו  ז“ל  הגאונים  כגון 

הקב“ה כפי חכמת הזמן וכפי חכמת הדור.“

(קכ“ו)  תבונות‘  ’דעת  בספרו  כותב  הרמח“ל 
על גדולת יונתן בן עוזיאל: ”יונתן בן עוזיאל 
ונשמתו  מאד,  ונורא  קדוש  איש  שהוא  לפי 
מעוטרת בעטרי קדושה והארה רבה, על כן כל 
מעשה אשר יעשה יעלה ויגיע לרומו של עולם, 

וינועע כל אופני הקודש“.

סיון,  כ“ו  יום  את  קבעו  האחרונות,  בשנים 
כיום ההילולא - יום פטירתו. אך אין לזה שום 
זכר בספרים הקדמונים, ולא ידוע מקור הדבר.

מסורות ועדויות עולי הרגל
של  קברו  את  הכירו  היהודים  הרגל  עולי 
העליון  בגליל  עמוקה,  בכפר  עוזיאל  בן  יונתן 
המזרחי, צפונה למושבה ראש פינה של ימינו. 
בעמוקה  הנמצא  עוזיאל  בן  יונתן  של  קברו 
אליו  והגישה  ביערות,  מוקף   ,(1995.2673 (נ“צ 

(וברוך ה‘ סלולות) בתוככי  היא בדרכים מפותלות 
בדיוק  גילו   (1979) תשל“ט  בשנת  היערות. 
ישן  קבורה  ארון  הקיימת,  למצבה  מתחת 
(סרקופאג), מקום מנוחת התנא האלקי. קברו של 

יונתן בן עוזיאל היה ידוע למוסלמים שקראו 
לו ’שייח‘ חארב‘, שמשמעו הוא, איש זר, ולא 
מוסלמי. בשנת תשמ“ז (1987) הקימו על ציונו 

מבנה גדול.

ברשימה הקדומה ’יחוס הצדיקים‘ (כת“י אילן ג‘) 
מסביב לשנת ד“א תת“נ (1090) כתוב: ”עמוקה. 

שם קבר יונתן בן עוזיאל“. 

2  הדברים צ“ב, דהרי ר‘ יהודה 
הנשיא היה תלמידו של רשב“י, כמבואר 

ברש“י במסכת שבת לב ע“ב אחר ד“ה על 
עסקי. וע“ע שם.

אביתר  רבי  ע“י  שנכתבה  אביתר‘  ב‘מגילת 
 (1097) תתנ“ז  ד“א  בשנת  גאון  אליהו  רבי  בן 
מתואר מסע הלוויית אביו רבי אליהו [הכהן] 
’גאון  ישיבת  ראש  הגאונים,  מאחרוני  גאון, 
במשא  ישראל  כל  ...“וישאוהו  בצור:  יעקב‘ 
הכתף ולא על הסוסים מהלך שלשת ימים להר 
הגליל - לדלתן ויקבר בראש ההר אצל רבי יוסי 

הגלילי. וסביביו יונתן בן עוזיאל“.

בארץ  שביקר  הכהן  נתנאל  בן  יעקב  ר‘ 
על  מספר   ,(1180) תתק“ל  ד“א  שנת  בסביבות 
מירון וסביבותיה בגליל העליון, וכותב שראה 
הרבה ”קברים שאין להם שיעור, ואינן ידועין 
אלא בנו של ישעיהו הנביא, הנחל יורד תחת 
קברו, ויהונתן בן עוזיאל...“ (אולם לא ציין את מקום 

הקבר). 

בפיוט ’קברי אבות‘ שנכתב בקירוב לשנת ד“א 
תתקמ“ז (1187) מוזכר: ”עמוקה היא מקוברת, 

קבר וציון ליונתן“.

(1211) כותב רבי שמואל  בשנת ד“א תתקע“א 
דפלסטינא‘:  ’מסע  בחיבורו  שמשון  ב“ר 
[כנצ“ל:  עמינו  לכפר  באנו  [=מברעם]  ”משם 
עוזיאל,  בן  יונתן  קבר  שם  ומצאנו  עמיקו] 
עליו  מביאין  והישמעאלים  גדול,  אילן  ועליו 
שם  נודרים  גם  לכבודו,  נר  ומדליקים  שמן 

נדרים לכבודו. משם באנו לכפר נברתא“...

בשנת ד“א תתקע“ה (1215) מספר ר‘ מנחם ב“ר 
פרץ החברוני: ”הלכנו אל הירדן, ואצל הירדן 
גדול מאוד  אילן  ועליו  עוזיאל,  בן  יונתן  קבר 
מאוד“. (בעל איגרת זו לא היה מדייק כלל, ונראה שכוונתו 

זו אף היא למקום זה).

כותב  מפאריז  יחיאל  רבינו  שליח  יעקב  ר‘ 
משנת  הקברות‘  כתבי  סימני  ’אלה  בחיבורו 
קבר  לעמוקה  ”...ומשם   :(1235) ד“א תתקצ“ה 
יונתן בן עוזיאל תחת אילן גדול ונאה אשר לא 

ראה אדם מעולם כמוהו“.

’תוצאות  בחיבורו  כותב  הרמב“ן  תלמיד 
”ומשם   :(1270) ל‘  ה“א  בשנת  ישראל‘  ארץ 
בן  יונתן  שם  לעמוקא,  הלכנו  [מקיומיאה] 

גדול  אילן  תחת  עוזיאל 
כמוהו,  ראיתי  לא  ונאה 
ומן העמוקא הלכנו לפרעם 
חוני  שם  פרסאות,  כשתי 
סמוך  ואשתו  המעגל 

בעמק“.

הנקראת  הקברים  ברשימת 
(כת"י  ז"ל'  אבותינו  קברי  'סדר 
אילן ב') משנת ה"א ס' (1300) כתוב: 

ויונתן  צדיקים  נקברו  "עמוקא 
בן עוזיאל".

באיגרת הנקראת ’לוח קברות צדיקי א“י‘ (כת“י 
אילן א‘) משנת ק“ס (1400) כתוב: ”בעמוקה רבי 

יונתן בן עוזיאל בעל התרגום הירושלמי, וכל 
יפה  ציון  ועליו  נשרף,  עליו  פורח  שהיה  עוף 

חדש  בנין  והוא  גזית,  אבני  מאוד  עד 
רבי שם  הרב  ונשתדל  בבניינו  נתעסק 
טוב גאון זלה“ה הספרדי (מראשוני מקובלי 

1312, מחבר הספרים   - צפת, התיישב בצפת בשנת ה“א ע“ב 

כתר שם טוב ובדי הארון ומגדל חננאל) ”. 

נכתב   (1400) ק“ס  שנת  שנה,  אותה  בסביבות 
ב‘אלו יחוסי הצדיקים ז“ל וציונם‘: ”בעמוקא 
יונתן בן עוזיאל חוץ לכפר בגבעה ועליו ציון 

אבן גזית עשוי כמו סולם“. 

(כת“י  ישראל‘  בארץ  קברים  ’ציוני  באיגרת 
שם  ”עמוקא,  כתוב:   (1440) ר‘  משנת  מוסקבה) 

ועליו  ז“ל  עוזיאל  בן  יונתן  קבר  לכפר  סמוך 
ציון נאה נחמד למראה. והיה מצל עליו אילן 
בוטם גדול מאוד, מרחוק היה נראה. ושר העיר 
ימים  ותוך שמונה  בית,  לו  לבנות  חתך אותו 
בניו  ועל  עליו  ההוא  הבית  נפל  בנייתו  אחרי 
הכפר  ובני  אחד.  מהם  נותר  ולא  אשתו  ועל 
כי  ז“ל,  הצדיק  קבר  אצל  האילן  עצי  החזירו 

נפל פחדו עליהם“.

בשנת ר“ג (1443) כותב רבי שלמה בן רבי שמעון 
ארץ  צדיקי  ’קבלת  באיגרתו  (הרשב“ש)  דוראן 
משנת  זכות  אברהם  לרבי  היוחסין  בספר  (הובא  ישראל‘ 

רס“ה - 1505): ”בעמוקה - יונתן בן עוזיאל“.

˜„ו˘  ˆיון  הכפר,  ב˜ˆה 

בן  יונ˙ן  הו‡  ונור‡ 

ור˙˙  בחלחלה  עוזי‡ל. 

מה  זה  למ˜ום  ‚˘נו 

‡מרנו  ˘עה  וחˆי  נור‡, 

ס„רנו  ˙הילים.  ˘ם 

לבנו. מעומ˜  ב˜˘˙ינו 

מורינו הרב שליט"א בציו רבי יונת ב עוזיאל
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באסולה  משה  רבי  כותב   (1522) רפ“ב  בשנת 
בחיבורו ’מסעות ארץ ישראל‘: ”יום א‘, כ“ו בו 
[=מרחשון רפ“ב], רכבתי עם יהודי יחד לעשות 
סיבוב לראות כל הגליל העליון והצדיקים אשר 
בו. באנו לעמוקה, מקום כשמו כן הוא. עולים 
ושם  בעמק,  יורדים  כך  ואחר  מאוד  גבוה  להר 
וסמוך  יהודים.  שם  ואין  בתים  כששים  כפר 
בנוי  אבנים  של  ציון  עוזיאל,  בן  יונתן  לכפר 
עליו. ואחר כך מרזב [=מחיצות] גדול של אבנים 
סביב ואילן של שירקיה. לא נמצא כמוהו בעביו 

וברוחב ענפיו ויופיו. משם הלכנו לנברתין“...

באיגרת ’יחוס האבות‘ משנת רצ“ז (1537) כתוב: 
בתחתית  עוזיאל  בן  יונתן  קבר  שם  ”עמוקה, 
ההר, דרומית לכפר, ועליו אבן גדולה בציונו“. 
בן  יונתן  קבר  של  ציור  מביא  אף  זו  באיגרת 

עוזיאל (ראה תמונה). 

ציון יונתן בן עוזיאל נזכר גם ב‘אלה מסעי בני 
(1550): ”עמוקה  (כת“י אילן ה‘) בשנת ש“י  ישראל‘ 
חוץ לכפר שם קבור יונתן בן עוזיאל ועליו ציון 

יפה ואילן בוטם וזו צורתו...“ (ראה תמונה)

בשנת שכ“א (1561) נכתב בספר ’יחוס הצדיקים‘: 
”עמוקה, שם קבורת יונתן בן עוזיאל בתחתית 

ההר, ועליו אבן גדולה בציונו“.

מקום ציונו נזכר אף ב‘ספר החזיונות‘ למהרח“ו 
מספר  המהרח“ו   .(1600) ש“ס  שנת  בסביבות 
יוסי  לרבי  ”...ומשם  הצדיקים:  בקברי  שסיבב 
הגלילי ... ומשם ליונתן בן עוזיאל, ומשם חזרתי 

לצפת להושע בן בארי“.

האידיש)  בשפת  (כת“י  ישראל‘  ארץ  ’גלילות  באגרת 
עמק  הוא  ”עמוקה.  כתוב:   (1624) שפ“ד  משנת 
עוזיאל  בן  יונתן  נקבר  ושמה  עמוקה,  הנקרא 
בעל התרגום. עוד צדיק אחד הנקרא דמן מוקרס 
יפים  פירות  עם  גדול  ואילן  מצבה,  ועליו  ז“ל. 
העברי  בתרגום  סבריאן“.  ונקראת  ומתוקים, 
ארץ  הקודש/גלילות  ’אגרת  הנקרא  זו  לאגרת 
בן  יונתן  קבורת  שם  ”עמוקה,  כתוב:  ישראל‘ 

עוזיאל, ועליו ציון ואילן סנדיאן גדול“.

בשנת שפ“ו (1626) מוזכר ציונו ב‘אגרת מספרת 
יחסותא דצדיקייא דארעא דישראל‘: ”עמוקה, 
ואילן  ציון  ועליו  עוזיאל,  בן  יונתן  קבורת  שם 
מקום  מובא   (1700) ת“ס  בשנת  גדול“.  סנדיאן 
עוזיאל  בן  ”יונתן  הדורות‘:  ’סדר  בספר  קברו 
... וכן כתב  ... נקבר בכפר עמוקה סמוך לצפת 
תצ“ד  בשנת  כן  כמו  ישראל“.  ארץ  בגלילות 
ציון  את  מזכיר  קאפסוטו  חיים  משה  ר‘   (1734)

יונתן בן עוזיאל בספר מסעותיו.

מסעו  בתיאור  גם  מוזכר  בעמוקה  קברו  מקום 
הנקראת  באגרת  הקדוש,  החיים‘  ה‘אור  של 
 .(1742) תק“ב  משנת  פקיעין‘  בכפר  ’הזיארה 
בירושלים‘  ’זכרון  בספר  אף  נזכר  ציונו  מקום 

משנת תק“ד (1743).

ר‘ משה ירושלמי מספר בספרו ’ידי משה‘ משנת 
תקכ“ט (1769): ”עמוקה, כפר חרב. דרומית לכפר 

נקבר יונתן בן עוזיאל, ועליו ציון אבני גזית. שני 
עצים צומחים מתוך הציון, האחד קרוי ’בוטם‘ 
שאמי,  [=סיאל  שאם‘  ’איידר  והשני  [=ֵאלה] 
עץ ִשטה], וליד הציון עוד עץ גדול קרוי סנדיין 

[=סנג‘אן, אלון]“.

 (1785) תקמ“ה  משנת  ירושלים‘  ’שבחי  בספר 
עוזיאל,  בן  יונתן  קבורת  שם  ”עמוקה,  כתוב: 

ועליו ציון ואילן סנדייאן גדול“.

בשנת תק“ע (1810) שלחו תלמידי הגאון מוילנא 
המתגוררים בצפת, אגרת לאנשי הגולה שירימו 
כותבים  הם  האגרת  בתוך  לעזרתם.  נדבתם 

”וכן  הצדיקים:  בקברי  התורמים  על  שיתפללו 
דרכינו להתפלל בעת הליכתנו על קברי הצדיקים 
והקפת עיר קדשינו [=צפת]... וסביבות העיר על 
קבר שר צבא ישראל בניהו בן יהוידע ויונתן בן 

עוזיאל...“

מתיישבי  מוילנא  הגאון  תלמידי  שלחו  כן  כמו 
צפת אגרת נוספת בשנת תקצ“א (1830) אל עשרת 
השבטים, ובה גם מזכירים את השתטחותם ”על 
והאמוראים,  והתנאים  הנביאים  מנוחות  כל 
הושע בן בארי, רבי פנחס בן יאיר, ורבי שמעון 
בן יוחאי ורבי אלעזר בנו, ויונתן בן עוזיאל...“ 

’חיבת  בספרו  מספר  הורביץ  הלוי  חיים  ר‘ 
ירושלים‘ משנת תקצ“ה (1835) על ציון יונתן בן 
עוזיאל וכותב: ”כפר עמוקה. יונתן בן עוזיאל. 
צפת  לצפון  חשיב  י“א  פרק  ופרח  כפתור  הרב 
זכיתי  וכאשר  קטן.  הכפר  עתה  והן   ... עמוקה 
והייתי שם, היה לי נחת רוח גדול שאין לשער“.

שבתי  בן  יוסף  מספר   (1836) תקצ“ו  בשנת 
מתושבי צפת, שיהודי צפת נוהגים לעלות לקבר 
יונתן בן עוזיאל בראש חודש אייר (כמו כן נהגו ביום 
זה לפקוד עוד כמה קברים באיזור). ובהמשך דבריו מתאר 

את מקום הקבר: ”קבר זה מוקף חומה עתיקה 
אלה  עץ  צומח  הקבר  מאמצע  מרובע.  בצורת 
גדול ורב ענפים, בצילו יכולים לשבת אלף איש 

ב‡ים ליונ˙ן בן עוזי‡ל, ˆריכים לה‡מין ˘ע„יין ה‡˘ 

„י˜ים במי˙˙ם יו˙ר מבחייהם. ‡˙ה  מלהט˙. כי ‚„ולים̂ 

זוכה לנסוע ליונ˙ן בן עוזי‡ל, הכל נ˘רף! כל ה˜ליפו˙, 

כל המח˘בו˙ הרעו˙, הכל נ˘רף! הכל הו‡ ˘ורף יונ˙ן 

בן עוזי‡ל! ˙לכו ליונ˙ן בן עוזי‡ל הו‡ יוˆי‡ לכם ‡˙ 

פורח!" הכל  עף!  הכל  ה‡לו מהר‡˘! ˘מה  ה˘טויו˙ 

תמונת מצבת קברו לפני בניית המבנה
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והוא סוכך על הקבר כחומה, אומרים שעליו 
מחלות.  מיני  לכל  לרפואה  טובים  הירוקים 
אומרים  זכים,  מים  מעין  מפכה  לקבר  סמוך 
שהמעין החל לפכות והעץ צמח ביום פטירת 

החכם“. 

בספר  אף  ציונו  מוזכר   (1847) תר“ז  בשנת 
’מבשרת ציון‘. 

בשנת תר“י (1850) מספר ר‘ משה ריישר בספרו 
’שערי ירושלים‘: ”עמוקה, קרוב אל הכפר קבר 
ציון אבני מחצב  בנין  ועליו  בן עוזיאל,  יונתן 
נקרא  גדול  ועץ  פרחים,  ציצים  פטורי  נאים, 
סנדיאן, והוא שריקה, לא נמצא כמוהו ביופיו 
למרחוק.  המשתרעים  ענפיו  וברוחב  ועוביו 
אבנים  הרבה  הציון.  מאמצע  יוצא  והוא 
אותן  חבקו  אשר  הענפים  בין  תולין  גדולים 
גדול“.  פלא  והוא  האדמה,  מן  עלותם  בעת 
בהמשך הספר כותב על מנהג יהודי צפת ללכת 
שבכפר  הצדיקים  לקברי  אייר  חודש  בראש 
ביריה ובכפר החרב אבנית ”ומשם [=מאבנית] 
וגבעות  הולכים מהלך שלוש שעות על הרים 
ויורדין לעמק גדול שם קבר יונתן בן עוזיאל, 
וביום  בלילה,  שעות  כשתי  לבתיהם  וחוזרין 

ההוא אוכלים ושותים ושמחים“.

בשנת תרי“ב (1852) ביקר החוקר ו.ג. בקברו של 
יונתן בן עוזיאל, ובין יתר דבריו כותב: ”עדיין 
עומד באתר הזה עץ זקן, כאשר מתחתיו ישנן 
מספר אבני גזית נסורות, שעל גביהן רושמים 

היהודים את שמותיהם“.

רבי  ישראל  בארץ  ביקר   (1869) תרכ“ט  בשנת 
יחזקאל‘  ה‘דברי  הלברשטאם  שרגא  יחזקאל 
חיים‘  ה‘דברי  חיים  רבי  של  בנו  משינאווא 
תשט“ו)  והורונסטייפל,  צאנז  (בית  ומסופר  מצאנז, 
עוזיאל  בן  יונתן  קבר  אל  בא  בעומר  שבל“ג 

והשתטח עליו בלויית חסידיו הרבים.

מנדל  מנחם  ר‘  כותב   (1888) תרמ“ח  בשנת 
...” הגליל‘:  וערי  מירון  ’מסע  בספרו  ראבין 
הלכנו משם [=מאבנית] אל כפר עמקה, אשר 
בקצה עמק החוילה [=החולה]. שם מורד הר 
גדול נורא, אשר כמוהו לא ראיתי, ישר ושוה, 
לא  שמה  לרכוב  מרוצפה.  חומה  על  כהולך 
עדשים  שדות  דרך  הלכנו  ברגלינו  ורק  יכלנו, 
ההר  במורד  הלכנו  שעה  חצי  וכערך  וחיטים, 
שעות  וכשני  עמקה,  כפר  אל  באנו  עדי  הזה 
ציון  ים החוילה. שם, בקצה הכפר,  משם עד 
בחלחלה  עוזיאל.  בן  יונתן  הוא  ונורא  קדוש 
שעה  וחצי  נורא,  מה  זה  למקום  גשנו  ורתת 
מעומק  בקשתינו  סדרנו  תהילים.  שם  אמרנו 

לבנו, ונסענו משם...“    

בספר ’גבעת שאול‘ משנת תרנ“ג (1893) מביא 
יונתן בן עוזיאל  גם כן את המסורת על קבר 
את  מכבדים  הערביים  ”גם  ומוסיף:  בעמוקה 
’מסעות משה‘ משנת  מקום קבורתו“. בספר 
תרפ“ד (1924) כתוב שקבר יונתן בן עוזיאל הוא 
בספר  אבנים.  ציון  ועליו  עמוקה  לכפר  סמוך 
כתוב:   (1934) תרצ“ד  משנת  ירושלים‘  ’טוב 

צפת,  מצפון  שעות  כחמש  רחוק  ”עמוקה, 
מערות  שתי  שם  קדש.  לעיר  ההולך  בעמק 
גדולות והרבה קברים בלתי נודעים, רק קבר 

בנו של ישעיה הנביא ויונתן בן עוזיאל“.

ר‘ ישעיה הורביץ אביו של החסיד הנודע רבי 
שמואל הורביץ מביא בספרו ’עדן ציון‘ משנת 
תש“ט (1949) את מקום קבורת יונתן בן עוזיאל, 
כבוד  מנוחתו  עוזיאל.  בן  ”יונתן  כותב:  וכך 
עמוקה  עיר  יושבת  בצפונה  לצפת“ו  סמוך 
שזה  אורות  בניצוצי  וכתב  עקימון  כפר  רל“ג  פנחס  (בזוה“ק 

כפר עמוקה ע“ש) שנקרא כן עד היום, וכשמה כן 

גבוהים  הרים  מוקפת  היא  גדול  בעמק  היא 
ארץ  המסעות  בזמן  כמצולה.  והעיר  צד  מכל 
ואין שם  ישראל היה שם כפר כששים בתים 
שום יהודי ואחר כך נתמעט הכפר (היא מהלך שעה 
וחצי מצפת“ו) (ובאדמת קודש יח: קכד: כתב שכעת נשאר שם 

רק ג‘ בתים ומשפחה אחת של ערביים מערבים (מארץ אלגיר) 

יושבת שם. ע“ש שהיא נזכרת בירושלמי סוכה 
פ“ג ה“ו וע“ש עוד) (א“ה וכעת היא כפר נטוש שברחו 
לפני  לכפר  וסמוך  וכו‘).  השחרור  ממלחמת  התושבים 

בנוי  ציון  שם  יש  העמק  של  לעומקו  המורד 
של אבנים ועליו אילן גדול עב ויפה ושם קבור 
יונתן בן עוזיאל (א“ה עכשיו אין כבר האילן כי תלשוהו 
בני הכפר וגם הרסו הציון הקדוש וש“ב הרה“ג ר‘ דב זילברמן 

תיקן הציון הקדוש מחדש) (חיבת ירושלים מאמר גולת עליות 

ל“ו ע“ש) ... ברוך ה‘ שזכיתי להיות גם במקום 

הקדוש הלזה“. 

המקובל הצדיק ר‘ סלמאן מוצפי מביא גם־כן 
 (1987) תשמ“ז  משנת  צדיקים‘  ’שפתי  בספרו 

את מקום קבורתו בעמוקה.

סגולת המקום
קבר התנא יונתן בן עוזיאל ידוע ומפורסם אצל 
כל בית ישראל בכל רחבי תבל כמקום המסוגל 

לפעול בנקל על מציאת הזיווג האמתי. 

’מורה  בקונטרס  מובאת  זאת  סגולה  מקור 
”אומרים  ראייתה‘:  ’טובה  ובספר  דרך‘ 
ז“ל  ליכטנשטיין  מיכל  יחיאל  חיים  ר‘  בשם 
זצ“ל),  מקאלאמיי  הלל  רבי  מצאצאי  תשכ“ה,  אדר  ז‘  (נפטר 

שהתפילה על קבר ר‘ יונתן בן עוזיאל מסוגלת 
לשידוכים, וזה בדוק ומנוסה“. 

השערות  כמה  ישנם 
קברו  מקום  דוקא  מדוע 
למציאת  המסוגל  הוא 

השידוכים; 

הרב  מורנו  דברי  א. 
איש  ”החזון  בזה:  שליט“א 
אומר, שבבין הזמנים צריך לכל 
הפחות להיות כמו בעל אומנות 
כך  ואחר  שעות,  תשע  וללמוד 
שעות  עשרה  חמש  עוד  נשאר 

בן  ליונתן  לעמוקה,  לנסוע  שרוצים;  למה 
כתוב  הכל.  את  ששורף  אש  שם  יש  עוזיאל, 
נשרף.  היה  מעליו  פורח  שהיה  עוף  שכל 
בן  יונתן  של  לציון  שמגיע  מי  שלכן  אומרים 
עוזיאל אז הוא מוצא את השידוך, כי למעשה 

מי  השידוך,  את  מציעים  אחד  לכל 
שהיה אצל רבנו מגיע עם השידוך שלו, 
בלבולים,  אחד  לכל  שיש  הבעיה  אבל 
שמגיע  וברגע  עקום...  שלה  שהאף 

לעמוקה נשרפים לו כל הבלבולים, ואז ממילא 
מוצאים את השידוך...“ (פ‘ האזינו תשס“ז)

ה‘תרגום  דברי  בעקבות  נוצר  זה  מנהג  ב. 
יונתן‘ על הפסוקים ”כי יקח איש אשה חדשה 
נקי  דבר  לכל  עליו  יעבר  ולא  בצבא  יצא  לא 
יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר 
לקח. לא יחבל רחים ורכב כי נפש הוא חבל“ 
(דברים כד ה-ו). ומפרש ’פירוש יונתן‘: ”...ודברה 

תורה בלשון נקבה: הרחיים רמז לאשה, ורכב 
חתנים  בין  הקשר  את  לעכב  לא  לאיש.  רמז 
העולם  בחיי  כופר  בזה...  הכופר  וכל  וכלות. 

הבא“.

ג. הגמרא יבמות יז. אומרת: ”כל מי שאין מכיר 
והיא  רבא  אמר  לשם,  נפנה  ושבטו  משפחתו 
אומר:  שם  בפירושו  רש“י  משאול“.  עמוקה 
”שאין מוצאין אשה, פונים והולכים שם, והיא 
יש הרואים בדברי רש“י רמז לכפר  עמוקה“. 
בן  יונתן  שוכן  שבתחומו  ’עמוקה‘,  הנקרא 
עוזיאל, והוא המקום המסוגל למציאת האשה. 

ד. יש האומרים שיונתן בן עוזיאל עצמו, לא 
יכול  הוא  דוקא  כך  ומשום  ימיו,  כל  התחתן 
הטוענים  יש  לעומתם  כך.  על  בשמים  לפעול 
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שאכן נשא אשה אך לא היה לו ילדים, ומשום 
ולזרעא  לזיווגים  בשמים  לפעול  יכול  הוא  כך 

חיא וקימא.

דרכי גישה
לציונו  להגיע  אפשריות  דרכים  שלשה  יש 
חצור  מכיוון  ב)  צפת.  עיר  מכיוון  א)  הקדוש. 
בכביש  זיתים,  עין  צומת  מכיוון  ג)  הגלילית. 
המוליך לישובים דלתון, כרם בן זמרא ועלמה, 

ומגיע בסופו לצומת ישע.

פונים  לצפת),  העליונה  (הכניסה  ביריה  בצומת  א) 
צפונה בעליה (לבאים מצפת, ממשיכים ישר, ולבאים ממירון 
בכביש 8900 - שמאלה) כק“מ עד הכיכר, מצד שמאל 

בכיכר  יהוידע.  בן  בניהו  קבורת  מקום  נראה 
פונים שמאלה (יש שילוט). לאחר כק“מ יש פיצול 
דימי,  רב  ורבא,  אביי  לקברי  ימינה  שילוט  עם 
עפר)  (בדרך  נשיאה. שמאלה  יהודה  ורבי  פפא  רב 
לקבר אבא שאול, וישר לכיוון ציונו של יונתן בן 
ויורד  המתפתל  בכביש  ישר  ממשיכים  עוזיאל. 
לכיוון בת יער ועמוקה. לאחר כ-2.5 ק“מ, לפני 
הכניסה למושב עמוקה, פונים שמאלה בירידה 
כ-1.6  לאחר  המתפתל.  הכביש  עם  וממשיכים 
המורה  ושילוט  בכביש  פיצול  שוב  יש  ק“מ 
לכיוון הציון הקדוש, פונים שמאלה ולאחר מכן 
ימינה. ממשיכים על דרך זו כ-1.6 ק“מ. בהמשך 
ומגיעים  ימינה  פונים  פיצול,  שוב  יש  הכביש 
לחניון של מתחם הקבר. מסוף החניה יש שביל 
צר המוליך עד למבנה ובו קברו של התנא יונתן 

בן עוזיאל.

ב) בכביש 90 המוליך מכיוון ראש פינה לקרית 
לחצור  מחניים)  צומת  (לפני  שמאלה  פונים  שמונה, 
פז  הדלק  תחנת  את  שרואים  אחרי  הגלילית. 
עם  עמוד  יש  (בפניה  ימינה  פונים  לכביש,  מימין 
איזור  לכמין  ומפעלים)  עסקים  מיני  כל  של  שלטים  הרבה 

מיטב),  הדלק  תחנת  פני  על  חולפים  שמאל  (מצד  תעשיה, 
בסוף הכביש פונים שמאלה (יש שילוט המורה לכיוון 
זה  כביש  על  מתונה  בעליה  ממשיכים  הציון), 

כ-3.4 ק“מ. (בהמשכו יש פיצול ימינה למפעל לטיהור שפכין, 
מגיעים  הדרך  בהמשך  השמאלי).  הכביש  על  ממשיכים 

לפיצול, פונים ימינה (יש שילוט) ולאחר מכן שוב 
ימינה, וכנ“ל בסוף אות א‘.

ג) לאחר כ-1.7 ק“מ מצומת עין זיתים, יש פניה 
ימינה ושילוט המורה לציוניהם של רבי אלעזר 
המודעי בנבוריא, ושל יונתן בן עוזיאל בעמוקה. 
פונים ימינה ממשיכים בדרך זו המתפתלת בתוך 
היער, לאחר כ-2.7 ק“מ חולפים על פני חורבות 
נבוריא וממשיכים בכביש זה עוד כ-2.7 ק“מ (יש 
בקר,  מעברי  עוברים  מאספלט),  היא  הדרך  שכל  לציין 

ימינה  הדרך   .T לצומת  מגיעים  הכביש  בסוף 
מגיעה למושבות עמוקה וביריה. פונים שמאלה 

ק“מ,  כ-1.6  המתפתל  הכביש  עם  וממשיכים 
בפיצול פונים שמאלה ולאחר מכן ימינה וכנ“ל 

באות א‘. 

דיבורים ממורנו הרב שליט''א 
על גדולת הצדיק ומקום 

קבורתו
הוא  תשובה,  בעל  נהיה  הוא  גאוה:  בעל  אחד 
נהיה צדיק... תלכו ליונתן בן עוזיאל הוא יוציא 
הכל  שמה  מהראש!  האלו  השטויות  את  לכם 

עף! הכל פורח!... (קלטת 102. חלק ב‘) 

קטן שבהם יוחנן בן זכאי, שידע את כל השיחות, 
הדקלים  מתורת  והדקלים.  משלים  העופות, 
רק  לקרות,  שהולך  מה  עתידות,  לדעת  אפשר 
מהתנועה של הדקלים. שיחות דקלים, שיחות 

שיחות  חיות,  שיחות  ציפורים,  שיחות  עופות, 
כל  את  ודאי  זה  ורבא,  אביי  הויות  בהמות, 
הגמרות, את כל השסי“ם עד סוף הדורות, אז 
זה היה הכי קטן. הכי גדול זה יונתן בן עוזיאל. 
מגיעים ליונתן בן עוזיאל, אז הכל נשרף! הכל 
הכל  נשרף!  הכל  זרות  המחשבות  כל  נשרף! 
נשרף! הכל נשרף! הכל נשרף! אז החכמה יונתן 
פורצת  היתה  אז  ולומד,  יושב  היה  עוזיאל  בן 
אש, מתוכו פורצת אש, שורפת את הכל. (קלטת 
מס‘ 475. יום א‘, ג‘ דחוה“מ פסח, י“ח ניסן תשס“ו - שיעור כללי)

מחפשים שידוכים - כזה שידוך, כזה שידוך, אין 
מה לחפש בשידוכים!... אפשר לנסוע ליונתן בן 
גימטריא  זה  עוזיאל  בן  יונתן  ולפעול!  עוזיאל 
שמשון,  יוצא  זה  עוזיאל  בן  יונתן  שמשון. 
[שמשון] זה 696, [יונתן בן עוזיאל] זה 694, 694 
עוד שלושה מילים [זה יוצא 697], והכולל [של 

.[697 שמשון, זה יוצא גם כן

אתה הולך כבר לכותל, נוסע ליונתן בן עוזיאל, 
רואים  הם  קטיושות.  לירות  מתחילים  הם 
אז  השגות,  כאלה  להשיג  עכשיו  הולך  שאתה 
[בכדי]  מתחילים  קטיושות,  לירות  מתחילים 

ובי˙ „ינו מסרוהו ל˘מעיה ו‡בטליון, ‡לו היו  ועזר‡ 

כנפי  ˙ח˙  לחסו˙  ב‡ו  ‡˘ר  ‡˘ור,  מלך  סנחריב  בני 

ה˘כינה, וכ˘ר‡ו חכמים ˘היו ר‡ויים ל˘ם זה מסרוהו 
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שלא תוכל לנסוע ליונתן בן עוזיאל. אז תסע 
דווקא, תראה שלא קרה שום דבר, רק שרפו 
את היערות מסביב, שהיערות צועקים: תשרפו 
היער,  עצי  ירננו  ’אז  תשרפו!  כבר!  אותנו 
רוצים  אנחנו  הארץ‘,  לשפוט  בא  כי  ה‘  לפני 
שתשרפו אותנו! אנחנו לא יכולים לסבול מה 
מעץ  וכפיס  תזעק  מקיר  ’אבן  כאן!  שנעשה 

(.488‘מסקלטת) .‘יעננה

צריכים לעשות איזה כלי; לנסוע לחברון, ללכת 
לשדה, לנסוע ליונתן בן עוזיאל, לעשות כלים 
אש!  הכל  זה  נוסע  כשאדם  אש!  הכל  שמה 
אז  מבחייהם.  יותר  במיתתם  צדיקים  גדולים 
אם היה לו אש בחיים - איזה אש יש עכשיו?! 
אתה בא ליונתן בן עוזיאל, בכל שבוע זה אש 
למדרגה.  ממדרגה  הולך  הצדיק  גדולה.  יותר 
אתה זוכה לנסוע ליונתן בן עוזיאל בליל שישי, 
המחשבות  כל  הקליפות,  כל  נשרף!  הכל  אז 
הרעות, הכל נשרף! הכל הוא שורף! הכל הוא 
שורף יונתן בן עוזיאל! קטן שבכולם זה יוחנן 
בן זכאי. גדול שבכולם, כלומר הוא היה דרגת 
משה רבנו. כי שלושים זה כמשה, ושלושים זה 
כיהושע, ועשרים בינונים. בינונים זה יודעים 
דקלים  ושיחות  ועופות  חיות  שיחות  כל  את 
אביי  הויות  כל  את  ויודעים  ועשבים,  ועצים 
ורבא. כל מה שאביי ורבא יקשו לעתיד לבוא, 
כבר ידע את זה ר‘ יוחנן ... אז יונתן הוא היה 
וכולו אש!  רבנו  סימן של משה  רבנו,  כמשה 
כולו אש! ברגע שמגיעים אז הכל זה אש! מי 
שהכל  אש!  ממש  אש!  לראות  יכול  שרואה 
מרגיש  שאדם  מתי  נשרף!  והכל  באש!  בוער 
מנודה וזרוק, ישר מתחלף הגוף, והוא נכנס עם 
רואה  והוא  השמים,  ונפתחים  עדן,  לגן  הגוף 

מראות אלקים! (קלטת 506.) 

את  לראות  אפשר  אש!  זה  עוזיאל  בן  יונתן 
קטן  שעות.   24 אש  אותו  מקיפה  היה  האש! 
שבכם זה יוחנן בן זכאי, גדול שבכם - שיכול 
להעמיד חמה ולבנה כמו משה רבנו, הוא היה 
בדרגת משה רבנו. אז נוסעים ליונתן בן עוזיאל, 

ולוקחים פעם את הילד, כזה חויה זה כזה אור, 
הילד לעולם לא יהיה חילוני. (קלטת מס‘ 508.)

יכול  הוא  עוזיאל  בן  יונתן  לר‘  נוסע  אדם 
’שלושים  כתוב  כי  הישועות,  כל  את  לפעול 
בן  יונתן  רבנו...  כמשה  להלל  היו  תלמידים 
משה  בדרגת  היה  מתלמידיו,  שהיה  עוזיאל 
יונתן  ר‘  יכול להזיז את השמש והירח,  רבנו, 
בן עוזיאל היה חמשה דורות לפני רשב“י, הוא 
היה תלמיד של הלל, רשב“י היה תלמיד של 
ר‘ עקיבא, שהיה תלמיד של ר‘ אליעזר הגדול, 
שהיה  זכאי,  בן  יוחנן  רבן  של  תלמיד  שהיה 
תלמיד של הלל, חמשה דורות היו בין רשב“י 

לר‘ יונתן בן עוזיאל.(שבת פרשת מקץ, תשס“ז)

תורה,  בדברי  דורש  שהיה  עוזיאל  בן  ...יונתן 
בן  ליונתן  באים  מלהטת.  הייתה  האש  אז 
עוזיאל, צריכים להאמין שעדיין האש מלהטת. 
.מבחייהם יותר  במיתתם  צדיקים  גדולים  כי 
הוא  עוזיאל,  בן  ליונתן  נוסע  אדם   (.542 (קלטת 

הוא  זוכה  הוא  אם  אש!  ממש  לראות  יכול 
רואה ממש אש! כי צדיקים גדולים במיתתם 
יוצאת  שהיתה  אש  אותה  מבחייהם.  יותר 
ושורפת, אותה אש אפשר  עוזיאל  בן  מיונתן 
לו  יש  זוכה,  אדם  אם  כן.  גם  עכשיו  לראות 
עיניים כשרות, עיניים זכות, הוא יכול לראות 
את האש מעל הציון של יונתן בן עוזיאל! את 
האש הבוערת! כי האש הזאת הולכת ונכפלת 
(קלטת  ונכפלת מיום ליום!  מיום ליום, הולכת 
545.) ...יונתן בן עוזיאל המהות שלו היתה אש 

(קלטת 599.)

קברו של הצדיק מוקרט 
בעמוקה

בעמוקה מציינים הספרים גם כן את קברו של 
צדיק בשם מוקרט.

או  התנאים  בתקופת  חי  היה  מוקרט  הצדיק 
יש שלשה  אך  ידוע.  לא  אודותיו  האמוראים. 
ספרים המזכירים את מקום קבורתו בעמוקה. 

הינו  אלו,  מספרים  אחד 
עינינו  מאור  של  ספרו 
’שמות  מוהרנ“ת  אדמו“ר 
מהרגלו  שיצא  הצדיקים‘, 
צדיק  על  וכתב  זה  בספר 

את  גם   - מוקרט  הוא   - אחד 
קבורתו. ההחלטה שהיה  מקום 
חי בדור התנאים או האמוראים 
נובעת מכך שאדמו“ר מוהרנ“ת 
בין  הצדיקים‘  ב‘שמות  מביאו 

בדורות  ולא  והאמוראים  התנאים  שמות 
שלפניהם ושאחריהם.

המסורת על דבר קברו 
באיגרת ’גלילות ארץ ישראל‘ (כת“י בשפת האידיש) 
”עמוקה. הוא עמק  (1624) כתוב:  משנת שפ“ד 

בן  יונתן  נקבר  ושמה  עמוקה,  הנקרא 
אחד צדיק עוד התרגום.  בעל  עוזיאל 

הנקראדממוקר�ז“ל...“

בשנת ת“ס (1700) מובא מקום קברו בספר ’סדר 
... ועוד  הדורות‘: ”בכפר עמוקה סמוך לצפת 

צדיק אחד שמו מוקרט ועליו מצבה“.

’שמות  בספרו  כותב  מוהרנ“ת  אדמו“ר 
הצדיקים‘, בסוף אות מ‘: ”מוקרט הקבור יחד 

עם יונתן בן עוזיאל“.

כתוב:   (1949) תש“ט  משנת  ציון‘  ’עדן  בספר 
כתבו  ישראל  ארץ  וגלילות  הדורות  ”בסדר 
דעוד צדיק אחד הנקרא דמן מוקרס ז“ל (בסדר 
הדורות כתב מוקרט) קבור שם [=בעמוקה], ובחיבת 

ירושלים לא העתיק זאת וגם בזמנינו לא ידענו 
מזה, (א“ה שמות הצדיקים כתב מוקרט הקבור יחד עם יונתן 

בן עוזיאל)“.

היכן מקום קברו
קברים  שני  מציינות  העתיקות  המפות 
בעמוקה. אחד של ’שייח‘ חארב‘, הוא במדויק 
קברו של התנא האלקי יונתן בן עוזיאל. ועוד 
קבר הנקרא ’שייח‘ מוחמד אל עג‘אמי‘, פירוש 
השם ’אל עג‘אמי‘ הוא ’לא מאותו עם‘, היינו 
קבר  שזהו  ויתכן  מוסלמי,  של  לא  קבר  זה 
ויתכן  חשוב,  איש  שהוא  ומסתברא  יהודי, 

שאכן זהו קברו של הצדיק מוקרט. 

קבר זה נראה בבירור מהכביש המוליך לקברו 
של יונתן בן עוזיאל. קצת לפני הכניסה לחניה 
של הציון, לפני העיקול האחרון, נראה צמוד 
השנים  בעשור  כחולה.  קבר  מצבת  לכביש 
שיפצה  צדיקים‘  ’אהלי  אגודת  האחרונות, 
’התנא  ואף הניחה שלט עם שם  את המקום 

מוקרט‘.

איזה  אנשים  כמה  מצאו  האחרונה  בשנה 
מערה ליד קברו של יונתן בן עוזיאל, והחליטו 
התנא  לקבורת  מתאימה  יותר  זו  שמערה 
על  וכתבו  כחול  בצבע  אותה  צבעו  מוקרט. 

המערה  את שם הצדיק מוקרט.
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                      תמוז תשע"ח      |      49    



    50    |                       תמוז תשע"ח

עוב„ו˙ וסיפורים על ‚„ולי ‡נ"˘ ב„ורו˙ ה˜ו„מים

עבו„˙ חˆו˙ ‡ˆל ז˜ני ‡נ"˘
"‡ם זכר˙יך על יˆועי ב‡˘מורו˙ ‡‰‚‰ בך".

‚„ולי  ˘ל  ‰בוערו˙  זע˜ו˙י‰ם   ˙‡ ˘מע  ˘ל‡  מי 

ימו˙  בכל  מליבם  מ˘  ל‡  ‰חורבן  ˘זכר  ברסלב,  חסי„י 

‰˘נ‰ – ‡ינו מבין בערכ‰ ˘ל ‰˙פר˜ו˙ ‡מי˙י˙ לבור‡ 

עולם, מ˙וך ‚ע‚ועים עזים לבנין בי˙ ‰מ˜„˘ ול‰˘ר‡˙ 

‰˘כינ‰ ב˙וכו.

מספר  ˘ליט"‡  רובינ˘טיין  „ב  י‰ו˘ע  ר'  ‰ר‰"ח 

ליל‰:  בחˆו˙  ברסלב  חסי„י  על  זיכרונו˙יו  על  בער‚‰ 

מורינו ‰ר‰"ˆ ר' לוי יˆח˜ בנ„ר זˆ"ל, רבי ‰יר˘ לייב ליפל 

‡לעזר  מר„כי  רבי  ‡ביו  זˆ"ל,  ˘פיר‡  ˘מו‡ל  רבי  זˆ"ל, 

 ıטרנ‰ר˘ ‡בר‰ם  ר'  ‰‚‰"ח  על  וכן  זˆ"ל  רובינ˘טיין 

‰˘כינ‰,  ˆער  ניכר  ˘ל‰ם  ו˘על  ˆע„  מכל  ‡˘ר  זˆ"ל, 

ועמ„ו ב˙פל‰ וב˙חנונים בחˆו˙ ליל‰ ל‡˜מ‡ ˘כינ˙‡ 

מח˘ובי  ˘˘מע˙י  מעניין  סיפור  עם  "‡˙חיל  מעפר‡. 

˘מעון  רבי  ‰ו‡  ‰ל‡  זˆ"ל,  בנ„ר  יˆח˜  לוי  רבי  ˙למי„י 

˘‰י‰  בר˜,  בני  ברסלב  י˘יב˙  ר‡˘  זˆ"ל  בר‚˘טיין 

מ˙ייעı עמו על כל ˆע„ ו˘על מעניני ‰י˘יב‰.

‡ך  ‰טלפון,  „רך   ıמ˙ייע ˘מעון  ר'  ‰י‰  כלל  ב„רך 

בפרוטרוט,  יו˙ר  עמו   ıל‰˙ייע ˆריך  ‰י‰  ‡ח˙  פעם 

זמנים  ב‡ו˙ם  ירו˘לימ‰.  מבי˙ו  ‰„ברים  ‡חרי  ויˆ‡ 

ומורכב˙,  ‡רוכ‰  לירו˘לים  בר˜  מבני  ‰„רך  ‰י˙‰  ב‰ם 

‡ביב  ומ˙ל  ‡ביב,  ל˙ל  ‡וטובוס  עם  לנסוע  ˆריכים  ‰יו 

לירו˘לים.

‰י‰ ז‰ בימו˙ ‰חורף כ‡˘ר חˆו˙ ליל‰ כבר ב˘ע‰ 

לוי  רבי  יעל‰  כבר  בערב   00:7 ˘ב˘ע‰  י„ע  ‰ו‡   00:11

יכול  ל‡  י˘יב‰  ר‡˘  ˘‰י‰  כיוון  ‡ך  מיט˙ו,  על  יˆח˜ 

‰‡חרונ‰  ל˙חנ‰  ‰‚יע  ‰ו‡  מו˜„ם.  יו˙ר  לˆ‡˙  ‰י‰ 

 00:7 ב˘ע‰  ב„יו˜  ‰‡ומ‰  בבניני  ˘‰י˙‰  בירו˘לים, 

בערב, וכל עו„ נ˘מ˙ו בו, רı לעבר ˘כונ˙ מ‡‰ ˘ערים, 

ו‰‚יע לבי˙ו ˘ל ר' לוי יˆח˜ ב˘ע‰ 03:7. ‰בי˙ כבר ‰י‰ 

ח˘וך, ‡ך בכל ז‡˙ ‰ו‡ נ˜˘ על ‰„ל˙; ‰רי ל‡ לחינם ‰ו‡ 

נסע ‡˙ כל ‰„רך ‰ז‡˙. „˜ו˙ ‡רוכו˙ עברו ו‡ין ˜ול ו‡ין 

עונ‰, ע„ ˘לבסוף ˘ומע ‰ו‡ ‡˙ ר' לוי יˆח˜ ˘ו‡ל "ווער 

‡יז" (מי ז‰?) ל‡חר ˘‡מר ‡˙ ˘מו, ‰˙רעם ר' לוי יˆח˜ 

 ֈ?„ו‡מר: "‡זוי ˘פעט ˜ומט מען ˆי ‡ ברסלבע'ר חסי

ז‡˙  בכל  ‡ך  חסי„),  לברסלבע'ר  ב‡ים  מ‡וחר  כך  (כל 

פ˙ח לו ‡˙ ‰„ל˙ כיון ˘‰‚יע מרחו˜.

סיפור ז‰ סיפר לי ר' ˘מעון בר‚˘טיין עˆמו ל‡חר 

נור‡  ‰י‰  עˆמ‰  ב‰לווי‰  זˆ"ל.  יˆח˜  לוי  ר'  ˘ל  ‰לויי˙ו 

בעˆמו  ל˘לוט  ‰י‰  יכול  ל‡  ‰ו‡  ˘מעון,  ר'   ˙‡ לר‡ו˙ 

ו‰ס˙ובב ‡נ‰ ו‡נ‰ מרוב ˆער וכ‡ב.

רבים  עזבו  מ„וע  ˙מי„:  מ˙‡ונן  ‰י‰  יˆח˜  לוי  רבי 

‰י‰  עברו  ˘ב„ורו˙  חˆו˙,  ˙י˜ון  ענין   ˙‡ מ‰חסי„ים 

כי  עליו  ר‡ו  ‰ערב  מ˘עו˙  כבר  ברסלב.  מיסו„י  ‡ח„ 

'חˆו˙' בוער ב˜רבו, כ‡˘ר מי„ ל‡חר מעריב ‰י‰ מז„רז 

ללכ˙ לי˘ון בכ„י ˘יוכל ל˜ום בחˆו˙.

˘מח˙  בע˙  ברסלב  חסי„י  עו˘ים  ‰יו  ומ‰ 

מטבע ‰„ברים ‰יו נערכים ב˘עו˙ ‰ליל‰?  ˆ‡ˆ‡י‰ם,̆ 

ברירו˙,  ‰רב‰  ל‰ם  ‰יו  ל‡  עˆמם  ‰יל„ים  ˘ל  בח˙ונו˙ 

בחופ‰  ˘‰˘˙˙פו  כ‡ל‰  ‰יו  נכ„ים  ˘ל  בח˙ונו˙  ‡בל 

‡ומר  ‰י‰  יˆח˜  לוי  רבי  ‰בי˙‰.  ו‰לכו  בסעו„‰  ו˜ˆ˙ 

‡פילו ל‚בי '˘לום זכר': ‰‡' ב' ˘לנו ז‰ו חˆו˙, ומי י˘מע 

לרבי ‡ם ל‡ ‡נחנו?!

מ‡נ"˘  ‡ח„  ˘כל  רובינ˘טיין,  ‰רב  מˆיין  למע˘‰ 

 ˙‡ ‡ומרים  ‰יו  רבים  חˆו˙.  בעניין  ‡חר˙  בˆור‰  נ‰‚ 

˜ו„˘,  ב‰ררי  ˘יסו„ו  חˆו˙'  '˙י˜ון  ˘ל  ‰מ˜ובל  ‰נוסח 

כ„ברי  ל‚‡ול‰,  ו‰ˆיפי‰  ‰˘כינ‰  ˆער  על  פסו˜ים  ובו 

בחˆו˙  ל˜ום  ליז‰ר  ˆריכין  מ‡ו„  מו‰ר"ן:  בלי˜וטי  רבינו 

‰יו  ‰מ˜„˘.  בי˙  חורבן  על  מ‡„  מ˙‡בל  ול‰יו˙  ליל‰ 

‰נפ˘,  ב‰˘˙פכו˙  ‰מ˜ובל  ‰נוסח   ˙‡ ˘‡מרו  רבים 

מ˙וך  ‰י‰  זו  ˘בע˙  זˆ"ל  ליפל  לייב  ‰יר˘  רבי  „ו‚מ˙ 

ס„ר   ˙‡ ומילל  מ˜ונן  ‡רי‰   ˙‚‡˘ וב˜ול  נור‡ו˙  בכיו˙ 

‰˙י˜ון ˘עו˙ רבו˙ וחוזר ˘וב ו˘וב על ‰מילים בער‚‰ 

י˘וע˙נו.  ל‰ח˘˙  וזע˜‰  ˙פיל‰  ‡ומר  וכולו  וכיסופין 

‰יום  בליל  ‡ח˙  ב˘נ‰  "כי  „ב,  י‰ו˘ע  ר'  מספר  "זכורני", 

‰˜„ו˘ יום כיפור, ב‡˙ר‡ ˜„י˘‡ מירון, ‰‡ריך ר' ‰יר˘ 

˘חרי˙  ˙פיל˙  ‡מˆע  ע„  חˆו˙',  ב'˙י˜ון  כך  כל  לייב 

˘‰חל‰ כוו˙י˜ין.

ל‰˙בו„„  ˘יˆ‡ו  ו‰יו  ˘למ„ו,  ‡חרים  ‚ם  ‰יו  ‡כן 

י„י  על  ‰˘כינ‰  לעורר  ‰ו‡,  ‰מ˜˘ר  ‰חוט  ב˘„ו˙. 

˘‰יסו„  ‡מנם  ברור  ‰ליל.  חˆו˙  ב˘עו˙  ‰˘ם  עבו„˙ 

˘כל  ‡ומר  ‰˜„ו˘  ורבינו  ‰חורבן,  על  ל‰˙‡בל  ‰ו‡ 

עב„ו  בברסלב  ז‡˙  מלב„  ˘לו,  ‰חורבן  על  יבכ‰  ‡ח„ 

‰ו‡  בז‰  ‰ר‡˘ון  ו‰„בר  ו‰‰ר‚לים,  ‰˙‡וו˙  ˘ביר˙  על 

˘כולם  בזמן  י˙ברך  ‰˘ם  לעבו„˙  ליל‰  בחˆו˙  ‰˜ימ‰ 

י˘נים.

˙מוז,  כ"ב  ביום  ˘נפטר  זˆ"ל  בנ„ר  יˆח˜  לוי  ר'  על 

‡פ˘ר לומר מ‰ ˘‡מר רבי‰"˜: "ˆריך ל‰יו˙ ע˜˘ן ‚„ול 

˘בעולם  „בר  ל˘ום  נ˙ן  ל‡  ‰ו‡  י˙ברך",  ‰˘ם  בעבו„˙ 

ל‰פריע לו מעבו„‰ מיוח„˙ זו".

˘פיר‡  ˘מו‡ל  ר'  בר‰"ˆ  ל‰יזכר  ˘ל‡  ‡פ˘ר  ו‡יך 

ברוב  במ˘˙נ˜  ˜ולו  מ˘מיע˙  נמס  ‰י‰  ‰לב  זˆ"ל. 

מחˆו˙  כבר  ‰י‰  ‰ו‡  חˆו˙,  ‰˙י˜ון  ב‡מיר˙  מ˙י˜ו˙ 

חˆו˙'  '˙י˜ון  עורך  ו‰י‰  בור‡ו,  לעבו„˙  כ‡רי  ˜ם  ליל‰ 

ב‡רוכ‰, בו ‰ו‡ ‰י‰ מ˜ונן ב„מעו˙ ˘לי˘ על ‚לו˙ וˆער 

‰˘כינ‰, ב‰˙חננו ל‡ו˜מ‡ ˘כינ˙‡ מעפר‡.

ול‡  ליל‰,  בחˆו˙  מ‰˘ינ‰  ל˜ום  ‰˜פי„ו  בברסלב 

ר˜ ל‰י˘‡ר ער בחˆו˙. פעם בע˙ ˘ר' ˘מו‡ל ‰˘˙˙ף 

ב˘מח˙ ˆ‡ˆ‡יו, ו‰י‰ ז‰ בימי ‰חורף כ‡˘ר ˘ע˙ חˆו˙ 

ליל‰ ‰יי˙‰ ב˘ע‰ מו˜„מ˙, ו‰נ‰ ר' ˘מו‡ל לו˜ח כמ‰ 

כס‡ו˙ ופונ‰ לירכ˙י ‰‡ולם, נ˘כב עלי‰ם ונם ‡˙ ˘נ˙ו 

למ˘ך מספר „˜ו˙, ˘ל‡חרי‰ם ˜ם רענן לעבו„˙ ‰˘ם 

י˙ברך ˘נמ˘כ‰ ל‡ורך כל ‰ליל‰ ול‡ורך כל ˘עו˙ ‰יום.

זוע˜  ו‰י‰  ב˘„‰,  ל‰˙בו„„  יˆ‡  ברסלב  כחסי„ 

ב˜„ו˘‰  ˘לם  בלבב  ‰˘ם   ˙‡ לעבו„  ˘יזכ‰  ומ˙חנן 

וט‰ר‰. בימי ‰חורף כבימי ‰˜יı ‰מ˘יך בעבו„˙ ˜ו„˘ו 

יוˆ‡  ‰י‰  ו˘ל‚  זלעפו˙  ‚˘ם  ˙ח˙  ו‚ם  ליל‰,  בחˆו˙ 

ל„רכו ל‰˙בו„„ עם ˜ונו.

מירו˘לים  ˘וחטים  ˜בוˆ˙  על  יפ‰  סיפור  י˘ 

˘נסעו בליל ס‚ריר חורפי ˜˘‰ ˜ו„ם עלו˙ ‰˘חר לבי˙ 

˘מעון  ˘ל  ˜ברו  מער˙  לי„  ב„רכם  ועברו  ‰˘חיט‰, 

‰ˆ„י˜. ו‰נ‰ ‰‚יע ל‡זנם ˜ול זע˜‰ ˘ל י‰ו„י. מי„ עˆרו 

ברכבם ובי˜˘ו לב„ו˜ ‡˙ ‰„בר, ˘מ‡ י‰ו„י נ˜לע לˆר‰ 

נ„‰מו  כ˘‰˙˜רבו,  מכ‡בים.  ונ‡נח  ‰„רך  ‡ם  על  כ‡ן 

‰י˙‰ ס‚ור‰,  מו‡ל יו˘ב בפ˙ח ‰מער‰̆  לר‡ו˙ ‡˙ ר'̆ 

‚˘ם עז ני˙ך על ר‡˘ו, ו‰ו‡ זוע˜ מנ‰מ˙ ליבו ‰ט‰ור: 

‡ליך  ˙ערו‚  נפ˘י  כן  מים,  ‡פי˜י  על  ˙ערו‚  "כ‡ייל 

‡לו˜ים"ֈ כ˘‰ו‡ ל‡ מר‚י˘ ב‚˘ם וב˜ור כלל וכלל.

יכול   ‰˙‡ ˘מו‡ל,  ר'  ו‡מרו:  ‰˘וחטים  ‡ליו  פנו 

רבי  ‡ולם   ֈ˙נפ˘ו סכנ˙  ז‰  ‰רי  חליל‰  ל‰˙˜רר 

˘מו‡ל ‡פילו ל‡ סובב ר‡˘ו. וכי מי ‰ו‡ ז‰ ˘יכול לבו‡ 

‰יˆר  ‡ם  כי  ז‰  ‡ין  ‰פ˙וח?  ב˘„‰  זו  ב˘ע‰  ול‰פריע 

יˆר  ‡ווע˜!  ‰רע  יˆר  לזעו˜:  ‰חל  ומי„   ֈבעˆמו ‰רע 

ֈ!‰ˆרע ‰חו‰

‡ו˙י  מבי‡ים  ˘לי  ‰יל„ו˙  "זיכרונו˙  „ב:  י‰ו˘ע  ר' 

לחˆו˙ ליל‰ בבי˙ ‡בי, כ‡˘ר ‡ני י˘ן על מיט˙י, ולפ˙ע 

ל ‡בי מ˙וך ‰מטבח ‰˜טן  ולו̆  ‡ני מ˙עורר ו˘ומע ‡˙̃ 

כ‡˘ר ‰ו‡ בוכ‰ ו˜ולו נ˘מע ‰יטב בכל ח„רי ‰בי˙. ˜˘‰ 

ל˙‡ר ‡˙ ‰רו˘ם ˘עו˘‰ „בר כז‰ על נפ˘ ‰יל„, כ˘‡ני 

כבר יו„ע ‡˙ מנ‰‚ו כי ‰ו‡ מבכ‰ ‡˙ חורבן בי˙ ‰מ˜„˘.

נעˆמו˙,  ˘וב  עיני  ‡˘מורו˙  „˜ו˙  מספר  "כחלוף 

‡ני  ˘וב  ˜ל‰  ˘ע‰  ול‡חר  י˘רים,  ב˘נ˙  ממ˘יך  ו‡ני 

מרטיטים,  בני‚ונים  מ˘˙פך  ‡בי   ˙‡ ו˘ומע  מ˙עורר 

כך  סוער,  ברי˜ו„  ופו˙ח  מ˙ל‰ב  ‰י‰  רבו˙  פעמים 

'˙˘ע‰  ‰י‰  ˘ע‰  ‰ליל‰,  חˆו˙   ˙‡ מעביר  ‡בי  ‰י‰ 

נ‚ינ˙ו  ˜ול   ˙‡) ופורים"  ˙ור‰  '˘מח˙  ˘ע‰  ו‡ח"כ  ב‡ב' 

˘יˆ‡‰  מיוח„  ב˜לט˙  ל˘מוע  ני˙ן  ו‰מעורר  ‰מ˙רפ˜ 

˘ירים  ‰רב‰  ‰יטב  נ˘מעים  וב‰  ˘נ‰,   02 לפני  ל‡ור 

וני‚ונים רווי ‚ע‚ועים ו‰˘˙פכו˙ ˘נ˘מעו מפיו).

עינינו  ˘ר‡ו  מ‰  על  מ„ברים  כ˘‰יינו  ז˜נו˙ו,  לע˙ 

מ‰  כל  לספר  ˆריך  ל‡  ו˘וב:  ˘וב  ו‡ומר  חוזר  ‰י‰ 

˘רו‡יםֈ בב˜˘ו לעבו„ ‡˙ בור‡ו ב‰ס˙ר ובˆנע‰, ‰י‰ 

מחליף מי„י ˙˜ופ‰ בי˙ כנס˙ ‡חר בו ערך ‡˙ עבו„˙ו.

לנו,  וסיפר  ‰מנחמים  ‡ח„  ב‡  פטיר˙ו  ל‡חר 

‡בר‰ם  ר'  ‰‚‰"ח  סי„ר  ‰מ˙מי„ים  בי˘יב˙  ˘בבחרו˙ו 

כ‡˘ר  ˘י˘י.  ליל  מי„י  מ˘מר  לערוך  זˆ"ל  ˜ליין  לייב 

‰בו˜ר.  ‡ור  ע„  מחˆו˙  עמ‰ם  ל˘ב˙  מ‚יע  ‰י‰  ‰ו‡ 

‡ונ‚רין  בב˙י  ˘ול  ‰חסי„י˘ע  לי„  בעוברו  ‡ח„,  ˘בוע 

ול נעים ומ˙ו˜ מ˙רפ˜ ב‚ע‚ועים  ומע ‰ו‡̃  בירו˘לים,̆ 

ל˜ונו. ‰ˆיı ור‡‰ ‡˙ ‡בי, ˘‰י‰ ‡ז ‡ברך ב‡מיר˙ '˙י˜ון 

חˆו˙' ‰ו‡ ח˘ב ˘מ„ובר במ˜ר‰ ח„ פעמי, ‡ך מ˘חזר 

עמו  ל˜ח˙  ‰חליט  ‰סמוכים,  ב˘בועו˙  ונ˘נ‰  ‰„בר 

מי„י פעם ˜בוˆ‰ ˜טנ‰ ˘ל 4-3 בחורים ˘יחזו בעבו„‰ 

˜ˆר  זמן  ˘˙וך  ‡ל‡  ‰ˆעיר‰.  לנפ˘ם  ‡ו˙‰  וי˜לטו  זו 

ומˆ‡  ‰מ˜ום,   ˙‡ מי„  ועזב  ‡חריו,  ˘עו˜בים  ‡בי  ˜לט 

˙ח˙יו בי˙ כנס˙ חילופי בו ‰ˆליח ל‰ס˙˙ר מעין רו‡ים 

בעבו„˙ו זו.

"‚ם „ו„י ‡חי ‡בי ‰ר‰"ˆ ר' ‡בר‰ם רובינ˘טיין זˆ"ל 

בעבו„‰  רבו˙  מ˘˜יע  ‰י‰  „˘ופרי‡,  ˜ר˙‡  מי˜ירי 

בי˙  חורבן  על  ובילל‰  בבכי‰  ליל‰  מי„י  ז‡˙  ˜„ו˘‰ 

ולפני  מו˜„מ˙  ב˘ע‰  לי˘ון  ללכ˙  ‰˜פי„  ‰ו‡  ‡לו˜ינו, 

˜ו„˘ו  בעבו„˙  ופו˙ח  ממיט˙ו  כ‡רי  ˜ם  ‰י‰  חˆו˙ 

בעריכ˙ ‰˙י˜ון ול‡חר מכן ‡ומר ‡˙ כל ספר ‰˙‰ילים 

במ˘ך  ˘נמ˘כ‰  עבו„‰  עˆומ‰,  ומ˙י˜ו˙  ב„ב˜ו˙ 

˘עו˙ רבו˙ ע„ ל˙פיל˙ ˘חרי˙ ˘‰חל‰ כוו˙י˜ין, ‡˘ר 

ל‡חרי‰ ‰י‰ ממ˘יך בס„ר˙ ˘יעור ‚פ"˙.

מ˘בעים  למעל‰  ברˆיפו˙  ‡ˆלו  נמ˘ך  ז‰  "נו‰‚ 

‰י‰  ‰ר‡י‰  עליו   ‰˙˘˜˘ בע˙  ז˜נ‰  לע˙  ו‡ף  ˘נ‰, 

וכך  ‰˙י˜ון,  ˘ל  ‰מל‡  ‰נוסח  ‰י‰  ˘ב‰ן  ב˜לטו˙  נעזר 

‰י‰ מ˜ונן בˆער וי‚ון על חורבן בי˙ מ˜„˘נו ו˙פ‡ר˙נו 

ומ˙חנן לבנין בי˙ ‰בחיר‰".

מר'  „ב  י‰ו˘ע  ר'  ˘˘מע  מעניין  סיפור  לפנינו 

˘מו‡ל ˘פיר‡: "פעם ‡ח˙ ‰סע˙י ברכבי ‡˙ ר' ˘מו‡ל 

לע˙   ‰‰˘˘ ליפל,  לייב  ‰יר˘  ר'  רבו   ˙‡ לב˜ר  ˘פיר‡ 

ב‡זור  כ˘עברנו  ˘מח‰",  "נוו‰  ‡בו˙  בבי˙  ז˜נו˙ו 

˘מו‡ל  ר'  פ˙ח  ˘ומם,  ‰‡זור  ‰י‰  ע„יין  ע˙  סנ‰„רי‰, 

ו‚ע‚ועים:  בער‚‰  ו‡מר  כ‰,  ע„  ס‚ורים  ˘‰י‰  עיניו   ˙‡

 "ֈנעכט ‚‡נˆענע  פ‡בריינ‚ט  מיר  ‰‡בן   ‡„ ‡י,  ‡י  "‡י 

(‡י ‡י ‡י כ‡ן ‰יינו מבלים לילו˙ ˘למים). ˘‡ל˙י ‡ו˙ו: 

‰רי ‚ר˙ם ‡ז בעיר ‰ע˙י˜‰, וללכ˙ ר‚לי מ‰˙ם ל‰כ‡ ז‰ 

בערך ˘ע‰ ‰ליכ‰. ˜טע ‡ו˙י ר' ˘מו‡ל ו‰וסיף: ומ˜וו‰ 

ז‰  ‰ע˙י˜‰  ‰עיר  ע„  ולחזור  זמן,  עו„  לו˜ח  ‰רי  ב„רך, 

עו„ ˘ע‰. ומ˜וו‰ עו„ ‰פעם בחזור לו˜ח עו„ זמן, ו‰יינו 

מר„כי  ר'  ‡ביך   ˙‡ ˘‡ל  כן;  כן   ֈרב זמן  רו˜„ים  כן  ‚ם 

‡לעזר ו‰ו‡ יספר לך. לילו˙ ˘למים ‰יינו מבלים כ‡ן".

ב˘נים יו˙ר מ‡וחרו˙ ˘מˆבו ‰ברי‡ו˙ ˘ל ‡בי ל‡ 

ליי˘וב,   ıלמחו בחˆו˙  ליל‰  בכל  כמו  לˆ‡˙  לו  ‡פ˘ר 

בי˙  ל‡יז‰  ונכנס  למ˜וו‰,  ‰ולך  ליל‰,  חˆו˙  ˜ם  ‰י‰ 

ו'˙י˜ון  ‰כללי'  '˙י˜ון  ב‡מיר˙  ומבל‰  מ‡„ם,  רי˜  כנס˙ 

ובנ‚ינ‰  בנעימ‰  וכו'  ו‰˙בו„„ו˙  ו˙פיל‰  ו˙ור‰  חˆו˙' 

וזמר‰ ע„ ‡ור ‰בו˜ר.

כ˘מˆבו ‰ברי‡ו˙י ‰חמיר יו˙ר ו‡פילו לˆ‡˙ לבי˙ 

˘‡יך  ר‡ינו  רב,  ב˜ו˘י  לו  עול‰  ‰י‰  ‰ליל‰  לכל  ‰כנס˙ 

‰י‰  ל‚מרי.  ‡חר  ל‡י˘  נ‰פך  ליל‰'  'חˆו˙  מ‚יע  ˘‰י‰ 

פ‰,  בעל  ‰˘חר  וברכו˙  חˆו˙  ˙י˜ון  ‡ומר  ממיט˙ו  ˜ם 

ו˘‡ר  רבינו  ספרי   ˙‡ לו  ˘יבי‡ו  מב˜˘  ‰י‰  מכן  ול‡חר 

‰י‰  כ‡˘ר  ‡פילו  ליל‰,  בחˆו˙  עוס˜  ‰י‰  ב‰ם  ספרים 

כולו מיוסר מחוליו ‡˘ר ממנו ל‡ ˜ם (כל ‚ופו ‰י‰ מל‡ 

במים).

‡לעזר  מר„כי  ר'   ˙‡ ˘˘ימ˘  ‰נכ„ים  ‡ח„ 

‡ו˙ו  ‰עבירו  ימיו  "בסוף  מספר:  ‰‡חרונים  ב˘בועו˙יו 

‡בו˙,  בי˙  ˘‰ו‡  ל‡יז‰  ‰חולים  מבי˙  מספר  לימים 

˘‰יו  ‰ר„מ‰  כ„ורי  ˘ם  ˘‰יו  לחולים  נו˙נים  ‰יו  ˘ם 

לסבי  ‰בו˜ר.  ע„  ‡ו˙ם  מר„ימים  ˘‰יו  חז˜ים,  כך  כל 

חˆו˙  נ˜ו„˙  כ˘‰‚יע  ‡ך  ‰ללו,  ‰כ„ורים   ˙‡ נ˙נו  כן  ‚ם 

‰ו‡ ‰˙עורר מעˆמו, בי˜˘ ˘י„לי˜ו לו ‡˙ ‰‡ור בח„ר 

ו˘יבי‡ו לו לי˜וטי מו‰ר"ן ולי˜וטי ˙פילו˙ ו˙י˜ון חˆו˙. 

‰ו‡ ˜ם מ‰מט‰ ו‡מר ˜ˆ˙, וכ˘‰˙עייף, בי˜˘ ל‰חזירו 

‰˙עורר  „˜ו˙  כמ‰  ל‡חר  ‰‡ור.   ˙‡ ולכבו˙  למיט˙ו 

לו  ו˘יבי‡ו  ‰‡ור   ˙‡ ˘י„לי˜ו  פעם  עו„  ובי˜˘  ˘וב, 

בי˜˘  ˘וב,  כ˘‰˙עייף  וכו',  וספרים  י„יים  לנטיל˙  מים 

וכמ‰  כמ‰  כך  וכו'.  ‰‡ור   ˙‡ ולכבו˙  למיט˙ו  ל‰חזירו 

פעמים ע„ ‰בו˜ר. 

‰‡ור   ˙‡ וכיב‰  ˘‰„לי˜  ‡ף  ˘על  לˆיין,  "מעניין 

בח„ר ע˘רו˙ פעמים! ל‡ ‰˙עורר ‡ף ‡ח„ מ‡לו ˘יי˘נו 

˘ם בח„ר ב‚לל ‰˘פע˙ ‰כ„ורים ‰ללו, ור' מר„כי ‡לעזר 

על ‡ף ˘˜יבל ‚ם ‰ו‡ ‰כ„ורים, כ˘‰‚יע חˆו˙ ליל‰ כבר 

ל‡ יכל לי˘ון ע„ ‰בו˜ר.

ל ‰‚‰"ח  ל‡ ל‰זכיר ‡˙ ‰˙י˜ון חˆו˙̆  ‡יך ‡פ˘ר̆ 

˜ליין  מנחם  ר'  ‰חסי„  סיפר  זˆ"ל:   ıטרנ‰ר˘ ‡בר‰ם  ר' 

˘‰י‰ ר‡˘ ס‚ל בחבר‡ ˜„י˘‡, ˘כ‡˘ר ר' ‡בר‰ם ‰‚יע 

מ‡ומן ל‡רı י˘ר‡ל ‰י‰ ‚ר מולו בב˙י ‡ונ‚רין בירו˘לים 

וע„יין ל‡ ‰כירו ‡ז ‡˙ ר' ‡בר‰ם. ב‡מˆע ‰ליל‰ ˘ומע 

ר' מנחם ˜ול חרי˘י˙ ˘ל ‚ניחו˙ ו‡נחו˙ מוזרו˙ מכיוון 

בי˙ו ˘ל ר' ‡בר‰ם, ו‰י‰ בטוח ˘מי˘‰ו ‚וסס ˘ם ונוט‰ 

ר'  ˘ל  בי˙ו  לעבר   ıור ממיט˙ו  ˜ם  ומי„  ˙יכף  למו˙. 

‡בר‰ם, ˘מ‡ ˆריך ל‰ˆיל מי˘‰ו. לפני כניס˙ו עמ„ לי„ 

˜ולו˙  ו‰נ‰  ‰ז‰,  ‰רח˘   ˙‡ ‰פעם  עו„  ל˘מוע  ‰„ל˙ 

לרבי  ‰˘ייך  בחˆר  ‡˘ר  מ‰מטבח  ובו˜עים  עולים  ‡לו 

מי„   .[ıבחו ‰יו  זו  ˘כונ‰  בחˆר  ‰מטבחים  [כל  ‡בר‰ם  

ע„  ונ„‰מ˙י  בפנים  נכנס˙י  ‰מטבח,  „ל˙   ˙‡ פ˙ח˙י 

מ‡ו„. מ‰ רו‡ים עיני? ר' ‡בר‰ם יו˘ב על ‰רˆפ‰ ועורך 

‚ונח  חרי˘יו˙,  וˆע˜ו˙  נור‡ו˙  בבכיו˙  חˆו˙  ˙י˜ון 

ומ˙‡ונן כ‡ילו מ˙ו מוטל לפניו.

ר' ‡בר‰ם כל כך „בו˜ ב˙י˜ון חˆו˙ ע„ ˘ל‡ ‰ר‚י˘ 

ב˜רבי  רוחי  ˘˜ט‰  ז‰  נפל‡  למר‡‰  ˘נכנס˙י.  כלל 

ונר‚ע˙י מ‰פח„ ו‰מ˙יחו˙ ˘‡פפוני בח˘˘ ˘מ‡ ˜ר‰ 

ל˘מוע  כבר  ‰˙ר‚ל˙י  ו‰ל‡‰  ומ‡ז  בבי˙ו,  חליל‰  ‡סון 

˜ולו˙ ‡לו וי„ע˙י מ‰ מ˘מעו˙ם. ר‡י˙י ‡ז ˆ„י˜ נס˙ר 

˘בעים  ב‚יל  י‰ו„י  לכ˙  ו‰ˆנע  ב‡מ˙  ‰˘ם  עוב„  ממ˘ 

וחמ˘ יעבו„ כך ‡˙ ‰˘ם י˙ברך? כז‡˙ עו„ ל‡ ר‡י˙י!

ל ‰ר‰"ח  ˙י‡ור עבו„˙ חˆו˙ במירון, מר˘ימו˙יו̆ 

ר' נחמן י˘ר‡ל בור˘טיין ז"ל:

ב‚יל  ח˙ונ˙י  ‡חר  ˙˘ב"י  ˘נ˙   ıי˜ ב˘ל‰י  ז‰  "‰י‰ 

˘י"‚ מ˜ום ‚ניז˙  נ˙̇  ח"י נסע˙י למירון על ר‡˘ ‰˘נ‰̆ 

 ıיבו˜‰ ב˙וך  ל‰כלל  ועכי"‡  זיע"‡  ר˘"י  ‰‡ל˜י  ‰˙נ‡ 

‰ר˘ב"י,  במער˙  ‰˜ו„˘  במ˜ום  ו˘ם  ‡נ"˘.  ˘ל  ‰˜„ו˘ 

מ‡ו„ נ˙עורר˙י בחˆו˙ ליל‰, מ‡מיר˙ ˙י˜ון חˆו˙ ˘ל 

ב‰רמ˙  ועˆומ‰,  ‚„ול‰  ב‰˙עוררו˙  ˘נ‡מר‰  ‡נ"˘, 

˜ולו˙ וזע˜ו˙ מעומ˜‡ „ליב‡, ב˘פיכ˙ ‰לב ב˙חנונים 

כ„רך ‡נ˘י ˘לומינו, כל ‡ח„ כפי ‰ר‚˘˙ו מנ˜ו„˙ ליבו 

‰˘ייך לע˙ ‰ז‡˙.

"ו‰נ‰ ‡ז ‰י‰ ‰מעורר ל˜ימ˙ חˆו˙ ‰חסי„ ‰˘רף, 

 ,'‰ לעבו„˙  ‰מו˜„˘ים  ‰חסי„ים  ˘בחבור˙  ‰‡ר"י 

לייב),  ‰יר˘  ר'  (‰נ˜ר‡  זˆ"ל  ליפעל  ‡רי‰  ˆבי  ר'  ‰ר‰"ח 

ומילים  מנ‚ינו˙  כמ‰  לו  מ˘ורר  ‰י‰  במיוח„  ו‰ו‡ 

˘ב‡ומן  ‰וו˙י˜ים  מ‰חסי„ים  ˘˜יבל  מיוח„ים 

לעבו„˙  ‰לב   ˙‡ ומל‰יבים  ‰נפ˘   ˙‡ מ‡ו„  ‰מעוררים 

בלילו˙,   '‰ בבי˙  ‰עומ„ים   ,'‰ מעוב„י  ול‰יו˙  ‰בור‡ 

ל‡ורך  ‰מלך  „ו„  ˘ל  ככינור  ומנ‚ן  מס˙ובב  ‰י‰  וכן 

ומעוררם  ‡נ"˘  ˘ם  ˘י˘נו  ‰ח„רים,  ˘ל  ‰מרפס˙  כל 

ב˘יר‰ וזימר‰ ל‰˙‚בר על ‰˘ינ‰ לערוך ˙י˜ון חˆו˙.

"ו‰י‰ נו‰‚ ˙מי„ לומר ב˘ם ‰חסי„ עוב„ ‡' ‰‡מי˙י 

במסירו˙ נפ˘ ר' מ˘‰ ט˘נסחובר (‰מכונ‰ בפי ‡נ"˘ ר' 

מ˘‰ ‚יל„מן): ‰נ‰ ב‡ ‰רבי ‰‚„ול, ר' חˆו˙ לכו ל‰˜ביל 

פעמים  ˘כמ‰  וזכורני  ˘נים,  ‰רב‰  נו‰‚  ‰י‰  וכך  פניו. 

‰יי˙י נ˘רך ‡חריו, ל˘מוע ול‰˜˘יב ‰יטב ‡˙ ˜ול רינונו 

˘נוסכים  ו‰נר‚˘ים  ‰נעימים  ‰מילים  בליווי  וחינונו, 

מ˙י˜ו˙ בליבו˙ בני ‡„ם, ל˜ום מ‰מיט‰ לעבו„˙ ‰בור‡, 

בפרט ל‰˘˙˙ף בˆער ‰˘כינ‰ בבחינ˙ "˘‡‚ יי˘‡‚ על 

נוו‰ו – על נוו‰ „ילי‰". ו‰י˙‰ ‡ז ‰ר‚˘‰ ו‰˙נוˆˆו˙ ˘ל 

טעם ‚ן ע„ן, וב‡מ˙ י„וע מ‰זו‰ר ‰˜' ˘‡ז ‰˜ב"‰ מטייל 

(‰לכו˙  ‰לכו˙  בלי˜וטי  ועיין  ע„ן,  ב‚ן  ‰ˆ„י˜ים  עם 

„ברים  מו‰רנ"˙  ˘ם  ˘כו˙ב  ב')  ‡ו˙   '„ ‰לכ‰  ˙פילין 

ב‚ן  יו˘ב  כ‡ילו  נח˘ב  ‡זי  בחˆו˙  "וכ˘עומ„ים  נפל‡ים: 

ע„ן  ˘ב‚ן  ‰ˆ„י˜ים  נ˘מו˙  עם  ל‰˙חבר  זוכ‰  כי  ע„ן, 

ל‰˘˙ע˘ע  ‰ו‡  ‡בריך  ˜ו„˘  נחי˙  ˘‡ז  בזו‰ר  כמוב‡ 

"ֈעם ˆ„י˜י‡ ב‚ינ˙‡ „ע„ן
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‡בר‰ם  ר'  ‰‚‰"ח  סי„ר  ‰מ˙מי„ים  בי˘יב˙  ˘בבחרו˙ו 

כ‡˘ר  ˘י˘י.  ליל  מי„י  מ˘מר  לערוך  זˆ"ל  ˜ליין  לייב 

‰בו˜ר.  ‡ור  ע„  מחˆו˙  עמ‰ם  ל˘ב˙  מ‚יע  ‰י‰  ‰ו‡ 

‡ונ‚רין  בב˙י  ˘ול  ‰חסי„י˘ע  לי„  בעוברו  ‡ח„,  ˘בוע 

ול נעים ומ˙ו˜ מ˙רפ˜ ב‚ע‚ועים  ומע ‰ו‡̃  בירו˘לים,̆ 

ל˜ונו. ‰ˆיı ור‡‰ ‡˙ ‡בי, ˘‰י‰ ‡ז ‡ברך ב‡מיר˙ '˙י˜ון 

חˆו˙' ‰ו‡ ח˘ב ˘מ„ובר במ˜ר‰ ח„ פעמי, ‡ך מ˘חזר 

עמו  ל˜ח˙  ‰חליט  ‰סמוכים,  ב˘בועו˙  ונ˘נ‰  ‰„בר 

מי„י פעם ˜בוˆ‰ ˜טנ‰ ˘ל 4-3 בחורים ˘יחזו בעבו„‰ 

˜ˆר  זמן  ˘˙וך  ‡ל‡  ‰ˆעיר‰.  לנפ˘ם  ‡ו˙‰  וי˜לטו  זו 

ומˆ‡  ‰מ˜ום,   ˙‡ מי„  ועזב  ‡חריו,  ˘עו˜בים  ‡בי  ˜לט 

˙ח˙יו בי˙ כנס˙ חילופי בו ‰ˆליח ל‰ס˙˙ר מעין רו‡ים 

בעבו„˙ו זו.

"‚ם „ו„י ‡חי ‡בי ‰ר‰"ˆ ר' ‡בר‰ם רובינ˘טיין זˆ"ל 

בעבו„‰  רבו˙  מ˘˜יע  ‰י‰  „˘ופרי‡,  ˜ר˙‡  מי˜ירי 

בי˙  חורבן  על  ובילל‰  בבכי‰  ליל‰  מי„י  ז‡˙  ˜„ו˘‰ 

ולפני  מו˜„מ˙  ב˘ע‰  לי˘ון  ללכ˙  ‰˜פי„  ‰ו‡  ‡לו˜ינו, 

˜ו„˘ו  בעבו„˙  ופו˙ח  ממיט˙ו  כ‡רי  ˜ם  ‰י‰  חˆו˙ 

בעריכ˙ ‰˙י˜ון ול‡חר מכן ‡ומר ‡˙ כל ספר ‰˙‰ילים 

במ˘ך  ˘נמ˘כ‰  עבו„‰  עˆומ‰,  ומ˙י˜ו˙  ב„ב˜ו˙ 

˘עו˙ רבו˙ ע„ ל˙פיל˙ ˘חרי˙ ˘‰חל‰ כוו˙י˜ין, ‡˘ר 

ל‡חרי‰ ‰י‰ ממ˘יך בס„ר˙ ˘יעור ‚פ"˙.

מ˘בעים  למעל‰  ברˆיפו˙  ‡ˆלו  נמ˘ך  ז‰  "נו‰‚ 

‰י‰  ‰ר‡י‰  עליו   ‰˙˘˜˘ בע˙  ז˜נ‰  לע˙  ו‡ף  ˘נ‰, 

וכך  ‰˙י˜ון,  ˘ל  ‰מל‡  ‰נוסח  ‰י‰  ˘ב‰ן  ב˜לטו˙  נעזר 

‰י‰ מ˜ונן בˆער וי‚ון על חורבן בי˙ מ˜„˘נו ו˙פ‡ר˙נו 

ומ˙חנן לבנין בי˙ ‰בחיר‰".

מר'  „ב  י‰ו˘ע  ר'  ˘˘מע  מעניין  סיפור  לפנינו 

˘מו‡ל ˘פיר‡: "פעם ‡ח˙ ‰סע˙י ברכבי ‡˙ ר' ˘מו‡ל 

לע˙   ‰‰˘˘ ליפל,  לייב  ‰יר˘  ר'  רבו   ˙‡ לב˜ר  ˘פיר‡ 

ב‡זור  כ˘עברנו  ˘מח‰",  "נוו‰  ‡בו˙  בבי˙  ז˜נו˙ו 

˘מו‡ל  ר'  פ˙ח  ˘ומם,  ‰‡זור  ‰י‰  ע„יין  ע˙  סנ‰„רי‰, 

ו‚ע‚ועים:  בער‚‰  ו‡מר  כ‰,  ע„  ס‚ורים  ˘‰י‰  עיניו   ˙‡

 "ֈנעכט ‚‡נˆענע  פ‡בריינ‚ט  מיר  ‰‡בן   ‡„ ‡י,  ‡י  "‡י 

(‡י ‡י ‡י כ‡ן ‰יינו מבלים לילו˙ ˘למים). ˘‡ל˙י ‡ו˙ו: 

‰רי ‚ר˙ם ‡ז בעיר ‰ע˙י˜‰, וללכ˙ ר‚לי מ‰˙ם ל‰כ‡ ז‰ 

בערך ˘ע‰ ‰ליכ‰. ˜טע ‡ו˙י ר' ˘מו‡ל ו‰וסיף: ומ˜וו‰ 

ז‰  ‰ע˙י˜‰  ‰עיר  ע„  ולחזור  זמן,  עו„  לו˜ח  ‰רי  ב„רך, 

עו„ ˘ע‰. ומ˜וו‰ עו„ ‰פעם בחזור לו˜ח עו„ זמן, ו‰יינו 

מר„כי  ר'  ‡ביך   ˙‡ ˘‡ל  כן;  כן   ֈרב זמן  רו˜„ים  כן  ‚ם 

‡לעזר ו‰ו‡ יספר לך. לילו˙ ˘למים ‰יינו מבלים כ‡ן".

ב˘נים יו˙ר מ‡וחרו˙ ˘מˆבו ‰ברי‡ו˙ ˘ל ‡בי ל‡ 

ליי˘וב,   ıלמחו בחˆו˙  ליל‰  בכל  כמו  לˆ‡˙  לו  ‡פ˘ר 

בי˙  ל‡יז‰  ונכנס  למ˜וו‰,  ‰ולך  ליל‰,  חˆו˙  ˜ם  ‰י‰ 

ו'˙י˜ון  ‰כללי'  '˙י˜ון  ב‡מיר˙  ומבל‰  מ‡„ם,  רי˜  כנס˙ 

ובנ‚ינ‰  בנעימ‰  וכו'  ו‰˙בו„„ו˙  ו˙פיל‰  ו˙ור‰  חˆו˙' 

וזמר‰ ע„ ‡ור ‰בו˜ר.

כ˘מˆבו ‰ברי‡ו˙י ‰חמיר יו˙ר ו‡פילו לˆ‡˙ לבי˙ 

˘‡יך  ר‡ינו  רב,  ב˜ו˘י  לו  עול‰  ‰י‰  ‰ליל‰  לכל  ‰כנס˙ 

‰י‰  ל‚מרי.  ‡חר  ל‡י˘  נ‰פך  ליל‰'  'חˆו˙  מ‚יע  ˘‰י‰ 

פ‰,  בעל  ‰˘חר  וברכו˙  חˆו˙  ˙י˜ון  ‡ומר  ממיט˙ו  ˜ם 

ו˘‡ר  רבינו  ספרי   ˙‡ לו  ˘יבי‡ו  מב˜˘  ‰י‰  מכן  ול‡חר 

‰י‰  כ‡˘ר  ‡פילו  ליל‰,  בחˆו˙  עוס˜  ‰י‰  ב‰ם  ספרים 

כולו מיוסר מחוליו ‡˘ר ממנו ל‡ ˜ם (כל ‚ופו ‰י‰ מל‡ 

במים).

‡לעזר  מר„כי  ר'   ˙‡ ˘˘ימ˘  ‰נכ„ים  ‡ח„ 

‡ו˙ו  ‰עבירו  ימיו  "בסוף  מספר:  ‰‡חרונים  ב˘בועו˙יו 

‡בו˙,  בי˙  ˘‰ו‡  ל‡יז‰  ‰חולים  מבי˙  מספר  לימים 

˘‰יו  ‰ר„מ‰  כ„ורי  ˘ם  ˘‰יו  לחולים  נו˙נים  ‰יו  ˘ם 

לסבי  ‰בו˜ר.  ע„  ‡ו˙ם  מר„ימים  ˘‰יו  חז˜ים,  כך  כל 

חˆו˙  נ˜ו„˙  כ˘‰‚יע  ‡ך  ‰ללו,  ‰כ„ורים   ˙‡ נ˙נו  כן  ‚ם 

‰ו‡ ‰˙עורר מעˆמו, בי˜˘ ˘י„לי˜ו לו ‡˙ ‰‡ור בח„ר 

ו˘יבי‡ו לו לי˜וטי מו‰ר"ן ולי˜וטי ˙פילו˙ ו˙י˜ון חˆו˙. 

‰ו‡ ˜ם מ‰מט‰ ו‡מר ˜ˆ˙, וכ˘‰˙עייף, בי˜˘ ל‰חזירו 

‰˙עורר  „˜ו˙  כמ‰  ל‡חר  ‰‡ור.   ˙‡ ולכבו˙  למיט˙ו 

לו  ו˘יבי‡ו  ‰‡ור   ˙‡ ˘י„לי˜ו  פעם  עו„  ובי˜˘  ˘וב, 

בי˜˘  ˘וב,  כ˘‰˙עייף  וכו',  וספרים  י„יים  לנטיל˙  מים 

וכמ‰  כמ‰  כך  וכו'.  ‰‡ור   ˙‡ ולכבו˙  למיט˙ו  ל‰חזירו 

פעמים ע„ ‰בו˜ר. 

‰‡ור   ˙‡ וכיב‰  ˘‰„לי˜  ‡ף  ˘על  לˆיין,  "מעניין 

בח„ר ע˘רו˙ פעמים! ל‡ ‰˙עורר ‡ף ‡ח„ מ‡לו ˘יי˘נו 

˘ם בח„ר ב‚לל ‰˘פע˙ ‰כ„ורים ‰ללו, ור' מר„כי ‡לעזר 

על ‡ף ˘˜יבל ‚ם ‰ו‡ ‰כ„ורים, כ˘‰‚יע חˆו˙ ליל‰ כבר 

ל‡ יכל לי˘ון ע„ ‰בו˜ר.

ל ‰‚‰"ח  ל‡ ל‰זכיר ‡˙ ‰˙י˜ון חˆו˙̆  ‡יך ‡פ˘ר̆ 

˜ליין  מנחם  ר'  ‰חסי„  סיפר  זˆ"ל:   ıטרנ‰ר˘ ‡בר‰ם  ר' 

˘‰י‰ ר‡˘ ס‚ל בחבר‡ ˜„י˘‡, ˘כ‡˘ר ר' ‡בר‰ם ‰‚יע 

מ‡ומן ל‡רı י˘ר‡ל ‰י‰ ‚ר מולו בב˙י ‡ונ‚רין בירו˘לים 

וע„יין ל‡ ‰כירו ‡ז ‡˙ ר' ‡בר‰ם. ב‡מˆע ‰ליל‰ ˘ומע 

ר' מנחם ˜ול חרי˘י˙ ˘ל ‚ניחו˙ ו‡נחו˙ מוזרו˙ מכיוון 

בי˙ו ˘ל ר' ‡בר‰ם, ו‰י‰ בטוח ˘מי˘‰ו ‚וסס ˘ם ונוט‰ 

ר'  ˘ל  בי˙ו  לעבר   ıור ממיט˙ו  ˜ם  ומי„  ˙יכף  למו˙. 

‡בר‰ם, ˘מ‡ ˆריך ל‰ˆיל מי˘‰ו. לפני כניס˙ו עמ„ לי„ 

˜ולו˙  ו‰נ‰  ‰ז‰,  ‰רח˘   ˙‡ ‰פעם  עו„  ל˘מוע  ‰„ל˙ 

לרבי  ‰˘ייך  בחˆר  ‡˘ר  מ‰מטבח  ובו˜עים  עולים  ‡לו 

מי„   .[ıבחו ‰יו  זו  ˘כונ‰  בחˆר  ‰מטבחים  [כל  ‡בר‰ם  

ע„  ונ„‰מ˙י  בפנים  נכנס˙י  ‰מטבח,  „ל˙   ˙‡ פ˙ח˙י 

מ‡ו„. מ‰ רו‡ים עיני? ר' ‡בר‰ם יו˘ב על ‰רˆפ‰ ועורך 

‚ונח  חרי˘יו˙,  וˆע˜ו˙  נור‡ו˙  בבכיו˙  חˆו˙  ˙י˜ון 

ומ˙‡ונן כ‡ילו מ˙ו מוטל לפניו.

ר' ‡בר‰ם כל כך „בו˜ ב˙י˜ון חˆו˙ ע„ ˘ל‡ ‰ר‚י˘ 

ב˜רבי  רוחי  ˘˜ט‰  ז‰  נפל‡  למר‡‰  ˘נכנס˙י.  כלל 

ונר‚ע˙י מ‰פח„ ו‰מ˙יחו˙ ˘‡פפוני בח˘˘ ˘מ‡ ˜ר‰ 

ל˘מוע  כבר  ‰˙ר‚ל˙י  ו‰ל‡‰  ומ‡ז  בבי˙ו,  חליל‰  ‡סון 

˜ולו˙ ‡לו וי„ע˙י מ‰ מ˘מעו˙ם. ר‡י˙י ‡ז ˆ„י˜ נס˙ר 

˘בעים  ב‚יל  י‰ו„י  לכ˙  ו‰ˆנע  ב‡מ˙  ‰˘ם  עוב„  ממ˘ 

וחמ˘ יעבו„ כך ‡˙ ‰˘ם י˙ברך? כז‡˙ עו„ ל‡ ר‡י˙י!

ל ‰ר‰"ח  ˙י‡ור עבו„˙ חˆו˙ במירון, מר˘ימו˙יו̆ 

ר' נחמן י˘ר‡ל בור˘טיין ז"ל:

ב‚יל  ח˙ונ˙י  ‡חר  ˙˘ב"י  ˘נ˙   ıי˜ ב˘ל‰י  ז‰  "‰י‰ 

˘י"‚ מ˜ום ‚ניז˙  נ˙̇  ח"י נסע˙י למירון על ר‡˘ ‰˘נ‰̆ 

 ıיבו˜‰ ב˙וך  ל‰כלל  ועכי"‡  זיע"‡  ר˘"י  ‰‡ל˜י  ‰˙נ‡ 

‰ר˘ב"י,  במער˙  ‰˜ו„˘  במ˜ום  ו˘ם  ‡נ"˘.  ˘ל  ‰˜„ו˘ 

מ‡ו„ נ˙עורר˙י בחˆו˙ ליל‰, מ‡מיר˙ ˙י˜ון חˆו˙ ˘ל 

ב‰רמ˙  ועˆומ‰,  ‚„ול‰  ב‰˙עוררו˙  ˘נ‡מר‰  ‡נ"˘, 

˜ולו˙ וזע˜ו˙ מעומ˜‡ „ליב‡, ב˘פיכ˙ ‰לב ב˙חנונים 

כ„רך ‡נ˘י ˘לומינו, כל ‡ח„ כפי ‰ר‚˘˙ו מנ˜ו„˙ ליבו 

‰˘ייך לע˙ ‰ז‡˙.

"ו‰נ‰ ‡ז ‰י‰ ‰מעורר ל˜ימ˙ חˆו˙ ‰חסי„ ‰˘רף, 

 ,'‰ לעבו„˙  ‰מו˜„˘ים  ‰חסי„ים  ˘בחבור˙  ‰‡ר"י 

לייב),  ‰יר˘  ר'  (‰נ˜ר‡  זˆ"ל  ליפעל  ‡רי‰  ˆבי  ר'  ‰ר‰"ח 

ומילים  מנ‚ינו˙  כמ‰  לו  מ˘ורר  ‰י‰  במיוח„  ו‰ו‡ 

˘ב‡ומן  ‰וו˙י˜ים  מ‰חסי„ים  ˘˜יבל  מיוח„ים 

לעבו„˙  ‰לב   ˙‡ ומל‰יבים  ‰נפ˘   ˙‡ מ‡ו„  ‰מעוררים 

בלילו˙,   '‰ בבי˙  ‰עומ„ים   ,'‰ מעוב„י  ול‰יו˙  ‰בור‡ 

ל‡ורך  ‰מלך  „ו„  ˘ל  ככינור  ומנ‚ן  מס˙ובב  ‰י‰  וכן 

ומעוררם  ‡נ"˘  ˘ם  ˘י˘נו  ‰ח„רים,  ˘ל  ‰מרפס˙  כל 

ב˘יר‰ וזימר‰ ל‰˙‚בר על ‰˘ינ‰ לערוך ˙י˜ון חˆו˙.

"ו‰י‰ נו‰‚ ˙מי„ לומר ב˘ם ‰חסי„ עוב„ ‡' ‰‡מי˙י 

במסירו˙ נפ˘ ר' מ˘‰ ט˘נסחובר (‰מכונ‰ בפי ‡נ"˘ ר' 

מ˘‰ ‚יל„מן): ‰נ‰ ב‡ ‰רבי ‰‚„ול, ר' חˆו˙ לכו ל‰˜ביל 

פעמים  ˘כמ‰  וזכורני  ˘נים,  ‰רב‰  נו‰‚  ‰י‰  וכך  פניו. 

‰יי˙י נ˘רך ‡חריו, ל˘מוע ול‰˜˘יב ‰יטב ‡˙ ˜ול רינונו 

˘נוסכים  ו‰נר‚˘ים  ‰נעימים  ‰מילים  בליווי  וחינונו, 

מ˙י˜ו˙ בליבו˙ בני ‡„ם, ל˜ום מ‰מיט‰ לעבו„˙ ‰בור‡, 

בפרט ל‰˘˙˙ף בˆער ‰˘כינ‰ בבחינ˙ "˘‡‚ יי˘‡‚ על 

נוו‰ו – על נוו‰ „ילי‰". ו‰י˙‰ ‡ז ‰ר‚˘‰ ו‰˙נוˆˆו˙ ˘ל 

טעם ‚ן ע„ן, וב‡מ˙ י„וע מ‰זו‰ר ‰˜' ˘‡ז ‰˜ב"‰ מטייל 

(‰לכו˙  ‰לכו˙  בלי˜וטי  ועיין  ע„ן,  ב‚ן  ‰ˆ„י˜ים  עם 

„ברים  מו‰רנ"˙  ˘ם  ˘כו˙ב  ב')  ‡ו˙   '„ ‰לכ‰  ˙פילין 

ב‚ן  יו˘ב  כ‡ילו  נח˘ב  ‡זי  בחˆו˙  "וכ˘עומ„ים  נפל‡ים: 

ע„ן  ˘ב‚ן  ‰ˆ„י˜ים  נ˘מו˙  עם  ל‰˙חבר  זוכ‰  כי  ע„ן, 

ל‰˘˙ע˘ע  ‰ו‡  ‡בריך  ˜ו„˘  נחי˙  ˘‡ז  בזו‰ר  כמוב‡ 

"ֈעם ˆ„י˜י‡ ב‚ינ˙‡ „ע„ן
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סיפורים ועוב„ו˙ מ‡נ"˘ ה˜„ו˘ים „העיר ‡ומן
כ˙בה רביעי˙ בס„רה

 החסי„ רבי זלמן ה˜טן – ˙למי„ רבינו

בי זלמן ‰מכונ‰ 'רבי זלמן ‰˜טן' – 'רבי ר

זלמן „ער ˜ליינער, נ˜ר‡ כך - רבי זלמן 

מ‡נ˘י  ‡ח„  עו„  ˘‰י‰  מ˘ום  ‰˜טן, 

‰ב„ילו  וכך  זלמן  רבי  נ˜ר‡  ˘‰י‰  ˘לומינו 

רבי  ˘ל  ‰טוב  ורעו  י„י„ו  ‰י‰  ‰ו‡  ˘ני‰ם.  בין 

˘‰˙˜רבו  לפני  ‰ימים.  מ˘כבר  מברסלב  נ˙ן 

עו„ ‡ל רבינו ‰˜„ו˘, כבר ‰יו חברים וי„י„ים 

חברים  עו„  עם  בˆוו˙‡   '‰  ˙‡ ועב„ו  טובים 

מ˙חז˜ים,  ‰יו  יח„  ˘מים.  ויר‡י  חסי„ים 

כ˘‰יו  ברסלב)  חסי„י  (ל‡  „‡ז  ‰חסי„ים  וכ„רך 

מ˙‡ספים, ‰יו ˘ו˙ים יח„ ‚ם מעט יין-˘רף. 

לחסי„ים  ל‰ם  ‰י‰  ל‡  ‰פעמים  מן  ב‡ח˙ 

מ‰ם  כמ‰  ‰לכו  ˘רף,  יין  ל˜נו˙  מ‰יכן 

רבי  ˘רף.  יין  ל˜נו˙  כ„י  ‰˙פילין   ˙‡ ומ˘כנו 

˘˙יי˙  ˘ל  ‰מנ‰‚  נ‚„  ‰י‰  ˘בכלליו˙  זלמן 

טעו  ‰ם  ˘‰פעם  וטען  מ‡ו„  כעס  יין-˘רף, 

מ‡ו„. וכי ע„ כ„י כך? ‰י˙כן ˘ב˘ביל יין-˘רף 

לעומ˙ו  ‰˜„ו˘ו˙?!  ‰˙פילין   ˙‡ ממ˘כנים 

רבי נ˙ן כעס עליו על ˘מ„בר נ‚„ ‰חסי„ים.

˜ס"ב נ˙וו„ע  נ˙̇  ל‡ עבר זמן רב, וב‡לול̆ 

‰˜„ו˘  רבינו  מ‚„ול˙  ‰˜„ו˘ים  לחברים 

ומי„  בברסלב,  ל„ור  ‰‚יע  ע˙‰  ˘ז‰  מו‰ר"ן 

‰חליטו ב„ע˙ם לנסוע ‡ליו יח„יו ל˜בל ממנו 

חיזו˜ ו‰„רכ‰ בעבו„˙ ‰'. בנסיע‰ ‰יסטורי˙ 

ורבי  ליפע  רבי  נפ˙לי,  רבי  נ˙ן,  רבי  נסעו:  זו 

ז‡˙  ˜„ו˘‰  נסיע‰  ‡חר  מי„  ‡כן  ‰˜טן.  זלמן 

בעבו˙ו˙  ונ˙חברו  נפ˘ם,  ˘‡‰ב‰   ˙‡ מˆ‡ו 

ונ˘‡רו  ‰˜„ו˘  רבינו  ‡ל  ו‰˙˜˘רו˙  ‡‰ב‰ 

˙למי„יו לנˆח (למעט ר' ליפ‡). 

נסיע‰  על  מו‰רנ"˙  בימי  מסופר  וכך 

ַז"ל  "ר  מו… ַלַ‡„¿ ם  ָ̇ יָס ƒנ כ¿ ƒּב  „ ּיָ ƒּומ" ז‡˙:  ˜„ו˘‰ 

 ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ …יָח˙ו…  ƒ̆ ך¿  ˙ו… ּוב¿  ,‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ם  ∆‰ ּמָ ƒע ר  ּב≈ ƒ„ּ

ָ‰ַרב  …‰ ‡' מ≈ ∆̆ ַמֲע  :˙ …ּיו… ƒ̆ ַמֲע  ‰ ָ ׁ̆ ל ¿ ׁ̆ ם  ָל‰∆ ר  ּפ≈ ƒס

 „…‡ מ¿ נּו  ¿ּ̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ם,  ָל‰∆ ז  ּמ≈ ƒר  ‰ ז∆ ּבָ ∆ ׁ̆ ַז"ל,  יז  ƒכ ‡ס¿ ּנַ ƒמ

 ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ יו  ƒּפ ƒמ  ‡ ≈̂ ּיו… ∆ ׁ̆ ּבּור  ƒ„ ו¿ ּבּור  ƒ„ּ ָכל  ל¿ ָבָבם  ל¿

ַעל  ∆ ׁ̆ ם  ָ ׁ̆ ַנפ¿ ַ„ּמּו ּב¿ ַבל י¿ ָלם, ּול¿ י ָ‰עו… ≈̃ ס¿ ƒע ּלּו ּב¿ ƒפ‡ֲ

 ‰… ∆̆ יָל‰. ַמֲע ƒָבָריו ָחל ¿„ּ ˙ ר ‡∆ ַ„ּב≈ ּוט ‰ּו‡ מ¿ ׁ̆ י ּפָ ƒּפ

ז  ּמ≈ ƒר  ‰ ז∆ ּבָ ∆ ׁ̆ ַז"ל,  ָמן  ַזל¿ ר  י‡ו… נ≈ ¿ ׁ̆ י  ƒַרּב ָ‰ַרב  מ≈ י  ƒנ ≈ ׁ̆

ָר˙ו…  ˙ו… ּב¿  ׁ̆ ַחּ„≈ ל¿  „…‡ ‰ מ¿ ּב∆ ר¿ ּיַ ∆ ׁ̆ ַז"ל  ַנ"˙  ַ‰ר¿ ַעל מו…

ָ‰ַרב  בּו˙  ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ מ≈ י  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ̆  ‰… ∆̆ ַמֲע  .‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ

 ‰ ז∆ ּבָ ∆ ׁ̆ ַז"ל  ב  ם טו… ≈ ׁ̆ ַעל  ַ‰ּבַ ל¿ ל  יכ¿ ƒמ י  ƒַרּב  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ל  ≈‰ ּבַ ¿̇ ƒנ ב ָ‡ז, ו¿ ַ ׁ̆ ָח ∆ ׁ̆ ו…  ּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ַנ"˙ ַז"ל ַמֲח ַ‰ר¿ מו… ן ל¿ ּו≈ ƒּכ

ָלם  ע¿ נ∆ ל‡  י  ƒּכ יָניו  ע≈ ּב¿ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ƒּב  „…‡ מ¿ ם  מ≈ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒנ ו¿

ים  ƒל ָ‰עו… יו  ָ̇ נו… יו… ַרע¿ ו¿ יו  ָ̇ בו… ¿ ׁ̆ ַמח¿ ל  ּכָ ם  ַ‚ּ ו…  ּ̇ ƒ‡ מ≈

ל  „ו… ָ‚ּ בּו˙  ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ּב¿ ָליו  ≈‡ כּו  ¿ ׁ̆ מ¿ ƒנ ָ‡ז  ּומ≈  . ָבבו… ל¿ ַעל 

".„…‡ מ¿

‰חברים  ‰˙עלו  ‰˜„ו˘  רבינו  ‡ˆל 

נובע  ‰נחל  ‡ˆל  ˘ם  ויו˙ר,  יו˙ר  ‰ˆ„י˜ים 

˘רבינו  למ„ו  כן  כמו   ,'‰  ˙‡ לעבו„  ‡יך  למ„ו 

ֈו˘ מ˙נ‚„ בכלל ל˘˙יי˙ יין ˘רף„˜‰

רבינו  ‡ז‰ר˙  על  ˘מעו  ‚ם  זמן  ב‡ו˙ו 

ר‡˘  על  ‡ˆלו  י˙‡ספו  ‡נ˘יו  ˘כל  ‰˜„ו˘ 

‰ר‡˘ונ‰  ˘פ‚י˘˙ם  ‡ף  על  לכן  ‰˘נ‰. 

˘בוע  ‡לול,  בחו„˘  ‰י‰  ‰˜„ו˘  רבינו  עם 

רבי  ‰חל  חזר˙ם  עם  מי„  ‰סליחו˙.  לפני 

‰˘נ‰.  לר‡˘  ‰ב‡‰  לנסיע‰  ל‰˙כונן  נ˙ן 

בנסיע˙ו ל˜ח עמו רבי נ˙ן ‡˙ רבי זלמן ‰˜טן, 

רבי  כי  וז‡˙,  לחבר˙נו!".  ˘ייך   ‰˙‡" לו:  ו‡מר 

רבינו  כ˙למי„י  ‰ימים  מכבר  כבר  ‰י‰  זלמן 

‰˜„ו˘ מ˙נ‚„ ל˘˙יי˙ ‰יין-˘רף.

◆ ◆ ◆

 '‰ ‰עבו„˙  מ‡נ˘י  ‰י‰  זלמן  רבי 

˘ב˙למי„י רבינו ז"ל. פרנס˙ו ‰י˙‰ מחלפנו˙ 

˘רפי  ב˘יח  מסופר  וכך  פ˜„ונו˙.  ו‰חז˜˙ 

ָ‰ָי‰  ָטן  ָּ̃ ‰ַ ָמן  ַזל¿ י  ƒַרּב  ‰ ֻכּנ∆ ַ‰מ¿ ָמן  ַזל¿ י  ƒַרּב" ˜ו„˘: 

ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ינּו:  ַ‰י¿ ¿„ּ ָפנּו˙,  ַ‰ַחל¿  ˜ ס∆ ע≈ מ≈ ס  נ≈ ר¿ ּפַ ¿̇ ƒמ

ן  כ≈ ˙ ו¿ לו… „ו… ¿‚ ƒל ˙ ַטּנו… ¿̃  ˙ עו… ּב¿ ט¿ ּמַ ƒים מ ƒָספ יף ּכ¿ ƒל ַמח¿

ַעם,  ּפַ  .‰ מ∆ ַכּ„ו… ו¿ ָזר  ַע  ּב≈ ַמט¿ ָלַפ˙  ַ‰ח¿ ּב¿ ן  כ≈ ו¿  , ך¿ פ∆ ≈‰ ל¿

ּבּוı ַעל  ƒּ̃ ַל ָי‰  נ¿ מ≈ רו… ּב¿ ∆ ׁ̆ ‡ס  ּיַ ƒי מ ƒי ‡ּור ƒיַע ַרּב ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ּכ¿

י  ƒּכ , ָי˙ו… „ּונ¿ ף נ¿ ס∆ ל ּכ∆ ˙ ּכָ ּמו… ‡∆ ƒי‡ ע ƒב ָנ‰, ‰≈ ָ ׁ ּ̆ ‰ַ- ׁ̆ ר…‡

י  ƒַרּב ם ל¿ ָ̇ ָו‰ ‡ו… ל¿ ƒ‰ ם ƒי ַ̇ נ¿ ַי‡ס, ּוב≈ ירו… ּב¿ ƒ‡ ¿ ׁ̆ ‰ַ ַח„ ל¿ ּפָ

ַרע  ¿ּ̇ ƒ‡ ‡ּוָלם   , ˜ו… ס¿ ƒע ל¿ ם  ָל‰∆ ָרך¿  ¿̂ ƒנ ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ָמן,  ַזל¿

ַ‡ר  ¿ ׁ̆ ƒנ ו¿ ּפו…  ס¿ ּכַ  ˙ ∆‡ ָמן  ַזל¿ י  ƒַרּב מ≈ בּו  נ¿ ָ‚ּ ים  ƒב ַ‚ּנָ ו¿  , לו… ַמּזָ

י„  ƒ̃ פ¿ ƒ‰ ם  ַ‚ּ נּו  ַרּב≈ ∆ ׁ̆ ֲחַמ˙  ּומ≈ ף,  ס∆ ּכ∆ ַעט  מ¿ ַר˜  לו… 

נּו  ַרּב≈ ל¿ יר  ƒֲחז‰ַ ל¿ ָנ‰  ו… ׁ̆ ‡ ƒר ל  ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰  ,˙ ָמעו… לו…  ¿̂ ∆‡

 . ּפו… ס¿ ˙ ּכַ ∆‡

 ıַר ּפָ י,  ƒּור‡ י  ƒַרּב ל¿ ָב‰  נ≈ ¿‚ּ‰ַ ַבר  ¿„ּ ַ„ע  ּנו… ∆ ׁ̆ ּכ¿

ז…ר  ח¿ ∆‡ יך¿  ≈‡ י  ƒכ "ו¿  : רו… ָ‡מ¿ ּב¿  ˙ ָע˜ו… ¿̂ ƒּוב  ˙ ּיו… ƒכ ב¿ ƒּב

 ‰ ּל∆ ≈‡ ָ‰יּו  י  ƒּכ  ,?"˙ עו… ַ‰ּמָ  ˙ ∆‡ ין  ≈‡ י  ƒ„ָי ּוב¿ י,  ƒ̇ י ב≈ ל¿

 ˙ ∆‡ נּו  ַרּב≈ ַמע  ָ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ ּכ¿ יל,  ע≈ ר-ל¿ ּכַ ז¿ ƒּנ ּכַ ָי˙ו…  „ּונ¿ נ¿ ף  ס∆ ּכ∆

ף  ס∆ ַ‰ּכ∆  ˙ ∆‡ נּו  ַרּב≈ ן  ַ̇ ָנ ל,  „ו… ָ‚ּ‰ַ ֲערו…  ַ̂ ו¿ יו  ָ̇ ֲע˜ו… ַ̂

י  ƒַרּב ל¿ ָ‡ַמר  ו¿ י.  ƒּור‡ י  ƒַרּב ל¿ ָמן,  ַזל¿ י  ƒַרּב לו…  יר  ƒז ח¿ ∆‰ ∆ ׁ̆

יר  ƒמ טּו  ועס¿ ו∆ "נּו,  י".  ƒל ב  ַחּיָ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ָ‡ז  "נּו,  ָמן:  ַזל¿

 ‰ ּז∆ ƒמ ¿ּ̇ ַנ" ַ‰ר¿ ך¿ מו… ַ‡ַחר-ּכָ ַמע  ָ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ ּכ¿ י˜".  ƒ„ ּול¿ ׁ̆ ַזיין 

נּו  ף ַרּב≈ ס∆ ˙ ּכ∆ ָ‡ַמר לו… "‡∆ י ו¿ ƒי ‡ּור ƒַרּב יָ„‰ ל¿ ƒפ ¿̃ ƒָנ‰ ּב ּפָ

עם  ַח?!" "ּ„∆ ≈̃ ‰ לו… ָּ̇ נּו ַ‡ ף ַרּב≈ ס∆ ˙ ּכ∆ ַח? ‡∆ ≈̃ ‰ לו… ָּ̇ ‡ַ

י  ƒַרּב ל¿ לו…   ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ל…‡  ו¿ טּו"?  ס¿ עמ¿ נ∆  „ על¿ ∆‚ּ ס  נ¿ עּב¿ ר∆

 ‰ ∆ׂ̆ נּו. ַמֲע ַרּב≈ ˙ ל¿ עו… ˙ ַ‰ּמָ יר ‡∆ ƒז ח¡ ∆‰ יָר‰, ו¿ ר≈ י ּב¿ ƒּור‡

ב."  ל∆ ס¿ ר∆ ב¿ ƒר ּב נּו ּ„ָ ˙ ַרּב≈ יו… ¿‰ ƒָי‰ ּב‰ָ ‰ ז∆

◆ ◆ ◆

‰ספר   ˙‡ ‰„פיס  ‰˜„ו˘  כ˘רבינו 

‰˜„ו˘ לי˜וטי מו‰ר"ן, ‰ו‡ ˘לח ‡˙ רבי זלמן 

˘י˙נו  ‰ˆ„י˜ים  כל  ‡ל  מיוח„˙  ב˘ליחו˙ 

‰סכמו˙ לספר. ב˙וך ˘יח˙ו ‰˜„ו˘‰ ‡מר לו 

ב‡ו˙ו זמן ‚ם ˘מעו על ‡זהר˙ רבינו ה˜„ו˘ ˘כל ‡נ˘יו 

˘פ‚י˘˙ם  ‡ף  על  לכן  ה˘נה.  ר‡˘  על  ‡ˆלו  י˙‡ספו 

הר‡˘ונה עם רבינו ה˜„ו˘ היה בחו„˘ ‡לול, ˘בוע לפני 

הסליחו˙. מי„ עם חזר˙ם החל רבי נ˙ן לה˙כונן לנסיעה 

נ˙ן ‡˙ רבי  הב‡ה לר‡˘ ה˘נה. בנסיע˙ו ל˜ח עמו רבי 

ייך לחבר˙נו!". וז‡˙, כי רבי  זלמן ה˜טן, ו‡מר לו: "‡˙ה̆ 

זלמן היה כבר מכבר הימים כ˙למי„י רבינו ה˜„ו˘ מ˙נ‚„ 

ל˘˙יי˙ היין-˘רף.
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„ע, כי „רך בפ˘יטו˙  רבינו ‰˜„ו˘: י„וע̇ 

ב'  חל˜  מו‰ר"ן  ל˜וטי  (ר‡‰  ‰ברי˙  ˙י˜ון  ‰ו‡ 

בעולם  ˘˙סבב  רוˆ‰,  ‡ני  כן  על   – פז.)  ˙ו' 

ו˙לך ‡ל כל ‰‚„ולים ו‰מפורסמים ל˜ח˙ 

כמ‰  לו  נ˙ן  רבינו  ספרי!"  על  ‰סכמ‰ 

עמו.  ˘יוליך  מספרו  ‰ע˙˜ו˙  ˜ונטרסים 

מבי‡  ˘‰ו‡  ו‚„ול  ˆ„י˜  ˘לכל  ‡ו˙ו  וˆו‰ 

ל‰ם ‡˙ ‰ספר, בע˙ ˘‰ו‡ מבי‡ ל‰ם ‡˙ 

ולר‡ו˙  פני‰ם  על  ויס˙כל  ˘יעיין  ‰ספר 

בע˙  ˘עו˘‰  פניו  ˙נוע˙   ˙‡ ˆ„י˜  כל 

ו˙בי‡ם  בכ˙ב  ˙ר˘ום  "ו‰כל   - ˜רי‡˙ו 

‡לי!"

עם  לבי˙ו  זלמן  רבי  חזר  ומי„  ˙כף 

לו  ˘י˘  לזו‚˙ו  ו‰ו„יע  ‰˜ונטרסים 

בעולם  לנסוע  ‰˜„ו˘  מרבינו  ˘ליחו˙ 

מו‰ר"ן,  לי˜וטי  לספר  ‰סכמו˙  ל˜ח˙ 

ובי˜˘ ממנ‰ ר˘ו˙ כי ‰נסיע‰ ˙‡רך זמן 

רב כמובן. ‰י‡, ˘‰י˙‰ ל‰ ‡מונ˙ חכמים 

‰סכימ‰ מי„.

‡ˆל  זלמן  רבי  ‰˙חיל  ‰נסיע‰   ˙‡

‡מר  ‰˜„ו˘  ˘רבינו  כפי  מלובלין  ‰חוז‰ 

זלמן  רבי  לפני  ‰פלי‚  מלובלין  ‰חוז‰  לו. 

מ‡ו„ במעל˙ ו‚„ול˙ רבינו ‰˜„ו˘ וחז˜ו 

ו‡מˆו מ‡ו„ מ‡ו„ על ‚ו„ל ‰מˆו‰ ˘ב‡‰ 

˙ח˙ י„ו; ל˘מ˘ ‡˙ רבינו ז"ל ולנסוע על 

‰˜„ו˘  לספרו  ‰סכמו˙  ל˜בל  ˙בל  פני 

לי˜וטי מו‰ר"ן.

כ˘נ‰,  זו  בנסיע‰  זלמן  רבי   ‰‰˘ כך 

וסבב בכל ˙פוˆו˙ י˘ר‡ל ב‡רˆו˙ רבו˙, 

כמו פולני‡ ועו„,

ומפורסמי  ‚„ולי  מכל  ‰סכמו˙  ˜יבל 

‰„ור, ו‰יו לו ‰סכמו˙ רבו˙. י˘ ‰‡ומרים 

לו  ‰י‰  וכן  ‰סכמו˙!  מ‡ו˙  כמ‰  לו  ˘‰יו 

פנ˜ס, ˘בו ר˘ם לעˆמו ‡˙ כל ‰˙נועו˙ 

˘ע˘‰ כל ‚„ול ומפורסם בע˙ ˘‰ס˙כל 

ע„  ‰פלי‚  ‰‡ח„  ב˜ונטרסים.  ו˜ר‡ 

‰˘ני  בספר,  כ˘˜ר‡  פניו  ב˙נוע˙  מ‡ו„ 

‰ס˙כל ב‰כנע‰ וביטול מוחלט, וכ˘˜ר‡ 

ר˘ם  כך  ‰כנע‰.  ˘ל  ˙נועו˙  בפניו  ע˘‰ 

‡˙ ‰˙נועו˙ ˘ע˘‰ כל ˆ„י˜ כ˘‰ס˙כל 

בספרו ˘ל רבינו ‰˜„ו˘.

‰˜„ו˘  רבינו  ‡ל  חזר  כ˘נ‰  ‡חרי 

לפני  ˜ר‡  ו‚ם  ‰‰סכמו˙,   ˙‡ בי„ו  ומסר 

רבינו ז"ל מ‰ ˘ר˘ם בפנ˜ס. רבינו ‰˜„ו˘ 

˘ום  בחייו  ‰„פיס  ל‡  ענוו˙נו˙ו  מרוב 

‰˜„ו˘  רבינו  ‰ס˙ל˜ו˙  ‡חרי  ‰סכמ‰, 

ר˜  ונמˆ‡ו  ‰‰סכמו˙  כל  כמעט  נעלמו 

 ˙‡ כ˘‰„פיס  עˆמו  מו‰רנ"˙  חמ˘. 

‰כניס  ˙˜פ"‡  ב˘נ˙  מו‰ר"ן  ‰לי˜וטי 

˘לו˘ ‰סכמו˙: מ‰רב ‰˜„ו˘ רבי ‡בר‰ם 

זל‡ט˘וב,  ˜ו„˘  „˜‰יל˙  ‡ב"„  חיים 

˜ו„˘  „˜‰יל˙  ‡ב"„  מ‡יר  רבי  מ‰‚‡ון 

‡פרים  רבי  ‰מפורסם  ומ‰‚‡ון  בר‡„, 

‡פרים'.  ‰'בי˙  מבר‡„,  מר‚ליו˙  זלמן 

‰„פיס  מט˘‰רין  ‰רב  נחמן  וכ˘רבי 

‰וסיף  מו‰ר"ן,  ‰לי˜וטי   ˙‡ ˙רל"ו  ב˘נ˙ 

מ‰חוז‰  נוספו˙  ‰סכמו˙  ˘ני  עו„  בו 

˘נמˆ‡ו   ıמ˜‡ז'ני ומ‰מ‚י„  מלובלין 

ב‡מ˙ח˙ כ˙בי רבי נ˙ן.

נ˙ן  לרבי  זלמן  רבי  פעם  כ˘סיפר 

ל˜ח˙  ˘נסע  ‰נסיע‰  על  נפ˙לי  ורבי 

ל‰ם,  ‡מר  ‰˘יחו˙  ‡ח˙  ב˙וך  ‰סכמו˙, 

˘ליחויו˙  נס˙רים,  עניינים  לו  ˘י˘ 

מפל‡ו˙ ˘˘לח ‡˙ו רבינו ‰˜„ו˘ לכמ‰ 

˘‡ינו  ועומ„  מו˘בע  ‰ו‡  ‡ך  ˆ„י˜ים, 

יכול ל‚לו˙ ב˘ום ‡ופן מ‰ ‰י‡ ‰˘ליחו˙. 

רבי  ב˘ם  יˆח˜  לוי  רבי  ז‰  על  ו‡מר 

זלמן  רבי  ˘‡מנם  נחמן  רבי  בן  ‡בר‰ם 

‡ך  ‰˘ליחו˙,  ‰י˙‰  מ‰  ל‚לו˙  רˆ‰  ל‡ 

בכל ז‡˙ ‰בינו ‡נ"˘ ˘‰י‰ ז‰ בעניין ˘ל 

ו‰מ‚י„  מלובלין  ˘‰חוז‰  ‰‚‡ול‰,  ˜ירוב 

מ˜‡ז'ניı ורבי מנחם מנ„ל מרימנוב ע˘ו 

פעולו˙ ל˜רב ‡˙ ‰˜ı כי„וע, ורבינו ˘לח 

 .ı˜‰  ˙‡ י„ח˜ו  ול‡  ˘יניחו  ל‰ם  לומר 

רבנו,  מ‰ס˙ל˜ו˙  ˘נים  ‡רבע  וכעבור 

 ˙‡ „ח˜‰   ı˜‰ ו„חי˜˙  ‰עוונו˙,  ‚רמו 

˘ע˙ם ˘ל ˘לו˘˙ רועי ‰„ור, ˘נס˙ל˜ו 

˙˜ע"‰.   – ˙˜ע"„  ב˘נים  ‡ח˙  ב˙˜ופ‰ 

ונס˙ל˜  מ‰חלון  ˙ור‰  ב˘מח˙  נפל  ‰˜„ו˘  (‰חוז‰ 

ב˙˘ע‰ ב‡ב.)

ברזל,  ‡בני‰  ‡ור,  כוכבי  מו‰רנ"˙,  ימי  מ˜ורו˙: 

˘יח ˘רפי ˜ו„˘, פעול˙ ‰ˆ„י˜.

נחמן בי˜

רוˆה, ˘˙סבב  ‡ני  כן  על 

כל  ‡ל  ו˙לך  בעולם 

והמפורסמים  ה‚„ולים 

על  הסכמה  ל˜ח˙ 

לו  נ˙ן  רבינו  ספרי!" 

הע˙˜ו˙  ˜ונטרסים  כמה 

מספרו ˘יוליך עמו. וˆוה 

ו‚„ול  ˆ„י˜  ˘לכל  ‡ו˙ו 

 ˙‡ להם  מבי‡  ˘הו‡ 

מבי‡  ˘הו‡  בע˙  הספר, 

˘יעיין  הספר   ˙‡ להם 

ויס˙כל על פניהם ולר‡ו˙ 

פניו  ˙נוע˙   ˙‡ ˆ„י˜  כל 

˜רי‡˙ו  בע˙  ˘עו˘ה 

בכ˙ב  ˙ר˘ום  "והכל   -

ו˙בי‡ם ‡לי!"
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פנינים מ˙וך ס„ר˙ '˙פילה לעני' בענייני הזמן

עניני חצות

בנין   ˙‡ מזרזרים  חˆו˙  ˜ימ˙  ע"י   (1
ירו˘לים. (לימו„י ‰˙פיל‰, ˘בועו˙ ס„).

חˆו˙,  ב˘ע˙  ‰י‡  ‰ר‡וי‰  ‰‰˙בו„„ו˙   (2
חט‡  ˘ום  ו‡ין  פ˙וחים  ˘מים  ˘ערי  כל  ע˙ 
 – ‰˙פיל‰  (למו„י  ‰˙פיל‰   ˙‡ לעכב  ˘יכול  ועוון 

פורים ו).

˘ל  ליר‡‰  זוכים  חˆו˙  ˜ימ˙  ע"י   (3
‰ˆ„י˜ים ול˘פע ע˘ירו˙ ב˜„ו˘‰ (˘ם ז).

˘מים  ו˘ערי  רˆון  ע˙  ‰ו‡  חˆו˙  ˘ע˙   (4
פ˙וחים ו‡ין ˜טרו‚ ˘יכול לעכב ‡˙ ‰˙פילו˙ 

וע"ז נ‡מר 'נוכח פני ‰'ֈ (˘ם טו).

 ˘‡ מ‡ורי  לבטל  מסו‚ל˙  חˆו˙  ˘ע˙   (5
(לימו„י ‰˙פיל‰ – חנוכ‰ סו).

‰מחיˆו˙  מס˙ל˜ו˙  (=חˆו˙)  ‰ז‰  בזמן   (6
ביננו ל‰˘י"˙ (למו„י ‰˙פיל‰ חנוכ‰ סו).

גלות וגאולה 

‡בו˙  ב„רכי  ‰ולכים  י˘ר‡ל  כ˘עם   (1
‰ר‡˘ונים, ‡זי ‰ם ˘ולטים על ‡ומו˙ ‰עולם. 
˘ב‡ומו˙  ‰‚רועים  ‡ז  ל‰יפך,  ח"ו  ‡ם  ‡בל 

˘ולטים בנו  (ט"ו ב˘בט לח)

יום,  בכל  ‰מ˙ח„˘˙  ‰ברי‡‰  סו„   (2
ל‰ורו˙ ˘‰‚‡ול‰ ˙בו‡ בכל ר‚ע, ע"י חס„ ˘ל 

‡מ˙ מלב נ˘בר ב‡מ˙. (חנוכ‰ – מ‡)

3) ˙בו‡ כ‰רף עין כ˘נ‰י‰ ‡פס ו‡ין (חנוכ‰ 
– מ)

‰ב˜˘ו˙  כל  יעלו  ‰עניים  ‡ור  ע"י   (4
‰מ˜„˘,  בי˙  נוכח  מ˙פללים  ‡˘ר  ו‰˙חינו˙ 
בלב  ˙לוי‰  ˘עי˜ר‰  ‰‚‡ול‰  ˙˙עורר  ז‰  וע"י 
ב‡‰  ‚‡ולי  ו˘נ˙  בליבי  יום  יום  ˘נ‡מר  כמו 

(פורים – נ')

˘ל  ו‰˘נ‡‰  ‰˜נ‡‰  סיב˙  עומ˜   (5
מ˘˙ו˜˜ים  ˘‡נו  מפני  ‰י‡,  ורו„פנו  ˆוררנו 
‰˘‚ח˙ו  ‡מי˙˙  ול‚לו˙  ‰˘י"˙  ב„רכי  ללכ˙ 

וממ˘ל˙ו על ‰עולם (˘ם –‰')

˙˜ט"ו  מ˘‰  ‰˙פלל  ‡„ר  בחו„˘   (6
„יי˜‡  ז‰  בחו„˘  ˘יר‰;  ‚ימטרי‡  ˙פילו˙ 
י˘ר‡ל  עם   ˙‡ ל‰ˆיל  כ„י  נ‡'  '‡עבר‰  בי˜˘ 
‰חורבנו˙.  ומ˘ני  ‰ע˙י„ו˙  ‚לויו˙   '„‰ מכל 

נ'בכו„נˆר  בבל  ‚לו˙   – נ"‡'  ב'‡עבר‰  כנרמז 
‚לו˙  נ'י˜נור,  ‡'נטיוכוס  יוון  ‚לו˙  ‡'ח˘ורו˘, 

‡„ם נ'ירון ‡'ספסי‡נוס (˘ם פ"‚)

7) בע˙ ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ יזכו כל עם י˘ר‡ל 
ל˘מוע מח„˘ ‡˙ ע˘ר˙ ‰„יברו˙ ‰נמ˘כו˙ 

מ‰מרכב‰ ‰עליונ‰ (˘בועו˙ – ‚).

משיח

מ˘ער  ‰נמ˘כים  ‰˙ור‰  חי„ו˘י   (1
ו‰י˘וע‰,  ‰‚‡ול‰  ‡ור  ימ˘ך  מ‰ם  ‰חמי˘ים, 

‡ור ˘ל מ˘יח בן „ו„ (פורים פ"ז).

‰„ו„‡ים  עם  מ‰˘„‰  ר‡ובן  כ˘‰‚יע   (2
‰ע„ן  ‚ן  ריחו˙   ˙‡ וב‰ריח‰  רחל,  ‡ו˙ו  ר‡˙‰ 
בן  מ˘יח  נ˘מ˙  ‰„ברים;  סו„   ˙‡ ‰בינ‰  מי„ 
בן  מ˘יח  ‰רי  רחל  ˙מ‰‰  לעולם.  יור„˙  „ו„ 
מי„  ‰נ˘‚ב‰  ובחכמ˙‰  ‰‚יע,  טרם  בני  יוסף 
פעל‰ וזכ˙‰ ב„ו„‡ים ויוסף בנ‰ (˘בועו˙ – נ‰, נו, 

נז).

˘י‚‡לנו  מ˘יח  בחינ˙  ‰‡מי˙י  ‰ˆ„י˜   (3
˘ני˙ (ט"ו ב˘בט – יב).

בנ‚ינ‰  ח„˘‰  „רך  ל‰מ˘יך  לזכו˙   (4
˘ל  ‡ורו   (˙‡ (ˆריך   – ˘וב‰  מ˘ב˙  ‰נמ˘כ˙ 

מ˘יח (˘ם מז).

‡ף  ˘מ‡ריך  ע"י  למ„ר‚ו˙יו  זוכ‰  מ˘יח   (5
(חנוכ‰ ˆ„).

‡ח„  ˜טן  מע˘‰  ב˘ביל  יבו‡,  מ˘יח   (6
ל˘ם ˘מים ב‡מ˙ (חנוכ‰ – מ).

גאולה 

נ˘מ˙ ר˘ב"י יר„‰ לעולם ל‡חר חורבן בי˙ 
(ל"‚  ‰‚‡ול‰  ˙י˜וני   ˙‡ ל‰מ˘יך  כ„י  ‰מ˜„˘, 

בעומר – נ‚).

בית המקדש

˘מסרו  ‰˜„ו˘ים  בע˜בו˙  יˆע„ו  כ‡˘ר 
נפ˘ם על ˜י„ו˘ ‰' בכל ‰„ורו˙, יזכו מי„ לבנין 
˘נ‰ר‚ו  ‰˜„ו˘ים  ובזכו˙   .˘‡ ˘ל  מ˜„˘  בי˙ 
˘ל  מ˜„˘  לבי˙  נזכ‰   '‰ ˜י„ו˘  על  ונ‰ר‚ים 
‡˘, וכל ‰מ„ורו˙ ˘˜פˆו ל˙וכם במחול י‰פכו 

לענני ‡˘ וכבו„. (ל"‚ בעומר – כ„).

ימות המשיח 

‰י‰ ב˘יר‰  עי˜ר ‰עבו„‰ בימו˙ ‰מ˘יח̇ 
סער‰  ורוח  ‰‚בורו˙  י˙‰פכו  י„‰  ועל  וזימר‰, 
לרוח נייח‡ ˘ל ˘˘ון ו˘מח‰ ולימו„ ˙ור‰ (ל"‚ 

בעומר – כ).

מזלא טבא וגדיא יאה
מעומקא דליבא נשגר בזאת ברכת מזלא טבא וגדיא יאה

לידידינו היקר איש המעש, ברוך הכשרון ורב הפעלים העומד 

לימין המערכת בכל עת ועושה לילות כימים למען הצלחת 

המערכת, באוצרות ופנינים משנים קדמניות הפותח שערי 

ארכיונו להפצת אורו של רבינו ותלמידו האמתי שבדור

הר"ר שלמה ויזמן שליט"א וב"ב הי"ו

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת ביתו למזל טוב

יהא רעוא מן קדם אבוהון דבשמיא שיזכו לגדלה לתורה 

לחופה ולמעשים טובים בדרך רבינו הקדוש זיעוכי"א, לאורו 

של מורינו הרב שליט"א מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא; 

וירווו ממנה ומכל יוצאי חלציו רוב נחת דקדושה תמיד 

המברכים מעומק הלב

מכון "באר הנחל"                  מערכת "התחדשות"



˘‡לה 
כי„וע מורינו ‰רב ˘ליט"‡ מרב‰ ל‰‚ו˙ וללמו„, ו‡ף לעורר ‡˙ כולנו ללמו„ בספר "˜ˆו˙ ‰חו˘ן" , ול‡חרונ‰ 
נוס„ ˘יעור ב˜ו ‰מי„ע על ‰ספר לפי 'עמו„ ‰יומי'. ˘‡ל˙י ‰י‡, ‡ם ‡פ˘ר לספר מי ‰י‰ בעל ‰˜ˆו˙ ‰חו˘ן, מ‰ 

‰יחו„יו˙ ˘י˘ „וו˜‡ בספר ‰ז‰, וכיˆ„ ‡פ˘ר ללמ„ו ול‰עמי˜ בו?

˙˘ובה
ו‡ינו  בספר  ‰לומ„  ˘‡„ם  מפני  ˘‡ל˙,  טוב 
יו„ע ‡˙ טיבו ומחברו, יחסר לו י„יעו˙ בסיסיו˙ 
‰חי„"‡  ˘כו˙ב  וכפי  ומחברו,  ‰ספר  בערך 
‰˜„ו˘, ˘‰לומ„ בספר ו‡ינו ˜ור‡ ‡˙ ‰‰˜„מ‰ 
„רך  חברו  לבי˙  ‰נכנס  ל‡„ם  „ומ‰  ‰מחבר,  ˘ל 
‰ו‡  ‰רי  ‰˜„מ‰,  ‰˜„ים  ‰מחבר  ‡ם   ֈחלון‰

רוˆ‰ ˘‰‰ו‚‰ בו י„ע י„יעו˙ נחוˆו˙ למעיין.

‚„ול  עניו  ‰חו˘ן  ‰˜ˆו˙  ˘בעל  מכיון  ‡ך 
ול‡  כמעט  ומ‰ו˙ו  חייו  ˜ורו˙   ˙‡˘ ‰רי  ‰י‰, 
ב‰˜„מ˙ו.  כ˙ב  ו˘בחי‰  ˙ור‰  „ברי  ור˜  ביט‡; 

ולכן נכ˙וב מעט ‡˙ ˜ורו˙יו ו‡˙ ‡˘ר ˜ר‰ו.

זˆ"ל,  ‰כ‰ן  ליב  ‡רי‰  ר'  ‰חו˘ן  ‰˜ˆו˙  בעל 
נפטר ב˘נ˙ ˙˜ע"‚ (לפני 502 ˘נים), וחיבר ˘לו˘‰ 
˘בי˘ר‡ל  ‰מ„ר˘  ב˙י   ˙‡ מיל‡ו  ‡˘ר  ספרים, 
ובעמ˜ו˙  בחריפו˙  ‰˘נונים  חיˆיו  ול‡ור  ‡ור‰. 
בעמ˜  ו‰לנים  ב˙למו„,  ‰עוס˜ים  כל  ‰לכו 

‰‰לכ‰.

עליו  ˘מע˙˙‡",  "˘ב  ‰ו‡  ‰ר‡˘ון  ‰ספר 
כפי  ל‡י˘"  ‰יו˙י  "טרם  בחיבורו  ˘‰˙חיל  כ˙ב 
בר-מˆו‰.  ‚יל  ˜ו„ם  „‰יינו  ב‰˜„מ‰,  ˘כו˙ב 
‰ספר „ן ב˘בע ‰לכו˙ עמו˜ו˙ ‰פזורים ב˘"ס, 
‡˘ר חי„˘ו ב‰ם ‰ר‡˘ונים ו„נו ב‰ם ‡חרונים, 
חי˜ר  ‡יזן,  עˆומ‰,  ובחריפו˙  ‚„ול  ב‰י˜ף  ו‰ו‡ 
על  וחיברו  כ˙בו  עולם  ˘‚„ולי  ע„  ב‰ם.  וחי„˘ 

ספר ז‰ ‰‡רו˙ וחי„ו˘ים לרוב. 

חו˘ן  על  ‰חו˘ן"  "˜ˆו˙  ‰ו‡  ‰˘ני  ‰ספר 
‰ספר  ˘כ˘‰‚יע  מסופר,  ז‰  ספר  ‡ו„ו˙  מ˘פט. 
בח„ר  עˆמו  ס‚ר  זˆ"ל,  חריף  יוסל  רבי  לי„י  ‰‚יע 
עיונו  ו‰עמי˜  לילו˙  ו‚'  ימים   '‚ ˘ם  וי˘ב  מיוח„, 
ב˜ˆו‰"ח ל˘בוע מטוב ‰מזון ‰רוחני ˘בז‰ ‰ספר.

מורינו  מילו‡ים".  "‡בני  ‰ו‡  ‰˘לי˘י  ספרו 
˘למע˘‰  ב˘יעור,  פעם  ‡מר  ˘ליט"‡  ‰רב 
‰רב‰  ‰ו‡  ‰עזר  ‡בן  על  מילו‡ים"  ‰"‡בני 
˘‰רי  עמו˜ו˙,  סברו˙  ובו  וחריף,  עמו˜  יו˙ר 
ונ˙על‰  על‰  וממ˘  יו˙ר,  מ‡וחר  ב‚יל  חיברו 
‰"˜ˆו˙  „וו˜‡  זכ‰  מ‰  מפני  כן,  ‡ם  ויו˙ר.  יו˙ר 
‰לומ„ים  ו˘י‰‚ו‰ו  יו˙ר  ל‰˙פרסם  ‰חו˘ן" 
וי˙ענ‚ו עליו? מפני ˘‰ספר ˜ˆו˙ ‰חו˘ן חובר 
לו  ו‰יי˙‰  מ‡ו„,  ‚„ול‰  עניו˙  לו  ˘‰י˙‰  בזמן 
‡מרו  ו‰לו‡  ‰˘ני.  מ‰ספר  יו˙ר  ב˙ור‰  י‚יע‰ 
על  ‰˜ב"‰  ˘חזר  "מלמ„   ( ט:  (ח‚י‚‰  ז"ל  רבו˙ינו 

‡ל‡  מˆ‡  ול‡  לי˘ר‡ל,  לי˙ן  טובו˙  מ„ו˙  כל 
עניו˙". ו‡ומר רבינו חננ‡ל ˘ם: "כ„י ˘י‰‡ ליבם 
לרחמיו  ˙לויו˙  ועיני‰ם  ל˘מים  וכוונ˙ם  ˘בור 
חובר  מילו‡ים  ‡בני  כן  ˘‡ין  מ‰  ע"כ.  וחס„יו", 
˘‰י‰  ‰כרי,  ˙רומ˙  בעל  ˘‡חיו,  ל‡חר  כבר 

ע˘יר, ‰חזי˜ו ו˙מך בו. 

עמלו ב˙ור‰

ב˘ם  ˜טנ‰  בעיר‰  ‡ב"„  ‰י‰  חורפו  בימי 
רזינטוב, ו˘ם חי חיי ˆער בעניו˙ ו„ח˜ו˙ ‚„ול‰ 
˜טן  ˜ר˘  ר˜  ˘ולחן,  ‡פי'  בבי˙ו  ‰י‰  ל‡  מ‡ו„. 
ל˘ולחן.  לו  מ˘מ˘  ˘‰י‰  חביו˙  ע"‚  מונח 
˘‰י‰  ע„  חז˜,  ˜ור  בח„רו  ˘ורר  ‰י‰  בחורף 
מוכרח ל˘ב˙ כל ‰יום במיט˙ו ˙ח˙ ‰כס˙, וכך 
נ˜פ‡‰  ‰˜ור  "ומ‚ו„ל  ‰חו˘ן:  ˜ˆו˙  בספרו  כ˙ב 
‰כר  ˙ח˙  ל‰חזי˜‰  מוכרח  ו‰י‰  ב„יו˙‡",  ‰„יו 
וברי˙ח‡  ‡„ירים  במים  ˆלל  וכך  ˙˜פ‡.  ˘ל‡ 
מ‡ירים  עמו˜ים  פנינים  ו‰על‰  „‡וריי˙‡ 

כספירים בים ‰˙למו„ ובפוס˜ים.

ב‰ירו˙ בלימו„ – עמל כפליים 

בעל  ‰‚‡ון  נז„מן  ‡ח˙  ˘פעם  מסופר, 
זˆ"ל  מליס‡  יע˜ב  ר'  ‰‚‡ון  י„י„ו  עם  ‰˜ˆו‰"ח 
מחבר ספר נ˙יבו˙ ‰מ˘פט (˘ני ספרים ‡ל‰ מיוס„ים 
יˆ‡ו  ו˘ני‰ם  מ˘פט,  חו˘ן  ערוך  ל˘ולחן  וחי„ו˘ים  בבי‡ורים 

נ˙˜בל  ל‡ור  כ˘יˆ‡  ˜ˆו‰"ח  ‰ספר  זמן).  בסמיכו˙ 

בחיב‰ י˙יר‰ מכל חכמי ‰˙ור‰ וי‰י ל‰ם לעונ‚ 
‰מ˘פט,  נ˙יבו˙  ‰ספר  ו‡ילו  נפ˘.  ולמ˘ו˘ 
‰˙פעלו˙  ב‡ו˙ו  ל‡  ‡בל  בכבו„,  נ˙˜בל  כי  ‡ם 
וב˘מח˙ ‰נפ˘ כמו ‰ספר ˜ˆו‰"ח.  ו‰‚‡ון בעל 
נ˙יבו˙ ‰מ˘פט י„ע מז‰, וכ‡˘ר נז„מנו לפונ„˜ 
‡ח„ ‡מר בעל ‰נ˙יבו˙ לבעל ˜ˆו‰"ח: ‰ן ‡˙ם 
יו„עים כי ל‡ נופל ערך ספרי מערך ספרכם בכל 
‰˙˜בל  למ‰  ל‰בנני,  מכם  ‡˘‡ל  ולכן  ‰ענינים, 
כ"כ ‡ˆל ‰לומ„ים ב‰˙פעלו˙ וב˘מח‰ ספרכם, 
וי‡מר:  ‰˜ˆו‰"ח  ויען  ספרי?  מ‡˘ר  ויו˙ר  יו˙ר 
ב˙˘וב‰ ל˘‡ל˙כם ‡˘‡לכם ˘‡ל‰ ˜טנ‰; וכי 
ב‡יזו ˘ע‰ ˙˘כימו ˜ום בבו˜ר, ובמ‰ ˙˙עס˜ו 
ב˘ע‰  ל‰˘כים  „רכי  ‰נ˙יבו˙:  בעל  ויען  ‡ז? 
‡˘ר  במ˜ום  ללמו„  ו‡˘ב  בבו˜ר,  ‰חמי˘י˙ 
לו  וי‡מר  ח„˘.  בענין  ‡˙מול  ללמו„  ‰פס˜˙י 
בערך  ˜ום  ל‰˘כים  „רכי  ‡ני  ‚ם  ‰˜ˆו‰"ח:  בעל 
˘ע‰ חמי˘י˙, ו‡ולם, ל‡ ‡˙חיל בענין ח„˘, ר˜ 
בבו˜ר ב˘ע‰ ˘‰נני במנוח˙ ‰‚וף וזכו˙ ‰רעיון, 

˘כ˙ב˙י  ‰חי„ו˘ים  ועל  מ˘נ˙י  על  ‡עבור 
ב˘ע˙ לימו„י ‡˙מול, ו‡ז ‡מˆ‡ ל˙˜ן ‰חי„ו˘ 
‡ו לזככו ולˆרפו, כ„י ˘יˆ‡ ‰חי„ו˘ בס‚נון נ‡‰ 
וב‰סבר ˜ל ל‰בין ומו˘ך לב. על כן נ˙˜בל ספרי 

בחיב‰ י˙יר‰. 

˘בח ‚„ולי י˘ר‡ל 

• רבי חיים מבריס˜ זˆ"ל (מיס„ ˘יט˙ ‰'לומ„ו˙') 
נ˘‡ל פעם ע"י ˙למי„ו ר' ברוך בער זˆ"ל, מ„וע 
‡ינו מ˜„י˘ יו˙ר זמן לס„רי "נ˘ים-נזי˜ין", לˆ„ 
˘יעוריו ‰רבים בס„ר ˜„˘ים? ענ‰ רבי חיים, כי 
‰ו‡ יר‡ מ‰‚„˙ ˘יעור, ˘בו יח„˘ סבר‡ ˘‡ינ‰ 

˙ו‡מ˙ ‡˙ „ע˙ו ˘ל ‰˜ˆו˙.

ב‰רב‰  ‡ו˙ו  ‰מזכיר  זˆ"ל,  ‡י‚ר  ע˜יב‡  ר'   •
מ˜ומו˙ במס‚ר˙ ‰ערו˙יו כו˙ב כמ˙‡ונן למ‡ן 
כבר  נמˆ‡  ˘חי„˘  מ‰  ‡˘ר  לו,  נ„מ‰  כי  „‰ו, 
ב˜ˆו‰"ח, ‡ך ‡ינינו ‡י˙י כע˙ כי בני ‰מופל‡ים 

˘יחיו ל˜חו‰ו לבי˙ מ„ר˘ם.

• כ˘‰‚יע ‰˜ˆו‰"ח עם ספרו ל˜בל ‰סכמ‰ 
מ‡„ירי  ˘‰י‰  זˆ"ל,  בו˘˜‡  ‰יר˘  ˆבי  מרבי 
וכי  ‰סכמ‰.  ל˙˙  ‰‡ם  ‰סס  ˘בזמנו,  ‰˙ור‰ 
‰˘ולחן  ˘ל  ז‰  בחל˜  לח„˘  ‡פ˘ר  כבר  מ‰ 
ספרו  "‰˙ומים",  ל‡ור  יˆ‡  ˘כבר  ל‡חר  ערוך, 
‰נפל‡ ˘ל ר' י‰ונ˙ן ‡ייב˘יı ˘כב˘ ‡˙ ‰יכלו˙ 

‰˙ור‰?

ל‡  כי  ‚יל˙‰  בספר  ˘‚יל‰  ˜ל‰   ‰ˆˆ‰ ‡ך 
סיים  בערב"  מחר  ‡לי  "יכנס  ספר.  בעו„  מ„ובר 
‰ˆעיר  רב‰  ליב  ‡רי‰  ר'  ו‡ילו  ‰˘יח‰.   ˙‡ ‰רב 

˘ל סטרי ˜יבל ‡˙ ‰„ין, וחזר ל‡כסני˙ו.

יום ‰מחר˙ כמעט חלף ˜רוב ל˘ע˙ מנח‰, 
ב‰מ"„  ‚ב‡י  ˘ל  ˜ולו   ˙‡ סטרי  ˘ל  רב‰  ˘מע 
ספר  ב‰כנס˙  חל˜  ליטול  ‰ˆיבור   ˙‡ ‰מזמין 
˘ל  מבי˙ו   ‡ˆ˙ ‰‚ב‡י  ‰כריז  ‰˙‰לוכ‰!  ˙ור‰. 
יח„  ‰מ˙ין  ˘לו,  ‰‡רבעים  ב˘נו˙  רבינו  ‰רב. 
עם כולם. ‚ם ‰ו‡ ‰מ˙ין לחופ˙ ‰כבו„ ‰‰ולכ˙ 
ומ˙˜רב˙, ‚ם ‰ו‡ נ„ח˜ ˜רוב ‡ל ‰רב כ„י לנ˘˜ 
 ˙‡ ‰רב  ˘זי‰‰  בר‚ע  ‡ך  ˘בי„ו.  ‰מעיל   ˙‡
‰עומ„ למולו, ˙˜ע מבטו ב‡ברך, ‰רים ‡˙ ˘ולי 

‰מעיל ו‚יל‰ ‡˙ ˙כול˙ו.

- - - ז‰ ‰י‰ ‰כ˙ב ˘ל ‰˜ˆו‰"ח!

(‰‰מ˘ך יבו‡ ‡י"‰)

הרב ‡י˙מר רפ‡ל
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פנינים מ˙וך ס„ר˙ '˙פילה לעני' בענייני הזמן

עניני חצות

בנין   ˙‡ מזרזרים  חˆו˙  ˜ימ˙  ע"י   (1
ירו˘לים. (לימו„י ‰˙פיל‰, ˘בועו˙ ס„).

חˆו˙,  ב˘ע˙  ‰י‡  ‰ר‡וי‰  ‰‰˙בו„„ו˙   (2
חט‡  ˘ום  ו‡ין  פ˙וחים  ˘מים  ˘ערי  כל  ע˙ 
 – ‰˙פיל‰  (למו„י  ‰˙פיל‰   ˙‡ לעכב  ˘יכול  ועוון 

פורים ו).

˘ל  ליר‡‰  זוכים  חˆו˙  ˜ימ˙  ע"י   (3
‰ˆ„י˜ים ול˘פע ע˘ירו˙ ב˜„ו˘‰ (˘ם ז).

˘מים  ו˘ערי  רˆון  ע˙  ‰ו‡  חˆו˙  ˘ע˙   (4
פ˙וחים ו‡ין ˜טרו‚ ˘יכול לעכב ‡˙ ‰˙פילו˙ 

וע"ז נ‡מר 'נוכח פני ‰'ֈ (˘ם טו).

 ˘‡ מ‡ורי  לבטל  מסו‚ל˙  חˆו˙  ˘ע˙   (5
(לימו„י ‰˙פיל‰ – חנוכ‰ סו).

‰מחיˆו˙  מס˙ל˜ו˙  (=חˆו˙)  ‰ז‰  בזמן   (6
ביננו ל‰˘י"˙ (למו„י ‰˙פיל‰ חנוכ‰ סו).

גלות וגאולה 

‡בו˙  ב„רכי  ‰ולכים  י˘ר‡ל  כ˘עם   (1
‰ר‡˘ונים, ‡זי ‰ם ˘ולטים על ‡ומו˙ ‰עולם. 
˘ב‡ומו˙  ‰‚רועים  ‡ז  ל‰יפך,  ח"ו  ‡ם  ‡בל 

˘ולטים בנו  (ט"ו ב˘בט לח)

יום,  בכל  ‰מ˙ח„˘˙  ‰ברי‡‰  סו„   (2
ל‰ורו˙ ˘‰‚‡ול‰ ˙בו‡ בכל ר‚ע, ע"י חס„ ˘ל 

‡מ˙ מלב נ˘בר ב‡מ˙. (חנוכ‰ – מ‡)

3) ˙בו‡ כ‰רף עין כ˘נ‰י‰ ‡פס ו‡ין (חנוכ‰ 
– מ)

‰ב˜˘ו˙  כל  יעלו  ‰עניים  ‡ור  ע"י   (4
‰מ˜„˘,  בי˙  נוכח  מ˙פללים  ‡˘ר  ו‰˙חינו˙ 
בלב  ˙לוי‰  ˘עי˜ר‰  ‰‚‡ול‰  ˙˙עורר  ז‰  וע"י 
ב‡‰  ‚‡ולי  ו˘נ˙  בליבי  יום  יום  ˘נ‡מר  כמו 

(פורים – נ')

˘ל  ו‰˘נ‡‰  ‰˜נ‡‰  סיב˙  עומ˜   (5
מ˘˙ו˜˜ים  ˘‡נו  מפני  ‰י‡,  ורו„פנו  ˆוררנו 
‰˘‚ח˙ו  ‡מי˙˙  ול‚לו˙  ‰˘י"˙  ב„רכי  ללכ˙ 

וממ˘ל˙ו על ‰עולם (˘ם –‰')

˙˜ט"ו  מ˘‰  ‰˙פלל  ‡„ר  בחו„˘   (6
„יי˜‡  ז‰  בחו„˘  ˘יר‰;  ‚ימטרי‡  ˙פילו˙ 
י˘ר‡ל  עם   ˙‡ ל‰ˆיל  כ„י  נ‡'  '‡עבר‰  בי˜˘ 
‰חורבנו˙.  ומ˘ני  ‰ע˙י„ו˙  ‚לויו˙   '„‰ מכל 

נ'בכו„נˆר  בבל  ‚לו˙   – נ"‡'  ב'‡עבר‰  כנרמז 
‚לו˙  נ'י˜נור,  ‡'נטיוכוס  יוון  ‚לו˙  ‡'ח˘ורו˘, 

‡„ם נ'ירון ‡'ספסי‡נוס (˘ם פ"‚)

7) בע˙ ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ יזכו כל עם י˘ר‡ל 
ל˘מוע מח„˘ ‡˙ ע˘ר˙ ‰„יברו˙ ‰נמ˘כו˙ 

מ‰מרכב‰ ‰עליונ‰ (˘בועו˙ – ‚).

משיח

מ˘ער  ‰נמ˘כים  ‰˙ור‰  חי„ו˘י   (1
ו‰י˘וע‰,  ‰‚‡ול‰  ‡ור  ימ˘ך  מ‰ם  ‰חמי˘ים, 

‡ור ˘ל מ˘יח בן „ו„ (פורים פ"ז).

‰„ו„‡ים  עם  מ‰˘„‰  ר‡ובן  כ˘‰‚יע   (2
‰ע„ן  ‚ן  ריחו˙   ˙‡ וב‰ריח‰  רחל,  ‡ו˙ו  ר‡˙‰ 
בן  מ˘יח  נ˘מ˙  ‰„ברים;  סו„   ˙‡ ‰בינ‰  מי„ 
בן  מ˘יח  ‰רי  רחל  ˙מ‰‰  לעולם.  יור„˙  „ו„ 
מי„  ‰נ˘‚ב‰  ובחכמ˙‰  ‰‚יע,  טרם  בני  יוסף 
פעל‰ וזכ˙‰ ב„ו„‡ים ויוסף בנ‰ (˘בועו˙ – נ‰, נו, 

נז).

˘י‚‡לנו  מ˘יח  בחינ˙  ‰‡מי˙י  ‰ˆ„י˜   (3
˘ני˙ (ט"ו ב˘בט – יב).

בנ‚ינ‰  ח„˘‰  „רך  ל‰מ˘יך  לזכו˙   (4
˘ל  ‡ורו   (˙‡ (ˆריך   – ˘וב‰  מ˘ב˙  ‰נמ˘כ˙ 

מ˘יח (˘ם מז).

‡ף  ˘מ‡ריך  ע"י  למ„ר‚ו˙יו  זוכ‰  מ˘יח   (5
(חנוכ‰ ˆ„).

‡ח„  ˜טן  מע˘‰  ב˘ביל  יבו‡,  מ˘יח   (6
ל˘ם ˘מים ב‡מ˙ (חנוכ‰ – מ).

גאולה 

נ˘מ˙ ר˘ב"י יר„‰ לעולם ל‡חר חורבן בי˙ 
(ל"‚  ‰‚‡ול‰  ˙י˜וני   ˙‡ ל‰מ˘יך  כ„י  ‰מ˜„˘, 

בעומר – נ‚).

בית המקדש

˘מסרו  ‰˜„ו˘ים  בע˜בו˙  יˆע„ו  כ‡˘ר 
נפ˘ם על ˜י„ו˘ ‰' בכל ‰„ורו˙, יזכו מי„ לבנין 
˘נ‰ר‚ו  ‰˜„ו˘ים  ובזכו˙   .˘‡ ˘ל  מ˜„˘  בי˙ 
˘ל  מ˜„˘  לבי˙  נזכ‰   '‰ ˜י„ו˘  על  ונ‰ר‚ים 
‡˘, וכל ‰מ„ורו˙ ˘˜פˆו ל˙וכם במחול י‰פכו 

לענני ‡˘ וכבו„. (ל"‚ בעומר – כ„).

ימות המשיח 

‰י‰ ב˘יר‰  עי˜ר ‰עבו„‰ בימו˙ ‰מ˘יח̇ 
סער‰  ורוח  ‰‚בורו˙  י˙‰פכו  י„‰  ועל  וזימר‰, 
לרוח נייח‡ ˘ל ˘˘ון ו˘מח‰ ולימו„ ˙ור‰ (ל"‚ 

בעומר – כ).

מזלא טבא וגדיא יאה
מעומקא דליבא נשגר בזאת ברכת מזלא טבא וגדיא יאה

לידידינו היקר איש המעש, ברוך הכשרון ורב הפעלים העומד 

לימין המערכת בכל עת ועושה לילות כימים למען הצלחת 

המערכת, באוצרות ופנינים משנים קדמניות הפותח שערי 

ארכיונו להפצת אורו של רבינו ותלמידו האמתי שבדור

הר"ר שלמה ויזמן שליט"א וב"ב הי"ו

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת ביתו למזל טוב

יהא רעוא מן קדם אבוהון דבשמיא שיזכו לגדלה לתורה 

לחופה ולמעשים טובים בדרך רבינו הקדוש זיעוכי"א, לאורו 

של מורינו הרב שליט"א מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא; 

וירווו ממנה ומכל יוצאי חלציו רוב נחת דקדושה תמיד 

המברכים מעומק הלב

מכון "באר הנחל"                  מערכת "התחדשות"
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'כל ‡˘ר ˙‡מר ‡ליך ˘רה ˘מע ב˜ולה'  

 ˙‡ רוˆ‰  ‰ו‡  מ˙ח˙ן]  [‡„ם 
‰מיט‰ ‰טוב‰, ‰ו‡ רוˆ‰ ל˜ום חˆו˙, 
‰ו‡ ל‡ יכול ל˜ום עם ‚ב ˘בור. ‰‡˘‰ 
[‡ז] ˙י˘ן   ,ıלו ˙י˘ן על ‰‡ר ‡ומר˙ 
על ‰‡רı! ‡ומר ‰זו‰ר: ‡ל ˙פ˙ח פ‰! 
‡ל ˙פ˙ח פ‰! ‡יפ‰ ˘‰י‡ ‡ומר˙ לך 
לי˘ון, ˘ם ˙י˘ן. זו‰ר מפור˘ „ף מ"ט 
(בר‡˘י˙ מ"ט ע"ב) עם פירו˘ ‰סולם 
מ‰  ‡ו˙ו.  מ„ריכ‰  ‰˘כינ‰  ז‰  ‡ומר: 
ז‰ ח˙ונ‰? ‡˙‰ ל‡ יו„ע מ‰ ז‰ ‡˘‰. 
‡˙‰ בכלל ל‡ יו„ע מ‰ ז‰ ‡˘‰. ‡˙‰ 
עו‚ו˙.  ל‡כול  לך  ˙˙ן   ‰˘‡ חו˘ב: 
˘י‰י‰  עכ˘יו  לך  נו˙נים  ר˜  עו‚‰ 
‰ח˙ונ‰  ‡חרי   ֈל‰˙‡רס ח˘˜  לך 
ו‡וכלים  ‡וכל,  ו‡ין  נ˘רף  ‰‡וכל 
פחמים ו‡וכלים ‚חלים. ז‰ ר˜ עכ˘יו, 
מ˘ח„ים  ככ‰   ,˙ˆ˜ ‡ו˙ך  מרמים 
‰כל  ז‰  ‰ח˙ונ‰  ‡חרי  ‡בל   ֈו˙ך‡
„ברים  לי˜ר,  ול‡  עו‚ו˙  ל‡  ‡חר˙; 
‡חרים ל‚מרי. ‡חרי ‰ח˙ונ‰ יום ‡ח„ 
ועו„  פסח,  מ‚יע  לך;  ‡ומר˙   ‰˘‡‰
פ˙‡ום  סיבו˙,  מיני  כל  י˘  סיבו˙, 
סב‡,  מ‚יע  „ו„,  מ‚יע  ‰‡ב‡,  מ‚יע 
‰טוב‰  ‰מיט‰   ˙‡ ל˙˙  רוˆ‰  ‰י‡ 
לי  ‡בל  ל‡!  ‡ומר  [‡„ם]  ˘ל‰.  לסב‡ 
ל˜ום  ‡וכל  ל‡  ‡ני  ‰יום  כו‡ב,  ‰‚ב 
˘‡ל‰!  ˘ום  ˙˘‡ל  ‡ל   ‰˙‡ חˆו˙. 
‡יפ‰ ˘‡ומרים לך לי˘ון, ‡יז‰ ‡וכל 
˘‰י‡ מ‚י˘‰ לך, ז‰ ˙‡כל! ‡ל ˙„בר 

˘ום מיל‰! 

כ‡ל‰  בזו‰ר,  [„ברים]  כ‡ל‰  י˘ 
ספר.  ב˘ום  כ˙וב  ל‡  ˘ז‰  „ברים 
‡ומר ‰זו‰ר; ‡פילו ‰ו‡ מלך וי‰י‰ לו 
- י‰י‰ לו מיט‰ מז‰ב,  ערס‡ „„‰ב‡ 
‰מ˜ום'  מ‡בני  'וי˜ח  י˜ר;  ולבו˘י‰ 
על  עכ˘יו  ‡ו˙ו  מ˘כיב‰  ‰˘כינ‰   -
ז‰  לח˙ונ‰,  ‰„רכ‰  לו  נו˙נים  ‡בנים. 
‰כל ‰„רכ‰ לח˙ונ‰. ‰ו‡ מלך, י˘ לו 
י˘  ו‰ו‡   - י˜ר  ולבו˘י‰  מז‰ב,  מיט‰ 
 ˙‡ ל˙˙  רוˆ‰  ‰י‡  מז‰ב,  פי‚'מ‰  לו 
‰„ו„,  מ‚יע  ל„ו„.  לסב‡,  ‰פי‚'מ‰ 
 ˙‡ ל˙˙  רוˆ‰  ‰י‡  ב˘נ‰,  פעם  ב‡ 
ב‚יל  כבר  ‰„ו„  ל„ו.  ˘לך  ‰פי‚'מ‰ 

˘ל  נוח‰  פי‚'מ‰  רוˆ‰  ו‰ו‡  מבו‚ר 
ˆעיר  בחור  עו„   ‰˙‡ רכ‰.  ˜טיפ‰ 
יכול לי˘ון עם ‰ב‚„ים ‚ם כן ל‡ י‰י‰ 
י˘   - י˜ר  לבו˘י  לו  י˘  ‡ז  „בר.  ˘ום 
מז‰ב  ר˜מ‰  עם  מז‰ב,  פי‚'מ‰  לו 
‰פי‚'מ‰   ˙‡ רוˆ‰   ‰˙‡ ו˜טיפ‰, 
ב˘בילך. ול‡, ‰י‡ רוˆ‰ ב˘ביל ‰„ו„, 
ב˘ביל ‰סב‡ ˘לי, ב˘ביל ‡יז‰ ‡ורח 
מיט‰  לו  עו˘‰  ו‰י‡  ˘‰‚יע,  ח˘וב 
עכ˘יו  ˙˘כב  ‡ומר˙  ‰י‡  מ‡בנים, 
על ‰˜˘, על ‰מזרון, ˙˘כב ‡פילו על 
‰‡בן ס˙ם; ‡ומר [‰זו‰ר], ˘יעזוב ‡˙ 
‰מיט‰ מז‰ב וי˘כב. על מ‰ י˘ן, על 
מ‰ ˘‰י‡ מ˙˜נ˙ לו, ‡פילו מיט‰ ˘ל 

‡בנים. 

 ‰˘‡ לי  ‡ין  מ˙ח˙נים:  ‡נ˘ים 
ל‡  טוב,  ‡וכל  לי  עו˘‰  ל‡  טוב‰, 
ל‡  מס„ר˙,  ל‡  ‰מיט‰,   ˙‡ מס„ר˙ 
ל‡  מ‚‰ˆ˙,  ל‡  ‰ס„ינים,   ˙‡ מכינ‰ 
‡ין  ‚מרנו,   - ‰˙ח˙נ˙  לי.  מכבס˙ 
 - ı‰כלום. מ‰ ˘‰‡˘‰ עו˘‰; כן מ‚ו
כן  כביס‰,  ל‡   - כביס‰  כן   ,ı‰מ‚ו ל‡ 
מיט‰ - ל‡ מיט‰. ‡פילו ‰י‡ ˙‚י„ לך 
ל˘כב על ‰רˆפ‰ - ˙˘כב על ‰רˆפ‰. 
˜יבל  ‰ו‡  ז‰   - ‰‰ו‡'  במ˜ום  'וי˘כב 
יע˜ב   ˙‡ מ„ריכ‰  ‰˘כינ‰  ‰„רכ‰. 
‡יך מ˙ח˙נים. כי ‡„ם ל‡ יו„ע - כמ‰ 
- ‰ו‡ ל‡  ˘‰ו‡ י„מיין מ‰ ז‰ ח˙ונ‰ 
י„ע מ‰ ז‰. ‡פילו עכ˘יו ˘‰ו‡ נ˘וי 
ז‰  מ‰  יו„ע  ל‡  ‰ו‡  ˘נ‰  ‡רבעים 
˘נ‰  ‡רבעים  ‡חרי  ‡פילו  ח˙ונ‰, 
ח˙ונ‰.  ז‰  מ‰  ל„ע˙  יכול  ל‡   ‰˙‡
ו„ברים  ח„˘ים  סיפורים  ז‰  ר‚ע  כל 
‡ין  סוף,  ‡ין  ז‰  ˘ניי‰  וכל  ח„˘ים, 
יל„ים  ומח˙נים  ח˙ונו˙.  ז‰  סוף, 

 ֈו‡חרי ז‰ נכ„ים

ו‰‡˘‰ ‰י‡ ‰˜ובע˙ ˙מי„. ˆריך 
„ע‰,  ‡יז‰  לו  י˘  [‡ם]  ˘‚ם  ל„ע˙ 
רוˆ‰ ל‰‚י„ ‡יז‰ „ע‰, בסוף  ‚ם ‰ו‡ 
‰י‡   ‰˘‡‰ ˘ל  ˘‰עˆ‰  רו‡‰  ‰ו‡ 
‰יי˙‰ נכונ‰. בסוף ‰ו‡ מו„‰ ˘‰עˆ‰ 
‚וˆ‡  '‡˘˙ך  נכונ‰,  ‰יי˙‰  ˘ל‰ 
עלמ‡  ‰‡י  בענייני  כי  ולחי˘'.  ‚חון 

‰עˆ‰  ל‰,  ˘ייכ˙  ‰י‡  ‰עˆ‰  ‡ז 
˘ל‰  ‰עˆ‰  בסוף  ‰נכונ‰,  ‰י‡  ˘ל‰ 
‰‚מר‡:  ‡ומר˙  לכן  ‰מˆליח‰.  ‰י‡ 
כל  כי  ל‰'.  ולחי˘  ‚חון  ‚וˆ‡  '‡˘˙ך 
‰עולם  ˘ל  ‰עניינים  ˘לעניין  מ‰ 
כי  מ‰בעל,  יו˙ר  מבינ‰   ‰˘‡‰ ‰ז‰, 
ז‰  מ‰בעל.  יו˙ר  ביל„ים  מבינ‰  ‰י‡ 
'וירע  כ˙וב  ויˆח˜,  מ‡בר‰ם  לומ„ים 
'וירע   - ‡בר‰ם'  בעיני  מ‡ו„  ‰„בר 
'מ‡ו„'  מ˜ום  ב˘ום  כ˙וב  ל‡  מ‡ו„' 
'כל  ˜ול:  ב˙  יˆ‡‰  ‡ז   ֈבר‰ם‡ ‡ˆל 
‡˘ר ˙‡מר ‡ליך ˘ר‰ ˘מע ב˜ול‰'. 
‡ו˙ו „בר יˆח˜ ח˘ב ˘מע˘ו י‰י‰ לו 

 ֈ‰וו˜˙

‰י‡   ‰˘‡‰˘ פ‰  מ„ברים  ‡נחנו 
י˘מע‡ל   ˙‡˘ ‰בינ‰  ˘ר‰  ‰מבינ‰; 
ב˙-˜ול  ויˆ‡‰  מ‰בי˙,  לזרו˜  ˆריכים 
˘מע˘ו  ‰בינ‰  ורב˜‰  ‡ו˙ו.  לזרו˜ 
לברך  מ‰  פ‰  ‡ין  „בר.  ˘ום  יˆ‡  ל‡ 
נ˙ן „ע˙ו  ו‡פילו ‡ם פעם ‰ו‡  ‡ו˙ו, 
‡יז‰  עו˘‰  ‰ו‡  ופעם  ל‰˙‚ייר, 
ז‰  „בר.  ˘ום  יעזור  ל‡  ז‰   ,ıר‡כ˜
בו,  ˘נמˆ‡ים  ‰טובים  ‰ניˆוˆו˙ 
˘נים  ‡לפי  כמ‰  במ˘ך  ל‡ט  ˘ל‡ט 
‰ם יˆ‡ו. רו‡ים ˘˘ר‰ מבינ‰ ורב˜‰ 

מבינ‰. 

למ‰?  ˘ניים,  ‰‡„ם   ˙‡ בר‡   '‰
˘ל‡  ב˙ח˙ונים.  יחי„  י‰י‰  ˘ל‡ 
 ˙‡ חיל˜  ‰ו‡  ‰מבין.  ˘‰ו‡  יח˘וב 
יר‡‰  ˘‡„ם  חל˜ים,  ל˘˙י  ‰נ˘מ‰ 
יכול  ‡„ם  ‰יחי„י.  ‰מבין  ל‡  ˘‰ו‡ 
לח˘וב; ‡ני ‰מבין ‰יחי„י, ‡ז 'ל‡ טוב 
יח˘וב  ˘ל‡  כ„י  לב„ו',  ‰‡„ם  ‰יו˙ 
יח˘וב  ˘ל‡  ב˙ח˙ונים,  מלך  ˘‰ו‡ 
˘‰ו‡ ‡לו˜ים, ל‡ יח˘וב ˘‰ו‡ מבין. 
‡„ם ‰ולך; ‡ני ‰מבין ו‡ני ז‰ֈ ב˙ור 
בחור ‰ו‡ מבין יו˙ר מכולם, ‰ו‡ מבין 
יו˙ר  ‡פילו  מ‡מ‡,  מ‡ב‡,  מכל,  יו˙ר 
ממני ‰ו‡ מבין, למ‰ ל‡? ‡˙‰ מ˙ח˙ן 
‰כל ‡בו„, ‰כל נפל, כל מ‚„ל ‰˜לפים 
מ˙מוטט. י˘ ‡˘‰ ו‰י‡ ‰מבינ‰ ו‰י‡ 
ˆו„˜˙,  ˘‰י‡  בחו˘  רו‡ים  ‰˜ובע˙, 

רו‡ים בחו˘ כמו ˘ר‰ ורב˜‰. 
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ר'   ˙ ∆‡ ב  יר≈ ƒ̃ ר  ט∆ ַ‡ּפ¿ ּיֹון  ƒ̂ ן  ּב∆ ר'  יח. 

ַעל  ּבַ י  ƒ̃ ס¿ ˜ֹוב¿ ר¿ ַ̃ ם  ƒָרי פ¿ ∆‡ ר'  ם.  ƒָרי פ¿ ∆‡

ָח„  ∆‡  ˙ ƒַבי ל¿  ‡ ּבָ ַעם  ּפַ ∆ ׁ̆  ,"˙ ּבָ ַ ׁ̆  ‚ "עֹנ∆

י  נ≈ ּב¿ י  ≈„ י¿ ַעל  פּוסֹו˙  ¿ּ̇ ָהיּו  ּטֹו˙  ƒַהּמ ָכל  ו¿

ים  ƒ„ָל י¿ ה  ּב≈ ַהר¿ ם  ָלה∆ ָהיּו  ∆ ׁ̆ ָחה  ּפָ ¿ ׁ̆ ƒַהּמ

ה  ָ̂ י לֹ‡ ָר ƒ̃ ס¿ ˜ֹוב¿ ר¿ ַ̃ ם  ƒָרי פ¿ ים. ר' ‡∆ ƒַטּנ ¿̃

לֹו  ַפּנֹו˙  ל¿ ים  ƒ„ָל ַהי¿ ָח„  ∆‡  ˙ ∆‡ יַח  ƒר ַהט¿ ל¿

יפֹה  ≈‡ ַ‡ל  ָ ׁ̆ מֹו  ¿̂ ַע ּב¿ הּו‡   ‡ ּלָ ∆‡ ה,  ּטָ ƒמ

ך¿  ל≈ י≈ מֹו  ¿̂ ַע ּב¿ הּו‡  ו¿ רֹון,  ז¿ ƒמ עֹו„  ּפֹה   ׁ̆ י≈

˙ לֹ‡ ָהָיה  ƒי יֹו˙ ּוַבַעל ַהּבַ י‡ ‡ֹו˙ֹו. ה¡ ƒָיב ו¿

ים  ƒ„רּו ט¿ ָהיּו  ָחה  ּפָ ¿ ׁ̆ ƒַהּמ י  נ≈ ּוב¿ ˜ֹום,  ּמָ ּבַ

ם  ָ ׁ̆ ָסן  ח¿ ּמַ רֹון ּבַ ז¿ ƒמ ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ רּו לֹו  ‡ֹ„, ָ‡מ¿ מ¿

‚ֹו˙  ר≈ ַמ„¿ ה  ּב≈ ַהר¿  ˙ ∆„ ָלר∆ ָעָליו  ו¿ ף,  ≈ּ̇ ר¿ ּמַ ּבַ

ה. ַמּטָ ּל¿

בֹו„ֹו  כ¿ ƒּב ָיַר„  י  ƒ̃ ס¿ ˜ֹוב¿ ר¿ ַ̃ ם  ƒָרי פ¿ ∆‡ ר' 

יַע  ƒ‚ּ ƒה ו¿ ‚ֹו˙  ר≈ ¿„ ַהּמַ ל  ּכָ  ˙ ∆‡ מֹו  ¿̂ ַע ּוב¿

ַעל  ָנה  ≈ ׁ̆ י¿  ˙ ֹ‚ל∆ נ¿ ר¿ ַּ̇ ָרָ‡ה  ה  ּנ≈ ƒה ו¿ ָסן.  ח¿ ַלּמַ

יט  ƒל ח¿ ה∆ י  ƒ̃ ס¿ ˜ֹוב¿ ר¿ ַ̃ ם  ƒָרי פ¿ ∆‡ ר'  ָרן.  ז¿ ƒַהּמ

יַע  ƒר ַיפ¿ ו¿  ˙ ֹ‚ל∆ נ¿ ר¿ ַּ̇ ַה  ˙ ∆‡ יר  ƒָיע לֹ‡  הּו‡  ∆ ׁ̆

עֹו˙  ָ ׁ̆ ה  ּמָ ּכַ ין  ƒּ̇ מ¿ ƒה הּו‡  ּה,  ָ̇ ָנ ¿ ׁ̆ ƒּב ָלּה 

ָהָיה  ∆ ׁ̆ ָעה  ָ ׁ̆ ר, ּב¿ עֹור≈ ¿̇ ƒּ̇  ˙ נֹ‚ל∆ ר¿ ַּ̇ ַה ∆ ׁ̆ ַע„ 

ם  ַ̂ ּלֹ‡ ָע ∆ ׁ̆ ם  ל≈ ָ ׁ̆ ָלה  י ַלי¿ ‡ֹ„ ַ‡ֲחר≈ ף מ¿ ָעי≈

ר'  „ּוַע  ּיָ ּכַ יָלה.  ƒפ ¿̇ ּו ˙ֹוָרה  ּב¿ ָעַס˜  ו¿ ן  ƒַעי

ַ‡ף  ן  ≈ ׁ̆ ָי ָהָיה  לֹ‡  י  ƒ̃ ס¿ ˜ֹוב¿ ר¿ ַ̃ ם  ƒָרי פ¿ ∆‡

ָלה. ַלי¿

ַלם  ע¿ ם נ∆ ƒָרי פ¿ ר' ‡∆ ∆ ׁ̆ ים  ƒ‡רֹו ˙ ƒי ּבַ ה ּבַ ּנ≈ ƒה ו¿

 ˙ ƒי י ַהּבַ נ≈ ּב¿ ƒָח„ מ ∆‡ .˙ ƒי ַהּבַ עֹו˙ מ≈ ָ ׁ̆ ה  ַכּמָ ל¿

ם לֹ‡  ƒָרי פ¿ ה ר' ‡∆ ‡ֹו˙ ָלּמָ ר¿ ƒָסן ל ח¿ ָיַר„ ַלּמַ

ח  ַ̇ פ∆ ין ּב¿ ƒּ̇ ה ‡ֹו˙ֹו ַממ¿ ה הּו‡ רֹו‡∆ ּנ≈ ƒה ‡. ו¿ ּבָ

ָרה  ָ̃ ל ‡ֹו˙ֹו ַמה  ֹו‡≈ ׁ̆ ָ‡ז הּו‡  ָסן. ו¿ ח¿ ַהּמַ

ָמ˜ֹום  ּב¿  „ עֹומ≈ בֹו„ֹו  ּכ¿ ה  ָלּמָ ם,  ƒָרי פ¿ ∆‡ ר' 

לֹ‡  הּו‡  ∆ ׁ̆ ם,  ƒָרי פ¿ ∆‡ ר'  לֹו  ָעָנה  ָ‡ז  ו¿ ה.  ז∆

ַער  ַ̂ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ ˙ ֹ‚ל∆ נ¿ ר¿ ַּ̇ ˙ ַה יר ‡∆ ƒָהע ה ל¿ ∆̂ רֹו

 ˙ ֹ‚ל∆ נ¿ ר¿ ַּ̇ בֹו„  כ¿ ƒּב ילּו  ƒפ‡ֲ ∆ ׁ̆ ים,  ƒַחּי י  ֲעל≈ ּבַ

ּלֹ‡  ∆ ׁ̆ ר,  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ה  ּמָ ּכַ ַע„  ר  ה≈ ּזָ ƒה ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ר  פ∆ ס≈ ּב¿ ˙ּוב  ּכָ ָכה  ּכָ ה,  ַחּיָ ּום  ׁ̆ ר  ע≈ ַ̂ ל¿

ֹו˙  ׂ̆ ַלֲע "ָ‡סּור  מ"ז,  יף  ƒע ס¿ ים  ƒ„י ƒֲחס

ָ‡סּור  ה,  ַחּיָ ּום  ׁ̆ ּול¿ ָמה,  ה≈ ּב¿ ּום  ׁ̆ ל¿ ַער  ַ̂

ָ‡סּור  י, ו¿ ַ„ּ ƒר מ ≈̇ ‡ֹוי יֹו ָׂ ּ̆ ם ַמ יה∆ ים ֲעל≈ ƒׂ̆ ָל

ן  ≈̇ ּנֹו ∆ ׁ̆ ה  ַמּכָ ל  ּכָ ַעל  ו¿ ּה,  ָ̇ ‡ֹו ַהּכֹו˙  ל¿

ָלה ַעל  ל ַמע¿ ∆ ׁ̆ ין  ƒ„ ָמה הּו‡ ָיבֹו‡ ל¿ ה≈ ב¿ ƒל

ים  ƒּכ ּמַ ∆ ׁ̆ ה  ּל∆ ≈‡ ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒַחּי י  ֲעל≈ ּבַ ר  ע≈ ƒּ̂ ∆ ׁ̆

י„  ƒ̇ ָע ָ‡ז  יָבה,  ƒכ ר¿ ַע˙  ¿ ׁ̆ ƒּב ים  ƒַהּסּוס  ˙ ∆‡

ים  ƒּבֹון סּוס ל¿ רֹוַע ע∆ פ¿ ƒרּוך¿ הּו‡ ל ׁ̆ ּבָ „ֹו ָּ̃ ַה

י  נ≈ ˙ ָ‡ז¿ ֹוך¿ ‡∆ ׁ̆ מ¿ ƒן ָ‡סּור ל כ≈ ם. ו¿ יה∆ ב≈ רֹוכ¿ מ≈

ים  ƒָלב ּכ¿ ƒמֹו„ מ ל¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ָ‡ָ„ם  ים. ו¿ ƒַהֲח˙ּול

ָמן  ¡‡ נ∆ יֹו˙  ה¿ ƒל ם  יה∆ ַבֲעל≈ ל¿ ים  ƒָמנ ¡‡ נ∆ ם  ה≈ ∆ ׁ̆

יָביו". ƒיט מ≈ יר טֹוָבה ל¿ ƒַהּכ ּול¿

יָכה  ƒר ¿̂ ָ‡ָ„ם  ן  ַהּב∆ ל  ∆ ׁ̆ נּוָעה  ¿ּ̇ ל  ּכָ

ֹו  ׁ̆ רֹ‡ ַע ּב¿ נ≈ ַנע¿ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ילּו ּכ¿ ƒפ‡ֲ ,˙ מ∆ יֹו˙ ‡¡ ה¿ ƒל

נּוָעה  ¿ּ̇ ל  'לֹ‡', ּכָ ן' ו¿ ל 'ּכ≈ ∆ ׁ̆ נּוָעה  ¿ּ̇ ה  ∆ׂ̆ עֹו ו¿

ל  ∆ ׁ̆ מֹו  ָ̇ חֹו י  ƒּכ י˙,  ƒּ̇ ƒמ‡ֲ יֹו˙  ה¿ ƒל יָכה  ƒר ¿̂

ָיה  ַפנ¿ ¿̂ ˙ּוב  ּכָ  .˙ מ∆ ¡‡ הּו‡  רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ֹו ָּ̃ ַה

ּו  ׂ̆ ל לֹ‡ ַיֲע ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי˙ י ƒר ≈‡ ¿ ׁ̆ סּו˜ י"‚ " ‚' ּפָ

רּו ָכָזב". ַ„ּב¿ לֹ‡ י¿ ָלה ו¿ ַעו¿

ילּו  ƒפ‡ֲ ∆ ׁ̆ ָהָיה  ב  ל∆ ס¿ ר∆ ּב¿ י  י„≈ ƒֲחס ַה‚  נ¿ ƒמ

ם (חסר ט˜סט). ∆ּ̇ ים ַ‡ ƒר ָטן ‡ֹומ¿ ָ̃  „ ל∆ י∆ ל¿

ב ָהַרב  יר≈ ƒ̃ י  ƒ̃ ס¿ ˜ֹוב¿ ר¿ ַ̃ ם  ƒָרי פ¿ ˙ ר' ‡∆ ∆‡

ַח˙  ַ̃ ָל  ‚ נֹוה≈ ָהָיה  ו¿ ר,  ט∆ ַ‡ּפ¿ ּיֹון  ƒ̂ ן  ּב∆ ר' 

יל  ƒ‚ ּב¿ ָהָיה  ∆ ׁ̆ ּכ¿ ָהָיה  ה  ז∆ ל  ּכָ ה.  ∆„ ָׂ ּ̆ ַל ‡ֹו˙ֹו 

ָיַכל  מֹו"ר, ו¿ יֹו˙ ַ‡„¿ ה¿ ƒָעַמ„ ל ∆ ׁ̆ ים. ּכ¿ ƒ ׁ ּ̆ ƒֲחמ

ים  ƒּוב ׁ̆ ַהֲח י"ם  ƒמֹור ָהַ‡„¿ מ≈ ָח„  ∆‡ יֹו˙  ה¿ ƒל

ָה˜  י מּוב¿ ƒי„ ֲהכ ƒמ ל¿ ַּ̇ י ָהָיה ַה ƒָיה, ּכ פֹוַלנ¿ ּב¿

ם  כּוּלָ ים.  ƒֹול„ ַהּ‚¿ י"ם  ƒמֹור ָהַ‡„¿ ָח„  ∆‡ ל  ∆ ׁ̆

ּוב  ׁ̆ ָח מֹו"ר ה∆ ָהַ‡„¿ יַר˙  ƒט ּפ¿ ַ‡ַחר  ּל¿ ∆ ׁ̆ ּוּו  ƒ̃

ה  ּנ≈ ƒה ו¿ ˜ֹומֹו.  מ¿  ˙ ∆‡  ‡ ַמּל≈ י¿ הּו‡  "ל,  ַהּנַ

ָהָיה  ∆ ׁ̆ ֹוָרה,  ּ̇ ‡ֹונּו˙ֹו ּבַ ימּו˙ֹו ּו‚¿ ƒמ ¿ּ̇ רֹב  ּב¿

‡ֹונּו˙  ¿‚ ƒּב ם  ֹו„≈ ּ̃ ַה ַהּ„ֹור  י  י„≈ ƒח ּי¿ ƒמ ָח„  ∆‡

‡ֹו˙ֹו  ע נֹוַ„ע ל¿ ַ̇ פ∆ ˜ּו˙, ל¿ ַעמ¿ י‡ּו˙ ו¿ ƒ̃ ּוב¿

נּו  ַרּב≈ ל¿ ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒה הּו‡  ∆ ׁ̆ ים  ƒ„י ƒֲחס ַהל  ¿̃

ם  יַר˙ ַרּבָ ƒט פ¿ ƒָסמּוך¿ ל ה ָהָיה ּב¿ ז∆ , ו¿ ׁ̆ „ֹו ָּ̃ ַה

י  ַרֲחב≈ ּב¿ ים  ƒּוב ׁ̆ ַהֲח ָח„ מ≈ ָהָיה ‡∆ ∆ ׁ̆ „ֹול,  ַהּ‚ָ

ים  ƒ„י ƒֲחס  ˙ ַ̂ בּו ¿̃ ּה  ָ̇ ‡ֹו ה  ָ̇ ֻהּכ¿ ין.  ƒּפֹול

הּו‡  ∆ ׁ̆ ּוּו  ƒ̃ י  ƒּכ ָמה,  ה≈ ¿„ ַ̇ ּוב¿ הֹון  ּמָ ƒ̇ ּב¿

ֲ‡רּו  ¿ ׁ̆ ƒנ ˙ ָכע≈ ם, ו¿ יַר˙ ַרּבָ ƒט ‡ ַ‡ַחר ּפ¿ ַמּל≈ י¿

ם  ָ̇ ‡ֹו יעּו  ƒ‚ּ ƒה ∆ ׁ̆ ּוכ¿ ה.  רֹוע∆ לֹ‡  ל¿ ֹ‡ן  ּ̂ ּכַ

חּוˆֹו˙  ּב¿ ּוהּו  ׁ̆ ‚ָ ּופ¿ ם  ƒַלי ָ ׁ̆ ירּו ƒל ים  ƒ„י ƒֲחס

הּו‡  מֹו"ר  ¿„‡ַ ה  יז∆ ≈‡ ל¿ ָ‡לּוהּו  ¿ ׁ̆ ּו יר  ƒָהע

˜ָֹרב  י מ¿ ƒנ‡ֲ ˙ ע≈ ם ּכָ ˙, ָעָנה ָלה∆ ע≈ ˜ָֹרב ּכָ מ¿

מֹו"ר  ¿„‡ַ יָר‡, ּול¿ ƒּפ ַ ׁ̆ ל  מּו‡≈ ¿ ׁ̆ מֹו"ר ר'  ָלַ‡„¿

יֹוָנה  ר'  מֹו"ר  ¿„‡ַ ּול¿  ,ıי ƒב הּור¿ ל  מּו‡≈ ¿ ׁ̆ ר' 

 (‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ƒ„ּ  ‡ ָ̇ ּל¿ ƒמ ּכ¿ ָ‡ַמר  (הּו‡  ל  ּב¿ ל∆

ב,  ל∆ ס¿ ר∆ ּב¿ י  י„≈ ƒֲחס ם  ה≈ י  ƒּל ∆ ׁ̆ י"ם  ƒמֹור ָהַ‡„¿

מֹו"ר. ב הּו‡ ַ‡„¿ ל∆ ס¿ ר∆ י„ ּב¿ ƒל ָחס ּכָ

י˙  ב≈ ּב¿ ה  ּנָ ƒּפ ה  יז∆ ≈‡ ּב¿  ˙ ב∆ ∆ ׁ̆ ָל  ‚ נֹוה≈ ָהָיה 

יר  ƒּ̇ ּוַמס¿ ַע  ַטּנ≈ ¿̂ ƒהּו‡ ּכּולֹו מ ∆ ׁ̆ ּכ¿  ,˙ ס∆ נ∆ ַהּכ¿

מֹו. ¿̂ ˙ ַע ∆‡

י  נ≈ פ¿ ƒל יַע  ƒהֹופ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ָהָיה  ∆ ׁ̆ ּכ¿ ַעם  ּפַ

ם  ה≈ ָין,  נ¿ ƒע ה  יז∆ ≈‡ ּב¿ ים  ƒּי ƒ ׁ̆ ָהָר‡ ים  ƒנ ָהַרּבָ

ָ‡ַמר   „ ּיַ ƒמ "י,  ƒ ׁ̆ ַר ה  יז∆ ≈‡ ˆֹו‡  מ¿ ƒל ּו  ׁ ּ̆ ַ̃ ¿̇ ƒה

ה,  ז∆ ו¿ ה  ז∆ ַ„ף  ּב¿  ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ה  ז∆ "י  ƒ ׁ̆ ַר ם  ָלה∆

ָ‡ַמר  ים.  ƒָבח ז¿  ˙ כ∆ ַמּס∆ ּב¿ ה,  ז∆ ו¿ ה  ז∆ יף  ƒע ס¿ ƒּב

ף.  ׁ̆ ַהּ„ַ רֹ‡ ף, ‡ֹו ּב¿ ה ַהּ„ַ ≈̂ ¿̃ ƒה ּב ם ז∆ ƒ‡ ם ָלה∆

יפֹה  ≈‡ ‡ֹו˙ֹו  ים  ƒֹוֲ‡ל ׁ̆ ָהיּו  ∆ ׁ̆ ָלה  ≈‡ ¿ ׁ̆ ל  ּכָ

ה  „ עֹונ∆ ּיַ ƒסּוָים, ָהָיה מ ֹוָרה מ¿ ּ̇ ַבר  ¿„ּ ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

 ˙ י‡ ‡∆ ƒל ַמפ¿ ָהָיה  ∆ ׁ̆ יָמה,  ƒה ַמ„¿ י‡ּו˙  ƒ̃ ב¿ ƒּב

ר  ≈̇ יֹו ּב¿ ים  ƒֹול„ ַהּ‚¿ יבֹו˙  ƒ ׁ̆ ַהּי¿ י  ≈ ׁ̆ ָר‡ ל  ּכָ

ם. ƒַלי ָ ׁ̆ ירּו ƒּב ˙ ּה ָהע≈ ָ̇ ‡ֹו ָהיּו ּב¿ ∆ ׁ̆

ל  ∆‡ ‡ ּבָ ח¿ יֹו˙ נ∆ ה¿ ƒל ל ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒה ה ם ז∆ ƒַיַח„ ע

ם  ּכָ ַ„ר¿ ּכ¿ ירֹו,  ƒַיּכ לֹ‡  ָח„  ∆‡ ַ‡ף  ∆ ׁ̆ ים,  ƒל ַהּכ≈

ים  ƒנּוע ¿̂ יֹו˙  ה¿ ƒל ב  ל∆ ס¿ ר∆ ּב¿ י  י„≈ ƒֲחס ל  ∆ ׁ̆

ים. ƒר ָּ̇ ס¿ ƒנ ו¿

ל  ּכָ  ˙ ∆‡ ים  ƒָהר ל∆ ֹו,  ּ̇ כ¿ ל∆ ּב¿  ‚ נֹוה≈ ה  ּנ≈ ƒה ו¿

ך¿  הֹול≈ ָהָיה  ∆ ׁ̆ ּכ¿ ּכֹו,  ַ„ר¿ ּב¿ רּו  ¿̃ ƒּנ ∆ ׁ̆ ָירֹו˙  ַהּנ¿

י  ≈̃ ּו ׁ̆ "  ˙ ר∆ ‡ֹומ∆ ָמָר‡  ַהּ‚¿ ם.  ƒַלי ָ ׁ̆ ירּו ƒּב

יֹום"  ָכל  ּב¿  „ ּב≈ ּכַ ¿̇ ƒה ל¿ ים  ƒּוי ׂ̆ ֲע ם  ƒַלי ָ ׁ̆ רּו י¿

ָהיּו   ˙ ƒי ַהּבַ ַמן  ז¿ ƒּב  ,(˙ ƒי ַהּבַ ַמן  ז¿ ƒּב (ַהחֹוָבה 

ָ‡סּור  יֹום,  ל  ּכָ ים  ƒ̃ ָו ¿ ׁ ּ̆ ַה  ˙ ∆‡ ים  ƒּ̃ ַנ מ¿

ם. ƒַלי ָ ׁ̆ רּו חּוˆֹו˙ י¿ ָיר ּב¿ ּום נ¿ ׁ̆ רֹו˜  ז¿ ƒל
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