
ְוהּוא ִסּפּוִרים ִנְפָלִאים, ּוְדָבִרים ְנִעיִמים ּוֶנֱחָמִדים
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ם שֵׁ ה ְלד' ֲחָלִקים ַהִנְקָרִאים בְּ ֶפר ַהזֶּ י ֶאת ַהסֵּ ִחַלְקתִּ

י מוֲׁהַרן    ֵחֶלק ב' ֶאֶמת ְוֱאמּוָנה ֵחֶלק א' ַאְנשֵׁ
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תרפ"ז. צו ד' בעזהש"י,

יציציציצ""""וווו.... לּוּבליןלּוּבליןלּוּבליןלּוּבלין,,,, דקדקדקדק""""קקקק הראׁשֹוןהראׁשֹוןהראׁשֹוןהראׁשֹון הּקהּקהּקהּק'''' ְְְְַַלהּקיּבּוץלהּקיּבּוץלהּקיּבּוץלהּקיּבּוץ ִִַַ ִִַַ ַַָָ ִִָָ ִִִִ ְְִִ ְְְְ ְְִִ ִִ

אהרן מידידנּו ההֹוספה וגם ע"ט ּביאּור עם ליקּו"ע הּס פר קּבלּתם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבטח

ּבעׂשרת לאֹור להֹוציא זכה אׁשר הּספרים ּומפקד מסּפר ציגעלמאן ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָיהּודה

חֹובתי מצאתי לכן ההדּפסה, לסּייע עּתה ּובהכרח הּדֹוחק. ּגֹודל וגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשנים

חברים ּבדיּבּוק אצלנּו ׁשּנתּברר מה לכם לטֹוב ולזרזכם ּדבריו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלמלאֹות

נֹוהגת מֹועד, אֹוהל עבֹודת על הּׁשקל מחצית ׁשל הּמצוה אׁשר רז"ל ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָלדעת

ׁשאמרּו ּכמֹו הּבית, ּבנין הּוא הּדעת ּבנין ּכי להּיֹודעים מּמש הּזה ּבּזמן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָּגם

לכן אמת, מבין לכל רז"ל ּדעת וזה וכו' ּכאלּו ּדעה ּבֹו ׁשּיש מי ּכי ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹחז"ל,

עבֹודֹות על ולא מֹועד אֹוהל לעבֹודת ּכ"א הי' הּׁשקל מחצית ּפדיֹון ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכאׁשר

וכו' ימעיט לא הּכל, יּתנּו זה ּכמ"ש אֹוהלאֹוהלאֹוהלאֹוהלאחרֹות, עבֹודתעבֹודתעבֹודתעבֹודת עלעלעלעל אֹותֹואֹותֹואֹותֹואֹותֹו ונתתונתתונתתונתת ְְְְְֲֲִִֵֶַֹֹ ְְָָ ַַָָ ַַָָ ַַָָ ֲֲַַ ֲֲַַ ֶֶַַ ֶֶ

אבלמֹועדמֹועדמֹועדמֹועד והּקטֹורת, הּקרּבנֹות עבֹודת אחרֹות עבֹודֹות ּגם ׁשם ׁשהי' זהזהזהזהאף ֵֵ ְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ ֶֶ

מֹועד,הּפדיֹוןהּפדיֹוןהּפדיֹוןהּפדיֹון אֹוהל עבֹודת על ּבדיּוק הּואהּואהּואהּואהּוא הדּפסההדּפסההדּפסההדּפסה עניןעניןעניןענין הּיֹוםהּיֹוםהּיֹוםהּיֹום ּכןּכןּכןּכן ַַ ִִַַ ְְִִ ְְְֲִֵֵֵֶַַ ֵֵַַ ִִַַ ְְִִ ְְָָ ֲֲָָ ְְֲֲ ְְָָ ָָָָ ָָ

לדֹורלדֹורלדֹורלדֹור,,,, מּדֹורמּדֹורמּדֹורמּדֹור רזרזרזרז""""לללל רּביהׁשארתהׁשארתהׁשארתהׁשארת ּתמיד נתועדין ּובֹו חי לכל מֹועד הּוא ּכי ֲֲ ְְֲֲ ְְָָ ַַָָ ַַַַ ִִַַ ְְִִ ְְְְֲִִִִִֵַַַָֹ

לעֹוררם יׂשראל נפׁשֹות לכל הּצּדיק ׁשל ּבקֹולֹו מּדּברת והּׁשכינה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹותלמיד

ּכידּוע, מּׁשּנתם ּפחֹותּפחֹותּפחֹותּפחֹותּולהקיצם לאלאלאלא ליּתןליּתןליּתןליּתן מהמקֹורביםמהמקֹורביםמהמקֹורביםמהמקֹורבים אחדאחדאחדאחד ּכלּכלּכלּכל צריצריצריצריְךְךְךְך לכןלכןלכןלכן ְְְִַַַָָָָָָ ֵֵָָ ֵֵָָ ִִָָ ִִֹֹ ֶֶֹֹ ֶֶָָ ֵֵָָ ֵֵַַ ְְַַ ְְָָ ִִָָ ִִִִ ִִֵֵ ֵֵֹֹ ָָֹֹ ָָ

הדּפסההדּפסההדּפסההדּפסה,,,, עלעלעלעל ודווקאודווקאודווקאודווקא הּפֹולניהּפֹולניהּפֹולניהּפֹולני הּזהבהּזהבהּזהבהּזהב מחציתמחציתמחציתמחצית היינּוהיינּוהיינּוהיינּו הזמההזמההזמההזמה""""זזזז,,,, ׁשלׁשלׁשלׁשל הּׁשקלהּׁשקלהּׁשקלהּׁשקל ִִִִַַמּמחציתמּמחציתמּמחציתמּמחצית ֲֲַַ ֲֲִִ ִִַַ ֶֶַַ ֶֶֶֶ ֶֶֶֶ ֶֶַַ ְְַַ ְְַַ ֲֲַַ ֲֲִִ ִִַַ ַַָָ ָָָָ ַַָָ ַַָָ ִִָָ ְְִִ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ַַָָ ַַַַ ְְַַ ְְָָ ָָָָ ָָ

אחרֹותאחרֹותאחרֹותאחרֹות,,,, עבֹודֹותעבֹודֹותעבֹודֹותעבֹודֹות ׁשּוםׁשּוםׁשּוםׁשּום עלעלעלעל אנ"שלאלאלאלא סיּפּוק למׁשל אצלנּו, ּגבֹוהֹות הּיֹותר אף ֹֹ ַַֹֹ ֲֲַַ ֲֲֲֲ ֲֲֵֵ ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָ

בזה"ז ּוקטֹורת לקרּבנֹות נחׁשב זה ּגם אׁשר רז"ל ּבדעת ועֹוסקים ְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּמקֹורבים

ליּתן צריְך נפׁשֹו ּופדיֹון זה מּכל ּגבֹוה הּוא מֹועד אֹוהל עבֹודת עכ"ז – ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמבין

והבן. לבד זה ְְֵֶַַָעל

מקּבל אׁשר מהריוח חלק קבּוע מסּפר ליּתן קבּוע חֹוק לֹו ׁשיהי' כ"א צריְך ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּגם

עסקיו ּבכל לרז"ל מׁשּוּתף יהי' האֹופן ּובזה הדּפסה על ליּתן ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמהׁשּגחה

מלאכת ּבבחי' ׁשלֹו מלאכֹות ל"ט ּכל נתקדׁשין ויהי' ּבפרנסֹותיו ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹּותנּועֹותיו

לּמבין. ְִִֵַַָהּמׁשּכן

ּובאמת, ּבפשיטּות ּותקּיימם הּקֹודׁש מּמקֹור הּנֹובעים ּדברי ׁשּתבינּו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאברכם

ּברייטערּברייטערּברייטערּברייטער ּברינדלּברינדלּברינדלּברינדל אסּתראסּתראסּתראסּתר ּבןּבןּבןּבן יצחקיצחקיצחקיצחק רעכםרעכםרעכםרעכם,,,, ְְִִִִּדבריּדבריּדבריּדברי ְְֵֵ ֵֵֵֵ ֲֲֵֵ ֲֲֶֶ ִִֶֶ ְְִִ ְְָָ ֶֶָָ ֶֶֶֶ ְְֶֶ ְְֶֶ ְְֶֶ ְְַַ ְְַַ ְְֶֶ ְְֶֶ ְְַַ ֶֶַַ ֶֶ



 ָ ָ ְ ַהקּדמה

וארֹומם.אאאא אפאר הארץ ואלהי הּׁשמים אלהי ה' ת ֶֶ ֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הּדּורים.ּבּבּבּב מיני ּבכל ואהּדרֹו אברכֹו ונפׁשי לּבי כל ְְ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָ
ּגםרררר לפניו, ואערְך אּביע ולילה יֹומם ותֹודה ּנה ִִ ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
ּוגדֹוליםהההה רּבים מאד ּכי וזמרה, ׁשירה וׁשבח ּלּול ִִ ְְְְְִִִִִִִֶַַָָֹ
הּגׁשמּייםממממ לעינינּו ּגם והכין ּפעל אׁשר ּומפעלֹותיו ,(‡)עׂשיו ַַ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ואנוהּו, ׂשפתי אפּתח ּבחידה ּגם ּבמׁשל ּגם ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹּבזאת
קצהּו ועד הּׁשמים מּקצה לעׂשֹות הגּדיל ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּכי

מכֹונֹות ורבבֹות (·)אלפים ְְְֲִִָ
ׁשֹונֹות: מּמכֹונֹות ְְִמכֹונֹות

חלקיהם, מלאכת ונֹוראה נפלאה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבהׂשּכלה
איבריהם. מערכת ונׂשּגבה עצּומה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבתבּונה

(מאׁשינסטען) מכֹונים ּבהם הרּכיב ופלא הפלא ּברב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאף
להנהגתם ׁשֹונים ,(‚)מּמכֹונּיים ְְְִִִִַָָָ

אֹוצרֹות להם המציא ודעת חכמה ּבעצם ׁשֹונֹות(„)אף מאֹוצרֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ְְִַָלמלאכּתם,

(‡)ÈËewl‰ ˙lÁ˙aL "˙e„È„È ¯ÈM‰" ÛBÒa Ì‚Â ,Ë"Ï ÔÓÈÒ ‡�È�z ÈËewÏa ·ËÈ‰ ÔiÚ«≈≈≈¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»¿«¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ««ƒ≈
È˜Á¯Óe e�Ùeb ˙B�eÎz ÔÈ·‰Ï Y ‰ÓÎÁ ··Ï ‡È·�" Ï"ˆÊ ¯"BÓ„‡ ÌL ·˙kL ‰Ó ,'‡ Ô"¯‰BÓ¬««∆»«»«¿««»ƒ¿«»¿»¿»ƒ¿≈∆¿¬≈
„Ú "Ìlk ˙B¯ev‰ el‡ ¯iˆÓ‰ ‡¯Ba‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰ÏÈÚBÓ B˙�·‰ ·eiÁ ,ÂÈ¯·È‡ ˙eÎÈ¯ÚÂ ÂÈ˜¯t¿»»«¬ƒ≈»»ƒ¬»»ƒ»ƒƒ««≈«¿«≈≈«À»«
ÔÈ�Úa ¯a„Ï ˙Á‡ ÌÚt CÈ¯‡‰L Ï"Ê ˙"�¯‰BnÓ ¯tqL ÈzÚÓL Ï"Ê ÌÈ¯Ù‡ '¯Óe .B�BLÏ Ô‡k»¿≈∆¿«ƒ«»«¿ƒ∆ƒ≈ƒ«¿««∆∆¡ƒ««««¿«≈¿ƒ¿»
ÏkÓe .„·Ï ÌÏBÚ‰ ‰Ê ÏL ˙Bi¯a‰a Ìb ÌÈ�ÈÚÏ ‰‡¯� ¯L‡ C¯a˙È ‡¯Ba‰ ˙l„b ÌˆÚa ‰Ê∆¿…∆¿À««≈ƒ¿»«¬∆ƒ¿∆»≈«ƒ«¿«¿ƒ∆∆»»¿»ƒ»
ÌÎÈ�ÈÚ ¯L‡k ,·˙k‰ ÏÚ ˙‡Ê È˙ÈÏÚ‰L „Ú ,È�BÈÚ¯Â È˙B·LÁÓ ‰Êa ˜ÈÓÚ‰Ï Èz¯¯BÚ˙� ‰Ê∆ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ»∆«¿¿«¿«¿««∆∆¡≈ƒ…««¿»«¬∆≈≈∆

.ÌÈ¯LÈÓ ‰�ÈÊÁz∆¡∆»≈»ƒ
(·).ÌÈiÁ ÈÏÚa‰ ÏL ÌÈÙeb‰ ‰n‰ Ô‰≈≈»«ƒ∆««¬≈«ƒ
(‚).Ì‰È˙BLÙ� ‰n‰ Ô‰≈≈»«¿≈∆
(„).Ì‰È˙BÁÎÂ ˙B„BÒÈ‰«¿¿…≈∆

שגיא
Text Box
אין לעשות שימוש מסחרי ללא רשות המוציא לאור



אֹור ֵ ְּכֹוכבי 2 ָ ָ ְ ַהקּדמה

וימעדּו יּמֹוטּו לבל ונכֹון נפלא ּבמסּלֹותיהם, ּתהלּוכתם ,(‰)אף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
ויאבדּו, יּכׁשלּו לבל הּמכֹונּיים לעיני ּונגֹוהֹות מאֹורֹות ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָֹאף

הּגדֹול הּמראה את ורֹואה מּביט ּכל ויׁשּתֹומם יתּפּלא אׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעד
הּזה, ְֶַַָוהּנֹורא

מ ּתסמר ׂשערֹו עד ויחרד זה:יּבהל ּכל הּממציא הּנעלם ּפחד ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּנפלאֹותוכל רּבּוי עצם נגד חׁשּובים ּכלא עֹוד האּלה הּנפלאֹות ְ ָ ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבהּתֹורה והלּביׁש הפליא אׁשר ּתכלית ואין סֹוף אין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָעד
ׁשאר וגם הּנ"ל, ּכל את ּגם והמציא ּברא ּבעצמּה ּבּה אׁשר ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה,
אֹותם ּומקּים מחּיה ידם ועל ּבהם, הּנמצא ּכל עם העֹולמֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּכל
לנּו מסר אׁשר הּקדֹוׁשה ּתֹורתֹו ידי על הּכל סֹוף, ועד ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹמּתחּלה
הֹופיע אׁשר ּכל ּגם ּכלּול ׁשּבזה ּובנסּתר, ּבנגלה ּפה ּובעל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבכתב

ּבּה לחּדׁש האמּתּיים הּצּדיקים על קדׁשֹו מּובא(Â)ּברּוח זה ׁשעל , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
עּמי ּתאמר אל אּתה" עּמי לצּיֹון "ולאמר ּפסּוק על הּקדֹוׁש ְְִִִֵַַַַַַַַַָָָֹֹֹּבּזהר
וכּמּובא ּכן. אּתה אף ּבמּלּולי, וארץ ׁשמים ּבֹורא אני מה עּמי, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
על הּכל את ּבֹוראים חכמים ׁשהּתלמידי ל"ז סימן ּתנינא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבלּקּוטי
(אחר מּנסיעתֹו ׁשּובֹו ּבעת זצ"ל אדמֹו"ר מאמר וכּידּוע ּדבריהם, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָידי
ׂשיחתֹו ּבתֹוְך אז ׁשאמר זצ"ל, ּברּוְך רּבי להרב מּלעמּברג) ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבֹואֹו
לאנׁשיו ׁשּנראה ּוכמֹו ּתֹורה, ּבלא ּדבר ׁשּום עֹוׂשה ׁשאינֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁשה
ּכל וגם זה, ּבענין ּומֹופתים מעׂשּיֹות ּכּמה הּגׁשמּיים ּבעיניהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּגם
ּבתֹורתֹו מרּמז היה ּפעם ּכל ּבכללּיּות ּבעֹולם נעׂשה ּׁשהיה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמה

(‰).ı¯‡‰ ˙c˜�Ï ¯L‡ CLBn‰ Ák…««≈¬∆ƒ¿À«»»∆
(Â)"¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ" ˜eÒt ÏÚ B¯˙È ˙L¯t ‰a¯ L¯„Óa ÔiÚ«≈¿ƒ¿»«»»»«ƒ¿«»«¿«≈¡…ƒ∆»«¿»ƒ»≈∆≈…

˙BÓLp‰ el‡ 'eÎÂ È�ÈÒ ¯‰Ó eÏa˜ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ˙B‡a�˙‰Ï ÌÈ„È˙Ú ÌÈ‡È·p‰M ‰nL∆«∆«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ¿«¿¿»»ƒ¿≈«ƒ«¿≈«¿»
,'eÎÂ „·Ïa ÌÈ‡È·p‰ Ïk ‡ÏÂ ,'eÎÂ BlL ˙‡ Ïa˜ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,'eÎÂ ˙B‡¯a‰Ï ÌÈ„È˙Ú‰»¬ƒƒ¿ƒ»¿¿»∆»¿∆»ƒ≈∆∆¿¿…»«¿ƒƒƒ¿«¿

.È�ÈqÓ BlL ˙‡ Ïa˜ „Á‡Â „Á‡ Ïk ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÈÓÎÁ‰ Û‡ ‡l‡∆»««¬»ƒ»¿ƒ¿»»»∆»¿∆»ƒ≈∆∆ƒƒ«



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ג ָ ָ ְ ַהקּדמה

רפּואה איזֹו להמׁשיְך רֹוצה ּכׁשהיה ּפעמים ּכּמה וגם ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשה,
לֹו המׁשיְך זה ידי ועל זה, מעין ּתֹורה מגּלה היה מאנׁשיו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלאחד
יׁשּתֹומם זה, לכל לּבֹו את ּכׁשּיׂשים אמּתי מאמין וכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָרפּואתֹו.
הּנ"ל, ּכל על ּכמֹו ּפעמים אלפים ּכפלים ּבכפלי זה על ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָויתּפּלא
פּון הּלׁשֹון: ּבזה אחת ּפעם ׁשאמר זצ"ל אדמֹו"ר מאמר ּבזה ְְְֲֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָוכּנֹודע

ּגרֹוסקייט ּגאט'ס וויסען מען קאן ּגדלּות[מיר לדעת יכֹולים מּמני ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
:]ה'

לנּוּובזאת לעֹוׂשה חּיינּו ימי ּכל ּולהּלל להֹודֹות חּיבים אנחנּו ָ ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
לממׁשלת הּׁשמׁש את חסּדֹו, לעֹולם ּכי ּגדֹולים ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָאֹורים
ּוזריחתֹו מאֹורֹו ּבגבּורת (הּנמׁשל זצ"ל מֹוהר"ן אדמֹו"ר הּוא ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָּבּיֹום,
ּגם יתּגּלה ׁשאז הּגאּלה על ׁשּמרּמז ּבּיֹום, יהיה ׁשעּקר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻלהּׁשמׁש
ּתֹורֹותיו ׁשּבפרּדס הּנֹוראֹות עצם וגם הּנׂשרף, וספרֹו הּגנּוז ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹספרֹו
ּתלמידֹו הּוא ּבּלילה, לממׁשלת הּירח ואת עכׁשו) ׁשל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּומעׂשּיֹותיו
וצרף זּכְך אׁשר על לּלבנה (הּנמׁשל ז"ל מֹוהרנ"ת מֹורנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּקדֹוׁש
ּבעמק ּגם להזריחֹו הּׁשמׁש אֹור את ּבעצמֹו ׁשּקּבל עד ּגּופֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹאת
חלּוׁשי ּכל את ּגם ּבזה ּולהׁשיב ּולהחיֹות אּלה, ׁשּבדֹורֹותינּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהחׁשְך
ּבאֹור להּביט יכֹולים אין עיניהם ּכהיֹון ּגדל ׁשּמחמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהראּות

ּבעצמֹו יׁש(Ê)הּׁשמׁש ּדעּתּה, להפיס להּלבנה ׁשּנּתנּו והּכֹוכבים ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(Ê)‰ÓÎÁ" Ò¯Ë�˜a Ôn˜Ï ÔiÚ Ì‚Â ,ÚLB‰È ˙‡ ‡¯˜ ‰¯Bz‰ ÏÚ ‰ÓÎÁÏ ˙B‡¯t¯Ùa ÔiÚ«≈¿«¿¿»«»¿»««»¿»∆¿À«¿««≈¿«»¿À¿¿≈»¿»
˙"�¯‰BÓ È¯ÙÒa ˜ÒÚÏ LiL B·kLÓ ˙¯tk È�È¯‰ È·‡Ó ÈzÚÓLÂ .ÌL ÔiÚ ‚"Ï ˙B‡ "‰�È·eƒ»«≈»¿»«¿ƒ≈»ƒ¬≈ƒ«»«ƒ¿»∆≈«¬…¿ƒ¿≈¬««
‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚL ‰l‡ e�ÈÓÈa Èk .BÓˆÚa Ï"ˆÊ ¯"BÓ„‡ È¯ÙÒaÓ ¯˙BÈ Ï"Ê«≈ƒ¿ƒ¿≈«¿««¿«¿ƒ¿»≈≈∆∆≈«»∆»¿∆»«
‰È‰ B„È ÏÚ ¯L‡ ÏÚ Ï"Ê ˙"�¯‰BÓ È¯ÙÒa „enl‰ ¯wÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,LÙ�Â Ûe‚a ¯·BÚM∆≈¿»∆∆»ƒƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ¿≈¬««««¬∆«»»»
ÌÈÓM‚Ó ÌÈL�‡ Ìb Ì‰a ˜fÁÏe ¯¯BÚÏe ,ÌÈ‡¯Bp‰ ÂÈ¯·c ˙‡ „È¯B‰Ï Ï"ˆÊ ¯"BÓ„‡ ˙ÏÎÈaƒ…∆«¿««¿ƒ∆¿»»«»ƒ¿≈¿«≈»∆«¬»ƒ¿À»ƒ
„ÚÂ L‡¯Ó Ï"Ê ˙"�¯‰BÓ È¯·c Ïk ˙Ó‡a Èk Ìb .e�BÓk ˙BizÁz ÏB‡M‰ ˜ÓÚa ÌÈÁpÓeÀ»ƒ¿…∆«¿«¿ƒ»«ƒ∆¡∆»ƒ¿≈¬«««≈…¿«
B·kLÓ ˙¯tk È�È¯‰ È·‡Ó ÈzÚÓL ¯L‡k .‡ÈÏb˙‡a Ô‰ BÓˆÚÓ Ï"ˆÊ ¯"BÓ„‡Ó Ïk‰ ,ÛBÒ«…≈«¿««≈«¿≈¿ƒ¿«¿»«¬∆»«¿ƒ≈»ƒ¬≈ƒ«»«ƒ¿»
‡Ï ,Ï"ˆÊ ¯"BÓ„‡Ï Èz·¯˜˙pL ÌBiÓ :ÔBLl‰ ‰Êa ˙Á‡ ÌÚt ¯Ó‡L LB„w‰ ÂÈtÓ ÚÓLL∆»«ƒƒ«»∆»«««««¿∆«»ƒ∆ƒ¿»«¿ƒ««¿««…
Ô‰Â ,ÌÈ·e˙k‰ Ô‰) ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯·„a L¯Ln‰ ˜¯ ,¯ÓBÏ ÏBÎÈ È�È‡ ‰¯Bz ÏL ¯eac ‡ÈÚaÓƒ»¿»ƒ∆»≈ƒ»«««À¿»ƒ¿»»«¿ƒ≈«¿ƒ¿≈



אֹור ֵ ְּכֹוכבי 4 ָ ָ ְ ַהקּדמה

והׁשּתּדלּו אליו מקרבים ׁשהיּו אנׁשיו ׁשאר על מרּמז ׁשּזה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפרׁש
מקֹום עד אחד ּכל ּבממֹונֹו) וזה ּבגּופֹו (זה הרּבים את ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָלהצּדיק
הרקיע ּכזהר יזהירּו והּמׂשּכילים הּכתּוב: ׁשם (על הּגיעה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּידֹו

וכּו'): ּכּכֹוכבים הרּבים ְְִִִֵַַַָָּומצּדיקי

אֹור"ועל "ּכֹוכבי ּבׁשם הּזה החּבּור את ׁשמם על קראתי ּכיאׁשר , ְ ַ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הראׁשֹון החלק חלקים. לארּבעה הּזה הּספר את חּלקּתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנה

– ּבׁשם מֹוהרמֹוהרמֹוהרמֹוהר""""ןןןןקראתי יקראנׁשיאנׁשיאנׁשיאנׁשי מעלת מרֹוממּות ידּבר ּבֹו ּכי – ְִֵַַָָ ְְַַ ְְֵֵ ֲֲֵֵ ֲֲַַ ְְְֲִֵַַַַַָֻ
– ּבׁשם קראתי הּׁשני החלק זצ"ל; אדמֹו"ר ׁשל הּקדֹוׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהאנׁשים

ואמּונהואמּונהואמּונהואמּונה ׁשעּקרּהאמתאמתאמתאמת הּקדֹוׁשה האמּונה אֹודֹות על ידּבר ּבֹו ּכי – ֱֱ ֱֱֶֶ ֶֶֶֶ ֱֱֶֶ ֱֱָָ ְְֱִִֶַַַָָָָָָָֻ
ז"ל, ּומֹוהרנ"ת זצ"ל אדמֹו"ר ּבדברי מּזה ּכּמּובא ּבאמת, רק ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָּתלּוי

ּפסח הלכֹות הלכֹות ּבלּקּוטי ּבתחּלתּה)ּובפרט ט' ׁשם(הלכה עּין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
האמת להבין יזּכה ּבוּדאי האמת אל ּבאמת ׁשחֹוׁשק ׁשּמי ְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאריכּות,
הּׁשליׁשי החלק ׁשם; עּין וכּו' קׁשּיֹות ּכּמה לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻאף

– ּבׁשם ּובינהּובינהּובינהּובינהקראתי זכהחכמהחכמהחכמהחכמה אׁשר אֹודֹות על ידּבר ּבֹו ּכי – ְִֵָָָָ ְְָָ ְְָָ ִִָָ ִִָָ ְֲִֶַַָָָָֻ
לעד והּבינה החכמה ּפני ּבאֹור ּולהּכלל לעלֹות זצ"ל ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָאדמֹו"ר
זצל"הה; הּקדֹוׁש ׁשמֹו ׁשל ּבהגמטריא זה ּכל וׁשּמרּמז ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻולנצח,

– ּבׁשם קראתי הרביעי וׂשמחהוׂשמחהוׂשמחהוׂשמחההחלק עלׂשׂשֹוןׂשׂשֹוןׂשׂשֹוןׂשׂשֹון ידּבר ּבֹו ּכי – ְְִִִֵֵֶַָָָָָ ְְָָ ְְִִ ְְִִ ְְָָ ְִַַָָֻ
ּובצּדיקיו ּבה' והּׂשמחה הּׂשׂשֹון מצות ּתפארת יקר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָאֹודֹות

הּקדֹוׁשים: ּומצֹותיו ּובתֹורתֹו ְְְֲִִִִִַָָָהאמּתּיים

‰nk Ìb BnÚ ÁÈNÏÂ ¯a„Ï ‰a¯‰ Ï"ˆÊ ¯"BÓ„‡ Èk ,ÌÈ·e˙k ÈzÏa‰˙BÁÈNÂ ÌÈ¯eac ‰nÎÂ «ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿««ƒ¿»¿«≈¿»ƒ«ƒ««»¿«»ƒƒ¿ƒ
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 ָ ִ ְּפתיחה
מֹוהר"ן אנׁשי ּבׁשם הּנקרא א'  ַ ֲ ֵ ְ ַ ֵ ְ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ְלחלק

איזֹוזה הּכתב על להעלֹות לבבי אל ׂשמּתי אׁשר ה', עׂשה הּיֹום ֶ ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הּובא ׁשּלא זצ"ל מֹוהרנ"ת על ּׁשעבר מּמה ּבקצרה ְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹסּפּורים
ראׁשי רק ׁשם ּכתב לא ּכי ּבעצמֹו, ּכתב אׁשר מֹוהרנ"ת" ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּב"הימי
קצת ּגם לזה לצרף לּבי את נתּתי ועֹוד ׁשם. להמעּין ּכּמּובן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּפרקים,
זצ"ל, אדמֹו"ר אנׁשי מּׁשאר סּפּורים קצת וגם הּקדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָמּׂשיחֹותיו
יתארְך ּכּמה עד יֹודע ּומי הּכל. נׁשּכח הּבאים הּימים ּבׁשּכבר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכי
לכן עת, ּבכל ונתמעטים הֹולכים והּלבבֹות ּגלּיֹותינּו זמן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻעֹוד
ׁשּכל להּקֹורא ּומהֹודענא הּכתב. על זאת ּגם להעלֹות ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹההכרח
ז"ל, נחמן הרב מֹורנּו הּמפלא מֹורי מאבי ׁשמעּתי האּלה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּסּפּורים
מּׁשאר ּגם ּׁשּׁשמעּתי מה לזה צרפּתי ּומקצת מעט איזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזּולת
על ּׁשעבר מּמה והּס ּפּורים ז"ל. מֹוהרנ"ת ׁשּבאנׁשי הּזקנים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָאנׁשים
מּיֹודעיו ּוקצת ז"ל ּבעצמֹו מּמּנּו קצת ז"ל אבי ׁשמע ז"ל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָמֹוהרנ"ת

ּבזה: ּבקיאים ׁשהיּו מהּנער ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹוחבריו

ראׁשֹונה מהדּפסה  ָ ִ ָ ָ ְ ַ ֵ ָ ִ ְ ַהּפתיחה

מאנׁשיהּנה סּפּורים קצת הּכתב על להעלֹות לבבי אל ׂשמּתי ִ ֵ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּובראׁשיתם זצ"ל. נחמן רּבי הרב והּנֹורא הּקדֹוׁש ְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָרּבנּו
והאיר ידיו את סמְך עליו ּכי ז"ל, מּמֹוהרנ"ת הּס ּפּור את ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָקדמּתי
לֹוחמיו ּולהכנעת לממׁשלת הּקטן ּבּמאֹור הּגדֹול ּכּמאֹור ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבֹו

ּכי אפלתנּו ּבחׁשְך רּבּו אׁשר איׁש,[ּומריביו ּבלב מחׁשבֹות רּבֹות ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
תקּום היא ה' :]ועצת ֲִַַָ
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א
והתּגּדלּותֹוּבׁשנת ולדתֹו ז"ל. מֹוהרנ"ת נֹולד תק"ם אלפים ה' ִ ְ ַ ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָ

נפּתלי רּבי הּנכּבד הּגאֹון הרב אביו ּבבית ּבנעמרֹוב, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיה
היה הּנ"ל אביו ּכי ּובחכמה. ּובעׁשר ּבּתֹורה אצלֹו ונתּגּדל ז"ל, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהירץ
חנּיֹות ׁשלׁש ּגדֹולים ׁשּתפים ׁשני עֹוד עם לֹו והיה ּגדֹול, ְְְֲִִִִֵָָָָָָֹֻֻעׁשיר
וגם ּבנעמרֹוב. מֹוׁשבֹו ּובעיר ּובבארּדיטׁשֹוב ּבאדעס ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָּגדֹולֹות
ּובׁשאר סחֹורֹותיו ּבכל ּומבין ּבקי מּנעּוריו היה ז"ל ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָמֹוהרנ"ת
נֹודע הּיֹום עד אׁשר ּביׂשראל ּדין ּבית ואב רב היה וחֹותנֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעסקיו.
מּמאהלֹוב, זצ"ל צבי ּדוד רּבי הּצּדיק הּגאֹון הרב ּתבל, ּפני על ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָׁשמֹו
ּובכל ּובקרעמיניץ ּובׁשאריגראד ּבמאהלֹוב רּבנּות נהג ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָאׁשר
מֹוהרנ"ת ּובבֹוא למׁשמעּתֹו. סרּו ּכּלם סביבֹותיהם אׁשר ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֻהעירֹות
ּבחריפּותֹו ועלה נתּגּבר הּנ"ל חֹותנֹו ׁשל הּתלמּוד ּבבית ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָז"ל
ּכׁשאר ואחרֹונים ראׁשֹונים הּפֹוסקים ּובכל ּבּתלמּוד ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָּובקיאּותֹו

ּבארץ. אׁשר ְֲִֶֶַָָהּגדֹולים

ב
לבבֹווהּנה נכסף ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשל נעּוריו וימי ילדּותֹו מימי ְ ִ ֵ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

ׁשּכן ּומּכל הּמעׂשה, אּלא עּקר הּמדרׁש לא ּכי ה', ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלעבֹודת
ּבעֹולם, עדין ׁשהיּו ז"ל הּמּגיד לתלמידי אחר־ּכְך התקרבּותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבעת
יצחק לוי רּבי הּצּדיק והרב ז"ל, זּוסיא רּבי הּצּדיק הרב הּמה ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹהלא
ּגדליה רּבי והּצּדיק ז"ל, ּברּוְך רּבי הּקדֹוׁש והרב ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַָָָָמּבארּדיטׁשֹוב,
ּוׁשאר מּפראביׁשטׁש, ז"ל ׁשלֹום רּבי הּצּדיק והרב ז"ל, ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָמּליניץ
הּתֹורה לקּיּום יֹותר ונכסף נתעֹורר ּומאז לברכה. זכרֹונם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָּגדֹולים
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והּקדֹוׁשיםלעּובּדא הּצּדיקים יֹותר נתעּלּו הּזה ּבּדבר (ּכי ּולמעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
לברכה) צּדיקים זכר והּמּגיד טֹוב ׁשם הּבעל מּצד ׁשהיּו ּומאזהּנ"ל . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אבל מאד, ונפלא ּגדֹול יתּברְך לה' וכּסּופיו הׁשּתֹוקקּותֹו ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹהיה
(וכל ּומדרגה מדרגה ׁשּבכל והּמּדיח הּמֹונע הּכח התּגרּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹמעצם
וכּו' מתּגרה ואינֹו העֹולם ּכל ּומּניח מּמּנּו, ּגדֹול יצרֹו מחברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּגדֹול
רּבֹות וירידֹות ּבעלּיֹות וירד עלה ּכן על חכמים) ּבתלמידי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאּלא
ּדבר ּכל מאד עליו קׁשה והיה ועת, עת ּבכל מאד ְְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָָָֹֹועצּומֹות
היה ּגם וכּיֹוצא. ּבתפּלה והן ּבּתֹורה הן לעׂשֹות, ׁשרצה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּבקדּׁשה
ּדברים וארּבעה מהעׂשרים אחד ׁשּזה מאד ּגדֹול מחׁשבה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבעל
ותחּבּולה עצה ׁשּום הּנ"ל לכל ידע ולא הּתׁשּובה. את ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּמעּכבין
ּבאֹותֹו ׁשהיּו אמּתּיים צּדיקים לכּמה ונסע ּבחן ּכבר ּכי ּלעׂשֹות ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָמה
ׁשּום מהם לֹו היה ולא לזה ּכלל לֹו הֹועילּו לא אבל ּכּנ"ל, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהעת
מחמת אבל אליהם, לנסע מרּצה היה זאת ּבכל ואם מּזה. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּתֹועלת
הּבעל ׁשל הּקדֹוׁשה החברּיא ּכל על הּמתנּגדים מּצד היה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָׁשאביו

ּגדֹול מתנּגד היה חֹותנֹו וגם זצ"ל, טֹוב רּביתׁשם הלכֹות הלכֹות ּבלּקּוטי (עּין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

כ') ּבאֹות ה' והרדיפֹותהלכה הּמחלקת ּבעֹולם עדין נׁשקט לא אז ּכי ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ
ז"ל הּמּגיד לתלמידי להתקרב ׁשרצּו האנׁשים ּכל את מאד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשרדפּו
ז"ל למֹוהרנ"ת גם היה זה ּכל ּומחמת זה, ּכל ּומפרסם ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּכּידּוע
מרּגיׁש היה אם כן ּפי על אף רק אליהם, מּלנסֹוע עצּומֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמניעֹות
מניעה: ׁשּום על מסּתּכל היה לא ה' לעבֹודת לֹו מֹועילים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהם

ג
זצּוק"ל,אחר־ּכ לאדמֹו"ר ז"ל מֹוהרנ"ת התקרבּות ׁשּקדם ּבּקיץ ַ ַ ָ ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָֹ

אֹו ּבברּדיטׁשֹוב ּדירתֹו לקּבע ז"ל מֹוהרנ"ת ּבדעת ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹהיה
מחמת ׁשּנתעּכב רק ּכּנ"ל, אביו ׁשל החנּיֹות מסחר אֹודֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֻּבאדעס
ּדרְך לעבר צריְך ׁשהּוא ז"ל צבי ּדוד רּבי מחֹותנֹו ידיעה לֹו ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּגיעה
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סּבב יתּברְך וה' ּבנסיעתֹו. אלנעמירֹוב מּיֹום חֹותנֹו נסיעת ׁשּנדחה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
עליו והמּתין חּכּה ז"ל ּומֹוהרנ"ת חׁשון, חדׁש ראׁש אחר עד ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹיֹום
ׁשּיצא העצּומים ּבנפלאֹותיו יתּברְך ה' סּבב ּכְך ּובתֹוְך ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבנעמירֹוב.
ׁשל מֹוׁשבֹו עיר לנעמרֹוב קרֹובה ׁשהיא לברסלב זצ"ל ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָאדמֹו"ר

מיל עׂשר ׁשמֹונה ּבערְך ז"ל וויערסט)מֹוהרנ"ת היתה(ׁשּקֹורין זה (וכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
זצ"ל לאדמֹו"ר ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשּיתקרב ּכדי יתּברְך הּׁשם מאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָסּבה
זצ"ל). אדמֹו"ר מּדברי אחד ּדּבּור אפּלּו ּתּׁשכח לא זה ידי ׁשעל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכדי
ּבברסלב, יׁשיבתֹו קבע ׁשאדמֹו"ר ז"ל מֹוהרנ"ת זאת ּכׁשּׁשמע ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּומּיד
לבבֹו על עֹוד העלה ולא ׁשּׁשכח עד ּכְך ּכל לבבֹו ְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָֹנבער
ּבּמהירּות אליו לנסע רצה ותכף הּנ"ל, ּומסחריו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמּמחׁשבֹותיו
ׁשּלעת ּבדעּתֹו נתיּׁשב ּכן על ּבברּדיטׁשֹוב. אז היה אביו ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאפׁשרי
ּגדֹולה מניעה לֹו אין מּמילא ּכעת ּכי ׁשעה לפי מּיד יּס ע ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעּתה
ׁשּמקּבל ויחזה יראה אם ואחר־ּכְך ּבביתֹו, אינֹו ׁשאביו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמחמת
ּכּנ"ל), וכּו' עּקר (ׁשּזה הּתֹורה ּבקּיּום להתחּזק ודעת חכמה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמאּתֹו
יּביט לא ה' ּבעבֹודת מאּתֹו ּתֹועלת לֹו ׁשּיהיה ּבדעּתֹו ויבין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹויראה

מניעה ׁשּום על אחר־ ּכְך הּוא(Á)עֹוד זאת ּבׁשבּוע ׁשּנסע היה וכן . ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הּקטן) זלמן ורּבי ליּפע (רּבי אנׁשים ׁשני ועֹוד ז"ל נפּתלי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָורּבי
הרּבה, עּמהם ּדּבר ז"ל לאדמֹו"ר ּבכניסתם ּומּיד זצּוק"ל. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלאדמֹו"ר

מעׂשּיֹות: ׁשלׁשה להם סּפר הּקדֹוׁשה ׂשיחתֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּובתֹוְך

ראׁשֹון מאדמעׂשה ׁשּיּתנּו להם רּמז ׁשּבזה ז"ל מּנאסכיז מהרב ַ ֲ ֶ ִ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּקדֹוׁש מּפיו ׁשּיֹוצא ודּבּור ּדּבּור לכל לבבם ְְְִִִִֵֶֶַָָָָאת

(Á)Èk .'È„B·Îa ÌÈ·iÁ EÈ·‡Â ‰z‡' ¯Ó‡� ‰Ê ÏÚ Ìb Èk ,ÂÈ·‡Ó ¯L‡ ˙BÚÈ�n‰ ÏÚ elÙ‡¬ƒ««¿ƒ¬∆≈»ƒƒ««∆∆¡««»¿»ƒ«»ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈ˜ÈcˆÏ ˙e¯M˜˙‰ È„È ÏÚ ˜¯ ,¯wÚ‰ Ì‰L ·la ˙BÈeÏz‰ ˙Bˆn‰ Ïk Ìi˜Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿«≈»«ƒ¿«¿«≈∆≈»ƒ»««¿≈ƒ¿«¿¿«ƒƒ
„Á‡ ÏÎÏ ˙BLB„w‰ Ì‰È˙BˆÚ ¯‡L·e ‰lÙ˙a ·l‰ ˙‡ ÌÈ˜ÈÊÁn‰ ÌÈLB„w‰ Ì‰È¯·„Ïe¿ƒ¿≈∆«¿ƒ««¬ƒƒ∆«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»¬≈∆«¿¿»∆»
‰·eLz ÈÁ˙Ù·e ‰"Î ÛÈÚÒ Ó"¯ ÔÓÈÒ '· ˜ÏÁ ‰Úc ‰¯BÈa ÔiÚÂ .B˙ÚLe BÓB˜Ó ÈÙÏ „Á‡Â¿∆»¿ƒ¿¿»¿«≈¿∆≈»≈∆ƒ»»ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÏÚ „‡Ó ÂÈ·‡ Ë¯Á˙‰ ÌÈ�L ‰nk ¯Á‡ ˙Ó‡·e .‰�eÎa ‰lÙz ÔÈ�ÚÏ ·"Î ÔË˜ ÛÈÚÒ ÌL»∆ƒ»»¿ƒ¿«¿ƒ»¿«»»∆¡∆«««»»ƒƒ¿»≈»ƒ¿…«
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הּוא ּפׁשּוט ׁשעל־ּפי ּבנפׁשם ידּמּו ּולבל העֹולם, ּבעסקי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
חלילה: ּדבריו את ְְִֵֶַָָָָמדּבר

ׁשני מֹוהרנ"תמעׂשה על רּמז ׁשּבזה ז"ל זלמן ׁשניאֹור רּבי מהרב ַ ֲ ֶ ֵ ִ ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הּקדֹוׁשה. ּבתֹורתֹו לחּדׁש מאד ׁשּירּבה ְְְְְֵֶֶַַַַָָֹז"ל

ׁשליׁשי ׁשםמעׂשה להּבעל מיכל רּבי הּקדֹוׁש הרב מהתקרבּות ַ ֲ ֶ ְ ִ ִ ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ
מחׁשבּתֹו ז"ל למֹוהרנ"ת ּכּון ׁשּבזה ז"ל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָטֹוב
נעלם לא ּכי ּבעיניו ּבראֹותֹו מאד ונׁשּתֹומם ונתּבהל אז ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשחׁשב
נמׁשכּו ּומאז לבבֹו. על העֹולים ורעיֹונֹותיו מחׁשבֹותיו ּכל ּגם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמאּתֹו
יהיה ׁשּבוּדאי מּיד הבין ז"ל ּומֹוהרנ"ת מאד. ּגדֹול ּבהתקרבּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאליו
ּכּנ"ל, הּטֹוב ּכרצֹונֹו יתּברְך הּׁשם ּבעבֹודת מאּתֹו ּתֹועלת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָלֹו
מֹוהרנ"ת ׁשל אביו ּבא יֹומים אֹו יֹום ואחר לביתם חזרּו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָואחר־ּכְך
נחלט ּכבר אבל זה על אּפֹו חרה ּומּס תמא מּבארּדיטׁשֹוב, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָז"ל
ּכּנ"ל: הּזה ּבּדבר ּכלל אליו יׁשמע לבל ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשל ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָּבדעּתֹו

ד
יצאוכל זצ"ל אדמֹו"ר (ּכי סליחֹות ׁשּלפני ּבהּׁשבּוע היה זה ְ ָ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשם) עּין מֹוהר"ן ּבחּיי ּכּמּובא הּקדֹוׁשים אלּול ּבימי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלברסלב
לנסע עצמֹו להכין ז"ל מֹוהרנ"ת התחיל סליחֹות ׁשל ראׁשֹון ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹּוביֹום
מהאזהרה ּבברסלב ּבהיֹותֹו לֹו נתוּדע ּכבר ּכי הּׁשנה. ראׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל
לבעל וצּוה עגלה, לֹו וׂשכר והלְך זה. על ז"ל אדמֹו"ר מאד ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהזהיר
לּקח לביתֹו הלְך והּוא עליו. ימּתין וׁשם לעיר חּוץ ׁשּיּסע ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהעגלה
וזּוגתֹו ּבביתֹו ּגדֹול רעׁש ונתעֹורר טֹוב, ליֹום הּׁשּיכים ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָמלּבּוׁשיו

ÏkÓe ,ÌÏBÚ‰ ‰Êa „BÚ ‰È‰ ‰ÊÂ .BLÙ�Â BaÏ ÏÎa ÂÈNÚÓ Ïk ÏÚ BÏ ‰„B‰Â BÏ ¯ˆ‰ ¯L‡ Ïk»¬∆≈≈¿»«»«¬»¿»ƒ¿«¿¿∆»»¿∆»»ƒ»
‡·enk '‡a‡ ‰kÊÓ ‡¯a' Èk ¯eÚL ÈÏa ‰·BË BÏ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ È‡cÂa ,‡a‰ ÌÏBÚa ÔkL∆≈»»«»¿«««¬ƒ»¿ƒƒƒ¿»¿«∆«»«»

.[Ë ˙B‡a ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜˙n‰ ˙ÏÚÓ ¯etÒa Ô"¯‰BÓ ÈiÁa ÔiÚÂ] ˙Ó‡ È¯ÙÒa¿ƒ¿≈¡∆¿«≈¿«≈¬«¿ƒ«¬««ƒ¿»¿ƒ≈»¿
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לאהתחילה אּפֹו וחרֹון זעמֹו מּגדל ואביו מאד, ּולהתאֹונן לבּכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֹֹ
עם ז"ל לאדמֹו"ר ונסע ּבזריזּות הלְך והּוא ּלעׂשֹות. מה ּכלל ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָידע
אחר וגם הּקדֹוׁשים הּׁשנה ראׁש ּבימי אצלֹו והיה אנׁשים, איזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעֹוד
נכנס ּתׁשּובה ימי העׂשרת ּובאּלּו ּתׁשּובה. ימי העׂשרת ּבכל ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכְך
עליו אז וצּוה לּבֹו. ּכל את לפניו וסּפר ז"ל אצלֹו לבּדֹו אחת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּפעם
קפ"ד). ּבאֹות הר"נ ּבׂשיחֹות (עּין הנהגֹות ּכּמה ז"ל ְְְְִֵַַַַַַָָָאדמֹו"ר
הּבית אצל ואנה אנה ּבחּוץ עּמֹו והלְך מהּבית עּמֹו יצא ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָואחר־ּכְך
הּנפׁש, את הּמׁשיבין ּדברים הרּבה עּמֹו ודּבר ּדׁשם הּגדֹול ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכנסת
ּבידיו ז"ל אדמֹו"ר לקחֹו הּׂשיחה ּובאמצע מאד. אֹותֹו ְְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָֹוהחיה
סע ווייטער אין הּלׁשֹון: ּבזה לֹו ואמר וענה ּכתפיו סביב ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשֹות
הינּו יתּברְך, ה' פאר הארץ ּדאס אֹויס זיְך רעט מע אז ּגיט, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָזייער

פרינט ּגיטן אמת'ן איין פאר אֹויס זיְך רעט מע וויא ּומעּתה,[אזֹוי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָ
לפני כמֹו הינּו יתּברְך ה' לפני ׁשּבּלב ּכל את אֹומרים אם מאד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹטֹוב

אמּתי טֹוב ּבֹוערת]חבר ּכאׁש ּבלבבֹו הּדּבּורים אּלּו נכנסּו ּומּיד . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּכׁשר איׁש נעׂשה יהיה ּבוּדאי זאת עצה ידי ׁשעל ּתכף והבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמׁש,
מיני וכל ּבדעּתֹו ּדבר הּבעל ׁשּיסּבב מחׁשבֹות מיני ּכל ּכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּכראּוי.
מאּתֹו ויבּקׁש יתּברְך הּׁשם לפני יסּפר ּכּלם ׁשּימנעהּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻמניעֹות
הּיׂשראלי לאיׁש ּכראּוי להיֹות ׁשּיעזרֹו ּדבר ּכל על ותחנּונים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָרחמים
מאד: ּגדֹול ּבהתקרבּות יתּברְך להּׁשם קרבֹו הּדּבּורים אּלּו ידי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹועל

ה
הּנ"לּומּיד הּגדֹול הּכנסת להּבית נכנס ז"ל מאדמֹו"ר ּבהליכתֹו ִ ָ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ

יֹום ואחר זאת. לקּים והתחיל אדם ׁשּום ׁשם אז היה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
(ּכפי ּכראּוי זאת ׁשּיקּים מאד לכסף והתחיל לביתֹו, נסע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹּכּפּור

יתּברְך הּׁשם לפני ׂשיחתֹו ּכל היטב לפרׁש לבבֹו נכסף ּבפרטיאׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מעמק יתּברְך להּׁשם ולצעק ולקרא עליו. ּׁשעֹובר מה מּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּפרטּיּות
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ה' קראתיָך מּמעמּקים ּולקּים ּבפרטּיּות ודבר ּדבר ּכל על .(Ë)הּלב ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
אפׁשר אי אנׁשים ּבפני ּכי זה, ּבענין ּגדֹולים יּס ּורים לֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָוהיה
אם ואפּלּו לֹו. היה לא ּכן ּגם אביו ּבבית מסּגר וחדר ּכן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלעׂשֹות
ּכי ּובלּבּולים יּס ּורים לֹו היה מיחד, מקֹום איזה לפעמים ְְְִִִִִִִֵֶָָָָָָָֻמצא
לֹו והיה איׁש, איזה נכנס ׁשּפתאם רב ּפי על נסּתּבב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבאמצע
ּבדעּתֹו ונתיעץ ּלעׂשֹות, מה ידע ולא מּזה ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹּבלּבּולים
ּכי לעיר, מחּוץ רק הּוא ּכראּוי זאת לקּים לפניו הּמבחר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּמקֹום
ּבני ׁשם הֹולכים ׁשאין ּומצנע ּפנּוי מקֹום למצא ּביכלּתֹו יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻׁשם
עם אׁשר ּכל את יתּברְך הּׁשם לפני לפרׁש ּביכלּתֹו יהיה וׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם,
מּׁשּום ּבלּבּול ׁשּום לֹו יהיה ולא חפצֹו ּככל ולצעק ּולהתּפּלל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹלבבֹו,
הלא ּכי הּדבר, יתּפרסם ּבזה ׁשּגם מאד ׁשּנתירא מחמת אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּדבר.
הלא ּכי ּגדֹולה, ּתמיהא יהיה לעיר מחּוץ יֹוצא ׁשהּוא יראּוהּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָֹאם
היה והּוא לעיר, מחּוץ עסק ׁשּום לֹו ׁשאין עירֹו יֹוׁשבי ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָידעּו
ּוביחּוס, ּובחכמה ּובעׁשר ּבּתֹורה ׁשּבעיר, הּנעּורים ּבני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻמּמבחרי
זה ויׁשאלּו יתמהּו לעיר מחּוץ יֹוצא ׁשהּוא ּכׁשּיראּוהּו ּכזה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָואיׁש
מה ּברעיֹונֹותיו ׁשנית לחׁשב והתחיל הּדבר. יתּפרסם ּובוּדאי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹלזה
ּבאיׁשֹון ּכי הּלילה. הּוא לזה הּמבחר ׁשהּזמן עצתֹו ונסּכמה ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻּלעׂשֹות,
ּבמקֹומֹו ּבּׂשדה לׂשּוח יצא אז יׁשנים, אדם ׁשּבני ּבעת ואפלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלילה
ׁשהּוא יסּברּו ּבביתֹו ּכי אדם. ׁשּום מּזה ידע ולא ׁשם לֹו יבחר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאׁשר
כן ּפי על ואף וקּים, עׂשה וכן מּקדם. ּכדרּכֹו הּמדרׁש לבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהֹולְך
ּכי זאת, ּפרסמּו לא אבל הּנעּורים ּבני לקצת ּכְך אחר זאת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹֹֹנתוּדע
ז"ל אדמֹו"ר אצל ּבברסלב ּכׁשהיה וגם ּבזה. רצֹונֹו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהבינּו

ּפעמים: ּכּמה ּכזאת ְִַָָָָָֹעׂשה

(Ë).‰"Î ÔÓÈÒ ‡�È�z ÈËewÏa ÔiÚ«≈¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»
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ו
ולּמּודֹוולּבֹו ּתפּלתֹו וכל יתּברְך, הּׁשם לעבֹודת מאד ּבֹוער היה ְ ִ ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ועת עת ּובכל לׁשער. אין אׁשר מאד ּגדֹול ּבהתלהבּות ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיה
ּבעב לֹו צר הרּבהׁשהיה והּוא ז"ל, לאדמֹו"ר נֹוסע היה יתּברְך, ֹודתֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

חּזּוק. מיני ּבכל ּולחּזקֹו ּולהחיֹותֹו לעֹוררֹו הּנעימים ּבדבריו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹמאד
ּבעבֹודתֹו ׁשּיתחּזק ּבדעּתֹו לעצמֹו ׁשּיּקח עּמֹו ּדּבר ז"ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָואדמֹו"ר
להחזיר וׁשלֹום חס יצטרְך אם אפּלּו מה, עליו יעבר אם אף ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹיתּברְך
להיֹות יזּכה אּולי עצמֹו על יקּבל מּזה ויֹותר זה וכל הּפתחים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
ּולנצח עד לעֹולמי להאדם יּׁשאר זאת רק אׁשר יתּברְך, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכרצֹונֹו
הּזה העֹולם ׁשל והּטרחא העמל מּכל יתרֹון ׁשּום אין ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָנצחים,
אׁשר רעה ּבמצּודה נלּכדים ּופתאם עין, ּכהרף ּופֹורחת ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעֹוברת
ותֹולעה, רּמה ּבעפר להתּבּלֹות ּובהכרח מּזה, ׁשּיּמלט אחד ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאין
ּבכל הּזה הזּכרֹון את מאד לׁשמר ׁשצריְך ז"ל ּבספריו מּזה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוכּמּובא
עצמֹו את לפרׁש ורצה ז"ל. מֹוהרנ"ת וקּים עׂשה וכן ויֹום. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹיֹום
ה', ועבֹודת ּבתֹורה ימיו ּכל ּולבּלֹות הּזה, העֹולם מהבלי ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלגמרי
עצמֹו על מרחם ׁשאינֹו על עליו לדּבר הרּבּו ּומיּדעיו אֹוהביו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוכל
והּוא הארץ. ּכל ּכדרְך ּפרנסה ּבעסקי להׁשּתּדל ּובניו אׁשּתֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָועל
וכל ׁשּכן ּומּכל ּדבריהם את לׁשמע אפּלּו ּכלל ּפנאי לֹו היה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא

זה: על להם להׁשיב ְִֵֶֶֶַָָׁשּכן

ז
וגרׁשֹווכראֹות והלְך מאד עליו לקצף הרּבה זה ּכל את אביו ְ ִ ְ ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

לקח ּכסף רּוּבל אלפים ׁשני ּבערְך ׁשּלֹו והּמעֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּביתֹו,
מיני מּׁשאר חּוץ זקנֹו. אצל לאכל והכרח לֹו, לּתנם רצה ולא ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻּבידֹו
מּזה, ּגם ּפניו את הסב לא והּוא העת. ּבאֹותֹו עליו ׁשעבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמרירּות
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ּבכל ׁשקד וגם ּגדֹולה, ּבהתמדה יתּברְך ּבעבֹודתֹו לעסק ְְְְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָָֹוהרּבה
חּיים. אלקים ּדברי מּמּנּו לׁשמע ז"ל אדמֹו"ר ּדלתי על ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹֹעת
ׁשּלא לֹו להבטיח הכרח והּוא קצת, אביו אליו נתּפּיס ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻולפעמים

אב ז"ל, לאדמֹו"ר ּבנסיעתֹו ּפנים ּכל על לבבֹוירּבה מֹוקד מּגדל ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
על לעבר והכרח אפן ּבׁשּום להתאּפק ּבאפׁשרּותֹו היה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻלא

ּכּנ"ל: ׁשנית ולנסע ְְְִִֵַַַַָָֹהבטחתֹו

ח
למעדוודּובקעּובסֹוף נסע החרף מֹוהרנ"ת)אֹותֹו ּבימי היה(ּכּמּובא ׁשם ּכי ְ ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

רחֹוקה ּדרְך ׁשהיא ּפי על ואף ההיא. ּבעת ז"ל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָאדמֹו"ר
אׁשר ּוגדֹולֹות רּבֹות מניעֹות הּנסיעה זאת על לֹו והיה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמּנעמרֹוב,
אצל ׁשם ויׁשב ּכּלם, על התּגּבר והּוא ּבכתב הּכל לבאר אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאי
ּכּמּובא לביתֹו ז"ל אדמֹו"ר ׁשחזר עד ׁשבּועֹות, ּכּמה ז"ל ְְְֵֶַַַַַַַַָָָָאדמֹו"ר

ׁשם: עּין מֹוהרנ"ת ּבימי זה ֲִֵֵֶַַַָָּכל

ט
ׁשאיאחר עד ה' ּבעבֹודת לבבֹו אמץ את ּכׁשראּו הּקיץ ּבימי ּכְך ַ ַ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

להתּפּיס מחדׁש אביו התחיל אפן, ּבׁשּום מּזה למנעֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאפׁשר
את עליו ּגרה זה ּכל ועם מעֹותיו. ּכל את לֹו ׁשּיחזיר ואמר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָקצת
לֹו: ויאמרּו ויענּו עּמֹו להתוּכח מחדׁש ׁשּיתעֹוררּו ּביתֹו ּבני ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשאר
היה ּכבר אז (ּכי אביָך ׁשלחן על סמּוְך ׁשאּתה ׁשנים ּכּמה זה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻהלא

חתּנתֹו) מּיֹום ׁשנים עׂשרה אּתהּבערְך ּגם ּתעׂשה מתי ועּתה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּבדברים ּכּיֹוצא (ועֹוד ּבניָך ועל עליָך ּתרחם לא ּומּדּוע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלביתָך,
עד ּותפּלה ּבתֹורה לבבָך מאמץ יֹודעים אנּו ּכי אמנם והן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאּלּו),
לָך אֹומרים אנּו אין אבל אפן, ּבׁשּום מּזה להתּפרד לָך אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשאי
לָך ׁשּנׂשּכיר עצתנּו, רק מהּלּמּוד, לגמרי ׁשּתתּבּטל וׁשלֹום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָחס
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עסק ׁשּום לָך יהיה לא ואּתה ּבחנּות הּיֹום ּכל ּתׁשב וזּוגתָך ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחנּות,
הינּו לנּו, להבטיח מכרח אּתה אחד ּדבר ּפנים ּכל על אבל ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּבזה,
ׁשּתהיה ּפי על ואף הּס חֹורה, קנּית עבּור לבארּדיטׁשֹוב ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשּתּסע
יהיה לא זה לעּמת אבל ימים, איזה לפעמים ּבזה להתּבּטל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻמכרח
ׁשּום ולא אדם, מּׁשּום ּבלּבּול ׁשּום לא ׁשּבינתים הּזמן ארְך ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹלָך
ּכרצֹונָך ה' ועבֹודת ּבּתֹורה לעסק ּביכלּתָך ויהיה ּדבר מּׁשּום ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹּבּטּול
ּכּמה לבבֹו על ּדּברּו וכאּלה ּכאּלה מניעה. ׁשּום ּבלי נפׁשָך ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָואּות
איזה למצא ידעּו לא וגם ּבזה, ּגם נפׁשֹו חׁשקה לא והּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּפעמים
ּבבית יׁשב הּיֹום ּכל אׁשר אחרי ּבזה הרּבה עּמֹו להתוּכח ּוזמן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעת

מא נזהר לאכל ּוכׁשּבא מההכרחהּמדרׁש, יֹותר להתמהמּה לבלי ד ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ולעבֹודתֹו. ללּמּודֹו לׁשּוב הּזריזּות ּבתכלית עצמֹו וזרז ּכרגע, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאפּלּו
ׁשהיה אביו אחי את הּמדרׁש להּבית אליו לׁשלח ּביתֹו ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונתיעצּו
מדרׁש להּבית אליו ׁשּילְך יֹום ּבכל אֹותֹו וׁשלחּו קצת, ּפנּוי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאיׁש
ּדבריהם, עליו חזקּו עּמֹו טענתם ּוברב זה. על עּמֹו לטען ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכדי
יהיה לא ּפנים ּכל ׁשעל עּמם התנה אבל זאת על להבטיחם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻוהכרח
עגלה לֹו יׂשּכרּו ּבעצמם הם ּכי הּנסיעה, זּולת אחר עסק ׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלֹו
רק מאּומה לעׂשֹות יצטרְך לא והּוא הּנסיעה, צרכי ּכל לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹויכינּו

לבד: הּס חֹורה ּוקנּית ְְְְִִַַַַָָהּנסיעה

י
ּבליוגם זה ּכל על לֹו מרה היתה ונפׁשֹו מאד, לּבֹו ּדוה זאת על ְ ַ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹֹ

הּקבּורה ויֹום הּמיתה יֹום זכרֹון ּבלבבֹו ׁשּנקּבע ּכפי ּכי ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָׁשעּור.
הם האדם ׁשל הּימים וכל ורגע, עת ּבכל לזה ועֹומדים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּמּוכנים
ׁשעה וכל יתּברְך, הּׁשם אצל ּבמסּפר ּוקצּובים ּוספּורים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמנּויים
ׁשאינּה אבדה הנצחּיית אבדה היא הּסחֹורה ּבקנּית ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיתּבּטל
ׁשהיה וכּו' ראתה לא עין ונֹורא נפלא רוח והפסד אבדה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹחֹוזרת,
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לתת ידע ולא מאד נסּתּפק כן ּפי על ואף האּלה. ּבהּׁשעֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹמרויח
ּדבריהם הכניסּו ּכבר ּכי ּבזה, ּגם עּמהם להתעּקׁש אם ּבנפׁשֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעצה
ּבמּׂשא קצת ׁשּיעסק יתּברְך רצֹונֹו הּוא ּכְך אּולי ׁשּיסּתּפק ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבדעּתֹו
הרּבה ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ה' לעבֹודת נחׁשב זה וגם ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּומּתן,
ּגדֹול ּכח לֹו יׁש הּדּבּור (ּכי ּבידם עלתה ולא ׁשמעֹון ּכרּבי ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹעׂשּו
מּזה ּכּמּובא וׁשלֹום חס להּפּוְך הן לטֹוב הן האדם לב ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלמׁשְך

ז"ל) ילְךּבדבריו עּתה ׁשּלעת נסיעתֹו ׁשּקדם ּבדעּתֹו נתיּׁשב ּכן על . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
יפרׂש העיר את ּובצאתֹו לעיר, מחּוץ לֹו אׁשר מקֹומֹו אל עכׁשו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּגם
עליו וירחם יחּוס אּולי הּלב מעמק ותחנּונים ּבבכי לפניו ּכּפיו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאת
חס ּוׂשמאל ימין מרצֹונֹו יסּור לבלּתי האמת ּבדרְך ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹלהנחֹותֹו
ּומּׁשם הּׁשחר. ׁשהאיר עד ׁשם ונתמהמּה ׁשהלְך עׂשה וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוׁשלֹום.
ׁשחרית. ּתפּלת התּפּלל ּכְך ואחר קצת ולמד הּכנסת, לבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהלְך
יּס ע לבארּדיטׁשֹוב נסיעתֹו ׁשּקדם ּבדעּתֹו נתיּׁשב ּתפּלתֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹואחר
הּבעל ׁשּדרְך ידע ּכי ז"ל. מאדמֹו"ר רׁשּות לקּבל לברסלב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּקדם
לפנֹות עד ּפעמיו לּדרְך יׂשים לבל לבארּדיטׁשֹוב הּנֹוסע ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעגלה
מאד ארּכים ׁשהּימים ּתּמּוז לתקּופת הּס מּוכים הּימים ואז ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻערב,

מיל עׂשר ׁשמֹונה לברסלב ּבאפׁשרּות(ווערסט)ּומּנעמרֹוב עֹוד ויהיה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָ
עגלה לֹו נמצא לא ׁשעה ׁשּלפי ואף נסיעתֹו. קדם ולחזר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלּסע
ואּגב ּברגליו לׁשם לילְך התחיל ּתׁשּוקתֹו מּגדל אבל לׁשם, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלנסע

יתּברְך הּׁשם לפני ּותפּלה ּבצעקה ּגם עסק יתּברְך(È)אֹורחא והּׁשם . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
לאדמֹו"ר ּובבאֹו לברסלב. ּובא ונסע הליכתֹו, ּבדרְך עגלה לֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהזמין
ׂשיחתֹו ּובתֹוְך ּתמיד, ּכדרּכֹו עּמֹו ולׂשיח לדּבר התחיל ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָז"ל
ההר על ׁשּבאּו עד עּמֹו ּומדּבר הֹולְך והיה לחּוץ עּמֹו יצא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקדֹוׁשה

(È).Ê"Ë ˙B‡a Ôn˜Ï ÔiÚ«≈¿«»¿
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ּבׂשיחה עּמֹו ונכנס לביתֹו סמּוְך ׁשם העֹובר להּנחל מעבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאׁשר
מאד: ְֲָֹֻארּכה

יא
אֹודֹותואז על נ"ב סימן א' ּבלּקּוטי הּמּובא הענין עּמֹו ּדּבר ְ ָ ְְִִִִִֵֵַַָָָָ

אְך וכּו' הּמציאּות מחּיב הּוא ׁשהעֹולם האֹומרים ְְְְִִִֶַַַַָָָֻהּטֹועים
עּתה ׁשּבאמת מחמת נמׁשְך ׁשּזה ּדע וכּו' הּטעּות נמׁשְך ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאין

הּואׁשּכ העֹולם ּבוּדאי עּתה יׂשראל, נׁשמֹות ונמׁשכּו נאצלּו בר ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכׁשּנאצלּו ּבעצמן יׂשראל נׁשמֹות אְך וכּו' הּמציאּות מחּיב ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻּבבחינת
אפׁשרי היה הּכל ּבהם הּתלּויים העֹולמֹות ּכל עם ּבעצמן הם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהיּו
לבראם, ׁשּלא אֹו ּולבראם, להאצילם ּבאפׁשרּותֹו היה ּכי ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹהּמציאּות.
אזי יׂשראל נׁשמֹות להאציל הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ּכׁשּנתרּצה ּתכף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאְך
נׁשמֹות ׁשּנאצלּו מאחר ּכי הּמציאּות. מחּיב ּבבחינת העֹולם ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהיה
ּכן מנת על ּכי העֹולם, להמציא מחּיב הּוא ּכביכֹול אזי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻיׂשראל,
ּבּכל. ימׁשלּו והם ּבׁשבילם יּבראּו העֹולמֹות ׁשּכל נׁשמתן, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹנאצלּו
יתּברְך הּׁשם רק ּבאמת אבל וכּו', הּׁשטּות ונמׁשְך נׁשּתלׁשל ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּומּזה

וכּו': הּמציאּות מחּיב הּוא ְְְְִַַַֻלבד

ׁשּיׂשראלועּקר ּכדי היה יׂשראל ּבׁשביל העֹולם ּכל ׁשּברא הּכּונה ְ ִ ַ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ויּכללּו ׁשּיחזרּו ּדהינּו ּבׁשרׁשן, ויּדבקּו וׁשּיחזרּו רצֹונֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָיעׂשּו
הּׁשם מחּיב זה ּבׁשביל ורק וכּו'. הּמציאּות מחּיב ׁשהּוא יתּברְך ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּבֹו
ּכדי ּכּנ"ל, יׂשראל ּבׁשביל העֹולמֹות ּכל ּולקּים לברא ּכביכֹול ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹיתּברְך
העֹולם נכלל רצֹונֹו ּכׁשעֹוׂשין ּדיקא אז ּכן ועל ּכּנ"ל, רצֹונֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיעׂשּו
הם יתּברְך רצֹונֹו ׁשעֹוׂשין ידי על ּכי וכּו'. הּמציאּות מחּיב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻּבבחינת
עמהם נכללין ואז הּמציאּות מחּיב ׁשהּוא יתּברְך ּבֹו ונכללין ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻחֹוזרין
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הּמציאּות ּבחּיּוב ּבנפׁשֹו הּתלּויים העֹולמֹות לזה(È‡)ּכל לזּכֹות אְך . ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
ׁשהּוא יתּברְך הּׁשם ּבאחדּות ּולהּכלל לחזר ּדהינּו ּבׁשרׁשֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלהּכלל
ׁשּיבּטל ּבּטּול, ידי על אם ּכי לזּכֹות אפׁשר אי זה הּמציאּות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻמחּיב
לבא אפׁשר ואי יתּברְך. ּבאחדּותֹו נכלל ׁשּיהיה עד לגמרי ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעצמֹו
ּומפרׁש ׁשּמתּבֹודד ידי על ּכי התּבֹודדּות, ידי על אם ּכי ּבּטּול ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָלידי
הּתאוֹות ּכל לבּטל זֹוכה הּוא זה ידי על קֹונֹו, לבין ּבינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׂשיחתֹו
אְך ּבׁשרׁשֹו, ּולהּכלל ּגׁשמּיּותֹו ּכל לבּטל ׁשּזֹוכה עד רעֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּמּדֹות
העֹולם מּטרּדת ּפנּוי ׁשהעֹולם ּבעת ּבּלילה הּוא התּבֹודדּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָעּקר
כן ּפי על אף טרּוד אינֹו ּבעצמֹו הּוא אם ואפּלּו וכּו' ּבּיֹום ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהּזה,
לידי לבא אז קׁשה זה ידי על וכּו' אז טרּודים ׁשהעֹולם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמאחר
חּוץ ּדהינּו מיחד ּבמקֹום התּבֹודדּות ׁשּיהיה צריכין וגם ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָֻּבּטּול.
ּבּיֹום אדם ּבני ׁשם ׁשהֹולכים ּבמקֹום ּכי וכּו', יחידי ּבּדרְך ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהעיר
ׁשם הֹולכים אינם ׁשּכעת ּפי על אף הּזה העֹולם אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהרֹודפים
ּבֹו ּולהּכלל להתּבּטל יכֹול ואינֹו ההתּבֹודדּות, ּכן ּגם מבלּבל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהּוא
ׁשאין ּבמקֹום יחידי ּבּדרְך ּבּלילה לבּדֹו ׁשּילְך צריְך ּכן על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיתּברְך,
עסקי מּכל ודעּתֹו לּבֹו ויפּנה ויתּבֹודד ילְך וׁשם אדם, ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשם

(‡È)ÂÈ¯·c ¯e‡·a ÈzÚc ˙ei�Ú ÈÙÏ ˙ˆ˜ ‰‡¯pM ‰Ó ÔiÚÓ‰Ï ÚÈ„B‰Ï Èz¯Ó‡ ‡Á¯B‡ ·b‡««¿»»«¿ƒ¿ƒ«¿«¿«≈«∆ƒ¿∆¿»¿ƒ¬ƒ«¿ƒ¿≈¿»»
·iÁÓa Ï‡¯NÈ ˙BÓL� È„È ÏÚ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÏÏk ÏL ‰f‰ ÔÈ�Ú‰a Èk :‰l‡‰ ÌÈLB„w‰«¿ƒ»≈∆ƒ¿»ƒ¿»«∆∆¿»ƒ»»«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿À«
ÏkL ˙ÓÁÓ '‡ ÌÚË :B¯·Áa ¯eL˜Â ıeÚ� „Á‡ ÏkL ÌÈÓÚË È�L ‰Êa ‡È·Ó ‡e‰ ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ≈ƒ»∆¿≈¿»ƒ∆»∆»»¿»«¬≈««≈¬«∆»
ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL È„È ÏÚ Ôk ÏÚ ,Ì‰a ÌÈÏLBn‰ Ï‡¯NÈ ˙BLÙ�a ÌÈ¯M˜Óe ÌÈÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰»»¿ƒ¿À»ƒ¿«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»∆«≈«¿≈∆ƒ¿»≈ƒ
ÌÈÈeÏz‰ ˙BÓÏBÚ‰ Ìb ÔÈÏÏÎ� ‡ÏÈnÓ Ê‡ ,Ba ÔÈÏÏÎ�Â ˙e‡Èˆn‰ ·iÁÓ ‡e‰L C¯a˙È B�Bˆ¿̄ƒ¿»«∆¿À««¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿»ƒ«»»«¿ƒ
‰f‰ ˙ÈÏÎz‰ ÏÈ·La Ì˙B‡ ‡¯a Ôk ˙�Ó ÏÚL ˙ÓÁÓ '· ÌÚË :˙e‡Èˆn‰ ·iÁÓa Ì‰a»∆ƒ¿À««¿ƒ««≈¬«∆«¿»≈»»»ƒ¿ƒ««¿ƒ«∆
·iÁÓ ‡e‰ ‡˜Èc ‰zÚ ‰f‰ ˙ÈÏÎz‰ ‰NÚ� ¯·kL ÔÂÈk ‰zÚÂ 'eÎÂ B�Bˆ¯ eNÚÈ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¬¿¿¿«»≈»∆¿»«¬∆««¿ƒ«∆«»«¿»¿À»
ÈËewl‰ ˙Óc˜‰a Ï"Ê ˙"�¯‰BÓ È¯·„a ÔiÚÂ .Ì‚È‰�‰Ïe Ì˙BÈÁ‰Ïe Ì˙e‡ÈˆÓa ÌÓi˜Ï ÏBÎÈ·k«¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¬»¿«¿ƒ»¿«≈¿ƒ¿≈¬«««¿«¿»««ƒ≈
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וכּו'. וכּו' ּבאמת ּבּטּול לבחינת ׁשּיזּכה עד הּכל ויבּטל הּזה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהעֹולם
ּבֹו ּדהינּו ּבׁשרׁשֹו נפׁשֹו נכלל ואזי ּבאמת לבּטּול ּכׁשּזֹוכה ְְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָואזי

ּכ נכלל אזי הּמציאּות מחּיב ׁשהּוא נפׁשֹויתּברְך עם העֹולם ל ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
נעׂשה ואזי ּכּנ"ל. ּבֹו ּתלּוי הּכל ּכי הּמציאּות מחּיב ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָֹֻּבׁשרׁשֹו

ּכּנ"ל: הּמציאּות מחּיב ּבבחינת ידֹו על העֹולם ְְְִִִַַַַַַָָָָֻּכל

יב
והּמהּלְךאחר ּבּלילה 'הּנעֹור הּמׁשנה ּפרּוׁש זה לֹו: ואמר ענה ּכְך ַ ַ ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

הּזה) העֹולם עסקי (מּכל לּבֹו ּומפּנה יחידי לבּטלהּבּדרְך ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ונעׂשה ׁשּנתהּוה ּבנפׁשֹו' מתחּיב זה הרי הּנ"ל), להּבּטּול ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ(לזּכֹות
ּומעצם ּבנפׁשֹו. הּתלּויים העֹולמֹות ּכל עם הּמציאּות ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֻמחּיב
נתּבּטל האּלה הּנעימים ּבדבריו ז"ל מֹוהרנ"ת הרּגׁשת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמתיקּות

ּבעצמֹו זה מחמת אהּה!(È·)מּגׁשמּיּותֹו וּיאמר ּבקֹולֹו וּיזעק , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
הם מה אהּה! ואצעק ּוברחֹובֹות ּבּׁשוקים נא ארּוצה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ(ּגיוואלד)
מּגדר יצא ׁשּמּמׁש עד לבבֹו ּתבערת ּומּגדל לנפׁשם!. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹחֹוׁשבים
ז"ל אדמֹו"ר אֹותֹו חטף ּומּיד ּכּנ"ל. ולצעק לרּוץ ּבאמת רצה ְְְֱֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאנֹוׁשי
וועסט ּדי (ׁשטיא! ּכלל ּתפעל לא ּכי עמד! לֹו ואמר וענה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹּבבגדֹו

ּפֹועלין): ְְִִניׁשט

(·È)ÏÚ ,‰ÊÏ Ì„wÓ BÏ ‰È‰L ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ÌˆÚnL ÈzÚc ˙ei�ÚÏ ‰‡¯� ¯wÚ‰Â¿»ƒ»ƒ¿∆«¬ƒ«¿ƒ∆≈…∆»ƒ¿»»ƒ¿«»∆»»ƒ…∆»∆«
ÂÈÏÚ CÈLÓ‰ BÓˆÚa ‰f‰ ¯Ó‡n‰aL B¯·c ÏB˜a ¯"BÓ„‡ ÂÈÏÚ CÈLÓ‰Â ¯È‡‰ ‰Ê È„È¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿ƒ»»«¿¿¿»∆¿««¬»«∆¿«¿ƒ¿ƒ»»
˙B�a¯w‰ ˙L¯t ÔÈ�ÚÏ ˙Ó‡ È¯ÙÒa Ô·enÎÂ .C¯a˙È B˙e„Á‡a ˙eiÏÏk‰Â ˙eÏha˙‰‰«ƒ¿«¿¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿≈¡∆¿ƒ¿«»»««»¿»
,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ‰È‰L ÏÚÙa ‰NÚn‰ È„È ÏÚ ‰e‰˙pL ÌÈ�ewz‰ ÏkL ,˙¯Ëw‰Â¿«¿…∆∆»«ƒƒ∆ƒ¿«»«¿≈««¬∆¿…«∆»»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»
ee‰˙pL ÌÈ�ewz‰ Ïk ‰Ê ÔÈ�Úa ÔÎÂ .„·Ï ¯eac‰Â ‰¯ÈÓ‡‰ È„È ÏÚ ÂLÎÚ ÌÈÎLÓ�Â ÌÈe‰˙�ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿»«¿≈»¬ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»∆»«ƒƒ∆ƒ¿«
ÈÏÙÎa Ï"p‰ ÏÎk Ìi˜Â ‰NÚ BÓˆÚa ‡e‰ ¯L‡) Ï"Ê ¯"BÓ„‡ ÏL Ìeiw‰Â ‰NÚn‰ È„È ÏÚ«¿≈««¬∆¿«ƒ∆«¿«¬∆¿«¿»»¿ƒ≈¿»««¿ƒ¿≈

‰Â ˙eÏha˙‰Ï ‰ÎfL „Ú ÊÚ ¯˙ÈÂ ˙‡N ¯˙Èa .ÌÈÏÙk˙ÈÏÎ˙a C¯a˙È B„eÁÈa ˙e˜·c ƒ¿«ƒ¿∆∆¿≈¿∆∆…«∆»»¿ƒ¿«¿¿«¿≈¿ƒƒ¿»«¿«¿ƒ
B˙¯ÈÓ‡ È„È ÏÚ Ï"Ê ˙"�¯‰BÓ ÏÚ ÂLÎÚ Ì˙B‡ CÈLÓ‰ (ÂÈ¯Á‡ ˙eÓÏL ÔÈ‡L ˙eÓÏM‰«¿≈∆≈¿≈«¬»ƒ¿ƒ»«¿»«¬««««¿≈¬ƒ»

.˙‡f‰ B˙eiÓLbÓ ˙eÏha˙‰‰Ï B˙B‡ ‡È·‰L „Ú ,„·Ï ‰f‰ ˙elb˙‰‰ ÏL B¯ea„Â¿ƒ∆«ƒ¿««∆¿««∆≈ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ«…
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יג
לבארּדיטׁשֹובאחר לביתֹו ונסע ז"ל, מאדמֹו"ר רׁשּות קּבל ּכְך ַ ַ ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָ

לבבֹו מרירּות מרב ּבחּייו נקטה ונפׁשֹו הּס חֹורה. קנּית ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹעבּור
מּׁשם ּבׁשּובֹו מּיד ּכן על יתּברְך. מעבֹודתֹו קצת עצמֹו ׁשּמבּטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעל
לזּוגתֹו ּולהֹודיע לפרׁש הסּפיק ׁשּלא עד לנעמרֹוב, הּס חֹורה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹעם
לעבֹודתֹו לׁשּוב הּמדרׁש להּבית ּבמרּוצה הלְך ומין מין מּכל ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּמּקח
לא ּומּימיה ז"ל צבי ּדוד רּבי ּדין ּבית אב ּבת היתה והיא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיתּברְך.
מרׁשימת לידע ׁשּכן ּומּכל הּיֹום, ּכל ּבחנּות ליׁשב אפּלּו ּכלל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָנּסתה
ּבאפׁשרּותּה. היה לא ּבוּדאי – הּס חֹורה מּקח ּפרטי ּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּצעטליְך
מדרׁש הּבית אל אליו לרּוץ הכרחה קֹונה, איזה אצלּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּוכׁשּנכנס
עצה אינֹו זה ׁשּגם ּביתֹו ּבני ּכל ׁשראּו עד הּמּקח. על מאּתֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלׁשאל
קנּית ּגם ׁשּיהיה ּכְך אחר והׁשּתּדלּו זה על ּגם לֹו ּומחלּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָטֹובה,
טרּדת ּכל עצמּה על קּבלה וזּוגתֹו אחר. איׁש ידי על ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּסחֹורה

ערב: ועד מּבקר ְֲִֶֶֶַַֹהחנּות

יד
ּכיּוברבֹות ׁשּלֹו, מהּמעֹות הרּבה אצלֹו נתמעט והּימים העּתים ִ ְ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשלחנֹו על נּזֹון היה ּכבר וגם מאד, מעט היה החנּות ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֻֻרוח
העׁשירים, ּכדרְך להתנהג הרּגלה ּכבר וזּוגתֹו הּנ"ל, הּקיץ מימי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻעֹוד
נחסר זה ּכל ּומחמת וחֹותנּה, אביה ּבבית מעֹודּה ׁשראתה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּוכמֹו
להרּבֹות מחדׁש התחילה והיא ׁשּלֹו. מהּממֹון מאד הרּבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו
והּוא הּזה, העֹולם מעסקי ּכְך ּכל ערּפֹו את ׁשּפנה על ּכנגּדֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדבריה
ּבא אחת ּפעם ּכּנ"ל. מּדבריה אזנֹו לאטם מחדׁש התחיל זה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּכנגד
ׁשּנחלׁש עד ּבדבריה עליו והעּתירה הערב, סעּדת קדם ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלביתֹו
חּיבת היא ׁשּכבר ּדחקּה מעצם לֹו לסּפר הרּבתה ּכי מאד, ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדעּתֹו
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מאד מעט החנּות רוח ּכי הּבית צרכי ּבעד לאחרים ממֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻקצת
ּבכבד ונכנס מּדבריה מאד ׁשּנתמרמר עד ּכּנ"ל, מרּבה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻוההֹוצאה
קדם הלא עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ואמר וענה ׁשם. וּיׁשב אחר לחדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹראׁש

ל הּדבר מכרח ּבאמת ּכׁשר איׁש לעתׁשּנעׂשין הרּבה, התמהמּה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּפרנסה לי ּתן "והיהעּתה ּׁשּכתּוב מה אצלֹו נתקּים ׁשאז וסּפר . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

האּלה, הּדברים את ּדּבר טרם עֹוד ּכי אענה" ואני יקראּו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָטרם
להתּפרנס מקֹום לֹו והזמין למּכתֹו רפּואה יתּברְך הּׁשם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָהקּדים
אׁשר החנּות ׁשּתפי עם אביו נתועד זאת ּבׁשעה ּכי עסק. ׁשּום ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבלי
והרּבּו ז"ל. מֹוהרנ"ת על מאד רחמיהם נכמרּו ה' ּובחמלת ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַֹלֹו
והּוא ּכזה. ונחמד יקר מּבן ערּפֹו את ׁשּפנה על אביו את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָלהֹוכיח
על החזקּתיו ּכבר הלא לעׂשֹות? ּלי מה ואמר עצמֹו את ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּתרץ
ּומה ּכְך! אחר ּגם ּבמעֹותי קצת לֹו עזרּתי ּוכבר ׁשנים. ּכּמה ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָֻׁשלחני
הּמּטלים קטּנים ּבנים עֹוד לי יׁש אׁשר אחרי יֹותר, לֹו אעׂשה ְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻאפֹוא
ׁשּיּקח עצה הּׁשּתפים לֹו ונתנּו האּלה. ּבּדברים ּכּיֹוצא ועֹוד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻעלי,
אֹותּה ויאמיד ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשל ׁשּבחנּות הּס חֹורה ׁשארית ּכל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאת
המׁשּתפת ּבחנּות אׁשר סחֹורֹותיהם ּבתֹוְך אֹותּה ויׁשּתף ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבׁשויּה,
מה חּוץ מּמעֹותיו הרוח חלק ּׁשּיעלה ּומּמה ּבאדעס, להם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיה
לקרא אביו ׁשלח ּומּיד ּלהתּפרנס. מּמה לֹו יהיה נגּדֹו קצת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּׁשּיוּתר
אחר עד ׁשנים איזה הּדבר ונׁשּתהה עׂשה. וכן מּזה. להֹודיעֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלֹו

ּבכבֹוד: מּזה ׁשהתּפרנס ז"ל אדמֹו"ר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָהסּתּלקּות

טו
הּגיעואחר ּומּמילא מאד, להתּדלּדל אביו ּגם התחיל ׁשנים איזה ְ ַ ַ ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

נצרְך לא זאת ּכל ועם ז"ל, למֹוהרנ"ת ּגדֹול הּזק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּזה
ׁשּירד עד ז"ל אדמֹו"ר הסּתּלקּות אחר ׁשנים ׁשמֹונה עד ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָלּברּיֹות
אצלֹו ׁשּנׁשארּו היקרים הּכלים ּכל ּגם ׁשּמכר עד לגמרי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמּנכסיו
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עץ ׁשל ּבכף לאכל ׁשהתחיל הראׁשֹון ׁשּפעם ואמר עׁשרֹו. ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמימי
ּובין ּבאכילתֹו. טעם ׁשּום הרּגיׁש ׁשּלא ׁשבּועֹות ּכּמה ועברּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹחלפּו
ועסק ּותפּלה, ּבתֹורה ולילה יֹומם עסק ּבעׁשירּותֹו ּבין ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָּבענּיּותֹו

ה ּפקדּבׂשיחֹותיו ּכאׁשר ה' לעבֹודת אחרים ּגם לעֹורר ּקדֹוׁשֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָ
ז"ל. אדמֹו"ר ְַַָָעליו

טז
ּכמֹווכל מאד, ּגדֹול ּובמהירּות ּבזריזּות היּו מעׂשיו וכל הנהגֹותיו ְ ָ ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ

ּבגדיו את ולבׁש ּופׁשט הלְך ּבקר ּבכל לּמקוה. ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהליכתֹו
אדם ׁשּום ּבאפׁשרּות היה לא ׁשּכמעט עד הּמהירּות, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבתכלית
ידֹו מּתחת ּפֹורחת הּקלמֹוס היה ּכתיבתֹו ּבעת וכן עּמֹו. ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻלהׁשּתּוֹות
ּבמהירּות היּו ּכּלם מעׂשיו ׁשאר וכן רֹואיו. ּכל ּבעיני לפלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשהיה
ּגדל על אחת ּפעם התּפּלא ז"ל אדמֹו"ר (וגם מאד. עד ונפלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָֹֹּגדֹול
ועּין נאמן. רֹועה זה ידי על להיֹות יזּכה ׁשּבוּדאי ואמר ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָזריזּותֹו

הּתֹורה על לחכמה" ס"ג["ּפרּפראֹות סימן א' ּכּונת]חלק סֹוד ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשעֹותהּמילה) הּמֹורה את ּתמיד אחז וגם עינֹו,]הּׁשעֹון[. לנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבעת ּגם ּכי ׁשמירה. מיני ּבכל ּורגעיו ׁשעֹותיו ּכל את ׁשֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָוהיה
להּׁשם ולצעק ּולהתּפּלל ללמד הרּבה העגלה על ויׁשיבתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹנסיעתֹו
ּדעּתֹו את ּבלּבל לא ּבעֹולם ּדבר וׁשּום מּמׁש, הּנפׁש ּבכלֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיתּברְך
המֹון יקצרּו ּבׁשבחיו ּולהרּבֹות ּכרגע. אפּלּו מעבֹודתֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָלבּטלֹו
מעֹודֹו הּכירּוהּו אׁשר ּומּכיריו יֹודעיו לכל נֹודע היה וכאׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָיריעֹות.
לבבֹו נבער זצ"ל לאדמֹו"ר התקרבּותֹו ׁשּמּיֹום הסּתּלקּותֹו, יֹום ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָעד
נפסק לא הּמות יֹום וזכרֹון לׁשער, אין אׁשר ּומפלג עצּום ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבתבערת
העמיק אׁשר רעיֹוניו עמקּות ּוכפי קּלה. ּכׁשעה אפּלּו ְְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָמּמחׁשבּתֹו
יחׁשבּו ׁשּכאין העֹולם, ּבזה האדם חּיי ׁשל הּזמן ּפריחת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבמהירּות
מסּכן הּזה הּזמן ּפריחת ּבמהירת הלא וגם הּנצחי, העֹולם חּיי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻנגד
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ּבהבלי העֹוסקים ּכל ּבעיניו נחׁשב היה ורגע, רגע ּבכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהאדם
ּבזה ׁשּנתּגּדל והּכבֹוד העׁשר ּכל ואת מּמׁש. ּכמׁשּגע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהעֹולם
ּבזיֹונֹות מיני ּכל עצמֹו על וקּבל וׁשּקץ, וגעל מאס ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּנעּוריו,
לצעק והרּבה מׁשּפחּתֹו. וכל ואׁשּתֹו אביו רדפּוהּו אׁשר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָֹּורדיפֹות
לבבֹו ּתעלּומת ּבכל ּכרצֹונֹו להיֹות ׁשּיזּכה יתּברְך מהּׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּולבּקׁש
מפלגת למעלה הּוא ּגם זכה אׁשר עד ׁשּבּלב, הּפנימית הּנקּדה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻעד

ה והאׁש מאד עד ּודבריוועצּומה ז"ל אדמֹו"ר רֹוממּות ׁשל ּקדֹוׁשה ְְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹ
עליו הרעיׁש לחּנם ולא מּמׁש. אׁש ּכלּבת ּבלבבֹו ּבערה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹהּנֹוראים
ּבתׁשּובה יׂשראל ּכל מׁשיב היה הּוא ּגם ּכי ּומלֹואּה, ארץ ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּׂשטן

הּנֹוראים: ּומּדּבּוריו מאּתֹו נתרחקים היּו לא ְֲִִִִִִִֵַַָָָֹאם

יז
אדמּו"ר: אנׁשי מּׁשאר סּפּורים קצת ּגם להעּתיק הנני ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָועּתה

הרּבהר' כן ּפי על ואף ּומּתן, ּבמּׂשא עֹוסק איׁש היה ז"ל ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָׁשמעֹון
מאד הרּבה הּוא וגם יתּברְך. ּבעבֹודתֹו לעסק זה ּבתֹוְך ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָֹֹֹמאד
ּבּיֹום לפעמים הּׂשדה, ּפני על קֹונֹו לבין ּבינֹו וׂשיחה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבהתּבֹודדּות
ּבאיזה ּדירתֹו וקבע נתיּׁשב אחת ּופעם ּבּלילה. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָולפעמים
ּבכל לילְך ּבנקל לֹו ׁשּיהיה ּכדי לעיר סמּוכה ׁשהיתה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָקרעטׁשמי
יׂשראל לארץ ּבבֹואֹו וגם ׂשיחתֹו. ׁשם ּולפרׁש להתּבֹודד להּיער ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעת
ׁשאין ּבמקֹום לּׂשדה, הּסמּוְך העיר ּבקצה מקֹום איזה ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבחר
יתּברְך, ּבעבֹודתֹו לעסק הרּבה וׁשם ּכְך, ּכל מצּויים אדם ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹּבני

ז"ל: ּפטירתֹו עת עד ולילה יֹומם והתּבֹודדּות ּבתפּלה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּובפרט

יח
מֹוהרנ"תּגם עם ּביחד נסע אחת ּופעם ּבּתֹורה. לחּדׁש עֹוסק היה ַ ְְֲִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ

מֹוהרנ"ת ּבעיני מאד והיטיבּו ׁשּלֹו, הּכתבים אצלֹו אז וראה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹז"ל
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להעּתיקם ּכדי לֹו להחזירם עֹוד רצה ולא ּבידֹו, ּולקחם ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹז"ל
רק ּדבר ענהּו ולא ּכמחריׁש ׁשמעֹון ר' עצמֹו ועׂשה ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָֹּולהדּפיסם.
ּפקיחא ּבעינא ּפעם ּבכל הּביט ואז מלֹון. לבית ּבאם עד ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהמּתין
מאּתֹו ּפתאם אֹותם וחטף ז"ל, מֹוהרנ"ת מהם ּדעּתֹו ׁשהּס יח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד

ונׂשרפּו: הּתּנּור לתֹוְך ְְְְְִַַָָּוזרקם

יט
ימיו.ר' ּכל ּומּתן ּבמּׂשא עֹוסק איׁש היה הּוא ּגם ז"ל מּטׁשערין ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּדב

ירויח אׁשר מּכל חמׁש להפריׁש עליו ּפקד ז"ל ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹואדמֹו"ר
ואמר ענה ּפטירתֹו וקדם ימיו. ּכל וקּים עׂשה וכן לענּיים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹּולחּלקם
ּדין ּבית ּדעם פאר אפּלּו ניט מֹורא קיין איְך האּב חמׁש מיין ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמיט

קּומען ארֹויס נאְך מיר וועט סע מעלה אינּני[ׁשל ׁשּלי החמׁש עם ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
לי (יעזר) יצא עֹוד זה מעלה ׁשל ּדין מהּבית אפּלּו והּוא]ירא . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ידֹו ועל ז"ל, מֹוהרנ"ת קדם רּבֹות ׁשנים עֹוד ז"ל לאדמֹו"ר ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנתקרב
מּדאׁשיב: ז"ל איזיק ׁשמּואל ורּבי יּודיל רּבי ּגם ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָנתקרבּו

כ
ּבעירּומעׂשה חֹותנֹו ׁשלחן על יׁשב נעּוריו ּבימי ּכי היה, ּכְך ׁשהיה ַ ֲ ֶ ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשמּואל ורּבי יּודיל רּבי עם אהבה קנה וׁשם ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּדאׁשיב,
ׁשלחן על זּוגתֹו עם לׁשּוב ׁשהצרְך העת הּגיע ּכְך אחר הּנ"ל. ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֻֻאיזיק
יּודיל רּבי אֹותֹו והזהיר למעדוודּובקא. הּס מּוְך ּבכפר ׁשּיׁשב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאביו
יּודיל רּבי עם אהבתֹו ּגדל ּומחמת ז"ל. לאדמֹו"ר ׁשם ילְך לבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹז"ל
ּבעת ז"ל מאדמֹו"ר זה מחמת ונתרחק ּבלּבֹו הּדברים נכנסּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכּנ"ל

לׁשם: ְָֹּבאֹו
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כא
עליוויהי ׁשהתּגּבר אחת ּפעם איתרמי הּימים, ׁשם לֹו ארכּו ּכאׁשר ַ ְ ִ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

אז ׁשעברּו יּסּורים מאיזה ּגדֹול וצער ׁשחרה מרה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמאד
וכּו'(È‚)עליו ּומצאּוָך לָך "ּבּצר ׁשּכתּוב מקרא אצלֹו אז ונתקּים , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אמּתתֹו את והּכיר ז"ל, לאדמֹו"ר נכנס זה ידי על ּכי וכּו'". ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָוׁשבּת
ּבעבֹודתֹו לעסק התחיל והלאה ּומאז הּנֹוראים. ּדבריו ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹואמּתת
נפלא ּבצמצּום וגם ונפלאה, ּגדֹולה ּוביראה ּבהתעֹוררּות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָיתּברְך
להּׁשמר ׁשּצריְך נפׁשֹו ּבמהּות ידע אׁשר ּכפי ז"ל, ּפקּדתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכפי
ּדּבּורים ּכּמה ּבזה ויׁש הּנר. ּכּבּוי לגמרי יגרם לבל אֹור מרּבּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּביֹותר

להאריְך רֹוצה ׁשּנצרְך(È„)ואיני יתּברְך הּׁשם סּבב זמן איזה ואחר . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
אדמֹו"ר את וׁשאל זּוגתֹו, עם בדאׁשיב חֹותנֹו לבית לנסע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשנית
ויׁשמע יאבה לבל אֹותֹו והזהיר יּודיל. רּבי עם מעּתה להתנהג ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאיְך

זה: מחמת וׁשלֹום חס עליו יקּפיד אם ּכלל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָאליו

:˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒ

היהר' הּנ"ל להקיץּדב לנכרי מצּוה והיה ּבחצֹות לקּום רֹוצה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
זאת ּכי וראה יׁשן. היה ׁשּוב לֹו והלְך הּנכרי ּוכׁשהקיצֹו ְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָֹאֹותֹו,
עד מּמּנּו ילְך ׁשּלא להּנכרי וצּוה ּבדעּתֹו נתיּׁשב ּכן על עצה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינֹו
זה ּומחמת עׂשה. וכן ּבמלּבּוׁשֹו, עצמֹו את וילּבׁש מּמּטתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיקּום
מּמׁש ּגדֹולים יּס ּורים לֹו והיה ראׁש ּכאב לֹו והיה קצת ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹנתּבלּבל
זצ"ל לאדמֹו"ר ּכׁשּנתקרב ּכְך ואחר מּדעּתֹו. יצא ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּכמעט

(‚È)˙BÁÈO‰a Ô"¯‰BÓ ÈiÁa ‡·en‰ „Á‡‰ ‡e‰Â ,ÌÈ�a ÔÈ�Úa eÈ‰ BlL ÌÈ¯eqi‰L ÈÏ ‰n„Ókƒ¿À∆ƒ∆«ƒƒ∆»¿ƒ¿»»ƒ¿»∆»«»¿«≈¬«¿«ƒ
ÌÈ�a‰ ÏÚ Bz‡Ó „Á‡ Lwa Ï‡¯NÈ ı¯‡ Ì„wL ÌL ·e˙kL ‰Ó ÔiÚ Â"Ï ˙B‡a '‰ ˙„B·Ú¬«¿«≈«∆»»∆…∆∆∆ƒ¿»≈ƒ≈∆»≈ƒ««»ƒ

.ÌL ÔiÚ 'eÎÂ¿«≈»
(„È)Ú„Bpk ‰f‰ ˜ÏÁaL ÌÈ¯etq‰ ¯‡La Ìb ÌÈ¯·c ‰a¯‰ Èz‚lc ¯evw‰ ˙·‰‡Ó Èkƒ≈«¬««ƒƒ«¿ƒ«¿≈¿»ƒ«ƒ¿»«ƒƒ∆«≈∆«∆«»

.Ì‰a È˜a‰Ï¿«»ƒ»∆
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מּמעּוט ׁשּנתּבלּבל על עליו לברכה זכרֹונֹו רּבנּו לפני אּמֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהתנּצלה
צייט ּדי היט נאר עס אּון ׁשלאף זצ"ל: רּבנּו לֹו ואמר ּתיׁשן[הּׁשנה, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

הּזמן את ּתׁשמר רק אלי]ותאכל הּפעם עֹוד ּתבא זמן ּולאחר , ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַַָֹֹֹ
ּבכל ׁשּיקּום אז לֹו ואמר היה). (וכן להתנהג איְך מּמּני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָותׁשאל
ּדריי זיין וועט חצֹות דיין הּלׁשֹון: ּבזה לֹו ואמר ׁשלׁש, ּבׁשעה ְְְְְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָָֹלילה

ׁשלׁש[אּזייגער ּבׁשעה יהיה ׁשלָך חצֹות אנׁשי]זמן והיּו הוה, וכן , ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשעה היא אז הֹולְך ּבער ּכׁשר' יֹודעים נעֹורים ׁשהיּו הּמדרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבית

ָֹׁשלׁש).

יתּברְך(רּבנּו מהּׁשם ּכְך ּכל ירא ׁשהּוא עליו אמר לברכה זכרֹונֹו ַ ֵ ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשמייסין צּו הרּוסיׁשען אצל ׁשּמּניחים ׁשּמניחים[ּכמֹו ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

להלקֹות הרּוסים ז"ל]אצל ּדב אברהם ר' הרב את לקח ּדב ר' וזה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חינקס מׁשה ּבת את ׁשּגרׁש אחר לחתן לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹנכד
אחר ּברסלבר מׁשה ורּבי נדן; ּכסף רּוּבל אלפים עׂשרת לֹו ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹונתן
לדּבר ּדב אברהם לרּבי לילְך רגיל היה ז"ל מֹוהרנ"ת ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹהסּתּלקּות
ר' לֹו אמר לילְך, ורצה מצאֹו, ולא ּבא אחת ּופעם ז"ל. ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹמּמֹוהרנ"ת
זכרֹונֹו רּבנּו מּתלמידי אּתם לֹו: ואמר ענה אּתי, ּתדּבר הּנ"ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבער
ּתאמין הּנ"ל ּבער רּבי לֹו אמר אּתכם, לדּבר יֹודע אני וכי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלברכה

ע ז"ל מרּבנּו יֹודעים ׁשאּתם מּמהלי יֹותר ז"ל, מֹוהרנ"ת ידי ל ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַ
ּבעצמֹו). זצ"ל רּבנּו ידי על ז"ל מרּבנּו יֹודעים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַּׁשאנחנּו

כב
נתקרבויהי ׁשּכבר יּודיל לרּבי ּומּיד ּתיכף ונתוּדע לׁשם ּבא ּכאׁשר ַ ְ ִ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יּודיל רּבי ׁשל לבבֹו ׁשּגם ּומחמת ז"ל, לאדמֹו"ר ׁשם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָּבהיֹותֹו
זה, ּבעבּור וׁשלֹום חס עליו הקּפיד לא האמת אל מאד נכסף ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹז"ל
ראה לא ׁשּמּקדם ּותפּלה ּבתֹורה התחּדׁשּותֹו רב את וראה הּביט ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּכי
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איזה לֹו ׁשּיסּפר מאּתֹו ּובּקׁש הלְך אּדרּבא ּכן על ּכזאת. ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמאּתֹו
וחברֹו הּוא ּגם מאד ׁשּנתלהב עד עׂשה וכן ז"ל. מאדמֹו"ר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹסּפּורים
להם היה ׁשּלא ּפי על ואף ז"ל לאדמֹו"ר לנסע איזיק ׁשמּואל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹרּבי
מעדוועדּובקא עד מּדאׁשיב ּכי ּכזֹו, רּבה לנסיעה הֹוצאֹות ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָעל

(ווערסט) מיל מאתים לזהּבערְך וכסּפם התעֹוררּותם מּגדל אבל , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבעיר עברם מּדי הּלּוכם ּבדרְך וגם רגלי. לׁשם לילְך אצלם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנסּכם
התעֹוררּות ׁשם ּגם עׂשּו ז"ל, הּמּגיד ׁשל מדרׁש ּבהּבית ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָטירהאוויצע

ז"ל: לאדמֹו"ר ּולהתקרב לנסע אנׁשים ּכּמה אצל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּגדֹול

כג
היהוהּנה וגם עירֹו, אנׁשי ּבין קצת חׁשּוב איׁש היה ז"ל יּודיל רּבי ְ ִ ֵ ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ

חתן היה ּכי הּמעּתיק: (אמר ז"ל, האר"י ּבכתבי ידיעה ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָלֹו
חֹותנֹו עּמֹו ולמד זצ"ל מּס טרעסטיניץ ליּב רּבי הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּצּדיק

ז"ל) האר"י ּבלׁשֹוןקּבלת עּמֹו לדּבר התחיל ז"ל לאדמֹו"ר ּובבֹואֹו . ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָ
וענה יתּברְך. הּבֹורא לעבֹודת ּדרְך רּבנּו יֹורנּו לֹו ואמר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגדֹולֹות
(ּכּמּובא ּדרכיָך"?! ּבארץ "לדעת ּתמיּה ּבלׁשֹון לֹו ואמר ז"ל ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאדמֹו"ר
ז"ל אדמֹו"ר עליו הּפיל ואז ׁשם) עּין רצ"ב ּבאֹות הר"נ ְְְְִִִֵַַַַָָָָָּבׂשיחֹות
ּגדֹולה, ּבבהלה אחֹור ׁשּנסֹוג עד מאד עד ועצּום ּגדֹול ּופחד ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאימה
ז"ל אדמֹו"ר והתחיל אליו, מּגׁשת ונתירא הּפתח אצל עֹומד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָונׁשאר
מה לֹו ואמר קצת הּפחד מעליו והקל ׂשֹוחקֹות, ּפנים לֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָלהראֹות
מּמָך ּביֹותר חכם אני רק ּכמֹותָך אדם אני הלא מּמּני מתירא ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאּתה
עד הּנעימים ּבדּבּוריו אֹותֹו והמׁשיְך ּדיר פּון קלּוגער ּבין איְך ְְְְְִִִִִִִִֶַַָָנאר
ונסֹוג ׁשחזר עד ּופחד אימה ׁשנית עליו והּפיל אליו נסמְך ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשחזר

ע הּפעםאחֹור עֹוד ז"ל אדמֹו"ר התחיל וׁשּוב ּכּנ"ל. הּבית ּפתח ד ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָ
לֹו ואמר והאימה, הּפחד מעליו להסיר ׂשֹוחקֹות ּפנים לֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָלהראֹות
חכם אני רק ּכמֹותָך אדם אני הלא מּמּני מתירא אּתה מה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשנית,
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והּפיל חזר ּכְך ואחר ּכּנ"ל, ׁשנית אֹותֹו ׁשהמׁשיְך עד מּמָך, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּביֹותר
עליו ׁשּצּוה עד ּפעמים איזה היה וכן ּכּנ"ל וכּו' ּופחד אימה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָעליו

עליו ּׁשעבר מה ּכל לפניו ׁשּיתוּדה ז"ל והלאה(ÂË)אדמֹו"ר ּומאז , ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
והרּבּו ז"ל, לאדמֹו"ר הּנ"ל איזיק ׁשמּואל ורּבי הּוא מאד ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַֹנתקּׁשרּו
ּובתפּלה ּבתֹורה יתּברְך ּבעבֹודתֹו לעסק יֹום אל מּיֹום ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹֹמאד
עת עד מאד ועצּום רב ּבהתעֹוררּות טֹובים ּומעׂשים ְְְְְְֲִִִֵַַַָָֹּותׁשּובה
ונעׂשּו ּדאֹוריתא חּדּוׁשין ּבּתֹורה לחּדׁש מאד והרּבּו ז"ל. ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹּפטירתם

מאד. ּגדֹולים ְְִִִַֹצּדיקים
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אחרׁשמעּתי ּבא ז"ל מּס טרעסטינעץ ליּב רּבי ׁשהּצּדיק ָ ַ ְ ִ ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
את ׁשּיקרב אֹותֹו ּובּקׁש זצ"ל לאדמֹו"ר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָהסּתּלקּותֹו

זצ"ל) לאדמֹו"ר ּבניו ּכל ּכמעט ׁשּנתקרבּו הוה וכן :ּבניו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
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ּבמעדוודּובקאּבעת זצ"ל לאדמֹו"ר הּנ"ל ז"ל יּודיל הרּבי ׁשּנתקרב ְ ֵ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
לֹו ואמר מֹופת, איזה מּמּנּו ׁשּיראה זצ"ל אדמֹו"ר את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבּקׁש
והמּתין. עׂשה וכן ּתראה, ואז ׁשּבת אחר עד ּפה המּתן ז"ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹרּבנּו
אחד איׁש יֹוׁשב הּס מּוְך אחד ׁשּבכפר לֹו סּפר זצ"ל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואדמֹו"ר
אלי ּפעמים ּכּמה ונסע מּבנים חׂשּוְך היה והּוא אלי קצת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשּמקרב
ואנכי ּבבנים, נפקד ׁשּיהיה עבּורֹו רחמים לעֹורר אֹותי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָֹוהפציר
חצי ׁשּבכל עּמֹו התניתי אְך ּבן, לֹו יּולד הּׁשם ׁשּבעזר לֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהבטחּתי
זכר. ּבבן נפקד הּנ"ל והאיׁש הוה, וכן אחד. רענדיל לי יּתן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשנה

ּתנא מקּים היה עּתה ועּתהועד הרענדיל, לי נתן ׁשנה חצי ּובכל ֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הרענדיל. לי להביא הּנ"ל האיׁש צריְך ׁשּבת ׁשאחר ׁשליׁשי ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּביֹום

(ÂË)ÌÈ�ewz „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ô˙B� ‰È‰Â ,ÂÈ·¯˜Ó ÈL�‡ Ïk ÏÚ ˙‡Ê ‰eˆÓ ‰È‰ ¯L‡k«¬∆»»¿«∆…«»«¿≈¿…»»¿»»≈¿»∆»¿∆»ƒƒ
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לי מּלתת ויחּדל ׂשפתיו, מֹוצא יׁשמר לא ׁשעּתה אני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹויֹודע
מֹופת זהּו ּכי ּבאמרֹו לי יּתן ׁשּלא אֹותֹו מפציר ּגיסֹו ּכי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהרענדיל
ׁשּתּפקד עבּורָך ּפדיֹונֹות להם נתּתי אני ּגם ּכי הּדֹור, צּדיקי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשאר
ונסּכם לדבריו, ׁשּׁשמע עד ּכְך ּכל לבבֹו על ּגיסֹו ודּבר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבבנים,
ׁשהּוא הרענדיל ּתחת ּכי ותראה הרענדיל. לי יּתן ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבדעּתֹו
ׁשּלֹו הּילד את יביא הּׁשּבת ׁשאחר ׁשליׁשי ּביֹום לכאן להביא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָצריְך
ׁשּבזה (והּנראה זצ"ל. אדמֹו"ר ּכדברי מּמׁש הוה וכן מת, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלכאן
מאּתֹו הּדינים להמּתיק ּפדיֹון זצ"ל רּבנּו עֹוׂשה היה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרענדיל
ּגברּו לפדיֹון הרענדיל מּלתת ּוכׁשחדל אצלֹו, הּילד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיתקּים
זצ"ל אדמֹו"ר לדברי ׁשֹומע היה ואם הּילד, ׁשּמת עד עליו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדינים

חי) הּילד :היה ֶֶַַָָ

אנׁשיועֹוד איזֹו עם ז"ל רּבנּו ּפלּפל אחת ּפעם מעׂשה: היה ְ ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
עם יּודיל רּבי יאמרּו ואמרּו ּבגמרא, ּפרּוׁש אֹודֹות ְְְְְְִִִֵֵַָָָֹׁשלֹומנּו
ׁשל הּפׁשט ּבענין נכֹונים ׁשּדבריהם יּודיל רּבי ואמר האמת. ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
אמּתּיים ׁשּדברי לָך אראה אם לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ואמר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּגמרא.

ׁשמיץ לָך יּתנּו זכרֹונֹו]הלקאה[ּונכֹונים רּבנּו והראה הן. ואמר , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשמיץ יּודיל לרּבי ונתנּו ּכדבריו ׁשהּפׁשט ּובׁשעת]הלקאה[לברכה . ְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ

ּכְך אחר ׁשמיץ. לֹו ׁשּנֹותנים זה על והרהר ּדעּתֹו נחלׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּׁשמיץ
וסּפר ז"ל. לרּבנּו ּתכף ונסע למאד, נחלׁשה ּבּתֹו והּנה לביתֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנסע
עׂשרים על טֹוחן ׁשהיה ּבדאנציג רחים ׁשהיה מעׂשה ז"ל רּבנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלֹו

(רּוח) טֹוב הלא ׁשם והיה אבנים ויעץוארּבע לטחן, הּניח ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹ
ויטחנּו אבנים וארּבעה מהעׂשרים אחד לֹו ׁשּיּניחּו אחד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמכּׁשף
מעׂשרים ׁשאחד ּבבּתֹו, זה לֹו ורמז יטחנּו. הּׁשאר ואז ּבחֹול, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו
היית לא ׁשאם לֹו ואמר ּתבריא. והיא ימּות אברים ראׁשי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹוארּבעה

לגמר ּבריאה נעׂשית היתה הּׁשמיץ ּבׁשעת ׁשהרהרּתמהרהר אְך י, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
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הּקטּנה ׁשאצּבע הוה וכְך ּתבריא. והיא ימּות אחד ׁשאבר ּכן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיהיה
הבריאה: והיא לגמרי מת ידּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשעל

אתנהועֹוד ההתקרבּות, ּבׁשעת לֹו אמר ז"ל ׁשרּבנּו מעׂשה, היה ְ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הּנקּיּות ּבענין ׁשּכּונתֹו לֹו והסּביר חסיד, ּתהא ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹעּמָך
התקרבּותֹו ּבׁשעת אחת ּופעם וכּו', ּובּלילקא ּבׁשחרית ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָוהּתה
וּיירא עליו, ּכֹועס ז"ל ׁשרּבנּו יּודל לרּבי לֹו אמרּו זצ"ל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָלאדמֹו"ר
והתחּזק לכנס נתיּׁשב נכנס ׁשּלא ימים ׁשלׁשה ואחר אצלֹו. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֹלכנס
האמת אל להתקרב ּכׁשרֹוצין זצ"ל רּבנּו לֹו ואמר ונכנס. עצמֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
אז אֹותם, ּומׁשּברין הּמניעֹות על ּוכׁשּמתּגּברין הּׁשקר, מתּגּבר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאז
ּדּו וויל מיר צּו מקּׁשר זיין ׁשֹוין ווׂשטּו "קׁשר", מ"ּׁשקר" ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָֻנעׂשה

לעּבין ׁשּתחיה[וועסט זמן ּכל אלי מקּׁשר כבר יּודיל]ּתהיה ורּבי . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
ּדרְך נסע הּקדֹוׁש ציּונֹו על לאּומאן מּמעדוועדּובקא נֹוסע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהיה
מסּפר והיה ּדברסלב, רב ליּב הירׁש ר' הרב אצל ׁשם והיה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּברסלב,
היה הּמעׂשה מּזה והּס ֹוף זצ"ל. לרּבנּו התקרבּותֹו ׁשנה ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלֹו

נייא ׁשּפיגעל ּדאס איז מיר ּביי יׁשן, זה אצלכם אפׁשר אצלי[מסּים: ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ראי ּכמֹו ּומבריק חדׁש :]זה ְְְִִֶַָָ

כד
אׁשרהרב הּוא זצּוק"ל מּטירהאוויצא הּמּגיד יקּותיאל רּבי הּצּדיק ָ ַ ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּתחת עצמֹו את להכניע ׁשּבדֹורֹו המפרסמים מּכל ּביֹותר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻזכה
הרּבה וגם ופחד, ּבאימה קדּׁשתֹו הדרת לפני ולעמד ז"ל, ְְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹֻאדמֹו"ר

נת חלציו ויֹוצאי מקרביו ז"ל:מאנׁשי לאדמֹו"ר ידֹו על קרבּו ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ

:˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒ

ּבכלרּבי ּומׁשלם מצּין איׁש היה הּנ"ל ז"ל הּמּגיד חתן יצחק ַ ִ ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָֻֻ
ימיו, ּכל ה' ּבעבֹודת ועסק ּבּתֹורה ּגדֹול למדן ְְֲֲַַַַַַַָָָָָָָהּמעלֹות,
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ּפטירת וקדם זצ"ל, זּוסיא ר' הרב עֹולם יסֹוד הּצּדיק ּבבית ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹונתּגּדל
לֹו והׁשיב אתקרב, צּדיק לאיזה אֹותֹו ׁשאל הּנ"ל והּטהֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּצּדיק
ׁשּיתוּדּו למקרביו ׁשּיצּוה הינּו ּדברים, ּבוּדּוי ׁשּיעסק הּצּדיק ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלזה

ּדבר, ּכל על ּתּקּונים להם ויּתן לאנׁשי[לפניו ׁשּקֹורין וׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
– וּדּוי'ניקעס" "ּדי ראׁשֹונה]הוּדּויניקים[ׁשלֹומנּו ּבפעם ּוכׁשּנסע , ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

לחים על ודמעתם יֹוצאים ׁשלֹומנּו ׁשאנׁשי וראה הּקדֹוׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלרּבנּו
ּדברים הרּבה]מהּוּדּוי עֹוד ׁשם אז והיּו הּמדרׁש, להּבית ּובא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּכּלם והסירּו לחּוץ, ׁשּיצאּו האנׁשים ּכל אל ז"ל רּבנּו ורמז ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻאנׁשים,
לצאת, ּכן ּגם הּנ"ל יצחק ר' ורצה ויצאּו. מעליהם והּתפּלין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּטּלית

הּקליאמקע את לברכה זכרֹונֹו רּבנּו הּדלת,]הּידית[ולקח את וסגר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ורּבנּו הּנ"ל. יצחק ור' זצ"ל אדמֹו"ר רק הּמדרׁש ּבבית נׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹולא
ר' על ונפל הּמדרׁש, ּבבית ואנה אנה והלְך הּלילקא את עּׁשן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָזצ"ל
מה ּכל עצמֹו את להזּכיר והתחיל ּגדֹול, ּופחד אימה הּנ"ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָיצחק
ז"ל רּבנּו אליו ונּגׁש ההּוא. הּיֹום עד קטנּותֹו מּיֹום עליו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּׁשעבר

זאג היינט הּלׁשֹון: ּבזה לֹו ּתאמר[ואמר להתוּדֹות]עּתה והתחיל , ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹ
אל נתקרב ּומאז ּׁשּדּבר, מה עּמֹו ּדּבר ז"ל ורּבנּו לּבֹו. ּכל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו
ּותפּלה, ּבתֹורה ימיו ּכל ועסק ונפלא, עצּום ּבהתקרבּות ז"ל ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָרּבנּו

מּכיריו): לכל ּכּנֹודע אלקים וירא צּדיק איׁש ְְֱִִִִִֵַַַָָָָָֹוהיה

כה
איזוהּצּדיק יצחק (ּבסּפּוררּבי מֹוהר"ן ּבחּיי מאּתֹו ׁשּמּובא ז"ל יק ְ ַ ַ ִ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

כ"ג) ּבאֹות אליו הּמתקרבים מאנׁשימעלת היה הּוא ּגם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָ
ּפעם מטּבע. חּלּוף ּבעסק ּומּתן ּבמּׂשא עֹוסק והיה ז"ל. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּמּגיד
ׁשם. עּין מֹוהר"ן ּבחּיי ׁשם ּכּמּובא וכּו' ז"ל אדמֹו"ר ראה ְְְֲֵֵַַַַַַַַָָָָָאחת
מאבי קצת ׁשמעּתי ׁשם הּמּובא ּדהוה" מה "והוה הּמּלֹות ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּופרּוׁש
לבבֹו את הלהיב ז"ל לאדמֹו"ר ּבבֹואֹו ּכי הינּו מׁשּכבֹו ּכּפרת ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָהריני
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מיחדֹות הנהגֹות עליו וצּוה מּמׁש, אׁש ּכלּבת יתּברְך הּׁשם ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֻלעבֹודת
וקׁשה ּכבדה ׁשהיתה עליו צּוה אחת והנהגה נׁשמתֹו, ׁשרׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּכפי
אחת ּתבה אפּלּו אדם ׁשּום עם ידּבר לא ּתמימה ׁשנה הינּו ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֻמּכּלם
לביתֹו, ּבבֹואֹו ּומּיד לביתֹו. נסע ּכְך ואחר ז"ל). הּמּגיד עם ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָ(זּולת
ׁשּום עם ּדּבר ולא לגמרי הּזה העֹולם מעסקי עצמֹו את ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהפריׁש
ׂשפתיו מׁשּו לא ׁשכבֹו עד ּומּקּומֹו ּכּנ"ל, עליו צּוה ּכאׁשר ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹאדם
מאד ּגדֹולֹות ּורדיפֹות מריבֹות עליו נתעֹורר ּומּיד ּותפּלה. ְְְְְְִִִִִִֵָָָָָֹמּתֹורה
ּכנגּדֹו ּולבּטא לדּבר והרּבּו ואׁשּתֹו. מחֹותנֹו ּובפרט ּביתֹו ּבני ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמּכל
ועֹוד מהּדעת יֹוצא ּבׁשם אֹותֹו וכּנּו מּמׁש, חרב ּכמדקרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבבּטּויים
ּגדל את קדׁשֹו ּברּוח הּביט ז"ל ואדמֹו"ר ּכאּלה. ּבכּנּויים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכּיֹוצא

זה מחמת מאד ונתירא הרעים מּדבריהם לבבֹו ּומּיד(ÊË)מרירּות . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּומּיד ּתכף ּבעבּורֹו ׁשיׂשּכר לֹו וצּוה מאנׁשיו, לאחד ּבזריזּות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹקרא
ּבּלילה. לׁשם והּגיע ּבמהירּות לׁשם ורץ לטירהאוויצע, ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָעגלה
יצחק רּבי ׁשל חֹותנֹו ּבית אצל העגלה עם עצמֹו את ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהעמיד
ונכנס לֹו, ׁשּיפּתחּו הּדלת על והּקיׁש ּביחד, עּמֹו ׁשּיׁשב ז"ל ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָאייזיק
לביתֹו, ּבא ז"ל אדמֹו"ר והּנה וּירא עיניו את חֹותנֹו וּיּׂשא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלׁשם.
יצחק ור' ּזה. מה ועל ּזה מה ידע לא ּכי מאד, וּיׁשּתֹומם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹוּיתּפּלא
ּבכח הּׁשנה ׁשּלפני ׁשמע קריאת אז וקרא ּבחדרֹו היה ז"ל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹאייזיק
לּכנס רצה ולא ׁשמע ז"ל ואדמֹו"ר ונפלא. עצּום ּבדבקּות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹּגדֹול
ּבאמצע ויפסיקהּו יבלּבלֹו ׁשּלא ּכדי ּבפניו ּולהתראֹות ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלחדרֹו
ּדרּכֹו על חֹותנֹו את להֹוכיח ז"ל אדמֹו"ר התחיל ּכְך ּובתֹוְך ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָקריאתֹו
ׁשאל וגם ּכּנ"ל; ּכאּלה ּביּס ּורים חתנֹו את מיּס ר ׁשהּוא על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהרע
אּתה ּובידָך ּתפּלין מּניח ּכׁשאּתה ּבּבקר הלא ז"ל אדמֹו"ר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹאֹותֹו
מחׁשה אּתה ּובפיָך ּבהמה עֹור ׁשל ּברצּועֹות עצמָך את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָמכריְך

(ÊË).‰Ê È„È ÏÚ B˙„B·ÚÓ ÏtiL B‡ ÌBÏLÂ ÒÁ ‰ÏÁ� ‰È‰È ‡lL ‡¯È˙pL Ô·en‰ ÈÙÎe¿ƒ«»∆ƒ¿»≈∆…ƒ¿∆∆¡∆«¿»∆ƒ…≈¬»«¿≈∆
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איזה לנגּדָך אז יעמד אם ּדּבּור, ׁשּום אז לדּבר רֹוצה ואינָך ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹודֹומם
עליָך אֹומר היה לא האם מעֹולם ּכזאת וׁשמע ראה ׁשּלא ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹערל
ּפיהּו אמרי ּגם הּמה ּכן מּמׁש מכּון ּכי (הינּו מּדעת. יֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻׁשאּתה
רצֹון ׁשעֹוׂשה על מהּדעת יֹוצא ׁשהּוא חתנֹו על יאמר אׁשר ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהאּלה
עבדיו ידי על יֹודיענּו אׁשר ּדרכיו ּתעלּומֹות ּכפי יתּברְך ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבֹורא
ׁשּנתחרט עד והֹוכיחֹו ּדּבר ּכאּלה ּבדברים ּכּיֹוצא ועֹוד ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנאמנים)
מהּיֹום ליּס רֹו עֹוד יֹוסיף לבל עצמֹו על וקּבל זה, על חֹותנֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַֹמאד
ׁשמע את קריאתֹו ז"ל אייזיק יצחק רּבי ׁשּגמר ואחר והלאה. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָההּוא
ׁשהחיה עד וׂשמחה ּבגילה לבבֹו מאד ונתמּלא ּבפניו נתראה ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּנ"ל

לביתֹו: וׁשב ז"ל אדמֹו"ר הׁשּכים ּובּבקר מּמׁש; ְְְְִִֵֶַַַַָָֹאֹותֹו

כו
מֹונעּומאז ּבלי ּבעבֹודתֹו ז"ל אייזיק יצחק רּבי עסק והלאה ֵ ָ ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

נתוּדע ּבּמלֹון ּבּדרְך ז"ל. לאדמֹו"ר נסע ּפסח וקדם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹוחֹולק.
ׁשּׁשמע. ּבמקֹום ז"ל אדמֹו"ר אז ׁשּׁשמע הּתֹורה ּכל ּבחלֹומֹו ְְֲֶֶַַַַַַָָָָָָלֹו
ועד מּתחּלה לפניו ויסּפרה ז"ל לאדמֹו"ר וּיבא וּיּס ע ּבּבקר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹוּיׁשּכם
ז"ל אדמֹו"ר הלְך ּומּיד מאד, ועצּומה ּגדֹולה ואימה ּבחרדה ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֹסֹוף
ּכְך ואחר חלׁשּות ונׁשאר נתעּלף ּגּופֹו רעדת מּגדל והּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמאּתֹו
ערׂש על מּטל אייזיק יצחק רּבי (ּוכׁשהיה ׁשם: ּכּמּובא נפטר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּבסמּוְך

ל ׁשּמׁשּתיּדוי, הּיֹום ואמר, לאכל, לֹו ונתן רטב מעט ז"ל רּבנּו קח ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ז"ל אייזיק יצחק רּבי ׁשל ּפטירתֹו ואחר אמּתי. חכם ּתלמיד ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָאת
ּבנים היׁש וׁשאל טירהוויצע ּדרְך נסע ז"ל ׁשרּבנּו נזּדּמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּנ"ל,
איהם צּו קּומט ווי הּלׁשֹון: ּבזה ואמר הן, לֹו והׁשיבּו צּדיק? ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלאֹותֹו

ּבנים[קינדער אליו ׁשּיְך ּדברי]איְך להבין יּוכל ּומי ּבניו. ּגם ּומתּו , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
החּיים יׂשראל נׁשמֹות ּכל עם ׁשעסק ועסקיו זצ"ל ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָאדמֹו"ר

ז"ל): מּטעּפליק זעליג ר' ּבן אלּתר (המ' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַוהּמתים).
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כז
היהר' ז"ל לאדמֹו"ר התקרבּותֹו קדם מּטעּפליק ז"ל יהּודה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹיצחק

ּפדיֹונֹות לֹו נֹותנים היּו רּבֹות מעירֹות אנׁשים וכּמה ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֻמפרסם
מעל והרחיק עזב ז"ל, אדמֹו"ר ׁשל אמּתתֹו ּכׁשהּכיר ּכְך ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָואחר
יתּברְך עבֹודתֹו על עצמֹו על וקּבל ּפרסּומֹו, הנהגת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹעצמֹו
והּבּוׁשֹות החרפֹות מּכל ּגם ּפניו את הסב ולא ּופׁשיטּות. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבתמימּות
אנׁשי כׁשאר ונפׁשֹו, לּבֹו ּבכל ה' אל וּיׁשב זה, מחמת לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיּו

ז"ל: ְַַאדמֹו"ר

כח
ּבמּׂשאר' עֹוסק איׁש היה לטׁשערין הּס מּוְך מּכפר ז"ל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמענּדיל

ׁשּלֹו הּתפּלה עבֹודת ּובפרט ועבֹודתֹו ויראתֹו ימיו, ּכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָּומּתן
ּובדבקּות נפׁשֹו ּבמסירת מתּפּלל היה ּכי מאד. ועצּום נׂשּגב ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהיה
ּדלקה נתעֹורר אחת ּופעם ּגׁשמּיּותֹו, נתּבּטל ׁשּמּמׁש עד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָנפלא
ּובבּטּול ונֹורא ּגדֹול ּבדבקּות ּתפּלתֹו ּבאמצע אז עמד והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבביתֹו
ׁשּנתעֹורר הרעׁש קֹול את ּכלל ׁשמע ולא ראה ׁשּלא עד הרּגׁשֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּכל
ערלים איזה ׁשהכרחּו עד ׁשם. ׁשעמדּו אנׁשים ּומּׁשאר ּביתֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמאנׁשי
עמד, וׁשם למרחֹוק, עד ּולהֹוליכֹו ּבידיו אֹותֹו לּקח ּבביתֹו אז ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשהיּו

הּתפּלה: את ׁשּגמר עד ּומדבקּותֹו מּמקֹומֹו זז ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹולא

כט
מּזׁשעריןּגם יהֹוׁשע ורּבי אהרן רּבי ׁשל ה' ּבעבֹודת הּלב ּתבערת ַ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַֹֻ

מּנעמרֹוב, ז"ל נפּתלי רּבי ּכמֹו אנׁשיו ּכל ׁשאר וכן לׁשער, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין
ׁשמּואל רּבי הרב מּברסלב, ז"ל אהרן רּבי והרב אחיו, יחיאל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹורּבי
מּמעדוועדּובקא, ז"ל ׁשלֹום יׁשעיה רּבי הרב מּטׁשערין, ז"ל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָיצחק
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(ׁשהיה ז"ל עירא ר' הרב מחארׁשטׁשיוועטע, ז"ל יצחק רּבי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהרב
וואלכייא) ּבמדינת ּכְך ר'אחר הרב מּלאדיזען, ז"ל ּדוד ר' הרב , ְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ

חתן יצחק רּבי ז"ל, הּמּגיד נכד ּגרׁשֹון רּבי מּטעּפליק, ז"ל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָמרּדכי
זאב רּבי מּטירהאוויצע, קהת רּבי מּדאׁשיב, יצחק רּבי ז"ל, ְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמּגיד
זלמן רּבי מּטׁשערין, ּובֹודק ׁשֹוחט אּבא רּבי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּטירהאוויצע,
אפׁשר ואי הּנאמנים ׁשּבאנׁשיו העבֹודה אנׁשי ּוׁשאר ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמּנעמרֹוב,
ּבתֹורה רּבּוים ועצם אחד ּכל מעלת יקר ּגדל הּכתב על ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלהעלֹות

לסּפר. יריעֹות המֹון יקצרּו ז"ל ּפטירתם עת עד ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּותפּלה

ל
ּוכמֹווכן כ"ח, י"ט י"ז ּבאֹות הּנ"ל ּכמֹו ׁשּבאנׁשיו ּומּתן הּמּׂשא אנׁשי ְ ֵ ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָ

ליּב רּבי והּנגיד מּטעּפליק, ׁשמּואל ורּבי מּטעּפליק נתנאל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָרּבי
וכן ז"ל, אדמֹו"ר ׁשל חתנֹו אייזיק יצחק רּבי ּובנֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמּקרּומינטׁשק
אייזיק רּבי מּליּפיוועץ, יׂשראל ר' הּׁשני, חתנֹו יֹוסף ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָרּבי
ר' מּברסלב, יעקב רּבי מּברסלב, ׂשארעס חּיים רּבי ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹמּליּפיוועץ,
ּגיסֹו צבי ר' מּברסלב, יׂשראל ר' מּברסלב, זייליג ר' מּברסלב, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּדוד
ראּובן ר' נאווׁשעליץ, מּכפר אברהם ר' מאיר, ר' ז"ל, אדמֹו"ר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשל
מּלאדיזען, ּגעציל ור' מׁשה ר' מּטירהאוויצע, יצחק מׁשה ר' ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹיֹוסף,
ר' מּלאדיזען, חנה יֹואל ר' מּלאדיזען, עֹוזר ר' אּפטער, ליּב ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָר'
מׁשה ור' מּדאׁשיב, אהרן ר' חּייאלעס, ּדב ר' מּלאדיזען, ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמּתתיהּו
ׁשהיּו ּומּתן הּמּׂשא אנׁשי ּוׁשאר מּדאׁשיב, ׁשלֹום ורּבי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָמּדאׁשיב,
ויקרים ּכׁשרים אנׁשים היּו ּככּלם רּבם זצ"ל, אדמֹו"ר אל ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻמקרבים
עּתים וקבעּו יתּברְך, הּׁשם לעבֹודת ּכלתה ּגם נכספה ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָונפׁשם

יכ ּכפי אחד ּכל ולתפּלה הּכתבלתֹורה על ּולבאר ואפׁשרּותֹו. לּתֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
אׁשרי לסּפר, יריעֹות המֹון יקצרּו אחד ּכל ׁשל והעבֹודֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמעלֹות

ֶָלהם:
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לא
היהר' ּכְך ואחר הּמתנּגדים, מּכת ּבתחּלה היה מאּומן ז"ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעֹוזר

עד ז"ל מֹוהרנ"ת מֹורנּו אמּתת את להּכיר ּבעזרֹו יתּברְך ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָהּׁשם
אדמֹו"ר צּיּון על מּיד והלְך אליו, להתקרב מאד מאד לבבֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּנבער
מּקדם. ּדּבר אׁשר ּדבריו ּכל על ּגדֹולה ּוצעקה ּבבכּיה אֹותֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּופּיס
החׁשּובים מהחסידים ׁשהיּו מׁשּפחּתֹו לבני הּדבר נֹודע ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכאׁשר
ּומּיד ותכף ּובפׁשיטּות. ּבאמת אֹותֹו להרג רצּו ׁשּבעיר, ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּנכּבדים
אחרת לעיר מּיד ׁשּיברח לֹו והֹודיע ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָרץ
וחמתם אּפם ׁשּנתקרר עד ׁשלֹומנּו אנׁשי ּבין ׁשם ויׁשב ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהּסמּוכה.

לׁשלֹום: לביתֹו ּובא חזר ְְֵֵַָָָָָמעליו

לב
איזהעֹוד אחת ּפעם לֹו ׁשּבחר ּומּכיריו מּיֹודעיו אחד לי ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָסּפר

ׁשם יֹוׁשב והיה ׁשם, ההֹולְך להּנהר סמּוְך לעיר מחּוץ ְְִִֵֵַַָָָָָָָָָמקֹום
ׁשּבת ּובמֹוצאי ׁשּבת, ערב עד קדׁש ׁשּבת מּמֹוצאי הּׁשבּוע ימֹות ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּכל
ּגדֹול ּבדחק לֹו ׁשּיהיה ּכפי לחם קצת עּמֹו לקח לׁשם ּכׁשהלְך ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹקדׁש
לא ׁשכבֹו עד קּומּו ּומעת לחץ. ּומים צר לחם הּׁשבּוע ימי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹלכל
אחת ּופעם וכּו'. וׂשמחה ותֹורה ּותפּלה מּצעקה ׂשפתיו ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָמׁשּו
ּגם הּביט לא והּוא לעיר. אֹותֹו וּיביאּו וּיקחּוהּו ערלים ׁשם ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֹמצאּוהּו
עליו אמר ז"ל מֹוהרנ"ת ּומֹורנּו אדם. מּׁשּום התּבּיׁש לא ּכי זה ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעל

ז"ל חכמינּו מאמר ּבׁשלמּות קּים ס"ג)ׁשהּוא על(ּברכֹות עצמֹו "המנּבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
לֹו: אׁשרי וכּו' ּתֹורה" ְְְִֵֵַָּדברי

:˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒ

ּבפרטוכן ז"ל אדמֹו"ר ׁשל להמקרבים ׁשּנתקרבּו האנׁשים ּכל ְ ֵ ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ועׂשּו וקּימּו ז"ל למֹוהרנ"ת ׁשּנתקרבּו ּׁשהֹורהאֹותם מה ּכפי ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
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ּכּלם הּקדֹוׁשֹות, ּובעצֹותיו זצ"ל אדמֹו"ר ּבדרכי ז"ל מֹוהרנ"ת ְְְְֲֲֵַַַַַַַַַָָָֻאֹותם
ר' ּכמֹו ּגמּורים, צּדיקים והיּו יתּברְך הּׁשם לעבֹודת לבבם ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָּבערּו
אפּלּו אׁשר ּבטירהאוויצע, יׁשב ּבתחּלה אׁשר מּטעּפליק ּדב ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹיצחק
אמר אחת ּופעם ּתמים. צּדיק ׁשהיה והּגידּו העידּו הּמתנּגדים ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָּכל
ּבכנפי אֹותֹו מֹוׁשכין זצ"ל, אדמֹו"ר צּיּון על ּבא ּכׁשהּוא עצמֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָעל
חדׁש ראׁש ערב ּבכל נֹוסע והיה ּתׁשּובה. עׂשה ּבער יצחק ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכסּותֹו:

(המאּס ף) הּכֹותב ואני הּקדֹוׁש. ציּונֹו ר'על הרב מאבי ׁשמעּתי ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
קדם ימים חדׁש אׁשר הּנ"ל ּדב יצחק מר' ׁשּׁשמע ז"ל ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹזעליג
ּבזה לֹו ואמר אחד אליו ּבא ליׁשן, מּטתֹו על ּכׁשּׁשכב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהסּתּלקּותֹו
עד ּגדֹול ּופחד ּבבהלה מּׁשנתֹו והקיץ קּצָך", הּגיע "קּום ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּלׁשֹון:
לאיתנֹו. וחזר ימים איזֹו ּבחליֹו וׁשכב למׁשּכב נפל הּפחד ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּמחמת
איזה עֹוד לֹו ׁשּיאריְך יתּברְך מהּׁשם ׁשּבּקׁש ואמר זאת סּפר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואז
ימים חדׁש ּככלֹות ּכְך ואחר ׁשלמה. ּתׁשּובה לעׂשֹות ׁשּיּוכל ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹזמן

טֹוב ּבׁשם עּמיו אל וּיאסף נגוע הּמראה תרי"ד[מּזמן וכן]ּבׁשנת . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ּבן יצחק ורּבי ז"ל נפּתלי רּבי ּבן אפרים ורּבי מּטעּפליק מאיר ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָר'
בר"ש אּבא ורּבי מּטּולטׁשין, נחמן ורּבי ז"ל מֹוהרנ"ת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָמֹורנּו
נחמן רּבי והרב ז"ל, אדמֹו"ר נכד ּדב אברהם ורּבי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמּטׁשעהרין
ודרְך חסידים לׁשֹון ספר ּומלּקט המחּבר ּבעל ז"ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַמּטׁשערין
ׁשּלא ספרים והרּבה ספרים ּוׁשאר החדׁש עצֹות ולּקּוטי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחסידים
ּבּלּו ז"ל למֹוהרנ"ת ּבאמת ׁשּנתקרבּו האנׁשים ּכל וכן עדין, ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנדּפסּו
ּומעׂשים ּותׁשּובה ּותפּלה ּבתֹורה רק הּלילֹות לרּבֹות הּימים ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּכל

חלקם: ואׁשרי להם אׁשרי והתּבֹודדּות. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָטֹובים

ּדבר  ָ ָ ִ ֵראׁשית
מןועּתה ּפרקים ראׁשי קצת ּגם המעּין לפני אּציג אֹורחא אּגב ְ ַ ָ ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

אׁשר ּכפי ּכי זצ"ל. מאדמֹו"ר ׁשּנראּו והּמֹופתים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָהאֹותֹות
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ּכל לאל הּתמימּותּתהּלה ּבחכמת החכמים ּבין ּגדלּתי ימי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
מֹוהר אנׁשי הּמה והן ּכבֹודםוהּפׁשיטּות, את הפקירּו אׁשר ז"ל נ"ת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

האמת ּבעבּור הפקרּות מיני להֹודיע(ÊÈ)ּבכל עלי וחֹובה מצוה , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
נעלם לא ּכי מּפיהם. ׁשמעּתי אׁשר ּדבריהם את הּבאים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלּדֹורֹות
ּכי אנכי ויֹודע וכּׁשמׁש ּכּיֹום ּוברּור ּדבריהם, אמּתת עצם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּמּני
נבּדלים מּמׁש החׁשְך מן ּוכאֹור ּפיהם, אמרי ּכל ּוביׁשר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבצדק

עדת(ÁÈ)הּמה ּבסמּוְך, ׁשּיצאּו ּבהּספרים הּכתּובֹות הּמעׂשּיֹות מן , ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
הּצּדיקים ׁשבחי מּקדֹוׁשים, ּפאר חסידים, קהל ,(ËÈ)צּדיקים, ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַ

הּבעלי אצל לאזן ּומאזן לפה מּפה הלכּו אׁשר הּמעׂשּיֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומּׁשאר
הּללּו: ּבעּתים ׁשּנתרּבּו ְִִִִֶַַַָָּכּדים

(ÊÈ)„Ú ÌÈ�t ÔeaÏÂ ÌÈÙec‚Â ÌÈÙe¯Á È�ÈÓ ÏÎÂ ˙BLe·e ˙B�BÈÊa È�ÈÓ Ïk ÌÓˆÚ ÏÚ eÏa˜Â¿ƒ¿««¿»»ƒ≈ƒ¿¿»ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«
‰"ˆ˜˙ ˙�La Ì‰ÈÏÚ ‰È‰L ˙˜ÏÁn‰ ˙¯Ú·z ˙Úa ÔkL ÏÎÂ ÔkL ÏkÓe ,C¯ÚÂ ¯eÚL ÔÈ‡≈ƒ»≈∆ƒ»∆≈¿»∆≈¿≈«¿≈«««¬…∆∆»»¬≈∆ƒ¿«
Ïˆ‡L ÈL�‡c ‡ÓeÙa ‡Ïb¯Ó Ê‡ ‰È‰ Èk ,LnÓ ‰‚È¯‰Ï ÔkÒÓ ‰È‰ „Á‡Â „Á‡ Ïk ¯L‡¬∆»∆»¿∆»»»¿À»«¬ƒ»«»ƒ»»»«¿¿»¿»∆¡»≈∆≈∆
ÌÈÙÏ‡ ˙¯NÚ ÌÚ] ‚�e„Ï‡ ÔÚÓ ËaÈÈ¯Œ¯‡Ù CÈÏa¯Ú˜ „�ÈÊÈBË Ô‰Úˆ ËÈÓ Y ‡ÈÒe¯c ‰¯Èw‰«ƒ»¿¿»ƒ∆¿¿ƒ¿∆¿¿ƒ««¿¿∆«¿¿ƒ¬∆∆«»ƒ
‰È‰ Èk ,¯˙B‰Â Èc ÌÈ˜ÏBÁ‰ ˙ÎÏ ‰Ê ÏÚ ‰È‰ ˙BÚÓe Y [Ïk‰ ÌÈ‚ÈOÓ (ÚaËÓ) CÈÏa¯Ú∆̃¿¿ƒ«¿≈««ƒƒ«…»»»«∆¿««¿ƒ«¿≈ƒ»»
Ì‰ÈÏÚ ‰eˆÂ „˜t ÔÎ Èk .‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÂˆÓÏ Ï"Ê ÂÈL�‡Ó „Á‡ ˙‚È¯‰ Ì‰Ï ·LÁ�∆¿»»∆¬ƒ«∆»≈¬»»«¿ƒ¿»∆≈¿«¿»≈∆»ƒ≈»«¿ƒ»¬≈∆

.Ì„a‡Ïe Ìn‰Ï ÌÙ„¯Ïe ÌÙ„‰Ï ˙B¯b‡ ÁÏLÂ ·˙ÎÂ ,Úe„i‰ .ˆ‰ .¯v‰«««»«¿»«¿»«ƒ¿¿»¿»¿»¿»¿À»¿«¿»
(ÁÈ)‰ÙÏ ‰tÓ ˙eÏLÏzL‰ C¯„a Ì‰Ó ÈzÚÓL ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ˙‡ Ìb ‰l‡ Ïk ¯Á‡Â¿««»≈∆«∆«¿»ƒ¬∆»«¿ƒ≈∆¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ∆¿∆

Ì˙B‡ ·zÎÏ È˙Èˆ¯ ‡Ï ,Ì„È ÏÚ ¯etq‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰L ÌÈL�‡‰ ÈÓÂ ÈÓ ·ËÈ‰ ÈÏ Ú„B� ‡lL∆…«ƒ≈≈ƒ»ƒ»¬»ƒ∆ƒƒ«≈««ƒ«»»…»ƒƒƒ¿…»
¯Ó‡n‰ ÔÈ�Úa Ï"Ê ˙"�¯‰BÓ È¯·cÓ Ú„BpÎÂ) el‡k ÌÈ¯etÒa ÌÈÁÈÎM‰ ÌÈ˙eÚh‰ „ÁtÓƒ«««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»≈¿«»ƒƒ¿≈¬«««¿ƒ¿«««¬«
˙BÓL ¯etÒÂ ¯etÒ Ïk Ïˆ‡ Èz�iˆ ÔÎÏÂ .(‰t ÏÚaL ‰¯Bz ·zÎÏ e¯Èz‰L Ï"Ê e�ÈÓÎÁ¬»≈«∆ƒƒƒ¿…»∆¿«∆¿»≈ƒ«¿ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿

.Ì‰ÈtÓ ÈzÚÓL ¯L‡ ÌÈL�‡‰»¬»ƒ¬∆»«¿ƒƒƒ∆
(ËÈ)ÌÈ˜Ècˆ ¯‡MÓe Ï"ˆÊ ·BË ÌL ÏÚa‰Ó ˙BiNÚÓ ‰a¯‰ Ì‰a ‡·enL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»»∆«¿≈«¬ƒ≈«««≈««ƒ¿»«ƒƒ

Ï·‡ ,˙B„È˙Ú ˙Ú„B‰Â Ú·h‰ „ecLa ˙B‡¯B� ˙elb˙‰ Ì‰Ó ‰‡¯� ˙Ó‡a ¯L‡ ,ÌÈizÓ‡¬ƒƒƒ¬∆∆¡∆ƒ¿∆≈∆ƒ¿«»¿ƒ«∆«¿»«¬ƒ¬»
¯L‡ ,ÔÈi‰ ‰zLÓ ˙Úa ÌÈ¯etq‰ ·¯ ¯L‡ ,Ï"p‰ ÌÈ¯Ùq‰a ÌÈ·e˙k‰ ˙BiNÚn‰k ‡Ï…¿««¬ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ««¬∆…«ƒƒ¿≈ƒ¿≈««ƒ¬∆
‰ÚLzÓ ¯˙BiL „Ú ,Ì�Ó�˙Óe ·LBÈ ÚÓBM‰Â ˙ÈÚÈ·¯Ï ˙ÈLÈÏL ÒBk ÔÈa „ÓBÚ ¯tÒÓ‰«¿«≈≈≈¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿«≈«≈ƒ¿«¿≈«∆≈ƒƒ¿»

ÏeÊ Y ·¯ÚÓe ÛÏÁÓe ‰pLÓe ·k¯Ó ˙Ó‡‰ ËÚÓe ,¯˜L Ì‰a ÌÈ˜ÏÁÌL ÏÚa ÈÁ·M‰ ˙ ¬»ƒ»∆∆∆¿«»¡∆À¿»¿À∆À¿»¿…»««ƒ¿≈««≈
¯tqL B·kLÓ ˙¯tk È�È¯‰ È·‡ ÈtÓ ˙‡Ê ÈzÚÓL ¯L‡k ,BÙBÒ „ÚÂ BL‡¯Ó ˙Ó‡ ‡e‰ ·BË¡∆≈…¿««¬∆»«¿ƒ…ƒƒ»ƒ¬≈ƒ«»«ƒ¿»∆ƒ≈

.·ËÈ‰ e·zÎ� ‡lL ¯Ó‡ Ì‰Ó ˙ˆ˜c ˙ˆ˜ ÏÚ „·lÓ ,Ï"ˆÊ ¯"BÓ„‡ ÌLa ˙‡Ê…¿≈«¿««ƒ¿««¿»ƒ¿»≈∆»«∆…ƒ¿¿≈≈



אֹור ֵ ְּכֹוכבי מֹוהר"ן לט ַ ֲ ֵ ְ ַאנׁשי

לחּזקוהּנה הּנעימים ּדבריו מתיקּות ועצם ּבגדל ז"ל אדמֹו"ר ְ ִ ֵ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ
היה אם הּנפּולֹות, הּנפׁשֹות ּכל ּולהׁשיב ּולהחיֹות ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָּולעֹורר
מחמת ּובאמת לגמרי. הּבחירה מתּבּטלת היתה ּבמֹופתים מּתר ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּגם
אחר ּבּקׁש מֹופת ּדבר איזה ּכׁשעׂשה וגם ּבמֹופתים, אסּור היה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה
אֹות הר"נ ּבׂשיחֹות (ּכּמּובא הּדבר ׁשּיׁשּתּכח יתּברְך מהּׁשם ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּכְך

הּׁשםקפ"ו) ׁשּנתן ּבעצמֹו ׁשּזה אֹומר הייתי ּדמסּתּפינא ולּולא ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּקדֹוׁשים מֹופתיו סּפּורי לבאר לבלי ז"ל מֹוהרנ"ת ּבלב ,(Î)יתּברְך ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

זה ׁשם), עּין ּבהּׂשיחֹות ׁשם (ּכּמּובא ּתהּלתֹו ּבאּלה לא ּכי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמחמת
ז"ל אדמֹו"ר ׁשל הּנ"ל ּתפּלתֹו ּדברי ׁשּפעלּו מחמת הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבעצמֹו
ּכּנ"ל, מהּלב ׁשּיׁשּתּכחּו ּכדי ּכּנ"ל ּבלּבֹו ּכן יתּברְך הּׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשּיּתן
זה ּכל על אבל ּככּלם. רּבם זה מחמת נׁשּתּכחּו ּכבר ּבאמת ְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻוכאׁשר
לבבי אל וׂשמּתי עדין, נׁשּתּכחּו ׁשּלא ּפלטתם ׁשארית על ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹחסּתי
למען מּזה ּפרקים ראׁשי קצת ּפנים ּכל על הּכתב על ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלהעלֹות

מּזה: הּיֹודעים ׁשלֹומנּו לאנׁשי לזּכרֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָיהיה

א
ּומּתןר' ּבמּׂשא ועסק ּבטׁשעהרין יׁשב זצ"ל אדמֹו"ר ׁשל ּגיסֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָצבי

זצ"ל אדמֹו"ר אם איׁש, איזה עם התוּכח אחת ּופעם ימיו, ְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָּכל

(Î)˙·Á¯‰Ó ˙B„È˙Ú‰ ˙Ú„B‰ BÓk ,BÒBÓÏ˜ ˙ÁzÓ ˙ˆ˜ ËÓLpL ÌÈËÚÓ ˙BÓB˜Óa ˙ÏeÊ«ƒ¿À»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ««À¿¿»«»¬ƒ≈«¿»«
ÔÏˆÏ ‡�ÓÁ¯ ˙eLÈÏÁ‰ ˙e¯ab˙‰Ó ‰"Ù˜ ˙B‡ Ô"¯‰ ˙BÁÈNa ;ÌÈ�L ÈzL „Ú ˙e¯˜i‰ ÔÓÊ¿«««¿«¿≈»ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿«¿«¬ƒ«¬»»ƒ¿«
˙BËÓL‰‰ ˙BÁÈO‰a ÌL ;¯zÒ‡ ‰¯N ‰cÏi‰ ˙˙ÈnÓ :Ï"p‰ ˙B‡a ÌL ;Ê"Ò˜˙ ˙�Laƒ¿«»»««ƒƒ«««¿»»»∆¿≈»¿«ƒ««¿»
;ÔÓÊ ‰ÊÈ‡ „BÚ ˙BÈÁÏ ‡k¯‡ BÏ ‰È‰È ,¯Ùq‰ Û¯OÈ Ì‡L BÓˆÚ ÏÚ ¯Ó‡M ‰Óe :'‰ ˙B‡«∆»«««¿∆ƒƒ»≈«≈∆ƒ¿∆«¿»ƒ¿≈∆¿«
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לֹו הֹוכיח האיׁש וזה לפניו, העֹומדים ׁשל הּמחׁשבֹות ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָיֹודע
צבי ר' לגיסֹו היה זמן ּבאֹותֹו והּנה זאת. ּגם יֹודע זצ"ל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשאדמֹו"ר
עד זה מחמת מאד מאד לֹו צר והיה ּבפרנסתֹו, ּגדֹול ּדחקּות ְְְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּנ"ל
ּכְך אחר ּבעדֹו. ׁשּיתּפּלל זצ"ל אדמֹו"ר את להזּכיר אצלֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָׁשּנסּכם
ּבּקדׁש ּדרּכֹו אז היה ּכאׁשר לטׁשעהרין זצ"ל אדמֹו"ר ּבא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבסמּוְך
מקֹום ּבסּפּור מֹוהר"ן ּבחּיי (ּכּמּובא ּבׁשנה ּפעמים ׁשני לׁשם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹלנסע

כ"ד) אֹות ּונסיעֹותיו אנׁשייׁשיבתֹו אליו נכנסּו לׁשם ּבבֹואֹו ּומּיד . ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָ
ּבתֹוְך היה הּנ"ל צבי ר' ּגיסֹו וגם הּקדֹוׁשים, ּפניו לקּבל ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָׁשלֹומנּו
למׁשְך והּנעימים הערבים ּדבריו עּמהם ּדּבר זצ"ל ואדמֹו"ר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּבאים.
עד נפלאה ׂשיחה עּמהם ודּבר ׁשמֹו, יתּברְך לעבֹודתֹו לּבם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאת
עד וחּכה המּתין הּנ"ל וגיסֹו מּזה הּׁשֹומעים ּכל לב מאד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנתעֹורר
אל לילְך ורצה לבּדֹו, הּוא ונׁשאר מאּתֹו, והלכּו הּׂשיחה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנפסקה
ּכּנ"ל: הּפרנסה ּבענין זצ"ל לאדמֹו"ר וללחׁש ּבפנים, לסגרּה ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהּדלת

ב
ּכלוהּנה על רעיֹונֹותיו ּתמיד ליּׁשב היה הּנ"ל צבי ר' ׁשל ּדרּכֹו ְ ִ ֵ ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

מּיד עכׁשו ּגם ּכן ועל לעׂשֹות ׁשהצרְך ּותנּועה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻּתנּועה
ּבעיני מאד נתּבּיׁש ּכּנ"ל, הּדלת אל ללכת רגליו ּפעמי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכׁשהכין
להזּכיר אדמֹו"ר ּבפני לי יהיה ּפנים איזה ּבדעּתֹו נתיּׁשב ּכי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעצמֹו,
ׂשיחה עּמנּו ּדּבר הּׁשעה ּבזה סמּוְך ׁשּזה אחרי ּפרנסה. על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאֹותֹו
הּזה. עֹולם ועסקי הבלי ּכל ׁשל והּׁשּגעֹון הּׁשטּות מּגדל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנפלאה
היּתכן לֹו ויאמר זה, על אדמֹו"ר אֹותֹו יֹוכיח ׁשּבוּדאי ּבדעּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹודּמה
אין ּכזֹו ׂשיחה אחר ׁשּגם עד ה', מּיראת ולּבֹו ּכְך ּכל אזנֹו ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלאטם
ּומחמת ּפרנסה. עסקי על רק אֹותי ּולהזּכיר ּללחׁש מה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹלָך
הּדלת אל עֹוד הלְך ולא מקֹומֹו על עֹומד נׁשאר הּזאת ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּמחׁשבה
אדמֹו"ר ּבאמת אּולי ּברעיֹונֹותיו ׁשנית לחׁשב והתחיל ּכּנ"ל. ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלסגרּה
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הּוא ּכן אם הּנ"ל, האיׁש לי הֹוכיח ּכאׁשר מחׁשבּתי את ּגם ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָיֹודע
מה לי ׁשאין עד עדין לבבי נאטם ׂשיחתֹו ּכל ׁשאחר ּברּור ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיֹודע
ׁשאני מחמת הּוא מּזה ּׁשהפסקּתי ּומה ּפרנסה, ּבענין רק ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּלהזּכירֹו
וגֹונב וחרד ּכירא עצמי עֹוׂשה ואני אֹותי, יֹוכיח לבל מאּתֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמתּבּיׁש
ּכל את ּבחׁשבֹו ּומּיד ּביֹותר. מגּנה הּדבר ּכן אם וׁשלֹום, חס ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּדעּתֹו
האּב ּדיְך הּלׁשֹון: ּבזֹו לֹו ואמר זצ"ל אדמֹו"ר ענה האּלה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּדברים
ציכטיגער א זיין וועט מׁשה ּברּודער דיין פארזארגט. ׁשֹוין ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹאיְך
האּבען ניט וועט ער ארחמנּות איז איהם אֹויף חּיים דיין ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָארימאן,

ׁשּבת אֹויף מעהל מרּוד,[קיין עני יהיה מׁשה אחיָך ּדאגּתי, ּכבר לָך ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבת על קמח לֹו יהיה לא ּגדֹולה רחמנּות עליו – ׁשּלָך וכן]חּיים . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ז"ל רּבנּו ּכדברי מּמׁש מכּון חּייהם ימי ּכל ּבׁשלׁשּתם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻנתקּים
מּפי ּפעמים ּכּמה זאת ׁשּׁשמע יעקב רּבי ּבנֹו מּפי זאת ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹ(וׁשמעּתי

ּבעצמֹו): ְְִַָאביו

ג
מּבר' ּבעצמֹואברהם הּוא וגם ּגדֹול, עׁשיר חתן היה ארּדיטׁשֹוב ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָ

קדׁשֹו ּברּוח ׁשּידע (ּכפי זצ"ל ואדמֹו"ר הרּבה. מעֹות לֹו ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָהיה
ׁשאר ואת עליו, עבר אׁשר ואת ונׁשמתֹו רּוחֹו נפׁשֹו ׁשרׁש ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאת

לזה) סּבה היה ּבגׁשמּיּות ּגם ועֹוד זה ּבענין ׁשּיׁש צּוההּתעלּומֹות . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבתֹורה ולילה יֹומם לעסק רק עסק ׁשּום לעׂשֹות לבלּתי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹעליו
לֹו והׁשיב ּנאכל" "מה הּידּוע הּׁשאלה אֹותֹו ׁשאל והּוא ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹּותפּלה.

אמקּבל זיין וועסטּו זצ"ל מקּבל[אדמֹו"ר מאד]ׁשּתהיה ונתמּלא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹ
זצ"ל לאדמֹו"ר עֹוד נסע ולא זה עבּור ּגדֹול ּברגז הּנ"ל אברהם ְְְְֲֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹר'
ׁשּירד ז"ל ּדבריו ּפעלּו מּס תמא ּכְך ּובתֹוְך ׁשנים. ׁשּתי ׁשעברּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָעד
אחרֹונה, ּפרּוטה עד מעֹותיו ּכל את ואּבד מּנכסיו הּנ"ל אברהם ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָר'
טפח ואז זצ"ל לאדמֹו"ר ׁשנית ולנסע לׁשּוב נפׁשֹו את ׁשּמּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹעד
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מיְך וועסטּו אֹויסגעפיהרט, האט ווער אברהמיל נּו ּכתפיו על ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלֹו
ניט אז אּון מקּבל, אׁשיינער זיין וועסטּו פאלגין איצטער ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחטאׁש

מקּבל אפערזׁשאווירטער זיין אם[וועסט נּצח, מי אברהמיל! נּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
מקּבל ּתהיה לא, ואם יפה "מקּבל" ּתהיה לי ּתצּית עּתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלפחֹות

ערּפֹו]חלּוד את והקׁשה רּוחֹו את אּמץ הּנ"ל אברהם ר' ּכי הוה וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּומׂשּכיל חיל איׁש היה (ּכי זצ"ל. אדמֹו"ר את לצּית ׁשנית רצה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹולא
עד ולׁשֹון ּבכתב לֹו רב ידיו היה ּגם ּומּתן, מּׂשא עסקי ּבכל ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָּומבין
ּתֹורה, על ּבפׁשיטּות לסּבל ׁשכמֹו להּטֹות מאד עליו קׁשה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשהיה
ּבֹו ׁשּנתקּים עד זצ"ל), אדמֹו"ר עליו צּוה ּכאׁשר מקּבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָולהיֹות
ּבעצמֹו והּוא ּבֹוׁש: ולא ּכְך אחר הֹודה והּוא הּנ"ל ּככל מּמׁש ְְְְְְְַַַַַַָָָָָֹֻמכּון
הריני מאבי קצת זה ּכל ׁשמעּתי ואנכי ּפעמים, ּכּמה זאת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹסּפר
מּפיו זה ּכל ׁשּׁשמעּו אהרן, הרב ידידנּו מּפי ּוקצת מׁשּכבֹו, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכּפרת

:ּבעצמֹו ְְַ

ד
רֹוצהמה אני לֹו ואמר ּבקאמיניץ, אחד איׁש אצל ּׁשּנכנס ַ ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

וכל עׁשירּות, לכם מבטיח אני זה ועבּור אצלכם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלהתאכסן
ּכּפרת הריני מאבי ּבאריכּות זה ּכל ׁשמעּתי לזה, הּׁשּיְך ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמעׂשה
מֹוהרנ"ת לפני זאת ׁשּסּפר ּבבראד אחד מּזקן זאת ׁשּׁשמע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשּכבֹו
ּבקאמיניץ ּכן ּגם זאת ׁשמע ּכְך ואחר זה ּכל ראה ׁשּבעיניו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹז"ל
מאנׁשי ׁשמעּתי הּמעּתיק (אמר אֹותֹו: והּכירּו ׁשּידעּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמהאנׁשים
אסּתר ּבתענית אחת ּפעם היה זצ"ל ׁשרּבנּו הּמעׂשה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָׁשלֹומנּו
אצלֹו. ללּון ׁשרֹוצה מּמּנּו ויבּקׁש ּובֹודק להּׁשֹוחט ונכנס ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבקאמיניץ
אֹותֹו ּדחה לפּורים והכנה העֹופֹות ּבׁשחיטת טרּדתֹו מרב ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹוהּוא
קריאת קדם ּובּלילה מאּתֹו. ז"ל רּבנּו והלְך אצלי, מקֹום אין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹואמר
האנׁשים על הּביט הּנ"ל ּובֹודק הּׁשֹוחט היה קֹורא והּבעל ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָהּמגּלה
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ז"ל רּבנּו את ראה מגּלה, מעֹות מהם ׁשּיּקח הּמגּלה לׁשמע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבאּו
והתחרט ז"ל רּבנּו מהּות ּבעיניו והּוטב מגּלה, ּבאיזה ּומּביט ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָעֹומד
ּבלּבֹו ּתכף והסּכים אצלֹו. להתאכסן ּבּקׁשתֹו מּלא ׁשּלא על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמאד
קריאת אחר ּתכף אבל לביתֹו. אֹותֹו יּקח הּמגּלה קריאת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָׁשאחר
ּובֹודק להּׁשֹוחט והיה עֹוד. אֹותֹו ראה ולא ז"ל רּבנּו יצא ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹהּמגּלה
הּצער. ּגדל מחמת לביתֹו לילְך יכֹול היה ולא ּגדֹולים, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹיּס ּורים
ּבעלי ּכל אצל וחּפׂשּו אֹותֹו לחּפׂש והלְך הּנעּורים ּבני ׁשני ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָולקח
איׁש לאיזה הלְך ז"ל ורּבנּו אֹותֹו מצאּו ולא אֹורחים והכנסת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמלֹון
עׁשירּות, מבטיחֹו הּוא זה ּובׁשביל אצלֹו ׁשּיתאכסן לֹו ואמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָקמצן

ּבכְך) ּדרּכֹו היה ׁשּלא (אף ּתכף עליו וקּבל ּבלּבֹו מאד ּכיונכנס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּמׁש ּבעיניו העׁשירּות רֹואה ּכאּלּו ּבמחֹו התנֹוצץ ז"ל רּבנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאֹור
לכבֹוד ּומׁשקה מרקחת להביא ּפעם ּבכל ּבּתֹו את וׁשלח ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָוכּו'.
ּבכּמה הֹולכת הּנ"ל הּבתּולה את ראה הּנ"ל ּובֹודק והּׁשֹוחט ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהאֹורח.

ו לֹו. וסּפרה וכּו' אצלכם ּזאת מה אֹותּה וׁשאל ּכּנ"ל הלְךּפעמים ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
רּבנּו ואמר ּבחּוץ עמדּו והם ונכנסּו, לׁשם הּנעּורים הּבני עם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּתכף
לֹו: ואמר ז"ל רּבנּו אֹותֹו והֹוכיח ונכנסּו. הם ּגם ׁשּיּכנסּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָזצ"ל
אֹותֹו וׁשֹוחטין זקנֹו את ּומרימים זקן איׁש לֹוקחים איְך ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָ"היּתכן
ׁשהּוא ז"ל רּבנּו ואמר ּפגּום", ּבסּכין "מּדּוע ואמר ּפגּום"!?, ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָּבסּכין
הוה, וכן הּס ּכין את להביא הּנעּורים הּבני את ויׁשלחּו ּפה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיּׁשאר
ׁשּיּס ע ז"ל רּבנּו לֹו ואמר והעירּוהּו ונתעּלף ּפגּום. היה ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּס ּכין
על וקּבל ׁשּנחלה עד נסע ולא רב זמן ועבר הּׁשנה. ראׁש על ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹאצלֹו
ׁשאׁשּתֹו עד קּים לא ּכְך אחר ּגם וכן יּס ע, ׁשּכׁשּיבריא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעצמֹו
ּדברים וּדּוי לֹו ׁשּיהיה עליו צּוה ז"ל ורּבנּו עּמֹו, ונסעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהכריחתֹו

ׁשחיטתֹו: מחזקת להתּפּטר ׁשהכרח וכמדּמה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻֻוכּו'



אֹור ֵ ְּכֹוכבי מֹוהר"ן 44 ַ ֲ ֵ ְ ַאנׁשי

ה
ּכְךהֹודעת ואחר ּבעׁשירּות ׁשּיתעּלה הּכפרי להאיׁש העתידֹות ָ ַ ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָ

אין ליגען נאְך וועט ער מּנכסיו ׁשּירד העתידֹות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהֹודעת
ּתכריכים זרים[פרעמדע ּבתכריכים יׁשּכב עֹוד מכּון]הּוא הוה וכן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

מאבי ּגדֹול ּבאריכּות זה ּכל ׁשמעּתי הּקדֹוׁש, מּפיו יצא ּכאׁשר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמּמׁש
ידֹו ׁשעל חייקיל רּבי מּפי זאת ׁשּׁשמע מׁשּכבֹו ּכּפרת ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהריני
זאת (ואפׁשר הּזאת. הּמעׂשה ּכל ונתּגלּגלה נסּתּבבה ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּובסּבתֹו
ׁשלֹומנּו). אנׁשי ּבפי ׁשמסּפר ׁשפע חייקיל'ס מר' היא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּמעׂשה
ז"ל ורּבנּו ז"ל, חייקיל רּבי עם ּבּדרְך ז"ל רּבנּו נסע אחת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָׁשּפעם
מתנמנם. ז"ל ׁשרּבנּו חייקיל לרּבי ונדמה נפלאה. ּבדבקּות אז ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיה
וגם ז"ל, לרּבנּו מעט מקרב ׁשהיה אחד אז יׁשב הּצד ׁשּמן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּובּדרְך
עגלה להּבעל חייקיל רּבי ורמז חייקיל. רּבי עם קרבה צד לֹו ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָֻהיה
רּבי צּוה ׁשם ּוכׁשּבאּו צדדה. ּבדרְך ׁשם ׁשּדרְך קרֹובֹו אל ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָלנטֹות
לבלי היה ז"ל רּבנּו ודרְך ׁשם. ועמד לעמד עגלה להּבעל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹחייקיל
מהעגלה וירד ידע לא ּכאּלּו עצמֹו ועׂשה ּדבר, ׁשּום על ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹלהתעּקׁש
ז"ל רּבנּו את הּבית הּבעל האיׁש ּוכׁשראה ההּוא. האיׁש לבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָונכנס
האם חייקיל רּבי אֹותֹו וׁשאל ּבׂשמחה, ׁשלֹום לֹו ונתן מאד ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֹנתּפעל
ּוביתֹו ּכלּום אין והׁשיב לכּבּוד, מתיקה מיני אֹו יׁשן יין מעט לָך ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָיׁש
מה ּדבר ותביא הּסמּוכה הּקרעטׁשמע אל לְך לֹו אמר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָריקם.
חפץ איזה קח לֹו אמר לקנֹות ּבּמה לֹו ׁשאין והׁשיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלכּבּוד,
מׁשקה מעט והביא אׁשּתֹו ׁשל ׁשּבת מנֹורֹות את ולקח ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָלמׁשּכֹון
עברּו ּכְך ּבתֹוְך ז"ל רּבנּו לכבֹוד הּכֹוס את ּוכׁשּמּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּומטעּמים.
חייקיל רּבי רמז ּובלּוא. קרּוע לבּוׁשים ויחפים ערּמים ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָֻהילדים
ואמר ענה ׁשפע, איזה לֹו ׁשּיׁשּפיע לֹו ואמר זה ּכל את ז"ל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלרּבנּו
לֹו ּתּתן אּתה ּתרצה אם רק ּבׁשבילֹו, ׁשפע לי אין אני ז"ל ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָרּבנּו
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זה, ּבׁשביל עלי ּתרּגזּו אּולי מּכם אני מתירא רּבי! ואמר ענה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשפע,
רּבנּו וּיען וׁשלֹום. חס וימּות ימּות, ׁשחייקיל וׁשלֹום חס ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹותאמרּו
ּפעם ּובכל ּפעמים ׁשלׁש ּככה אֹותֹו וׁשאל ּתירא! אל לֹו וּיאמר ְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹז"ל
ּבּבית ׁשם והיה רׁשּות, לָך נֹותן אני ּתירא אל ז"ל רּבנּו אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהׁשיב
ולקח הּבית, ּבאמצע הּנ"ל הּכלי את חייקיל רּבי וׁשפְך מים עם ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָּכלי

ׁשפע]מערֹוְך[הקאטׁשערי הּלׁשֹון: ּבזה ואמר הּמים את והחליק ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
ז"ל רּבנּו והגּביה לצפֹון. ׁשפע לדרֹום, ׁשפע למערב, ׁשפע ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלמזרח,
ּכְך ואחר ׁשפע. ּתּתן לא לי חייקיל אליו ואמר ׁשּלֹו הּקאפטין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאת
מחנה ּבאּו מּׁשם ּוכׁשּנסעּו מּׁשם. ונסעּו הּבית מהּבעל רׁשּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָקּבלּו
וכּדֹומה ועֹורֹות רחלים ׂשער ּפׁשּתן מּפֹות לעיר הּמֹובילים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָערלים
ּדג ׁשכר, יׁשן, יין למּכר לֹו יׁש אם הּבית ּבעל את וׁשאלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלמּכר.
מּדּוע? אֹותֹו וּיׁשאלּו ּכלּום. לֹו ׁשאין להם וּיען וכּדֹומה, עגֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻמלּוח,
סכּום איזה לֹו ׁשּילוּו לֹו וּיאמרּו ּכסף, לֹו ׁשאין מחמת להם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹוהׁשיב
מּמּנּו. יקנּו ּבחזרה ּוכׁשּיסעּו הּנצרְך, ּכל לקנֹות העירה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָלּסע
ׁשהלוּו לי וכמדּמה מהּכסף. לדאג לנּו אין יׁשר איׁש ׁשאּתה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּומחמת
לעמד היה הערלים ּדרְך ההּוא הּיֹום עד ּכסף. רּוּבל חמּׁשה ֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלֹו
התחילּו והלאה ההּוא הּיֹום ּומן הּדרְך, יד ׁשעל ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבהּקרעטׁשמע
ּבעל להיֹות והתחיל צריכים. ּׁשהיּו מה ּכל מּמּנּו וקנּו אצלֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלעמד
קטנּיֹות הּׂשדה מן הן להם ּׁשהיה מה ּכל לֹו מכרּו וגם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשפע,
מכרם והּוא וכּדֹומה, עֹופֹות וגם חּיֹות עֹורֹות והן ּפׁשּתן, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָּותבּואה
למעלה. למעלה לעלֹות והתחיל אחד על אחד והרויח ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבעיר
חמאה ועׂשה ּבהמֹות איזֹו קנה ּכסף מעט להּׂשיג ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכׁשהתחיל
למּכר לעיר ּובבֹואֹו למּכר. חלב ּגם לעיר להֹוביל והתחיל ְְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָֹֹּוגבינה
רּבנּו אל ּבא אּגב לֹו, הּנצרכים הּדברים ּכל לקנֹות וגם הּנ"ל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָּכל
ׁשּכבר ּובהּול טרּוד היה ּוכבר זמן איזה וכעבר ׁשלֹום; לקּבל ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹז"ל
למּכר צריְך ׁשהיה מחמת ז"ל רּבנּו אל לכנס ּפנאי לֹו היה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלא



אֹור ֵ ְּכֹוכבי מֹוהר"ן 46 ַ ֲ ֵ ְ ַאנׁשי

עצמֹו את מנע ּכְך ּומּתֹוְך חׁשּבֹונֹות, ולעׂשֹות לקנֹות וגם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהּסחֹורה
זמּנֹו ויבּטל עּמֹו לדּבר יתחיל ׁשּלא נתירא ּכי ז"ל, רּבנּו אל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹמּלכנס

ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד אּולי אחתאֹו ּפעם וכּנ"ל: עּמֹו לדּבר יתחיל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָ
ולמּכר, לקנֹות הּׁשּוק אל ּבמהירּות ורץ ּבברסלב יריד ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכׁשהיה
ׁשם. ּדרְך לעבר ׁשּבהכרח לּׁשּוק יֹוצאים היּו ז"ל רּבנּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחּלֹונֹות
ז"ל רּבנּו ּדפק יראּוהּו וׁשּלא לּׁשּוק לעבר ורצה ּכׁשרץ ּכְך ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּובתֹוְך
ׁשּלא ארץ הּדרְך אין ּכי לכנס הכרח ּומּסתמא אֹותֹו. וקרא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבחּלֹון
ז"ל רּבנּו לֹו אמר ז"ל רּבנּו אל ּוכׁשּבא אֹותֹו. קרא ּכבר אם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלכנס
אל ז"ל רּבנּו אֹותֹו קרא לא, וּיאמר הּׁשמים? אל הּיֹום ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹההסּתּכלּת
אני וּיאמר רֹואה אּתה מה לי ותאמר ּבחּלֹון הּבט לֹו וּיאמר ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹהחּלֹון
ואמר ז"ל רּבנּו ענה והּנה. הּנה רצים ואנׁשים וסּוסים עגלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָרֹואה
רֹואה ׁשאּתה הּכל זה לגמרי, אחר יריד יהיה ׁשנה חמּׁשים אחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלֹו
אחרים, ואנׁשים ּוסחֹורֹות ועגלֹות אחרים סּוסים רק עֹוד, יהיה ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹלא
מה אֹותָך ׁשֹואל אני ּכהּיֹום ּתהיה. לא אּתה וגם אהיה לא אני ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹוגם
הּׁשמים. על להסּתּכל זמן אפּלּו לָך ׁשאין ּומטרד ּבהּול ּכְך ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻאּתה
חייקיל ּתראה לֹו, וּיאמר אחר ּבחדר ׁשהיה חייקיל רּבי את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוּיקרא
על להסּתּכל זמן אפּלּו לֹו ׁשאין עד ׁשּלָך הּׁשפע עם ּׁשעׂשית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמה
חתנֹו מּפי זאת ׁשּׁשמע נפּתלי רּבי מּפי ׁשמעּתי זה (ּכל ְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמים:

ז"ל): אברהם ְִַַַָָרּבי

ו
הּנעקריטעןהֹודעת ּגזרת ּבענין הּצאר[העתידֹות לצבא ]לגּיס ָ ַ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

עטליכע אֹויף ּגעׁשטּוּפט אּפ עס האּב איְך הּלׁשֹון: ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָּבזה
יאהר צוואנציג ׁשנים[אין וכּמה לעׂשרים זאת הוה]ּדחיתי וכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּבּפעם לּצבא לּקח ׁשהתחילּו עד זאת ׁשאמר ׁשּמעת מכּון. ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻמּמׁש
מאבי זה ּכל ׁשמעּתי ׁשנים. וחמׁש עׂשרים ּבערְך היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהראׁשֹון
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יֹוסיל ראּובן הר' ּדֹודֹו מּפי זאת ׁשּׁשמע מׁשּכבֹו ּכּפרת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהריני
וקדֹוׁש צדיק זכר ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו אנׁשי מּׁשאר וגם ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמהייסען,

ְִָָלברכה:

ז
לֹו)עֹותהֹוד לּתן רצּו ׁשּלא הּממֹון (על חינקעס למׁשה עתידֹות ָ ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

אין ּקלאּפין אן אמאהל נאְך ּדיר מ'וועט הּלׁשֹון ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּבזה
ּגעלד נעהמען זאלסט ׁשּתּקח[פענסטער ּבחלֹון לָך ידּפקּו עֹוד ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָ

אחר]ּכסף רּבֹות ׁשנים כן, אחרי נתקּים האּלה ּכּדברים ּומכּון , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
זאת ׁשּׁשמע ז"ל ּדב אברהם רּבי מּפי זה ּכל ׁשמעּתי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהסּתּלקּותֹו.
ועֹוד ּבעיניו. ראה הּמעֹות ׁשּלּום ׁשל הּמעׂשה וסֹוף ּבעצמֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפיו
מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני מאבי ּבאריכּות ּגדֹול סּפּור לזה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשמעּתי
הּנאמנים מהאֹוהבים היה חינקעס (מׁשה ז"ל מֹוהרנ"ת מּפי ְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּׁשמע
ּבעצמֹו ז"ל מרּבנּו מֹופתים ּכּמה ׁשראה ּבׁשביל ז"ל רּבנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשל
טׁשערוויץ מּכפר יצחק הר' נתקרב זה ׁשּבׁשביל עד לּכל, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוסּפרם
אחד וזה טׁשערוועצער. יצחק הר' והּוא לברסלב, ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּסמּוְך
מׁשּתפים היּו ּפאיעס אברהמיל והר' ׁשהּוא ׁשּס ּפר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמהּמֹופתים
ּכל עׁשירים היּו לא ׁשּמּתחּלה ּומחמת (ׁשּוּוק). ּפּודריאדען ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבעסקי
(סֹוכנים) מהּפּודריאטׁשיקעס קטּנים ּפּודריאדען מקּבלים היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּכְך,
עד הצליחּו, אבל מהּממׁשלה. הּגענרעלער אצל ׁשּקּבלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּגדֹולים
הּגדֹולים, ּכאחד להיֹות ּביכלּתם ׁשהיה ּכְך ּכל נתעּׁשרּו הּזמן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעם
ז"ל רּבנּו אל ּבאּו ּובכן ּבעצמם. מהגענערעלער הפּודרּואד ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולקּבל
לזה. הסּכים לא ז"ל ורּבנּו ּכזה, פּודראד לקּבל אם אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלׁשאל
ּבין מערב "ׁשּלהיֹות מֹוהר"ן ׁשּבלּקּוטי הּקטן הּמאמר אז ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואמר
וקּבלּו לעצתֹו ׁשמעּו לא והם הּבֹורא". לעבֹודת מאד קׁשה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּגֹויים
קׁשה ּכזה ּבעסק ּובאמת אחד. ּגענעראל אצל פאדראד איזה ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאת

שגיא
Text Box
אין לעשות שימוש מסחרי ללא רשות המוציא לאור



אֹור ֵ ְּכֹוכבי מֹוהר"ן 48 ַ ֲ ֵ ְ ַאנׁשי

מעמיד ׁשהּוא ׁשהּדברים ׁשּבכדי ּבׁשביל הּבֹורא, לעבֹודת יֹותר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָעֹוד
וחּבה ּבידידּות עּמֹו להיֹות צריכין הּגענעראל, ּבעיני חן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָימצא

ּב עּמהם להׁשּתּתף ולפעמים ּכזֹויתרה ּובמסּבה קלפים, מׁשחק ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
לחּכימא ודי ּבתּולֹותיהם אֹו מּנׁשֹותיהם איזֹו ּגם נמצאים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכּנהּוג
סּלקה הּפּודרידען ּכל ׁשּבעד ּבזה אמנם היה הּסֹוף ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּברמיזא.
סּלקה לא הּזה הפּודראד ּובעד ּגדּוׁשה, ּובמּדה ּכחק ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּממׁשלה
ואינם הּלֹווים מן להיֹות זה ּבׁשביל היּו ׁשּמכרחים עד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻלהם
ז"ל לרּבנּו מׁשּפיעים היּו ּומצליחים עׁשירים ׁשהיּו ּומחמת ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּפֹורעים.
הגּון סכּום אצלֹו ׁשּנתקּבץ עד לפעם מּפעם הגּונֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָּבנתינֹות
ּבידם סּפּוק והיה ז"ל, רּבנּו אצל ּגם הלואה עׂשּו הּזמן ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּובאֹותֹו
ּתבע אחת ּפעם סּלקּו. לא ז"ל לרּבנּו מּלבד חֹובֹות, להּבעלי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָֹלסּלק
אייְך האּבען מיר ּבעּזּות אֹותֹו וּיענה חינקעס מׁשה את ז"ל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹרּבנּו
ׁשהחֹוב ז"ל רּבנּו לֹו אמר זאת ּבכל ּגיגעּבין איּבער ּגעלד ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמעהר
ׁשּמה ׁשּיּס ע ּבהחּלֹון לֹו ידּפקּו ועֹוד להם, יסּלק הּפּודאר ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֻּבעד
ּגעהן זאלסט פענסטער אין אנקלאּפין ּדיר מ'וועט החֹוב ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָלגּבֹות
אחר ׁשנה מעׂשרים יֹותר עבר ׁשאחר היה וכן ּגעלד. ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹנעמען
חֹוב ונמצא החׁשּבֹונֹות את הּממׁשלה ּבּקרה ז"ל, רּבנּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהסּתּלקּות
ׁשטיפעט נׁשלח ּתכף ּובכן סּלּוק, ּבלי עֹומד הּנ"ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהפּודראד

ז"ל]ׁשליח[ מֹוהרנ"ת ּבן יצחק הר' היה ּכבר ׁשאז לטּולטׁשין ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
לברסלב.]ּדאר[ּבהּפֹוסט אֹותֹו וׁשלח אליו הּׁשטיפעט והּגיע , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ז"ל רּבנּו נבּואת ונתקּים הּלילה ּבחצי לברסלב הּגיע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָוהּׁשליח
חֹוב לגּבֹות ׁשּיּסע לֹו ובּׂשר חינקעס מׁשה ּבחּלֹון ּדפק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהּׁשטיפעט

ְַַהפּודראד):
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ח
יגרׁשמה ׁשאם הּנ"ל חינקעס מׁשה האיׁש על ּפטירתֹו קדם ּׁשאמר ַ ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּכי מּמׁש, מכּון הוה וכן ּבנים, לֹו יהי אחרת ויּׂשא אׁשּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאת
עׁשרֹו חצי לאׁשּתֹו ונתן הּנ"ל מׁשה הלְך האּלה הּדברים סמְך ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל
ׁשּנתרּצית עד נעל, ׂשרֹוְך עד מחּוט לֹו יׁש אׁשר מּכל ּכחלק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָחלק
עּמּה והֹוליד אחרת אּׁשה ּתכף נׂשא והּוא ּפּטּורין ּגט מאּתֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחת

הר אבי מּפי זאת ׁשמעּתי ּובת, מׁשארּבן וגם מׁשּכבֹו ּכּפרת יני ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ
מֹוהר"ן ּבחּיי ּגם זה ּומּובא ּבעצמֹו. מּפיו זאת ׁשּׁשמעּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאנׁשים
ׁשם נאמר ּׁשּלא ּומה כ"ו, אֹות להּתֹורֹות הּׁשּיכים ְְֱִִֶֶַַַַַַָָֹּבהּׂשיחֹות
ּבימי (ועּין מעצמֹו: הּזה ּבּס ּפּור הּבקי יבין הּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהתקּימּות

ּבאריכּות) :הּתלאֹות ְֲִַַָ

ט
ׁשםׁשּדּוד מענין ׁשכחה הּפלת וגם הארץ, קפיצת ׁשל הּטבע ִ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מּׁשם, ׁשּיצא אחר ּומּיד ּתכף ז"ל יצחק ר' הרב על ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעיר
ּבאריכּות (ועּין ּבעצמֹו ז"ל יצחק ׁשמּואל רּבי מּפי זאת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָֹׁשמעּתי

וסּפּורים) :ּבׂשיחֹות ְְִִִ

י
ׁשּמדּבריםּגם ּכמֹו מּמׁש (מכּון והּנֹורא הּגדֹול הרעׁש קֹול מענין ַ ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

אנׁשים) ּורבבֹות אלפים אחת ׁשהיהּבפעם ּבחדרֹו ׁשּנׁשמע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
זאת ׁשּׁשמע ז"ל מענּדיל יחיאל רּבי מּפי ׁשמעּתי ׁשם, סגּור ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלבּדֹו
אז ׁשכב ּבעצמֹו הּוא אׁשר הּנ"ל ז"ל יצחק ׁשמּואל ר' הרב ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמּפי
ׁשּמּגדל עד ּורעדה ּפחד ּכְך ּכל עליו ונפל חדרֹו, לפתח ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹסמּוְך
ירא ּכי הארץ על ׁשֹוכב ּכְך ונׁשאר לארץ נפל ּגּופֹו וחרּדת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָרעדה
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ּבׂשיחֹות ּבאריכּות (ועּין הרעׁש: ׁשּנׁשקט עד מּמקֹומֹו עצמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָלהזיז
ְִִוסּפּורים):

יא
עלֹותֹואׁשר ּבעת לֹו ׁשהיה הּמחׁשבה מאיר לר' אחת ּפעם הּגיד ֲ ֶ ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ז"ל ׂשמחה ר' ּבנֹו מּפי ׁשמעּתי אליו, לנסע העגלה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֹעל
ּבעצמֹו. אביו מּפי ְְִִִֶַַָָׁשּׁשמע

:˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒ

ּכמֹוׁשמעּתי היה מאיר הר' זה ּכי קצת, ּבאריכּות ׁשלֹומנּו מאנׁשי ָ ַ ְ ִ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
מֹוסר היה זצ"ל לאדמֹו"ר ּוכׁשּבא ז"ל רּבנּו אצל ּבית ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבן
ז"ל יּודיל ר' הרב עם ּביחד נסע אחת ּופעם וכּו'. הּמפּתחֹות ּכל ְְְְִֵַַַַַַַַַַַָָָלֹו
ּבדֹור ז"ל רּבנּו היה ׁשאם ז"ל יּודיל ר' הרב וסּפר זצ"ל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָלאדמֹו"ר
אינֹו ׁשהּוא הּנ"ל מאיר הר' וענה חּדּוׁש. ּכן ּגם היה ּתּנאים ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשל

עכׁשו.מחזיק ׁשל הּדֹור לגדֹול רק ּכְך ּכל ּגדֹול ז"ל רּבנּו את ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
לּמה ּבי מאמינים ּכׁשאין ז"ל רּבנּו לֹו אמר ז"ל רּבנּו אל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּוכׁשּבאּו
על עלֹותָך ּבעת ׁשּלָך הּמחׁשבה לָך אּגיד לֹו ואמר אלי, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָנֹוסעים
ז"ל רּבנּו לֹו וּיאמר ּתאמרּו, יֹודעים אּתם אם לֹו אמר ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהעגלה
ז"ל אדמֹו"ר אֹותֹו וּיתעה אצלכם. אּׁשאר ּכן אם ואמר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָונׁשּתֹומם
עליכם. ּובהּׁשלֹום לּבית ּבכניסתָך זאת הּכרּתי מחכמה לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוּיאמר
ואמר עצמֹו על התּפּלא הּדרְך ּובאמצע מּמּנּו, ונסע ּדבריו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוקּבל
אם ּכי זאת לידע אפׁשר אי הלא אֹותי, להתעֹות ׁשהּנחּתי ּזה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹמה
להתעֹות ּׁשּיכֹול מה מֹופת ויֹותר ּגדֹול ּפלא וזה מּמׁש, הּקדׁש ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּברּוח
הרב מֹורנּו ּׁשּכתב מה קפ"ג סימן הר"נ ּבהּׂשיחֹות (ועּין וכּו': ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאֹותי

ּׁשעׂשּו) מה הּגיד אנׁשים לכּמה ׁשּגם לברכה זכרֹונֹו נתן :רּבי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
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יב
זהמה ּגם הענּיּות ּובענין הּבנים ּבענין הּנ"ל מאיר לר' ּׁשהֹודיע ַ ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

(אמר ּבעצמֹו. מּפיו ׁשּׁשמע הּנ"ל ׂשמחה ר' ּבנֹו מּפי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָׁשמעּתי
ּבקּצּור) אסּפר אְך ּגדֹול ּבאריכּות מאנ"ׁש ׁשמעּתי זההּמעּתיק: ּכי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

ׁשהיּו מאד ּגדֹול עׁשיר והיה ּבמעדוועדּובקא ּדר היה מאיר ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹהר'
ּבנים. לֹו היה ולא זהב ּבכלי ורֹוחצים ּכסף ּבכלי אצלֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹוכלים
ּובניו, ז"ל מּטׁשערנאּביל מרּדכי הרּבי אצלֹו התאכסן אחת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ(ּופעם
לּה וּיאמר ּבנים, לּה ׁשּיהיה מּמּנּו הּנ"ל מאיר הר' אׁשת ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּובּקׁשה
אחת ּופעם אצלְך) מתאכסנים ּובני ׁשאני ּדּיְך ּבנים, רֹוצה אּת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָעֹוד
סּבב ז"ל ורּבנּו ּבנים, ּבענין והתעֹוררּות ּברעׁש ז"ל רּבנּו אל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָנסעה
וכמעט מּמׁש. לֹוהט אׁש היה ּופניו קיר, אל מּקיר ּבּבית עצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאת
ּכְך אחר ּכְך ּכל ז"ל רּבנּו את ּׁשהטריחה מה על חרטה לּה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשהיה
לּה ויהיה העׁשירּות. ּתפסיד אבל ּבן לּה ׁשּיהיה ז"ל רּבנּו לּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאמר
ּוכׁשּיכּבסּו אחד, קטן טּלית רק להּילד יהיה ׁשּלא עד ּכְך ּכל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹענּיּות
ׁשּיתיּבׁש. עד להמּתין ויצטרְך ללּבׁש, אחר לֹו יהיה לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאֹותֹו
אם ּבעלּה את ּגם לׁשאל ׁשּמהּצרְך לּה וּיאמר לזה, ּגם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹוהסּכימה

הסּכ הּוא וגם ּכׁשּנצרְךיסּכים, ׁשנים איזֹו ואחר ּבן. להם ונֹולד ים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
לעׂשֹות קרּומענׁשטּוק ּדרְך נסע למעדוודּובקא לנסע ז"ל ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹרּבנּו
ליּב ר' הרב ּבן אייזיק יצחק ר' הרב עם ׂשרה'קי ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהחתּנה
את וראה הּכנסת להּבית נכנס רק לביתם נכנס לא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּדֹובראוונא,
הפסד אהּה ואמר ּבלּמּודֹו, אֹותֹו ּובחן הּנ"ל מאיר ר' ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּילד
לּה והיּו הּנ"ל לאּמֹו וסּפר לביתֹו ּבא והּילד לדרּכֹו ונסע וכּו'. ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגדֹול
עצמּה את סגרה ואּמֹו הּילד, נפטר ערב ּולעת ּגדֹולים. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיּס ּורים
ּוכׁשחזר אדם. ׁשּום עם ּולדּבר להתנחם רצתה ולא מיחד ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבחדר
יצאה ותכף אצלם. להתאכסן נכנס למעדוודּובקא ז"ל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָרּבנּו
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ּכי אבלּות ימי הּׁשבעה מּמּנה נֹוטל ׁשהּוא ז"ל רּבנּו ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהחדר
ּכל ועׂשתה קּימה וכן מחּתנת. ּתהיה והיא אצלּה ּתהיה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻֻהחתּנה
הּכּלה את והלּביׁשה הּגדֹולים, הּגבירים אחד ּכמֹו החתּנה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻצרכי
ּפאר ּברב החתּנה ּובפרט החתן־מאהל וּתעׂש החתן. למּול ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻונסעּו
ּדרׁשה־  ונתנה מחּתנת ּכמֹו זהב ּבעדיי מלּבׁשת היתה והיא ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻֻויפי,

ּדרׁשה[ּגיׁשאנק רּבנּו]דֹורֹון קראּה ּכְך ואחר ּגדֹולה. מנֹורת־זהב ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָ
פיגא ּבן נחמן ׁשמי ואני נחמן ׁשמֹו ותקרא ּבן ׁשּתלד לּה ואמר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָז"ל
ּכן ׁשּלי, ּבּדבר חּדּוׁש ׁשאני ּוכמֹו פיגא). היה ׁשמּה (ּכי ּכן ּגם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהּוא
לא ׁשהיא הּתנאים אּלּו ׁשּתקּים ּובלבד ׁשּלֹו ּבדבר חּדּוׁש יהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּוא
וׁשהיא טהר ּבימי רק ּתניק הּמינקת וגם מינקת. רק אֹותֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתניק
אבל ּבן ׁשּילדה היה וכן טמאתּה. ּבימי ּכלל הּילד את ּתראה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
וגם טמאתּה, ּבימי אֹותֹו לראֹות והלכה חֹולה היה ּכי קּימה, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹֻלא
לׁשאל זצ"ל לאדמֹו"ר ונסעה טמאתּה. ּבימי אֹותֹו הניקה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּמינקת
ּכיון ּכלל עֹוד אכּפת לא עכׁשו ואמר אחרת. למינקת אֹותֹו ּתּתן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם

הוה: וכְך ּכּנ"ל חּדּוׁש עֹוד יהיה ולא קּימּו. לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹׁשּכבר

יג
ּכּמההּמעׂשה מּפי ׁשמעּתי לנאווריטׁש נסיעתֹו ּבעת מהינּוקא ַ ַ ֲ ֶ ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

(ועּין ּבעצמֹו: ׁשמּואל ר' מּפי זאת ׁשּׁשמעּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹאנׁשים
ּבאריכּות) ד' ּכרְך וסּפּורים .ּבׂשיחֹות ְְֲִִִִֶֶַ

יד
והּמּפלההּמעׂשה לֹו ׁשהיה והּנס להּכֹותֹו ׁשרצּו מהּפֹוׁשעים ַ ַ ֲ ֶ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכּפרת הריני אבי מּפי זה ּכל ׁשמעּתי להם ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה
ּבנסיעת אחת (ּפעם ּבעצמֹו: ז"ל מֹוהרנ"ת מּפי ׁשּׁשמע ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָמׁשּכבֹו
נעמירֹוב, יד על הּוא הרגיל והּדרְך לברסלב מּמעז'יּבּוז' ז"ל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָרּבנּו
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ּומקלֹות לעיר מחּוץ יצאּו זה ּביֹום ּובכן להּמתנּגדים, הּדבר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבהּודע
הּמה ּגם עׂשּו זה ּדבר ׁשלֹומנּו אנׁשי ּכׁשּׁשמעּו להּכֹותֹו. ּבכדי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבידם
ּוׁשּתי מידיהם. ז"ל רּבנּו את להּציל ּבכדי ּבידֹו איׁש ּומּקל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמֹותם
ׁשהֹופיע היה מה' אבל ּבֹואֹו, על ּולחּכֹות הּדרְך על עמדּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהחבּורֹות
לנעמירֹוב סמּוְך ּבכפר האכסניֹות ּובאחת קדׁשֹו, ּברּוח ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָעליו
להּטֹות אפׁשר אם האכסניא ּבעל אצל ׁשאל ׁשּמה, ז"ל רּבנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשּנכנס
נעמירֹוב. ּדרְך ולא לברסלב, אחר ּדרְך ּבאיזֹו ולנסע הרגיל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמהּדרְך
ּבצּדי מעּקם ּדרְך ּבאיזה ׁשאפׁשר אכסניא הּבעל לֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוּיאמר
ּובא הּכפרים צּדי עם ּדרּכֹו ועׂשה ז"ל רּבנּו עׂשה וכן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּכפרים,
הּגיע ואּגב ּומחּכים הכן עֹומדים החבּורֹות ּוׁשני לברסלב. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבׁשלֹום
יּגיע ׁשּלא ׁשלֹומנּו אנׁשי חבּורת ׁשּבלב הּבּטחֹון זה ועם מנחה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹזמן
נעמירֹוב, העירה ׁשלֹומנּו אנׁשי חבּורת חזרּו ז"ל, לרּבנּו הּזק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּום
ּבתקות ׂשמח ּבלב ועֹוד ּבמרּדם עֹומדים הּמתנּגדים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָוחבּורת
מכּס ה חצי עגלה מרחֹוק ראּו ּפתאם מפריע. ּבאין הּׁשעה ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹֻהצלחת

עם(ּבאעד) רּבי נסיעת ּכמנהג אנׁשים ׁשני עֹומדים ּומּמעל נֹוסעת ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָ
מערֹות ּבאיזֹו התחּבאּו ותכף התחּכמּות עֹוד עׂשּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָמׁשּמׁשים,
עליה ויתנּפלּו מּמחבֹואם יצאּו העגלה ּכׁשּתּגיע ּבכדי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּובקעים
על התנּפלּו ּובהתחּכמּות היה, וכן רצח, מעׂשי מעׂשיהם ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָלעׂשֹות
רּבנית אם ּכי ז"ל רּבנּו היה לא ׁשּבתֹוכּה ּבּבאעד המכּסה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻהעגלה
ּובּוׁשה ּבחרּפה העירה חזרּו זאת ּכׁשראּו ּגּבאים. ׁשני עם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאחת
היּו ׁשּבאם ּגזלנים לא ׁשהּמה הבינּו הּגּבאים עם הרּבנית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּובבהלה,
ראּו וכן ּבידיהם, הּנֹופלים מּצעקת ּבֹורחים היּו לא ורֹוצחים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּגזלנים
והיה מעׂשה, ואנׁשי חסידים ּכּנראה אּדרּבא ׁשהּמה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמאחֹוריהם
הּדבר סּפרּו ּתכף ּכּמּובן העירה ּכבֹואם ויהי לפלא. אצלם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּדבר
אנׁשי לכל ּולקלֹון לחרּפה והיּו הּדבר ונתוּדע העיר אנׁשי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפני
ז"ל לרּבנּו מּתנה ׁשלח והחרטה הּבּוׁשה מּגדל מהם ואחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהעיר.
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ׁשּׁשלח הּדבר טֹוב ׁשּבוּדאי זה על אמר ז"ל ורּבנּו לפּיסֹו. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּבכדי
אנׁשי לחבּורת וגם ענׁש. מאיזה ּגם יּפטר זה מּׁשּום לא אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלפּיסֹו
על לסמְך להם היה ׁשּלא ז"ל רּבנּו אמר להּצילֹו ׁשּיצאּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשלֹומנּו
חבּורת עם העת ּכל לחּכֹות ודיקא צדקתֹו. ּגדל על ּבבּטחֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּנס

היׁשּועה): ולה' רעָך". ּדם על תעמד "לא מּׁשּום ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹֹהּמתנּגדים.

טו
מּפיהֹודעה ּבאריכּות ׁשמעּתי עברה" – "האּבארע מענין ּברמז ָ ָ ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּפעם חינקעס. מׁשה מּפי ׁשּׁשמע מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאבי
ׁשֹומע ׁשאנכי ּדפיקֹות קֹול ּזה "מה ואמר: ז"ל רּבנּו אצל היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאחת
ּכלּום ׁשמעּתי ולא החּוצה יצאתי ׁשמעּתי לא ואנכי ּוראה"!. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֹלְך
קֹול ּזה מה אנׁשים איזֹו ּפי את וׁשאלּתי למקֹום מּמקֹום ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהלכּתי

האּבארע ּבֹונה העניעס ׁשּמׁשה לי ואמרּו .]ּביתן[הּדפיקֹות? ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
האּבארע־עברה". עברה – האּבארע אּה "אּה לי: אמר לֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוכׁשאמרּתי
ּדבר איזה לי היה ז"ל רּבנּו הסּתּלקּות אחר ּכבר ׁשנים ּכּמה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָאחר
ּבביתֹו מצאתיהּו ולא אליו הלכּתי העניעס. מׁשה אצל להיֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹנחּוץ

האּבארעּו אל הלכּתי ּבהאּבארע. הּוא ׁשאפׁשר לי אמרּו ּביתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָבני
ּכׁשראיתי לצלן. רחמנא עברה עֹובר ּומצאתיו הּדלת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּופתחּתי
ּתכף "האּבארע־ עברה". ז"ל רּבנּו ׁשל ּבנבּואתֹו נזּכרּתי – זֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעׂשה

לֹו: לסּפר מּברסלב להרב ְְְְְִִֵֶַַַַָָהלכּתי

טז
ׁשּבעבּורמה ּבאּומין ׁשּלֹו להּמנין יֹום ּבכל ׁשהלְך להאיׁש ּׁשאמר ַ ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

חּיים אברהם ר' ּבן מׁשה ר' מּפי ׁשמעּתי זכר, ּבבן יּפקד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזה
מּזה: הּנֹולד מּבנֹו ְִִֶֶַַַָׁשּׁשמע
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יז
יּודילהֹודעּתֹו ר' ּבן יעקב ר' אצל ּבן נֹולד זאת ׁשּבׁשעה ּבזאסלב ַ ְ ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

מּפי זאת ׁשּׁשמע יֹואל הר' מּבנֹו זאת ׁשמעּתי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבברסלב.
ּבעצמֹו: ְְִַָאביו

יח
הּמתנּגדמה על הּדין ׁשּנחּתם הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי ּׁשהֹודיע ַ ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּכּפרת הריני מאבי זאת ׁשמעּתי ׁשּימּות. מהייסען ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשלמה
ראּובן רּבי זקני אחי מּפי זאת ׁשּׁשמעּו מהייסען יצחק ּומר' ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמׁשּכבֹו
היה ולא ּתמימה, ׁשנה ההיא ּבעת זצ"ל אדמֹו"ר אצל ׁשּיׁשב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹיֹוסף
מֹותֹו אחר ותכף הּנ"ל. הּמתנּגד מרדיפת לביתֹו לׁשּוב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבאפׁשרּותֹו

לביתֹו: מּיד חזר הּנ"ל הּכּפּורים יֹום ׁשאחר ההּוא ְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּבחרף

יט
ׁשּיׁשמעמה הֹוראה ׁשּכל הּנ"ל יֹוסף ראּובן הר' זקני לאחי ּׁשּצּוה ַ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

זקני אחי מקּים היה וכן ּבהּפּוְך, ּתמיד יאמר ּדעירֹו הרב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמּפי
ּפסק את ּבעצמֹו זכר לא הּוא אם ׁשּגם הּנ"ל, יֹוסף ראּובן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהר'
אדמֹו"ר ּדברי אמּתת ּבעין עין ּתמיד ראֹותֹו מעצם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹההֹוראה,
את ּפתחּו וכאׁשר הּנ"ל. הרב מּדברי להּפּוְך ּתמיד אֹומר היה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָז"ל
ּבעיניהם רֹואים היּו הּפסק מי ּכדברי לעּין הּפֹוסקים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָספרי
ּביתֹו ּבני ּכל עם העיר מן ההּוא הרב ׁשּברח עד ּכדבריו. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהאמת
ּכּפרת הריני אבי מּפי זה ּכל ׁשמעּתי ּגדֹולה: ּובּוׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבחרּפה

ּבעצמֹו: מּפיו זאת ׁשּׁשמעּו אנׁשים ּומּׁשאר ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹמׁשּכבֹו
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כ
וכלאת הּכפרים מן אֹותם ׁשּגרׁשּו להאנׁשים ּפרנסתֹו חּלק אׁשר ֶ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשב לא הּקדֹוׁש מּפיו יצא ּבאריכּותאׁשר זה ּכל ׁשמעּתי ריקם, ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּפי וגם ז"ל, מּמֹוהרנ"ת זאת ׁשּׁשמע מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹמאבי

ּבעצמם: האּלה ְְֲִֵֶַָָָָהאנׁשים

כא
מעניןּבעת הּכמּוס הּסֹוד ז"ל נפּתלי ּולרּבי למֹוהרנ"ת ּגּלה אׁשר ָ ֵ ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ

אליו ודבּוק סמּוְך ז"ל יֹוסף ר' חתנֹו ּגם אז יׁשב הּגֹואל ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּביאת
העגלה מדרגֹות על אז עמדּו מּטעּפליק אנׁשים ׁשני וגם (ׁשטיג)מּמׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

הּנסיעה עת ּבכל ז"ל. לאדמֹו"ר ּופניהם אחד ּומּזה אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּזה
זאת ּכל ׁשּדּבר, ּבעת ז"ל וקֹולֹו לטעּפליק) מּלאדיזין אז ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ(ׁשּנסעּו
האנׁשים ולׁשני לחתנֹו ּכלל נֹודע ׁשּלא עד ּכאּלה ּבנפלאֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפסק
לנגּדֹו. ׁשּיׁשבּו ז"ל נפּתלי ורּבי מֹוהרנ"ת עם מדּבר הּוא אם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנ"ל
מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני מאבי וגם אנׁשים ּכּמה מּפי זאת ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹוׁשמעּתי

ּפעם: ּבכל זאת לסּפר רגילים היּו אׁשר הּנ"ל, מּפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשמעּו

כב
מּצבֹות מהּׁשני  ֵ ַ ֵ ְ ַ ֵ ֶ ֲ ַ ַהּמעׂשה
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והיהׁשּמעׂשה ּבטעּפליק ז"ל רּבנּו היה אחת ׁשּפעם היה ּכְך ֶ ַ ֲ ֶ ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
(ּפאליׁש) הּכנסת ּבית מּנחים,ּבעזרת מּצבֹות וראה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

לאחר אפּלּו ואמר זה. על זה אֹותּיֹותיהם ּורׁשימת מּצבֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּוׁשּתי
אחד היּו מּצבֹות הּׁשּתי ׁשאּלּו ונתוּדע ּבּוׁשה. להם אין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמיתה
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זה על זה עֹוד נחׁשדים ׁשהיּו אּׁשה ּבׁשביל ואחד איׁש ְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָּבׁשביל
מׁשה]ּבחּייהם ר' מּפי ׁשּׁשמע מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני מאבי ׁשמעּתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשמע ּובאזניו ראה ׁשּבעיניו טעּפליק קדׁש ּדקהּלת צדק ּומֹורה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדּין
ֹזאת:

כג
צוויאאת איידער מּטעּפליק ׁשמּואל ר' ילדי ׁשני על אז אמר אׁשר ֶ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּגיזּונד'ס א איינס ּגלייכער איז חלׁשים[ׁשלאפע ׁשנים ּתחת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּבריא אחד הוה.]עדיף וכן ְֲִִֵֶָָָָ
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ּתאֹומים,ׁשמעּתי הּנ"ל ׁשמּואל לר' ׁשּנֹולדּו היתה ׁשהּמעׂשה ָ ַ ְ ִ ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ
סנּדק אז והיה מילה הּברית על אצלֹו היה ז"ל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָורּבנּו
לֹו נֹולד ּכְך ואחר מתּו ׁשהּתאֹומים הוה וכן ּכּנ"ל, זה ּכל אמר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָואז

וחזק) ּבריא ׁשּׁשמעּבן מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני אבי מּפי ׁשמעּתי זה ּגם ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּנ"ל: צדק מֹורה מׁשה ר' ִִֵֶֶֶַַֹמּפי

כד
מאביהּמעׂשה ׁשמעּתי ז"ל נפּתלי לרּבי הראה חלי מרפּואת ַ ַ ֲ ֶ ְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ז"ל נפּתלי רּבי מּפי זאת ׁשּׁשמע מׁשּכבֹו ּכּפרת ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהריני
ּביאתֹו אחר היתה, ּכְך ׁשהּמעׂשה ׁשמעּתי הּמעּתיק (אמר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּבעצמֹו.
את אּתֹו לקח אחת ּופעם לעיר. חּוץ לּסע ּדרּכֹו היה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָמּלעמּברג
ׁשם להם ונתנּו אחד לקרעטׁשמי ּובאּו ז"ל נפּתלי ורּבי ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָמֹוהרנ"ת
אדמֹו"ר ּכמֹו הראה חלי ּכן ּגם לֹו היה נפּתלי ורּבי לאכל, ְְְְְֱֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגבינה
לחֹולאת ׁשּמּזיק מחמת לאכל רצּו לא נפּתלי ורּבי ז"ל והּוא ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹזצ"ל.
לרּבי ז"ל מֹוהרנ"ת ואמר ּבלעדם, לאכל רצה לא ּומֹוהרנ"ת ְְְֱֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹהּזאת,
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לי? אֹומר אּתה נפּתלי רּבי ואמר לֹו, יּזיק ולא ׁשּיאכל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹנפּתלי
לי. יאמר ז"ל זאגען[ּכׁשרּבנּו מיר וועט רּבי ּדער לֹו]אז ואמר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

עם נפּתלי ר' הרב ואכל מֹוהרנ"ת. עם ׁשּיאכל זצ"ל ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָֹאדמֹו"ר
נפּתלי רּבי עׂשה העירה ּבחזרה ּכׁשּנסעּו ּכְך ואחר ז"ל. ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמֹוהרנ"ת

הּוס ּדער]ׁשעּול[א' ניט ּגאר ׁשֹוין ס'איז הראיתם ז"ל רּבנּו ואמר , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
פאר פארטיגען אּפ פריער זיְך וועט ער אז ּגימיינט האּב איְך ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּוס,

ּכבר[מיר זה יּפטראין ׁשהּוא חׁשבּתי אני הּקֹודם, ׁשעּול אֹותֹו ּכלל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
למחלתֹו.]לפני רפּואה לֹו המׁשיְך הּמאכל ׁשּבזה מּדבריו והּמּובן , ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבלּקּוטי ממׁשלה ּתקעּו הּתֹורה אמר הּׁשנה הראׁש ּבאֹותֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹואז
ּכחֹות להמׁשיְך ׁשּיכֹולין זה מּובא וׁשם א'. סימן ּתנינא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹמֹוהר"ן

וכּו': ׁשם עּין מאכל ּדבר ּכל לתֹוְך ְְְְֲֵַַַָָָָָהרפּואה

כה
ׁשּנסעּומה ּבעת ז"ל אייזיק ׁשמּואל ורּבי יּודיל רּבי על ּׁשעבר ַ ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּגאּלתנּו. למהר ּבתעלּומֹותיו הׁשּתּדלּות עבּור ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻֻּבפקּדתֹו
מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני מאבי ּפרקים ראׁשי ּדקצת קצת מּזה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשמעּתי
זאת ׁשמעּתי ז"ל מענּדיל יחיאל מר' וגם ז"ל, מֹוהרנ"ת מּפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּׁשמע

ּבעצמֹו. ז"ל יּודיל רּבי מּפי ׁשמע ְְְִִִֶַַַַָׁשהּוא

:˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒ

מהּספרׁשמעּתי אחד ּדף ועיר עיר ּבכל ׁשּיאמרּו עליהם ׁשּצּוה ָ ַ ְ ִ ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
עיר ּבכל אחד ּדף יׁשאירּו מֹוהר"ן לּקּוטי ּומּס פר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנׂשרף,
זצ"ל מּבארּדיטׁשֹוב הרב אצל ׁשּיהיּו עליהם וצּוה וכּו'. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָועיר
הכנסת לצרְך היא הּזאת ׁשהּנדבה לֹו ויאמרּו צדקה מּמּנּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹויבּקׁשּו
רּבֹות מניעֹות עליהם עברּו אְך ּכּנ"ל, היה ּבזה והׁשּתּדלּותֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכּלה,
להם לּתן רצּו לא ּובּבּתים הּממֹון, אצלם ׁשּכלה ענּיּות ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמחמת
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לגּנבים חׁשדּום וגם לעבד ויכֹולים ּבריאים ׁשהם ׁשאמרּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמחמת
הענין) ּגמרּו ולא :וכּו' ְְְְִָָָֹ

כו
מׁשההּמעׂשה מר' ׁשמעּתי הבטחתֹו והתקּימּות מאלּכסנדריווקי ַ ַ ֲ ֶ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבעיניו. זאת ׁשראה האיׁש מּפי זאת ׁשּׁשמע ׁשם ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּיׁשב
אחת ׁשּפעם ׁשּׁשמעּתי הּמעׂשה היא הּנראה ּכפי הּמעּתיק ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָ(אמר
לפניו וקבל אחד איׁש ּובא מילה ּברית על ּבחרף ז"ל רּבנּו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהיה
לצלן רחמנא ּדתּה להמיר אחד ערל אֹותּה ּפּתה אׁשר ּבּתֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאֹודֹות
רּבנּו לֹו וּיאמר מצאּה. ולא הּכפרים ּבכל אֹותּה חּפׂש ּוכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹונאבדה,

ׁש ׁשהּכמרז"ל ּדעּתֹו על עלה לא אׁשר ּדעירֹו, הּכמר אצל ּנמצאת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
איְך ז"ל רּבנּו אל ואמר מאד ּבטֹוב אּתֹו חי ּכי יען זאת, לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹיעׂשה
עם ּתכף אנׁשים ׁשני ׁשּיסעּו לֹו והׁשיב לבּקׁשּה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָהֹולכים
ּוכׁשּתראה ּבחּוץ ּתעמד ּובּתֹו הּכמר לבית סמּוְך ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹעגלת–החרף
יׁשב ואדמֹו"ר הוה. וכְך לביתּה. עּמם לנסע ּתתרּצה ּתכף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאֹותם
לקחּו ּדׁשם להערלים הּדבר ּוכׁשּנֹודע מילה. ּברית סעּדת על ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻעֹוד
הּנערה את לקחּו אׁשר הּיהּודים עם ללחם לילְך וקרדּמֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמקלֹות
ּגדֹול. ּפחד הּיהּודים על ונפל ּבחזקה ּבחזרה ּולקחּתּה הּכמר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּבית
ולצאת מקלֹות ּכן ּגם ּבידם יקחּו רק יפחדּו ׁשּלא ז"ל רּבנּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹואמר
הערלים ּכׁשראּו הוה. וכְך להם וילכּו מהם הערלים ויפחדּו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּכנגּדם
אף להם הלכּו ּבמקלֹות ּכן ּגם ּכנגּדם יֹוצאים הּיהּודים מעט ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָאת
לׁשּדְך ז"ל רּבנּו הׁשּתּדל ּכְך ואחר לזה. הּטבע ּדרְך ׁשּום היה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּלא
להּבחּור והזהיר מּׁשם, סנּדלר אחד מלאכה ּבעל ּבחּור עם ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּלא עּמּה קטטה איזה לָך יזּדמן אם עצמָך את ּתׁשמר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹואמר
מבטיחָך אני זה ּובעבּור ּדתּה, להמיר ׁשרצתה הּזה ּבּבּזיֹון ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּתבּיׁשּה
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ּבנים מּמּנה לֹו ׁשּנֹולדּו הוה וכן טֹובים. ּבנים מּמּנה לָך ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּיהיה
ּתֹורה) מפלגי לֹומדים רּבנים :טֹובים ְְְִִִֵַָָֻ

כז
ההיאמה ּבעת ׁשחׁשב מחׁשבּתֹו את מאּומן ּבער להירׁש ּׁשאמר ַ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

האנׁשים מּפי ׁשּׁשמע חּיים אברהם ר' ּבן מׁשה מר' ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשמעּתי
מּפיו. ְִִֶָׁשּׁשמעּו
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עםׁשמעּתי ּבער הירׁש ׁשּזה הּמעׂשה, היתה ׁשּכְך ׁשלֹומנּו מאנׁשי ָ ַ ְ ִ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּבדעּתם נׁשאר והאּפיקֹורסים החֹוקרים ּגדֹולי היּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחבריו
היה ולא רּבם ׁשהקׁשה הּלבנֹון יין מּס פר קׁשיא איזה אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻלׁשאל

ּבאריכּות) להּלן עּין זה. ּבׁשביל ז"ל לרּבנּו והלכּו ּתרּוץ, :להם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

כח
ּבאכסניא,מּׁשני זצ"ל אדמֹו"ר נגד ּבקערה ׁשאכלּו ׁשּתפים אנׁשים ִ ְ ֵ ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

אמר ׁשהלכּו, ואחר חברֹו, ׁשל הּקערה מּצד אכל אחד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוכל
ה ׁשּכן נתּגּלהאדמֹו"ר העּתים ּברבֹות ּכְך אחר ּבנׁשֹותיהם, ּגם ּדבר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מאחד זאת ׁשּׁשמע מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני מאבי זאת ׁשמעּתי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹהּדבר.
זצ"ל: אדמֹו"ר ְְֵֵַַַַמאנׁשי

כט
צּומה קאן ליכטעל ּגראׁשינדיג א איּבער ז"ל ּגרׁשֹון לר' ּׁשאמר ַ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

עׂשרה ׁשמֹונה ּגאנצע א ווערן ּפרּוטה[ׁשלאגין ׁשוה נר עבּור ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשמֹונה־ עׂשרה ּתפּלת ּכל ללקֹות רּבנּו]עלּולה ּבּקׁש אחת (ׁשּפעם . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

הלא מה מּפני ז"ל רּבנּו לֹו ואמר רצה, ולא עׁשירּות לֹו לּתן ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹז"ל



אֹור ֵ ְּכֹוכבי מֹוהר"ן סא ַ ֲ ֵ ְ ַאנׁשי

ׁשמֹונה אגאנצע ווערין ׁשלאגין צּו קאן ליכטעל "אגרׁשין ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּבׁשביל
וכּו' ענּיּות מחמת זאת נתקּים ׁשנים ּכּמה ואחר ּכּנ"ל. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעׂשרה"
מּמּנּו ּביתֹו ּבני ּובּקׁשּו ּבביתֹו חׁשְך היה ערב לעת אחת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּפעם
הּׁשמֹונה לֹו נתּבלּבל זה ידי ועל לֹו, היה ולא נר לקנֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאגראׁשין
ּובעת מּקדם). ׁשנים מּכּמה לֹו ּכּון ז"ל ׁשרּבנּו אז ונזּכר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעׂשרה
מּמׁש ׁשּמכּון ּגרׁשֹון הר' נזּכר ׁשנים וכּמה ּכּמה אחר זאת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּנתקּים
הריני מאבי זה ּכל ׁשמעּתי זצ"ל: אדמֹו"ר לֹו אמר האּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכּדברים

ּבעצמֹו: מּפיו זאת ׁשּׁשמע מׁשּכבֹו ְְְִִִֶַַַַָָָֹּכּפרת

ל
ּדּואהּמעׂשה אז ניט וויל איְך לֹו ּׁשאמר ּומה ז"ל ליּפא מר' ַ ַ ֲ ֶ ִִִִֵֶַַַָָָ

ּגעלד האּבין ּכסף[זאלסט לָך ׁשּיהיה רֹוצה לא .]אני ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ
ּכּפרת הריני מאבי ׁשמעּתי לזה ׁשּנסּתּבב סערה מהרּוח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּסּבֹות

ז"ל. מֹוהרנ"ת מּפי ׁשּׁשמע ְֲִִִֶַַַַָָמׁשּכבֹו
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הר'ּבזה ּפרקים. ראׁשי איזה ּבקּצּור אזּכר אְך ּגדֹול, אריכּות יׁש ָ ֶ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
וכּו'. צדק צּוית כ"ג הּתֹורה אז ואמר ז"ל רּבנּו אצל היה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָליּפא

הּנ"ל ליּפא ר' על ורּמז ממֹון, מענין מדּבר הּנ"לוׁשם ליּפא הר' ּכי . ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
ּומאמירת נפּתלי ורּבי מֹוהרנ"ת קדם הראׁשֹונים מּמקרביו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹהיה
עם אז עסק והּוא ממֹון לתאות נפל ּכְך ואחר נתקרבּו. ׁשּלֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ"עננּו"
חׁשב ז"ל מרּבנּו ּוכׁשּנסע ּכּנ"ל, ז"ל רּבנּו לֹו ואמר וכּו' אחד ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָסֹוחר
נסּכם ּכן על ּדּבּורֹו יתקּים אפׁשר ז"ל לרּבנּו יּסע אם הלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹּבדעּתֹו
ואני הּבא, מעֹולם הּוא ז"ל ׁשרּבנּו ואמר עֹוד. לּס ע ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבדעּתֹו
סערה רּוח ּבא ּכי עני ונעׂשה הֹועיל לא כן ּפי על ואף הּזה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמעֹולם
ז"ל לרּבנּו לנסע ׁשּוב התחיל ׁשנים איזֹו ואחר לגמרי. ּביתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹועקר
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"הלא היה ההפטרה ׁשל והּסֹוף מפטיר אחת ּפעם לֹו ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּוכׁשּקראּו
עּמנּו ליּפא ר' ליּפא, לר' מֹוהרנ"ת אמר וכּו'. אבי" לי קראת ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָמעּתה
הלא לכם ּׁשּקֹוראים מה ראיתם ּכּנ"ל וכּו' מעּתה הלא ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהייתם

ּבהּׂשיחֹות ּכּמּובא אֹותֹו הֹוכיח ז"ל לרּבנּו ּוכׁשּנסע וכּו'. חּיי[מעּתה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
שט"ו סימן אם]מֹוהר"ן נפׁשְך מּמה וכּו' אחד" את "הֹוכיח ּבּמאמר ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ

מעיניו ּדמעֹות ׁשהֹוריד עד מאד ּבכה ואז וכּו' איׁש־ ּכׁשר היית ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹלא
מכּס ה ׁשּלָך הּממֹון יהיה אם אפּלּו ז"ל רּבנּו לֹו אמר ואז ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלארץ.
ּובנה יער איזה ׁשּׂשכר הוה. וכן הרּוח, יפּזרֹו ּבתבה אפּלּו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻּומצנע
וחרב והפְך סערה רּוח ּבא הּגג ׁשּנגמר וקדם ּדירה ּבית ׁשם ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלעצמֹו
לא האחרֹונה ּבּׁשנה לכלּום. יצלח לא ועפר אבק הּכל מן ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹועׂשה
הצרְך ּכי אֹותֹו ותרצּו עליו. ז"ל רּבנּו וׁשאל הּׁשנה ראׁש על ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֻהיה
ואמר ז"ל רּבנּו ענה האּוקריינה. ּכל ּבׁשביל אתרֹוגים ּבׁשביל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלּסע
ּגרעסערס קיין הּכל" על עֹולה ׁשּלי הּׁשנה הראׁש לכם אמר ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"מה

ניטא איז אין[ּדערפּון מּזה ּגדֹול היתה]ּדבר מּקדם ליּפא הר' וזה . ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
אל ּוכׁשּבא עליו. מתנּגדת נעׂשית ּכְך ואחר עּמֹו ּבׁשלֹום ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאׁשּתֹו
ׁשלֹום־ּבית לֹו ׁשּיׁש וראה ז"ל רּבנּו הסּתלקּות אחר ז"ל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָמֹוהרנ"ת
והיה ּכנגּדֹו" נעׂשית זכה לא עזר לֹו נעׂשית "זכה הּגמרא לֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹנתּתרץ
אבל "נעׂשית". ּתבת מה ּכנגּדֹו", זכה לא עזר "זכה לכּתב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹצריְך

עזר, לֹו נעׂשית זכה ּבטֹוב מּובן, ז"ל,עכׁשו מֹוהרנ"ת אצל ּכמֹו ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לא עזר, נעׂשית ּבעצמּה היא ּכְך ואחר מתנּגדת, היתה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּמּקדם
היתה היא ּכי לעזר לֹו היתה ׁשּמּקדם אצלֹו ּכגֹון ּכנגּדֹו, נעׂשית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹזכה
אחת ּפעם מתנּגדת. לֹו נעׂשית ּכְך ואחר החסידים אצל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֻמגּדלת
איז ליּפא ר' אז ווייס איְך וכּו' יזּכה" "ּבּמה ז"ל מֹוהרנ"ת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָאמר
איְך ּבין וויא אּון ער. איז וויא יעצט אּון מיר פאר פרּומער ְְִִִִִִִֶֶֶֶַּגיווען

הּוא[ ואיפה אני איפה וכעת מּמּני ּכׁשר היה ליּפא ׁשר' יֹודע ).]אני ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
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לא
ׁשּיהיההֹודעת מּברסלב הרב ז"ל אהרן לרּבי ּברמז העתידֹות ָ ַ ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

אב, חדׁש ּבראׁש מכּון (ׁשּנפטר הוה וכן אב ּבחדׁש ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻנפטר
אהרן) מת ּבאב ּבאחד לזה הּס ימן אמרּו ׁשלֹומנּו ׁשמעּתיואנׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

מּפיו ׁשּׁשמעּו ׁשלֹומנּו אנׁשי מּׁשאר וגם מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמאבי
הּזאת ּבּׁשנה וגם ּפטירתֹו. קדם מחלתֹו ּבעת מּזה ׁשּסּפר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּבעצמֹו
ׂשמחה נתמּלא אב מנחם חדׁש ּכׁשעבר ּומּיד ּבּקיץ מאד חלּוׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהיה

ׁשנתֹו: ימּלא ׁשּבוּדאי ּבטּוח היה ׁשּכבר ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָעל

לב
מחלתֹומה אֹודֹות על הסּתּלקּותֹו לאחר אליו ׁשּיבֹוא לאחד ּׁשרּמז ַ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּלאחר הוה וכן מּמּנּו, אז ׁשּבּקׁש לצלן רחמנא ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהחלי־נֹופל
נתרּפא והלאה ּומאז הּקדֹוׁש. צּיּונֹו על הּזה האיׁש ּבא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהסּתּלקּותֹו
אני (ּובזה מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני מאבי ׁשמעּתי זה ּכל הּזה. ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמהחלי
ׁשּׁשמע אחר מּפי אֹו ּבעצמֹו מּפיו זאת ׁשּׁשמע אמר אם ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמסּפק

:מּמּנּו) ִֶ

לג
הּׂשמחה,הֹודעת התעֹוררּות ידי על ׂשרה ּבּתֹו מרפּואת העתידֹות ָ ַ ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ

אחד איׁש מּפי ׁשּׁשמע מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני מאבי ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשמעּתי
ּבעצמּה. מּפיה ְְִִֶַַָָָׁשׁשמע
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ׁשּניםמאנׁשיׁשמעּתי ּכאב לּה ׁשהיה הּמעׂשה היתה ׁשּכְך ׁשלֹומנּו ָ ַ ְ ִ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכֹואב הלא ואמרה ׂשמחה לּה ׁשּיהיה ז"ל רּבנּו לּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואמר
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זמן יהיה עֹוד ואמר ׂשמחה. ּכאּלּו עצמּה את ׁשּתעׂשה לּה אמר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלי,
וכְך רפּואתְך. לְך יהיה ואז ׁשּתרּקד עד ּכְך ּכל לׂשמחה מּזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּתבא
הּלאדין סגרה הּיֹום ׁשּבאמצע עד ּגדֹולה ׂשמחה לּה ׁשהּגיע ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהוה

ונתרּפאה)]הּתריסים[ :ורקדה ְְְְְְִִִַַָָָ

לד
ּכּפרתמר' הריני מאבי ׁשמעּתי הּמת, נׁשמת לֹו ׁשהראה חייקיל ֵ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּפעמים. ּכּמה מּפיו ׁשּׁשמע ְְִִִִֶַַָָָָמׁשּכבֹו
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מרּבנּוּכּידּוע ּבּקׁש אחת ּפעם ז"ל רּבנּו ׁשל החּזן חייקיל הר' היה ַ ָ ַ ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָ
(נפטר) מת לֹו ׁשּיראה הלאז"ל אבל ז"ל רּבנּו לֹו ואמר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

מּמּנּו. ׁשאתּפחד עד טּפׁש ּכְך ּכל אינּני וּיאמר וּיען מּמּנּו, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּתתּפחד
ׁשלׁשה עד ּככה ּתתּפחד אבל הּפעם עֹוד ז"ל רּבנּו לֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹוּיאמר
נׁשמת ז"ל רּבנּו לֹו והראה יתּפחד. ׁשּלא ּכּנ"ל הׁשיב והּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּפעמים
ׁשּלא נתירא ז"ל ׁשרּבנּו עד מאד וּיתּבהל וּיתחלחל אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנפטר
יכֹולין ּכמֹוָך חכם האם ז"ל רּבנּו לֹו וּיאמר הּפחד. זה לֹו ְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹיּזיק
עֹוד ּבּקׁש זמן איזה וכעבר מּמּנּו. הּפחד וּיחלף ּבדמיֹון? ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹֹלהטעֹות
לֹו וּיאֹות יתּפחד, ׁשּלא ּובלבד נפטר לֹו ׁשּיראה ז"ל מרּבנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹהּפעם
ז"ל רּבנּו ׁשּיׁשב הרחֹוב ּבאֹותֹו חנּכה. קדם היה וזה לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻוהבטיח
על מלּכה מלּוה לסעּדת ּכׁשּיׁשבּו ׁשלֹומנּו ואנׁשי אחד, אֹופה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהיה
לקנֹות הּזה להאֹופה לכנס רגילין והיּו לחם, להם חסר היה רב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפי
ׁשלם היה ׁשּלא מּׁשּום למּכר יכֹול היה ּׁשּלא מה מּׁשּבת ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹהּׁשירים
רגיל היה והּוא ּבזֹול, ׁשּיקנּו ּבכדי וכּו' אחד מּצד נאפה לא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאֹו
ּבאּלּו הּנ"ל האֹופה ונפטר זה. ּבׁשביל ּבּמּקח עּמהם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלהיטיב
נפטר. ּתראה עּתה חייקיל הר' אל ז"ל רּבנּו אמר ּובחנּכה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻהּימים,
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לפני ׁשעמד איְך ּבסמּוְך ׁשּנפטר הּנ"ל האֹופה את וּירא עיניו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָוּיּׂשא
היטבּתי ׁשאני היֹות ז"ל מרּבנּו ּובּקׁש והׁשּתחויה ּבכריעה ז"ל ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָרּבנּו
ּבׁשביל וחּלה לחם ּבזֹול להם למּכר ׁשּלכם המקרבים האנׁשים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעם

ז"לסעּד רּבנּו וּיען ּתּקּון. מּכם מבּקׁש אני ּובכן מלּכה, מלּוה ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻ
ּבתּקּונָך אעסק אני אלי המקרבים אנׁשי עם ׁשהיטבּת יען לֹו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹוּיאמר
הּדר מּבארדיטׁשֹוב ּכהן נפּתלי מר' ׁשמעּתי הּנפטר. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹוּיעלם
נחמן ר' ּבן ז"ל אברהם הר' מחתנֹו ׁשּׁשמע ותּכֹונן ּתּבנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבירּוׁשלים

ְְִֶטּולטׁשינער):

לה
ּדבמעּמּודא אברהם מר' ׁשמעּתי חינקעס. למׁשה ׁשהראה ּדנּורא ֵ ַ ָ ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מּפיו: ׁשּׁשמע ִִֶַַָז"ל

לו
ּומההּמעׂשה לנאווריטׁש סמּוְך עּמֹו ׁשּנתועדּו מהּס ֹוחרים ַ ַ ֲ ֶ ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ

ּומה מחבּורתם, אחד הּוא ּכאּלּו עּמהם לדּבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשהפליא
נפלאה ּובחכמה ּפעמים, ׁשני מחׁשבּתֹו את מהם לאחד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּׁשּכּון
ו ּכרְך וסּפּורים ׂשיחֹות ּבספר עּין מאּתֹו ּגם ּולהתּכּסֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַלהתעּלם
מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני אבי מּפי ּבאריכּות זה ּכל ׁשמעּתי ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאריכּות.
מֹוהר"ן: ּבחּיי ּכּמּובא אּתֹו ׁשּנסע מּטעּפליק ׁשמּואל מרּבי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשמע

לז
ּגבהּס ּפּור על אף הּׁשנה אֹודֹות על ׁשמּואל לר' ּׁשאמר מּמה ַ ִ ְְִֵֵֶַַַַַַַָָ

הריני מאבי ׁשמעּתי זה ּגם חזי, מּזלּה חזי לא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדאיהּו
ּבעצמֹו. מּפיו ׁשּׁשמע מׁשּכבֹו ְְְִִִֶַַַַָָָּכּפרת
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אדמֹו"רׁשמעּתי אֹותֹו וׁשאל ּביחד, עּמֹו לן הּנ"ל ׁשמּואל ׁשרּבי ָ ַ ְ ִ ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָ
ר' לֹו והׁשיב הּזאת? ּבּלילה ּדבר איזה הׁשמעּת ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹזצ"ל
אדמֹו"ר לֹו אמר ואז ליׁשן. יכלּתי לא הּלילה ּכל רק לא, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹֹׁשמּואל
אדמֹו"ר וראה ׁשּׁשמע והּמּובן וכּו'. חזי לא ּדאיהּו ּגב על אף ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָז"ל

מאד) ונֹוראים נפלאים עליֹונים ּדברים לילה ּבאֹותּה :זצ"ל ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

לח
מׁשּכבֹוהּסּפּור ּכּפרת הריני מאבי ׁשמעּתי הּדג, מענין מהחלֹום ַ ִ ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ

זצ"ל. אדמֹו"ר מאנׁשי זאת ְְֵֵֶַַַַַָֹׁשּׁשמע
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ּבחלֹוׁשמעּתי אחד לֹו ׁשאמר לֹו חלם ׁשלֹומנּו מאנׁשי םׁשאיׁש ָ ַ ְ ִ ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ז"ל. לרּבנּו ּותביאֹו אֹותֹו ּתקנה ּדג מחר לָך יביאּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָאם
אֹותֹו ׁשאל ותכף והביאֹו. אֹותֹו וקנה למּכֹור ּדג עם ערל ּבא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּובּבקר
ואמר הּדג, על ּבּזיֹון ּדבר איזה ז"ל רּבנּו ואמר לֹו, ונתן הּדג ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹאיפה

לׁשמּה ׁשּלא ּגרֹויסער א ּגדֹול[עליו ׁשּלא־לׁשמּה עליו]ּבעל ואמר , ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
קדׁש ׁשּבת על אֹותֹו ּובּׁשלּו אֹותֹו, ׁשּקנה זה ׁשל אביו ּגלּגּול ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּזה

ּתּקּון): לֹו ְִָָוהיה

לט
איזֹוהּסּפּור מּקדם ׁשהיה מחׁשבּתֹו את לֹו ׁשהּגיד מאּומין מהאיׁש ַ ִ ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ז"ל זלמן ר' מהרב ׁשמעּתי הּלילה. ּבחצי ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָׁשבּועֹות...
ּבעצמֹו: האיׁש מּפי ְְִִִֶַַָָׁשּׁשמע
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מ
אתמעׂשה הפציר אׁשר מּנעמירֹוב יׂשראל ר' ּוׁשמֹו אחד ּבאיׁש ַ ֲ ֶ ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָ

ּבׁשביל הּמלחמה למקֹום לנסע לֹו ׁשּיסּכים זצ"ל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָֹאדמֹו"ר
עצמֹו את לדחק לבלי הּנעלמים מּדרכיו זצ"ל ואדמֹו"ר ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹּפרנסה,

הּקדֹוׁשים) ּבסּפּוריו הרּבה מּזה (ּכּמּובא ּדבר ׁשּום ּומחמתעל . ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבזה לֹו ואמר ענה לֹו, להסּכים אפן ּבׁשּום רצה לא כן ּפי על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאף

ּגלייְך ניין מיט יֹוא נעמין פיר זיְך זאלסט לעצמָך[הּלׁשֹון: ּתּקח ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבׁשוה הּלא ואת הּכן אם]את ּבלּבֹו אצלֹו ׁשוה ּבאמת ׁשּיהיה (הינּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכְך אחר אּון ּתהּלים, קאּפיטיל ה' ּתאמר ּכְך אחר לאו) אֹו ְְְִִִִַַַַַַַַָָֹֹלנסע
טּוהן זאלסטּו אזֹוי מחׁשבה ּדער אין קּומען אריין ּדיר ס'וועט ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָווי

ּתעׂשה[ ּכְך ּבמחׁשבּתָך ׁשּיּכנס איְך ּכְך הּנ"ל,]ואחר האיׁש עׂשה וכן . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ואדמֹו"ר הן. ּבדעּתֹו ׁשּנפל לֹו ואמר זצ"ל לאדמֹו"ר ּבא ּכְך ְְְְְְֵֶַַַַַַַַַַַָָָָואחר
לא ׁשהאמת ּכּיֹום ּברּור ידע ּכי ּכלל, ּבעיניו זאת הּוטב לא ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹזצ"ל
מחמת ּבאמת ּכי עליו, ּפקד ּכאׁשר ולאו ההן ׁשּוּוי ּבלבבֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיה
הּנ"ל. הּנסיעה לנסע נפׁשֹו ּבכל ורצה חׁשק ממֹון ּתאות ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָָֹּתבערת
קאן ּפלאטציקיל א מיט נא הּלׁשֹון: ּבזה זצ"ל אדמֹו"ר לֹו ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָואמר

חאּפין אהעכט אמאל לתפֹוס[מען אפׁשר לפעמים קטן ּדג עם נּו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ּגדֹול) (ּדג ּכלל]הכט הבין לא זאת, זצ"ל אדמֹו"ר לֹו ׁשאמר ּובעת . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לדרּכֹו הּנ"ל האיׁש נסע ואחר־ּכְך אּלּו. ּדבריו את הּנ"ל ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהאיׁש
יתּב הּׁשם ׁשם וסּבב הּנ"ל, אחדלּמקֹום עׁשיר אֹותֹו ׁשּׂשכר רְך ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

אהבה ּביניהם והיה ּבעיניו, חן ונׂשא זמן איזה אצלֹו והיה ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלעסקיו
ּכבר וגם מעללים, ורע ּבלּיעל איׁש היה הּזה והעׁשיר מאד. ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּגדֹולה
אהבתֹו מרב אבל ּכלל, אּׁשה נׂשא לא עֹוד ּומּימיו ּבּׁשנים ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָָָֹֹּבא
רּכים ּבדברים יֹום אל מּיֹום לּבֹו על לדּבר התחיל הּנ"ל ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָלהאיׁש
את לעזב והתחיל מעט, מעט אצלֹו לפעל ׁשהתחיל עד ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַֹֹוטֹובים,
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ערב יֹום ּבכל לילְך והתחיל ּוצנּועה, ּכׁשרה אּׁשה ונׂשא הרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּדרּכֹו
מּמׁש, אחר לאיׁש נתהּפְך הּזמן ׁשּבמׁשְך עד להתּפּלל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹובקר
ר' וכאׁשר הּכׁשרים. יׂשראל ּבני ּככל ּכׁשר איׁש ּבאמת ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונעׂשה
ּבהעׁשיר ּדבריו ּכְך ּכל ׁשּפעלּו וראה הּביט מּנעמירֹוב הּנ"ל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָיׂשראל
נסיעתֹו ענין על לֹו ׁשאמר זצ"ל אדמֹו"ר ּבמאמר נזּכר מּיד ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָהּזה
ׁשם ּגם היה ּכן ּבאמת ּכי ּגדֹול, ּדג לחטף יכֹולים קטן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּבדג
הריני אבי מּפי זה ּכל ׁשמעּתי "העכט", הּזה העׁשיר ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּמׁשּפחה
ז"ל: נפּתלי מרּבי וגם ז"ל מֹוהרנ"ת מּפי זאת ׁשּׁשמע מׁשּכבֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹּכּפרת

מא
עלהּמעׂשה אצלֹו זצ"ל אדמֹו"ר ׁשהיה וואטׁשעק מּכפר ליּב מר' ַ ַ ֲ ֶ ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

חּפה, להעמיד ּפה טֹוב ׁשהיה אז ואמר מילה, ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֻּברית
ירד המדּבר, היה ׁשּכן לטׁשיקעוו ׁשּבאה הּזמן ּכׁשהּגיע ּכְך ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻואחר
ואחר החתּנה. וואטׁשעק ּבכפר והיה לׁשם, לנסע רצה ולא ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻמטר
מחתנֹו זה ּכל ׁשמעּתי כּו', לֹו ׁשאמר מּגיּה ּבעל יעקב רּבי מענין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכְך
והׁשיב ענין, ּבזה היה אם אֹותֹו וׁשאל מיׁשרים מּגיד זלמן ר' ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהרב
ּבׁשּבת ּכְך ׁשאחר הּנ"ל ליּב רּבי ׁשל ּבנֹו ׁשּס ּפר ׁשמעּתי ּגם הן. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלֹו
מן אֹותם ונׂשא ּכתפֹו על ּדליים ׁשני ליּב רּבי לקח החּפה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻׁשאחר

להעמ הּבית אל וּיאמרהּפרֹוזדֹור הּׂשמחה. ּכענין הּׁשלחן על ידם ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ
לֹו והׁשיב ּכזה, ּכן ּגם לֹו יּתן הּבאה ׁשּלּׁשנה ׁשּיברכֹו ז"ל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלרּבנּו

וויסט ּגאט ז"ל יֹודע[רּבנּו הּזאת,]אלקים הּמענה מן מאד ונבהל . ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹ
זה על ׁשּיׁשאל ׁשּלֹו המלּמד אז ׁשהיה אּפטיר ליּבלי מר' ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּובּקׁש
ּובא ּבעצמֹו, ׁשּיבֹוא עליו ׁשּיצּוה לֹו והׁשיב אֹותֹו, וׁשאל ז"ל. ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמרּבנּו
ׁשני ואחר ׁשבּועֹות. ׁשני לאחר אליו ׁשּיבֹוא עליו וצּוה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאליו,
ּבענּיּות זאת ׁשהחליף אליו וּיאמר הּפעם, עֹוד אליו ּבא ֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשבּועֹות
ׁשּיבא עליו וצּוה מאד, לפניו לבּכֹות והתחיל הּפתחים. על ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּיחזר
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אי ׁשּזה לֹו ואמר אליו. ּובא וחזר ׁשבּועֹות, ׁשני לאחר הּפעם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָעֹוד
הּפתחים על יחזר לא ּפנים ּכל על רק עני) יהיה (ׁשּלא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹאפׁשר
עליָך ירחם ּכְך ואחר וכּו', ּפעמים איזה זֹו ּבׁשנה אצלָך ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָויגנבּו

קרעטׁשמע לָך ויבנה ּתתּפרנס]ּפּונדק[האדֹון ּומּמּנה קטּנה, ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מּמָך להּפרד מכרחים יהיּו ּבניָך ׁשּכל עד חּייָך ימי ּכל ּגדֹול ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבדחק
אחרֹות. ּבעבֹודֹות עצמם את ׁשּיפרנסּו אֹו אחרים, אצל ׁשּיעבדּו ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאֹו
ואׁשּתֹו. הּוא ימּותּו אחד וׁשּבׁשבּוע יחיה ׁשנים ּכּמה לֹו ּגּלה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָוגם
את צמצם ההּוא הּזמן ׁשּבמׁשְך רק הּנ"ל ּכל מכּון היה ּכְך ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻואחר
לכתיבת מעֹות על־יד על־ יד ולאסף לקּבץ ּדחקֹו ּבעצם ּגם ְְְְְֱֳִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹעצמֹו
ונתן ׁשמֹו את עליו וחקק אּומין ּדפה הּמדרׁש לבית ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹספר
אז ּגם ּפטירתֹו. ׁשּקדם הּׁשנה הראׁש על הּמדרׁש להּבית ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹאֹותּה
הרּבה מעֹות יכלּתֹו ּבכל מּיד ּפּזר הּנ"ל, ּככל ז"ל רּבנּו לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכׁשאמר
זה: על להתחּכם ירצה אם לֹו יֹועיל ׁשּלא ּבברּור ידע ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלצדקה,

מב
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צנצנתׁשמעּתי ז"ל לרּבנּו חינקעס מׁשה הֹוׁשיט אחת ּפעם אׁשר ָ ַ ְ ִ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
נתהּפְך הּׁשלחן על הּקאווע את ּוכׁשהעמיד ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻקאווע
ּפנים א הּלׁשֹון: ּבזה ז"ל רּבנּו לֹו ואמר הּקאווע ונׁשּפכה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּצנצנת

ז ניט מחּתנים קיין וועלין נהיה[ייןמיר לא ׁשּכבר ּכּנראה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ּכְך]מחּתנים ואחר לצלן. רחמנא ּבנים חׂשּוְך הּנ"ל מׁשה היה אז . ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

רּבנּו ׁשאמר סמְך על אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ז"ל רּבנּו הסּתּלקּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָאחר
ּבנים לֹו יהיה אׁשּתֹו את יגרׁש ׁשאם הּצּואֹות ּבין ּפטירתֹו קדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹז"ל

ח') אֹות לעיל לֹו.(עּין לחתן ז"ל רּבנּו נכד ז"ל ּדב אברהם רּבי את ולקח , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אברהם רּבי ּגרׁש הּנ"ל, מׁשה ׁשּנתרחק הּמחלקת ּבעת ּכְך ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹואחר

הּנ"ל): ז"ל רּבנּו ּדברי ונתקּימּו ּבּתֹו את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹּדב
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מג
עםׁשמעּתי אחת ּפעם יׁשב ּבברסלב, זצ"ל אדמֹו"ר ׁשּיׁשב ּבעת ָ ַ ְ ִ ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָ

מּברסלב, ׁשרה'ס חּיים רּבי ּגם היה ּובתֹוכם ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָאנׁשים
ׁשאפּלּו עד ּכְך ּכל ׁשֹוטה הּוא האדם ז"ל רּבנּו אמר ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּופתאם
ּבׁשטּותיו עדין מחזיק הּוא ּכתפיו אחרי הֹולְך הּמות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכׁשהּמלאְך
ידעּו ולא האּלה הּדּבּורים על מאד הׁשּתֹוממּו והאנׁשים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹוהבליו.
מאד, מאד מּזה נבהל ׂשרה'ס חּיים הר' אבל מרּמזין, הם מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעל
מרּמז זצ"ל אדמֹו"ר ּכי ּבנפׁשֹו וידע ּבלּבֹו היטב הּדּבּורים נכנסּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָּכי
הלכּו ּכְך אחר ּגדֹול. ּבפחד הּׁשלחן אצל וּיׁשב הּדּבּורים ּבאּלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻעליו
הּׁשלחן, אצל יֹוׁשב נׁשאר הּנ"ל חּיים ורּבי לדרּכם, האנׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻּכל
יׁשב ּכי להׁשיבֹו יכל ולא יֹוׁשב? אּתה מה זצ"ל אדמֹו"ר אֹותֹו ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹוׁשאל
הר' והלְך לחדרֹו זצ"ל אדמֹו"ר ונכנס מאד. ּגדֹולה ׁשחֹורה ְְְְְְְְְְִַַַַַַָָָָָָֹּבמרה
יֹודע אני רּבי ז"ל לרּבנּו וּיאמר מאד. לפניו וּיבּך אחריו הּנ"ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹחּיים
מאד מאד לכן עלי, היתה ּבהּדּבּורים ּכּונתכם אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבוּדאי
אדמֹו"ר לֹו וּיאמר ּבחּיים. ׁשאּׁשאר עלי, רחמים לעֹורר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאבּקׁשכם
צּיּון על לנסע צריְך אני אְך עליָך, ּכּונתי ׁשהיתה הּדבר ּכן ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹזצ"ל
עבּור להתּפּלל למעז'ּבּוז' זצ"ל טֹוב ׁשם הּבעל הּקדֹוׁש זקני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָקבר

חֹולה) אז (ׁשהיה ׁשּלי ּגםהּילד ואתּפּלל עּמי ּכן ּגם ּתּס ע לכן , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
למעז'ּבּוז'. ז"ל רּבנּו עם ּכן ּגם הּנ"ל חּיים רּבי ונסע עׂשה, וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָעליָך.
זמן ׁשם והתמהמּה זצ"ל, טֹוב ׁשם הּבעל קבר על ז"ל רּבנּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָוהלְך
ּגיּפֹול'ט איְך האּב ּדיר הּלׁשֹון: ּבזֹו חּיים לרּבי אמר ּכְך ואחר ְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָרב

ניט מיר לא[אּון ולי ּפעלּתי להתּפּלל]לָך אפּלּו צריְך אּתה ואין . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
ואמר טֹוב. ׁשם הּבעל קבר אל והלְך ּכן ּגם לְך ּפה ׁשאּתה ּכיון ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאְך
הּדרְך ּובאמצע לברסלב ּבחזרה וּיסעּו עֹוד. יחיה ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלֹו
ּכי הוה, וכְך מת ּכבר ׁשּלי הּילד הּנ"ל חּיים לרּבי ז"ל רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאמר
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לכנס ז"ל רּבנּו רצה (ולא מת, ּכבר ׁשהּילד מצאּו לביתם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכׁשּבאּו
לקנֹות לברסלב הּנ"ל האיׁש וׁשלח קדׁש, ׁשּבת על ּברסלב ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹלעיר
יתוּדע ׁשּלא ּבסֹוד הּדבר ׁשּיהיה לֹו וצּוה קדׁש ׁשּבת על ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹחּלה
ידעּו ּכי ז"ל רּבנּו איפה אֹותֹו ׁשאלּו ׁשלֹומנּו אנׁשי אְך ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹלאׁשּתֹו.
מעׂשה עבר ּכְך ּובין ּבסֹוד. להם והׁשיב עּמֹו ׁשּנסע ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּתחּלה
איׁש מּקדם היה והּוא ז"ל לרּבנּו מקרב ׁשהיה ּפייעס ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמאברהם
ארּום מען וועט עֹונֹות מיינע עצמֹו על לֹומר רגיל והיה ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹמכער

ּגיהּנם אין אפיינדיל אֹויף על[טראגין עוֹונֹותי את יׂשאּו ּבגיהּנם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּפייעס]נס חּיים היה ּבנֹו וׁשם וכּו' וכּו' ּפגּום ּבן לֹו והיה ועׂשה. ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

טֹוב ׁשם והּבעל טֹוב. ׁשם הּבעל נכד יׂשראל ּבת עם ׁשּדּוְך ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָעּמֹו
לרּבנּו ּבא ּכן ועל ּבהּׁשּדּוְך, רֹוצה היה לא הּכּלה ׁשל זקנֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאבי
העֹולם. מן החתן לּטל רֹוצה והיה ּבהּׁשּדּוְך רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁש
ז"ל טֹוב ׁשם מהּבעל ּובּקׁש החתן על רחמנּות ז"ל לרּבנּו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָוהיה
להם יהיה לא מּמילא ּבנים, לֹו יהיה לא אבל אֹותֹו ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיּניח
חּיים רּבי את ז"ל רּבנּו הקיץ ּובּלילה היה. וכן ּגט ויהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהתקּׁשרּות
ּכל לֹו סּפר ּכְך ואחר ׁשם, להתּבֹודד ּבּיער עּמֹו והלְך הּנ"ל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָׂשרה'ס
הּׁשנים מעּמֹו לקח זקנּה אבי טֹוב ׁשם הּבעל ּכי לֹו סּפר וגם ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָהּנ"ל.
להּלן (ועּין ׁשנים ּכּמה לֹו והּגיד אחרים ׁשנים לֹו לּתן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻוהכרחּתי
נסע ּכי יׂשראל ּבארץ היה (החתן) ּפייס ׁשחּיים ּובעת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאריכּות).

צעטיל לֹו נתן ז"ל ׁשרּבנּו ׁשלֹומנּו לאנׁשי סּפר יׂשראל ]ּפתק[לארץ ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ליהּודי ּגּופֹו יתהּפְך זאת יקּים ׁשאם לֹו ואמר וסּגּופים עבֹודֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשל
מהרב הּמחלקת ּובעת קּים. ולא לקּים קׁשה היה אְך מּמׁש, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּכׁשר
ׁשתק הּנ"ל ׂשרה'ס חּיים רּבי לֹו אמר לחלק ּכן ּגם רצה ְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָֹֹמּס אוורן
עֹוד חי הּנ"ל חּיים ורּבי וכּו'). ּתחיה ׁשנים ּכּמה יֹודע אני ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹהלא

ז"ל: רּבנּו ׁשאמר ּכמֹו ׁשנים ְְִֵֵֶַַַַָָהרּבה
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מד
מחזיקּבכפר ׁשהיה אחד איׁש ּדר היה לזלאטיּפאלע סמּוְך אחד ִ ְ ָ ְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

והּקרעטׁשמיס]חכירה[הארענדא הּכפר, מאדֹון ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
הּמחזיקים]הּפּונדקים[ האנׁשים וכל הּנ"ל. ּכפר ּבסביבֹות אׁשר ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָ

הראטעס לֹו מׁשּלמין היּו ׂשכירּות[הּקרעטׁשמיס לֹו]ּדמי והיה . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
על ּתמיד מרחמת והיתה מאד, לב נדיבת מאד צנּועה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאּׁשה

הּקרעטׁשמיס הּפּונדקיםׂשֹוכ[הּמחזיקים להם]רי היה ּכׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ויהי לׁשּלם. ּכסף להם נתנה היא הראטע לבעלּה לׁשּלם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלפעמים
נֹוטה ׁשהיתה עד מאד מסּכנת ּבמחלה הּנ"ל האּׁשה ונחלתה ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהּיֹום
לּה הֹועילּו ולא הרּבה ּגדֹולים ּברֹופאים הׁשּתּמׁש ּובעלּה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹלמּות,
הּנ"ל האּׁשה על מאד לּבם ּדוה היה והּקרעטׁשמאריס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכלּום.
מאד, להם מר יהיה הּזאת האּׁשה ּתמּות וׁשלֹום חס ׁשאם ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבידעם
ּכּלם הרּבה הׁשּתּדלּו ּכן ּגלל עליהם, ׁשּירחם מי להם יהיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻולא
היה ּוביניהם להביאם. הרֹופאים אל ונסעּו ּברפּואתּה אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכאיׁש
יׁשב אׁשר ּבעת זצ"ל לאדמֹו"ר מעט מקרב ׁשהיה אחד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאיׁש
ּפדיֹון ׁשּיׁשלח הּנ"ל הּבעל לב על האיׁש וידּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָּבזלאטיּפליע,
נפׁש ּפדיֹון עם אֹותֹו וׁשלח עׂשה, וכן לזלאטיּפאלע, זצ"ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלאדמֹו"ר
ּובא נפׁשּה, ׁשּתצא מאד קרֹובה היתה ההיא ּובעת זצ"ל. ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלאדמֹו"ר
ז"ל רּבנּו אליו וּיאמר הּפדיֹון. לֹו והביא זצ"ל לאדמֹו"ר האיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹזה
ולקח הרענדיל הּנ"ל האיׁש לֹו והביא אחד, רענדיל לֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיביאּו
מחזיק אינֹו ׁשהרענּדיל לֹו ואמר ּבידֹו הרענדיל את זצ"ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאדמֹו"ר
היה זה וגם אחר, רענדיל לֹו והביא הּנ"ל האיׁש והלְך הּמׁשקל. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאת
לֹו ׁשהביא ּפעם ׁשּבכל ּפעמים ּכּמה היה וכן מּמׁשקלֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָנחסר
לחלפן ׁשהלְך עד ּבעיניו. הּוטב ולא אֹותֹו ׁשקל זצ"ל והּוא ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹרענדיל
לֹו ּבחר ז"ל ואדמֹו"ר רענּדליְך הרּבה עם לאדמֹו"ר והביאֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאחד
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לֹו אמר ואז ׁשּצריְך. ּכמֹו הּמאזנים ּכף על לֹו ׁשהיה רענדיל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאחד
חזרה ונסע לבריאּותּה. ׁשבה ּכבר הּנ"ל האּׁשה ּכי לביתָך ּונסע ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָלְך
ׁשבה ׁשּכבר זצ"ל אדמֹו"ר לֹו ׁשאמר ּבעת הּנ"ל האיׁש והּנה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלהּכפר.
ׁשעֹות הּמֹורה על והּביט ּבעיניו. לפלא הּדבר היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלבריאּותּה
הרינדאר ּבית אל ּבא וכאׁשר זצ"ל אדמֹו"ר לֹו אמר ׁשעה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבאיזה
זצ"ל. לאדמֹו"ר ׁשּנסע אחרי ׁשם ׁשּנעׂשה מה הּבית ּבני ּכל לֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָסּפרּו
ּבכּיה קֹול ונעׂשה לגוֹוע האּׁשה התחילה נסיעתֹו אחר ּתכף ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּכי

מע לּה לּתן ואמרה אֹותּה, ׁשהקיצּו עד ּבּבית ּגדֹול מיםורעׁש ט ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
הּדין ּבית לפני ּובאה נׁשמתּה יצאה ּכאׁשר ּכי להם וסּפרה ּפיה. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאל
וגזרּו העֹונֹות והכריעּו ׁשּלּה והּזכּיֹות העֹונֹות וׁשקלּו מעלה, ְְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָֻׁשל
אחד אברְך ּבא ּכְך ּבתֹוְך העֹולם. לזה עֹוד ּתחזר ׁשּלא למיתה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּדינּה

זצ"ל) אדמֹו"ר ּכצּורת צּורתֹו והׁשליְך(ותארה אחד רענדיל והביא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּוכפי לחּיים. ּדינּה ּופסקּו הּזכּיֹות והכריעּו זכּיֹות ׁשל הּכף ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֻֻאל
ּכּמה וׁשקל עסק זצ"ל אדמֹו"ר אׁשר ּבעת הּדבר זה היה לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּסּפרּו
האיׁש הׁשּתֹומם אז ּכּנ"ל. הּמאזנים ּכף על הרענדיל את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּפעמים
ׁשקל זצ"ל ּׁשאדמֹו"ר מה היטב והבין הּזה, הּדבר על מאד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹוּיתּפּלא
והאּׁשה לפלא. הּדבר היה ּׁשּבעיניו מה הרענדיל את ּפעמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּכּמה

ּבׁשלמּות: ּתכף לבריאּותּה ְְִִִֵֵֶָָָׁשבה

מה
לאדמֹו"רּבעיר מקרב והיה הּלל. ר' ּוׁשמֹו ּובֹודק ׁשֹוחט היה אחת ְ ִ ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּכְך ואחר ׁשנים, ּכּמה אליו נסע ולא נתרחק ּכְך ואחר ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹזצ"ל,
מּמקֹורביו איׁש את ּובּקׁש לפניו, להתראֹות וּיירא אליו ּובא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָחזר
ּבבית אז היה זצ"ל ואדמֹו"ר עּמֹו. והלְך זצ"ל, לאדמֹו"ר עּמֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָׁשּילְך
ּפחד עליהם נפל אֹותּה וּיפּתחּו הּפתח אל ּוכׁשּבאּו ׁשּלֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמדרׁש
הּנ"ל הּלל ור' הּדלת אחֹורי עֹומד הּנ"ל האיׁש ונׁשאר ּגדֹולה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואימה
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ּכׁשראה ז"ל ורּבנּו הּדלת, אצל עֹומד ונׁשאר מדרׁש. להּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנכנס
ואמר ׁשלֹום, לֹו ונתן אליו עצמֹו התקרב הּדלת אצל עֹומד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאדם
נאְך ווארטין ּגיוועזין זאלסט ּדּוא הּלל, ּדּוא ס'איז הּלׁשֹון: ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבזה

זאקין ּדי מיט מיר צּו ּגיקּומען ּגיוועזין וואלסטּו אּתה[אּביסעל זה ְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
הּגרּביים עם אלי ּבא היית מעט, עֹוד מתמהמּה היית אם ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּלל!

מאד]ׁשּלָך לפניו לבּכֹות הּלל ר' והתחיל מֹותֹו). לאחר ּכי(הינּו , ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
זצ"ל. אדמֹו"ר מּפי האּלּו הּדּבּורים ּבׁשמעֹו ּגדֹול ּפחד עליו ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָנפל
ּכזה, רב זמן מּמּנּו ׁשּנתרחק על ז"ל רּבנּו אֹותֹו הֹוכיח ּכְך ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָואחר
אחרת, לעיר ּדירתָך ׁשּתעקר לָך אֹומר אני עּתה אליו, נסע ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹולא
ולא מּמּנּו הּלל ר' נסע ּכְך ואחר ּתתחרט. ּבטח לי ּתצּית לא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹואם
וׁשלח לׁשם הּס מּוכה עיר לאיזה נסע רק לביתֹו עֹוד לבא ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹרצה
ּתמּכר והיא ׁשּלֹו הּׁשחיטה חזקת את ימּכר הּוא ּכי לזּוגתֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹמכּתב
את מכר ּכי הוה, וכן מּׁשם. ּדירתֹו לעקר מכרח הּוא ּכי הּבית ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאת
מחלקת נעׂשה ּכְך אחר רק הּבית. את מכרה והיא הּׁשחיטֹות ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹחזקת
מּמכירת ּגמר לעׂשֹות לביתֹו ּבר־מצרא הּוא ּכי ׁשּטען אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּׁשכן
ונתרּצה מּׁשם. יּסע הּדבר ּכׁשּיגמר רק ּכלל ׁשם יׁשהה ולא ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּבית
לא ּכי יען ּכזה, קטן ּדבר לֹו יּזיק ׁשּלא היה סבּור ּכי הּזה, ִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלּדבר
ונתקּימּו הּנ"ל ּבעיר ׁשם מת ותכף לׁשם ונסע ּכלל. ׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁשהה

ז"ל: אדמֹו"ר ְְִֵַַּדברי

מו
לֹוּבברסלב והיה זצ"ל לאדמֹו"ר מקרב ׁשהיה אחד עׁשיר היה ִ ְ ַ ְ ֶ ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

טֹוב ׁשם הּבעל נכּדת עם עבּורֹו ׁשּדּוְך ועׂשה יחיד ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּבן
ילד ז"ל רּבנּו אצל נפטר זמן ּבאֹותֹו הּנּׂשּואין, זמן ּוכׁשהּגיע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַזצ"ל.
ׁשהיה ׁשם ּדירה לֹו ׂשכר ּכי לעיר, מחּוץ ׁשבעה ז"ל רּבנּו ונהג ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאחד,
ׂשרה'ס חּיים ר' את אּתֹו ולקח הּבריאה, ּבקו היה לא יען לפניה, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּגן
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הלְך ּבנֹו לחּפת נסע טרם הּנ"ל העׁשיר והּנה ׁשם. אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיׁשּמׁש
ונסעּו מּמּנּו רׁשּות וקּבלּו מּמּנּו, רׁשּות לקּבל זצ"ל אדמֹו"ר אל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָעּמֹו
ואמר ידיו ונטל מּׁשנתֹו ז"ל רּבנּו עצמֹו הקיץ ההּוא ּבּלילה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָלדרּכם.
ּבין ז"ל רּבנּו ׁשם ורץ הּגן אל עּמֹו והלְך עּמי. ּבא הּנ"ל חּיים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלר'
עד זאת ּכׁשראה מאד נפחד הּנ"ל חּיים ור' ואנה, אנה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהאילנֹות
לֹו ואמר ז"ל רּבנּו אליו ּבא ּכְך ּבתֹוְך ראׁשֹו. ׂשערֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּנסמרּו
אינֹו ּכי ואמר הּכּלה ׁשל זקנֹו טֹוב ׁשם הּבעל אלי ּבא ּכי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהראית?
ר' וכׁשמע יתֹומה. היא והּכּלה החתן, את לּקח ורֹוצה ּבהחתן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחפץ

לדאח ּדא וארּכּבֹותיו עֹומד והּוא יֹותר, עֹוד נתּפחד זאת הּנ"ל ּיים ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻ
ּפעלּתי לֹו ואמר זצ"ל אדמֹו"ר הּפעם עֹוד אליו ּבא ותכף ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָנקׁשן.
ּכְך ואחר ּבנים, להם יהיה ׁשּלא רק החתן את יּקח ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאצלֹו
וּירא ּבחּוץ חּיים ר' עמד ּבּצהרים מּמחרת והּנה הּבית. אל ְְְְֳֳִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָנכנסּו
ּכי לֹו וסּפר זצ"ל לאדמֹו"ר רץ מהמחּתנים מיחד ׁשליח ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻֻוהּנה
החתּנה, על עּמֹו לּס ע אפן ּבׁשּום אפׁשר ואי ּבּדרְך נחלה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהחתן
החתן לדרּכָך חזר ז"ל רּבנּו לֹו וּיאמר ּבעדֹו. רחמים יבּקׁש ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹּבכן
חזר ּומּיד החּפה וּיעמידּו החתּנה על עּמֹו וּיסעּו הּבריאה ּבקו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻיהיה
מה ׁשּידע מחמת הּנ"ל חּיים ר' מאד ונתּפּלא לדרּכֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹהּׁשליח
ּדברי נתקּימּו אְך אז, היתה והחתּנה הּקֹודמת, ּבּלילה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּׁשּנעׂשה
ודרּו ּבנים. להם יהיה ׁשּלא הּנ"ל חּיים לר' ׁשאמר זצ"ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאדמֹו"ר
ּפטירת אחרי ׁשנים ּכּמה ואחר להם. היּו לא ּובנים הּנ"ל הּזּוג ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּביחד
מּברסלב צדק מֹורה אריה צבי ר' הרב הׁשּתּדל זצ"ל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאדמֹו"ר

הּנ"ל) ׂשרה'ס חּיים רּבי חתן הר'(ׁשהיה ׁשחֹותנֹו מחמת ׁשּיתּגרׁשּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
סּדר ּבעצמֹו אריה צבי רּבי והרב הּנ"ל. הּמעׂשה ּכל לֹו סּפר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָחּיים
סּפר הּזאת הּמעׂשה ּבנים. לׁשניהם היה ּכְך ואחר ּפּטּורין הּגט ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלהם

מּזה). מ"ג ּבסעיף לעיל (ועּין ּבעצמֹו ז"ל אריה צבי ר' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהרב
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מז
ז"לּכׁשהיה אפרים רּבי חֹותנֹו ׁשלחן על עֹוד סמּוְך זצ"ל אדמֹו"ר ְ ֶ ָ ָ ְְְְִִֶַַַַַַַַָֻ

אביו ׁשל הּיארצייט יֹום לחֹותנֹו והּגיע הּוסיאטין, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּבכפר
זצ"ל. אדמֹו"ר את אּתֹו ולקח לׁשם הּסמּוְך לאלּכסנדעריווקא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָונסע
אדמֹו"ר את ראּו ּכאׁשר ּדׁשם הּנעּורים ּובני הּמדרׁש לבית ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוכׁשּבאּו
ּבדברים, עּמֹו לכנס מאד ּבעיניהם הּוטב אזי הראׁשֹון ּבּפעם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹזצ"ל

ל נתן הּתפּלה ואחר להתחיל. מהיכן ידעּו לא אפריםאְך הר' הם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּיצּוה הּנ"ל אפרים מר' הּנעּורים ּבני ּובּקׁשּו ּכּנהּוג יׁשן יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָז"ל
והפְך עׂשה. וכן מׁשניֹות ּפרק ׁשּילמד זצ"ל אדמֹו"ר הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלחתנֹו
הּסטענדער על והּניח מׁשניֹות ולקח הּמזרח ּכתל אל ּפניו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעצמֹו
עד המּתינּו הּנעּורים והּבני ּבֹוׁש עד ּבּלּמּוד וּיתמהמּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָולמד
ּגם לחּיים יׁשּתּו זה ידי ועל הּיי"ׁש יׁשּתּו למען לּמּודֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַׁשּיסּים
ּבדברים. עּמֹו לכנס ׁשּיכּות להם יהיה ּומּמילא זצ"ל, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלאדמֹו"ר
אפרים ר' הרב את ּבּקׁשּו ּבלּמּודֹו הרּבה מתמהמּה ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּוכׁשראּו
חֹותנֹו ּפני על ידֹו את אדמֹו"ר ונטה הּלּמּוד. ׁשּיסּים לֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיאמר
לֹו? היה מה אֹותֹו ׁשאלּו ּוכׁשהקיץ להקיצֹו, והתחילּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוּיתעּלף.
הּמנֹוח את ראה ּפניו על ידֹו את זצ"ל אדמֹו"ר ּכׁשּנטה להם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוהׁשיב
אֹומרים ּכזה "לחתן לֹו ואמר לנגּדֹו עֹומד אחריו יארצייט לֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיה
ּומן מאד ּתמהּו ּכן ראּו הּמה וּיתעּלף. ונתּפחד מׁשניֹות? ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשּילמד
הּדֹור, מּצּדיקי ׁשהּוא זצ"ל אדמֹו"ר ׁשם נתּפרסם והלאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאז
הּׁשם לעבֹודת ידֹו על ונתקרבּו אנׁשים ּכּמה אליו לנסע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹוהתחילּו

ְִַָיתּברְך:
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העּקרּייםלהֹודיע יסֹודֹות האּלה ּדברים ׁשהּׁשלׁשה לדֹורֹות ְ ִ ַ ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
מּדברי ּבזה הּמּובן ּכפי זצ"ל אדמֹו"ר ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּבהׁשארת

ז"ל: ֲַַַמֹוהרנ"ת

אמירתא) ּגם ּכלּול מּמילא ׁשּבזה הּׁשנה, ראׁש על ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאספתנּו
הּקדֹוׁש: ציּונֹו על ּתהּלים קּפיטל ְְֲִִִִַַַָָָָהעׂשרה

ההדּפסה:ב) ְֵֶַַָָעסק

הּקדֹוׁש.ג) ציּונֹו על ּתמיד הּנר ְְִִֵַַַַַָָָוהדלקת

אחר.והּנה ּבמקֹום קצת מּזה ּכתבּתי ּכבר הּׁשנה הראׁש ּבענין ְ ִ ֵ ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ּובענין ּפה. ּבעל אפּלּו לבאר אפׁשר אי ההדּפסה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּובענין
ׁשּבזכּות ז"ל אדמֹו"ר ׁשם ּׁשּכתב מה הּמּדֹות ּבספר עּין ּתמיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּנר
ּומּמילא ׁשמד. מּגזרֹות נּצֹולין זית מּׁשמן ׁשּמדליקין ּתמיד ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנר

ק ׁשאצל ּתמיד להּנר וחמר קל אלפים ּבאלפי מּזה ברֹומּובן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשם עּין ּובינה" "חכמה הּנקרא ּבקנטרס מּזה הּמּובא ּכפי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהּקדֹוׁש,
מׁשה ׁשל קברֹו ּבענין מֹוהר"ן ּבלּקּוטי ּׁשּמּובא למה מּזה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹותבין
הלכֹות ּובלּקּוטי לרצֹון. מּׁשמד להעלֹות ּבזה ׁשעֹוסק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָוהסּתּלקּותֹו
הּתאוֹות ּכל ׁשּגם מּׁשם מבאר ה' הלכה הּׁשחר ּברּכת ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהלכֹות
הּנ"ל. ׁשמד ּבענין ּכלּול הּכל האּפיקֹורסּות ּבפרט רעֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹוהּמּדֹות
הּנר ּבדבר ז"ל מֹוהרנ"ת הפליג ּביחד האּלה הענינים ּכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּומּצרּוף

ז"ל: מאבי ּבפרּוׁש ׁשמעּתי ּכן וערְך, ׁשעּור אין עד ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּתמיד

ּדוקאוזה הוא אמת הּצּדיקי ׁשל והנהגה מצוה ּכל ׁשּסגּלת ידּוע ְ ֶ ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
אי ׁשּבגׁשמּיּות ּכמֹו ּכי ּדבר. ּבכל מּזה ׁשּנצטּוּו הּפרטים ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּכפי
להּמחלה הרפּואה ּכח הּס ּמים מהרּכבת הּפעל אל ׁשּתצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹאפׁשר
(אם הרֹופא מּפי ׁשּיצאּו הּפרטים ּבכל מּמׁש מכּון עׂשּו אם אם ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּכי

האמּתי) הרֹופא ּבנמצא למׁשלהיה הּנפׁש, ּבחלי מּמׁש כן ּכמֹו , ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
רחמנא הּברית לפגם מסּגלים ׁשהם ּתהּלים קּפיטל העׂשרה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבענין
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ׁשמן ּבפרט ּוּפרט זצ"ל אדמֹו"ר ׁשּדקּדק ּתמיד הּנר ּבענין וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָלצלן,
ִַזית:

ׁשניםמה ׁשבע קדם אצלֹו ׁשּיהיה ּתינֹוק ׁשּכל זצ"ל אדמֹו"ר ּׁשאמר ַ ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אמר ׁשּלא לי ּכמדּמה חתּנתֹו, יֹום עד החטא מן ׁשמּור ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻיהיה
וגם וכּו'. לזה ׁשּתפס מהּזמן מּובן וכן לילה, מקרה לענין רק ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹזאת
ּתינֹוק לכל הסּתּלקּותֹו אחר ּגם ּכּונתֹו ׁשהיתה ּדעּתי לענּיּות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָנראה
ּבנתינת הּקדֹוׁש ּכמאמרֹו ויקּים ׁשנים ׁשבע קדם אצלֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיבא
זאת ׁשּבחן מאחד (וידעּתי ּתהּלים, קאּפיטל הּיּו"ד ואמירת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּצדקה

הוה) :וכן ְֲֵָ

הּצדקהעל ׁשל הּתֹועלת לענין (וכן הּתפּלה ּתֹועלת ּוׁשאראֹודֹות ַ ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אמת) הּצּדיקי ׁשל ּבזימניןעצֹות וגם ׁשמע, ּדלא ּדזימנין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבּפעם הּתפּלה נתקּבלה לפעמים ּכי רּבים, ׁשּנּויים נמצא ְְְְְְִִִִִִִִִַַַַַַַָָָָָּדׁשמע
ּדעּתי ענּיּות לפי מּובן ּבּה. להרּבֹות מכרח ולפעמים ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֻהראׁשֹון,
יֹום ּבארּבעים ׁשהּתפּלה ּפה ּבעל ׁשּׁשמעּתי ז"ל מֹוהרנ"ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמּדברי
אל הּבּקׁשה את להֹוציא ּביֹותר מסּגלת ּבינתים ּדּלּוג ּבלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻרצּופים

ַַֹהּפעל:

ז"לועּתה מּמֹוהרנ"ת ּדּבּורים איזה ּגם נא אדּברה ורעי אחי למען ְ ַ ָ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָ
ּכּפרת הריני ז"ל מאבי ׁשּׁשמעּתי ּבזכרֹוני ּכעת ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּמּנחים

ׁשלֹומנּו: אנׁשי מּׁשאר ׁשמעּתי אׁשר ּומעט ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָמׁשּכבֹו,

א
לארץאמר יּס ע ׁשּלא מּטּולטׁשין ז"ל יצחק ר' לבנֹו אחת ּפעם ָ ַ ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹ

ׁשנה ׁשּׁשים ּבן ׁשּיהיה עד ּבקביעּות ׁשם לדּור ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל
יׂשראל ארץ ׁשּיׁשיבת ּפי על ׁשאף הּקדֹוׁשים מּדבריו היה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ(והּמּובן
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אמר ּכבר אבל זצ"ל, אדמֹו"ר ּבספרי וכּמּובא מאד מעלתּה ְְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹּגדֹולה
ּכּמּובא מּזה ּגדֹול ּדבר ׁשאין ׁשּלֹו הּׁשנה הראׁש על זצ"ל ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאדמֹו"ר
ּכּמּובן מּמּנּו נמׁשְך יׂשראל ארץ קדּׁשת ּכל וגם מֹוהר"ן. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבחּיי
זצ"ל אדמֹו"ר ּבדברי ּומבאר מּובן וגם מ', סימן ּתנינא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּבלּקּוטי
נתרּבין אז הּׁשנה ּבראׁש ׁשּלֹו להּקּבּוץ אחת נפׁש רק ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּכׁשּנּתֹוסף
אין עד ּפעמים רבבֹות ורּבי אלפים אלף הּקדּׁשה ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּבּתים
ערְך ׁשאין ד' הלכה ׁשכנים נזקי הלכֹות הלכֹות ּבלּקּוטי ועּין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשעּור.
אחת נקּדה נגד הּיֹום ּכל אפּלּו עצמֹו ּבפני האדם ׁשּיעבד ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלהעבֹודה
צּדיקים ׁשּגדֹולים ׁשּכן ּומּכל ׁשם. עּין וכּו' ּכׁשּמצטרף ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
רֹוממּותֹו וׂשגבה ּגדלה אׁשר וכל מּבחּייהם, יֹותר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבמיתתם
אׁשר הּתּקּונים ּגם וׂשגבּו ּגדלּו ּכן זצ"ל, אדמֹו"ר ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָוהתעּלּותֹו
הּקדֹוׁשים ּבדבריו ּכמבאר הּקדֹוׁשים הּׁשנה ראׁש ּבימי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹיעׂשה

ׁשם) עּין י"ד אֹות ה' הלכה מהּלקֹוחֹות חֹוב ּגבּיֹות :ּבהלכֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

ב
אחתעל ּפעם אמר הּקדֹוׁשים הּׁשנה ראׁש ּבימי אספתנּו אֹודֹות ַ ְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ

ּב הּנ"ל ז"ל יצחק ר' הּדברלבנֹו ׁשּיתקּים מקּוה אני הּלׁשֹון: זה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מה וׁשלֹום חס יֹודע מי כן ּפי על אף אבל צדק, הּגֹואל ּביאת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָעד
זה על ּומתּגּברים הּמתעֹוררים הּקטרּוגים ועצם (מּגדל ּבזה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּׁשּיעבר

עת) אפןּבכל ּבׁשּום וׁשלֹום חס יּניחּו ולא ימנעּו וׁשלֹום חס אּולי ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ
אּומין, אין הּׁשנה ראׁש זיין ּתמיד זאלסט ּדיר איְך זאג לׁשם, ְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֹלבא

מארק אין אפּלּו ׁשטעלין זיְך זאלסט הּׁשנה ראׁש אני:[ערב אֹומר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
העמד הּׁשנה ראׁש וערב ּבאּומן, הּׁשנה ּבראׁש ּתהיה ּתמיד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשאּתה

ּבּׁשּוק אפּלּו עצמָך ציּונֹו]את ּבית מּׁשם ׁשרֹואים מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּתתּפּלל ּכְך ואחר ּתהּלים, קּפיטיל העׂשרה ׁשם ותאמר ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁש,
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וכן הּמדרׁש ּבית ׁשל עזרה ּבאיזה אפּלּו הּׁשנה ּבראׁש ּבאּומין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשם
חּייָך: ימי ּכל ְְִֵֶַָֹּתנהג

ג
ׁשאםעֹוד הּׁשנה, ראׁש על לאּומין הּנסיעה אֹודֹות אחת ּפעם ְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹאמר

ורגלי ידי על רֹוחׁש הייתי ּבסּכינים מחּפה לׁשם הּדרְך ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהיה
הּׁשנה: ראׁש על לׁשם לבא ְְֵַַָָָָֹֹּכדי

ד
ראׁשׁשמעּתי נסיעת לענין ׁשׁשמע ז"ל ׁשכנא ר' ּבן נחמן מר' ָ ַ ְ ִ ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

נסיעה ׁשּכל הּקדֹוׁשים מדבריו והּיֹוצא וכּו', ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשנה
הּגאּולה: ּבקץ חלק לּה יהיה ואחד אחד ּכל ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּונסיעה

:˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒ

ּבאּומיןׁשמעּתי הּׁשנה ראׁש ׁשל הראׁשֹונה ּבּלילה אחת ׁשּפעם ָ ַ ְ ִ ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ואחר ּבתפּלתֹו, מאד האריְך והּוא ערבית ּתפּלת ְְְְְְֱִִִִִֶַַַַַַָֹאחר
לכאן, מתקּבצים ּכׁשאנחנּו לאנׁשיו, ואמר מאד נתלהב ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּתפּלה
ּכל ּבוּדאי ּפה ז"ל ּוכׁשרּבנּו ּביחד, ּפה אּתנּו ז"ל רּבנּו ּגם ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָֹֹּבוּדאי
אזֹוי ּגלייּב איְך ּבקֹולֹו: וּיצעק ּפה. אּתנּו ּכן ּגם הם רֹועים ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹהּׁשבעה

זיי זעה איְך אֹו[מּמׁש רֹואה ׁשאני מּמׁש ּכמֹו מאמין ).]תםאני ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ה
לנּואמר נתן הּתֹורה ּדיני ׁשל הּלּמּוד הּלׁשֹון, ּבזה אחת ּפעם ָ ַ ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ׁשל והּלּמּוד הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ידי על יתּברְך ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׁשם
זה ועל זצ"ל. אדמֹו"ר ידי על יתּברְך הּׁשם לנּו נתן הּתֹורה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָקּיּום
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ּומתרּגם היׁשּועה", מּמעיני ּבׂשׂשֹון מים "ּוׁשאבּתם הּפסּוק ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמרּמז
ּדצּדיקּיא": מּבחירי ּבחדוה חדת אלּפן "ּותקּבלין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻיֹונתן:

ו
ּכׁשרּפעם איׁש ׁשהיה ליּב יּודיל ר' ּבן נחמן ר' לפניו עמד אחת ַ ַ ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּותפּלה ּבתֹורה ולילה יֹומם ועסק ה', לדבר וחרד ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָוירא
רעה היתה אׁשּתֹו וגם ּגדֹול, עני היה ּכי וׂשמלה לחם אין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּובביתֹו
ּביֹום אחת ּפעם לפניו ועמד ּתמיד. אֹותֹו מקּללת והיתה ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָוכעסנית
אז עמד אחד איׁש ועֹוד ׁשּבת צרכי על עדין לֹו היה ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹחמיׁשי
ענּיּותֹו ּגדל על הּנ"ל נחמן ר' על להתאּנח האיׁש זה והתחיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלפניו,
מֹוהרנ"ת ּבֹו וגער עליו. ּגדֹול רחמנּות לֹו היה ּכי העצּום ְְֲֲֳִֶַַַַָָָָָָָָָודחקֹו
לילה ּבחצֹות ׁשּקם מתאּנח אּתה עליו ּתמּה: ּבלׁשֹון לֹו ואמר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָז"ל
הּוא וגם ותחנּונים ּובּקׁשֹות ּותפּלה ּבתֹורה הּנה ועד מאז ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָועסק
יראה לא זה ּכל ידי על אׁשר רעה, אּׁשה לֹו ויׁש יּסּורים ּובעל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעני
הּנגיד על הלא וכּו', עד לעֹולמי חלקֹו ואׁשרי לֹו אׁשרי ּגיהּנם, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּפני
ּגדֹולה, ּבהרחבה הּצהרים סעּדת אכל אׁשר להתאּנח יׁש וכּו' ְְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻמׁשה
(ועבר ּכְך אחר ליׁשן עצמֹו ׁשכב ּגם טֹוב יין ּכְך אחר ׁשתה ְְְִִַַַַַַַַַַָָָָָָֹוגם

ּכּידּוע) ּׁשעבר מה ׁשניםעליו ּכּמה יֹודע מי ּכי להתאּנח. יׁש עליו , ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ויצטרף יזּדּכְך אׁשר עד ּומרים קׁשים ּבענׁשים להזּדּכְך מכרח ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻיהיה

הּזה: העֹולם ֲִֶַַָָֻמּזהמת

ז
אחתר' ּפעם מּמּנּו ׁשאל ז"ל יצחק ׁשמּואל ר' הרב חתן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָׂשמחה

להלּביׁש הּׂשגֹות ּבעלי הּצּדיקים ּׁשּדרְך מה אֹודֹות ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָעל
מפרׁשים ולפעמים ז"ל, חכמינּו ּומאמרי ּבמקראֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשגֹותיהם
מרּמזים ּפעם ּובכל ּפנים, וכּמה לכּמה ז"ל חכמינּו ׁשל אחד ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמאמר
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האמֹורא אֹו הּתּנא אם ז"ל מֹוהרנ"ת את וׁשאל אחרֹות, הּׂשגֹות ְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָּבֹו
והׁש לאו. אם זה לכל ּכּון הּוא ּגם ּבעצמֹו הּמאמר לאו,ּבעל לֹו יב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

ונׂשּגב נֹורא הּקדׁש לרּוח זכּו הּטֹובים מעׂשיהם ידי ׁשעל מחמת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹרק
יתּברְך, לדעּתֹו סֹוף אין אׁשר ּבעצמֹו יתּברְך מהּׁשם הּנמׁשְך ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמאד
ּבֹו מלּבׁשים ּכזה, הּקדׁש ּברּוח הּנאמרים ּדבריהם ּבכל ּכן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעל
ּבעצמם הם ּׁשּגם מה וערְך ׁשעּור ּבלי מאד ונֹוראֹות ּגבֹוהֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשגֹות
ׁשם ּׁשּכתּוב מה רפ"א סימן מֹוהר"ן ּבלּקּוטי (ועּין מּזה. ידעּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא
יּוכל הרּבה ויחׁשב הּס פר על עצמֹו ּכׁשּיׁשב ּפׁשּוט איׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשאפּלּו

מּזה) ידע לא ּבעצמֹו ּׁשהמחּבר מה נפלאֹות, ּבהם :לראֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ח
לביתׁשמעּתי ּובאּו אחת ּפעם עּמֹו ׁשּנסע ׁשלֹומנּו מאנׁשי מאחד ָ ַ ְ ִ ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

עמד האכילה ּובׁשעת הערב, סעּדת ׁשם ואכלּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֻמלֹון
ונבהלּו החֹונק, ּכדרְך ּפיו את ּופתח עצם. ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבצּוארֹו
העצם את מּיד ׁשּבלע ּבעזרֹו היה ּברחמיו יתּברְך והּׁשם מאד. ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשם
הראית הּנ"ל להאיׁש ואמר ענה ּכְך אחר ּכלּום, לֹו הּזיק ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָֹולא
ּכי למעלה, ּומסּתּכל מּביט הייתי ּבצּוארי העצם ׁשעמד ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבׁשעה
ּבׁשעה אפּלּו לּמרֹום, עיניו לתלֹות רק ּדבר ּכל על עצה ׁשּום ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָאין

ּׁשּביכלּתֹו: מה אז יעׂשה ּפנים ּכל על לצעק, יכֹולים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין

ט
אדמֹו"רּדּבר ׁשּגּלה ּבּלילה הּנעֹור ׁשל הּקדֹוׁשה מהּדרְך אחת ּפעם ִ ֵ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

הּזה הּדרְך ׁשּיהיה זמן יהיה עֹוד הּלׁשֹון: ּבזה אז ואמר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָזצ"ל
להּניח לרּבים ּכבּוׁשה ּדרְך היא עכׁשו (ּכמֹו לרּבים ּכבּוׁשה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדרְך

ּבקר) ּבכל ּותפּלין ׁשעלטּלית אמר ּבזה, ׁשּיׁש הּפחדים ואֹודֹות , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכלב הליכת ּבענין ׁשלח ּפרׁשת הּקדֹוׁש ּבּזהר ּדאיתא מה נאמר ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹזה
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ואיתא מהענקים. נתירא ולא האבֹות, קברי על להׁשּתּטח ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלחברֹון
ּדאיה "מאן זה, על ּבגיןׁשם ּכלב ּכְך מידי, אסּתּכל לא ּבדֹוחקא ּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

אבהן" קברי על לצּלאה ואתא מּדי, אסּתּכל לא ּבדֹוחקא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָּדהוה
עין ׁשּכהרף היטב, עצמֹו ּומחּׁשב ׁשּיֹודע מי אדם ּכל וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּו'.
על לֹו יוּתרּו ולא מעׂשיו מּכל וחׁשּבֹון ּדין לּתן ויצטרְך ימיו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיפרחּו
יּביט לא ּבוּדאי זה ּכל על עצמֹו את ׁשּמחּׁשב מי וכּו', ּדבר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּום
ּבזה אין ׁשּבאמת ׁשּכן ּומּכל וכּיֹוצא. מהּפחדים מניעה ׁשּום ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
ׁשּדּברּו ּבעת ּבפרּוׁש זצ"ל אדמֹו"ר ׁשאמר ּכמֹו ּכלל ּפחד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּום
ּבּלילה יחידי מׁשּלחֹו היה יחיד ּבן לֹו היה ׁשאם ואמר מּזה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָלפניו
ׁשאין אדם ּכל על זאת ואמר ּדבר. לׁשּום חֹוׁשׁש היה ולא ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹלּׂשדה

– נּזֹוקין אינן מצוה ׁשלּוחי (ּכי ּדבר מּׁשּום ּכלל ח:)לפחד –(ּפסחים , ְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָָָֹ

ּכזאת): מצוה ְְִִָָָֹּבפרט

י
ׁשּלֹו,סּפר החברּיא עם אחת ּפעם התּפּלל זצ"ל טֹוב ׁשם ׁשהּבעל ִ ֵ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָ

ּכׁשּגמרּו ּכְך אחר ּכדרּכם, מאד ּגדֹול ּבהתלהבּות ְְְְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹוהתּפּללּו
ּכְך אחר זֹועפֹות, ּבפנים הּוא זצ"ל טֹוב ׁשם ׁשהּבעל ראּו ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָּתפּלתם
ּבכל ּדבר הּבעל הכניס מתּפּללים ׁשהייתם ּבעת להם ואמר ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָענה
מתּפּללים ׁשאּתם רּוחא ורמּות ּגאּות ׁשל מחׁשבֹות מּכם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאחד
קטרּוג למעלה נתעֹורר זה ידי ועל ּכזה, ּובדבקּות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבהתלהבּות
זאת וסּפר זאת. ׁשהמּתקּתי עד ּגדֹולה יגיעה לי והיה עליכם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּגדֹול
לזּכֹות זה על ּבתפּלה להרּבֹות צריכים וכּמה ּכּמה ּדעת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָלמען
ּכׁשּכבר ׁשאפּלּו להיֹות יכֹול ּכי ה', ּתֹועבת ׁשהיא מּגאּות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָלהּנצל
ּגאוה ּבּלב נׁשאר כן ּפי על אף רעֹות, והּמּדֹות הּתאֹות מּכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָנקּיים
(ׁשאפּלּו הּנ"ל ּבּלילה הּנעֹור ּבהּתֹורה וכמבאר וׁשלֹום. חס ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹטמּונה
ּובּדרְך ּבּלילה ּותפּלה ּבצעקה ּבהתּבֹודדּות והרּבה קּים ׁשּכבר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
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עדין כן ּפי על אף רעֹות, והּמּדֹות הּתאֹות מּכל ׁשּיצא עד ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָיחידי
והּמּדה ּדבר, לאיזה עצמֹו חֹוׁשב ׁשהּוא ּגאּות צד איזה ּבלּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנׁשאר
ּכעֹובד ׁשהיא ז"ל חכמינּו ּבדברי ּכמבאר מהּכל. ּגרּוע ּגאּות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשל

העריֹו ּכל על ּבא ּוכאּלּו זרה ׁשם)עבֹודה עּין ּכּלם צריכיןת ּכן ועל , ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָֻ
יתּברְך להּׁשם ּוצעקֹות ּבתפּלֹות מאד להתּגּבר לבד זה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבׁשביל
אמּתּיית: לענוה ולזּכֹות ׁשם ּכמבאר זאת, את ּגם לבּטל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּיעזרֹו

:˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒ

מּמּנּואיׁש לׁשמע לברסלב ז"ל למֹוהרנ"ת נסע מּטעּפליק אחד ִ ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ז"ל מֹוהרנ"ת ּבחדר מצא ּכְך אחר חּיים. אלקים ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּדברי
איׁש אלי ּבא הּלׁשֹון: ּבזה ז"ל מֹוהרנ"ת יד ּבכתב ּכתּוב ניר ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָחתיכת
(מחמת ּברּבים. ּתֹורה לֹומר אתחיל ּומעּתה ּוׁשמֹו... מּטעּפליק ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחד
אחר אליו יתקרבּו ׁשּבאם מסּפר, לֹו קצב זצ"ל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשאדמֹו"ר
לֹומר יתחיל אז לֹו, ׁשּקצב ּכּמסּפר חדׁשים אנׁשים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָהסּתּלקּותֹו
ז"ל מֹוהרנ"ת אמר ּכן הּמסּפר. הׁשלים הּזה והאיׁש ּברּבים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּתֹורה

ּכְך) ּכללאחר יכֹול היה לא ּכי ז"ל, מּמֹוהרנ"ת נתרחק הּזה והאיׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשם, ּבעבֹודת מדרגתֹו קטן ּבנפׁשֹו ׁשּידע ּכפי ּבדעּתֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹלהכניס
מן אין והּנה ּברּבים: ּתֹורה לֹומר ז"ל מֹוהרנ"ת יתחיל ידֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשעל
ׁשאפּלּו ז"ל חכמינּו מּדברי מבאר ּכבר ּכי ּכזה, ׁשטּות לסּתר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹהּצרְך
ּוקדּׁשה, קּדיׁש לֹומר אסּור נֹוראים צּדיקים ּתׁשעה יתאּספּו ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָֻאם
ּׁשּנגמר. מה ּבזה נגמר ׁשּבּפחּותים ּפחֹות אפּלּו להם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּוכׁשּנצטרף
כן ּפי על אף ּופחּותים, ׁשפלים אנׁשים העׂשרה ּכׁשּכל אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוכן
ּבקדּׁשה יתּברְך ׁשמֹו קדּׁשת ּבזה נתהּוה יחד התועדּותם ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻעל
ּתׁשעה ידי על אפּלּו לעׂשֹות אפׁשר ּׁשאי מה וכּו', ּוברכּו קּדיׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָאֹו
הּקּבּוץ מן הּצרּופין לענין ּגם נצרְך זה ּכי זאת וכתבּתי ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹצּדיקים.

לחּכימא). ודי ז"ל לאדמֹו"ר הּמכרחים הּׁשנה ראׁש ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשל
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יא
ּבׁשםּבענין ׁשמעּתי זצ"ל, אדמֹו"ר ׁשהזהיר ערּוְך ׁשלחן לּמּוד ְ ִ ְ ַ ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ

לב אחד סעיף ללמד ׁשּדי ּפי על ׁשאף ז"ל ּבכלמֹוהרנ"ת ד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הלכה: ּפסק ׁשהּוא ּכזה סעיף ּדוקא אבל ׁשהּוא, ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָמקֹום

יב
אחדּדּבר ּכל ׁשּנׁשמת אמת ּבספרי ּׁשאיתא מּמה אחת ּפעם ִ ֵ ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ז"ל חכמינּו ּבדברי (וכּמּובא מּמעל אלקי חלק הּוא ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹמּיׂשראל
נפח) מּתֹוכֹו ּדנפח מאן – חּיים" נׁשמת ּבאּפיו "וּיּפח ּפסּוק ,על ְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָ
להּׂשיג ׁשּיכֹול האמת הּצּדיק ׁשל ּגדּלתֹו להבין יכֹולין ׁשּמּזה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻואמר
ּבהּגּוף ּומתלּבׁשת העֹולם לזה יֹורדת ּכׁשהּנׁשמה ּכי ׁשעּור. אין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָעד

דחויא מּמׁשּכא הּקדמֹוני[ׁשהּוא הּנחׁש והעקרּבים]עֹור והּנחׁשים ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
הּלב סביב הּׁשֹוכנים הּקלּפֹות ּבחינת ׁשהם צד, מּכל אֹותּה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָסֹובבים

ׁשּכתּוב ּכמֹו האלהּות, מׁשּכן ה)ׁשּׁשם ׂשמּתיה(יחזקאל ירּוׁשלם "זאת : ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכמבאר לב ּבחינת הוא וירּוׁשלים ארצֹות", ּוסביבֹותיה הּגֹויים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּבתֹוְך

אחר א)ּבמקֹום סימן ב' וחלק כ, סימן א' חלק מֹוהר"ן הּקלּפֹות(לּקּוטי ּומאּלּו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
מיני וכל רעֹות ּומּדֹות הּתאֹות ּכל נמׁשכים הּלב סביב ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּׁשֹוכנים
לזה ּכח להם נֹותן ּבעצמֹו יתּברְך הּׁשם וכביכֹול ׁשּבּלב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעקמימּיּות
ּובׁשביל ּביניהם, ּתטּבע ׁשּלא מאד מסּכנת הּנׁשמה ּובוּדאי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּכּידּוע.
יצרֹו על ׁשּמתּגּבר מי אבל ּׁשּנעׂשה. מה אחד ּכל עם נעׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה,
נׁשאר ׁשּלא עד רע מּכל לבבֹו את ׁשּמטהר עד התּגּברּות מיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבכל
הלא ּבֹו נׁשאר מה ּכן אם רעה, ּומּדה ּתאוה מּׁשּום אחיזה ׁשּום ְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹּבֹו
קץ היׁש ועּתה ּבלבבֹו. אׁשר אלקי החלק רק ּבֹו נׁשאר ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלא
רֹוממּות ּולׁשער להבין יּוכל ּומי להּׂשיג. יּוכל אׁשר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָלהּׂשגֹותיו
ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ּפי על ואף ודרכיהם. ּומעׂשיהם ּדּבּוריהם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָונֹוראֹות



אֹור ֵ ְּכֹוכבי מֹוהר"ן 86 ַ ֲ ֵ ְ ַאנׁשי

עצמֹו ּׁשּמטהר מה ּכפי צּדיק ּכל ּבוּדאי אבל מדרגֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאלפים
הּׁשֹוכנים מהּקלּפֹות לבבֹו נטהר כן ּכמֹו רעֹות, ּומּדֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָמהּתאוֹות

יתּברְך: ּבאלקּותֹו עצּומה להּׂשגה זֹוכה כן ּוכמֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹסביבֹו,

יג
מּזהּבעת ואמר: ענה הלכֹות לּקּוטי ספרֹו את להדּפיס ׁשּׁשלח ְ ֵ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשּיהיה ּבסֹופֹו ּיהיה מה האחרֹון ּתכליתֹו על חֹוׁשב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאינֹו
ּכ מדּבר אינֹו מּזה וכּו', הארץ על ּדֹומהׁשֹוכב הּוא זה ּכי לל, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

חֹוׁשק ולּבֹו ּבסֹופֹו, ּיהיה מה היטב ׁשחֹוׁשב מי רק מּמׁש. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלבהמה
ּׁשּנעׂשה, מה עּמֹו נעׂשה ּובוּדאי יתּברְך, הּׁשם לעבֹודת מאד ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹוכֹוסף
את חּברּתי האיׁש זה ּבׁשביל לנּו, ּכּידּוע מאד ּגדֹול ההתּגּברּות ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּכי
לבקי זה ּכל (ּכּמּובן יאּמצּו. ואֹותֹו ּדברי יחּזקּו אֹותֹו ּכי ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָספרי,

הּקדֹוׁשים) :ּבדבריו ְְִִַָָ

יד
ואמר,ּדּבר זצ"ל ׁשם הּבעל ׁשל הּקדֹוׁשה מהחברּיא אחת ּפעם ִ ֵ ְְְֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָ

ּגם להם היה אם להם ׁשהיה הּלבבֹות ּתבערת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכפי
אבל הּבחירה. ּכח אצלם נתּבּטל היה ׁשּלנּו והּדּבּורים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׂשיחֹות
הּדּבּורים ּכל ׁשאחר ּכְך ּכל ּגדֹול ההתּגּברּות הּללּו ּבּדֹורֹות ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָעכׁשו
על אף אבל מאד, ועצּום ּגדֹול הּבחירה ּכח התּגּברּות עדין ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלנּו
הּבחירה, מתּבּטלת היתה עכׁשו ׁשּגם ּכזֹו ׂשיחה עֹוד לי יׁש כן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפי

זה: ּבלא ּבעבֹודתכם יהיה ּתֹועלת מה ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָֹאבל
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טו
היּויׁש ּכֹותבם הייתי ׁשאם ׁשּבּגרּועים, הּגרּוע על זכּות ללּמד לי ֵ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

(ּבֹויגען נירֹות ּכּמה על מה)]גליֹונֹות[נכּתבים יֹודע ׁשאני ּכפי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
העֹולם: ּבזה האדם עם ְֲִֶֶֶַָָָָָּׁשּנעׂשה

טז
איזהאמר, ּבֹו ׁשּידּבק הּכׁשר האדם על עצמֹו את מּניח הרע הּיצר ָ ַ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּגעֹון. ְִַָּדבר

יז
אׁשּכנזּדּברּו ּבמדינת ׁשּנפרצה הּפרצה מענין אחת ּפעם לפניו ִ ְ ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָ

מ הר' לפניו אז ועמד והּפאֹות, הּזקן את אירלגּלח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
על מאד לתמּה והתחיל ה' לדבר וחרד ירא איׁש ׁשהיה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּטעּפליק
לֹו והׁשיב לאוין חמׁש על יֹום ּבכל עֹוברים איְך ואמר: ענה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזה.

ׁשמע. קריאת זמן יֹום ּבכל עֹוברים איְך הלא ז"ל ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָֹמֹוהרנ"ת

יח
עלּפעם ז"ל מֹוהרנ"ת אֹותֹו וׁשאל הּנ"ל מאיר הר' אליו ּבא אחת ַ ַ ְֲִֵֵַַַַַַַַַָָָָ

לֹו והׁשיב אחריו, ּכרּוְך קצת ׁשהיה מּטעּפליק אחד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאיׁש
נא ׁשמע אליו, ואמר ענה לדּבר. מּמי ׁשאין ּכאֹומר יד, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכלאחר
ּתנּס ה ּכי העֹולם. ּכל את ּתחּיב ּכזה ּבעין להּביט ּתרצה אם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבקֹולי,
הּיֹוׁשב מן ותתחיל לָך, הּנֹודעים עירָך יֹוׁשבי ּבכל ותּביט ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָעצמָך
מּבית ּתלְך וכן ּתחּיבֹו, ּבוּדאי היטב ּבֹו ּוכׁשּתּביט העיר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָּבקצה

ּכׁשר איׁש ׁשאּתה לביתָך ׁשּתבא עד יּוד)לבית העיר?(ערליכער מּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
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מֹוהרנ"ת ענה ּכׁשר. איׁש איני אני ּגם לֹו והׁשיב ׁשאלה). ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ(ּבלׁשֹון
מי ּכן אם ּכׁשר?!. איׁש אינָך אּתה ּגם ּתמּה) (ּבלׁשֹון לֹו ואמר ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָז"ל
היטב ּכׁשּתּביט ּגם אזי יפה, ּבעין ּכׁשּתּביט אבל הּכׁשר? האיׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּוא
ׁשאינֹו ּבמי ׁשּכן ּומּכל טֹוב, ּדבר איזה ּבֹו ּתמצא ׁשּבּגרּועים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהּגרּוע
זה ּובדרְך טֹוב, נמצא ּבָך וגם ואחד, אחד ּבכל וכן ּכְך, ּכל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּגרּוע
לבקי היטב מּובן הּזאת (והּׂשיחה העֹולם. ּכל את לזּכֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיכֹולים

הּקדֹוׁשים): ְְִִַָָּבספריו

יט
אפּלּועֹוד זכּות לכף הּכל את לדּון הּזה מהּדרְך אחת ּפעם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּדּבר

מעט איזה אחד ּבכל ולמצא ּולחּפׂש ׁשּבּגרּועים, הּגרּוע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאת
להׁשיבֹו ׁשּיכֹולין עד זכּות לכף ּבאמת אֹותֹו מעלין זה ידי ועל ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַטֹוב,
זצ"ל. אדמֹו"ר ּבספרי ּבאריכּות זה ּכל ּכמבאר זה, ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבתׁשּובה
ּומּתׁשּוקת מׁשּכבֹו, ּכּפרת הריני אבי אצלֹו יׁשב מּזה ׁשּדּבר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּובעת
ענה ּומּלה. מּלה ּכל ּבלחׁש אחריו ּדּבר הּנעימים לדבריו ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָלבבֹו

ז"ל: מֹוהרנ"ת אליו אניואמר וקל, ּפׁשּוט ּדבר ׁשּזה חֹוׁשב אּתה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּבאמת זצ"ל אדמֹו"ר מאמר ּתׁשּכח אל ּכי הּדבר, קׁשי לָך ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאסּביר
ּביכלּתנּו היה ואם ּבתׁשּובה, ולׁשּוב זכּות לכף זה ידי על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנתעּלים

ּבתׁשּובה. העֹולם ּכל את להׁשיב ּביכלּתנּו היה זאת, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹלקּים

כ
החקירה,ּפעם לדרכי נֹוטים ׁשהיּו אנׁשים איזה עם ּדּבר אחת ַ ַ ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ז"ל חכמינּו מאמר אֹודֹות עּמֹו יח:)והתוּכחּו רּמה(ּברכֹות "קׁשה ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָ
מה להם והׁשיב ּבזה. ׁשאלתם ּכּידּוע החי" ּבּבׂשר ּכּמחט ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלּמת
ׁשהּנׁשמה ּפי על אף האדם מֹות ׁשּלאחר אמת ּבספרי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּׁשּמּובא
ּבֹו נׁשאר כן ּפי על אף אבר, ּבׁשּום לזּוז יכֹול ואינֹו מּמּנּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹוצאת
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צער ּכְך אחר ּגם נרּגׁש ּבֹו הּנׁשאר החּיּות ּובזה ּדחּיּותא, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָקיסטא
ׁשהׁשּתיקם. עד להם הסּביר ּכאּלה ּבדּבּורים ועֹוד ותֹולעה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהרּמה
לחזר האיׁש זה והתחיל מאנׁשיו אחד עּמֹו הלְך מהם ׁשּיצא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואחר
מאד נהנה ׁשהּוא להם ורמז להם, ׁשהׁשיב ּתׁשּובתֹו ּדברי ּכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלפניו
מֹוהרנ"ת לֹו ואמר ענה הּנ"ל. הּמבּוכה מּלבבֹו לֹו ּגם ּׁשּס ּלק ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמה
ּבּוׁשה..., לאֹותה אֹוי ּבׂשכלָך! להבין רֹוצה אּתה ּגם ּתמּה, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָז"ל
החי", ּבּבׂשר ּכּמחט לּמת רּמה "קׁשה אמרּו ז"ל ּכׁשרּבֹותינּו ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהלא
ואיני וקּים ונכֹון ויּציב אמת ׁשהּוא ׁשלמה ּבאמּונה מאמין ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאני

להבין. ּכלל ְְִֶָָרֹוצה

כא
ׁשעלאמר: ואמר החקירה, לדרכי ׁשּנטּו ּבזה ׁשגּו ּגדֹולים ׁשּכּמה ָ ַ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נאמר ג)זה וׂשריו".(יׁשעיה עּמֹו זקני עם יבֹוא ּבמׁשּפט "ה' : ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָ

כב
מחמתאמר: הּוא זקנתֹו לעת ּכְך ּכל לֹו עזר יתּברְך ּׁשהּׁשם מה ָ ַ ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

קֹונֹו. לבין ּבינֹו ׂשיחתֹו ּולפרׁש להתּבֹודדּות עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשּלקח
ׁשּיפ ּבלּתי ּדבר, ׁשּום לעׂשֹות יכֹול ׁשאינֹו ׂשיחתֹוואמר מּקדם רׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

יתּברְך. הּׁשם ְְִִֵֵַַָלפני

כג
אדמֹו"רוסּפר, עּמֹו ּדּבר קדׁש ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אחת ׁשּפעם ְ ִ ֵ ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

יׂשראל, ּבארץ היֹותֹו ּבעת ׁשם ׁשהיה אלּיהּו מּמערת ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָזצ"ל
אֹויס מיר איְך האּב הּקדֹוׁשים, ּדבריו ּבתֹוְך אז ז"ל רּבנּו לֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָואמר
התּבֹודדּות ּגיהאט האט אּון אלּיהּו ּגעׁשטאנען איז ּדא אט ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגימאלט
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התּבֹודדּות[ לֹו והיתה אלּיהּו עמד ּפה הּנה לעצמי, ,]צּירּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּכי מּזה, מאד ונתחּדׁש נתעֹורר זאת לֹו אמר זצ"ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹּוכׁשאדמֹו"ר
והיה העֹולם ּבזה אדם ּבן היה אלּיהּו ּגם הלא עצמֹו, את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהזּכיר
מיתה טעם טעם ׁשּלא ּכזֹו למדרגה זכה זה ידי ועל התּבֹודדּות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלֹו
ּכי לּמדרגתֹו זכה לא אלּיהּו ׁשּגם הּקדֹוׁשים מּדבריו הבין ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכּו',
אם ּכי למדרגתם ּבאּו לא הּגדֹולים הּצּדיקים ּכל ּכי זה, ידי על ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאם

אחר ּבמקֹום הּקדֹוׁשים ּבדבריו (וכּמּובא זה ידי מֹוהר"ן[על לּקּוטי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ק סימן ב' ).]חלק ִֵֶָ

כד
ּדיןאמר לּתן עתידין ּבעֹולם, ׁשּלֹו הּתפּלֹות ׁשּיצאּו ׁשעכׁשו ָ ַ ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּובצרּוף אֹותם. אֹומרים ׁשאין אחד יֹום ּכׁשהֹולְך ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָוחׁשּבֹון
אחר והעּקר ימיו, ּבסֹוף כן ׁשּכמֹו לנּו יבא להּתפּלה הּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהכרח
ּדין לּתן עתידין הלכֹות לּקּוטי ּבספרי לתֹורתֹו ׁשּזכינּו ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָהסּתּלקּותֹו,

אֹותם. לֹומדים ׁשאין יֹום ּכׁשהֹולְך ְְְְִֵֵֶֶֶָוחׁשּבֹון

:˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒ

הּכתּובׁשמעּתי לׁשֹון ׁשּלֹו הּתפּלֹות על ק"ב)ׁשאמר "ּתּכתב(ּתהּלים : ָ ַ ְ ִ ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
להּבראֹות עתיד י–ּה", יהּלל נברא ועם אחרֹון לדר ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹזאת

הּתפּלֹות. ּבאּלּו י–ּה ׁשּיהּללּו ְְְְִֵֶַַַָעם

כה
ּבימיּגם אחת ׁשּפעם ז"ל טּולטׁשינער נחמן ר' מהּותיק ׁשמעּתי ַ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

עלהּס פירה אז ואמר הּקדֹוׁש, ציּונֹו על ז"ל מֹוהרנ"ת היה ְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָ
חלק ּתפּלֹות ּבלּקּוטי יצרּת' 'אּתה הּמתחלת הּתפּלה הּקדֹוׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּצּיּון

ּתמּה) (ּבלׁשֹון אמר מּׁשם ּכׁשהלְך ּכְך ואחר ל"ו. סימן הםב' ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
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הם ּובאמת הּקדׁש, רּוח ּבהּתפּלֹות יׁש אם ׁשֹואלים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹהּמתנּגדים
(ועּין החמּׁשים. מּׁשער נמׁשכים הם ּכי הּקדׁש מרּוח ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּגבֹוהים
הּדרְך ּכי זה מּובן ׁשם ו' הלכה חדׁש ראׁש הלכֹות הלכֹות ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבלּקּוטי

הּנּו"ן מּׁשער נמׁשְך ּתפּלֹות מּתֹורֹות ּכילעׂשֹות ׁשאמר ׁשמעּתי ּגם ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָ
ׁשּלֹו). הּתפּלֹות ידי על עדן לגן ּכבר זכּו אנׁשים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה

כו
וספראמר, מֹוהר"ן הּלּקּוטי ׁשהם ז"ל אדמֹו"ר ספרי אמירת ָ ַ ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַ

לבד האמירה ׁשּלֹו, והּׂשיחֹות מעׂשּיֹות והּסּפּורי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָהּמּדֹות
והּתּקּונים. הּזהר ספרי אמירת ּכמֹו להּנׁשמה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמסּגלת

כז
ועדעֹוד מּתחּלתם לאמרם מצוה הּקדֹוׁשים אלּול ּבימי ׁשּגם ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאמר

מאד. מאד ּומֹועיל ְְִָֹֹסֹופם

כח
הייתׁשמעּתי אם אחת ּפעם לֹו ׁשאמר ז"ל ניסן אהרן מר' ָ ַ ְ ִ ֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

פרייליְך) (ׁשטענדיג ּתמיד ּפניּבׂשמחה רֹואה היית לא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ִֵָּגיהּנם.

כט
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הלְךׁשמעּתי ּכְך אחר ּבברסלב, ׂשרפה היה אחת ּפעם אׁשר ָ ַ ְ ִ ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
וראהמֹוהרנ"ת הּׂשרפה, מקֹום על להּביט אנׁשים איזה עֹוד עם ז"ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּברזל אֹו עץ חתיכת איזה ּומחּפׂש מאד ּבֹוכה הּבית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹׁשהּבעל
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אחד. אחד אֹותם ולּקט מחדׁש ּביתֹו ׁשּיבנה ּבעת עֹוד לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּיצטרְך
ּביתֹו ׁשּנׂשרף הּבית הּבעל ׁשּזה איְך הראיתם! לאנׁשיו, ואמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָענה
ּכל ּומלּקט ולבנֹותֹו מּלחזר עצמֹו את מיאׁש אינֹו זה ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעם
אף ּכן, ּגם ּברּוחנּיּות הּדבר ּכְך הּבנין, ּבעת לֹו ׁשּיצטרכּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּדברים
לגמרי, אֹותֹו ׁשּׂשֹורף וכמעט האדם על מאד מתּגּבר ּדבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּבעל
ּולחּפׂש ללּקט צריְך רק עצמֹו את ליאׁש לֹו אסּור כן ּפי על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָאף
ידי ועל ּבהם, נכׁשל אׁשר החטאים רּבּוי מּתֹוְך טֹובֹות נקּדֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻאיזֹו
וכּו' אזּמרה ּבהּתֹורה ּכמבאר ּבאמת יתּברְך להּׁשם לׁשּוב יזּכה ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזה

רפ"ב) סימן מֹוהר"ן .(לּקּוטי ֲִִֵַָ

ל
הּׁשלֹוםּדּבר עליו אבינּו אברהם ׁשל הּלב מּתבערת אחת ּפעם ִ ֵ ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ולילה יֹומם ּבֹוראֹו את לעבד ׁשּזכה הראׁשֹון היה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהּוא
ׂשיחתֹו ּובתֹוְך ּבעֹולם ויתעּלה יתּברְך ׁשמֹו ּולפרסם נפׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבמסירת
לב לֹוקחין ההיאְך ּוגניחה, צער ּבלׁשֹון לפניו אחד ענה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה
ּכזה לב לָך יׁש אּתה ּגם אליו: ואמר ז"ל מֹוהרנ"ת ּבֹו ּגער ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכזה?,
ּדּו נֹור הארץ ּדאס אֹויְך האסט ּדּו אֹותּה מלּבב אּתה ׁשאין ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ניט עס אדםּבאהארצט וכל אדם. ּכל אצל חפׁשית הּבחירה ּכי , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הּגדֹולה לּמדרגה לזּכֹות ּבכחֹו יׁש ׁשּבּגרּועים הּגרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹאפּלּו

ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו כ"ה)ׁשּבּגדֹולֹות ּפרק רּבה אלּיהּו ּדבי ׁשּצריְך(ּתנא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אבֹותי'. למעׂשה מעׂשי יּגיעּו 'מתי לֹומר אדם ְֲֲֲִֵַַַַַַַָָָָּכל

לא
ׁשּיכּותעֹוד לזה ׁשהיה ענין מאיזה אחד עם ּדּבר אחת ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּפעם

זה אֹותֹו וׁשאל הּׁשלֹום. עליו אבינּו מּיצחק ראיה לֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָלהביא
לֹו הׁשיב הּׁשלֹום. עליו אבינּו ליצחק אֹותי מדּמין אּתם מה ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָהאיׁש:



אֹור ֵ ְּכֹוכבי מֹוהר"ן צג ַ ֲ ֵ ְ ַאנׁשי

מּפני ּכן אם הרע, יצר לֹו היה לא אבינּו ׁשּיצחק סֹובר, אּתה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמה
יצחק. להיֹות זכה ְְִִָָָָמה

לב
עּמֹוּפעם לדּבר והתחיל מאּומין, ּדב צבי לפניו עמד אחת ַ ַ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

וענה ׁשלהבת ּברׁשּפי מאד ונתלהב האלהּות ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבחקירת
את "ואראה לָך אֹומר אני מהּׁשם עּמי מדּבר אּתה מה לֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואמר
פּון מיר מיט ּדּו ׁשמּועסט וואס הּלׁשֹון: ּבזה אמר ּובלׁשֹונֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָה'",

ה'" את "ואראה ּדיר זאג איְך .ּגאט, ְִִֶֶֶָָָ
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אלקּותׁשמעּתי מחקירת ּכן ּגם עּמֹו איׁש איזה אחת ּפעם ׁשּדּבר ָ ַ ְ ִ ֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹ
ּגיזאגט ּבער'ן הירׁש האּב איְך הּלׁשֹון: ּבזה לֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָואמר

ּגיגלֹויּבט מיר האט ער אּון ה', את אמרּתי[ואראה ּבער להירׁש ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָ
לי האמין והּוא ה'" את ).]"ואראה ְְֱִִֶֶֶֶָ

לג
ז"לּפעם יצחק הר' ּבנֹו אֹותֹו ׁשאל ּבּבקר הּׁשנה ראׁש ּבערב אחת ַ ַ ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּבריאּות) ּבקו אז היה לא (ּכי מאד לּבֹו ׁשחלׁש אֹודֹות ,על ְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹ
ּבכחֹו ׁשּיהיה ּכדי הּקדֹוׁש צּיּונֹו על לכּתֹו קדם ּדבר איזה יאכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאם
אמר לאו!, לֹו, והׁשיב ּכראּוי. הּלב ּבהתעֹוררּות ׂשיחתֹו ׁשם ְְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָָָֹלפרׁש

האכילה. קדם ׁשּיהיה ּובלבד ּתּוכל ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹּכאׁשר

לד
ׁשּגם מאד הקּפיד ּתׁשּובה ימי עׂשרת אחרּבכל עד לאכל ּלא ַ ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

ֲחצֹות:



אֹור ֵ ְּכֹוכבי מֹוהר"ן 94 ַ ֲ ֵ ְ ַאנׁשי

לה
נראיםלענין ׁשאין ּבאֹותם אפּלּו מּיׂשראל אחד ּבכל האמּונה ְ ִ ְ ַ ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

איְך אז ׁשמּועסט ווער הּלׁשֹון: ּבזה אמר ּככׁשרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלעינים
נאְך אמּונה, אּוּדאי איהם אין איְך האּב ניט, ּגאר איהם פּון ְְֱִִִִִֶַַַָָָָהער
זעהר רעד ער מֹויל זיין פּון ׁשֹוין הער איְך אז אפּלּו ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַמעהר
רעדט מֹויל ּדעם מיט נֹור אז ׁשלמה ּבאמּונה מאמין אני ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשלעכט'ס,

אנדערׁש הער מיינט הארצין אין אזֹוי, איני[עהר אם מדּבר מי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
אם אפילּו מּזה, ויֹותר ּבֹו, אמּונה לי יׁש ּבוּדאי ּכלּום, מּמנּו ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשֹומע
ׁשלימה ּבאמּונה מאמין אני מאד, רע מדּבר ׁשהּוא מּפיו ׁשֹומע ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאני

אחרת חֹוׁשב הּוא ּבלּבֹו ּכְך, מדּבר הּוא הּפה עם עצם]ׁשרק ּכי . ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
רּבים מים מּיׂשראל אחד ּכל ׁשל הּלב ּדפנימּיּות ׁשּבפנימית ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּנקּדה

ּׁשּיעבר: מה עליה יעבר אם אף לכּבֹותּה יּוכלּו לא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹועּזים

לו
ז"לׁשמעּתי עֹוזר ר' מּפי ׁשּׁשמע מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני מאבי ָ ַ ְ ִ ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אזהרֹותיו ׁשני יחד חּברּו זצ"ל אדמֹו"ר ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהאנׁשים
הזהיר וגם ערּוְך, ׁשלחן ּבלי אחד יֹום ילְך ׁשּלא זצ"ל אדמֹו"ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשל
ּכׁשּמתחילין ּתכף ׁשּלדעּתֹו (ואמר ּתם. ּדרּבנּו ּתפּלין להניח ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמאד

הּזּוגֹות) ׁשּתי להניח יתחילּו ּתפּלין ללמדלהניח ׁשּמצוה ידּוע וזה . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתפּלין מּניחין ׁשהיּו ׁשּלֹו האנׁשים נהגּו ּכן על ּתם ּדרּבנּו ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבתפּלין

ערּוְך: ׁשלחן ּבהם ולמדּו ּתם ְְְְֵֶַָָָָָֻּדרּבנּו
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מּגדּלתהעּתקּתי זצ"ל מּטּולטׁשין נחמן ר' הּותיק יד מּכתב ֶ ְ ַ ְ ִ ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָֻ
מקוה. טבילת ְְְִִִֶַזהירּות



אֹור ֵ ְּכֹוכבי מֹוהר"ן צה ַ ֲ ֵ ְ ַאנׁשי

מֹורנּולרׁשם מּפי אחת ּפעם ׁשמעּתי אׁשר את אמת ּבכתב ִ ְ ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּתמיד, מקוה טבילת זהירּות ּבגדּלת ז"ל ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֻמֹוהרנ"ת
ּׁשעֹובר מה ּכל ׁשּיתּתּקן חזקה ּתקותנּו מקוה ּבטבילת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּכׁשּנזהרין
ׁשני תר"ה ׁשנת חנּכה ּבׁשּבת היה, ּכְך ׁשהיה והּמעׂשה האדם: ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻעל
נפלה ּכי הּבקר ּבאׁשמרת קֹול יצא הסּתּלקּותֹו, קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשבּועֹות

סטעליא ׁשּקֹורין אל(סאליּפ)הּתקרה לילְך אפׁשר ואי ּבהּמרחץ, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּיֹום ּכׁשהאיר ּכְך אחר אְך ׁשּבת. ׁשל ּבקר לכבֹוד לטּבל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּמקוה
מהּמקוה. רחֹוק זוּיֹות ּבאיזה נפלה ּכי הּדבר, כן לא אׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנֹודע
ּגם הלכּו העיר אנׁשי ּכל וגם לטּבל, הּמקוה אל ז"ל מֹוהרנ"ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹוהלְך
והכין הּמקוה מן ּכׁשּבא ואז קדׁש; ׁשּבת ׁשל ּבקר לכבֹוד לטּבל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּכן
לפניו, עמדנּו וכּו', הּברכֹות ואמר ׁשחרית לתפּלת עצמֹו ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָאת
והחיה ּבהּמקוה לטּבל לילְך זכה אׁשר על לה' להֹודֹות ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהתחיל
ּבהּנהר עצמֹו את לטּבל מּוכן היה ׁשּכבר ואמר מאד. ּבזה עצמֹו ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאת

ׁשּקֹורין(ּבּוג)הּנקרא הּקרח ּתחת ּבברסלב ׁשם ּכי(פאלאנקע)ׁשהֹולְך , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
היה ּוכבר ּגדֹולֹות קרירֹות חנּכה ּבׁשּבת היה ּכבר הּזאת ּבּׁשנה ְְְְְֲִַַַַָָָָָָָָָָֹֻאז
ואף קצת, רחֹוק היה הּנהר אל ּומּביתֹו ונקרׁש, נקּפא הּנ"ל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהּנהר
ּבזריזּות. ּבהּנהר ולטּבל לילְך מּוכן היה ׁשּכבר אמר כן ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹעל
היה ּגדֹול, ּבהתלהבּות אז ׁשעׂשה הּקדֹוׁשֹות ּתנּועֹותיו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹומעצם
הּנהר אל לרּוץ ׁשאמר ּכמֹו לכְך, ּומזּמן מּוכן היה ׁשּכבר ּברּור ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻנראה
ּתֹוְך אל ולקּפץ ּולדּלג עצּום ּבזריזּות ּבגדיו את ולפׁשט ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּנ"ל,
היה אׁשר על יתּברְך להּׁשם והֹודיה ׁשבח ונתן לטּבל. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהפאלאנקי
ּבקר לכבֹוד לטּבל העיר אנׁשי ּגם וזכּו להּמקוה לילְך ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבאפׁשרּות
נפׁש ּומהּמׁשיבת מהחּיּות ּדּבּורים ּכּמה עֹוד ודּבר קדׁש. ׁשּבת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשל
מקוה ּבטבילת חזק ׁשּיהיה ּומי למאד, עד מקוה מּטבילת לֹו ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיׁש
ּתבת הּנה ואמר וענה הּכל. יתּתּקן ּבוּדאי ׁשּיהיה, איְך יהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתמיד

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתקוה, לׁשֹון – אחד ּפרּוׁשים, ׁשני יסּבל (ירמיהּו"מקוה" ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
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ׁשּכתּובי"ז) ּכמֹו מים, מקוה לׁשֹון – ׁשני ה'". יׂשראל (ּבראׁשית"מקוה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

הּפרּוׁשיםא') ׁשני ּכי ואמר יּמים". קרא הּמים אחד,"ּולמקוה הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הּכל יהיה זה ידי ועל מים, מקוה ּבטבילת נזהרים ׁשּיהיּו ורק ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹאְך
נפלא רמז ּוראּו הּביטּו אמר עֹוד עליו. ּׁשעבר מה ּכל ויתּתּקן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנכֹון
רחמנא נכרּיֹות ּבנׁשים ׁשּנכׁשלּו לֹו ּכׁשּנֹודע ּבעזרא הלא ּכי זה, ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ׁשּכתּוב ּכמֹו זה, על מרה צעק ט')לצלן, נכלמּתי(עזרא וגם "ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּכְך ואחר אליָך", ּפני יּוד)להרים יחיאל(ׁשם בן ׁשכניה "וּיען ּכתיב, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

יׁש ּופרּוׁשֹו: ליׂשראל", מקוה יׁש ועּתה וכּו', מעלנּו ואנחנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוכּו'
אְך ּכי להּנ"ל, רמז 'מקוה' ּבלׁשֹון זאת אמר הּדבר ׁשּיתּתּקן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתקוה
הּכל. ׁשּיתּתּקן ּתקוה יׁש מים מקוה ּבטבילת נזהרים ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹורק

רצֹון. יהי ּכן ְִֵֵָָאמן

לז
:˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒ

איןׁשמעּתי לקּים צריְך כן ּכמֹו פגע, ּבלא רגע ׁשאין ּכמֹו ׁשאמר ָ ַ ְ ִ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּקׁשה) (לׁשֹון ּפגע ּבלי ׁשנירגע לֹו יׁש ּפגע ּתבת ּכי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּכׁשּמקּימים אחד, ּוׁשניהם ּבּקׁשה. ּולׁשֹון רע ּפגע לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּפרּוׁשים
רעים ּפגעים מּכל זה ידי על נּצֹולין ּובּקׁשה' ּפגע ּבלי רגע ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'אין

רצֹון: יהי ּכן אמן טּוב לכל ְְְִִֵֵָָָוזֹוכין
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 ָ ִ ְּפתיחה
ואמּונה אמת ּבׁשם הּנקרא ׁשני  ָ ֱ ֶ ֶ ֱ ֵ ְ ָ ְ ִ ַ ִ ֵ ֶ ֵ ְלחלק

האּלה,מה ּבּדֹורֹות עּמנּו עׂשה אׁשר ונפלאֹותיו ה' חסדי ּגדלּו ַ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
וחׁשְך ובהּו הּתהּו ּבעצם ונפׁש, ּבגּוף מצּוקתנּו מעּוף ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹּבתֹוְך
להיטיב מרחֹוק חׁשב העּתים, ּבאּלה ּגברּו אׁשר תהֹום ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעל
ּדא – אלקים מהרּוח ּברחמיו והֹודיענּו ׁשבּותנּו ּולהׁשיב ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹאחריתנּו
העֹוסק הּזידֹונים, הּמים ּפני על הּיֹום ּגם המרחף מׁשיח ׁשל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָרּוחֹו

הּתּנינים ראׁשי ּולׁשּבר לכּתת ּולבער המטּמאיםלכּלֹות ׁשעליהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ
אׁשר (ּכל יׂשראל נפׁשֹות ּכל ׁשל והּתבּונה הּדעת ׁשמני ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהמתעבים

יֹותר) אחריו נכרכים יֹותר ּבפְךיחּכם ויתּגּדל יתעּלה ּכּלם ועל . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
לצאת הּנתעֹוררים ּכל ּבלב ּולהזריח להאיר ּבחֹותמֹו הּנׁשאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשמן
חכמה אין ּכי מרחֹוק להֹודיעם ּבחׁשְך, ּתהלּוכתם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּכסילּות
ּכן (ועל ּתּׂשיגּנה לא חכמה ּבכל אׁשר הּקדֹוׁשה האמּונה ְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכחכמת
ס"ב), סימן א' ּבלּקּוטי ּכמבאר עינין" לּה "לית ּבׁשם מכּנה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻהיא
ּכּׁשמׁש ּומאירים הּיֹוצאים הּנאמנים ּדבריו ּכעמק עמק ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹואין
ּבאפן אמת ספרי ׁשאר ּדברי ּגם ידם על ּולהבין לידע ְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבּצהרים

ונצחּיים: אמּתּיים חּיים לסם לֹו יהיּו הם ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַׁשּגם
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א
ּבספריּובראׁשֹונה הּלּמּוד הרחקת אֹודֹות על לדּבר נבא ָ ִ ָ ְְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

להּביט לבלי לּזהר צריכים מאד ׁשּמאד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמבּוכֹותיהם,
חכמינּו הֹודיענּו ּכבר ּכי ׁשהּוא ּכל הּבטה אפּלּו ּפסיליהם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבספרי

נב.)ז"ל ּבחבלי(סּכה העברֹות ּכל האדם על למׁשְך הרע הּיצר ׁשּדרְך ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
הּזה ּבהאּסּור ׁשּכן ּומּכל חטאה", העגלה "ּכעבֹות ּכְך ואחר ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּׁשוא,
האסּור, לדבר האדם ּתאות ּומרב ׁשּבּתֹורה. האּסּורים ּכל ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּכֹולל
לא אני הלא ּבדבריהם, קצת אראה אם לי אכּפת מה ּבנפׁשֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹידּמה
ּבידיהם, זה ידי על נּצֹוד אהיה ולא חלילה, ּכדבריהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹאֹומר

הּכתּוב א)ּכמאמר ּכנף"(מׁשלי ּבעל ּכל ּבעיני הרׁשת מזרה חּנם "ּכי : ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
מּמצּודתם ויצא ׁשּיּמלט אלף מּני אחד ּכי יארבּו", לדמם "הם ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאְך,
חזיר, ּבׂשר קצת נא אטעם ּכאֹומר ּדֹומה זה והרי ּבהם. הּלכדֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחר
הּטמאֹות לבבֹות ׁשל ּככּלם רּבם ּכי אֹותֹו. אקיא ּכְך ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻֻואחר
ּבמדֹור לבא עֹוד מֹוסיפים אם ּכערּכנּו אנׁשים ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֻוהמגּללֹות
נדּבקים ׁשהם ספק ּבלי זרה, ועבֹודה קלּפֹות הּמלאים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאֹותיהם
הּבטה ּכל ידי ועל ּוקריאה, קריאה ּכל ידי על ּבהם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָונׁשּתרׁשים

ּולׁשרׁש לעקרם ונעֹור מינֹו את מין נמצא היסֹודוהּבטה עד ם ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּדעּתֹו(Î‡)ּבהם על לסמְך וירצה אּלה לדברינּו יׁשמע ׁשּלא ּומי . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

(‡Î)ÏÚ Èk ,e�k¯Úk ÌÈL�‡Ï ¯eÒ‡ Ì‰ÈÏÈÒt È¯ÙÒa ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÌÈL�‡‰ ÌÚ ¯a„Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿«≈ƒ»¬»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆»«¬»ƒ¿∆¿≈ƒ«
BÓk ·LÁ� ‰ÊÂ ,Ì‰È¯ÙÒa ·e˙kM ‰Ó ‰t ÏÚa ÌÈ¯tÒÓ Ì‰ ,Ì‰nÚ ¯a„Ï ÌÈ˜ÒBÚL È„È¿≈∆¿ƒ¿«≈ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿«∆«∆»¿ƒ¿≈∆¿∆∆¿»¿
Ì‰Â ,‡ˆBiÎÂ ÔzÓe ‡OÓ ‰ÊÈ‡ ˙ÓÁÓ Ì‰nÚ ÌÈ„ÚÂ˙nLk Ìb ÔÎÏÂ .LnÓ Ì‰È¯ÙÒa ‰‡È¯¿̃ƒ»¿ƒ¿≈∆«»¿»≈«¿∆ƒ¿«¬ƒƒ»∆≈¬«≈∆«»«»¿«≈¿≈
¯·„Ï Ì‡ÈO‰Ï Ìc‚� ‰M„˜c ˙efÚa ¯f‡˙‰Ï ÌÈ·iÁÓ ,‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úa ¯a„Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿«»¡»¿À»ƒ¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿À»∆¿»¿«ƒ»¿»»
‰˜ÊÁ‰ ‰ÓÁÏn‰ ÌˆÚ ˙B··¯ Èa¯Â ÌÈÙÏ‡ ÛÏ‡Ó „Á‡ ˜ÏÁ ÔÈ·‰Ïe ¯ÚLÏ ÏÎeÈ ÈÓ Èk .¯Á‡«≈ƒƒ«¿«≈¿»ƒ≈∆∆»≈∆∆¬»ƒ¿ƒ≈¿»…∆«ƒ¿»»«¬»»
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ּפסיליהם, ּבספרי ּכׁשּיעסק אפּלּו האמת מן יּטה ולא יּכׁשל ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹׁשּלא
ּכח ּבׁשביל ּבעצמֹו יתּברְך הּׁשם ּכי עד לעֹולמי ׁשם יׁשּתּקע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹּבטח
והיכלת והאפׁשרּות קצת, להסּתּפק מקֹום לֹו מּניח ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּבחירה
הּוא ועצּום רב ּכזאת סּכנה ּבמקֹום ּכׁשּנכנס האמת ּדרְך מן ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלנטֹות
ּבדברי ּׁשּמּובא מה ּוראה הּבט הלא מּדע. ּומּכל ּדּבּור ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמּכל
ב' הלכה ואם אב ּכּבּוד ּובהלכֹות ׁשבּועֹות ּבהלכֹות ז"ל ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָמֹוהרנ"ת
ּדרכים, ּבכּמה האדם את לקרב יתּברְך הּׁשם ׁשּדרְך ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאף
נּסיֹון ּבׁשביל קצת להסּתּפק מקֹום לֹו מּניח הּוא כן ּפי על אף ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָאְך
לבּקׁש ירצה אם אבל וכּו' ׁשלמה ּבאמּונה ּוכׁשּמתחּזק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּובחירה,
ויֹותר, יֹותר לטעֹות מקֹום יתּברְך הּׁשם לֹו נֹותן לפרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹּתֹואנֹות
אל ׁשּיזּכה קדם ּביֹותר ועצּומֹות ּגדֹולֹות יגיעֹות ּכְך אחר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוצריְך
אל יזּכה ולא העֹולם מן לּפטר ׁשּיכֹול עד ואּולי האי וכּולי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאמת

היטב ׁשם עּין וכּו', ּבדבריו.(Î·)האמת מקֹומֹות ּבׁשאר וגם ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָָ

BzÚc ˙Bh‰Ï eÏÎeÈ Ï˜·e ,‰l‡‰ ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡a ‰Ê ÔÈ�ÚaL ‰·bNp‰Â ‰k¯‡‰ ‰„·k‰Â¿«¿≈»»¬À»¿«ƒ¿»»∆¿ƒ¿»∆¿«¬ƒ«»ƒ»≈∆¿«¿¿««¿
‰�eÓ‡‰ ˙eÓÏLa ¯‡L� ‰È‰ÈÂ ‰l‡ e�È¯·„Ï ÚÓLiL ÈÓ ÏÎÂ .‰LB„w‰ ‰�eÓ‡‰ ÔÓƒ»¡»«¿»¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»≈≈∆¿ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿≈»¡»

˜ LB„˜ ˙eizÓ‡‰ÌÈÚL¯ LiL Ë"� ÔÓÈÒ '‡ ÈËewÏa ÔiÚÂ .„Ú ÈÓÏBÚÏ BÏ ¯Ó‡È LB„˜ LB„ »¬ƒƒ»»»≈»≈¿¿≈«¿«≈¿ƒ≈ƒ»∆≈¿»ƒ
ÏÚ ¯Ó‡� ‰fL (‰t ÏÚa ÈzÚÓML ÈÙk) ‰Êa Ô·en‰ ÌL ÔiÚ 'eÎÂ Ì·¯˜Ï ¯eÒ‡L∆»¿»¿»¿«≈»«»»∆¿ƒ∆»«¿ƒ¿«∆∆∆∆¡««
Ìb ˙ÂÓ ÌÒ ÌÏˆ‡ ‰NÚpL LiL ÈzÚ„iL Û‡Â .Ì‰nÚ ¯a„Ï elÙ‡ ¯eÒ‡L ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰»∆ƒ¿ƒ∆»¬ƒ¿«≈ƒ»∆¿«∆»«¿ƒ∆≈∆«¬»∆¿»«»∆«
‡·enÎÂ) Ì˙‡È¯˜Ï ‰cÓÁ‰Â ‰Â‡z‰ Ì‰ÈÏÚ ¯ab˙Ó ‰Ê È„È ÏÚ Èk dÓˆÚa ˙‡f‰ ‰¯‰Ê‡Ó≈«¿»»«…¿«¿»ƒ«¿≈∆ƒ¿«≈¬≈∆««¬»¿«∆¿»ƒ¿ƒ»»¿«»
‰l‡k ÌÈL�‡Ï ÌÈ¯a„Ó e�‡ ÔÈ‡ C‡ ,(ÌL ÔiÚ ˙B¯·Ú‰ Ïk ÔÈ�ÚÏ Â"Ò ÔÓÈÒ '‡ ÈËewÏa¿ƒ≈ƒ»¿ƒ¿«»»¬≈«≈»«≈»¿«¿ƒ«¬»ƒ»≈∆
ÈËewÏ ÔiÚÂ) ˙Ó‡‰ Ï‡ ‰ÎLÓ‰ ÌLa ˙‡Ê ÌÈpÎÓe „B·ÎÂ ‰Â‡˙a ÌÏe·b ˙Ba¯‰Ï ÌÈˆÙÁ‰«¬≈ƒ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿«ƒ…¿≈«¿»»∆»¡∆¿«≈ƒ≈
ÌÓˆÚÓ Ìb ¯L‡ ÌÈL�‡Ï ˜¯ e··BÒÈ ‰l‡ e�È¯·c Ïk ˜¯ ,('Ê ˙B‡ 'Â ‰ÎÏ‰ ˙aL ˙BÎÏ‰¬»«»¬»»«»¿»≈≈∆¿¿««¬»ƒ¬∆«≈«¿»
Ì‰ÈÈezt ÌÚ eÒ�kÈ Ï·Ï ¯˙BÈa ÌÊ¯ÊÏ Y ÈzÓ‡‰ ˙Ó‡‰ Ï‡ CLn‰Ï Ì··Ï ·eËa ÌÈ¯¯BÚ˙�ƒ¿¿ƒ¿¿»»¿ƒ»≈∆»¡∆»¬ƒƒ¿»¿»¿≈¿«ƒ»¿ƒƒ≈∆

.'ÔÈÊ¯ÊÓÏ ‡l‡ ÔÈÊ¯ÊÓ ÔÈ‡' Ï"Ê e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓÎe .ÔÚË�Â ÔÚBËa¿≈¿ƒ¿»¿∆»¿¬»≈«≈¿»¿ƒ∆»ƒ¿…»ƒ
(·Î)‡·˜Úa ‰l‡‰ ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡a ÔkL ÏkÓe ,ÌÈ�BL‡¯‰ ˙B¯Bca Ìb ‰È‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆»»««»ƒƒƒ»∆≈¿«¬ƒ«»ƒ»≈∆¿À¿»

ÌÈÚL¯‰ ‰n‰ Ô‰ ÌlÎk Ìa¯ ‰l‡‰ ˙B¯BcaL ˙BÓLp‰L ˙Ó‡ È¯ÙÒa Ô·eÓ ¯L‡ ‡ÁÈLÓcƒ¿ƒ»¬∆»¿ƒ¿≈¡∆∆«¿»∆«»≈∆À»¿À»≈≈»»¿»ƒ
˙B�‡Bz Lw·Ïe ,e�t¯Ú ˙BL˜‰Ïe ÚLÙÏ e�Èa¯‰ ¯L‡Óe .ÌÈÓ„Bw‰ ˙B¯BcaL ÌÈÚLBt‰Â¿«¿ƒ∆««¿ƒ≈¬∆ƒ¿ƒƒ¿…«¿«¿»¿≈¿«≈¬
ÊÓB¯) "È�t ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ�‡Â" ‰zÚ Ìi˜˙� Ôk ÏÚ Èk ,Ì‰a e�¯·ÚL ˙B¯Bc‰ ÏÎa L¯ÙÏƒ¿…¿»«∆»«¿»∆ƒ«≈ƒ¿«≈«»¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»«≈



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ואמּונה 102 ָ ֱ ֶ ֶ ֱאמת

ּומאמרי הּמקראֹות ּפרּוׁש ּגם ותדע ּתבין זה ּבכל ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּקדֹוׁשים.
מּדרכיָך ה' ּתתענּו לּמה ּכמֹו זה על הּמֹורים ז"ל ס"ג)חכמינּו (יׁשעיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּזה" לעם הּׁשאת "הּׁשא ד')וכן ז"ל(ירמיה חכמינּו ּבדברי לט.)וכן (יֹומא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּׁשאמרּו מה וכן הרּבה אֹותֹו מטּמאין מעט עצמֹו מטּמא (אבֹותאדם ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ב') ּבזהּפרק ׁשּדחקּו ּכמֹו ּבהם עצמֹו לדחק ׁשאין עברה, עברה ׂשכר ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכי ואמּתיים ּכנים ּדבריהם ׁשּגם ּפי על אף ּכי ז"ל, ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהמפרׁשים
ּביֹותר ויפׁשע ׁשּיחטא האדם את מכריחין אין ּכְך אחר ּגם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבוּדאי
אבל ּכרצֹונֹו, לעׂשֹות ּבידֹו חפׁשית הּבחירה ּכְך אחר ּגם ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָּכי
האדם ׁשאם ּפׁשּוטן מידי יֹוצאין אין ז"ל חכמינּו ּומאמרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקראֹות
אז הּמקֹום, מאחרי לפרׁש ּתֹואנֹות ּומבּקׁש עצמֹו את ּומטּמא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹחֹוטא

אֹותֹו מֹוליכין לילְך רֹוצה ׁשאדם י:)ּבדרְך ונטעה(מּכֹות ׁשּנתעה עד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
יצרֹו. על להתּגּבר ּביֹותר ּכְך אחר לֹו ׁשּקׁשה עד ּולבבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּדעּתֹו

ז"ל חכמינּו אמרּו זה כז:)ּומחמת לֹו(מֹועד־ קטן נעׂשה וׁשנה 'עבר ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּמצינּו ּוכמֹו וׁשלֹום. חס למיׁשֹור לֹו ּדֹומים הּדברים וכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּכהּתר',

יׂשראל ּכלל אצל למׁשה:(Î‚)ּגם ואמרּו וקלקלּו ּפגמּו ׁשּכאׁשר , ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּׁשם אמר מּיד הארץ". את לנּו ויחּפרּו לפנינּו אנׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ"נׁשלחה
נתקּים וכן לטעֹות', מקֹום להם נֹותן ׁשאני 'חּייָך למׁשה: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיתּברְך

ּׁשאמרּו מה ואמרּו המרּגלים ׁשּבאּו ּכְך קׁשה(Î„)אחר ׁשהיה עד , ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

‰¯zÒ‰ CB˙aL ‰¯zÒ‰a ,"‰NÚ ¯L‡ Ïk ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia" (Ú„Bpk ˙Ó‡‰ ˙cÓ ÏÚ«ƒ«»¡∆«»«««»¬∆»»¿«¿»»∆¿«¿»»
eÈ‰iL LÁp‰Â ‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰Ï Ák Ôz� e�ÈÚLÙe e�È‡ËÁa Èk .˙B¯zÒ‰ ˙B··¯Â ÌÈÙÏ‡a«¬»ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«¬»≈¿»≈ƒ«…«¿«ƒ¿»»√»¿«»»∆ƒ¿
CLÓ� ‰fnL ‰ÓÎÁ‰Â ˙Úc‰Â „B·k‰Â ÔÁ‰Â ˙e¯ÈLÚ‰ ÚÙL Ïk ‰M„w‰Ó ÌÈÏa˜Óe ÌÈ˜�BÈ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿À»»∆«»¬ƒ¿«≈¿«»¿«««¿«»¿»∆ƒ∆ƒ¿»
ÈËewÏa ‡·enk) LÁp‰ ˙�ÈÁa Ì‰L ,ÌÈÙBÒBÏÈt‰Â ÌÈ¯wÁÓ‰ ÏL „B·k‰Â ÔÁ‰Â ˙e¯ÈLÚ‰»¬ƒ¿«≈¿«»∆«¿«¿ƒ¿«ƒƒ∆≈¿ƒ««»»«»¿ƒ≈
Blb˙‰Ï ÌpÓÊ ÚÈbnLk ˙BL„Á ˙B‡ˆÓ‰ ‡ÈˆÓ‰Ï ÌzÚ„Â Ì˙ÓÎÁ Ì‚Â .(‚"Ò ÔÓÈÒ '‡˙ ƒ»¿«»¿»»¿«¿»¿«¿ƒ«¿»¬»¿∆«ƒ«¿«»¿ƒ¿«

˙Ó‡‰ ˙¯zÒ‰ ·azÒ�Â ‰e‰˙� ‰Ê ˙ÓÁnL (ÌL ÔiÚ '‰ ˙B‡ Ô"¯‰ ˙BÁÈNa ‡·enk) ÌÏBÚa»»«»¿ƒ»««≈»∆≈¬«∆ƒ¿«∆¿ƒ¿«≈«¿»«»¡∆
.¯˙BÈÂ ¯˙BÈa¿≈¿≈

(‚Î).ÌL ÔiÚ ‰fÓ Ï"Ê ˙"�¯‰BÓ È¯·„a Ìb ÌL ‡·enL BÓk¿∆»»«¿ƒ¿≈¬«««ƒ∆«≈»
(„Î)Ôk „Èb‰Ï Ì˙B‡ eÁÈ¯Î‰ ‡Ï Èk ,‰Êa ‰¯ÈÁa Ì‰Ï ‰È‰ ÌÈÏb¯Ó‰ ÌbL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿«¿ƒ»»»∆¿ƒ»»∆ƒ…ƒ¿ƒ»¿«ƒ≈



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ואמּונה קג ָ ֱ ֶ ֶ ֱאמת

הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ּבקֹול ולׁשמע ּבּנּס יֹון לעמד ּביֹותר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹלהם
ּוׁשלחם הּדּבּור ּפי על האּלה ּבאנׁשים ּבחר ּבעצמֹו הּוא אׁשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחרי
היא" יֹוׁשביה אֹוכלת "ארץ ּכי ואמרּו ּבאּו והם הארץ, את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָלרּגל

הרעים: ּדּבּוריהם ְִִֵֶָָָּוׁשאר

ג
הסּבֹותואף "ואּתה הּכתּוב: ּבפרּוׁש חֹולקים ז"ל ׁשחכמינּו ּפי על ְ ַ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הטיח אלּיהּו ׁשם אמרּו ל"א: ּברכֹות ּבמּס כת ּכי וכּו', לּבם" ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
ּבר ׁשמּואל רב אמר וכּו' הסּבֹות ואּתה ׁשּנאמר מעלה ּכלּפי ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּדברים
ּדכתיב: לאלּיהּו לֹו והֹודה הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ׁשחזר מּנין יצחק ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָרב
אמר ׁשּלא ׁשם איתא קרח ּפרׁשת רּבה ּובמדרׁש הרעֹותי', ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ'ואׁשר
הסּבֹות" "אּתה אֹומר אני אֹותי עֹונה אּתה אין אם ּבלׁשֹון רק ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָזה
ׁשהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא לאמר רצה לא ׁשאלּיהּו מּׁשם ּומׁשמע ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוכּו',
ׁשּגם הּנראה ּכפי אבל לטעֹות מקֹום לאדם ונֹותן האדם לב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמסב
מסב ׁשהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא לאמר אלּיהּו ּבא ׁשּלא לפרׁש יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּמדרׁש
לא זה עֹוד, לׁשּוב ּובחירתֹו ּביכלּתֹו יהיה ׁשּלא לגמרי האדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹלב
ׁשאם וצדק ּברּור אמת זה מקֹום מּכל אבל וׁשלֹום. חס אלּיהּו ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹיאמר
ויֹותר. יֹותר לטעֹות מקֹום יתּברְך הּׁשם לֹו נֹותן לפרׁש, האדם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹרֹוצה
זה על מֹורה מׁשה ּבתֹורת המבארת הּפׁשּוטה אמּונתנּו ּגם הלא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכי
ּגם וכח מציאּות ׁשּום ואין מּלבּדֹו" עֹוד אין האלקים הּוא "ה' ְְְְֱִִִִֵֵַַַָֹֹּכי

יתּברְך מּבלעדֹו ּבעֹולם ּוכפירה אחרא סטרא וכל(Î‰)לׁשּום , ְְְְְְֳִִִִִַָָָָָָָָָ
האדם ּבלב הּנכנס ורעיֹון טֹובֹות[מחׁשבה ׁשאינם הּמחׁשבֹות ּגם ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

Ï‡¯NÈÏe ,ÔBÈqpa e„ÓÚÈ ‡lL ‰È‰iM ‰Ó Ì„wÓ C¯a˙È ÌM‰ Ú„È ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÏÁ»ƒ»««ƒ≈»««≈ƒ¿»«ƒ…∆«∆ƒ¿∆∆…««¿«ƒ»¿ƒ¿»≈
.‰Ê È„È ÏÚ ˙BÚËÏ ÌB˜Ó Ì‰Ï ‰È‰Èƒ¿∆»∆»ƒ¿«¿≈∆

(‰Î).˙Ó‡ È¯ÙÒ ¯‡La Ìb ‰f‰ ¯·c‰ Ô·eÓe Ú„BpÎÂ¿«»»«»»«∆«ƒ¿»ƒ¿≈¡∆
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ׁשּבּלב עקמּומּיּות מיני הּׁשם(ÂÎ)וכל ּברצֹון לֹו ונׁשלח נסּבב הּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכביכֹול ּבעצמֹו (ּכי]יתּברְך לאדם הּבחירה ּכח נּתן כן ּפי על ואף . ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹ

הּפלאֹות ׁשּבכל הּגדֹול הּפלא הּוא הּבחירה ּכח ּבאמת ּכן ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל
הלכֹות ּבלּקּוטי ּכּמּובא יתּברְך הּׁשם הראיה[ׁשעׂשה ּברכֹות הלכֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ולבלי]ד ּברּוחֹו למׁשל ּוגבּורתֹו ּבכחֹו ׁשּיהיה אמת) ספרי ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָֹֹּבׁשם
הּמקׁשה וכל נאּוף. זהּו עיניו ואחרי מינּות, זהּו לבבֹו אחרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלתּור
הרעים ותאֹותיו יצרֹו על להתּגּבר לבלי לבבֹו את ּומכּביד ערּפֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאת

והּמֹורד: והּזדֹון והּפֹוׁשע החּיב ְְְֵֵַַַַַַָָהּוא

ד
הּמאמרועּין על כ"ז אֹות ה' הלכה ּתפּלין הלכֹות הלכֹות ּבלּקּוטי ְ ַ ֵ ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָ

ז"ל נב:)חכמינּו ׁשּזה(סּכה עליו', מתּגּבר אדם ׁשל יצרֹו יֹום 'ּבכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
את לברא ּבּמחׁשבה עלה 'ּבתחּלה מּבחינת ונׁשּתלׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹנמׁשְך
עלּית מעין קצת נּדֹון האדם ויֹום יֹום ׁשּבכל הּדין'. ּבמּדת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהעֹולם
זה נגד עֹוזרֹו ׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־הּוא והּס ּיּוע והעזר הּזאת, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמחׁשבה
נמׁשְך זה וכּו', עֹוזרֹו' הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא 'ואלמלי ׁשם ׁשאמרּו ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָּכמֹו
הרחמים מּדת וׁשּתף עמד מתקּים העֹולם ׁשאין 'ראה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּבחינת

(ÂÎ)Ì‰ÈÏÚ ¯Ó‡pL „Ú ‰ˆÈÏn‰Â ˜ec˜c‰ ˙·‰‡a ÌÈÎB·p‰ ·Ï ˙eÓÈÓ˜Ú ‰l‡ e�ÈÓÈa BÓk¿¿»≈≈∆«¿ƒ≈«¿ƒ¿«¬««ƒ¿¿«¿ƒ»«∆∆¡«¬≈∆
e�ÈÓe¯Ú ÔBLÏ ‰Ê È„È ÏÚ eÏÚ‚È ÌLÙ� ÏÚ‚a Èk Ô"¯‰BÓ ÈiÁa ‡·enk "Èa eÚLt CÈˆÈÏÓe"¿ƒ«ƒ»¿ƒ«»¿«≈¬«ƒ¿…««¿»ƒ¿¬«¿≈∆¿¬≈
,‰Î¯a ÌÈÓÎÁ ÔBLÏ (‚"˜ ˙Ba˙k) ‡�e‰ ·¯ ¯Ó‡ ‰LB„w‰ Ì�BLÏ ÏÚ ¯L‡ Ï"Ê e�ÈÓÎÁÂ«¬»≈«¬∆«¿»«¿»»««»¿À¿¬»ƒ¿»»
L¯„Óe „eÓÏzaL Ì‰È˙B�BLÏ ÈÎ¯c Ïk ˙Ó‡·e ,‡t¯Ó ÌÈÓÎÁ ÔBLÏ ,¯LÚ ÌÈÓÎÁ ÔBLÏ¿¬»ƒ…∆¿¬»ƒ«¿≈∆¡∆»«¿≈¿≈∆∆««¿ƒ¿»
L¯„Ó) ‰¯Bz È¯·cÓ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÌÈ·È·ÁÂ ,LnÓ ·˙ÎaL ‰¯Bz ˙M„˜a ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿À«»∆ƒ¿»«»«¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈»ƒ¿«
ÔBLÏ ÏÚ Ï"Ê ¯"BÓ„‡ ¯Ó‡M ‰Ó Ë"Î ˙B‡ Ô"¯‰ ˙BÁÈNa ÔiÚÂ .('‡ ˜¯t ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈLƒ«ƒƒ∆∆¿«≈¿ƒ»««∆»««¿««¿
ÌÈ·zÎp‰ ÌÈ¯·c ¯‡L ÌbL „Ú Ìeb¯z ÔBLÏ ˙‡ Ck Ïk Lc˜ È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯L Ìeb¯z«¿∆«ƒƒ¿«»ƒ≈»»∆¿«¿«∆«¿»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Lk ÌÈL�‡ ‰nk Ìb ‡ˆÓpM ‰Óe :Ì„‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ Ák Ì‰Ï LÈ Ìeb¯z ÔBLÏaƒ¿«¿≈»∆…«¿≈∆»»»«∆ƒ¿»««»¬»ƒ¿≈ƒ
·Ï ¯ÙÒa ÔiÚ .‰Êa ÌÈNBÚ ·BË ‡Ï Ì‰ Ìb ,‰ˆÈÏn‰Â ˜ec˜c‰ ÏL d˙·‰‡a ÌÈ˜t¯˙n‰«ƒ¿«¿ƒ¿«¬»»∆«ƒ¿¿«¿ƒ»«≈…ƒ»∆«≈¿≈∆≈
.Ë ˙B‡ ˜Ècˆ ÔÓÈÒ ˙Bcn‰ ¯ÙÒa ÔiÚÂ ˙BÓB˜Ó ‰nÎa Ï"Ê ˙"�¯‰BÓ È¯·„·e ‰fÓ È¯·Ú‰»ƒ¿ƒƒ∆¿ƒ¿≈¬«««¿«»¿¿«≈¿≈∆«ƒƒ»«ƒ
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ּׁשאמרּו מה ּגם לזה לצרף נראה ּדעּתי ענּיּות ּולפי הּדין'. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבמּדת
הּיצר את ׁשּברא על יֹום ּבכל מתחרט יתּברְך ׁשהּׁשם ז"ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָחכמינּו
הּׁשם וחרטת ׁשּמּתׁשּובת יּוד סימן א' ּבלּקּוטי הּמּובא ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהרע,
מּזה ּכּמּובא, הרע הּיצר נמׁשְך ׁשּמּׁשם הּלבנה ּפגימת על ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיתּברְך
ּפי ועל ׁשּבעֹולם. הּנבראים לכל חדׁש ּבראׁש חרטה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹנׁשּתלׁשל
ׁשעּקר כן ּפי על ׁשאף מצרים יציאת לענין אמת ּבספרי ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמּובן
נעׂשה ויֹום יֹום ּבכל ּגם אבל ּבפסח, רק נתּגּלה אינּה זאת ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהארה
ויֹום. יֹום ּבכל מצרים יציאת להזּכיר צריְך זה ׁשּמחמת זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעין
ּפי על אף אדם. ּבכל החרטה הׁשּתלׁשלּות לענין הּנ"ל לענין ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָוכן
מעין יׁש יֹום ּבכל ּגם אבל חדׁש, ּבראׁש נעׂשה הּזה הּדבר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעּקר
הרע הּיצר והמׁשכת ּבריאת על ּכביכֹול מתחרט יתּברְך ׁשהּׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָזה
ּכלל ׁשּיְך אין ּבוּדאי ּבאמת אׁשר הּנ"ל, ז"ל חכמינּו ּבמאמר ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּכּמּובא
מה יֹודע ּומּקדם אחרית, מראׁשית הּמּגיד יתּברְך הּׁשם אצל ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹחרטה
זה, ּבלא להיֹות אפׁשר ׁשאי נגלה יתּברְך לפניו ּובוּדאי ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּיהיה
מ"ט סימן ּתנינא הּלּקּוטי ּבסֹוף ז"ל אדמֹו"ר ּבׂשיחֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָוכּמּובא
ּבלּקּוטי היטב עּין וגם ׁשם עּין וכּו' הרע יצר ּכׁשּיׁש ּגדֹולה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמעלה
הרע, הּיצר על יתּברְך הּׁשם חרטת וכל צ"ב, סימן א חלק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּתפּלֹות
זאת ּגם אף חקר, אין עד עמּקֹות ּתעלּומֹות זה ּבכל ׁשּיׁש ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻהאמנם
ּכּמּובן ׁשּבעֹולם, אדם לכל והתעֹוררּות חרטה מּזה ׁשּיּגיע ּכדי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּוא
ּביֹותר לָך יתּבאר ּובזאת חדׁש. ראׁש לענין הּנ"ל יּו"ד ּבסימן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹׁשם
ׁשּלכאֹורה ּפי על ׁשאף הּנ"ל, ּתפּלין ּבהלכֹות ז"ל מֹוהרנ"ת ּדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָּגם
המׁשכת היה העֹולם ּבריאת ּבעת ׁשרק ז"ל חכמינּו מּדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנראה

ה מתקּיםמּדת העֹולם ׁשאין 'ראה ּבחינת ּכביכֹול והחרטה, ּדין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
יֹום ּבכל ּגם ּבאמת אבל הּדין', ּבמּדת הרחמים מּדת וׁשּתף ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעמד
לתּקּון הכרחּיים ּדיקא ׁשניהם ּבאמת ּכי זה. מעין נעׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָויֹום
מּזה הּדין, מּדת ּתקף ׁשּׁשם הּמחׁשבה מּתחּלת ּכי ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּנׁשמֹות.
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מיני ּכל ּכלּול (ׁשּבזה הרע הּיצר התּגּברּות יֹום ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנׁשּתלׁשל
התּגּברּות מיני ּוׁשאר ׁשּבּלב ועקמימּיּות והסתֹות ּופּתּויים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָמניעֹות
לּבֹו מחׁשבֹות יצר ּכל "ּכי עד האדם על ׁשּמתּגּבר עמלק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָקלּפת
הּדין ׁשּמּדת ע"ב סימן א' ּבלּקּוטי וכמבאר הּיֹו'ם"), ּכ'ל ר'ע ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹר'ק
מיני ּכל נׁשּתלׁשל ׁשּמּזה יתּברְך, הּׁשם ׁשל הרע הּיצר ּכביכֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא
עמד מתקּים העֹולם ׁשאין ראה ּומּבחינת ׁשּבעֹולם, רעים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצרים
יתּברְך הּׁשם חרטת ּבחינת ּבעצמֹו ׁשּזה וכּו', הרחמים מּדת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוׁשּתף
ּבכל נמׁשְך מּזה הּנ"ל ז"ל חכמינּו ּבמאמר הּמּובא הרע, הּיצר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָעל
ׁשּזה עליו, להתּגּבר ּביכלת ׁשּיהיה יתּברְך מאּתֹו והּסּיּוע העזר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹום
עּמֹו לֹוחם ּכביכֹול ּבעצמֹו יתּברְך ׁשהּׁשם עמלק, מלחמת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחינת

אמת ּבספרי ּכּמּובא עת צ.[ּבכל א' חלק זהר ּכל]עּין עֹוד (ועּין : ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהם הּצּדיקים ּגדֹולי מענין הּנ"ל ּתפּלין ּבהלכֹות לזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּׁשּיְך
הּיצר התּגּברּות נגד יֹום ּבכל ׁשּמתּגּברים דברֹו" עֹוׂשי ּכח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ"ּגּבֹורי
ּׁשּזֹוכים למה זֹוכים ּבזה ואְך ּבעצמֹו, הּמחׁשבה מּתחּלת ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהּנמׁשְך
מקֹומֹות ּבׁשאר עּין וגם להם! אׁשרי והּׁשלמּות הּמעלה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלתכלית
ואחד אחד ּכל ּבין ּגם ׁשּיׁש החּלּוקים מענין הּקדֹוׁשים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבדבריו
רק אחד ּכל על נׁשּפעת אינּה ּכי הּנ"ל, והּס ּיּוע העזר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּבהתקּבלּות
הּבחירה ענין ּכל ׁשּזה ּבעצמֹו, האדם ׁשל ּדלתּתא האתערּותא ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכפי
יתּברְך ׁשהּׁשם ּפי על ׁשאף הּנ"ל צ"ב ּבהּתפּלה עּין ּגם אחד. ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשל
הּדין מּדת ׁשל העליֹון ׁשרׁש מּתכלית הּדינים ּכל את מחּיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבעצמֹו
הּוא כן ּפי על אף וכּו' רעים היצרין ּכל וכּו' עד והּנֹורא ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש
נפלא ּבדרְך וההבּדל ההתרֹוממּות ּבתכלית מּזה ּומנּׂשא ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻמרֹומם
טעם קצת למצא יׁש ּבזה ׁשם. עּין להּׂשיגֹו אפׁשר אי אׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹונֹורא
יתּברְך הּׁשם אחר העזר רק ז"ל רּבֹותינּו התיחסּו ׁשּלא על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹורמז

ההתּגּברּות). ְְְִַַֹולא
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ה
ׁשאזּכי ּׁשעבר, מה ועבר ּׁשעׂשה מה האדם עׂשה אם אפּלּו אם ִ ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

לרחקֹו מֹוסיף יתּברְך הּוא ּברׁש"י[ּכביכֹול י"א)ּכּמּובא ּבׁשם(ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ
ּבׂשפתי ׁשם ועּין אעזבּך', יֹומים יֹום ּתעזבני 'אם ז"ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָחכמינּו
ׁשּנפטרים אדם ּבני מּׁשני הּמׁשל הירּוׁשלמי ּבׁשם ׁשּמביא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחכמים

ׁשם עּין מּזה הרע]זה ּכי ּפרעה", לב את ה' "ויחּזק ּבבחינת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבלּקּוטי ּכּמּובא ּפרעה ּבבחינת היא אחד ּכל ׁשּבלב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבמדּמה
את מצמצם אז ּגם ּבאמת אבל ה', הלכה ׁשלּוחין הלכֹות ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָהלכֹות
רמזים לֹו ּומרּמז ּתכלית, אין עד סֹוף מאין יתּברְך הּׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעצמֹו
זה ּבכל מסּבב אׁשר ׁשֹונֹות מּס ּבֹות ּבסּבֹות אליו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיתקרב
יּדח לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב יתּברְך הּוא ּכי הּנׂשּגבֹות. ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָמּתעלּומֹותיו
הּוא אֹותנּו קריאתֹו וכל האּלה יתּברְך רמיזֹותיו ּכל אבל נּדח, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָמּמּנּו

אל ׁשּנׁשּוב האמּתּיים וצּדיקיו נביאיו ידי ּפּתּוּייםעל מיני מּכל יו ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּובפרטּיּות ּבכללּיּות עלינּו ויגּביר הגּביר אׁשר ּומניעֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוהסתֹות
אׁשר הערפל אל נּגׁש "ּומׁשה ּפסּוק: על ז"ל אדמֹו"ר ּבדברי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוכּמּובא

ׁשם. עּין האלקים" הּוא ֱִֵַָָָֹׁשם

ו
מהועֹוד ׁשּכל ּגדֹול ּכלל זה ּכי זה, ּבכל קצת לבאר מּלין לאלֹוּה ְ ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

עת האּלה ׁשּבּדֹורֹות ּפי על אף ּכי עביד. לטב רחמנא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדעביד
נכׁשלים ּככּלם רּבם ּכי נהיתה, לא ּכמֹוהּו אׁשר ליעקב היא ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻצרה

לזה הּס ּבֹות וכל וההסתֹות הּפּתּויים ּכל ידי על ּכמֹו[ונתרחקים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
מּטעּותים ּבטעּותים לטעֹות רּבֹות הּמקֹומֹות את לזה סּבב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָאׁשר
ּדברי ּובכל הּקדֹוׁשה ּתֹורתֹו ּבדברי ּגם והזמין הכין אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשֹונֹות
ּבהם, נכׁשלים והלא־זֹוכים הּפֹוׁשעים ׁשּיהיּו ּכדי אמּתּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּצּדיקים
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וׁשלֹום חס מּמׁש הּמות סם זה מּכל להם נעׂשה אׁשר](ÊÎ)וׁשּיהיה ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מכרחים יהיּו עליהם נּתֹוסף אׁשר החטאים ּומּטמאת עלינּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻהגּביר
לצלן, רחמנא ויֹותר יֹותר ּומרים קׁשים ּבענׁשים ּכְך אחר ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלהזּדּכְך
ּגם ׁשּנמצא ּדלתּתא האתערּותא ׁשל וׂשערה ׂשערה ּכל ידי על ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָאבל
ּולסּיעם לעזרם יתּברְך רחמיו עליהם ּגם מּגיע זה ׁשּמחמת ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבהם,
ההתּגרּות עצם מּכל טֹובֹות נקּדֹות איזה ולעׂשֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֻלחטף
סֹוף ּכל סֹוף הּקדׁש אל יבאּו ּבזאת אְך עליהם, ׁשעֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹוההתּגּברּות
ּוכדאי ּכדאי יהיּו הענׁשים ׁשּכל ולנצח לעד יתּברְך ּבֹו ְְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלהתּדּבק

זה ּבׁשערי(ÁÎ)נגד לנצח ולבא לזּכֹות ונפׁש נפׁש לכל אפׁשר אי ּכי , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
סּור ׁשל וׂשערה ׂשערה ּכל ידי על ורק אְך יתּברְך אלקּותֹו ְְְְֱֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהּׂשגת
עּמּה יתנהג אׁשר ההנהגֹות ּבכל לזה מתּגּבר אׁשר טֹוב ועׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמרע

יתּברְך רבבֹות(ËÎ)הּוא ורּבי אלפים (ואלפי ּתכליתּה. ועד מּתחּלתּה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
הּיֹום ּגם הּמתּגּברים ּבמׁשּפחה ּוׁשנים ּבעיר האחד וחמר, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹקל
מּדׁשן ירויּון ולנצח לעד אׁשר מּלבד ּכראּוי, יתּברְך ּכרצֹונֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלהיֹות
נזּדּככים ּגם אף ויֹותר, יֹותר ּכפלים ּבכפל אלקּותֹו והּׂשגת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּביתֹו
ׁשּבּגלּגּולים החטאים ּבעד מהענׁשים מֹותם אחר ונפטרים ְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָונטהרים
נ"ו, סימן א' ּבלּקּוטי הּנ"ל לדבריו הּׁשּיְך ּכל עֹוד ועּין ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּקֹודמים.
ׁשל הּזה הענין ּכי ה') הלכה הּׁשחר ּברּכת הלכֹות הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּובלּקּוטי
ּכל על (אֹו הּמצֹות ּבקּיּום ּבהתּגּברּות ולנצח לעד הּנפׁש ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָהצלחת

ּומניעֹות ּתאֹות מיני ּכל על הּתׁשּובה) ּבהׁשּתּדלּות ,(Ï)ּפנים ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

(ÊÎ).‡"Ï ÔÓÈÒ ‡¯Èa ÔÏ ˙È‡ ‰¯Bz‰a '‡ ÈËewÏa ÔiÚ«≈¿ƒ≈¿«»ƒ»≈»ƒ»
(ÁÎ).‚ ˙B‡ ˙B‰b‰a '„ ˜ÏÁa Ôn˜Ï ÔiÚ«≈¿«»¿≈∆««»
(ËÎ).Ï"p‰ ·"ˆ ‰lÙz‰a Ë¯Ù·e ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯·„a ‰Ê Ïk Ô·enk«»»∆ƒ¿»»«¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ»««
(Ï)ÈÙÎe ,LÙ�Â LÙ� Ïk ˙e‰Ó ÈÙk ÌÈ�BL ÌÈiË¯Ùa ˙eiË¯Ùa Ì‚Â ,˙eiÏÏÎa Ì¯Èa‚È ¯L‡¬∆«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ«»∆∆»∆∆¿ƒ

ÂÈ˙BÓeÏÚz ¯‡L ÈÙÎe ,‰Êa ËÚÓz B‡ ‰a¯z ¯L‡ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙enÎÂ ˙e‰Ó«¿«»ƒ¿»»ƒ¿«»¬∆ƒ¿∆ƒ¿«»∆¿ƒ¿»«¬»
.‰Ê ÏÎa BÏ LiL C¯a˙Èƒ¿»«∆≈¿»∆
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יענׁשּה אׁשר ׁשֹונים הענׁשים ּכל זה(Ï‡)ּובהעּדר התּגּברה לא אם ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אחד ּבנֹוׂשא הפכים ׁשני יתּברְך ּדעּתֹו לחּיּוב אחד(Ï·)ּכביכֹול וכל . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּכן יתּברְך, אֹותֹו ּולהּׂשיג להבין ולנצח לעד יזּכה אׁשר ּכפי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואחד
ּובׁשאר ּבזה ּגם יתּברְך ּדעּתֹו וחּיּוב רצֹונֹו ּולהּׂשיג להבין ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָיזּכה

הּנׂשּגבֹות. ְֲִַַָָּתעלּומֹותיו

ז
ּפיעל על אף הרע, מהּיצר להּנצל ּתפּלה ׁשּמֹועיל מה אֹודֹות ַ ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

וׁשּבבחירתֹו ּבחירה, ּבעל האדם ׁשּיהיה רֹוצה יתּברְך ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשם
הלכֹות ּבלּקּוטי עּין והּמניעֹות, והּבלּבּולים הּתאֹות ּכל על ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָיתּגּבר

ּבזההלכ ׁשם ּׁשּכתב מה ט', ּובאֹות ז' ּבאֹות ג' הלכה ּפּקדֹון ֹות ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָ
ׁשאי מהּקׁשיֹות ּכן ּגם הּוא ּכי זאת, להבין אפׁשר אי ּובאמת ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהּלׁשֹון:
צריכין ּכן על וכּו', לבד ּבאמּונה אם ּכי אפן ּבׁשּום לתרצם ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאפׁשר
הּזה ּבּדרְך הלכּו ׁשּכּלם ז"ל ּבחכמינּו להאמין אמּונה על רק ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלסמְך
לבּטל ּבחירתֹו ּׁשּכֹופה מה ּדהינּו הּבחירה, עּקר זהּו ּובאמת ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוכּו'.
ותחנּונים, ּבתפּלה ּולהרּבֹות לבד אמּונה על ולסמְך לגמרי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵַַַַַָָֹׂשכלֹו
מי ּכן ועל וכּו'. קׁשה זה ׁשּגם עד האדם לב מעּקם ּדבר הּבעל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכי
קֹונֹו לבין ּבינֹו וׂשיחה ּבתפּלה להרּבֹות ּבזה עצמֹו להרּגיל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזֹוכה
ּבעצמֹו ּבזה יתּברְך, לעבֹודתֹו לקרבֹו ויעזרהּו יתּברְך הּׁשם ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּיזּכהּו
אמּונה ּבדרְך אמּתּיים ּבחּיים לבחר ׁשּזכה ּבזה ּבחירה ּבעל ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא

ׁשם עּין :(Ï‚)ּותפּלה ְִֵַָָ

(‡Ï)ÏÎÏ ÌÈ�BL ÌÈË¯Ùa ‰Ê Ì‚Â .¯Á‡ ÏebÏ‚a B‡ ‰Ê ÏebÏ‚a ‡a‰ ÌÏBÚa B‡ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆»»«»¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈¿«∆ƒ¿»ƒƒ¿»
Êb LÈÂ .Ï"pk LÙ�Â LÙ�ÌÈ�Ùa Ôn˜Ï Ô·enÎÂ ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆe ‰lÙ˙a Ïha˙‰Ï ÏBÎiL ÔÈc ¯ ∆∆»∆∆««¿≈¿«ƒ∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»»¿«≈¿«»¿«»ƒ¿ƒ

.ÌL ÔiÚ 'Ë ˙B‡a¿«≈»
(·Ï).¯tÎÈ ÌeÁ¯ ‡e‰Â È˙È‚L Ì‡Â ,ÌÈLB„w‰ Ì‰È¯·c ˙�·‰a ÈzÚc ˙ei�Ú ÈÙÏ ‰‡¯� Ck»ƒ¿∆¿ƒ¬ƒ«¿ƒ«¬»«ƒ¿≈∆«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿«≈
(‚Ï)ÔÈÓeÁz ˙BÎÏ‰ ÈËewÏa ¯‡·nM ‰Ó Èt ÏÚ ,ÈzÚc ˙ei�Ú ÈÙÏ ‰‡¯� ˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒƒ¿∆¿ƒ¬ƒ«¿ƒ«ƒ«∆¿…»¿ƒ≈¬»¿ƒ
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ח
ּבחינתואף (ׁשהיא ּתפּלה לענין רק זה ּכל ׁשם מדּבר ׁשאינֹו ְ ַ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשם) עּין הּמצֹות ּכל ויסֹוד לעניןאמּונה ּגם ּבאמת אבל , ְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבכּלם ּכי זה. ּכל נאמר ז"ל אדמֹו"ר ּבדברי הּמּובאים העצֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשאר
ּביסֹוד (הּנכללים הּמצֹות קּיּום ּבכלל וכּלם יתּברְך הּבֹורא ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֻרצֹון

ּובלּבּולים מניעֹות ועצמּו ּגדלּו ּבעצמם ועליהם וכל(Ï„)האמּונה) , ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבעצמֹו זה יחׁשב אזי ּכראּוי, ּבהם ּולהרּבֹות לעׂשֹותם יתּגּבר ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאׁשר
ההתּגּברּות ּכל ּפעל ּוכאּלּו ּכראּוי, ּבׁשלמּות ּדלתּתא ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָלאתערּותא

ידּה. על זכה אׁשר ּבעצמּה ּבהעבֹודה ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָהּזה

ט
ג'וענין הלכה ּתחּומין ערּובי ּבהלכֹות עּין הּגּוף צרכי על הּתפּלה ְ ִ ְ ַ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

מּדבריו והּמּובן ה'. ואֹות ד', אֹות ה' הלכה מילה ְְְְְֲִִִַָָָָָָּובהלכֹות
אׁשר והּיּס ּורים הּצרֹות ׁשּכל ּפי על ׁשאף ּכלל, ּבדרְך ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּקדֹוׁשים
לנׁשמתֹו ייטיב אׁשר ּכפי הּוא הּכל האדם, על יתּברְך הּׁשם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹיׁשלח
ׁשּלא ּכפי הּוא זה ׁשּכל להיֹות יכֹול רב ּפי על אבל ולנצח, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלעד

ּבתפּלה) זה על הרּבה ׁשּלא (אֹו זה על עֹוד ּבעצםהתּפּלל אבל , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּכלי אצלֹו ׁשּיתהּוה להיֹות יכֹול ּתפּלתֹו ידי על הּנעׂשים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּתּקּונים
ורחמיו חסּדֹו ּגדל יתּברְך מאּתֹו לקּבל ּביכלּתֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעד
נפׁשֹו להצלחת ּבגׁשמּיּות יׁשּועתֹו עֹוד לֹו יּזיק ׁשּלא עד ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹֻהמרּבים,
ּדעּתֹו לחּיּוב ּגם הפכּיים לׁשני עֹוד נחׁשבים יהיּו ולא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹּברּוחנּיּות,

‰lÙ˙e ‰�eÓ‡ C¯„a ¯Á·Ï ‰ÎBfLk Ôk ÏÚ ,ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯ ÔÈÏa˜Ó ‰lÙz È„È ÏÚL '‚ ‰ÎÏ‰¬»»∆«¿≈¿ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ«≈¿∆∆ƒ¿…¿∆∆¡»¿ƒ»
¯ˆi‰Ó Ïˆp‰Ï Úeiq‰Â ¯ÊÚ‰ CLÓ� ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓ ˙�ÈÁ··e ,ÌÈa¯Ó‰ ÂÈÓÁ¯ Ïa˜Ó Ê‡L∆»¿«≈«¬»«¿Àƒƒ¿ƒ«ƒ«»«¬ƒƒ¿»»≈∆¿«ƒ«¿ƒ»≈≈«≈∆

.Ú¯‰ ¯ˆiÓ Ïˆp‰Ï ‰lÙz ÏÈÚBÓ Ôk ÏÚÂ .'„ ˙B‡a ÌÈ�Ùa Ï"pk Ú¯‰»»««ƒ¿ƒ¿¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ≈∆»»
(„Ï).Ì˙ÏeÊ ¯a‚iMÓ ¯˙BÈÂ ¯˙BÈ Ï˜�a Ïk‰ È‡cÂa ÔÎ Èt ÏÚ Û‡L ˜«̄∆««ƒ≈¿«««…¿»≈≈¿≈ƒ∆À¿«»»
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הּתּקּונים ּכפי ּכְך אחר לקּבל ּביכלּתֹו יהיה ׁשניהם את ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיתּברְך.
ּכף והמחאת הּׂשמחה ידי על אֹו ּתפּלתֹו ידי על נעׂשים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּיהיּו
ּוׁשאר הּצּדיקים ּותפּלת לצּדיקים התקּׁשרּות ידי על אֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָורּקּודין,
על אֹו היׁשּועֹות) ּבכל ּולהֹוׁשיענּו להעֹונֹות (לכּפר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהמּתקֹותיהם
ּבהם: ׁשּיאחז אׁשרי ז"ל, אדמֹו"ר ּבדברי הּמּובאים העצֹות ׁשאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹידי
על וׁשלֹום חס ּלהרהר מה אין ולכן זה, ּבכל ּתלּוי אינֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ(ולפעמים
ּבוּדאי ּכי וכּיֹוצא. ּבתפּלה הרּבה אם אפּלּו ּתבא ׁשּלא צרה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאיזה
יאמר סֹוף ּכל סֹוף אׁשר הּנצחּיֹות, והצלחתֹו לטֹובתֹו הּכל ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹֹּבוּדאי
הלכֹות ּבלּקּוטי וכּמּובא וכּו' ּבי" אנפּת ּכי ה' "אֹודָך זה ּכל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעל

ׁשם): עּין ד' הלכה ּכּפים ְֲִִֵַַַַָָָנׂשיאת

י
ּולרּמזוהּנה לדּבר הרּבה ּבזה יׁש הּנה עד ּכתבּתי אׁשר ּבכל ְ ִ ֵ ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

אב לכנסּולבאר, ׁשּלא ּכדי למּלין קנצי לׂשּום ההכרח ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
והׂשּכלה ּבבינה ה' לֹו חלק אׁשר ּכל ּכי וׁשלֹום. חס ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָּבחקירֹות

החכמה מּמּנּו ׁשרחֹוק להׂשּכיל פ"ג)אמּתית סימן תנינא ּבלּקּוטי ּולהבין(עּין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
והּקצרה האנֹוׁשי ּדעּתֹו וקטנּות החסרֹון ועצם ּגדל ְְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּדעּתֹו
יתּברְך נגּדֹו חׁשּובה היא מּמׁש ּוכאין והחלּוׁשה, האנּוׁשה ְְְְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָוהּמעּוטה
ודעּתֹו ּתבּונתֹו ותעלּומֹות לרֹוממּות ּתכלית ואין סֹוף אין ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָאׁשר
הּנבֹוכים ׁשל והּכסילּות הּפתּיּות עצם את ּבעיניו יראה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיתּברְך,
ּדעּתם וקטנּות ּבׁשפלּות יתּברְך ּבדרכיו לחקר ּומטעים ְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹֻֻוהּמתעים
ּבכל ּבהׂשּכלתם ויגּׁשׁשּו ימּׁשׁשּו מּמׁש ּבאפלה ּכעּור אׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָהאנּוׁשה,
מּדרכינּו ּדרכיו ּגבהּו ּכן מארץ ׁשמים ּגבהּו ּכאׁשר ּכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזה.
הפכים ׁשני ּדעּתנּו ּבׁשפלּות אׁשר יׁש מּמחׁשבֹותינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּומחׁשבֹותיו
לבלּתי יתּברְך ּתבּונתֹו והעלם עמק סֹוף ּולאין אחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבנֹוׂשא
ּבהׁשמטֹות מחקירֹות להתרחק מֹוהר"ן ּבחּיי (עּין יחׁשב, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהפּכּיים
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ׁשהּׁשם מאמין אני ז"ל, אדמֹו"ר ּׁשאמר מה הּדפּוס ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשהׁשמיטּו
סימן ּתפּלֹות ּבלּקּוטי עּין וגם מרּבע מהּמׁשּלׁש לעׂשֹות יכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻיתּברְך
עֹוׂשה אּתה ּכי ּתפּלה ּבלׁשֹון ׁשם ז"ל מֹוהרנ"ת ּׁשאמר מה ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָס"ד
הפכים ׁשני ּכמֹו האנֹוׁשּיֹות לדעּתנּו הּנראין לבּדָך, ּגדֹולֹות ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָנפלאֹות
ּבנֹוׂשא הפכים ׁשני יתּברְך לדעּתֹו ּכביכֹול אׁשר ויׁש אחד). ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבנֹוׂשא
ּבהעלמה זאת ּגם ונסּתר נעלם ּתבּונתנּו ּומצער ּומּקצר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאחד,

ּתכלית. ּבלי עד ְְְְִִַַַָָוהסּתרה

יא
מעניןועּין ג' אֹות ד' הלכה ּומּתן מּׂשא הלכֹות הלכֹות ּבלּקּוטי ְ ַ ֵ ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ

מגּדילים הם ּכאּלּו עצמם את מטעים ׁשהם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהמחּקרים
על ׁשּיׁשּגיח ּכלל ראּוי ׁשאין ּבאמרם יתּברְך ּכבֹודֹו את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומגּביהים

עּין הּזה. הּׁשפל ׁשּבעֹולם עמקּותהאדם מרחֹוק ותבין היטב ׁשם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
לדבריהם. ּתׁשּובה ּבעצמֹו מּׁשאלתם יעׂשה אׁשר הּנפלאים ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדבריו
וזה ּבּה, אׁשר והאדם העֹולם ׁשפלּות הּוא ׁשאלתם יסֹוד ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָּכי
ׁשפלּותם מעצם ּבעצמֹו זה מחמת ּכי לדבריהם הּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבעצמֹו

המחּקרים) (ׁשל ּדעּתם ּומעצםוׁשפלּות הּזאת הּסברא להם נדמה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
מּתפיסת למעלה ונׂשּגב מרֹומם ׁשהּוא יתּברְך ורֹוממּותֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻּגדּלתֹו
סֹוף אין עד ּגדּלתֹו ּבמקֹום ׁשּדיקא מּזה, ההפְך יחּיב האדם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּדעת
העֹולם על ּולהׁשּגיח להתעּסק ּתכלית אין עד ענותנּותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָנמצא
ּומעׂשה. ּדּבּור ּבמחׁשבה ּופרט ּפרט ּבכל ּולהנהיגּה הּזה ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּׁשפל

יב
וכּו'על הּקץ ּבא קץ ּפסּוק על ר"נ סימן א' ּבלּקּוטי הּמּובא אֹודֹות ַ ְְִִֵֵֵַַַָָָָ

ּבדרְך ׁשּתֹולים מחמת הּכל והּמכאֹובים הּיּס ּורים הרּגׁשת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּכל
ּכל ּגם ּבאמת ּכי ּבזה קצת לבאר וההכרח היטב. ׁשם עּין ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּטבע,
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ּבדרְך לתלֹות ּביֹותר ׁשּיְך ׁשּזה אדם איזה ידי על הּבאים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּיּסּורים
זה ּגם ּבאמת אבל לחברֹו, הּזיק הרע ּורצֹונֹו ּבבחירתֹו אׁשר ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּטבע
הּיּס ּורים את הּנּזֹוק על ּגזר אׁשר יתּברְך ּוגזרתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמהׁשּגחתֹו
הּזה, האדם ידי על הּיּסּורים ּבאים היּו לא ואם האּלה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוהּמכאֹובים
מּמקֹום האּלה הּיּסּורים את עליו לׁשלח לּמקֹום ׁשלּוחים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהרּבה
ו' הלכה חדׁש ראׁש הלכֹות חּיים ארח הלכֹות ּבלּקּוטי ועּין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹאחר.
'ּדאטפּת ׁשל הּמׁשנה ּבמאמר המחּקרים מבּוכת ּבענין י"ט ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָאֹות
ּפי על ׁשאף הּקדֹוׁשים מּדבריו ׁשם הּיֹוצא והּכלל וכּו', ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאּטפּוְך'
לבלי ּבחירתֹו ּובכח ּביכלּתֹו ׁשהיה מחמת להתעּנׁש חּיב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהרֹוצח
יתּברְך, ּבגזרתֹו היה הּנרצח הריגת כן ּפי על אף חברֹו, את ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלרצח
על זכּות מגלּגלין ּכי מּזה, הּׁשליח להיֹות צריְך היה לא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹרק

חּיב. ידי על וחֹובה זּכאי ְְְֵֵַַַַָָידי

יג
אֹותעל הּׂשגתֹו ּגדּלת ׁשל ּבהּסּפּור מֹוהר"ן ּבחּיי הּמּובא אֹודֹות ַ ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֻ

רמ"ג[ה' ונראה]סימן היטב. ׁשם עּין וכּו' ּדעלמא מּלי ּבענין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ענּיּות ׁשםלפי ּׁשּמּובא למה זה ּכל קצת ׁשּׁשּיְך הּקלּוׁשה ּדעּתי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

כ"ז אֹות הּמתקרבים מעלת ּבסּפּור שיז[להּלן ׁשּמּכל]סימן . ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ
ׁשלּוחים הֹולכים ׁשּבעֹולם הּדברים ּומּכל והעׂשבים ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָהאילנֹות
וכּו', הּצּדיק לאזן הּדבר ּומּגיע ׁשּמתּגלּגל עד וכּו', לחברֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמאחד
יתּברְך, אלקּותֹו חּיּות ניצֹוצי ּבהם יׁש ׁשּבעֹולם ודבר ּדבר ּבכל ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹּכי
ׁשּכן ּומּכל ׁשאֹומרים, הּׁשירה ּבחינת ׁשּזה אמת ּבספרי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכּמּובן
ּבֹו יׁש ׁשּבוּדאי ּכּלם, על ּבמעלתֹו ונפלא הּגדֹול המדּבר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻהאדם
יכֹולים וסּפּוריו ּדּבּוריו וכל יתּברְך. אלקּותֹו חּיּות ניצֹוצי ְְְְֱִִִִִִֵֵַָָָָֹיֹותר
זה מעין ּולגּלֹות ּולהּׂשיג ולידע אֹותם להעלֹות הּגדֹולים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָהּצּדיקים
אלפים אלפי ּתבין ּובזה ונֹוראים. נפלאים וחּדּוׁשים נפלאה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹורה
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הּצּדיקים ּדברי נֹוראֹות רֹוממּות ועצם ּגדל וחמר קל רבבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹורּבי
החֹופים הּקלּפֹות ּכל מעצמם להסיר זכּו אׁשר ּבעצמם, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁשים
וטהרּו ּבקרּבם, אׁשר מּמעל אלקי החלק ׁשהּוא הּפרי את ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹוסֹובבים
ואחד אחד ּכל ׁשּזכּו עד ויכלּתם ּכחם ּבכל עצמם את וקּדׁשּו ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוזּככּו
ּכּידּוע, ּגרֹונֹו' מּתֹוְך מדּברת 'ׁשכינה ׁשל ּבחינה לאיזה מעלתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכפי
ּתֹורתם מּדברי ודּבּור ּדּבּור ּכל וכן וכּו', סלע יפֹוצץ ׁשּכפּטיׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעד
יכֹול הּפה ׁשאין ׁשֹונים מּפנים ּפנים וכּמה ּכּמה ּומתּבאר ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמתּפרׁש
מֹוהרנ"ת ׁשל ּבהּדּבּורים א' ּבחלק לעיל ועּין לחׁשב: והּלב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹלדּבר
הּגדֹול הּים מן מּטּפה ּפחֹות ותדע ותבין י"ב ּובאֹות ז' ּבאֹות ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָז"ל

נדע. לא ֲֵֵֶַֹמאׁשר

יד
ּבעניןעֹוד ּדעּתי ענּיּות לפי ּׁשּנרמז מה המעּין לפני להּציע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָאמרּתי

ׁשל הּמעׂשה ּבתחּלת הּמּובא לאּפיקֹורסּות ׁשּנפל מלְך ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּבן
ׁשל וענותנּותֹו ּבכחֹו ּכי ז"ל, אדמֹו"ר ׁשּסּפר ּבעטלערס ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשבעה
ּתֹורֹותיו ּבדברי ראׁשי את להכניס נׁשענּתי אני ּגם ז"ל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹאדמֹו"ר
ׁשל רֹוממּותֹו נֹוראֹות ּבנׂשּגבֹות ּכי הּקדֹוׁשֹות ּומעׂשּיֹותיו ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָוׂשיחֹותיו
ּבמיתתם צּדיקים ּגדֹולים אׁשר הּקדֹוׁש ּתלמידֹו ּובכח ז"ל, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹאדמֹו"ר

מּבחּייהם ז:)יֹותר ּומעלה(חּלין המבררת נפלאה ּכלי ויעׂשּו יפליאּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבחינת ׁשהם וחּיֹות מּבהמֹות ּדיקא הּנפלא והּנּגּון הּׁשיר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאת

ּכמֹונּו. ְִַָָהּׁשפלים

טו
אדמֹו"רולכן סּפר ׁשּלא ּפי על אף אֹומר הייתי ּדמסּתפינא לּולא ְ ָ ֵ ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

הּזה הּסּפּור אבל הּׁשביעי, הּבעטליר ׁשל הּמעׂשה ּכל את ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָז"ל
הּמעׂשה ׁשל הּנעלמים מהּסּפּורים קצת הּוא ּבעצמֹו זה מלְך ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמהּבן
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הּׁשביעי ּבענין(Ï‰)מהּבעטליר ז"ל אדמֹו"ר יסּפר אׁשר ּכפי ּכי , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַ
הּזּוג את ּדיקא ּבקֹולֹו מתּקן ּבצּוארֹו ׁשהעקם הּקדֹוׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהתּפארּותם
הּכת אנׁשי את ּדוקא ּבכתפיו ּומעלה מתּקן חטֹוטרֹות והּבעל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָוכּו'

ּכּלם וכן ּתנינא(ÂÏ)וכּו' ּבלּקּוטי הּקדֹוׁשים ּבדבריו המבאר ּוכפי , ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻ
מצוה ׁשל ׂשמחה מחמת הרגלין ׁשּברּקּוד פ"א את(ÊÏ)סימן מעלין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

הּקדֹוׁשים מעׂשּיֹותיו סּפּורי ּבכל הּנראה ּוכפי ׁשם. עּין ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהאמּונה
להּס ּפּור והֹולְך סֹובב הּיֹום' 'ויהי הּמתחיל סּפּור ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשּגמר
הּזאת ּבהּמעׂשה ּגם ּדעּתי ענּיּות לפי לרּמז יׁש זה מּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּמּקדם,
ׁשּבלא זה ׁשל הּמעׂשה ׁשהּוא הּיֹום' 'ויהי הּמתחיל הּס ּפּור ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹׁשּגמר
הּבן ׁשל הּמעׂשה ׁשהּוא ׁשּמּקדם, הּס ּפּור לגמר והֹולְך סֹובב ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַֹרגלים

(‰Ï)˙ÏÓÁa ¯L‡ ÈÙk Ï·‡ BÓˆÚa ÈÚÈ·M‰ ÌBi‰ ˙ÒÈ�k „Ú elb˙È ‡Ï ¯L‡ Ì�Ó‡‰ Èkƒ«À¿»¬∆…ƒ¿««¿ƒ«««¿ƒƒ¿«¿¬»¿ƒ¬∆¿∆¿«
¯˙Îa ÔÈÓe˙Òe ÔÈÓeL¯‰ ÌÈ¯·c‰Ó È�BÓk ÌÈÓM‚Ó È�Ê‡Ï Ìb ÚÈÓL‰Ï Á¯Ê B¯B‡ ¯·k '‰¿»»«¿«¿ƒ««¿»¿≈¿À»ƒ»ƒ≈«¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿∆∆
‡ÓÊb ÔBLÏa ‡ÏÂ) ‰n¯Â ˙ÚÏBzÓ È˙eÏÙLÂ È�Ë˜ ÌˆÚa Ìb È··Ï ˙‡ È˙‡lÓ ‰l‡k ÔBÈÏÚ∆¿»≈∆ƒ≈ƒ∆¿»ƒ«¿…∆»¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒ»¿…ƒ¿À¿»

.‰Ê ÔÈ�ÚÓ ¯a„Ï (˙ei�ÚÂ«¬ƒ¿«≈≈ƒ¿»∆
(ÂÏ)¯eÚ‰ ÔBL‡¯‰ ÌbL ,˙B‡¯Bp‰ ÂÈ˙BÎÏ‰ È¯ÙÒa Ï"Ê ˙"�¯‰BÓ ‡tÒÁ e�Ï ‰Ïc ¯L‡k«¬∆»»»«¿»¬«««¿ƒ¿≈ƒ¿»«»∆«»ƒ»ƒ≈

ÌÈLB„w‰ ÌÈ�˜f‰ ÏkL „Ú ‡¯Bp‰Â ‡ÏÙp‰ ÔB¯kfÏ ‰ÎÊ BlL ÌÈ�ÈÚ‰ Ôewz È„È ÏÚ ‡˜Èc«¿»«¿≈ƒ»≈«ƒ∆»»«ƒ»«ƒ¿»¿«»«∆»«¿≈ƒ«¿ƒ
ÔB¯kÊÏe" ˙�ÈÁa ‰fL ,epnÓ ˜¯ Ì‰lL ÔB¯kÊÂ ÁÓ ÌÈÏa˜Ó ÌlÎÂ ,ÂÈÏ‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌL ÌÈ¯kÊp‰«ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ≈»¿À»¿«¿ƒ…«¿ƒ»∆»∆«ƒ∆∆∆¿ƒ«¿ƒ»
È�M‰Â .ÌL ÔiÚ '· ˙B‡ ÛBÒÂ ˙lÁ˙a '‰ ‰ÎÏ‰ ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰a ÂÈ¯·„a ¯‡·Ók "EÈ�ÈÚ ÔÈa≈≈∆«¿…»ƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒƒ¬»»ƒ¿ƒ«¿«≈»¿«≈ƒ
˜¯ „ÈÓz ˜e·„Â ,¯ÊBÁ‰ ÏBwÓ CLÓp‰ ÔB¯ÒÁ ÏL ÏB˜ ÌeL ÚÓBL B�È‡L ˙ÓÁÓ L¯Á‰«≈≈≈¬«∆≈≈«∆∆¿«ƒ¿»ƒ«≈¿»»ƒ«
Ôw˙nL „Ú ‰Êk ÌÈ·BË ÌÈiÁ‰ ÈÁ ‡e‰ BÓˆÚa ‰Ê ˙ÓÁÓ ,ÛBÒ ÔÈ‡‰Ó CLÓp‰ ¯Li‰ ÏBw‰a¿««»»«ƒ¿»≈»≈≈¬«∆¿«¿«««ƒƒ»∆«∆¿«≈
'‚ ‰ÎÏ‰ ‰i·¯e ‰i¯t ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏa ¯‡·Óe Ô·enk È�pb‰ ÌÏˆ‡ „·‡pL ‰�È„n‰«¿ƒ»∆∆¡«∆¿»««»ƒ«»¿…»¿ƒ≈¬»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»¬»»

˙B‡a˙Ó‡‰ „ÒÁ‰Â ‰˜„v‰ ‡e‰L LB„w‰ ÂÈt ¯eac L¯La ‰t „·k‰Â ,ÌL ÔiÚ „"ÏÂ ‚"Ï ¿«≈»¿«¿«∆¿…∆ƒƒ«»∆«¿»»¿«∆∆»¡∆
˙BÎÏ‰a ÏÏÎp‰ ‰˜„ˆ ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏa Ô·eÓe ‡·enk) ‰˜„ˆ e‰Ê "EÈÙa" ˙�ÈÁa ‰fL∆∆¿ƒ«¿ƒ∆¿»»«»»¿ƒ≈¬»ƒ¿¿»»«ƒ¿»¿ƒ¿
.ÌÏBÚ‰ Ìei˜ Ïk ‰fL ÔÈÚn‰Â ·l‰ Ìi˜Ó ‡e‰ ‰Êa (ÌL ÔiÚ ‚"È ˙B‡a '„ ‰ÎÏ‰ ÌÈ„nÏÓ¿«¿ƒ¬»»¿«≈»»∆¿«≈«≈¿««¿»∆∆»ƒ»»

(ÊÏ)ÌL ¯‡·Ók ˙‡f‰ ‰NÚn‰ ¯tÒÏ ÏÈÁ˙‰L Ì„˜ Ï"Ê ¯"BÓ„‡ ¯ac ‰Ê ÔÈ�ÚnL∆≈ƒ¿»∆ƒ≈«¿«…∆∆ƒ¿ƒ¿«≈««¬∆«…«¿…»»
Ê‡ ¯Ó‡ ÔÎÂ B�BLÏa ÌL ¯vwL Ï"Ê ˙"�¯‰BnÓ ÚÓML B·kLÓ ˙¯tk È�È¯‰ È·‡Ó ÈzÚÓLÂ¿»«¿ƒ≈»ƒ¬≈ƒ«»«ƒ¿»∆»«ƒ¬«««∆ƒ≈»ƒ¿¿≈»«»
‰¯Ó ‡ ÔeÙ Ï‡Ó‡ ÊÈ‡ ÚÓ ÈBÊ‡ ‡ÈÂÂ ÔÈÏÈÈˆ ¯Úc CÈÈ‡ ÏÚÂÂ CÈ‡ ÔBLl‰ ‰Êa Ï"Ê ¯"BÓ„‡«¿«¿∆«»ƒ∆«∆≈ƒƒ«∆ƒ«»«»»

.[‰¯BÁL ‰¯nÓ ‰ÁÓNa eÈ‰� ÌÈ�ÙÏ CÈ‡ ÌÎÏ ¯tÒ‡] ÔÈ¯‡ÂÂÈb CÈÏÈÈ¯Ù ‰¯ÁL¿…»¿«¿ƒƒ»ƒ¬«≈»∆≈¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ»»¿»
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ז"ל אדמֹו"ר ּגמר לא האּלה ּדברים ׁשהּׁשני מהאמּונה, ׁשּנפל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמלְך
הּקדֹוׁשֹות ידיו ּבנּגּון ידים ׁשּבלא זה ּכי הּוא. אחד סּפּור וזה זה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכי
ורּקּוד ּבמחֹול רגלים ׁשּבלא וזה מלּכה, הּבת את ּומרּפא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמתּקן
וזה מהאמּונה, ׁשּנפל מלְך הּבן את ּומעלה מתּקן הּקדֹוׁשים ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָרגליו

עּתה הּמלחמה מׁשיחא(ÁÏ)ּכל האּפיקֹורסּות(ËÏ)ּבעּק'ב'ֹו'ת אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ
על מתּגּבר ּומּמילא ועת, עת ּבכל ּומתּגּבר והֹולְך הּׁשמים מן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָיֹורד
ּכלל (ׁשהם מלְך והּבן ּופׁשעים. ועֹונֹות החטאים ּכל ׁשאר ּגם זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָידי
(ּכי טֹוב עם ׁשּנֹולד מחמת מלכים) ּבני ׁשּנקראים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנׁשמֹות
ּדֹופק ּדֹודי קֹול הּוא) ּבריְך ּדקדׁשא עליֹונה מּמחׁשבה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻנמׁשכּו
ּפעם ּבכל עצמֹו את זֹוכר הּוא ּכן ׁשעל ועת עת ּבכל ּבקרּבֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָונֹוקׁש
ּכׁשּמתחיל ּומּיד ּתכף אבל וכּו', עּמי ּנעׂשה ּומה ּבעֹולם אני ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיכן
אּפיקֹורסּות, ׁשל החכמֹות אצלֹו ונתחּזק חֹוזר ׂשכלֹו עם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלהׁשּתּמׁש
ּכי ׁשם ּכּמּובן ּוממׁשלּתֹו מּמלכּותֹו ּגם ׁשּירד הּסֹוף זה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָּובׁשביל
ׁשל ואביו ּכּידּוע. ּבזה זה ּתלּויים והם אמּונה, ּבחינת הּוא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמלכּות
ׂשמחה, על העּקר אֹותֹו הזהיר זה ּכל וראה ּכׁשּצפה מלְך ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּבן
מּמלכּותֹו וירידתֹו נפילתֹו ּבעמק ּגם ּבׂשמחה עצמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיתחּזק

ּדלתּתא(Ó)ואמּונתֹו אּתערּותא הּוא זה ּכי ּתּקּונֹו. ּכל זה ּכי , ְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָ
ׁשל הרגלין ורּקּוד הּמחֹול ׂשמחת ויֹותר ּביֹותר עליו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיתעֹורר
ואמּונתֹו למלכּותֹו יחזר ּבעצמֹו זה ידי ׁשעל הּׁשביעי, ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹהּבעטליר

עז ויתר ׂשאת ׁשּלקטּתי(Ó‡)ּביתר מה ד' ּבחלק לקּמן (ועּין . ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(ÁÏ).Ï"Ê ¯"BÓ„‡ ÌiÒ ‡Ï ‰Ê ˙ÓÁÓ ÌbL Ô·en‰ ÈÙÎe¿ƒ«»∆«≈¬«∆…ƒ≈«¿«
(ËÏ)Ôk ÏÚÂ ‰�eÓ‡ ˙�ÈÁa ‡e‰Â ,Úe„ik ˙ÈÚÈ·M‰ ‰¯ÈÙq‰ ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁa ‡È‰ B˙ÓLpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿«¿ƒ»«¿ƒƒ«»«¿¿ƒ«¡»¿«≈

.˙‡Êk ˙eÒ¯B˜Èt‡ Ì„wÓ ¯ab˙Ó ‰Ê ˙nÚÏ ‰Ê∆¿À«∆ƒ¿«≈ƒ…∆∆ƒ¿»…
(Ó).LÙ�Â Ûe‚a ˙eiË¯Ùae ˙eiÏÏÎa ÌÈ¯·BÚ‰ ÌÈ¯eqi‰Â ˙B¯v‰ Ïk ÏeÏk ‰ÊaL∆»∆»»«»¿«ƒƒ»¿ƒƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿¿∆∆

(‡Ó)„Á‡ ÏÎÂ ‡B·Ï „È˙ÚÏ ÌÈ˜ÈcvÏ ÏBÁÓ ˙BNÚÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ „È˙Ú' Le¯t ‰ÊÂ¿∆≈»ƒ«»»«¬»««ƒƒ∆»ƒ»¿»∆»
Ïk ‰�eÓ‡‰ Ôwz˙È ÈÚÈ·M‰ ¯ÈÏËÚa‰ ÏL ÏBÁn‰ È„È ÏÚL e�È‰ ,'BÏ e�Èe˜ '‰ ‰Ê ¯Ó‡È…«∆ƒƒ«¿∆«¿≈«»∆«∆¿∆«¿ƒƒƒ¿«≈»¡»»
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מענין הּקדֹוׁשים ותלמידיו ז"ל אדמֹו"ר ּדברי מּׁשאר ּגם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָוהֹוצאתי
ׁשם). עּין הּׂשמחה מעלת ְְֲִֵַַַַַָָֻּגדּלת

טז
ּתעּופינה"רמאמ ּכעב אּלה "מי ס)הּכתּוב ענּיּות(יׁשעיה לפי נראה ַ ֲ ַ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

האויר מסּלת המצאת על הּכתּוב ׁשּכּונת ּבלאןּדעּתי (לּופט ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

ּפֹורח[ עֹוד)]ּכּדּור אׁשר הּׂשכלּיֹות ּכפי ּכי האּלה, ּבעּתים ׁשּנתּגּלה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבכל ולׁשּוט לפרח ואחד אחד ּכל ּביכלת יהיה זה ּבענין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹיּתֹוספּו
על נּתֹוסף ׁשּכעת לּפרי קדמה ׁשהּקלּפה ּפי על אף חפצֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמקֹום
זאת ּגם אבל ּכּנֹודע, האמת הסּתרת ויֹותר ּביֹותר המצאֹותיהם ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹידי
ואלקים לרעה חׁשבּתם "ואּתם הּנעלם ּברצֹון יצא צבאֹות ה' ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמאת
יׁשיר ואז הּקדּׁשה אל הּכל יתהּפְך סֹוף ּכל וסֹוף לטֹובה", ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻחׁשבּה
ּכי לה' "אׁשירה ּפעמים רבבֹות ּכפלים ּבכפלי יׂשראל ּובני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמׁשה

ּדילּה ונּוקבּה ס"ם ּדא בּים" רמה ורֹוכבֹו סּוס ּגאה חּייםּגאה עץ (ּפרי ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ

ו) ּפרק הּזמירֹות ׂשחֹוקיהםׁשער ּומבּוכֹותיהם קׁשיֹותיהם הּמה והן , ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
לחכמים ּבנפׁשם והתּדמּותם וגאֹותיהם ּכבֹודיהם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָולצניהם
חיל ּברב ּגם החזקה ידם ותגּברת האמת אחר ּולרֹודפים ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻמחּכמים
הּבאים הּכזּבּיֹות והאמּונֹות והּנּצחֹון והּכבֹוד והּתאוה הּקנאה ְְְְְְְֱֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹואמץ

ה'"(Ó·)לעזרתם ּבאלים כמֹוָך "מי אבל ׁשלל, ּולחּלק ּולהּׂשיג לרּדף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

Ô"¯‰BÓ ÈËewÏa ‡·enk BÏ e�Èe˜ '‰ ‰Ê ˙�ÈÁ·a '‰ ˙‡ LnÓ ÌÈ�ÈÚa ÔÈ‡B¯ eÈ‰iL „Ú ,Ck»«∆ƒ¿ƒ»≈«ƒ«»∆ƒ¿ƒ«∆ƒƒ«»¿ƒ≈¬«
‰‡B¯L BÓk ¯·c‰ ÔÈÓ‡n‰ Ïˆ‡L ‡ÈÏ‚Â ‡z¯ÈÓË ‡Ùeb ‡·q‰ ¯Ó‡Ó Le¯Ùa ·"Ò ÔÓÈÒƒ»¿≈«¬««»»»¿ƒ¿»¿«¿»∆≈∆««¬ƒ«»»¿∆∆

.ÌL ÔiÚ ÂÈ�ÈÚa¿≈»«≈»
(·Ó)ÌÈ‡aL LÈÂ ,‡ÈÒ‰¯Ùa ˙BÈ¯Ú Ì‰Ï ¯Èz‰Ï È„k ÌÈÎB·p‰ Ì‰ÈÎ¯„Ï ÌÈÒt˙� ‰a¯‰ Èkƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ¿≈¿«ƒ»∆¬»¿«¿∆¿»¿≈∆»ƒ

ÌÈ˜ÈÊÁÓ ˙Bi¯a‰L ('Ë ‰ÈÚLÈ) ÏÏBzLÓ Ú¯Ó ¯q‰L BÓk Èk .„B·k‰Â ‰‡�w‰ È„È ÏÚ ‰ÊÏ»∆«¿≈«ƒ¿»¿«»ƒ¿∆«»≈«ƒ¿≈¿«¿»∆«¿ƒ«¬ƒƒ
eÁaLÈ Ìlk ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈÎ¯„Ï ¯˙BÈa ‰ËBpL ÈÓ Ïk Cet‰Ï Ôk (ÌL È"L¯) ‰ËBLÏ B˙B‡¿∆«ƒ»≈¿ƒ»ƒ∆∆¿≈¿«¿≈∆»»ƒÀ»¿«¿
ÔkL ÏkÓe ([ÔÚ„È ,ÌÎÁ ,Ì„‡ŒÔa ,L‡¯] ¯Ú�Ú˜‡ ,Ú‚eÏ˜‡ ,LË�Ún‡ ,t‡˜‡) B˙B‡ e¯‡ÙÈÂƒ»¬«»«∆¿¿«¿∆«∆∆…∆»»»»«¿»ƒ»∆≈
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ׁשּסֹוף עד הּקדֹוׁשים, ׁשם והּבעל הּתם ּכח את ּולהאמיץ ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹלהאלים
לתֹוְך ׁשּנפלּו הּנפׁשֹות ּכל את ּגם ּולהֹוציא להעלֹות יתּגּברּו סֹוף ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָּכל

עמלק קלּפת עצם הם ׁשהם האּלה ּולהּטמאֹות אׁשר(Ó‚)הּזהמֹות , ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ
את אמחה מחה ּכי עד ׁשלם הּכּס א ואין ׁשלם הּׁשם אין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכביכֹול
הּזה העם ׁשארית ּבעיני יּפלא ּכאׁשר והיה הּׁשמים. מּתחת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָזכרם

ח). (זכריה צבאֹות ה' נאּום יּפלא ּבעיני ּגם ההם ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָּבּימים

יז
אחדּכי ּבכל ׁשּיהיה ׁשּלֹו את יתּברְך הּׁשם יגמר סֹוף ּכל סֹוף ִ ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

אל ּבאמת ּולהׁשּתֹוקק לכסף ּדלתּתא אתערּותא ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּיׂשראל
ּכזה(Ó„)האמת ּדלתּתא אּתערּותא עֹוד היה ּׁשּלא מה ונפׁש לב ּבכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּיהיה ואפלה והחׁשְך האּפיקֹורסּות ׁשּמעצם ּפי על ואף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמעֹולם.
'רחמנא אבל האמת, מהּו ּכלל עֹוד ידעּו ׁשּלא ּכמעט ההם ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּימים

ּבעי' קו)לּבא ּברחמיו(סנהּדרין ימׁשיְך הּזאת והּׁשעה העת ּבהּגיע ּומּיד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ה ׁשּלא ונֹוראה נפלאה וסּיּוע עזר מעֹולםיתּברְך ּכזאת עֹוד .(Ó‰)יתה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

‰ ˙B�eÓ‡‰ È„È ÏÚ ÔkL ÏÎÂBÓk Ì‰È˙BÎe·Ó ˙‡ ˜fÁÓ‰ ¯·c EÏ ÔÈ‡ ¯L‡ ˙Bi·Êk ¿»∆≈«¿≈»¡«»¿ƒ¬∆≈¿»»«¿«≈∆¿≈∆¿
˙cÓ ‰Ê ÏÎÏ ÛÒB�Â .Ìi˜˙Ó B�È‡ ˙Ó‡ Ba ÔÈ‡L ¯˜L Ïk Èk ,˙B·ÊBk‰ ˙B�eÓ‡‰ ˙e¯ab˙‰ƒ¿«¿»¡«¿ƒ»∆∆∆≈¡∆≈ƒ¿«≈¿»¿»∆ƒ«
˙ÓkÒ‰Ó B¯È·Ú‰Ï ÔÙ‡ ÌeLa ¯LÙ‡ È‡ ‰Ê È„È ÏÚL ,Ì„‡‰ Ú·ËaL ÔBÁvp‰Â ˙eLwÚ‰»ƒ¿¿«ƒ»∆¿∆«»»»∆«¿≈∆ƒ∆¿»¿…∆¿«¬ƒ≈«¿»«

.ÂÈ˙B¯·Ò¿»»
(‚Ó)C˙Ú¯ C¯qÈz" ˙�ÈÁ·a ÌÎB˙Ï eÏÙpL ˙BLÙp‰ ÏÎÏ ÌÈL�Ú‰ Ïk Ìb ÌÓˆÚa Ì‰Óe≈∆¿«¿»«»»√»ƒ¿»«¿»∆»¿¿»ƒ¿ƒ«¿«¿≈»»≈

.'eÎÂ "CÁÈÎBz CÈ˙B·eLÓe¿«ƒƒ≈¿
(„Ó)Ì˙BÓˆÚa ‡È‰ ¯eˆÚ L‡k ¯L‡ „B·k‰Â ‰‡�w‰ ˙¯Ú·z ÏL ‰Ó¯Óe ‰Ó¯Ú ÌeL ÈÏa¿ƒ»¿»ƒ¿»∆«¿≈««ƒ¿»¿«»¬∆¿≈»ƒ¿«¿»

‰ˆB¯ ‡e‰L BÓˆÚ ˙‡ ‰ÚËÓ „Á‡ ÏkL „Ú ,‰Ê ˙ÓÁÓ ˙Ú„Ï ÌÓˆÚ ÌÈ„a‡nL LiL „Ú«∆≈∆¿«¿ƒ«¿»»««≈¬«∆«∆»∆»«¿∆∆«¿∆∆
˙eLwÚ‰ ˙¯Ú·z Ìb .ÂLÎÚ ‚e‰pk ˙B‡z‰Â „B·k‰ Ïk BÏ ‰È‰iL È„k ‡e‰ ˙Ó‡‰Â ,˙Ó‡‰»¡∆¿»¡∆¿≈∆ƒ¿∆»«»¿««¬«»«¿»««¿≈«»ƒ¿
·¯Ó e¯È˜ÙÈ Ì‰ÈiÁ ÌbL ÌÈ�ÈÚa ‰‡¯pÎÂ ,LnÓ ‰·‰ÏÎe L‡ „ÈtÏk ÌeˆÚÂ ˜ÊÁ ÔBÁvp‰Â¿«ƒ»»»¿»¿«ƒ≈¿∆»»«»¿«ƒ¿∆»≈«ƒ∆««≈∆«¿ƒ≈…
‰a¯‰ ‰Ê ÏÎ·e ˙Ó‡‰ Ï‡ Ì‰È˙�ek ÏkL ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰ Ì‚Â .Úe„ik Ì‰aL ÔBÁvp‰ ˙B¯Ú·z«¿≈«ƒ»∆»∆«»«¿«≈¿ƒ∆»«»»≈∆∆»¡∆¿»∆«¿≈

.BÓˆÚÓ ÔÈ·È ÏÈkNn‰Â ,¯‡·Ïe ¯a„Ï ‰a¯‰«¿≈¿«≈¿»≈¿««¿ƒ»ƒ≈«¿
(‰Ó)‰Ê È„È ÏÚ BÏ CÈLÓÓ ,˙Ó‡‰ Ï‡ LÙp‰ ˙BÏÎa ˜˜BzLÓ „Á‡Lk ˙eiË¯Ùa ÌBi‰ Èkƒ«ƒ¿»ƒ¿∆∆»ƒ¿≈ƒ¿«∆∆∆»¡∆«¿ƒ«¿≈∆
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מלכּותֹו, לגמר זה יסּפיק ׁשּלא עׁשו" ּבעקב אֹוחזת "וידֹו יקּים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻאז
אׁשר האדֹון היכלֹו אל יבא ּופתאם הימּנּו. ונֹוטלּה זה ׁשּיקּום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹעד
יכניס והּנׂשּגבה העצּומה חכמתֹו ּברב אׁשר איׁש מבּקׁשים, ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹאּתם
הּמבּוכֹות לכל לבבֹו את יׁשית לבל מּיׂשראל אחד ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבלב
ּתכלית. אין עד ּכמעט ּבעֹולם התּגּבר אׁשר והּלצנּות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּׁשאלֹות
העצֹות ּוׁשאר ּוצעקה ּבתפּלה ויתאּמץ ויתחּזק יתּגּבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָאבל
"ועׂשיתי החֹוזה ידי על הבטיחנּו אׁשר את ׁשּיתקּים עד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּקדֹוׁשֹות,
רצֹונֹו ׁשּיׁשלם עד ועׂשיתם". ּתׁשמרּו ּומׁשּפטי ּתלכּו ּבחּקי אׁשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻֻאת
ׁשאין הּׁשלמּות ּבתכלית עֹולמֹו ּבבריאת יתּברְך וכּונתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוחפצֹו

אחריו. ְֲֵַָׁשלמּות

(ÌL ÔiÚ ÏÈÚÏ ‰fÓ ‡·eÓ ¯L‡ÎÂ) ˙ÈzÓ‡‰ ‰�eÓ‡‰Ï ‰ÎBfL „Ú ÚeiÒÂ ¯ÊÚ C¯a˙È ÌM‰«≈ƒ¿»«≈∆¿ƒ««∆∆¿»¡»»¬ƒƒ¿«¬∆»ƒ∆¿≈«≈»
¯L‡ „ÁÈa Ï‡¯NÈ ÏkÓ ˙eiÏÏÎa ‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰iLk ¯ÓÁÂ Ï˜ ˙B··¯ Èa¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡Â¿«¿≈¬»ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»…∆¿∆ƒ¿∆«»»«∆ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿»≈¿««¬∆
‰È‰L ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ‰c˜�e ‰c˜� Ïk ÂÈÓÁ¯a Û¯ˆÈ Ì‚Â "Ò‡ÓÈ ‡ÏÂ ¯Èak Ï‡ Ô‰"≈≈«ƒ¿…ƒ¿»¿«¿»≈¿«¬»»¿À»¿À»ƒ¿»»ƒ¿«»∆»»
„BÚ Û�kÈ ‡ÏÂ" ·e˙k‰ ¯Ó‡Ó Ìi˜˙iL „Ú ,ÂÈÏÚ e¯·ÚL ˙B¯Bc‰ ÏÎa LÙ�Â LÙ� ÏÎa¿»∆∆»∆∆¿»«∆»¿»»«∆ƒ¿«≈«¬««»¿…ƒ»≈
ÔiÚ) Ct‰˙‡ dab ÌÁ „ÎÂ .Bz‡Ó „BÚ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÈzÒÈ ‡lL ('Ï ‰ÈÚLÈ) "EÈ�tÓ EÈ¯BÓ∆ƒ»∆¿«¿»∆…«¿ƒ∆«¿≈ƒ¿«««≈ƒ¿«≈«≈
ÏÚ ‡B·È ‡ÏÈnnL „Ú ,˙Ó‡‰ ˙cÓ Ï‡ ÊÓB¯‰ ÂÈ�t ˙‡ e�ÈÏ‡ ¯‡iL ('· ÔÓÈÒ '‡ ÈËewÏƒ≈ƒ»∆»≈≈≈∆»»»≈∆ƒ«»¡∆«∆ƒ≈»»«
'‡ ÈËewÏa ÌL ‡·en‰ ˙B„B‡ ÏÚ :ÌÈÁˆ� Áˆ�Ïe „ÚÏ ˙BÚeLÈ È�ÈÓ Ïk ¯‡L Ìb ‰Ê È„È¿≈∆«¿»»ƒ≈¿»«¿∆«¿»ƒ««»»¿ƒ≈
‰t ÏÚa ÈzÚÓML ÈÙk] ‰Êa Ô·en‰ ÌL ÔiÚ 'eÎÂ Ì·¯˜Ï ¯eÒ‡L ÌÈÚL¯ LiL Ë"� ÔÓÈÒƒ»∆≈¿»ƒ∆»¿»¿»¿«≈»«»»∆¿ƒ∆»«¿ƒ¿«∆
Ì·¯˜Ó‰ ˙‡ „È¯B‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰ Èk Ì‰nÚ ¯a„Ï elÙ‡ ¯eÒ‡L ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰ ÏÚ ‰fL∆∆«»∆ƒ¿ƒ∆»¬ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ∆«¿»¿»
.[ÌL ÔiÚ '‡ ˙B‡a ‰Ê ˜ÏÁa ÏÈÚÏ ÔiÚÂ .Ï"p‰ Ë"� ÔÓÈÒa ÌL ÌÈ�Ùa ¯‡·Ók B˙‚¯„nÓƒ«¿≈»«¿…»ƒ¿ƒ»¿ƒ»««¿«≈¿≈¿≈∆∆¿«≈»





 ֶ ֵספר

אֹור  ֵ ְּכֹוכבי
ג'  ֶ ֵחלק

ּובינה  ָ ִ ָ ְ ָחכמה



 ָ ָ ְ ַהקּדמה
ּובינה חכמה ּבׁשם הּנקרא ׁשליׁשי  ָ ִ ָ ְ ָ ֵ ְ ָ ְ ִ ַ ִ ִ ְ ֶ ֵ ְלחלק

ּביׂשראלמּודעת עֹוד נביא קם לא אמנם ּכי הארץ, ּבכל זאת ַ ַ ְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹֹ
ל"ד)ּכמׁשה ּגם(ּדברים לגאלנּו יקּום עֹוד ּבעצמֹו הּוא אבל , ְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָֹ

מׁשה ּדא מׁשיח ּכי הּזה. ׁשּיהיה(ÂÓ)מהּגלּות ּבעצמֹו הּוא ּׁשהיה ּומה . ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ויּׂשיג החמּׁשים, ּבׁשער ּגם ברּנה יבא ּבא ּכי עז, ויתר ׂשאת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּביתר

מאּתֹו עֹוד ירד ׁשּלא עד ונׂשּגב עצּום ּבׁשלמּות לעֹולמי(ÊÓ)אֹותֹו ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹ
אין עד מדרגה אחר ּבמדרגה ּבֹו ויתעּנג יעלה נצחים ּולנצח ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָעד

ֵֶחקר.

ּגּלהועּתה אׁשר ּבעת ז"ל רּבנּו ּדּבר אׁשר הּדבר נֹודע אׁשר ּכפי ְ ַ ָ ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּדע כ"ח, סימן ּתנינא מֹוהר"ן ּבלּקּוטי הּמּובא הּמאמר ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאת
הרּגׁשֹו מעצם זצ"ל נתן רּבי ּומֹורנּו וכּו', הּתֹורֹות ּבין חּלּוקים ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיׁש
ּכלהבת ּבקרּבֹו ּבערּו ּכי עד ּדבריו נֹוראֹות עמק את לבבֹו ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבזּכּות
הּנּצבים ּכל ּבפני קֹולֹו את ונתן להתאּפק, יכל לא מּמׁש, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשלהבת

ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה הּפרּוׁש הּוא ּכְך אּולי צז.)עליו, 'אין(סנהּדרין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּכי ידעּו ולא ּבעֹולם ׁשּיהיה הינּו הּדעת', ּבהּס ח אּלא ּבא ּדוד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבן

(ÂÓ)„Èa ‡� ÁÏL" ˜eÒt ÏÚ Ï"Ê e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡L ˙B„B‡ ÏÚÈ�È‡L È�‡ Ú„BÈ ,"ÁÏLz «∆»¿¬»≈««»¿«»¿«ƒ¿»≈«¬ƒ∆≈ƒ
,ÌÈÏebÏb ÔÈ�ÚÓ „"� ÔÓÈÒa Ô"¯‰ ˙BÁÈNa ‡·enM ‰Ó ‰‡¯e ‡� Ëa‰ Y ,„È˙ÚÏ ÌÏ‡Bb¬»∆»ƒ«≈»¿≈«∆»¿ƒ»«¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
˙‡Ê ˜¯ ‰˙È‰L BÓk ‰i�L ÌÚt ˙ÏbÏb˙Ó ‰ÓLp‰ ÔÈ‡L ˙Ó‡ È¯ÙÒ ¯‡La Ìb ‡·eÓe»«ƒ¿»ƒ¿≈¡∆∆≈«¿»»ƒ¿«¿∆∆««¿ƒ»¿∆»¿»«…
.‰l‡‰ Ï"Ê e�ÈÓÎÁ È¯Ó‡Ó ‰Ê ˙‡ ‰Ê e¯zÒÈ ‡Ï Èk ÔÈ·z ‰Êa Èk ,'eÎÂ Áe¯‰ ‰Ê ÌÚ LÙp‰«∆∆ƒ∆»«¿ƒ»∆»ƒƒ…ƒ¿¿∆∆∆««¿≈¬»≈«»≈∆
ÌÈ˜‡ ‡È·� ,'eÎÂ EÏ ÌÈ˜È "È�BÓk" EÈÁ‡Ó Ea¯˜a ‡È·� ÌÈËÙBL ˙L¯taL ˙B‡¯˜n‰ Ì‚Â¿««ƒ¿»∆¿»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿¿≈«∆»ƒ»ƒ¿¿»ƒ»ƒ
„È˙Ú‰ Ï‡Bb‰ ÏÚ e¯‡a˙È Ì‰ Ìb Ï"Ê È"¯‡‰ È¯·„Ï ¯L‡ ,'eÎÂ "EBÓk" Ì‰ÈÁ‡ ·¯wÓ Ì‰Ï»∆ƒ∆∆¬≈∆»¿¬∆¿ƒ¿≈»¬ƒ««≈ƒ¿»¬««≈∆»ƒ

.ÌBÏLa e‡B·È ÌÓB˜Ó ÏÚ Ì‰ Ìb ‰f‰ ¯·c·e ,˙BÈ‰Ïƒ¿«»»«∆«≈«¿»»¿»
(ÊÓ),"ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ‰ÏÚ ‰LÓe" „BÒa B˙B‡ ‚ÈO‰ ‰¯Bz ÔzÓ ˙Úa ÌbL Èt ÏÚ Û‡ Èkƒ««ƒ∆«¿≈««»ƒƒ¿…∆»»∆»¡…ƒ

B‚ÈO‰ ‡ÏÂ ,"EnÚ ˙ÁL Èk „¯ CÏ" ˜eÒta Ên¯Ók Bz‡Ó „¯È ÌÈÚa¯‡‰ ÛBÒa ÛÎz Ï·‡¬»≈∆¿»«¿»ƒ»«≈ƒ«¿À»«»≈≈ƒƒ≈«¿¿…ƒƒ
.ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk „BÚ»¿≈«»



אֹור ֵ ְּכֹוכבי קכג ָ ָ ְ ַהקּדמה

אמר נחמן 'רב לֹו והראה עיניו את ּגּלה ז"ל ורּבנּו וכּו' הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכבר
אנא' – חּיי מן אי .(ÁÓ)ּכן ֲִִֵֵַָ

ּבׁשםועּתה ׁשּנקרא ּבּמה הּים מן מּטּפה ּפחֹות ונבין נדע מאלינּו ְ ַ ָ ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
חכמה מקֹור נֹובע הּבינה(ËÓ)נחל מּדת ׁשל הּׁשם הּוא ׁשּזה , ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּׂשגֹות להּׂשיג חיל" עׂשּו ּבנֹות "רּבֹות אם ּכי חן. ליֹודעי ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָּכּידּוע
ּבּה ּולהּכלל להּדבק אבל וכּו', החכמה ּומּמּדת מאּתּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָהּנמׁשכֹות
ּביׂשראל עֹוד יקּום לא אחריו, ׁשלמּות ׁשאין הּׁשלמּות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבתכלית

אמת. ּבספרי זה ּכל ּומּובן ּכּידּוע ּכּלנה", על "העלית ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻזּולת

יתדֹותיואנכי ּתמכּתי זה, ּבכל ּובהבינֹותי ּבׁשמעי ּבדעת העני ְ ָ ִֹ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
לחּדׁש אחד ּכל על וצּוה ּפקד אׁשר ז"ל רּבנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּבפקּדת
ּולחּפׂש לתּור לּבי את וסּבֹותי מּגעת, ׂשכלֹו ׁשּיד מקֹום עד ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּתֹורה
ּכי ואראה עיני את ונׂשאתי עּלאה, ּבינה על הרֹומזים הּדברים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבכל

ז"ל) רּבנּו (ׁשל ׁשמֹו ּכבֹוד ונסּתר מרּמז ּככּלם הּקדֹוׁשּברּבם ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻֻ
אחר(�)והּנֹורא זה לעיניָך אֹותם הּצבּתי ּכאׁשר ּומנין, מסּפר ּבדרְך ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ֶזה.

(ÁÓ)‰f‰ ÔÈ�Ú ˙‡ ‰t ÏÚa ÈzÚÓL ¯L‡ ˙‡Ó ÈÏ ‰n„Ók ,'‡�‡ ÔB‚k' ‡˙È‡ ‡¯Óba«¿»»ƒ»¿¬»»ƒ¿À∆ƒ≈≈¬∆»«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»«∆
.'‡e‰ ‡�‡' Ê‡ ÌiÒ Ï"Ê e�a¯L∆«≈«ƒ≈»¬»

(ËÓ)ÂLÎÚÂ '‰ ˙B‡a Ô‡Óe‡Ï B˙ÚÈÒ� ¯etÒa Ô"¯‰BÓ ÈiÁaL LB„w‰ B¯Ó‡Óa ¯e‡·a Ô·enk«»¿≈¿«¬»«»∆¿«≈¬«¿ƒ¿ƒ»¿∆¿¿«¿»
.'eÎÂ ‰ÓÎ'Á ¯B˜'Ó Ú·B'� ÏÁ'� LÈ≈««≈«¿»¿»¿

(�)‰Ê·e ,B˙�ÈÁ·e B�È�Ú Ïk BÓLa Ên¯Ó Ì„‡Â Ì„‡ ÏkL „"Ó ˙B‡a �"¯‰ ˙BÁÈO‰a ÔiÚ«≈¿«ƒ»«¿∆»»»¿»»¿À»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»»∆
ÈepL ‡È·‰Ï ÌÈÏBÎÈ „·Ï Ì˙¯kÊ‰a ¯L‡ ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL ˙B·bN�Â ˙B‡¯B� ÌˆÚÂ Ï„b ÔÈ·z»ƒ…∆¿…∆¿¿ƒ¿¿¿««ƒƒ¬∆¿«¿»»»¿«¿ƒ¿»ƒƒ
e�a¯Ó ˙Bcn‰ ¯ÙÒ ‡e‰) ·"‡‰ ¯ÙÒa ¯‡·Ók ‰·BËÏ Ú·h‰ ˙BpLÏ ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa¿«¬≈¿≈ƒ¿««∆«¿»«¿…»¿≈∆»≈∆«ƒ≈«≈
ÌLa ÌL ·˙kM ‰Ó ‡"Ó ÔÓÈÒ ‡"Á Ô"¯‰BÓ ÈËewÏa ÔiÚ Ìb .'Î ÔÓÈÒ 'ˆ ˙B‡ '· ˜ÏÁ (Ï"Ê«≈∆ƒ»««≈¿ƒ≈¬«ƒ»«∆»«»¿≈
˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏ·e .˙Bi˙B‡ „ei‰ ÌÚ ÌÈ˜Ï‡ ÌÈÓÚt '· ‡i¯ËÓÈb ·˜ÚiL ,Ï"Ê È"¯‡‰»¬ƒ«∆«¬…ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¡…ƒƒ«ƒ¿ƒ≈¬»ƒ¿
Ì‚Â ‰ÈÂ‰ ÌÈÓÚt ‚"È ‡È¯ËÓÈb ÛÒBÈÂ ·˜ÚiL Ï"Ê È"¯‡‰ ÌLa „"Ï ˙B‡ 'Â ‰ÎÏ‰ ‰‡„B‰»»¬»»¿≈»¬ƒ«∆«¬…¿≈ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«
ÛzLÓ C¯a˙È BÓL Èk C¯a˙È BÓMÓ ˙B‡i¯ËÓÈb ˙Ó‡ È¯ÙÒa ‡·eÓ ,ÌÈ˜Ècv‰ ¯‡L ˙BÓLaƒ¿¿»««ƒƒ»¿ƒ¿≈¡∆ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿À»



ּובינה  ָ ִ ָ ְ ָחכמה

א
ּבׁשלמּותּהּכי אֹותּה הּׂשיג אׁשר ּבינה ּתבת ּבחׁשּבֹון נבא ּבראׁשֹונה ִ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

– ּכזה ּבמּלּוא ּכן על ּכי נפלא, רמז ותראה ותּביט ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּובמּלּואּה,
(553) הי" נּון יּוד מכּון"ּבית – ׂשמחה" ּבן "נחמן ּבמסּפר מכּון – ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻֻ

ַָמּמׁש.

ב
נׁשמּגם ּתבת ּגם ּכן על ּכי "נׁשמה" ּבסֹוד היא ּבמּלּואּהּבינה ה ַ ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

– הא" מם ׁשין "נּון – ּבן(�‡)ּכזה "נחמן ּבמסּפר הּכֹולל עם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
.(553) ְִָׂשמחה"

ג
"הּמנרה"ּגם ּבסֹוד הוא ּבמּלּואּה(�·)ּבינה מנרה ּתבת ּגם ּכן על ּכי ַ ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

חית "נּון – ּכזה ּבמּלּואֹו ׁשמֹו ּבמסּפר – הי" ריׁש נּון "מם – ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָּכזה
.(711) הּכֹולל עם – נּון" ִֵֵַמם

ÓL ‡i˜ÈcˆÂ ,ÌÓLaÏk L‡¯‰ ÏL BÓLa ÔkL ÏÎÂ ÔkL ÏkÓe ,‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜c ‡ ƒ¿»¿«ƒ«»¿»¿À¿»¿ƒƒ»∆≈¿»∆≈ƒ¿∆»…»
[ÌL ÏÏÎa ÈÏ ÔÈ‡] ËÈ� ÔÚÓ‡� ÔÈÈ˜ ¯‡b a‡‰ CÈ‡ Y ¯Ó‡Â ¯‡t˙‰ ¯L‡ ...'eÎÂ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿¬∆ƒ¿»≈¿»«ƒ»»≈»∆ƒ≈ƒƒ¿«≈
ÏkL „Ú ,¯˜Á ÔÈ‡ „Ú LB„w‰ BÓLa ÌÈ‡¯B�Â ÌÈ‡ÏÙ� ˙B„BÒÂ ÔÈÊ¯ eÓˆÚÂ eÏ„b È‡cÂaL Y∆¿««»¿¿»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«»«≈≈∆«∆»
˙BÁÈO‰a ÌL ÔiÚ Ìb .˙Ó‡ Ïk‰ ,e�zÚc ˙ei�Úa Ìb ,Á·LÏ ÊÓ¯ ‰ÊÈ‡ ‰Êa ÌÈ‡ˆBnM ‰Ó«∆¿ƒ»∆≈∆∆∆¿∆«««¬ƒ«¿≈«…¡∆««≈»¿«ƒ
Ôk BÓML ¯Á‡ Ì„‡ ÌbL BzÚ„a ‰n„È Ï·Ï ÔBÚÓL '¯Ï ¯Ó‡M ‰Ó Ï"p‰ ‰ÁÈO‰a �"¯‰»«¿«ƒ»«««∆»«¿ƒ¿¿«¿«∆¿«¿∆«»»«≈∆¿≈

.ÌL ÔiÚ 'eÎÂ ÌL Ôk Ìb B˙ÊÈÁ‡¬ƒ»«≈»¿«≈»
(‡�).˙Ó‡ È¯ÙÒa Ú„Bpk Y ,‰‰ ,‡‰ ,È‰ Y ÌÈ�t '‚· ·LÁ� '‰ ˙B‡ ÈelÓƒ∆¿»»ƒ«»¿ƒ¿≈¡∆
(·�).‰¯Bza Ì˙·È˙Îk Ì·˙ÎÏ Èz˜c˜c ,‰l‡‰ ÌÈ¯tÒna Èz·˙k ¯L‡ Ïk ˙‡∆»¬∆»«¿ƒ«ƒ¿»ƒ»≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»»«»



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ּובינה קכה ָ ִ ָ ְ ָחכמה

הּזה.וזה ּכּמסּפר האֹותּיֹות עם זהב" "מנרת ּתבֹות ּגם אׁשר ְ ֶ ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבןוזה "נחמן ּכמסּפר האֹותּיֹות עם ּבדרֹום" "מנרה ּתבֹות ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
(556) ּתבֹות הּׁשלׁש עם .ׂשמחה" ְִִֵַָָֹ

ּתמיד"וזה "נר ּגם ּכזה(�‚)אׁשר ּבמּלּואֹו ׁשמֹו ּכמסּפר האֹותּיֹות עם ְ ֶ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
.(710) נּון" מם חית "נּון –ֵֵ

ּבארּבעהוזה ׁשמֹו ּגימטרּיא – ּכתית" זְך זית "ׁשמן – ּתבֹות ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
האֹותּיֹות עם ׂשמחה ּבן "נחמן "נחמן", הּמה: הלא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹּפנים

והּתבֹות" האֹותּיֹות עם פיגא ּבן "נחמן נבע(�„)והּתבֹות". "נחל . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
.(1664) האֹותּיֹות" עם חכמה ְְִִָָָמקֹור

ד
"קן"ּבינה ּבסֹוד "נחמן"(�‰)הּוא ּבמסּפר האֹותּיֹות עם קן ּכן על . ִ ָ ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

.(152) האֹותּיֹות ִִָעם

ה
נּוןּבינה ואו ּבית "ּתיו ּגם ּכן על ּכי "ּתבּונה" ּבסֹוד לפעמים הּוא ִ ָ ְְְִִִֵֵַַָָָָ

הּמה: הלא ּפנים ּבׁשני ׁשמֹו ּכמסּפר הּכֹולל, עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹהא"

והּתבֹות"נחמן האֹותּיֹות עם חכמה" מקֹור נֹובע "נחל – פיגא" ּבן ַ ְ ָ ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
(954).

(‚�).„ÈÓz ¯� ˙BÏÚ‰Ï ‰eˆz ˙L¯Ùa ‰¯B�n‰ Ïˆ‡ ·e˙k ÔÎ Èkƒ≈»≈∆«¿»¿»»«¿«∆¿«¬≈»ƒ
(„�)‡e‰ Ôk Èk È˙È‡¯Â È˙‡ˆÓe ‡‚ÈÙ ÌL ˙·È˙k ˙B„B‡ ÏÚ Ï‡eÓL ˙Èa ¯ÙÒa Èz�iÚƒ«¿ƒ¿≈∆≈¿≈«¿ƒ«≈≈∆»»ƒ¿»ƒƒƒ≈

¯È‰Ê‰ Ï"Ê e�a¯L ,ÔiÚÓ‰Ï ÚÈ„B‰Ï Èz¯Ó‡ ‡Á¯B‡ ·b‡ Ìb .Èz·˙k ¯L‡k ‰l‡‰ ˙Bi˙B‡a»ƒ»≈∆«¬∆»«¿ƒ«««¿»»«¿ƒ¿ƒ«¿«¿«≈∆«≈«ƒ¿ƒ
ÌÈ¯ËÙ� ¯‡Lk ‡ÏÂ ,‡‚ÈÙ Ôa ÔÓÁ� Èa¯ ,Bn‡ ÌL ÏÚ ep¯ÈkÊiL ,B˙eÎÊa Lw·È ¯L‡ ÏÎÏ¿»¬∆¿«≈ƒ¿∆«¿ƒ∆«≈ƒ«ƒ«¿»∆≈∆¿…ƒ¿»ƒ¿»ƒ

.Ì‰È·‡ ÌL ÏÚ e¯ÎfÈ ¯L‡¬∆ƒ»¿«≈¬ƒ∆
(‰�).‰ÓÎÁÏ Ô˜ ‡È‰ Èkƒƒ≈«»¿»
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ו
הּתבֹותּבינה ּכן על ּכי מבין, הּלב נאמר ועליה "לב", ּבסֹוד הוא ִ ָ ְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

(148) "נחמן" ּבמסּפר והּתבֹות, האֹותּיֹות עם מבין" ."הּלב ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

ז
ּבןּבינה "נחמן ּבמסּפר זה ּגם ּכן על ּכי – "נדרים" ּבסֹוד הוא ִ ָ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

(304) האֹותּיֹות עם �Â).פיגא"). ִִֵָָ

ח.
האֹותּיֹותּבינה עם – ידָך" על "אֹות ּכן על ּכי "ּתפּלין", ּבסֹוד הוא ִ ָ ְְְִִִִִִֵַַָָ

(553) ׂשמחה" ּבן "נחמן ּבמסּפר והּכֹולל .והּתבֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

עיניָך"וזה ּבין "טטפת ּגם ׁשמֹו(�Ê)אׁשר ּבגימטרּיא הּכֹולל עם ְ ֶ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.(721) הּמּלּוי אֹותּיֹות עם ְִִִִַּבמּלּואֹו

"ּתיו.וזה ּבמּלּואם ז"ל חכמינּו ּבדברי אׁשר "ּתפּלין" הּׁשם ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמּלּואֹו ׁשמֹו ּבמסּפר הּמּלּוי אֹותּיֹות עם נּון". יּוד. למד. ְְְְִִִִִֵֶַַָּפא.

(711) הּכֹולל .עם ִֵַ

"ּפא,וזה ּכזה ּתמּלאּנּו אם להם, אׁשר – "ּפאר" – הּׁשם ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
(710) ּבמּלּואֹו ׁשמֹו ּבמסּפר הּמּלּוי אֹותּיֹות עם ריׁש", .אלף, ְְְְִִִִִֵֶַַָ

(Â�)ÔiÚÂ Y ,‡�‡ ÔB‚k ÔÓÁ� '¯ ¯Ó‡ ‰ÁÓÓ „ÈÁÈa ÌÈ¯„� ˙¯Ù‰L .Ê"Ï ˙B¯BÎa ˙ÎqÓa ÔiÚ«≈¿«∆∆¿∆¬»«¿»ƒ¿»ƒÀ¿∆»««¿»¿¬»¿«≈
˙Ò‰ ˙Úe·L ÔÈ�ÚÓ '„ ˙B‡a '· ‰ÎÏ‰ ÔÚË�Â ÔÚBË ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏ·e ‰Óc˜‰a ÏÈÚÏ¿≈««¿»»¿ƒ≈¬»ƒ¿≈¿ƒ¿»¬»»¿≈ƒ¿«¿«≈∆

.ÔÓÁ� '¯ ÔwzL∆ƒ≈«¿»
(Ê�).·È˙k ¯ÒÁ '˙ÙËË' "z·‰‡Â" ˜eÒÙa¿»¿»«¿»…»…»≈¿ƒ
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ט
"נחמןּבינה – ּבמסּפר זה ּגם ּכן על ּכי קדׁשים" "קדׁש ּבסֹוד הוא ִ ָ ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

האֹותּיֹות עם מהם ואחד – פיגא" ּבן נחמן ׂשמחה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבן
(858) .והּכֹולל ְֵַ

י
ויוּבינה הי ּכן על ּכי "הּוא" ּבסֹוד נחמן(�Á)הּוא ּבמסּפר אלף ִ ָ ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

.(148)

יא
נחמןּגם ּבמסּפר ּבנימן ּגם ּכן על ּכי מּבינה, נמׁשכה "ּבנימן" נפׁש ַ ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

(152) האֹותּיֹות .עם ִִָ

יב
(148)ּבינה נחמן ּכמסּפר הּבנים" "אם ּבסֹוד .הוא ִ ָ ְְְְִִִֵַַַָָ

יג
"חכמהּבינה ׁשניהם ּגם יעלּו ּכן על ּכי ּבחכמה, ויחּודה ּכלּולה ִ ָ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

(148) נחמן ּכמסּפר האֹותּיֹות עם .ּבינה" ְְְִִִִַַָָָ

אבאוזה ּבסֹוד הם ּבינה חכמה (ּכי מם" אלף ּבית, "אלף ּגם ׁשר ְ ֶ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הארּבעואם) עם נּון" מם חית, "נּון ּבמּלּואֹו ׁשמֹו ּבמסּפר ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

ּבגימטרּיא להם אׁשר "נסּתר" הּׁשם ּגם אׁשר וזה .(714) ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאֹותּיֹות
.(710) ּבמּלּואֹו ְְִׁשמֹו

(Á�).ÂÂ ,Â‡Â ,ÂÈÂ ÌÈ�t LÏLa L¯„� ,"Â" ˙B‡ ÈelÓ Ìb«ƒƒ¿»¿»…»ƒ
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יד
זהּבינה על נאמר אׁשר "מי" ּבסֹוד ּבאה אׁשר י"ד)היא "ה'(יׁשעיה ִ ָ ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

לְך ירּפא "מי" יפר, ּו"מי" יעץ זאת(�Ë)צבאֹות הּׂשיג ּומאׁשר , ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ז"ל מּלּואֹו(Ò)רּבנּו ּכן על ּכי מּזה, למעלה ׁשאין ּדמּלּואֹו ּבמּלּואֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּבמסּפר והּכֹולל הּתבֹות עם ּדלת" ואו, יּוד, מם, "מם, ּכזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּדמּלּואֹו
ּכמסּפר הּוא ּכֹוללים ׁשני ועם הּתבֹות. עם חכמה" מקֹור נבע ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹ"נחל

.(629) חכמה" מקֹור נבע ְְֵַַַָָֹ"נחל

ׁשמֹווזה ּבמסּפר יּוד" מם "מי, ּכזה ּומלא ּפׁשּוט ּכתיבתֹו ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
(152) האֹותּיֹות עם נחמן .הּקדֹוׁש ְִִַַָָָ

טו
והּצּדיקולכן ּגֹוזר הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְ ָ ֵ ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבֹו, נאמר אׁשר הּוא ּכי ויֹותר, ּביֹותר עליו נאמר ְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָמבּטל,
ׁשּגם הּנראה ּכפי וכּו'... הּצּדיקים לכל ראׁש הּוא והּוא יפר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּו"מי"

ּבמֹופתים קצת אסּור הּוא זה מּתר(Ò‡)מחמת היה אם ז"ל הּוא ּכי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ
לגמרי. הּבחירה מתּבּטל היה וכּו' ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָּבמֹופתים

טז
ּכלּובדבר אּלּו ּכי מאליו, הּמׂשּכיל יבין הּבינה מּדת רֹוממּות ִ ְ ַ ְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּכי רבבֹות, מרּבי חלק לבאר יסּפיקּו לא וכּו' ּדיֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּיּמים

(Ë�).˙Ó‡ È¯ÙÒa ‰fÓ ‡·enk«»ƒ∆¿ƒ¿≈¡∆
(Ò)ÈËewÏa ‡·enk Ï‡¯NÈ ˙Ò�k ÏÚ Ên¯nL ‰kÏÓ ˙a‰ ˙‡eÙ¯a ¯‡t˙‰ Ôk ÏÚ Èkƒ«≈ƒ¿»≈ƒ¿««««¿»∆¿«≈«¿∆∆ƒ¿»≈«»¿ƒ≈

‡ ,ÌBÏL ÌBÏL" ˜eÒÙaL "ÂÈ˙‡Ù¯e" Ôk ÏÚÂ ,˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡ .'„ ‰ÎÏ‰ ÌÈÚÏBz ˙BÎÏ‰¯Ó ¬»»ƒ¬»»»«««¿ƒ¿«≈¿»ƒ∆¿»»»»«
.[703] ‰ÁÓN Ôa ÔÓÁ� ‡i¯ËÓÈb 'eÎÂ "'„¿ƒ«¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»

(‡Ò)‡Ï‰ Èk ,BzÏLÓÓe C¯a˙È ÌM‰ ÔBˆ¯ Èt ÏÚ ‡e‰ Ïh·Ó ˜Ècv‰M ‰Ó Ìb È‡cÂa Èkƒ¿««««∆««ƒ¿«≈«ƒ¿«≈ƒ¿»«∆¿«¿ƒ¬…
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רפּואת ּכל ידּה על אׁשר ונׁשּברנּוהיא נחלינּו אׁשר מחלתנּו ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשברנּו ּכ"ּים" ּגדל ּכי עד ׁשבר אחר ּבׁשבר מחלה אחר .(Ò·)ּבמחלה ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ניצֹוצֹותוזאת הּמעלית "קטרת" ּבסֹוד ּגם הּבינה מּדת ּבאה אׁשר ְ ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּפֹוׁשעים[ ּגם]נׁשמֹות ּבינה אׁשר וזאת – הּקלּפֹות מעמקי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹ

ׁשעֹומד ּדבר לָך אין ּכי ׁשּבּפֹוׁשעים, הּפֹוׁשע ּתקות ּתׁשּובה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבסֹוד
ְֶָָּבפניה.

אפׁשרוזאת אי הּטמאים ּכל אׁשר "מקוה" ּבסֹוד ּגם ּבינה אׁשר ְ ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ידּה. על אם ּכי מּטמאתם לעלֹות ְֲִִִֶַַָָָָָֻלהם

ּגםוזאת אׁשר ׁשּבּלּולב, ערבֹות" ּבּדי "הּׁשני ּבסֹוד ּגם ּבינה, אׁשר ְ ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ידּה. על רק ותקותם חּיּותם ּכל ּכי ּבהם, מרּמזים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָֻהּפֹוׁשעים

ּדרֹורוזאת לקרא ּבֹו ׁשּתֹוקעין וׁשֹופר" "יֹובל ּבסֹוד ּגם ּבינה אׁשר ְ ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹ
להרצע ׁשּנתחּיבּו להעבדים המרחמת(Ò‚)ּגם האם היא ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

(ּכי מּׁשם להֹוציאם הּטּנפת למקֹום ּגם אחריהם והֹולכת ּבניה, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעל
מֹוהר"ן ּבלּקּוטי ע"ח ּבסימן הּמּובא מלכּות לבחינת ּגם האם ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָהיא
להֹוציא הּמלכּות ּכח ּכל ּכי הפסק), ּבלי ּבניה עם הּׁשֹוכנת א', ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחלק
מנהא אֹוזפית 'אּמא ּבסֹוד מאּתה, היא הּנֹופלים את ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּולהעלֹות
ז' ּבאֹות מ"ט סימן א' חלק מֹוהר"ן ּבלּקּוטי מּזה (ּכּמּובא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָלברּתא'

היטב). ׁשם ֵֵֵַָעּין

יז
הּקדֹוׁשוכל ׁשמֹו ּבמסּפר ּגם ונסּתר רמּוז ּתמצא האּלה הּדברים ְ ָ ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

(710) ּבמּלּואֹו ׁשמֹו ּבמסּפר הּכֹולל עם "קטרת" ּכי .והּנעלם: ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹ

.Ï"Ê e�a¯ È¯·„a ‰fÓ ‡·enk C¯a˙È ÌM‰ ˙ÏLÓÓ ‰lb˙� BÓˆÚa ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆¿«¿ƒ¿«»∆¿∆∆«≈ƒ¿»««»ƒ∆¿ƒ¿≈«≈«
(·Ò)‡e‰ ‰Ê ˙nÚÏ ‰Ê ¯L‡ ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc Ôep‰ ¯ÚL ÏÚ ÊÓB¯ (Ôe� ‡È¯ËÓÈb) "Ìi"‰ ‰Ê∆«»ƒ«¿ƒ»≈««««¿ƒ¿»»√»¬∆∆¿À«∆

.˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú LÙp‰ È·B‡ÎÓe ˙BÏÁÓ ÏkÓ ÏeÏk»ƒ»«¬«¿≈«∆∆«≈«¿ƒ
(‚Ò).Â"Î ˙B‡a '„ ‰ÎÏ‰ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa ˙BÎÏ‰ ‰Úc ‰¯BÈ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏa ÔiÚ«≈¿ƒ≈¬»∆≈»ƒ¿¿¿≈»¿»¬»»¿
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(714)ּתׁשּובה האֹותּיֹות עם ּבמּלּואֹו ׁשמֹו ּבמסּפר הּכֹולל .עם ְ ָ ְְְְִִִִִֵַַָ

(152)"מקוה" האֹותּיֹות עם ׁשמֹו ּבמסּפר הּכֹולל .עם ִ ְ ֶ ְְְִִִִֵַַָ

"ערבה"ב' ׂשמחה(Ò„)ּפעמים ּבן נחמן אביו ׁשם עם ׁשמֹו ּבמנין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ
.(554) הּכֹולל ִֵַעם

הּתבֹות"יֹובל עם חכמה" מקֹור נֹובע "נחל ּבמסּפר ׁשֹופר" ֵ ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ
(634) .והּכֹולל ְֵַ

(148)"אם לעיל ּכּנזּכר ׁשמֹו ּבמסּפר .הּבנים" ֵ ְְְְְִִִֵַַַַָ

יח
ּכיועּתה הּזאת, הּמּדה רֹוממּות ּבדבר הּנ"ל לדברינּו ונׁשּוב נחזר ְ ַ ָ ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹֹ

עליו הּמלְך ׁשלמה אמר עליה אׁשר הּקדֹוׁשה האם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהיא
ּבליל אֹותם ׁשאֹומרים הא"ב ׁשּבסדר הּׁשבח ּדברי ּכל את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשלֹום
זה ידי על מכּנה להיֹות הּנפלא, מאֹורּה הּמלכּות קּבלת עת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשּבת
ּפנים ּבׁשני ׁשמֹו ּבמסּפר זאת ּגם אׁשר ּתּפּוחים", "ׂשדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבׁשם
הּׁשלׁש עם פיגא" ּבן "נחמן – ּתבֹות הּׁשלׁש עם ׂשמחה" ּבן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"נחמן

(853) .ּתבֹות ֵ

יט
ׁשםוכל מבאר ּכי ּבעיניו יראה הּזה להּׁשיר לּבֹו את יׂשים אׁשר ְ ָ ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

חׁשכּות ליל ּגברה ּבעֹוד הּזה האֹור התּגּלּות נפלא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּברמז
ּומקרביו, ּביתֹו לאנׁשי הּנֹוראים אמריו טרף הּיֹום ּגם לּתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּגלּיֹותינּו,

והתּבֹודדּות) ערּוְך (ׁשלחן והּתפּלה הּתֹורה אתוחק נעבר לבלּתי ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹֹֻ
חּיינּו ימי ּכל ההּוא .(Ò‰)החק ְֵֵַַַָֹ

(„Ò).‰·¯Ú Èca È�L ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Èkƒ»ƒƒ¿¿≈«≈¬»»
(‰Ò)˙BÁÈNa ÔiÚÂ Y "‰È˙B¯Ú�Ï ˜ÁÂ d˙È·Ï Û¯Ë ÔzzÂ ‰ÏÈÏ „BÚa Ì˜zÂ" ˙�ÈÁa ‰fL∆∆¿ƒ««»»¿«¿»«ƒ∆∆∆¿≈»¿…¿«¬∆»¿«≈¿ƒ
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כ
הּקדֹוׁשהואת הּׂשדה ּברׁשּותֹו ולקח זמם ּולגּדל(ÂÒ)אׁשר להׁשקֹות ְ ֶ ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׂשדה ּבׁשם ׁשּנקראים יׂשראל נׁשמֹות ׁשהם האילנֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאת
ׁשּכתּוב ּכמֹו ה)וכרם, וכּו',(יׁשעיה יׂשראל" ּבית צבאֹות ה' ּכרם "ּכי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּב'ע'ֹו'ז' אׁשר מתניו(ÊÒ)ואת זרֹועֹותיו(ÁÒ)חגר את(ËÒ)ואּמץ לגמר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ

אׁשר ואת ּׁשעבר, מה עליו עבר אם אף לזה, הּצריכים הּתּקּונים ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכל
ּגלּיֹותינּו ּבליל עלינּו יזריח אׁשר נרֹו יכּבה .(Ú)לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

כא
הּנֹוראים,ּגם ּבידיו ׁשּנמצא ּכחֹות ארּבעה ּבנפלאֹות יׁשּתּדל אׁשר ַ ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

אׁשר לכל ּובפרט ּובפרט יׂשראל, נׁשמֹות לכל ּולרּפא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָלהּציל
הּצדקה נתינת ׁשהיא ּובמעׂשה, ּבדּבּור ּדלתּתא ּבאתערּותא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיעֹוררם

ÈÓÈ ÏÎa ÂÈ·¯˜Ó ÏÎÏ ˙eiÏÏk ˙B‚‰�‰ eÈ‰ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c È�M‰L Y „"Ù˜ ˙B‡a Ô"¯‰»«¿∆«¿≈¿»ƒ»≈∆»«¿»¿»ƒ¿»¿…»»¿»¿≈
Áˆ�Ï ÏÈÚBÓe ÏbÒÓ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ˜Áa ‰l‡‰ ÌÈ¯·c È�M‰ ÌeiwL ÌL Ô·en‰ ÈÙÎe ,Ì‰ÈiÁ«≈∆¿ƒ«»»∆ƒ«¿≈¿»ƒ»≈∆¿…¿…«¬…¿À»ƒ»∆«
‡ÏÂ ˜Áa ‡ÏÂ ,ÔÎ BÓk Ì„‡‰ Ì˙B‡ ‰NBÚ ‰È‰ elÙ‡ Ì‡Ó ¯˙BÈ ,¯eÚL ÈÏa ÌÈÏÙk ÈÏÙÎa¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ¬ƒ»»∆»»»»¿≈¿…¿…¿…

.˜ÒÙ‰ ÈÏa „ÈÓz ¯·ÚÈ«¬…»ƒ¿ƒ∆¿≈
(ÂÒ)."Ì¯k ‰ÚË� ‰Ètk È¯tÓ e‰ÁwzÂ ‰„N ‰ÓÓÊ" ˙�ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«»¿»»∆«ƒ»≈ƒ¿ƒ«∆»»¿»»∆
(ÊÒ)‡"Á Ô"¯‰BÓ ÈËewÏa ÔiÚ Ìb Y "‰È˙BÚB¯Ê ın‡zÂ ‰È�˙Ó ÊÚa ‰¯‚Á" ˙�ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«»¿»¿…»¿∆»«¿«≈¿∆»««≈¿ƒ≈¬«

˙Bi˙B‡) "Ê"ÚBa ¯Ó‡iÂ" ˜eÒt‰a ÌÈÏeÏk ‰È�ew˙Â ‰„O‰ ÔÈ�Ú ÏkL ,BÙBÒa ‰"Ò ÔÓÈÒƒ»¿∆»ƒ¿««»∆¿ƒ∆»¿ƒ¿«»«…∆«ƒ
.'eÎÂ "ÊÚz ¯L‡ ‰ÓÎÁ‰Â" (‰�Èa‰) ÏÚ Ên¯nL 'eÎÂ (Ê"BÚa¿¿∆¿«≈««ƒ»¿«»¿»¬∆»…¿

(ÁÒ)˙BÈ‰Ï ÂÈ�˙Ó ¯‚ÁÏ ‰ˆB¯L "ÈÓ"e ÌL ‡·eÓ '‡ ˙B‡a B˙lÁ˙a ‰"Ò ‰¯Bz‰a ÌL ÔiÚ«≈»¿«»ƒ¿ƒ»¿»»ƒ∆∆«¬…»¿»ƒ¿
Y ‡t¯È ÈÓ Y ÌÈ˜eÒt‰ Le¯Ùa ˙Ó‡ È¯ÙqÓ ÏÈÚÏ È˙‡·‰ ¯L‡ ÈÙÎe ,‰„N ÏÚa‰ ‡e‰«««»∆¿ƒ¬∆≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈¡∆¿≈«¿ƒƒƒ¿»

.‰f‰ "Èn"‰ Ìb Ôk L¯ÙÏ ÈzÚc ˙ei�ÚÏ ‰‡¯� ,Y ¯ÙÈ ÈÓeƒ»≈ƒ¿∆«¬ƒ«¿ƒ¿»≈≈««ƒ«∆
(ËÒ)‰"Ò ‰¯Bz‰a ‡·en‰ ÔÈ�Ú ÏÚ '‡ ˙B‡a LËÈ¯ÂÂ‡�Ï B˙ÚÈÒ� ¯etÒa Ô"¯‰BÓ ÈiÁa ÔiÚ«≈¿«≈¬«¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¿¿«ƒ¿»«»¿«»

Òa Ô"¯‰BÓ ÈiÁa ÔiÚ Ìb Y Ï"p‰Ï"p‰Ï ˙eÎiL ‰ÊÏ LiL ,‚"Ï ˙B‡ ÔÈÓe‡Ï B˙ÚÈÒ� ¯et ««««≈¿«≈¬«¿ƒ¿ƒ»¿∆∆≈»∆«»¿««
.ÌL ÔiÚÓ‰Ï Ô·enÎÂ¿«»¿«¿«≈»

(Ú)."d¯� ‰ÏÈla ‰aÎÈ ‡Ï d¯ÁÒ ·BË Èk ‰ÓÚË" ˙�ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«»¬»ƒ«¿»…ƒ¿∆««¿»≈»
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הּקדֹוׁש ציּונֹו ּבבית ּתהּלים מזמֹורי העׂשרה לפי(Ú‡)ואמירת נראה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשם, הּכתּובים יד ּפעמים ּבהארּבעה זה ּכל ׁשּמרּמז ּדעּתי ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻענּיּות

ב'ּכ'י'ׁש'ֹו'ר ׁשלחה – "ידיה" הּמה: פ'ל'ְך(Ú·)הלא ּתמכּו – (Ú‚)"וכּפיה" ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
לעני ּפרׂשה – לאביֹון(Ú„)"ּכּפּה" ׁשּלחה – "וידיה" ,(‰Ú)ּכל ידי ועל , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

כל ּכי ׁשם) רׁש"י ׁשּפרׁש (ּכמֹו הּגיהּנם" מּׁשלג לביתּה תירא "לא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזה
ׁש'נ'י'ם' לבּוׁש על(ÂÚ)ּביתּה יבארּו ּכּלם הּזה. הּׁשבח ּדברי ׁשאר וגם , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

(‡Ú)˙B‡ '„ ‰ÎÏ‰ ÌÈÚÏBz ˙BÎÏ‰Â ,'‚ ‰ÎÏ‰ ‰i·¯e ‰i¯t ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏa Ô·enk«»¿ƒ≈¬»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»
ÏL ‰NÚn‰a ÌÈ‡·en‰ ÌÈ‡¯Bp‰ ÂÈ„ÈaL ˙BÁk ‰Úa¯‡‰ ÔÈ�ÚÏ CiL ‰f‰ Ôewz‰ ÔÈ�ÚL '·∆ƒ¿««ƒ«∆«»¿ƒ¿«»«¿»»…∆¿»»«»ƒ«»ƒ¿««¬∆∆

.‰ÊÏ ÌÈÎiM‰ ˙BÓB˜Ó ‰nÎa „BÚÂ ÌL ÔiÚ ,Ò'¯ÈÏËÚa ‰Ú·M‰«ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈»¿¿«»¿««»ƒ»∆
(·Ú)ÔÈ�ÚÏ CiL ‰ÊÂ ,¯"BLÈka ˙B·z ÈL‡¯ Ï˜LÓ'a eÈ‰i'L ˙B¯ÚÒ'e ˙BÁe'¯ Ï'k ‰NÚ'È«¬∆»¿»∆ƒ¿¿ƒ¿»»≈≈«ƒ¿∆«»¿ƒ¿«

ÌÈÚÏBz ˙BÎÏ‰a ÔiÚ) ¯ÈÚN LÈ‡ ÂNÚÓ ‡e‰ ,Ï˜Ln‰Ó ¯˙BÈ Ì˙B¯ÚÒ Èk ,˙È¯a‰ Ôewzƒ«¿ƒƒ«¬»≈≈«ƒ¿»≈≈»ƒ»ƒ«≈¿ƒ¿»ƒ
‰Ê Èk) ÈMM‰ ÌBi‰ ÏL ‰cn‰Â ,˙È¯a‰ Ì‚t ÏÚ ‰pÓÓ‰ ÌB„‡ ‡e‰L ('Ê ˙B‡a Ï"p‰««¿∆¡«¿À∆«¿««¿ƒ¿«ƒ»∆««ƒƒƒ∆
ÈMM‰ ÌBia ‰È‰ ˙BLB„w‰ ÂÈ„Èa BÏ LiL ÌÈ‡¯Bp‰ ˙BÁk‰ ÔÈ�ÚÓ ¯ÈÏËÚa‰ ÏL ˙e¯‡t˙‰‰«ƒ¿»¬∆«∆¿∆≈ƒ¿««…«»ƒ∆≈¿»»«¿»»««ƒƒ

.‰ÊÏ Ôewz‰ ‡e‰ „BÒÈ „‚�k ‡e‰L (Ò'¯ÈÏËÚa ‰Ú·MÓ ‰NÚn‰a ÔiÚ«≈¿««¬∆ƒƒ¿»∆¿ƒ¿∆¿∆∆¿«ƒ»∆
(‚Ú).˙È¯a‰ Ì‚t ÔÈ�ÚÏ ¯Ó‡p‰ "B„·k ıÁ ÁlÙÈ" ÔBLlÓ ,CÏt ˙B·z ÈL‡¯ „·'k Áe'l'tƒ«»≈»≈≈»∆ƒ¿¿««≈¿≈«∆¡«¿ƒ¿«¿««¿ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ eÁltL ¯Á‡Ï ÌbL ,˙‡f‰ ˙e¯‡t˙‰ ÔÈ�ÚÏ ‰NÚn‰a ‡·enL ‰¯e·b‰ ¯wÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ««¿»∆»¿««¬∆¿ƒ¿«ƒ¿»¬«…∆«¿««∆ƒ¿∆»»»
ÌB„‡ ‡e‰ ÂNÚ ˙ÊÈÁ‡ ¯wÚ ‡e‰ ÌLL ,„·ka ¯wÚ‰Â) ÌÈnÒÂ ÌÈvÁ È�ÈÓ Ïk Ba e˜¯ÊÂ¿»¿»ƒ≈ƒƒ¿«ƒ¿»ƒ»«»≈∆»ƒ«¬ƒ«≈»¡
Ba e˜¯ÊpL ÌÈvÁ‰ ˙‡ Bz‡Ó ‡ÈˆBÓe ,ÌÈLB„w‰ ÂÈ„Èa CÓBz ‡e‰ Ôk ¯Á‡ Ìb (˜ÏÓÚÂ«¬»≈«««≈≈¿»»«¿ƒƒ≈ƒ∆«ƒƒ∆ƒ¿¿
Ìb .˜ÏÓÚ ¯·‚Â Y CÙ‰Ïe ,Ï‡¯NÈ ¯·‚Â Y B„È ‰LÓ ¯·b ¯L‡k Ôk ÏÚÂ) .‰Ê Ïk Ôw˙Óe¿«≈»∆¿«≈«¬∆»«…∆»¿»«ƒ¿»≈¿≈∆¿»«¬»≈«
ÔÈ�ÚÏ ¯e‡·a ÌL ‡·eÓ ÌÈ˜¯t ÈL‡¯‰a dÙBÒa 'Ë ‰ÎÏ‰ ÁÒt ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏa ÔiÚ«≈¿ƒ≈¬»ƒ¿∆«¬»»¿»¿»»≈¿»ƒ»»¿≈¿ƒ¿«

."B„·k ÁlÙÈ ıÁ" ˜eÒt‰ Y ÌÈvÁ‰«ƒƒ«»≈¿««¿≈
(„Ú)‰Ètk ˙NÈ¯Ù·e ,˙Úc‰ Ì‚t ‡e‰L ˙È¯a‰ Ì‚t È„È ÏÚ ,'˙Úc‰ ÔÓ ‡l‡ È�Ú ÔÈ‡' Èkƒ≈»ƒ∆»ƒ««««¿≈¿««¿ƒ∆¿««««ƒ¿ƒ««∆»

.˙Ú„Â ‰ÓÎÁ ÔÈa˜ ‰¯NÚ‰ Ïk BÏ Ôzzƒ≈»»¬»»«ƒ»¿»»««
(‰Ú)˙È¯a‰ Ì‚t È„È ÏÚ ‰Ê Ì‚Â ,‰ÈÁÓe ÔBÊÓ BÏ ÔÈ‡ ˙eiÓL‚a ÌbL ÏkÏ ·‡z‰ ‡e‰ ÔBÈ·‡∆¿«»≈«…∆«¿«¿ƒ≈»ƒ¿»¿«∆«¿≈¿««¿ƒ

ÏL ‰˜„v‰ ˙�È˙�e ,"ÌÁÏ ¯kk „Ú ‰�BÊ ‰M‡ „Úa Èk" ˜eÒt‰ ÏÚ Ï"Ê ÂÈ¯·„a ‡·enk«»ƒ¿»»«««»ƒ¿«ƒ»»«ƒ«∆∆¿ƒ««¿»»∆
ÏÈÁ ˙L‡‰.‰ÊÏ Ôewz‰ ‡e‰ »≈∆«ƒ«ƒ»∆

(ÂÚ)ÌL ÏÚ ‰˜„v‰ ˙‡ Y ‰�È˙'� ,LB„w‰ B¯·˜ ÏÚ Y ‰ÁÈË'L" ˙B·z ÈL‡¯ 'Ì'È'�'L»ƒ»≈≈¿ƒ»«ƒ¿«»¿ƒ»∆«¿»»«≈
,¯Á‡ ¯·„a L¯ÙÏ LÈ „BÚÂ .‰Êa ÌÈLe·Ï ÂÈ·¯˜Óe B˙Èa ÈL�‡ ÏkL "ÌÈ¯BÓÊ'Ó 'È ,Ôzz Ô˙'�»…ƒ≈ƒ¿ƒ∆»«¿≈≈¿…»»¿ƒ»∆¿≈¿»≈¿»»«≈
‰¯NÚÂ ‰˜„ˆ ‰l‡‰ ÌÈ�M‰a ÌÈLe·Ï B˙Èa ÏkL e�È‰ Y "ÌÈ�L ‡l‡ ÌÈ�L È¯˜z Ï‡" Èkƒ«ƒ¿≈»ƒ∆»¿«ƒ«¿∆»≈¿ƒ¿«»ƒ»≈∆¿»»«¬»»
‰Ú·MÓ) ‰NÚn‰a ÌÈ‡·en‰ ÌÈ‡¯Bp‰ ÂÈ„iÓ ˙BÁk È�L „‚�k ÌÈ�eÎÓ Ì‰L ,‰�È‚� È�ÈÓƒ≈¿ƒ»∆≈¿À»ƒ¿∆∆¿≈…ƒ»»«»ƒ«»ƒ¿««¬∆ƒƒ¿»
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הלכֹות הלכֹות ּבלּקּוטי וכּמּובא הקּדמֹות ׁשאר ּבצרּוף למׂשּכיל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָזה
ּׁשּלא ׁשּמה מאליו, יבין והמעּין ׁשם. עּין ד' הלכה הּבקר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהׁשּכמת
ּבדרְך אם ּכי הּקדֹוׁשים) ּבדבריו מקֹומֹות ּבׁשאר (וכן ׁשם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיזּכירּנּו
ּדבר, הסּתר אלקים ּוכבֹוד ׁשלֹום ּדרכי מּפני הּוא צּדיק, ּבׁשם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹּכלל
מׁשה ּבחינת ּבֹו יׁש הּדֹור צּדיק ּכל ּכי אמת, זה ׁשּגם אמנם ּכי ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוגם
על "ה"עלית הּוא העּקר ּבוּדאי אבל ז"ל, ּבדבריו ּכּמּובא ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָמׁשיח
מּפיו ּפעמים ּכּמה ּכּנׁשמע ּבעצמֹו, מׁשיח מׁשה ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻּכּלנה",
"קמּו ּכי הּזה, הּׁשבח ּבדברי מבאר זאת ּגם וכאׁשר ּבפרּוׁש. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּקדֹוׁש
ּב'ן ה'ירץ נ'פּתלי וגם ה'ירץ, נ'פּתלי ּב'ן ּתבֹות ראׁשי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּב'נ'י'ה'"

עלית(ÊÚ)י'הּודא ואּת חיל עׂשּו ּבנֹות "רּבֹות ויאמרּו, "ויאּׁשרּוה", ; ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹ
ּכּלנה" –(ÁÚ)על האּלה ּתבֹות הּׁשלׁש ּבחׁשּבֹון ּתבא אם ּגם ּכן ועל , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

הם ׁשּגם ונראה נּביט ּכּלנה" על "נּון,"עלית ּבמּלּואֹו ׁשמֹו ּבמסּפר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
.(721) והּכֹולל האֹותּיֹות עם נּון" מם, ְִִֵֵֵַָחית,

כב
נבעּגם "נחל ּבמנין והּתבֹות האֹותּיֹות עם ׁשם הּמּובא ה'" "יראת ַ ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

הּיראה אֹוצר הּוא הּוא ּכי והּתבֹות, האֹותּיֹות עם חכמה" ְְְְִִִִֵַַַָָָָמקֹור
(647)(ËÚ)ּבמסּפר הא" אלף, ריׁש, "יּוד, ּבמּלּואֹו יראה ּגם ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָועל

.(647) והּתבֹות האֹותּיֹות עם חכמה" מקֹור נבע ְְְִִֵֵַַַַָָָֹ"נחל

Ì˙e¯aÁ˙‰Â Ì˙e„Á‡˙‰ È„È ÏÚ ‡ÏÈnÓ ÌÈ¯¯BÚ˙� ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ�M‰Â ,ÌL ÔiÚ (Ò¯ÈÏËÚa∆¿ƒ¿«≈»¿«¿«ƒ»¬≈ƒƒ¿¿ƒƒ≈»«¿≈ƒ¿«¬»¿ƒ¿«¿»
‰‡¯p‰ Ìb ‰t ·zÎÏ Èz¯Ó‡ ‡Á¯B‡ ·b‡Â .(‡"È ˙B‡a Ï"p‰ ÌÈÚÏBz ˙BÎÏ‰a ÔiÚÂ) Ì‰nÚƒ»∆¿«≈¿ƒ¿»ƒ««¿¿««¿»»«¿ƒƒ¿……««ƒ¿∆
Ï‡' ˙�ÈÁa ‰Ê Èk ,¯NÚ ¯NÚÓ ÌÈÏeÏkL ÂÈ„ÈaL ˙BÁk ‰Úa¯‡‰ ÔÈ�Úa ÈzÚc ˙ei�Ú ÈÙÏ¿ƒ¬ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«»«¿»»…∆¿»»∆¿ƒ≈∆∆∆∆ƒ∆¿ƒ««

.˙Ó‡ È¯ÙÒ ¯‡L·e Ï"Ê ÂÈ¯·„a ÌÈÓÚt ‰nk ‡·en‰ 'EÈ„eÈ ‡l‡ Y EÈ„È È¯˜zƒ¿≈»∆∆»∆«»«»¿»ƒƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿≈¡∆
(ÊÚ)Ô˙� ,ËÒÈÂÂ ¯ÈÓ ÔÈÙ ÔÚÒÈÂÂ BÓˆÚa Ï"Ê e�a¯ Ì‰ÈÏÚ „ÈÚ‰L ,LB„w‰ B¯Ó‡Ó Ú„BpÎÂ¿«»«¬»«»∆≈ƒ¬≈∆«≈«¿«¿ƒ∆ƒƒ≈¿»»

.ÏÚÒÈa‡ ÈÏzÙ�«¿»ƒ«ƒ∆
(ÁÚ).‰ÓÎÁ‰ ¯B‡ ÏÚ Ên¯Ó Èk ˙Ó‡ È¯ÙÒa Ô·eÓ ,‰f‰ Á·M‰ ¯·„a ÌÚt Ïk ‡·en‰ dÏÚa«¿»«»»««ƒ¿««∆««∆»¿ƒ¿≈¡∆ƒ¿«≈««»¿»
(ËÚ)˙ei�Ú ÈÙÏ ‰‡¯�Â) .(„"� ˙B‡a ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜˙n‰ ˙ÏÚÓ ¯etÒa Ô"¯‰BÓ ÈiÁa ‡·enk«»¿«≈¬«¿ƒ«¬««ƒ¿»¿ƒ≈»¿¿ƒ¿∆¿ƒ¬ƒ
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הּמעׂשּיֹותולכן – מעׂשיה" בּׁשערים ויהללּוה ידיה מּפרי לּה "ּתנּו ְ ָ ֵ ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ִֵֶׁשּסּפר.

כג
הּכֹולל.ּובכל עם "נחמן" ּכמסּפר ּתבֹות, קמ"ט הּזה הּׁשבח ְ ָ ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ

כד
ּבׁשניוכל ׁשמֹו ּבמסּפר "ׁשּבת" ּכן ועל ּכּנ"ל, ׁשּבת לקדּׁשת ׁשּיְך זה ְ ָ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֻ

(702) ׂשמחה" ּבן "נחמן – הּכֹולל, עם "נחמן" (אמרּפנים . ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
.(703) ׂשמחה) ּב"ר נחמן ּבמסּפר הּכֹולל עם ׁשּבת ּכן ועל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּמעּתיק

קדׁש"וזה ׁשּבתֹון ׁשּבת הּׁשביעי "יֹום ּגם ל"א)אׁשר עם(ׁשמֹות ְ ֶ ְְֲִִִֶֶַַַַַָֹ
ּפנים: ּבחמּׁשה ׁשמֹו ּבמסּפר (2342) והּתבֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָהאֹותּיֹות
"נּון פיגא" ּבן "נחמן – ּתבֹות הּׁשלׁש עם ׂשמחה" ּבן "נחמן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ"נחמן"
עם ׁשּבת ּגם ּכן ועל חכמה". מקֹור נבע "נחל נּון", מם ְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹחית

.(765) ׂשמחה ּבן נחמן רּבי ּבמסּפר ְְְְִִִִֶַַַָָָהאֹותּיֹות

כה
ּבסֹודּגם ּבאּו וכּלם מּׁשּבת, נמׁשְך קדּׁשתם אׁשר ה' מֹועדי ּכל ַ ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָֻֻ

ּכן: ועל אמת ּבספרי ּכּנֹודע ְְְֱִִֵֵֶַַַָָהּבינה

(148)ּבמסּפ"ּפסח" "נחמן" .ר ֶ ַ ְְְִַַָ

(553)"חג ׂשמחה" ּבן "נחמן ּבמסּפר הּכֹולל עם .הּמּצֹות" ַ ְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

מקֹור"חג נבע נחל – "נחמן", ּבמסּפר, הּכֹולל עם הּׁשבעֹות" ַ ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹֻ
(795) האֹותּיֹות עם .חכמה ְִִָָָ

‡p˙Ï ÔÓÁ� ·¯ ¯Ó‡ (‰ËBÒ ˙ÎqÓ ÛBÒa) Ï"Ê e�ÈÓÎÁ È¯·„a ‡˙È‡c ‰Ó ˙�ÈÁa ‰fL ÈzÚc«¿ƒ∆∆¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ¿≈¬»≈«¿«∆∆»»«««¿»¿«»
.ÌL ÔiÚ Â‡Â ˙B‡ '· ‰¯e„‰Óa ÏÈÚÏ ‡·enÎÂ ,‡�‡ ‡kÈ‡c ‡ËÁ ˙‡¯È È�˙È˙ ‡Ï»ƒ¿≈ƒ¿«≈¿¿ƒ»¬»¿«»¿≈¿«¬»»«≈»
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כ"ג)"ׁשּבתֹון (וּיקרא ּתרּועה" ּבמסּפרזכרֹון ּתבֹות הּׁשלׁש עם ַ ָ ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
הם: הלא ּפנים ּבארּבעה (1725) ְְְֲִֵַָָָֹׁשמֹו

נּון""נחמן" מם, חית, "נּון, – ַ ְ ָ ֵֵ

האֹותּיֹות."נחמן עם פיגא" ּבן "נחמן – האֹותּיֹות עם ׂשמחה" ּבן ַ ְ ָ ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

"ראׁשּובדברי ּגם ּכן על ּכי הּׁשנה, ראׁש ּבׁשם יּקרא ז"ל חכמינּו ְ ִ ְ ֵ ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹ
ואחד פיגא" ּבן "נחמן ׂשמחה" ּבן "נחמן ּבמסּפר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשנה"

(861) והּכֹולל והּתבֹות האֹותּיֹות עם .מהם ְְִִֵֵֵֶַַָ

ולׁשקלּכי ולׁשּפט לדּון ּבֹו ונתּגּלה ׁשּנתעּלה הּמלכּות ּבנין ּכל ּגם ִ ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹ
מרּמז זה על (אׁשר לחּיים אם למות אם ּבמאזנים, אחד ּכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאת

הּזה) החדׁש ׁשל מאזנים הּמּזל ּכּידּועּגם עּלאה, ּבינה ידי על הּכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
מאּתה, הּכל והּמׁשּפט הּמלכּות ותּקּון ׁשרׁש ׁשּכל חן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹליֹודעי
"מאזני "נחמן". ּבמסּפר "מאזנים" ּגם ּכן ועל מּזה. לעיל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹוכּמּובא
האֹותּיֹות עם פיגא" ּבן "נחמן ּבמסּפר ּתבֹות הּׁשּתי עם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצדק"

.(304)

ּבינהוזה ּבסֹוד זה (וגם ּבֹו לׁשמע ׁשּמצוה ׁשֹופר" "קֹול ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹ
והּכֹוללּכּידּוע) הּמּלּוי אֹותּיֹות עם נּון" מם, חית, "נּון, ּבמסּפר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָ

.(722)

עליכם""יֹום לכּפר הּוא כ"ג)ּכּפרים ּתבֹות(וּיקרא החמּׁשה עם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
.(923) חכמה" מקֹור נבע "נחל – פיגא", ּבן "נחמן ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבמסּפר

ריׁש,וזה ּפא, ּכף, מם, ואו, "יּוד, ּכזה, ּבמּלּואֹו ּכּפרים יֹום ּגם אׁשר ְ ֶ ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
הּכֹולל עם הּזה לּמסּפר מכּון הּמּלּוי אֹותּיֹות עם מם" ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻיּוד,

(924).
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ּבארּבעה"חג ׁשמֹו ּבמנין הּכֹולל עם עצרת" ׁשמיני ויֹום הּסּכֹות ַ ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
(1740) הם:ּפעמים הלא , ְֲִֵָֹ

"נחמן"נחמן"... – האֹותּיֹות. עם פיגא" ּבן "נחמן – האֹותּיֹות, עם ַ ְ ָ ְְִִִִֵֶַַָָָָָ
עם נּון" מם, חית, "נּון, – האֹותּיֹות, עם ׂשמחה ְִִִִֵֵֶָָּבן

ִָהאֹותּיֹות.

נבעּגם "נחל ּבמסּפר ּתיו" וו, ּכף, "סמְך, ּכזה: ּבמּלּואֹו סּכֹות ּתבת ַ ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
(648) והּכֹולל והּתבֹות האֹותּיֹות עם חכמה" ּבכללמקֹור וכּלם . ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻ

ה'" "מעדי ּבׁשם ּתבֹות(Ù)נקראים הּׁשּתי עם זאת ּגם ּכן על ּכי , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹ
.(152) האֹותּיֹות עם "נחמן" ְְְִִִַַָָּבמסּפר

:˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒ

ּפעמיםועל "ׁשלׁש ּבפסּוק הּנאמר ה'" האדֹון ּפני אל זכּורָך "ּכל ּכן ְ ַ ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
עם ׂשמחה ּבן נחמן ּבמסּפר אּלּו ּתבֹות ׁשׁש וכּו' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבּׁשנה"

והּתבֹות) (566).האֹותּיֹות ְִֵַָ

כו
ּבינה.ואף ּבכלל להיֹות ה' מֹועדי על ונּתֹוספּו ּבאּו ּופּורים חנּכה ְ ַ ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֻ

ּבמסּפר הא" ּכף ואו, נּון, "חית, ּכזה: ּבמּלּואֹו חנּכה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻולכן
(643) האֹותּיֹות עם חכמה" מקֹור נבע ."נחל ְְִִֵַַַָָָֹ

והּכֹוללּפּורים הּתבֹות עם מם" יּוד, ריׁש, ואו, "ּפא, ּכזה: ּבמּלּואֹו ִ ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
(710) נּון" מם, חית, "נּון, .ּבמסּפר ְְִֵֵַ

סימןורּבנּו ּתנינא מֹוהר"ן ּבלּקּוטי הּמּובא הּמאמר את ּבאמרֹו ז"ל ְ ַ ֵ ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּיׁש ּומאׁשר הֹודאה" ימי הם חנּכה "ימי ואמר ּפתח ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻב'
– מקרא ּבדברי ּכמֹו הּקדֹוׁש מּפיו יצאּו אׁשר ּבדבריו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָלדקּדק

(Ù).Ï"p‰ ‰L¯t‰ ÛBÒaL "‰LÓ ¯a„ÈÂ" ˙L¯Ùa ·È˙k ¯ÒÁ "È„ÚÓ"…¬≈»≈¿ƒ¿»»««¿«≈…∆∆¿«»»»««
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חנּכה" "ימי ּכי וראיתי ּומצאתי זאת את ּגם וחׁשבּתי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּדקּדקּתי
(149) הּכֹולל עם "נחמן" .ּבמסּפר ְְְִִֵַַַָ

ּבדבריווזה ּכמבאר חנּכה קדּׁשת נמׁשְך ׁשּמּזה נא" "סלח ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻ
זה ּגם יעלה ּכן על ּכי ז', סימן ּתנינא מֹוהר"ן ּבלּקּוטי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָז"ל

(149) הּכֹולל עם "נחמן" .ּבמנין ְְְִִֵַַַָ

כז
ּכּמּובאּגם הּבינה למּדת ׁשּיכּות ּבּה ויׁש לתׁשּובה מסּגל ּתהּלים ַ ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ

ּתנ מֹוהר"ן ט"ז)ּבלּקּוטי ּבאֹות לעיל ּגם (ועּין ע"ג סימן ויׁשינא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
מזמֹורים הּׁשני (ּכי מזמֹורים קמ"ט ּבֹו נמצא ּכן על ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָלרּמז
ּבסֹופֹו) ט: ּדף ּברכֹות ּבמּס כת ּכמבאר ּכאחת נחׁשבים ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהראׁשֹונים

.(149) הּכֹולל עם "נחמן" ְְְִִֵַַַָּכמסּפר

כח
ּבמניןּגם זה ּגם ּכן על ּכי ׁשּלמעלה" "ירּוׁשלים ּבסֹוד היא ּבינה ַ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"נחל פיגא", ּבן "נחמן "נחמן", הם: הלא ּפנים ּבׁשלׁשה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשמֹו
(1071) חכמה" מקֹור .נבע ְְֵַָָֹ

כט
אלקיםּבינה: ּבסֹוד עם(Ù‡)היא פיגא" ּבן "נחמן ּכן על ּכי ִ ָ ְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹ

עם מם", יּוד, הי, למד, "אלף, ּבמסּפר והּכֹולל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאֹותּיֹות
.(305) אֹותּיֹות ִֵֶָהחמׁש

(‡Ù)ÔiÚÂ ,˙Ó‡ È¯ÙÒ ¯‡MÓ Ìb ‰l‡‰ ÌÈ¯·ck ÌL È˙‡·‰M ‰Ó ‰Óc˜‰a ÏÈÚÏ ÔiÚ«≈¿≈««¿»»«∆≈≈ƒ»«¿»ƒ»≈∆«ƒ¿»ƒ¿≈¡∆¿«≈
,ÁÈLÓe ,ÌÈ˜Ècˆ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌLa e‡¯˜� ‰LÏML ‰"Ú Û„ ‡¯˙a ‡·a ˙ÎqÓa¿«∆∆»»«¿»«∆¿…»ƒ¿¿¿≈«»»«ƒƒ»ƒ«
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ל
ּבדבריּבינה: עליה נאמר אׁשר יתּברְך, ּכבֹודֹו ּכּסא ּבסֹוד היא ִ ָ ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

א)החֹוזה ּגם(יחזקאל יעלה ּכן ועל ּכּס א" ּדמּות סּפיר "אבן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
והּכֹולל האֹותּיֹות עם פיגא" ּבן "נחמן ּפנים ּבׁשני ׁשמֹו ּבמסּפר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזה

.(934) חכמה" מקֹור נבע "נחל –ְְֵַַַָָֹ

מׁשה,ּכי ּדא ּומׁשיח ׁשּיהיה, הּוא ּׁשהיה מה עליו נאמר אׁשר הּוא ִ ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּתׁשיר אׁשר הּנֹוראה ּבהּכּס א ּולהתאחד לאחז זכה את(Ù·)אׁשר ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכפּול, ּפׁשּוט, נימין, ּוׁשנים ׁשבעים על אלקּותֹו הּׂשגת נעימּות ְְְֱִִִִִִִַַַַָָָֹׁשיר
לעּנג ּוׁשנים, ׁשבעים ׁשעֹולה ּבאחֹורים "הויה" ׁשהּוא רבּוע, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשלּוׁש,
"נחמן" הּקדֹוׁש ׁשמֹו מסּפר ולכן לזה, יזּכּו אׁשר ּכל את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלנצח
יוד וו, הה יוד הא, יוד, "יוד, ּכזה: ּבאחֹורים "הויה" מּלּוי ְְֲִִִֶַַָָּכמסּפר

.(148) ּכֹוללים הארּבעה עם הא" וו ְְִִַָָָהה

ּבמסּפרוזה ּתבֹות הארּבע עם ׁשּיהיה" הּוא ּׁשהיה "מה ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
(711) הּכֹולל עם נּון" מם, חית, "נּון, ּבמּלּואֹו .ׁשמֹו ְְִִֵֵֵַ

ׁשמֹווזה ּבמסּפר אֹותּיֹות הּׁשבע עם מׁשיח" "מׁשה ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹ
עם "נחמן" ׁשמֹו ּבמסּפר ּדוד" "צמח ּגם אׁשר וזה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָּבמּלּואֹו.

(710) .האֹותּיֹות ִָ

ּבמסּפרּגם אנׁש" "ּבר ּבׁשם ז' ּבדנּיאל צדק הּגֹואל ּׁשּיכּנה מה ַ ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
(553) ׂשמחה" ּבן קּפיטל"נחמן ּבדנּיאל ׁשם ּׁשּיכּנה מה ּגם . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

.ÌL ÔiÚ ,ÌÈÏLe¯ÈÂƒ»«ƒ«≈»
(·Ù)eÚ˜z ‰¯Bz‰·e) '‡ ÔÓÈÒ ‡�È�z Ô"¯‰BÓ ÈËewÏa ‰ÏLÓÓ eÚ˜z ‰¯Bz‰a ·ËÈ‰ ÔiÚ«≈≈≈¿«»ƒ¿∆¿»»¿ƒ≈¬«ƒ¿»»ƒ»¿«»ƒ¿

ÈiÁa ˙BËÓL‰·e ,eÙÏÁpL ‰ÁÙL Ô·e CÏÓ Ôa ÏL ‰NÚn‰ ÛBÒ·e ('Á ÔÓÈÒa ‰ÁÎBz»»¿ƒ»¿««¬∆∆∆∆∆∆ƒ¿»∆∆∆¿««¿»¿«≈
c ˙ei�Ú ÈÙÏ Èk ,'eÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‰È‰È ‰fL ‰f‰ ¯ÈM‰ ÔÈ�ÚÓ Ô"¯‰BÓÏk ÌÈÎiL ÈzÚ ¬«≈ƒ¿««ƒ«∆∆∆ƒ¿∆»»«»¿ƒ¿ƒ¬ƒ«¿ƒ«»ƒ»

‡·enL ˙Ó‡ È¯ÙÒ ¯‡La Ì‚Â ,Ï"Ê e�a¯ È¯ÙÒa ˙ˆ˜ È˜·Ï Ô·enÎÂ .‰ÊÏ ‰Ê ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆∆»∆¿«»¿»ƒ¿»¿ƒ¿≈«≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈¡∆∆»
.‰f‰ ¯ÈM‰ ÔÈ�ÚÓ Ì‰a»∆≈ƒ¿««ƒ«∆
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ּבמסּפר נּון" ּבית, "אלף, ּבמּלּואֹו אבן ּגם ּכן על ּכי אבן, ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָב'
.(629) חכמה" מקֹור נבע ְְֵַַַָָֹ"נחל

לא
ז"ל)ּגם האר"י (לדעת צדק הּגֹואל אֹודֹות על ּׁשּכתּוב ּבפרׁשתמה ַ ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

האֹותּיֹות עם לָך" יקים ּכמני מאחיָך מּקרּבָך "נביא ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֹׁשֹופטים
עם מהם ואחד פיגא" ּבן "נחמן ׂשמחה" ּבן "נחמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמסּפר

.(858) והּכֹולל ְִֵַָהאֹותּיֹות

מּקדם,ּגם ׁשם הּכתּובים ּכמֹוָך" אחיהם "מּקרב ּתבֹות הּׁשלׁשה ַ ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
הּנ"ל) ז"ל האר"י (לדעת נמרץ ּבקּצּור יתּבאר ׁשּמּקרבאׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

עם מסּפרם יעלה ּכן על ּכי ּכמֹוָך, ׁשּיהיה אחד יעמד ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחיהם
.(495) נחמן" "מׁשה, הּקדֹוׁשים ׁשמֹותיהם ּבמסּפר ּתבֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּׁשלׁש

לב
ּוליׂשראלועּין ליעקב יאמר "ּכעת הּפסּוק על ירּוׁשלמי ּבּתרּגּום ְ ַ ֵ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

והעֹולם האחרֹון הּתכלית מרּמז הּפסּוק ׁשּבזה אל" ּפעל ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻמה
ּבזה הּתרּגּום ׁשם יתרּגם ּכן ועל ּכּידּוע, יׂשראל נׁשמֹות ׁשּיזּכּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּבא

ה') מאת ּכמֹו הּקדׁש (ּבלׁשֹון ד'ה' ו'נ'ח'מ'ן – למּתנייאהּלׁשֹון עתיד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
יעקב ּדבית ּׁשּכתב(Ù‚)עליכֹון מה ואתחּנן ּפרׁשת ּבּׁשל"ה עּין ּגם . ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּברּבים לֹו אחּלק "לכן ּפסּוק על ויטאל חּיים הרב מֹורנּו ּבׁשם ְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָׁשם
ׁשלל" יחּלק עצּומים מׁשה(Ù„)ואת נׁשמֹות על נאמר הּזה ׁשהּפסּוק , ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

א יקּבל אׁשר מהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּואמׁשיח ׁשּלֹו הּבא העֹולם חלק ת ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ידֹו. על יקּבלּו הּצּדיקים ּוׁשאר ְְְִִַַַַַָָָמּמׁש

(‚Ù).ÌÈ¯Ù‡ Ce¯a '¯Ó ÈzÚÓL ‰f‰ Ìeb¯z‰Ó ÊÓ¯‰»∆∆≈««¿«∆»«¿ƒ≈»∆¿«ƒ
(„Ù)ÌL ¯‡·nL ‰‡¯˙Â ËÈa˙Â ‚"� ‰ÈÚLÈa ‡e‰L ‰f‰ ‡¯˜n‰Ï CiM‰ ÔÈ�Ú‰a ÔiÚ Ìb««≈¿»ƒ¿»««»¿«ƒ¿»«∆∆ƒ«¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆∆¿…»»

.LB„w‰ BÓL ÏÚ ÌÈ¯·BÚL ˙B�BÈÊa‰Â ˙˜ÏÁn‰ ÌˆÚ Ïk Y ,·ËÈ‰ ¯‡a«≈≈≈»…∆««¬…∆¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿«»
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לג
ׁשהיאוכל הּבינה מּדת הּׁשלמּות ּבתכלית ׁשהּׂשיג מחמת הּוא זה ְ ָ ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּתּקּון עֹולם ׁשּכל אמת, ּבספרי וכּמּובן ּכּידּוע, הּבא ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהעֹולם
ּבסֹוד עּלאה, אּמא מּבינה הּוא לנצח הּנׁשמֹות וענג הּמתים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּותחּית
"נ'ח'מ'ן'", אֹותּיֹות ּבזה ויׁש – ּתנ'ח'מ'נ'ּו'" אּמֹו אׁשר "ּכאיׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהּכתּוב
והּוא האּלה, הּדברים ּכל יסֹובבּו עליו אׁשר הּנעלם האֹור הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכי
לגנז טֹוב ּכי ט'ֹו'ב", ּכי ה'א'ֹו'ר את אלקים "וּירא עליו נאמר ְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹאׁשר

ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ג)ּכמֹו רּבה .(ּבראׁשית ְְְֲִֵֵֶַַָָָ

לד
נבעוזה "נחל ּבמסּפר ריׁש" ואו, "אלף, ּכזה ּבמלאֹו "אֹור" ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(634) והּכֹולל הּתבֹות עם חכמה" .מקֹור ְְְִֵֵַַָָ

הּׁשלׁשוזה עם ּבי"ת ואו, טית, ּכזה: ּבמּלּואֹו "טֹוב" – ּגם אׁשר ְ ֶ ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
(847) פיגא" ּבן "נחמן – ׂשמחה" ּבן "נחמן ּבמסּפר .ּתבֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

"ּגן"וזה – "נהר" – "עדן" – ּגם והּתבֹות(Ù‰)אׁשר האֹותּיֹות עם ְ ֶ ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
פיגא" ּבן "נחמן – הּכֹולל עם "נחמן" ּפנים ּבׁשני ׁשמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבמסּפר

.(443)

הּבא"וזה "עלם – ּגם (148).(ÂÙ)אׁשר "נחמן" ּבמסּפר ְ ֶ ְְְֲִֶַַַַָָָֹ

(‰Ù)Ô·enk) ˙e˜Ï‡ ˙‚O‰ ‚�ÚÓ ‰È‰È Ì‚epÚ ÏÎÂ ,LB„w‰ ¯‰fa ‡·enk '‚'�'Ú Ì�ÓÈqL∆ƒ»»…∆«»«…««»¿»ƒ»ƒ¿∆≈…∆«»«¡…«»
È"M‰ ˙ÏÁ� ÌbL ÌL Ô·enL ,Ï"˜ ÔÓÈÒa ‡�È�z ÈËewÏa ÔiÚÂ .B„È ÏÚ e‚ÈOiL (˙Ó‡ È¯ÙÒa¿ƒ¿≈¡∆∆«ƒ«»¿«≈¿ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»∆»»∆««¬«««

.‰l‡k ˙e˜Ï‡ ˙B‚O‰ ÏÚ ÔÈÊn¯Ó ˙BÓÏBÚ»¿«¿ƒ««»¡…»≈∆
(ÂÙ)B˙ÚÈÒ� ¯etÒa Ô"¯‰BÓ ÈiÁa ‡·enk LB„w‰ BÓL ˙ÓÏÚ‰ ÏÚ Ên¯Ï BÏ LÈ ¯ÒÁ "ÌÏÚ"…»»≈≈¿«≈««¬»«¿«»«»¿«≈¬«¿ƒ¿ƒ»

."ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê" ˙�ÈÁa ‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ÌL ˙ÓÏÚ‰L Â"Î ˙B‡a ÔÓe‡Ï¿∆¿∆«¿»«≈««ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ¿…»
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הּתּקּון"וזה "עלם – ּגם חית,(ÊÙ)אׁשר "נּון, ּבמּלּואֹו ׁשמֹו ּבמסּפר ְ ֶ ְְְְֲִִִֵֶַַַַֹ
.(711) הּכֹולל עם נּון" ִֵֵַמם,

ברּבים"וזה לֹו "אחּלק – ּגם והּתבֹות(ÁÙ)אׁשר האֹותּיֹות עם ְ ֶ ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבן "נחמן – הּכֹולל" עם "נחמן ּפנים: ּבׁשני ׁשמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבמסּפר

(443).פי גא" ֵָ

טּובָך"וזה רב "מה – ּגם ּבמסּפר(ËÙ)אׁשר והּתבֹות האֹותּיֹות עם ְ ֶ ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
.(295) הּכֹולל עם פיגא" ּבן ְִֵֵֶַַָָ"נחמן

ּבענביו"וזה המׁשּמר "יין – ּגם ּפנים:(ˆ)אׁשר ּבׁשני ׁשמֹו ּבמסּפר ְ ֶ ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
עם ח'כמה מ'קֹור נ'בע נ'חל – והּכֹולל האֹותּיֹות עם ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ"נחמן"

.(801) והּכֹולל והּתבֹות ְְִֵֵַַָהאֹותּיֹות

ּבמסּפרוזה והּתבֹות האֹותּיֹות עם ּבימינָך" "נעמֹות – ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ
(711) הּכֹולל עם נּון" מם, חית, "נּון, ּבמּלּואֹו .ׁשמֹו ְְִִֵֵֵַ

האֹותּיֹותוזה עם ׂשמחה" ּבן "נחמן ּבמסּפר נעמֹות – ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ
(566) .והּתבֹות ְֵַ

חית,וזה "נּון, ּבמסּפר. הּתבֹות עם לּצּדיק" זרע "אֹור – ּגם אׁשר ְ ֶ ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֻ
(721) הּמּלּוי אֹותּיֹות עם נּון" .מם, ִִִֵַ

מנּוחֹות"וזה "מי – ּגם עם(ˆ‡)אׁשר ׂשמחה" ּבן "נחמן ּבמסּפר ְ ֶ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
.(554) ֵַהּכֹולל

(553)וזה ׂשמחה" ּבן "נחמן ּבמסּפר מתים" "מחּיה – ּגם .אׁשר ְ ֶ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

(ÊÙ).Ï"pk Ên¯Ï ¯ÒÁ Ô‡k Ì‚Â¿«»»≈¿«≈««
(ÁÙ)ÏÚ Ï‡ËÈÂ ÌÈiÁ '¯ ·¯‰ e�¯Ó ÌLa ÌL È˙‡·‰M ‰Ó ÌÈ�Ùa ·"Ï ˙B‡a ÏÈÚÏ ÔiÚ«≈¿≈¿ƒ¿ƒ«∆≈≈ƒ»¿≈…≈»««ƒƒ««

.'eÎÂ "BÏ ˜lÁ‡ ÔÎÏ" ˜eÒt»»≈¬«∆¿
(ËÙ).Â ˙B‡ 'Ê ÔÓÈÒa ‡�È�z Ô"¯‰BÓ ÈËewÏa ÔiÚ«≈¿ƒ≈¬«ƒ¿»»¿ƒ»
(ˆ)Ên¯Ï ÈzÚc ˙ei�Ú ÈÙÏ ‰‡¯� ˙Ó‡ È¯ÙÒa Ô·en‰ ÈÙÎe .Úe„ik ‡a‰ ÌÏBÚ‰ „BÒ ‰fL∆∆»»«»«»«¿ƒ«»¿ƒ¿≈¡∆ƒ¿∆¿ƒ¬ƒ«¿ƒ¿«≈

.'ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡' ˙�ÈÁa e‰fL Ï"p‰ ¯ÈM‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««ƒ««∆∆¿ƒ«≈¿ƒƒ∆»«««ƒ
(‡ˆ)LB„w‰ ¯‰fa ‡˙È‡Â "È�Ï‰�È ˙BÁe�Ó ÈÓ ÏÚ" ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ CÏn‰ „Âc Lwa Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆ƒ≈»ƒ«∆∆»»«»«≈¿¿«¬≈ƒ¿ƒ»«…««»
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החּיים"וזה "צרֹור – ּגם עם(ˆ·)אׁשר ׂשמחה" ּבן "נחמן ּבמסּפר ְ ֶ ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
.(564) והּכֹולל ְִֵַָהאֹותּיֹות

לה
ארּבעיםוזה ּבן ּכי ׁשנה ארּבעים ּבערְך היּו ׁשנֹותיו ּכל ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

למנין מכּון האנׁשים ׁשּׁשנֹות תּׂשא ּכי ּפרׁשת ּברׁש"י עּין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻלּבינה
ּבניסן ּכׁשּנֹולד זה לפי ונמצא מּתׁשרי הּמתחילין עֹולם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשנֹות
הּנראה ׁשּכפי ז"ל מֹוהרנ"ת ּכתב הּגרסא זאת (ׁשעל תקל"ב ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבׁשנת

האמת) הּוא ּבׁשנתׁשּכְך ּבתׁשרי ימים ּבח"י היה והסּתּלקּותֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
מ'ֹו'ח נחמן ׁשמֹו צרּוף אׁשר וזה ׁשנה. ארּבעים מּמׁש מכּון ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֻתקע"א

ּבינה. מּׁשערי הּנּון מח הּׂשיג הּוא ּכי ֲִִִִִֵַַַָֹנ'ּו'ן

מכּוןוזה הּוא מרֹומים לגבהי ועלּיתֹו הסּתּלקּותֹו יֹום – ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֻ
רּבנּו מׁשה הארת ּביֹום ׁשל(ˆ‚)מּמׁש הּׁשבּוע ּובפרׁשת ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אדר ז' ּבֹו ׁשחל ּביֹום אׁשר וזה הּׁשלֹום. עליו רּבנּו מׁשה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהסּתּלקּות
הּמֹועד ּדחל ׁשני יֹום לעֹולם יחּול הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּפטירת

הסּתּלקּותֹו. יֹום ְְִַֻסּכֹות

.È˙‡c ‡ÓÏÚÏ ‡ÁÈ�Ï ‡i˜Ècˆ ÔÈ�ÈÓÊ ˙BÁe�Ó ÈÓ ÔÈl‡a ,‡"Ú ‡"Ú˜ Ûc ‰Óe¯z ˙L¯t»»«¿»«¿ƒ≈≈¿¿ƒƒ«ƒ«»¿«¿»¿»¿»¿»≈
(·ˆ)¯¯ˆ� B„È ÏÚL ,Áˆ�Ï ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ˙B¯e¯ˆ e�È˙BLÙ� eÈ‰iL ÌÈLw·Ó e�‡ ‰Ê ÏÚL∆«∆»¿«¿ƒ∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿««ƒ»∆«∆«»ƒ¿…

.C¯a˙È Ba ¯M˜˙�Â¿ƒ¿«≈ƒ¿»«
(‚ˆ)tL‡Ï ˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÚÈ·¯‰ ÌBi‰ ÔeÎÓ Ï"Ê È"¯‡‰ ÏL ÔÈÊÈtL‡‰ „BÒ Èt ÏÚ˙ÊÈ «ƒ»À¿ƒƒ∆»¬ƒ«¿À»«»¿ƒƒ∆««À¿À¿ƒ«

‰¯BzÏ B˙iÏÚ Ìb Ôk ÏÚÂ .˙ÈÚÈ·¯‰ ‰¯ÈÙq‰ ‡È‰L Áˆ� B˙cnL ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�a¯ ‰LÓ…∆«≈»»«»∆ƒ»∆«∆ƒ«¿ƒ»»¿ƒƒ¿«≈«¬ƒ»«»
˙B‡‰ ÏÎÂ) ."ÔÓÁ�" ¯tÒÓa "Áˆ�" Ìb Ôk ÏÚÂ .Áˆ� „‚�k ‡e‰L ÈÚÈ·¯ ˙L¯Ùa „ÈÓz ‰È‰»»»ƒ¿»»«¿ƒƒ∆¿∆∆∆«¿«≈«∆«¿ƒ¿««¿»¿»»
,BÓˆÚa Ï"Ê ˙"�¯‰BÓ ÈtÓ ˙‡Ê ÚÓL ‡Ó˙qÓe ,B·kLÓ ˙¯tk È�È¯‰ È·‡Ó ÈzÚÓL ‰f‰«∆»«¿ƒ≈»ƒ¬≈ƒ«»«ƒ¿»ƒ¿»»»«…ƒƒ¬«««¿«¿
.˙ˆ˜ ÔÈ·˙Â ÌL ÔiÚ ‰f‰ ˜ÏÁ‰ ÏL ‰ÁÈ˙t‰ ÏÚ ‡¯e„‰ÓaL '‡ ˙B‡a ÏÈÚÏ ·ËÈ‰ ÔiÚÂ¿«≈≈≈¿≈¿∆¿«¬»««¿ƒ»∆«≈∆«∆«≈»¿»ƒ¿»
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לו
ּבמאמרֹווהּנה לרּמז ּדעּתי ענּיּות לפי נראה הּנה עד המבאר ּבכל ְ ִ ֵ ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

סימן מֹוהר"ן ּבלּקּוטי מנא' לן 'אחוי הּתֹורה ׁשּלאחר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
לכּנֹו ׁשּצריכין ּבׁשםכ"ה, עֹוד לקרֹותֹו ׁשּלא אחר, ׁשם הרע להּיצר ת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

חכמינּו ּׁשאמרּו מה ּפי על ׁשם עּין המדּמה ּכח ּבׁשם רק הרע ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹיצר
ּכנגד ׁשהם חן ליֹודעי וידּוע כּו'. הרע לּיצר לֹו יׁש ׁשמֹות ׁשבעה ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָז"ל
ּכנגד אלקים עׂשה זה לעּמת זה ּכי אחרא, ּדסטרא מּדֹות ְְְְֱֳִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּׁשבע
והּנה אמת. ּבספרי זה ּכל ּכּמּובן ּבהּקדּׁשה הּנמצאים מּדֹות ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשבע
ׁשהּׂשיגּו האּלה מּדֹות הּׁשבע הארת אם ּכי ּבעֹולם היה לא הּנה ִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעד
היה לא ּכן על עלינּו. ּולהאירם להמׁשיכם רֹועים הּׁשבעה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹאֹותם
ׁשמֹות ׁשבעה ּבחינת ׁשהם הרע הּיצר ּכחֹות ׁשבעה אם ּכי זה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכנגד
להאיר והתחיל לעֹולם, ז"ל אדמֹו"ר מּׁשּבא אבל – לֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
ׁשהּׂשיגּה עּלאה, ּבינה ׁשהיא הּׁשמינית הּמּדה עלינּו ְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּולהֹופיע
זה לעּמת זה ּכן על וכּו', אחריו ׁשלמּות ׁשאין הּׁשלמּות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻּבתכלית
ׁשהיא אחרא הּסטרא ׁשל הּׁשמינית הּמּדה ּגם מאד ועצמה ְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹּגברה
ּדבר, מּתֹוְך ּדבר מבין ּבחינת הוא ּדקדּׁשה ּבינה ּכי מדּמה, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבחינת
לדבר ּדבר מדּמה ּבחינת הּוא אחרא ּדסטרא ּבינה זה לעּמת ְְְְְְְֳִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻוזה

והבל. ְְֶֶָָּבׁשוא

לז
ּכיאבל העליֹונה. על ידֹו ּולעֹולם מרּבה, טֹובה מּדה זאת ּכל על ֲ ָ ְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֻ

הּמלחמה ּכבד ׁשּמרב ּפי על להתּכּס ֹות(ˆ„)אף הכרח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻ

(„ˆ)ÈzÁ˜ÏÂ" ˜eÒt ÏÚ Ï"Ê e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡M ‰Ó (‡"È˜ Û„a) ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÎqÓa ÔiÚz Ì‡ƒ¿«≈¿«∆∆«¿∆¿ƒ¿««∆»¿¬»≈««»¿»«¿ƒ
‰ÏÚÈ ‡Ï ‡¯BÓe „BÚ ‡lt˙z ‡Ï ,'eÎÂ "‰nL ‰˙�ÚÂ" ˜eÒt ÏÚÂ ,'eÎÂ "¯ÈÚÓ „Á‡ ÌÎ˙‡∆¿∆∆»≈ƒ¿¿«»¿»¿»»»¿…ƒ¿«≈»…«¬∆
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מהּמסּפר ּכפלים ּבערְך הסּתּלקּות ימי ארכּו וגם מאּתנּו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּולהסּתּלק
הּזאת ההתּכּסּות על הּצֹופים ׁשאמרּו ׁשנים לא(ˆ‰)מ"ה אבל , ְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹ

ּוגבּורתֹו עז ּכי ּבכחֹו אמנם וגם יקצף, לנצח ולא ה' יזנח ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹֹלעֹולם
וכל מּכל מאּתנּו נתעּלם לא קׁשתה, ּכי ׁשּבּבינה) הּגבּורֹות ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹ(מּׁשרׁש
ּגאּלתנּו אׁשר קבּורתֹו מקֹום את איׁש ידע לבל ּומּקדם, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכמאז

ּבֹו ּוכסיל,(ˆÂ)ּתלּויה הּזקן מלְך ׂשיאת לּׁשמים יעלה אם ּגם ולכן . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
אׁשר הּדבר ּכּלה אם עד האיׁש יׁשקט לא ּכי ויּפילֹו, יֹורידֹו ְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹמּׁשם
הּזה האֹות ּכל (את העצּומים מּתחלּואינּו ּולרּפאנּו לגאלנּו ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּדּבר,
מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני מאבי ׁשמעּתי ז"ל, מֹוהרנ"ת מּדברי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהֹוצאתי

מּלין): לאל עֹוד ּכי הראׁשֹונים לדברינּו נׁשּוב ְְִִִִִִֵֵַָָָָָועּתה

ÌÈMMÓ ÌÈ�M‰ ˙‡ ÌÈ�·‡a Ìb¯Ï ‰„Ú‰ Ïk e¯Ó‡È ÌBi‰ ÌbL E˙B‡¯a EL‡¯ ÏÚ „BÚ«…¿ƒ¿¿∆««…¿»»≈»ƒ¿…«¬»ƒ∆«¿«ƒƒƒƒ
ÚÓL ÈzÏ·Ï e�zÈ ÌÏB˜ ˙‡Â Y e˜ac˙È ÌÈ‡¯Bp‰ ÂÈ¯·„·e ,e�ÈÓ‡È ‡Ï B˙l„‚a ¯L‡ ‡Baƒ̄¬∆ƒ¿À»…«¬ƒƒ¿»»«»ƒƒ¿«¿¿∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…«
ÌB˜Ó ÔzÏ ÌBi‰ Ìb ‰ÓÏÚp‰ BzÚc ˙eÓÓB¯Ó) '‰ Èt ÏÚ eÁÏL� Ì‡ Ìb ‰„Ú‰ È�˜Ê Ï‡∆ƒ¿≈»≈»«ƒƒ¿¿«ƒ≈¿«¿«∆¿»»««ƒ≈»
¯L‡ dÈ ÈË·La ‰‡¯�Â ‡� ËÈa� Y ¯B„Â ¯Bc ˙B�L ÔÈ·� ÌÏBÚ ˙BÓÈ ‡� ¯kÊ�Â ,(˙BÚËÏƒ¿¿ƒ¿…»¿»»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈»¬∆
ÏÚ ‰ÏÚ�Â ÏB„b ‰È‰L Ì‰ÈÁ‡ ÛÒBÈ ˙‡ ‰‡�N È�ÈÓ ÏÎa e‡�N Ì‰ Ì‚Â ,ÌÈiÁ e�‡ Ì˙eÎÊaƒ¿»»«ƒ¿«≈»¿¿»ƒ≈ƒ¿»∆≈¬ƒ∆∆»»»¿«¬∆«
e¯Ó‡L BÓk B˙eÎÊa ‰È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ Ì‚Â ,ÌÈÚB¯ ‰Ú·M‰ ÔÈa ·LÁ� ‡e‰ ˜¯ Èk) ÌlkÀ»ƒ«∆¿»≈«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ««»»ƒ¿¿∆»¿
BÓˆÚa e�a¯ ‰LÓ ÏL B¯B„a ‰‡¯�Â ‡� ‰ÙÈ˜L� ,("Ò�iÂ ‰‡¯ Ìi‰" ˜eÒt ÏÚ Ï"Ê e�ÈÓÎÁ¬»≈««»«»»»«»…«¿ƒ»»¿ƒ¿∆¿∆…∆«≈¿«¿
ÈL‡¯ ÌÈMÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó Èk ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz·e ·˙ÎaL ‰¯Bza ¯‡·Ó Ba ÌÈ¯a„Ó e�‡L∆»¿«¿ƒ¿…»«»∆ƒ¿»«»∆¿«∆ƒ»«ƒ«¬ƒƒ»≈
Á¯˜ ˙L¯Ùa ·ËÈ‰ ÔiÚ) Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk Ì‚Â Y ÌM‰ ÈL�‡ ‰„Ú‰ È‡ÈN� ˙B‡¯„‰�Ò«¿∆¿»¿ƒ≈»≈»«¿≈«≈¿«»¬«¿≈ƒ¿»≈«≈≈≈¿»»«…«
‰t ¯L‡ ,ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ e�a¯ ‰LÓ ÏÚ e�BliÂ e·¯ „Á‡k Ìlk (dÙBÒ „Ú dL‡¯Ó≈…»«»À»¿∆»»«ƒ«…∆«≈«»∆»«¿ƒƒ¬∆∆
‡¯Bn‰Â ‰˜ÊÁ‰ „i‰Â ÌÈ˙ÙBn‰Â ˙B˙B‡‰ Ïk ¯Á‡Â ,ËÈaÈ '‰ ˙�eÓ˙e ,'‰a ¯a„È ‰t Ï‡∆∆¿«≈«¿««ƒ¿««»»¿«¿ƒ¿«»«¬»»¿«»
,‰ÎÎÈ‡ ,‰ÎÎÈ‡ Y ,ÌÈiÓLb‰Â ÌÈi�Ùeb‰ Ì‰È�ÈÚÏ Ï‡¯NÈ Ïk È�ÈÚÏ ‰LÓ ‰NÚ ¯L‡ ÏB„b‰«»¬∆»»…∆¿≈≈»ƒ¿»≈¿≈≈∆«»ƒƒ¿««¿ƒƒ≈»»≈»»
LÈ‡ ˙L‡a B˙B‡ e„LÁÂ e¯Ó‡M ‰Ó ÂÈÏÚ e¯Ó‡L „Ú ˙‡Êk ‰ÓÏÚ‰Â ‰˙Ò‰ Ì‰ÈÏÚ ‰¯·b»¿»¬≈∆¬»»¿«¿»»»…«∆»¿»»«∆»¿¿»¿¿≈∆ƒ

.Ï"Ê e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk¿∆»¿¬»≈«
(‰ˆ)˜eÒt ÏÚ ,(BÙBÒa) Ï‡i�c ¯ÙÒa È"L¯·e ,L„Á‰ ˙L¯Ùa ¯Èlw‰ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ËÈÙa ÔiÚ«≈¿«ƒ«ƒ∆¿»»««ƒ¿»»««…∆¿«ƒ¿≈∆»ƒ≈¿«»

.'eÎÂ ‰kÁÓ‰ È¯L‡«¿≈«¿«∆¿
(Âˆ)ÈÏÏk‰ Ôewz ˙Óc˜‰a Ìb ˙‡Ê ‡·eÓe ,Á"a‰ ˙B‰b‰a „"È Û„a ‰ËBÒ ˙ÎqÓa ÔiÚ«≈¿«∆∆»¿«¿«»««»…«¿«¿»«ƒ«¿»ƒ

.BÙBÒa ·"Ú Ê"Î Û„·e ,·"È ‰¯eL :Â"Î Ûc ˙ÈL‡¯a ¯‰Ê·e) ÌL ÔiÚ«≈»¿…«¿≈ƒ«»¿«¿
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לח
וכּו'ּכפי מּקרּבָך" "נביא הּפסּוק על הּטּורים ּבבעל המבאר ְ ִ ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹ

ׁשם) עּין לעיל ּבנּון,(ׁשהבאתי מתחיל ּׁשהּפסּוק ׁשּמה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבספרי הּמּובא ּוכפי ּבינה" ׁשערי "נּון ׁשּיּׂשיג מרּמז ּבנּון, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּומסּים
ּכמֹותם, וסּיּומם ׁשהתחלתם להּפסּוקים ׁשּיכים ׁשהּׁשמֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאמת
ּבנּון: ּומסּים ּבנּון מתחיל הּקדֹוׁש ׁשמֹו ּגם ּכן ׁשעל מבאר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנראה

לט
ידיּומחמת על הּוא הרב ׁשל הּתּקּונים ּכל ׁשלמּות עּקר ׁשּגם ֵ ֲ ַ ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ו' ּבסימן יהֹוׁשע את קרא ּבהּתֹורה ּכּמּובן ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻהּתלמיד
הּיֹוׁשב והאדם אלף ּתמּונת ׁשל הּס ֹוד ּבענין א', חלק מֹוהר"ן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּקּוטי
עמלק, מלחמת ּבענין ׁשם ּׁשּמּובא מה היטב ׁשם ועּין הּכּסא. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
אבל ּבעצמֹו, מׁשה ידי על נעׂשית עּקרּה היא ׁשּגם ּפי על ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאף
עּין יהֹוׁשע ּבחינת ׁשהּוא ּבהּתלמיד רק הּמלחמה ּתלּויה ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֻּבאתּגליא
ז"ל, מֹוהרנ"ת היה הּקדֹוׁשים ּתלמידיו ּכל ׁשל ׁשהעּקר וידּוע ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשם.
ואחֹור ּפנים הּמלחמה עליו היתה ּבאתּגליא ּכי ּבחּוׁש נראה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָולכן
מיני ּובכל מסרּוהּו מסירֹות מיני ּבכל ּכי ז"ל, רּבנּו מעל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָיֹותר
– וקּללּוהּו חרפּוהּו עיניו ּובפני ּבפניו וקללֹות מּקֹולֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָחרּופים
להרגֹו והׁשּתּדלּו רצּו וגם ּגרׁשּוהּו, ּומּביתֹו – ּתפסּוהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבתפיסה
ּומפרסם ּכּנֹודע אמּתתֹו, הּכיר אׁשר ּכל ואת אֹותֹו ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָֻולהמיתֹו,

ּולאּבדם ּולהרגם להׁשמידם מהּצֹורר ׁשּנׁשלח הּוא(ˆÊ)מהאּגרֹות ּכי , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
מּמׁש רּבֹו למהּות ונתהּפְך נאכל אׁשר האמּתי הּתלמיד ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהיה
קרא הּתֹורה את ז"ל אדמֹו"ר ּגּלה התקרבּותֹו ּבעת ותכף ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכביכֹול.

(Êˆ).·"È ˙B‡a '‡ ˜ÏÁa ‡¯e„‰Óa ‰fÓ ¯‡·ÓÎÂ¿«¿…»ƒ∆¿«¬»¿≈∆¿
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הּמּנחים לכל ּבׁשֹוב הּבקי את ידֹו על הֹודיע למען יהֹוׁשע, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֻֻאת
מרחמם 'ּכי ּבהּתֹורה ּגם למׂשּכיל וכּמּובן ּומּתחּתיו, ּתחּתית ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָּבׁשאֹול
הסּתּלקּותֹו, קדם ׁשאמרּה ז' סימן ב' חלק מֹוהר"ן לּקּוטי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹינהגם'

ז"ל למֹוהרנ"ת סמיכה ּבּה י'ה'ֹו'ׁש'ע(ˆÁ)ורּמז הּתלמיד הארת ׁשּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
כ"ו). (יׁשעיה ע'פר" ׁש'ֹוכני ור'ּננּו ה'קיצּו "י'קּומּון, ּבסֹוד ְְְְְְְִִֵַַָָָָהוא
ׁשאף הּקדֹוׁשים, ּבספריו ּומסּתּכל מּביט לכל ונֹודע נראה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוכאׁשר
ורב עּקר אבל ויׁשרֹות, טֹובֹות הּמּדֹות מּכל לדּבר ׁשּמרּבה ּפי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹעל
הּנחׁשלים ּכל ּולאּמץ לחּזק התחּזקּות ענין על יסֹובבּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדבריו
עצמם יתיאׁשּו לבל אחריהם, רֹודף עמלק אׁשר והיגעים, ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהעיפים
ונראה נׁשמע וכאׁשר לסלח. ורב חּנּון יתּברְך הּוא ּכי הרחמים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹמן
ּכפל האחרֹונה, נׁשימה ׁשעד הּקדֹוׁשה נׁשמתֹו יציאת ּבעת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּגם

מסּפר אין ּפעמים לסלח" הּמרּבה "חּנּון והּמּגיד(ˆË)וׁשּלׁש, . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
נׂשּגבֹות ּבסֹודֹות הּׁשם קריאת אליו ּגם סּבב אחרית ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָמראׁשית
ז"ל הּקדֹוׁש ׁשמֹו ּגם חּׁשבּתי ּדעּתי ּבענּיּות ּכן ועל ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַָועצּומֹות,

(500) לסלח" הּמרּבה "חּנּון ּבמסּפר הּוא ּכי מּמׁש.(˜)וראיתי מכּון ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֻ
מ הּוא למהוגם הּוא ּגם זכה ז"ל רּבנּו ידי על ּכי ּבנּון, ּומסּים תחיל ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָ

ּבמאמרֹו אֹותֹו צרף ּבעצמֹו ז"ל ׁשרּבנּו רֹואים אנּו וכאׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּזכה.
ל"ב)הּקדֹוׁש סימן ב' חלק מֹוהרנ"ת ּגאנצער(ימי ּדער אֹויס לאכט נתן, נחמן – ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

העֹולם[וועלט מּכל ׂשֹוחקים נתן, .]נחמן ְְֲִִֶַָָָָָָ

(Áˆ).Á ˙B‡a ÚLB‰È ˙‡ ‡¯˜ ‰¯Bz‰ ÏÚ ‰ÓÎÁÏ ˙B‡¯t¯t ¯ÙÒa ÔiÚ«≈¿≈∆«¿¿»«»¿»««»¿»∆¿À«¿
(Ëˆ)Û‡L ,B˙e˜lzÒ‰ ˙Úa e„ÓÚL ÌÈL�‡‰ ¯‡MÓe B·kLÓ ˙¯tk È�È¯‰ È·‡Ó ÈzÚÓL Ôk≈»«¿ƒ≈»ƒ¬≈ƒ«»«ƒ¿»ƒ¿»»¬»ƒ∆»¿¿≈ƒ¿«¿∆«

·zÎÓa ˙‡Ê ˜¯ ‰È‰ ‡Ï B˙¯ÈÓ‡ ¯wÚ Ï·‡ ,ÌÈËÚÓ ÌÈ¯eac ‰ÊÈ‡ „BÚ Ê‡ ¯Ó‡L Èt ÏÚ«ƒ∆»«»≈∆ƒƒÀ»ƒ¬»ƒ«¬ƒ»…»»«…«ƒ¿»
.Le¯Ùa ˙‡Ê ¯kÊ� ‡Ï ‰"Ï ¯evw‰ ¯Á‡L∆«««ƒ…ƒ¿»…¿≈

(˜)˙ÎLÓ�Â ˙ÏbÒÓ ‰ÓL� ÏÎÂ ,C¯a˙È ÌM‰ ÏL ÂÈ˙BcÓ È˜ÏÁ Ì‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓL� Èkƒƒ¿ƒ¿»≈≈∆¿≈ƒ»∆«≈ƒ¿»«¿»¿»»¿À∆∆¿ƒ¿∆∆
ÈÊ‡ Â‡Ï Ì‡ Èk ,‰f‰ ÌÏBÚa ‰ÈNÚÓ ‰·ÈËÈnLk ‰Ê ÏÎÂ ,‰pnÓ ‰Á˜ÏpL ‰cn‰Ï ¯˙BÈa¿≈¿«ƒ»∆ƒ¿¿»ƒ∆»¿»∆¿∆≈ƒ»«¬∆»»»«∆ƒƒ»¬«
Û‡ ,Ì‰ ÌÈ�„t˜ ÌÈ�‰k Ï"Ê e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ˙ÓÁnL ,‰fÓ CÙ‰‰ ‰ÈÏÚ ¯ab˙Ó !‡a¯c‡«¿«»ƒ¿«≈»∆»«≈∆ƒ∆∆≈¬«∆»¿¬»≈«…¬ƒ«¿»ƒ≈«
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מ
והּתבֹותוזה האֹותּיֹות עם חכמה" מקֹור נבע "נחל ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

(648) נתן" "נחמן מסּפר מּמׁש מכּון עםוהּכֹולל הּתלמיד ּכי , ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻ
ׁשנים ּפי נא "ויהי ּבהּתֹורה זה ּכל ּכּמּובא אחד, מּׁשרׁש הם ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהרב

ׁשם: עּין ס"ו סימן א' חלק מֹוהר"ן ּבלּקּוטי אלי", ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָּברּוחָך

מא
ּבריאתּכי מּיֹום עליהם והסּתּכלּו ׁשהּביטּו והּתלמיד הרב הּוא ִ ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

ּכל ׁשל הּתּקּון ונגמר נפעל יהיה ידם ועל הּנה, עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהעֹולם
האדם אֹוכל היה לא אם ׁשּגם הּׁשלמּות, ּתכלית ּבתכלית ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהעֹולמֹות
ידי על יתהּפְך ּכן ועל ּכזה. עֹולמֹות ּתּקּון היה לא הּדעת עץ ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאת
ּכי לחננּה עת ּכי צּיֹון ּתרחם תקּום "אּתה ויקּים: לזכּות, חטאֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻזה

(648) הּנ"ל לּמסּפר מכּון "ּתרחם" ּגם אׁשר וזה מֹועד" .בא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּכעדן',ּכי מ'דּברּה וּיׂש'ם ח'רב'ֹותיה ּכל נ'ח'ם צּיֹון' ה' נ'ח'ם ִ ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
זמרה: וקֹול ּתֹודה ּבּה יּמצא ו'ׂש'מ'ח'ה ׂשׂשֹון' ה' ּכגן' ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָוערב'תה

מב
הּקדֹוׁשּגם ּבּזהר ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד ּׁשּמצא מה זה ראה ַ ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּמחלקת ּולענין זה, לענין ט' ׁשּורה ע"א כ"ח ּדף ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹּבראׁשית
אתקרי ואדם מית לא מׁשה ּדא ּובגין הּלׁשֹון ּבזה ׁשם מבאר ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹׁשעליו
אּלא עזר מצא לא ולאדם ּבתראה ּבגלּותא אּתמר ּובגינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹאיהּו,

ּכנגּדֹו: ְְְֶֻּכּלהּו

.ÂÈNÚÓ ˙‡ ·ÈËÈ‰Ï „‡Ó ‰L˜ ·¯ Èt ÏÚ Èk ,„ÒÁ‰ ˙cnÓ Ì‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒƒ««∆∆ƒ«ƒ…»∆¿…¿≈ƒ∆«¬»
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מג
ּובאֹותעֹוד ט"ז ּבאֹות לעיל ּׁשהבאתי מה ּבענין עיני את ה' ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהאיר

וכ הּמלכּות ּכח ׁשּכל הּבינה,כ"ה מּמּדת הּכל הּמלכּות ּבנין ל ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
"ּבינה ּגם ּכן ועל ׁשם, עּין לברּתא" מנהא אֹוזפית "אּמא ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּבסֹוד

(563) ׂשמחה" ּבן "נחמן ּבמסּפר :מלכּות" ְְְְְִִֶַַַָָ

הּׁשּיכיםוזה הּׁשמֹות ּבמסּפר הּוא האֹותּיֹות עם "נחמן" ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
(152) הּכֹולל עם אדני–אלקים ׁשם ׁשהם לעיללהם (ועּין . ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּגם אמת, ספרי מּׁשאר ּגם האּלה ּכּדברים ּׁשהבאתי מה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבההקּדמה
צּדיקים ה': ּבׁשם נקראּו ׁשּׁשלׁשה ע"ה ּדף ּבתרא ּבבא ּבמּס כת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעּין

ׁשם): עּין וכּו' וירּוׁשלים ְִִִֵַַַָָָּומׁשיח

אלף,וזה ּבמסּפר והּכֹולל האֹותּיֹות עם אּמֹו ׁשם על ׁשמֹו ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
(305) אֹותּיֹות החמׁש עם מם, יּוד, הי, :למד, ִִֵֵֵֶֶָָ

מד
מ'ןוהּנה ו'קּדיׁש ה'עיר ׁשּגם ז"ל אדמֹו"ר מּדברי הּמּובן ּכפי ְ ִ ֵ ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָ

לפי נראה וכּו'... יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשהּוא נ'חית ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָׁש'מּיא
עד ׁשּבינה אמת ּבספרי ּׁשּמּובא למה ׁשּיכּות לזה יׁש ּדעּתי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָענּיּות
ּבר ׁשמעֹון ׁשרּבי וידּוע הּבינה, ענף הּוא וההֹוד אתּפׁשטת, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָהֹוד
היה מּדתֹו מּׁשרׁש ּגם ּובוּדאי ׁשּבהֹוד, הֹוד ּבספירת נסּתּלק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיֹוחאי
ּבן "נחמן רּבי ּבמסּפר יֹוחאי" ּבן "ׁשמעֹון רּבי ּגם ּכן ועל לזה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיְך

(553) אחרים):ׂשמחה" ּבׁשם ׁשמעּתי הרמז (זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מה
"נחמןּבינה ּבמסּפר האֹותּיֹות עם "נׁשר" ּכן ועל נׁשר ּבסֹוד הוא ִ ָ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

(553) ׂשמחה" :ּבן ְִֶָ
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מו
ּכּמּובאּגם ּדגדלּות מחין ּבחינת ׁשּזהּו ענוה ּבסֹוד הוא ּבינה, ַ ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּובהלכֹות י"ב, ּבאֹות ואו הלכה ּתפּלין הלכֹות הלכֹות, ְְְְְְֲֲִִִִִֵָָָָּבלּקּוטי
הּכל ּדקדּׁשה והּגדלּות ׁשהענוה א' ּבאֹות ה' הלכה הּמנחה ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻּתפּלת
ענוה ּבחינת ׁשּזהּו ּדגדלּות ּגדלּות הּמחין ועּקר לגמרי, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחד
ּבחּיי ּכּמּובן יׂשראל ארץ ידי על אם ּכי לזּכֹות אפׁשר אי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבענוה,
ׁשּמחמת ׁשם עּין י"ב. ּבאֹות יׂשראל לארץ נסיעתֹו ּבסּפּור ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמֹוהר"ן
לנצח העֹולמֹות ּכל ּתּקּון ּכי לׁשם, לבֹוא נפׁשֹו את ּכְך ּכל מסר ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ּכל ּכי – ּכאּלה ּבגדֹולֹות עצמֹו את התּפאר ּכן ועל ּבזה. ּתלּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ּכן ועל רברבן, ממּלל ּפּום ּבסֹוד ׁשהוא עּלאה ּבינה ּבסֹוד הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָזה

ממּלל "ּפּום עםּגם נּון", מם, חית, "נּון, ּבמסּפר הּכֹולל עם רברבן" ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָ
(721) :האֹותּיֹות ִָ

ּבמסּפרּובלׁשֹון והּתבֹות האֹותּיֹות עם ּגדֹולֹות" מדּבר "ּפה הּקדׁש ִ ְ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
(795) האֹותּיֹות עם חכמה" מקֹור נבע "נחל ."נחמן" ְְְִִֵַַַַָָָָֹ

ּבןוזה "נחמן ּבמסּפר ּתבֹות הּׁשּתי עם ׁשּבענוה" "ענוה ּגם אׁשר ְ ֶ ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
(566) והּתבֹות האֹותּיֹות עם אׁשרׂשמחה" וזה הּמעּתיק: אמר : ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

צּדיק ריׁש "אלף ּכזה, הּמּלּוי ואֹותּיֹות הּתבֹות עם יׂשראל ארץ ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּגם
נּון מם חית נּון הּכֹולל עם נחמן ּבמסּפר למד" אלף ריׁש ׁשין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיּוד

:(859)

מז
לנצחּגם הּׂשמחה ידֹו על יתעּלה ּכן ועל ׂשמחה. ּבסֹוד הוא ּבינה ַ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכזה: ּבמּלּואּה "ׂשמחה" ּכן ועל וכּנ"ל, ּובמּלּואּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבׁשלמּותּה
על הּקדֹוׁש ׁשמֹו ּבמסּפר אֹותּיֹות הארּבע עם הא", חית, מם, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ"ׁשין,
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ּבן "נחמן האֹותּיֹות עם ׂשמחה" ּבן "נחמן ּכזה: ואּמֹו, אביו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשם
(868) הּכֹולל עם מהם ואחד האֹותּיֹות, עם .פיגא" ְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

האתערּותאּגאּלה ׁשלמּות ּבלי ּבחּפזֹון ּבפסח ׁשהיתה הראׁשֹונה ְ ֻ ָ ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
זה ׁשּנתהּוה עד קלקּול אחר קלקּול נתקלקלה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָּדלתּתא,
ערּוְך ּבׁשלחן ּכּמּובא הּיֹום ּבזה ּתמיד ׁשחל החרּבן זה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻלעּמת
האחרֹונה הּגאּלה על ּתקותנּו ּכל ועכׁשו וכּו'. ּב"ׁש א"ת ְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻהּסימן
ּכל יהיה עכׁשו אְך הראׁשֹונה, הּגאּלה ּתּקּון ּגם יהיה ּבעצמֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמּזה
ז"ל ּבדבריו ּכּמּובן עמלק מחּית ּבחינת ׁשהּוא מּפּורים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָההתחלה

ע"ד) סימן ּתנינא ׁשל(לּקּוטי ּדלתּתא האתערּותא ּבכח והעּקר , ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
ז"ל, יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ורּבי ז"ל, אדמֹו"ר ׁשהּוא הּדֹורֹות יחידי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָראׁשי
ּביֹום ׁשּנתקנּו הּתּקּונים עצם ידי על ּובפרט ּכּנ"ל. מאּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּמקּבל

ׁשּׁש הּקדֹוׁשים) מּדבריו (ּכּמּובן ׁשלהסּתּלקּותם הּימים ני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבכתב (ּכּמּובא ּפּורים ּבֹו ׁשחל ּביֹום חל להיֹות מכּונים ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻהסּתּלקּותם
ההּלּולא הגּדלת ּובׁשניהם להּלן) הּמּובא ז"ל מּטׁשערין הרב ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָיד
ׂשמחתנּו ּוזמן ז"ל) יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ּדרּבי הּלּולא ּבעמר ל"ג ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ(יֹום
ּכמֹו – ׂשמחתנּו זמן הּס ּכֹות חג ׁשל ד' יֹום אדמֹו"ר הסּתּלקּות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֻ(יֹום
מּבין נצא והּנׂשּגב הּקדֹוׁש ּבכחם ּכי ׂשמחה) יֹום ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבפּורים
לבחינת ונזּכה זה, לעּמת זה ׁשהּוא אחרא ּדסטרא האריֹות ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁש'ן'
ׁשהּוא פ"ה, סימן ּתנינא לּקּוטי הּקדֹוׁשים ּבדבריו הּמּובא ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁש'ן'
ּתבֹות לראׁשי ּגם המכּון הּגאּלה) (נחמת נ'חמּו ׁש'ּבת ּתבֹות ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻֻראׁשי
ּכל ועל עלינּו יגן זכּותם נ'חמן ׁש'מעֹון הּקדֹוׁשים ׁשמֹותיהם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל

אמן: ְִֵֵָָיׂשראל

רּביוכעת מֹורנּו וכּו' הרב הּיד מּכתב נפלא ּדבר להעּתיק הנני ְ ָ ֵ ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָ
הּׁשּיְך טׁשעהרין קדׁש ּדּקהּלת קדׁש ּדין ּבית אב ז"ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹנחמן
ׁשּכל עּגּולים, ּבבחינת העמר ספירת ענין לׁשֹונֹו: וזה הּנ"ל, ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹלענין
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חלילה. וחֹוזרין אֹותּה, ּומסּבבת ּבחברּתּה מׁשּלבת ּוספירה ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻספירה
סביב ּומעּגלין מסּבבין העּגּולים ׁשּכל העּגּולים, ענין ידּוע ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָוהּנה
ׁשּבנצח נצח הּספירה הּוא העמר ׁשּבספירת והּמרּכז הּמרּכז, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻנקּדת
הסּתּלקּות יֹום ּבעמר ּבל"ג והּנה לּספירה. כ"ה ּביֹום מאירה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהיא
ל"ג ׁשחל ּביֹום ּכי והבן ׁשּבהֹוד הֹוד הּספירה מאירה ז"ל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָרׁשּב"י
ׁשני יֹום לעֹולם יחּול ז"ל, יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי הסּתּלקּות ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּבעמר
זללה"ה נחמן רּבי הּקדֹוׁש רּבנּו הסּתּלקּות יֹום סּכֹות, הּמֹועד ְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹֻּדחל
נצח. ּבגימטרּיא ּוׁשמֹו הּקדֹוׁשים, מדבריו ּכּידּוע נצח מּדתֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאׁשר
נתנּו ּכאׁשר ּבעמר ל"ג ׁשחל ּביֹום ּכן ּגם הּוא ׁשעבר ּפּורים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
תכח) סימן חּיים ארח ערּוְך (ׁשלחן ּפל"ג הּס ימן ,הּקדמֹונים ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבכתבים י"ט)ּומבאר ׁשער חּיים עץ ּפּורים(ּפרי וימי הֹוד נגד חנּכה ּדימי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּדחל ב ויֹום אּיר, ח"י ּביֹום ּתמיד הּוא ּבעמר ל"ג כן ּוכמֹו נצח. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹנגד
ּביֹום ּבּספירה כ"ה יֹום ּוכׁשחל ּתׁשרי: ח"י ּביֹום ּכן ּגם סּכֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻהּמֹועד
ׁשלׁש לפניו לּׁשּבתֹות. ּגם הּס פירה לימי הּמרּכז נקּדת היא אז ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשּבת
ּגם ּובתֹוכם הּספירֹות, ּכל ּכי ׁשּבתֹות ׁשלׁש ּולאחריו ְְְֲִִַַַַַָָָָָָֹׁשּבתֹות,
ּבר ׁשמעֹון רּבי הסּתּלקּות ּביֹום ׁשּמאירה ׁשּבהֹוד הֹוד ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָהּספירה
הּס פירה ימי ׁשל הּמרּכז נקּדת סביב ּומעּגלין מסּבבין ז"ל, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻיֹוחאי
זללה"ה. הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשל מּדתֹו היא אׁשר ׁשּבנצח נצח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהיא
וכּו'. ועכׁשו הּס פר ּבתחּלת ז"ל רּבנּו ּׁשּסּים מה ּתבין הּנ"ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּומּכל
לחּכימא: ודי וכּו' ועכׁשו סּים ּכן ּגם ע"ד סימן ּתנינא ּבלּקּוטי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוגם

לׁשֹונֹו ּכאן ׁשם)עד עּין מ"ד אֹות זה ּבחלק לעיל ועּין הּמעּתיק הּמֹוציא(אמר אמר . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
להֹוציאני יתּברְך הּׁשם לי ׁשעׂשה ׁשהּנס ּברּבים להֹודיע ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלאֹור
ׁשּבנצח נצח ּביֹום היה הּקדׁש לארץ לׁשּלחני מות מּסּכנת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלחרּות

לפ"ק: תרצ"ב ׁשנת אמן, עלינּו יגן זכּותֹו הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָספירת





 ֶ ֵספר

אֹור  ֵ ְּכֹוכבי
ד'  ֶ ֵחלק

וׂשמחה  ָ ְ ִ ְ ָׂשׂשֹון



 ָ ִ ְּפתיחה
וׂשמחה ׂשׂשֹון ּבׁשם הּנקרא ד'  ָ ְ ִ ְ ָ ֵ ְ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ְלחלק

הּנעלמיםרּבנּו ּבדרכיהם ז"ל מֹוהרנ"ת הּקדֹוׁש ותלמידֹו הּנֹורא ַ ֵ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
להתּגּדר מקֹום לנּו הּניחּו ליֹוצרם, מתּדּמים צּדיקים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָאׁשר

קדׁשם רּוח אחר וחּפּוׂש ּבּקׁשה צריכים ׁשּנהיה הלכֹותּבֹו הלכֹות לּקּוטי (עּין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מקֹומֹות) ּבׁשאר וגם י"ב ּבאֹות ה' הלכה ולכןׁשלּוחין הּקדֹוׁשים. ּבספריהם הּנמצא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּובּקׁשּתי יגעּתי לגנאי, הּכּנּויים מּכל והּגרּוע ּבדעת, העני אני ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָּגם
הּנֹוראים ּובדבריהם הּקדֹוׁשים ּבספריהם נפׁשי ׁשאהבה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאת
מחׁשבֹותי להעמיק ה' חנני אׁשר ּכל ּובאת ּפה. ּבעל ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשמעּתי
ודכאּות ּבקטנּות אנכי ׁשּגם עד זה, על מּזה ּדבריהם ּובאּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבעמק
ּדברי ּכל את מהם והֹוצאתי מצאתי והּׁשפלה, הּדּלה ּומּצבי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָערּכי

ׁשּכ ּתפּלההאּלה ּבלׁשֹון ּפה הּזה ּבחלק ּבּמהדּורא)תבּתי למּטה על(וגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ונֹוראֹות רֹוממּות מעצם ּכי האמּתּיים. וצּדיקיו ּבה' הּׂשמחה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹאֹודֹות
חּצים מיני מּכל הּנפׁשֹות רפּואֹות עּקר זה אׁשר הּזאת ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמצוה

ׁשּבעֹולם, ג')וסּמים הלכה ּורבּיה ּפרּיה הלכֹות הלכֹות ּבלּקּוטי ההּצלה(עּין והיא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
לׁשּבר ּכְך אחר יֹותר קל מּמילא (אׁשר ונאּוף ממֹון הּתאֹות ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמראׁשי
מקֹומֹות ּבכּמה ּבדבריהם ּכּמּובן הרעֹות ּומּדֹות הּתאֹות ׁשאר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָּגם
ּתׁשמעּון" עקב "והיה ּובהּתֹורה כ"ג ּבסּמן צדק צּוית ּבהּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָועּין
ּבהּתפּלה עּין וגם ממֹון מּתאות ההפְך הוא ׁשׂשמחה קס"ט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבסימן
זה ידי ׁשעל הּברית ׁשמירת ּתלּוי ּבּה ּכי ׂשמחה על לבּקׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמרּבה
ּתמחה ׁש'ּמ'ח'ה והיא ׁשם), עּין ממֹון לתאות נֹופלים אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּמילא

ׁשּבעֹולם הּטמאֹות ּכל מקֹור עמלק אּפיםאת נפילת הלכֹות הלכֹות ּבלּקּוטי (עּין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ב') הּגׁשמי,הלכה מהּגלּות ּגם צדק הּגֹואל יגאלנּו ידּה על אׁשר והיא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
'אמצעיתא ּבהּתֹורה (עּין ּבגׁשמּיּות. ּגם ּומצּוקֹות צרֹות מיני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּומּכל
ועּין צ"ו, ּבסימן ּבה'' אׂשמח 'אנכי ּובהּתֹורה כ"ד, ּבסימן ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּדעלמא'
הּקללֹות ׁשּכל ז"ל, האר"י ּבׁשם ׁשם ּׁשּכתּוב מה הלכֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבלּקּוטי



אֹור ֵ ְּכֹוכבי קנה ָ ִ ְּפתיחה

על (ואף ּבׂשמחה" ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת הּוא ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹוהּתֹוכחֹות
אבל ּכל", "מרב ׁשם ׁשּמסּים על הּדברים יסֹובבּו ּפׁשּוטֹו ׁשּכפי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּפי
ּולׁשּבר להכניע ּבכחּה אׁשר והיא סלע) יפֹוצץ ּכפּטיׁש ּתֹורה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּדברי

מדרגה ּבכל מחדׁש הּמתּגּברים קלּפֹות מיני מנא'ּכל לן 'אחוי ּבהּתֹורה (ועּין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

כ"ה) עצםסימן להבין ׁשּיׁש והּס תּום הּקמיץ הּנחׁשק והיא ּומדרגה, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מיני הּׁשני ּכי זה. על ׁשּיׁש הּמניעֹות עצם ידי על ותפארּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּגבהֹו
עבֹודת ּבׁשם הּנקראים ּבהּׂשיחֹות מֹוהר"ן ּבחּיי הּמּובאים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָמניעֹות
זּולת ּכי מאד, עצּום ּבהתּגּברּות ּבֹו איתנהּו ּתרויהּו נ"ה ּבסימן ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹה'

הּדבר ּכבדּות האדם על ּתתּגּבר ההרּפתקאֹותאׁשר מעצם הּזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּכְך ּכל ועצּום ּגדֹול וההתּגּברּות ונפׁש, ּבגּוף אחד ּכל על ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהעֹוברים
אׁשר זאת ּגם אף מּמׁש, נפׁש ּבמסירת ּבזה להׁשּתּדל ׁשּצריכים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעד
מאד ּבעיניו וקטן ׁשּנקל הּקּלּות, האדם על מאד מאד ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹּתתּגּבר
הּדברים ּומּכל ּכלל. למצוה ּבעיניו נחׁשב ׁשאינֹו עד הּזה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּדבר
ּדברי אּלא לנּו אין ּכי זה ּבענין להעמיק מאד עד נתעֹוררּתי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאּלה
הּׂשמחה ידי על לקּׁשרנּו העֹוסק הּׂשמחה ּבמקֹור הּנכלל ׂשמחה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבן
ּבעצמֹו הּוא הּוא צּדיקיו ּכל ּבראׁש ּובפרט האמּתּיים. ּובצּדיקיו ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָֹּבה'
ז"ל רּבנּו ּבספרי נֹודע ּכאׁשר והּנה לברכה: וקדֹוׁש צּדיק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָזכר

העצֹות ּכל על עֹולה ּתפּלה ׁשל כ"ה)ׁשהעצה סימן ּתנינא ּבלּקּוטי ועל(ּכּמּובא , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
מּכל הּתכלית (ׁשּזה ּבה', להּׂשמחה לזּכֹות ּביֹותר יכֹולים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָידּה
לדעת ּבֹו נכללים זה ידי ׁשעל ּבֹו, ּולדבקה ּבה' לׂשמח ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּתכליתים
וחסידים הּצּדיקים ּכל ׁשל הּבא העֹולם יהיה ׁשּזה אֹותֹו ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּולהּׂשיג
ּכל את זה על חּברּתי ּכן על ג') ּבאֹות ּבמהדּורא לקּמן ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָוכּמּובא

וההּגהֹות)ּדברי הּמהדּורא ּבּלׁשֹון(מּלבד ּכתבּתי קצת (וגם ּתפּלה, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָ
ּכּמּובא ּביֹותר זה אחר נמׁשְך ׁשהּלב מחמת ּבמדינתנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּמרּגל
הּׂשכל ׁשּזֹוכה) (למי נתצמצמּו לבד האּלה ּבהּתבֹות ּכי ז"ל) ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבדבריו

לחׁשב. והּלב לדּבר יכֹול הּפה ּׁשאין מה הּׂשמחה, ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעליֹון



וׂשמחה  ָ ְ ִ ְ ָׂשׂשֹון

א:  ָ ִ ְּתפּלה
ׁשּבכלרּבֹון והּׂשמחֹות הּתענּוגים ּכל מקֹור העֹולמים ּכל ִ ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

ּבכל(˜‡)העֹולמים הזּכרֹון את היטב לׁשמר ּבעזרי היה , ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה טֹוב ועׂשה מרע סּור ׁשל ּונקּדה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻנקּדה

אלקּותָך ּבדעת נׁשמתי את המקּׁשרת למעלה(˜·)ׁשהיא ּבדעת ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּתכלית ּבלּתי עד מענג למעלה ּובענג להעמיק(˜‚)מּדעת עזרני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

(‡˜)„e¯Ùk Ì‰Ó „¯Ù�Â ÏLÏzL� ¯L‡ ˙ÏÒÙc ˙ÏÒt‰ ‡È‰ ‰f‰ ÌÏBÚ È‚e�Úz«¬≈»«∆ƒ«¿…∆ƒ¿…∆¬∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«≈∆¿≈
Ì‰ Ìb ‰M„˜a Èk) ‰M„˜a ‡lL Ì‰a ÏLÎpL ÈÓ ÏÎÂ ,Ì„‡‰ ·¯˜aL ÏÎ‡‰Ó ˙ÏÒt‰«¿…∆≈»…∆∆¿∆∆»»»¿»ƒ∆ƒ¿»»∆∆…ƒ¿À»ƒƒ¿À»«≈
ÌbL ,LnÓ ¯ÈÊÁ‰ LÙ�Ï ÏLÓ� ‡e‰ (ÌBÏLÂ ÒÁ ‰‡ÓËa Ì‰a ÏLÎpL ÈÓ Ï·‡ ÌÈÎkcÊ�ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ∆ƒ¿»»∆¿À¿»«¿»ƒ¿»¿∆∆«¬ƒ«»∆«

.ÒÚBÏ ¯L‡ ‰‡Bv‰Ó ·BË ÔÈ‡ Èk ‰Ó„� ÂÈÏ‡≈»ƒ¿∆ƒ≈≈«»¬∆≈
(·˜)Bz‡Ó d˙B‡ ÌÈÏÈc·Óe ÌÈˆˆBÁ‰) ÌÈ‡ËÁ‰ ˙Ó‰fÓ LÙp‰ CÎfzL ¯Á‡Ï Èkƒ¿««∆ƒ»≈«∆∆ƒÀ¬««¬»ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ»≈ƒ

Ïk L‡¯a Ë¯Ù·e ,ÌÈizÓ‡‰ ÂÈ˜Ècˆ·e '‰a ‰·BË ‰c˜� Ïk È„È ÏÚ ˜ac˙z Ê‡ (C¯a˙Èƒ¿»«»ƒ¿«≈«¿≈»¿À»»«¿«ƒ»»¬ƒƒƒƒ¿»¿…»
„ÚÏ ‰kÊ�Â .C¯a˙È Ba ¯M˜˙� BÓˆÚa B„È ÏÚ Èk ,˙e¯M˜˙‰‰ ¯B˜Ó BÓˆÚa ‡e‰L ÂÈ˜Èc«̂ƒ»∆¿«¿¿«ƒ¿«¿ƒ«»¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿∆»«

.ÌL ÔiÚ '‚ ˜ÏÁa ÏÈÚÏ ‰fÓ ‡·enk C¯a˙È B˙B‡ ˙Úc‰ È‚e�Úz ÏÎÏ Áˆ�ÏÂ¿»∆«¿»«¬≈«««ƒ¿»««»ƒ∆¿≈¿≈∆«≈»
(‚˜)‡·enk ÌÎÁ‰ ¯Ó‡ÓÎe ,Ï"Ê È"¯‡‰ È·˙Îa Ú„Bpk „Á‡ BzÚ„Â C¯a˙È ÌM‰ Èkƒ«≈ƒ¿»«¿«¿∆»«»¿ƒ¿≈»¬ƒ«¿«¬«∆»»«»

‡"Î ÔÓÈÒ '‡ ÈËewÏa ÌÈiÁˆ� ÌÈiÁ ‰¯Bz‰a˙BLB„w‰ ÂÈ˙BcÓ Ïk Ì‚Â .'ÂÈ˙ÈÈ‰ ÂÈzÚ„È el‡' ¿«»«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿«¿ƒ¡ƒƒ¿«»ƒ»«¿
˙BLB„w‰ ÂÈ˙BcÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡ ÔÎ BÓk ÛBÒ ÔÈ‡ C¯a˙È ‡e‰L BÓk Ôk ÏÚÂ ,BnÚ ˙e„Á‡a Ì‰≈¿«¿ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»«≈¿≈≈¿ƒ»«¿
B˙e˜Ï‡Â BzÚc ÌˆÚ Ì‰ ÌlkL (‚e�Úz ÔeÙ ¯Ú˜È„‚e�Úz ÔÈÈÊ) Bb�Ú ‚�ÚÂ ÂÈÓÁ¯Â B·eË Ì‰L∆≈¿«¬»¿…∆»¿«¿«¬¿ƒ∆«¬∆À»≈∆∆«¿∆¡…
dzÚc ÌÚ ˙e„Á‡a ‡È‰ ÌbL) d˙eiÓˆÚ Ìb ‰Ê ¯L‡ ‰ÓLp‰ ˙Úc Ïc‚z ¯L‡ ÏÎÂ .C¯a˙Èƒ¿»«¿»¬∆À¿««««¿»»¬∆∆««¿ƒ»∆«ƒ¿«¿ƒ«¿»
ÏÎO‰L "Ì�È·z ÈcL ˙ÓL�Â" ˜eÒt ÏÚ ‰"Ï ÔÓÈÒ '‡ ÈËewÏa Ï"Ê ¯"BÓ„‡ È¯·„a ‡·enk«»¿ƒ¿≈«¿«¿ƒ≈ƒ»«»¿ƒ¿«««¿ƒ≈∆«≈∆
B˙e˜Ï‡ ‚�Úa d˙e¯M˜˙‰Â d˙e„Á‡˙‰ Ïc‚z Ôk ,C¯a˙È B˙e˜Ï‡a (ÌL ÔiÚ ‰ÓLp‰ ‡e‰«¿»»«≈»∆¡…ƒ¿»«≈ƒ¿«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»¿…∆¡…
Ì„‡‰ ˙ÓL� LÈb¯z ¯L‡ ‚e�Ú˙c ‚e�Úz‰Â ,˙eÓÈÚp‰Â ·Bh‰Â ˙e˜È˙n‰ ÌˆÚ ¯L‡ C¯a˙Èƒ¿»«¬∆…∆«¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿««¬¿«¬¬∆«¿ƒƒ¿«»»»
‰nÎa „BÚÂ 'Ë ÔÓÈÒ '· ˜ÏÁ·e Ï"˜ ÔÓÈÒ '‡ ˜ÏÁ ˙BlÙz ÈËewÏa ÔiÚ) '‰ ˙‡ dzÚcÓƒ«¿»∆«≈¿ƒ≈¿ƒ≈∆ƒ»¿≈∆ƒ»¿¿«»
e�ÁÓa ¯ÚLÏ ¯LÙ‡ È‡ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ˜¯ ‰˙NÚ ‡Ï Ì‡ Ìb ,(ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯·„a ˙BÓB˜Ó¿ƒ¿»»«¿ƒ«ƒ…»¿»«ƒ¿»««ƒ∆¿»¿«≈¿…≈
"‚ÈaÈÈ‡" ˙·z Le¯tÓ ˙Á‡ ÌÚt ¯ac Ï"Ê ˙"�¯‰BnM ‰Ó Ú„B� ¯·k ÔÎÂ .ÏÏÎe ÏÏk ÈLB�‡‰»¡ƒ¿»¿»¿≈¿»««∆«¿««ƒ≈««««ƒ≈≈«≈ƒ
ÏÚ ˜BÁ¯Ó ‡lt˙‰Ï ‰ÏB„b ‰ÂˆÓ ‰ËeLt‰ ‰�eÓ‡‰aL ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯·cÓ Ô·en‰Â [Áˆ�]∆«¿«»ƒ¿»»«¿ƒ∆¿»¡»«¿»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈≈»«



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וׂשמחה קנז ָ ְ ִ ְ ָׂשׂשֹון
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.˙‡f‰ ‰NÚn‰ ¯Á‡L ˙BÁÈO‰a ‰Ê Ïk Ô·enk ,ÌÈ‚È‰�n‰ Ïk ÏÚ ‚È‰�Ó ˙BÈ‰ÏÂ ÏBÎÈ·kƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ«»««¿ƒƒ«»»∆¿«ƒ∆««««¬∆«…
LÈÂ LÈ ÂÈÏÚ ¯·BÚL CÈ‡ „Á‡Â „Á‡ Ïk Èk ˙Úc ÔÚÓÏ Ï"Ê ¯"BÓ„‡ e�Ï ¯tÒ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ≈»«¿«¿««««ƒ»∆»¿∆»≈∆≈»»≈¿≈



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וׂשמחה קנט ָ ְ ִ ְ ָׂשׂשֹון

לׂשמח ׁשאזּכה ּבאפן רעיֹוני, ּפנימּיּות וכל זכרֹוני את ּבזה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹמאד
הּטֹוב עצם הּוא אּתה ּכי ּבזה, לׂשמח ּכראּוי ּונקּדה נקּדה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּבכל
סֹוף ואין ּתכלית, ּבלּתי עד ּדׂשמחה והּׂשמחה ּדענג והענג ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּדטֹוב
וחמּדה ּדאהבה ּבאהבה ּוכבֹודָך ׁשמָך וחמּדת לאהבת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָּוגבּול

‰f‰ ÔLi‰Â L„Á‰ ‡¯Bp‰ C¯c‰ ¯L‡ .‰f‰ C¯ca ‡e‰ Ìb CÏÈ Ì‡ ‰Ê ÏÎÏ ˙BkÊÏ BzÏÎÈaƒ»¿ƒ¿¿»∆ƒ≈≈««∆∆«∆¬∆«∆∆«»∆»»¿«»»«∆
‡˙e¯Ú˙‡‰Â "ÂÈNÚÓa '‰ ÁÓNÈ" Ìi˜iL Ôewz‰ ÌÏBÚ ÏL ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ‡e‰ ‡e‰»ƒ¿»»ƒ¿«»∆««ƒ∆¿À«ƒ¿«¿«¬»¿»ƒ¿»»
˙BÎÏ‰ ÈËewÏa ÔiÚ) ˙B˜Úf‰Â ˙BiÎa‰ ÏÎÂ "ÂÈNBÚa Ï‡¯NÈ ÁÓNÈ" ‡e‰ ‰fÓ ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿»«¿ƒ¿«¿»«≈¿ƒ≈¬»
,ÌÏBÚ‰ ‰Êa ˙BNÚÏ Ì„‡‰ CÈ¯vL ÌÈ�ewz‰Â ˙B·eLz‰ ÏÎÂ („"Î ˙B‡ 'Â ‰ÎÏ‰ ‰‡„B‰»»¬»»¿»«¿¿«ƒƒ∆»ƒ»»»«¬¿∆»»
È„È ÏÚL ˙‡f‰ ‰ÁÓO‰Â ‰ÏÈb‰ ÌˆÚ ˙Ó‡a B··Ïa LÈb¯iL ‰ÊÏ ‰kÊiL ¯e·Úa ‡e‰ Ïk‰«…«¬∆ƒ¿∆»∆∆«¿ƒƒ¿»∆¡∆…∆«ƒ»¿«ƒ¿»«…∆«¿≈
eÁÓNÈ ¯˙BÈa C¯a˙È B˙B‡ e‚ÈOiL ÏkL ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ÏL ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆»»«»∆»««ƒƒ¿«¬ƒƒ∆»∆«ƒƒ¿»«¿≈ƒ¿¿
Ì‚Â .B˙B‡ ‚ÈO‰Ïe ˙Ú„Ï Ba e„Á‡˙È ¯˙BÈ Ba eÁÓNÈ ¯˙BÈ ¯L‡ ÏÎÂ ,¯˙BÈa Ba e‚pÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿≈¿»¬∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿«¬»««¿«ƒ¿«
‰f‰ ÔB¯Á‡‰ ÛBq‰Â ıw‰Ó ˙Úc‰ ˙ÎLÓ‰ È„È ÏÚ ‡e‰ ˙BÚeLÈÂ ˙BÏv‰ È�ÈÓ Ïk ÌBi‰«»ƒ≈«»ƒ«¿≈«¿»««««≈«≈¿«»«¬«∆
ÁÓNÏ ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯·„a ‰a¯‰ ‰fÓ ‡·enk .B˙·BËÏ Ì‰ ÂÈ˙BÚ¯‡Ó ÏkL ÔÈÓ‡‰Ïe Ú„ÈÏ≈«¿«¬ƒ∆»¿…¿»≈¿»«»ƒ∆«¿≈ƒ¿»»«¿ƒƒ¿…«
Ï"Ê e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ¯L‡Â ,‰·BË ‰c˜�e ‰c˜� ÏÎa ·¯Ú „ÚÂ ¯˜aÓ C¯a˙È B˙·‰‡a¿«¬»ƒ¿»«ƒ…∆¿«∆∆¿»¿À»¿À»»«¬∆«∆»¿¬»≈«
ÔB‚i‰ ÔÈÎt‰nL È„È ÏÚ ¯wÚ‰Â ,˙BiÎÊÏ ÂÈ˙B�BÚ ÌÈÎt‰˙� ‰·‰‡Ó ‰·eLz ‰NBÚ‰ ÏkL∆»»∆¿»≈«¬»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿À¿»ƒ»«¿≈∆¿«¿ƒ«»
˙BÎÏ‰·e '‚ ‰ÎÏ‰ ‰i·¯e ‰i¯t ˙BÎÏ‰ ÈËewÏa ‰fÓ ‡·enk ‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ BÓˆÚa ‰Á�‡Â«¬»»¿«¿¿»¿ƒ¿»«»ƒ∆¿ƒ≈¬»¿ƒ»¿ƒ»¬»»¿ƒ¿
e�˙ÁÓN ‰Ï„b „Á‡ ÔÙ‡aL ,‰Ê ÔÈ�Úa ¯‡·nM ‰Ó ·ËÈ‰ ÌL ÔiÚ Ï"p‰ 'Â ‰ÎÏ‰ ‰‡„B‰»»¬»»«««≈»≈≈«∆¿»≈¿ƒ¿»∆∆¿…∆∆»»¿»ƒ¿»≈
ÌˆÚa e�ÙËÁ e�Á�‡ Ìb ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¯·ÚM ‰Ó e�ÈÏÚ ¯·Ú ¯·k ¯L‡ È¯Á‡ ¯˙BÈÂ ¯˙BÈa¿≈¿≈«¬≈¬∆¿»»«»≈«∆»«¿««ƒ≈«¬«¿»«¿¿…∆
‰Êa ÌL ·˙kL ÂÈ¯·c Ïk ¯Á‡ Ì‚Â .ÌL ÔiÚ ‰l‡k ˙B¯˜È ˙Bc˜� ‰Êk ÏÙ¯ÚÂ Ô�Ú CLÁ…∆»»«¬»∆»∆¿À¿»»≈∆«≈»¿«««»¿»»∆»«»»∆

ÈLB„w‰ ÂÈ·zÎÓa ‡·enM ‰Ó ‰ÊÏ „BÚ Û¯ˆÏ ÌÈÎÈ¯ˆÂÈ˙BÎÏ‰ È¯ÙÒa Ìb ‰fÓ ‡·eÓe Ì ¿ƒƒ¿»≈»∆«∆»¿ƒ¿»»«¿ƒ»ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»
ÈÊÓ¯ È„È ÏÚ e�ÓˆÚÓ ÔÈ·‰Ï e�Ï ÊÓ¯È „BÚ e�„nÏÈÂ e�¯BÈ Ï"Ê ¯"BÓ„‡L ¯ea„Â ¯eac ÏÎaL∆¿»ƒ¿ƒ∆«¿«≈ƒ«¿≈ƒ¿…»¿»ƒ≈«¿≈«¿≈ƒ¿≈
ÏL ‰NÚn‰a ‰fÓ Ô·enÎÂ .ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯ÙÒa ÌBi‰ Ìb ÌÈLaÏÓ‰ ‰LB„w‰ B˙ÓÎÁ È„È¿≈»¿»«¿»«¿À»ƒ««ƒ¿»»«¿ƒ¿«»ƒ∆¿««¬∆∆
ÈËewÏa ‡·enk Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏÚ Ên¯Ó ‡e‰L CÏÓ Ôa‰ ÏL Ôewz‰L eÙÏÁpL ÌÈ�a‰«»ƒ∆∆∆¿∆«ƒ∆«∆∆∆∆¿«≈«»∆»ƒƒ¿»≈«»¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ Èk .¯·c CBzÓ ¯·c ÔÈ·Ó ‰NÚpLk ˜¯ ‰È‰ ‡Ï '‚ ‰ÎÏ‰ ¯ÁM‰ ˙k¯a ˙BÎÏ‰¬»ƒ¿««««¬»»…»»«¿∆«¬»≈ƒ»»ƒ»»ƒ««ƒ
ÌBÈ ÛÈÒB‰L ‰LÓ ˙�ÈÁ·a Ì‰L ÌÈÏB„b ÈÏB„b Ïˆ‡ ˜¯ ‡e‰ BÓˆÚÓ ÔÈ·‰Ï ‰¯ÈÁa‰ ¯wÚL∆ƒ««¿ƒ»¿»ƒ≈«¿«≈∆¿≈¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ«…∆∆ƒ
¯wÚ ‰fL ,‰Ê ÔÈÚÓ ˙ˆ˜ ‡ˆÓ� ÌÈËeLt ÌÈL�‡ Ïˆ‡ Ìb Ï·‡ [ÁÙ ˙aL] BzÚcÓ „Á‡∆»ƒ«¿«»¬»«≈∆¬»ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈≈∆∆∆ƒ«
C¯a˙È ÌM‰Ï ˜ÚˆÏ Ï"Ê ¯"BÓ„‡ Ck Ïk ¯È‰Ê‰ ‰Ê ¯e·Ú·e) „Á‡ Ïk ÏL ‰¯ÈÁa‰ L¯L…∆«¿ƒ»∆»∆»«¬∆ƒ¿ƒ»»«¿«ƒ¿…¿«≈ƒ¿»«
¯˙BÈ ‰Êa LnzL‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Êk ·bN�Â ‡¯B� ¯·„a ÔkL ÏÎÂ ÔkL ÏkÓe ,(˙BˆÚ‰ Ôewz ÏÚ«ƒ»≈ƒ»∆≈¿»∆≈¿»»»¿ƒ¿»»∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆≈
Ìb ÌÚh‰ ‰Ê ˙ÓÁnL ‰Ê ÔÈ�Úa ÈzÚÓL .‰t ÏÚa Ï"Ê ˙"�¯‰BÓ È¯·cÓ Ô·eÓ ÔÎÂ .¯˙BÈÂ¿≈¿≈»ƒƒ¿≈¬«««¿«∆»«¿ƒ¿ƒ¿»∆∆≈¬«∆««««

.Le¯Ùa ‰lb ‡Ï ÔÓe‡Ï ÚÒ�Ï B˙e˜lzÒ‰ ¯Á‡L LB„w‰ ‰�M‰ L‡¯‰»…«»»«»∆««ƒ¿«¿ƒ¿…«¿«…ƒ»¿≈



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וׂשמחה 160 ָ ְ ִ ְ ָׂשׂשֹון

עלי ׁשעֹובר איְך חּיּותי נעימת אהבת הּוא אּתה ּכי וכּו', ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדחמּדה
ּבאמּונה מאמין אני ּכי עליו) ּׁשעֹובר מה ּכל ּכאן (יפרׁש ונפׁש ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבגּוף
מיני וכל מחלה מיני וכל ענּיּות מיני וכל יּס ּורים מיני ׁשּכל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשלמה
ּכּלם הּבא, וׁשּבעֹולם הּזה ׁשּבעֹולם עֹונׁשים מיני וכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻמכאֹובים
ׁשל הּנפלא הּתענּוג נגד נחׁשבים הם מּמׁש ואין ּכאפס ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּכּלם
ודברי ּתֹורתָך ׁשל ּדנעימּות ּובהּנעימּות ּבאלהּותָך, ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָֹהּדבקּות
עק, איין אן ּביז ּתעניגער פּון ּתעניגּוער אחד: ּכל ׁשּיזּכה ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָצּדיקיָך
פּון ּגיליּבטער עק, איין אן ּביז פרייליכקייט פּון ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָפרייליכקייטער
איין אן ּביז ּגלּוסטיקייט פּון ּגלּוסטיגער עק, א אן ּביז ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָּגליּבטקייט
ּגייט עס אזֹוי וויא חּיּות, זיס מיין חּיּות, ליּב מיין ּביסט ּדי ְְִִִִִִִֵֶֶַַַעק,
ּדיר, נאְך אֹויׂש מיר ּגייט הארץ מיין ּובנפׁש. ּבגּוף איּבער מיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָאֹוף
ׁשלמה ּבאמּונה מאמין אני ּכי ּדיר, נאְך אֹויׂש מיר ּגייט חּיּות ְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָמיין
ׁשלאפקייטן, מיני אלע ארּומקייטן, מיני אלע יּסּורים, מיני אלע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָאז
ּבאטרעפט ּגיהּנם מיני אלע טֹויט, מיני אלע וויטיקען, מיני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאלע
אלקּותָך ּדבקּות פּון ּתענּוג ּדעם אקעגין ניט, ּגאר וויא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָֹאלדינג

זיין: זֹוכה וועט נׁשמה יעדער עֹולם[וואס ׁשל הּזה האלקי הּתענּוג ְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּׂשמחה סֹוף, אין עד ּתענּוג מיני מּכל יֹותר ועמק ּגדֹול הּוא ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהּבא
אין עד ׂשמחה מיני מּכל יֹותר ועמּקה ּגדֹולה היא הּזאת ְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻהאלקית
חּיּותי אלקי הּוא אּתה קץ, אין עד אהבה מיני מּכל יֹותר אהּוב ֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹקץ,

ּכל עם הערב. חּיּותי ּתׁשּוקתהאהּוב, ונפׁש, ּבגּוף עלי ּׁשעֹובר מה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבאמּונה מאמין אני אחריָך. ּכלתה נפׁשי חּיּות אחריָך, ּכלתה ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָלבבי
ּכל ׁשּבעֹולם, ענּיּות מיני ּכל ׁשּבעֹולם, יּס ּורים מיני ׁשּכל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָׁשלמה
מיני ּכל ׁשּבעֹולם, ּומחּוׁשים ּכאבים מיני ּכל ׁשּבעֹולם, מחלֹות ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמיני
הּתענּוג נגד נחׁשבּו ּוכאין ּכאפס גהּנם, יּסּורי מיני ּכל ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמיתֹות,
יהּודית נׁשמה ּכל לעתיד לזה ׁשּיזּכה אלקּותָך ּדבקּות ׁשל :]הרּוחני ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ּתמיד מּמָך ולפחד ּולהתירא הּיראה את לאקּדמא וזּכני ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹעזרני



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וׂשמחה קסא ָ ְ ִ ְ ָׂשׂשֹון

ּבתכלית ּדעּלאה עּלאה ּביראה הרֹוממּות, ויראת הענׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹּביראת
ּוגבּול ּתכלית אין ויראתָך לפחּדָך ּגם הלא ּכי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹהּׁשלמּות

וכּו' ׁשרעקינדיקיר עק איין אן ּביז פארכטיג פּון אּתה[(פארכטיגער ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ּפחד מיני מּכל ּגדֹול ּפחּדָך קץ אין עד יראֹות מיני מּכל יֹותר ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָיראּוי

קץ אין את]עד ּולהמׁשיְך ּכּנ"ל ראׁשין ּבתרין החּוטרא (לאחז ( ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
זה ּכל ועם ׁשעֹות איזה זה על ולקּבע הּמעלה לתכלית ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעצמי
אחטא לבלּתי ּפני על יראתָך ׁשּתהיה עזרני ּכּנ"ל), ּבׂשמחה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהיֹות
ׁשּכן וכל ׁשּכן ּומּכל ּפנים, ּכל על מעּתה מּמצֹותיָך אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּולבלּתי
ידי על צּויתנּו אׁשר ּתמיד, ּבׂשמחה להיֹות הּגדֹולה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמהּמצוה
ּולהתקּׁשר להתעֹורר ועת עת ּבכל ׁשאזּכה האמּתּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָצּדיקיָך
אׁשר ׁשּבקרּבי. אלהי החלק לפנימּיּות ׁשּבלבבי הּטֹוב ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹלפנימּיּות

ּבָך והּׂשמחה הּׂשׂשֹון ּבי ותבער ּתּוקד הּזה הּטֹוב ּבכל(˜„)ּבפנימּיּות ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
על הּזאת ּתפּלתי ׁשּיסדּתי מאליו יבין (המעּין ותבערה. מֹוקד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמיני
הלכה ּפסח ּבהלכֹות ּובפרט מקֹומֹות, ּבכּמה ז"ל מֹוהרנ"ת ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּדברי
יראת ידי על ואפּלּו לׂשמחה, ּבאים הּיראה ידי על ׁשּדיקא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָט'
ליה אמר מר, לן ליׁשרי מענין ז"ל חכמינּו ּבמאמר וכמרּמז ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻהענׁש.
יּובנּו הּנ"ל ּפי על אְך וכּו', מאד ּתמּוּה ׁשהּוא וכּו' ּדמיתנן לן ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹוי
מות ׁשאימת עד ּכְך, ּכל ּגדֹולה ּבׂשמחה היה ּכי היטב. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּדברים
חס לעצבּות אֹותֹו להּפיל ּכח לֹו היה לא הענׁש, יראת ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשהּוא
התחּזק וכּו' מהּמות והּיראה האימה מּגדל וכּו' אּדרּבה רק ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוׁשלֹום,
ּומחמת ׁשם. עּין וכּו' עצמֹו את לׂשּמח ז"ל חכמינּו ּדברי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָלקּים
ליּׁשּוב זֹוכים הּׂשמחה ידי על ׁשּגם יּוד סימן ּתנינא ּבלּקּוטי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמּובא
הּמות. יֹום זכרֹון ּבחינת ׁשּזה וכּו' הּתכלית מה עצמֹו ליּׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהּדעת

(„˜)‰˜Úˆe ‰lÙz ÔÈ�ÚÏ „"Ï ÔÓÈÒ·e ÔBˆ¯ ÔÈ�ÚÏ Ë"Ó ÔÓÈÒ '‡ ˜ÏÁ ˙BlÙz ÈËewÏa ÔiÚ«≈¿ƒ≈¿ƒ≈∆ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»
.(¯Á‡ ÌB˜Óa ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯·cÓ Ô·enk ‰ÁÓN ÔÈ�ÚÏ Ìb ¯·c‰ ÔÎÂ¿≈«»»«¿ƒ¿«ƒ¿»«»ƒ¿»»«¿ƒ¿»«≈
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עּין זה ׁשעל ּבהּתפּלה י' סימן ב' חלק תפּלֹות ּבלּקּוטי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכּמּובא
האֹות לזה צרפּתי ּכן על ּבחברֹו, ּתלּוי ׁשאחד זה לפי ונמצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשם,

הּזה. הּזּכרֹון מענין הרּבה ידּבר ׁשּבֹו זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻׁשאחר

ב:  ָ ִ ְּתפּלה
עדועזרני הּקדֹוׁשה, ּבהּׂשמחה ּכְך ּכל להתּדּבק ׁשּבּׁשמים אבי ְ ָ ְ ֵ ִ ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

נפׁשי את ואחּׁשב עת, ּבכל ּומיּׁשבת נֹוחה ּדעּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּתהא
אחרי והבליו, הּזה עֹולם ּתאוֹות וׁשגעֹון ׁשטּות ועצם ּגדל את ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתמיד
נלּכדים יהיּו ּפתאם ׁשּפתאם ספק ׁשּום ּבלי ּבברּור יֹודעים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאׁשר
ואז מּזה. ּולהֹוׁשיע לפּדֹות ׁשּיּוכל מי יהיה ולא הּמות, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּבמצּודת
יהיה ולא לּגּוף, ׁשהכניסּו הּתאֹות ּכל ּולהחזיר להקיא מכרחים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֻיהיּו
עם להתחּבר מכרחים יהיּו ואז ּוכלל. ּכלל ורוח יתרֹון ׁשּום ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמהם

ּתרּוץ,הּמ ׁשּום ּבלי הּצּואר לֹו ּולהֹוׁשיט טענה, ׁשּום ּבלי הּמות לאְך ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ
מרירּות מיני מּכל ּומרֹור מר ׁשהּוא והּמות הּגסיסה טעם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָולטעֹום
להּצילני ׁשּיּוכל אחד נמצא אּולי צד לכל ּבעיני ואסּתּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבעֹולם.
ּולהסּתּכל להּביט ירצּו ולא יעמדּו, נגעי מּנגד ורעי אֹוהבי וכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמּזה
מכרח יהיה ּבהּתאֹות, אֹותֹו ׁשהלעיטּו הּגּוף וכל זה. על ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻּכלל
להתחּבא מקֹום יהיה ולא הּתֹולעים ּובבטן ּבעפר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלהתּבּלֹות
הּׁשמֹונים ּבכל מבטח אהיה אפּלּו ואם אפן. ּבׁשּום זה מּכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּולהּטמן
ועברּו, חלפּו ּכבר מהם הרּבה וגם עין, ּכהרף יפרחּו הם ּגם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנה
הּמעט זה עם ׁשּגם ׁשּכן וכל ׁשּכן ּומּכל הּׁשאר. ּגם ויפרח יעבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹוכן
ּבהחּיים מבטחים אינם ּכי ּכלל, מבטחים אינם ׁשנה ׁשמֹונים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻׁשעד
נּצֹודים להיֹות ּומזּמנים מּוכנים ורגע רגע ּובכל אחת, רגע ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻאפּלּו
מרדּתי, ּכי ּבטחּתי מי על ועּתה החּיים. ּכל על הּפרּוסה ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָּבהּמצּודה
הבלים הבל ׁשהּכל יֹודע איני האם להרויח, רֹוצה אני מה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוגם
ׁשּבּגדֹולים, הּגדֹול העׁשיר ּגם ּכי ּפעמים, אלפים מהבל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוגרּוע
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הּוא ּגם המדּמֹות, הּתאֹות ּבכל הּזה עין ּבההרף ּכרסֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֻוהממּלא
הּדלת, אל ּברגליו ולׁשּכב ּתכריכים וללּבׁש להּבֹור לירד ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻמכרח
וכל ספק. ׁשּום ּבלי הּמות ּופני הירּקה ּבהּצּורה עצמֹו את ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻולעטף
לׁשּני ּולהתאּכל ּולהתעּפׁש להתרּקב מכרח יהיה ואבר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻאבר
לא לֹו יֹועיל ולא והמׁשּקץ המזהם ּבבטנם ּולהתעּכל ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹֻהּתֹולעים,
ּבעֹולם ּולהפסיד לאּבד לי ּיׁש מה ועּתה וכּו'. זהב ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכסף

ּומצֹותיָך. ּבתֹורתָך עצמי ּכׁשאחּזק הּזה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָהּמבּוכֹות

הּזה(והּנה הזּכרֹון את לׁשמר מאד הזהיר ז"ל ׁשאדמֹו"ר מחמת ְ ִ ֵ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
הלכֹות ּובלּקּוטי נ"ד, סימן א' ּבלּקּוטי ּכּמּובא יֹום ְְְֲִִִֵֵַָָָָּבכל
ׁשם מּובא יּוד, אֹות ה' הלכה הּפרֹות ּוברּכת הריח ּברּכת ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהלכֹות
ּבזה לדּבר ׁשּצריכין הּדּבּור ידי על הּוא הזּכרֹון ׁשמירת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשעּקר
ההעלמה אֹותנּו יטעה ׁשּלא עצמנּו את להזּכיר נזּכה אּולי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהרּבה,
ׁשחיטה ּבהלכֹות מּדבריו מּזה ּכּמּובא אחד ּכל ּבלב זה על ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנּתנה
מּזה יֹודעים ׁשּכּלם לכאֹורה ׁשּנדמה ּפי על ׁשאף ה', אֹות ה' ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֻהלכה
היּו ּכן ועל ׁשם. עּין מּזה לדעת ׁשּזֹוכים איּנּון זעירין ּבאמת ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאבל
מיני ּבכל מאד הרּבה זה ּבענין לדּבר ׁשלֹומנּו אנׁשי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹרגילים
הֹולכים אנּו יֹום ּובכל אבדּו אמנה ׁשאנׁשי מחמת ועּתה ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָלׁשֹונֹות.
הזּכרֹון ענין ּולהעּתיק ּפנים ּכל על לרׁשם אמרּתי ּכן על ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹודּלים,

ׁשם) עּין ּבהּפתיחה הּמּובא מּטעם אׁשּכנז ּבלׁשֹון ּגם .הּזה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָ

העלמהרּבֹונֹו א פאר וואס אנטּפלעקט איז ּדיר פאר עֹולם ׁשל ִ ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ
אז מענטׁשין יעדער פּון הארץ אין ּגיגיּבין האסט ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָּדיא
מיר העלף ׁשטארּבין, אמאל וועט מע צי ניט ּגאר וויסט מע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכמעט
ּפלּוצלּונג וועט מע אז ספק ׁשּום ּבלי קלאר וויסין עס זאל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָאיְך
אין העלפין. קענען ניט קיינער ּגאר וועט סע מת, א ווערין ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָמּוזין
וועט סע ּתאֹות, אלע אֹויסמייקען מּוזען מען וועט ּגסיסה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָּבׁשעת
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זיְך וועט מע אּון קּומען. ארֹויס ניט ּגאר אקֹוראט אקֹוראט זיי ִִֵֶֶֶַַַַַָפּון
מע אּון טענה, ׁשּום ּבלי הּמות מלאְך ּדעם מיט ּבאגייגינען ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּוזען

אֹוסׁשט מּוזען אּום מעוועט אין ּתרּוץ, ׁשּום ּבלי האלדז ּדעם רקין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַ
איז ער וואס ּגסיסה ּדער פּון טעם ּדעם זיכען פאר מיזען ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָוועט
אלע פין אין ׁשלעכט פין אין ּביטער פין ערגער מאל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָטֹויזנטער
אֹויגען ּדי ווארפען וועט מע וועלט, ּדער אין ּפאסקּודנקייט ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַמיני
אלע אין ראטווען, אּפ איימיצער קען טאמער זייטען אלע ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאֹויף
וועלין ניט ּגאר וועלין אּון קאּפ ּדעם ּדרייען אֹויס וועלין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָפרינד
אנגעׁשטאּפט איהם האט מע וואס ּגּוף ּגאנצער ּדער אין ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָקּוקען.
ערד ּדער אין ווערין ּגעפֹוילט איּבער מּוזען ער וועט ּתאֹות ּדי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַמיט
אלימען ּדעם פּון זיְך וועט מע אּון ּבֹויְך, אין ווערים ּדי ּבא ְִִִִִִֶֶֶֶֶַַאין
איְך ווען אּון אפן. ּבׁשּום ּבאהאלטין אֹויס ניט אּון ּדרייען אֹויס ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹניט
אֹויְך זיְך זיי פליען יאהר, אכציג אלע מיט זיכערט פאר זיין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָזאל
ּגעלאפין איּבער ׁשֹוין איז זיי פּון אסאְך אין עין ּכהרף ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאיּבער
ׁשֹוין זיְך וועלין זיי אּון ּגיוועהין, ניט ּגאר זענען זיי ווי אזֹוי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָּפּונקט
ּדאס אז ּגעוויס איְך ווייס אזֹוי אּון קערין. אּום ניט ּגעוויס מיר ְִִִִִִֵֶֶֶַַָצּו
לאנג אזֹוי וועט מע עֹובר, ּכצל לֹויפן איּבער אֹויְך וועט ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַאיּבעריגע
אֹויס מיט נעכט אֹויס מיט טעג אֹויס ווערין וועט סע ּביז ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַהאנדלין
איְך ווייס יאהרין ּביסעל ּדעם מיט אפּלּו אז ּובפרט, ּובפרט, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָָיארין.
ּדעם מיט זיכער ניט איז מע אז אלט איְך וואס ּבא ניׁשט אֹויְך ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָנאְך
אֹויְך ּומזּמן מּוכן מען איז ורגע רגע ּבכל אין רגע, איין אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻלעּבין
אּפ איְך טרייט ּתּקיפּות וועמיס אֹוף היינט מינן. ּבר א ווערין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָצּו
סע אז ניט ּדען איְך ווייס ּגעווינען, ּדא איְך וועל וועליכס ּדיר ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָפּון
ּדער ּגביר ּגרעסטער ּדער ּבלאטע. מיט ּבלאטע ּגאנצין אין ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָאיז
טּואין אן מּוז אּון ּגרּוּב אין קריכען מּוז עֹולם־הּזה־ ניק ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָּגרעסטער
ּדער מיט ּפאטרעט ּגעלין ּדעם ּבאקּומען מּוז אּון ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַּתכריכים
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ׁשטינקען פאר מּוזען וועט אבר יעדער אין צּורה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָּגעׁשטארּבינער
אין ווערים ּדי פּון ציין ּדי צּו ווערין ּגיעסין איּבער אין ִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶווערין
העלפט סע ּבֹויְך. ּפאסקּודנעם אּון מיסען זייער אין ווערין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַנתעּכל
ּדא איְך האּב וואס היינט זאְך. ׁשּום קיין אין ּגעלט קיין ניט ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאיהם
פעפירטער ּדער אין וועלט נאריׁשע ּדער אין ווערין צּו אן ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָוואס

ּומצֹות. ּתֹורה ּדיינע אין האלטען מיְך וועל איְך אז ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָוועלט

ג:  ָ ִ ְּתפּלה
ּדעּתירּבֹונֹו את לפעמים מיּׁשב אני ׁשּכאׁשר יֹודע אּתה עֹולם ׁשל ִ ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

אליין איְך (ווייס עלי להּגיד ּפרּוׁש איזה ּבעצמי יֹודע ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָאיני
זיְך) אֹויף זאגין צי ּפרּוׁש א פאר וואס אבינּוניט הֹודעּתנּו, הלא ּכי . ְֲִִִִִִֵַַַָָָָֹ

ּכביכֹול, מּמׁש ּבנים ּכמֹו אצלָך ונחׁשבים נקראים ׁשאנּו ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבּׁשמים,
מאּתָך לקּבל רֹוצים אנּו ׁשאין על הּוא ּכביכֹול ויּסּוריָך צערָך ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכל
סֹוף אין עד ּבתענּוג מתעּנג ׁשאּתה ּתכלּיֹות הּבלּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָהּתענּוגים
עצּום וׁשּגעֹון סכלּות יסּפר ּכי היאּמן ועּתה עלינּו, אֹותם ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻּבהׁשּפיעָך
הּׁשם הּתענּוגים, מקֹור החּיים מקֹור ּולהחליף להמיר ּכזה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָונׂשּגב

והּמות(˜‰)יתּברְך הּגסיסה מקֹור והּמכאֹובים הּמרירּות מקֹור ּבעד , ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָ
ׁשמֹו יּמח עמלק מתי,(˜Â)קלּפת עד ּדעּתי אן חכמתי אן ׂשכלי אן . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

הּדעת וטרּופי ּבדמיֹונֹות ּכזה ואפלה ּבחׁשְך מׁשּקע אהיה מתי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻעד
נאכט, ווערט אט טאג ווערט אט אז אּפ, איְך לייג ווען (אֹויף ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכאּלה
ּגארניט פין ערגער איז וועלט ּדי אז אֹויגין ּדיא מיט זעט מע ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַָאין

ד אני למתי ׁשהעֹולם– ּבעינים ורֹואים לילה, הּנה יֹום הּנה ֹוחה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

(‰˜)Ì„‡‰Ï ‰a¯˙�Â ÛÒBz� C¯a˙È B�Bˆ¯ ˙BNÚÏ ÂÈÏ‡ ÌÈ�BtL ‰Úe�˙e ‰Úe�z ÏkÓ ¯L‡¬∆ƒ»¿»¿»∆ƒ≈»«¬¿ƒ¿»«ƒ≈¿ƒ¿«∆¿»»»
.(˙ÈÏÎz ÔÈ‡Â ÛBÒ „Ú eÏÚiL ˙B‚¯„n‰ ÏÎa ÌÈ‚e�Úz‰ ˙e‰Ó«««¬ƒ¿»««¿≈∆«¬«¿≈«¿ƒ

(Â˜)˙e¯È¯Ó Ì„‡‰Ï ‰a¯˙�Â ÛÒBz� ‰Ê È„È ÏÚÂ ,ÂÈÏ‡ ÌÈ˜a„� ‡ËÁÂ ‡ËÁ Ïk È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈»≈¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈»¿«¿≈∆ƒ≈¿ƒ¿«∆¿»»»¿ƒ
.(Bz‡Ó CkcÊiL „Ú ÏaÒÏ Á¯ÎÓ ‰È‰È ¯L‡ ÌÈÓeˆÚÂ ÌÈÏB„b ÌÈ·B‡ÎÓe«¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¬∆ƒ¿∆À¿»ƒ¿…«∆ƒ¿«≈≈ƒ
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להתּבֹודד ׁשּבּׁשמים אבי מעּתה והֹוׁשיעני עזרני מאפס). גרּוע ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּזה
אׁשר ּכל על הּלב מעמק לפניָך ולצעק ולילה לילה ּבכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבּׂשדה
מניעֹות מיני ּכל על לפניָך ׂשיחתי את היטב ּולפרׁש עלי, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעֹובר
עצמי אתחּזק זאת ּובכל ּבאמת. ּכרצֹונָך מּלהיֹות אֹותי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹהּמֹונעים
ּבׂשמחה האמּתּיים, ּובצּדיקיָך ּבָך ונׂשּגבה עצּומה ּבׂשמחה ּכְך ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָָאחר
ּכף להמחאת ורגלי ידי את לּבי ׁשּיּׂשא עד ותכלית קץ לּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשאין
ּפעם ּבכל להתחיל והֹוׁשיעני ועזרני הּטֹוב. ּכרצֹונָך הרּבה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָורּקּודים
ּגלּוי ּכי מּזה, הּמלעיגים ּכל נגד מאד ּגדֹול ּבעּזּות ּולהתּגּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמחדׁש,
ּבריתא אנּפי הּמחׁשיְך החׁשְך נתּכּפל האּלה ׁשּבימינּו לפניָך ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוידּוע
והתּפּׁשט והתּגּבר אליו, נקּוה אׁשר יֹום אֹור קדם ּכפלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבכפלי
הּפה ּׁשאין מה יׁשנים וגם חדׁשים ּונתיבֹות ּדרכים וכּמה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבכּמה
הּׁשם החּלּול ּגדל ידעּת אּתה ּכאׁשר לחׁשב, והּלב לדּבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹיכֹול
ּופּנה ּפּנה ּבכל האּלה ּבעּתים ׁשּנתרּבּו האּפיקֹורסּות ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמהּספרי
ּוברב – אׁשּכנז ּבלׁשֹון והן עברי ּבלׁשֹון הן – ולרבבֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹלאלפים
לחה להֹוציא העּכביׁש חכמת למחּבריהם נתּת ּדרכיָך ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּתעלּומֹות
נפׁשֹות ּבהם וללּכד לצּוד וחרמים מצֹודֹות מּזה ולעׂשֹות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹמּפיהם
עד ּולהבליעם ּולאכלם ראׁשם את למצץ ּבהם העֹוברים ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּזבּובים

למהּותם מצוה(˜Ê)ׁשּיתהּפכּו מּכל ּולהתלֹוצץ להלעיז מרּבים והם . ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּכן וכל ׁשּכן ּומּכל יׂשראל, ׁשל ועבֹודה עבֹודה ּומּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּומצוה

(Ê˜)e‰e¯‰ËÈÂ e‰eLc˜È ¯L‡) ÌzÚ„a ¯L‡ È¯Á‡ ,ÏÏk Ì‰nÚ ÔÚËÏÂ ¯a„Ï ¯LÙ‡ È‡Â¿ƒ∆¿»¿«≈¿ƒ¿…ƒ»∆¿»«¬≈¬∆¿«¿»¬∆¿«¿ƒ«¬
.ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ È¯·c ÏÚ „‡Ó ‰LwL ÌÈ�È·Ó Ì‰ (ÌÈ·Bh‰ Ì‰ÈNÚÓ ¯‡L·e Ê"‚L�a¿«¿«ƒ¿»«¬≈∆«ƒ≈¿ƒƒ∆»∆¿…«ƒ¿≈««ƒƒ»¬ƒƒƒ

Â Ë�ÈÈ‰ ,‡c ËÈ� Ìp‰Èb ÔÈÈ˜ ÊÈ‡ ÚÒ Ê‡ ‡ÈÈÊ ÔÚ‰ÚÊ ÔÚ‚ÈB‡ ÚLÈ�ÈtL Ú¯ÚÈÈÊ ËÈÓ ÔÈ‡‡ÈÂ ƒƒ≈∆∆¿ƒƒ∆¿∆∆∆≈«∆ƒ≈≈ƒ»ƒ»«¿ƒ
ÌÚÂ] ¯ÚËÎÚÏb Ôe‡ ËÚtLÈb ËÈÓ ÔÈÈˆ ÚL¯ÈÊÁ Ú¯ÚÈÈÊ ÔÚ¯ÈÈËL ÒÈB‡ ËÈ� ‡ÈÈÊ ÔÚÏ‡Ê ÈBÊ‡«»∆≈ƒ¿≈∆∆≈∆∆¬ƒƒ∆≈ƒƒ¿∆∆∆¿∆¿ƒ
˙Bi¯ÈÊÁ‰ Ì‰ÈpL e˜¯ÁÈ ‡Ï Ì‰ CÈ‡ ‰zÚÂ ,Ìp‰Èb ÔÈ‡L Ì‰ ÌÈ‡B¯ ˙BiLÈ·kÚ‰ Ì‰È�ÈÚ≈≈∆»«¿ƒƒƒ≈∆≈≈ƒ»¿«»≈≈…««¿ƒ≈∆«¬ƒƒ

. ([˜BÁNe ‚ÚÏ ÌÚƒ««¿
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ּכזאת ּבעקב ּדׁש ׁשאדם עצמֹו(˜Á)מּמצוה מתלּבׁש ּדבר הּבעל אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לבּלֹות ׁשחלילה הּכׁשרים ּבלב ּגם ּומביא ּומכניס הּיראה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבמצות
מּכל ּברחמיָך הּצילני ּבה'. וׂשמחה ורּקּודין ּכף המחאת על ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָזמן
אטּום ׁשּלּבי ּבעת ׁשּגם ּבעזרי והיה ׁשּבעֹולם וטעּיֹות מבּוכֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמיני
ּבעזרי היה האמּתית, הּׂשמחה את היטב מּלהרּגיׁש ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּומבלּבל

ּדׁשטּותא מּלי ידי על עלי ּוׁשאר(˜Ë)ׁשאמׁשיכה רּקּודין ידי ועל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבּגּוף ׂשמח(˜È)ּתנּועֹות אני ּכאּלּו עצמי ׁשאעׂשה ידי ועל ,(‡È˜)ועל . ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשאדּבר ּדּבּור ידי ועל ּבּלב, הּׂשמחה את הּמביאה הּנגינה קֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָידי
הּׂשמחה זכרֹון את מביא זה ׁשּגם ּבּפה, הּׂשמחה ּדברי את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהרּבה

ּתמיד הּיׂשראלי(˜È·)ּבּלב איׁש אׁשר לכל חּיּותי ּבחּיים ׁשאזּכה עד , ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכּו ּולמּלאֹות לזּכֹות הּׁשלמּותצריְך ּבתכלית עֹולמָך ּבבריאת נתָך ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

ּכלל ּבתֹוְך אני ּגם ׁשאזּכה עד קּמְך ּבכּס ּופא איעֹול ולא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכראּוי,
מּדעת, למעלה ּבדעת סֹוף, האין זהרָך חּוט לתקות יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָנׁשמֹות

ּתכלית: ּבלי עד מענג למעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹּובענג

ד:  ָ ִ ְּתפּלה
הּנצחי,רּבֹונֹו ותענּוגי חּיּותי לבבי חמּדת ׁשּבּׁשמים אבי עֹולם ׁשל ִ ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשטף ּכל ואת מצאתנּו, אׁשר הּתלאה ּכל את נגלה ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפניָך

(Á˜)˙‡ Ï"Ê ¯"BÓ„‡ L¯ÙnL „BÒ C¯„a Le¯t‰ ÔeÎÓ ‰ÊaL ÈzÚc ˙ei�Ú ÈÙÏ ‰‡¯�ƒ¿»¿ƒ¬ƒ«¿ƒ∆»∆¿À»«≈¿∆∆∆¿»≈«¿«∆
L¯„e ËeLt C¯„a Le¯t‰Ïe ,ÔÈ„ew¯Â ‰ÁÓN ÏÚ Ên¯nL "ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â" ˜eÒt‰«»¿»»≈∆ƒ¿¿∆¿«≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿«≈¿∆∆»¿»
‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡ Èk .‡È‰ ‡È‰Â ,·˜Úa Lc Ì„‡L ˙Bˆn‰ ÏÚ Ên¯nL Ï"Ê È"L¯a ‡·en‰«»¿«ƒ«∆¿«≈««ƒ¿∆»»»∆»≈¿ƒƒƒ≈¿ƒ¿»

.(ÔÈ„ew¯‰Â ‰ÁÓO‰ ˙ÂˆÓ BÓk ·˜Úa Lc Ì„‡L∆»»»∆»≈¿ƒ¿««ƒ¿»¿»ƒƒ
(Ë˜)ÏÚ Ì‡ Èk ÁÓNÏ ¯LÙ‡ È‡L ˙BÁÈO‰a ‡·en‰ Ï"Ê ¯"BÓ„‡ ¯Ó‡Ó ÌÒ¯ÙÓe Ú„Bpk«»¿À¿»«¬««¿««»¿«ƒ∆ƒ∆¿»ƒ¿…«ƒƒ«

.(Â ˙B‡Â '‰ ˙B‡ '„ ‰ÎÏ‰ ‡"� '‰ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏa ÔiÚ Ì‚Â .‡˙eËLc ÈlÓ È„È¿≈ƒ≈ƒ¿»¿««≈¿ƒ≈¬»¬»»¿
(È˜).('Á ˙B‡a ‰ÁÓN ÔÓÈÒa ·"‡‰ ¯ÙÒa ÔiÚ«≈¿≈∆»¿ƒ»ƒ¿»¿

(‡È˜).(„"Ú ˙B‡a ˙BiNÚÓ È¯etq‰ ¯Á‡L Ô"¯‰ ˙BÁÈNa ÔiÚ«≈¿ƒ»«∆«««ƒ≈«¬ƒ¿
(·È˜).(„ ˙B‡a '‰ ‰ÎÏ‰ ˙B¯t‰ ˙k¯·e ÁÈ¯‰ ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏa ÔiÚ«≈¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿»≈«ƒ¿««≈¬»»¿

שגיא
Text Box
אין לעשות שימוש מסחרי ללא רשות המוציא לאור



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וׂשמחה 168 ָ ְ ִ ְ ָׂשׂשֹון

קׁשה ּפעמים וכּמה ׁשּכּמה עד ועת, עת ּבכל עלי העֹובר רּבים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָמים
מר ּפעמים וכּמה ּכּמה ּכי ׂשמחה, על לבּקׁש אפּלּו מאד עלי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹוכבד
מרירּות ּבׁשם ּגם ׁשּבאמת עד ּכזה, ּדמרירּות ּבמרירּות לי ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּומרֹור
למּכֹותי מּכה אין ּכי הּמׁשאל. ּבׁשם רק זאת, לכּנֹות אפׁשר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻאי
ּכבדּו ּומצּוקֹותי ּומחלֹותי להׁשוֹות, למכאֹובי מכאֹוב אין ְְְְְְְְֲֵַַַַַַַַָלדּמֹות,
ּכל עם זאת, ּכל עם אבל וזעקֹותי, מּקינֹותי ּפעמים אלפים ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָֹורּבּו
ּכל הן ּכי ּותהּלה. ּברכה ּכל על רֹוממּותיָך וׂשגבּו ועצמּו ּגדלּו ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹזאת
לחּכמנּו עּתה ּגם עּתה וכחָך ּובידָך מזּמה, מּמָך יּבצר ולא ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹּתּוכל
עמק עמק מּתֹוְך עמּקֹות עצֹות אמּתּיֹות, עצֹות ּולהֹודיענּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹֹֻולהביננּו
ּכל להפְך עּתה ּגם ּביכלּתי ׁשּיהיה ּבאפן ּבֹו, ׁשּנלּכדּתי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהחׁשְך
ּבכח אהפְך ּכּלם את אחרים, ועל עלי ׁשהמׁשכּתי ואנחֹות ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻהיגֹונֹות
וחדוה. ּדיצה רּנה לגילה ּולׂשמחה, לׂשׂשֹון ּבָך ההתקּׁשרּות ְְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמקֹור
ּכן ּכן ּומכאֹובי, מּכֹותי ויֹותר ּביֹותר ורּבּו ּגדלּו אׁשר ּכל ּבאמת ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכי
ההתּדּבקּות ּכפלים ּבכפלי ויֹותר ּביֹותר ויאּדירּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַיגּדילּו
ּומכאֹוב ּומּכה צער מיני ׁשּכל עד ולנצח, לעד ּבָך ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָוההתקּׁשרּות
ּבׁשמָך לנּו אּלה מּכל ׁשּיהיה והּׂשמחה הּׂשׂשֹון נגד יחׁשבּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכאין
אחד, ּכל ונאמר נֹודה נצחים ּולנצח עד ּולעֹולמי ּבנּו– ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ–ּולׁשמָך

ה ּותנ'ח'מ'י'נ'י":"אֹודָך אּפָך יׁשּוב ּבי אנפּת ּכי ' ְְְְֲִִִֵַַַָָָ

ה:  ָ ִ ְּתפּלה
ּדברים איזה ּבּה נתחּדׁש ועֹוד הּנזּכר מּכל ּבקצרה נׁשנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּובּה

ּתמידרּבֹונֹו נרּגׁש ׁשּיהיה לּדעת לּבי את לקּׁשר עזרני עֹולם ׁשל ִ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבי הּמתנֹוצץ הּדעת ניצֹוץ ּתכליתּה, עד לבבי עמק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹּבעמק
היׁש ּכי לזה. יזּכּו אׁשר לכל והּצפּון הּגנּוז טּובָך מעצם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלפעמים
ּכל ׁשל והאהבֹות הּנאהבים ּכל ליׁש מאין הּממציא ּכאהּובת ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאהבה
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ליׁש מאין הּממציא וחמּודת ּכתאּובת וחמּדה ּתאוה היׁש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהעֹולמֹות.
היׁש ׁשּבעֹולם, והרּוחנּיים הּגׁשמּיים והּנחמדים הּנתאּוים ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל
וההתאחדּות הּדבקּות ּכתענּוג ותענּוג וטֹוב ונעם ּומתיקּות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָֹׂשמחה
העֹולם חּיי ימי ּכל זה על להמּתין ּכדאי האין ּוגבּול: ּדי ּבלּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעד
ּבעין עין זאת (ּכּנראה מּמׁש, הּפֹורח עֹוף ּכצל ּכרגע הּפֹורחים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹהּזה
מה ּבהּזכרֹו אחד ּכל ׁשל הּזמן ּבפריחת הּמחׁשבה עמק ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלאמּתת
ּביֹום זאת עּמֹו ׁשּנעׂשה ּכמֹו לֹו ׁשּנחׁשב נערּותֹו ּבימי עּמֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשּנעׂשה

הּיֹוצראתמֹול) ׁשל אֹוי מיני ּכל זה ּבׁשביל לסּבל ּכדאי האין . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
וההסּבלה לההמּתנה מתרּצה הּבלּתי ּכׁשגעֹון ׁשּגעֹון היׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהּיצר.
הּמלא הּגּוף) (הּוא החבּיֹות צֹואת ּבחמּדת זה ּכל ּומחליף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּזאת,
עת ּבכל ּומּוכן ועֹומד וסרחֹון, וׁשּקּוצים ותֹולעים וטּנּוף ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָצֹואה
והּגסיסה הּמחלה מּפגע ׁשּבחּוץ ּבּדפנֹות ּגם הּס רחֹון ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָלהתּפּׁשטּות
החּלּוף ידי ּׁשעל מה וזּולת ספק. ּבלי ּפתאם ּבפתע ׁשּיפּגע ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוהּמות
אלפים הּנ"ל האֹוי סבילת ּבעצמֹו זה ידי על ונתּגּדל נתרּבה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּנ"ל
מדֹור עלי יתּגּבר לבל עזרני עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ּפעמים: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָורבבֹות
ּבמבּוכֹות לבבי את לעּקם ּבהם ׁשּנׁשקעּתי רע והימי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּקלּפֹות
אֹונאה אין (ּכי הּנ"ל. התנֹוצצּות ּגם מּדעּתי וׁשלֹום חס ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹלעקר

להתקּׁשר עזרני והאּפיקֹורסּות) הּמבּוכֹות לבביּכאֹונאֹות ּבכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכל ּולהכניס להביא העֹוסקים האמּתּיים, וצּדיקיָך ּבתֹורתָך ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָונפׁשי
הּנ"ל ּכל ּבעיני יזקינּו לבל עזרני ודעּתנּו. ּבלּבנּו הּזה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהתנֹוצצּות
מּלבּקׁש הרע הּיצר ירׁשילני לבל עזרני הּנֹוראים. ּדבריהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּוׁשאר
צּדיקיָך ידי על הֹודעּתנּו ּכאׁשר ויֹום, יֹום ּבכל ּפנים ּכל על זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
על הּוא הּזה העֹולם מצּולת ּביון והּמעמד הּקּיּום ׁשּכל ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהאמּתּיים
ּדבר אין ּכי ׁשעֹובר, איְך ותחנּונים ּבתפּלה ּגבּול ּבלי התחּזקּות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָידי
ׁשחזק למי והּתפּלה האמּונה ּכמֹו אחרא הּס טרא מאֹונאת ְְְְְֱֳִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּמּציל
לי ּכראּוי לב מעֹומק יֹום ּבכל לפניָך ולזעֹוק לזעֹוק עזרני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָּבזה.
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צּדיקיָך למען הֹוׁשענא הֹוׁשענא, אלהינּו למענָך הֹוׁשענא ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַַָָָֹֹלצעק.
האמּתּיים צּדיקיָך ראׁש למען הֹוׁשענא הֹוׁשענא. ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹהאמּתּיים
ּכל ּפנים ּכל על מעּתה ׁשּיתהּפְך נא והֹוׁשיעה הֹוׁשענא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהֹוׁשענא,
עלי ורחם וחמל חּוס הּקדּׁשה. אל ׁשּבטבעי וחמדֹות ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתאֹות
ּכל מעלי ׁשּיסירּו הּקדֹוׁשים למלאכיָך וצּוה ּפנים, ּכל על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמעּתה

והמטּנפים הּצֹואים ּבּתאֹות(˜È‚)הּבגדים לבבי את המעּקמים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֻ
ּבבגדים מחלצֹות אֹותי וילּביׁשּו העכּורים, וחמרּיּותיו ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָָָָהּגּופנּיים
אחמד ׁשּלא ּבאפן ּוטהֹורֹות מזּככֹות ּבטבעּיֹות וזּכים, ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַָֹֹֹֻנקּיים
והּׂשגת להּׂשגתָך וחדותָך, לׂשמחתָך ּולזכרָך, לׁשמָך רק ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָואתאּוה
ועזרני עלי רחם אחדּותָך. ׁשהם האמּתּיים צּדיקיָך ודברי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּתֹורתָך
ּבכּמּות וקטנם מעּוטם ּבעצם ּגם ּובּקׁשתי ּתפּלתי את ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלקּבל
יהיה ׁשּלא ּבעֹולם הּמעּוט ּבתכלית מעּוטה ּתפּלה היׁש ּכי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹואיכּות,
להׁשּפעת ּכלים מאּתּה ּגם ּולהּוֹות אֹותּה, לקּבל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָּביכלּתָך

ללב(˜È„)יׁשּועתָך להּפכֹו ּביכלּתָך יהיה ׁשּלא ּבעֹולם אבן לב היׁש . ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

(‚È˜)˜eÒt ÏÚ ,Ï"Ê e�ÈÓÎÁ ¯Ó‡n‰ Le¯Ùa '‰ ‰ÎÏ‰ ˙t‰ ˙ÚÈˆa ˙BÎÏ‰ ÈËewÏa ÔiÚ«≈¿ƒ≈¬»¿ƒ«««¬»»¿≈««¬«¬»≈««»
ÛÈ„Ú ‡¯ËeÊ ¯Óc ‡‰Â 'eÎÂ '‡qk‰ ˙Èa ‰Ê' Y "‡ˆÓ ˙ÚÏ EÈÏ‡ „ÈÒÁ Ïk Ïlt˙È ˙‡Ê ÏÚ"«…ƒ¿«≈»»ƒ≈∆¿≈¿…∆≈«ƒ≈¿¿»¿«¿»»ƒ

.(ÌL ÔiÚ e‰lkÓƒÀ¿«≈»
(„È˜)B˙lÙ˙a Ì„‡‰ Ôw˙iL C¯a˙È B�Bˆ¯L Èt ÏÚ Û‡L ˙B�LÏÂ ÏtÎÏ CÈ¯ˆ ˙‡Ê…»ƒƒ¿…¿ƒ¿∆««ƒ∆¿ƒ¿»«∆¿«≈»»»ƒ¿ƒ»

C¯a˙È Bz‡Ó Ïlt˙‰Ïe Lw·Ï LÈ Ì‚Â .C¯a˙È B˙ÚtL‰ Ïa˜Ï ÌÈÏk ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿»»ƒ¿«»≈ƒ¿«≈«¿»»ƒ¿»«¿«≈¿«≈¿ƒ¿«≈≈ƒƒ¿»«
ÌÏa˜iLÂ ,B˙„B·ÚÂ B˙lÙ˙Ï ÌÈ¯¯BÚ˙� ‰È‰pL dÓˆÚa ‰lÙz‰Â ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ÏÚ«»ƒ¿»»ƒ¿«»¿«¿ƒ»¿«¿»∆ƒ¿∆ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»«¬»¿∆¿«¿≈
˙ÚtL‰ Ïa˜Ï ÌÈÏk‰ Ôewz ‡È‰ Èk ,ÌÈÏk‰ ˙iNÚÏ ˙e�n‡ ÈÏk BÓk Ì‰ ‰Ê ÏkL ÂÈÓÁ¯a¿«¬»∆»∆≈¿¿≈À»«¬ƒ««≈ƒƒƒƒ«≈ƒ¿«≈«¿»«
Ì‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚtL‰‰ Ïk Ïa˜Ï ÌÈÏk‰ ÏL dÓˆÚa ‰iNÚ‰Ï C¯a˙È BzÏÎÈÂ BfÚÀƒ»¿ƒ¿»«¿»¬ƒ»¿«¿»∆«≈ƒ¿«≈»««¿»««ƒ≈ƒ
.‰Ê ÏÚ ÂÈ˙B�BÈÚ¯ e�eÏ‰·È Ï‡ B˙Lwa ‡lÓ˙� ÔÈ‡ ÂÈ˙BlÙ˙e ÂÈ˙B�ÚË Ïk ¯Á‡L Ì„‡ ‰‡B¯∆»»∆««»«¬»¿ƒ»≈ƒ¿«≈«»»«¿«¬«¿»«∆

È B˙�e·˙e C¯a˙È BzÚc ÏL ˙B‚O‰‰ ÌÏBÚa „È˙ÚÏ Ì‡ ÈkÈË¯Ùa ÂÈ˙B‚‰�‰ ÈÓÚËa C¯a˙ ƒƒ∆»ƒ¿«««»∆«¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»«¿«¬≈«¿»»ƒ¿»≈
ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ È„È ÏÚ e�ÈÏÚ ÂÈ˙B¯‰Ê‡Â ÂÈ˙BˆÓ ÈÓÚË·e ÔÓÊe ÌB˜Óe Ì„‡a ˙eiË¯t¿»ƒ¿»»»¿«¿«¬≈ƒ¿»¿«¿»»»≈«¿≈««ƒƒ»¬ƒƒƒ
ÏÚ Û‡Â ,‰l‡k ˙Úc‰Ó ‰ÏÚÓÏ ˙B‡ÈÏt ¯‡L·e ,(Ï"pk ‰lÙz‰ ˙¯‰Ê‡ Ìb ‰Ê ÏÏÎaL)∆ƒ¿«∆««¿»««¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ¿«¿»≈«««»≈∆¿««
e�˙ÚÈ„ÈÓ ‰ÏÚÓÏ BÓˆÚÓ B˙ÚÈ„È ˙zÓ‡ ÌˆÚÂ e�˙l„bÓ ‰ÏÚÓÏ B˙l„b ÛBÒ ÔÈ‡ „Ú ÔÎ Ètƒ≈«≈¿À»¿«¿»ƒ¿À»≈¿∆∆¬ƒ«¿ƒ»≈«¿¿«¿»ƒƒ»≈
Ï‡LÏ ‰Êk È˜ÏÓÚ ˙eLwÚÂ ÔBÚbL ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ CÈ‡ ‰zÚÂ .ÛBÒ ÔÈ‡ ‡e‰L ¯Á‡Ó ,Ba≈««∆≈¿«»≈«¬∆««««ƒ»¿ƒ¿¬»≈ƒ»∆ƒ¿…
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מ לעקר ּביכלּתָך יהיה ׁשּלא ּבעֹולם נבֹוְך לב היׁש ּכלּבׂשר: אּתּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ
ידי על הֹודעּתנּו ּכבר הלא וגם יׁשר. ללב ּולהּפכּה ְְְְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָֹהּמבּוכֹות,
המטּנפים, ּבמקֹומֹות ּביֹותר נׁשקעּתי אׁשר ׁשּכל האמּתּיים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻצּדיקיָך
הּזּכּוְך ּבתכלית ּולהזּדּכְך להּטהר זֹוכה הייתי אם ּדיקא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּׁשם
וזּכּוְך טהרה זה ידי על ּגֹורם הייתי העלּיה, ּבתכלית ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּולהתעּלֹות

ּתבל יֹוׁשבי לכל והּצֹואה,(˜ÂË)ּגם הּטמאה רּוח מהם ּגם ׁשּתעבר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ
להתּגאֹות מחם קטנּות טבעּיּות מהם ּגם ויתעּקר (˜ÊË)ׁשּיסיר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּולהתּבֹונן מּלהׂשּכיל אמת, הּצּדיקי ּדעת נגד מּלהתּבּטל ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַּולהתעּקׁש
ּבֹו לסחר ׁשעה לפי ודרְך מעבר רק אינֹו הּזה העֹולם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּכל
וכל עד, עדי הּנצחי ּבּתענּוג לנצח ּבהם נצליח אׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּסחֹורֹות
ופתי סכל אין ּבֹו, אׁשר ההמצאֹות ּבהחקירֹות ּבֹו יעמל ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאׁשר

ּכמֹו(˜ÊÈ)ּכמֹוהּו ורצֹון חׁשק מיני ּבכל אליָך ולחׁשק להתעֹורר עזרני . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
לי נדמה להיֹות עצמי את ׁשאטעה ולא ׁשארצה, רֹוצה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשאּתה
עד לבבי מצּפּוני ּכל יֹודע אּתה רק ּכי ּבאמת, רֹוצה אני ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּכבר
וכּמה ּבעֹולם, אני היכן ּכלל יֹודע איני ּבאמת ּכי מּמּני, יֹותר ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּסֹוף
ּכרצֹונָך להיֹות לב ּבכל מׁשּתֹוקק אני ׁשּכבר לי נדמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָּפעמים

Ïk Ìb ‡Ï‰ Èk ,e‰MÓc e‰MÓ (elÙ‡ ÌM‚Ó‰ BzÚ„a ÔÈ·‰Ï ˙Bˆ¯ÏÂ ˙BÈL˜ ˙BL˜‰Ïe)¿«¿À¿¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿«¿À»¬ƒ«∆¿«∆ƒ¬…«»
˙¯a„Ó‰ C¯a˙È B˙�ÈÎL Áe¯Ó e�ÚÈ„B‰ ¯L‡ C¯a˙È BÓˆÚa ÂÈ¯·c È„È ÏÚ ‰Êa Ô·enM ‰Ó«∆»»∆«¿≈¿»»¿«¿ƒ¿»«¬∆ƒ»≈«¿ƒ»ƒ¿»««¿«∆∆
‰ËeLt ‰�eÓ‡a Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ìlk ˙‡ ,Ï"pk ‰LÓ ˙�ÈÁa ˙Ó‡ È˜Ècv‰ ÏL Ì�B¯b CBzÓƒ¿»∆««ƒ≈¡∆¿ƒ«…∆««∆À»¿ƒƒ¿«≈∆¡»¿»
‰ÚÈ„È‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌÓˆÚa Ì„È ÏÚ Ô�Ba˙È Bk¯Ú ÈÙk „Á‡ ÏkL ÔÙ‡a ˙eËÈLt‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿ƒ¿…∆∆»∆»¿ƒ∆¿ƒ¿≈«»»¿«¿»¿«¿ƒ«¿ƒ»

.(ÏÏk ˙Ú„Ï ¯LÙ‡ È‡LÂ ÏÏk ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L Ú„� ‡Ïc¿»≈«∆≈¿ƒ¿»¿∆ƒ∆¿»»««¿»
(ÂË˜).(Ï"pk ˙t‰ ˙ÚÈˆa ˙BÎÏ‰a ÔiÚ«≈¿ƒ¿¿ƒ«««««
(ÊË˜).('‰ ‰ÎÏ‰ ÁÒt ˙BÎÏ‰a ÔiÚ«≈¿ƒ¿∆«¬»»
(ÊÈ˜)Ì‚Â ‰ÚL ÈiÁa ÔÈ˜ÒBÚÂ ÌÏBÚ ÈiÁ ÔÈÁÈpÓ ‰¯Ún‰ ÔÓ B˙‡ˆa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡Ók¿«¬««ƒƒ¿¿≈ƒ«¿»»«ƒƒ«≈»¿¿ƒ¿«≈»»¿«

ÛBÒ „Ú B˙Ëa‰Â B˙itvÓ ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌL ‡·enk BÏeha ¯cÚ‰Â ÌÏBÚ‰ Ìei˜a C¯a˙È B�Bˆ¿̄ƒ¿»«¿ƒ»»¿∆¿≈ƒ«»»≈∆«ƒƒƒ»¿«»»«
Ï˜LÈ ¯L‡ ÔBÈqp‰Â ‰¯ÈÁa‰ Ï˜LÓa ‡˜Èc ıÙÁM ‰Ó ¯Ó‚È ÛBÒ Ïk ÛBÒ ¯L‡ ˙B¯Bc‰ Ïk»«¬∆»ƒ¿…«∆»≈«¿»¿ƒ¿««¿ƒ»¿«ƒ»¬∆ƒ¿…

.(·ËÈ‰ ÌL ÔiÚ ‰�eÓ‡Â ˙Ó‡ '‡ ˜ÏÁ ÛBÒa ÏÈÚÏ ‰fÓ ‡·enÎÂ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿«»ƒ∆¿≈¿≈∆¡∆∆¡»«≈»≈≈



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וׂשמחה 172 ָ ְ ִ ְ ָׂשׂשֹון

ּבזה מטעה ׁשאיני לׁשּכח ולא לזּכר עזרני ּדמיֹון. רק זה אין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּובאמת
נגלה לפניָך עֹולם ׁשל רּבֹונֹו וׁשלֹום. חס אֹותָך ולא עצמי את אם ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּכי
אי ּוזמן, ּומקֹום ּבאדם ׁשֹונֹות ּבהנהגֹות ּדרכיָך ּתעלּומֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמעצם
הּתפּלה ׁשל והּתֹועלת הּיתרֹון את אפן ּבׁשּום לברר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאפׁשר
מאמינים אנּו זאת ּבכל אבל ב'), ּבחלק לעיל (עּין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוהּבּקׁשה
ּדּבּור וכל וׁשלֹום, חס לריק ּדּבּור ׁשּום אין ׁשּבאמת ׁשלמה ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבאמּונה
על וערְך ׁשעּור ּבלי ּבזה להתחּזק עזרני לטֹובה. רׁשם עֹוׂשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹודּבּור
ּפגע, ּבלא רגע ׁשאין ׁשּכמֹו הֹודעּתנּו ּכבר ּכי ּותנּועה, ּתנּועה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
רפּואת ּבענין ּובפרט ּובּקׁשה. ּפגע ּבלא רגע אין לקּים צריְך ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכן
וקּלה נֹוחה רפּואה ּכמֹוה, ּומתּוקה טֹובה רפּואה אין אׁשר ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָהּׂשמחה
וירידה ׁשֹוב מיני ּבכל ּבקי להיֹות עזרני ּכמֹוני. ּומחלׁש לחֹולה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻּגם
מהּׂשמחה ידם על להתרחק לבלי ונפׁש ׁשּבגּוף וׁשלֹום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחס

מּטּובָך(˜ÁÈ)הּזאת ׂשּבעני אדע, לא רע מּמּני הסר ועצב עּקׁש לבב . ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
אמרי לרצֹון יהיּו ּבאמת. לעבּדָך לבבי וטהר ּביׁשּועתָך נפׁשי ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוׂשּמח
ּכי יען (והּנה ואמן. אמן וגֹואלי צּורי ה' לפניָך לּבי והגיֹון ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָפי
מּדברי ּכּמּובן הּמּדֹות ּכל ׁשל ּדכללּיּות ּכללּיּות היא ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּׂשמחה
עֹוד לכלל אמרּתי ּכן על לעיל, ׁשהבאתי ז"ל ּומֹוהרנ"ת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאדמֹו"ר

הּזאת): ּבּתפּלה מּדֹות ְִִַַַָָֹּכּמה

ו':  ָ ִ ְּתפּלה
ּכרצֹונָךרּבֹונֹו להיֹות נפׁשי ּכלתה ּכי לפניָך וידּוע ּגלּוי עֹולם ׁשל ִ ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ

לזּכֹות איְך אפן ׁשּום אפן, ׁשּום יֹודע איני כן ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹואף
מה ּכל ּולתּקּונים לזכּות ׁשּיתהּפְך ּבאפן ואמּתּיית ׁשלמה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלתׁשּובה
אהּה! אהּה! אחרים. ּבגלּגּולים אֹו זה ּבגלּגּול וקלקלּתי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָּׁשעברּתי

(ÁÈ˜).'‚ ˙B‡ ˙B‰b‰a ÏÈÚÏ ÔiÚ«≈¿≈««»
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והּנפׁשֹות והרּוחֹות הּנׁשמֹות ּכל ּבֹורא עֹולמים ּכל רּבֹון ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָאהּה!
ּכל וׁשּיהיּו ׁשהיּו הּנפׁשֹות ּובכל ּבי והּממציא המהּוה ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהּגּופֹות,
האמּתּיים צּדיקיָך ידי על הֹודעּתנּו ּכאׁשר והויתנּו, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתנּועתנּו
ּבפעּלֹות ונפׁש, נפׁש ּבכל הנהגֹותיָך ּתעלּומֹות ּתכלית ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמהעּדר

נעלמֹות ּכׁשניוהמצאֹות האנּוׁשה לדעּתנּו הּנראֹות ּומכּס ֹות, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבידינּו הּבחירה ׁשּמסרּת ּפי על אף ּבאמת ּכי אחד. ּבנֹוׂשא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהפכּיים
ּדּבּור מחׁשבה ּבכל ּכרצֹונָך ולהיֹות מרע לסּור ויכלּתנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּובכחנּו
ּובלּתי מּבלעדיָך. עֹוד אין ּכי ּבידָך זה ּגם כן ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּומעׂשה,
מציאּותיהם את ּובארץ, ּבּׁשמים ּכל את והּמפעיל המהּוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּכחָך
לא מחׁשבה ולא רעיֹון לא ּבתֹוכנּו יזיז לא והנהגֹותיהם, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹוקּיּומיהם
לדעת ּכח יעצר ּומי ּפלאֹותיָך, ּדרכי יבין ּומי ּכליה. ולא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכסל
ּפּנית אׁשר הּפנּוי, מהחלל הּנמׁשְך ּכזה ּומּׂשג נֹודע ּבלּתי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּולהּׂשיג
ּכל ּבתֹוְך הּנמׁשכת אלקּותָך חכמת מּדת ּגם ּכביכֹול מּׁשם ְְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהעברּת

ּבֹו. ׁשּנבראּו ס"ד)העֹולמֹות סימן א' ּבלּקּוטי היטב ּדברי(עּין רק לנּו אין אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
רצֹונָך ּומּתעלּומֹות זה, מּכל הֹודיעּוני אׁשר האמּתּיים ְְֲֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַָָהּצּדיקים
קֹולי הרימֹותי ּכן על ּותנּועה. ּתנּועה ּכל על מּמָך ּולהתחּנן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָלבּקׁש
ּכל ּבקרּבי, נמס לּבי אהּה!, אהּה! אהּה! ונמהר, מר ּבקֹול ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָואקרא
ּגיוואלד, ּגיוואלד, ּבקרּבי, ּומרעיׁשים רֹועׁשים ועצמֹותי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָאיברי
ּולרחמיָך ליכלּתָך סֹוף אין אׁשר לבבי חמּדת ׁשּבּׁשמים אבי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאהּובי
ּכביכֹול, ּבנים, אצלָך הּנקראים מּיׂשראל ונפׁש נפׁש לכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּולאהבתָך
ּבצערם אפּלּו ּומרירּותם, ּבצערם ּולהּביט לראֹות ּתתאּפק ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָאיככה
ׁשּבּנפׁש. ּומרירּותם ּבצערם וחמר וקל ׁשּכן וכל ׁשּבּגּוף, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּומרירּותם
להּביט אפׁשר אי ּכן ּגם ּבתֹוכנּו ׁשּנטעּת הרחמים ּבמּדת אפּלּו ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהלא
עליהם העֹומד וכל עֹונׁשים, וכּמה ּכּמה ׁשל ּבהּמרירּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָולראֹות
הּוא ּגם ּכי ורצח קׁשי מיני ּבכל לבבֹו את ּולהקׁשֹות לאּמץ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמכרח
ועּתה ּבהם. ורֹואה מּביט ׁשהּוא לבד מההּבטה ונגוע נחלׁש ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיה
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ּבתׁשּובה אֹותי ּגם להחזיר ליכלּתָך סֹוף היׁש ׁשּבּׁשמים, אבי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָאהּה
ּבעֹולם לא ּומׁשּפט ּדין ׁשּום עלי יהיה ׁשּלא ּבאפן ּכזאת, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹׁשלמה
חכמה ּבלבבי ּגם להביא ליכלּתָך סֹוף היׁש הּבא. ּבעֹולם ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּזה
וׂשׂשֹון זריזּות הּטֹוב, ּכרצֹונָך אליָך התעֹוררּות אמּתי, ודעת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָּותבּונה
ּופׁשיטּות ּותמימּות וענוה ּובּטחֹון אמּונה הּטֹוב, ּכרצֹונָך ְְְְְְֱֲִִִִִַַָָָָָוׂשמחה
ּתנּועה, ּבכל אמּתּיֹות ועצֹות הּברּיֹות על ורחמים לב ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָויׁשרּות
לבלי והתאּמצּות והתחּזקּות עליהם, ּבלבבי מחלטת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻוהסּכמֹות
לתכלית הּמכרחים ונפׁש ּבגּוף יׁשּועֹות מיני ּכל ּוׁשאר מהם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלסּור
ּכי האּלה, יׁשּועֹותי ּכל עבּור לטענֹותיָך סֹוף היׁש ּתׁשּובתי: ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשלמּות
ּובלּתי הּנעלם מּמׁשּפטיָך האמּתּיים צּדיקיָך ידי על הֹודעּתני ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהלא

לזּולתָך ולא לָך רק ׁשּלא(˜ËÈ)נגלה ונפׁש ּבגּוף ּבעֹולם יׁשּועה היׁש . ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ולּתן להתעֹורר עזרני האמּתּיים. צּדיקיָך זכּות עליה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיסּפיק
ּבאפן הּקדֹוׁשה, לזכּותם הּׁשלמּות ּבתכלית ּדלתּתא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאתערּותא
לפניָך עֹולם ׁשל רּבֹונֹו להּוׁשע: צריְך אני אׁשר ּבכל מעּתה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאּוׁשע
ּבקרּבי, הּמׁשרׁשת והּמרה הּקׁשה החזקה הּקלּפה ועצם ּגדל ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻנגלה
הּכעס, ּבמּדת הרעֹות, ּומּדֹותיו ּבתאֹותיו ּגּופי ועּזּות לּבי זדֹון ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָאת
הּנפילה ּבמּדת העצלּות, ּבמּדת העצבּות, ּבמּדת העּקׁשּות, ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָּבמּדת
מסּפר, אין רעֹות ּומּדֹות ּתאֹות ּבׁשאר וכן זה, מּכל הּדעת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוחליׁשת
ּתתעֹורר מתי מּמּני, ּפניָך את ּתסּתיר אנה עד מתי, עד ה' ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועּתה
ּגם להסיר ּכמֹוני, ונתעּלף נרּדף ּגם להקיץ ּכמֹוני, יׁשן ּגם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלעֹורר
לנּקֹות וזהמתי, מּקלּפתי אֹותי ּגם לטהר ערּפי, קׁשיּות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָֻמאּתי
ועקׁשנּות, עּזּות מיני מּכל וזדֹון, רע מיני מּכל לבבי את ּגם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּולזּכְך
נפילֹות מיני מּכל ועצלּות, ׁשכחה מיני מּכל וחמה, ּכעס מיני ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמּכל
מּכל ּוכסילּות, אחרא ּדסטרא זקנה מיני מּכל הּדעת, ְְְְֲֳִִִִִִִֵַַַַָָָָָָוחליׁשּות

(ËÈ˜).'‰ ‰ÎÏ‰ ‰�zÓ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏa ÔiÚ«≈¿ƒ≈¬»«»»¬»»
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וחס חיצֹונּיֹות יראֹות ּומׁשּגל,מיני ממֹון ּתאֹות מיני מּכל ּבּטחֹון, רֹון ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּגאוה, מיני מּכל ּדקדּׁשה, הּצמצּום וקלקּול אֹור רּבּוי מיני ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָֻמּכל
יחד עלי ויתאּספּו יתקּבצּו ּכּלם אׁשר רעֹות עצֹות מיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּומּכל
עת, ּבכל והחדוה הּׂשמחה מּמעּגלי אׁשּורי את ּולהּטֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהּדיחני
עלי ּותרחם ּתקּום מתי הּטֹוב. ּכרצֹונָך והּׂששֹון הּגילה ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמּנתיבֹות
מתי הרעֹות, מּדֹותי ּכל על לבבנּו ּפנימּיּות וזעקת אנקת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹלׁשמע
עלי, ּגם הּמסּפיקים ויכלּתָך רחמיָך ּברב עלי ותׁשּגיח ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָֹּתּביט
ׁשּום ּבלי והּנכֹונה, היׁשרה ּבּמסּלה ורגע רגע ּבכל אֹותי ּגם ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָלהדריְך
מּס ּבת ּדיקא אׁשר הּקדֹוׁש ּבהּגן הּנמצאים מהרֹודפים ואימה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּפחד
ותהיה ּתלּמדנּו מתי ותחלּואים. ּבמּכֹות ונׁשּברים נֹופלים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָהּפחד
הּגן, אצל העֹומד הּקדֹוׁש ּבהאדם ּולהתּדּבק להתקּׁשר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבעזרנּו
ׁשּלא ּבאפן ונפׁש ּבגּוף הרּפתקאֹות מיני מּכל מעּתה ׁשּנּנצל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּבאפן
מעבֹודתָך מעּתה אתרחק ׁשּלא ּבאפן הּקדֹוׁש, מהּגן מעּתה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאתּגרׁש
ׁשל רּבֹונֹו האמּתּיים. צּדיקיָך ידי על הֹודעּתנּו ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהאמּתּיֹות
מיני ּבכל הרֹוצח ידי ּתחת נׁשמתי ּכביׁשת נגלה לפניָך ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹולם!
אפּלּו ּומעּכבנּו ּומפחידנּו ּבהם, אֹותי ׁשּמעביר הּזידֹונים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמימֹות
ּומצּוקה צרה ּבעת והֹורני לּמדני ּבאמת. ּכרצֹוני אליָך ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּלצעק
ּבאפן ונפׁשי, עיני את עּתה ּגם אליָך ולּׂשא לרּמז איְך ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכזאת
מעּתה נפׁשי ׁשּתמּלט ּבאפן ּכזאת, מּמות למרירּותי ּדי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּתאמר
אל אבי, אבי אבי אהּה, אהּה הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ֲֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָמענׁשיָך
ּדעמק מעמק לבבָך את ּתאּמץ אל עֹולליָך, מּזעקת אזניָך ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּתאטם
עצמי מֹוסר ואני וצערנּו. ּדמעתנּו ּדרתיחת מרתיחת ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָצעקתנּו,
ויחידתי, וחּיתי ונׁשמתי ורּוחי ּבנפׁשי וגידי איברי ּכל עם ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאליָך
ּתעלּומֹות ּבכל וכליֹותי, ּוכסלי קרבי ּבכל ורעיֹוני, מחׁשבֹותי ְְְְְְְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָּבכל
החיצֹונים וכחֹותי חּוׁשי ּבכל מזּמֹותיה, מֹורׁשי וכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹלבבי
ותנהיג ׁשּתעׂשה ּבקרּבי אׁשר והּמאּון הרצֹון ּכחֹות ּבכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהּפנימּיים,
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ּברע ׁשאמאן ּבאפן ּותנּועה ּתנּועה ּבכל רצֹונָך, ּכאמּתּיּות ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹעּמהם
הרעֹות ּומּדֹותי ּגּופי ּתאֹות ּבזהמת ׁשאמאן ּבאפן הּמאּון, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבתכלית
וכּסּופין והׁשּתֹוקקּות ּברצֹון ּבּטֹוב ׁשאבחר ּבאפן מאּון, מיני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹּבכל
ׁשּום מעּתה עלי יהיה ׁשּלא ּבאפן הּׁשלמּות, ּבתכלית הּטֹוב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכרצֹונָך
לזכּיֹות מעּתה ׁשּיתהּפְך ּבאפן וׁשלֹום, חס ופׁשע ועֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻחטא
ּובמחׁשבה ודּבּור ּבמעׂשה וקלקלּתי ּׁשחטאתי מה ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָותּקּונים
ּבאפן אחרים, ּבגלּגּולים והן זה ּבגלּגּול הן והתרּׁשלּותם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּובהעדרם
הּזה ּבעֹולם לא וׁשלֹום חס ּומׁשּפט ּדין ׁשּום מעּתה עלי יהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּבָך הּׂשמחה להרּגׁשת ּולבבי ּדעּתי ׁשּיזּדּכְך ּבאפן הּבא, ּבעֹולם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹולא
ּבאפן ּותמידּיּות, ונׂשּגבה עצּומה ּבהרּגׁשה האמּתּיים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּובצּדיקיָך
ּכרצֹונָך וׁשֹוב ּברצֹוא ּבָך נכלל להיֹות אזּכה חּיּותי ּבחּיים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּגם

עֹולם: ועד מעּתה ְֵַַַָָהּטֹוב

הּנ"ל להּתפּלה ְְִַַַָָָ(הֹוספה

ז':  ָ ִ ְּתפּלה
ּכלירּבֹונֹו ּולהּוֹות לפעל לָך נאה ּכאׁשר ועׂשה עלי רחם עֹולם ׁשל ִ ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

קּלה מּתפּלה ּגם הּׁשלמּות ּבתכלית ּדלתּתא אתערּותא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשל
על ׁשב ּכלב ׁשל ּכמֹוני, ּדמסאבּותא ּכתרין ּבעׂשר מּנח ׁשל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּוׁשפלה
ּגם ׁשּתֹוׁשיע ּבאפן ּכמֹוני, טֹובה ּתחת רעה מׁשּלם ׁשל ּכמֹוני, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹקיאֹו
אני ּגם ׁשאזּכה ּבאפן ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות יׁשּועֹות מיני ּבכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹאֹותי
ׁשל לתׁשּובה ׁשּבת, ׁשל לתׁשּובה ׁשלמה, לתׁשּובה חּיּותי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבחּיים
ּבאפן אחריו, ׁשלמּות ׁשאין הּׁשלמּות ּבתכלית ּבָך וׂשמחה ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאהבה
הלא ּכי וׁשלֹום. חס ּכְך אחר ּומׁשּפט ּדין ׁשּום עלי יהיה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ּכְך ּובין ּכביכֹול, צר לָך צרֹותינּו ׁשּבכל ׁשּבּׁשמים אבינּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהֹודעּתנּו

ועּתה ּבנים. לָך קרּואים אנּו ּכְך ּבאבדןּובין וראית ּתּוכל איככה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ
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אין עד לבבָך ּובטּוב ּברחמיָך ּתתאּפק ואיככה וׁשלֹום, חס ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָילדיָך
הּמכאבים והּמחלׁשים הּמחלאים עֹולליָך ּדם על לעמד ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֻֻֻּתכלית

עליָך רחם ה' אּנא ּכְך: ּכל ּדי(˜Î)והמסּכנים ואמר ועלינּו, ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ולמצּוקֹותינּו. ּכביכֹול למצּוקֹותיָך ּולדמעֹותינּו, ּכביכֹול ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָלדמעֹותיָך
עמלק המן קלּפת ּבעמק מטּבע על ּגם נא ורחם נא וחּוס נא ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻוחמל
הּנחׁש למהּות נהפְך על ּכמֹוני, הס"מ ּבבטן מבלע על ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכמֹוני,
צּדיקיָך ראׁש ּבלב ותן לגנאי. הּכּנּויים מּכל ּגרּוע על ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכמֹוני,
ּובלב לברכה, וקדֹוׁש צּדיק זכר ׂשמחה ּבן נחמן רּבנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאמּתּיים
ׁשהיּו האמּתּיים הּצּדיקים ּכל ּובלב ז"ל, מֹוהרנ"ת הּקדֹוׁש ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּתלמידֹו
ּבכחם ויעֹוררּו ּתמיד, ּבעדי ּגם ׁשּיתּפּללּו ּבֹו, הּכלּולים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹמעֹולם
ּגם מסּפיקים ׁשהם ּכאּלה ונׂשּגבים ועצּומים רּבים רחמים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּגדֹול
ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות יׁשּועֹות מיני ּבכל אֹותי ׁשּתֹוׁשיע ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָעלי
ׁשאׁשּוב ּבאפן ּכמֹוני, הרּבים את ּומחטיא לחֹוטא ּגם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתֹוׁשיע
ּכל חּיּותי ּבחּיים ׁשּיתהּפכּו ּבאפן ּכראּוי, ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפניָך
לזכּותי – הרּבים את חטאי וכל לזכּיֹות, – ּופׁשעי ועֹונֹותי ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻחטאי
– ואנחֹותי יגֹונֹותי וכל הּׁשם, לקּדּוׁש – הּׁשם חּלּול וכל ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהרּבים,
ידי על ּדיקא הלא ּכי לנצח. לעד ּתתּברְך ּבָך, ּוׂשמחֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלׂשׂשֹונֹות
ּכל על רֹוממּותיָך ׁשמֹותיָך, ּכל על רֹוממּותיָך לנצח יתּגּלה ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה
והּתהּלֹות הּׁשבחים ּכל על רֹוממּותיָך העֹולמֹות, ׁשּבכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָהּׂשכלּיֹות
עֹולמָך ּבבריאת ּכּונתָך נגמר יהיה זה ידי על ודיקא ּדי. ּבלי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעד

הּטֹוב: ְְִַּכרצֹונָך

(Î˜)È„‡lÓ ÔÓÏÊ ¯B‡È�L Èa¯ ˜Ècv‰ ·¯‰ ÌLa ˙‡Ê ¯tqL Ï"Ê ¯"BÓ„‡ ÌLa ÈzÚÓL»«¿ƒ¿≈«¿«∆ƒ≈…¿≈»«««ƒ«ƒ¿≈«¿»ƒ«ƒ
ÌÈa¯ ÏBÎÈ·k '‰ EÈÏÚL ˙e�ÓÁ¯‰ ,EÈÓÁ¯ e�È‰ ,"'‰ ÌÈa¯ EÈÓÁ¯" ‡¯˜n‰ ˙‡ L¯tL Ï"Ê«∆≈≈∆«ƒ¿»«¬∆«ƒ«¿«¬∆»«¬»∆»∆ƒ¿»«ƒ

.„‡Ó ÌÈÓeˆÚÂ«¬ƒ¿…
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ח':  ָ ִ ְּתפּלה
ׁשּכןרּבֹונֹו ּומּכל ּתמיד. ּבָך ולׂשמח לגיל מעּתה עזרני עֹולם ׁשל ִ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

להֹוסיף אזּכה טֹוב, ויֹום ּבׁשּבת ּתֹורה ּבׂשמחת ׁשּכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָוכל
החל, ימי על ּגם הּׂשמחה מהם ׁשאמׁשיְך עד ׂשמחתי, על ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׂשמחה
ּובמצֹותיָך ּובתֹורתָך ּבָך ולׂשמח לגיל החל ּבימי ּגם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשאזּכה
ּדיצה מיני ּבכל וׂשׂשֹון, ּגילה מיני ּבכל האמּתּיים ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּובצּדיקיָך
זה ּבכל ּולהתּגּבר להתחּזק עזרני ועּלצֹון. חדוה מיני ּבכל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוׂשמחה,

ואמן: אמן הּטֹוב ּכרצֹונָך עֹולם ועד מעּתה ּולבבי נפׁשי ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבכל

א
ּכאריהעד ּבמסּתר האֹורב מּפחד והּנה ּתפּלה, ּבלׁשֹון ּכתבּתי ּכאן ַ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

אהּלְך זּו ּבארח ּכי ּומסּלה, מסּלה ּובכל ּופּנה ּפּנה ּבכל ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֹֻּבסּכה
יקרת מעצם ּבדברי הּקֹורא את להזּכיר אנכי מחּיב לי, פח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻטמנּו
מצוה ׁשל ּבטּלית הּמסית לפניו יתלּבׁש לבל הּזה, המרּפא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּסם
ּומֹוהרנ"ת ז"ל אדמֹו"ר הזהירּו מאד מאד ּכי ּבׂשרֹו, את ּביין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹֹלמׁשְך
ּכאבן ּכי מאד, עד ּומכּפלת ּכפּולה ּבאזהרה הּזה הּדבר על ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻז"ל

(מאגנעט) סחֹורמֹוׁשְך סחֹור נזירא אמרינן לְך ולְך הּזה, הּדבר הּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּתקרב. לא יג)לכרמא טֹובה(ׁשּבת הּׁשתּיה ׁשּמעט ּפי על אף ּכי ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ

הּלׁשֹון ּבזה ּכאׁשר – אּביסעל (נאר מעט ּדיקא אבל הּדעת, ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלהרחיב
ּבמעט ז"ל נפּתלי ורּבי ז"ל למֹוהרנ"ת ׁשּכּבד ּבעת ז"ל אדמֹו"ר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָאמר
מאד ּכי מאּתֹו). ׁשניהם ׁשּיׁשּתּו ּכאצּבע ורחב קטן ּבכֹוס יׁשן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיין
ּגם האפׁשרּות ּבכל המׁשּכרין מׁשקין ּבׁשתּית למעט לּזהר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָצריכין

טֹוב, ויֹום ּתֹורה[ּבׁשּבת ּבׂשמחת ּבזה(˜Î‡)ואפּלּו ּכּטֹועים ]ולא ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹ

(‡Î˜)L�È‡ ·iÁL (:Ê ‰ÏÈ‚Ó) Ï"Ê e�ÈÓÎÁ ¯Ó‡n‰ ˙‡ Ìi˜Ï ‰ÂˆÓ Ê‡L ÌÈ¯eÙa „·lÓƒ¿«¿ƒ∆»ƒ¿»¿«≈∆««¬»¬»≈«¿ƒ»∆«»¡»
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אֹותנּו הזהיר ּכזאת ׂשמחה על לא ּכי החל ּבימי ׁשּכן וכל ׁשּכן ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹּומּכל
זה אין ּכי עֹוׂשה", ּזֹו מה "ּולׂשמחה נאמר, זה על ּכי ז"ל. ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָאדמֹו"ר

וסכלּות: הֹוללּות רק ְְְְִִַָׂשמחה

ב
מּלתאואיידי ּגם ּבּה נימא הּיין, ׁשתּית ׁשל הּזה ענין לידן ּדאתא ְ ַ ְ ִ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

מהּס ּפּורי ראׁשֹונה ּבהּמעׂשה עיני את ה' ּׁשהאיר מה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָחדתא
ּכל היטב ׁשם עּין הּיין, ּבׁשתּית ׁשּנכׁשל לּמלְך מהּׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָמעׂשּיֹות

סֹופּה: ועד מראׁשּה ְֲֵֶַַַָָֹהּמעׂשה

ג
ּבהּמקראּכי עּינּתי ּבני(˜Î·)הּנה ּכל ּדין אל לאּלם ּפיָך "ּפתח ִ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

סימן ׁשמעֹון רּבי ּפתח ּבהּתֹורה ז"ל אדמֹו"ר ׁשּמביא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחלֹוף",
נאמר הּמקרא ׁשּזה וראיתי הּזאת, הּמעׂשה על ּפרּוׁש ׁשהיא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹס',

ׁש'ב'ע ּב'ת ׁש'ל'מ'ה(˜Î‚)ּבצעקת ונׁשּתקע(˜Î„)על מהּיין ׁשּׁשתה על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ
(ׁשעל אחרא ּדסטרא מלְך ּבת ׁשהיא ּפרעה הּמלְך ּבת ונׂשא ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשנה,

¯‡L ÌL·e Ï"Ê ¯"BÓ„‡ ÌLa B·kLÓ ˙¯tk È�È¯‰ È·‡Ó ÈzÚÓL ÔÎ) BËeLÙk 'eÎÂ ÈÓeÒ·Ïƒ¿≈¿ƒ¿≈»«¿ƒ≈»ƒ¬≈ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿«¿≈¿»
¯"BÓ„‡ ÌLa ÈzÚÓL ˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡] (¯Á‡ ÔÈ�Úa ‰Êa ÌÈL¯ÙÓ‰ ˙Ú„k ‡lL ˙Ó‡ È˜Èc«̂ƒ≈¡∆∆…¿«««¿»¿ƒ»∆¿ƒ¿««≈»«««¿ƒ»«¿ƒ¿≈«¿

.[˙È¯a‰ Ì‚ÙÏ Ôewz ‡e‰ ÌÈ¯eta ˙e¯ÎM‰L Ï"Ê«∆«ƒ¿¿ƒƒƒ¿««¿ƒ
(·Î˜)Ï"Ê ¯"BÓ„‡ ‡È·nL Ï"Ê e�ÈÓÎÁ ¯Ó‡Óe ‡¯˜Ó Ïk ÏL ÔÈ�Ú‰a ·ËÈ‰ ÔiÚÓ‰ Èkƒ«¿«≈≈≈¿»ƒ¿»∆»ƒ¿»«¬»¬»≈«∆≈ƒ«¿«

ÂÈ¯·c ˙BzÎÓÒ‡Ï ÌÈ¯‡a˙Óe ÌÈL¯t˙Ó Ì‰L ·¯ Èt ÏÚ ‰‡¯� ,ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯·„aƒ¿»»«¿ƒƒ¿∆«ƒ…∆≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»¬ƒ¿«¿«¿¿»»
.‚BÁÓa ÈÂÁÓ„ Ô‡Ók ˜¯ ÌL ÌÈ¯kÊÓ Ì�È‡L ÌÈ�È�ÚÂ ÌÈÓÚË ‰nÎa ÌÈLB„w‰«¿ƒ¿«»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ∆≈»À¿»ƒ»«¿»¿«¿≈¿»

(‚Î˜)Ì‰L dÏ ÌÈÓ„Bw‰ ˙B¯ÈÙq‰Ï ˙ÈÚÈ·M‰ ‡È‰Â ˙a „BÒa ‡È‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ Èkƒ¿ƒ«««¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»∆≈
˙‡f‰ ‰NÚn‰ ˙lÁ˙a ·ËÈ‰ ÔiÚÂ .˙Ó‡ È¯ÙÒa ‰Ê Ïk ‡·en‰ Ôa „BÒ·e ,LL ¯tÒÓa¿ƒ¿«≈¿≈«»»∆¿ƒ¿≈¡∆¿«≈≈≈ƒ¿ƒ«««¬∆«…

.ELÙ�Ï ·¯ÚÈÂ¿∆¡«¿«¿∆
(„Î˜),"'‰ ‡qk ÏÚ ‰ÓÏL ·LiÂ" ˜eÒt ÏÚ Ï"Ê e�ÈÓÎÁ È¯·„a ‡·enk) '‰ CÏnÏ È�'L≈ƒ«∆∆«»¿ƒ¿≈¬»≈««»«≈∆¿……«ƒ≈

.(ÌÈ�BzÁ˙Â ÌÈ�BÈÏÚ ÏÚ CÏnL∆»««∆¿ƒ¿«¿ƒ
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זה קם ּכׁשּזה ּכי ּדקדּׁשה מלְך הּבת ּביֹותר מאּתֹו נתעּלם זה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻידי
ואמר וצעק ּכְך אחר ונתחרט נתעֹורר ּתכף והּוא ּכּידּוע), ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנֹופל

חיל אֹותּה(˜Î‰)"אׁשת למצא ׁשּיכֹול זה הּוא מי ּכי הינּו ימצא". מי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מּפנינים "ורחֹוק אׁשר אחרי "ּבטח(˜ÂÎ)עּתה, ידי על אבל מכרּה" ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

יחסר" לא וׁשלל ּבעלּה לב אֹותּה.(˜ÊÎ)ּבּה למצא ּתקוה יׁש הּיֹום ּגם , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבהּתֹורה ׁשם ּכּמּובא ּדקדּׁשה, הּבּטחֹון על מרּמז הּמקרא זה ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻּכי
ּבׁשרׁשּה הּנמׁשכת יׂשראל ּבבת ההתקּׁשרּות ּבחינת ׁשהיא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּנ"ל
הּבחינֹות מּׁשאר קצת ּגם ּכי הּׁשכינה. ׁשהיא מלְך הּבת ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָמּבחינת
מלְך, הּבת ּבבחינת הם ּכּלם ז"ל, אדמֹו"ר ּבדברי ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמּובאים
ׁשּמביא הראׁשֹונה הּבחינה ּכמֹו אֹותּה למצא זֹוכים ידם על ּכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹועל
והיא ּבהּתֹורה, ההתּבֹוננּות מענין הּמאמר ּבתחּלת ז"ל אדמֹו"ר ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָׁשם
הּׁשם ׁשל ּבּתֹו ּבחינת היא ׁשהּתֹורה ּכּמּובא חיל. האׁשת ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבבחינת

ׁשנ אלּפים עֹוד ּבּה ׁשהׁשּתעׁשע העֹולם,יתּברְך, ּבריאת קדם ה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
יֹום ׁשעׁשּוע אצלֹו "ואהיה ּפסּוק על ז"ל חכמינּו ּבדברי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכמבאר
ד' אֹות הּנ"ל ּבהּתֹורה ׁשם ּׁשּמּובא מה ּגם ּביֹותר ּתבין (ּובזה ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָיֹום".
ולאה רחל אצל ׁשּנזּכר העׁשירּות ּכנגד הּוא ׁשּבקרקע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּׁשליׁש
אבל ההתּבֹוננּות ּבׁשביל רק הּוא העׁשירּות עּקר ּבאמת ּכי ְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָָוכּו',
ׁשם. עּין וכּו' הּדעת ּוקטּני נׁשים ּבׁשביל רק הּוא העׁשירּות זה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבלא
ּבׁשביל היא העׁשירּות עּקר ׁשּבּקדּׁשה ּבעצמֹו ׁשּמּזה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֻהינּו

(‰Î˜)‰ÚÒ� ÏÈÁ‰ ÌÚ ‡˜ÈcL ÌL ÔiÚ ‰NÚn‰a ÌL Ô·enk ÏÈÁ‰ ÔÈa ˙�ÎBL ‡È‰ Èkƒƒ∆∆≈««ƒ«»»¿««¬∆«≈»∆«¿»ƒ««ƒ»¿»
.'eÎÂ ¯‰‰a „ÓBÚ‰ ÌÈ�È�t ¯ˆ·n‰ ÌB˜ÓÏ ‰‡·e»»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒƒ»≈¿»»¿

(ÂÎ˜)˙BiÏ‚¯Ó ('Á ÈÏLÓ) È"L¯ L¯t ÌÈ�È�t ,¯ˆ·'Ó ˙B·z ÈL‡¯ ÌÈ�È�t'Ó ˙·z ÏL ÌÓ≈∆≈«ƒ¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»¿ƒƒ≈≈«ƒƒ¿≈«¿»ƒ
.ÏÈ¯Út e��BLÏ·eƒ¿≈∆ƒ

(ÊÎ˜)CÏnÏ È�M‰Ï e�˙pL ÈÏk‰ ÏÚ Ên¯Ó ‰fL ÈzÚc ˙ei�Ú ÈÙÏ ‰‡¯� ˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒƒ¿∆¿ƒ¬ƒ«¿ƒ∆∆¿«≈««¿ƒ∆»¿¿«≈ƒ«∆∆
ÔiÚ d˙B‡ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÚÈ�Ó ÌeL ‰Ê È„È ÏÚ BÏ ‰È‰È ‡lL ,‰ˆ¯iL ‰nk ˙BÚÓ ‰pnÓ ÁwiL∆ƒ«ƒ∆»»«»∆ƒ¿∆∆…ƒ¿∆«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ»«≈

.‰NÚn‰a ÌL»¿««¬∆
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נׁשּתלׁשל ּבעצמֹו מּזה ּכּנ"ל, אּׁשה ּבסֹוד ׁשהיא ּבּתֹורה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָההתּבֹוננּות
ּכל "ּכי אמרּו זה ׁשעל וכּו' הּנׁשים ׁשּבׁשביל העׁשירּות ּגם ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָונמׁשְך
ׁשם). עּין וכּו' ּולבנינּו" הּוא לנּו מאבינּו אלהים הּציל אׁשר ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהעׁשר

ד
האׁשתוכן ׁשהיא מלְך הּבת ּבסֹוד היא ׁשם הּמּובא הּיראה מּדת ְ ֵ ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ה' י'ראת א'ּׁשה עליה ׁשּנאמר הּנ"ל חּוה,(˜ÁÎ)חיל ּבסֹוד היא ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
ה' "יראת ּבחינת יראה ּבחינת ׁשהּוא ּכאֹוצר" "עׂשאּה עליה ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר
הּמלְך לבית ׁשּנלקחה ׂש'ר'ה' ּובסֹוד ׁשם. ּכּמּובא אֹוצרֹו" ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָהיא
מּדת ׁשל ּבההפְך התּגּברּותם מעצם והּקלּפֹות אחרא ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדסטרא
ּדיקא ואז הּזה", ּבּמקֹום אלהים יראת אין "רק ּבבחינת ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּיראה
ואריכּות יראה לׁשם והמׁשיְך זה" לעּמת "זה אברהם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּכׁשּנתּגּבר
את ּפקד "וה' ּבבחינת הּׁשנה ּבראׁש ׂשרה נפקדה ּדיקא אז ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹימים

לזה הּנסמְך ּביֹותר(˜ËÎ)ׂשרה" ּבעצמֹו זה ידי על נתהּוה ואז . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
להם היה לא מּקדם ּכי קּוין ׁשלׁש ּבבחינת ׁשהיא הּיראה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשלמּות
הּיראה נׁשלמה ּדיקא אז ּכזה, הגּון לבן ׁשּזכּו ּכְך ואחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּתלמידים

ׁשם. הּמּובא קּוין ׁשלׁש ְִִִַַַָָָֹּבבחינת

ה
ׁשלּומה ׁשהר מעׂשּיֹות סּפּורי ׁשל ּבההקּדמה ז"ל מֹוהרנ"ת ּׁשּכתב ַ ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּצריְך העׁשירּות על מרּמז, מרּגלּיֹות ׁשל ּומבצר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָזהב
עֹוד לבאר ּדעּתי ענּיּות לפי נראה ׁשם, עּין הּתֹורה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָלהתּבֹוננּות
הּמקּדׁש ּבבית היה יׂשראל ׁשל ּדקדּׁשה העׁשירּות עּקר ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבזה,

(ÁÎ˜).ÌL '‚ ˙B‡a ·ËÈ‰ ÔiÚÂ '‰'¯'˘ ˙Bi˙B‡ Ì‰ ÌÈi�M‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿«≈≈≈¿»
(ËÎ˜).BÙBÒ „ÚÂ BL‡¯Ó ¯Ó‡n‰ ÏÎa Ì‚Â '‰ ˙B‡a ·ËÈ‰ ÌL ÔiÚ«≈»≈≈¿¿«¿»««¬»≈…¿«
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ד') אֹות ב' הלכה חמֹור ּפטר הלכֹות ּבלּקּוטי ּבעצמֹו(ּכּמּובא ׁשּזה ההר, על ׁשּנבנה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
קדׁשים ּבקדׁשי ּכן ועל מרּגלּיֹות, ׁשל ּומבצר הּזהב הר ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבחינת
"יקרה ּפסּוק על ז"ל חכמינּו ּבדברי (ּכּמּובן ּפנינים ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ּבחינת ׁשּזה העדּות, לּוחֹות מּנחים היּו ּכן על מּפנינים"), ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהיא
ׁשם. עּין א' אֹות הּנ"ל ּבהּתֹורה ׁשם ּכּמּובא הּתֹורה. ׁשל ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָההתּבֹוננּות

ו
ּבכללּיּותּכי הם וכּלם הּבחינֹות, מּכל ּכלּולה ּבחינה ׁשּכל ידּוע זה ִ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

החּפּוׂש ּבעת וגם ואדם אדם ּובכל ודֹור ּדֹור ּובכל ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּובפרטּיּות
ּולהּׁשמר להּזהר צריכים מרּגלּיֹות, ׁשל ּומבצר זהב ׁשל הר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחר
ּכּמּובן ּבׁשנה ּומּלהׁשּתּקע הּיין מּׁשתּית ׁשּכן ּומּכל אכילה, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָמּתאות
מֹוצא הּוא ּכן ּבחינתֹו לפי צּדיק וכל אחר. ּבמקֹום ּבדבריו זה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכל

ׁשנה) ׁשבעים (ׁשחי ודוד יהיהאֹותּה, (ׁשהּוא מׁשיח יצא ׁשּמּמּנּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּס ּפּורי ׁשל ּבהקּדמה ׁשם ּכּמּובא מציאתּה ׁשל הּתּקּון ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּגמר
ּדוקא ה' ּבית הר מקֹום את למצא זכה אׁשר הּוא ּכן על ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמעׂשּיֹות)

וכּו' "נׁשּבע" ּבבחינת הּׁשנה, נּדּוד ידי לעיני(˜Ï)על ׁשנת אּתן "אם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
את והזהיר צּוה וגם וכּו', לה'" מקֹום אמצא עד ּתנּומה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָלעפעּפי
ׁשּבנה ּבעת ּדיקא ּכן ועל ּבׁשלמּות. אֹותֹו ויתּקן ׁשּיבנה ּבנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשלמה
מציאתּה, ׁשל הּתּקּון ּגמר להיֹות צריְך היה ׁשאז הּבית את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשלמה
ּדיקא אז ׁשּנׂשא עד זה", לעּמת "זה הּׂשטן עליו נתּגּבר ּדיקא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻאז

ז"ל חכמינּו (ּכמאמר הּבית חרּבן ּגרם ׁשּזה ּפרעה ּבת רּבהאת (וּיקרא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֻ

ד)ּפ י"ב, הּמעּתיק:רק (אמר וכּו'). חמתי" ועל אּפי על "ּכי ּפסּוק על ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשעֹות ארּבע עד ׁשלמה יׁשן היה ּפרעה ּבת את ּכׁשּנׂשא ּכן ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹועל

(Ï˜)ÔÈ�ÚÏ ˜eÒt‰ ‰Ê ÌL ‡È·nL '· ˙B‡a '‰ ‰ÎÏ‰ ˙BÚe·Le ÌÈ¯„� ˙BÎÏ‰ ÈËewÏa ÔiÚ«≈¿ƒ≈¬»¿»ƒ¿¬»»¿∆≈ƒ»∆«»¿ƒ¿«
.‰�M‰ Ïh·Ó ‡Â‰ ‰Úe·L ˙�ÈÁaL ˙‡f‰ ‰NÚn‰««¬∆«…∆¿ƒ«¿»ƒ¿«≈«≈»
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להכׁשילֹו הּׂשטן התּגּבר אז ּכי (ׁשם). ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבּיֹום
"וּיפּגע – זּוּוגֹו אחר ּכׁשהלְך אבינּו יעקב ּגם ּכן ועל ּדיקא). ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹּבׁשנה

הּזה" הּמקֹום ּנֹורא "מה אמר ואז הּזה, כ"ח)ּבּמקֹום" ואחר(ּבראׁשית . ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
(ועּין אלהים", ּבית אם ּכי זה "אין וּיאמר, חרּבנֹו על נסּתּכל ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻּכְך

ס"ט)ּבּמדרׁש ּפרק רּבה ׁשּיּבנה(ּבראׁשית הּבית על מרּמזים אּלּו ׁשּתבֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ידיָך" ּכֹוננּו ה' "מּקדׁש נאמר: ועליו ּבׁשלמּות יּמצא ׁשּׁשם ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעתיד)

לעֹולם. עֹוד יחרב ְֵֵֶָָֹׁשּלא

ז
ׁשלֹוםוהּנה ידי על הּוא הּׂשמחה והגּדלת ׁשלמּות ׁשעּקר מחמת ְ ִ ֵ ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הֹודאה ּברּכת הלכֹות הלכֹות ּבלּקּוטי ּכּמּובא חברים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָואהבת
לחלק לצרף אמרּתי ּכן על ׁשם, עּין ס"א ואֹות מ"ב אֹות ו' ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהלכה
אֹודֹות על מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני מאבי ׁשׁשמעּתי ּדברים איזה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּזה
ׂשר עד אבי ּגּבֹור אל יֹועץ ּפלא ׁשמֹו "וּיקרא ט' ׁשּביׁשעיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמקרא
אל יֹועץ "ּפלא ׁשהּוא יתּברְך ׁשהּׁשם הּוא הּמקרא ׁשּפרּוׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשלֹום",
מּובן (ּכן ׁשלֹום". "ׂשר הּמׁשיח מלְך ׁשל ׁשמֹו יקרא עד" אבי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּגּבֹור
חזקּיהּו, על הּדברים ׁשּסֹובבים הּפרּוׁש לפי ּגם ּכי אמת, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבספרי
ז"ל חכמינּו ּבדברי ּכּמּובן מׁשיח, מּבחינת היה ּבֹו ׁשּגם מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּוא

ׁשם) עּין ׁשם רׁש"י ּפעמים.ּובפרּוׁש ּכּמה מּזה לדּבר רגיל והיה . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ז"ל מֹוהרנ"ת מּדברי (הּנֹובעים מּדבריו ּבקצרה הּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָוהּכלל
הלא ּכי זה על לתמּה יׁש ׁשּלכאֹורה הּקדּׁשה), ּבתכלית ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻהּקדֹוׁשים
ּגם ּכי אחד, ּבכל ויכניס יתּקן הּׁשלֹום ענין ּבלבד לא צדקנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹמׁשיח
ולּמה וכּו', ואמּונה אמת ּכמֹו טֹובֹות מּדֹות ׁשאר אחד ּבכל ְְְְְְֱֱִִֶֶֶַָָָָָָיכניס

אנּוזה זה מּכל אבל הּׁשלֹום, ענין על רק הּקדֹוׁש ׁשמֹו נקרא יהיה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רק הּוא זה ּגלּיֹותינּו ּכל ּבאמת ּכי הּזה. הּדבר רֹוממּות ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻרֹואין
ּבבל ּגלּות ּכי ּכְך. ּכל ונמׁשְך נתארְך ּכן ועל חּנם, ׂשנאת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמחמת
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רק נתארְך לא וכּו' זרה עבֹודה מחמת ׁשהיה הראׁשֹון חרּבן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻׁשאחר
חּנם ׂשנאת מחמת ׁשּנתהּוה הּזה האחרֹון וגלּות ׁשנה, ׁשבעים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעד
הענין ּכי ּכְך. ּכל וערְך ׁשעּור ּבלי ּומפלג עצּום ּברּבּוי ונמׁשְך ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָָֻנתארְך
יֹום אפּלּו לחברֹו, אדם ׁשּבין ּדברים ׁשאר וכן חּנם ׂשנאת ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּזה
ׁשּכן ּומּכל חברֹו), את ׁשּירּצה (עד מכּפר אינֹו הּמיתה ויֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכּפּור
וכּמּובן ּביֹותר. ּגרּוע ׁשהּוא הרע לׁשֹון ׁשל החמּור העֹון על ׁשּכן ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוכל
א) ּפאה (ירּוׁשלמי ז"ל חכמינּו הּמאמרי ּפרּוׁש ּבעמק מׂשּכיל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹלכל
עריֹות וגּלּוי זרה עבֹודה ּכנגד ׁשקּול ׁשהּוא הרע לׁשֹון על ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשאמרּו
זה ׁשעל ּדהתּגּברּות ההתּגּברּות ותקף עצם אבל ּדמים. ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּוׁשפיכּות
והּצּדיק ׁשּבּכׁשרים הּכׁשר ׁשּגם עד וערְך, ׁשעּור ּבלי ונׂשּגב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּגדֹול
ּתֹורה על לסּבל ׁשכמֹו והּטה ּבאמת, ּבּנּסיֹון עמד אׁשר ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּצּדיקים

ׁשלהבת. נפלה ּבהם ּגם זה ּובענין וכּו' הּתאֹות ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּוׁשבירת

ח
צּדיקיםּכי ׁשהיּו וכּו' וׁשמעֹון ראּובן יּה מּׁשבטי ּגדֹול לנּו מי ִ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ

אמת, ּבספרי ּכּמּובא ּכְך ּכל ּבהאמּונה וחזקים ּכאּלה ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנֹוראים
חּנם וׂשנאת הרע ולׁשֹון והּמחלקת הּקנאה ּבענין כן ּפי על ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹואף

ּׁשעבר. מה זה ידי על ׁשעבר עד ונלּכדּו, נכׁשלּו הם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגם

ט
ׁשנה"ּגם "ּבן מלכֹו ּבעת עליו ׁשּנאמר הּמלְך מּׁשאּול ּגדֹול לנּו מי ַ ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

כן ּפי על ואף חטא, ּבלא ׁשנה ּכבן ז"ל רּבֹותינּו ודרׁשּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹוכּו',
ונלּכד נכׁשל חּנם, וׂשנאת הרע לׁשֹון וקּבלת והּכעס הּקנאה ְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָָָָָּבענין
– לעמד ּבנב הּיֹום עֹוד ּפסּוק על אמת ּבספרי ׁשּמּובא עד ּכְך ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

ההּוא. החטא עֹומד הּיֹום ְֵֵַַַַעד
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י
מּספרוהּנה ּדגמֹות לזה עללהביא אבל יריעֹות, המֹון יכלּו אמת י ְ ִ ֵ ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַָָָֻ

ּבינן, מרּקד ׁשעדין על עינינּו, חׁשכּו אּלה על לּבנּו ּדוה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה
ׁשהרּבה הּמחלקת מּלבד הּס מּוכים ּובּדֹורֹות אּלה ּבימינּו ׁשּגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹעד
ז"ל טֹוב ׁשם הּבעל על ּכמֹו ּבעצמם, הּדֹורֹות יחידי על ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָוהגּדיל
ּדעּתֹו נתקרר לא עֹוד ּכּידּוע, ז"ל אדמֹו"ר על ׁשּכן וכל ׁשּכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּומּכל
לבבֹות ּופרּוד מחלקת להגּדיל ּכחֹו ּבכל התּגּבר עֹוד ּכי זה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבכל
הרע ּורצֹונֹו מחׁשבּתֹו ּגמר (ׁשּבזה ּכּידּוע ּבעצמם אנׁשיהם ּבין ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּגם

ויֹותר) ּדודּביֹותר ר' מחֹותנֹו ׁשּׁשמע ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשּסּפר ּוכמֹו . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּבעל ּתלמידי ׁשל הּקדֹוׁשה מהחברּיא התרחקּותֹו ׁשּכל ז"ל, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָצבי
אחת ּפעם ׁשּנסע מחמת הּוא לברכה צּדיקים זכר והּמּגיד טֹוב ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשם
ׁשהיה הּלבבֹות ּפרּוד ּגדל על והּביט וראה מהם ּגדֹולים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלׁשני
זיינע אלע מיט ּגיּפסקית אּפ ּגיוועהין ּדעם ּבא איז ּדער אז ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּביניהם.
אלע מיט ּגיּפסקית אּפ ּגיוועהין ּדעם ּבא איז ּדער אין ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָמענטׁשין,

מענטׁשעין וזה[זיינע אנׁשיו, וכל הּוא זה אצל מפרְך היה ׁשּזה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ
אנׁשיו וכל הּוא לגמרי, מפרְך היה זה נתרחק]אצל זה ידי ועל . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּכּידּוע. לגמרי ְְֵֵֶַַַָמהם

יא
ׁשר'וכן קצת, ּבזה ׁשּבקי למי ּכּנֹודע ז"ל אדמֹו"ר ּתלמידי ּבין ְ ֵ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּפי על ואף וצּדיק, ּכׁשר איׁש ּבאמת היה ז"ל אייזיק ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשמּואל
ּכּפרת הריני מאבי ׁשמעּתי ּובאזני וכּו'. יצחק ר' הרב וכן וכּו', ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָכן
ראיה לנּו הביא זה ּומּכל וכּו'. ׁשרצה ז"ל מּמֹוהרנ"ת ׁשּׁשמע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשּכבֹו
זה ּכי ּבזה, לבקי ּכּידּוע ּכאּלה מעׂשּיֹות היּו ּבימיו ּׁשּגם מה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלענין
אז ׁשרק אֹומר והּוא וכּו' נביאים ּתֹורה ׁשּלֹומד מי ׁשּכל ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכלל
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הּקלקּולים ּכל ּכי מּמׁש. ּבהמה הּוא לא, ועכׁשו ּכאּלה, מעׂשּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהיּו
ּכּלם ּבהם ּבכללּיּותהּמּובאים ּבחינֹות ּבכּמה הּיֹום ּגם נמצאים ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ועמק ּבגדל הּזה, הּיתֹום ּבּדֹור ׁשפלּותנּו ּבעצם ּגם ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּובפרטּיּות.
ׁשב לא עֹוד ּכעת, מּנחים ׁשאנּו הּתחּתֹונה ּדיֹוטא ּתכלית ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻּתכלית
ּבקנאה וחמה ּבכעס אחד ּבכל מתּגרה ועֹוד מאּתנּו, הּיצר אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחרֹון
ּבנפׁשֹו מדּמה אחד וכל חּנם, וׂשנאת הרע ּבלׁשֹון הּכבֹוד, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּורדיפת
רֹוצה והּוא עֹולמֹות מחריב ׁשחברֹו חברֹו, על אמּתי מבין ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
ּבעֹוכרינּו הּדבר וזה אמת. ּכּלֹו והּוא ׁשקר ּכּלֹו ׁשחברֹו ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻלבנֹותם,
ּבענין ּכְך ּכל להאריְך אפׁשר ׁשאי מהּכל, יֹותר מהאמת ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהרחיק
למּבעי – מינּה נפקא ּולמאי וכּו'. ּתעינּו ּכּצאן ּכּלנּו ּבאמת ּכי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה
יׁשאג ּכלביא ותחנּונים, ּבבכי ויׂשמח יבּכה זה ּכל ׁשֹומע ּכי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָרחמי.
ּגם ּכן (ועל יחבא זה מּכל אּולי אּולי ירּבה, וׂשמחה ּוצעקה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּתפּלה
ּפעמים ׁשלׁש ּולברְך לבּקׁש זה על לנּו קבעּו הּגדֹולה ּכנסת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאנׁשי

טֹוב) ויֹום ּבׁשּבת אפּלּו ׁשלֹום ׂשים ּברּכת יֹום .ּבכל ְְְְֲִִִַַָָָ

יב
ולבליּגם זכּות ללּמד לֹו ׁשּיׁש איְך אחד ּכל וידע יבין מּזה ַ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

עׂשה אם אפּלּו ּכנגּדֹו, ׁשחטא חברֹו על ּבלּבֹו אפּלּו ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלהתרעם
ּכְך ּכל זה על ועצּום ּגדֹול ׁשההתּגּברּות מאחר ּׁשעׂשה, מה ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלֹו
ּבאבק וכּו' וכּלם וכּו' ּבגזל רּבן ז"ל חכמינּו ּבהּמאמר וכּמּובן ְְְְְְְֲֲֲֵֵַַַַַַַַַָָָָָֻֻוכּנ"ל,
הטעאה ׁשּום ּבלי ּבאמת ּבעצמֹו לחׁשב צריְך אחד וכל הרע. ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלׁשֹון
וׁשלֹום חס ׁשֹומע ואינֹו הענינים, ּבכל יתּברְך נגּדֹו יֹוצא הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאם
מה עֹובר אחד ּכל ׁשעל מאחר אבל ּדבר, ּבׁשּום הּיצר ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבעצת
ּגם נכׁשל אם אפּלּו ׁשּכנגּדֹו את וידין יתרעם איככה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשעֹובר,
ּוכמאמר למקֹומֹו. הּגיע ׁשּלא מאחר לחברֹו, אדם ׁשּבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבדברים



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וׂשמחה קפז ָ ְ ִ ְ ָׂשׂשֹון

ּולהּגיע לידע ׁשּיכֹול הּוא ּומי א', סימן ּתנינא ּבלּקּוטי ז"ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאדמֹו"ר
ׁשם. עּין וכּו' חברֹו ְְֲִֵֵַָלמקֹום

יג
מהועּין ב' אֹות ג' הלכה ּבחברֹו חֹובל הלכֹות הלכֹות, ּבלּקּוטי ְ ַ ֵ ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָ

חברֹו יׂשראל ּבכבֹוד ׁשּפֹוגם מי ׁשּכל ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּׁשּכתב
זה ידי על ויׂשראל– הּוא ּבריְך קדׁשא ּכי יתּברְך, הּׁשם ּבכבֹוד ּפֹוגם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשם. עּין וכּו' חד ְֵַַָָֹּכּלא

יד
ּכׁשהּואּגם ּביֹותר, ּבמעלה ּגדֹול ׁשהּוא מי ׁשּכל ה' ּבאֹות ׁשם עּין ַ ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשם. עּין ּביֹותר. ּגדֹול הּקלקּול אז יׂשראל ּבכבֹוד ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָּפֹוגם

טו
נדמהּגם ׁשּלפעמים מענין ל"ב אֹות ד' הלכה נזיקין ּבהלכֹות עּין ַ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

חברֹו ּובאמת וכּו', להקניטֹו ּבמעׂשיו מתּכּון ׁשחברֹו ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלהאדם
ּפרנסתֹו, לצרְך ּתּמֹו לפי ּדבריו עֹוׂשה הּוא רק ּכנגּדֹו ּכלל ּכּון ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻלא
ׂשנאה נֹוטר הּוא ּתכף אז וׁשלֹום חס לכעס נח קּפדן ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּומי
נגּדֹו עֹומד חברֹו ּגם ואז וכּו' לּפנים הּפנים וכּמים וכּו' חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעל
נתהּוה לא ּכי ּבחּנם הּוא ּובאמת ׁשניהם. ּבין מחלקת ׁשּנתעֹורר ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹעד
לכף חברֹו את לדּון אחד ּכל הׁשּתּדל ׁשּלא ידי על אם ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּמחלקת
ּפרנסתֹו, יקּפח ּפלֹוני יאמר ולא וכּו' ּבּמׁשנה מרּמז וזה וכּו'. ְְְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹֻזכּות

ׁשם. עּין וכּו' רׁשּות ּולזה ּומּתן הּמּׂשא לעׂשֹות רׁשּות לזה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּכי



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וׂשמחה 188 ָ ְ ִ ְ ָׂשׂשֹון

טז
ּבריאתּגם ׁשּמּיֹום יּוד אֹות ב' הלכה ׂשכר ׁשֹומר ּבהלכֹות עּין ַ ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

לגמרי ׁשוים ׁשּיהיּו ּוכׁשרים צּדיקים ׁשני עדין היה לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהעֹולם
אינֹו אחד ׁשּכל מחמת הּוא הּמחלקת ועּקר וכּו', ּתנּועֹותיהם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבכל
ׁשאין ּפי על אף ׁשמים, לׁשם ּורצֹונֹו ּכּונתֹו ׁשּגם ּבחברֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמאמין
ּכי וכּו'. הּלב את מטעה ּדבר הּבעל ּכי ּורצֹונֹו ּבדרּכֹו מתנהג ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָחברֹו
נמׁשכים וכּו' האדם ּבני ּכל ׁשל הרצֹונֹות ׁשּכל לדעת ראּוי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבאמת

ּומאמ ׁשּיֹודע ּומי וכּו' העליֹון לאמרצֹון ּבוּדאי ּבׁשלמּות, ּבזה ין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבלּבֹו יאמר ּכי ּתמיד. זכּות לכף חברֹו את ידין ּכי ּבמחלקת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹיחזיק
מצוה לגמר ׁשמים לׁשם ׁשּכּונתי ּבעצמי יֹודע ׁשאני ּפי על ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאף
כן ּפי על אף ּבזה, מעּכב וחברי ּבאמת, ׁשמים לׁשם וחפצי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּזאת
זה ׁשאין לֹו ונדמה אחרת ידיעה לֹו יׁש ּכי ׁשמים לׁשם ּכּונתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּגם
לפי מּזה הּגדֹולה אחרת ּבמצוה לעסק ׁשּצריכין אֹו ּכלל, ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמצוה
והֹוכחֹות ראיֹות לי ויׁש מאד, ּבדעּתי חזק ׁשאני ּפי על ואף ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹּדעּתֹו.
כן ּפי על אף הּזאת, ּובּמצוה זה ּבדרְך להחזיק ׁשּצריכין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאמּתּיֹות
חברי נמׁשְך ׁשרׁש לאיזה יֹודע מי ּכדעּתי הּוא האמת אם ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאפּלּו

מאד. לנפׁשָך ויערב ׁשם עּין ְְְְְְֱֵֶַַַָֹוכּו'.

יז
וׁשמעּתיעד ׁשראיתי ּבּמה קצת ּולבאר ּולרּמז לדּבר ה' עזרני ּכה ַ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּכל על ואדע ׁשאבין ׁשהּלואי אמנם והן הּקדֹוׁשים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּדבריהם
מּדבריו אחד ּדּבּור הּתחּיה לאחר ׁשנה אלפים עׂשרת ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּפנים
עם אבל העֹולם, ּבזה עֹוד ז"ל אדמֹו"ר אֹותֹו ׁשּידע ּכפי ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּנֹוראים
ׁשּיׁשּתּדלּו וכּמה לכּמה הזהיר ּבעצמֹו ז"ל ׁשאדמֹו"ר מחמת זה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּכל
מה ׁשם ועּין ק"ה סימן ּתנינא ּבלּקּוטי (ּכּמּובא ּבתֹורתֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלחּדׁש
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מה ּבתֹורתֹו ּכּונתֹו ּתכן אל לכּון יזּכה ׁשאם ּבפרּוׁש לאחד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּׁשאמר
ׁשם) עּין הּנֹוראיםּטֹוב ּבדבריו ּכּונֹות ּכּמה ּגם לֹו ׁשהיה מּובן מּזה , ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּוללּמד ללמד נזּכה ּכן קצת. ּבהם ּולהבין לידע נּוכל אנחנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּגם
ּובׂשמחה ּבאהבה ּתֹורתֹו ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלׁשמר

אמן: הּטֹוב ְִֵַָּכרצֹונֹו

עֹולם לבֹורא ׁשבח ונׁשלם  ָ ֵ ְ ַ ֶ ַ ְ ִ ְ ַּתם





 ֶ ֵספר

נפלאים  ִ ָ ְ ִ ִ ִסּפּורים
ּכבֹוד מּמעלת ונֹוראים נפלאים סּפּורים  ְ ַ ֲ ַ ַ ִ ָ ְ ִ ָ ְ ִ ִ ִ ְוהּוא
מקֹור נֹובע נחל והּנֹורא, הּקדֹוׁש רּבנּו  ְ ַ ֵ ַ ַ ָ ַ ְ ָ ַ ֵ ַ ַ ֻ ְקדּׁשת

וקדֹוׁשחכמה צּדיק זכר מּברסלב נחמן רּבנּו ָ ְ ָ ַ ֵ ַ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ֶ ֵ ֶ ַ ִ ְ ָ 
יׂשראל ּכל ועל עלינּו יגן זכּותֹו  ֵ ָ ְ ִ ָ ַ ְ ֵ ָ ֵ ָ ְ ָ ָ ְ ִלברכה

רּבנּו ׁשּסּפר ּומׁשלים מעׂשּיֹות סּפּורי לזה  ֵ ַ ֵ ִ ֶ ִ ָ ְ ִ ֲ ַ ֵ ִ ֶ ָ ֶ ְ ִּונלוה
הרב צּואת לזה ּונלוה ז"ל. והּנֹורא  ַ ָ ַ ָ ַ ֶ ָ ֶ ְ ִ ַ ָ ַ ְ ָ ַהּקדֹוׁש

מֹורנ וכּו' ּדיןהּגאֹון ּבית אב נחמן רּבי הרב ּו ַ ָ ְ ֵ ָ ַ ַ ִ ַ ְ ָ ַ ֵ ִ 
הּמחּבר ּבעל זצ"ל טׁשעהרין קדׁש  ֵ ַ ְ ַ ַ ַ ַ ַ ִ ְ ֶ ְ ֶֹ ַ ִ ְ ִּדּקהּלת
חסידים ודר חסידים לׁשֹון ספר  ִ ִ ֲ ֶ ֶ ְ ִ ִ ֲ ְ ֶ ֵ ֵ ַ ְּומלּקט
מהדּורא עצֹות ולּקּוטי החדׁש עצֹות  ָ ֲ ַ ֵ ֵ ִ ְ ָ ָ ֶ ֵ ֵ ִ ְולּקּוטי
וזמרת הּׁשלחן ונחת לחכמה ּופרּפראֹות  ַ ְ ִ ְ ָ ְ ֻ ַ ַ ַ ְ ָ ְ ָ ַ ָ ְ ְ ַ ָ ְ ַּבתרא.
הם ׁשעדין ספרים ּוׁשאר ּדׁשּבתא ויקרא  ֵ ִ ַ ֲ ֶ ִ ָ ְ ָ ְ ָ ָ ַ ְ ָ ְ ִ ֶ ָ ָהארץ

 ִ ְ ַּבּכתּובים.





ז"ל מרּבנּו נפלאים  ַ ֵ ַ ֵ ִ ָ ְ ִ ִ ִסּפּורים

האריסּתֹוקרטין עם זצ"ל אדמֹו"ר  ִ ָ ְ ְ ִ ַ ָ ִ ַ ַ ְ ַ ֲ ַ ְ ִהתנהגּות
 ֶ ְ ֶׁשּבאּומין

הּדרְך)ּכׁשּנסע כן (ּכי אּומין ּדרְך לברסלב מּזלאטיּפאלע ז"ל רּבנּו ְ ֶ ָ ַ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
החּיים הּבית ּדרְך ׁשּנסע הּמעׂשה היה (ואז ּבאּומין ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשבת
ּבאּומין היּו ואז ליגן, צּו ּגּוט איז ּדא – להּקבר טֹוב ּפה ואמר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּיׁשן
חתניו ּוׁשני חייקיל ׁשמֹו האחד מאד, ּגדֹולים אּפיקֹורסים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ׁשּבימיו ּגדֹול הּיֹותר האּפיקֹורס היה והּוא ּבער, הירׁש ׁשמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאחד
ּגם ּבאּומין רֹופא היה הּוא לאנדא ׁשמֹו והּׁשני מּמׁש, הּנחׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָמצח
חׁשּובים היּו והם וכּו'. ּבער ּכהירׁש לא אבל ּגדֹול אּפיקֹורס ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹּכן
היּו ּכי מהּמלְך, מּתנה זהב ׁשל חרב להם והיה לּמלכּות. ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּוקרֹובים
ארצֹות ּבׁשאר וגם רּוסיא, ארץ ּבכל לׁשם ונֹודעּו ּגדֹולים ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָחכמים
הלכּו לאּומין, מפרסם צּדיק ּכׁשּבא היה ודרּכם העֹולם. ּבכל ְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻמּמׁש
אחת ּופעם אּתֹו. לדּבר חכם הּוא ּבאמת ואם מּמּנּו, לׂשחק ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאצלֹו
הּניחּו. לא הם ּבאּומן רב להיֹות רצה מּבארּדיטׁשֹוב הּצּדיק ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּכׁשהרב
ּכּנ"ל. ׁשם ׁשבת רּבנּו ׁשּכתבנּו, ּוכמֹו וכּו'. מּׁשיּפיטיווקא הרב ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן

ו קנקּנֹו על לתהֹות אלְך אני הּנ"ל חייקיל ואםאמר ּתיׁשנּו, אּתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָ
רּבנּו, לבית הּנ"ל חייקיל ּובא ּכן. ּגם ּתלכּו אז לדּבר מי עם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָיׁש

יהּוד? א וויל וואס רֹוצה? מה ז"ל רּבנּו אֹותֹו רֹוצה[וׁשאל מה ְְִֵֶֶַַַַָָָָ
ענה]יהּודי? ּפניו. לקּבל ּובאתי ּגדֹול אדם ׁשּבא ׁשמעּתי ואמר: ענה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

ׁשהתאכסן ּבית מּול (ּכי מּמּולי יׁש ּגדֹול אדם הלא ואמר: ז"ל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹרּבנּו
ּתלְך לא מּדּוע ּגעניראל), אחד ׂשר ּכן ּגם התאכסן ז"ל רּבנּו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹׁשם
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הלְך ּכְך ואחר וׁשתק. ּבפניו סטירה ּכמֹו זה והיה ּפניו. ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָלקּבל
נתן והּוא מעטים ּדברים עּמֹו ׁשּדּברּתי אף להם: ואמר ענה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻלביתֹו.
ּכן על לדּבר, מי עם ׁשּיׁש רֹואה אני כן ּפי על אף קצת, ּבּזיֹון ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלי
ּבאמצע ּובאּו הוה וכן סעּדתֹו. ּבאמצע ויהיה ותלכּו קצת ְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּתיׁשנּו
וסּבב הפסיק ּוכׁשּנכנסּו ּתֹורה. אז אמר ז"ל ורּבנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּסעּדה,
מהּגמרא (ּכּנראה עמק חׁשּבֹון לאיזה הּתֹורה מּזה ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבחכמתֹו
והם דק) לא רׁש"י: ּומביא וכּו' אּמתא ּברּבּועא אּמתא ּכל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻּבסּכה
ּדאס חסידים, זיינע ניט ער מיינט ּדאס לזה זה אמרּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּכׁשמעם

אּונז ער אלינּו[מיינט מתּכּון הּוא ּבזה לחסידיו, מתּכּון אינֹו .]ּבזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשאּתם ּכיון אליו וּיאמרּו אֹותֹו. ידעּו ולא ּבהחׁשּבֹון העמיקּו ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהם
חן מצא ּומאד להם. ואמר לנּו. אֹותֹו ּתאמרּו החׁשּבֹון ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹיֹודעים
ּבאּומין. ׁשּיּׁשאר מּמּנּו ויבּקׁשּו ּגדֹול, לחכם וּיחׁשבּוהּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבעיניהם
לברסלב ונסע וכּו'. לבנֹון" "יין הּס פר לֹו ּכׁשּיׁשלחּו להם ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוּיאמר
רּבנּו ואמר הּׂשרפה ׁשהיתה ׁשּבת ּובליל ׁשנים. ׁשמֹונה ׁשם ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוהיה

ׁשֹוין ׁשֹוין ּכבר[ז"ל ּבא]ּכבר אחד ּוביֹום מֹוהרנ"ת. ּבהימי ּכּמּובא ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָ
לאּומין ׁשּיבא אֹותֹו וׁשּמבּקׁשים הּנ"ל הּס פר עם מיחד ׁשליח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻמהם
עׂשּו הּנ"ל האּפיקֹורסים והם מֹוהרנ"ת. ּבהימי ׁשם ּכּמּובא הוה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן
ה', ׁשם יזּכירּו ׁשּלא ׁשנים מּכּמה מּכבר ׁשבּועה עם קׁשר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּביניהם
וׁשלֹום חס ה' יׁש אם ּבּמחׁשבה ספק ׁשּום להם יבא ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהינּו
ּגֹומרים הם אחת ׁשּפעם הּמחׁשבֹות וחֹוׁשבי המחּקרים ּדרְך ּכי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָוכּו',

ׁשּכן ּכלּבמחׁשבּתם ׁשּסֹותרת מחׁשבה להם ּבא ּכְך ואחר האמת, ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשנים וכּמה ּכּמה חקרּו והם להּפּוְך, ּדוקא הוא ׁשהאמת ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהראׁשֹונֹות
ׁשּום ּבמחם לכנס יּניחּו ׁשּלא ּכּנ"ל ּבׁשבּועה ּגמרּו ּכן על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹוכּו',
הרגיל ׁשּדבר אֹומרים ּכי ידּברּו לא ּבדּבּור וגם אחרת, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמחׁשבה
ידּברּו ׁשּלא הסּכימּו ּכן על הּמציאּות, הכרח הּוא האדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבלׁשֹון
ּובכל ׁשעֹות, איזֹו אצלֹו והיּו ז"ל, רּבנּו אל ּבאּו וכאׁשר וכּו'. ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמה'
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וכאׁשר וכּו' ׁשהסּכימּו ּכְך אמרּו והם ה' ׁשם ּבפיהם להם ּבא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּפעם
איז עס ּבער הירׁש ּפאליס, ּדי ּביי מיְך מען רייסט ז"ל לרּבנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבאים

וועלט ּדער אֹויף ּגאט א ּבער[ּדא הירׁש ּבגדי, ּבׁשּולי לי מֹוׁשכים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
ּבעֹולם אלקים ּתֹורה,]יׁש לפניהם מּלֹומר נזהר היה ז"ל ורּבנּו . ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ׁשהּוא אמר נפּתלי ּולרּבי אחר, לדבר מסּבב היה ּבאמצע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּוכׁשּבאּו
ז"ל נתן ּולר' לא, ּוכלל ּכלל ּבער הירׁש ועם לאנדא, עם רק ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹידּבר
ז"ל רּבנּו לֹו אמר אחת ּופעם ּבער. הירׁש עם ידּבר ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָאמר
ז"ל מֹוהרנ"ת ונתּפּלא ז"ל. טֹוב ׁשם מהּבעל מעׂשה להם ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָׁשּיסּפר
ענה לפניהם. ּתֹורה מּלֹומר ׁשּיּזהרּו ז"ל מרּבנּו ׁשמע הלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבלּבֹו

ּגיזאגט איְך האּב וואס ואמר, ז"ל אמרּתי[רּבנּו בּגֹוים]מה "סּפרּו ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
לחכם אֹותֹו חׁשבּו לאּומין ז"ל רּבנּו ּביאת ּובתחּלת ּכבֹודֹו". ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָאת
ּכמֹוהּו. חכם ׁשהּוא חׁשבּוהּו ּכְך ואחר "וויזעל", ּכרּבם לא ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹאבל
קׁשיא להם והיה מּמּנּו. חכם יֹותר ׁשהּוא לדעת ּכׁשּנֹוכחּו ּכְך ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָואחר
לׁשאל ז"ל לרּבנּו זה אֹודֹות והלכּו ּתרּוץ, ידעּו ולא הּנ"ל, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹמרּבם
וענה הּקׁשיא זאת ז"ל רּבנּו הקׁשה לביתֹו ּכׁשּנכנסּו ותכף ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמּמּנּו.
ואמרּו ז"ל רּבנּו רגלי את ונׁשקּו מאד ונתּפּלאּו נכֹון. ּתרּוץ ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלהם
לא ׁשהּוא מּוויזעל, חכם יֹותר ׁשאּתם יֹודעים אנחנּו זאת מילא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹו,
הּמחׁשבה ידעּתם מאיפה אבל ּתרּוץ, יֹודעים ואּתם ּתרּוץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹידע
מח לֹו ׁשּיׁש מי ּכי חכמה, מחמת ׁשּזה להם והסּביר ענה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלנּו.
אצלם. ונתקּבל הּׂשערֹות. ידי על הּמחׁשבה להּכיר יכֹול וזְך, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָנקי
אֹותנּו! ואמרּו: יֹותר עֹוד התּפּלאּו מּמּנּו ּכׁשּיצאּו ּכְך אחר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּבׂשכל אפׁשר אי זה הלא ּכְך, ּכל להתעֹות יכֹול ּכמֹונּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹחכמים

וכּו'. אפן ּבׁשּום ְְֱִֶֹאנֹוׁשי

(ּגריכׁשּופעם יון ּבלׁשֹון ספר להם והיה אצלם ז"ל רּבנּו ּבא אחת ַ ַ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
יד,ּבּוְך) ּכלאחר אֹותֹו וּיענּו ּזאת? מה ז"ל רּבנּו אֹותם ְְֲִֵַַַַַַַַָָָֹוׁשאל

לֹו ענּו והם אֹותם ׁשּׁשאל ּפעמים איזֹו היה ּכְך ּבׁשבילכם. אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָזה
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להם ואמר מהּספר ּדּפים איזֹו ׁשל מסּפר ואחז ּבידֹו ולקח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכּנ"ל.
הּכלל, מאד. ונתּפּלאּו והּׁשּורה, הּדף ּגם ׁשם ּׁשּכתּוב מה ּפה ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָֹּבעל
ּגדל מחמת מאד ּבלּבם אהבתֹו ונכנס מאד אליו נתקּׁשרּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשהם
ּבעיניהם. מאד נחׁשב והיה אצלֹו לכנס רגילין והיּו ז"ל, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹחכמתֹו
למׁשיח. אתכם רֹוצים אנחנּו ואמרּו ענּו מּמׁשיח, ּדּברּו אחת ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּופעם
הּנזר לֹוקח היה חי הּזקן הּקיסר היה ׁשאם לֹו אמרּו אחת ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּופעם
הּנֹוראה, חכמתכם מחמת אתכם ּומכּתיר מראׁשֹו, מלכּות ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהּכתר
אצל ׂשחקּו אחת ּפעם וכּו'. טּפׁש הּוא הּמלְך ׁשּזה ּנעׂשה מה ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָאבל

ׁשּבע והּדרְך הּׁשאח ּבמׁשחק ז"ל אתרּבנּו ׁשֹוכחים הּמׂשחק ת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
חרּדת ּכְך ּכל להם היה ולא היימיׁש) מ'ווערט (אּון הּכבֹוד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחרּדת
הּבית אל נפּתלי והר' נתן הר' ּבאּו ּובאמצע ז"ל, מּמּנּו ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּכבֹוד
הּדעת. חליׁשּות להם נפל זאת את ּוכׁשראּו ּכּנהּוג, ּוביראה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבאימה
להם וסּפר ׁשּלי. מהחיל אינכם אּתם ז"ל: רּבנּו להם ואמר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָענה
וׂשחק מיחד לחדר ידידֹו את אחת ּפעם לקח אחד ׁשּמלְך ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמעׂשה,
הּידיד וכן מלְך, ׁשהּוא הּמלְך וׁשכח ּכּנ"ל. וכּו' והּדרְך ּבהּׁשאח, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָעּמֹו
ּפעם ּפׁשּוטים, אנׁשים ּכׁשני וׂשחקּו הּמלְך עם ׂשֹוחק ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשכח
הּזאת ּובעת הּיראה. מעט וׁשכח וכּו', הּידיד נצח ּופעם הּמלְך ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹנצח
ּבאימה אליו ונכנסּו הּמלּוכה, ׂשרי איזֹו להּמלְך נצרכים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהיּו
ׂשֹוחק הּוא הלא עצמֹו על להּביט הּידיד והתחיל ּכּנהּוג. ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹּוביראה
לֹו וּיאמר הּמלְך. את ינּצח ׁשּלא מּכיון ּבטֹוב ׂשחק ולא הּמלְך, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹעם
ואּתָך מדינֹות, מנהיג אני עּמם ׁשּלָך, ענין אין ּזה ּזה? מה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּמלְך
ׁשּפיעל ּדיר מיט אּון לענדער איְך פיר זיי מיט ּבׁשאח ׂשֹוחק ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַאני
ז"ל נפּתלי ורּבי מֹוהרנ"ת על ּבידיו ז"ל רּבנּו הראה וכן ׁשאח. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָאיְך
הּכלל ּבהּׁשאח. ׂשֹוחק אני ואּתכם מדינֹות, מנהיג אני עּמם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָואמר,
וכּו'. עּמהם ּׁשעסק מּמה יקצרּו יריעֹות והמֹון לסּפר הרּבה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש
התּפּללּו תקע"א, ׁשנת ּבאּומין האחרֹון הּׁשנה ׁשּבראׁש היה ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹוהּסֹוף
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ׁשּילְך לֹו לקרא ּבער הירׁש ׁשפחת ּובאה ז"ל, רּבנּו ּבקּבּוץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹיחד
ׁשֹופר ּתקיעת קדם הינּו לא, זה לּה: ואמר ענה וכּו', קאווה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלׁשּתֹות
וגם זקן, מעט לצמח להּניח התחיל וגם לׁשּתֹות. הֹולְך ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָֹאיני
עם ּתֹוכחה" "ּתקעּו ּתנינא לּקּוטי ח' הּתֹורה את חזר ז"ל ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמֹוהרנ"ת
היּו האזנים רק ּומֹוהרנ"ת ּבּבית, ּדחק היה ּכי הּנ"ל, ּבער ְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָֹהירׁש

ו אנׁשים, ּדחק עליו היה הּגּוף ׁשאר אבל ז"ל, לרּבנּו אתּפֹונים ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
לּמלכּות קרֹוב ׁשהיה מחמת מּמּנּו יראּו ּכי ּדחקּו לא ּבער ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהירׁש
ז"ל רּבנּו הסּתּלקּות ואחר וכּו' הּתֹורה את היטב ׁשמע ּכן על ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָוכּו',
פעהלט אייְך אליו ואמרּו ענּו ּכּידּוע, מאד והתאֹונן ּבכה ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּומֹוהרנ"ת
לעּבין זאל רּבי ּדער ווען רּבי, ּדער פעהלט אּונז רּבי? ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָּדער

ּגמּורים וצּדיקים ּתׁשּובה ּבעלי ּגיווארין מיר חסר[וואלטען לָך ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
לּבעלי נהּפכים היינּו ּבחּיים היה הרּבי אם הרּבי, חסר לנּו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהרּבי?

ּגמּורים וצּדיקים .]תׁשּובה ְְְִִִַָ

ּדעֹותועֹוד חּלּוקי היּו ז"ל רּבנּו הסּתּלקּות ׁשאחר מעׂשה היה ְ ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
רצּו לא קּדיׁשא החברא אנׁשי ּכי ז"ל, רּבנּו את יּניחּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹאיפה
הּיׁשן ׁשעל מחמת החדׁש, החּיים ּבית על רק ז"ל רּבנּו את ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָׁשּיּניחּו
לּקח ּדוקא רצּו מּטעּפליק ׁשלֹומנּו ואנׁשי רב, מּזמן הּניחּו לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכבר
לּקח רצּו מּטהיראוויצא ׁשלֹומנּו ואנׁשי לטעּפליק, ז"ל רּבנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאת
אׁשר יֹודע ׁשהּוא ׁשּצעק האחד היה נתן הר' ורק לטהירוויצא, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאֹותֹו
אׁשר ּומּובן הּזה. הּיׁשן החּיים ּבית על לנּוח ּדוקא רצה ז"ל ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָרּבנּו
אבל אחד, רק היה ׁשהּוא מחמת ּבדעּתֹו מתּבּטל היה נתן ר' ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהרב
יֹודעים אּתם אם אֹותֹו וׁשאל מֹוהרנ"ת אל ּבער הירׁש ּבא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּתכף
מעט ּתחּכּו אז הּיׁשן, החּיים ּבית על לנּוח היה ז"ל רּבנּו ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשרצֹון
רׁשיֹון ולקח האיסּפראווניק אל ּתכף והלְך חפציכם. ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָותגמרּו

קטן. ּבית איזה לעׂשֹות עֹוד יכלּו ּכן על קברים, ׁשני וזה[ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּום עּמֹו לּה היה (ׁשּלא הּׁשנּיה ז"ל רּבנּו אׁשת נתעֹוררה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּבית
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אכּנָך אדּמָך ראיתיָך ולא ּכבֹודָך "אסּפרה עליו ואמרה ּכלל, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָָָֹׁשּיכּות
ידעּתיָך") אברהםולא ר' הרב (ורמז הוה. וכן מּממֹונּה ׁשּיעׂשּוהּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

אׁשּתֹו") זֹו "ּביתֹו זה ידידים]על היּו ז"ל רּבנּו ּפטירת ואחרי . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ז"ל ּומֹוהרנ"ת ז"ל. למֹוהרנ"ת ׁשּכן ּומּכל ׁשלֹומנּו לאנׁשי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָאהּובים

ׁשּידּבר ז"ל מרּבנּו צּוּוי לֹו ׁשהיההיה ּפעם ּבכל ּכן על עּמם. ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
וויז'יט לֹו היה נכנס]ּבּקּור[ּבאּומין אחת ּופעם עּמם. ודּבר אצלם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ז"ל רּבנּו רצה מה ואמר, ׁשּצעק עד ּכְך ּכל ּגדֹולֹות ּבחקירֹות ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָעּמם
ז"ל רּבנּו ּוׁשאלֹו ז"ל, רּבנּו אצל אחד היה אחת ּפעם וגם ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמּמּנּו.
ואמר ענה יתּברְך, הּׁשם מעבֹודת ּבנפילתֹו עצמֹו את מחּזק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּמה
ויׁש ּגדֹולה ּבעיר ּדר אני אליו ואמר ז"ל רּבנּו ענה ּגמרא. ּדף ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָעם
ׁשּבראנּו הּוא ּב'ברּוְך עצמי את מחּיה ואני ּגדֹולים, אּפיקֹורסים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּה
אחד ׁשּזה אֹומרים ויׁש וכּו'. הּתֹועים' מן והבּדילנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָלכבֹודֹו
ׁשּיּׂשא ּכדי ּבאּומין ז"ל רּבנּו ׁשּבחר ׁשּנסע) אחר (נסח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמהּטעמים
ּכׁשּיראּו ּופה מאד, נׁשּבר לּבם ׁשהיה נפּתלי והר' נתן הר' ראׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹאת
וכּו'. ּבה' מאמינים ׁשהם על עצמם את יחּיּו ּכאּלּו אּפיקֹורסים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש
עמק, חׁשּבֹון איזה אֹותֹו וׁשאלּו אצלם מֹוהרנ"ת ּבא אחת ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּפעם
ּובּקׁש עליו, ׁשנים ּכּמה עצמֹו את יגע ּגדֹול חכם אחד ּכמר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאׁשר
אחת רגלֹו ועמד וחצי ׁשעה ערְך ׁשם וׁשהה מיחד חדר לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּיּתנּו
מחֹו את ועּמק עיניו את וסתם הארץ על והּׁשנּיה הּס פסל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעל
ׁשנים, ּכּמה עצמֹו את יּגע הּכמר ׁשּזה לֹו ויסּפרּו להם. ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹואמר
לזה וצרף ז"ל מֹוהרנ"ת ולקח ּוסעּדה. טֹוב יֹום עׂשה עליו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻּוכׁשעמד
עצמֹו את ייּגע אפּלּו עכׁשו ּכי להם ואמר מסּפר, איזה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהחׁשּבֹון
מֹוהרנ"ת היה הּנ"ל, האּפיקֹורסים ואּלּו עליו. יעמד לא ׁשנים ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּכּמה
ּבכל ּומסירּותֹו ויׁשרנּותֹו צדקֹו ׁשראּו מחמת מאד אצלם חׁשּוב ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹז"ל
הּמחלקת ּובעת מאד. ּבעיניהם וּייׁשר ז"ל, רּבנּו אל ונפׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹלב
אכּתב אזי ּתסּכימּו אם ז"ל למֹוהרנ"ת ּבער הירׁש אמר עליו, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּגדֹול
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יּׁשאר לא ׁשעֹות וארּבע עׂשרים עד ואז ּבעצמֹו, להּקיסר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבּקׁשה
ז מֹוהרנ"ת וּיען הּמתנּגדים. מן ּופליט ראׁשיתׂשריד אליו: ואמר "ל ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָ

רֹוצה איני והּׁשנית יֹותר: ההתנּגדּות ׁשּיתּגּבר וׁשלֹום חס רֹוצה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָאיני
ּתפּלה. רק אחרת עצה לי אין אני הרֹודף, ואני הּנרּדפים הם ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיּו
הויה: מציאּות מענין ז"ל מֹוהרנ"ת עם ּבער הירׁש ּדּבר אחת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָּופעם
ּדיר זאג איְך ּגאט פּון מיר מיט רעדסטּו וואס אליו: ואמר ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָענה

ּגאט ּגיזעהן האּב איְך ה'", את אּתי["ואראה מדּבר אּתה מה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
האלקים את ראיתי אני ה'" את "ואראה לָך אֹומר אני ]מאלקים? ְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ
לביתֹו הביא מּבארּדיטׁשֹוב לאנדע ּכׁשּבא אחת ּפעם לֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוהאמין
קדם אז ּבאּומן, ז"ל ׁשּמֹוהרנ"ת ּכׁשּׁשמע ותכף וכּו', הרּבה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּתנֹות
מהּתכלית עּמהם ז"ל מֹוהרנ"ת ודּבר אליו. הלְך לביתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהלְך
והיה וכּו'. יגֹונֹות מלא הּוא והעֹולם וכּו', ּכלּום אינֹו הּזה ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהעֹולם
מּבארּדיטׁשֹוב עכׁשו ּבאתי אני הלא ּבמחׁשבּתם ּבעיניהם ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלפלא
לבא אחד יכֹול ואמר, מֹוהרנ"ת ענה וכּו'. טּוב ּכל לי ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹויׁש
ולא זהב טּבעת לאׁשּתֹו ויביא הרּבה, מּתנֹות עם ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֹמּבארּדיטׁשֹוב
מות טֹוב אצלֹו ׁשּיהיה עד מחלקת נעׂשה ויהיה ּבעיניה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּתיׁשר
לאׁשּתֹו ונתן לביתֹו ׁשהלְך לאנדא, עם ּתכף הוה וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמחּיים.
ׁשהיה עד מחלקת ונעׂשה ּבעיניה יׁשר ולא הּזהב, ׁשל ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּטּבעת
ואמר ז"ל מֹוהרנ"ת אל ּתכף והלְך מחּיים, מות טֹוב מּמׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאצלֹו

צּוגיטראפן ּגּוט איהר האט נכֹון[אֹוי נחׁשּתם .]אֹוי, ְְְְִִִֶַָָָ

יּפלּובעת ׁשּלא התחּזקּות לֹו נתנּו ז"ל מֹוהרנ"ת על הּמחלקת ְ ֵ ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָֹֹֹ
רֹופא ׁשהיה ּבעֹולם, ׁשהיה מעׂשה איזה לֹו וסּפרּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבדעּתֹו.
התחילּו עם ההמֹון הּימים ּוברבֹות לֹו. העֹוזר ּתלמיד לֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָוהיה
נתּפרסם ׁשהּוא עד מהרֹופא, יֹותר מהעֹוזר ּופרסּום עסק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלעׂשֹות

(ּבאל) סעּדה הּמלְך עׂשה אחת ּופעם יֹותר. ונתּכּבד ויׁשבּוּבעֹולם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הרֹופא. ּכְך ואחר קדם העֹוזר הּתלמיד וּיׁשב ּכבֹודֹו לפי אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכל
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להע ואמר הרֹופא מירענה פין חּלּוק ּדעם יא ּדאְך ווייסט ּדּו ֹוזר ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּדיר לבינָך[ּביז ּביני החּלּוק את יֹודע ּכן הרי ואמר]אּתה ענה . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

מנהג כן ּכי הּדעת, חליׁשת לָך יהיה ואל ּבדעּתָך ּתּפל אל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹאליו,
מן יֹודעים אינם אחּוז ּוׁשמֹונה ּתׁשעים ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָהעֹולם
ּפטירת ואחר ז"ל. מֹוהרנ"ת ענין וכן יֹודעים, אחּוז והּׁשני ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהאמת,
ידידּות מכּתבי ּכֹותב והיה לאמריקא ּבער הירׁש נסע ז"ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמֹוהרנ"ת
נחמן להר' ּבניו ּכתבּו ׁשם ּוכׁשּנפטר ז"ל. טּולטׁשינער נחמן ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָלהר'
אֹוי מּפיו ּפסק ולא ּבתׁשּובה, נפטר וכי מּפטירתֹו, ּבאריכּות ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָֹהּנ"ל

וכּו' רּבי ּדער רּבי הרּבי[ּדער אֹוי הרּבי, .]אֹוי ְִִִִֶֶַַַַָָ

היהּפעם הּיֹום ועֹוד לברסלב ז"ל רּבנּו ּבנסע קדׁש ׁשּבת ּבערב ַ ַ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
נאְך יהיה לברסלב ׁשּכׁשּנבֹוא ּכמדּמני לאנׁשיו אמר ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּגדֹול

ּבאד הּמרחץ[ּדער זה]אחרי ּביֹום נׂשרף ּכבר לברסלב ּכׁשּבאּו וכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּמרחץ. ְֵֶַָּבית

ׁשּבּקׁשאֹודֹות ז"ל לפניו קבל ׁשהמׁשרת ׁשּבהּׂשיחֹות, עין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהרע
לֹו אמר רצה, ולא אחד סּוס סּוסים מּׁשני לֹו ׁשּיּתן ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּמּנּו
את לי ׁשּיּתן ּבּקׁשּתי אחד. סּוס רק לֹו אין ּכן אם ז"ל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָרּבנּו

ּכׁשחזר]העגל[הּקעלּביל קעלּביל, לֹו אין ּכן אם ז"ל רּבנּו לֹו ואמר , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אחד, רק ונׁשאר אחד סּוס ׁשּמת מצא הּנ"ל האיׁש אצל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהמׁשרת

מת. הּקעלּביל ְְִֵֶַַוגם

והּדרְךמׁשה לּמקוה ׁשהלְך הׁשּכם ּבּבקר ׁשּפעם סּפר חינקעס ֶֹ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
רּבנּו לבית להׁשקיף אז נּס ה ּובכן ז"ל, רּבנּו ּבית ּדרְך ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהיה

הּלאדין סדקי ּבעד ז"ל]הּתריסים[ז"ל רּבנּו עֹוׂשה מה לראֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
עֹוד היה ּבּצהרים הּכתל, אל ּופניו מאחֹוריו ז"ל רּבנּו את ְֲֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוראה

לֹו אמר ּופתאם ז"ל רּבנּו אצל לסּתםהּפעם ׁשּצריכין ז"ל רּבנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹ
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פּון קּוק איין מהּסדקים אחד ׁשראּיה ּבׁשביל הּסדקים את ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּולהטיח
מבלּבל אֹויְך מיְך איז אֹותי.אׁשּפערינע מבלּבל ּכן ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ּבנים.ּפעם עבּור עליהם ׁשּיתּפּלל ואּׁשה איׁש ז"ל לרּבנּו ּבאּו אחת ַ ַ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מיר ּבא וועט איהר הּלׁשֹון: ּבזה ז"ל רּבנּו להם ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָאמר

נאכט אּון טאג צוויׁשען ווערין ּבין[ּגעהאלפין אצלי ּתּוׁשעּו אּתם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ללילה לאּומין,]יֹום סמּוְך אחד ּבכפר ּדר היה הּנ"ל האיׁש וזה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ואׁשּתֹו הּנ"ל האיׁש ּבא ז"ל רּבנּו הסּתּלקּות אחר אחת ְְְְִִִֵַַַַַַַַַַַָָּופעם
הּׁשמׁשֹות, ּבין היה מּׁשם ּוכׁשהלכּו מצוה, טבילת ּבׁשביל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָלאּומין
וחזרּו ׁשליׁש. ּבדמעֹות ׁשם והתּפּללּו הּקדֹוׁש ציּונֹו ּדרְך ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָוהלכּו
אֹותֹו וקראּו זכר ּבבן הּזאת ּבּׁשנה ונפקדּו לביתם, ונסעּו ְְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹמּׁשם
זמן ּבאֹותֹו נחמן, ּבנם ּכׁשּנתּגּדל זמן לאחר ז"ל. רּבנּו ׁשם על ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָנחמן

נעקריטין ׁשל הּגזרה לּצבא[יצאה יהּודים העֹולם,]לקיחת על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
להּפריזיו לעמד צריְך ּכן ּגם היה הּנ"ל נחמן לראיֹון[והּבחּור ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשל]התיצבּות הּקדֹוׁש צּיּון על מּקדם הלְך לעמד עּתֹו ּוכׁשּבא , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
להם סּפר אצלֹו ואּמֹו אביו ּוכׁשּבאּו הרּבה. ׁשם ּובכה ז"ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרּבנּו
צּורת ׁשּזה (והּכירּו וכְך ּכְך ׁשּצּורתֹו אברְך אליו ׁשּבא לֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשחלם
לֹו ונעׂשה אצלם. ּתעבד לא ּבׁשמי, נקראת הלא לֹו ואמר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹרּביז"ל)
ּולאחר הּצבא, מעבֹודת חפׁשי יצא ּומּזה ּגּופֹו על צרעת וּיצא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָנס

ּכמּקדם. ּבריא ונעׂשה נתרּפא קצת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹזמן

החֹולהמעׂשה ׁשל הּקרֹובים ּובאּו ּבּלילה ּפתאם אחד ׁשחלה ַ ֲ ֶ ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
והם קצת, אֹותם לדחֹות ז"ל רּבנּו והתחיל ז"ל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָלרּבנּו
ׁשני לי הביאּו ז"ל רּבנּו להם אמר ז"ל. רּבנּו עם להתעּקׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהתחילּו
אחר לחּפׂש והתחילּו מעֹות. מיני ּכל יהיה ּובהם ּכסף רּוּבל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמאֹות
ׁשהיּו עד רב זמן והלְך ּבּלילה. למצא קׁשה היה ּומּס תמא ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמעֹות
חמּׁשה ׁשל אחד ּומטּבע הּמטּבעֹות. מצאּו אְך הּמעֹות, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמֹוצאים
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הּמסּפר מצאּו ואז יֹום. ונעׂשה רח"ל, מת ׁשהחֹולה עד חּפׂשּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָרּוּבל
החֹולה. ׁשל ּבכיסֹו ּכסף רּוּבל ְִֵֶֶֶֶַָָחמׁש

קריימרעםּפ טעביע ר' (הּוא ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד ּבא אחת ַ ַ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
טֹובמטירוויצע) ּבוּדאי ּכי ז"ל רּבנּו עּמֹו ודּבר ז"ל לרּבנּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

ּכׁשּלֹוקחין (ּכי וׁשלֹום חס מּלמּות וׁשלֹום חס עני להיֹות ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָלאדם
וכּו'). מהּמעֹות האדם מּׁשּלֹוקחין יֹותר טֹוב ּבוּדאי מהאדם ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּמעֹות
והאיׁש וכּו' טּוב ּכל לֹו לּתן יתּברְך הּׁשם יכֹול חי ּכׁשהּוא האדם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכי
היה נתן נחמן אפּלּו אז סּים ז"ל ורּבנּו ז"ל. רּבנּו עם הסּכים ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָהּנ"ל
האיׁש ונסע עפר. צרֹור ּתחת מּנח להיֹות ולא עני להיֹות ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻֻמרּצה
הּצילּו. והּנפׁשֹות ּורכּוׁשֹו ּביתֹו ׁשּנׂשרף ׁשמע ּובּדרְך לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּנ"ל
זהּובים, מלא ׂשק עם מּפטערּבּורג ּבּדרְך נסע נתן ׁשּנחמן ׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוגם
ּבּדרְך ׁשּנגוע עד לעיר לּסע הסּפיק ולא טֹוב לא לֹו נעׂשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּופתאם
הּנ"ל האיׁש ראה ואז וכּו'. מאד מסריח היה ּכי לצלן, רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָָָָָֹונקּבר

ז"ל. רּבנּו ׁשל הּקדׁש ֵֶֶַַַַָֹהרּוח

חדרּכׁשּׁשמע אחד לכל ׁשּיהיה ׁשּטֹוב ז"ל מרּבנּו ז"ל נתן ר' הרב ְ ֶ ָ ַ ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
התחיל הּׁשם עבֹודת ּפרטי ּולכל להתּבֹודדּות ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻמיחד
וכּו', ׁשטיּבל איּבער לֹו לבנֹות ּדעּתֹו על ועלה זה. אחר ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָלהתּגעּגע
לעבֹודת טֹוב ּבעלּיה ׁשּלדּור הּמּדֹות ּבספר ּגם ׁשּמּובא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּוכמֹו
זה על לבּלֹות ׁשּצריְך זמן ּכּמה חׁשב ענּיּותֹו מרב אבל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּבֹורא.
אּון ּתֹורה וויפעל הּלׁשֹון ּבזה ואמר ּבנין, ולבנֹות מעֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלקּבל

אנווערין ּדעם ליּב צּוא ּדארף איְך צריְך[ּתפּלה ּותפּלה ּתֹורה ּכּמה ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָ
זה ּבּגלל להפסיד ּבזה]אני להסּתּפק עצה מצא עּתה לעת ּובכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הארּבע ּובאּלּו גיצאמט, איּבער ּבֹו ׁשּדר ּבחדר מחּצה לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשעׂשה
ועם ּברכה, אחריו ׁשהׁשאיר הּתפּלֹות ספר ּכל לחּבר זכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאּמֹות

זצ"ל. הסּתּלקּותֹו קדם ׁשנים ּכּמה ׁשטיּבל לאיּבער זכה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּזמן
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ּובלעדּהמה ההתחּזקּות נחיצּות אֹודֹות מֹוהרנ"ת ּבמכּתבי ּׁשּמזּכר ַ ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻ
מעׂשה היה זה וכּו', מּבלפּור מהרב והראיה גדֹולה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּס ּכנה
ׁשּלא ּומחמת צּדיק, והיה ּובחכמה ּבּתֹורה וגדֹול ּגאֹון רב ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשהיה
לגמרי נפל ׁשּלבּסֹוף לֹו ּגרם זה נפילתֹו ּבעת התחּזקּות לֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה

לצלן. רחמנא ְֲֲִִַַַָָמּיהדּותֹו

עליומעׂשה ׁשּנגזר ּתחּתיָך" אדם "ואּתן ּבֹו ׁשּנתקּים מּמֹוהרנ"ת ַ ֲ ֶ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
נתן ר' ׁשמֹו אחד ּכׁשר איׁש ּבּבית זה ּבלילה נפלּו ואז ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכּו'

מֹוהרנ"ת) ּבמכּתבי (עּין ּביתֹו.אּפטייקיר ּבני וכל אֹותֹו והרגּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשל מהּקבר ּגדֹול רעׁש הּקברֹות מּבית הּׁשּמׁש ׁשמע הּזאת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּובּלילה
היה ׁשּזה והבינּו הּנ"ל נתן ר' ּבנֹו ׁשהרגּו ּכׁשּׁשמע ּובּבקר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאביו,
מֹוהרנ"ת על נגזר היה וזה יכֹול. היה ולא להּצילֹו ׁשרצה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהרעׁש

נתן. ׁשּׁשמֹו הּנ"ל איׁש על ונתחּלף ְְְִִֵֶַַַַַָָז"ל

אןרּבנּו מיְך קּוק ליּפא לר' אמר עלי[ז"ל ּׁשאיני]ּתסּתּכל ּומה ַ ֵ ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ז"ל) נפּתלי ורּבי נתן ר' על ּבידֹו (והראה להם זאת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאֹומר
מיְך זעהסטּו ּדאס לֹו אמר עֹוד ּפעם. ּבכל אֹותי רֹואים הם ְְְִִִִֵֶַַַָָָּכי

הּׁשנה ראׁש זעהן מיְך זאלסטּו עּתה,[איצטער אֹותי רֹואה אּתה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׁשנה ּבראׁש אֹותי הּוא]ּתראה ּבחּבּוריו ׁשהּלּמּוד אמר ּבפרּוׁש וכּו'. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

אמן. ּבימינּו ּבמהרה ּדגאּלה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻאתחלּתא

רּבי אצל ׁשהיה אחד ּבכר ּכתּוב מצאתי עֹוד  ִ ַ ֶ ֵ ָ ָ ֶ ָ ֶ ֶ ֶ ְ ָ ִ ָ ָ ֵ ְראה
ז"ל.  ַ ִ ָ ְ ַנפּתלי

א
ב)אנכי הב"ד. ּכמֹו ׁשהּוא מקֹום ּבכל מעּמֹו ּׁשהעֹולםאדרׁש מה ָ ִֹ ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבדברי מרּמז ּבֹו, רֹוקקין הרע עין ּבׁשביל לֹומר ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻנֹוהגין
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הרע ּבעין אמר חד אזלּו, להיכן ועזריה מיׁשאל ּבחנניא ז"ל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָחכמינּו
מעין מתיראין ׁשהיּו הּנ"ל רמז הינּו נטּבעּו, ּברק אמר וחד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמתּו,
לבד וזה הּׁשמים מערכת לֹו יׁש ג) ּברק. ּומתּו ּבהם ורקק ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהרע
חּיים, אלקים מערכֹות חרף ּכי ּבחרף מתּפאר ד) מּפלה. לֹו ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה

מּמּנּו נתירא לא ּדוד ז'אבל עם מעׂשה לֹו היה ׁשּכבר ואמר ּכלל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ׁשהחזיק ּבזקנֹו, והחזקּתי וכּו' הארי ּבא ּכי ׁשּלֹו, ּבּזקן אֹותֹו ְְְְְֱֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָוהחזיק

יקּום, ּכן אֹותֹו, והמּתי והּכיתי ּבזקנֹו ְְְִִִִֵֵֵַָָאֹותֹו

וכּו' לפניו ׁשּסּפרּו וכּו' לענין נאמרּו ּכאן עד מערכה. לֹו יׁש ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ(ראה
חזק). חרף ְִֶֶֶָָֹׁשּיהיה

נפּתלי רּבי אצל ׁשהיה הּנ"ל ּבּכר נכּתבּו הּמעׂשּיֹות  ִ ָ ְ ַ ִ ַ ֶ ֵ ָ ָ ֶ ַ ַ ֶ ֶ ַ ְ ְ ִ ִ ֲ ַ ַ ֵאּלּו

ּבספרימעׂשה ׁשּנדּפס ּכמֹו ּגדֹול מלְך אֹותֹו ׁשּכבׁש קטן מּמלְך ַ ֲ ֶ ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
חדׁשים. ֲֲִִַָמעׂשּיֹות

א
אחתמעׂשה ּפעם ולֹומד. הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשב ׁשהיה אחד ּבעני ַ ֲ ֶ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּקֹורין ּבּכֹוכבים חֹוזה ביט)ּבא העיר(ראש ּכל ורצּו העיר אל ְִִִִֶֶֶַָָָָָָ
אליו אׁשּתֹו ּבאתה אליו. הלְך ולא הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשב והעני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאליו,
ּכי ּבעלּה, אם ּכי אדם ׁשּום ׁשם מצאה ולא הּמדרׁש, הּבית ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹלתֹוְך
מּדּוע מּזל רע עצל עני אּתה עליו וצעקה החֹוזה. אל הלכּו ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּכּלם
ּבֹו והפצירה לילְך, רצה ולא ּבּכֹוכבים, החֹוזה אל הֹולְך אּתה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאין
לֹו ואמר ּבּכֹוכבים החֹוזה אל ּובא אליו. לילְך ׁשהכרח עד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻעֹוד
ּובאתה לּמּודֹו, אל הּמדרׁש לבית וׁשב ּגּנב. ׁשּיהיה הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמּזלֹו
נׁשאר קּבצן לי אמר הּוא לּה אמר לָך אמר מה לֹו ואמרה ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָאׁשּתֹו
לחם. חתיכת הינּו הּגדֹולה סעּדתֹו ואכל לביתֹו ּבא לערב ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻקּבצן.
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מה אׁשּתֹו אֹותֹו וׁשאלה מעט, לׂשחק התחיל אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּבתֹוְך
לי. להּגיד רֹוצה אּתה ואין ּדבר איזה יֹודע אּתה ּבוּדאי ׂשֹוחק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה
ׁשּוב יֹותר, ואכל ׂשֹוחק. אני סתם ּכלּום, לי אמר לא לאו, לּה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹאמר
ּכְך ּבתֹוְך ּכּנ"ל. לּה והׁשיב הּנ"ל אֹותֹו וׁשאלה לׂשחק, התחיל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹׁשנית
עֹוד, לֹו אמרה מּפיו. ריח ׁשּיצא עד מאד וׂשחק ׂשחֹוק ּפיו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹנתמּלא

ׁשהחֹו לּה אמר ּדבר, יֹודע אּתה ּבוּדאי לֹוראה אמר ּבּכֹוכבים זה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
וטֹוב ּגּנב, ׁשּיהיה רֹוצה ׁשאינּה הׁשיבה ּגּנב, ׁשּיהיה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמּזלֹו
ּכְך אחר ּגּנב. ּתהיה ולא ה' יּתן ּכאׁשר ׁשּיהיה איְך ענּיים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנהיה
חּלה ּדהינּו ּכּסדר יפה הּׁשּבת ּכל להם היה הּס תם מן ׁשּבת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהּגיע
הּסתם מן לֹו והיה לאכל, וּיׁשבּו ּכראּוי. הּס דר ּוׁשאר ּדגן לחם ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשל
הּנ"ל הּלחם ּגם ּכי לחם, חתיכת מּזה זה וחטפּו ּבנֹות חמׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָארּבע
ּכבר עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ואמרה אׁשּתֹו וענתה סּפּוקֹו. ּדי לֹו היה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹלא
נסּבל ולא ּגּנב ׁשּתהיה רֹוצה ׁשהייתי עד הענּיּות מאד לי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹנמאס
אין ּגיוואלט ניט אּון ּגיוואלט יא רצֹונּה למּלאֹות והכרח הּזה. ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻּדחק

ּגגאנגען הלְך[פארט זאת ּובכל רצה לא אֹו רצה ּפעם]ּכן ּבכל וכן , ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
אל לגנב לילְך עצמֹו וייּׁשב לגנב והלְך הּלׁשֹון) ּבזה רּבנּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹאמר
ׁשֹואל ואין יׁשנים הּׁשֹומרים ּומצא לגנב והלְך ׁשּבעיר. הּגדֹול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּנגיד
מּזלֹו, היה כן ּכי ּפתּוח הּמנעּול והיה החנּות אל והלְך ּכלל, ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָאֹותֹו
ארּבעה לֹו ולקח ּכן. ּגם ּפתּוח מנעּולּה ּומצא הּתבה אל הלְך ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָוכן
ראי לּה, ואמר לאׁשּתֹו והביא להתּפרנס. ּכדי רק אדּמים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֻחמּׁשה
לֹו הׁשיבה לגנב. עֹוד אֹוסיף לא ּכי מּזה ותתּפרנס רצֹונְך ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹׁשּמּלאתי
הּדחק. מחמת לזה ׁשהכרח רק ּבזה רֹוצה אינּה היא ּגם ּבוּדאי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻּכי
היית מּזל רע קּבצן עליו לצעק התחילה אחת ּפעם ּכְך ְְְִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאחר

יּוּפא על לי לקחּת לא מּדּוע עליֹון[ּבחנּות עֹוד]ּבגד לילְך והכרח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
מי אֹותֹו וׁשאל אחד ּגּנב ׁשם ׁשעֹומד ּומצא החנּות אל הלְך ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלגנב
ּגּנב. ׁשהּוא ּכן ּגם ואמר אֹותֹו הּוא ׁשאל וכן ּגּנב, אני לֹו ואמר ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָאּתה,
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ונתרּצה לזה מּזל ּבר אני ּבּגנבֹות עֹוד נׁשּתּתף הּנ"ל העני לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאמר
הּבית הּבעל את עני נעמיד ּכאן נגנב אם ּבדעּתֹו העני אמר ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלזה.
עכׁשו אבל יּוּפא, על צריְך ּׁשהייתי מה רק ּגֹונב הייתי לבּדי אני ְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּכי
לנּו לּמה להּגּנב ואמר ריקם. ּבית הּבעל ויּׁשאר הרּבה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹיגנב

ו עּכּו"ם. אצל לגנב ׁשּנלְך יֹותר טֹוב יׂשראל את נתרּצהלהפסיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּכי הּזאת) ּבעיר ּדר (ׁשהיה הּמלְך אצל לגנב לילְך ונתיּׁשבּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלזה
הּזּוג ׁשּנגנב טֹוב הּגּנב ואמר ּכּנ"ל. ּכן מּזלֹו ּכי ׁשם לגנב יּוכל ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבוּדאי
ּובוּדאי אֹותֹו, ׁשּמכּתירין ּבעת ּבהם לבּוׁש ׁשהּוא הּמלְך ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבגדים
והסּכים מּנחים. הם היכן יֹודע אני ּכי ּדֹורֹות לדֹורי לנּו ּדי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻיהיה
לחדר והלכּו לׁשם והלכּו ּכן, מּזלֹו ּכי לגנבם יּוכל ּבוּדאי ּכי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהעני
מאד, יקר הּבגדים ׁשל הּכיסים והיה הּבגדים ּומצאּו מחדר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפנים
אחד ּבגד היה ּכי ּביניהם להתקֹוטט התחילּו ּכְך אחר אֹותם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָולקחּו
היה הּוא ּכי הּגדֹול מּגיע לֹו אׁשר אמר הּגּנב קטן. אחד ּובגד ֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּגדֹול
מּזל הּבר הּוא הּוא ּכי הּגדֹול מּגיע לֹו אׁשר אמר והעני מהם. ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָיֹודע
איְך הּגּנב אמר הּמלְך. את לׁשאל ׁשּילְך העני אמר ּגנבם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּובמּזלֹו
אם הּגּנב אמר אֹותֹו. ואׁשאל אלְך כן ּפי על אף לֹו אמר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאפׁשר,
את לָך אּתן ּבעצמי אני אז הּמלְך את ותׁשאל ׁשּתלְך זאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּתּוכל
אחד הּמלְך אצל ׁשם ׁשֹוכב והיה הּמלְך, אל עּמֹו הלְך הּגדֹול. ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבגד
ׁשניהם ואחזּו ּובאּו ׁשּייׁשן. ּכדי מעׂשּיֹות לּמלְך מסּפר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיה
לחדר הּמלְך עם הּמּטה ונׂשאּו ׁשם יׁשן ׁשהיה הּמלְך ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבהּמּטה
זה והתחיל מקֹומֹו, על ׁשהּוא וסבּור הּמלְך הקיץ ּכְך ּבתֹוְך ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאחד.
הּמלְך את וׁשאל הּנ"ל, ּגּנבים מּׁשני הּנ"ל הּמעׂשה לֹו וסּפר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּגּנב
אֹותי ׁשֹואל אּתה מה הּמלְך עליו חרה הּגדֹול. הּבגד מּגיע ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלמי
וסּפר מעׂשה, לי ׁשּתסּפר טֹוב ּגנבם. ּבמּזלֹו ּכי לעני מּגיע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבוּדאי
לחדר אֹותֹו וחזרּו הּמּטה את ונׂשאּו עמדּו הּמלְך, ויׁשן מעׂשה ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹו
ׁשהּׁשֹוכב הּמלְך ונזּכר הּנ"ל מלְך ּבגדי ׁשּנגנבּו נֹודע ּבּבקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹהראׁשֹון.
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ואמר הּגדֹול. הּבגד מּגיע למי וׁשאל הּנ"ל, הּמעׂשה לֹו סּפר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָאצלֹו
והרּבּו יֹודע, ׁשאינֹו ואמר אֹותֹו והּכּו מהּגנבה. יֹודע הּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּבוּדאי
הּמלְך ׁשלח יֹודע. איני טֹוען והּוא מאד, אֹותֹו ּולעּנֹות אֹותֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלהּכֹות
אם הּנ"ל, הּמעׂשה על לׁשאל ארחיריגא הּנקרא הּכֹומרים ׂשר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹאל
הּכמר ואמר הּנ"ל. האיׁש ּגנבם לא כן ּפי על ׁשאף אפׁשר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּוא
ׁשּפסק מהּמלְך ׁשטּות ׁשהּוא הּכמר ואמר ידע, ׁשּלא ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשאפׁשר
על הּכמר על מאד להּמלְך וחרה להעני, הּגדֹול הּבגד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּמּגיע
יכֹול. היה ולא ּדבר לֹו לעׂשֹות רֹוצה והיה לׁשֹוטה מחזיקֹו ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּוא
להכריז הּמלְך צּוה מצאּו. ולא הּגנבה אחרי מאד מחּפׂשים ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוהיּו
חפץ ּכי ּדבר, ׁשּום לֹו יעׂשּו לא ּבוּדאי ּכי ויֹודיע יבא ׁשּגנב מי ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּכל
סּבּוב סּבּוב מסּבבים והיּו אּלּו, ּבגדים לגנב אפׁשר איְך לידע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּמלְך
ּזה מה אֹותם וׁשאל הּנ"ל העני ּובא מּזה. מסּפרים והיּו אנׁשים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל
יחזיר, ׁשּגנב מי רעׁש, מה ואמר ענה לֹו. והֹודיעּו מסּפרים ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָאּתם
מחּיב אּתה הלא קּבצן עליו וצעקּו וׁשאל עֹוד ּבא וכן עליו. ְְְְְְֲֲֲֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹוצעקּו
יֹודע אני ּכן אמר מהּגנבה, יֹודע ׁשאּתה עליָך יאמרּו ּכי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹראׁשָך
העני ּובא אּגיד. אמר ותּגיד, לְך יֹודע אּתה אם לֹו אמרּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמהּגנבה,
לראֹות מאד ׁשחפץ הּמלְך אמר מהּגנבה, יֹודע אני ואמר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלהּמלְך
וסּפר ּגנבּת, איְך לֹו וׁשאל הּמלְך, ּונׁשקֹו הּוא, אני הׁשיב הּגּנב, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאת
הּׁשני הּבגד ּגם והחזירּו הּגּנב את ּובּקׁשּו הּנ"ל הּמעׂשה ּכל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָלֹו
הּכֹומרים להּׂשר ּתחּבּולֹות עׂשה להעני הּמלְך אמר אצלֹו. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהיה
זּוג לֹו לעׂשֹות העני וצּוה אעׂשה, ּכן אמר עליו, ּברגז אני ּכי ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנ"ל
וׁשּיצּודּו ּתפלתם, ׁשעֹורְך ּבעת ׁשּלבּוׁש הּכֹומרים ׂשר ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבגדים
הרּבה, נרֹות לֹו וׁשּיּתנּו ראקיס), (ׁשקֹורין הרּבה ּדגים ׁשרצי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלֹו
וׁשרץ, ׁשרץ לכל נר ודבק הּנ"ל, ּבהּבגדים עצמֹו ולבׁש ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהלְך
ּבתֹוְך ולפרח לרּוץ הּנ"ל הּׁשרצים והּניח הּנ"ל, הּנרֹות ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָֹוהדליק

ׁשּמער הּמקֹום על עמד והּוא ּתפלתֹו, והתחילהּבית ׁשם, יכין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
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מאד ונבהל הּנ"ל הּכמר ּגם ּובא לׁשם, ּכּלם ּובאּו ונתקּבצּו ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹֻלצעק
הּכמר אל הּוא אמר ּזה. מה ידע ולא קֹורא וקֹול ׁשלהבת ראה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכי
הּכמר ונפל עדן. ּגן אל מּיד להכניסֹו רֹוצה הּוא ּכי עבּורֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנתּגּלה
לילְך צריְך הּוא עדן לגן ׁשּיכנס ׁשּבטרם העני לֹו ואמר ּפניו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
להּכמר וצּוה עדן. לגן יכניסֹו ּכְך ואחר הּגיהּנם אל קצת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמּקדם
ּותלאֹו להּמלְך ּונׂשאֹו אֹותֹו וקׁשר הלְך ונכנס. הּׂשק, לתֹוְך ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיּכנס
ּבׂשק ּתלּוי אחד וראּו העֹולם ויצאּו והֹודיעֹו. הּמלְך החצר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלפני
מאד הרּבה ּבֹו וזרקּו אבנים ּבֹו לזרק והתחילּו ּזה, מה ידעּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹולא
מה ידע לא והּכמר ׁשּניו. ּכל וׁשברּו ּופצֹוע הּכה אֹותֹו ׁשהּכּו ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעד
זהּו אֹו מּקדם לילְך ׁשּצריְך לֹו ׁשאמר הּגיהּנם הּוא זה אם ִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּזה
והׁשליכּו אֹותֹו, להׁשליְך הּמלְך אמר אֹותֹו ּכׁשהּכּו ּכְך אחר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָערמה.

רּבה. ּבחרּפה מּׁשם ויצא הּׂשק את והּתירּו אחר[אֹותֹו ּובנסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּובעת לתלּיה, ּגּנב סֹוף ּכי לתלּיה ׁשהֹוליכּוהּו היה הּס ֹוף ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשמעּתי
ּכְך ּכל לֹו ואמר נעלים ׂשק עם ּדבר) (הּבעל אחד הלְך ְֲֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָההליכה
וכּו' ּכְך לידי ׁשהבאתיָך עד קרעּתי נעלים ּכְך וכל יגעּתי ]יגיעֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ער רייצט ּכְך ואחר לפּתֹות ּדבר הּבעל ּדרְך כן ּכי הּמעּתיק ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ(אמר

מתּגרה[זיְך יחיד]הּוא ּובן הרב מענין מעׂשּיֹות ּבסּפּורי ּכּמּובא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ועל הצלחּתי אחד ּדבר עם ׁשאמר הר"ן ּבׂשיחֹות ּׁשּמּובא מה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוכּו'):
איז זאְך איין מיט הּלׁשֹון: ּבזה ואמר ּׁשּזכיתי, למה זכיתי זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָידי
איתא ּכי ׁשאמר וׁשמעּתי הּדבר, מהּו ׁשם נתּפרׁש ולא ּגעראטין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹמיר
הּדעת מעץ ׁשאכל ּבעת הראׁשֹון אדם אׁשר המקּבלים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבדברי
ּכלל טעמה ׁשּלא זכתה הּקדֹוׁשה נׁשמתֹו אבל הּנׁשמֹות, ּכל ְְְְְֲֲֲִֶַַָָָָָָָָָָָֹטעמּו

הּדעת. ֵֵַַַמעץ

* * * *
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ב
עצמֹומעׂשה ׁשהתּפרנס אחד ּבעני מעׂשה ז"ל. רּבנּו ׁשּסּפר ַ ֲ ֶ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבּמקֹום ּומצא טיט, חפר אחת ּפעם למּכר. טיט ְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹמחפירת
והלְך ׁשויֹו. ידע ולא מאד, רב הֹון ׁשויֹו ׁשהיה טֹוב אבן ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשחפר
ׁשּיּוכל הּמדינה ּבזה ׁשאין לֹו וענה ּבׁשויֹו, אֹותּה ׁשּיאמיד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלאּמן
עני היה הּוא אבל הּמלּוכה. לעיר ללֹונדֹון לּס ע וצריְך ׁשויֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָלׁשּלם
לבית מּבית והלְך לֹו, אׁשר ּכל ּומכר והלְך לּס ע. ּכסף לֹו היה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹולא
על לעלֹות ורצה הּים. עד לּס ע לֹו ׁשהסּפיק עד הּנדבֹות, ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָּבׁשביל

להּקאּפיטאן והלְך מעֹות, לֹו היה ולא החֹובל[הּספינה והראה]רב ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבכבֹוד הּס פינה על הּקאּפיטאן ּתכף אֹותֹו ולקח הּמרּגלּיֹות. ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָלֹו
קלאס ערׁשטע מיחד חדר לֹו ונתן ּגדֹול. ּבטּוח אּתה לֹו ואמר ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּגדֹול

ראׁשֹונה[ הּגדֹולים.]מחלקה מהּנגידים ּכאחד הּתענּוגים ּובכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָ
מתעּלס ּתמיד היה והּוא הּים, לתֹוְך חּלֹון לֹו היה ׁשּלֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהחדר

הּדימענט עם נפׁשֹו ׁשעל]הּיהלֹום[ּומׂשּמח האכילה, ּבעת ּובפרט , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבנקל. הּמאכל ׁשּיתעּכל ּורפּואה טֹוב הּלב והרחבת הּׂשמחה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָידי
להתעּלס הּׁשלחן על מּנח היה והּדימענט לאכל יׁשב אחת ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻּופעם
ידע ולא והּפרּורים הּמּפה ולקח המׁשרת ּבא ּבינתים ויׁשן. ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹּבֹו

ּוכׁשה לּים. הּכל והׁשליְך היהמהּדימענט זה ּכל והבין מהּׁשנה קיץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּוא והּקּפיטאן ּיעׂשה, ּומה מהּדעת ׁשּיצא ּכמעט ּגדֹול, צער ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָלֹו
את עׂשה ּכן על הּס פינה. נסיעת מחיר ּבעד אֹותֹו ׁשּיהרג ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּגזלן
אּתֹו לדּבר יֹום ּבכל היה הּקּפיטאן ודרְך ידע. לא ּכאּלּו ׂשמח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹעצמֹו
ׁשּלא עד ׂשמח עצמֹו את עׂשה והּוא הּזה ּבּיֹום ּבא וכן ׁשעֹות, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאיזה
ׁשאּתה יֹודע אני הלא הּקאּפיטאן, לֹו ואמר ׁשּנּוי. ׁשּום ּבֹו ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּכיר
ּבלֹונדֹון, למכֹור הרּבה ּתבּואה לקנֹות רֹוצה ואני לב, ויׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָחכם
מאֹוצר ּגֹונב ׁשאני יאמרּו ׁשּלא ירא ואני הרּבה להרויח ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹואּוכל
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והּוטב ּבמיטב. לָך אׁשּלם ואני ׁשמָך, על הּקנין יהיה ּכן על ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּמלְך,
הּכל ונׁשאר הּקּפיטאן מת ללֹונדֹון, ּכׁשּבאּו ּתכף כן. ועׂשּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבעיניו
וסּים הּדימענט. ׁשל מהּׁשויֹון ּכפלים ּכפל והיה האיׁש, זה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאצל
מּמּנּו. ׁשּנאבד ראיה והא ׁשּלֹו, היה לא ׁשהּדימענט ז"ל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹרּבנּו
איז ער וואס אּון אצלֹו. ׁשּנׁשאר ראיה והא ׁשּלֹו, היה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהּתבּואה

האלטין ּדער זיְך האט ער וויל נאר איז זאְך זיין צּו וכל[ּגעקּומען ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
מעמד החזיק ּכי רק הּוא לענינֹו, ׁשהּגיע וכּו'.]מה ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָ

* * * *

ּפאׁשא מּקאּפצין אדמֹו"ר ׁשּס ּפר  ָ ָ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ֵ ִ ֶ ֶ ֲ ַמעׂשה

ג
יׂשראלּפעם ּבני מאחינּו אחד איׁש הּתֹוגר הּמלְך אצל היה אחת ַ ַ ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

לֹו, אׁשר הּמלּוכה ׂשרי מּכל מאד ּבעיניו חׁשּוב ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה
אׁשר הּמלּוכה ׂשרי מּכל יֹותר מאד ועצּומה ּגדֹולה אהבה ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוּיאהבהּו
יחד. עּמֹו להׁשּתעׁשע לביתֹו אֹותֹו קֹורא היה ויֹום יֹום ּובכל ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָלֹו.

עליו להעליל מחׁשבֹות וחׁשבּו הּמלּוכה, ׂשרי ּבֹו לפניויקּנאּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ
נקרא ׁשהיה אחד ּפאׁשא ּביניהם והיה העֹולם. מן ויאּבדּוהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּמלְך
מּכל יֹותר ּגדֹולה היתה הּזה להּיׂשראל ׁשּׂשנאתֹו ּפאׁשא, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקאּפצין
חׁשב יֹום ּובכל לֹו, ּכאֹוהב עצמֹו הראה הּיׂשראל ולפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשרים.
הּמלְך. לפני עלילה איזה עליו למצא ּבידֹו ׁשּיצליח חפצֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמחׁשבֹות
עּמֹו לדּבר והתחיל הּנ"ל, להּיׂשראל הּנ"ל הּפאׁשא ּבא אחת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָּפעם
ׁשהּוא איְך מּפיו וׁשמע הּמלְך, אצל ׁשהיה ּבאׁשר לֹו ויסּפר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבערמה,
לפניו ּבא ּכׁשאּתה ּכי אחד, מּדבר יּסּורים לֹו יׁש אְך אֹותָך, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹוהב
נֹודף רע ריח מרּגיׁש הּוא ּכי ּפיָך, ריח לסּבל יכֹול אינֹו אּתֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹלדּבר
מּזה, ּגדֹולים יּס ּורים לֹו ויׁש ּבלעדיָך, להיֹות יכֹול אינֹו והּוא ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָמּפיָך,
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עם מטּפחת ּתאחז הּמלְך, לפני ׁשּתבֹוא עת ּבכל ּכי עצתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלזאת
ּכי מּפיָך, הרע הריח הּמלְך ירּגיׁש ׁשּלא ּכדי ּפיָך, לפני ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבׂשמים
והּיׂשראל הּמלְך. ּבעיני ּתבאׁש לא למען רע הריח יבּטלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּבׂשמים
ּכן. לעׂשֹות ּבדעּתֹו ונסּכם לדבריו, האמין ּתמימּותֹו מחמת ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּנ"ל
מהּיׂשראל ׁשמע ּכי לֹו ויסּפר הּמלְך אל הּנ"ל הּפאׁשא הלְך ּכְך ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָאחר
עם ׁשּמדּבר עת ּבכל ּכי ּגדֹולים, יּס ּורים לֹו ׁשּיׁש ׁשאמר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּנ"ל,
ּכׁשּיבֹוא עצתֹו נסּכם ּכן על הּמלְך, מּפי יֹוצא רע ריח מרּגיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמלְך
ּכדי ּפיו נגד ּבׂשמים עם מטּפחת יאחז הּמלְך, אדֹוני עּמָך, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלדּבר
ּכי ּדברי, ּכנים ּכי האֹות לָך וזה הּמלְך, מּפי רע ריח ירּגיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
הּמטּפחת את ׁשּיאחז ּבעיניָך ּתראה עּמָך לדּבר יבא ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלמחר
אׁשר ּכׁשאראה לֹו ואמר מאד, נתּכעס הּמלְך זאת ּכׁשּׁשמע ּפיו. ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹנגד
ּבא הּנ"ל הּיׂשראל והּנה העֹולם. מן אֹותֹו אאּבד אז ּדבריָך ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכנים
לֹו יעץ ּכאׁשר ּפיו נגד הּמטּפחת וּיאחז הּמלְך, לפני מחר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּביֹום
ּכי לדעת וּיּוכח זאת ּכׁשראה והּמלְך לדבריו. האמין ּכי ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּפאׁשא,
"ּכאׁשר האּלה, ּכּדברים מכּתב ּכתב ּתכף הּפאׁשא, ּדברי הם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכנים
לכבׁשן ּתכף אֹותֹו ּתׁשליכּו לפניכם זה ּכתב הּמֹוסר האיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיבא

וה ׁשם". נׂשרפים מיתֹות חּיבי ּכל אׁשר הּמכּתבהאׁש את חתם ּמלְך ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
את ּתביא ּבעצמָך ׁשאּתה מּמָך אבּקׁש האיׁש, לזה ואמר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבחֹותמֹו,

האדרעס על ׁשּנכּתב להאיׁש הּזה ּבמקֹום]הּכתבת[הּמכּתב ׁשהּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
יעׂשה אׁשר לּמלְך והבטיח הּמכּתב, לקח הּנ"ל והּיׂשראלי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּפלֹוני.
יׂשראל האיׁש זה והּנה לביתֹו. והלְך ּבֹו ּכתּוב מה ידע ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכדבריו.
עת ּובכל יׂשראל, ילדי למּול ּבמצוה מאד מחזיק היה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹהּנ"ל,
ּכי לֹו ׁשהיה מניעה ׁשּום אל ּפנה לא חּתּוְך, ּבמצות ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּכּבדּוהּו
צריְך ׁשהיה הּיֹום ּבאֹותֹו ואז מאד. ּבעיניו יקרה היתה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהּמצוה
חפץ אׁשר וה' נׁשלח, אׁשר לּמקֹום מהּמלְך הּמכּתב למסר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלנסע
עּמֹו ׁשּיּס ע וכּבדֹו אחד מּכפר אחד ׁשּבא סּבב הּנאמן, ידידֹו ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהּציל
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את להּניח לבלי היה ּדרּכֹו ּכי ּומחמת ּבנֹו. את ולמּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלהּכפר
הּמלְך לצּוּוי אעׂשה מה לחׁשב התחיל אפן, ּבׁשּום הּזאת ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּמצוה
להּפאׁשא ויסּפר הּנ"ל. הּפאׁשא לנגּדֹו ׁשּבא ה' וסּבב מכּתבֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבדבר
להאיׁש ׁשּימסרהּו מכּתב לֹו מסר והּמלְך הּמלְך, אצל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
להּניח לבלי ודרּכי חּתּוְך, מצות ה' לֹו הזמין והּיֹום לֹו, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַׁשּנׁשלח
את ׁשּתּקח מּמָך מבּקׁש אני ּכן על אפן, ּבׁשּום הּזאת הּמצוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹאת
ּכי מאד, ׂשמח הּנ"ל הּפאׁשא והּנה לׁשם. אֹותֹו ותֹוליְך ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹהּמכּתב
הּמלְך רצֹון עׂשה לא ּכי הּמלְך, לפני עֹוד עליו להלׁשין יּוכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעּתה
ׁשּנׁשלח האיׁש לזה ּומסרֹו מּידֹו הּמכּתב הּפאׁשא וּיּקח הּמכּתב. ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָעם
חטף ותכף הּמלְך, ׁשל מיתֹות החּיבי לׂשרף ממּנה היה וזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאליו.
ּכאׁשר ונׂשרף, האׁש ּכבׁשן לתֹוְך אֹותֹו וּיזרק הּנ"ל הּפאׁשא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאת
ידע לא הּיׂשראלי והּנה מּדה. ּכנגד מּדה ה' ּפי על מׁשּפטֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּגיע
אֹותֹו ּוכׁשראה הּמלְך. לפני ּובא חזר למחר לֹו, ׁשּנעׂשה מהּנ"ל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכלל
ׁשּנתּתי הּמכּתב את מסרּת לא העֹוד לֹו ואמר מאד, ּתמּה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהּמלְך

ל מסרּתיּבידָך הּמכּתב את הּמלְך אדֹוני לֹו הׁשיב הּנ"ל. האיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יתּברְך הּׁשם ּכי יען להאיׁש, ימסרּנה ׁשהּוא הּנ"ל, ּפאׁשא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלקאּפצין
אז הּזאת. הּמצוה את להּניח לבלי ודרּכי חּתּוְך, מצות לי ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַָָֹהזמין
עליו ׁשהלׁשין הּפאׁשא זה ׁשּיּׂשרף הּוא ּדבר הלא הּמלְך ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהבין
מטּפחת אֹוחז ׁשאּתה ּזה מה האיׁש, את ּתכף הּמלְך וׁשאל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלפניו.
ׁשהּפאׁשא לֹו הׁשיב עּמי. מדּבר ׁשאּתה ּבעת ּפיָך נגד ּבׂשמים ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעם
ריח לסּבל יכֹול ׁשאינָך מּמָך ׁשּׁשמע לי אמר ּכי הּזאת, עצה לֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹנתן
ׁשאמרּת לפניו עליו הלׁשין ׁשהּפאׁשא איְך הּמלְך לֹו סּפר אז ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּפי.
ּבׂשמים עם מטּפחת ּתאחז ּכן ועל ּפי, ריח לסּבל יכֹול ׁשאינָך ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹלֹו
ּכתּוב ּׁשהיה מה הּמלְך לֹו ויסּפר מּפי. רע ריח ּתרּגיׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלא
ּבארץ הּׁשּליט ה' אׁשר יֹודע אני עּתה לֹו ואמר לֹו, ׁשּנתן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבהּמכּתב
לעׂשֹות זמם ּכאׁשר הּנ"ל ּולהּפאׁשא רע, מּכל ידידיו מּציל ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָאׁשר
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נתּגּדל והלאה ּומאז ּבראׁשֹו. ּגמּולֹו ה' לֹו וּיׁשב לֹו, נעׂשה ּכן ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבָך,
חׁשּוב והיה אּתֹו, אׁשר הּׂשרים מּכל יֹותר הּמלְך ּבעיני ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבחׁשיבּותֹו

מאד. מאד ּבעיניו ְְְְֵָָָֹֹויקר

* * * *

ד
עםמעׂשה רק הּמלחמה יכּבׁש יתּברְך ׁשהּׁשם מענין מּמטר, ַ ֲ ֶ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

עם ולא וכּו' ּבפׁשיטּות ּתהּלים אֹומרי ְְְְְְִִִִִִֵַֹהּפׁשּוטים
חּיֹות לצּוד ׁשהלְך מּמלְך מׁשל ז"ל רּבנּו סּפר ּבחכמֹות. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָההֹולכים

להּצחֹוק.(נאוולאוי) נקל ׁשּיהיה ּכדי ּפׁשּוט, ּכאיׁש לבּוׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָונסע
מלּוכה הּׂשרי וכל מים, מּבּול מּמׁש ּגדֹול מטר ירד ּפתאם ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹּובאמצע
עד וחּפׂש ּגדֹולה, ּבסּכנה היה והּמלְך וכּו'. לאחד אחד ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָנתּפּזרּו
הּמלְך את ולקח ּכפרי, איׁש ׁשם והיה אחד. ּכפרי ּבית ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּמצא

ּגריץ ׁשּלֹו אכילה לֹו ונתן ּגריסים[והלּביׁשֹו, את]מרק והּס יק וכּו', ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָ
הּפיעקליק על ליׁשן והּניחֹו לּתנּור[הּתּנּור, היה]סמּוְך ּכְך וכל וכּו'. ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

טע טעם לא ׁשּמעֹולם להּמלְך, ּומתֹוק עיףערב היה ּכי ּכזה, ערב ם ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
וראּו לׁשם, ׁשּבאּו עד הּמלְך את חּפׂשּו מלּוכה והּׂשרי וכּו'. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָויגע
ּכיון להם, ואמר עּמהם. לביתֹו הּמלְך ׁשּיחזר ורצּו יׁשן. ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא
וזה עצמֹו, את להּציל נתּפּזר אחד וכל אֹותי הּצלּתם לא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשאּתם
אֹותי יביא הּוא ּכן על ּכזה, מתֹוק טעם טעמּתי ּופה אֹותי, ְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּציל
הּמלּוכה. ּכּסא על אֹותי יׁשב והּוא הּמלּבּוׁשים, ּובאּלּו ׁשּלֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעגלה
מּבּול יהיה מׁשיחא ׁשּבעּקבֹות מּובא ּכאׁשר ז"ל רּבנּו זה על ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוסּים

– אּפיקֹורסּות מיט ׁשיסען וועט מען אּפיקֹורסּות[– עם לא]יירּו ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֹ
ואפּלּו הּגבֹוהים, ההרים ּכל ויכּס ּו זרֹות. מחׁשבֹות ׁשל רק מים, ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשל
ׁשם נּתזּו ּבכח ׁשהלְך מחמת רק מּבּול, היה ׁשּלא יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבארץ
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ּכׁשר'ה ּדי אין אפּלּו ׁשּפריצען אריין וועט עס הייסט ּדאס ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּמים,
הּכׁשרים[הערצער הּלבבֹות ּבתֹוְך ּגם ׁשּיּתיז לא]הינּו חכמֹות ועם . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

יתחּזק לא הּמלּוכה וכל נתּפּזרּו הּמלּוכה ׂשרי וכל עצה, לּתן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹיּוכלּו
נאר האלטין ּדער ניט זיְך וועט עמדֹו, רק[על מעמד יחזיקּו ]לא ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּכׁשּיבֹוא ּכן על וכּו'. ּבפׁשיטּות ּתהּלים ׁשאֹומרים יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפׁשּוטי
ּבראׁשֹו. מלּוכה הּכתר יּתנּו הם ְְְִִֵֶֶַַָָֹמׁשיח

* * * *
עגלהמׁשל ּבעל עם נסע אחד ׁשאיׁש ז"ל רּבנּו ׁשּס ּפר מווערדא, ָ ָ ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּגדֹולֹות) עירֹות ׁשאר אֹו לעׂשֹות(לבערלין הלְך והאיׁש , ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָ
עם הרּגׁש) ּבלי (המגּׁשם יוואן ׁשּׁשמֹו עגלה הּבעל ונׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻצרכיו,

חיל איׁש אליו והלְך הּׁשּוק. ּבאמצע מּדּוע]ׁשֹוטר[העגלה ּוׁשאלֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ווערדא לֹו ואמר ׁשם, ּכאן[עֹומד את]מי ׁשּׁשֹואלֹו חֹוׁשב והּוא . ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

צֹועק והּוא ווערדא, ואֹומר אֹותֹו מּכה והּוא יוואן, לֹו ואֹומר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָׁשמֹו
העגלה עם ׁשּלקחֹו עד ווערדא וצֹועק אֹותֹו מּכה והּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָיּוואן,

לֹולאיז ואֹומר ׁשּמצאֹו, עד חּפׂשֹו האיׁש ּוכׁשּבא הּצד. מן רחֹוב ה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אּלא יּוואן ּתאמר אל ּובפחד ּבלחׁש לֹו עֹונה הּוא וכּו', ְְְִִֶֶַַַַַַַַָֹיּוואן
לקרא יכֹול אּתה עכׁשו לֹו אֹומר הּוא מהעיר ׁשּיצא וכיון ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹווערדא,
ּבא ז"ל רּבנּו וסּים יּוואן. נקרא וׁשם ווערדא נקרא ׁשם יּוואן. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאֹותי

ווערדא איז ווערדא[מיר הּוא ׁשּיֹודע]אצלי הּוא" "מי ּכלֹומר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
ווערדא ּומה מי ּבבחינת ונקרא (הּיּוואן) הּגּוף נזּדּכְך וגם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּפחיתּותֹו

יּוואן ווידער איז מיר פין ארֹויס ּגייט מען מּמני[אין ּוכׁשּיֹוצאים ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַ
יוואן להיֹות חמר.]חֹוזר הּוא החמר . ְִִֵֶֶַַֹֹ

* * * *
וגרמנימעׂשה יהּודי הלכּו אחת ׁשּפעם ז"ל. רּבנּו ׁשּס ּפר מּמרֹור ַ ֲ ֶ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

עצמֹו את ׁשּיעׂשה הּגרמני את הּיהּודי ולּמד נדֹוד, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָיחד
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אחד) הּוא ׁשהּלׁשֹון (ּכיון יהּודי וירחמּוּכמֹו רחמנים והּיהּודים , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו (ׁשּיקרא ׁשּיתנהג איְך לּמדֹו לפסח סמּוְך ׁשּבא וכיון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליו.
ורֹוחצים קּדּוׁש, ׁשעֹוׂשין הּס דר, ּבכל הּסדר) על לּבית הּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָּבעל
רעב להּסדר ׁשּבא וכיון מרֹור. ׁשאֹוכלים לֹו לאמר ׁשכח רק ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹידים,
אבל הּיהּודי, לֹו ׁשאמר טֹובים הּדברים ׁשּיאכל ּומצּפה הּיֹום, ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹמּכל
ּבּס דר, הּנֹוהגים הּדברים ּוׁשאר מלח, ּבמי ּכרּפס חתיכת לֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָנֹותנים
ׂשמח והּוא להאכילה, צֹופּיֹות ּבעינים הּוא ּוכבר ההּגדה. ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָואֹומרים
מר לֹו ונעׂשה מרֹור, לֹו נֹותנים ּפתאם הּמּצה. ּכבר ׁשאֹוכלים ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹּכבר
ּבמרירּות ּתכף ּברח יאכלּו. זה ׁשרק הּסעּדה ׁשּזהּו חׁשב והּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבפיו,
הּצערמניא ּכל אחר ארּורים, יהּודים עצמֹו אל וחׁשב ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָּורעבֹון,

ּבא]טקס[ ּכְך ואחר ויׁשן, הּמדרׁש לבית ּובא לאכל. זה נֹותנים ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לָך היה איְך ּוׁשאלֹו ּוׁשתּיה, מאכילה ׂשבע ׂשמחֹות, ּבפנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָהּיהּודי
מחּכה היית אם ׁשֹוטה, ּגרמני הֹוי לֹו אמר ּבכעס. לֹו סּפר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּסדר,
(ועבֹודת רּבנּו ּבענין הּוא ּכן ּכמֹוני. טּוב ּכל אֹוכל היית מעט, ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָעֹוד
אֹו לרּבנּו (ונתקרבים ׁשּבאים עד והּטרחֹות היגיעֹות ּכל ׁשאחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה')

הּגּוףלע זּכּוְך ּכי מרירּות, מרֹור מעט נֹותנים הּגּוף) לזּכְך ה' בֹודת ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָ
אְך הּמרירּות, רק יהיה ׁשּתמיד חֹוׁשב האיׁש אבל ּבמרירּות, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבא
ׁשּמחּכה ּכיון אבל ּתכף. ּבֹורח ּכן על וכּו' הּמרירּות רק הּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹזהּו
ּכל ּכְך אחר מרּגיׁש אז הּגּוף, מּזּכּוְך מעט הּמרירּות זה וסֹובל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָמעט
לכל עצֹות מהם ללמד יכֹולים הּמׁשלים (ואּלּו ותענּוג חּיּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמיני
עֹובר ׁשּמּקדם הּׁשם, עבֹודת ׁשל זה ּבענין הּוא ּכן ה'). עבֹודת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעניני

וכּו'. החּיּות מרּגיׁשים ּכְך אחר אבל הּגּוף, זּכּוְך ׁשל ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָהּמרירּות

* * * *

לאיׁשמעׂשה חלם אחת ׁשּפעם הּגׁשר. ׁשּתחת מהאֹוצר ׁשּס ּפר ַ ֲ ֶ ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
על אֹוצר, ׁשם יׁש הּגׁשר ּתחת ׁשּבוינה עיר מאיזה ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
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ּבּיֹום ּכי לעׂשֹות, איְך עצֹות ּומחּפׂש הּגׁשר אצל ועֹומד לׁשם נסע ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכן
אּתה מה לֹו ואמר חיל איׁש ׁשם ועבר האנׁשים, מחמת יכֹול ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָאינֹו
יסּיעֹו ׁשהּוא ּכדי לֹו ׁשּיאמר ׁשּטֹוב ּבדעּתֹו חׁשב וחֹוׁשב. ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעֹומד
קּוקט נאר יהּודי איי לֹו ואמר ענה הענין. ּכל לֹו סּפר ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָויתחּלקּו,
אין ּדא אז ּגיחּולמּת אֹויְך זיְך האט מיר מאי אּלא חלֹום, א ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָאֹויף
האיׁש ׁשל ּוׁשמֹו האיׁש ׁשל העיר (והזּכיר ּדעם אין ּדעם ּבא ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָּדא

יענּום?הּזה) ציא פארין איְך וועל אֹוצר איין ּדא איז מאקזאן אין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
אחר ואמר האֹוצר. ּומצא ׁשּלֹו ּבהמקאזאן וחפר לביתֹו האיׁש ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָונסע
פּום וויסען נאר מיר, ּבא איז אֹוצר "ּדער ׁשֹוין איְך ווייס איצט ְְִִִִִֵֶֶַָָָּכְך

ווין" קיין פארין מען מּוז אֹוצר לחלֹום[ּדעם לב ׂשם יהּודי הֹוי ְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
יׁש ּבּמחסן ּפלֹוני אצל ּפלֹוני ׁשּבמקֹום חלמּתי אני ּגם מאי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאלא
ּומצא ׁשּלֹו ּבּמחסן וחפר לביתֹו האיׁש ונסע לׁשם. האסע ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָאֹוצר,
ּכדי אבל אצלי הּוא האֹוצר ידעּתי: "עּתה ּכְך, אחר ואמר ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָהאֹוצר.

לנ עלי מּזה וינה"לדעת עד ׁשהאֹוצר]סע הּׁשם, עבֹודת ּבענין ּכְך . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
להּצּדיק. לּסע מכרח מהאֹוצר לידע רק ּבעצמֹו, אחד ּכל אצל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּוא

* * * *

הּדּו[מההינדיקהּמׁשל נפל]ּתרנגֹול הּמלְך ּבן אחת ׁשּפעם . ַ ָ ָ ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ערם ליׁשב וצריְך הינדיק, הּנקרא עֹוף ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹלׁשּגעֹון
וכל הינדיק. ּכמֹו ועצמֹות לחם חתיכֹות ולגרר הּׁשלחן ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֻּתחת
ּגדֹול ּבצער היה והּמלְך מּזה, ּולרּפאֹותֹו לֹו מּלעזר נֹואׁשּו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהרֹופאים
לרּפאֹותֹו, עצמי על מקּבל אני ואמר אחד חכם ׁשּבא עד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמּזה.
הּמלְך ּבן אצל הּׁשלחן ּתחת וּיׁשב ערם עצמֹו את ּכן ּגם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻוהפׁשיט
ּומה אּתה מי הּמלְך ּבן ּוׁשאלֹו ועצמֹות. ּפרּורים ּגרר ּכן וגם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּנ"ל,
אני לֹו אמר ּפה?, עֹוׂשה אּתה ּומה לֹו והׁשיב ּפה?, עֹוׂשה ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאּתה
איזה ּכְך יחד ׁשניהם וּיׁשבּו הינדיק. ּכן ּגם אני לֹו אמר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהינדיק,
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להם והׁשליכּו החכם רמז ואז זה. עם זה רגילים ׁשּנעׂשּו עד ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזמן
אינֹו ׁשהינדיק חֹוׁשב אּתה מלְך להּבן ההינדיק החכם ואמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכתנת,
כן ּפי על ואף ּכתנת לבּוׁש להיֹות יכֹולים ּכתנת, עם לילְך ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹיכֹול
והׁשליכּו רמז זמן איזה ואחר הּכתנת. ׁשניהם ולבׁשּו הינדיק, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיהא
לא מכנסים ׁשעם חֹוׁשב אּתה ּכּנ"ל, ּכן ּגם לֹו ואמר מכנסים. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹלהם
ׁשאר עם וכן המכנסים ׁשּלבׁשּו עד וכּו' הינדיק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָיכֹולים
ואמר מהּׁשלחן אדם מאכלי להם והׁשליכּו רמז ּכְך ואחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻהּבגדים.
קיין ׁשֹוין מען אּוז טֹובים מאכלים אֹוכלים ׁשאם חֹוׁשב אּתה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָלֹו,

הינדיק זיין אֹויְך אּון עסין קען מען ניט, נקראים[הינדיק לא ּכבר ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹ
הינדיק להיֹות ּולהמׁשיְך לאכל אפׁשר ּכְך]הינדיק, ואחר ואכלּו. ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָֹ

הּׁשלחן, ּתחת ּדוקא להיֹות מכרח ׁשהינדיק חֹוׁשב אּתה לֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻֻאמר
עד עּמֹו התנהג וכן הּׁשלחן. אצל ולהיֹות הינדיק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֻיכֹולים
יכֹולים הּמעּתיק: (אמר לּמבינים מּובן והּנמׁשל לגמרי. אֹותֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשרּפא

לה רֹוצה ׁשהאדם הינדיקלֹומר הּוא הלא הּׁשם לעבֹודת תקרב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עצמֹו את לקרב מעט מעט יכֹולים זה ּובדרְך וכּו'. ּבחמרּיּות ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻמלּבׁש
ּדרְך על אנׁשים ּבהתקרבּות וכן לגמרי. ׁשּנכנסים עד הּׁשם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלעבֹודת

לחּכימא). ודי ְְִֶַַָזה.

* * * *

לּמלְךהּמׁשל הּׁשני לאהּובֹו הּמלְך אמר אחת ׁשּפעם מהּתבּואה. ַ ָ ָ ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ
ׁשּיגּדל הּתבּואה ׁשּכל אני רֹואה ּבּכֹוכבים, חֹוזה אני ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּבאׁשר
עצה. יטּכס ּכן אם מׁשּגע, נעׂשה יהיה מּמּנה ׁשּיאכל מי זאת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּבׁשנה
מּתבּואה לאכל יצטרכּו ׁשּלא ּתבּואה ּבעדם יכינּו ּכן ׁשעל לֹו, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹוענה
וכל מׁשּגעים. נהיה לא לבד ּכׁשאנחנּו ּכן אם הּמלְך לֹו וענה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּנ"ל.
אפׁשר) אי ּכּלם ּבׁשביל (ּולהכין להפְך יהיה אז מׁשּגע, יהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻֻהעֹולם
לאכל ּכן ּגם נצטרְך ּבוּדאי ּכן על המׁשּגעים. יהיּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשאנחנּו
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ּפנים ּכל על ׁשּנדע מצחנּו על סימן ׁשּנסּמן זה רק אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמהּתבּואה,
על ּכׁשּתסּתּכל וכן מצחָך על מסּתּכל אהיה ׁשאם מׁשּגע. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻׁשאנחנּו

מׁשּגע. ׁשאנחנּו מהּסימן נדע ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻמצחי

אתהּמׁשל והעמידּו להּׂשיגֹו, יכל ולא צבי אחר ׁשרץ מּמלְך ַ ָ ָ ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ענה וכּו', נחזר הּמלְך אדֹוננּו ואמרּו מלּוכה הּׂשרי ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹעצמם
וכּו'. יחזר לחזר ׁשרֹוצה ּומי לצּוד מכרח הּצבי את אני ואמר ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּמלְך

* * * *

ּבּכֹוכבים,עֹוד חֹוזה והיה אחד מלְך ׁשהיה ז"ל. רּבנּו ׁשּסּפר ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמעׂשה
יהא הּזמן, זה עד זֹו ּבׁשנה הּתבּואה יקצרּו לא ׁשאם ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוראה
לּקח ונתיעץ קצר. היה והּזמן וכּו', וכּו' הּתבּואה ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָנתקלקל
להם ׁשּיהיה ּכדי צרּכם וכל הּתענּוגים ּכל להם ולּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָקֹוצרים

ּובּל ּבּיֹום לעבד הּדעת הּזמןהרחבת קדם לקצר ויסּפיקּו ילה, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹֹ
קצרּו ולא הּנ"ל הּזמן ועבר וׁשכחּו, התעּנגּו אּדרּבא והם ְְְְְְְְְְִֵַַַַַַַַַַָָָָֹהּנ"ל.
ׁשהּמלְך ּלעׂשֹות מה ידעּו ולא הּתבּואה. ּכל ונתקלקלה ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּתבּואה.
איזה אֹוהב ׁשהּמלְך איְך עצה, אחד חכם להם ואמר אליהם. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיכעס
והּתענּוג רּוח הּנחת ידי על אז הּצּפֹור, זה לֹו ׁשּיביאּו ּובזה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָצּפֹור,
ּבאויר הּוא ּכי הּצּפֹור, להּׂשיג מאד קׁשה אבל הּכל. על יכּפר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמּזה
עצה, החכם להם ונתן קצר. והּזמן סּלם, להם ואין ּגבֹוּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּבמקֹום
חברֹו על אחד עצמם את יעמידּו אז אנׁשים, ּכּמה ׁשהם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹו
ּכל ּכי זה עם זה רבּו הם אבל להּצּפֹור. ׁשּיּגיעּו עד מעלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלמעלה
מריבתם ידי ועל ּתחּתיו. וחברֹו למעלה יהיה ׁשהּוא רצה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד
על מהּמלְך הּכעס להם נׁשאר זה ידי ועל ּפרח. והּצּפֹור ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהתרּׁשלּו
יתּברְך ׁשהּׁשם הּוא (והענין ּכּנ"ל. הּתבּואה מּקצירת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהתרּׁשלּותם
קדם הּתבּואה ׁשּיקצרּו והּכל הּתענּוגים ּכל לֹו ונתן האדם ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּברא
אבל נקּיים. ּבמחין וכּו' יתּברְך הּׁשם ולעבד הּברית, ּבפגם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹׁשּיקלקל
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ׁשּכבר ּבהּתבּואה ׁשּנכׁשל עד הּתענּוגים, ידי על מתרּׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּוא
עצה היה עדין אבל לצלן. רחמנא מעֹונֹות הּמחין ונפּגם ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹנתקלקל
ידי על אבל הּכל. נתּכּפר היה ׁשּבזה הּצּדיק ׁשהּוא הּצּפֹור ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעל
מתרחקין מּזה למעלה, להיֹות רֹוצה אחד ׁשּכל והּקנאה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמחלקת

לחּכימא) ודי וכּו'. להּצּדיק מתקּׁשרין .ולא ְְְְְְְִִִִַַַַַָֹ

* * * *

ספרנמצא והּוא אלים. ספר מענין הּמעׂשה, זה סתרים ּבמגּלת ִ ְ ָ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּבימיו ז"ל. קאנדּיא יֹוסף רּבי אלקים איׁש ׁשחּברֹו מאד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹיקר
ללמד והתחילּו ּתֹורה, מפלגי ּתלמידים מאֹות חמׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָֹֻנתקּבצּו
חּיים ּבאלקים וכפרּו ׁשּנתּפּקרּו עד נבּוכים ּובמֹורה חקירה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבספרי
וׁשלֹום. חס העֹולם על אלקים הׁשּגחת ואין וכּו' ׁשהעֹולם ְְְְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָָֹואמרּו
ׁשּגם ז"ל קאנדּיא יֹוסף רּבי להּצּדיק הּנ"ל הּתלמידים ּכל ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹוּיבאּו
ּכׁשּׁשמע הּנ"ל והּצּדיק הּזה. הרע הּדבר על עּמהם יסּכים ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּוא

וה ּפּלצּות. אחזּתּו הּזה עּמֹו,הּדבר ּולהתוּכח ראיֹות להראֹות תחילּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
איזה לי ּתנּו להם וּיאמר וּיען הּזה. מּדבר להׁשיבם יכֹול היה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹולא
הּנ"ל והּצּדיק להם. והלכּו זמן איזה לֹו וּיּתנּו אתכם. ואׁשיב ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָזמן
אליו. וּיבֹואּו מהרה. אליו ׁשּיבאּו הּגדֹולים הרּבנים לכל אּגרֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשלח
ויֹום, לילה וּיצּומּו ה' אל ּכּלם וּיתּפּללּו הּנ"ל, הּדבר להם ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻויסּפר
לילֹות וׁשלׁש ימים ׁשלׁשה ארצה ּפניו על נפל הּנ"ל הּצּדיק ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוגם
מעל מהרה וּיקם ימים הּׁשלׁשה אחר ׁשתה. לא ּומים אכל לא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלחם
ּבידֹו סֹופר עט וּיּקח ּתֹורתָך", הפרּו לה' לעׂשֹות "עת וּיאמר: ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהארץ,
ּכתב רק התּפּלל ולא למד לא ׁשתה ולא אכל לא מרּגֹוע ּבלי ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹוּיכּתב
ּכְך ואחר אלים, ספר הּנקרא הּנ"ל הּס פר את ויחּבר סֹופר, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבעט
הּספר ועם ּבידם. וּיּתן הּנ"ל הּספר את וּיּקח הּתלמידים ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּכׁשּבאּו
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ּפי על ואף חכמתֹו וראּו החכמֹות ּכל יׁש ׁשם (ּכי אֹותם נצח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּזה
לי) נראה ּכן מאמין ּגמּורים.כן צּדיקים ּכּלם ונעׂשּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָֻ

* * * *

עםהמהרׁש"א ולֹומד יֹוׁשב והיה קהּלה ּבאיזה רב היה ז"ל ַ ַ ַ ְ ָ ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּדמדינה רב אז והיה ּכּלֹו. הּיֹום ּכל ׁשּלֹו ְְְִִִֶַַַָָָָָָֻהיׁשיבה

האיקלים אֹותֹו]אזֹור[ּבאֹותֹו ממׁשלה ּתחת ז"ל המהרׁש"א ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּׁשּיכים הּקהּלֹות ׁשל הרּבנים ּכל מכרחים והיּו ּדמדינה, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהרב
מּמּנּו ולּטל ּפניו לקּבל ּדמדינה הרב לפני לבֹוא ּדמדינה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלהרב
ּכּלם הרּבנים ּכל ׁשּבאּו היה, וכן ׁשּלפנינּו. ּבּדֹורֹות ּכּנהּוג ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻרׁשּות,
ז"ל המהרׁש"א והרב ּפניו. לקּבל ּדמדינה להרב הּקהּלֹות ּכל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשל
ּדמדינה הרב אֹותֹו ודן ּתמיד. ולֹומד יֹוׁשב היה רק אליו ּבא ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹלא
אל ּבא לא ּכן על ּבגרסה ׁשּטרּוד מחמת אּולי ואמר, זכּות ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלכף
אׁשר הּמקֹום אל אצלֹו ונסע ּדמדינה הרב ונתיּׁשב הּמלְך. ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשלחן
וּיחרדּו העיר אל ּובא ז"ל, המהרׁש"א הּקדֹוׁש הרב ׁשם חֹונה ְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהיה
המהרׁש"א והרב ּפניו, לקּבל ּכּלם ּובאּו ּכּנהּוג, לקראתֹו העיר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָֻּכל
ותלה זכּות, לכף ּכן ּגם ּדמדינה הרב ודנֹו אליו. ללכת אבה לא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹז"ל
הרב ואמר מּלּמּודֹו. לבּטל רֹוצה ׁשאינֹו ּתֹורה ּבבּטּול זאת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגם
הּכנסת ּבית אל והלְך ּדמדינה הרב ועמד אליו, אלְך אני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדמדינה
הּבית אל ּובא ּתלמידיו, עם ז"ל המהרׁש"א ׁשם יֹוׁשב ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהיה
ולא מּלּמּודֹו, הפסיק ולא מּמקֹומֹו זז לא המהרׁש"א והרב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּכנסת.
ואמר עכׁשו, ּגם זכּות לכף ּדנֹו כן ּפי על אף ּכלל. ׁשלֹום לֹו ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָנתן
ּבא ּכְך ּבתֹוְך מּגרסה, ּפּומּה לפסק רֹוצה ׁשאינֹו מחמת זה ּגם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּולי
לקראתֹו המהרׁש"א חרד ּומּיד הּכנסת, לבית עינים יפה אחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבחּור
מאד. הרּבה עּמֹו ודּבר ּכבֹוד, לֹו וחלק קֹומתֹו מלא מּלפניו ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹֹוקם
מאד עליו וכעס ז"ל המהרׁש"א על מאד ּדמדינה הרב קצף ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאז
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אתכם ּדנּתי למקֹומי אלי ּבאתם ּכׁשּלא ּבתחּלה ואמר, אֹותֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּובּזה
ולא למקֹומכם ּכׁשּבאתי ּכְך אחר ּתֹורה; ּבבּטּול ותליתי זכּות. ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹלכף
ּבבּטּול ּכן ּגם ותליתי זכּות, לכף ּכן ּגם אתכם ּדנּתי אלי, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאתם
ּדנּתי ׁשלֹום, לי נתּתם ולא הּכנסת לבית ּכׁשּבאתי ּכְך אחר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּתֹורה.

ּכן ּגם ותליתי זכּות, לכף ּכן רֹוציםּגם אּתם ׁשאין ּתֹורה, ּבבּטּול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
את הלא ּכי הּוא, ׁשּׁשקר רֹואה אני עכׁשו ּכלל. הּתֹורה מן ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלהפסיק
עליו וכעס הּלּמּוד. ּבאמצע הרּבה עּמֹו ודּברּתם ּכּבדּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּבחּור
ׁשּתי ּבעֹוד הּזה ׁשהּבחּור ּולמֹופת לאֹות המרׁש"א ואמר ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹמאד.
והלְך הּנ"ל הּבחּור את ולקח להאמין הרב רצה ולא יהרג, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשעֹות
יּניחּנּו לבל הרּבה הרּבה עּמֹו ודּבר הּנה, ואחת הּנה אחת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָעּמֹו
המרׁש"א ּדברי להכחיׁש ׁשעֹות הּׁשּתי עבר עד העין מן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹלהתעּלם
והיה אדֹון, איזה אצלם והלְך וחלף ּבעיר עברם מּדי ויהי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָז"ל.

ׂשרפה ּבקנה וכּיֹוצא]רֹובה[מֹוׁשְך עֹוף איזה לירֹות ּתּמֹו לפי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻ
ּכדברי מּיד ׁשעֹות ׁשּתי אחר ונהרג הּנ"ל הּבחּור את וּיְך ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכדרּכם,
אל ּובא הּנ"ל ּדמדינה הרב ורץ ּדבר. נפל לא ז"ל, ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהמרׁש"א
לפה. הרּוג יביאּו ׁשּבסמּוְך ז"ל המרׁש"א לֹו ואמר ז"ל ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָֹהמהרׁש"א
העיר. אל הרּוג איזה ׁשהביאּו מּיד נׁשמע מדּברים ׁשהיּו ּכְך ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבתֹוְך
סּפר אז ּזאת. מה להּמהרׁש"א וׁשאל הּנ"ל, ּדמדינה הרב נתּבהל ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹאז
אחאב ּגלּגּול היה הּבחּור ׁשּזה היֹות הענין, ּכל לֹו וגּלה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָהמרׁש"א
מלְך ׁשאחאב ּומחמת ּכְך. ּכל ּכבֹוד לֹו חלק זה ּומחמת יׂשראל ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמלְך
ׁשּיצא ותכף ּכן. ּגם נהרג להיֹות הּבחּור זה מכרח היה נהרג ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻיׂשראל
את להרג ּבׁשביל אחד מׁשחית נברא ּתכף אזי הּבחּור זה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם
לעיר סמּוְך ּדהינּו ההּוא ּבּמקֹום עֹומד והיה הּנ"ל הּבחּור ְְְִֵַַַַַַָָָָָָאֹותֹו
נהרג ׁשּיהיה הּנ"ל הּבחּור זה ׁשל זמּנֹו ׁשּיּגיע עד מצּפה והיה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהּזאת
על ּבכאן ׁשּנהרג עד ּכּנ"ל, אֹותֹו עּכבּתם ׁשאּתם ּומחמת ידֹו. ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָעל
איׁש הּנ"ל להּמׁשחית לּתן מכרחים היּו זה ידי על הּנ"ל, האדֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻידי
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לקּבל אּתם צריכים ּכן על ידֹו. על ׁשּנהרג ההרּוג וזה ּבמקֹומֹו, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאחר
ע זאת סּבבּתם אּתם ּכי ההרּוג, זה נהרג ידכם על ּכי ידיּתׁשּובה, ל ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

לפני ּדמדינה הרב נפל אז ּכּנ"ל. ּפה הּבחּור את ׁשעּכבּתם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהעּכּוב
אֹותֹו ּובּקׁש לֹו. ׁשּימחל לפניו והתחּנן אֹותֹו ּופּיס המרׁש"א ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹרגלי
את מּידָך ׁשּתסּלק ׁשּתׁשּובתָך המרׁש"א, לֹו ואמר ּתׁשּובה. לֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּתן
ּבעל ונעׂשה ּכְך, עצמֹו על וקּבל עגלה. ּבעל ותהיה הרּבנּות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכתר

לעֹולם. יקּום אלהינּו ּודבר ְְֱֲֵַָָָָֹעגלה:

* * * *

היהמעׂשה ז"ל המרׁש"א מקֹום ּבאֹוסטרה ז"ל. מהמרׁש"א ׁשני ַ ֲ ֶ ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ
נפטר עם לילְך צריכים הּיהּודים ּכׁשהיּו להּגֹויים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻטמאה

אחרת) ּדרְך להם היה לא (ּכי הּזה הּמקֹום מצלצליםּדרְך היּו אז ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
וצּוה לצלן. רחמנא ּדתֹו המיר ׁשם ּדרְך ׁשהלְך מי וכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוכּו',
יּניחּו ׁשם, ּדרְך ויּׂשאּו מהעֹולם נפטר יהיה ׁשּכאׁשר ז"ל, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהמרׁש"א
הּכֹומרים ּכל התאּספּו וׁשם כן. ועׂשּו ׁשעׂשה. המהרׁש"א חּבּור ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעליו
את ז"ל המהרׁש"א וּיֹוׁשב מּטתֹו, את והעמידּו לצלצל. ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהתחילּו
האנׁשים עם הּטמאה והתחילה הּדּפים, את לדפדף והתחיל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻעצמֹו
מּזה סימן יׁש הּיֹום ועד ּבארץ. ּכּלם ונבלעּו ּבארץ, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלהּבלע

ּבארץ. ְְִֶֶָָָׁשּנבלעה

* * * *

ּבאֹוסטרהמעׂשה הּכנסת ּבית ׁשּבנּו ּבעת ז"ל. מהמרׁש"א ׁשליׁשי ַ ֲ ֶ ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אבן הּנחת עׂשּו ּכן ועל לבנֹותֹו, רב ּכסף צריכים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהיּו
ׁשּגביר עד הּפּנה, אבן הּנחת את למּכר והכריזּו רב. ּבקהל ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּפּנה
המהרׁש"א את ּכּבד ּכְך ואחר זהּובים. מלא ּבׂשק זה את קנה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאחד
איזה מּמּנּו ׁשּיבּקׁש המהרׁש"א לֹו ואמר האבן. את יּניח ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָז"ל
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המהרׁש"א לֹו וענה ּכהמרׁש"א, ּבן לֹו ׁשּיהיה ּובּקׁש זה ּבׁשביל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדבר
ּבזה ּדוקא התעּקׁש והּוא אחר, ּדבר וׁשּיבּקׁש מאד קׁשה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּזה
אּתה, ּתמּות אׁשּתָך ּכׁשּתהר ּכן אם המהרׁש"א לֹו ואמר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּדבר.

וא ּכן. ּגם היא ּתמּות אצלי.ּוכׁשּתלד ואגּדלֹו הּילד את אקּבל ני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
נסּתר, והיה ז"ל. המהרׁש"א אצל ונתּגּדל הוה, וכן זה. על ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהסּכימּו
ׁשהּוא צּוה המהרׁש"א ּפטירת ולפני ּגדלּות. ׁשּום אצלֹו ראּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
מחׁשּובי לויה לׁשּום יצא לא הּזה והרב הוה. וכן מקֹומֹו, ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹימּלא
ואמר זה. על אֹותֹו והֹוכיחּו הּקהל ּבעיני קׁשה והיה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהעיר,
הוה, וכן אֹותֹו, יקרא הּקהל מראׁשי לויה יהיה ּכאׁשר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלהמׁשּמׁש
חּבלה הּמלאכי איְך ּכּלם וראּו הּמּטה, על ּבמּפה ונטה הרב ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוּיצא
החׁשּובים הּוא ּכן אם להם ואמר וכּו'. מהּמּטה הּנפטר את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחטפּו
ּגדּלתֹו ּכּלם הּכירּו ּומאז ללּוֹותם. ׁשאלְך רֹוצים אּתם איְך ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻׁשּלכם,

ז"ל. המהרׁש"א ּבמקֹום להיֹות ראּוי ְְְִִֶַַַַָָׁשהּוא

* * * *

מנּגןהּמעׂשה היה ז"ל טֹוב ׁשם הּבעל ׁשּבזמן ז"ל רּבנּו ׁשּס ּפר ַ ַ ֲ ֶ ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
וזה(ּכלעזמר) החתּנֹות על מנּגן והיה עּור, ׁשהיה אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

לֹו והיה ּכלל עּור היה ׁשּלא נתוּדעּו ּפטירתֹו ואחר ּפרנסתֹו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹהיתה
חּייו ימי ּכל עצמֹו עׂשה ּבנׁשים יסּתּכל ׁשּלא ּכדי ורק טֹובֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹעינים
ּגדֹול, ּגביר אחד איׁש היה ועֹוד לעּור. חׁשבּוהּו העֹולם וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָּכעּור
נבזה והיה לצדקה, לחם ּפרּוסת אפּלּו נתן ׁשּלא ּגדֹול קמצן ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשהיה
ׁשהיה ּגדֹול, צדקה ּבעל אחד אז והיה זה, ּבׁשביל ּכּלם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻּבעיני
ּכאׁשר והּנה וכּו'. מחסֹורם וכל ּוׁשתּיה ּבאכילה הענּיים ּכל ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמחזיק
ּולמחרתֹו קמצנּותֹו. מחמת אֹותֹו ּבּזּו ׁשּכּלם הּנ"ל, הּגביר ְְְְֲֳִִִֵֶַַַַַַָָָָֻנפטר
ׁשעכׁשו להם וענה ׁשּיפרנסם הּנ"ל צדקה להּבעל הענּיים ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּכׁשהלכּו
ׁשל רק היה הּזמן, ּכל להם ּׁשּנתן מה ׁשהּכל להם, ּלּתן מה לֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאין
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על לֹו ׁשּיּתנּו מהּכבֹוד להנֹות רצה ולא ׁשּמת; הּקמצן הּגביר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹזה
אתנדיבּות נֹותן היה לכן ּפנּיֹות ּבלי נקּיה הּמצוה וׁשּיהיה לּבֹו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּגדֹול. לקמצן ּכּלם חׁשבּו ואֹותֹו ׁשּיחּלקם, הּזה לאיׁש ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּצדקֹות
ׁשם הּבעל ואמר ּגדּלתֹו. ּכּלם ידעּו ואז ׁשּיּתן, מי אין ׁשּמת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻועכׁשו
ׁשניהם הּזה הּקמצן והּגביר הּנ"ל העּור המנּגן ׁשּׁשניהם ז"ל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָטֹוב

להם. אׁשרי ּׁשּזכּו, למה וזכּו אחת. ּבמדרגה ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהם

ּכמר)הּמעׂשה ׁשל (מלּבּוׁש ורענדע מהטענדע ז"ל רּבנּו .ׁשּס ּפר ַ ַ ֲ ֶ ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
(עבּור נדבֹות לקּבץ ׁשהלְך אחד רב היה אחת ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּפעם
מאֹות איזה צריְך והיה יתֹומה), ּכּלה הכנסת אֹו ׁשבּויים ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּפדיֹון
אצלֹו יׁש ּכאׁשר הּגביר לֹו ואמר ּותבעֹו. אחד לגביר ּובא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאדּמים

ורענדא) הרחֹובֹות(טענדא ּכל וילְך אֹותּה, ילּבׁש ׁשאם ּכמר ׁשל מלּבּוׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּנ"ל. לּצדקה לֹו הּנצרְך הּכסף ּכל לֹו יּתן אז ּכְך, לבּוׁש העיר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשל
להּצדקה. הּנצרְך הּכסף מּמּנּו ולקח ּכְך. ועׂשה זה על ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהסּכים
הּמלּבּוׁש ורענדא) (הּטענדא ּבמּתנה לֹו ׁשּיּתן מּמּנּו ּבּקׁש ּכְך ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
הּמלּבּוׁש ׁשּמּזה צּואה הּניח הרב ּפטירת וקדם לֹו. ונתן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּנ"ל
חתיכה ונׁשאר לֹו, עׂשּו וכן הּתכריכין. לֹו יעׂשּו ורענדא) ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ(הּטענדא
מּדבר החתיכה ועׂשּו הּזה, הּמלּבּוׁש הסּפיק ׁשּלא מהרגל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹקטּנה
קברֹו, את לפּנֹות ׁשהכריחּו סּבה היה ׁשנים הרּבה ּולאחר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר.
החתיכה מּלבד רּמה, ּבֹו ׁשלטה ולא ׁשלם היה הּגּוף ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹּומצאּו
(הּמעׂשה ורענדא. מהטענדע מלּבׁש היה ׁשּלא הרגל ׁשל ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻקטּנה
קיּבליצער ּפינחס ר' הרב מֹורנּו ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד סּפר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
זאת ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף ז"ל אברהם ר' ואמר ז"ל. רּבנּו ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹּבׁשם
סּפר ז"ל ּפינחס ׁשר' ּכיון אְך ז"ל מּטּולׁשין נחמן ר' הרב ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמאביו

אמת). זה ֱֶֶֹזאת,

* * * *
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הּזה עֹולם הבלי ׁשטּות לענין ז"ל אברהם מרּבי  ֶ ַ ָ ֵ ְ ַ ְ ַ ְ ִ ְ ַ ָ ָ ְ ַ ִ ַ ֵ ִ ָ ְמׁשלים
 ִ ְ ַ ַ ְוהּתכלית

והאדםאיׁש לפעל, להֹוציא נמסר ּוכבר מׁשּפטֹו, ׁשּנחרץ אחד ִ ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
עםנ סּוסים עם ּבעגלה אֹותֹו וּיׁשבּו לפעל, להּמֹוציאים מסר ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָֹ

יֹודע לּמׁשּפט הּנחרץ והאדם הּמׁשּפט. את לפעל הּמֹוציא ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּתלין
העגלה איְך ורֹואה מהּמׁשּפט להּנצל ּומפלט מנֹוס ׁשּום ּכבר אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּכי
עֹומדים ואינם הּתלּיה למקֹום וקרֹוב הלֹוְך הֹולכים הּס ּוסים ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָעם
מתקרב הּוא ּפסיעה וכל עֹומדים, אינם אחד רגע ואפּלּו עין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכהרף
למקֹום הּנסיעה יׁשהה זמן ּכּמה יֹודע ׁשאינֹו ורק ההריגה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלמקֹום
ּומתקרב ׁשהֹולְך רֹואה ורק וכּו' ׁשעה אֹו יֹום אֹו ׁשנה אם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָההריגה

קאמעדיא איזה רֹואה היה אם צחֹוק[ּבוּדאי ׁשל לא]מׂשחק ּבוּדאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּסֹוף יֹודע אדם ׁשּכל אדם ּכל אצל הּוא ּכן לזה. לּבֹו מׂשים ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהיה
הרצים והּלילה הּיֹום הם סּוסים והּׁשני למּות, מכרח סֹוף ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֻּכל
ׁשאינֹו ׁשּלֹו הּנחמה ורק עין, ּכהרף עֹומדים ואינם ּופֹורחים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוׁשטים
הֹולְך ּפנים ּכל ועל לחיֹות. יֹותר לֹו יׁש עֹוד אֹו יֹומֹו, קרֹוב אם ְְִִִֵֵֵֵַַָָָיֹודע
ולא לּדרְך צדה להכין ּבמחֹו לֹו להיֹות צריְך ּבוּדאי ּכן על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוקרֹוב,
את מּלהכין מּלׁשּכח הּתאוה ׁשל והּׁשטּותים ּבקאמדיעס ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹיבלּבלֹו

לּדרְך. צדה ְֵֶֶַַָעצמֹו

המלּבׁשיםהאיׁש האנׁשים העֹולם את ּומּביט רֹואה הּצּדיק האמת ָ ִ ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּכמֹו ויגיעם, זמּנם מבּלים הם ּובזה וגּופנית ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבגׁשמּיּות
מּקף עמק ּבבֹור אֹותם ונתנּו אנׁשים על מׁשּפט ׁשחרצּו ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֹֻלמׁשל
ּומזֹונֹותם והּיפה, הרחב העֹולם אל להּביט יכֹולים ולא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּבמחּצֹות,

ּׁשּיֹוצא מה הּוא להם חּוץ(ּבהּקּנאל)ׁשּנֹותנים ׁשּיֹוצאים ׁשֹופכים ּבמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשם ּומֹוצאים מחּפׂשים והם הּמלְך. ּפלטין ׁשל מהּמֹותרֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלעיר

קיׁשקעליְך קטּנים ּבׂשר מצא]מעים[חתיכֹות אחד וכּדֹומה. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
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יֹותר חתיכה מצא ׁשהּוא זה את מקּנא וזה ּגדֹולה, יֹותר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחתיכה
פּון ּדער קלעמט פאר איז אּון מדּכא[קטּנה, לֹו]והּוא ׁשּיׁש מּזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ו ּגדֹולה. ׁשהםחתיכה איְך זה על ּברחמנּות עליהם מּביט הּצּדיק ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
רֹואים ואינם מּזה, טֹוב יֹותר ׁשאין חֹוׁשבים והם ּבזה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻמׁשּפלים
איְך עצֹות מחּפׂש והּצּדיק הּמלְך. ּבפלטין ׁשּיׁש הּטֹוב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוטֹועמים
וׁשּיכֹולים ׁשּיׁש הּתענּוגים עדן מּטּוב ּולהטעימֹו מּזה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַלהֹוציאֹו

העֹולם. ּבזה ְְִֶָָלזּכֹות

ּבמלחמה,לענין ׁשעֹומדים ּכמֹו למׁשל העֹולם. זה ׁשל הּס ּכנה ְ ִ ְ ַ ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
עד מהחּצים, אצלֹו איׁש עֹוד נֹופל ּפעם ׁשּבכל רֹואה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָוהּוא
עצמֹו. את להמליט איְך יֹודעים ואין מּמׁש, אצלֹו החּצים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמּמׁש
וחליׁשּות ּפחד מחמת ללחם, החרב להחזיק ּבכחֹו אין ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹּומּמׁש
עצמֹו ּולחּזק לּפל, לבלי זה את זה מחּזקים החּילים ׁשאז ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּדעת,

ׂשֹונא ּדעם ּגיּבען נאְך ניט אין עצמֹו את לּׂשֹונא[להגן לוּתר ]ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּבזה מהּסּכנה התעֹוררּות צריְך וכן לגמרי. למבּקׁשֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּיבא
ואין ׁשּנֹופלים. עד וכּו' וכּו' ּתֹופׂש ּדבר הּבעל ּפעם ׁשּבכל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהעֹולם,
אּפ ניט עצמֹו, על להגן ּפנים ּכל על עצמֹו את להחזיק רק ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעצה

פיס אּון הענד ורגלים[לאזין ידים להרּפֹות זין]לא ּכלי ולאחז , ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
להכריתֹו ׁשרֹוצה הּׂשֹונא ּתחת עצמֹו את להכניע ולא עּמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹוללחם
מה מּמּנּו ּולהּמלט נגּדֹו להחזיק רק וׁשלֹום, חס עֹולמֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּׁשני

ֶָּׁשּיכֹול.

:˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒ

מֹוהרנ"תׁשמעּתי ּבׁשם ז"ל אברהם מרּבי ׁשּׁשמעּו ׁשלֹומנּו מאנׁשי ָ ַ ְ ִ ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
להיֹות הּדבר יכֹול איְך הּגאּלה, ּבענין אֹותֹו ׁשּׁשאלּו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻז"ל
הּגאּלה, ּבא לא הּקדֹוׁש רּבנּו ּבדֹור ּוכמֹו הּקֹודמים הּדֹורֹות ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשּבזמן
והסּביר הּגאּלה. יבא מּטה מּטה הֹולכים אׁשר האחרֹונים ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻּובּדֹורֹות
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וחזקה ּבצּורה חֹומה ּוסביבּה ּגדֹול, ּכרְך ּבעֹולם ׁשהיה מׁשל, ּפי ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָָָָעל
ּכחֹותיהם, ּכל והּניחּו לכבׁשּה רצּו הּמלכים וכל להפליא. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹעד
ׁשּזרקּו מהחּצים נפלּו ׁשּלהם החּילים ּכל ּכי מעל. נׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָותקותם
החֹומה סביב ׁשהלְך מאד, חכם אחד מלְך היה ּכְך ואחר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמּׁשם.

יּק ׁשּכעת ּבדעּתֹו ונדמה עלוהּביט ויּכּו מחילֹותיו הּגּבֹורים ּכל ח ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הּוא רק ונׁשאר חילֹותיו, ּכל ונפלּו ּכן ועׂשה ׁשּיכּבׁשּנה. עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהחֹומה
ּבחכמתֹו וראה ׁשם, ּפעל מה לראֹות החֹומה סביב והלְך ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָלבּדֹו.
נּכר) לא מּבחּוץ רק זעזּוע ּכּלּה מּבפנים החֹומה (ׁשּכבר ,ׁשּכעת ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
הּׁשאר ּכל וקּבץ ּכן, ועׂשה יכּבׁשּה. וילדים ּובחֹולים ּבזקנים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָאפּלּו
החֹומה והרס וכבׁש והלְך לֹו, ּׁשּנׁשאר מה וחֹולים וילדים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָנׁשים
אפּלּו הלא החלּוׁשים האחרֹונים אם החֹומה, ּכבׁש מי וכעת ְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹּכליל.
רׁשם, אפּלּו עֹוׂשים היּו לא ׁשנה אלפים אלף ּכחֹותם ּבכל ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹיעבדּו
להריסה. עד החֹומה את ׁשּזעזעּו הראׁשֹונים הּגּבֹורים ׁשל הּכח ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹורק
הּוא וכן וכבׁשּו. ּגמרּו האחרֹונים רק ּכבׁשּו, לא הלא הראׁשֹונים ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֹֹואם
מׁשה ּכמֹו ואנׁשיהם, אמת הּצּדיקי ּכמֹו ׁשהראׁשֹונים הּגאּלה, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻלענין
האר"י הּׁשלֹום, עליו יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי הּׁשלֹום, עליו ְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָרּבנּו
הּצּדיקים ּוׁשאר הּקדֹוׁש ורּבנּו הּקדֹוׁש, טֹוב ׁשם הּבעל ְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָהּקדֹוׁש,
ּכל זעזעּו ּוכבר וסיעתֹו, הס"מ אחרא להּס טרא להּנחׁש חּצים ְְְְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָָָָזרקּו
האחרֹונים, מּדֹורֹות ׁשּיהיה מי יהיה ׁשאפּלּו עד אחרא הּס טרא ְְְֲֲֳִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכְך

הּגאּלה. ׁשּיבא הּברּור ולגמר אחרא הּס טרא את לכּבׁש ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻיּוכלּו

האפנים,ּובאמת ּבכל ה' לעבֹודת מאד מֹועיל הּמׁשל זה ֶ ֱ ֶ ְְֲֳִִֶַַַָָָָָֹ
ּובענין והתּבֹודדּות, ּתפּלה ה' עבֹודת לענין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָּבהתחּזקּות
מה ועׂשה ׁשנים, ּכּמה ׁשּזה ּפי על ׁשאף ּומּדֹות ּתאֹות ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשבירֹות
יתחּזק כן ּפי על אף ּכלּום, ּפעל לא ׁשעדין לֹו ונדמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּׁשעׂשה
ּכמֹו ארץ ּדרְך ּבענין וכן ׁשּיגמר. עד ׁשּלֹו את לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹויתחּזק
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לחּכימא ודי וכּו'. חּזּוק צריכין ּדברים ׁשלׁשה ז"ל חכמינּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשאמרּו
הענינים. לכל הּוא הּנ"ל הּמׁשל ְְִִִַַַָָָָָּכי
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קדׁשׁשמעּתי ּדקהּלת צדק מֹורה מרּדכי רּבי הּגאֹון מהרב ָ ַ ְ ִ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ז"ל אברהם רּבי המחּבר ּבעל מאת ׁשּׁשמע ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָסאקלֹוב
ודֹור ּדֹור ׁשּכל רֹואים אנּו ׁשהלא הּנ"ל, הּגאּלה ׁשאלת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבענין
ּבימיהם הּגאּלה ּתבא ואיְך ׁשמים, ויראת ועבֹודה ּבתֹורה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻמתּדלּדל
ה' עֹובדי נֹוראים צּדיקים ׁשהיּו הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ּבאה ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּדברי על לכאֹורה קׁשה הלא ּכי הּלׁשֹון ּבזה ז"ל והׁשיב ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבאמת.
ּבֹוׁשּו הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב ט', ּפרק סֹוטה ּבמּס כת ז"ל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחכמינּו
ּבית מּׁשחרב ׁשּבּׁשמים. אבינּו על להּׁשען לנּו מי על וכּו' ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחברים
וכּו', וכּו' להּׁשען מי על וכּו' חּכימּיא ׁשרּו וכּו' וכּו' ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהמקּדׁש
לנּו ּמֹודיעים מה וכי וכּו'. להּׁשען לנּו מי על וכּו' מׁשיחא ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָּבעּקבֹות

היא) עצה ואיזה העצה להֹודיע הּוא הּדרְך (ּכי אנּוּבזה זה והלא , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׁש ּכי ּכְך הענין אבל וכּו'. להּׁשען מי על אין ּכי ּכן ּגם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָיֹודעים
וכּמּובא ּברחמנּותֹו, ּבעצמֹו יתּברְך הּׁשם מאת ּדלעּלא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָאתערּותא
מעבֹודה ּדלתּתא אתערּותא ויׁש ׁשם, עּין ב' ּתֹורה מֹוהר"ן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּבלּקּוטי
הֹולכים ודם) (ּבׂשר אנחנּו ּובאמת וכּו', ׁשמים ויראת מּתֹורה ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּלנּו
הּׁשם אבל הּקֹודם, מהּדֹור ּגרּוע ּדֹור וכל מּטה, מּטה ּפעם ְְֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבכל
זה ּגדּלה (ּכי ּגדּלתֹו עּקר זה ּכי יֹותר, ּגדֹול ּפעם ּבכל הֹולְך ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻיתּברְך
ׁשהּׁשם ּבהּׂשיחֹות ׁשּמּובא ּוכמֹו ז"ל), רּבֹותינּו ּבדברי וכּמּובא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָחסד

יפה יֹותר ּפעם ּבכל העֹולם את מנהיג מסּפר(ׁשעניר)יתּברְך ּכן ועל . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבעֹונֹותינּו ּומתמעטים הֹולכים ׁשהּדֹורֹות איְך האּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבהּמׁשניֹות
הּׁשם (רחמנּות ּדלעּלא האתערּותא זה ׁשּלענין העצה אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהרּבים,
ּגרּוע יֹותר ּׁשהּדֹור מה ּכל אּדרּבא ּובפרט וגדֹול, הֹולְך ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָיתּברְך
להּׁשען לנּו מי על מסּים לחּכימא) ודי וכּו' ּגדֹול יֹותר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהרחמנּות
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ׁשּבּׁשמים אבינּו על וקטן) הֹולְך ׁשּלנּו ּדלתּתא האתערּותא הלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ(ּכי
מה וכל וגדֹול ׁשהֹולְך יתּברְך רחמנּותֹו ׁשל ּדלעּלא אתערּותא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ(על

ּוכמ עליו). ּגדֹול יֹותר הרחמנּות חֹולה ויֹותר ּגרּוע למׁשלּׁשּיֹותר ֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
וׁשלח הּמּבּול ּדֹור ּבימי העֹולם ׁשעל הרחמנּות יתּברְך הּׁשם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשראה
ׁשהיּו ּובמצרים וכּו', אבינּו אברהם את ׁשלח ּכְך ואחר נח. את ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלהם
להם וׁשלח רחמיו נכמרּו טמאה ׁשערי ּבמ"ט הּתחּתֹונה ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻּבמדרגה
ּבחרּבן ּכְך אחר וכן לגאלם. הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה נאמן ְְְְֱֳֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻרֹועה
היה ׁשראּוי הּס ֹופר עזרא להם וׁשלח רחמיו, נכמרּו הּמקּדׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבית
לנּו העמיד לן, ּדחמיר ׁשני ּבית ּובחרּבן קדמֹו. מׁשה אלמלא ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכּו'
וכּו'. אמן עלינּו יגן זכּותֹו יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי קּדיׁשא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבּוצינא

אמן.ואחר עלינּו יגן זכּותֹו הּקדֹוׁש האר"י מׁשיח ניצֹוץ התחיל ּכְך ְ ַ ַ ְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
ּומתמעטים ׁשהֹולכים הּדֹורֹות על רחמיו נכמרּו ּכְך ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָואחר
ׁשהלכּו ּכְך ואחר והחברּיא. הּקדֹוׁש טֹוב ׁשם הּבעל את ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוהעמיד
טֹוב ׁשם הּבעל אֹור ׁשהתחיל רּבנּו ּבימי עֹוד הּלבבֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָונתמעטּו
הּקדֹוׁש, רּבנּו את וׁשלח מאד, יתּברְך הּׁשם רחמי נכמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹלׁשקע,
ּגרּועים הּדֹורֹות ׁשּיהיּו ּובאמת צדקנּו. מׁשיח עד הכין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכבר
צדקנּו מׁשיח לנּו ויׁשלח מאד מאד רחמיו יּכמרּו מאד, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֹֹּוׁשפלים

אמן. ּבימינּו ּבמהרה ׁשלמה ּגאּלה ויהיה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻּבעצמֹו

האדם(ּובאמת ׁשל ּפרטית לגאּלה להתחּזקּות נפלא ענין זה ֶ ֱ ֶ ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֻ
ורחמנּותֹו) ּגּופֹו לגאּלת (וכן נפׁשֹו לגאּלת ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָֻֻּבעצמֹו
מה ׁשּבכל ויאמין ידע מּטה, מּטה הֹולְך ּפעם ׁשּבכל רֹואה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשהאדם
רֹואה ואינֹו יתּברְך להּׁשם עצמֹו את לקרב ׁשּלֹו את עֹוׂשה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּׁשהּוא
יתּברְך הּׁשם ׁשל הרחמנּות אזי וכּו', ואּדרּבא ּתֹועלת וׁשלֹום ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחס
ּבּדיֹוטא ּכׁשהאדם ׁשּלפעמים ׁשּבאמת עד ויֹותר יֹותר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו
הּמעׂשה וסֹוף הּמחׁשבה ׁשּתחּלת עד ּגדֹול הרחמנּות אז ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהּתחּתֹונה
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ו ּבזה. זה ּבמעּוטּהקׁשּורים ּכׁשהיא הּלבנה וענין חצֹות, ענין זהּו ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשּנתּבּלה ּגרעין וכן מחדׁש נֹולדה ּדיקא אז יֹותר מעּוט ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
הלכה חּיים ארח הלכֹות ּבלּקּוטי עּין ויפרח. יציץ ּדיקא אז ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּבעפר

לחּכימא). ודי ְְִַַָא',

מּמֹוהרנ"ת מׁשל ּפי על לעֹולם אמת הּׁשֹומר ּפרּוׁש  ַ ַ ֲ ִ ָ ָ ִ ַ ָ ְ ֶ ֶ ֵ ַ ֵ ִ ַנּציג
 ַז"ל

מאדסּפר הּׁשקר ׁשּגבר הּמחלקת ׁשּבהתּגּברּות איְך מֹוהרנ"ת, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
אין ׁשּכמעט עד ארצה, ּכְך ּכל מׁשלְך והאמת ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻוהצליח,
ארצה". אמת "וּתׁשלְך זה על מעיד הּכתּוב וגם ּבקּיּומֹו, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלהאמין
זה ׁשּמחמת עד הּתפּלה קדם ּבּבקר ּפעם ּבקרּבֹו התעֹורר זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹוכל
ּבקטנּות וכן להתּפּלל. ׁשּצריכים ּכמֹו להתּפּלל ּביכלּתֹו היה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלא
וכמעט ּדזמרה, לפסּוקי ׁשהּגיע עד להתּפּלל התחיל אּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמחין
ּכׁשהּגיע אמנם הּמחין. ּבגדלּות לבֹוא זֹו ּבתפּלה יאּוׁש לאחר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהיה
להתנֹוצצּות זכה ּפתאם לעֹולם", אמת "הּׁשֹומר ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָֹלהּפסּוק
ּפי על הּפסּוק לעצמֹו ּובאר ּבלּבֹו. וׂשמחה הּמחין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹהתרֹוממּות
מיני ּכל וגדלּו נמצאּו ׁשּבֹו נפלא, ּגן לֹו היה אחד לדּכס ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֻמׁשל.
ולא הרּבה ׁשנים ׁשחלפּו אחד, מין לבד ׁשּבעֹולם, הּצֹומח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹחלקי
הּזמן ׁשהּגיע עד הּמציאּות. יקר ׁשהּוא מחמת הּזה ּבהּגן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָנמצא
ּומחמת ּבגּנֹו. אֹותֹו והזריע הּזה הּצֹומח מּמין אחד ּגרעין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָוהּׂשיג
ּגרעין על ודוקא ּבגּנֹו, ּומיחס מיחד יחיד היה הּזה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהּגרעין
מּצד הן מגּדל, אֹותֹו ׁשרֹואין עד ּביֹותר מרחפת הּסּכנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּכמֹוהּו,
צריְך ׁשהּוא ּבׁשעה מכּונים להיֹות ׁשּצריכים לגּדּולֹו ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֻהּמכׁשירים
הּצּפרים מּצד והן יֹותר, ולא ּפחֹות לא מצמצמת ּובמּדה ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻלהם,
ׁשֹומרי־ ׁשעֹות זה ּגרעין על הפקיד ּובכן הּגרעינים, על ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָהאֹורבים
עין יסירּו לא ּפקיחא, ּבעינא זה ּגרעין על יׁשּגיחּו ׁשּתמיד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמיחדים
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ארצה ּומׁשלְך הּמציאּות היקר האמת עם ּכן אחד. רגע אף ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמעליו
הּמׁש האמת על לפחד אין אבל ּׁשעֹובר, מה עליו אמתועֹובר ליְך ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

עדי ּתמיד, עליו עיניו לעֹולם" אמת "הּׁשֹומר ּבעצמֹו והּוא ְְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָארצה,
ּתּכֹון אמת ּוׂשפת ּפרי ותעׂשה ותצליח ּתגדל ּתצמח מארץ ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַאמת
ּדיצ'ה רּנ'ה ּבגיל'ה צּדיקים, ּתפּלת ּתפּלתֹו היתה זה ואחרי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלעד.

ְְֶָוחדו'ה.

ּבזהאחד אֹותֹו ונחם ה' עבֹודת אֹודֹות ז"ל מֹוהרנ"ת לפני התאֹונן ֶ ָ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָ
גראּווער א ׁשֹוין ּבין איְך קּוק א טּוסט הּלׁשֹון: ּבזה לֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָׁשאמר

יהּוד הערליכער איין זיין צּו אֹויְך ּבענק אין אני[יהּוד, ּתסּתּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַ
ּכׁשר יהּודי להיֹות מתגעּגע עֹוד ואני אפֹור זקן עם יהּודי .]ּכבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

זאלעֹוד מען הארעווען אסאְך יּוגענד ּדער אין ּדארף מען ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאמר,
יהּוד הערליכער אּפראסטער זיין עלטער ּדער אֹויף ְְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָהערׁשט

יהיּו[ הּזקנה ׁשּבימי ּכדי הרּבה לעמל צריכים הּנעּורים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹּבימי
ּפׁשּוט ּכׁשר יהּודי .]לפחֹות ְְִֵָָָ
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מּטׁשעהרין הרב  ִ ְ ֶ ְ ִ ַ ָ ַ ָ ַצּואת
תרנ"ג ּדחנּכה א'  ָ ֻ ֲ ַיֹום

ּגימטרּיא חנּכה נר ּגימטרּיאתקיחתקיחתקיחתקיח....להדליק מגּלה מקרא על וכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
נחמןנחמןנחמןנחמן ּגימטרּיאתקיטתקיטתקיטתקיט.... אריה צבי חחחחּבן יללללפלּוננננבליםתקיחתקיחתקיחתקיח.... ַַ ְְַַ ְְָָ ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ ֲֲִָָָ ְִִָָ ִִ

ּגימטרּיאּבּבּבּב ּכן ּגם חבליםתקיחתקיחתקיחתקיח....ּנעימים הּפסּוק ׁשל ּתבֹות וראׁשי ַַ ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבּנעימים לי ידֹונחמןנחמןנחמןנחמןנפלּו מּכתב נעּתק זה (ּכל לאה חּיה ּבן ְְִִִַַַָ ְְַַ ְְָָ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לׁשֹון הּספר וכן ז"ל). מּטׁשערין הּקדֹוׁש הרב ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקדֹוׁשה
ּכן ּגם ּגימטרּיא ׁשּלי עצֹותתקיחתקיחתקיחתקיח....חסידים" לּקּוטי הּספר וכן ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּיראה" "אֹוצר ּבׁשם אֹותֹו קרא הּוא הּקדֹוׁש, הרב ׁשּלּקט ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהחדׁש
ּגימטרּיא ּכן הּספרתקיחתקיחתקיחתקיח....ּגם ּדברי ּכל ּכי לֹו, נאה ּכזה וׁשם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נֹוב הּזה מההּקדֹוׁש עצמֹוחחחחקֹורממממֹובעננננחלּנּנּנּנעים על ׁשאמר כמה ְִֵֶַַַַַָ ְְֵַַַַ ְְָָ ְְֶַַַָָָָ

ּבספר ּכמבאר ׁשמים, יראת ׁשל אֹוצר מֹוהרמֹוהרמֹוהרמֹוהר""""ןןןן""""אני אְך""""חּייחּייחּייחּיי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ ֵֵַַ ֲֲֵֵ ֲֲַַ ַַַ
לׁשם הּדפּוס לבית הּמביא ידי על הּס פר ׁשם נׁשּתּנה רצֹונֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלמרֹות

ּבאֹות התחיל הּזה והּס פר חדׁש. עצֹות הּפסּוקאמתאמתאמתאמתלּקּוטי עם ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַָָ ֱֱֶֶ ִֶֶַָ
ּגם ּבאמּתָך' 'אהּלְך ּתבת על נקּוד ּבאמּתָך". אהּלְך ּדרּכָך ה' ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ"הֹורני

ּגימטרּיא הּפסּוקתקיטתקיטתקיטתקיט....ּכן עם התחיל אמּונה ּבאֹות ּכְך אחר וכן ְְְְֱִִִִִֵֵַַַַָָָָ
'אמנים ּתבֹות על נקּוד ה'" נצר אמנים חסידיו ּכל ה' את ֱֱֱֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻֻ"אהבּו

ּגימטרּיא ּכן ּגם ה'' הּכֹולל.תקיטתקיטתקיטתקיטנצר עם ׁשמֹו ְְִִִֵֵֵַַַָֹ

זצ"ל מּטׁשעהרין הּקדֹוׁש מהרב צואה  ַ ַ ִ ְ ֶ ְ ִ ָ ַ ַ ָ ֵ ָ ָ ַ ַ ָ ְ ַהעּתקת

חנּכהׁשּכתבּה ּבימי ּדוי ערׂש על למׁשּכב ונפל תרל"ט, ּבׁשנת ֶ ְ ָ ָ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ׁשנת אסּתר ּתענית ד' ליֹום אֹור ונסּתּלק ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַהּקדֹוׁשים,
ּבֹו נזרקה הּקדׁש ׁשרּוח ּתבין ּומּזה טׁשעהרין. ּבעיר לפ"ק ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹתרנ"ד
מקרא על וכן חנּכה נר להדליק אׁשר תרנ"ג ּבׁשנת ׁשחּבר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבּמה

לעיל. ּכמבאר הּקדֹוׁש ׁשמֹו מנין ּגימטרּיא ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹמגּלה
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ּדמי וכמסּורין ּככתּובין מרע ׁשכיב  ֵ ָ ִ ְ ִ ְ ִ ְ ִ ַ ְ ִ ְ ַ ָ ַצּואת

הּמת ּדברי לקּים  ֵ ַ ֵ ְ ִ ֵ ַ ְ ָ ְ ִמצוה

א
אפּלּוּכׁשּיראּו לבּדי אֹותי יּניחּו לא לצלן רחמנא החלי ׁשּיכּבד ְ ֶ ִ ְ ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָֹֹ

אחד אֹו ׁשנים, מׁשּכבי ּבחדר יֹוׁשבים יהיּו רק אחת, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָרגע
ויחליפּו ּתהּלים. ּבאמירת אֹו ּבּתֹורה ׁשּיעסק ּפנים, ּכל ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹעל
עד ולילה, יֹומם ּבתמידּות ּבזה העסק ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּמׁשמרֹות
הּציצית עם קטן הּטּלית מּמּני יסירּו ולא מהּבית. ההֹוצאה ְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹאחר
וׁשלֹום. חס ׁשפּוי אהיה ׁשּלא אף לצלן, רחמנא חליי ימי ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכׁשרים

וכּו', יׂשראל ּוׁשמע וּדּוי לֹומר אֹותי לזרז הּׁשם ּפרקּולמען יּבק מעבר (עּין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹ

היטב) ׁשם עּין ט', ּפרק הרמּב"ן וּדּוי ס"ז, ּובדף מ"ח. ּדף עד מ"ג, ּדף מהּכל,ז' מחילה ּולבּקׁש , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
עסק על עסקיהן על הן לאחרים, ׁשּצערּתי והּגּוף הּנפׁש צער י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַ

ּכראּוי. ּבׁשלמּות להּׁשבֹון נּתן לא אׁשר ְְֲִִִֵֶַָָָָֹממֹון

ב
וכלּבהתחלת ּתהּלים ויאמרּו עׂשרה, מנין יתקּבצּו הּגסיסה ְ ַ ְ ָ ַ ְְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹ

ז'. ּבפרק ּולהּלן מ"ח, ּדף מן יּבק ּבמעבר ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹֹהמבאר
יאמרּו מהם הּצּדיקיםהּצּדיקיםהּצּדיקיםהּצּדיקים....ּוקצת ּבזכּותׁשמֹותׁשמֹותׁשמֹותׁשמֹות עלי רחמים ויבּקׁשּו ְְְְֵֶָֹ ְְַַ ַַַַ ִִַַ ִִִִ ְְֲִִִִִַַַָ

ּבאמת הּלב ּבכּונת רק אׁשּכנז, ּבלׁשֹון ואפּלּו הּקדֹוׁשים, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָהּצּדיקים
היטב לזּכר ונׁשמתי ורּוחי ונפׁשי אֹותי ויזהירּו ויזרזּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַָָֹּובתמימּות.
וכל ויעקב, יצחק אברהם הּקדֹוׁשים אבֹותינּו קדּׁשת ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֻּבזכּות
וכן רֹועים, הּׁשבעה וכל הּקדֹוׁשֹות והאּמהֹות הּקדֹוׁשים ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָהּׁשבטים
הּדֹורֹות ּכל סֹוף עד וׁשּיהיּו עֹולם, מימֹות ׁשהיּו הּצּדיקים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבכל
ּוקדּׁשת ז"ל, הּקדֹוׁשים ותלמידיו טֹוב ׁשם הּבעל קדּׁשת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָֻֻּובכללם
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אׁשר הּקדֹוׁשים, ותלמידיו מּברסלב נחמן רּבי הרב הּקדֹוׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָרּבנּו
עם ּולהתקּׁשר חּיים, אנּו ּומּפיהם עלינּו נקרא הּקדֹוׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשמם
מחמת לזה ּכדאי איני ואם לעֹולם. יּנתק ּבל אּמיץ ּבקׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻקדּׁשתם
רב ועל חזק, ּבבּטחֹון ּבזה ואתחּזק אבטח כן ּפי על אף ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמעׂשי,
נפׁש ּכל על להם ׁשהיה ּגדֹולים ורחמים וחסּדם טּובם ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּדת
ּכי ּפטירתן, אחר ּכעת ׁשּכן ּומּכל חּיּותם, ּבחּיים ּגם ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּיׂשראל
ז"ל: חכמינּו ּכמאמר מּבחּייהם יֹותר ּבמיתתם צּדיקים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּגדֹולים
אחר עד ּפעמים, ּבכּמה רּבה ּבאזהרה זה על אֹותי ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָּולהזהיר
אֹותי ויזהירּו וכּו': ּכׁשהיה הארץ אל העפר ויׁשּוב הּגֹולל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיסּתם
ּבהּׁשם מחׁשבּתי לדּבק רק ּכרגע, מּזה ּדעּתי להּס יח לבלי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַהיטב
ּבריְך קדׁשא ּכי יׂשראל. קדּׁשת ּובכלל הּקדֹוׁשה ּובהּתֹורה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻיתּברְך
ׁשהיּו אמת הּצּדיקי קדּׁשת ּובכלל חד: ּכּלּה ויׂשראל ואֹוריתא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻהּוא
ׁשּלא הרּבה עלי רחמים ויבּקׁשּו ׁשכינּתא. אנּפי צּדיקּיא ּכי ּדֹור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּבכל
חס מּזה ּדעּתי להּס יח אֹו ּבזה לׁשּכח וׁשלֹום חס עֹונֹותי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹיגרמּו
ּכי "ּגם ׁשּכתּוב מקרא ּפעמים ּכּמה היטב אֹותי להזּכיר ּגם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוׁשלֹום.

וכּו'. אירא" לא צלמות ּבגיא ְְְִֵֵֵֶַָָֹאלְך

ג
ואםּבׁשעת מעט אם ּבעבּורי, לצדקה ּביתי ּבני יפּזרּו ּגסיסה ִ ְ ַ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָ

אצטער ׁשּלא רחמים עלי ויבּקׁשּו ידם. מּס ת ּכפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהרּבה
עֹונֹותי, ּכל על ׁשלמה ּכּפרה מיתתי ותהיה וׁשלֹום, חס ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהרּבה
וכּו'. יׁשֹובב" "נפׁשי ּבׁשלֹום. ואלְך ּבׁשלֹום הּזה מהעֹולם ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואצא
ּתׁשמר ּבׁשכּבָך אֹותְך ּתנחה "ּבהתהּלכָך ׁשּכתּוב מקרא ּבי ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻויקּים
על ינּוחּו ׁשלֹום "יבא ונאמר ז"ל, רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו וכּו' ְְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעליָך"
ּפטירתי אחר יבּכּו לא מּזרעי אחד וׁשּום ואׁשּתי וכּו'. ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָֹמׁשּכבֹותם"
יציאת ּובעת הרחֹוקים. רק אֹותי ילּוּו ולא ׁשם. ׁשאׁשּכב ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבחדר
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יעמידּו ּכן ועל למּטתי, חּוץ אבר ׁשּום אֹוציא ׁשּלא יׁשּגיחּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּנפׁש
לחּוץ. אבר ׁשּום יצא ׁשּלא ּבכדי לּמּטה סביב ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכסאֹות

ד
אנׁשיםּבוּדאי עׂשרה ּפנים ּכל על יתאּס פּו לּגסיסה ׁשּסמּוְך רצֹוני ְ ַ ַ ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָָ

ב' ּבאֹות ּכּנ"ל יּבק ׁשּבמעבר הּפסּוקים ויאמרּו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַֹֹּכׁשרים,
ּבּמּטה טּנּוף איזה יהיה ּובאם הּצּדיקים. ּוׁשמֹות ּתהּלים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָּומזמֹורי
ּובאם אּמֹות. ארּבע הריח ׁשּכלה מּמקֹום וירחיקּו ּכראּוי יכּסּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָאז

מהאנׁשי מׁשּכבי ּבבית ּדחק ׁשּיעמדּויהיה ּבּקׁשתי הּמתקּבצים, ם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
והחם ההבל ירּבה ׁשּלא אּמֹות, ארּבע לפחֹות מּמּטתי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמרחֹוק
טֹוב יֹותר ּכן על לחֹולה. צער והּוא וׁשלֹום חס מיתה קרּוב ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּגֹורם
ׁשּיהיה אנׁשים מאיזה לבד הּס מּוְך, ּבחדר ואפּלּו מרחֹוק ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעמדּו
ׁשּלא מׁשּכבי ּבבית יהיּו לא וזרעי אׁשּתי אז וגם ּבהם. צרְך ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלהּמּטה

ּבכּיתם. ּבקֹול אֹותי ְְְֲִִַָָיצערּו

ה
יתּברְךלענין הּׁשם ּבפני מעכׁשו אֹומר הנני וכּו', מֹודעה הּמסירת ְ ִ ְ ַ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

מעלה ׁשל ּדין ּבית ּובפני ּוׁשכינּתיּה, הּוא ּברּוְך הּגדֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשמֹו
וׁשלֹום חס אם מֹודעה, מֹוסר ׁשהנני מּטה, ׁשל ּדין ּבית ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּובפני
ׁשאדּבר אֹו ׁשמֹו, יתּברְך רצֹונֹו ּכנגד ׁשהוא מחׁשבה איזה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאהרהר
זה ּובכלל חּיי, ימי מּכל רגע ּבאיזה ּכרצֹונֹו ׁשּלא ׁשהּוא ּדּבּור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאיזה
ּדעּתי מגּלה אני לׁשלֹום, העֹולם מן ּפטירתי לעת סמּוְך ּכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגם
ּומבּטלין ּבטלין יהיּו אּלּו ודּבּורים מחׁשבֹות ׁשּכל מלא, ּבפה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּורצֹוני
עכׁשו ׁשל והּדּבּורים מּמׁש. ׁשּום ּבהם ואין קּימין, ולא ׁשרירין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹלא
אני ּכאׁשר ּגמּור, וחּזּוק קּיּום מיני ּבכל וחזקין ּוׁשרירין קּימין ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהן
יתּברְך ואמּונתֹו מלכּותֹו ועל יתּברְך אלהּותֹו עצמי על ְְְְְְֱֱִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹמקּבל
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וׁשּבעל ׁשּבכתב והּתמימה הּׁשלמה הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו ּכל ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואמּונת
ספרא. ּתֹוספּתא, ּגמרא, מׁשנה, ּכתּובים, נביאים ּתֹורה הינּו ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּפה,
הּזהר ספרי וכל ּכּלם, הּמדרׁשים וכל ּבריתֹות, מכילּתֹות, ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻספרי,
הּקדֹוׁשים והּצּדיקים החכמים ּדברי וכל הּזהר, ותּקּוני ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹהּקדֹוׁש
המפרׁשים ּדברי ּבכל זה ּובכלל הּקדֹוׁשים, ּדּבּוריהם על ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנתיּסדּו
הּקדֹוׁשים המקּבלים ּדברי ּובכל מּוסר, ּובעלי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֻוהּפֹוסקים
ז"ל האר"י ידי על ׁשּנתּגּלּו הּקדֹוׁשים הּדּבּורים ּובכל ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוהּנאמנים,

יׂשר רּבי ידי על וׁשּנתּגּלּו הּקדֹוׁשים, ותלמידיו ׁשםהּקדֹוׁש ּבעל אל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
הּקדֹוׁשים ּתלמידיו ידי ועל לברכה, וקדֹוׁש צּדיק זכר הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָטֹוב
הרב הּקדֹוׁש רּבינּו ידי על ׁשּנתגּלּו הּקדֹוׁשים הּדּבּורים ּובכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָזצ"ל
ּתלמידיו ידי ועל לברכה, וקדֹוׁש צּדיק זכר מּברסלב נחמן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָרּבי
על ונתּגּלה ּׁשּנתחּדׁש מה ּבכל וכן לברכה, צּדיקים זכר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקדֹוׁשים
ּובכל עכׁשו, עד ּדֹור ּבכל עֹולם ׁשּמימֹות אמת וצּדיקי החכמים ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָידי
מאמין אני האּלּו הּדּבּורים ּבכל לחּדׁש. עתיד ותיק ּׁשּתלמיד ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמה
ׁשּום אחר מהרהר אני ואין ונאמנה. ּותמימה יׁשרה ׁשלמה ְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבאמּונה

יּוד. ׁשל ּכקֹוצֹו אף הּנזּכר מּכל ְְִִֶַַַָָָּדבר

מחׁשבהואם ׁשּום ורגע, עת ּבאיזה מעֹולם עלי עבר וׁשלֹום חס ְ ִ ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
וׁשלֹום חס אם אֹו הּנ"ל. מּכל ּפרט איזה ּכנגד קצת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיא
חס אדּבר אם ׁשּכן ּומּכל זה, ּכנגד מחׁשבה איזה מעכׁשו עלי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָיעלה
ּבטל זה ּכל יהיה אזי הּנזּכרים, ּדּבּורים ּכנגד ּדּבּור איזה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוׁשלֹום
קּימין הן עכׁשו ׁשהזּכרּתי הּדּבּורים וכל מּמׁש, ׁשּום ּבֹו ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּומבּטל

עֹולמים. ּולעֹולמי ְְְִֵֵַָָמעכׁשו

ׁשהּקדֹוׁש־ ּכאׁשר אני ּומעיד יתּברְך, אלהּותֹו עצמי על מקּבל אני ַ ֲ ֶ ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
והּוא ההויֹות, ּכל ּומהּוה הּס ּבֹות ּכל מסּבב הּוא ְְְֲִֵֶַַַַָָָָּברּוְך־הּוא
ה' יׂשראל ׁשמע לאחרֹונים. ואחרֹון לראׁשֹונים ראׁשֹון נצחי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָיתּברְך
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אמת מׁשה ועד. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּוְך וכּו' ְְְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָֹֹאלהינּו
וצּדיקים הּקדֹוׁשים וחכמים הּנביאים ּדברי וכל אמת. ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָותֹורתֹו
ה' ואמרּו והמליכּו עד וכּו' ויׁשר וקּים ונכֹון ויּציב אמת ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָאמּתּיים,
הּכֹוללים ּפרטים ּופרטי הּפרטים ׁשאר ּכל וכן ועד, לעֹולם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹימלְך
והן הן הּקדֹוׁשים, יׂשראל ּבני אמּונת הּקדֹוׁשה, אמּונתנּו ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבׁשלמּות

עֹולמים. ּולעֹולמי מעכׁשו עלי מקּבל ׁשאני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּדּבּורים

הּדּבּורּומּדאגה ׁשּיהיה אֹו וׁשלֹום, חס ּדעּתי יתּבלּבל ׁשּלא ּבדבר ִ ְ ָ ָ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
ל סמּוְך וׁשלֹום חס עלי הּנ"ל,קׁשה ּכל אז לדּבר פטירתי ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּובכל ּכזּבּיֹות ואמּונֹות זרה עבֹודה מיני ּבכל מלא ּבפה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹולכּפר
ׁשּכל הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו ּדיני ּפי על ּבהם להאמין ׁשאסּור ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּדּבּורים
לקּבל להפְך וכן ּכּלּה. הּתֹורה ּבכל ּכמֹודה זרה ּבעבֹודה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּכֹופר
עצּום, נפׁש ּובמסירת ּבאהבה ׁשמים מלכּות על מלא ּבפה אז ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעלי
ּובפרטּיּות, ּבכללּיּות הּקדֹוׁשה אמּונתנּו אמּתת קדּׁשת ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֻּבעבּור
מימי ורגע רגע ּבכל זאת ּכל עליו לקּבל יׂשראל איׁש לכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּכראּוי
והרׁשאה ּכח נֹותן הנני ּבכן לפטירתֹו. סמּוְך ּובפרט ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹחּייו
מֹודעה למסר ּבעבּורי אּלה ּכל יעׂשּו ׁשהּמה אז, עלי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהעֹומדים
ּולקּבל הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו ּדת ּפי על לכּפר ּׁשּצריכין מה ּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹולכּפר
ּובפרטּיּות, ּבכללּיּות הּקדֹוׁשה אמּונתנּו אמּתת ׁשמים מלכּות ְְְְֱֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹעל
לפני (ּכי ּבעבּורי מּמׁש ּבפעל ּוממֹון וגּוף נפׁש ּבמסירת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹואפּלּו
לזה) ׁשאזּכה והיה יּתן מי לבבי, ּבכל לזה מרּצה אני ּבוּדאי .מֹותי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ולקדּׁשה לטֹובה אְך ּכדּבּורי. ודּבּורם ּכעׂשּיתי עׂשּיתם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָָָֻותהיה
הפְך לאיזה ולא הּקדֹוׁשים, יראיו וכרצֹון יתּברְך ּכרצֹונֹו ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנאמנה
ולעׂשֹות לטֹובה, רק ּכּונתי ּכי וׁשלֹום. חס יתּברְך רצֹונֹו נגד ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּופגם,
להּפּוְך ולא ּבעבּורי נאמנים לׁשלּוחים אֹותם עׂשיתי יתּברְך, ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹרצֹונֹו
להפְך ּכח ּבי אין ּומעּתה לעּותי. ולא ׁשּדרּתים ּולתּקּוני וׁשלֹום. ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֹחס
חּיי ימי ּכל מּמּנה מקצת אפּלּו אֹו זֹו הרׁשאה ּולבּטל ּדבר חצי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאף
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וחמר וקל והרהּורים הּמחׁשבֹות וכל וקּימא. ׁשרירא הּוא רק ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהבלי
ּומבּטלים ּבטלים ּכּלם חלילה. זה נגד ׁשּיהיה ּומעׂשה ּדּבּור ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻאיזה
ימי ּכל עֹומדת ּבקּיּומּה זֹו הרׁשאה רק קּימין, ולא ׁשרירין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

ָעֹולם.

ּבכןואם לפטירתי, סמּוְך אצלי אדם ׁשּום יהא ׁשּלא וׁשלֹום חס ְ ִ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מע מבּקׁש ּורצֹוןהנני ּוברׁשּות ּוגדֹולה עצּומה ּבבּקׁשה כׁשו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

קדֹוׁשֹות נׁשמֹות איזה אלי ׁשּיבאּו ּוׁשכינּתּה הּוא ּבריְך ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהּקדׁשא
הּקדֹוׁשים מּמלאכים וכן והּנאמנים, הּכׁשרים ּומּמׁשּפחּתי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּקרֹובי
ּכל על העֹומדים הּקדֹוׁשים רּוחנּיים ּדברים ּוׁשאר רחמים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָמלאכי
אז. ּגם יעזבּוני אל מהם ּבבּקׁשה ולׁשמירה, למחסה יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאיׁש
ּפני ּכלּמה ּכּס תה ּובוּדאי ּכלל יפה עֹולים אינם מעׂשי ּכי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהגם
'וכי אני. יׂשראל קדּׁשת ּבכלל הלא כן ּפי על אף ּבמחּצתם, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹֻלעמד
רחמיו ּבגדל אני ּובטּוח ּגֹואל'. לֹו ׁשאין מּיׂשראל אדם לָך ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאין
נֹותן הנני ּכן על אז, אלי לבא רׁשּות להם ׁשּיּתן יתּברְך ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוחסדיו
ּבעבּורי, הּנ"ל ּכל יעׂשּו ׁשהּמה מעכׁשו, והרׁשאה וכח רׁשּות ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלהם
ׁשמים מלכּות על ּולקּבל הּׁשלמּות ּבכל ּכראּוי מֹודעה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹלמסר
עׂשּיתם ותהיה עצּום. נפׁש ּומסירּות ּגדֹולה ּבאהבה ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָּבעבּורי
ּובמעׂשה ּפה ּבדּבּור זאת ּכל ודּבּורי ּכעׂשּיתי ּברּוחנּיּות, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָָֹודּבּורם

לעיל. הּנזּכר ּוככל יתּברְך ּכרצֹונֹו מּמׁש ּבפעל ּוקדֹוׁשה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹנכֹונה

ו
אזיּבענין אֹותי, להלין יצטרכּו ואם מאד. יּזהרּו הּנפטר ׁשמירת ְ ִ ְ ַ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָֹ

ויאמרּו ּוכׁשרים. לֹומדים אנׁשים ׁשֹומרים ׁשּיהיּו ּטֹוב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹמה
ּתהּלים מזמֹורי רק ּבטלים ּדברים ׁשּום ׁשם ידּברּו ולא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹּתהּלים,

הּמׁשמרֹות. יחליפּו ליׁשן יצטרכּו ואם הּמת. ועניני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹוכּיֹוצא



אֹור ֵ ְּכֹוכבי רלט ָ ָ ַצואה

ז
ּכׁשריםטרם אנׁשים ּגלמי את יקחּו קרקע, ּגּבי על אֹותי יּניחּו ֶ ֶ ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

טפח, מּלפניו קצת רק הּגלם את ויכּס ּו מּמׁש, ערם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹויהיה
ּכְך ואחר טפחים, מּגימל למעלה קצת האויר ּבגבּה אֹותֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹויחזיקּו
ּבלי מּמׁש הּקרקע על מעצמֹו ׁשּיּפל ּבאפן מּידם, אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹיּניחּו
הּנפטר הּנפׁש זה נתחּיב "אם יאמרּו: וככה ּדבר. ׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהפסק
ּבבית נסקל ּכאּלּו נחׁשב ׁשּיהיה יתּברְך מּלפניו רצֹון יהי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָסקילה,

ו לּבי. על קצת ּכבד אבן ויּניחּו ׁשּבירּוׁשלים". הּגדֹול ּכְךּדין אחר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מּמׁש, הּקרקע על ׁשּוב אֹותֹו ויּניחּו הּפעם עֹוד הּגלם ְְְִִֶַַַַַַַַַַַָֹיגּביהּו
זה יחׁשב ׂשרפה הּנפטר נתחּיב (אם ויאמרּו לּבי על האבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹויׂשימּו

ׂשרפה) ּבחמּורה.ּבמקֹום נּדֹון מיתֹות ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי ּכי . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּדאמר ׁשמעֹון רּבי נגד ּכרּבנן לן ּדקימא מּׂשרפה, חמּורה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוסקילה
קצת הּׁשלהבת ויחזיקּו נר איזה יּקחּו כן ּפי על ואף חמּורה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׂשרפה
ּכנסת ּבצּואת ועּין מּמׁש. לׂשרפה זכר לּבי ּכנגד וכן זרֹועֹותי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּתחת
על חמּורה, ּדׂשרפה ׁשמעֹון ּכרּבי הלכה ׁשּלמעלה מבאר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיחזקאל,
על אֹותי ויּניחּו ּכּנ"ל ׁשּוב אֹותי יגּביהּו ּכְך ואחר ּכהּנ"ל. יעׂשּו ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָּכן
הרג הּנפטר זה נתחּיב (אם ויאמרּו לּבי, על האבן ויׂשימּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּקרקע
היה ּורצֹוני מהרג, חמּורה סקילה ּכי הרג) ּבמקֹום זֹו סקילה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּתהא
חֹוׁשׁש אְך להרג, זכר הּצּואר מעֹור קצת ויחּתכּו חד סּכין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיקחּו
ׁשאינֹו סּכין יקחּו ּפנים ּכל על ּכן על וׁשלֹום, חס עלילה לאיזה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאני
עֹוד הּגלם את יגּביהּו ּכְך ואחר להרג. זכר צּוארי על ויעבירּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹחד
האבן ויׂשימּו ּכּנ"ל מּמׁש הּקרקע על ערם אֹותֹו ויּניחּו ּכּנ"ל, ְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹהּפעם
ּבמקֹום זֹו סקילה ּתהא חנק הּנפטר זה נתחּיב (אם ויאמרּו לּבי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעל
אֹו חבל ויקחּו עלמא. ּדכּלי אּלּבא מחנק חמּורה סקילה ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻחנק)
וזה זה לצד זה אֹותֹו וימׁשכּו צּוארי, סביב ויקׁשרּו אחר חפץ ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָאיזה
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ּולבּקׁש ּבפׁשיטּות. הּנ"ל ּכל לקּים מאד ּובּקׁשתי לחנק. זכר זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלצד
נתקּים ּכאּלּו יתּברְך הּׁשם לפני נחׁשב ּבאמת ׁשּיהיה עלי ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָרחמים
ויתּכּפרּו מּמׁש, ּבפעל חּיּותי ּבחּיים ּדין ּבית מיתֹות הארּבע ּכל ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹּבי
ּבׁשמֹות ׁשּפגמּתי הּפגמים ּכל ויתּקנּו ּגמּורה ּכּפרה עֹונֹותי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻּכל
ּפעם ׁשּבכל הּגדֹולים ּברחמיו אני ּבטּוח אזּכה, ואם ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּקדֹוׁשים.
להּנהרג ׁשהיה הּצער זה מּמׁש ארּגיׁש אז הּנזּכר, ּכל ּבי ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשּיקּימּו
לב ּולׂשמחת ּגדֹול לנחת לי יהיה ּבעצמֹו וזה הּנ"ל, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָּבהּמיתֹות
הּקדֹוׁש הרב ּבצּואת ׁשּמצינּו מאחר ּבזה, עלי ילעיגּו ואל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָונפׁש.

נפּתלינפּתלינפּתלינפּתלי ּנאמררּבירּבירּבירּבי ּומה הּנזּכר, ּככל ּבֹו לקּים ׁשּצּוה זצ"ל הּכהן ַַ ִִַַ ִִַַ ְְַַ ְְָָ ִִָָ ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹ
קצת הֹוספּתי ׁשאני רק ּכמֹוני, ופׁשע ועֹון חטא מלאים ּנדּבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּומה

וכאן. ׁשם המעּין יראה ּכאׁשר זה. ּבענין הּקדֹוׁשים ּדבריו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל

וׁשרׁשוׁשמעּתי 'יסֹוד ספר המחּבר ּבעל וכּו' הּקדֹוׁש הרב ּבׁשם ְ ָ ַ ְ ִ ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ענין ּכמֹו ּפטירתֹו אחר ּבֹו לקּים ּכן ּגם ׁשּצּוה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהעבֹודה',
להם והבטיח קצת. ּגבֹוּה מּמקֹום אֹותֹו ׁשּיּפילּו מּמׁש, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָסקילה
ּבעת ּפטירתֹו לאחר לעזרה להם יעמד ּדבריו, יקּימּו ְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּכאׁשר
ראּוי ּכן ועל מאד, נֹוראה מעׂשה ּבזה והיה ונתקּים היה וכן ְְְְְְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּדחקם,
ּדברי, ׁשּיקּימּו והלואי זה. על לצּוֹות ּבוּדאי ּכערּכי לאיׁש ְְְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָונכֹון
את הּמת ּדברי לקּים מצוה ּכי ּבפרט לזכּות, להם ּגם יהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבוּדאי
ואחר לנפׁשי. והּצלה טֹובה איזה מּזה יהיה ואּולי ּבחּייו. צּוה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאׁשר
ורגלי למעלה ראׁשי קֹומתי זקיפת ּכפי ּבאויר מעט אֹותי יגּביהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָָֹּכְך
ּכְך ואחר נתלין. הּנסקלין ּכל ּכי ּתלּיה, מצות ּבי קּימּו ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָלארץ
הר' ּבצּואת מבאר וכן הארץ. ּכל ּכדרְך הּקרקע על אֹותי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיּניחּו
ּבעבּור לצדקה יפריׁשּו ּכּנ"ל ׁשּיעׂשּו ּפעם ּובכל זצ"ל. הּכהן ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹנפּתלי
רחמים' מלא 'אל ׁשל הּקצרה הּתפּלה עלי ויתּפּללּו נׁשמתי. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּתּקּון
הרחמנּות עצם ּגדל ּבאמת, להרּגיׁש ּכראּוי הּלב ּבכּונת ויאמרּו ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹוכּו'.
ּבעצמֹו לעסק עֹוד לֹו אפׁשר ׁשאי הּנפטר הּדל נפׁש על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּיׁש



אֹור ֵ ְּכֹוכבי רמא ָ ָ ַצואה

רחמי ּולעֹורר ּבתּקּונֹו אחרים ׁשּיעסקּו רק ּומצּפה נפׁשֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַּבתּקּון
החּיים אמת הּצּדיקי ּבלב רחמים וׁשיּתן עליו יתּברְך ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשם
ׁשּיׁשּפכ ּבׁשעה ּגם ּבׁשלמּות. נפׁשֹו ּבתּקּון ׁשּיׁשּתּדלּו ּווהּנפטרים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ויאמרּו סקילה. עֹון על לכּפר ּכדי הארֹון לסּקל יכּונּו לּקבר ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעפר
ּפסּוק: ּפעמים ׁשלׁשה ולּסֹוף ּפעמים. ּכּמה רחּום" "והּוא ְְְְְִִַַַָָָָָָֹּפסּוק

ּתכּפר". וחּטאתָך עֹונָך ְְְְְֲַַָָֻ"וסר

ח
לֹומדיםּבׁשעת אנׁשים ּכּמה אֹותי יסֹובבּו הארץ על הּׁשכיבה ִ ְ ַ ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

מׁשניֹות וילמדּו מּקדם, יטּבלּו אפׁשר ואם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָֹּוכׁשרים,
ּתהּלים מזמֹורי ויּגידּו ׁשמי, ּבאֹותּיֹות הּמתחילין (˜Ï‡)הּפרקים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָ

יהיה הּקנטרס (ּובסֹוף ׁשמי ּובאֹותּיֹות נׁשמה ּבאֹותּיֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֻהּמתחילין
וכּו') א"ב אֹותּיֹות ּפי על ּתהּלים מזמֹורי ּכל ה' ירצה אם ְְְְִִִִִִִֵֶַָָרׁשּום
ּכׁשּיׁשאלּו ׁשמי את וׁשלֹום חס אׁשּכח ׁשּלא עלי רחמים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹויבּקׁשּו
ולא אבֹוׁש ׁשּלא לׁשֹוני על רגיל ׁשמי ויהיה ּדקׁשֹוט, ּבעלמא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאֹותי
יהיה ואם ונׁשמתי. ׁשמי את לתּקן יכּונּו ּגם ּתכף. לאמרֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאּכלם,
הּמתחילין ּתהּלים מזמֹורי לֹומר ּבּקׁשתי קצת להאריְך ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבאפׁשר
לׁשּלב אפׁשר ואם אדנ"י. הוי' אהי' הּקדֹוׁשים הּׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָּבאֹותּיֹות
אלף ּכנגד א' ּבאֹות הּמתחיל מזמֹור לֹומר הינּו ּטֹוב, מה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָהאֹותּיֹות
ׁשם ׁשל יּוד ּכנגד ּביּוד הּמתחיל מזמֹור ּכְך ואחר אהיה ׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשל
ואחר אדנ"י. ׁשם ׁשל הא' נגד ּבא' הּמתחיל מזמֹור ּכְך ואחר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָהוי"ה.

(‡Ï˜)¯ ÌÏLÂ ‡¯È „aÎp‰ È�˙BÁÓ ÈÏ ·˙kL ‰Ó ‰t ˜ÈzÚ‰Ï È��‰ :˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡ÏÎÈÓ ' »««««ƒƒ¿ƒ¿«¬ƒ…«∆»«ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»»≈¿»≈ƒ¿
ÌÈl‰˙a ÊÓe¯Ó ÌÈ˙n‰ ˙BÓL�Ï ÔÈÏÚBÓ ÌÈl‰z È¯BÓfÓM ‰Ó ˙B„B‡ ÔÈLËÏehÓ ¯È‡È B¯�≈»ƒƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿≈¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
,‰‡elÓa ·e˙k ˙‡Ê ‰·za Ìn‰Â ÌÈ˙Ól‰ ˙Bi˙B‡ ÌÈl‰z ,"‡ÏÙ ‰NÚz ÌÈ˙nÏ‰" ˜eÒta«»¬«≈ƒ«¬∆∆∆¿ƒƒƒ«¬≈ƒ¿«≈«≈»…»¿ƒ»
‰ÈÓz‰ ‡‰a ·e˙kM ‰Óe .‡Ï'Ù ‰NÚ'z ÌÈ˙Ól'‰ ˙B·˙ ÈL‡¯ ‰Ù˙ ‡È¯ËÓÈ‚ ÌÈl‰z Ì‚Â¿«¿ƒƒƒ«¿ƒ»»≈≈««≈ƒ«¬∆∆∆«∆»¿≈«¿ƒ»

.ÔÁ ÌÎÁ ÈÙ È¯·„Â ˙BÓi˜ Ô‰L ˙B‰ÈÓz LÈ ÌÈ˜„˜cÓ‰Ï Ú„B� ¯·k¿»«¿«¿«¿¿ƒ≈¿ƒ∆≈«»¿ƒ¿≈ƒ»»≈
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מזמֹור ּכְך ואחר נׁשמה ׁשל נּון נגד ּבנּו"ן הּמתחיל מזמֹור ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכְך
ויבּקׁשּו ּבלּבם ויכּונּו ׁשמי. ׁשל הראׁשֹון אֹות נגד ּבנּון ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָהּמתחיל
ּבאֹותּיֹות ּבעֹונֹותי ׁשּפגמּתי הּפגמים ּכל ׁשּיתּקנּו עלי ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָרחמים
ׁשמֹות ּבׁשאר וכן האּלּו, הּקדֹוׁשים הּׁשמֹות ׁשל האּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּקדֹוׁשֹות
נׁשמה, אֹותּיֹות ׁשל הראׁשֹון ּבאֹות ּׁשּפגמּתי מה וכן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקדֹוׁשים,
הּמתחילים מזמֹורים יאמרּו ּכְך ואחר ׁשמי. ׁשל ראׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹּובאֹות
ׁשל ּובאֹותּיֹות הּנזּכרים. הּקדֹוׁשים הּׁשמֹות ׁשל ׁשנּיֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָּבאֹותּיֹות
ּורביעּיֹות ׁשליׁשּיֹות אֹותּיֹות ּכנגד ּכְך אחר עֹוד וכן ׁשמי, וׁשל ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָנׁשמה
אף ּכּנ"ל רחמים ויבּקׁשּו לּבם את יכּונּו ּפעם ּובכל הּנ"ל, ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַַָָָמּכל
על יאמרּו ּכְך ּכל להאריְך אפׁשר ּבלּתי יהיה ואם אׁשּכנז. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹּבלׁשֹון
אׁשרי קי"ט ׁשּבמזמֹור הא"ב מאֹותּיֹות הּנ"ל סדר ּכפי ּפנים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל
נגד הּנ"ל ׁשּבּמזמֹור הּפסּוקים יאמרּו ּכְך ואחר וכּו' דרְך ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹתמימי

שטןשטןשטןשטן....אֹותּיֹות קרעקרעקרעקרע ּולבּטלשדישדישדישדי מעלי, הּדינים ּכל להמּתיק ויכּונּו ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָ
וגּופי ונׁשמתי. ורּוחי ונפׁשי ּגּופי מעל והּמׂשטינים המקטרגים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַָָּכל
למקֹום ּבׁשלֹום יעלּו ונׁשמתי ורּוחי ונפׁשי ּבׁשלֹום מׁשּכבֹו על ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָינּוח
ה' ּבנעם ולחזֹות וכּו' החּיים ּבצרֹור צרּורֹות ותהיינה ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֻקדּׁשתם.
וכּו'. רחמים' מלא 'אל ׁשל הּתפּלה יאמרּו ּכְך ואחר ּבהיכלֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּולבּקר

ט
ׁשהםּבׁשעת אלים" ּבני לה' הבּו "מזמֹור יאמרּו טהרה, מי רחיצת ִ ְ ַ ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

להקל ּבּתפּלה ּולכּון הּמים, על ּדוד ׁשאמר קֹולֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשבעה
על ויׁשּפכּו האדם. על החֹולפים עּדנים ׁשבעה ׁשל הּדינים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמעלי
ויכּונּו ּפעמים ארּבעה יעׂשּו וכן אחת ּבפעם קּבין ּתׁשעה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּגּופי
הּנ"ל הּקדֹוׁשים ׁשמֹות ׁשל אֹותּיֹות ּבארּבע ׁשּפגמּתי הּפגמים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָלתּקן
אֹותּיֹות ּובארּבע נׁשמה, אֹותּיֹות ּובארּבע אדנ"י, הוי"ה אהי"ה ְְְְְִִֵֶַַַַָָׁשהם
לּקבר הכנסה ּובׁשעת לביׁשה, ּבׁשעת וכן רחיצה ּובׁשעת ׁשמי. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשל
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ּבי ׁשּיתעּסקּו אפׁשר ואם יּבק. מעבר ׁשּבסֹוף הּפסּוקים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹיאמרּו
ויהרהרּו ּכּלם. יתוּדּו ּפנים ּכל על אְך ּטֹוב. מה ּבוּדאי יֹום ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֻטבּולי

ח ׁשאמרּו ּדרְך ועל ּבאמת. עלּבתׁשּובה ויכּפר זּכאי יבא ז"ל כמינּו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ַַָהחּיב.

י
אֹותֹוּבאׁשר ׁשּיעׂשּו ּבּקׁשתי ׁשלם. ארֹון לעׂשֹות ּפה ׁשהּמנהג ַ ֲ ֶ ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

קצת, ּוגדֹולים הרּבה נקבים ּבהם ויעׂשּו ּדּקים. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמּנסרים
ּבמהרה. הּבׂשר ׁשּיתעּכל ּבכדי ּברוח הארץ עפר ּבהם ׁשּיכנס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּבאפן
ׁשּלא מצּוה הייתי ּבזה, הּמנהג לׁשּנֹות קפידא ׁשאין ידעּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואם
יהיּו הם וגם והּגֹולל, הּצדדין מן רק ּכלל הּתחּתֹונה הּקרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָלהּניח
ׁשבעה הּתחּתֹונה ּבּקרׁש יעׂשּו ּפנים ּכל ועל ּכּנ"ל. הרּבה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻמנּקבים
וארּבע מרּבעין. טפח על טפח אחד ּכל יהיה מהם ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻנקבים.
יחזקאל. ּכנסת ּבצּואת ּכמבאר אצּבעים על אצּבעים אחד ּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיהיּו
ׁשם ּכּנדּפס וׁשלֹום חס וערב ׁשתי ּבתמּונת יהיה ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹויּזהרּו

ְָּבטעּות.

יא
היכלתּבׁשעת ּכפי לצדקה יּתנּו לּקבר הכנסה ּובׁשעת לויה ִ ְ ַ ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מקֹום ּבעד לׁשּלם ּביתי מּבני ּבּקׁשתי ּגם רחמים. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָויבּקׁשּו
ּוברצֹון ּבאהבה הּכל ׁשּיהיה ּבאפן ּבזה, להּמתעּס קים וכן ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹקבּורה
הּדּבּורים ּכל ּגם וׁשלֹום. חס ּומחלקת ּבקנטּור ולא ּובכבֹוד ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹטֹוב
ּכּלם ׁשּיתרּצּו ּבאפן ותחנּונים, נחת ּבדברי יהיה הּכל זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻּבענין
ידם. ּומּסת יכלּתם ּכפי יּתנּו אׁשר את מּידם לקּבל טֹוב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּברצֹון
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יב
טארּביליְךעל ׁשני ּכעת מּנח ּביתי ארץ]ׂשּקיקים[עלּית עפר עם ַ ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּכאבן. וקׁשה לבן ועפר ונׁשחק, ּפׁשּוט עפר ּבהם ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָיׂשראל.
ׁשל העפר מּזה היטב ויפּזרּו ּכן, ּגם לבן העפר זה יכּתיׁשּו ּכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָעל
קדׁש, ּברית על ּובפרט אברי ּכל ועל הרּבה, ּגּופי על יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹארץ

הּפסּו ּפעמים ׁשלׁש אדמתֹוויאמרּו וכּפר וכּו' יּקֹום עבדיו ּדם "ּכי ק ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֹ
לּקבר. ההנחה ּבׁשעת יהיה זה וכל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָעּמֹו".

מהעפרּומּגדל קצת יׁשאירּו ּכן על יׂשראל לכל קדׁש אדמת חּבת ִ ֶֹ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
את עבדיָך רצּו "ּכי לקּים: ּביתי ּבני אצל נׁשחק ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלבן
להיֹות הּזה ּבעֹולם ׁשּזכיתי עֹולם לזכר להם ולהיֹות וכּו', ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאבניה"
ועל קדׁש. אדמת אדמתּה את ּולנּׁשק הּקדֹוׁשה, ּבארץ חּיּותי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבחּיים
אזּכה ואּולי לזה. לזּכֹות אצלם ּגם הּתׁשּוקה יתעֹורר זאת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹידי
יׂשראל ארץ ליׁשיבת לבּדם הם ּפנים ּכל על אֹו והם, אני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעֹוד
יּתן מי חלקם. ואׁשרי להם אׁשרי ּבוּדאי ׁשם, ּדירתם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹולקּבע

ׁשּיחיּו. ּביתי ּבני וכל אני ּגם ּבחּיי לזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאזּכה

יג
מאֹוהביּבׁשעת ּכׁשרים אנׁשים ׁשבעה יעמדּו לּקבר ההכנסה ִ ְ ַ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

"ויהי ּפעמים ׁשבעה ויאמרּו ּטֹוב. מה עׂשרה ואם ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָָֹּבאמת,
קׁשים מענׁשים להּצילנּו ּבעדי רחמים ויבּקׁשּו ּגמירא. עד ְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹנעם"
להיֹות ׁשּיּוכל הּדעת ּובלּבּולי ׁשּבּלב ועקמימּות הטעיֹות מיני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּומּכל
ילמדּו ּפנים ּכל על הּׁשלׁשים ימי ּובכל ּכּידּוע. וׁשלֹום חס אז ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּגם
יּתנּו ּכְך ואחר נׁשמתי, זכּות עבּור ּכׁשרים אנׁשים עׂשרה יֹום ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָָּבכל
ואם ּכּנ"ל, ּבעדי רחמים יבּקׁשּו וכּלם ּׁשּיּתנּו. מה לצדקה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֻֻּכּלם
והּׁשם ּובכבֹוד, ּבאהבה מּביתי יּתנּו זה ּבעד להם לׁשּלם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמהּצרְך
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ידליקּו ראׁשֹונה ּבׁשנה חדׁש ראׁש ּובכל ּברוח. לּבם ימּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹיתּברְך
מׁשניֹות ללמד חדׁש ראׁש ערב ּובכל מדרׁשֹות. ּבבּתי ּבׁשבילי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹנרֹות
ׁשנה לאחר אף עלי רחמים ּולבּקׁש ּדאפׁשר, מה ּכל צדקה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָולּתן
ּפנים, ּכל על ׁשבּוע ּבכל אֹו ראׁשֹונה מּׁשנה ויֹום יֹום ּובכל ְְִִִִַַָָָָָָָָָָראׁשֹונה.
ולחזר לטֹובה, ׁשמי את להזּכיר ּדעּתם יּתנּו קדׁש. ּבׁשּבת ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹּובפרט
מּפי. ׁשּׁשמעּו ואמּונה אמת מּדּבּורי וכׁשר טֹוב ּדּבּור איזה ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָולֹומר
אֹו ורּבֹותי אבֹותי ּבׁשם רק מּדעּתי, אֹותֹו אמרּתי ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָֹאף

ּוספרים. סֹופרים ְְִִִִָמּפי

ּובכלואם ּטֹוב. מה ראׁשֹונה, ׁשנה לאחר ּגם זאת לקּים אפׁשר ְ ִ ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹ
נׁשמת ּבעבּור לצדקה ּתּתנּו נֹוראים רחמיםימים ויבּקׁשּו י ְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָָָ

ּגדֹול ּבהתעֹוררּות ּתאמרּו וכּו' יזּכר אמירת זמן ּבכל וכן ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹעלי.
ּבכל וכן מאד. ונפלאים ּגדֹולים רחמים אני צריְך ּכי הּלב, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹמעמק
ׁשאז הּׁשּבת, ליֹום ׁשיר מזמֹור אמירת ּבעת קדׁש ׁשּבת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹערב
ּבצוּתא ּפטירתם אחר ּגם עלּיה ּבני הּגדֹולים הּצּדיקים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָעֹוסקים
לעמקי ׁשּנפלּו הּנׁשמֹות להעלֹות הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה עם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹחדא
ּבתׁשּובה אז ׁשּתהרהרּו מאד ּבּקׁשתי ּכן על ּכּידּוע. ּתחּתּיֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשאֹול
מעמקי ׁשּלכם ּונׁשמה רּוח נפׁש ּגם ׁשּיעלּו רחמים ּותבּקׁשּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשלמה,
ּכל טֹובים ּבמעׂשים ּולהרּבֹות ׁשלמה, לתׁשּובה וׁשּתזּכּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנפילתכם
ּומחׁשבֹותיכם ּבלבבכם אז עצמכם ּותקּׁשרּו חּייכם. ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָימי
הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ּולנׁשמת יתּברְך, להּׁשם חזק ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבהתקּׁשרּות
יׂשראל. נפׁשֹות ּבתּקּון אז ׁשעֹוסקין ׁשעּמֹו הּצּדיקים ׁשאר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּולנׁשמת
על ּגם ּבמחׁשבֹותיכם, ּפנים ּכל על אֹו ּבפיכם רחמים ּתבּקׁשּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָואז
להם הּׁשּיכים הּקדֹוׁשים ניצֹוצֹות ּכל על וכן ׁשּלי, נׁשמה רּוח ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנפׁש
מה וכל ּבאמת ׁשלם ּבתּקּון וׁשּיתּתּקנּו נפילתם מעמק ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעלּו
מדּברים ׁשאנּו אׁשּכנז ּבלׁשֹון ּגם לֹומר ּבידכם רׁשּות עלי, ְְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָּׁשּתבּקׁשּו
ּפעם ּובכל מדרגתם. לפי ּכראּוי הּלב ּבכּונת ׁשּיהיה ּובלבד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבֹו,
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וׁשל ׁשּבדֹורנּו אמת הּצּדיקי ׁשל זכּות ּתזּכירּו רחמים עלי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּתבּקׁשּו
רּבי והּנֹורא הּקדֹוׁש רּבנּו ּבזכּות ּובכללם עפר. ׁשֹוכני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּצּדיקים
הּקדֹוׁש רּבנּו ּובזכּות ז"ל הּקדֹוׁשים ותלמידיו טֹוב ׁשם ּבעל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָיׂשראל
ּותבּקׁשּו ז"ל. הּקדֹוׁשים ותלמידיו מּברסלב נחמן רּבי ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָוהּנֹורא
זכּות לאֹור היטב להתקּׁשר אני ּגם ׁשאזּכה עלי הרּבה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָרחמים
ועבֹודת ּבתֹורה וׁשנים ימים להאריְך יזּכנּו יתּברְך והּׁשם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֻקדּׁשתם.
וכל זרענּו ּומּפי מּפינּו ּדבריהם ימּוׁשּו ולא ּובנעימים ּבטֹוב ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָֹה'
ימי ּכל ּבאמת עּמהם להתקּׁשר ונזּכה עֹולם. עד חלצינּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיֹוצאי
ּכן אמן הּבא ּבעֹולם ּגם עּמהם ולהיֹות הּזה, ּבעֹולם לעֹולם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָחּיינּו

רצֹון. ְִָיהי

יד
ולאּבּקׁשתי צּדיק לא וׁשבח. ּתאר ּבׁשּום יׁשּבחּוני ׁשּלא מאד ַ ָ ָ ִ ְְְְְְִִֶֶַַַַֹֹֹֹֹ

וכּיֹוצא טֹובֹות, מּדֹות ּבעל ולא למדן ולא ְְְְִִֵַַַַָָֹֹחסיד
ּבפרט ּבטעּות. הּכל ּכי מהם הּמקצת אפּלּו ּבי ׁשאין ּכאּלּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבׁשבחים
הּמֹוסיף ּכל ּכי נמצא לּלבב". יראה וה' לעינים יראה האדם ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"ּכי
ׁשהעֹולם למי לֹו אֹוי ּכי יחׁשב. ולכלּמה לחרּפה ואּדרּבא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּגֹורע,
על אז מאד להּנצל ּתקותי ׁשּכל הּפטירה, לאחר ּבפרט ּבֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹטֹועין
העֹולם, ׁשּבזה והּטעּיֹות והּׁשקרים ההבלים מּכל ּפנים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻּכל
לאיזה ולזּכֹות ּדקדּׁשה, האמת ּבנקּדת ּבאמת ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻּולהתּדּבק
ּכל אז לי ולּמה חּיים. מלְך ּפני אֹור קדּׁשת נעימת מּזיו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהתנֹוצצּות
ׁשבח, ׁשּום יחקקּו לא הּמּצבה על וגם וטעּות. ׁשקר ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשבחים
טׁשערין. קדׁש ּבקהּלת ׁשנים ּכּמה לעדתֹו צדק מֹורה וכּו' הרב ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרק
ספרים. ּוׁשאר חסידים ּדרְך וספר חסידים לׁשֹון ספר וקּבץ ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָולּקט
ּברסלב קדׁש ּבקהּלת ׁשנים ּכּמה צדק מֹורה ׁשהיה וכּו' הרב ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבן

והּׁשנה. והחדׁש הּיֹום ׁשל הּפרט ּכן ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹויּכתב
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טו
ּבּקׁשתיהגם ּבעגלה, מֹוליכין רק מּטה על לּׂשא הּמנהג אין ּפה ּכי ֲ ַ ְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ

טבּולי ּכּלם נֹוׂשאים ׁשּיהיּו אפׁשר ואם מּטה. על אֹותי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֻלּׂשא
הּמקוה לחּמם וגם ׂשכר, להם לׁשּלם יצטרכּו ואם ּטֹוב. מה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹום
לא אם ּכי לכם ימּלא יתּברְך והּׁשם וראּוי. ּכדאי ּבוּדאי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבׁשבילם
אל יּתן "והחי ּכזה. אמת ׁשל חסד עּמדי עֹוד יעׂשּו אימתי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעכׁשו,
ׁשל ׁשיר יאמרּו הּמּטה ונֹוׂשאי ז"ל. חכמינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלּבֹו",
הּמּטה יעמידּו ּפנים ּכל ועל ּבסתר. ויֹוׁשב נעם ויהי הינּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּפגעים,

ּכּנ"ל. ּפגעים ׁשל ׁשיר יאמרּו ּפעם ּובכל ּפעמים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹׁשבעה

מּטתי.והנני אחר ילּוּוני ׁשּלא ׁשּיחיּו ּביתי ּבני וכל מּזּוגתי מבּקׁש ְ ִ ְ ִ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
יעמדּו קּדיׁש לֹומר יבאּו ׁשאז ּבּקבר ׁשּיּניחּוני אחר ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹוגם
איזה ּגם קברי על אדם ׁשּום יבא ׁשּלא ּורצֹוני אּמֹות. ארּבע ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמרחֹוק
ויֹוצאי מּבני לא אם מכאֹובי, את ידעּתי ּכי ּפטירתי, אחר ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשנים
טהֹורים ׁשּיהיּו ּובאפן חדׁש י"ב לאחר זה וגם ירצּו. אם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹחלצי
ׁשּיהיּו מבּקׁש ׁשאני וזה ּכְך. ּכל לי ניחא לא ּבזה וגם יֹום. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹטבּולי
קדּׁשת ּבטהרת והתּפארּות רּוחא רמּות ּבגין לא ּדיקא, ְְְְְְְֲֳִִִַַַָָָָָֹֻטהֹורים
מדרגֹותי וׁשפלּות לּבי ׁשברֹון מּגדל אּדרּבא רק וׁשלֹום, חס ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹקברי
נקבֹות וגם ּדיקא. טהֹורים ׁשּיהיּו ּביֹותר אני חֹוׁשׁש הּזה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבעֹולם
ּבעת רק יבאּו לא קברי על להתּפּלל ירצּו אם חלצי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹמּיֹוצאי

אּמֹות. ארּבע מרחֹוק ׁשּיעמדּו ּבּקׁשתי אז וגם ְְְֳִֵֶַַַַַַַָָָָָָָטהרתם,

טז
ּכמניןּבין ּפעמים ׁשלׁשה לצדקה ּביתי ּבני יחּלקּו לקבּורה ּפטירה ֵ ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

ּבלּבם ויכּונּו ידם, ּומּתת יכלּתם ּכפי ׁשּירצּו מטּבע מאיזֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשמי
"נפׁש ּבבחינת צרה מּכל ּבזה נפׁשי את לפּדֹות עלי רחמים ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָויבּקׁשּו

שגיא
Text Box
אין לעשות שימוש מסחרי ללא רשות המוציא לאור
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ּבהיֹותי הן ּבקֹול ּפעמים ּכּמה יכריזּו ּגם ּכּידּוע. ׁשמֹו" הּוא ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָחּיה
ּב ההכנסהעדין קדם והן לויה, ּבׁשעת הּבית מן ּביציאתי והן ביתי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּפגמּתי אֹו אֹותֹו ׁשּצערּתי מי מּכל מחילה מבּקׁש ׁשאני ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלּקבר,
ּבׁשֹוגג ואפּלּו ּכּׁשּורה, ׁשּלא נגּדֹו ׁשעׂשיתי ּדבר ּבאיזה אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבכבֹודֹו,
ּדֹומה ויהיה ּגדֹולה, ּבבּקׁשה מבּקׁש אני ּכּלם על ּבאנס, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאֹו
ּגדֹולה ּבהכנעה לפניהם ארצה מׁשּתּטח אני ּכאּלּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעיניהם
ּגמּורה מחילה לי וימחלּו עלי ׁשּירחמּו מהם ּומבּקׁש ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואמּתּיית,
הן יחיד הן ׁשּיהיה, מי יהיה נגּדֹו, ׁשהעויתי מי ּכל לב, ּבכל ְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָּבאמת
מבּקׁש אני מּכּלם ּגדֹולים, אֹו קטּנים נקבֹות, אֹו זכרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֻרּבים,
וגרמּתי נגּדם ּפגמּתי אם ואפּלּו ּוברחמים. ּבחסד ּגמּורה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָמחילה
להם, ׁשּגרמּתי ממֹון עניני ּבאיזה אֹו וׁשלֹום חס ּבגּוף צער ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלהם
לי, ידּועים ׁשאינם ּדברים הם ּכי ּבפרט לי, ׁשּימחלּו מהם ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבּקׁשתי
ׂשנאה ׁשּינטרּו ּבצע ּומה ּבעי, מיהא למיחׁש כן ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָרק
צד על ורק להּׁשבֹון, נּתן לא אׁשר ּבדבר עלי, ּבלּבם ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹותרעֹומֹות
יֹותר ּדבר. לא ועל ּבחּנם הּוא ׁשהּכל להיֹות קרֹוב ויֹותר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּספק.
מּדתם על ׁשּיעבירּו נפׁשם, ּולטֹובת לפניהם ּגם הּדבר וכׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָטֹוב
ּגמּורה ּבמחילה אני וכן לּבם. ּבכל ּכּלם לי וימחלּו עלי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָָֻוירחמּו
ׁשּום יענׁש ולא הּזה. הּיֹום עד מעֹודי צער לי ׁשּגרם מי ּולכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻלכּלם

וׁשלֹום. חס ידי על ְִַַָָָָאדם

מבּקׁשולא אני ּבגׁשמּיּות נגּדם ּׁשּפגמּתי מה לבד אדם מּבני ְ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּברּוחנּיּות צער איזה להם ּׁשּגרמּתי מה על אפּלּו רק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמחילה.
ּכמֹו וכּו' וׁשלֹום חס העֹולם את ׁשהכריעּו הרּבים עֹונֹותי ידי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָעל
הּנבראים מּכל מחילה מבּקׁש אני וכן ז"ל. חכמינּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּדרׁשּו
וצערּתי נגּדם ּׁשהעויתי מה על מדּבר. חי צֹומח ּדֹומם ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבעֹולם.
מּכל וכן הּנזּכר. ּככל ּברּוחנּיּות, אֹו מּמׁש ּבגׁשמּיּות הן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאֹותם.
הרּוחנּיים. מעלה ּברּואי ּומּכל והּמתים. החּיים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנׁשמֹות
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מדרגה עד ּכביכֹול, ׁשּבּתחּתֹונֹות הּתחּתֹונה ּובחינה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָמּמדרגה
ּכביכֹול, ׁשּבעליֹונֹות ּגדֹולההעליֹונה ּבבּקׁשה מבּקׁש אני מּכּלם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

מה ּכל ּוברחמים, ּבחסד ּגמּורה ּבמחילה לי וימחלּו עלי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּירחמּו
צער ּבחינת איזה וׁשלֹום חס להם וגרמּתי נגּדם, והעויתי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּׁשחטאתי
עלי יקטרגּו ׁשּלא ּדי לא ׁשאּדרּבא מבּקׁש אני ּומּכּלם ּכביכֹול. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻּופגם
טֹוב ימליצּו אּדרּבא רק ׁשּפגמּתי, והּפגמים עֹונֹותי את יזּכירּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹולא
יתּברְך הּׁשם מּלפני רחמים ויבּקׁשּו זכּות. לכף ויכריעּוני ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָּבעדי
למעלה מּמעלה ויעלני יסּתירנּו. ּכנפיו ּובצל הּכל על לי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּימחל
זה ּבׁשביל אׁשר הּׁשלמּות, לתכלית לבא ׁשאזּכה עליֹונה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻּבקדּׁשה
העליֹונה הּמחׁשבה אצילּות מּתחּלת ׁשּלי ּונׁשמה רּוח נפׁש ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָנאצלּו
אמת הּצּדיקי אצל רחמים לעֹורר מּכּלם ּבּקׁשתי ּגם ׁשמֹו. ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻיתּברְך
הרב ז"ל רּבנּו נׁשמת אצל ּובכללם מרֹומים, ּבגנזי נׁשמתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאׁשר
ורּוחי ונפׁשי ּגּופי ּבטֹובת הם ׁשּיעסקּו זצ"ל. מּברסלב נחמן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָרּבי
לצלן. רחמנא ענׁשים מיני מּכל להּנצל ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹונׁשמתי.
ּכמֹוני. לאיׁש ּבפרט ּגדֹול, אחריּות הּוא אׁשר הּגלּגּול מענׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובכללם
ּכי עליֹונה ּבקדּׁשה מנּוחתי ׁשלמּות לתכלית ּתכף לבא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻוׁשאזּכה
ּבזה ׁשהעֹוסקים והעּקר ּפעמים, ּכּמה ּכּנ"ל יתּברְך רחמיו ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָרּבים
ּכי לתפּלתם יׁשמע יתּברְך והּׁשם לּבם. ּבכל עלי רחמים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָיבּקׁשּו

וכּו'. ּפה ּכל לתפּלת ׁשֹומע יתּברְך ְְְִִִֵֶַַַָָהּוא

יז
קצתּכל ילמדּו ּבביתי, ׁשּיתּפּללּו הּתפּלה לאחר הּׁשבעה ימי ָ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

מזמֹורי איזה יאמרּו וגם הּקדֹוׁש, הּזהר מּס פר ּוקצת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמׁשניֹות
מּבני ּבּקׁשתי ּכּלּה הּׁשנה וכל עלי. רחמים ויבּקׁשּו ּבמנין, ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָֻּתהּלים
ּגם ותּקּונים. הּקדֹוׁש וזהר מׁשניֹות ׁשּילמדּו ׁשּיחיּו, ּביתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּובני

ׁשּלי נׁשמה רּוח נפׁש לתּקּון ּגם ויכּונּו יֹום, ּבכל ּתהּלים ואםיאמרּו . ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
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יזּכּו ואם ּטֹוב. מה ּבוּדאי מלא, ּבפה זה על עלי רחמים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָיבּקׁשּו
ּטֹוב, מה הּזאת ּבּׁשנה עֹוד קדֹוׁשים ספרים ׁשאר ּגם ולגמר ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹֹללמד
אצל להׁשּתּדל ּגם אפׁשר ואם ּכּלם. ז"ל רּבנּו ספרי ּפנים ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻועל
על ּכי מּובן ּומּמילא ּטֹוב. מה ּבׂשכר אף ּבעבּורי ׁשּילמדּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחרים
ּבהתמדה ראׁשֹונה ּבׁשנה לעסק מּטל ּבוּדאי חלצי, ויֹוצאי ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֻּבני
ּופֹוסקים. ּבׁש"ס הינּו ׁשּלהם, הּקבּוע ּבּלּמּוד ּגם ּביֹותר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָּגדֹולה
ּבכל ּבי יׁשּכחּו ולא מּמּני. ּדעּתם יּס יחּו לבל מאד מהם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּובּקׁשתי
ּבי, יּזכרּו ּפעם ּבכל רק ּפנים. ּכל על ראׁשֹונה ּבׁשנה ּדאפׁשר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָמה
יתּברְך הּׁשם לפני רחמים עלי ויבּקׁשּו עלי, ׁשּיׁש הרחמנּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבגדל
טֹוב, לכל ויזּכני רע, מּכל יסּתרני ּכנפיו ּובצל ּבעזרתי, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעמד
רגע ּבכל העליֹונה, ּבקדּׁשה למעלה ׁשּלי נׁשמה רּוח נפׁש ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻויעלה
מחיל "ילכּו ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים ּביֹותר. עליֹונה למעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻורגע
ּגם עלי להתּפּלל רׁשּות לכם ׁשּיׁש לעיל מבאר ּוכבר וכּו'. חיל" ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאל
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־  ּכי ּבֹו, מדּברים ׁשאנּו אׁשּכנז ּובלׁשֹון קצרה, ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָּתפּלה
לבל אֹותם מזהיר אני כן ּפי על אף אְך ּפה. ּכל ּתפּלת ׁשֹומע ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּוא
להתרחק ּוצריכין מגּנה, מּדה היא עצבּות ּביֹותר. עלי וידאגּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָֻיבּכּו
ּתמידית לׂשמחה ּבעצמי אני ּגם ׁשאזּכה יּתן ּומי מאד. ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמּמּנה
ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים ּפטירתי, אחר ּגם וכן חּיי, ימי ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻּדקדּׁשה
ארח "ּתֹודיעני ונאמר מׁשּכבֹותם". על ירּננּו ּבכבֹוד חסידים ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ"יעלזּו

נצח". ּבימינָך נעימֹות ּפניָך את ׂשמחֹות ׂשבע ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹחּיים

יחּוסועּתה ז"ל מּטׁשעהרין הרב ּׁשּכתב מה להעּתיק הנני ְ ַ ָ ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ְְִַמׁשּפחּתֹו.

יהיהּבצּואת למען יחּוסֹו ירׁשם אחד ׁשּכל הזהיר ז"ל ׁשּפעטיל ר' ְ ַ ָ ַ ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
לרׁשם אמרּתי לכן וכּו'. זרעֹו ּולזרע לזרעֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלמׁשמרת

מׁשּפחּתנּו: ְְְִִֵֵַַמענין



אֹור ֵ ְּכֹוכבי רנא ָ ָ ַצואה

רּביאבי הרב ׁשמֹו אריהאריהאריהאריהז"ל ּבברצביצביצביצבי מּלאּדּין ואחריו סלב ָ ִ ְְְִַַַָ ְְִִ ִִַַ ְְַַ ְְֵֵ ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
הּוא ז"ל אבי ואבי ז"ל. חּיים רּבי הרב הּוא הּוא אחי ְֲִִִִִַַַַַַָָָמקֹומֹו

רּבי רּבנּואהרןאהרןאהרןאהרןהרב ּובפקּדת ּברצֹון ּבברסלב לראב"ד נתמּנה ז"ל ִַַַַָ ֲֲַַ ֲֲֹֹ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹֹֻ
הר' רּבנּו הּוא וכּו' האֹורֹות אֹור לברכהנחמןנחמןנחמןנחמןז"ל וקדֹוׁש צּדיק זכר ְֵַַַַָָ ְְַַ ְְָָ ְְִִֵֶַָָָָָ

ספר המחּבר ּבעל מֹוהרמֹוהרמֹוהרמֹוהר""""ןןןןמּברסלב, ספריםלּקּוטילּקּוטילּקּוטילּקּוטי ּוׁשאר הּקדֹוׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַ ִִֵֵ ֲֲֵֵ ֲֲַַ ְְִַַַָָָ
ּגדֹול הׁשּתּדלּות לֹו היה זצ"ל ורּבנּו ּכמפרסם. הרּבה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֻקדֹוׁשים
ויׁש ּבברסלב. ז"ל אבי אבי ׁשל הרּבנּות התמּנּות ׁשל זה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבענין
ׁשל אביו מקֹומֹו. ּכאן ואין הרּבה נפלאים סּפּורים ּכּמה זה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבענין
ראב"ד ׁשהיה מׁשה רּבי הרב הּוא ז"ל, אהרן רּבי זקני אבי ְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאדֹוני
ימים. ּוׂשבע זקן לפ"ק תקפ"ז ׁשנת ׁשם ונקּבר ונסּתּלק ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּבקארסין
נעּוריו, ּבימי ּפעמים ׁשני ז"ל טֹוב ׁשם הּבעל ׁשל ּפניו לקּבל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוזכה
ּכׁשרה אּׁשה היתה ז"ל אׁשּתֹו וכן מאד. וכׁשר צּדיק איׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹוהיה
אדֹוני מּפי וׁשמעּתי ז"ל. רּבנּו מּפי מּׁשבחים קצת ּכּנׁשמע ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָּוצנּועה
נׁשארּו ז"ל אּבילי רּבי ואחיו הּנ"ל מׁשה ׁשרּבי ׁשאמר ז"ל ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאבי
מׁשּפחּתם, ּומּמקֹור מֹולדּתם מארץ ונתרחקּו קטּנים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָיתֹומים
ׁשהיּו לבן מּׂשדה אּבילי רּבי הּקדֹוׁש הּצּדיק הרב ּבבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָונתּגּדלּו
והיה ּגדֹול וצּדיק אחד ּגאֹון לבן ּבׂשדה היה וכן ּוׁשארים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָקרֹובים
להחּלּוקים מסּכים היה ׁשּלא מחמת ּפׁשּוט, אהרן הר' ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹנקרא
ללמד אֹוהב היה רק ּביֹותר, ּבימיו ׁשּנתּפּׁשטּו ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבחריפּות
לׂשדה זלמן רּבי הּגאֹון הרב ּוכׁשּבא ּובפׁשיטּות. ּבתמימּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּבמתּון
חֹוקר היה ּכְך אחר ּגדֹול, ּבחריפּות ּופלּפּול חּלּוק איזה ואמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָלבן
איְך לֹו ּוכׁשּנֹודע הענין, זה הּקדֹוׁש אהרן הר' למד איְך ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹודֹורׁש
ּכל מּמילא נתיּׁשבּו הּפׁשּוט ּבלּמּודֹו הענין זה הּקדֹוׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלמד
ּכל ונתּבּטל ּבזה, זלמן הר' להּגאֹון ׁשהיה והּקׁשיֹות ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּׁשאלֹות
נפלאֹות ויׁשּועֹות ּגדֹולים מֹופתים עֹוׂשה והיה והּפלּפּול. ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָהחּלּוק
רּבי ז"ל אבי אבי ׁשל הּׁשם היה הּנראה ּוכפי הּפׁשּוט. לּמּודֹו ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָעם
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ּומּמׁשּפחּתנּו. מּׁשארנּו ּכן ּגם היה ּכי הּנ"ל, אהרן רּבי ׁשם על ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹֹאהרן,
מחמת ּבפרטּיּות, ז"ל אבי לאבי נֹודע לא מׁשּפחּתנּו יחּוס ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָֹוענין
ּומּמקֹור מֹולדּתֹו מארץ מּקטנּותֹו נתרחק מׁשה רּבי הרב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשאביו
נפלא וצּדיק הּגאֹון הרב מּגזע ׁשהם לֹו נֹודע ּבכלל אְך ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמׁשּפחּתֹו.
ּבית ואב רב ׁשהיה הּנראה ּכפי ּבּוטׁשאטׁש. קדׁש ּדּקהּלת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹראב"ד
איזה אֹודֹות ּגדֹול איזה עם נחלק אחת ּופעם החמיׁשית. ּבּמאה ֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּדין
לדעּתֹו הּׁשמים מן יהיה ׁשהּסימן ואמר עליה. לברְך איְך ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרי

הוה. וכן ּכזה, ּפרי מין קברֹו על ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָהּקדֹוׁשה

ונקראועֹוד נפלא, וגאֹון קדֹוׁש אחד צּדיק מאבֹותם ׁשהיה לי נֹודע ְ ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּתחּית ׁשל נפלא ענין מּמּנּו וסּפרּו אחיעזר. ר' רּבי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָּבׁשמֹו

ּגרֹוסער ּדער מאבֹותם היה ועֹוד מּמׁש. רּבי]הּגדֹול[הּמתים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
היה הּנראה ּוכפי ּבעֹולם. ׁשמֹו המפרסם העׁשיל יהֹוׁשע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻֻאברהם
ּגם היה והּוא ז"ל, ׁשמֹו על נקרא ּומּמעזּבּוז מאּפטא הּקדֹוׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָהרב
ּכׁשרה אּׁשה היתה הּנ"ל אהרן רּבי הרב אׁשת זקנּתי מּׁשארנּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכן
היה והּוא ניסן. ר' הרב ּבת ׂשרה ּוׁשמּה ּכמפרסם, מאד ְְְְְְִַַַָָָָָָָָָֹֻּוצנּועה
הרב עם הינּו הּדֹור, ּגדֹולי עם ונׁשּתּדְך מאד ונכּבד ּגדֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹעׁשיר
ז"ל מחמעלניק הּקדֹוׁש הרב ועם ז"ל מּקראסנע חּיים רּבי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּקדֹוׁש
מאֹוסטרא היה מׁשּפחּתּה ׁשּמקֹור מּמּנה וׁשמעּתי ּכּדֹומה. ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָועֹוד

ּגדֹולים, ּומיחסים עׁשירים ׁשל קדׁש מּגזע הּמּגידהּמּגידהּמּגידהּמּגידואליק, והרבוהרבוהרבוהרב ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָֹֻ ְְָָ ַַָָ ַַַַ ַַַַ ִִַַ ִִ
רּבימּמעזריטׁשמּמעזריטׁשמּמעזריטׁשמּמעזריטׁש הּקדֹוׁש הרב וכן מּמׁשּפחּתּה, ּכן ּגם היה ז"ל ִִ ִִֶֶ ְְֶֶ ְְִִ ְְִִ ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

מּבארּדיטׁשֹובמּבארּדיטׁשֹובמּבארּדיטׁשֹובמּבארּדיטׁשֹוב,,,, הר'ליּבערליּבערליּבערליּבער הּקדֹוׁש והרב ּגדֹולים. ּכּמה ועֹוד ִִ ִִֶֶ ִִֶֶ ִִַַ ְְַַ ְְִִ ְְִִ ְְְְְִַַַָָָָ
מּליניץמּליניץמּליניץמּליניץ יֹודעהפלּגדליהּגדליהּגדליהּגדליה ׁשהיה ואמר מׁשּפחּתּה, ּבׁשבח מאד יג ְְ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ִִָָ ִִִִ ִִִִ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבּדברים ּכּיֹוצא ועֹוד ּגדֹולים, רּבנים מעׂשרים יֹותר ּבהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּכיר
מּברסלב חּיים הר' ּבת היא ז"ל לאה חּיה מרת ז"ל אּמי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהאּלה.

רּבי ז"ל לרּבנּו ּומקרב מאד ּכׁשר איׁש ז"ל,נחמןנחמןנחמןנחמןוהיה מּברסלב ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֹ ְְַַ ְְָָ ְְִֶַַָָ
ּפעמים ׁשני מתעּנה והיה מקֹומם. ּכאן ואין הרּבה סּפּורים ּבזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש



אֹור ֵ ְּכֹוכבי רנג ָ ָ ַצואה

תבא ּכי ּופרׁשת תצא ּכי ּפרׁשת הינּו ׁשנה, ּבכל לׁשּבת ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹמּׁשּבת
ּומענין מאד. עצּום נפׁש ּובמסירּות הרּבה, ׁשנים ז"ל רּבנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבפקּדת
אם וכּו': ּבחלֹום רּבנּו ׁשראה ואיְך נפלא סּפּור יׁש ּופטירתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאחרֹון
מּמׁשּפחת ּוכׁשרה צנּועה אּׁשה ּכן ּגם ז"ל ּדב ר' ּבת חּנה ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹאּמי
מרת אּמּה ׁשּמּצד מּמּנה ׁשמעּתי מׁשּפחּתי ּומקֹור ּוגדֹולים, ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָרּבנים
קצת: קדם מימי ּוגדֹולים עׁשירים מּמׁשּפחת מאֹוסטרא היא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָרבקה
הּוא אביה מּצד ז"ל יצחק הר' ּבת טׁשארנא מרת הראׁשֹונה ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָאׁשּתי
איׁש סאניס, אבריימל ר' הּנקרא מּוויניצא אברהם ר' ּבן יצחק ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָר'
המחּבר ּבעל מּגזע מׁשּפחּתּה מקֹור אּמּה ּומּצד ולמּדן. ונכּבד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכׁשר
אביה מּצד ּתחיה פיגא מרת הּׁשנּיה אׁשּתי ז"ל. ׁשֹור ּתבּואֹות ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָספר
עׁשירים מּמׁשּפחת מּקרימענטׁשאק לאדיזׁשּונסקע יֹואל רּבי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַהּוא
אצל מסחרם ׁשם על ּברעגיר ּבׁשם יכּנּו קצת קדם, ּבימי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻונכּבדים
ּוכׁשרים. לֹומדים מּמׁשּפחת מּלאדיזׁשין מׁשּפחּתּה ּומקֹור ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָהּברעג.
ז"ל, לרּבנּו מקרב ׁשהיה ּבלאדיזׁשין, ּדּין ּדוד ר' הרב ּגם היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּומהם
ליטא מּמדינת היה ּכי מׁשּפחּתּה מקֹור לי נֹודע לא אּמּה ְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָֹּומּצד
נתּגּדל הּנ"ל, מׁשה רּבי ז"ל אבי אבי ׁשל אחיו אּבילי ר' ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹורייסין.
הּטעם ידעּתי ולא חאזנס ּדעם אּבילי ר' ּבׁשם ונקרא לבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבׂשדה
וׁשם מאד. נכּבד איׁש והיה ּדׁשם ראב"ז ׁשל חתן הּוא היה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹואּולי

זא מיכל ר' נקרא האחד ּבזיטאמירּבניו אחד ּגביר והּׁשני סלאווער. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ואחת מרים ׁשמּה אחת ּבנֹות ּכן ּגם לֹו והיה ׁשמֹו. לי נֹודע ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹולא

לבן. ּבׂשדה חלציו מּיֹוצאי הּמׁשּפחה ורב העלקא. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹׁשמּה

להתּפארואל מׁשּפחּתנּו יחּוס קצת רׁשמּתי ּכי ּבדעּתכם יעלה ְ ַ ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכּס תה ּכי חּיי, ּומה אני מה ּכי וׁשלֹום חס ּבזה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּולהתּגאה
הּנ"ל. הּקדֹוׁשים אבֹותי מּמעׂשה מעׂשי רחֹוק איְך ּבזכרי ּפני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּכלּמה
ּנאמר מה מאבֹותינּו, נבֹוׁש ׁשּלא זה על התּפּללּו ז"ל רּבֹותינּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹואם
ּברׁשמי ּכּונתי מּמטרת קצת ּכן ּגם ּבעצמֹו זה אְך אנחנּו. ּנדּבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּומה
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יאֹות ולא נחצבנּו קדׁש מּמקֹור ּכי עת ּבכל זאת נזּכר למען ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹֹזאת,
וׁשלֹום, חס ּתֹועים ּבדרְך ולילְך אבֹותינּו, ּדרכי קדּׁשת לעזב ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻלנּו
לידי מעׂשי יּגיעּו מתי אדם יאמר ּולעֹולם הּבר. את ּלתבן מה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּכי
אבֹותם ׁשּזכּות ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו וכּו' אבֹותי ְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָמעׂשה
הּתֹורה וכּו' מּפיָך ימּוׁש לא ז"ל חכמינּו ואמרּו וכּו', ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹמסּיעּתם
לּבנּו את לחּזק יֹותר החּיּוב ועלינּו ׁשּלּה. אכסניה על ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמחּזרת
ּתחנּונים ּולהרּבֹות ּולהתּפּלל מבטחיו ּבה' ולהיֹות יתּברְך ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָּבהּׁשם
יחלצּון למען יתּברְך לעבֹודתֹו אֹותנּו לקרב יתּברְך הּׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָלפני

רצֹון. יהי ּכן אמן וענני. ימינָך הֹוׁשיעה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָידידיָך



 ֶ ֵספר

וסּפּורים  ִ ִ ְ ִׂשיחֹות
הֹוצאתי אׁשר נחּוצֹות. והֹודעֹות מעׂשּיֹות  ִ ֵ ֶ ֲ ְ ָ ְ ִ ֲ ַ ְוהּוא
האֹורֹות אֹור אדמֹו"ר ּדברי ּופלּפּולי  ָ ְ ַ ֵ ְ ִ ֵ ְ ִ ֵ ֵ ֵמּצרּופי
לברכה וקדֹוׁש צּדיק זכר מּברסלב נחמן  ָ ָ ְ ִ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ֶ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ֵ ַרּבנּו
ּפה ּובעל ּבכתב זצ"ל נתן הר' מֹורנּו  ֶ ַ ְ ָ ְ ִ ַ ַ ָ ָ ָ ֵ ִ ְ ַ ְותלמידֹו

הּקדֹוׁש והּזהר ז"ל האר"י ּבדברי  ָ ַ ַֹ ַ ְ ַ ִ ֲ ָ ֵ ְ ִ ְ ִ ָ ְ ֻ ַהּמרּכבים

ּבׁשנת הּקדׁש עיר ּפה נדּפס הראׁשֹון ַהּכר ֶ ֶ ָ ִ ִ ְ ַ ִֹ ַ ֶֹ ִ ְ ַ 
המחּבר ידי על ּתער"ג הּגאֹוןּכאּיל הרב ּבעצמֹו ְ ַ ָ ַ ֲ ַֹ ְ ֵ ַ ְ ַ ֵ ְ ַ ְ ָ ַ ַ ָ 

ז"ל אברהם ר' הרב מֹורנּו מאד נֹורא אלקי  ַ ָ ָ ְ ַ ַ ָ ֵֹ ְ ָ ִֹ ֱ ִאיׁש
זצ"ל מּטּולטׁשין נחמן רּבי  ַ ַ ִ ְ ְ ִ ָ ְ ַ ִ ַ ֶּבן

על יד מהּכתב הּכרכים ׁשאר ּגם ונתקּבץ  ַ ָ ַ ְ ַ ֵ ִ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ֵ ַ ְ ִ ְ ַ ֱ ֶנאסף
ידֹו על לאֹור והּוצא הֹורוויץ. הּלוי ׁשמּואל  ָ ַ ָ ָ ְ ִ ְ ִ ֵ ַ ֵ ְ ֵ ְידי

תרצ"ג  ַ ְ ִּבׁשנת
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א
הּמעׂשּיֹותּכפי ׁשעצם ּפי על ׁשאף ז"ל, רּבנּו מּדברי המבאר ְ ִ ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

ּברב אבל חקר, לאין ּבתעלּומֹות ונעלמּו ּגבהּו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּס ּפר
הּׁשפל, העֹולם זה ּגׁשמּיּות עד מּמדרגה, למּטה ּבמדרגה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהלּבׁשתם
מׁשל (להבין ּבפׁשיטּות אפּלּו הׂשּכל מּוסר מאּתם ללמד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹיׁש

והּתם,ּומליצה) מהחכם הּמעׂשה סּפּור ּבראֹותי קצת נפלאתי , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּביון ונׁשקע נלּכד ּבחכמתֹו ׁשהחכם ּכְך ּכל הּדבר נהפְך ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאׁשר
ּתפירת מלאכת ּגם אׁשר מהחכמה, הרחֹוק הּתם ּוכנגּדֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמצּולה,
מאד ונתרֹומם נתעּלה ּכראּוי, ללמד ּביכלּתֹו היה לא ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָֹֹֹהּמנעלים
ואֹור החכמה עצם ּכל הלא ּכן, יהיה ּבאמת לּמה ּכי ׁשם. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּכמבאר
יתּברְך, ּבעצמֹו הּבֹורא ורּוח מּנׁשמת הּוא האדם, ּבקרב אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּמח
ׁשּכל מבאר, מּמילא זה ּולפי הּבריאה, מּתחּלת ּבאּפֹו נפח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשר
ולא ּולהתרֹומם, להתעּלֹות לֹו היה האֹור, זה יֹותר ּבֹו יאיר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹאׁשר
ּבזאת ּגם ּכי ראיתי ראה עֹוד והּנה מהחכמה. ּברחּוקֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹהּתם
ג') ּפרק (ּבאבֹות הּמׁשנה ּבמאמר להתּפּלא יׁש ּבעצמּה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּפליאה
מרּבין ׁשענפיו לאילן ּדֹומה הּוא למה מּמעׂשיו מרּבה ׁשחכמתֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ'ּכל
וכּו'. ּפניו' על והֹופכּתֹו ועֹוקרּתֹו ּבא והרּוח מעטין ְְְְְְְִַַַַָָָָָָָָֻוׁשרׁשיו

חכמתּומהח על ּגם סֹובבת ׁשהיא נראה ּבסתם, הּמׁשנה לׁשֹון לטת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּנזּכר החכם ׁשבח ּכל ׁשּגם לפרׁש, מכרח זה לפי ואׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה.
יראת הּמקּדים האמּתי החכם על רק ּתסֹובב לא מׁשלי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבספר
"יראת אּיֹוב) (ּבספר הּכתּוב וכלׁשֹון טֹובים ּבמעׂשים ּומרּבה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָחטאֹו
ׁשּׁשמע מֹורי מאבי ׁשמעּתי לפה מּפה וגם וכּו'. חכמה" היא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָה'
ּגדֹולי לענין ּבפרטּיּות מּזה ׁשּדּבר ז"ל, רּבנּו ּבׁשם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָמּמֹורנ"ת
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והחזיקּו ּכׁשרים היּו וגם ּבימיו, ׁשהיּו הּתֹורה ּבחכמת ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהחכמים
רּבנּו עליהם ואמר ּכְך. ּכל חכמים הּבלּתי ההמֹון ּככל הּתֹורה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבדרְך
ּכפי זּולתם. על מעׂשיהם את ויגּדילּו ירּבּו לא אם זאת ׁשּבכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹז"ל
מּלׁשֹון המבאר ּכפי חכמתם, להם ּתּזיק חכמתם למדרגת ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻהּמכרח
ּבאמת לּמה אׁשר הּנ"ל, הּפליאה זה ּכל לפי ותתחּזק הּנ"ל. ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמׁשנה
מּפלּפּולי ּומצאתי חּפׂשּתי הּזאת, הּפליאה ּבסּבת ואּולם ּכן. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיהיה
ּבמּדת ׁשּנמצא החסרֹון ּבדבר הּכּונה אין ּכי ז"ל, רּבנּו ּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָצרּופי
ּכל אּדרּבא ּכי וׁשלֹום. חס רעה עצמּה מּצד ׁשהיא ּכּנ"ל, ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָהחכמה
זה מחמת ּכי ּבּה, ׁשּנמצא הּטֹוב מרב היא החכמה מּדת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחסרֹון
ּבעצמֹו סֹוף האין הּבֹורא זריחת מאֹור הּוא והּמח ׁשהחכמה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּבעצמֹו
ּבצמצּום לא אם ּבּה, לבא הּמגּבל האדם ּביכלת אין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֻיתּברְך,
ּבלּקּוטי ז"ל רּבנּו מּדברי ּבארּתי אׁשר ּוככל ּכּנ"ל. והּיראה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאמּונה
הּים מּמימי ודגמא ּבמׁשל וכּו') ּבחצֹוצרֹות הּכתּוב (על ה' סימן ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻא'
והחּיים הרפּואה ּכל אבל מחלֹות, מהרּבה לרּפאֹות סגּלתם ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻאׁשר
ואת רגליו את ׁשֹומר ּבהם הרֹוחץ אם רק יהיה לא ּבהם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאׁשר
הּתֹועלת ּבדבר וכן מּדתֹו. מּכפי יֹותר ּבהם מּלבֹוא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפסיעֹותיו
ּבמסחרם למדינה מּמדינה ּבהם ולבֹוא לׁשּוט הּים מּמימי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּמּגיע
הּצמצּום ּכעין ׁשהיא הּספינה ּבכלי רק יהיה לא זה ׁשּגם זה, עם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹזה
ונׁשקעים נטּבעים הּצמצּום זה ׁשּזּולת הּנ"ל, הּדעת למימי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻהּמכרח
אׁשר הּנ"ל ּבתמימּותֹו הּתם מעלת ּכל וזה וׁשלֹום. חס לגמרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבהם

מּדרכיּגם לסּור רצה לא הּנ"ל, ּבּמעׂשה ּכּנזּכר להחכמה ּבבֹואֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
את החזיק אז ּגם ּכי לזה, ׁשהקּדים והּיראה והאמּונה ְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּתמימּות
ׁשל מלּכֹו אֹותֹו העלה לבד זה ּומחמת הּתמימּות. ּבמדרגת ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָעצמֹו
מּצרּופי ּבזה (ּכּמּובן הּׂשרים ּכל על והּממׁשלה הּמׂשרה ּברב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעֹולם

הּזאת). הּמעׂשה אחר הּמּובאֹות הּׂשיחֹות עם הּקדֹוׁשים ְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָֹּדבריו
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ב
מאדמֹוהרנ"ת אז ונהנה ּבּמים, מּטבילתֹו אחת ּפעם יצא ז"ל ֲ ַ ַ ְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ

נמׁשכים ׁשהּמים ׁשּמחמת לאבי אז ואמר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהּמים.
ז"ל) האר"י ּבכתבי מּזה (ּכּמּובא ּברּוחנּיּות ערְך לאין עליֹון ,מּמקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּפי על ואף להאדם. וענג טֹובה מהם יּגיע ּבגׁשמּיּות ּגם ּכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹעל
ּגם ּומבאר נֹודע מהרּוחנּיּות, הּגׁשמּיּות מהמׁשכת הּזאת ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשההֹודעה
ׁשּיצא ּדּבּור ּכל ׁשלהבת להבת ּברב אבל אמת, מּספרי זה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלי
הּוא ּכי ראיתי וראה ההֹודעה. זאת אצלי נתחּדׁשה הּקדֹוׁש, ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹמּפיו
ּכפי הּתֹורה קּיּום ׁשּכל ּפי על אף ּכי ּדברים. ּבכּמה ּומכרחת ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֻנחּוצה
יתּברְך הּבֹורא ּדעת חּיּוב ּכפי ׁשּבּה הרּוחנּיים ּבּטעמים ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאמּונה
הרּוחנים הּטעמים מאּלה אבל לקּמן), מּזה נכּתב (ּכאׁשר סֹוף ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלאין
ׁשאבאר ּוכפי ּבגׁשמּיּות, טעמים ּגם הּמצֹות ּברב נמׁשכים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּבעצמם,
ׁשּנמצא הּמנֹורה ּבׁשמן ׁשּנזּכר זְך מּלת לדגמא אני ּתֹופס ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלקּמן.
ׁשּלא הּוא אחד, טעם הּדבר. ּבהכרח טעמים ׁשני ּבפׁשיטּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּגם
הּפסלת ּבסּבת הארּכים) טבת ּבלילי (ואפּלּו אחד נר אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻיכּבה
יגרמּו ׁשּלא הּׁשני, טעם מזּכְך. הּבלּתי ּבהּׁשמן הּנמצאים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻוהּׁשמרים
ותקרת לכתלי וׁשלֹום חס וׁשחרּות עּׁשּון ׁשּום הּנרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָׁשבעת
להּבקיאים (ּכּידּוע הּזּכּוְך ּבתכלית הּׁשמן מזּכְך יהא לא אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻההיכל,

להֹוד ּכדי לדגמא זאת ותפסּתי הּזאת). אֹורחאּבמלאכה אּגב יע ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹֹֻ
הּנר ּבהדלקת להּזהר מכרחים הם מאד מאד ּכי ׁשלֹומנּו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹֻלאנׁשי
יביאּו ׁשּלא צּדיקים), ּבכּמה ּכן (וכּנהּוג ז"ל רּבנּו צּיּון ׁשּבבית ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתמיד
הּתקרה את ויׁשחיר יעּׁשן אׁשר והּׁשמרים הּפסלת מּׁשמן זה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל
הּלילה, ּבתחּלת נזּדּמן ּפעמים וכּמה הּקדֹוׁש. ציּונֹו מּבית ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהּכתלים
הּנפלא אֹורֹו ּכלל יאיר ולא לגמרי, ׁשּנכּבה הּלילה ּבאמצע ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
ּבזה ּכמבאר ּובנפׁש, ּבגּוף יׂשראל ּבני לכל ּבסגּלתֹו ּכְך ּכל ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻוהּמכרח
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ז"ל. מּמֹורנ"ת ׁשּׁשמע ּומֹורי מאבי ׁשּׁשמעּתי ּפה ּבעל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמהּדברים
הּנ"ל, והּנֹורא הּקדֹוׁש הּנר ּתמידּות ּדלתי על אבי ׁשקידת ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹּוברב
ׁשּלא הּכלי ואֹודֹות לעׂשֹותּה, איְך הּפתילה ּבדבר ּגם ודרׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹחקר
רחּבּה ּבמעּוט (ּכי זה לכל ּובחן ׁשּנּסה מּכפי יֹותר רחבה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּתהיה
וגם ּבזה). להּבקי ּכּנֹודע מהּפתילה חדׁשה נקּדה ׁשעה ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻנּתֹוסף

מּדאי. יֹותר קצרה הּכלי ּתהיה ְְְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלא

ג
יתארכּוּולדעּתי ּכּמה יֹודע מי ּכי זה, ּכל להֹודיע ּגדֹול הכרח יׁש ְ ַ ְ ִ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מּפיו ׁשּיצא ּפי על ואף הּגלּות, ימי וׁשלֹום חס ְְְִִִֵֶַַַַָָָָעֹוד
זׁשרגאן) (ּבלׁשֹון מדּברת[הּקדֹוׁש ׁשֹוין]אידיׁש וועט פייערל מיין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֻ

קּומען וועט מׁשיח ּביז ּביאת[טלּואין עד ּתּוקד ׁשּלי האׁש ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
לזה]הּמׁשיח להמציא ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד לכל זאת ּבכל מכרח , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

טלּואין ּפרּוׁש עצם ּכפי ּכי חּייו. ימי ּבכל ּדלתּתא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאתערּותא
נׁשאר לא אם ּגם ּכי ׁשֹונים, ּבפרּוׁשים לצּדד ּבזה יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּבלׁשֹוננּו,
זאת נקרא ּומעטֹות קטּנֹות ניצֹוצֹות רק והּמֹוקדה, ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֻמהּתבערה

טלּואין. ּבׁשם ְְְִִֵֵּבלׁשֹוננּו

ד
זכרּובדבר מֹוהרנ"ת מּדברי מבאר הּׁשנה, ראׁש ּבימי אספתנּו ִ ְ ַ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

מּפי ׁשּׁשמע ּומֹורי מאבי (ׁשּׁשמעּתי לברכה וקדֹוׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָצּדיק
הּקדֹוׁש) מּפיו ׁשּׁשמע מּטּולטׁשין יצחק ר' ׁשּלבבֹוּבנֹו ּפי על ׁשאף ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּביאת עד הּזאת האספה ׁשּתתקּים ּומבטח ּבבּטחֹון חזקה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה
מהּכתּוב הּמדרׁש ּכדּיּוק רק נאמר לא זה ּגם אבל צדק, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּגֹואל

זאת"וצ ּבכל ּכי ּכלל), מתירא ׁשאין ּכארי (ולא יבטח" ּככפיר ּדיק ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
רצֹוני ואין ּומחלטת. ּברּורה ידיעה ּבזה לברר ּביכלּתֹו היתה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻלא



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וסּפּורים רסא ִ ִ ְ ִׂשיחֹות

ׁשּיצא ז"ל, רּבנּו ּבׁשם אחת ּפעם סּפר וכן ׁשּכתב ּבזה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָלהאריְך
ניט ׁשֹוין וועט מיר ּבייא וויא טיׁש אזייא הּלׁשֹון, ּבזה הּקדֹוׁש ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָמּפיו

קּומען וועט מׁשיח ּביז יהיה[זיין לא ּכבר אצלי ּכמֹו ׁשלחן ּכזה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
הּמׁשיח ּביאת הּמאמר]עד זה מּקּיּום ז"ל מֹוהרנ"ת ּדּבר וכאׁשר , ְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָ

וויא טיׁש אזייא ואמר מעצמֹו ּבזה הֹוסיף והלאה. הסּתּלקּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּיֹום
קּומען וועט מׁשיח ּביז זיין ניׁשט אֹויְך ׁשֹוין וועט מיר, ּכזה[ּביא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָ

הּמׁשיח ּביאת עד יהיה לא ּגם ּכבר אצלי ּכמֹו זאת]ׁשלחן (וגם . ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻ
ּבזה הּמּובן ּכפי אּתמר, מּכללא אּתמר ּבפרּוׁש לא אם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹההֹוספה
זה ּגם והׂשּכיל הבין כן ּפי על ואף ּפה). ּבעל ז"ל רּבנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַמּדברי
עד הׁשארתֹו מּפלטת נמצא יהיה זאת ׁשּבכל הּקדֹוׁשים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּדבריו
עטליכע ׁשאׁשקען זיְך וועלין ּדא הּלׁשֹון, ּבזה ואמר הּגֹואל. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּביאת

מענטׁשין עטליכע ׁשאׁשקען זיְך וועלין ּדא אין ּפה[מענטׁשין, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָֹ
אנׁשים ּכּמה יתלחׁשּו ּופה אנׁשים ּכּמה הּכתּוב]יתלחׁשּו וכלׁשֹון . ְְְְֲֲֲֲִִִִִַַַַַָָָָָֹ

ּבפּומּה מרּגלא וכן וכּו'. רעהּו" אל איׁש ה' יראי נדּברּו "אז ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבמלאכי
קץ עד ּבאתי וכּו' "הקיצֹותי" להּכתּוב ּבּמדרׁש ז"ל חכמינּו ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּדרׁשת

עּמְך. ועֹודי הּדֹורֹות ְִִַָָּכל

ׁשּנזּכרוכן הּנסח ּכעין ז"ל, רּבנּו על ׁשּס ֹובב אחת ּפעם אמר ְ ֵ ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹ
נרֹו יכּבה ׁשּלא לֹו נׁשּבעּת קדׁשָך ּבׁשם "ּכי ההפטרה. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבברּכת
ּבזה ׁשּיקּים ּומיחל מקּוה ׁשהּוא אחת ּפעם אמר ּגם ועד". ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻלעֹולם
נכֹון עד ואֹור הֹולְך נגּה, ּכאֹור צּדיקים "וארח הּכתּוב מאמר ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָֹֹהּנר,
הּנמצאים רּבים מים הּׁשטף מהפלגת אחת ּפעם ּדּבר וכן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָהּיֹום".
אמּונֹות ּומבּוכֹות, ׁשאלֹות רעֹות, ּומּדֹות רעֹות, ּתאֹות העֹולם, ְְְֱֲִֵֶַָָָָּבזה
וּיׁשב ּפרׁשת ּברׁש"י ּכּמּובא יקּים זאת ׁשּבכל ואמר וכּדֹומה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻּכזּבּיֹות
את וׂשֹורף ׁשּמכּלה מּיֹוסף יֹוצא אחד ניצֹוץ וכּו' הּפחמי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבמׁשל
ּבֹו (ׁשּנמׁשלים האגֹוז ּכמׁשל הּנ"ל מאמריו מּכתלי והּנראה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּכל.
אגֹוז ּגּנת "אל הּכתּוב: ּבענין הּקדֹוׁש ּבּזהר ּכּמּובא יׂשראל ְְְְֱִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹנפׁשֹות
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ּבניירדּתי") למאכל ויפה יקר ּפרי ּבתֹוכֹו נמצא הּבּׁשּול ׁשּבגמר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּוכעין הפסק, ּבלי ליֹום מּיֹום וגדלה צמחה הּפרי זאת אׁשר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאדם,
ּבׁשם מֹוהרנ"ת ּבדברי (ּכּמּובא לדֹור מּדֹור האמת צמיחת נמצא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה
קרן "מצמיח יֹום: ּבכל מברכים אנחנּו זה וׁשעל ז"ל) ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהאר"י
אֹותּה המסּבבֹות הּקלּפֹות ּגם זה ׁשּכנגד ּפי על ואף ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָיׁשּועה".
ועת עת ּבכל אדם ּבני מעיני להסּתירּה ליֹום מּיֹום ּוגדלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָצֹומחים
רק ונרּגׁש נראה לא וחּוׁשיהם אדם ּבני לעיני ּכי ויֹותר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹיֹותר
ּכלל, נראה ׁשּלא ּבתֹוכּה ּוצפּונה ּגנּוזה והּפרי ׁשּבחּוץ, ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּקלּפה
אבל לגנז. טֹוב ּכי טֹוב", ּכי האֹור את אלקים "וּירא נאמר: ְְְֱֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹועליו
הּטמאה רּוח ויעביר יׁשּבר אׁשר יׁשי" מּגזע חטר "יצא סֹוף ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻסֹוף
נמצא הּגּדּול ימי ּבכל ּכי ּבעין עין יראּו הּפרי ּובהתּגּלּות הארץ, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָמן

להּצילּה אֹותּה, הּמסּתירֹות ּבהּקלּפֹות ּגם עלהכרח ּדיקא ּולׁשמרּה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
רׁשע "צֹופה הּכתּוב ּבענין הּקדֹוׁשים ּבדבריו הּמּובא (וכענין זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָידי
עּמדי אלקים יהיה ואם לבאר, הרּבה זה ּבכל ויׁש וכּו'). ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלּצּדיק"
ּבהּמעׂשה מצאתי אׁשר ּבהרמזים לקּמן עּין ּגם אחר. ּבמקֹום ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאבאר
הרע ּכח רדיפֹות הן ׁשהן ז"ל, רּבנּו סּפר אׁשר ועּכביׁש, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּזבּוב
(מּמין ׂשממית ּבׁשם הּנקרא ׁשמם יּמח ועמלק עׂשו מּקלּפת ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהּנגּדי

מׁשלי ּבספר רׁש"י ּבפרּוׁש ּכּמּובא ּכּנֹודע) כח)עּכביׁש ּבדבר(ל, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
עליו ׁשּנאמר והּוא עׂשו. ׁשּזה ּתתּפׂש" ּבידים "ׁשממית ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּכתּוב
הּׁשקצים מּכל המבּזה הּוא ּכי מאד", אּתה "ּבזּוי ּבעֹובדיה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻהּכתּוב
ּתֹולעים הלכֹות הלכֹות ּבלּקּוטי (ּכּמּובא עׂשו מּקלּפת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּנמׁשכים
יתּברְך, העליֹון מלְך ּבהיכל ּתּתפׂש וכאׁשר הּכּונֹות). ספר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשם
ּכּמּובן ה', ׁשם ּבֹו (ׁשּכתּוב הּדף על ורגלֹו ע'ק'ב'ֹו' עם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָויּגיע
ׁשּיהיה עד מּטה מּטה לירד ּתתחיל הּמעׂשה) ׁשאחר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמהּׂשיחֹות
רׁש"י ּבפרּוׁש ּומּובא ז"ל חכמינּו מּלׁשֹון וכמבאר לגמרי, זכרֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹנמחה
ׁשּלא עׂשו", ּב'ע'ק'ב' אֹוחזת "וידֹו הּכתּוב אֹודֹות על ּתֹולדֹות ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפרׁשת
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וכלׁשֹון הימּנּו. ונֹוטלּה זה ׁשּבא עד מלכּותֹו לגמר זה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיסּפיק
וכּו'. ּכּנׁשר" ּתגּביּה "אם ּבעֹובדיהּו ׁשם ְְְְִִֶֶַַַַַָָָהּכתּוב

הּנבֹוכיםּופעם ּכנגד הּקדֹוׁשים ּבדבריו ז"ל מֹוהרנ"ת עמד אחת ַ ַ ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָ
ׁשּיגמרּו הׁשּתּדלּותם ּברב התּפארּו אׁשר ּבאּומין, ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשהיּו

העּמים) מן והּבדלֹו יׂשראל ׁשם (להׁשּכיח עמדּוּכרצֹונם וכאׁשר , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבּמדינֹות ּבימיו ּגם הרּבה ּבזה ּגמרּו ּׁשּכבר מּמה ּבראיֹותיהם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכנגּדֹו
ּתגמרּו ׁשאם לדעּתי ּברּור זאת ואמר: ענה ּכּנֹודע, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹהרחֹוקֹות

העֹולם יחזר נבראּכרצֹונכם הּתהּפּוכֹות לאּלה לא ּכי ובהּו, לתהּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
ּופלּפּולי מּצרּופי המבאר ּכפי קצת להאריְך ּבזה ויׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהעֹולם.
יתּברְך סֹוף האין אׁשר אֹודֹות על ּובּפה ּבכתב הּקדֹוׁשים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדבריו
מּדֹותיו ּבין הׁשּתּנּות ּכביכֹול המציא ּבעצמֹו הּפׁשּוט ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבאחדּותֹו
חּיים, אלהים ּדברי ואּלּו אּלּו אׁשר לחסד, וזה לדין זה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהעליֹונֹות,
נתנּס ה ּבזה ואׁשר ּגבֹוּה. מעל ּגבֹוּה הּׁשליׁשי ּבּכתּוב ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָואחדּותם
ׁשמע ּבתחּלה אׁשר העקדה, ּבעת הּׁשלֹום עליו אבינּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָאברהם
ּכְך ואחר זרע", לָך יּקרא ביצחק "ּכי ּומאמרֹו, יתּברְך הּׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָחסדי
ּברצֹונֹו הכריע לא לעֹולה, אֹותֹו להעלֹות הּדין מּמּדת ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹּבׁשמעֹו
אבל וכּו', ביצחק" "ּכי הראׁשֹון הּדּבּור על לסמְך ּבנֹו וחּבת ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָֹהּגּופני
ׁשהּׁשם עד יתּברְך, להּׁשם הּבּטּול ּבתכלית ּורצֹונֹו עצמֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָּבּטל
"אל לֹו ואמר הרחמים למּדת הּדין מּדת הכריע ּבעצמֹו ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַַַָָָיתּברְך
ּדין ּבגזר נעׂשה אׁשר ּכל את ידע מרּדכי וכן וכּו'. ידָך" ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלח
ז"ל. חכמינּו מּדברי ּכמבאר למעלה ּגם ׁשּנגזר וכּו' ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלהׁשמיד
מחּיבים היינּו זה ּכנגד הלא ּכי ּכלל, להתירא לֹו היה לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֻולכאֹורה
ּומאמרֹו: יתּברְך הּׁשם רחמי מּמּדת ירמיה הּנביא ּבדברי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָלהאמין
להאמין הּגלּות ּבזה (ּכחּיּובנּו אתכם" אפקד ׁשנה ׁשבעים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ"לקץ
ואּולם אליו), מחּכים ׁשאנּו הּגֹואל ּביאת על הּנביאים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבדברי
זעקה לזעק הרּבה אׁשר עד ונפחד נתירא הּנ"ל ההכרעה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּברֹוממּות



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וסּפּורים 264 ִ ִ ְ ִׂשיחֹות

"לקץ הּנ"ל הּכתּוב מאמר הּפעל אל ׁשּיצא עד ּומרה, ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּגדֹולה
ׁשּיתעֹורר יתּברְך הּׁשם ידע מּתחּלה ּגם (ּכי וכּו'. ׁשנה" ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשבעים
ּכח ּתבּטל לא יתּברְך הּׁשם וידיעת ּגזרֹותיו, ויבּטל מרּדכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹֹהּצּדיק
למעלה הּזאת הּמלחמה וכל אחר). ּבמקֹום מּזה ּכמבאר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּבחירה,
רּבנּו מּדברי המבאר ענין הּוא ּבבל ּגלּות ּבסֹוף ׁשהתּגּברה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּולמּטה
לפתח סמּוְך ׁשּכׁשהאדם רֹובץ". חּטאת "לּפתח הּכתּוב: ּבדבר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָז"ל
זה הּנאבקים ּכמׁשל הּמסית, ּכח יֹותר עליו מתּגּבר הּקדּׁשה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻוׁשער

ׁש הּקדֹוׁשֹות ּבׂשיחֹותיו (ׁשּמּובא זה. מעׂשּיֹות)עם הּסּפּורי אחר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבעצם מרחֹוק והֹודיענּו הּכלל, על ז"ל מֹוהרנ"ת למד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹּומהּפרט
ּבפתח מׁשיחא, ּבעּקבֹות ּכעת ׁשּנמצא ּולמּטה למעלה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמלחמה
ההסתֹות ּבהתּגּברּות ּכי אליה, מחּכים ׁשאנּו נצחּיית ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּגאּלה
ּכי יתּברְך, מהּׁשם ׁשּיסּורּו יׂשראל לנפׁשֹות למּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוהּפּתּויים
יתּברְך הּׁשם לפני ּבקטרּוגים למעלה הּדין מּדת הסתֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָהתּגּברּות
היה העֹולם וכל וׁשלֹום, חס להׁשמידם יׂשראל מּנפׁשֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּיסיר
הֹוצאתי אׁשר ּבהרמזים לקּמן (ועּין זה. ידי על ובהּו לתהּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹחֹוזר
ּדברי מּצרּופי מבאר וכן הּנ"ל), הּזבּוב ּבמעׂשה רּבנּו ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָֹמּצרּופי
סּפּורי (ׁשּבספר ּתפּלה מהּבעל הּמעׂשה ּבפרּוׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָמֹוהרנ"ת
להּׁשם הּנמצא הּדין מּדת (ׁשהוא הּגבּורה מּדת אׁשר ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמעׂשּיֹות),
להחריב יֹותר עת ּבכל ּתתקרב ּוקללֹות) ּבתֹוכחה ותֹורתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָיתּברְך
הּׁשם רצֹון (ועּקר ממֹון, ּתאות מּדת ּבׁשם הּנקרא העֹולם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאת
יתּברְך אליו והּבּטּול הכנעה הוא הּנ"ל ּגבּורתֹו ּבמּדת ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָיתּברְך
הּכתּוב לׁשֹון ׁשהּוא הּנ"ל. הּמעׂשה ּבסּפּור ז"ל רּבנּו ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָּכלׁשֹון
הּתפּלה מּדת קֹומת אם וגם לבבם") יּכנע אז "אֹו ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָּבתֹוכחה:
מעבירין הּצדקה ׁשהיא הממּנה ּומּדת ּתפּלה) ּבעל ּבׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ(ׁשּנקרא
והּגּבֹור הּדין למּדת ּופּיּוסם העברתם עּקר יהיה לא הּגזרה, רע ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹאת
הּוא לגמרי הּגזרה ּבּטּול אבל קצּוב, לזמן ועּכּוב ּבדחּיה רק ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּנ"ל.
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ׁשּיזּכּו הּנ"ל) והּבּטּול ההכנעה ׁשלמּות (ׁשהוא לבד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבתׁשּובה
מליצת זה לפי ונפלא ּנכֹון ּומה ּגאּלתם. ּבעת יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻנפׁשֹות
(אׁשר וכּו' אלּיה" את לכם ׁשֹולח אנכי "הּנה ּבהּכתּוב מלאכי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנביא
אבא "ּפן ואֹומר מסּים ּבּס ֹוף ּכְך ואחר מּזה) יֹותר נחמה לנּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאין
הּפעל אל יצא לא וׁשלֹום חס אם (ּכי חרם" הארץ את ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהּכיתי

ההפְךה ּתכלית הּפעל אל וׁשלֹום חס יצא הרחמים. מּדת כרעת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּבעיר האחד זכּיֹות ּגדלּו מה זה ּבכל ּתבין למרחֹוק וגם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכּנ"ל)
ולצניהם הּנבֹוכים מּמבּוכֹות הּיֹום ּגם הּמתרחקים ּבמׁשּפחה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּוׁשנים

אבֹותינּו. ּבעּקבֹות ְְְְֲִִֵוהֹולכים

ו
מאֹותוהּנה עׂשר לׁשמֹונה סמּוְך זה ז"ל חכמינּו הֹודעת ּבענין ְ ִ ֵ ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

הּנביאים) ּדֹורֹות עד איׁש מּפי איׁש (ּבקּבלתם ְְִִִִִִַַַָָָָָׁשנה
ּבׁשם) קראּוה אׁשר (וחכמתם וכּו' יסּגי חצּפא מׁשיחא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻׁשּבעּקבֹות
ז"ל, רּבנּו הֹודיענּו ּכבר יּמאסּו, חטא יראי ּתסרח סֹופרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָחכמת
אמּונה וחסרֹון האּפיקֹורסּות התּגּברּות על רק ּכּונתם היתה ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ׁשּבעֹולם הּטמאֹות ּכל אבֹות אבי עּקר זה רק ּכי הּדֹורֹות, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבאּלה
ּגזלה ּגנבה לחברֹו, אדם ׁשּבין העברֹות אפּלּו ּכי ּבּה. ּכּלא ּבּה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹּדדא
האנֹוׁשי ּדעת ּפי על רק האדם מהם נׁשמר לא אם ְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹרציחה
נמצא לא האנֹוׁשי ּדעת ּכי ּכלל. מּמׁש ׁשּום ּבזה אין לזה, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמסּכמת
עד ּוראיֹות סברֹות להאדם מּגיעים ולפעמים אחד, ּבמׁשקל ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָָּתמיד
הּדֹורֹות, ּבאּלה הרֹואֹות עינינּו וכאׁשר אחר. ּבאפן ּדעּתֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּתחּיב
לגזל ּגדֹול ׁשחּיּוב ההפְך, ּבתכלית מהּפכים האנֹוׁשי ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּבּדעת
נדמה ּפעמים (וכּמה הּכיסים ּכל להׁשוֹות ממֹונם, את ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמהעׁשירים
אחרים ממֹון הּוא ממֹונֹו ּכל והאמת עׁשיר, ׁשהּוא אחד על ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלהם
ׁשּגֹוזלים לבד ּובגזלתם, העֹולם, ּכמנהג ּומּתן למּׂשא מהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלוה
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והֹורגים רֹוצחים ּפעמים וכּמה אֹותֹו. להֹורגים נחׁשבים הם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָמאּתֹו,
הּנ"ל ז"ל רּבנּו לדברי ונחזר ּכּנֹודע) מּמׁש ּבּידים העׁשירים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹאת
מׁשיחא ּבעּקבֹות הּנ"ל ּבדבריהם ז"ל חכמינּו מּטרת היתה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּזאת
חּטאת לּפתח הּנ"ל הּכתּוב לראית ּומצרף מחּבר זה ּכל ּכי ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻוכּו'.
אבינּו על להּׁשען לנּו מי על ז"ל חכמינּו ּדברי וסּיּום ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָוכּו'.
ז"ל רּבנּו ּבדברי ּכּמּובא העלּיה ּתכלית ירידה ּכענין הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשּבּׁשמים,

הּזידֹונים הּמים אּלה ּכל ּגם ּכי אחר. הּימים,ּבמקֹום ּבאּלה אׁשר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּברּבם עּתה ּגם הּמׁשרׁשת האמּונה נקּדת לגמרי לכּבֹות יּוכלּו ְְְְְְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻֻלא
ואּדרּבא ח'), ּבאֹות לקּמן מּזה נדּבר (ּכאׁשר יׂשראל מּנפׁשֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּככּלם
רֹוממּות ּכפלים ּכפלי ועצּום ּגדֹול הּזידֹונים, הּמים אּלה ּכל ידי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעל
מּפי אז יצא וכאׁשר ּככּלם. ּברּבם ׁשּנמצא טֹובה וׂשערה נקּדה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻֻּכל
ּפׁשּוט ּכׁשר איׁש ׁשּיהיה ׁשּמי זמן יהיה עֹוד הּלׁשֹון, ּבזה ז"ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָרּבנּו

עסין צּום וואׁשען זיְך וועט ער האכל[אז קדם ידיו יהיה]ׁשּיטֹול ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּגזמא ּבלׁשֹון ולא לׁשֹונֹו. ּכאן עד טֹוב ׁשם הּבעל ּכמֹו ּגדֹול ְְְְְִִֵַַַַָָָֹֻחּדּוׁש
הּנקּדֹות אּלה ּבזכּות ורק ּכן הּוא ּבאמת ּכי זאת, אמר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻוהפלגה

ּכל. לעיני האמת לגּלֹות ּדוד, ּבן יצמח ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹטֹובֹות

ז
ׁשלׁשועֹוד ּתחּלה להּציע והנני האמּונה. ּבדבר מּלין לאלֹוק ְ ְְְְְֱֱִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

ַָהּצעֹות:

ההכרחהּצעה חּוץ ּגם ּכי האמּונה, ּבהכרח הוא ראׁשֹונה ַ ָ ָ ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּנתנּס ה ּבהּנסיֹונֹות ידּה על לעמד ּכדי לעיל, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהזּכרּתי
ּבזאת ּכי עד. לחּיי ּגדֹול הכרח ּבּה נמצא עֹוד העֹולם, ּבזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהאדם

יתּברְך) ּכבֹודֹו (ּבכּס א ּבמקֹורּה הּנׁשמה ּתתקּׁשר נחצבהלבד אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּצּדיקים זכּו הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות אׁשר לה', הּׁשער זה ּכי ֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָמּׁשם.
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זה עבּור מצא ז"ל ּומֹוהרנ"ת האמּונה. ידי על הּנבּואה ְְְְֱֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָָלהׁשּפעת
מ'ראֹות ו'אראה ה'ּׁשמים "נ'פּתחּו הּכתּוב ּתבֹות ּבראׁשי נפלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָרמז

אמּונ"ה[א'לקים" .]אֹותּיֹות ֱֱִִָֹ

ּבלבהּצעה ׁשהאמּונה ז"ל, רּבנּו ּדברי ּבצרּופי המבאר הּוא ׁשנּיה ַ ָ ָ ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
הּנֹולד ּכי הּמעׂשים. ּומּצד ההֹולדה מּצד הוא ֲִִִִִַַַַַַָָָָָָהאדם
מּזה אכּתב אׁשר (ּוככל קלקל לא מעׂשיו את וגם ּכראּוי, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּבקדּׁשה

ׁשם) עּין י' ּבאֹות ּובעלקּמן ּבה' ׁשלמה ּבאמּונה לבבֹו נאמן בדיו, ְְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּומבּוכֹות, ּכפירֹות מיני ּכל לפניו מדּברים אם ׁשּגם עד ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהאמּתּיים,
הּס ריס לפני ׁשּמדּברים ּכמֹו מּמׁש ּבלבבֹו ּכלל נכנסים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאינם

מׁשּגל. ְֲִִַַָמּתאות

ח
ׁשהּׁשניהּצעה ז"ל רּבנּו ּדברי מּצרּופי ּׁשּנראה מה הוא ׁשליׁשית ַ ָ ָ ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

ועֹומדים נחׁשבים והּבחירה, ּבהידיעה הּנמצאים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָהפכים
ׁשּגם ּפי על אף ּכי והּבחירה. הּנׁשמה ּבדברי ּגם הפכים הּׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאּלה
לסּלק לנּו יׁש העֹולם ּבזה אבל ויּציב, אמת והידיעה הּנׁשמה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָצד
לנּו ואין והידיעה, הּנׁשמה ּבדבר ּכלל מּלבֹוא ּולבבנּו ּדעּתנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאת
ּבכל יכלת נמצא האמּתי ּבאמת ּכי הּבחירה. צד רק לּבנּו אל ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלׂשּום
עד מרע ולסּור ּבּטֹוב ולבחר האמּתּיים, ּבהּצּדיקים להתקּנא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹאדם
ענׁש מּגיע זה ּומחמת העליֹונה, מדרגה לתכלית ּכן ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּיזּכה
ּבאּור ספרי ׁשּבהקּדמת עׂשר הּׁשנים ּבכלל הבאתי ּוכבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלחֹוטאים.
הרּבה ׁשּנמצאים ז"ל ּומֹוהרנ"ת רּבנּו מּדברי ׁשּמבאר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהלּקּוטים.
אחד, ּבנֹוׂשא הפכים ּכׁשני האנּוׁשה לדעּתנּו הּנראים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּדברים
יחׁשבּו. הפכים לבלּתי יתּברְך הּבֹורא ודעת חכמת ּגבּול ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולהעּדר
מֹוהרנ"ת אמר אחת ּפעם ּכי הּנ"ל. האמּונה ּבדבר נבֹוא זה ְֱֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָּומּכל
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ׁשֹומע איני ואם מּיׂשראל, אדם ּבכל מאמין אני הּלׁשֹון, ּבזה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָז"ל
ׁשֹומע אני אם אפּלּו רק מאמין, אני ּבוּדאי רעים ּדברים ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵַַַַַָָמּפיו
ּבלבבֹו נמצאים ׁשּלא מאמין אני מּפיו, יֹוצאים רעים ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַָָָָָֹּבאזני
ׂשיחֹות עֹוד לזה ויׁש לׁשֹונֹו. ּכאן עד מּפיו. יֹוצאים הם אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּככל
האמּונה נקּדת הׁשרׁשת לּולא ּכי מּדבריו, הֹוצאתי אׁשר ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻנחּוצֹות
רדיפתם ּבנסיֹונֹות ּככּלם רּבם עֹומדים היּו לא יׂשראל, נפׁשֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻֻּבלב
לגֹוי. היּו מאז ׁשּנתנּסּו מּמׁש, נפׁשם יציאת ּובנסיֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמהאּמֹות
האמת אבל זה. על ּפרּוׁשים מּלבבם הּבֹודים ּכל ּבפי וכזב ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָוׁשקר
ׁשּכן וכל ׁשּכן ּומּכל נפלא ּבהעלם הּוא ההׁשרׁשה ּכל ׁשּגם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהוא

וה ההעלם יֹותר ּגברּו אׁשר הּדֹורֹות ׁשהםּבאּלה עד הסּתרה. ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבהם. ּׁשּנמצא מה ּכלל יֹודעים ואינם מבינים אינם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעצמם
הם ׁשהרׁשעים מעׂשּיֹות, הּסּפּורי ׁשאחר ז"ל רּבנּו מּׂשיחֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹוכמבאר
ּבדברי מּזה ּכמבאר יׂשראל רׁשעי על (וכּונתֹו חרטֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמלאי

אחר) ּבמקֹום ּכלמֹוהרנ"ת ּגם ּכי מּזה יֹודעים אינם ּבעצמם וׁשהם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
וׁשּנסּתר ּבהם ׁשּנׁשרׁש החרטה מחמת הּוא ּברׁשעתם, יתּגּברּו ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאׁשר
ׁשּכׁשאחד זה, ּכנגד זה והּנלחמים הּנאבקים וכמׁשל ּבקרּבם. ְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָונעלם
ׁשּמתחיל רֹואה ּכׁשהרע מּמׁש כן ּכמֹו יֹותר, מתּגּבר ׁשחברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָרֹואה
זה לפי וגם ׁשם. עּין יֹותר, מתּגּבר הּוא אזי להתעֹורר טֹוב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאיזה
לאמּונה יזּכּו מהיכן ּותמיהתם הּנבֹוכים לׁשאלת ּכלל מקֹום ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאין
על ּגם להם ׁשּנדמה עד ּכְך ּכל ׁשּנבֹוכּו מהם ויׁש ירצּו. אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאפּלּו
האמת ּכי והּמתעים הּמטעים ּבדבריהם להאריְך ואין וכּו'. ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻזּולתם
חּוט יעקב, ּבזרע הּנמצאֹות הּנׁשמֹות ׁשּכל ההפְך, ּבתכלית ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּוא
מּׁשלׁשת ונמׁשכים יֹוצאים מהם, ׁשּיצא ויצחק ּבאברהם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהמׁשּלׁש
י'צחק ('אברהם י' א' י' יׂשראל. ׁשמע ּבהּכתּוב הּנמצאֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשמֹות
יתּברְך ּכבֹודֹו ׁשּבכּסא רגלים הּׁשלׁשה ּבסֹוד העֹומדים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹי'עקב)
אפן ׁשּום אין זה ׁשּמחמת ז"ל), רּבנּו ּדברי מּצרּופי זה ּכל ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ(ּכמבאר
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ּובזאת האמּתית, מהאמּונה נקּדה איזה ּבהם נמצא יהיה ׁשּלא ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֻּכלל
ׁשּתתּגּלה ּבאפן האמּונה, להׁשלמת לבֹוא ּביכלּתם יׁש ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּנקּדה
אּגב ּכי לקּמן. מּזה לכּתב והנני קצת. ּבזה להאריְך ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבלבבם.
הּס גנֹון המעּין לפני ּולהּציע הענין, את להפסיק אמרּתי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאֹורחא
ּבהרׁשעים הּנמצאֹות החרטֹות אֹודֹות א' ּבלּקּוטי הּנמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשני
רע"ד סימן א' ּבלּקּוטי ּכי ּכּנ"ל), וכּו' מתּגּברים ׁשהם ּבעצמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ(ׁשּזה

ההתּגּברּות ּבדבר יֹותר ּברׁשעתם,מאריְך מתּגּברים ׁשהרׁשעים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
עצמן את לעקר ּכדי ימיהם, ּכל ויגעים ׁשעֹובדים מהם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָוׁשּיׁש
קדּׁשת ׁשל הּקדֹוׁשה הּנקּדה ּכי לגמרי, ּומּתֹורתֹו יתּברְך ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻמהּׁשם
ּבהם ּומביאּה אֹותם מּבלּבלת היא ּבתֹוכם עדין ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
ּתענּוג להם אין זה ּומחמת הּדין. מאימת ויראה ּתׁשּובה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרהּורי
ׁשּיּגיעּו ויגעים מתאּוים הם ּכן וׁשעל ׁשּלהם. והּתאֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהעברֹות
צד עֹוד להם יהיה ׁשּלא ּבאפן וׁשלֹום, חס ּבדעּתם ּגמּורה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלכפירה
מאד מאד ּגדֹולה יגיעה לזה צריכים אבל האמת. אל לנטֹות ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹספק
מּנחת אינּה ׁשּבהם הּיהדּות ּכי לצלן) (רחמנא ׁשנים וכּמה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּכּמה
מהם ׁשּיׁש ׁשם, מבאר ּגם ּתמיד. אֹותם ּומבלּבלת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹותם
חס ּגמּורה לכפירה ּדהינּו ּׁשהתאּוּו, למה ּובאים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּכׁשּמּגיעים
ויֹוצאים מתים ּומּיד ּתכף אזי האמת, אל נטּיה ׁשּום ּבלי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוׁשלֹום
יׂשראל נׁשמת עצם ׁשּכל מחמת ׁשּזה לבאר (ויׁש העֹולם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
מּזה אכּתב ּכאׁשר האמּונה ׁשּבעצם האבֹות מּנׁשמת ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹנמׁשכת
הּנׁשמה. ּגם מּמילא מאּתֹו נעקר מהאדם האמּונה ּובעקירת ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָלקּמן).
נקראים מּמׁש, זרה לעבֹודה נֹופלים אם אפּלּו יׂשראל נפׁשֹות ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָּכי
הּוא, יׂשראל ׁשחטא ּפי על (אף יׂשראל ּפֹוׁשעי ּבׁשם ּפנים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעל

ז"ל). חכמינּו מּדברי ְֲִִֵֵַַָָּכּנֹודע
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ט
יׂשראל,ועּתה נפׁשֹות ּברֹוממּות ּכתבנּו אׁשר ראׁשֹון לענין נחזר ְ ַ ָ ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹ

הרביעי מהּכלל הּיֹוצא המכּון את ּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּולהקּדים
הבאתי אׁשר (ּומהּדגמאֹות הּלּקּוטים" "ּבאּור ספרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּבהקּדמת

מּׁשם) ּתבין אׁשר וכּו' ואהבּת ׁשּבּפרׁשת אֹודֹותמהּכתּובים על ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
האמּונה את ׁשּבהֹודעתם ׁשם. ּוברּוְך יׂשראל, ׁשמע יחּודים, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשני
הּׁשלׁשה ׁשּכן וכל ׁשּכן ּומּכל האמּונה. ּבעּקר עצמם הם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹנמצאים
אבינּו אברהם ונפׁש יׂשראל: ׁשמע ּבהּכתּוב הּנזּכרֹות הּנ"ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשמֹות
יתּברְך הּבֹורא ּבמציאּות הּמאמינים ּבראׁש עֹומד מּׁשם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּנמׁשְך

הּפסּוק ּבֹו מחמתונתקּים אבל וכּו', ואראה" הּׁשמים "נפּתחּו הּנ"ל, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אבינּו יצחק ּבנֹו עליו נתעּלה ּבקדּׁשה, הֹולדתֹו עדין היתה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֻׁשּלא
ּכל ּבהתמּלאּות אמּונתֹו ּברב ּכי וׂשרה. מאברהם ּבקדּׁשה ְְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻׁשּנֹולד
ויראתֹו, מּפחּדֹו ונפחד נתירא יתּברְך העליֹון הּמלְך מּכבֹוד ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהארץ
מפלגת היא הּזאת האמּונה ּכי ּכּנֹודע, הּיראה ּבמּדת ׁשעמד ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻעד
האמּונה ּבדבר (ּכי הּנ"ל יתּברְך ׁשּבמציאּותֹו סתם מהאמּונה ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיֹותר
מקֹום אּיה ׁשּבאמת ּפי על אף ּכבֹודֹו, הארץ ּכל ׁשּמלא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּזאת
רק יתּגּלה לא אׁשר ּתכלית לאין ותרּוצים ׁשאלֹות נמצאים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּכבֹודֹו.
ואחר אחר). ּבמקֹום ז"ל רּבנּו מּדברי ּבזה ּכמבאר הּנצחי. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹּבעֹולם
ּבחיר אבינּו יעקב ּבנֹו עליו ּגם נתעּלה ּגבֹוּה מעל ּגבֹוּה ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹּכְך
עם האמּונה נתיחדה ּבֹו אׁשר ּכּנ"ל) המׁשּלׁש (חּוט ְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבאבֹות,
האמּונה והׁשלמת הּיחּוד זה ּוברב ּכּנֹודע), חכמה (ׁשהיא ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאמת
ׁשּלכאֹורה ּפי על אף אמת. ּבׁשם רק האמּונה אצלֹו נקרא לא ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּזכה
יׁש ׁשּבתחּלה א' ּבלּקּוטי ז' ׁשּבסימן רּבנּו מּדברי לפרׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש
הּקדֹוׁשים מּדבריו עֹוד המבאר ּכפי אבל האמת. את ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹלהקּדים
ּדבריו ּכרחָך ׁשעל ּפה ׁשּבעל מהּדברים וגם מקֹומֹות, ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבכּמה
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והאמת ׁשהאמּונה ּפרׁשּוני, אֹומרים הּנ"ל זה ׁשּבסימן ְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּקדֹוׁשים
ׁשּזה אמנה", מראׁש ּתׁשּורי "ּתבֹואי זה וׁשּבכל לזה, זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֻמקּׁשרים
מּיד מכרח לזה זה קׁשריהם ׁשּבעצם רק וההתחלה. הראׁש ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻלבד
להּנצל ּכדי ּכּנֹודע) חכמה (ׁשהּוא האמת ּבמּדת ּגם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלהׁשּתּמׁש
ּכּנ"ל, הׁשלמתֹו ּבעצם אבינּו ויעקב ּכזּבּיֹות. מאמּונֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּולהּׁשמר
הּתבֹות ּכמסּפר מּמׁש מכּון ּבניו מסּפר אׁשר ׁשלמה, מּטתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהיתה
מּמׁש מכּון ׁשּבׁשמֹותיהם האֹותּיֹות מסּפר וגם ׁשם, ּוברּוְך ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבׁשמע
נתּגּלה ּבעצמם ידם על וגם ׁשם. ּוברּוְך ׁשּבׁשמע האֹותּיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלמסּפר
ז"ל חכמינּו ּבדברי ּכּמּובא וכּו' יׂשראל ׁשמע אמרּו ׁשהם הּיחּוד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָזה
נפׁשֹות לפני יתּברְך הּׁשם עצמֹו התּפאר זה ועבּור ּפסחים. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמּסכת
כּלה ׂשֹורק נטעּתיְך "ואנכי ּבהּכתּוב: ירמיה הּנביא ידי על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֻיׂשראל
ויצאּו נֹולדּו אׁשר על הּכתּוב ּבכּונת ׁשם רׁש"י ּופרׁש אמת" ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזרע
ּכּנ"ל. מּיעקב ּׁשּיצאּו מה הּוא ׁשהעּקר מּובן ּומּמילא ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמהאבֹות.
יׁש הּיׂשראלי, נפׁש ּבלב ּבהעלם ׁשּנׁשרׁש האמּונה נקּדת ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּובכח
לׁשלמּות ּבעצמֹו זה ידי על ׁשּיזּכה עד הּתֹורה ּבקּיּום לבא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבכחֹו
אין מהאֹור ׁשּנּתנּו מצֹות הּתרי"ג ּכל יסֹובבּו זה ידי על ּכי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאמּונה.
וכמׁשל עטין. ּתרי"ג ּבׁשם אֹותם קֹורא הּקדֹוׁש והּזהר יתּברְך. ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֹסֹוף
הּבריאה ּבחלקי הּנמצאֹות הּכחֹות ּבהפלאת והּבקי החכם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהרֹופא
ׁשהּוא הּמּזיקים הּדברים ּכל את לֹו ּומֹודיע מיעץ להחֹולה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּובבאֹו
וגם הרפּואה, את מאּתֹו וימנעּו יקלקלּו ׁשּלא מהם להּׁשמר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹצריְך
ּכן לרפּואתֹו, הּטֹובים הּדברים את להחֹולה ּולהֹודיע ליעץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמֹוסיף
ׁשּכפי הּנאמנים עבדיו ידי על יתּברְך סֹוף אין האֹור ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיֹודיענּו
חלקי ּבאמצעּות והלּביׁש הטּביע אׁשר הרּוחנּיּות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּטבעּיּות
להתירא לנּו יׁש מהם) הּנמׁשכֹות הּגׁשמּיֹות (והּטבעּיּות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּבריאה
להּנפׁש ּגדֹולים ּומֹונעים הּזקֹות הּגֹורמים ופׁשע ועֹון חטא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכל
ׁשהם מהם ויׁש הּנצחּיים. החּיים ּבמקֹור והּדבקּות ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָמהאמּונה
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נאבד (ולהיֹות מהאמּונה לגמרי ּוכריתה ּכרת להּנפׁש ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגֹורמים
נפלאֹות סגּלֹות נמצאים ההפְך ּובתכלית וׁשלֹום). חס ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻלגמרי
האדם נתרּפא ידם על אׁשר עׂשה, מצֹות רמ"ח ּבכל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָונעלמֹות
מצוה, ּגֹוררת ּומצוה הּנצחּיים. והחּיים להאמּונה ידם על ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָויתעּלה
יסּור האמּונה, את ּבלבבֹו להגּדיל יֹותר האדם יזּכה אׁשר ּכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּכי
ׂשיחֹות ּבזה יׁש (ועֹוד הּטֹוב אל מהרע ּבעצמֹו זה ידי על ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָיֹותר

ואם אחר).נחּוצֹות, ּבמקֹום יבארּו עּמדי אלקים יהיה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָֹֹ

יא
הּמבּוכֹותוהּנה את מהאדם המרחקים הּמעׂשים ׁשּבכל העּקר ְ ִ ֵ ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבסמיכת ּׁשּנרמז מה הּוא האמּונה, את ּבלבבֹו ְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָּומביאים
לבבכם" "אחרי ז"ל חכמינּו ּדרׁשת ּכפי וכּו' לבבכם אחרי ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּכתּוב
והּטהרה הּקדּׁשה ּכי נאּוף. זהּו – עיניכם" "ואחרי מינּות, זהּו –ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
רבבֹות רבבֹות ּבזה ויׁש הּכללי. ּתּקּון ּבׁשם נקרא הּתאוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמּזאת
ּכל על יֹוסף והתעּלּות ּברֹוממּות זה לפי ּתבין ּומרחֹוק ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמדרגֹות.
רתיחת ּבתקף ׁשם והתנּס ּותֹו מצרים לערות ּבירידתֹו ּכי ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאחיו,
ּפי למדרגת ּברּוחנּיּות ּגם נתעּלה קׁשּתֹו" ּבאיתן "וּתׁשב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּדמים,

אחר) ּבמקֹום מּזה (ּכּמּובא ּבעצמֹו אביו ּברּוח יעקבׁשנים "ּבית ּכי . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
אפרים, ּבׁשם קרא אׁשר הּׁשנּיה ּומהֹולדתֹו להבה". יֹוסף ּובית ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאׁש,
אּתֹו נתאחדּו ודוד מׁשה וגם ּכּנֹודע. יֹוסף ּבן מׁשיח ּגם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹנׁשּתלׁשל
ּבנֹו עם עֹומדים יחּדו ּובאחדּותם ּדרעוין. ּברעוא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָּבהסּתּלקּותם
והמצרפת הרביעית ּתבה ׁשהּוא מהּכּס א, הרביעי ּברגל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא'פרים
ּדברי מּצרּופי מבאר ּגם א'חד. י' א' י' הּנ"ל, ׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹלׁשלׁשה
ׁשהּׁשני חּיים, עץ ּבפרי ז"ל האר"י ּבדברי ּגם המיּס דים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻמֹוהרנ"ת
ׁשבעה עֹולה יעקב ּכי הויה. ּפעמים י"ג עֹולים יֹוסף יעקב ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹׁשמֹות
ּכאׁשר ׁשמיני ּובליל חנּכה, לילֹות לׁשבעה המכּונים הויה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻּפעמים



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וסּפּורים רעג ִ ִ ְ ִׂשיחֹות

ׁשמֹו ׁשּבצרּוף ּפי על (אף יֹוסף ׁשּבׁשם הוי"ו ׁשם מסּפר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָיאיר
להדליק אפׁשר ואי לעמד מכרח ּכּנ"ל) י"ג עד הּמסּפרים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻנמׁשכים
מֹוסיף יֹוסף ּובׁשם ׁשּלעתיד. החּמה ּבפני הּלהבה הּוא ּכי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹותר.
הּנרֹות ּבברּכת ז"ל האר"י ונסח ליֹום. מּיֹום מעצמֹו להאיר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹוהֹולְך
ּומֹוסיף הּנֹובע הּנח"ל על ּכן ּגם סֹובב ׁשּבזה ח'נּכה נ'ר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻל'הדליק
ויֹוצאים (הּנמׁשכים ּכּנ"ל ליֹום מּיֹום והחכמה הּדעת מימי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹלׁשּפְך
ּגם הּוא ונסּתר נעלם רֹוממּותֹו ּוברב ׁשּלמעלה). החכמה ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹמּמקֹור
עד ּכּנ"ל, והעלמה ּבהסּתרה והּצּדיקים הּקדֹוׁשים אחיו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָמּדעת
מקרא (אין ונהרגהּו' לכּו אחיו אל 'איׁש אמרּו ההפְך ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבתכלית
נׁשמֹות לכל והראׁש הּׁשּליט הּוא ּובאמת ּפׁשּוטֹו). מידי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹיֹוצא
ּכל מאּתֹו ונמׁשכים יֹוצאים נפלא ּובהעלם ּברּוחנּיּות, אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָיׂשראל
הּדֹורֹות "קֹורא הּכתּוב אֹודֹות על ז"ל רּבנּו מּדברי (ּכּמּובן ְִִֵֵֵַַַַַַַָָהּדֹורֹות
ּבׁשּום אֹותם לבלע הרע ּביכלת אין מאּתֹו ּובהמׁשכתם ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹמראׁש")
הּׁשבעה ּכל זה לעּמת זה יעמדּו אׁשר וכל ּכלל. ּבעֹולם ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאפן
אל ּבאּו ּכי יּודע ׁשּלא עד יׂשראל לנפׁשֹות לבלע הרעֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמדרגֹות
יקיאּו יֹותר ההפְך ּבתכלית ּכן עֹוד. יׂשראל ׁשם יּזכר ולא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבנה,
ּבמקֹום מּזה (ּכּמּובא חּיּותם עצמּות ּגם להקיא ׁשּיֹוסיפּו עד ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָאֹותם
וחמּׁשה וארּבעה ּכפל ּתׁשלּומי אֹודֹות על מֹוהרנ"ת ּבדברי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחר
(ּבראׁש ויצא נתעּלה ּבעצמֹו הּוא וכאׁשר הּׁשֹור) ּתחת ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָֹחמּׁשה
רּבים מים קׁשתה ּכי ּוגבּורתֹו, עז ּכי ּבכחֹו ּכן לאֹור. מחׁשְך ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהּׁשנה)
מאּתֹו הּנמׁשכים יׂשראל נפׁשֹות לב ּתבערת את לכּבֹות יּוכלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹלא
הויה מסּפר ּפעמים הי"ג ּובדבר ּברמיזה. לחּכימא ודי קץ. עת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָעד
לקּמן נדּבר ז"ל האר"י ׁשּבׁשם מֹוהרנ"ת מּדברי לעיל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּכתבּתי
מנֹורת ראיתי הּמאמר את ּבבאּורי הֹוצאתי אׁשר הּדבר, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבפרּוׁש

ח'. סימן א' ׁשּבלּקּוטי ְִִֵֶָָָזהב
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יב
טעמיםּכבר עליהם ׁשּיׁש הּמצֹות ׁשּגם ז"ל, רּבנּו הֹודיענּו ְ ָ ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לאין הרּוחנּיים טעמים הּוא ׁשהעּקר להאמין יׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּגׁשמּיים,
(ּוכבר חד ּכּלא הּוא ּבריְך וקדׁשא אֹוריתא ּכי ּבּה, ׁשּנמצא ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֻסֹוף

הּנ"ל) ב' ּבאֹות ּכתבּתי אׁשר להענין מּזה ּבמצותהזּכרּתי וכן . ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבספר ּגם מּזה (ּכמבאר הּמצֹות ּכל על העֹולה ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּתלמּוד
אף הּמצֹות) ּכל קּיּום על עֹולה הּלּמּוד הרּגל הּלׁשֹון ּבזה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּדֹות
להתנהג איְך ּדעת למען היא הּנגלה טעם ּכל ׁשּבפׁשיטּות ּפי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָעל
ּבזה ּגם אבל וכּו'. הּמעׂשה ואת ּבּה נלְך אׁשר הּדרְך את ּדבר, ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבכל
טעמים ּכפי הּנפׁש, להצלחת סגּלה ּבלׁשֹון הּוא הּמצוה עּקר ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻּכל
ידיעה ּכל הּלׁשֹון ּבזה הּמּדֹות ּבספר (ועּין ּבּה. אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהרּוחנּיים
הּנפׁש) הצלחת הוא ּבעצמּה הּזאת הידיעה וכּו' הּתֹורה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבמׁשּפטי
הּלּמּוד לענין זבחים, מּסכת ז"ל חכמינּו מּדברי מבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכן
ׂשכר. וקּבל ּדרׁש אבל למׁשיחא, הלכתא ׁשהּוא קדׁשים ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּבהלכֹות

לּמּודוהּנה ּבהכרח נֹוראים ּדברים ּכּמה ז"ל רּבנּו מּפי יצא ּכאׁשר ְ ִ ֵ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּקדֹוׁש ׁשּבּזהר ּתֹורה הּס תרי התּגּלּות מּיֹום ּגם ּכי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹספרֹו,
האר"י מּדברי ּבזה ּכמבאר הּנפׁש להצלחת הּס גּלה לבד ּבזה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּתהיה
(רק ידֹו על ׁשּנתּגּלה הּקּבלה חכמת ּבכל הּלּמּוד לענין ּגם ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָז"ל.
מּלׁשֹונֹות ז"ל האר"י ׁשּבקּבלת הּלּמּוד לזה ראּוי אחד ּכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
ּכּמּובא וׁשלֹום חס קלקּול מּגיע ראּוי ּולהּבלּתי ּבּה. אׁשר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָההגׁשמה
מכרחים מאד מאד לזה להראּויים אבל מֹוהר"ן, חּיי ּבספר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּזה

הּקדֹוׁשים) והּׂשגֹותיו עץּדבריו לספר אחת ּפעם קרא ז"ל ורּבנּו . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
ספר מּוסר טייער א סע הּלׁשֹון: ּבזה ואמר מּוסר, ספר ּבׁשם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהחּיים

איז הּוא[סע יקר מּוסר ספר מעלתֹו.]איזה ּביקר מאד והפליג , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
להבין ּבעצמֹו מּזה ּגם יׁש ז"ל. רּבנּו ּברֹוממּות הּמּובן ּכפי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָועּתה
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ּכל ידי על ׁשּזֹוכים הּנפׁש והצלחת ּתֹורתֹו לּמּוד מרֹוממּות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמרחֹוק
קצת מּזה ּׁשּמּובא מה להזּכיר הנני אֹורחא ואּגב ׁשּבּה. ודּבּור ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּדּבּור
מּובא הלכֹות ּבלּקּוטי (וגם מעׂשּיֹות הּסּפּורי ׁשאחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבהּׂשיחֹות
הּתֹורה ּכח ּבעצם מֹוהרנ"ת לפני מאד הפליג ז"ל ׁשרּבנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹמּזה)
ּגלייְך הּלׁשֹון: ּבזה לֹו ואמר טּנפת. מיני מּכל האדם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלהֹוציא

ּתֹורה ּדער פּון ּכח ּדעם וויסט ׁשל[ּדיא הּכח יֹודע אּתה וכי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
אני]הּתֹורה? של"ב) סימן מֹוהר"ן ּבחּיי (ׁשּמּובא ז"ל רּבנּו ּומאמר . ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

על העּקר ׁשּסֹובב מֹוהרנ"ת מּדברי ּכן ּגם מבאר וכּו', המטהר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹנחל
מעלת מבאר צדקה, ּבאֹות הּמּדֹות ּובספר הּקדֹוׁשה. ּתֹורתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּדברי
ּגם ּגׁשמים חּיים נֹותנים והּׁשּבת והּמעׂשר הּתֹורה ּכי הּלּמּוד, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַָָָיקר
ּבימי אׁשר זקן איׁש אבי ּבבית ראיתי אׁשר לסּפר הנני ועֹוד ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכן.
ז"ל, רּבנּו מאנׁשי ׁשהיה ּדֹודֹו עם ז"ל לרּבנּו לנסע התחיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹנעּוריו
והתחיל אֹורין. ּבר ׁשהּוא ז"ל, רּבנּו לפני קצת אֹותֹו ׁשּבח ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָודֹודֹו
ּדיא הּלׁשֹון: ּבזה לֹו ואמר הּלּמּוד, התמדת על לעֹוררֹו ז"ל ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָרּבנּו

ׁשטיין צּו ניט ּדיר זאלין יעמדּו[ליּפען לא עדין]ׁשהּׂשפתים (ּכי ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּדיא הּלׁשֹון: ּבזה רּבנּו לֹו אמר ּגם חֹותנֹו). ׁשלחן על סמּוְך ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֻהיה

ׁשטארקען ּדיְך וועט ּתֹורה ּדיא קוויקען, ּדיְך וועט הּתֹורה[ּתֹורה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָ
אֹותָך תחּזק הּתֹורה אֹותָך, אז.]תחּיה חׁשב ׁשבחים ּכּמה ועֹוד , ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָ

רייְך מאכט ּתֹורה ּדיא הּלׁשֹון: ּבזה לֹו ואמר קֹולֹו את הרים ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּובּסֹוף
מעׁשירה[ הּצּדיקים]הּתֹורה לענין ז"ל רּבנּו מּדברי מבאר ּגם . ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹ

ּביכלת יׁש העֹולם, לזה הּצּדיקים ירידת ׁשּקדם הּדֹורֹות, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹיחידי
ּומּׁשּבאל ותֹורתֹו, הּצּדיק זה זּולת ּגם ה', את ועֹובד ּכׁשר איׁש היֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

למה ּתֹורתֹו וזּולת זּולתֹו לזּכֹות ּכלל ּביכלת אין העֹולם ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹלזה
מּדרכי נמׁשְך ׁשּזה הּקדֹוׁשים מּדבריו הּנראה ּוכפי לזּכֹות. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּצריְך
הרֹופא הּצּדיק ּובירידת זה. לעּמת זה העֹולם ּבהנהגת יתּברְך ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּׁשם
ׁשּלא ונפלאֹות יקרֹות ותחּבֹוׁשֹות ּברפּואֹות העֹולם, לזה ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹנפׁשֹות
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חדׁשים ּומכאֹובים מחלֹות זה ּכנגד נתחּדׁשים מעֹולם, עדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָנתּגּלּו
לא אם ּכנגּדם, ּכלל לעמד ּביכלת וׁשאין ּבעֹולם, עדין היּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
העּתים, ּבאּלה ּכנגּדם וירדּו ׁשּנתחּדׁשּו הּצּדיק ּורפּואֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּבסגּלֹות
ּתבין זה ּכל ּולפי וׁשלֹום. חס ּתקותֹו אבדה ּבהם מתרּפא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָוהּבלּתי
ׁשּזכינּו ׁשּבנסּתר ּבּתֹורה הּלּמּוד והכרח חּיּוב ועצם ּברב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹותתּבֹונן
ׁשּבעת הרע להּיצר הּמכרחים הּתבלין הּמה הן ּכי ז"ל. רּבנּו ידי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻעל
ּתֹורה ּבראתי הרע יצר 'ּבראתי ז"ל חכמינּו אמרּו זה ׁשעל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּזאת.
ׁשּבּה, העּיּון לּמּוד הּוא והעּקר ע"ב). ל' ּדף קּדּוׁשין (מּסכת ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּתבלין'
הּלּמּוד הּוא ׁשּזה ק"א, סימן א' ּבלּקּוטי הּקדֹוׁשים מּדבריו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכמבאר

הרעֹות. והּמּדֹות מהּתאוֹות ידֹו על להּנצל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻהמסּגל

הּתֹורה,ּובספר ּבסֹודֹות עמק ׁשּבעּיּון מבאר סֹוד. ּבאֹות הּמּדֹות ְ ֵ ֶ ְְְְִִֶַַָָָֹֹ
מּזה (ׁשּגם חזק חֹולאת ּולרּפאֹות עקרֹות לפקד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹיכֹולים

הּלּמּוד) זה מעלת ועצם ּגדל סֹודֹותמּובן ּבׁשם נקראים וכאׁשר , ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
והּתּקּונים הּקדֹוׁש ּבהּזהר יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ּדברי ּכל ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹהּתֹורה
ּדברי ּכל ּגם ּכן סתימאה. ּדעּתיקא החכמה מּמקֹור ויצאּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּנפּתחּו
מּדבריו מבאר זה ׁשּמחמת ז"ל. רּבנּו ידי על מּׁשם הּנֹובע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּנחל
ּבספריו הּלּמּוד ׁשעּור יֹום ּבכל לעצמֹו הּקֹובע ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּקדֹוׁשים,
יחּלק אבל הּפׁשּוט, לּמּוד ּבׁשעּור עצמֹו את יסּתּפק לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּקדֹוׁשים,
ּבספריו העּיּון לּמּוד ׁשעּור לעצמֹו לקּבע ויֹוסיף העּתים ְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָֹאת

ְִַהּקדֹוׁשים.

יג
קצתוהּנה ׁשּנפלאתי ׁשנים ּכּמה אצלי ועברּו חלפּו נעּורי, ּבימי ְ ִ ֵ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּלּמּוד לענין ז"ל רּבנּו ׁשהזּכיר העּיּון מּלת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָּבפרּוׁש
הּלּמּוד זה ׁשּיכּפל ּכלל יכלת אין לכאֹורה ּכי הּקדֹוׁשים. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבספריו
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אם ּגם וירּוׁשלמי, ּבבלי ּתלמּוד ׁשּבנגלה, ּבּתֹורה ּכי ועּיּון. ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָלפׁשּוט
מאמר ּבפׁשיטּות ּפנים ּכל על (להבין ּפׁשּוט אחד לּמּוד ּבהם ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָנמצא

ּכלל) לּמּוד ּבׁשם נקרא לא זה ּבלי ּכי לּמּודהּגמרא, זה ּבכל נמצא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
יֹותר ּולהעמיק לעּין עיניהם יׂשימּו ּבהם הּלֹומדים אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהעּיּון,
ּכּנֹודע), אחר ענין הּוא הּדרׁש ּכי ּבדרׁש, (ולא ׁשֹונים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹּבפלּפּולים
עד הּפׁשּוט, מּפרּוׁש יֹותר ּכלל נמצא לא לכאֹורה ּכזה ּבלּמּוד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
יחיאל רּבי (ּומהם ׁשלֹומנּו מאנׁשי ּגדֹולים נמצאים ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּבאמת
הּמאמר ּכּונֹות זה מחמת הּמפרׁשים הּמפּתחֹות) ּבהקּדמת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמענּדיל
ּדלתי על ׁשקדי מּדי הּזמן ּבהמׁשְך אבל הּדרׁש. ּפרּוׁש על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּנ"ל
אֹותֹו למּלא ידיו את ז"ל רּבנּו סמְך עליו אׁשר מֹוהרנ"ת, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָספרי
ּדרׁשֹותיו ּכל ׁשּגם עד הּקדֹוׁשים, ּבדבריו לדרׁש לקּום אלקים ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹּברּוח
המדּמה מּבלּבּול וׁשלֹום חס ּתערֹובֹות ׁשּום (ּובלי ואמּתּיים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָּכנים
עּין נ"ד סימן א' ּבלּקּוטי ז"ל רּבנּו מּזה ׁשהזּכיר ההפְך ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבתכלית
נפלאֹות מסּלֹות ּומצא חתר הּדרׁש ׁשּבאמצעּות ראיתי ראה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשם)
על נחׁשבים הם ּולהֹוספֹות ּבפׁשיטּות, ּגם ז"ל רּבנּו ּתֹורת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָּבלּמּוד
מּמקֹומֹות ז"ל רּבנּו ּדברי ּבעׁשר ּבהם ידרׁש אׁשר והּדרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהרמז
ׁשּבספר אחרים מּמאמרים (אֹו ּפה ּובעל ׁשּבכתב ּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחרים
אחר). מּמקֹום ועֹוׁשר ּדרׁש ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם ּבעצמֹו, ז"ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָרּבנּו

נחמדים ּפרּוׁשים מצא זה ּכל על ותֹוספֹות ּבהֹוספה עֹוד (˜Ï·)ּכי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּכפי ּובּה מּנּה יפרׁש ּומאמר מאמר ׁשּבכל ז"ל, רּבנּו מאמרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבקצת
ּבהקּדמת ּכתבּתי אׁשר הּכללים לכל (והעּקרי) הראׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָהּכלל
ּומאמר מאמר ּבכל לפרׁש ז"ל רּבנּו ּדרְך ׁשּכן הּלּקּוטים. ּבאּור ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָספרי
ּכלל נראה ׁשאין ּובאפן מּתחּלתֹו. וסֹופֹו מּס ֹופֹו ּתחּלתֹו ּובּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹמּנּה

(·Ï˜).Ì‰a ÏÏk ÔÈÁ·‰Ï „·ÎÂ ‰LwL „Ú Ï"p‰ ÂÈL¯c ˙eÚˆÓ‡a ÌÈÏÏ·Óe ÌÈÚÏ·Ó Ì‰Â¿≈À¿»ƒÀ¿»ƒ¿∆¿»¿»»«««∆»∆¿»≈¿«¿ƒ¿»»∆
.ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈ¯eac È¯ÙÒa ‰Ê ÏÚ „ÁÈÏ È��‰ È„nÚ ÌÈ˜Ï‡ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒƒ¿ƒ¿«≈«∆¿ƒ¿ƒƒƒ¿À»ƒ
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הּכלל זה מֹוהרנ"ת ירמז וכאׁשר ּבהם, ּומעמיק ׁשחֹותר למי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹרק
ּתנינא. ולּקּוטי הראׁשֹון ללּקּוטי ּכתב אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהקּדמֹותיו

ּדּבּור(ועּין ּבכל לכּתב צריְך היה העמק עצם ׁשּכפי ּׁשּכתב מה ׁשם ְ ַ ֵ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
היטב) והבן אֹו ודּוק ראיתיודּבּור, ראה אֹורחא אּגב וגם . ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

סימן מעׂשּיֹות הּס ּפּורי ׁשאחר ז"ל, רּבנּו ׂשיחת מפרׁש זה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּלפי
ואחֹור ּפנים לאמרּה ׁשּיכֹול מי רק ּתֹורתֹו את ׁשּיבין מי ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָקצ"ח.
לתחּלתֹו הּמאמר מּס ֹוף לאחֹוריו הּקֹורא ּכׁשחֹוזר ּכי לׁשֹונֹו. ּכאן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָעד
מֹוהרנ"ת ּׁשּכתב מה מבאר זה לפי וׁשּגם ז"ל. רּבנּו ּכּונת יֹותר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמבין
והאחרֹון) הראׁשֹון (ּכרְך הלכֹות לּקּוטי לספר הקּדמתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבסֹוף
זה, על להתּפּלא יׁש ולכאֹורה ז"ל. רּבנּו ספר על ּבאּור ּכעין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּוא
יתרֹון על ּכְך ּכל ראיה אין ּבהם ידרׁש אׁשר לבד מהּדרׁש הלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּכי
ׁשאין הּדרׁשֹות ּבספרי ּבקי לכל (ּכמבאר ורֹוממּותם ז"ל רּבנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּדברי
הדלה אׁשר החסּפא את הדלאֹותיו ּכפי אבל ּכְך), ּכל ראיה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָמּזה
ׁשאר וגם הּנ"ל, הראׁשֹון הּכלל את למצא הּקדֹוׁשים ּבספריו ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹלנּו
ספריו נחׁשבים הּנ"ל, ּבאּורי ספר ּבהקּדמת ּכתבּתי אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּכללים
ואדּברה הּקדֹוׁשים. ללּקּוטיו מּמׁש ּופרּוׁש לבאּור ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּקדֹוׁשים
ּבזה להּציג זה מּכל ונתעֹוררּתי אבֹוׁש. ולא מלכים נגד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבתֹורתֹו
הּמסּלה ּכפי הּבאּורים עם מֹוהר"ן מהּלּקּוטי מאמרים ּכּמה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּספר
והּס ּפּורים. הּׂשיחֹות אּלה עם ּולבללם ּולהרּכיבם הּנ"ל, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהּכלל

הּמאמרּוב לבאּור ּבתרא מהדּורא קצת ּפה להּציג הנני ראׁשֹונה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ
ּכי זהב". מנֹורת "והּנה ראיתי הּכתּוב על א' ׁשּבלּקּוטי ח' ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבסימן
ׁשאחרי הּמאמרים לבאּור ּכתיבתי ּכעין אֹותּה ּכתבּתי ׁשּלא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמחמת
קּצרּתי וגם ׁשם) עּין ּכּסדר ׁשּלא ּכְך ואחר וכּס דר, יׁשר (ּבתחּלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹזה
לכתבּה הנני ועּתה ּבּה. להתּבֹונן מאד וכבד קׁשה מּדאי, יֹותר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבּה
מּגּוף ּפרקים ראׁשי קצת לּה לצרף וגם ּכְך ּכל ּבקצרה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹׁשּלא
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מקֹום ּובכל הּקֹורא, על להקל ּכדי מֹוהר"ן ׁשּבלּקּוטי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמאמר
ׁשם: ׁשּדּלגּתי ואֹות לסימן ּכזה... נקּדֹות ׁשלׁש ּכתבּתי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּדּלגּתי

הּכתּוב על ח' סימן א' ּבלּקּוטי מהּמאמר ּפרקים  ָ ַ ַ ָ ִ ֵ ִ ְ ָ ֲ ַ ַ ֵ ִ ָ ְ ֵ ָראׁשי
חנּכה ׁשּבת הפטרת והּוא ד' (זכריה וכּו'  ָ ֻ ֲ ַ ַ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ְ ִ ִ ָראיתי

יקרראיתי הּנה וכּו'. ראׁשּה על וגּלּה ּכּלּה. זהב מנֹורת והּנה ָ ִ ִ ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹֻֻ
על ּכי החסרֹונֹות ׁשלמּות היא ּכי יׂשראלי. מאיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַּגּנֹוחי...
צבאם"... ּכל ּפיו "ּוברּוח ׁשּכתּוב ּכמֹו העֹולם נברא חּיים הרּוח ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָידי...
ּוכׁשּיׁש ּבאּפיו חּיים רּוח נׁשמת אׁשר ּכל האדם... חּיּות ּכן ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּוא
חּיים הרּוח החּיּות... ּבבחינת הּוא החסרֹון עּקר ּדבר, ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָחסרֹון
ארְך ּבבחינת והוא הּנׁשימה אריכּות הוא והאנחה הּדבר... אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
ּומאריְך החסרֹון על ּכׁשּמתאּנח ּכן ועל רּוחּה. מאריְך ּדהינּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַאּפים,
מׁשלים האנחה ּכן ועל להחּס רֹון... חּיים הרּוח ממׁשיְך הּוא ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָרּוחּה,

ְֶַהחסרֹון:

ב
מקּבליןא חּיים הרּוח ׁשעּקר ּדע חּיים. הרּוח מקּבלין מאין ַ ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָ

ּבהּתֹורה... הּוא חּיים הרּוח עּקר ּכי ׁשּבּדֹור. והרב ְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָמהּצּדיק

אצלם. הּוא חּיים הרּוח עּקר ּכן ועל ּבהּתֹורה. ּדבקים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָוהּצּדיקים
ּומאריְך מתאּנח ּכׁשהּוא ׁשּבּדֹור, והרב להּצּדיק מקּׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּוכׁשהּוא
ּבהּתֹורה ּדבּוק ׁשהּוא ׁשּבּדֹור מהּצּדיק חּיים רּוח ממׁשיְך ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָרּוחּה,
ׁשּיֹודע ּבֹו, רּוח אׁשר איׁש הּצּדיק ׁשּנקרא וזהּו הרּוח. ׁשם ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאׁשר

ּבחינ וזה אחד... ּכל ׁשל רּוחֹו נגד המנּׁשבתלהלְך צפֹונית רּוח ת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ורּוח ּתֹורה... חּמׁשי חמּׁשה ּכנגד נימין חמׁש ּדוד... ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבּכּנֹור
הרּוח ּבחינת ׁשהוא אדם, ׁשל ּבלּבֹו הּצפּון רּוח ּבחינת הוא ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָצפֹון...
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבּלב הּוא חּיים הרּוח ועּקר חסר... צפֹון ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָחּיים,
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ועל ּבּלב. ׁשּמקֹומֹו הרּוח הסּתּלקּות הּוא והחסרֹון זהר... ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבתּקּוני
לָך "ויּתן נאמר החסרֹון... ּכׁשּנתמּלא ּכן ועל ּבּלב, החסרֹון נרּגׁש ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּכן

וכּו'... ה'" ימּלא לּבָך, ְְְֲִִֵֶַמׁשאלֹות

ג
רב.א לי יׁש עׂשו... ּבחינת ׁשהּוא ּדקלּפה רב ׁשּיׁש ּדע רׁשעים... ַ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

'רברבי אּונקלּוס ׁשּמתרּגם ּוכמֹו עׂשו" "אּלּופי ּבחינת ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָוהּוא
הּטמאה רּוח ּבחינת והּוא הרּוח. הרׁשעים מקּבלין ּומהם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻעׂשו'...
ּכמֹו ׂשעיר"... איׁש אחי עׂשו "הן ׁשּכתּוב ּכמֹו סערה, רּוח ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבחינת
ּומסער ּכלל... קּיּום לֹו ׁשאין אְך ּבׁשעתֹו... ּגדֹול ׁשהּוא סערה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָרּוח

ונׁשמתּה: ְְִֵֵָּגּופּה

ד
עֹונֹות...ועל מחמת הּוא החסרֹון ּכי יכּפרּנה". חכם "ואיׁש ּכן ְ ַ ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

והּוא העֹון. מכּפר החסרֹון ּומׁשלים חּיים, הרּוח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּממׁשיְך
להיֹות עצמֹו ׁשּצמצם ׁשמֹו, יתּברְך מהּבֹורא וחנינּות רחמנּות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמּגדל
אל ה' ה' מּדֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּבחינת וזה הּצּדיקים... אצל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהרּוח
ׁשהּוא ּדקלּפה, רב עׂשו הפְך חסד... ורב אּפים... ארְך וחּנּון ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָרחּום
ּוממּתיק נֹוצר ּבפיהּו"... היתה אמת "ּתֹורת הּדין... ּתקף ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹאדמֹוני

ופׁשע": עֹון "נֹוׂשא עׂשו... ֵֵֵֶַַָָָאּלּופי

ה
איוהּנה ּברׁשעים להתּגרֹות אְך חּיים... הרּוח ממׁשיְך ּכׁשּמתאּנח ְ ִ ֵ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

מי לא אם מתאּנח... והּוא ּבהרׁשע ּכׁשּמתּגרה ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאפׁשר.
ארּבעה יׁש ּכי והענין און. ּכל לּצּדיק יאּנה לא ּגמּור... צּדיק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּוא
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הם ּולמּטה הויה אֹותּיֹות ארּבע הם ּבׁשרׁשם ּולמעלה ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָיסֹודֹות...
הּטֹובמע מן הרע והפריׁש ׁשהבּדיל ּגמּור והּצּדיק ורע. טֹוב רבים ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָֹ

ההכרח רׁשע ּכל ּכי והענין ּברׁשעים. להתּגרֹות מּתר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻלגמרי...
החסרֹון, להׁשלים ׁשּלֹו הרּוח ׁשם ּדרְך ׁשּיקּבל צּנֹור לֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה
והגּביר ׁשהמׁשיְך יסֹודֹות מהארּבעה רעה הּמּדה ּדרְך הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהּצּנֹור
מכרח הּוא להׁשּפילֹו, רֹוצה ּוכׁשהּצּדיק הּדרְך... הּוא עצמֹו, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָֻעל
ּולקלקל להכניעּה, הרׁשע עליו ׁשהגּביר ההיא רעה להּמּדה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלירד
ּכן ועל ׁשּלֹו. החּיּות ׁשם ּדרְך ׁשּמקּבל הרׁשע ׁשל ההּוא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּצּנֹור
לא למען רע, ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּגמּור צּדיק הּצּדיק זה ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻמכרח
ּכי להּצּדיק... וׁשלֹום חס ּולהּזיק לׁשלט סערה... להרּוח ּכח ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹיהיה
הרע ּגמּור... ׁשאינֹו צּדיק ּכן ׁשאין מה ּבֹו... ּתפיסא ׁשּום להרׁשע ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאין
הּנלוים וכל ּגמּור הּצּדיק ּבֹולע... אינֹו ּגמּור צּדיק אבל ּבכח... ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹעדין

ּברׁשעים. להתּגרֹות מּתרים ְְְִִִֵָָָָָֻאליו

ו
ידיולבא על הּוא מהּטֹוב הרע ּולברר ּולהבּדיל להפריׁש לזה ְ ָ ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשל לעמקּה ללּון יהיה הּתֹורה ולּמּוד ּותפּלה. ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָּתֹורה
אּס ּור מּבחינת ׁשּנאחזין והרע הּטֹוב אחיזת ּבהּתֹורה יׁש ּכי ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהלכה...
מברר ׁשאינֹו זמן וכל ּבהּתֹורה. ׁשּיׁש ּופסּול ּכׁשר וטהֹור טמא ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהּתר
ּתפּלה ידי על הּוא הּׂשכל... לזה לזּכֹות אְך מערב... הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹההלכה,

הּׂשכל: נמׁשְך מּׁשם ְִִִֵֶַָָּכי

ז
יׂשראלוהענין ונׁשמֹות אֹוריתא, ּדא ּגן זהר, ּבתּקּוני ׁשּכתּוב ּכמֹו ְ ָ ִ ְ ָ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּודׁשאין עׂשבין ּבחינת הם ּבהּתֹורה, ּומבינים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָהמעּינים
ׁשּכתּוב ּכמֹו החכמה מּמעין הּוא ּגדלים, הם ּומאין ּבּגן. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּדאתרביאּו
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ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּתפּלה, הּוא – יצא" ה' מּבית "ּומעין ּגּנים". ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ"מעין
ּתפּלה ּכי הּפעל. אל מּכח מביא ּבחינת והּוא ּתפּלה". ּבית ּביתי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ"ּכי
ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבכח. ּבריאה ּבחינת והּוא העֹולם... חּדּוׁש ּבחינת ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּוא
מעין יֹוצא ׁשּמּׁשם הּתפּלה ּבחינת ׁשהּוא עׂשית", ּבחכמה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ"ּכּלם
נברא ּבהּתֹורה ּכי ּבפעל... ּבריאה ּבחינת הּוא והּתֹורה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹהחכמה.
ּכאב לידי ּבא ּבתפּלתֹו 'המעּין ז"ל: רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהעֹולם...

ּתּקנת מאי ׁשּיֹוצאלב'... ידי על ּבּקׁשתֹו נעׂשה ּבּתֹורה... יעסק ֹו ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּכי הּתפּלה... ּבחינת הּוא עדן מעדן... הּיֹוצא ונהר הּפעל... אל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמּכח
את להׁשקֹות מהּטבע.. למעלה ׁשהוא ּתפּלה ראתה... לא עין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעדן
מהארּבעה הרע נפרד זה ידי על ּכי יּפרד, ּומּׁשם הּתֹורה. הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּגן
ארּבע הם ראׁשים, לארּבעה והיה הּטֹוב. רק נׁשאר ולא ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹיסֹודֹות

יסֹודֹות... הארּבעה ׁשל הּטֹוב ׁשרׁש ׁשהם הויה ְְִֵֶֶֶַַָָָֹאֹותּיֹות

ח
ׂשמאלית)...מארּבע (ּבׁשין ׂשער מּלׁשֹון הּוא ציצית ... ּכירּוחֹות ֵ ַ ְ ַ ְְְִִִִִִֵָָ

ּדהוֹו סערה... רּוח ּבחינת ׂשעיר איׁש עׂשו נכנע ידם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָעל
ראיתי אדמֹוני... עׂשו ּבחינת יין ּכׁשתּויי רׁש"י ּפרּוׁש ּכמבּס מּו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּדמּו
ּדמֹותא ואילנא ּדחּיי אילנא לעתיד... הּגנּוז אֹור זהב... מנֹורת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָוהּנה
אּתה מי וכּו' ּברּוחי אם ּכי ּבכח ולא ּבחיל לא וזהּו ורע טֹוב ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹֹהינּו
חּיים... הרּוח ידי על יתּבּטלּו ּכּלם למיׁשֹור... זרּבבל לפני הּגדֹול ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻהר
ּבהם ׁשּיׁש הּלילה ׁשעֹות וי"ב הּיֹום ׁשעֹות י"ב מענין אז ּדּבר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּגם
נחלקת ׁשעה וכל אחר, צרּוף ׁשעה ּבכל הוי"ה צרּופי עׂשר ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשנים
יבינּו, והּמׂשּכילים חלקים... מהתתר"ף חלק וכל חלקים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָלתתר"ף
הרּוח מקּבלין ׁשּמּׁשם הּתֹורה קּבלת ּבחינת רּבתים" אחד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ"רכב
עׂשו אּלּופי ונכנעין נתּבּטלין זה ידי על ּדקדּׁשה, הרּבנים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻחּיים

ׁשאינן: אלפי ּבבחינת ּדקלּפה, הרב ׁשהם עׂשו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרברבי
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הּלּקּוטים  ִ ִ ַ ֵּבאּור

ּדלתּתאּוברּוח ּובאתערּותא ּכּנֹודע, אלקי חלק הּוא האדם ּכי ּפיו ְ ַ ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
חּיים הרּוח המׁשכת מּלמעלה ּגם ּגֹורם רּוחֹו, את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּמאריְך

החסרֹון: לזה להׁשלים ּבעצמֹו, יתּברְך ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָמהּׁשם

למׁשלים יׁש זההחסרֹון מחמת ׁשּגם הּקדֹוׁשה, ּבכּונתֹו באר ַ ְ ִ ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
רּוחֹו את להאריְך האדם ּבטבע יתּברְך הּבֹורא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהטּביע
ּבעצמֹו זה ידי ׁשעל ּכדי חסרֹון, איזה לֹו ּכׁשּיׁש ואנחה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבגניחה

להחסרֹון. הׁשלמה ּפעמים ּכּמה ְְְְְִִֶַַַָָָָֹיגרם

הּדבריםוהּוא אּלה ׁשמֹו. יתּברְך הּבֹורא וחנינּות רחמנּות מּגדל ְ ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
אּלה ּבכל ידע לא מי ּכי יתר, ּכׂשפת לכאֹורה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹנראים
ואּולם הרחמים. מּמּדת הּוא העֹונֹות וכּפרת החסרֹון ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהׁשלמת
ׁשהּוא ּדקלּפה הרב הכנעת אֹודֹות על הּזאת והּׂשגתֹו ּדבריו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבסתר

ּבפנים) לקּמן (ּכּמּובא הּדין ּבתקף מהּׂשיחהאדמֹוני ּומבאר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ותֹורתֹו ׁשּבהּׂשגתֹו ההּׂשגה, לזאת הּׁשּיכת מֹוהר"ן) חּיי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ(ׁשּבספר
ׁשּבתקף מּצּדֹו) (העֹומד הרׁשע את להכניע הׁשּתּדל ּבעצמּה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּזאת
ׁשל הּמּדֹות ּכל לבאר ּבפרטּיּות טרח זה ׁשעל לבאר יׁש ּכּנ"ל. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדין

ּכּנ"ל): הּדין (ׁשּבתקף הרׁשע הכנעת ּכל לבד ּבהם ּכי ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹרחמים,

הּקדֹוׁשיםוזה מּדבריו העֹולה ּכפי וכּו'. מּדֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבחינת ְ ֶ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
מבאר נראה ּדקדּׁשה. ּבהרב נמצאֹות העליֹונֹות הּמּדֹות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּכל
מהּׁשם למעלה אֹותם לעֹורר ׁשּבֹו ּדלתּתא ּבאתערּותא הן הויה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכי

ּבעצמֹו. ְְְִַַָיתּברְך

נֹוצרנֹוצר ׁשהּוא ׁשּלא]וׁשֹומר[ּוממּתיק האּלּופים את ּוממּתיק ֵ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
העֹולם את על[יּזיקּו לפעמים סֹובב ׁשמירה לׁשֹון ּכי ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

יׁשמרּנּו" ולא ּבבעליו "והּועד הּפסּוק: ּכלׁשֹון .]הּמּזיק, ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ
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ּבדּבּורנֹוׂשא הּנ"ל ּדלתּתא האתערּותא ּבהכרח ופׁשע עֹון ֵ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
אׁשר קצת להתּפּלא יׁש מּדֹות. י"ג ּבחינת וזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּמתחיל
"וחּטאה" ּבתבת ואם מּדֹות. עׂשרה הּׁשלׁש לכל ּבפרּוׁשֹו יסּים ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
"נֹוׂשא" לתבת מחּברת היא ּכי לחׁשבּה, צריְך ׁשאינֹו לפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻיׁש

החּטאה) על ּגם ּתסֹובב (ׁשהּנׂשיאה יׁשהּנ"ל ּפנים ּכל על אבל . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
הּמּדֹות. ׁשּבסֹוף "ונּקה" מּדת ּגם והזּכיר ּפרט לא אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלהתּפּלא
ׁשּכתב הּנפלאים ּבדבריו והזּכיר ּפרט זה ׁשּגם ּתבין מרחֹוק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאבל
ׁשּלא עד עצמֹו, ויזּכְך ינּקה אׁשר העליֹון הרב אֹודֹות על ּכְך ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאחר

ּכל אליו הּקדֹוׁשיםיאּנה מּדבריו ׁשם ּובהמבאר וכחֹו. ּבידֹו ּגם און ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ
עד הרע, ּבהם יתאחז ׁשּלא אליו הּנלוים ּגם ּומּציל מנּקה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבזה
מּדת ּגם זה לפי נמצא ּומּמילא מהרׁשע. ויפחדּו ייראּו לא הם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּגם

ּכּנ"ל: ּדלעּלא ּבאתערּותא אֹותּה לעֹורר הרב ּברּוח ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָ"ונּקה"

ּבעצמֹוּובאמת ּדוד ּבן ׁשהּוא העליֹון הרב על רק נאמר זה אין ֶ ֱ ֶ ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
על ּבהּגה הּקֹודם ּבאּורי ּבפרּוׁש (עּין אליו מחּכים ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאנּו

כ"ד) .אֹות

אמּתיוהּנלוים ּבקׁשר אליו המקּׁשרים הּנלוים על לפרׁש מכרח ְ ַ ִ ְ ִ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻ
אחר) ּבמקֹום ּכּמּובא אהבה ּכראּוי.(קׁשר ּבׁשלמּות ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבזהּגן סֹובב ּבּגן ּדאתרביאּו וכּו' יׂשראל ונׁשמֹות אֹוריתא, ּדא ַ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
נׁשמת ׁשּכל א' ּבאֹות לעיל הּקדֹוׁשים ּדבריו מּצרּופי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלהמבאר

ׁשּבּתֹורה: החּיים מרּוח הּוא ִִֵֶַַַַַַָהחּיים

ׁשּבדבריוּבריאה הּקדֹוׁשה ּבכּונתֹו ּבכפלים לבאר יׁש זה לפי ּבכח ְ ִ ָ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבּכח להּבריאה הרב ׁשּבעלּית מהם ׁשּמבאר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּנ"ל.
חס הרע ּבֹו יתאחז לא ּבכחֹו ׁשּגם לכחֹו. ּגם מזּכְך ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּבּתפּלה,
הּׂשכל ידי על ההלכה ּבברּור ׁשּזֹוכה מהרע זּכּוכֹו (וחּוץ ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוׁשלֹום

מהּתפּלה) :ׁשּנמׁשְך ְְִִֵֶַָָ



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וסּפּורים רפה ִ ִ ְ ִׂשיחֹות

מּצרּופיהּתֹורה להעֹולה ּבזה סֹובב ּבפעל, ּבריאה ּבחינת ׁשהוא ַ ָ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
העֹולם ּבריאת ׁשּכל ב' ּובאֹות א' ּבאֹות הּקדֹוׁשים ְְְְְִִֶַַָָָָָּדבריו
ׁשּבזה הּקדֹוׁשים ּבדבריו ואּולם ּבהּתֹורה. ׁשּנמצא חּיים מהרּוח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּוא
ׁשהּוא מהּתפּלה, נמׁשְך זה ׁשּכל להֹודיע והֹולְך מֹוסיף ז' ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהאֹות

ּבכח: והּבריאה ְְְִֵֶַַָָֹהעדן

הּתֹורהונהר הוא הּגן את להׁשקֹות וכּו' מהּתפּלה הינּו מעדן יֹוצא ְ ָ ָ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבעדן ׁשהיא הּתפּלה ּברֹוממּות מֹודיע ׁשהּוא הּזאת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבהֹודעתֹו
האדם ּתפּלת על ּכּונתֹו עּקר לסֹובב יׁש הּתֹורה. מּגן ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָּולמעלה
ההלכה לברר ׁשּיזּכה ּבעצמּה הּתֹורה אֹודֹות על מתּפּלל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
לקּיּום ׁשּיזּכה עד הרע, ּכל מאּתֹו ׁשּידחה ּבאפן ּדבר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבכל

אֹור(˜Ï‚)הּתֹורה וכּו' ראיתי הּכתּוב ּבדבר הּקדֹוׁשים ּדבריו ּומּכתלי . ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ
הּוא והעדן ׁשהּתפּלה מחמת ׁשּזה עֹוד לבאר יׁש וכּו' ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּגנּוז
ראתה) לא (עין ההסּתרה ענין וזה ׁשּבּתֹורה, הּנסּתר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּמדרגת
לבאר יׁש ּגם אחר). ּבמקֹום מּזה (וכּמּובא העדן ּבדבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהזּכיר
לֹו אין ׁשהעדן מחמת ׁשּזה מהעדן) (והׁשקאתֹו הּגן ּבריאת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבטעם
יתּברְך, סֹוף האין ּתֹורת ּבסתרי והענג העדן הּוא ּכי וסֹוף, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּגבּול
ולא ּבֹו. לבא הּמגּבל ּבהאדם ואפׁשרּות יכלת ּכלל נמצא לא ְְְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאׁשר
הּכלים ּבמדרגת העֹומד ׁשהּוא ׁשּבנגלה) ּבּתֹורה (ׁשהּוא הּגן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָכן
ּבגבּולים והבאֹותיו העדן אֹור לקּבלת והּמכרחים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻהּמכׁשרים

.(˜Ï„)וצמצּומים ְְִִ

(‚Ï˜).‰¯Bz‰ ÌˆÚÓ ¯˙BÈ ÌÏBÚ ÈiÁ ÌLa ˙‡¯˜� ˙‡Êk ‰lÙzL ˙"�¯‰BÓ È¯·cÓ ¯‡·ÓÎÂ¿«¿…»ƒƒ¿≈¬««∆¿ƒ»»…ƒ¿≈¿≈«≈»≈≈∆∆«»
˙�ek ‰È‰iL ÌÈ�t Ïk ÏÚ Á¯ÎeÓ ,‰ÚL ÈiÁÂ ÈÓLb ¯·„ ÏÚ Ì„‡‰ Ïlt˙È ¯L‡k Ì‚Â]¿««¬∆ƒ¿«≈»»»«»»«¿ƒ¿«≈»»¿««»»ƒ∆ƒ¿∆«»«

.[‰¯Bz‰Ï ˙BkÊÏ È„k Ì„‡‰»»»¿≈ƒ¿¿«»
(„Ï˜)„vÓe) daL ¯zÒp‰ „vÓ ‡e‰ "‰cÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡" :‰¯Bz‰ Á·La ¯Ó‡pM ‰Ó Èkƒ«∆∆¡«¿∆««»¬À»≈∆∆ƒ»ƒ««ƒ¿»∆»ƒ«

‰¯Bza ¯L‡ ˙BÎÏ‰‰ Ï·‡ .(daL ¯zÒp‰ ÔÈÚk ÌÈ·LÁ� Ì‰ ÌbL ,‰„b‡‰Â ÊÓ¯‰Â L¯c‰«¿»¿»∆∆¿»«»»∆«≈∆¿»ƒ¿≈«ƒ¿»∆»¬»«¬»¬∆«»
¯aÁÈ ¯L‡ ‰¯e¯a ‰ÎÏ‰ ¯ÙÒa ÌÈ˜ÒBt‰ ÈÏetÏt Ïk ,„Âc Ôa ‡B·a eÓˆÓˆ˙È ,‰Ï‚�aL∆¿ƒ¿∆ƒ¿«¿¿¿∆»ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆¬»»¿»¬∆¿«≈
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מהּכתּובּומּׁשם הּפׁשּוט ּבפרּוׁש ראׁשים לארּבעה והיה יּפרד ִ ָ ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ
(מאחדּותם נהרֹות הארּבע התחּלקּות על הּפרּוד ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָסֹובב

העדן) הּפרּודׁשּבנהר יסֹובב ז"ל מרּבנּו הּדרׁש ּובפרּוׁש מּזה. זה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
(הּנזּכר עׂשר אחד ּובכלל מאּתם. ונֹופל ׁשּנפרד לבד הרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָעל
מפרׁש ז"ל ׁשרּבנּו הּמקראֹות ׁשּברב הּקֹודם) ּבאּורי ספר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבהקּדמת
הּמסּלה הפלאת ּבעמק אֹותם נראה הּדרׁש, ּבפרּוׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהם
ללמד יׁש ׁשּבהם, הּפׁשּוט ּבפרּוׁש אֹותם ׁשּמחּבר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבלּמּודיו,
הּפרּוד ּבדבר רּבנּו ּכּונת הּכתּוב ּבזה ׁשּגם הּסתּום, אל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹמהמפרׁש

הּנ"ל הּפרּוׁשים הרע(˜Ï‰)לׁשני את ּולחּלק להפריד ּכדי ּכי . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
האֹותּיֹות את ּולחּלק להפריד מכרח אֹותּיֹות, ּבהארּבע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמאחיזתֹו
ּבהעדן ּכאחדּותם לגמרי, ּודבקּות ּבאחדּות יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבעצמם,
אֹותּיֹות ׁשהארּבע הּקדֹוׁשים מּדבריו העֹולה ּכפי ּגם ׁשּמאּתֹו. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּנהר
ׁשם ׁשּמתאחדים ּובעדן ּבכח ּכן ּגם נמצאים והּפעל ּבהּגן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּנפרדים
ׁשּמתחילים מּדֹות הי"ג לפרּוׁש אֹורחא אּגב ּבזה מבאר אחד. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבנהר

הוי"ה: ׁשמֹות ְְֲִֵַָּבׁשני

ה'והיה ׁשּבסימן הּדברים צרּופי מאּלה ּבהעֹולה ראׁשים לארּבעה ְ ָ ָ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ארּבעה ּבבנין ּבגׁשמּיּות הּגּופים התהּוּות ּכל ׁשּגם ז', ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוסימן

ראׁשים) (ארּבעה הּׁשם אֹותּיֹות מארּבע ויֹוצא נמׁשְך ׁשּבגןיסֹודֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
וכּו') אֹוריתא ּדא הּמתחיל ּבדּבּור ּכּנ"ל הּנׁשמֹות ּגּדּולי (וכן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּתֹורה
א"ב, ׁשּבסימן הּנ"ל הּקדֹוׁשים ּדבריו מּצרּופי להעֹולה ּכן ּגם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָסֹובב
אבל ּבהּתֹורה. ׁשּנמצא חּיים מהרּוח הּוא העֹולם ּבריאת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכל
זה ׁשּכל להֹודיע והֹולְך מֹוסיף ז' הּסימן ׁשּבזה הּקדֹוׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבדבריו

ּבכח:נ והּבריאה העדן ׁשהּוא מהּתפּלה, מׁשְך ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.¯Á‡ ÌB˜Óa Ï"Ê e�a¯ È¯·cÓ ‰Êa Ô·enÎÂ¿«»»∆ƒƒ¿≈«≈«¿»«≈
(‰Ï˜).Ï"Ê È"¯‡‰ ÌLa ˙"�¯‰BÓ È¯·cÓ ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·n‰ ÔÈÚk¿≈«¿…»¿»«≈ƒƒ¿≈¬««¿≈»¬ƒ«
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ערְךמעדן לאין ועצּום הּגדֹול הּנ"ל העדן ּבדבר הּגן את להׁשקֹות ֵ ֵ ֶ ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ונׁשקה נמׁשְך ׁשּבֹו והרּוח הּגן חּיּות ּכל וגם הּגן, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָמּמדרגת
ּגדֹול ׁשּבעדן, הרּוח זה כן ׁשּכמֹו זה לפי יבאר ּומּמילא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמהעדן.
לׂשער ּכנגּדֹו ׁשּנחׁשב עד הּתֹורה ׁשּבגן מהרּוח ערְך לאין ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָועצּום
ּבהמבאר זה לפי ותתּבֹונן ּתבין ערְך. לאין ּכפלים ּכפלי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּוסערה
הּציצית) (ׂשער ּדקדּׁשה סערה ׁשּנמצא ח' ּבאֹות הּקדֹוׁשים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻמּדבריו
ואיׁש הּס ער את להכניע זה לעּמת זה ּבּקדּׁשה העֹומד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻֻׁשהּוא
ּבׁשני מבאר זה לפי וגם ח'). ּבאֹות היטב ׁשם (עּין ּבסערתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּׂשעיר
להכניע להעדן העֹולה ּבהרב והּגבּורה הּכח למציאּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹטעמים
ׁשעל הּקדֹוׁשים, ּבדבריו מפרׁש אחד טעם האדמֹוני. את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּולכּלֹות
טעם לׁשּברֹו. ּכדי הרׁשע צּנֹור לתֹוְך לכנס הרב ּביכלת יׁש זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹידי
ׁשּבאמת מחמת ׁשּזה הּנ"ל, ּבדבריו למעמיק ּכן ּגם מבאר ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשני
לפי ּכי ּכפלים. ּכפלי חזקה ּבסערה הרב זה ּכנגּדֹו ולֹוחם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיֹוצא
הּוא להתקּים, הרׁשע סערת ּביכלת ׁשאין ׁשּזה מרחֹוק ּתבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנ"ל
הּטֹוב לקּבלת הּמכרחים הּנ"ל הּתֹורה ּכלי ּכלל לֹו ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻמחמת
ׁשּבּה. טֹובֹות הּמּדֹות ּומּכל מהּתֹורה רחֹוק הּוא ּכי העדן ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּס ערת
ּבהּׂשיחֹות לקּמן (עּין העֹולם ּבזה ׁשּיהיה ׁשּמכרח הּנּס יֹון מּצד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻרק
ּדרכיו את לׁשּנֹות יתּברְך הּׁשם ּכביכֹול מכרח כ'), ּבאֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוהּסּפּורים
רּבנּו מׁשה (ׁשּגם הּנ"ל הּגנּוז ואֹור העדן ּבהׁשּפעת לֹו) וטֹוב ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ(רׁשע
לרׁשע, ּגם ּולהׁשּפיע להּׂשיגֹו) לׁשם עלה לא עדין הּׁשלֹום ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹעליו
לֹו נהפְך ׁשּלֹו הּכלים והעּדר ּבחסרֹון אבל ואנחתֹו. ּבבכּיתֹו ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכעׂשו
הרב כן ולא ונׁשמתּה. ּגּופּה ּומסער ההפְך, ּבתכלית הּס ערה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹזאת
ּברב לׁשם ּבעלּיתֹו אליו) מחּכים ׁשאנּו ּבעצמֹו ּדוד (ּכבן ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעליֹון
ׁשּיעמד הּנסיֹונֹות ועצם ּברב הּנתהּוים הּנפלאים הּכלים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹועצם

ּב ׁשּיתּגלּגל ּגלּגּול ּבכל ּבזהּבהם (ּכּמּובן הּגלּות ּבאריכּות הם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
מּמילא וגם ז"ל). האר"י ּבׁשם ויטאל חיים רּבי הרב מֹורנּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמּדברי
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וחזקה ּגדֹולה סערה מּׁשם לקּבל ּביכלּתֹו יׁש הּכלים ׁשּברב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹמּובן
נחׁשב יהיה לא ּכְך וׁשאחר ּדקלּפה, להרב ׁשּנמצא ּכפי ּכפלים ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכפל

ּכּנ"ל: הּכלים מרב סתם לרּוח רק הּס ערה זאת ּגם ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹאצלֹו

ז"למי מֹוהרנ"ת הּציג הּכתּוב מּזה הּפרּוׁש את הּגדֹול הר אּתה ִ ֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
רּבנּו מּפי הּלׁשֹון ּבזה יצא לא אׁשר יען עּגּול. חצאי ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין
החמיׁשי ּכלל ׁשהּוא אּתמר. מּכללא אּלא אּתמר ּבפרּוׁש ולאו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָז"ל,
ז"ל חכמינּו מאמר אֹו מקרא ׁשּכל הּקֹודם, ּבאּורי ספר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבהקּדמת
ּכל ונתּבאר נכנס ענין, לאיזה מאּתֹו קצת מזּכיר ז"ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשרּבנּו

הענין: ּבזה ז"ל חכמינּו והּמאמר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָהּמקרא

ׁשּׁשמעּדּבר ּומֹורי מאבי ׁשמעּתי ׁשּבּדפק החּיים רּוח אז... ִ ֵ ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ונֹוקׁש הּדֹופק ׁשהּדפק ז"ל, רּבנּו מּדברי ׁשּנראה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַמּמֹורנ"ת
(ארּבע מּצרּוף אׁשר מהחלק ונמׁשְך יֹוצא חלק, ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהאדם

הּנמצאיםאֹותּיֹות) חלקים פ"א מהאלף החלק לזה ׁשּמכּון הּׁשם. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכּנ"ל): רּוחֹות הארּבע הן הן אֹותּיֹות הארּבע (ּכי הּׁשעה ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָֹּבזאת

יֹוצאועֹוד "ונהר הּנ"ל. להּכתּוב ולׁשּוב זה ּבכל קצת להאריְך יׁש ְ ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
הּקדֹוׁשים, ּבדבריו הּנ"ל ׁשּבבאּורינּו ּפי על ׁשאף וכּו' ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמעדן"
ּבמדרגת ולא והעדן הּתפּלה ּבמדרגת רק "ונּקה" מּדת ּתהיה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹלא
ׁשּבאמצעּות הּקדֹוׁשים, ּבדבריו לבאר יׁש עֹוד אבל והּתֹורה. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגן
ּבזה, האמּור את ּבזה לּתן ׁשּמצטרפים יׁש לזה, מּזה הּנמׁשְך ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהּנהר
ּתחׁשב וכן ּבהם. ׁשּתתקּבל מּדֹות הי"ג ּבכל הּתפּלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָותחׁשב
ּבכל אׁשר ויען ּבהם. להּדרׁש ׁשּמכרחים מּדֹות הי"ג ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּתֹורה
זה. ּכראי זה ראי לא אׁשר מדרגֹות לׁשני והעדן הּגן נחׁשבים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹזאת

הּזּכּוְך) (ּתכלית "ונּקה" ׁשּמכרחּובמּדת ואמר ז"ל רּבנּו ּפרט לבד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻ
אחד ׁשּבאפן אחר) ּבמקֹום (ּכּמּובן לבאר יׁש הּתפּלה, לעדן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלעלֹות
לּמּדה הּוא ההבּדל וׁשּכל ּביניהם, מבּדיל אחד ּובאפן אֹותם, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמצרף
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נבּדלת ּכּנ"ל, הּצרּוף ּגם ּבּה ׁשּנֹוגע ּפי על ׁשאף הּזאת, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהאחרֹונה
יֹותר העדן ּברֹוממּות ההבּדל) (מחמת ונחׁשבת זאת ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכל

ּכי(˜ÂÏ)מּכּלם הּנ"ל, לדבריו זה מּכל ונבֹוא נֹוסף אֹורחא אּגב וגם . ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבמדרגת נמצא לא ׁשּביניהם ההבּדל ׁשּכפי הּנ"ל מּדבריו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבהעֹולה
הויה אֹותּיֹות (ראׁשים) הארּבעה ּובאמצעּות מּדֹות מי"ב יֹותר ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּגן
נמצא מהּגן ּומּדה מּדה ׁשּבכל לבאר יׁש זה לפי ואׁשר ּבֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפרט
ׁשּנּויי ּגם מּזה. זה הּמּדֹות ׁשּנּויי וׁשם אֹותּיֹות, הארּבע אּלה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבֹו
צרּופי י"ב הן וׁשהן מּזה, זה אֹותּיֹות) הארּבע (ׁשהם ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּצרּופים
אּלה נמצאים זאת ׁשּבכל מחמת וגם הענין. ּבזה ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהוי"ה
(ואחדּות ׁשּבעדן ּבׁשרׁשם ּגם צרּופיהם) (ּבי"ב ראׁשים ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהארּבעה
חׁשְך, ּבׁשם נקרא ׁשּמּמילא עד ונסּתר ּגנּוז האֹור וׁשם ּכּנ"ל) ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּנהר

מהאֹור ההפְך הוי"ה(˜ÊÏ)ותכלית צרּופי ּבי"ב כן ּכמֹו ותתּבֹונן ּתבין . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
אֹורחא אּגב ּתראה זה לפי ּגם זה. לענין ׁשּדּבר וחׁשְך ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבלילה
אׁשר וכּו', ינּקה" לא "ונּקה הּכתּוב: ּפרּוׁש ּבפׁשיטּות ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹנפלאֹות

י ּדעּתנּו ההפְךּבפׁשיטּות ותכלית הּדין ּבמּדת אֹותֹו לפרׁש ׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
זה ּבכל הלא ּכי זאת, נחׁשב ּגדֹולה ולפליאה הרחמים. ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹמּמּדת
וסּיּום ּובסֹוף והּטֹוב, הרחמים ּבדבר למּדה מּמּדה חֹוׁשב ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָהּמקרא
ּבלבד זה לא אׁשר הּדין, ּומּדת ההפְך ּבתכלית ּומדּבר מהּפְך ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּדבריו
על ּבנים ּובני ּבנים על אבֹות עֹון ּפֹוקד עֹוד ינּקה, לא נּקה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכי
"ונּקה" מּלת ּכי ז"ל חכמינּו לפרּוׁש אפּלּו וגם רּבעים, ועל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָׁשּלׁשים

(ÂÏ˜)Ûe¯v‰L ˜BÁ¯Ó ÔÈ·z ,Ï"p‰ e�¯e‡a ÈÙÎe ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯·„a Ô�Ba˙z ¯L‡k Ì‚Â¿««¬∆ƒ¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿ƒ≈≈««»ƒ≈»∆«≈
‰Ê Ì‰È˙BcÓ ˙eiÏÏÎÏÂ ,Ôb‰Ï Ô„Ú‰ ˙ÚtL‰Ï Á¯ÎÓ Ûe¯v‰ Èk .ÌÈÁ¯ÎÓ Ì‰È�L Ïc·‰‰Â¿«∆¿≈¿≈∆À¿»ƒƒ«≈À¿»¿«¿»«»≈∆¿««¿ƒ¿»ƒƒ≈∆∆
˙‚¯„Óa ˜¯ ‰È‰È ‡lL ÔÙ‡a ,Ôb‰Ï ‰Ïa‚‰Â ÌeˆÓˆÏ ˙BÈ‰Ï Á¯ÎÓ Ïc·‰‰Â .Ï"pk ‰fÓƒ∆««¿«∆¿≈À¿»ƒ¿¿ƒ¿¿«¿»»¿««¿…∆∆…ƒ¿∆«¿«¿≈«
˙cÓÏ Ïc·‰‰ Á¯Î‰a ¯‡·Ï ÌL ÈzÙÒB‰L Â"Î ˙B‡a Ì„Bw‰ È¯e‡·a ÔiÚÂ .Ï"pk ÌÈÏk‰«≈ƒ««¿«≈¿≈ƒ«≈¿∆«¿ƒ»¿»≈¿∆¿≈««∆¿≈¿ƒ«

.Ï"pk ÌlkÓ ¯˙BÈ ‰w�Â¿«≈≈ƒÀ»««
(ÊÏ˜).‚On‰ ˜ÓÚaL È�Áe¯‰ CLÁ‰Ï ¯M˜Ó ÈÓLb‰ CLÁ‰L ,¯Á‡ ÌB˜Óa Ìb ‰fÓ Ô·enÎÂ¿«»ƒ∆«¿»«≈∆«…∆««¿ƒ¿À»¿«…∆»»ƒ∆¿…∆«À»
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ּכתּובים לׁשני ינּקה", "לא ּבסּיּומֹו אֹותֹו החליטּו למעלה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹסֹובב
ׁשּבעדן האֹור ּוגניזת ּבהסּתרת ואּולם זה. את זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמכחיׁשים
ּבדבריו לעיל ּבארּתי אׁשר ההפְך ותכלית לחׁשְך ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהתחּׁשבּותֹו
והּפעל ּבהּגן הּנפרדים אֹותּיֹות (ׁשהארּבע לעיל ׁשּיְך ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹהּקדֹוׁשים.
אׁשר ּבּנהר, ׁשם ׁשּמתאחדים ּובעדן ּבכח ּגם כן ּכמֹו נמצאים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּנ"ל
ׁשמֹות ּבׁשני ׁשּמתחילים מּדֹות הי"ג לפי אֹורחא אּגב ּבזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמבאר
ּבמסּפר ׁשמֹות ׁשני אּלה נחׁשבים אינם ז"ל האר"י ּולדעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהוי"ה.
אֹור ונסּתר נגנז זה מחמת ׁשּגם עֹוד לבאר יׁש מּדֹות). ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהי"ג
ּובאמת הּדין. למּדת ההפְך ּבתכלית ונראה ונחׁשב ׁשּבֹו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהרחמים
החטא. אחר ּפנים ּכל על ׁשבים להּבלּתי וׁשלֹום חס נהפְך ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּוא

ּכּנ"ל: להם הּמכרחים הּתֹורה לכלי מעּתה ּפנים ּכל על ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻלׁשּוב

מקּבלין"רכב ׁשּמּׁשם הּתֹורה קּבלת ּבחינת – רּבֹותים" אלקים ֶ ֶ ְְְֱִִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
נׁשּוב ׁשֹוב ּבזה, קצת לבאר ּדקדּׁשה. הרּבנים חּיים ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהרּוח
ּבדּבּור לעיל ׁשהזּכרנּו ה' מּׁשם והּצרּופים הּמּדֹות י"ב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַלּדבר
הי"ב מאּלה ׁשם ׁשהזּכרּתי ּפי על אף ּכי וכּו'. אז ּדּבר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמתחיל
ׁשּברב לבאר יׁש עֹוד אבל ׁשּבעדן, ּבׁשרׁשם ּגם ׁשּנמצאים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹצרּופים

(והאֹותּיֹות) נהרֹות הארּבעה ּכל לנהרהתאחדּות להיֹות ׁשּבעדן ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּג ּכן ׁשעליהםאחד, הּנהרֹות (אֹותּיֹות) ׁשּבאּלה הּצרּופים י"ב ם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

מּובן ּומּמילא אחת, ּבמּדה ּכּלם ׁשם נכללים הּמּדֹות י"ב ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָֻעֹומדים
ּגדלה ורֹוממּותּה ּבעליֹון נכלל הּתחּתֹון ּכי "ונּקה". מּדת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהיא

ׁשם: עּין כ"ו ּבאֹות הּקֹודם ּבבאּורי ּכּנזּכר ּכּלם. על ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻועצמה

(ּבהּגן)והּוא[ הּנמצאים הרחמים הּמּדֹות ּכל ׁשל והּמקֹור הראׁש ְ ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבדבר לקח יֹוסף חכם יׁשמע אֹורחא אּגב וזה מאּתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּנמׁשְך
לפי מּתיר, וזה אֹוסר ׁשּזה ואמֹוראים ּתּנאים ּבין ׁשּנמצא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמחלקת
ואּלּו 'אּלּו ואמרּו החליטּו אׁשר חּז"ל הפלאת ונפלא ּנֹורא מה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנ"ל
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לֹו נחׁשב לא הּתּנא ׁשּברֹוממּות ּתבין מאליָך ּכי חּיים' אלקים ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּדברי
ּבתכלית אּדרּבא וׁשלֹום, חס מּמׁש לרע ההסּתרה) (ׁשּמּצד הרע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָזה
מּדבריו ּבהעֹולה וגם טֹוב. לכּלֹו ּבעצמֹו זה לֹו נהפְך ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻההפְך
והּתפּלה העדן למּדת מכרחים ההלכה את לברר ׁשּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּקדֹוׁשים
נמצא זה מחמת ּגם ּכי לתּוׁשּיה, ּבכפלים הּנ"ל לפי לבאר יׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּנ"ל,
מסּפר ׁשּבסֹוף הּמּדה ׁשּזאת מחמת ההלכה לברּור הכרח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּה
עׂשרה הּׁשלׁש מסּפר לסֹוף ּומצרפת מכּונת מּדֹות, עׂשרה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֻהּׁשלׁש
ּכתּובים ׁשני ּבין הּמכריע הּׁשליׁשי ּבּכתּוב הּתֹורה. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשּבמּדֹות
הּתּנאים ּדברי סתירת ּכעין ׁשהיא זה את זה (וסֹותרים) ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמכחיׁשים

לזה זה .]הּנ"ל ֶֶַַָ

ּכלּולהוהּנה מּדה ׁשּכל ּפי על ׁשאף הּמּדֹות, ּבדבר הּנֹודע ּכפי ְ ִ ֵ ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּבפני למּדה להיֹות אחת ּכל זאת ּבכל נחלקה הּמּדֹות, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹמּכל
נמצאים (ׁשהּמּדֹות הּמּדֹות מּׂשיגי ּגם זה ׁשּמחמת לבאר יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעצמּה,

זֹוכהּבהם) ורב רב ׁשּכל ּפי על אף ּדקדּׁשה, הרּבנים ׁשהם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
עצמּה. ּבפני ּבמּדה ורב רב ּכל זאת ּבכל נתחּלק הּנ"ל, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹלהּמּדֹות
הּׁשלׁש לּמּדה העֹולה הּוא ּכּלם על העֹולה ׁשהרב מּובן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּומּמילא
הּמסּפר מּמׁש מכּון ּכי נפלאֹות ּתראה ראה זה ּולפי ּכּנ"ל. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻעׂשרה

יׂשראל ה'(˜ÁÏ)לרברבי ּבבית חנּכתם ּפרׁשת על אׁשר עׂשר ׁשנים ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּבתחּלת (הּנרׁשם וכּו' "ראיתי" ׁשּבּכתּוב ההפטרה זאת סֹובבת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּנ"ל
וכּו' מׁשה" "ּובבא ׁשּבּכתּוב עׂשרה הּׁשלׁש מּדת ועליהם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּמאמר),
מּדת ׁשהוא ּברׁש"י) ׁשם ּכּמּובא הּמכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָ(ׁשהּוא

מּׁשּלהם. יפה ׁשּׁשּלֹו הּנ"ל, עׂשרה הּׁשלׁש ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהרב

(ÁÏ˜):ÌÈ‡ÈNp‰ Ìeb¯z ‰M„wa '‰Ê ˙nÚÏ ‰Ê' Ôk ÌÈ�Ùa ‡·en‰ È·¯·¯ ÌÈÙel‡‰ Ìeb¯˙k¿«¿»«ƒ«¿¿≈«»ƒ¿ƒ≈∆¿À«∆«¿À»«¿«¿ƒƒ
."È·¯·¯"«¿¿≈
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מכרחועֹוד ּובזה ּפׁשּוטֹו. לפי ּגם הּכתּוב ּפרּוׁש עצם ּכל זה ְ ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ראׁשֹונה הּצעה הּצעֹות: ׁשלׁש זה לכל ּולהּציע קצת ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹלהאריְך
עצתֹו רֹוממּות הּוא ריק ּדבר לא ּכי מרחֹוק ּתבין הּנ"ל ּבכל ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹּכי
נפׁשֹות ׁשּכל ׁשּכמֹו מּובן מּמילא וגם האדמֹוני. עם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלהתּגרֹות
חּיים, הרּוח את לקּבל ּדקדּׁשה להרב להתקּׁשר מכרחים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻיׂשראל
הּנ"ל העליֹון לרב להתקּׁשר מכרחים ּבעצמם הרּבנים ּכל כן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻּכמֹו
נמצאים ּבעצמֹו הרב ּבדברי וׁשּגם הּתּקּון, ּכל נמׁשְך לבד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמאּתֹו
(ּתֹורת) מנֹורת ּכל ׁשּמאּתֹו אהרן ּגם ּכי מּמדרגֹות. למעלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמדרגֹות
ּבמדרגתֹו הּגיע לא וכּו'), "ראיתי" הּכתּוב ּבפרּוׁש ׁשם (הּמּובא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹזהב
לבד אליו אׁשר ּכמֹוהּו) קם (ׁשּלא הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלמדרגת
לא עדין הּוא וׁשּגם ּבתפּלתֹו. מּדֹות עׂשרה הּׁשלׁש ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹנתּגּלּו
הּתפּלה) (ׁשּבעצם ּדוד ּבבן ּבהתלּבׁשּותֹו ׁשּלעתיד, ּבעלּיתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנתעּלה
נבאר ּכאׁשר עמלק האּלּוף זכר ולמחֹות האדמֹוני עם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהתּגרֹות
הן הן והּגן הּתֹורה חלקי ׁשּכל ּבהּנ"ל. הוא ׁשנּיה; הּצעה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלקּמן.
והּתפּלה העדן מדרגת ּבהם לקּבל והּמכׁשרים הּמכרחים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻהּכלים
הּקֹודם ּבאּורי ּבספר ּכּנזּכר ּבזה זה ּתלּויים והּתפּלה הּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ(ּכי
הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הּקדֹוׁשים מּדבריו המבאר ּוכפי י'). ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבאֹות

והּדׁש העליֹוןהעׂשבים להרב ׁשּגם מבאר נראה הּגן. ׁשּבחלקי אים ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכל עם ּדקדּׁשה רברבי ּבׁשביל רק העדן ּגדּלת נּתן לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻּבעצמֹו
ּכלל יתקּבל לא הּכלים ּבלּתי ּכי אליו. הּנלוים יׂשראל ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנפׁשֹות
הּמעין), יציאת (ׁשּמּׁשם ה' ּבית ּבענין ׁשליׁשית; הּצעה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻּבּקדּׁשה.
ּכּמּובא ראתה לא (עין עדן על זאת סֹובב ז"ל רּבנּו ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּבפרּוׁש
ׁשּבבאּורי ּבהּכללים (ּכּנזּכר הּפׁשּוט לפרּוׁש ּובאחדּותֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבּפרּוׁש),
ראתה לא (עין הּזה העדן נקּדת ׁשעּקר מּובן מּמילא ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהּקֹודם),
ׁשּבחלקי הּכלים ּכללּיּות ּכל ּגם אׁשר הּקדׁשים. ּבקדׁש היא ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכּנ"ל)
הּזה. לעדן עצם הארת ּבהם ׁשּתתקּבל ּבאפן היה והּמׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש
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הּזה העדן נקּדת עצם ּכנגד נחׁשבים הם ׁשּגם זה לפי לבאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻויׁש
לכל והּנׁשמֹות הרּוחֹות (ׁשּמהם יׂשראל ׁשּבנׂשיאי והּתֹורה הּגן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלכלי
והרב העדן זה הארת ּתתקּבל ּבהם אׁשר ּכּנ"ל) יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנפׁשֹות

ּכּנ"ל: לׁשם ְֶַַָָהעֹולה

ּכיועּתה וכּו'. מׁשה" "ּובבא הּנ"ל להּכתּוב זה מּכל נׁשּוב ׁשֹוב ְ ַ ָ ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
ּבסֹוף הּכתּוב זה סמיכּות לפליאה קצת נחׁשב ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָלכאֹורה
ׁשּיהיה הּמׁשּכן, ּבנין ּבעצם ּכלל ּתסּפר לא אׁשר הּזאת, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּפרׁשה
מׁשה זכה ׁשׁשם והּמׁשּכן, הּבנין זה נפלאֹות לסּפר ּכְך אחר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּיְך
ּבתחּלת הלא ּכי יתּברְך. הּׁשם קֹול אליו ׁשּנׁשמע הּׁשלֹום עליו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹרּבנּו
זאת וכל הּמׁשּכן, את להקים מׁשה ּכּלה ׁשּכבר מבאר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹהּפרׁשה
ׁשהקריבּו וקרּבנֹותיהם הּנׂשיאים ּבעבֹודת רק ּתדּבר לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּפרׁשה
ז"ל) רּבֹותינּו (ּבׁשם ורׁש"י והלאה. הּמׁשּכן הקמת ּכּלֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָמּיֹום
לקרּבנֹות הּמנֹורה ּפרׁשת נסמכה אׁשר על ונכֹון נפלא טעם ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָמפרׁש
ּבתכלית וכּו') מׁשה (ּובבא הּכתּוב זה יבא לּמה ועּתה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹהּנׂשיאים,
והּמּובאים הּנ"ל ז"ל רּבנּו אמרי ּכפי אבל ּביניהם. להפסיק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָההפְך
ּכלל. להפסק נחׁשב ואינֹו להענין הּכתּוב זה מחּבר מאד מאד ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻּפה,

ּב ורק אְך ּכי ותתּבֹונן ּתבין הּנ"ל ּכל ּכפי מׁשהּכי אל הּנׂשיאים בא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּובבא הּכתּוב הּפעל אל יצא עבֹודתם ּבחלקי אליו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹוהצטרפּותם
הּׁשֹוכן יתּברְך סֹוף לאין העדן חכמת קֹול וקּבל ׁשּׁשמע וכּו', ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשה
ּדבריו מּצרּופי מבאר ּגם הּתֹורה. לברּור הּכרּובים ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹּבין
אמירתֹו ּבעת הּתּקּונים ּבאּלה לעסק התחיל ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּקדֹוׁשים
רחמנּותֹו'), מּגדל 'והּוא הּמתחיל: ּבדּבּור (ּכּנ"ל הּמאמר זה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹוהּׂשגתֹו
יׁשקט ולא ינּוח לא הסּתּלקּותֹו ּולאחר ּבחּייו והלאה מאז ּגם ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹֹּכן
הּׂשערֹות ּכפי אליו, הּנלוים ידי על ּפנים ּכל על ּבזה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמּלעסק
ּכל על ּורצינּות ּותפּלה מּתֹורה ואחד אחד ּבכל ׁשּמֹוצא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָטֹובֹות
רב וגם עליו. ּומחּכים ׁשּמאמינים העליֹון הרב להתּגּלּות ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּפנים,
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מֹוהרנ"ת אליו והּנלוים ּתלמידיו לראׁש זכינּו אׁשר לאל־חי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתֹודה
ּבהלכֹותיו הּבאר ּפי מעל האבן את לגלל הרּבה אׁשר הּוא ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹז"ל.
ּדעּתי לענּיּות נראה ּגם מּזה. ּפנים ּכל על והֹודיענּו ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָהּקדֹוׁשֹות,
אּלּוף זה לעּמת ׁשּזה ּובּפה ּבכתב הּקדֹוׁשים ּדבריו וצרּופי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּכתלי
עׂשו ּבני רברבי עׂשר ׁשנים מּכל יֹותר ּברׁשעתֹו ּגרּוע הּנ"ל, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָעמלק
ּבפרׁשת מזּכרים ׁשהם ּבׁשמֹותיהם ּפה להּציגם והנני ּבימיו. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהיּו
אחד ּכל על מתרּגם ז"ל רּבנּו ּבזה ׁשּמביא אּונקלּוס ותרּגּום ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוּיׁשלח
(ד) צפֹו רּבא (ג) אֹומר רּבא (ב) ּתימן רּבא (א) רּבא. ּבׁשם ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָואחד
והּוא עמלק, רּבא והּׁשביעי ּגעּתם רּבא (ו) קרח רּבא (ה) קנז ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹרּבא
עׂשר הּׁשלׁשה אּלּוף ּבאמת הּוא ּכי ּביניהם. ּוממּצע לאמצעי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻהמכּון
ׁשּׁשה וגם זה ּבצד ׁשּׁשה ועֹומדים ּדנחׁשבים ּכּנ"ל אחרא, ְְְְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבסטרא
(ד) ׁשּמה רּבא (ג) זרח רּבא (ב) נחת רּבא (א) הן. ואּלּו זה ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָמּצד
ּכי לחׁשב אין הּׁשני וקרח יעלם. רּבא (ו) יעּוׁש רּבא (ה) מּזה ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹרּבא
רׁש"י, מּפרּוׁש מּקדם ׁשם ּכמבאר הראׁשֹון, קרח ּבעצמֹו הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹזה
ׁשּבא אליפז ּבנֹו ּבן היה ּובאמת עׂשו, מּבני ׁשּנחׁשב ּפי על ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאף
ּובדבר אליפז. מּבני ראׁשֹון ּפעם זה מחמת ונחׁשב עׂשו, אׁשת ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
להרחיב רצֹוני ׁשאין ּדברים קצת עֹוד נמצא החֹורי ׂשעיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאּלּופי
על אף הּסדרה ּבסֹוף הּנזּכרים והאּלּופים מהענין. לצאת ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבזה
הּזאת, ּבעת ּכלל היּו לא אבל עׂשו אּלּופי ּבׁשם ּכן ּגם ׁשּנקראּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּפי
ּובני עׂשו ּבני אּלּופי אבל ּכּמּובא, ּדוד ּבימי מלכיהם ּכלֹות אחר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָרק
עׂשר ׁשנים למסּפר מּמׁש מכּונים לבנים, ּכן ּגם ׁשּנחׁשבים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻּבניו
עׂשו אמר (ׁשעליו עמלק אּלּוף והעּקרי האמצעי עׂשרה הּׁשלׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹחּוץ
ּבתחּלת ּכי עֹוד. ּבזה להאריְך וההכרח ּבפנים) ּכּמּובא רב" לי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"יׁש
רּוח ממׁשיְך ּכׁשּמתאּנח 'והּנה הּלׁשֹון: ּבזה ׁשם ׁשּכתב ה' ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאֹות
אי ּברׁשעים להתּגרֹות אְך אֹותֹו, ּומׁשלים החסרֹון אל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהחּיים
יׁש לׁשֹונֹו. ּכאן עד וכּו' מתאּנח' והּוא ּבהרׁשע ּכׁשּמתּגרה ּכי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאפׁשר,
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רּוח להמׁשיְך ּביכלּתנּו ׁשּיׁש מאחר לכאֹורה ּכי קצת, ּבזה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלהתּפּלא
ּכלל, חסרֹון ׁשּום לנּו יהיה ׁשּלא עד הּקדֹוׁשים מרּבֹותינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהחּיים
ידי על יתּכּפרּו ּבפנים) ּכּמּובא החסרֹונֹות (ׁשּמהם החטאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָוגם
ׁשהרׁשע ּכלל לנּו אכּפת ּומה ּבהרׁשע, ּכלל להתּגרֹות לנּו לּמה ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָָָזה,
אם ׁשּגם הּקדֹוׁשים מּדבריו מבאר ואּדרּבא טּוב. ּכל ּכן ּגם לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹיׁש
להאבידֹו ּפניו אל לׂשֹונאיו יתּברְך הּׁשם מׁשּלם אּתֹו נתּגרה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא
ועּתה מרברביהם. ׁשּמקּבלים ּבעצמֹו הּטֹוב זה ידי על ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּולהׁשמידֹו
ואּולם מּיד. ּולהׁשמידֹו הרׁשע עם להתּגרֹות עצה ּכלל נבּקׁש ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָלּמה
ּבאּורי ּבהקּדמת הּנזּכר זה" לעּמת "זה להּכלל לבבנּו את נׂשים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻאם
ידי על הּוא העֹונֹות ׁשּכּפרת ּפי על ׁשאף ונתּבֹונן נבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּקֹודם,
לעצם ּבעלּיתֹו הּנ"ל העליֹון הרב ידי על והעּקר ּדקדּׁשה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהרברבי

הּקלּפה ּבהקּדם אבל ּכּנ"ל, ה' ּבית עדן ּכנגדנקּדת עֹומד לּפרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
לרחק ּכּנ"ל) מאּתֹו המקּבלים רברבּיא ּכל (עם עמלק רּבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָזה
מתּגּבר ׁשּמּמילא עד אליו, הּנלוים וכל ּדקדּׁשה הרב מּזה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּולהרחיק
ּבחטאים הּיֹום' ּכל' רע' רק' הּלב מחׁשבת יצר ואחד אחד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבכל
ּכי ואם ליֹום. מּיֹום חסרֹונֹותיהם נתחּדׁשים ׁשּמהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַועֹונֹות,
נחרמים היּו ּכבר ולמחֹותֹו, ּולהחרימֹו אּתֹו להתּגרֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָָּביכלּתנּו
יחטאּו ׁשּלא החטאים ּכל יׂשראל מּנפׁשֹות זה ידי על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹונתּבּטלים
והחֹוטאים וכּו' החּטאים" את והחרמּת "לְך הּכתּוב: (ּכלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּכלל
ׁשרצה הּוא ּכי ּגדֹולה, מלחמה ּבזה נמצא לדֹור ּומּדֹור ּכתיב). ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹלא
זה עׂשרה, הּׁשלׁש ׁשּבמּדת ויֹומֹו ּבׁשעתֹו יׂשראל על ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהתּגּבר
למסּפר ּכן ּגם יּגיע ועּבּור ּדין ׁשּבׁשנת ּובהחדׁש הּנ"ל. זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֻלעּמת
ּבכח יׂשראל נפׁשֹות זאת ּבכל זֹוכים כן ּפי על ואף עׂשרה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹהּׁשלׁש
ּולהּפְך להכניע ּבעצמם, עׂשו עׂשּית ימי לצּנֹור לכנס ּדקדּׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻהרב
אֹורחא אּגב וגם הּנ"ל. חנּכה ּבתּקּוני ּכמֹו טֹובים לימים ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֻאֹותּה
הּנ"ל) האּלּופים ּפרׁשת (לסֹוף הּכתּוב ּבסמיכּות נפלאֹות ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּתראה



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וסּפּורים 296 ִ ִ ְ ִׂשיחֹות

ּביֹוסף אׁשר יען ׁשם) עּין ּברׁש"י זה ּכעין (ּכּמּובא ּתֹולדֹות" ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ"אּלה
ויעמדּו ׁשּיעלּו אבינּו יעקב נתּגּבר לׁשנים והתחּלקּותֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹלבד
מסּפר ּולבּטל להכניע עׂשרה הּׁשלׁש ּבמסּפר ּובניו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּתֹולדֹותיו
ּפליאת נתיּׁשב זה לפי וׁשּגם הּנ"ל. עׂשו ׁשּבבני עׂשרה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּׁשלׁש
מּזה (והזּכרּתי אחר ּבמקֹום מֹוהרנ"ת ׁשהביא ז"ל האר"י ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמאמר
הּנ"ל חנּכה ׁשּבתּקּוני י"א), אֹות והּס ּפּורים ּבהּׂשיחֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֻלעיל
ּבמסּפר ׁשּנמצאים הויה ׁשם מסּפר ּפעמים עׂשרה ׁשלׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמׁשכים
ּבאחדּות ׁשהּוא העצם ּבׁשם הּנֹודע ּוכפי יֹוסף. יעקב ׁשמֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׁשני
ּבכפלי הּׁשם זה יתּכּפל ּבאמת לּמה ּכי ּבזה, להתּפּלא יׁש ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמחלט
ז"ל חכמינּו הכרחּו אחד ּכפל על ּגם הלא עׂשרה, ׁשלׁש על ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻּכפלים
ּפרׁש הּקדֹוׁש והּזהר וכּו'. האדם ׁשּיחטא קדם יאמר ׁשּזה ּבֹו ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹלפרׁש
עֹוד להֹוסיף ׁשּיְך איְך ועּתה וכּו' ׁשלים' 'קדמאה אחר: ּבענין ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבֹו
אּלה לחְך ּנמלצּו מה אבל עׂשרה. ׁשלׁש עד וכּו' ּולרּבעֹו ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּולׁשּלׁשֹו
ּבזה ז"ל רּבנּו (ׁשּמבאר הּנ"ל חנּכה ּבתּקּוני העֹולה ּכפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאמרֹותיו,
אחד), (ונהר אחדּות ּכּלֹו רק מהעדן ׁשּיֹוצא ּפי על ׁשאף ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהּמאמר),
יצטרפּו אׁשר ה'. אֹותּיֹות לארּבע ויהיה יּפרד הּבריאה ּבהכרח ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבל
וׁשם ׁשם ּכל ּבהּגן, הּנמצאים ׁשמֹות עׂשר ּבׁשנים זה ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויעמדּו
זה ּובהתחּׁשבּות הּנ"ל). צרּופים עׂשר ׁשנים (ׁשהם אחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבצרּוף
מסּפר ּגם עׂשר הּׁשנים לאּלה יצטרף העדן, נהר ּבאחדּות ּגם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּׁשם
ּכּנ"ל. יֹוסף ידי על ּכן ּגם זֹוכים העלּיה זאת וכל עׂשר. ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹהּׁשלׁשה
ׁשּבאּלּופי הּמבחר ּגם ויבּטל יכּלה אׁשר מּיֹוסף, יֹוצא אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻוניצֹוץ
ה' מּבית הּיֹוצא הּנ"ל הּמעין זה ּכי הּנ"ל. עמלק אּלּוף ׁשהּוא ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָעׂשו
הּקדֹוׁשים. מּדבריו ּבפנים ּכמבאר מהעדן הּיֹוצא והּנהר הּנחל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּוא
נסח הּנ"ל) י"א ׁשּבאֹות וסּפּורים (ּבהּׂשיחֹות לעיל הבאתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּוכבר
י'ֹו'ס'ף אׁשר הּנ'ח'ל' זה על לרּמז ח'נּכה נ'ר ל'הדליק ז"ל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהאר"י
האחרֹונה ולילה ּוביֹום ליֹום מּיֹום הּדעת מימי לׁשּפְך ּבנבעֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹוהֹולְך
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ּבדברי ׁשם (עּין ּביֹוסף ׁשּנמצא אחד ׁשם מסּפר ּומאירין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמדליקין
ׁשבטי לנׂשיאי ּכׁשּמּגיעים הּנ"ל, הּנׂשיאים ּבפרׁשת וגם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָמֹוהרנ"ת),

ׁשם. עּין לעמד מכרחים ְֲִֵֵַַָָֹֻיֹוסף

ּבתראואם הּמהדּורא ׁשאר ּגם להדּפיס הנני עּמדי אלקים יהיה ְ ִ ְְְְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
והּס ּפּורים להּׂשיחֹות זה מּכל נׁשּוב ועּתה הּמאמר לזה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאׁשר

ַַהּנ"ל:

יד
ז"ל)מבאר מאבי (ׁשּׁשמעּתי ּובּפה ּבכתב מֹוהרנ"ת ּדברי מּצרּופי ְ ָֹ ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבהעברת ׁשּיתּגּלּו ז"ל רּבנּו ּדברי הסּברֹות הּפלאֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּברב
ּבׁשּוב" יראּו ּבעין עין "ּכי הּכתּוב: מאמר ידם על יקּים הּטמאה ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָֻֻרּוח
'עדּות', ּבׁשם הּלּוחֹות קריאת ּבפרּוׁש מֹוהרנ"ת ּבדברי והּמּובן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָוכּו'
אמּתתֹו על ּתעיד אׁשר ז"ל רּבנּו ּתֹורת ּתחׁשב נפלא לעדּות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּגם
לאֹותֹות ּכלל הכרח ּבלי מעֹולם, ׁשהיה הּצּדיקים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָואמּתת

ְִּומֹופתים:

טו
איןּכפי אליה, מחּכים ׁשאנּו הּגאּלה ּבארְך ּתכלית לאין הּזמן ְ ִ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

על ּכי לזה. ׁשּנתקּדם הּגלּות וחׁשְך הערב רב על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלהתּפּלא
זה) לעּמת (זה מכרח אדם ּבני לעיני ּפנים החׁשְךּכל ּגם ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

ּתכלית: לאין ונדמה נחׁשב לזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָהּקֹודם

טז
והּבעלּכל ז"ל האר"י ּכמֹו הּסמּוכים ּבּדֹורֹות ׁשהיּו סגּלה יחידי ָ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻ

מׁשיח מּצד ועֹומדים נחׁשבים ּכּלם ז"ל, ּומֹוהר"ן ז"ל טֹוב ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשם



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וסּפּורים 298 ִ ִ ְ ִׂשיחֹות

הּצּדיקים מהכרח הּוא יֹוסף ּבן מׁשיח הכרח ּכל ּכי יֹוסף. ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבן
ּגם ּכי מּבחּייהם. יֹותר ּבמיתתם צּדיקים ּגדֹולים ּכי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנסּתּלקּו,
את אּתֹו לּקח הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה הכרח מּמצרים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻֻּבגאּלתנּו
יׂשראל נפׁשֹות וכל אּתֹו, נתקּׁשר זה ידי ׁשעל יֹוסף, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעצמֹות
לא יֹוסף (ּכי הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ּבאמצעּות אליו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנתקּׁשרּו
להעלֹות אֹותם ּובהׁשּבעתֹו אבֹותיו, עם לקברֹו אחיו את ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָהׁשּביע

ּכּונת היתה ּכדיעצמֹותיו, אחד טעם טעמים, ּבׁשני מכּפלת ֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
זה) ידי על אליו ׁשּיתקּׁשרּו ּכדי הּׁשני וטעם יׂשראל, ּבארץ .להּקבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּבלּקּוטיּגם מאמרים חמּׁשה (ׁשל הּלּקּוטים" "ּבאּור הּספר ּבכל ַ ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
זּולתמֹוהר"ן) ׁשּגם ראיתי ראה הּקּצּור, ּבתכלית ּכתבּתי אׁשר ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

הּס פר, זה והדּפסת ּבהעּתקת ׁשּנתהּוּו הּטעּותים רּבּו עֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּקּצּור,
ּכלל ואפן יכלת ׁשאין עד ׁשלמֹות ּתבֹות ּבהם ׁשּנחסר מקֹומֹות ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹויׁש
מה לזּכר קׁשה ּבעצמי עלי ׁשּגם ויׁש המכּון. על ּבהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻלעמד
ראיתי הּכתּוב על הראׁשֹון מאמר ּבבאּור ּובפרט ּבהם, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּׁשּכתבּתי
ענינים יֹותר הרּבה זה ידי על ּבֹו נמצא ּכּסדר. ׁשּלא ׁשּנכּתב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוכּו'
קצת עּתה לעת לכּתב ונתעֹוררּתי המכּון. על ּבהם לעמד ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻׁשּקׁשה
מהדּורה להֹוסיף הנני עּמדי, הּׁשם יהיה ואם הּנ"ל ּבתרא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָמהדּורה

הּמאמר. ׁשּמּזה הּבאּור ּכל על ְֲִֵֶֶַַַַַָָָּבתרא

יז
מקּבלת,הּׂשמחה היא ּכבר אם יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ּדרּבי ּבהּלּולא ַ ִ ְ ָ ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻ

מאד, ּגדֹול ּדבר ׁשהּוא ּגדֹולים ּוׁשאר ז"ל מהאר"י ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹונֹודע
מחמת ׁשּזה ז"ל, רּבנּו ּדברי מּצרּופי נפלא טעם ּבזה מבאר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוד
מּמעל) אלקי חלקי (ׁשהם יׂשראל נפׁשֹות ּכל צריכים היּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבאמת
ּתֹורתֹו הּׂשגת להם ׁשּתֹופיע עד קדּׁשתֹו ּבקדׁש קדֹוׁשים ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻלהיֹות
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מּקדׁש ויֹוצא הּנֹובע והּנחל מהּמעין לׁשאב ׁשּזכה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשּבנסּתר
אדם ּכל ׁשּלאו מחמת אבל לקּמן). מּזה נכּתב (וכאׁשר ְְְֲֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּקדׁשים
ׁשאין וׁשלֹום, חס ההפְך ּתכלית ועֹובר ׁשֹוטף ּככּלם רּבם ועל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻזֹוכה,
תדּבק" "ּובֹו מצות לקּים ּפנים ּכל על מכרחים ּבזה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻלהאריְך
והּקׁשר הּדבקּות וכל וכּו'. ּבחכמים' 'הּדבק ז"ל חכמינּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכפרּוׁש
עצמֹו על האדם ׁשּממׁשיְך האהבה מּדֹות ידי על הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּבהּצּדיק
ּבנפׁשֹו". קׁשּורה "ונפׁשֹו (מהּכתּוב ז"ל רּבנּו ּבדברי ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָֹּכמבאר

ּכנ לּה 'חביבא ּבּלבותרּגּומֹו: הּׂשמחה הּגֹורמת היא והאהבה פׁשּה'). ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשנה ּבכל עלּיתֹו ּביֹום ּובפרט הּקדֹוׁשים), מּדבריו ּבזה ּגם ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָֹ(ּכמבאר
והּלּולא (חתּנה חתּנתֹו יֹום נקרא ׁשּזה חדׁשה, והּׂשגה ְְְְֲֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָֻֻלתֹורה
הּׂשמחה ּוכפי ּכּנֹודע. ּכּלה ּבׁשם ׁשּנקראה הּתֹורה עם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּכביכֹול)

ּׁשּיזּכה. למה ּכן ּגם יזּכה ּכן אחד, ּכל ׁשּזֹוכה ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוההתקּׁשרּות

יח
ּבזהועל ּגם (ּכמבאר ּבעצמֹו הּנחל ׁשהּוא ז"ל מרּבנּו ההּלּולא יֹום ְ ַ ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

הּקדֹוׁשים) ּפה)מּדבריו ׁשּבעל (ּבתֹורתֹו יתּברְך הּׁשם ּכּון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׂשמחת ראה ׁשּלא (וכל הּׁשֹואבה ּבית ׂשמחת ּבאמצעּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיהיה
הּכתּוב: ׁשם על ׁשהיא מּימיו) ׂשמחה ראה לא הּׁשֹואבה ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבית
'ּותקּבלּון יֹונתן: ותרּגּום היׁשּועה", מּמעיני ּבׂשׂשֹון מים ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ"ּוׁשאבּתם
מאבי ּבזה ׁשמעּתי ּכאׁשר צּדיקּיא', מּבחירי ּבחדוה חדת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאּולפן
(וזאת הּׁשבּוע לפרׁשת ּגם מּמׁש מכּון וזה מּמֹורנ"ת), ְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ(ׁשּׁשמע
(העֹולה) והּקֹורא וכּו'. מׁשה" ׁשם "וּימת הּכתּוב: ּבדבר ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּברכה)
ּכי 'חתן־ ּתֹורה', ּבׁשם לקראֹו יׂשראל ּכל נֹוהגים הּכתּוב, זה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבענין
לא ּדאינהּו ּגב על ואף הם. נביאים ּבני נביאים ׁשאינם ּפי על ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאף

חזי: מּזלייהּו ְִִַַָָָחזי
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יט
ּביֹוםּגם הּנפׁש עלּית ׁשהתחלת המקּבלים מּדברי המבאר ּכפי ַ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

(יארצייט) עלּיתהּׁשנה (ּבאמצעּות החדׁש ראׁש מּתחּלת הּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹ
מבאר לקּמן), ּבזה נכּתב ּכאׁשר ּבהם, אׁשר והּנבראים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהעֹולמֹות
הענין 'ּכל אחת: ּפעם אמר הּקדֹוׁשים ּבחּייו ּׁשּגם מה ׁשּזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָונראה
ז"ל ורּבנּו הּׁשנה. ראׁש איז זאְך מיין ּגאר הּׁשנה' ראׁש הּוא ְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלי
הּׁשנה. ּבראׁש ראׁשֹון ׁשּבליל ערבית ּבתפּלת מאד מאריְך ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹהיה

מזּדר ׁשהּוא מחמת ׁשּזה אחת ּפעם ּכלואמר מּיד להמׁשיְך ז ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
חכמינּו מּדברי הּנֹודע ּוכפי החדׁש. זה ּבכל הּנמׁשכים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּתּקּונים
יֹום עד והמׁשכתּה הּכתיבה נמׁשְך ׁשּבתחּלה ז"ל האר"י ּפי ועל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָז"ל
ּבהֹוׁשענה הּוא החתימה ּוגמר החתימה. מתחיל ׁשאז ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָהּכּפּורים,
מה ׁשּזה מבאר, נראה הּנ"ל ז"ל רּבנּו ּובמאמר עצרת. ּוׁשמיני ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹרּבה
לאלּתר ונחּתמין נכּתבין ּגמּורים צּדיקים ז"ל חכמינּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּׁשאמרּו

ְִַלחּיים:

כ
וקטרּוגיםּבדבר ּבהסתֹות הּגלּות ּבסֹוף יֹותר הּמתּגּבר הּדין מּדת ִ ְ ַ ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָ

לעיל מּזה הבאתי אׁשר למּטה, ההסתֹות ּומניעֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמעלה
עֹוד ׁשם. עּין ּבבל ּגלּות ּבסֹוף ּגם נמצא זה מענין ׁשּקצת ה', ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבאֹות
הּׁשם ׁשּגמר ּפי על ׁשאף ּבבל, ּגלּות סֹוף לענין אחת ּפעם ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאמר
ׁשהיתה ּכליה ּוגזרֹות הּדין מּדת לבּטל רחמיו ּבמּדת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָיתּברְך
וׁשנה ׁשנה ּבכל לדֹורֹות להמׁשיְך הּוא נהפְך וגם ּולמּטה, ְְְְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
רק זה אין הּימים, ּבאּלה ׁשמֹו, יּמח עמלק ּומחּית ּפּורים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהארת
אׁשר והּפֹוׁשעים ּבלּיעל האנׁשי ּבפרטּיּות אבל יׂשראל, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבכללּיּות
ּגם זכּו לא הּתׁשּובה ּבכבד (אׁשר הּזאת הּגזרה נגזרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּבפׁשעיהם
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לׁשּוב) ּכְך (ּכיאחר הענׁש מהם נפסק לא הּיֹום ׁשעד להיֹות יכֹול , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הּגלּות ּבזה כן וׁשּכמֹו ּתכּבה"). לא ואּׁשם ּתמּות לא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"ּתֹולעּתם
יגמר יׂשראל ׁשּבכללּיּות ּפי על אף הּנ"ל, הּדין מּדת ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹוהתּגּברּות
מּיׂשראל נפסק יהיה לא קץ עת עד ּכי רחמיו, ּבמּדת יתּברְך ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשם
ּבמבּוכֹותיהם ּכלל חפצים הּבלּתי ויׁשרים ּתמימים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָָאנׁשים
ּבדרְך ּובֹוחרים ּתפּלה), הּבעל ׁשל ּבהּמעׂשה (הּנרמזים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּוּבכּתֹותיהם
ּבצּיֹון "והּנׁשאר מעֹולם, אבֹותינּו ּבֹו ׁשּדרכּו והּפׁשיטּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּתמימּות
אבל לטֹובה. יתהּפְך והּכל לֹו" יאמר קדֹוׁש ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹוהּנֹותר
החרּופים ּבקלּפֹות וצללּו ׁשקעּו אׁשר ּכל יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבפרטּיּות
לקּמן ׁשּנכּתב ּוכפי ּׁשּיעבר. מה עליהם יעבר לקּמן) (עּין ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹוהּלצנּות
מהּבערגיר, הּמעׂשה ּבסֹוף רמז לזה נמצא הּמעׂשּיֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבבאּור

י על אׁשר יען ּגדּלה, לֹו היה לא ּכְך אחר ּגם הּזקן עברׁשהּקיסר דֹו ְֲֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
זה: ֶָּכל

כא
רּביׁשמעּתי הּקדֹוׁש מהרב ׁשּנׁשלח מהאיׁש ׁשּׁשמע ז"ל מאבי ָ ַ ְ ִ ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

והעיד ז"ל, רּבנּו אצל לׁשּבֹות ז"ל מּפראביׁשטׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשלֹום
ּתנ"ְך איז ספר מּוסר מיין ז"ל רּבנּו מּפי הּלׁשֹון ּבזה הּספר[ׁשּׁשמע ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּתּנ"ְך הּוא ׁשּלי ז"ל]מּוסר ּומֹוהרנ"ת ּוכתּובים). נביאים (ּתֹורה ְְֲִִִִֶַַַַַָָ
לנפׁשֹות סֹובבת נביא ּכל ּונבּואת ׁשּצעקת ואמר ּבזה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאריְך
ּפן ּתתלֹוצצּו אל "ועּתה ּביׁשעיה הּכתּוב (ּכענין עּתה. ּגם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָיׂשראל
'קׁשה ז"ל חכמינּו אמרּו זה ׁשעל וכּו'. ּכלה" ּכי מֹוסריכם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיחזקּו
זה לדגמא ּׁשּתפסּתי ּומה ּכליה'. וסֹופן יּסּורים ׁשּתחּלתן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻלצנּות
ּפה. ּבעל ּדברים ּכּמה עֹוד צרּופי מּכתלי לי אֹומר לּבי ּכי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּכתּוב,
ה' ּבאֹות לעיל מּזה (ורמזּתי למעלה ּכעת ׁשּנמצא הּכליה ּגזרת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכי
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לחּכימא ודי וכּו'... הּלצֹון קלּפת יציאת ּבעת ׁשּנגזרה הּוא ׁשם) ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעּין
ּבכתב). הּדברים אּלה להאריְך ּביכלת אין ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּברמיזא,

כב
הּפֹוגמיםמאד על ז"ל מֹוהרנ"ת ּבׁשם ז"ל אבי הקּפיד מאד ְ ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹֹ

ה'" ּביד מלְך לב מים "ּפלגי ּכי הּממׁשלה. ּכנגד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבדבריהם
מּלמעלה, רק יצאּו לא יׂשראל לנפׁשֹות הּמציקֹות הּגזרֹות וכל ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹוכּו',
לרעָך" "ואהבּת הּכתּוב ּופרּוׁש אּפי", ׁשבט "אּׁשּור הּכתּוב: ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכמאמר
הּכלל: על ּגם הּפרּוׁש זה סֹובב א' ּבלּקּוטי ׁשּמּובא וכּו', "ּכמֹוָך" ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכי

כג
החֹוטאּפעם על מאד מאד ׁשהקּפיד ז"ל, מאבי ׁשמעּתי אחת ַ ַ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹ

הּכתּוב את אז ואמר הּדין. מּדת אחר להרהר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבדבריהם
ׁשאין להאמין לנּו יׁש ּכי הּמּכהּו". עד ׁשב לא "והעם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּביׁשעיה
ז"ל רּבנּו ּוכמאמר ּברּיֹותיו. עם ּבטרּוניא ּבא ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא

ּביכל ׁשאין מניעה ׁשֹולח הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ּכיׁשאין ּבה, לעמֹוד ת ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּפנים ּכל ועל הּנסיֹונֹות. ּבכל לעמד אחד ּכל ּביכלת יׁש עּתה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹגם
ולא ּבּנּסיֹון, עֹומד ּכׁשאינֹו וׁשלֹום חס הּדין מּדת אחר יהרהר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹלא
ׁשאין יאמין הּקּצּור ּובתכלית מּזּולתֹו. אׁשּתּנה לּמה ויאמר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹיׁשאל

ּכלל: ְֶָָקׁשה

כד
ּורדפּוהּוּומֹוהרנ"ת תקצ"ה, ּבׁשנת הרֹודפים עליו ּכׁשעמדּו ז"ל ֲ ַ ַ ְְְְְִִֶַַָָָָָ

ּבחּנם אנׁשיו, ּכל ואת אֹותֹו להמיתֹו, עליו ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָוהתנּפלּו
ועל וׁשלֹום, חס הּדין מּדת אחר הרהר לא ּבכּפֹו, חמס לא ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹעל
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ועׁשר. חיל עׂשּו ׁשקר ּפֹועלי אׁשר יתּברְך הּבֹורא ּדרכי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּתעלּומֹות
רק זה אין ּכי ׁשלמה ּבאמּונה להאמין אנׁשיו ּבלב ּגם זאת ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהביא

וכּו': ה'" יׁשר ּכי ּו"להּגיד הּנצחּיים, מחּיים עד עדי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָלהׁשמידם

כה
איןּכמֹו ז"ל האר"י ּבכתבי הּנזּכרים ּופעּלֹותיהם הּפרצּופים ּבדבר ְ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ

ּכנים כן ּפי על ואף ּכלל, ּתפיסה ׁשּום המגּׁשמה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻלדעּתנּו
ּגבֹוּה מעל ּגבֹוּה ּכן וׁשלֹום, חס ּדפי ׁשּום ּבלי ּדבריו ּכל ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹואמּתים
ׁשאין ונעלמֹות (רּוחנּיֹות מעֹולמֹות למעלה עֹולמֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָנמצאים

ּכלל) ּבהם ּתפיסה ׁשּום ּומעׂשּיֹותלדעּתנּו והנהגֹות ּבפעּלֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻ
והּמעׂשים הּפעּלֹות ּכל נׁשּתלׁשלים ּבעצמם ּבהם ׁשּגם ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֻנפלאֹות
מעֹולם ההׁשּתלׁשלּות ׁשּבסּבת רק הּגׁשמי, העֹולם ּבזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנמצאים
וכל ּפעּלה ּכל ּולהחליף להמיר הּתמּורֹות היכלי נאחזים ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻלעֹולם
אמת ּכלל ּובדרְך לדֹור. מּדֹור ׁשֹונים וחּלּופים ּובתמּורֹות ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַָמעׂשה,
הּמעׂשּיֹות ּבסּפּור ז"ל רּבנּו מּפי ׁשּיצא ודּבּור ּדּבּור ּכל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָונכֹון
ׁשּבאמת ּפי על אף וכּו'), מלְך היה אחת ׁשּפעם ּכׁשּמסּפר ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ(למׁשל
מּדברי והבנּתי ׁשמעּתי זה ּכל כּו'. ּכלל ּבהם ּתפיסא מחׁשבה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלית
מעׂשה ׁשּכל זה, מעין קצת מּובא ּבכתב וגם ּפה, ּבעל ז"ל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמֹוהרנ"ת

ׁשּנעׂשה. ּבמקֹום ְֲֲֶֶֶַַָנעׂשה

כו
לעֹולה"ּבלּקּוטי הּׂשה "ואּיה להּכתּוב ּבפרּוׁשֹו י"ב סימן ּתנינא ְ ִ ֵ ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

החּפּוׂש עצת ׁשּכל הּקדֹוׁשים מּדבריו ׁשם נראה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָאׁשר
ונֹופל ׁשּיֹורד למי הּוא ׁשם ׁשּמיעץ וכּו', 'אּיה' והּבּקׁשה ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּׁשאלה

א הּמדרגֹות לתחּתּיֹות יֹורדים הירידה ּבזאת אׁשר ׁשרלספקֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ּבפרּוׁש להתּפּלא יׁש סתּום, מהּמאמר רק החּיּות נׁשּפע לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹלׁשם
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זאת ּכי ּולמעׂשה. לעבּדא ּבפׁשיטּות ּבזה ּכּונתֹו ּומה הּזאת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהעצה
מֹוהר"ן) חּיי ּבספר (ּכּמּובא ונתּפאר אמר ּכבר ז"ל ׁשרּבנּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָידענּו
ידענּו אׁשר והעבּדֹות העצֹות וכל יׁשן'. מלא חדׁש קנקן ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻ'אני
רּבנּו עסקי ּכל ּכי יחׁשבּו. חדׁשה לתֹורה לא הּקדֹוׁשים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבספריו
היׁשנה הּתֹורה את לחּדׁש רק יהיה לא הּקדֹוׁשים ּבדבריו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹז"ל
ההתחּדׁשּות (ּכי הּקדֹוׁשים אבֹותינּו לנּו הֹוריׁשּו אׁשר ּובּפה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּבכתב
ּבזה להאריְך ּביכלת ואין מּזה. ּגדֹול ּדבר ואין הּוא, ריק ּדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא
ּכזאת. ועבּדא עצה מצינּו היכן ועּתה הענין), את להפסיק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּלא
ּתפּלה על ׁשּכּונתֹו הּנ"ל, ּבּקׁשה מּלת לזה מּצרּופֹו לפרׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָואין
ּבמּלת ּגם לפרׁש מכרח ּתהיה זה לפי ּכי ּבּקׁשה, ּבׁשם ּגם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנקראה
ּכן, לפרׁש ּגדֹול ּדחק רק זה ואין ּתפּלה. על ׁשּכּונתֹו הּנ"ל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהחּפּוׂש
הּקדֹוׁשים ּדבריו לכללּיּות ּפרּוׁש זה לפי ּתמצא לא הּדחק אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹוגם
עצה היא הּתפּלה עצת הלא ּכי הּנ"ל. וכּו' ואּיה הּכתּוב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּבפרּוׁש
היׁשּועה ּגם ּבזה נכלל ּומּמילא יׁשּועֹות, מיני לכל אצלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכללּיּות
ּכי ּבֹו. לּמעמיק הּמאמר מּזה מבאר נראה כן ולא הּספקֹות. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבברּור
ּומיחדת נפלאה עצה ז"ל רּבנּו ׁשּמצא מבאר נראה הּמאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמּזה
הּמֹועילֹות העצֹות ׁשאר ּכלל יֹועילּו לא אׁשר הּספקֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאּלה
מה להקּדים הנני ּבזה, לבאר נבא וטרם מּזה. ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבהּמדרגֹות
ּתֹורה, חּדּוׁשי ׁשּמחּדׁשים קדם ּגדֹולים ּגדֹולי ׁשּגם מּׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּׁשּמבאר
עד ורע, טֹוב הּדעת ועץ נגּה ׁשּבקלּפֹות ּבספקֹות לבא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֻמכרחים
ּוכפי הּנ"ל. וכּו' אּיה והּדריׁשה החּפּוׂש לעצֹות אז מכרחים הם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻׁשּגם
אּיה מּלת ּכי ּולמעׂשה. לקּיּום הּמאמר מּזה הּפׁשּוט ּבפרּוׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּנראה
אּיּכה מּלת (ועם ּבהּקינֹות ׁשּנזּכר איכה מּלת עם אחד מּׁשרׁש ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהוא
ז"ל מֹורי מאבי ּׁשּׁשמעּתי מה זה לפי ּומכּון ּבראׁשית). ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבּפרׁשת
ּכּמה ּבראֹותֹו ּדעּתֹו נחלׁש אׁשר אֹודֹות על ז"ל מֹוהרנ"ת ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָּבׁשם
ואׁשּוע אזעק ּכי "ּגם הּכתּוב: נתקּים הּנפׁש ּבעסקי ׁשּגם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּפעמים
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קילען ניט מעריר מיר קען איְך הּלׁשֹון: ּבזֹו ואמר ּתפּלתי". ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָׂשתם
אין קינֹות, ּדיא ּבייא הּמצרים ּובין ּבאב ּתׁשעה נאר הארץ, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּדאס
חרּבן ּדעם אֹויף קלאגען חאטׁש חצֹות. ּתפּלת ּבייא יאהר ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻאגאנץ
מען וויא אזֹוי ניט איז מע וואס ּובפרטּיּות) ּבכללּיּות הּמחין ְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ(ּבית

זיין צּוא ּבאב[ּדארף ּבתׁשעה רק לּבי את לקרר עֹוד יכֹול אינּני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לבּכֹות רק ולּו חּצֹות. ּבּתפּלת הּׁשנה ּובכל ּבּקנֹות, הּמצרים ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּובין

ּכראּוי מתנהגים ׁשאינּנּו החרּבן מּדבריו]על המבאר ּובצרּוף . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשּתי אֹודֹות על ּבעטלערס מהּׁשבעה הּמעׂשה ּבפרּוׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּקדֹוׁשים
ּכרּובים הּׁשני ּכעין ׁשהם הרביעי. יֹום ּבסּפּור ׁשם הּנזּכרֹות ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָצּפרים
ּוׁשכינּתּה הּוא ּבריְך קדׁשא ּבסֹוד ּבא אׁשר הּמקּדׁש ּבבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשהיּו
מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין יׂשראל ׁשאין ּובזמן ּכּנֹודע). יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ(ּכנסת
כן ּכמֹו ּגֹורמים מאּתֹו. ּפנים) (ּומחזרת ׁשּנאבדת אבדה ענין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
ּבזּקים" ("אסּור אבדה ּוכעין ּפניו את מהם מחזיר הּוא ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּגם
ּבמּדֹותיו (מאחדּותֹו למצאם ּביכלּתֹו אין ׁשּכביכֹול ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּכביכֹול)
מבּכה" רחל ּתמרּורים ּבכי נהי נׁשמע ּברמה "קֹול ואז ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָָּומׁשּפטיו),
ואף וכּו'. ויקרא' ּדילּה נוה 'על וכּו' יׁשאג" מּמרֹום "ה' ּוכנגּדּה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוכּו',
ּדזמרה) ּפסּוקי (וקֹול וׂשמחה ּבנחמה מתנחמים ּבקר ׁשּבכל ּפי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל
ּכְך ּכל נׁשמע לא הּקֹול זה אבל הּתּקּון, נגמר סֹוף ּכל ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּסֹוף
יללה הּקֹול הּוא מאד למרחֹוק הּקֹול ּׁשּנׁשמע מה והעּקר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלמרחֹוק,

ה הּׁשֹוׁשבין עצת וכל ׁשם. עּין ׁשּבּלילה הּואהּנ"ל ּבהּתּקּון עֹוסק ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
זה ידי ׁשעל עד לזה, מּזה ּבעצמם הּקֹולֹות אּלה ּולהמציא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלזרק
המבאר ּובצרּוף לזה, זה ּומציאֹותיהם התקרבּותם ּכל יהיּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלבד
ּגם מכרח ּבפרטּיּות הּנפׁש לגאּלת ּגם כן ׁשּכמֹו הּקדֹוׁשים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻמּדבריו
וכּו' ּבּלילה רּני "קּומי הּכתּוב: את לקּים ּבעצמם, העצֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלאּלה
אחר מכרח וכן ּכּנֹודע) ּבחצֹות הּוא (והעּקר וכּו'. לּבְך" ּכּמים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻׁשפכי
ּכי והיללה, הּקינֹות ּבדבר מּדאי יֹותר ּולהאריְך להּׁשאר לבלי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּכְך
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ּבׁשרׁשֹו הּדין המּתקת מההכרח היא ּבּלילה אׁשר היללה זאת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּכל
הרע הּיצר ׁשרׁש ּגם (ׁשּמּׁשם הּדין לׁשרׁש האדם ּובבא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּבעצמֹו,
יֹותר עליו ׁשּמתּגּבר יׁש היללה), זאת ׁשם על ׁשּנקראה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהּקלּפה
מלחמה ּבזה נמצא (ּכי והיללה העצבּות קלּפת ּבעצמֹו זה ידי ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָעל
"ּברן להּזהר מאד מכרח אחר) ּבמקֹום ּגם זה ּכל ּכמבאר ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻּגדֹולה
ּתקוה ׁשּיׁש וׂשמחה, רּנה ּבקֹול להתחּזק ּבקר", ּכֹוכבי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹיחד
זה ידי ׁשעל עד וכּו'), יהיה" נכֹון הּימים (ּו"באחרית ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלאחריתנּו
אֹותֹו לקרב הּנ"ל הּׁשֹוׁשבין מׁשה) (נׁשמת ּבתּקּונֹו עֹוסק ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹּבעצמֹו

האמּתּיים. וצּדיקיו ותֹורתֹו אלקּותֹו והּׂשגת ּבהכרח עּתה ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּגם

כז
ׁשעּקרעֹוד ז"ל, מּמֹורנ"ת ׁשּׁשמע ז"ל מאבי ׁשמעּתי הּנ"ל. ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבענין

איכה מּלת ּבהרגׁשתֹו הּוא ּובּקינֹות, ּבחצֹות לבבֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָׁשבירת
וכּו') נחרב ׁשּזאת(איכה הלכֹות ּבלּקּוטי הּקדֹוׁשים מּדבריו וגם . ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבכל ּבאיכה לפּתח והחרּבן הּגלּות ּבעת הּנביא ירמיה עצת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹֻהיתה
ׁשהּוא ז"ל) רּבנּו ּבדברי (ּכמבאר ּבתחּלה ׁשחּבר קינֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּׁשלׁשה
ּגם ּכמבאר יתּברְך ּבעצמֹו מּכבֹודֹו הּוא והּכף ּכּידּוע. איּכה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹמּלׁשֹון
העצה ענין ׁשּזה זה מּכל והּנראה ז"ל. ּומֹוהרנ"ת רּבנּו מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזה

ׁשהעּקרהּנ" מּובן ּומּמילא ּכבֹודֹו". מקֹום "אּיה ּולבּקׁש לחּפׂש ל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
קדם ׁשּתים אֹו ׁשעה איזה ּפנים ּכל (ועל ּבחצֹות הּוא לזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזמן
ּתפּלה, ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם ּפי על ואף לקּמן). ּכמבֹואר הּבקר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹור
עד ּכְך ּכל ּגדֹולה ׁשּמעלתּה הּקדֹוׁש רּבנּו מּדברי זה ּבכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹמבאר
ׁשעל הּלב, צעקת ּבׁשם רק ּתפּלה, ּבׁשם ּכלל יקראה לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלפעמים
"קּומי הּנ"ל להּכתּוב הּנסמְך וכּו' לּבם" "צעק הּכתּוב יסֹובב ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָזה
ּביכלּתּה יׁש נתקּבלים, אינם ׁשהּתפּלֹות ּבעת ׁשּגם (והּוא וכּו' ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹרּני"

ּולהתקּבל): ְְְִִֵַלהֹועיל
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כח
ּפיעֹוד על מחּיב ׁשהאדם ּדברים וּדּוי ענין ּכל זה ׁשּגם לפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻיׁש

ּבדברי ּגם ּכי עֹונם". את "והתוּדּו הּכתּוב: ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּתֹורה
וכּו', ּבגדנּו' 'אׁשמנּו ּבחרטתֹו עצמֹו על ּומקֹונן מיּלל האדם ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָָהּוּדּוי
ּתעּתענּו, ּתעינּו ּבזה לסּים ׁשּכּונּו הּגדֹולה ּכנסת אנׁשי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּובנסח

מּזה) זה ונבֹוכּו ׁשּנתעּו והּכרּובים הּצּפרים ּבדבר ּכל(וכּנ"ל וזה . ְְְְְְְֳִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
הֹוסיף אׁשר ּכל ּגם ּכי ז"ל. האר"י ּפי ׁשעל חצֹות ּבתּקּון ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָההתחלה
ּולסּפר לׂשיח למקרביו והזהיר ּבּיֹום, ּתפּלֹות הּׁשלׁשה על ז"ל ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹרּבנּו
ּתפּלת לסּוג נכנס עליו ּׁשעֹובר מה ּכל יֹום ּבכל יתּברְך הּׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלפני
ּכי מאד. ּגדֹול ּונחיצּות הכרח ּבּה יׁש ז"ל האר"י לדעת אׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחצֹות,
עם מתאחד הּוא האדם ּבלב אׁשר הרּוחני והחׁשְך האפלה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּגם
והּנתעֹורר הּקדֹוׁשים. מּדבריו ּכּמּובן הּגׁשמי והחׁשְך ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאפלה
יתּברְך הּׁשם לפני ּולבּקׁש לקֹונן הּזה והחׁשְך האפלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמאמצעּות
ׁשהם ּבעצמֹו זה מחמת רק חצֹות. ּתפּלת ּבׁשם ּכן ּגם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָנקרא
לילה ּבחצֹות הּתפּלה זאת לכּון יֹותר מסּגל ּבזה, זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמתאחדים
הּוא חצֹות ּתּקּון אמירת ׁשעּקר הּקדֹוׁשים מּדבריו מבאר וכן ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּמׁש.
ׂשיחתֹו את ּבזה לפרׁש וׁשּיׁש האדם, עם עכׁשו ּׁשּנעׂשה מה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
מבאר זה ּבכל אׁשר ויען לבבֹו. עם אׁשר ּככל יתּברְך הּׁשם ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלפני

להתו האדם יתּבֹודד ּכאׁשר ׁשּגם הּקדֹוׁשים, ּדבריו ּדֹותמּצרּופי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
(ּומּדברי ּדבר ּכל על ּבפרטּיּות ויתּפּלל יבּקׁש ּכּנ"ל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּולקֹונן
ותֹודה ּתהּלה ּגם הּתפּלה לזאת לצרף ׁשּיׁש מבאר ז"ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹמֹוהרנ"ת
ּגם ׁשּנחלק מה ׁשּזה הּנ"ל לפי ּדעּתי ּבענּיּות לפרׁש יׁש העבר), ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל
הּוא הּקינֹות עּקר ּכי לאה. ותּקּון רחל ּתּקּון לׁשנים, חצֹות ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָּתפּלת
ולא אֹותֹו) מדּלגים ּתחנּון ּבהם אֹומרים ׁשאין (ּובימים רחל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבתּקּון

ּכּנֹודע. לאה ִֵַָָּתּקּון
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כט
להסּפידּכפי הּתֹורה ּפי על ההכרח ׁשהּוא מבאר, נראה הּנ"ל ְ ִ ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

מּדבריו ּכּמּובן אבדה ענין (ׁשּזה הּנפטר נפׁש על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּולקֹונן
אחר) ּבמקֹום ז"להּקדֹוׁשים מֹוהרנ"ת מּדברי ּׁשּמבאר מה וׁשּזה , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּכן (ּומּכל ּביֹורׁשיו הארתֹו את ּומֹוצאים חֹוזרים זה ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשעל
יֹותר והסּפד ּבבכי להאריְך ז"ל חכמינּו ּׁשאסרּו מה וׁשּזה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבזרעֹו),
ידי על יֹותר יתּגּבר ׁשּלא וכּו') לבכי (ׁשבעה לזה ׁשּקצבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמהּזמן
וׁשּיׁש ׁשם), עּין ז' ּבאֹות (וכּנ"ל וׁשלֹום חס והאבלּות הּדין מּדת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָזה
החּיּוב ּוכענין אֹותֹו. ׁשּמנחמים הּנחּומים את לקּבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלהאבל

ּדנחמתא. ז' ּבאב ּתׁשעה אחר להפטיר יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבכללּיּות

ל
ׁשּתיםמה אֹו ׁשעה אדם ּכל יקּום ּפנים ּכל ׁשעל לעיל ּׁשהזּכרּתי ַ ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבכל ּבהׁשּכמה ּפנים ּכל על (ּובּקיץ הּבקר אֹור ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹקדם
ּׁשּנזּכרהאפׁשרּות) מה ׁשּזה ז"ל מֹוהרנ"ת ּבׁשם ז"ל מאבי ׁשמעּתי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הּבֹורא ּבטבעֹו המציא אׁשר מהּתרנגֹול, קֹולֹות ׁשבעה ׁשירה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבפרק
עֹוד לילה ּבחצֹות יעֹוררם וכאׁשר מהּׁשנה. אדם ּבני לעֹורר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָיתּברְך
יתעֹורר לא ׁשאם הּבקר. עד ׁשעה ּבכל לעֹורר וכּו' ויׁשּלׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹיכּפל
האפׁשרּותֹו ּבכל ּכְך אחר ּפנים ּכל על יקּום ּבחצֹות ְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָָהאדם

ּב ּגם לקּום נתעֹורר לא אם ּכי חצֹות,להקּדים. ׁשאחר הּׁשנית ּׁשעה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
נמצא הּכלל וזה להּלן. וכן ׁשליׁשית ּבׁשעה ּפנים ּכל על ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָיקּום
ירצה אם ּבזה ּונבאר נסּפר ּכאׁשר עבּדֹות, מּׁשאר ּגם ז"ל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלמֹוהרנ"ת

לקּמן: ְֵַַָהּׁשם
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לא
ּבאּגדֹותּבדבר הּנמצאים לזה זה וסֹותרים הּפליאים הּמאמרים ִ ְ ַ ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּומּׁשאר הּקדֹוׁשים ּדבריו מּצרּופי ּומבאר נראה ז"ל. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחכמינּו
ּולמעׂשה לעבּדא ׁשאֹומר מי יׁש ההלכה ּבדבר ׁשּכמֹו אמת ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻספרי
זה (ּכי ההפְך ּבתכלית ׁשּדבריו מי ויׁש ּדעּתנּו ּובפׁשיטּות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבנגלה

מּתיר) וזה אבלאֹוסר חּיים, אלקים ּדברי ּדבריו ׁשּגם ּפי על ואף , ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ודעּתנּו לתבּונתנּו ּבפׁשיטּות ּכי יתּבֹונן", מי ּגבּורֹותיו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ"רעם
מי ויׁש ז"ל. חכמינּו ּבאּגדֹות ּגם ּכן ּכמֹותֹו. הלכה אין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבנגלה
מי ויׁש ּדעּתנּו, ּובפׁשיטּות ּבנגלה ּונכֹונים ּכנים ּומאמריו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאֹומר
לא אבל ּכּנ"ל) חּיים אלקים (ודברי ואמּתּיים ּכנים ּכן ּגם ְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשּמאמריו
ר', סימן א' ּבלּקּוטי ז"ל רּבנּו מּדברי מבאר ּגם ּדעּתנּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹּבפׁשיטּות
הּקֹודמים ּבּזמּנים ׁשהיּו הּצּדיקים הם הם הּזה ׁשּבּזמן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָׁשהּצּדיקים
ׁשהּוא הּקדֹוׁשים, מּדבריו מבאר אחר ּובמקֹום הּגלּגּול. ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּבסֹוד
חכמינּו ּכפלּו עליו אׁשר ז"ל. חכמינּו ּבדברי הּנזּכר נחמן רב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָמׁשנת
ללמד ויׁש נחמן. ּכרב והלכה נחמן ּכרב הלכה ּדבריהם, את ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹז"ל

ז"ל: חכמינּו ּבאּגדֹות וחלטים ּברּורים הּקדֹוׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמּדבריו

לב
ז"למּדי רּבנּו מּדבר הֹוצאתי אׁשר הּקדֹוׁשה האמּונה ּבדברי ּדּברי ִ ֵ ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מֹוהרנ"ת מּדברי ּׁשּמבאר מה ּגם להזּכיר הנני ז"ל, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹּומֹוהרנ"ת
הּבֹורא אז המציא אׁשר הּנבּואה ּבדֹורֹות אׁשר אֹודֹות על ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָז"ל
ּגם זה מחמת קצת נׁשּפע ּבּה, להּזֹוכים הּנבּואה הׁשּפעת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָיתּברְך
ּבדבר כן ׁשּכמֹו זה לפי לפרׁש ויׁש ּובלעם, לבן ּכמֹו העֹולם, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻלאּמֹות
האמּתּיים, הּצּדיקים להם זֹוכים הּיֹום ׁשּגם וחזיֹונֹות ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּמראֹות
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מּזה קצת ּדפעמים לפעמים מּגיע רנ"ד. סימן א' ּבלּקּוטי ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכּמּובא
זֹוכים: להּבלּתי ְְִִִַַּגם

לג
ּדמאמר ּפעמים ׁשני עֹוׂשה אינֹו יתּברְך ׁשהּׁשם ז"ל אחדרּבנּו בר ַ ֲ ַ ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מעׂשּיֹות) הּס ּפּורי ׁשאחר ּבהּׂשיחֹות מּזה מצרף(ׁשּמּובא , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
יֹותר יפה העֹולם עּתה מנהיג יתּברְך ׁשהּׁשם ּבהּׂשיחֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלהּמּובא
ּפי על ואף וועלט, ּדיא ׁשענער היינט פירט יתּברְך הּׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹמּקדם
ּגם כן ׁשּכמֹו מּובן מּמילא ּגׁשמּיּות, לענין זאת ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכֹותב
ּׁשּגם מה ענין זה ּכי ּדעּתי ּבענּיּות להאריְך ּבזה ויׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּברּוחנּיּות.
ּפי על אף ּכי לזה. זה נׁשּתּוּו לא מּבבל ּוגאּלתנּו מּמצרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּגאּלתנּו
לא נכרּיֹות) הּנׁשים מכׁשֹול (ּכענין הּׁשנּיה ּבּגאּלה החטא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻׁשּברב
זה ּבכל הראׁשֹונה, ּבּגאּלה ּכמֹו ּומֹופתים ּבאֹותֹות לעלֹות ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֻזכינּו
ּבבל) עֹולי ׁשּכבׁשּו מקֹום (ּכל ׁשנּיה ּבקדּׁשה ז"ל חכמינּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻהפליגּו

לקּמן: ועּין לבא. לעתיד ּגם וקּדׁשה לׁשעתּה קּדׁשה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהוא

לד
אתּפעם ּׁשהּכרּתי מה העּקר הּלׁשֹון: ּבזה ז"ל מֹוהרנ"ת אמר אחת ַ ַ ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אׁשר (ּכפי ּבחל אׁשר הּקדֹוׁשֹות מּׂשיחֹותיו היתה ז"ל, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹרּבנּו
יֹום ּדלתֹותיו על וׁשקד אהלֹו, מּתֹוְך מׁש לא וימים עּתים ְְְְֳִִִִַַַַָָָָָָֹּבכּמה
ּבׂשיחֹותיו ּגדּלתֹו והֹודעת ּתֹורתֹו אֹור ז"ל רּבנּו ּובהלּבׁשת ְְְְְִֵַַַַַָָָָָֻיֹום,

חּלין) ׂשיחֹות ּבׁשם אצלֹו ונקראּו ּבחל אׁשר .הּקדֹוׁשֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַֹֻ

לה

מֹוהרנ"תוכן ורֹוממּות ּבגדּלת הּכרתֹו ׁשעּקר ז"ל, מאבי ּגם הבנּתי ְ ֵ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֻ
ז"ל, רּבנּו ורֹוממּות מּגדּלת לידע ידֹו על ׁשּזכה וידיעֹותיו ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻז"ל
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ּונסיעֹותיו ז"ל, מֹוהרנ"ת ּדלתי על ׁשקידתֹו ּברב ּכן ּגם ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹהיתה
ּבטּולטׁשין, ּבביתֹו אחד ׁשּבת חדׁש ּבכל ּפעמים ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּתמידּיֹות
וכן הּׁשּבת קדם ימים קצת עם ז"ל מֹוהרנ"ת ּבבית אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוׁשּבת
זקנתֹו, לעת לׁשּמׁשֹו אּתֹו נסע אׁשר נסיעֹותיו וחּוץ ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָלאחריו.

ּבחרף: והן ּבּקיץ הן ּפעם ּכל נתארכה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהּנסיעה

לו
ּובינה,העּתקה חכמה ּבׁשם הּנקרא ג' חלק אֹור ּכֹוכבי מּספרי ַ ְ ָ ָ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

אׁשר ז"ל האר"י ּבדברי זאת מּודעת קצת. לׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹּובׁשּנּוי
אבל ּכמׁשה, ּביׂשראל עֹוד נביא קם לא אׁשר אמנם ּכי לקּמן, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹיבאר
מׁשה הּוא מׁשיח ּכי הּזה. מהּגלּות ּגם לגאלנּו יקּום עֹוד ּבעצמֹו ְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּוא
ז"ל הא"ח מּדברי (ואם ׂשאת. ּביתר ׁשּיהיה ּבעצמֹו הּוא ּׁשהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומה
ה' לדבר והחרדים היראים ׁשּכל נֹודע ּכבר אבל הכי. מׁשמע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלא
אׁשר ז"ל, האר"י ּדברי ועצּום ּגדֹול לעּקר ּכאּלה ּבענינים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּתפסּו

לּטֹוב) זכּור אלּיהּו מּפי ּתֹורה החמּׁשים,קּבל ּבׁשער ּגם יבא ּבא ּכי ְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹ
(ועל מאּתֹו. עֹוד ירד ׁשּלא עד ונׂשּגב עצּום ּבׁשלמּות אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹויּׂשיג
לעתיד, ּגֹואלם ׁשאינֹו וכּו' נא" "ׁשלח ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹודֹות
ּגלּגּולים, ּבענין נ"ד ּבסימן הר"ן ּבׂשיחֹות ּׁשּמּובא מה ּוראה נא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּבט
ׁשהיתה, ּכמֹו מתּגלּגלת הּנׁשמה ׁשאין אמת, ספרי ּבׁשאר ּגם ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּומּובא
את זה סתרּו ׁשּלא ּתבין ּבזה ּכי וכּו'. הרּוח זה עם הּנפׁש זה ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹרק
אׁשר הּדבר נֹודע אׁשר ּכפי ועּתה האּלה). ז"ל חכמינּו מאמרי ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזה
כ"ח, סימן ּתנינא ׁשּבלּקּוטי הּמאמר את ׁשּגּלה ּבעת ז"ל רּבנּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּדּבר
הרּגׁשֹו מעצם ז"ל ּומֹוהרנ"ת וכּו'. הּתֹורֹות ּבין חּלּוקים ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּדע
ּבקרּבֹו ּבערּו ּכי עד הּקדֹוׁשים, ּדבריו נֹוראֹות עמק את לבבֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹּבזּכּות
ּכל ּבפני קֹולֹו את ונתן להתאּפק, יכל לא מּמׁש, ׁשלהבת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכלהבת

ּכְך אּולי עליו, 'איןהּנּצבים ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה הּפרּוׁש הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
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ּכי ידעּו ולא ּבעֹולם ׁשּיהיה הינּו הּדעת', ּבהּס ח אּלא ּבא ּדוד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבן
מע הּלׁשֹון: ּבזה ׁשאמר ז"ל מאבי ׁשמעּתי יֹותר (ּובבאּור הּוא. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבר

ער איז האט סֹוף צּום מׁשיח, מׁשיח ׁשמיסען מׁשיח[וועט יׂשֹוחחּו ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
הּוא הּנה ּולבּס ֹוף ּכי]מׁשיח, לֹו והראה עיניו את ּגּלה ז"ל ורּבנּו .( ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

איתא חלק ּפרק (ּבסנהדרין אנא חּיי מן אי ּכן, אמר נחמן רב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּגם
ז"ל ׁשרּבנּו ז"ל מאבי ׁשמעּתי מאׁשר לי ּכמדּמה אבל אנא', ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ'ּכגֹון
להּתֹורֹות הּׁשּיכים ּבּׂשיחֹות מֹוהר"ן ּבחּיי ועּין הּוא). אנא אז ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָסּים
ּומבאר הּנראה ּוכפי יחּדו. מׁשיחין מּתרין ּכלּול ׁשהּוא צּדיק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש
ז"ל רּבנּו על סבבּו הּדברים ׁשאּלה ּפה ּבעל הּקדֹוׁשים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּדבריו
העּקר היה ּדוד, ּבן מּנׁשמת ּגם ּבֹו ׁשּנמצא ּפי על וׁשאף ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּבעצמֹו.
מיחידי ועֹוד ז"ל האר"י ׁשּגם ּפי על וׁשאף יֹוסף. ּבן מׁשיח ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּצד
הּכתּוב מאמר נתקּים ּבֹו אבל יֹוסף, ּבן מׁשיח מּצד היּו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּדֹורֹות
עׂשּו ּבנֹות רּבֹות חיל), אׁשת ּבׁשם ׁשּנקרא חכם הּתלמיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ(ׁשּבׁשבח

ּכּלנה. על עלית ואּת ְְִִַַַָָָֻחיל

לז
הּנזּכרּגם הּׁשּנּויים ׁשּבהכרח ז"ל מֹוהרנ"ת ּדברי מּצרּופי מבאר ַ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

נפׁשֹות התקּׁשרּות הכרח כן ּכמֹו נׁשּתּנה ל"ג. ּבאֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָלעיל
התקּׁשרּותם היתה הראׁשֹונה ּבּגאּלה ּכי יֹוסף. לעצמֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻיׂשראל

(ּכּנ"ל) עצמֹותיו קיחת ידי על אלפיםאליו לדֹור מּדֹור יזּכּו ועּתה , ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
על ההׁשּתּטחּות ידי על לעצמֹותיו להתקּׁשר יׂשראל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָנפׁשֹות
ּגדֹולה ּבהבטחה ז"ל רּבנּו ּׁשהבטיח מה וׁשּזה עצמֹותיו. ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָקבּורת
ּדגאּלה: אתחלּתא מעּקרי זה ּגם ּכי הּקדֹוׁש, קברֹו על הּבאים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻלכל
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לח
ז"לוהּנה רּבנּו מּדברי הּיֹוצאים ז"ל מֹוהרנ"ת מּדברי מּובן ּכבר ְ ִ ֵ ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָ

ׁשעּקר ז"ל האר"י וכתבי הּקדֹוׁש הּזהר לדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהמצרפים
החּיים להּכרת ּברּוחנּיּות הּוא הּגאּלה טֹובת ּולהפְך הּגלּות ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֻרעת
על המיּסדת ׁשּבנסּתר הּתֹורה ּבענג הּמחין ּבדבקּות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻנצחּיים
ּבגאּלתנּו הׁשלמה ּכלל היתה לא זה וׁשּמחמת ׁשּבנגלה. ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּתֹורה
ּפנים ּכל על מּקּבלתּה ּכְך אחר וגם הּתֹורה. קּבלת קדם ְְִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹמּמצרים
את לקּבל ּכְך אחר זכינּו ׁשּלא העגל, חטא מחמת נתקלקל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבנגלה

הּמות) מּמלאְך לחרּות זֹוכים היינּו (ׁשּבזה ׁשּבּה וכאׁשרהּנסּתר , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
חֹותם ּבתֹוְך חֹותם א' לּקּוטי כ"ב ּבסימן ז"ל רּבנּו מּדברי ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָּבארּתי
ׁשני ּבית ּבחרּבן האחרֹון הּגלּות לזה ּבירידתנּו ועּתה ׁשם. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻעּין
יֹותר אחרא, ּדסטרא הּים וׁשבר הּנּון ּבׁשער להׁשּתּקע לן, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּדחמיר
עקיבא רּבי ׁשּנתעֹורר לּמּכה, רפּואה יתּברְך הּׁשם הקּדים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָויֹותר
ראּוי ׁשהיה עד ּוללּמד, ללמד החרּבן קדם ׁשנים עׂשרה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻּבערְך
רּבי ּתלמידֹו ּכְך אחר ּבֹו ׁשּנתיחד עד ידֹו, על הּתֹורה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּתּנתן
לֹו ׁשּנּתן הּוא ּכי ּברּוחֹו. ׁשנים ּפי ּבֹו ׁשּנמצא יֹוחאי, ּבר ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָׁשמעֹון
הּנּון ׁשער מּצד (ׁשהיא ׁשּבנסּתר ּתֹורה ּתבל ּפני על להֹוציא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָרׁשּות
והתּפאר יֹותר עלה ועּתה מׁשה, מּנׁשמת ּבֹו היה ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻּדקדּׁשה.
ואף ידענא). ואנא – וכּו' ידע" לא "ּומׁשה הּכתּוב: ּבלׁשֹון ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבהאּדרא...
ּבעצמּה ּתֹורתֹו ּכְך אחר נסּתּתרה הּדֹורֹות קלקּולי ׁשּמרב ּפי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹעל
ׁשנית להֹוציאּה יתּברְך הּׁשם ּגמר זאת ּבכל אבל ׁשנים, מאֹות ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹּכּמה
האר"י ּברּבנּו נׁשמתֹו ּכְך אחר וירדה ׁשּבאה עד והסּתרתּה, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָמּתערּה
אׁשר וזאת לקּמן). (ועּין ׁשּבנסּתר ּתֹורה יֹותר ּולגּלֹות להתחיל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹז"ל
אל עלה ּומׁשה לׁשֹונֹו, וזה ואתחּנן מּפרׁשת ׁשל"ה מּספר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהעּתקּתי
לׁשֹונֹו. ּכאן עד החמּׁשים ׁשער אף והּׂשיג הּבינה, ׁשהיא ְְֱֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹהאלקים



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וסּפּורים 314 ִ ִ ְ ִׂשיחֹות

המקּבל ּבׁשם ּכתּוב ּׁשּמצא מה הענין ּבתחּלת ׁשם מבאר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻועֹוד
ּבא ּדֹור ּבכל ז"ל... האר"י ׁשל מבהק ּתלמיד חּיים, ר' הרב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻמֹורנּו

ׁשחטאּו וקדם העּבּור... ּבסֹוד ּבתכליתמׁשה מׁשה היה יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
נעלם יׂשראל ּוכׁשחטאּו החמּׁשים... ׁשער מּׂשיג והיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשלמּות
ׁשאמרּו וזה ל"ך. מּמנין רד ּכּנ"ל רד" "לְך ה' ׁשאמר וזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּמּנּו,
חסר למׁשה ונּתנּו ּבעֹולם נבראּו ּבינה ׁשערי 'חמּׁשים ז"ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹרּבֹותינּו
וזה אחד. חּס רהּו ּכְך ואחר לֹו, נּתנּו ּכּלם מעּקרא ּפרּוׁש, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאחד'
הר אל מֹואב מערבֹות "וּיעל מאלקים"... ּמעט "וּתחּסרהּו ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּכתּוב:
ּבבינה.. נׁשמה ּכי וידּוע נׁשמה, ונעׂשה ּבׁשמֹו הּנּון ונכנס ּבֹו. נ' ְְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָנבֹו"
יׂשּכיל הּנה אחיהם... מּקרב להם אקים "נביא ּבפסּוק נרמז ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוזה
הראׁשֹון 'ּכּגֹואל ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו מׁשיח, והּוא מׁשה הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹעבּדי",
"הּנה ואמר ׁשּבא... הּדֹור הּוא ׁשהֹולְך הּדֹור וכן האחרֹון'. ּגֹואל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכְך
ּכְך ואחר יׂשּכיל ּבתחּלה ּבהדרגה, יהיּו הּמעלֹות ּכי וכּו' ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָיׂשּכיל"
ּומגּלה הּפסּוק והֹולְך וכּו' "וגבּה" ּכְך ואחר "ונּׂשאֹו" ּכְך ואחר ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָירּום
לכל לעלֹות ראּוי ּכְך ׁשּבׁשביל עד הּדֹורֹות. ּבאּלּו עליו ּׁשּיעבר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמה
ּכן רּבים עליָך ׁשממּו "ּכאׁשר נב) (ישעיה ואמר מעלה. ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
"מי ואמר הּפרׁשה. ּכל מדּברת ועליו ותארֹו" מראהּו מאיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשחת
ּבדבר והּנה לׁשֹונֹו. ּכאן עד נגלתה" מי על ה' ּוזרֹוע וכּו' ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָהאמין
ּכל וענין הּדֹורֹות, ּבאּלּו עליו ּׁשּיעבר מה המגּלה הּנ"ל ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּפסּוק
ּבעיניו יראה היטב ּבהם יעּין אׁשר ּכל עליו, הּס ֹובבת הּנ"ל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפרׁשה
הּמריבה מענין ז"ל רּבנּו על עבר אׁשר ּכל מהם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּמבאר
מי לחברֹו אחד ּכל יאמר האמת, ּבהתּגּלּות ולעתיד ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוהּמחלקת.
לא צּיה. מארץ וכּׁשרׁש לפניו ּכּיֹונק וּיעל וכּו'. לׁשמּועתנּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהאמין
איׁשים, וחדל נבזה ונחמדהּו. מראה ולא ונראהּו הדר, ולא לֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹּתאר
חׁשבנּוהּו ואנחנּו מּמּנּו... ּפנים ּוכמסּתר חלי. וידּוע מכאֹובֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹאיׁש

אׁש ּבּׁשל"ה ׁשם לעּין ּתֹוסיף אם ּגם וכּו'. ּגםנגּוע עליו יסֹובב ר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
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ּברּבים, לֹו אחּלק לכן לׁשֹונֹו: וזה הּנ"ל, הּפרׁשה ׁשּבסֹוף ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּכתּוב
הּוא ּפרּוׁש – יחּלק עצּומים ואת ּכּלם... ּכנגד ׂשכר ׁשּיּקח לֹומר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻרצה
על יקּבלּו הּצּדיקים ּוׁשאר מּמׁש. מהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא חלקֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָיקּבל
לֹו ׁשּיׁש ז"ל רּבנּו מאמר זה ׁשּזה לבאר ׁשּיׁש ּבעיניָך ותראה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָידיו.
וחסידים הּצּדיקים ּכל ׁשל הּבא העֹולם יהיה אׁשר לׁשיר, ְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנּגּון
ּכי יׁשיר) אּלא נאמר לא ׁשר ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ענין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ(וׁשּזה
ּבאמצעּות הּוא להּצּדיקים המקּוה ׂשכר ׁשּכל ּומּובן... נֹודע ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכבר
ז"ל האר"י ּובׁשם הּנ"ל הּׁשל"ה ּדברי מּכל ּגם לעתיד. ׁשּיּתער ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנּגּון
ּדֹור ׁשּבכל ּכּנ"ל וכּו', קם" "ולא הּכתּוב ּבפרּוׁש ּכן ּגם מבאר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹנראה
לא יׂשראל) נׁשמֹות רּבֹוא הּׁשּׁשים ּכל עד ׁשּבא ּדֹור ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ(הֹולְך
מּדֹור נתעּלה ּבעצמֹו הּוא אבל ּכמׁשה, מּיׂשראל עֹוד קם ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹנמצא

חסר). (ואם למדרגה מּמדרגה ויֹותר יֹותר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָלדֹור

ּבדבריואּגב הּמרּכבים הּׁשל"ה ּדברי קצת לפרׁש הנני אֹורחא ְ ַ ַ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
אלקים הּׁשם ּבענין והאריז"ל ויטאל חּיים ר' הרב ְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַַַָָֹמֹורנּו

וכּו') (ּומׁשה הּנ"ל ּבהּכתּוב הּבינההּנזּכר ׁשעריםׁשהיא חמּׁשים ּבּה (ׁשּנמצא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

"וּתחּסרהּו"ּכּנ"ל) הּכתּוב ּבענין ּבעצמם חּז"ל מּדברי מבאר זה ּכי . ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
הּבינה על אלקים הּׁשם את וסבבּו ּפרׁשּו אׁשר ׁשעריםוכּו' לנּון (הּנתחּלקת ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

מּמׁשה.ּכּנ"ל) קצת ׁשּנחסר למדּו מּזה אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לט
ּפרׁשתּבדבר הּקדֹוׁש ּבּזהר עּין עליו. ׁשהיתה הּנ"ל הּמחלקת ִ ְ ַ ְֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

איהּו. איתקרי 'ואדם מׁשה: לענין ׁשם ׁשּכתב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשית
ּכּלהּו אּלא עזר מצא לא ּולאדם ּבתראה, ּבגלּותא אּתמר ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֻּובגינּה
ּבימיו: ׁשהיּו הּצּדיקים ּכללּיּות על הּקדֹוׁש מּפיו יצא וכאׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכנגּדֹו'.

פּון ניט ווייסען מיר אֹויף קריגען וואס ּדיא ווי ּדיאאזֹוי אזֹוי מיר, ְִִִִִִִֵֶֶַַָ



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וסּפּורים 316 ִ ִ ְ ִׂשיחֹות

מיר פּון ניט אֹויְך ווייסען מיר פּון האלטען ׁשאּלּו[וואס ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
לא מּמּני ׁשאֹוחזים אּלּו ּכְך מּמּני, יֹודעים אינם עלי ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשחֹולקים

מּמּני .]יֹודעים ְִִִֶ

מ
ז"לּגם האר"י ּבדברי המבאר ׁשּכפי אחר, ּבמקֹום ּכתבּתי ּכבר ַ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

הּנ"ל) ׁשערים (מהחמּׁשים ׁשער מחׁשּכל ּבׁשם ונקרא נחׁשב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבֹולטֹות אֹותּיֹות יתּברְך) ּבאלקּותֹו (והּׂשגה ּבבינה ְְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹֻמיחד

הּקדֹוׁש ּבׁשמֹו ממממ''''חחחח''''ןןןן''''ּומצטרפֹות אֹוננננ'''' ּבּמבטא) הּנרּגׁשֹות (אֹותּיֹות ְְְְְִִִִִַַַָָָָ
זה ננננ''''ןןןן''''ּבדרְך מׁשהממממ''''חחחח'''' עם ּובהתאחדּותֹו ּכנגּדּה, ּכפּולה ׁשהּנּון ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשהּוא מבאר העּקרהההה''''ּנּנּנּנ''''ׁשׁשׁשׁש''''ממממ''''הההה''''מּמילא אׁשר העֹולם ׁשּבכללּיּות ְִֵֶַַָָֹ ְְַַ ְְָָ ָָָָ ְֲִִִֶֶָָָָָָָ
ּבהם: אׁשר והּצּדיקים יׂשראל ּכללּיּות היא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבהם

מא
הּס ּפּוריוהּנה (ׁשאחר ז"ל רּבנּו מּׂשיחֹות לעיל הבאתי ּכבר ְ ִ ֵ ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

הּׁשםמעׂשּיֹות) מחליף לדֹור מּדֹור הּנׁשמֹות ׁשּבגלּגּולי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָ
לבא הראׁשֹון ּבּצרּוף היּו ׁשּלא ּונׁשמה רּוח הּנפׁש צרּופי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹיתּברְך
לּה נצטרף אחד, ּבאיׁש הּנפׁש ּתרד ּכאׁשר ּכי ּכּנ"ל. אחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבאיׁש
רּבנּו ּדברי מּצרּופי ּדעּתי לענּיּות הּנראה ּוכפי אחר. מאיׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָהרּוח
טֹוב ׁשם הּבעל יׂשראל רּבנּו ׁשּגם ּפי על ׁשאף ּובּפה, ּבכתב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָז"ל
ּבר ׁשמעֹון ּכרּבי הּדֹורֹות יחידי ּבין נחׁשב לברכה וקדֹוׁש צּדיק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָזכר
יעקב מּנׁשמת ּגדֹול עּקר נמצא ּבֹו אבל הּנ"ל, ז"ל והאר"י ְְְֲֲֲִִִִִַַַַַָָָָָָֹיֹוחאי
ּבעבֹודתֹו ּתחּלה זכה וכאׁשר 'יׂשראל'. ּבׁשם ּכְך אחר ׁשּנקרא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאבינּו,

נׁשמת ּבעֹולם נׁשמתיֹוסףיֹוסףיֹוסףיֹוסףלהמׁשיְך ּכְך עליומׁשהמׁשהמׁשהמׁשהואחר רּבנּו ְְְִִֵֵַַָָ ְְִֵֵַַַָֹֹ ֶֶֹֹ ֵֶֶַָָ
להם נצטרף ּדֹורֹות ּכּמה ׁשאחר ּפּפּפּפ''''דדדד''''הההה''''אׁשרּדודּדודּדודּדודהּׁשלֹום ידֹוידֹוידֹוידֹו עלעלעלעל ְִֵֶֶַַַַָָָָָָ ִִָָ ֲִִֶַַ ַַָָ ָָָָ ָָָָ ָָ

וכ ּוגאלֹו ּדרעוין ׁשּברעוא העליֹון ּבּפדיֹון יעקב את ּבבניןה' ּכי ּו'. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
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הּתֹורה וקּבלת מצרים ׁשּביציאת הּמחין יֹותר האירּו ּדוד ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבית
ּפדה "ּכי הּכתּוב לקּיּום מּוכנים יׂשראל ׁשּנפׁשֹות עּתה ּגם ּכן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּנ"ל,
נׁשמת יתּברְך הּׁשם לנּו הקּדים נצחית, ּבגאּלה וכּו' ּוגאלֹו" ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֻוכּו'
נׁשמת הּקדֹוׁש ּומּזרעֹו ּבעבֹודתֹו להמׁשיְך ּכּנ"ל, סבא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָיׂשראל
הּמכרח הּנ"ל) נּון מח מחין (ּבנין לברכה וקדֹוׁש צּדיק זכר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֻמֹוהר"ן
ּומעׂשּיֹותיו ּתֹורֹותיו ּכי הּנ"ל. ׁשּבמ'ׁש'ה' הּכללּיּות ּבּנׁשמה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹוהעּקר
הבאתי (ּכאׁשר הּנּון מּצד הּנמצאים ּופנימּיּותיו ּתֹורה סתרי הן ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהן

הּנצחּיית: לגאּלתנּו והּמכרחים אחר) ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻֻּבמקֹום

מב
ׁשּזהויען לבאר יׁש וגֹואל, ּפֹודה ּבׁשם ּכן ּגם נקרא זה מחמת אׁשר ְ ַ ַ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

הּתּקּונים על ּבפרּוׁשֹו מלְך, ּכּס א ּבספר ּׁשּמּובא (ּבהקּדמתמה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

יעברהּתּקּונים) ולא תק"ל ה' ּבׁשנת וכּו' ּפרקנא יּתער הּלׁשֹון, ּבזה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹֻ
ּכפי ּכי ּדוד. ּבן ׁשּיבא עד תקמ"ט ה' ּבׁשנת הּנׁשלם רצ"ב ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹמחזֹור
הּגרסא יֹותר מכּון ז"ל מֹוהרנ"ת מּפי ׁשּׁשמע ז"ל מאבי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשּׁשמעּתי
תקל"א ּבׁשנת ז"ל רּבנּו הּלדת ׁשהיתה מֹוהר"ן, חּיי ּבספר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּובא
ּבסֹוף העֹולם לזה נׁשמתֹו הֹורדת היתה זה לפי ואׁשר ניסן. ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבחדׁש
ּכְך אחר היתה ּבעֹולם והתּגּלּותֹו ּפרסּומֹו ּותחּלת הּנ"ל. תק"ל ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָׁשנת
ּבׁשם ּגם נקרא ׁשהּוא לעיל ּכתבּתי (ּוכבר מּמׁש מכּון תקמ"ט ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבׁשנת
לא על ּבחּנם עלילֹות עליו להעמיד הס"מ עצת לא ואם ּדוד. ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֹּבן

ּבימיו), ׁשלמה ּגאּלה היתה ְְְְֵָָָָָָָָֻּדבר,

מג
הּׁשכינה,ּגם ּבסֹוד הּוא מׁשיח ׁשּנׁשמת אמת ּבספרי הּנֹודע ּכפי ַ ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

חלֹומֹות, ּבפתרֹון יעּב"ץ ּבסּדּור ּׁשּמבאר מה ׁשּזה לבאר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיׁש
נּונין, ׁשּתי ּדוקא אֹומרים ויׁש נּון, ּבׁשמֹו ׁשּנמצא אדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהרֹואה

שגיא
Text Box
אין לעשות שימוש מסחרי ללא רשות המוציא לאור
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מּיֹוסף ּבקּבלתֹו מתיחס הּפתרֹון וזה הּׁשכינה. ּפני ראה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכאּלּו
ראׁשי ׁשהם י"ה אֹותּיֹות הּׁשני לסימן ּבֹו (ּכּנרׁשם ּבעצמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָהּצּדיק

הּפתרֹון) ּבהקּדמת ׁשם ּכמבאר הּצּדיק יֹוסף ׁשמעּתיּתבֹות ּגם . ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹ
הּׁשבטים על ּבתרעמּתֹו אבינּו יעקב מּפי ּׁשּיצא מה ׁשּזה ז"ל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמאבי

הּימי ׁשּבאּלה הּדֹור צּדיקי ּכללּיּות היּו הם הם ם)(אׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכְך אחר ּׁשּקנטר מּמה (ּכּמּובן יֹוסף מכירת על היתה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָוהּתרעֹומֹות
לכם ואּגידה "האספּו להם ואמר ּבזה) העּקרּיים ׁשהיּו ולוי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשמעֹון
יֹוסף ּבהתּגּלּות אז ּגם ּכי הּימים". ּבאחרית אתכם יקרא אׁשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
ּגם ּכי עליו, ּתריבּו ּכּלכם וכּו') ּומתחּדׁש נֹובע נחל והֹולְך ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻ(הֹוסף
ונהרגהּו". "לכּו אחיו אל איׁש אמרּו ולוי ׁשמעֹון ׁשרק ּפי על אף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאז
מּדברי וגם ּכּלם, את הּכֹולל סתם ּבלׁשֹון הּכתּוב מהחלטת ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻאבל
(ּכי ּבֹו" ּתהי אל "וידינּו רק הּמכירה) על (ּבעצתֹו אמר ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹיהּודה
ּבתבערת הּדבר קרֹוב מּמילא הערבים הּפראים ּבבית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּבעבֹודתֹו
ׁשעל רק נפׁשֹו. ׁשּתצא עד אֹותֹו ׁשּיּכּו מׁשּגה, איזה על אּפם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָחרֹון
היתה האמּתי ּובאמת ּדמֹו) את יׁשּפכּו אל ּבעצמם ידיהם ּפנים ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכל
הּׁשבעה ּבין נחׁשב הּוא רק ּכי ּכּלם, על ונׂשּגב נעלה יֹוסף ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻמעלת
והּגֹואלים הּפֹודים על הּמֹורים ראׁשים הארּבע ּבׁשין ועֹוד ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָרֹועים,
יצאנּו (ּכּנ"ל) יֹוסף ועצמֹות ואהרן מׁשה ידי על ּכי יׂשראל. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשל
נמצא ּדוד, ּבן ידי על ּבצאתנּו הּגלּות מּזה עּתה וגם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּמצרים.

ּכּנ"ל. ּבעצמּותֹו ּגדֹול ְְְֵֶַַַַָהכרח

ז"להרב אהרן רּבי הרב אביו מאבי ׁשּׁשמע מּטׁשערין ז"ל ָ ַ ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
(קצת לֹו ואמר ז"ל לרּבנּו אחת ּפעם ׁשּנכנס ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָמּברסלב,

ּתֹוכחה) עדּבלׁשֹון היטב ּבֹו ּותעּין ספרי את ּתּקח לא לּמה , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
עד ּבֹו ּותעּין ּתֹוסיף ּכְך ואחר קׁשיא, איזה ּדעּתָך על ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּיעלה
חזר ּדבריו את הרב וכׁשמע זה. ׁשעל הּתרּוץ את ותדע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּתבין
ׁשעלה עד ּבֹו, לעּין והתחיל מֹוהר"ן לּקּוטי הּס פר את ּופתח ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלביתֹו
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ּבֹו ּולעּין ללמד הֹוסיף ּכְך ואחר ּבדבריו, ּופליאה קׁשיא ּדעּתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹעל
וחזר הּזאת. הּקׁשיא ׁשעל והּתׁשּובה הּתרּוץ ּדעּתֹו על ׁשעלה ְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹעד

א לפניו ואמר ז"ל לרּבנּו ּכְך דבריואחר והּוטבּו והּתרּוץ הּקׁשיא ת ְְְְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ
הּזהר על ּפרּוׁש ׁשחּבר מאחד יֹודע אני לֹו ואמר ז"ל. רּבנּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּבעיני
ׁשמעּתי זה (ּכל האמת. אל ּכּון כן ּפי על ואף הּקדׁש, ּברּוח ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹולא
זה ּכל ּובצרּוף מּטׁשערין ז"ל הרב מּפי זאת ׁשּׁשמע אחד ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמאיׁש
ׁשּבלּמּוד והּס גּלה וחּיּוב ההכרח ּברב ּכן ּגם ּתבין י"ב ּבאֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהּנ"ל

ּדרׁש): ּבדרְך לא ּבפׁשיטּות וגם ּבתֹורתֹו, אׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹהעּיּון

ׁשליׁשי ֶּכר ֶ ְ ִ ִ 

ּדברילקצת מּצרּופי הֹוצאתי אׁשר נחּוצֹות והֹודעֹות מעׂשּיֹות ִ ְ ָ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָ
אׁשר (והּפלּפּולים ּפה ּובעל ּבכתב ז"ל ּומֹוהרנ"ת ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָמֹוהר"ן

ּובתחּלתםּבהם) הּקדֹוׁש. והּזהר ז"ל האר"י ּבדברי הּמכרחים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּבאּורים: ּגם להּציג ְְִִִֵַַַַהֹוספּתי

ז"לועֹוד מֹוהרנ"ת מאנׁשי מעׂשּיֹות ּכּמה ּגם הּכרְך ּבזה הבאתי ְ ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
ּביניהם. ּגדלּתי ימי ּכל ְֲִֵֵֶֶַַָָָאׁשר

מד
הּׂשגתועּתה ּבענין הּנ"ל והּס ּפּורים להּׂשיחֹות הּפעם עֹוד נׁשּוב ְ ַ ָ ְְְְִִִִַַַַַַַַַַָָ

מׁשה ּפני ׁשּגם מּובן ּומּמילא הּנ"ל. הסּתּלקּותֹו לאחר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמׁשה
ּכנגד ּכלל נחׁשב לא חּמה, ּכפני נחׁשב הראׁשֹונה ׁשּבּגאּלה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבחּייו,
לּגאּלה עצמֹו את ּבהכנתֹו ּכעת ׁשּזכה וכּו', ׁשבעתים החּמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻּפני
יׁשעיה זה על נּבא אׁשר ׁשּלעתיד, החּמה ּפני ׁשהוא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהאחרֹונה
לעתיד ׁשּילמד ּׁשאמר מה וׁשּזה וכּו', הּלבנה" אֹור "והיה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבהּכתּוב

ּבכללן) מׁשה ּגם (אׁשר רֹועים הּׁשבעה ּכל עם מּובןּתֹורה מּמילא . ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
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רּבנּו ּכנגד נחׁשב ׁשּלא ּפי על ׁשאף ז"ל מֹוהרנ"ת ּבגדּלת ּגם זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַֹֻלפי
ׁשאמר א' לּקּוטי ו' ׁשּבסימן מהּתֹורה (ּכמבאר הּלבנה לפני רק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹז"ל
ׁשאמר ּתנינא, לּקּוטי ז' ׁשּבסימן ּומהּתֹורה ּבהתקרבּותֹו, ז"ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו
הּלבנה ּפני אֹור ּכלל ּדֹומה אין אבל הסּתּלקּותֹו). ׁשּלפני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבסמיכתֹו
החּמה מּפני ּבקּבלתֹו הראׁשֹונה ּבּגאּלה הּתלמיד זה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻׁשּזכה
הּלבנה ּפני לאֹור ּכּנֹודע) הּנצח ּבמּדת רק זה (ׁשאין הּזה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּבעֹולם

ויׁש ׁשּלעתיד. החּמה מּפני ּבקּבלתֹו ּכעת רבׁשּזכה ׁשּכפי לפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
הּלבנה ּפני אֹור ּגם נחׁשב הּזאת, החּמה ׁשּבפני ערְך לאין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאֹור
ּפני מדרגת ׁשהּוא הּזה ׁשּבעֹולם החּמה ּפני ּכאֹור מאּתֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמקּבל
קדם ז"ל מֹוהרנ"ת מּפי ּׁשּיצא מה ּגם זה לפי ויבאר ּבעצמֹו. ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹמׁשה

אוועק ּגייט הּס ֹופר עזרא אז הּלׁשֹון: ּבזה ׁשעזרא[הסּתּלקּותֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הֹולְך 'ראּוי]הּסֹופר הֹוריֹות) (ּבמּס כת ז"ל חכמינּו אמרּו ּכבר ּכי . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לקּמן). (ועּין מׁשה' קדמֹו אלמלא ידֹו על ּתֹורה ׁשּתּנתן עזרא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהיה
נחמן ר' הרב אבי ּבגדּלת ּולהתּבֹונן להּכיר נתעֹוררּתי זה לפי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻוגם
רּבי (ּבפני ז"ל מֹוהרנ"ת עליו אמר אׁשר הּוא ּכי מּטאלטׁשין, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָז"ל
הּכל את מכין אני הּלׁשֹון, ּבזה מאּומין) חּיים אברהם ר' ּבן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאהרן
להנהיג מּטאלטׁשין נחמן לר' ּגם יכלת יהיה ּכְך ואחר העט, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹעם
(ּובלׁשֹון הּגלּגל ּבׁשם) אז אֹותם ּכּנה אׁשר ׁשלֹומנּו אנׁשי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ(המֹון
נאְך ּדער ּפען, ּדער מיט אלדינג צּוא ּגרייט איְך הּלׁשֹון, ּבזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאׁשּכנז
על אף ּכי רעדיל). עס פירען קענען אֹויְך טאלטׁשינר נחמן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוועט
ּבמעלת ּכְך ּכל עלה לא ואם, אב ּבלא יתֹום ׁשהיה ׁשּמחמת ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּפי
הּוא ׁשהעּקר מחמת הרּבה וׁשנה קרא הּוא ּגם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּלּמּוד,
אנׁשי ּבכל ּכלל נמצא ולא הרב, ּדלתי על ּתמיד והּׁשקידה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹהּׁשּמּוׁש
ׁשנים. עׂשר ארּבעה ּבערְך ּכמֹוהּו ּדלתֹותיו על ׁשֹוקד ז"ל ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָמֹוהרנ"ת
היּו לא ּבברסלב היֹותם ימי ּכל זיינוועל ר' ואחיו מׁשה ר' אפּלּו ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכי
ויֹום ׁשּבּלילה הּסעּדה ּבסֹוף ּבׁשּבת רק ז"ל למֹוהרנ"ת ְְְְְְֲִֶַַַַַַַַָָָָֻּבאים

שגיא
Text Box
אין לעשות שימוש מסחרי ללא רשות המוציא לאור
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נתרחקּו ּכְך ואחר קדׁש, ׁשּבת ּומֹוצאי ׁשליׁשית ּובסעּדה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻהּׁשּבת
הּזמן ּבקצת רק לפניו לעמד זכּו ולא ּבטׁשעהרין ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלהתיּׁשב
ׁשבּוע ּבּקיץ ּכְך ואחר ּבחרף, ׁשּתים אֹו ׁשבּוע ּבטׁשעהרין, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּנתעּכב

ּוׁשּתי ּבאּומין, הּׁשנה ראׁש ּובימי ׁשּתים נסעאֹו יֹותר אֹו ּפעמים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּכנגד ּכלל עֹולה זה אין אבל ז"ל, הּנ"ל מׁשה ר' ּגם יחד ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאּתֹו

ז"ל. אבי ׁשּזכה לפניו העמידה ורּבּוי והּׁשּמּוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּדבקּות

רחֹוקהוהּׁשם לא אׁשר טּולטׁשין, להֹוׁשיבֹו נפלאֹותיו סּבב יתּברְך ְ ַ ֵ ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹ
ּכפי מּברסלב. נעמרֹוב העיר רחּוק ּכערְך מּברסלב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָהיא
ּׁשּנתיּׁשב מה נפלאה ּכּונה ּבזה ׁשהיתה ז"ל, רּבנּו מּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּמּובן
מֹוהרנ"ת עם ולא ּבנעמירֹוב, ׁשּיׁשב ז"ל למֹוהרנ"ת סמּוְך ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹּבברסלב
ז"ל רּבנּו ּבחּיי אחת ּפעם רצה ז"ל מֹוהרנ"ת ּכי אחת. ְְֲִִֵֵַַַַַַַַַַַַָָּבעיר
הכרח (ּברב ז"ל רּבנּו זה על הסּכים ולא ּבברסלב ּכן ּגם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹלהתיּׁשב

לקּבל) הּכלים התהּוּות ּכל ידם על אׁשר מחמתהּמניעֹות אבל , ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּׁשם מאת ּובמּדה ּבמׁשקל רק מניעֹות יבאּו לא ּפנים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשעל
מּברסלב נמצא ולא ּבברסלב, להתיּׁשב ז"ל רּבנּו ׁשּיצא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹיתּברְך
ּכְך אחר סּבב וכן ּכּנֹודע. (רּוסייאֹות) ּפרסאֹות ׁשני אפּלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָלנעמרֹוב
וזה ּבברסלב זה ז"ל, מּמֹורנ"ת אבי ּברחּוק יתּברְך ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשם
ּכּנ"ל. ּפרסאֹות ׁשני אפּלּו רחּוק נמצא לא ּביניהם ׁשּגם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבטאלטׁשין,

מה
'ּכיּגם ז' סימן ּתנינא ׁשּבלּקּוטי ז"ל רּבנּו ּדברי ּבעמק נבא אם ַ ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

אליעזר הּבן נפלאֹות ּברב ונראה ונּביט הּנ"ל, וכּו' ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמרחמם'
זה ּבׁשּנּוייהם כן ּכמֹו ונתּבֹונן ונבין ׁשם, הּמּובא יהֹוׁשע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוהּתלמיד
והחּלּוק היׁשּועה. ׁשם על ויהֹוׁשע העזר, ׁשם על אליעזר ּכי ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻמּזה,
האדם אם רק ׁשּיְך אין עזר ּׁשּׁשם מה הּוא ׁשּבּפרּוׁשים ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוההבּדל
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ּכל על מכרח כן ּפי על ׁשאף רק ּכראּוי, ועֹובד מׁשּתּדל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּבעצמֹו
ׁשּבכל המכּון אל ׁשּיּגיע (ּבאפן עזר יתּברְך הּׁשם לֹו ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּפנים
ועּקר האּׁשה, על ׁשּנאמר עזר" לֹו "אעׂשה הּכתּוב ּכענין ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻעבּדא
ואֹוקיר' 'אפלח ּבהּכתּבה החכמים ּכלׁשֹון האיׁש ידי על ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעבּדה

הּלׁשֹוןוכּו') ּפרּוׁש כן ולא מּגרמּה, ּדלית על נאמר ׁשּזה יׁשּועה, ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
נֹוסיף ואם יתּברְך. מהּׁשם היׁשּועה לגמרי לֹו ׁשּמכרח עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּכלּום,
וההבּדל החּלּוק זה ׁשּזה ונראה נבין ּבהם, ּולהתּבֹונן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלהּביט
ּבאּלה הּנמצאֹות יתּברְך הּׁשם ׁשל הּׁשמֹות ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכביכֹול
ׁשּבלּקּוטי ז' ּבסימן ז"ל רּבנּו ּדברי ּכפי ויהֹוׁשע, אליעזר ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻהּׁשמֹות
ז"ל רּבנּו מּדברי ׁשם מבאר ּכי הּנ"ל. וכּו') מרחמם (ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּתנינא
הּקף ּפעמים (ׁשני נהֹורין ש"ע ׁשם, עּין ּבהּמּקיפים מהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנמצאֹות
קּבלת ּכל וׁשּמּׁשם ש'ע, מ'ה מעׂשה מּלת ּבזה ּומפרׁש ׁשם) ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעּין
על נֹודע אׁשר ּבהם) ּבארּתי אׁשר ּבהּבאּורים היטב (ועּין ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמלכּות
ּומּמילא יתּברְך. הוי' הּׁשם ׁשל האחרֹונה הא ׁשהּוא ז"ל האר"י ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּפי
הוי' ׁשּבׁשם אֹותּיֹות הארּבע ּכל יהֹוׁשע, ּבמּלת זה לפי לנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻיעלה
ׁשהוא האחרֹונה ההא ׁשּזאת מּובן מּמילא זה לפי (ּכי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיתּברְך
ּגם ּפעם ּכל זה מחמת נקראה הש"ע. אּלה ּבּה ׁשּמאירים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמלכּות
ּבמּדת הּוא הּׁשם ׁשּזה נֹודע ּוכבר הש"ע). ׁשם על ּבעצמּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהיא
ּבׁשם ׁשהּוא 'אל' ׁשּבׁשם סתם, מהחסד ערְך לאין הּגדֹול ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהרחמים
ׁשהּבן מחמת ׁשּזה לפרׁש יׁש מּמילא הּנ"ל לפי ּכי ּכּנ"ל. ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאליעזר
והֹותר ּדי לגמרי) ליׁשּועה (לא לעזר רק צריְך אין אׁשר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאליעזר
הּתלמיד כן ולא ּבׁשמֹו, הּנמצא אל ׁשּבׁשם סתם החסד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפניו
לגמרי הרחמים למּדת הּמכרח הּוא לגמרי, ליׁשּועה הּמכרח ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻׁשהּוא

ּכּנֹודע. יתּברְך ּבעצמֹו הויה ְְְְִֵֶַַַָָׁשּבׁשם
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מו
ׁשּזהולּולא אֹומר הייתי הּדבר, ּבעמק יֹותר מּלהפליג ּדמסּתפינא ְ ֵ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּׁשם מסּפרי ׁשהּוא ניסן כ"ו ּביֹום יהֹוׁשע ּׁשּנסּתּלק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻמה
מֹוהרנ"ת ּברֹוממּות לעיל ּבארּתי אׁשר ּוכפי ּכּנֹודע. יתּברְך ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָהויה
לּה ּדלית יהֹוׁשע הּתלמיד ּבׁשם ּכן ּגם נקרא ז"ל רּבנּו ׁשּכנגד ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻז"ל,
ּגם ונתעּלה עלה יׂשראל נפׁשֹות ּכללּיּות ּכנגד אבל ּכלּום, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּגרמּה
עזרא ּפני ׁשהּוא ּבעצמֹו, הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ּפני למדרגֹות ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכן

לקּמן) (ועּין ז"ל חכמינּו מּדברי לראׁשּכּנ"ל ּגם מבאר ּומּמילא . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
ז"ל נחמן ר' הרב אבי ׁשהּוא ּומׁשּמׁשיו, ּומׁשרתיו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּתלמידיו
יהֹוׁשע, ּבׁשם ּכן ּגם נקרא הּנפׁשֹות, ּוכללּיּות ׁשּכנגּדנּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּטאלטׁשין
(זה ניסן כ"ו הּזה ּבּיֹום מכּון היתה הסּתּלקּותֹו ּׁשּגם מה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוׁשּזה
ׁשאֹוסיף לקּמן ועּין ׁשלֹומנּו). מאנׁשי אחד איׁש ּבׁשם ׁשמעּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרמז

ז"ל. אבי ּבענין ְְְִִֵַַַָלדּבר

מז
ּכְךואם ּכל ולידע להּכיר הּקדֹוׁשים חּייו ּבימי זֹוכה הייתי ְ ִ ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשלׁשה ערְך זה לבבי אל ׂשמּתי ּכאׁשר ּומעלתֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמחׁשיבּותֹו
המׁשּנֹות הּתלאֹות עלי עֹוברים היּו ׁשּלא ּברּור אני יֹודע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשנים,
ׂשמּתי הּנה ּכי מהם. יצאתי לא הּיֹום עד אׁשר ּכזה ודחקּות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוענּיּות
נבין מאלינּו ואׁשר נּון, ּבן יהֹוׁשע ׁשּבענין הּכתּובים ּבדבר לבבי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאל
ּובֹורח ה' עֹובד היה וכּו', מׁש" "לא עליו ׁשּנאמר הּׁשבח זּולת ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּגם
ולא ּכפלים, ּבכפלי עבֹודתֹו ּגדלה ּגם אם כן, ּפי על ואף החטא. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹמן
ז"ל חכמינּו מּדברי נראה הּׁשלֹום, עליו רּבנּו למׁשה ּכְך ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהּדבק
סמיכּות מאּתֹו ּולקּבל מקֹומֹו את למּלאֹות ּכְך אחר זֹוכה היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

מפל ּבמעלה מקֹומֹותידיו ׁשּבהרּבה הרֹואֹות עינינּו וגם ּכְך. ּכל גת ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
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ּכי הּׁשלֹום. עליו רּבנּו למׁשה מׁשרת ּבׁשם הּתֹורה אֹותֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹקראה
הּכתּוב ּבלׁשֹון נזּכר ּבסֹופּה ּובמׁשּפטים תּׂשא ּכי ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָּבפרׁשת
מׁשרת וכּו' "וּיען ּבהּכתּוב ּבהעלתָך ּובפרׁשת וכּו', ְְְְְְְְְֲֵַַַַַַָָָָָֹ"ּומׁשרתֹו"
וכּו', אחרי" "ויהי הּכתּוב מתחיל יהֹוׁשע ספר ּבתחּלת וגם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֻמׁשה",
רּבנּו ּבכח זכה אׁשר הּנ"ל מֹוהרנ"ת רֹוממּות ּוכפי מׁשה". ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמׁשרת
אנׁשי ׁשּבכל לעיל ּׁשהזּכרּתי מה הּוא ּדבר הלא ּבעצמֹו, מׁשה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלפני
ּכמֹוהּו, למֹוהרנ"ת ודבּוק ּומׁשּמׁש מׁשרת נמצא לא ז"ל ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָֹמֹוהרנ"ת
ּבכתב. להּדּבּורים הּמכרחים לפה, מּפה הּדּבּורים ּכל מאּתֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּומקּבל
ׁשּלא מּנעּוריו עצמֹו את הפקיר מֹוהרנ"ת, ּדברי את הרּגׁשתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּוברב
רגלי אליו והלְך ּגׁשמּיּות, ועבֹודה מלאכה ּבעסקי ּכלל לחׁשב ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹרצה
חּיים אלקים ּדברי הּקדֹוׁש מּפיו לׁשמע ּכדי חדׁש ּבכל ּפעמים ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹׁשני
ז"ל רּבנּו מידי ּבסמיכתֹו ּבהם חּדׁש ואׁשר ז"ל, מרּבנּו ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּקּבל

אחר) ּבמקֹום מּזה ּומּובן הלכֹות(ּכּמּובא לּקּוטי ספרי הן הן אׁשר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אנׁשי ּבכל ּומפרסם ּכּנֹודע ערְך לאין הרּבים את זּכּו ּכבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאׁשר
להּׁשֹומע ּבּספר אֹותם הרֹואה ּדֹומה ׁשאינֹו ׁשּכן ּומּכל ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשלֹומנּו,
ּוברב ז"ל). רּבנּו ּבדברי מּזה ּגם (ּכּמּובא הּקדֹוׁש מּפיו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאֹותם
מפלג ענּיּות עצמֹו על קּבל ּבהם, להרּגיׁש ׁשּזכה ז"ל אבי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהרּגׁשת
ּבאפן ּכרכים הּׁשּׁשה ּכל להעּתיק ויגע וטרח ׁשנים, ּכּמה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹועצּום
מהירּותֹו ּברב ז"ל מֹוהרנ"ת מּכתיבת (ּכי מהם לדּפס ראּויים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַֹֹׁשּיהיּו
ולא מהם). לדּפס קׁשה ׁשהיה עד לזה זה מהאֹותּיֹות הרּבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנדּבקּו
ּומאמר אחת. ּפרּוטה אפּלּו ז"ל מּמֹורנ"ת ּומעֹות ּפרס זה על ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָקּבל
לֹו להחזיק להם ׁשּיׁש ז"ל מֹוהרנ"ת על ׁשלֹומנּו לאנׁשי ז"ל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָרּבנּו

סּבב אחד, ּדף אפּלּו להם היה לא הּוא לּולא ּכי זהטֹובה ּכְך אחר ֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ספרי לאֹור להֹוציא ויגיעֹותיו ּבׁשקידתֹו ז"ל אבי על ּגם ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּמאמר
לּקּוטי ספרי ּכתיבת את ּגמרֹו ׁשּבעת מאּתֹו וׁשמעּתי ז"ל. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמֹוהרנ"ת
ּבספרי ההרּגׁשּת ז"ל, מֹוהרנ"ת אחת ּפעם אֹותֹו ׁשאל ְְְְֲֲִִִַַַַַַַַַַָָָהלכֹות



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וסּפּורים שכה ִ ִ ְ ִׂשיחֹות

ּגעפילט ּדּו האסט הּלׁשֹון: ּבזה אׁשּכנז ּובלׁשֹון אלקּות. ְְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹהתנֹוצצּות
מבאר (והיה הן. לֹו והׁשיב אלקּות. התנֹוצצּות ספרים מיינע ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָֹֹאין
ׁשזרח אלקּות והתנֹוצצּות הרּגׁשתֹו ּברב ּפעמים ׁשּכּמה ְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּדבריו
ולפסק ידֹו מּתֹוְך הּקלמֹוס את להּניח הכרח זה מחמת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻעליו,
את ּפנים ּכל על להדּפיס מתניו חגר ּכְך ואחר מהּכתיבה). ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָלגמרי
מֹוהרנ"ת נתעֹורר זה על אבל א'). חלק חּיים (ארח הראׁשֹון ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּכרְך
ׁשּבמדינֹות יאס לעיר הּדרְך הֹוצאֹות על קצת לֹו לּתן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָז"ל

למדינת]רּומניה[וואלאכייא ׁשּנסע ּבטאלטׁשין ּכׁשּׁשמעה וזּוגתֹו . ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
לא ׁשאם ז"ל למֹוהרנ"ת להֹודיע לברסלב נסעה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹוואללכיע,
ּברעב וׁשלֹום חס ּתגוע לחץ, ּומים צר ּבלחם ּפנים ּכל על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיסּפיקּה
מּטאלטׁשין ז"ל יצחק ר' לבנֹו לכּתב מֹוהרנ"ת והכרח וזרעּה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹֻהיא
ּפנים ּכל על ׁשּתתּפרנס ּבאפן סכּום איזה ׁשבּוע ּבכל לּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלּתן
לצמצם מאד הרּבה הּדרְך מׁשְך ּבכל ּבעצמֹו ז"ל ואבי ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבצמצּום.
ּגם ּכי ּפעמים. ּכּמה רגלי הלְך הּדרְך ּבתחּלת וגם ּבהֹוצאֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָּולמעט
ּכפי ז"ל מֹוהרנ"ת על וכבד קׁשה היתה ּבעצמּה הּדפּוס ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָהֹוצאֹות

ּתבל: מאנׁשי והסּתרתֹו ענּיּותֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹעצם

מח
ז"ל,ּומּדי אבי ּומעלֹות חׁשיבּות לדֹורֹות ּולהֹודיע לכּתב עסקי ִ ֵ ְְְְֲֲִִִִִַַַָָֹ

ּפרׁשת קדׁש ׁשּבת ּבליל אחת ּפעם ּׁשּזכה מה להֹודיע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהנני
ׁשירה) ׁשּבת (ׁשּנקרא ז"לּבׁשּלח מֹוהרנ"ת עם אז ׁשּנתחּבר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

איׁש ּבבית זכר ּבן ׂשמחת על ׁשם אּתֹו ולילְך לליּפיוועץ, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבנסיעתֹו
הּבית ּבזאת אז נמצא אבל ז"ל. מֹוהרנ"ת עם הּכרּות לֹו ׁשהיה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאחד

ל החּזן מּזה ּבּקׁש ז"ל מֹוהרנ"ת אׁשר אחד ׂשמחתחּזן לכבֹוד נּגן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
להכעיס ּוכדי הּמתנּגדים, מּצד היה החּזן וזה הּנ"ל, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָׁשּבת
לאבי מֹוהרנ"ת ואמר וענה לנּגן. אפן ּבׁשּום רצה לא ז"ל ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלמֹוהרנ"ת
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הּׁשירה את ּולׁשֹורר לנּגן ז"ל אבי והתחיל ּדיא). (זינג אּתה נּגן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָז"ל
ּכְך אחר לֹו אמר ז"ל ּומֹוהרנ"ת הּׁשֹומע. אזן לכל נפלאה ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבנעימה
ּכְך אחר נתּבּיׁש הּנ"ל והחּזן לנּגן. ּביכלּתָך יׁש הלא ּכלל, ידעּתי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹֹלא
אחת ּפעם אמר מּטׁשעהרין ז"ל והרב ׁשם. העֹומדים ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלפני
היה לא ׁשּבאמת ּבחרּותֹו, ּבימי ּבאבי הּבקיאים מאנׁשים ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּׁשמע
התחיל והלאה ּומאז ּכזה. נפלאה נגינה קֹול ימיו ּבתחּלת ּכלל ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָָָלֹו
העּמּוד ולפני וכּדֹומה. קדׁש ׁשּבת ּבסעּדת ז"ל מֹוהרנ"ת לפני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֻלנּגן
לבבֹו ּתבערת ׁשּברב ידע אׁשר יען להעמידֹו ז"ל מֹוהרנ"ת ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹנתירא
להגּביּה יכֹול ּדצּבּורא אימתא ּובתֹוספֹות הּתפּלה, ּדּבּורי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהרּגׁשֹו
ׁשּנזּדּמן (ּכמֹו ּבהראה וׁשלֹום חס נּזֹוק ׁשּיהיה עד קֹולֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאת
ז"ל מֹוהרנ"ת ּפטירת אחר כן ּפי על ואף החּזנים). ּבין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָלפעמים
ויֹום הּׁשנה ּבראׁש העּמּוד לפני להעמידֹו ׁשלֹומנּו אנׁשי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹנתעֹוררּו
ּבכתב. לבאר וכבד קׁשה מּתפּלתֹו הּצּבּור והתעֹוררּות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהּכּפּורים.
אברהם לחתנֹו אחת ּפעם הֹוכיח מּטׁשעהרין ז"ל אּבא רּבי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָוהּגביר
היינּו לא ׁשאם לֹו ואמר הּׁשנה, ראׁש על לאּומין נסע לא אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹייבין
הּׁשנה ראׁש ׁשּבמּוסף נחמן רּבי ּתפּלת לׁשמע רק ּבאּומין ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹזֹוכים
נבהלים היּו הּמתנּגדים, אפּלּו אּומין, אנׁשי וכל לנסע. ּכדאי ּכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּגם

ּותפּלתֹו. נגינתֹו את ּבׁשמעם ְְְְְְִִִִֶָָָָּומׁשּתֹוממים

מט
ׁשהיתהּומה סּבב אׁשר וסּבֹותיו יתּברְך הּׁשם ּדרכי נפלאים ּמאד ַ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(פאמעליע ּכּנּויֹו ׁשם מׁשּפחה[ּגם (אׁשר)]ׁשם לוי וגם חּזן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נ וגם ּדלואי). מּס טרא ּבעצמֹוהּנגינה ז"ל מרּבנּו אחד ּפעם ׁשמע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

לא (אׁשר וחזק נאה טּלית א) ּדברים. ׁשלׁשה על מצּפה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהיה
נֹוי ּבהם ׁשאין הּיׁשמעאלים טּליתים ּכמֹו רק ּבימיהם עדין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנמצא
ולא ּבסדר, ּכתּובה ּתֹורה הּספר ׁשּתהיה הּוא, הּׁשני והּדבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכלל),
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לגמרי ּפסּולים ׁשהם ּומזּוזֹות ּתפּלין (ּוכעין ּכְך, ׁשאחר הּגּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבתּקּון
החּזן קֹול ׁשּיהיה הּוא הּׁשליׁשי, והּדבר ּכסדרן), ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּנכּתבים
מּצרּופי ּדעּתי לענּיּות הּנראה (ּוכפי ּולמעלה למּטה ּומתקּבל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָנעים
וׁשּזה החּזן, ּתפּלת על היתה ּכּונתֹו ׁשהעּקר הּקדֹוׁשים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּדבריו
קֹול ּכעין להיֹות מכרחת הּׁשנה ּבראׁש הּתפּלה קֹול ׁשּגם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמחמת
מהּׁשנה למעלה ּכביכֹול לעֹורר וגם מהּׁשנה, למּטה לעֹורר ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּׁשֹופר
ראׁש ּׁשּנקרא מה וׁשּזה ז"ל, האר"י ּבכתבי הּמּובא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּדּורמיטא
ז"ל מּמֹורנ"ת אבי ּבסמיכּות הּנ"ל ּכפי ּכי הזּכרֹון). יֹום ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּׁשנה

ז"ל: אבי על ּכּונתֹו ׁשהיתה ּדעּתי לענּיּות ּומבאר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹנראה

נ
ז"ל)ועּין אבי ּבענין לדּבר ׁשּנֹוסיף (ּובאֹות זה ׁשאחר ּבאֹות לקּמן ְ ַ ֵ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

מפלגים היּו ז"ל מֹוהרנ"ת אנׁשי מּׁשאר ּככּלם רּבם ּגם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻֻֻוהּנה
ׁשמֹותיהם ּבפרטּיּות ּדקצת קצת לפרט והנני ערְך. לאין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבמעלה

ְְִֵֶוׁשבחיהם:

ּככּלםּבנֹו רּבם נכּתבּו אליו אׁשר מּטאלטׁשין, ז"ל יצחק ר' ְ ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻֻ
מכּתבי ּובספר לתרּופה', 'עלים ׁשּבספר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמהּמכּתבים
אֹותֹו ז"ל מֹוהרנ"ת אחת ּפעם אֹותֹו ׁשּקרא ּפי על אף ז"ל, ֲֲִֶַַַַַַַַַַַַָָמֹוהרנ"ת
ׁשּיׁש ּבהם ידע אׁשר (יען ׁשּוק אנׁשי ּבׁשם ז"ל אפרים ר' ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואת

ּכפלים) ּבכפל להתעּלֹות הרּבּוּביכלּתם ּבעצמֹו הּׁשּוק ּבתֹוְך אבל , ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ
ּבמּׂשאם אׁשר האמּונה ּוברב ולתפּלה לּתֹורה עּתים קביעת ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלקּים
הּנ"ל הּמכּתבים אֹודֹות ועל ּברּבים. ה' לקּדׁש הרּבּו ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָּומּתנם
ז"ל מֹוהרנ"ת אחת ּפעם אמר הּנ"ל, יצחק לר' ׁשּנׁשלחּו ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַַָָמּמֹורנ"ת
עּקר כן ּפי על ואף מאּתֹו. הֹוציאם וכּס ּופיו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּברצֹונֹותיו

לקּבצם ז"ל.ההׁשּתּדלּות אבי ידי על היתה להעּתיקם ּולחּברם ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָ



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וסּפּורים 328 ִ ִ ְ ִׂשיחֹות

ּפעמים קצת ּובּקׁש ּכתב (רק ּבפרּוׁש זה על צּוה לא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּומֹוהרנ"ת
עצמֹו מּדעת זאת עׂשה ז"ל אבי אבל ּגנּוזים), ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבמכּתביו
ּכחּבּורֹו לחׁשבֹו יׁש זה מחמת אׁשר ועל ּכּנ"ל. ׁשלם ּבחּבּור ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלחּברם
ּגם זה ׁשּמחמת לפרׁש יׁש ניסן כ"ו ּבמסּפר הּנ"ל ּוכפי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבעצמֹו,
מכּון ּכן ּגם נכּתב ׁשם הּנמצא תקפ"ב ׁשּבׁשנת הראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻהּמכּתב

לקּמן). (ועּין ניסן כ"ו הּיֹום ּבזה ְְְִֵֶַַַַָָָמּמׁש

נא
מאּומיןר' ׁשם)עֹוזר עּין אֹור ּכֹוכבי ּבספרי הראׁשֹונים(הּנזּכר מהמקרבים היה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

הרּבה והמחרפים הּמתנּגדים ּבין ּובהיֹותֹו ז"ל. למֹוהרנ"ת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָאׁשר
ּתהלּוכֹותיו על ׁשּכן ּומּכל התקרבּות, עצם על ּגם נפׁשֹו את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלמסר
על להּביט ולבלי ּותפּלה ּבתֹורה והרּבה ז"ל. למֹוהרנ"ת ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָרגלי
ׁשהּוא ּפטירתֹו לאחר עליו העיד ז"ל ּומֹוהרנ"ת והּלצים. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּׂשֹוחקים
וכּו', נבלּת" "אם הּכתּוב על ז"ל חכמינּו מאמר ּבׁשלמּות קּים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאׁשר
רצה התקרבּותֹו ּובתחּלת וכּו'. ּתֹורה' ּדברי על עצמֹו המנּבל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ'ּכל

מאּתֹו. נמלט ּגדֹולים ּובנּס ים להרגֹו, (מחסידי...) ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָּדֹודֹו

נב
מּצדר' ּומּנעּוריו ּבתֹולדּתֹו היה הּנ"ל, מּלאדיזען ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָמענּדיל

חּזן יצחק רּבי ידי על ז"ל למֹוהרנ"ת ונתקרב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּמתנּגדים.
נׂשּכר אׁשר נערים עם לּמּודֹו ּבמקֹום ּבכפר אּתֹו ׁשּנתועד ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמּברסלב,
צחּות ּדברי לֹומר ּדרּכֹו היה יצחק ורּבי ּפרנסתֹו. לצרכי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלהם

איזה(ווערטליְך) ואמר הּנ"ל מענּדיל ר' עם ּובהתוּדעֹו עת. ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבברסלב אבל חכם, אּתה יצחק, ר' לֹו ואמר וענה צחּות, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּדברי
רּבי לֹו, והׁשיב הּוא מי אֹותֹו וׁשאל מּמָך. יֹותר חכם איׁש ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָנמצא

ונכנ ּבזהנתן. והבין ראה אׁשר יען מענּדיל ר' ּבאזני הּדּבּור זה ס ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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לנסע לכסף והתחיל ונבֹון. חכם איׁש הּוא ׁשּגם יצחק ר' ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָֹֹהאיׁש
הּזמן ּבאמצע לנסע יכֹול היה לא אבל ז"ל. למֹוהרנ"ת ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹלברסלב
הכרח אׁשר ּבחרף, היה וזה הּנ"ל, הּנערים עם ללמד ּבֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻׁשּנׂשּכר
הּמֹועד ּובחל לטאלטׁשין. לביתֹו ׁשחזר ּפסח קדם עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלהמּתין
ּבטאלטׁשין), אז (ׁשּיׁשב יהּודה מאיר ר' ּבּׁשּוק אּתֹו נתועד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסח
ּפסח. ׁשל אחרֹונים ימים על ז"ל למֹוהרנ"ת לנסע ׁשרצה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבעת
אּתֹו ׁשּׂשכר עד הּנ"ל, יהּודה מאיר ר' ידי על הּפעם עֹוד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָונתעֹורר
ּכל את לפניו וסּפר ז"ל, מֹוהרנ"ת לפני ּובא העגלה. את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּביחד
ּבהם ונתעה נטעה אׁשר החקירֹות מּס פרי מבּוכֹותיו ּבדבר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָלבבֹו
לאיׁש ׁשנהּפְך עד ּלהׁשיבֹו, מה ידע ז"ל ּומֹוהרנ"ת התקרבּותֹו. ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹקדם
ז"ל): מאבי ׁשמעּתי זה (ּכל לקּמן נסּפר וכאׁשר חּייו, ימי ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכׁשר

נג
אחתּומר' ּפעם אֹותֹו ׁשראה ׁשמעּתי ז"ל ראּובן לייּבלי ר' ּבן נתן ֵ ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

וסּפר מאד, ׂשמח ׁשהיה הּטּלית לביׁשת ּבעת הּמדרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבבית
(ּכּנ"ל) יצחק ר' עם התועדּותֹו ׁשּביֹום ׁשּנתועדלֹו טרם מּמׁש מכּון ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

לגמרי ׁשּיפסק ּכּנ"ל) מבּוכֹותיו עצם (ּכפי ּבלבבֹו נכנס ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹאּתֹו
מּפי ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשבחי ּבׁשמעֹו מּיד אבל ּותפּלין. טּלית ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָֹמּללּבׁש
ׁשּידּבר עד ּפנים ּכל על להמּתין ּבדעּתֹו חׁשב הּנ"ל, יצחק ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָר'
יתּברְך הּׁשם ּבעזרת מֹוהרנ"ת ׁשּזכה היה וכן מֹוהרנ"ת. עם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתחּלה
ּכּנ"ל. ּומאמין ּכׁשר לאיׁש ׁשּנהפְך עד מבּוכֹותיו ּכל מּלבבֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלהֹוציא

רב. ׁשלל ּכמֹוצא חּייו ימי ּבכל זה על וׂשׂש ׂשמח ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָוהיה

אתור' למדּו אׁשר מזווינּוראדקא נחּום חּיים ור' הּנ"ל, מענּדיל ְ ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָ
הרּבים את לזּכֹות ּכדי אֹותּיֹות, סּדּור מלאכת קצת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָעצמם
מֹוהרנ"ת ּבבית ּתפּלֹות ולּקּוטי מֹוהר"ן לּקּוטי הּס פרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבהדּפסת
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ׁשלֹומנּו אנׁשי רק ז"ל, מּמֹוהרנ"ת ּפרס קּבלת ׁשּום ּובלי ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָז"ל,
והיּו נדבה. ּבתֹורת ּפרנסתם על קצת לנּדב מעצמם ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָנתעֹוררּו
מּלאדיזין אנׁשים איזה ועֹוד אייזיק ר' ּגם מאד. ּבמעלה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמפלגים
ּותפּלה, ּבתֹורה ה' עֹובדי היּו ּכּלם ז"ל מֹוהרנ"ת אל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנתקרבּו

ּכּנ"ל: ּבמעלה ְְֲִַַַָָֻּומפלגים

לּתֹורהר' עּתים קביעת לקּים הרּבה מּברסלב צבי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאברהם
ּפעמים[ולתפּלה. ּכּמה מּמּנּו לדּבר רגיל היה ז"ל ואבי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

נ"ב]ּבפרטּיּות סימן א' ּבלּקּוטי ז"ל רּבנּו ּכפקּודת לקּים רגיל והיה . ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
ׁשּבקּיּום עליו, אמר ז"ל ּומֹוהרנ"ת וכּו'. ּבּלילה הנעֹור הּמׁשנה: ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָעל

ּומקרביו. אנׁשיו ּכל ּבין נפלא חּדּוׁש הּוא – הּפקּדה ְְְֲִִֵַָָָָָָָֹֹֻזאת

נד
אׁשרּופעם הּכנסת הּבית ּבנין סּפּור ז"ל מאבי ׁשמעּתי אחת ַ ַ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ז"ל) מֹוהרנ"ת מּפי אבי (ׁשּׁשמע ּבּׁשנהּבאּומין ּכי , ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
מּׁשּׁשים יֹותר נמצא לא ז"ל, רּבנּו הסּתּלקּות ׁשאחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהראׁשֹונה
וגם הּׁשנה), ראׁש ּבערב הּקדֹוׁש קברֹו על להׁשּתּטח (ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאנׁשים

הּב את מאד הרים הּמסּפר ׁשּתהיהזה ז"ל מֹוהרנ"ת ּבלב ּטחֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
עלה לא ּבתחּלה ּכי הּיֹום). עד (ּכּנהּוג לדֹורֹות האספה זאת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹנקּבעה
ראׁש על ז"ל לרּבנּו לנסע הּמסּפר זה ּגם ׁשּיתעֹורר ּכלל ּדעּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹעל
ּבחלק לקּמן יסּפר (ואׁשר חּייו ּבימי ּכמֹו הסּתּלקּותֹו לאחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּׁשנה
אייזיק ׁשמּואל ור' יּודיל ר' ּבלב נסּכם הּׁשנה ראׁש ּובערב ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹרביעי).
הּמקֹום זה על להתּפּלל ז"ל רּבנּו ּתלמידי מּגדֹולי ועֹוד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָז"ל
ׁשּקדם האחרֹון הּׁשנה ּבראׁש ּבעצמֹו ז"ל רּבנּו ּבֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשהתּפּלל
מֹוהר"ן). חּיי ּבספר ּכּמּובא האמּבאר ּבׁשם (ׁשּנקרא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהסּתּלקּותֹו
רּבנּו מּפי ׁשּׁשמע ּבטענתֹו ּכנגּדם ועמד נתעּקׁש ז"ל מֹוהרנ"ת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאבל
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רֹוצה אני ז"ל נפּתלי רּבי ולחברֹו אליו אחת ּפעם ׁשאמר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָז"ל
וויל איְך הּלׁשֹון ּבזה הּמרּגל (ּובּלׁשֹון העֹולם עם מערבים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּתהיּו
זה מחמת ורצה וועלט). ּדער מיט ּגעמיׁשט אֹויס זיין זאלט ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָאיר
לּבקר', 'ׁשֹומרים ּבׁשם ׁשּנקרא הּכנסת ּבבית הּצּבּור ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיתּפּללּו
ׁשאנׁשי וחׁשק ׁשרצה אחד איׁש ידי על ּבסמּוְך אז נבנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהּוא
הּבית ׁשּבזה הּתמידי הּצּבּור אנׁשי ּכל וגם ׁשם. יתּפּללּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשלֹומנּו
ז"ל, רּבנּו ּבחּיי ׁשהיתה הּמחלקת (ּכי זה. על הסּכימּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּכנסת
אנׁשי ׁשל ּככּלם רּבם מּלב ז"ל רּבנּו ּפטירת אחר ונׁשּתקע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֻֻנׁשקט
מי ׁשעמד תקצ"ה, ׁשנת ּתחּלת עד ההׁשקט זה ונתמהמּה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהעיר.
העיר אנׁשי רגילים היּו הּׁשנה זאת ועד לקּמן. נסּפר ּכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשעמד
הּׁשנה). ראׁש ּבסעּדת אצלם לסעד ׁשלֹומנּו מאנׁשי אֹורחים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻלבּקׁש
מֹוהרנ"ת ּכנגד ּבזה עמדּו ז"ל רּבנּו ּתלמידי ׁשּׁשאר מחמת ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאבל
ז"ל רּבנּו ּבֹו (ׁשהתּפּלל הּנ"ל ּבהאמּבר להתּפּלל הּדבר נסּכם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָז"ל,
ערְך לאין נתעֹורר הּמנחה לתפּלת ּכׁשּנתאּספּו ערב ולפנֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכּנ"ל).
רּבנּו ּדברי על עברם על ויּס ּורים ּבצער ז"ל מֹוהרנ"ת לב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָּתבערת
ׁשחזר עד ּכּנ"ל). יׂשראל נפׁשֹות ׁשאר עם מערב (להיֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹז"ל
הּמדרׁש להּבית ולבא החּוץ אל לילְך העליֹון, ּבּמלּבּוׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹונתלּבׁש
נפּתלי ורּבי ז"ל. רּבנּו ּתלמידי עם ּכלל להתּפּלל ולבלי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָהּנ"ל
הּמדרׁש הּבית אל לילְך ּכן ּגם נתעֹורר ז"ל, מּמֹורנ"ת ּכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָּבראֹות
הּמדרׁש הּבית אל לילְך הּתלמידים ׁשאר ּגם ׁשּנתעֹוררּו ועד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּנ"ל,
והתּפּללּו ּכבֹוד, ּברב אֹותם קּבלּו הּנ"ל הּמדרׁש הּבית ואנׁשי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹהּנ"ל.
נּתֹוסף לׁשנה ׁשּמּׁשנה מחמת אבל ׁשנים. עׂשרה עד יחד ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעּמהם
ּבסֹוף ּכְך אחר ראּו הּׁשנה. ראׁש על לאּומין הּנֹוסעים ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹהּצּבּור
ּבזה הּדחק את לסּבל ּכלל ויכלת אפן ׁשּום ׁשאין ׁשנים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹהעׂשרה
ׁשם ׁשהתּפּלל (האמּבאר הּנ"ל הּמקֹום לזה וחזרּו הּכנסת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּבית
קצת ונחרב נתקלקל ׁשנתים אֹו ׁשנה ּבמׁשְך ּכְך ואחר ז"ל). ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָרּבנּו
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ּבאפׁשר היה לא ׁשם ׁשּגם עד האמּבאר, זה סּבה איזה ּפי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעל
חּפׂש אׁשר ּגדֹול חדר איזה לׂשּכר מֹוהרנ"ת והתחיל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹלהתּפּלל.
להתּפּלל הּצּבּור ּכל ׁשם ׁשּיּכנסּו ּביכלת ׁשּיהיה ׁשנה ּבכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומצא
ׁשהיה הּׁשנים ּבקצת יתּברְך הּׁשם סּבב ּכְך אחר אבל הּׁשנה. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבראׁש
ׁשאם מֹוהרנ"ת וראה לׂשכרֹו. ּכזה חדר למצא ערְך לאין וכבד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹקׁשה
ׁשם להתּפּלל מיחד הּכנסת ּבית זה עבּור לבנֹות יׁשּתּדל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻלא
ּכי הּקּבּוץ, אספת ּכלל ּתתקּים לא הּׁשנה ּבראׁש הּקּבּוץ ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹּבאספת
חדר לׂשּכר יהיה ׁשּלא אחת ׁשנה לפעמים נמצא יהיה ספק ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבלי
ונתעֹורר זה. מחמת וׁשלֹום חס לגמרי האספה ותתּבּטל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכזה,
לימי לאּומין מהם ׁשּנֹוסעים העירֹות ּבכל לסּבב הּׁשנה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבאמצע
ועיר עיר ּבכל ׁשלֹומנּו אנׁשי לפני ּולהּציע ּכּנ"ל הּׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹראׁש
ׁשּנמצא ללאדיזין, ּתחּלה ונסע הּבנין. זה לצרכי מעֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהתנּדב
ּדברי לפניהם והּציע ׁשלֹומנּו מאנׁשי קצת הּזאת ּבעת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשם

עלהתעֹוררּות האספה ונֹוראֹות ּגדּלת ּוכפי ז"ל, רּבנּו רֹוממּות ּכפי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֻ
הּנ"ל מענּדיל מנחם ורּבי הּקדֹוׁשים. הּׁשנה ראׁש ּבימי נ"ג)ׁשמֹו (ּבאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

אבל ידיו, מּמעׂשה מתּפרנס לאדיזין מּתֹוׁשבי הּזאת ּבעת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹהיה
ּביֹום מּמׁש מכּון אבל הּזאת, ּבעת ועצּום ּגדֹול היה ודחקֹו ְְְְֲֲֳִֵַַָָָָָָָָָֹֻענּיּותֹו
ּכל היתה זאת אׁשר רּוּביל ׁשני ידֹו ּתחת נמצא ּכּנ"ל מֹוהרנ"ת ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹבֹוא
רץ מֹוהרנ"ת, ּדברי ּבׁשמעֹו לבבֹו להבת ּוברב יֹותר. ולא ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹרכּוׁשֹו
לצרְך למֹוהרנ"ת והביאם ּכסף רּוּבל הּׁשני אּלה את וחטף ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלביתֹו
אף (ּכי מּידֹו ּכלל אֹותם לקּבל מֹוהרנ"ת ּתחּלה רצה ולא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹהּבנין.
יֹותר להפריז מּתר ּתׁשּובה ׁשּבׁשביל ּבּספרים ׁשּמּובא ּפי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻעל
ּבׁשּום מֹוהרנ"ת רצה לא ענּיּותֹו עצם ּכפי זה ּבכל אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹמחמׁש,
והתחיל ענּיּותֹו מעצם עליו אׁשר הרחמנּות מחמת לקּבלּה), ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאפן
ּבתכלית עליו לרחם מּמֹורנ"ת ּולהתחּנן לבּקׁש ז"ל מענּדיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָרּבי
ּדעת על ׁשעלה עד ּכזה, ועצּום נֹורא ּבזכּות אֹותֹו ּולזּכֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָההפְך
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ּביֹותר ּגדֹול אפן ּבאיזה לידע ּביכלת אין ׁשּבאמת ז"ל ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמֹוהרנ"ת
על ּכְך ּכל נפׁשֹו את ׁשּמסר ּכפי ּכי מאּתֹו. ׁשּקּבלם עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרחמנּות,
ׁשּזה והאמין ידע הּזה, ּבּבנין הראׁשֹון חלק לֹו ׁשּיהיה הּזאת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנדבה
ּביכלּתֹו ׁשּיהיה ּבאפן הּבנין לזה וחזק ּגדֹול יסֹוד ה' ירצה אם ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה

ְְָלגמרֹו:

נו
ּתחּלהר' נתקרב יׂשראל לארץ מֹוהרנ"ת עם ׁשּנסע אליעזר ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיהּודה

ּובאֹותֹו ז"ל. רּבנּו לפני להתוּדֹות והתחיל ימיו, ּבסֹוף ז"ל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָלרּבנּו
מהּטעמים ּדברים וּדּוי לׁשמע ז"ל רּבנּו עֹוד נֹוהג היה לא ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹהעת
והתחיל מּזה ידע לא הּנ"ל אליעזר יהּודה ר' אבל אּתֹו. ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהּכמּוסים
ּבזאת ּכעת נֹוהג ׁשאין והֹודיעֹו ז"ל רּבנּו אֹותֹו והפסיק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹלהתוּדֹות,

ׁשּכבר רק ּתּקּונים.ההנהגה. קצת לֹו אמר להתוּדֹות, קצת התחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָ
ולא ּכלל (ּובדרְך ז"ל מֹוהרנ"ת עם לדּבר עליו צּוה הּׁשאר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹועל

החטאים) את לפניו ז"ללפרט רּבנּו עם ׁשּנתועד הּזאת והּׁשעה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ואמר יחּדו. אּתֹו ׁשּיסעד ז"ל רּבנּו עליו וצּוה סעּדתֹו. קדם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻהיתה
איְך וועל עּמָך איטיב עליָך ׁשאּביט והּבטה הּבטה ּבכל ז"ל רּבנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלֹו
הּקּצּור ּומאהבת ּדּבּורים קצת ּבזה יׁש ועֹוד טאן. א'טֹובה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּדיר

ְִִַקּצרּתי).

נז
ז"לר' יהֹוׁשע ּפינחס ר' ׁשל (אביו ז"ל יֹוסף אייזיק ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻיצחק

למֹוהרנ"ת) אׁשר הראׁשֹונים מהמקרבים מאדמּטׁשעהרין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
הּׁשתּיה ּבעת הּפּורים ּביֹום אחת ּופעם ּבמעלה, מפלג היה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻמאד
ואחר הרע. הּיצר מּפני עֹוד מתירא ׁשאין מֹוהרנ"ת לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהתּפאר
אֹותֹו וׁשאל ז"ל. למֹוהרנ"ת הּפעם עֹוד נכנס למחרתֹו ְְְְֲֳִִַַַַַַַַַָָָהּפּורים



אֹור ֵ ְּכֹוכבי וסּפּורים 334 ִ ִ ְ ִׂשיחֹות

והׁשיב הּׁשתּיה. ּבעת אתמֹול ּׁשהתּפאר מה זֹוכר הּוא אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמֹוהרנ"ת
ׁשאמר ז"ל, יהֹוׁשע ּפינחס מר' וׁשמעּתי ּכן. אֹומר אני הּיֹום ּגם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻלֹו,
א ּגיווען איז טאטע דיין צּדיק היה אביָך מֹוהרנ"ת אחת ּפעם ְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָלֹו
מאיר ר' ידי על ז"ל אברהם רּבי מּכתבי הּמעּתיק (אמר ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָצּדיק.
הלְך ּכּפּור יֹום ּבליל אחת ּפעם ּבברסלב. התקרבּותֹו קדם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹאנׁשין)
יצחק הר' את החּלֹון ּבעד וראה הּמדרׁש הּבית ּדרְך ז"ל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמֹוהרנ"ת
רם ּבקֹול ּתהּלים וגֹומר עֹומד (הּנ"ל) סֹופר יֹוסף ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָאייזיק
ׁשני ּפעם עּתה ּגֹומר ׁשּזה עֹוד, ונתוּדע עצּומה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּובהתלהבּות
ּבהתעֹוררּות עדין הּׁשני הּפעם ּגמר ּובעת ּכּפר), (ּכמנין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַּתהּלים
מֹוהרנ"ת ראה ּובכן הראׁשֹון. ּפעם ּבהתחלת ּכמֹו עצּום ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָוהתלהבּות
התחיל ּובכן לקרבֹו. ׁשלֹומנּו לאנׁשי ראּוי זֹו יקרה ׁשּנפׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָז"ל
ׁשנה ּפּורים עד ּבאתּגליא ּכְך ּכל היה לא אבל לקרבֹו, עּמֹו ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָֹֹלעסק
ּפתחֹו על ועמד ז"ל למֹוהרנ"ת ּבעצמֹו ּבא מבּׂשם, מעט ׁשהיה ְְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָֻזֹו,

ּגרֹויסקייט זיין רּבי, ּדער רּבי, ּדער ּגדּלתֹו![וצעק הרּבי! .]הרּבי! ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ּפּו ּכדרְךקדם עני ׁשהיה ּובׁשביל ּבטּולטׁשין, להיֹות צריְך היה רים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹ

ּגדֹול נּס יֹון לֹו נזּדּמן לברסלב ּובחזירתֹו רגלי. הלְך ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּסֹופרים,
ׁשּלֹו, ּתפּלין ּכתיבת את ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשּבח ּמאד ּומה ּבּנּס יֹון. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹועמד
ּפעם וכן ידֹו. ּכתב ּבתפּלין יתּפּללּו ׁשלֹומנּו אנׁשי ׁשּכל היה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוחפץ
לסֹופר ּונתנם ּתפּליו אחד אצל ׁשהיה הּנ"ל, הּס ֹופר ּפטירת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאחר
הּפרׁשּיֹות הּנחת את וראה הּתפּלין את הּס ֹופר ּכׁשּפתח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלבדקן,
ודקּדּוקים הּפרטים ּבכל ּכהלכה מכּון ּבּבּתים ׁשּמּנחים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻאיְך
אין ּכאּלּו ּותפּלין הּס ֹופר, צדקת על היא עדּות אמר ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָוהּכתיבה.

ּבדיקה. ְְִִִָצריכין
:˜ÈzÚn‰ ¯Ó‡»«««¿ƒ

ז"ל)העּתק מֹוהרנ"ת יד תקפ"חמּכתב אדר י"א ּתצּוה, ג' ּביֹום ֶ ְ ֵ ְְְֲֲִֶַַַַַָָ
ּבין זצ"ל. סֹופר יֹוסף אייזיק יצחק ר' נפטר ְְְִִִֵֵֵַַַַָלפ"ק,
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ּביֹום ז"ל. ּגיסֹו זעליג ורמ"ע יׂשראל, ר' נפטר לפ"ק תקפ"ז ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהּמצרים
ז"ל מענּדיל ר' נפטר תקצ"א, ׁשנת ּפסח ׁשל ׁשביעי ערב ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַא'
מּקדם ּגם הּזאת. ּבּׁשנה ׁשהיתה החלירע, חֹולאת ידי על ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹמּלאדיזין
ּכְך ואחר מּנעמרֹוב. ׁשמּואל ר' הּנ"ל חֹולאת ידי על ּבביתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָנפטר
לפ"ק תק"צ ּבׁשנת ז"ל. ּכהן הירׁש אברהם ר' נפטר החרף ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹּבאֹותֹו

ז"ל ׁשֹואל ר' ּבטעּפליק .]נפטר ְְְִִֵֶַַ

לקּיםר' וריצתֹו לבבֹו ּבתבערת נפלא חּדּוׁש היה מּטעּפליק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשֹואל
וכּו' וכּו' ּבּלילה' 'הּנעֹור הּמׁשנה ּפי על ז"ל, רּבנּו לּקּוטיּבעצת (עּין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָ

נ"ב) סימן א חלק ועלמֹוהר"ן ּגדֹולה. ּבהתלהבּות היתה ותֹורתֹו ּתפּלתֹו וכל , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ז"ל מאבי וׁשמעּתי מּטעּפליק. ז"ל מאיר ר' ּגם ונתקרב נתעֹורר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָידֹו
אליו ּבאּו ׁשּכאׁשר הּנ"ל, ׁשֹואל ר' ׁשל ּדרּכֹו ז"ל מאיר מר' ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשמע
וכּו' ּבתֹוספֹות אֹו ּבגמרא מאּתֹו וׁשאלּו הּמדרׁש ּבבית הּנעּורים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָּבני

ּדב לאחראיזה להם ׁשּיּגיד להם והׁשיב להֹולמם, קׁשה ׁשהיה רים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
(ׁשהּנׁשים הּמדרׁש מהּבית הּׁשני לחלק נכנס ּכְך ּובתֹוְך ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשעה,
עיני" "ּגל יתּברְך מהּׁשם ּובּקׁש והׁשּתּטח ּבּבקר) ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹמתּפּללים
ז"ל מאבי ׁשמעּתי כן ּפי על ואף הּפרּוׁש. לֹו ׁשּנתּגּלה עד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָוכּו',
אחר) ּבמקֹום ּכּמּובא מּלמעלה (הּמּגיעים הּנפילֹות הכרח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּמרב
לי אין עדין ׁשֹואל! הּלׁשֹון, ּבזה ז"ל מֹוהרנ"ת אחת ּפעם לֹו ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָאמר
ונתחּזקּת נֹופל ׁשאּתה רֹואה הייתי אם כן ּפי על וׁשאף מּמָך, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהנאה
ּדיר פּון נאְך האּב איְך ׁשֹואל! נהנה הייתי אז עמּדָך על ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָונׁשארּת
נאְך ּדער אין אראּפ פאלסט ּדּוא ווי זייען זאל איְך ניט, הנאה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקיין
הנאה ּדיר פּון איְך וואלט זיְך, האלסט ּדער ּדי ווי זעהין איְך ְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָזאל
מּדברי ׁשהבין הּנ"ל, מאיר ר' ּבׁשם אחת ּפעם ׁשמעּתי ּגם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָּגעהאט.
ּבחנֹוְך, הּכתּוב ּבֹו ונתקּים ימים, האריְך לא זה ׁשּמחמת ְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמֹוהרנ"ת,
ׁשּיּפל יתּברְך הּׁשם ּבֹו ׁשּידע מחמת אלקים". אֹותֹו לקח ּכי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"ואינּנּו

ויתעּלה. ׁשּיׁשּוב ּבאפן יתחּזק ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹולא
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נח
ז"לור' מֹוהרנ"ת ידי על ּכְך אחר ונתעּלה עלה ּבעצמֹו ז"ל מאיר ְ ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָ

ְְַָָּבהדרגה.

ידּפסּו ׁשּיּמצאּו ה' לכׁשּיעזר נאבדּו וחמיׁשי רביעי והּכרְך ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻהּסֹוף

ּבסֹוף ז"ל) אנׁשין מאיר ר' אצל אברהם ר' מּכתבי הּמעּתיק, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ(אמר
מקֹומֹו, ימּלא מי ׁשלֹומנּו אנׁשי אֹותֹו ׁשאלּו ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשל ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָימיו

ּפעמיניצעס מיר ּבא טראגט וואס ּדער להם, אצלי[ענה ׁשּסֹוחב זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּׁשֹופכין עביטי ׁשהּוא]את זצ"ל מּטאלטׁשין נחמן ׁשהר' היה, וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּוא מקֹום, הּממּלא ּכל היה הּוא אהלֹו מּתֹוְך מׁש ולא מׁשּמׁשֹו ְְְְֳִֵַַַָָָָָָָָֹהיה
הּנר על מׁשּגיח ּגם וחּזן ּגּבאי ּבתֹור להּקלֹויז סמּוְך ּבאּומין ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָּדר
ּכל ּבפי מרּגיל היה ענותנּותֹו ּומרב הּקדֹוׁש. רּבנּו צּיּון על ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹּתמיד
ׁשּמׁש "נחמן עצמֹו את חתם וכן ּדקלֹויז. ׁשּמׁש ּבׁשם רק ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָלקראֹו

מֹוהרנ ספרי והדּפסת ּבהעּתקת העֹוסק ּכל היה והּוא "תּדקלֹויז". ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
ַז"ל.

הּקּבּוץּופעם ּובעת עליו, טיראווצע מאנׁשי מחלקת ּכׁשּנתעֹורר ַ ַ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מאיר הר' וגם טירוויצע, אנׁשי ּכל ּבהּקלֹויז ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיּו
אֹודֹות לדּבר התחילּו ּובמכּון ּכּנהּוג. היה ּכן ּגם הּנ"ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻטעּפליקער
הּנ"ל. מאיר ר' ּׁשּיאמר מה לׁשמע טּולׁשינער נחמן ר' ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהרב
התחיל אם ּכי ּכלּום. ענה לא ּדבר, להׁשיב מאיר ר' ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָֹּכׁשּנתעֹורר
נחמן, ר' הּוא מי יֹודעים אּתם נחמן, הר' נחמן הר' ּבקֹול, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹלצעק

ּפאמייניצעס ּדי ּגעטראגין נתן ר' ּבא האט נחמן אצל[ר' נחמן ר' ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּׁשֹופכין עביטי את סחב נתן :]ר' ְֲִִֵֶַַָָָ
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ׁשּׁשי ֶּכר ֶ ִ ִ 

ּבדבריּכל הּקריאה סגּלת אֹודֹות וסּפּורים ׂשיחֹות ּבספר הּנזּכר ָ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
יֹותר: אחד ּובאפן הּמעׂשּיֹות, על ּגם סֹובבים ז"ל, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹרּבנּו

הּואהקּדמה מעׂשּיֹות, הּסּפּורי ׁשּבספר ּבמעׂשּיֹות רמזים לקצת ַ ְ ָ ָ ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מּדברי ׁשהבנּתי כ"ה, אֹות ׁשני ּבכרְך לעיל ּׁשּכתבּתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמה
נמׁשכים וׁשהם ׁשּנעׂשה. ּבמקֹום נעׂשה מעׂשה ׁשּכל ז"ל ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמֹוהרנ"ת
ּוכתּובים. נביאים ׁשּבתֹורה הּמעׂשּיֹות ּכל ּגם ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָונׁשּתלׁשלים
ונחלפים נּמֹורים הּתמּורֹות היכל ּבאמצעּות ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשּבהׁשּתלׁשלּותם

ׁשֹונים: ּבׁשּנּויים לעֹולם ְְִִִֵָָמעֹולם

א
רמזיםּבּמעׂשה קצת ּכתבּתי ּכבר מלְך. ּבת מאבדת הראׁשֹונה ַ ַ ֲ ֶ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ס' סימן א' ׁשּבלּקּוטי הּמאמר ׁשמעֹון)ּבבאּור רּבי ועּין(ּפתח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ָׁשם:

ב
ז"לּבּמעׂשה רּבנּו מּפי ׁשּיצא הרמז ּבדבר מהחּגר, הּׁשליׁשית ַ ַ ֲ ֶ ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּפריֹו אׁשר וכּו' ׁשתּול ּכעץ "והיה הּכתּוב: ּבענין ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּבעצמֹו,
העץ על מרּמז ׁשּזה יצליח", יעׂשה אׁשר וכל וכּו' ועלהּו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכּו'
הּקדֹוׁשים ּדבריו ּובקׁשרי הּירח. לפני הּׁשמׁש ׁשּס ּפרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהאילן
ּבספר ּבארּתי אׁשר מסּלתי ּכפי מֹוהר"ן לּקּוטי ּבספר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּנזּכרים
ּכְך אחר ׁשהזּכיר האילן הּוא זה ׁשּזה ּכן ּגם לבאר יׁש הּנ"ל, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבאּור
נבא זה ׁשּלפי והּׁשדים, הּקלּפֹות ּכל נתּבּטלים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשבהׁשקאתֹו
לָך אסּפר ואני אחרֹות ּדאגֹות ּדֹואג 'אּתה הּׁשמׁש: אל ירח ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבמאמר
על הּנ"ל ּולפי מאּתּה. הּיֹונקים מהּׁשדים ּדאגתּה אׁשר ׁשּלי', ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּדאגה
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מּדאגה ּבעצמֹו ׁשּזה הּירח ּבכּונת ּפרׁשּוני אֹומרים ּדבריו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכרחְך
מּובן מּמילא ויבׁש, הֹולְך וגם נׁשקה אינֹו ׁשהאילן מאחר ּכי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלּה,
יֹותר ּפעם ּבכל ּומתּגּברים הֹולכים ׁשּבזה הּקדֹוׁש, סּפּורֹו ּכפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּׁשם
היניקה עּקר (ׁשּמהרגלין הּירח. מרגלי יֹותר לינק והּׁשדים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹהּקלּפֹות

ּתנינא) לּקּוטי מּס פרֹו ּגם מּזה נראהּכּמּובן ׁשם סּפּורֹו ּכפי וגם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
יהיה ּפרנסתם ׁשעּקר לבניו החכם ּׁשּצּוה מה זה ׁשּזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹמבאר
הּירח, ּבדבר היּו ׁשּכּלם לפרׁש זה לפי יׁש ועֹוד אילנֹות. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻמהׁשקאת
מּפיו ׁשּיצא ּוכפי ּבפנים, ּכּמּובא לּה מסּגלת האילן הׁשקאת ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻאׁשר
ׁשהּמבחר מבאר נראה ׁשּבתהּלים, הראׁשֹון הּמזמֹור ּבדבר ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדֹוׁש
הלְך לא ּבתחּלה אׁשר האיׁש הּוא הּנ"ל, הּירח ּבדבר ׁשעמד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּבבניו
מהּקלּפֹות לצים מהּמֹוׁשב ההפְך ּובתכלית עמד. לא ּכְך ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹואחר
ּביחּוד לעמד ׁשם הּמּובא טֹוב האבן ידי על זכה אׁשר והּוא ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנ"ל,
היתה ּביחּודם, עּמהם הּוא ּגם ּבהיֹותֹו ּדיקא וׁשאז והּירח. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשמׁש

הּנ"ל והֹודעתם ׁשּזהסּפּורם לפרׁש (ויׁש היטב. ׁשם עּין לזה, זה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
וׁשּמחמת הּנ"ל) וסּפּוריהם ּביחּודם להם הכרח הּוא ׁשּגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻמחמת
הֹודיעה אׁשר האבק ידי על הרגלים לרפּואת ּבעצמֹו הּוא זכה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָזה
הּוא ּבמדרגתה ׁשעמד האיׁש וזה הּירח, הׁשלמת עּקר ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּׁשמׁש
את ּתחּלה ּביער ּברפּואתֹו ואז אחר), ּבמקֹום מּזה (ּכּמּובן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּׁשמׁש
ּכּמּובא. הרגלים חלׁשת התּגּברּות לֹו ׁשּגרמּו הּגזלנים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻהרׁשעים
הׁשקאת סּבת היתה ׁשם, הּנזּכר ּבהּלצים ּבהׁשּגחתֹו ּכְך ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָואחר
להֹוסיף ויׁש לגמרי. הּקלּפֹות ׁשּנתּבּטלּו עד הארץ, ּברעידת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהאילן
הּׁשלֹום עליו הּמלְך ּדוד התחלת ּכל היתה זה מחמת ׁשּגם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּולבאר
ּכּנֹודע, הּירח ּבמדרגת ּבעצמֹו הּוא ּכי הּמזמֹור, ּבזה ספרֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאת
ּתבין ּולמעׂשה ּולעבּדא ּכּנֹודע. הּקלּפֹות ּכל יתּבּטלּו ידֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻוׁשעל
ּבאמירת העסק מעלת ונפלא ּגדֹול היכן עד זה ּכל לפי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָותתּבֹונן
ּבספרֹו ּגם וכּמּובן זה, ידי על הּוא הּקלּפֹות ּבּטּול ׁשּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּתהּלים,
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הּמֹונעים הּקלּפֹות התּגּברּות ּבּטּול ׁשּכל ּתנינא, לּקּוטי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש
ּתהּלים ּבאמירת הּנמצאת הּסגּלה ּברב הּוא ּתׁשּובה, ּבׁשערי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹֻמּלבא

ׁשם: ֵַָעּין

ג
לנווריטׁשמעׂשה מּנסיעתֹו ּכׁשּבא ז"ל רּבנּו סּפר ועּכביׁש הּזבּוב ַ ֲ ֵ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

עׁשיר איׁש עּמֹו לקח ּובנסיעתֹו מֹוהר"ן. חּיי ּבספר ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּנזּכר
ּבחנּות ּפרנסתֹו ׁשהיתה מּטעּפליק ׁשמּואל ר' אלקים וירא ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹונכּבד

על(מאנאפאקטור) להׁשּגיח ּביכלת היתה ּבעצמּה זּוגתֹו ּגם ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשר
מּנעמירֹוב נפּתלי רּבי את ּבתחּלה לקח ׁשמּואל ר' ועם ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהחנּות,
נפּתלי רּבי את להחזיר הכרח ּובליּפיוועץ ליּפיוועץ. עד אּתֹו ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֻלנסע

ונד נע להיֹות ּביכלּתֹו היה ולא חלּוׁש איׁש היה ּכי ּבדרְךלביתֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹ
ולקח והלאה. טבת מחצי אׁשר והחרף הּקר ּבימי ּומכּון ּכזה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻרחֹוק
מּליּפיוועץ. יֹוסף אייזיק ר' את ז"ל נפּתלי רּבי ּבמקֹום ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָּבליּפיוועץ
הּנ"ל ּבּמעׂשה הּנרמזים אנׁשים הּׁשני הן הן הּנ"ל ׁשמּואל ור' ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָוהּוא
אבל קדמֹונּיֹות, ׁשּבׁשנים מהּמעׂשּיֹות היא זאת ׁשּגם ּפי על אף ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ(ּכי
העֹולם זה ועד ׁשם, עּין ׁשני ּבכרְך הזּכרּתי אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהׁשּתלׁשלּותם
מלכי 'מאן ּכי ז"ל, מרּבנּו הּזאת ּבּנסיעה ּגם זה מעין נמצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹהּגׁשמי,
ּכסֹוחר, נדמה להיֹות הּנסיעה ּבתחּלת לבּוׁשיו את וׁשּנה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָרּבנן').
מי מקֹום ּבׁשּום יֹודיעּו ׁשּלא הּנ"ל האנׁשים ׁשני את מאד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹוהזהיר
לר' ונתן רענּדליְך ׁשלׁשים ז"ל רּבנּו לקח הּנסיעה וקדם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּוא.
אחד איׁש ׂשכר וגם סּוסים עם עגלה זה ּבעד וקנה הּנ"ל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשמּואל
ּכלל ידעּו לא האנׁשים ואּלה הּס ּוסים. את להֹוליְך מיחד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּיהיה
ז"ל רּבנּו את ׁשאלּו ּדרכים ּפרׁשת ּבכל רק נֹוסעים, הם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלהיכן
יֹוסף אייזיק ּולר' ׁשמּואל לר' והיה להם. והראה לנסע ּדרְך ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבאיזה
ׁשמעּתי הּסּפּורים ׁשני ואּלה הּנסיעה. מּזאת סּפּורים ּכּמה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנ"ל
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ּׁשעמדּו מה הינּו הּנ"ל, ׁשמּואל ר' מּפי אֹותּה ׁשּׁשמע ז"ל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמאבי
נכנסּו ׁשמּואל ור' ז"ל ורּבנּו אכסניא, אצל העגלה עם אחת ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּפעם
ּבערְך ּתינֹוק ּבחיקֹו ׁשּנׂשא הּבית ּבעל את ׁשם ּומצאּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהאכסניא
הּתינֹוק ׁשּזה ׁשמּואל ר' ראה ז"ל רּבנּו ּבכניסת ּומּיד ׁשנים. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתי
יּוד ּגּוטער האט הּלׁשֹון: ּבזה לֹו ואמר ז"ל, רּבנּו על לאביו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמראה

אדמֹו"ר[ – טֹוב יהּודי טרּדתֹו]הּנה ּברב הּנ"ל הּבית הּבעל ואביו . ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָֹ
ּכלל הּטה ולא הּביט לא ׁשם ׁשּנמצאים להערלים היי"ׁש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹּבמכירת
מּפי זאת ּבׁשמעֹו מאד נבהל ׁשמּואל ור' הּתינֹוק. לדברי אזנֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹאת
ּבדרּכם עּמהם נתוּדעּו אׁשר אנׁשים האלפים ּבכל ּכי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהּתינֹוק,
וגדֹול רב ּכי ז"ל רּבנּו ּבפני ויּכיר ׁשּידע איׁש ׁשּום נמצא לא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהרחֹוק
ּכאיׁש התּדּמּותּו מרב יּוד) ּגּוטער ּבלׁשֹוננּו (ׁשּנקרא ּביׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהּוא

מחמ ואּולם ּכּנ"ל. ז"ל,סֹוחר לרּבנּו ּבסמּוְך עמד ׁשמּואל ר' ׁשּגם ת ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
(ּכי לאביו ּבידֹו הּתינֹוק הראה ּבעצמֹו עליו ּפן ׁשמּואל ר' ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָחׁשׁש
מּכיסֹו מטּבע ׁשמּואל ר' והֹוציא ּגדֹול). אדמֹו"ר ּכמֹו צּורה ּבעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהיה

יּוד? ּגּוטער א ּבין איְך יא א לֹו ואמר לֹו, ונתן להּתינֹוק נכֹון[והלְך ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ
האדמֹו"ר? הּוא ּבידֹו]אני הּפעם עֹוד לֹו והראה לא. הּתינֹוק והׁשיב ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

יּוד ּגּוטער הּוא זה לֹו ואמר ּבעצמֹו ז"ל רּבנּו ורּבנּו]אדמֹו"ר[על . ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָ
ר' התחיל ּובנסיעתם העגלה. על ויׁשב החּוץ אל מּיד יצא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָז"ל
ּדען ווער ואמר, ז"ל רּבנּו וענה הּתינֹוק, ּדברי על לתמּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשמּואל

מבין? א הּימים ּבאּלה זיין מבין?[זאל אּלּו ּבּימים יהיה מי :]וכי ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ד
ז"לוהּנה רּבנּו להם הראה ּדרכים ּפרׁשת ּבכל אׁשר ּבנסיעתם ְ ִ ֵ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

על נֹוסעים ׁשהיּו ּפעמים קצת נזּדּמן ּכּנ"ל, לנסע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלהיכן
הּתינֹוק מעׂשה אחר ימים וכּמה אחת. ּפעם ּבֹו נסעּו ׁשּכבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּדרְך
ׁשהיה הּנ"ל האכסניא ּבדרְך הּפעם עֹוד ׁשּנסעּו ּכן ּגם נזּדּמן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָהּנ"ל
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ּבּקׁש האכסניא, היא ׁשּזאת ׁשמּואל ר' ראה וכאׁשר הּתינֹוק. זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשם
לראֹות ּכדי להאכסניא ונכנס ׁשם, ׁשּיעמד העגלה את ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמהּמֹוליְך
הארץ על יֹוׁשב הּבית להּבעל ּומצא הּנ"ל. הּתינֹוק את הּפעם ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָעֹוד

הּנ"ל: הּתינֹוק אחר ֲִֵַַַַַַּבאבלּות

ה
הרּבהסּפּור ׁשם ׁשּנמצא הּמלֹון ּבבית אחת ּפעם ׁשּלנּו הּׁשני, ִ ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

וכל זה. את זה הּכירּו אׁשר הּסמּוכֹות מהעירֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹורחים
ּבכל הּוא הּמסחרים עּקר אׁשר ּפאליסע ּבמדינת היתה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָנסיעתם
קרׁשים, עצים, ׁשם הּנמצאים הּגדֹולים והחרׁשים מהיערֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּיֹוצא
יׁשבּו ארּכֹות ׁשהּלילֹות הּנ"ל החרף ּובזמן וכּדֹומה. זפת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֻּגלגּלים,

הּבית,סֹוחרי ּבאמצע ׁשם ׁשעמד הּגדֹול הּׁשלחן סביב רּבים ם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֻ
יׁשב ז"ל ורּבנּו הּס ֹוחרים. ּכדרְך ּבמסחריהם זה עם זה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָודּברּו
ּובפרטי ּדבריהם ּבאמצעּות ּכן ּגם ּדבריו את והרּכיב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּביניהם
ּכמי עּמהם ׁשּסחרּו האדֹונים ּוׁשמֹות ׁשּבקניניהם, הּס כּומים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמסּפרי
מאחריו עמד הּנ"ל ׁשמּואל ור' רב. מּזמן ּביניהם נמצא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּכבר
הרּבה וגם זה. ּכל על ּובהּביטֹו ּבׁשמעֹו מאד ונתּפּלא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּומׁשּתֹומם
הּוא מי הּסֹוחרים מאּתֹו ודרׁשּו ׁשאלּו לא אׁשר על ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹלהתּפּלא
ּכְך ואחר ּכּנ"ל. מסחריהם ּבפרטי ּכְך ּכל הּבקי הּוא, מקֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּומאיזה
ׁשרצה למקֹומֹו אחד ּכל הּס ֹוחרים נתּפרדּו ׁשּתים, אֹו ׁשעה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבערְך
אחד איׁש ועֹוד ז"ל רּבנּו רק הּׁשלחן אצל נׁשאר ולא ׁשם. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻליׁשן
הּס ֹוחר וזה הּׁשלחן. אצל ּביׁשיבתֹו נתעּכב ׁשעדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמהּסֹוחרים
לי נֹודעים אּתם ז"ל לרּבנּו ואמר ז"ל רּבנּו ּבפני להּביט ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהתחיל

קענטליְך זייער מיר זענט איר אּתםמאד ז"ל רּבנּו לֹו והׁשיב . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
הּס ֹוחר לדעת וכּון הּפלֹוני, ׁשם לֹו והזּכיר זה ּפלֹוני ׁשאני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַסֹוברים
נֹודע לא ׁשעדין הּס ֹוחר ראה וכאׁשר ּכּונתֹו. עליו היתה ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשּבאמת
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והׁשיב ׁשֹוין. ווייס איְך יֹודע אני ז"ל, לרּבנּו ׁשנית ואמר ענה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָלֹו,
אֹותֹו והזּכיר ּפלֹוני ׁשאני סֹוברים אּתם הּפעם עֹוד ז"ל רּבנּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַלֹו
עליו אׁשר האיׁש זה לׁשם הּפעם עֹוד ּכן ּגם וכּון ּבׁשמֹו. הּפעם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעֹוד
הּס ֹוחר זה ּפנה ּכְך ּובתֹוְך הּוא, ׁשּזה ז"ל רּבנּו על להּס ֹוחר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנדמה
ׁשל ּדעּתֹו על ּכלל עלה לא נפלאה, והׁשּגחה למקֹומֹו. ּכן ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּגם
לחקר ּדוקא וירצה זה, על ׁשּיעמד עד ּולהתּפּלא לתמּה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹהּסֹוחר
ּכְך ּכל הּבקי לדעּתֹו, ּכְך ּכל המכּון האיׁש זה הּוא מי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָולידע
ז"ל רּבנּו הׁשּכים הּיֹום אֹור וקדם ּכּנ"ל. הּס ֹוחרים ׁשאר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּבמסחרי

ּכּנ"ל: לדרּכֹו ְְְַַַַָונסע

ו
אּגבויען הנני ז"ל מרּבנּו מעׂשּיֹות קצת להֹודיע יצאתי אׁשר ְ ַ ַ ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ז"ל, מענּדיל יחיאל מר' ּׁשּׁשמעּתי מה ּגם לסּפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאֹורחא
מ ז"לׁשּׁשמע רּבנּו עם ׁשּנסע מּטׁשעהרין. ז"ל יצחק ׁשמּואל ר' הרב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ז"ל) מרים ּבּתֹו ׁשל הּנּׂשּואין (ּבעת הּדרְךלוואלטׁשיסק ּבאמצע . ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
על אּתֹו ׁשּיׁשב ז"ל רּבנּו עליו צּוה הּלילה, ּבתחּלת אחת ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָּפעם
החבלים את ׁשּיקׁשר עגלה הּבעל להערל וׁשּיצּוה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעגלה,
ּולהּניח ידֹו) ּבתֹוְך אֹותם ׁשּיאחז (ולא ּבעצמּה להעגלה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹמהּסּוסים
וחׁשכת אפלּות עליהם נתּכּפל ּומּיד מעצמם. ׁשּילכּו הּסּוסים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת
ז"ל לרּבנּו סמּוְך ׁשּביׁשיבתֹו עד ּכזה, ּומכּפל ּכפּול ּבכפל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּלילה
הּדבר ונתעּכב ז"ל. רּבנּו את לראֹות ּביכלּתֹו היה ולא העגלה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹעל
לעיר ּובאּו הּגיעּו הּס ּוסים עם והעגלה ׁשּתים. אֹו ׁשעה ערְך ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָעד
עמדּו והּסּוסים העיר. ׁשם הּנ"ל הרב ּכלל ידע לא ּבתחּלה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאׁשר
ירד ז"ל ורּבנּו הּבית. על ּגג היה ׁשּלא אכסניא ּבית אצל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹמעצמן
מׁשרת איׁש ּבהּבית ׁשם ונמצא הּבית. אל ונכנסּו מהעגלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעּמֹו
ר' והרב ליׁשן. ׁשם וׁשכב מיחד חדר ז"ל לרּבנּו מּיד הכין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאׁשר
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וקדם ּביחד. המׁשרת עם הּגדֹול ּבּבית ׁשם יׁשב הּנ"ל יצחק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשמּואל
לסעּדת ּתבׁשיל עבּורֹו להכין צּוה הּנ"ל, ּבחדר ז"ל רּבנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻׁשּׁשכב
הּבּׁשּול ׁשּנגמר עד הּנ"ל ּבחדר ׁשם ׁשכב ז"ל ורּבנּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּלילה.
הּבּׁשּול ׁשּנגמר להמׁשרת המׁשרתת ׁשאמרה אחר הּנ"ל. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמהּתבׁשיל
מהּׁשנה ז"ל לרּבנּו להקיץ הּנ"ל להרב המׁשרת אמר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָמהּתבׁשיל,
הבין יצחק ׁשמּואל ר' והרב הּוא, מי ּכלל ידע לא המׁשרת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ(ּכי
הרב רצה ולא הּוא). מי יגּלה ׁשּלא ז"ל רּבנּו רצֹון ׁשּכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמעצמֹו
לְך רֹוצה אּתה אם להמׁשרת, וענה ז"ל, לרּבנּו ּבעצמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלהקיץ

וועטׁשערע עסען אֹויף ׁשטייט יּוד יּוד הּלׁשֹון: ּבזה יהּודי[והקיצֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ארּוחת־ערב לאכֹול ּבׁשביל קּום ז"ל,]יהּודי, רּבנּו ונתעֹורר לא. אְך ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ

וחזר ּכּנהּוג. הּתבׁשיל ּבעד יׁשּלם זה ּבלי ׁשּגם צּוה אבל לאכל, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹרצה
ׁשהערל הּפעם עֹוד וצּוה העגלה על הּפעם עֹוד מּיד עּמֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָועלה
הּסּוסים וירּוצּו ׁשּילכּו להעגלה הּס ּוסים מעל החבלים את ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיקׁשר
ׁשּנסעּו מלֹון והּבית העיר לתֹוְך ּובאּו ׁשחזרּו עד ּכּנ"ל. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמעצמם
ּכּנ"ל, המׁשרת עם הרב יׁשיבת ּובעת ּכּנ"ל. הּלילה ּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָמּׁשם
ׁשּזאת הרב והבין וידע לֹו. והׁשיב הּנ"ל העיר ׁשם מהמׁשרת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשאל
מלֹון והּבית העיר מּמקֹום ּפרסאֹות מאֹות ּכּמה ּבערְך הוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהעיר
רּבנּו אמר ּכּנ"ל חזרתם ּובאמצע לׁשם, וחזרּו מּׁשם ׁשּנסעּו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּנ"ל

אֹותֹו. ׁשהקיץ להמׁשרת טֹובה מחזיק ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָז"ל

מהרבועֹוד ׁשּׁשמע הּנ"ל מענּדיל יחיאל מר' ׁשמעּתי אחת מעׂשה ְ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
לרּבנּו נסע אחד ׁשּפעם מּטׁשעהרין. הּנ"ל יצחק ׁשמּואל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָר'
רּבנּו ּומחדר האֹורחים. מקֹום ׁשהיה הּגדֹול ּבביתֹו ולן לברסלב ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָז"ל
נמצא ּומהּבית הּבית, לזאת רק החּוץ אל ּפתח ׁשּום נמצא לא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹז"ל
הרב ׁשמע הּלילה ּבאמצע ּופתאם מערב. מּצד החּוץ אל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּפתח
והרב אנׁשים, אלפים מּכּמה ּכמֹו ז"ל, רּבנּו מחדר רעׁש קֹול ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָהּנ"ל
יען ז"ל, רּבנּו חּוץ אדם ׁשּום ּבהחדר ׁשם נמצא ׁשּלא ּברּור ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹידע
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ּדרְך רק החּוץ אל ּפתח ׁשּום הּקטן החדר מּזה ּכלל נמצא לא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאׁשר
מּבפנים סגּורה היתה והּבית ּכּנ"ל, הרב ׁשם ׁשּׁשכב הּבית ְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹזאת
אנׁשים הרּבה ּכלל מהכיל קטן היה רּבנּו חדר (וגם ּכּנהּוג ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָּבּלילה
מּׁשם) ׁשּיצא הּנ"ל הרעׁש ּכפי אנׁשים אלפים ׁשּכן וכל ׁשּכן .ּומּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּמרב עד הּזה, הרעׁש מּקֹול ועצּום ּגדֹול ורעד ּפחד הרב על ְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹונפל
וגם הארץ, על מהּמׁשּכב נפל אבריו ּכל ּבֹו ׁשחרדּו והחרדה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהרעד
ׁשּנׁשקע עד מהארץ ולקּום עצמֹו את מּלהזיז ּכְך אחר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנתירא
ּבחּוץ ׁשם ונתעּכב החּוץ, אל וּיצא מהארץ ּכְך אחר וּיקם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהרעׁש.

ז מרּבנּו ונתירא נתּבּיׁש ּכְך אחר וגם הּיֹום. ׁשהאיר לׁשאלעד "ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
ׁשּיׁשאלּנּו: רצֹונֹו זה ׁשאין הבין ּכי ּזה, מה ועל ּזה מה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמאּתֹו

ז
ּכּנ"לונחזר וכּו' הּזבּוב מּמעׂשה רמזים לי ּׁשּנראה מה לעניננּו ְ ַ ֲ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

הּמאמר ּבסֹוף הּנזּכר ּכפי ּכי ׁשם. עּין מעׂשּיֹותיו ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָמּס ּפּורי
וכּו') ּתּקּונין (ּתׁשעה כ' סימן א' ׁשּבאׁשּבלּקּוטי 'קדם הּלׁשֹון: ּבזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכְך אחר אבל ּכמפּתח. חֹוגר יתהּלל אל אזי יׂשראל ארץ ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלבחינת
מי רק זה ׁשאין מּובן (ּומּמילא מלחמה' איׁש נקרא אז ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשּנֹוצח,
ׁשם, הּנזּכרים ּתּקּונים הּתׁשעה ּבאמצעּות יׂשראל לארץ ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבא
ּבנסיעת ּבהּנזּכר נבא ּבא זה מּכל ּכי זאת) ׁשּגּלה מי רק זה ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹוׁשאין
ּבעיר נכנס הּׁשנה ראׁש לימי מּמׁש ׁשּמכּון יׂשראל לארץ ז"ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻרּבנּו
ּבזאת ׁשהיתה ׂשמחתֹו ּברב הּנסיעה ּבסּפּור ׁשם (ועּין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹחיפה
לכל והלאה מאז ּׁשּקבע מה ׁשּזה לבאר יׁש הּנ"ל לפי ּכי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּלילה),
ׁשם ּׁשּכתב ּומה הּׁשנה. ּבראׁש אליו אספתם יֹום את ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹאנׁשיו
יׁש צחֹוק, עניני עֹוׂשים היּו ׁשם ׁשּנמצא הּׂשרים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבאספת
ׁשּכל ז"ל, והאר"י הּקדֹוׁש הּזהר מּדברי ּׁשּמבאר מה ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלבאר
עׂשה "צחֹוק ׁשם על (ׁשּנקרא יצחק ּבסֹוד הּוא הּׁשנה ראׁש ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹענין
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יׁשמעאל את לדגמא ּתפס האּמֹות מּכל ּׁשּבהּצחֹוק ּומה וכּו'). ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻלי"
ׁשם. הּנזּכר הּספר ּבקריאת יׁשמעאל ּׁשּנזּכר מה ׁשּזה לבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיׁש
ׁשּביׂשראל ּכח החלּוׁשי ענין ׁשּזה לבאר יׁש ׁשם הּנזּכר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּזבּוב
(ׁשהּוא לׁשממית הּנמׁשל ׁשמם יּמח עמלק עׂשו מּקלּפת ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנרּדפים
ׁשּנׁשאר ׁשהּוא הּמדרׁש, ּבׁשם מרׁש"י ּכּמּובן ּכּנֹודע). עּכביׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמּמין
הּוא ּכי מאד", אּתה "ּבזּוי עליו) ׁשּנּבא (ּבעֹובדיה הּכתּוב ְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹעליו

ּכב (ּכאׁשר הּׁשקצים מּכל יֹותר ּבׂשיחֹותמבּזה זה מעין הזּכרּתי ר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
עצמּה את חטפה ׁשּכבר ׁשאחר ׁשם). עּין הראׁשֹון ׁשּבּכרְך ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוסּפּורים
מּמּנה נׁשאר ׁשּלא עד מּטה מּטה נׁשארה וכּו' הּדף על אחד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּברגל
אֹוחזת "וידֹו הּכתּוב על הּמדרׁש, ּבׁשם ּברׁש"י ׁשּמּובא (ׁשּזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכלּום.
זה ׁשּבא עד מלכּותֹו לגמר זה יסּפיק ׁשּלא וכּו', עׂשו" ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבעקב
ורגלֹו ּבעקבֹו העּכביׁש ּכׁשהּגיע ׁשּדיקא ּכּנ"ל, והינּו הימּנּו. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָונֹוטלּה
ּתּׁשחת ספק ּבלי ּכי להּזבּוב. ּתקוה ׁשאפס ׁשּנדמה עד הּדף, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל
התחיל ּדוקא ואז ּכּנ"ל. העּכביׁש מּקלּפת לגמרי וׁשלֹום ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָחס
מּובן מּמילא וגם לגמרי. ׁשּנמחה עד מּטה מּטה לירד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהעּכביׁש
מאֹוסטריּפאלי) ׁשמׁשֹון ר' ּבׁשם ּגם ּׁשּמּובא (מה זה לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָיֹותר
וכּו' ּב'אזני" ו'ׂשים ּב'ּספר "ז'ּכרֹון ּתבֹות, ּבראׁשי מרּמז הּוא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשהּזבּוב
ויׁשן הּמלְך ּׁשּנתנמנם מה ּגם ּכי ׁשמֹו. יּמח עמלק ּבפרׁשת ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר
ּׁשּמבאר מה ענין ׁשּזה לבאר יׁש ׁשם, עּין להקיצֹו, קׁשה ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעד
א') ׁשּבלּקּוטי נ"ד (ּבסימן ז"ל רּבנּו ודברי ז"ל האר"י ּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָמּצרּופי
את ּולהעלים לבלע ׁשּבּׁשנה, המדּמה ּכח מתּגּבר הּׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּבראׁש
ׁשהּוא יֹוסף ידי על הּוא והּברּור הּתּקּון וׁשּכל הּנ"ל. ּבּס פר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהזּכרֹון
ּכּנֹודע), הּׁשנה (ׁשּבראׁש ה'ּפ'ר'ֹו'ת חלֹום ּו'פ'ֹו'ת'ר ּפ'ֹו'ר'ת ְֲֵֶֶַַַָָָָָֹּבן
הּס ֹומְך הּנ"ל) נ"ד סימן א' ּבלּקּוטי (ׁשּנזּכר המדּמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּבהתּגּברּות
והּתּקּון קרּבּנה. אל ּבאּו ּכי יּודע ולא הּטֹוב, את לבלע עת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבכל
ּבבית ּתחּלה נבלע הּוא ׁשּגם ּפי על אף ּכי יֹוסף, ידי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָהּוא
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(ּכּמּובן עלי" קמים "רּבים הּכתּוב סֹובב עליו וגם ְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָהאסּורים,
ּוגדֹולים רּבים הּזאת) הּמעׂשה את ז"ל רּבנּו ּבֹו ׁשרּמז ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמהּמזמֹור
חלֹום ּגם לברר זכה ּבבאֹו והּוא ּבעצמם. י"ּה ׁשבטי וכּו' ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹּבּתֹורה
אחי וּיבאּו האסּורים, מּבית ׁשּיצא עד הּׁשנה, ראׁש ׁשּבליל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּפרעה
ּבראׁש ּובפרט הּתּקּון. עּקר יהיה לבד ידֹו על ּכי לֹו, וּיׁשּתחוּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹיֹוסף
ׁשּנים בל"ב לבב" ּובר כּפים נקי וכּו' ה' ּבהר יעלה "מי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּׁשנה,

נדקּדק אם ּגם ז"ל). מֹוהרנ"ת ּבדברי מּזה הּמעׂשה(ּכּמּובן ּבסּפּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ
למּוטב להחזיר ורצה האמת. את הבין ׁשּכאׁשר הּמלְך ּבענין ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּזאת
והּנבֹון החכם את ויחּפׂש ׁשּיּסע ּבדעּתֹו נסּכם העֹולם, ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
ענין מה ּכי ּבזה. להתּפּלא יׁש ולכאֹורה החלֹום, את לֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיפּתר
מרחֹוק ּתבין הּנ"ל ּכפי ואּולם למּוטב. העֹולם להחזרת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָהּפתרֹון
העֹולם. ּכל את לבלע העֹוסק מהרע הּטֹוב לברּור נֹוגע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּפתרֹון
וכּו' ּתאר יפת ּביניהם ׁשּנמצא ּבּׁשביה ׁשּלקח הּׁשבּויים ּבענין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּגם
מּפני ּבברחֹו ּדוד ׁשאמר הּנ"ל הּמזמֹור ּבדבר ּכן ּגם לרּמז ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָיׁש
ּומּמילא ז"ל, חכמינּו ּבדברי ּכּמּובא ּתאר יפת ּבן ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאבׁשלֹום
הּנ"ל הזּכרֹון מּצד יקר נפׁש ּבֹו ׁשּנמצא ּדוד ׁשּידע זה לפי ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמּובן
ּבסימן ׁשם (עּין ההפְך ּבתכלית המדּמה ּברע ׁשּנבלע מחמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָרק

הּנ"ל): ַַנ"ד

אחרּבמעׂשה ׁשם ׁשּמּובא רּבנּו מּׂשיחֹות מבאר ותם. החכם ְ ַ ֲ ֵ ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
נֹודע וכאׁשר וכֹופר, חֹוקר ׁשהיה עמלק ּבענין ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמעׂשה,
ּבזה לבאר יׁש מאּתֹו, ׁשּיצא עׂשו קלּפת ׁשהּוא אמת ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּס פרי
נמצאים זה לעּמת זה אׁשר ויען ּתם. איׁש יעקב עם עׂשו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּנתּגּדל
ּוכפי ׁשּבא, ּדֹור הּוא הֹולְך ודֹור אחריו. ּבזרעֹו יעקב נפׁש חלקי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּגם
וכּו', הּתם ׁשל והּמלּבּוׁשים והּׁשתּיה האכילה סדר ז"ל רּבנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּסּפר
העננים ּדבר את ּבׁשּלח ּבפרׁשת הּתֹורה ׁשּס ּפרה ׁשּזה לבאר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָיׁש
ענין ׁשּזה נ"ח סימן א' ּבלּקּוטי ז"ל רּבנּו מּדברי מבאר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאׁשר
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נראה וגם לבּוׁשֹו". ענן "ּבׂשים ּבהּכתּוב זאת וׁשּמרּמז ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּמלּבּוׁשים
להחליף ּכלל הצטרכּו ׁשּלא וכּו' "ׂשמלתָך" עקב, ּבפרׁשת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמהּכתּוב
ּבפרׁשת ׁשם וגם העננים. עם הליכתם מׁשְך ּבכל הּמלּבּוׁשים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָאת

הּׁשמים) (מן הּלחם ּבדבר הּתֹורה סּפרה טעםּבׁשּלח ּבֹו ׁשהרּגיׁשּו ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
הּבאר ּבדבר הּתֹורה סּפרה ּבׁשּלח ּבפרׁשת ׁשם וגם הּמאכלים, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָּכל
ּכל טעם הרּגיׁשּו הּבאר ּבמימי ׁשּגם אמת ּבספרי נֹודע ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאׁשר
ׁשּסּפר ׁשאחר הּנ"ל הּמעׂשה לענין זה מּכל מּובן ׁשּוב ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּמׁשקאֹות,
ואמר ענה הּתם, ׁשל והּמלּבּוׁשים והּׁשתּיה האכילה ּבדבר ז"ל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָרּבנּו
ׁשּמּזאת לבאר ויׁש ּובא. נֹוסע ׁשהחכם רעׁש נעׂשה ּכְך ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבתֹוְך
רּבנּו מׁשה ּבימי ּכְך אחר נׁשּתלׁשל קדמֹונּיֹות ׁשּבׁשנים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּמעׂשה
והּמלּבּוׁשים והּׁשתּיה האכילה ענין סּפּור ּכל ׁשאחר הּׁשלֹום ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָעליו
ּבסֹוף הּכתּוב סֹובב הּנ"ל) ּתם האיׁש הם ׁשהם יׂשראל זכּו זה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ(ׁשּכל
(ּכּמּובן לבאר יׁש להּתם החכם ואהבת עמלק". "וּיבא ּבׁשּלח ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּפרׁשת
הּלצֹון מרב מּׂשנאה ּגרּועה ׁשהּוא אחר) ּבמקֹום ז"ל רּבנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמּדברי
עמלק מלחמת ּבׁשם זאת נקרא עּתה ּגם ּכי מאּתֹו, ׁשּׂשחק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּׂשחֹוק

הּקדֹוׁשים: מּדבריו ְְִִַַָָָּכּמּובן

ׁשּׁשלחוהּנה מבאר ׁשּמּׁשם יתרֹו ּפרׁשת הּתֹורה סמכה זה ּכל אחר ְ ִ ֵ ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
יׂשראל לכלל יתּברְך עליֹון ּכּנ"ל)הּמלְך ּתם ּבׁשם מכּתב(ׁשּנקראים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

"וזרח ּבהּמכּתב. ּכלל ׁשּקראּו קדם ונׁשמע נעׂשה ענּו והם ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאלקים,
ּכְך ּכל חקרּו אבל הּמכּתב את ׁשלח עׂשו לבני ׁשּגם למֹו" ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּׂשעיר
סֹוף כן ּפי על ואף יתּברְך. עליֹון להּמלְך ּכלל נתקרבּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעד
הּתם ידי על להתּתּקן יׂשראל נפׁשֹות חלקי מהם ּגם יתּברר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָסֹוף
יׁש וכּו'. ּתֹורה למדּו המן ׁשל ּבניו מּבני ּגם ּכי טֹוב. ׁשם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוהּבעל

עד: עדי להּמחֹות לגמרי רע ְְְֲִֵֵֵֶַַַָׁשהם

ראּויאמר ׁשלֹומנּו, מאנׁשי עׂשרה ׁשּמתקּבצים היכן ז"ל מֹוהרנ"ת ָ ַ ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
אז ודּבר ּביניהם, ראׁשֹו את לתחב העֹולם קצוי ּכל את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלּסע
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הּוא ּגדֹול ּכּמה הּקדֹוׁש הּקּבּוץ ּכל ּכׁשּנאספין הּׁשנה ראׁש ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹלענין
ְֹמאד:

מעׂשּיֹות לסּפּורי הּׁשּיכים  ִ ֲ ַ ֵ ִ ְ ִ ָ ַ ַ ָהֹוספֹות

אמן עלינּו יגן זכּותֹו המחּבר יד  ֵ ָ ֵ ָ ֵ ָ ְ ֵ ַ ְ ַ ָ ַ ְ ִמּכתב

א
ה'ראׁשי ׁשּביֹום צּפרים מהּׁשּתי הּמעׂשה לבאּור ּפרקים ָ ֵ ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַָ

יֹונתי וכּו' ּדֹופק ּדֹודי "קֹול ּבעטלירס. הּׁשבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּבמעׂשה
ּכּנֹודע) למינהּו העֹומדת זּוגּה לבת ּתּמה (ׁשהיא "ודֹודיּתּמתי" ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

החרּבן, ענין והּוא – וכּו' מצאתיהּו" ולא ּבּקׁשּתיהּו וכּו' עבר ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֻחמק
מּזה זה הּנ"ל והּצּפרים הּכרּובים ׁשני אבדה) (ּכעין ׁשּנפרדּו ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכּנֹודע
איׁש "ּכמער להתחּבר זה את זה וימצאּו יׁשּובּו ׁשאז הּבנין, יֹום ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעד

ְְִָולויתֹו".

הּבערגיר: למעׂשה ַׁשּי ָ ְ ַ ֲ ֵ ַ ֶ ְ ִ 

ב
ּכיּגם הּנ"ל. לפי קצת לרּמז נבא והעני הּבערגיר ּבהּמעׂשה ַ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּומקֹום לּפרּדס הּכניסה אֹודֹות על להתּפּלא יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָלכאֹורה
ונתעּלף הציץ וזה ונפּגע הציץ זה ׁשעה לפי ׁשּגם ּתאר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהיפת

ּומת) אם(ּכנגוע ּגם ולכאֹורה ׁשם. עּין ּפניה אֹור ּבהירּות מעצם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
העדּות ּבכתב מּכּלם והּנבחר הּבחּור ּבעיניה והּוטב רצֹונּה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהיתה
לֹו היה לא ּבעצמֹו הּוא ּגם אבל ׁשם, הּמּובא מימֹות הּׁשבעה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשל
ויֹוצא נכנס להיֹות והּתּקנה העצה ואיפה אּיה ּכי לזה. יכלת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּום
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ואּולם הּנ"ל. הּפנים אֹור ׁשּבנפלאֹות והּנׂשּגב הּנֹורא ּבּמקֹום ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּכלל
על הּקדֹוׁשים ּדבריו ונעלמֹות ּבתעלּומֹות הּנ"ל לפי ּתבין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָמרחֹוק
ידם על ּבתחּלה ּגם אׁשר הּנ"ל, מימֹות ׁשּבׁשבעה הּנסיֹונֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹודֹות

ׁשם. ּכּמּובא הּלדּתם ּפקּדת הּפעל אל יצאה ְְְְֶַַַַַַָָָָָֹֻֻלבד

ׁשּומּמה ז"ל אדמֹו"ר הּמחיןּׁשהׁשוה הּלדת (ׁשל הּקֹולֹות בעת ִ ַ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֻ
לפנים) ׁשּלהבאתם הּמּדֹות ׁשניהםוׁשבעת על לסֹובב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדעּתי ּבענּיּות לבאר ׁשּיׁש ּוכפי ימים". ׁשבעה "ּתּכלם הּכתּוב ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבדברי
ׁשּכל מחמת הּוא ּותפּלה, ּתֹורה הּקֹולֹות לענין ּׁשהזּכיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמה
קלין הע' עּקר יהיה ּכלל ּבדרְך אבל הּבחינֹות. מּכל ּכלּול ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּבחינה
הּפנים, ּבאֹור הּתֹורה ׁשל הּמחין והתּגּלּות ּבהבאת הּנ"ל, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָָֹּבהּתפּלה
וחּלקה חצבה ׁשּבכללּיּות, ּומּדֹותיה מצֹותיה עּמּודי ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

מהמוב"פ: הּנ"ל. ונרֹותיה מּדֹותיה ׁשבעה ּבתּקּוני ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹותם

האֹונס:  ֵ ָ ֵ ֲ ַ ְּבמעׂשה

ג
הּקדֹוׁשׁשהיא מּלׁשֹונֹו וגם וכּו', רגׁשּו" "לּמה ּבמזמֹור מרּמזת ֶ ִ ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֻ

קנ"ה) (ׁשּבסימן הּכתּוב אׁש)ּבבאּור (ּכיקֹוד וכּו' ויקֹוד ְְְִִִֵֵֶַָָ
ׁשּבמזמֹור האֹונס מעׂשה ּבבאּורֹו מרחֹוק ּתבין ראה, אּפים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָארְך
אף ּכי אּפֹו". ּכמעט יבער ּכי ּדרְך ותאבדּו יאנף ּפן וכּו' רגׁשּו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ"לּמה
ׁשּממּנה והּכעס האף מּמלאְך יהיה הּנאבדים הּדרכים ׁשּכל ּפי ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻעל
מעּקר הּוא והּתבערה האׁש ּדרְך אבל והּדינים, הּמׁשחיתים ּכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעל
קדׁשֹו הר ׁשּבצּיֹון ּבּטּולֹו ּובתכלית הּנ"ל הּדין והּמּדת ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָהאף
אׁש. ליקֹוד ונהּפְך ׁשּלמעלה הּדין מּדת נתּבּטל יׂשראל), ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ(ׁשּבארץ
(הּנזּכר קדׁשֹו הר לצּיֹון ּדקדּׁשה האׁש ׁשּביקֹוד מבאר מּמילא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻוגם

האדם: מעל הּגיהּנם ואׁש הּדין נתּבּטל ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָׁשם)
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'ּתקעּו הּתֹורה ּפי על ׁשּנחלפּו מהּבנים להּמעׂשה ַׁשּי ָ ְ ַ ַ ֲ ֶ ֵ ַ ָ ִ ֶ ֶ ֶ ְ ַ ִ ַ ָ ִ ְ 
 ָ ָ ְ ֶממׁשלה'

ד
ּבכסאֹועל לאחיזתֹו הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ּׁשּזכה מה אֹודֹות ַ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

יתּברְך) ׁשם)(ׁשבּתֹו ּכּמּובא אחד (ׁשּכּלֹו והּגן הּכּסא ועל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
מרדיפֹות נּצֹול לבד ידֹו על אׁשר וכּו'. אדם" ּכמראה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ"ּדמּות
ּבהּבאּור ׁשם (ועּין והּמלכּות הּממׁשלה אליו ׁשּׁשּיְך ּבמי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּמתקּנאים

זה לפי ּגם ּכי הּזאת). הּתֹורה על ּבּמהׁשּכתבּתי מרחֹוק ּתבין ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
הּמרּכבה התּגּלּות לּפרּדס) (הּכניסה אֹודֹות על ז"ל חכמינּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשאמרּו
ּדבר) מּתֹוְך ּדבר (ּומעצמֹו מּדעּתֹו, ּומבין חכם להיֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּמכרח
ׁשּזכה עד ּבזה להתעּלֹות למׁשה ּגם אפׁשר היה לא זה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוׁשּמחמת
מרחֹוק לעמד מכרחים העם ּכל ּכי מּדעּתֹו, (להֹוסיף) להבין ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻּתחּלה
יּסקל "סקֹול – הּזאת הּתבּונה ּכלי ּבהעּדר לׁשם ויּגיעּו יהרסּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפן
(לפי וכּו' לחּפׂשֹו הּוא ּתקותנּו ּכל ּבאמת זה ועל וכּו'. יּירה" ירה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו

וכּו'): ּבהר" יעלה "מי הּזבּוב ְְְֲֲִֵֶַַַַמעׂשה

הּׁשבעה ׁשּבמעׂשה החמיׁשי ּבּיֹום מהאילן  ָ ְ ִ ַ ֵ ֲ ַ ְ ֶ ִ ִ ֲ ַ ַ ָ ִ ָ ֵ ִ ַ ְלהּסּפּור
 ְ ֶ ְ ֶּבעטלערס:

ה
ּבּמהּכי ּגם ּומפרׁש מבאר מהּמקֹום, למעלה ׁשהאילן ׁשּכתב ּבּמה ִ ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

לֹו הראּוי מקֹום ׁשם לֹו יהיה ׁשּלא ועֹוף חּיה ׁשּום נמצא ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּגבּול) ּבלי ׁשהּוא האילן(מאחר נמצא זה ׁשּמחמת מבאר נראה ּגם . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מהּמקֹום ּולמעלה האחדּות (ׁשּבתכלית והאמת הענוה ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבמּדת
הּכלים ּבעּקרי יהיה והּיראה והאמּונה אחר), ּבמקֹום ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכּמּובא
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ויתרחק ּתחּתיו, איׁש ּכל יֹוׁשב זה מחמת וגם לזה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמכרחים
מהּמקֹום: למעלה ׁשהּוא מאחר חברֹו, ּבמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמּלבֹוא

לּה... ּומחּבר ועּכביׁש הּזבּוב להּמעׂשה ַׁשּי ָ ְ ַ ַ ֲ ֶ ַ ְ ְ ַ ָ ִ ְ ֻ ָ ָ 

ו
למּוטבלכאֹורה העֹולם להחזרת מּדבריו ּבהמבאר להתּפּלא יׁש ִ ְ ָ ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

הּפתרֹון ענין מה ּכי החלֹום, לפּתר עצתֹו ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָֹנסּכמה
סּפר מעׂשּיֹות ּבסּפּורי ׁשּגם הרֹואֹות (ועינינּו למּוטב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלההחזרה

אדם) ּבני ּבלׁשֹון ׁשנתודּבר ׁשּגם מרחֹוק ּתבין הּנ"ל ּבבאּורנּו אבל , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּגם יהיה הּנ"ל, הּׁשנה) (ּבראׁש ספרֹו ׁשּבפתיחת והתעֹוררּותֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּמלְך
ּבסֹוף הוא הּמלכּות ּכי ּכּנֹודע. הּזה ּבּיֹום הּסֹובבֹות הּפעּלֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָֻּבעצם

ה ּכל ּדליתותכלית ּכחּה וחסרֹון ּומחליׁשּותּה והּמחנֹות, ּמדרגֹות ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
(הּזבּוב ּבּמראה ׁשהבין וזה מּמׁש. ּכזבּוב נחׁשבת ּכלּום מּגרמּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלּה
הרדיפה ּבסּבת וגם סֹובבת. היא ּבעצמֹו ׁשעליו הּנ"ל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָורֹודפּה)
עליו נֹופלת ּגדֹולה אימה והּנה ּתרּדמה. עליו נפלה ּבעצמּה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּזאת
אחרא ּדסטרא מהּמלכּות רדיפֹותיו ורב לעצם ּוראֹותֹו ְְְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבהּביטֹו
ּכחּה ּכל אׁשר הּנ"ל, אדֹום) (הּוא עׂשו קלּפת היא ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּבעּקרם
והמדּמה הּׁשנה ּדרְך ּבעלֹותּה היא והתּגּברּותּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָליניקתּה
והיא א'), ׁשּבלּקּוטי י"ט ּבסימן (ּכּמּובן והרע הּטֹוב ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּתערבת
ּבסימן (ּכּמּובא מסּבי "ראׁש ּבׁשם זה עבּור ׁשּנקראה נגּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹקלּפת

הּנ"ל). ַַי"ט

ז
לכּנֹותוהּנה הּקדֹוׁשים ּדּבּוריו ּבנפלאֹות מרחֹוק ּתבין הּנ"ל ּבכל ְ ִ ֵ ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

הּנ"ל ּובכל מסּבי". "ראׁש ּבׁשם הּנ"ל הרֹודף לכת ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹולקרא
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ּברּבת הּוא האמת להבחנת בהתעֹוררּותֹו ּׁשּזכה למה מרחֹוק ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּתבין
ולׁשלמּות הּזאת. התעֹוררּות לבּקר אצלֹו ׁשּנתחּדׁשה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאמּונה
ּכבֹוד מקֹום אּיה ּולחּפׂש ולדרׁש לנסע ּכְך אחר ּגם הכרח ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָֹֹֻהּתּקּון
סימני עׂשר ּבאחד ּכְך אחר לֹו ונתּגּלה (ונֹודע הּכללי ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָהּברּור

הּנ"ל) והּפתרֹון הּברּור לתּקּון ׁשּמעּׁשנים .הּקטרת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹ

ח
ּברבֹותׁשאם ׁשהּוא הּנ"ל המדּמה לפרּוׁש לבבנּו את נא נׂשימה ֶ ִ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

רעֹות ּבעצֹות האיׁש ּבלב המערבֹות הּמחׁשבֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹּדמיֹוני
התּקּון לבּקׁשת מאד הזהיר זה על אׁשר האמת, מן ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻּומהּפכֹות

מּׁשפלּותּה) ּולרֹוממּה לנצח (להקימּה לבד ה' עצת ּתביןּוברּור , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּנ"ל הרֹודף אֹודֹות על הּקדֹוׁשים ּדבריו ּבצחּות ותתּבֹונן ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָמרחֹוק

איׁש": ּבלב מחׁשבֹות ְֲִֵַַָ"רּבֹות

ט
ּביֹוסףׁשּגם ּופתרֹונֹו הּמלְך ּבחלֹום מרחֹוק ּתבין הּנ"ל ּבכל ֶ ַ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הרע ּבהתּגּברּות הּוא החלֹום ענין וכל הּנ"ל, הּׁשנה ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבראׁש
עצת אבל ּבֹו עֹוד יּודע ׁשּלא עד ׁשּנתערב, הּׂשבע לּטֹוב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹלהבליע
ׁשּבלּקּוטי נ"ד ּבסימן זה מּכל (וכּמּובן וכּו' ותעלה ּתעמד לעֹולם ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹה'

ׁשם) עּין :מֹוהר"ן ֲֵַַָ

י
חלקׁשּגם אֹור ּכֹוכבי (ּבספר ּׁשּכתבּתי מה יֹותר מבאר הּנ"ל ּבכל ֶ ַ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּקרג') הּׁשמיני הּׁשם אֹודֹות המדּמה,על ּכח הרע להּיצר א ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
לתבּונתֹו ז"ל אדמֹו"ר ׁשעלה ּביֹום זה לעּמת זה ׁשּנתּגּבר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהּוא

ׁשם. עּין הּׁשמינית ׁשּבּמּדה ּדבר מּתֹוְך ּדבר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמעצמֹו
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עּקרוענין הּוא אדם ּבפני ּכקֹוף עצמם את ׁשּמדּמים הּצחֹוק ְ ִ ְ ַ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
המדּמה. ְְִֶַַַקלּפת

נראהוגם א'. לּקּוטי ח' ּובסימן תנינא לּקּוטי ח' ּבסימן ּבהּמּובא ְ ַ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
לבלעֹו לבלּתי עליו הּמגן מהעלה הּמלְך וכח ׁשּביד ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמבאר

ּבפיו) ציד (אׁשר העׂשו קלּפת חֹוזר וׁשלֹום, חס אפן להקיאּבׁשּום ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּנזּכרים והּגרים הּׁשבּויים הן ׁשהן חּיּותֹו מעצמּות ּגם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּולהֹוציא
ּומחמת הּנ"ל. ּתנינא לּקּוטי ח' ׁשּבסימן והּתֹורה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבהּמעׂשה
מֹוהרנ"ת ּבדברי (ּכמבאר אֹותם לבלע הּקלּפה חֹוזר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלפעמים
וׁשלֹום חס נהּפכים ׁשּבזה מּובן ּומּמילא הּזאת), הּתֹורה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעל
ּתבין הּמלכּות, לזבּוב ּכן ּגם ולרּדף ואֹוכלם, המבּלעם ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹלמהּות
ּתאר מהיפת ׁשהּוא הּנ"ל) (ׁשּבּמזמֹור אבׁשלֹום ּבדבר ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹמרחֹוק

ז"ל: חכמינּו ּבדברי ּכּמּובא הּמלְך ּדוד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבׁשבית

ז"ל מּטׁשעהרין הרב יד  ַ ִ ְ ֶ ְ ִ ַ ָ ָ ַ ְּכתב
ׁשלֹומנּוהעּתקה מאנׁשי הּנעלה הּירא החסיד הרב יד מּכתב ַ ְ ָ ָ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

אברהם רּבי ּבן העׁשיל ׁשמּואל הרב מֹורנּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאמּתּיים
ּכסלו י"ד תרע"ח ׁשנת יפֹו הּקדׁש ּבעיר נפטר ז"ל פרידמן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹצבי

תנצב"ה.

נחמןהעּתקה ר' הרב מֹורנּו וכּו' החסיד הּגאֹון הרב יד מּכתב ַ ְ ָ ָ ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
טׁשעהרין. קדׁש ּדקהּלת ּדין ּבית אב ְְְִִִִֵֶֶַַַֹז"ל

ז"ל,ׁשמעּתי ׁשלֹום יׁשעיה ר' הרב מּזקנֹו ׁשּׁשמע צבי ּדוד מר' ָ ַ ְ ִ ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
היי אני הּלׁשֹון, ּבזה ז"ל רּבנּו סּפר אחת תיׁשּפעם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ליינען לי נתנּו וׁשם אחד, לקרא[ּבמקֹום ׁשאמר]מּטלה הינּו , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
יׂשראל". ּכל "לעיני עד מ"ּבראׁשית" הּתֹורה מּכל אֹותּיֹות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהּצרּופי
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עצמֹו[ התּפאר ּכי ז"ל, רּבנּו ּגדּלת מעט להבין יכֹולים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻּומּזה
מאד ּגבֹוּה ׁשּלי הּתֹורה הּלׁשֹון ּבזה כ"ב) (אֹות הּקדֹוׁשים ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹּבׂשיחֹותיו
ּביֹותר ּגדֹולה היא אֹותּיֹות צרּופי עם מׁשּתּמׁש ׁשאני מקֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּובכל

ליינען]וכּו' הּפעם עֹוד לי נתנּו ּכְך ואחר הּליינען, את ואמרּתי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
עד יׂשראל ּכל לעיני מן תשר"ק ּבבחינת אֹותּיֹות הּצרּופי ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹׁשאמר
הּתֹורה את חּלקּו ּכְך ואחר הּליינען. זאת ּגם ואמרּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבראׁשית,
ּבראׁשֹונה, הּתֹורה מן האחרֹון החלק את והעמידּו חלקים, ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׁשני
ולא אֹותּיֹות הּצרּופי ׁשאמר לי ואמרּו ּבאחרֹונה, הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהחלק
א יּונגעל אגּוט ּגיט מען וויא אזֹו ּגדֹולה ּבּוׁשה לי והיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹיכלּתי.
האט מענטׁשין ּבייא ּדער ׁשטיין סע אּון ניט, קען ער אּון ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָליינען
זיְך איז חסרֹון ּבאלד וויא ּדערמאנט מיְך איְך האּב ּבּוׁשה. ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָער
מאלהים, ּמעט וּתחּסרהּו וזהּו ּברּוחנּיּות, והן ּבגׁשמּיּות הן ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹאחסרֹון
זיְך איְך האּב ּבׂשמחה. יתּברְך להּׁשם ּדינען ּגיקאנט ניט איְך ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָהאּב

איְך ּבין ווער ּגיווען והּוא[מיּׁשב לקרא, טֹוב לילד ׁשּנֹותנים ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַֹ
היֹות נזּכרּתי אז ּבּוׁשה. לֹו ויׁש אנׁשים ׁשם ועֹומדים יֹודע, ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָֹלא
ּמעט וּתחּסרהּו וזהּו ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות חסרֹון הרי הּוא ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָוחסרֹון
התיׁשבּתי ּבׂשמחה. יתּברְך הּׁשם את לעבד יכֹולּתי לא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹמאלקים,

אני מי היׁש]ּבדעּתי ּכביכֹול, ׁשּלֹו החסרֹון לֹו יסּפר ּבעצמֹו ׁשהּמלְך ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
"וכבֹוד וזהּו ּגדֹולה, לׂשמחה ּבאתי ּבעצמֹו ּומּזה מּזה. ּגדֹול ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָּכבֹוד
(ועּין הּזאת הּליינען אמרּתי ואז חדׁשים. ּובמחין ּתעּטרהּו", ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹוהדר

פ"ט): סימן א' חלק מֹוהר"ן ֲִִֵֵֶַָלּקּוטי

עירׁשמעּתי לאיזה ּובא מחֹוז לאיזה נסע ׁשלֹומנּו מאנׁשי ׁשאחד ָ ַ ְ ִ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
וּילְך איׁש. ׁשּום עם הּכרּות ׁשּום לֹו היתה ולא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמרחּקים,

הּואלבית ּכי הּנ"ל הרב ּבׁשבח לֹו הפליגּו ּכי אצלֹו, להתאכסן הרב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ראה לביתֹו ּוכׁשּבא אליו. ּבא ּכן על ּומקּבל, ּגדֹול ולמּדן יׁשר ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻאיׁש
לכם מאין להרב ׁשאל ותכף ׁשלחנֹו, על מּנח מֹוהר"ן לּקּוטי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻהּספר
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ענה מחּברֹו, ּומי אֹותֹו ידעּתם אּתם ּגם וכי הרב, הׁשיב הּספר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזה
אליו מקרב אני וגם ּבעצמֹו המחּבר את ּגם מּכיר אני הלא ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹלהרב

חסיד) ּתפיסה(ּברסלבר איזה לכם יׁש ּבאמת אמרּו הרב הׁשיב . ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
אדּמה הרב הׁשיב ּתֹופס. אני מדרגתי לפי האיׁש אמר הּזה, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּספר
ּתראּו הלא עֹוד ואמר הּזה. הּס פר ּגדּלת ּתֹופס אדם ׁשּום אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּכי
מרּבי הּמאמר נכּתב הּׁשיר, אחר ּתכף הּס פר ׁשּבתחּלת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבעיניכם
הּזה. הּיקר הּספר ּבתחּלת לכתבֹו ּׁשּיכּות ּומה יֹוחאי, ּבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשמעֹון
רּמז ז"ל ׁשרּבנּו נראה לֹו אמר אּתם, אמרּו אּדרּבא הּנ"ל האיׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָאמר
יֹוחאי" ּבן "ׁשמעֹון רּבי ּכי יֹוחאי, ּבר ׁשמעֹון רּבי נׁשמת ּבֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּיׁש
הּׂשיחֹות להבין ׁשּנזּכה רצֹון יהי ׂשמחה". ּבן "נחמן רּבי ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּגימטרּיא
ּבחּיי עּין הּמעּתיק, (אמר סלה. אמן עדן ּבגן ז"ל רּבנּו ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻחּלין
אֹותָך אֹוהב אני הלא מּברסלב להרב אמר ז"ל ּׁשרּבנּו מה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹמֹוהר"ן
ׁשּלי חּלין ׂשיחֹות הּבא ּבעֹולם להבין ׁשּתזּכה מברכָך ואני ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמאד,

יׂשראל): ּבארץ ׁשהיה קדם היה ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹוזה

וכּו':ׁשמעּתי וכּו' ז"ל נפּתלי מרּבי ׁשּׁשמע יח"ד מר' ָ ַ ְ ִ ְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּפעםׁשמעּתי ז"ל. אליו המקרבים ׁשלֹומנּו מאנׁשי ׁשּׁשמע מאבי ָ ַ ְ ִ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
אּתם מה לאנׁשיו, ז"ל רּבנּו אמר הּׁשנה ּבראׁש ְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹאחת
אצלי הייתם לא אם הלא מּמּני, רֹוצים אּתם מה אלי, ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹנֹוסעים
אׁשּכנז: ּובלׁשֹון נעֹור הייתי ּבׁשֹופר ּתֹוקעין ּוכׁשהיּו יׁשן, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהייתי

ו מע ּגעׁשלאפין מיר איְך ּדעםוואלט מיט ּגעטאהן ּבלאז א ואלט ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
ּגעחאּפט אּוף מיְך איְך וואלט היכןׁשֹופר עד יבין והּמׂשּכיל ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

מּגיעים: ְִִִַַָהּדברים

ׁשלׁשמעּתי החׁשּובים מּגדֹולי היה (והּוא קאוליר ניסן ר' ׁשּסּפר ָ ַ ְ ִ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבלא אצלֹו עיל היה והּוא זצ"ל, ּברּוְך רּבי הּקדֹוׁש ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹהרב

ׁשלּבר) לחדר אחת ּפעם ׁשּבא איְך מּטירהווצע הּמּגיד הרב לפני ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
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ּבחּיי (ּכּנדּפס וכּו' מאד ּבעצבּות אֹותֹו וראה ז"ל, ּברּוְך ר' ְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָֹהרב
מחדׁש): ׁשּנדּפס ְֲִֵֶַַָָמֹוהר"ן

וכּו'ׁשמעּתי מּטירהווצע הּמּגיד חתן יצחק ר' מּפי ׁשּׁשמע מאבי ָ ַ ְ ִ ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ְוכּו':

ׁשּנתקרבּוׁשמעּתי ׁשלֹומנּו מאנׁשי לקצת צּוה ז"ל ׁשרּבנּו מאבי ָ ַ ְ ִ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבתחּלת עליהם צּוה ׁשעה ּולפי ּבמעדוודאווקע, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאליו

יׁשרים: מסּלת ספר ללמד ְְְְְִִִִֵֶַָָֹהתקרבּות

ז"ל,ׁשמעּתי אליו חדׁשים אנׁשים נתקרבּו אחת ׁשּפעם מאבי ָ ַ ְ ִ ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּכְך אחר ז"ל. ּכדרּכֹו ּגבֹוּה ּתֹורה לפניהם אֹומר ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָוהיה
ּכי ּתֹורתֹו, מבינים ׁשאינם ׁשאֹומרים האנׁשים אּלּו על לפניו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָסּפרּו
ּפׁשּוטה ּתֹורה צריכים הם ּכי הּגבֹוּה, ּבתֹורתֹו להם מינּה נפקא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמאי
לֹו וחרה והּנמּוכה. הּפׁשּוטה מדרגתם ּכפי ּפׁשּוטים מּוסר ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָודברי
ּבדברי עצמֹו למצא יכֹול ׁשאינֹו ׁשאֹומר מי אז ואמר עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹז"ל
מריׁש ּגדֹול ּכללּיּות היא ּתֹורתֹו ּבאמת ּכי אּפיקֹורֹוס. הּוא ְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָּתֹורתֹו,

ּדרּגין: ּכל סֹוף עד ּדרּגין ְְִִַַַָָּכל

רּבנּוׁשמעּתי סּפר אחת ׁשּפעם מאביו ׁשּׁשמע ׁשלֹום יׁשעיה מר' ָ ַ ְ ִ ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לזה עצה אמר ואז הּתהּו. עֹולם מענין עּמהם ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹז"ל
אחד עליו יעבר לא חּייו ימי ׁשּכל ּכׁשר חפץ ּבנקיטת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּׁשבע
ועל הּׁשנה ראׁש על הינּו אצלֹו. להיֹות הּקבּועים זמּנים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹֹמּׁשלׁשה
זמּנים והּׁשני לּכל. קהּלה זמן היה אז ּכי חנּכה, ׁשּבת ועל ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשבּועֹות
ּכְך. ּכל מּמקֹומֹו רחֹוקים ׁשאינם אֹותם על רק החּיּוב היה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחרים
נחמּו וׁשּבת ׁשירה, ׁשּבת הינּו אחרים, זמּנים להם היה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוהרחֹוקים
הּמיתה אחר ׁשּתכף לּׁשבע וגם אליהם. נֹוסע ז"ל היה אז ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכי

יהיה ואז ז"ל, אליו לבא מכרח הּוא נכֹון.וההסּתּלקּות על הּכל ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
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ּפנקס) ּבאיזה ׁשּכתּוב ׁשאמר (ּכמדּמה מעׂשה זה לענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻוסּפר
ּבעל עם ּגדֹולה אהבה לֹו ׁשהיה רב איזה ׁשם היה אחת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבעיר
מי ׁשּכל ּכף ּבתקיעת נתקּׁשרּו אחת ּפעם מהעיר. אחד ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּבית
הרב ונסּתּלק עּמֹו. מהּנעׂשה לחברֹו ויסּפר יבֹוא קדם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיסּתּלק
הּבעל הסּתּלקּות עת והּגיע ׁשנים. עׂשר הּדבר ונׁשּתהה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמּקדם
ּכף, הּתקיעת ּכח לֹו ּומסר לבנֹו הּדבר את וסּפר הּנ"ל, ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹהּבית
ּכף הּתקיעת ּומסר הּבן ּגם ונסּתּלק ׁשנים, עׂשרה עֹוד ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָונׁשּתהה
ּבנֹו לבן ּבחלֹום הּנ"ל הרב ּובא ׁשנים, ׁשמֹונה עֹוד ונׁשּתהה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָלבנֹו
לֹו נדמה ּבּקבר אֹותֹו ׁשהּניחּו ּבעת עליו. ּׁשעבר מה לֹו וסּפר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנ"ל
לּקח ּכזה עול ׁשּיעׂשּו ּזאת ּומה אבריו, ּכל על ּובריא חזק ֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהּוא
על ּבא ּכְך אחר ּלעׂשֹות, מה רק ּבחּייו, ּולקברֹו ּובריא חי ְְְֲִַַַַַַַַָָָָָָָאדם
ׁשהרים לֹו ונדמה מּקברֹו. לעלֹות יּוכל אּולי עצמֹו את לנּס ֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָּדעּתֹו
לעיר לּכנס אפׁשר איְך רק מּקברֹו. וּיצא הּקבר עפר עם הּגֹולל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת
עד להמּתין ּבדעּתֹו והיה מתים. ׁשל ּבתכריכין מלּבׁש הּוא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻהלא
על הסּתּכל ּומרחֹוק לביתֹו, יּכנס ואז הּׁשמׁשֹות, ּבין לילה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָחׁשכת
ּדעּתֹו על ּבא ּכְך אחר הּכיר. ּביתֹו את וגם הּבּתים, את והּכיר ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהעיר
ּכְך ּבתֹוְך ּביתֹו. ּבני יפחדּו ּכי לביתֹו, אף ּכְך לּכנס לֹו אפׁשר אי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּכי
ּגם לֹו ויׁש מלּבּוׁשים, ונֹוׂשא (טענדלער) סרסּור ׁשהֹולְך לֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָנדמה
יעׂשה אּולי עּמֹו ודּבר הרּבנים. ּכמלּבּוׁשי לֹו ׁשּׁשּיכים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמלּבּוׁשים
אחד יֹום וזה עדין, וחדׁשים טֹובים הם ּכי הּתכריכים על חּלּוף ְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָעּמֹו
לעיר. ונכנס הּמלּבּוׁשים לֹו ונתן הּס רסּור והסּכים ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָׁשּלבׁשם.
וסבר אחרים. ּבּתים ׁשם יׁש ּכי ׁשּלֹו, העיר זה ׁשאין ראה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשּנכנס
ּכְך ּבתֹוְך קרֹובה. אחרת עיר לאיזה ונתעה טעה אּולי ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבדעּתֹו
ּכּנהּוג, הּנרֹות את ּכּבּו העיר ּבית ּובכל הּלילה לתֹוְך קצת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָנׁשּתהה
ּכׁשּנכנס מאד רעב והּוא זה לבית ונכנס עדין. האיר אחד ּבּבית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹרק
ּלאכל מה ּכאן יׁש וׁשאל ּתבׁשיל. ּבית (ּגארקעְך) הּוא ׁשּׁשם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹראה
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אין ּבכאן לֹו אמרּו לי. אין הׁשיב מעֹות לָך יׁש אבל יׁש, לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָָוהׁשיבּו
האיר ּכְך ּבתֹוְך נפׁש. ּבפחי וּיצא ּגארקעְך, הּוא ּכי מעֹות ּבלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאכל
להם ויׁש אנׁשים ׁשני מרחֹוק וראה הּקיץ לילֹות היה אז ּכי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּיֹום,
ּתֹורה ּדין להם ּופסק אליהם ונתקרב ּביניהם. ּודברים ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאיזה
וצּוה לגארקעְך ונכנס זהב ׁשני אחד לֹו ונתן ז"ל), סּפר (ּכְך ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאמּתי
ׁשני ּבאּו ּכְך ּבתֹוְך לׁשּתֹות. ורצה יי"ׁש קצת לֹו ּומזגּו אכל לֹו ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֹלתת
לילְך ּומכרח ּתכף לילְך אחריָך ׁשלח ּדין הּבית ואמרּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשליחים
וׁשאלּו מאד ּדין הּבית עליו נתרּגזּו ּדין, הּבית אל ּכׁשּבא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעּמהם.
ּכּמה אמּתי. ּתֹורה ּדין ּבכאן לפסק זר איׁש לכאן ּבאת מּדּוע ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָֹאֹותֹו
ועכׁשו אמּתי, ּתֹורה ּדין לפנינּו ׁשּיבֹוא לזה אנחנּו ממּתינים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָזמן
לקח אּולי אֹותֹו לחּפׂש וצּוּו אמּתי. ּתֹורה ּדין ּופסקּת לכאן ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָּבאת
עליו ּדין הּבית ּופסקּו הּנ"ל זהּובים ׁשני ּומצאּו אצלֹו וחּפׂשּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשחד
ערם, לחּוץ אֹותֹו ולדחף הּמלּבּוׁשים ּכל מעליו ּולהפׁשיט ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֹלהעביר
ׁשּטֹוב ּבדעּתֹו ואמר מּזה ּגדֹול צער הּנ"ל להרב לֹו והיה ּכְך. ְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָועׂשּו
אבל הּמות. מהם טֹוב ּכאּלּו מחּיים ּכי קברֹו אל ולחזר לילְך ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפניו
אחד התחיל ּכְך ּבתֹוְך ּתכריכים, לֹו אין הלא הּקבר אל חֹוזרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאיְך
למׁשּפט אֹותֹו יּקחּו ּכְך, ּכל אֹותֹו יצערּו מתי עד ּבׁשבילֹו ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹלטען
טענּו ׁשּלֹו הּזכּיֹות מּס תמא ז"ל רּבנּו (ואמר ויּפטר ּדינֹו את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻויקּבל
הּמׁשּפט אל עדין אֹותֹו לקרב אפׁשר אי ּכי והׁשיבּו ּבׁשבילֹו), ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכְך
לילְך מּקדם ּומכרח העֹולם, ּבזה ׁשּנתן ּכף הּתקיעת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמחמת

מהּתקיעת ּולהּפטר אחרּולהֹודיע ּבנֹו לבן והֹודיע הלְך ואז ּכף. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ּבאּומין ׁשמעּתי לאֹור: הּמֹוציא (אמר ּכּנ"ל. ׁשנים ּוׁשמֹונה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָעׂשרים
אצלי להיֹות ׁשּזכה מי אבל ּכְך, סּים ז"ל ׁשרּבנּו ׁשלֹומנּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמאנׁשי
יּנצל חנּכה ׁשּבת ׁשבּועֹות הּׁשנה ראׁש הינּו ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהּׁשלׁשה

אמן): יּצילנּו ה' הּתהּו. ִֵֵֵַַַָֹמעֹולם



 ֶ ֵספר

ּברזל  ֶ ְ ַ ָ ֶ ָ ֲאבני"ה
זצּוק"ל לאדמֹו"ר מֹוהרנ"ת התקרבּות יסּפר  ַ ְ ְ ַ ַ ַ ַ ֲ ְ ָ ְ ִ ַ ֻ ְּבֹו
ּבכֹוכבי נזּכרּו ׁשּלא מהּדברים קצת  ֵ ְ ְ ְ ְ ִֹ ֶ ִ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ִ ֲ ַּבאריכּות
מרּבנּו וסּפּורים ׂשיחֹות מּזעיר ּומעט  ֵ ַ ֵ ִ ִ ְ ִ ֵ ְ ִ ַ ְאֹור
נחמן רּבנּו חכמה מקֹור נֹובע נחל  ָ ְ ַ ֵ ַ ָ ְ ָ ְ ַ ֵ ַ ַ ָ ַהּקדֹוׁש

זצּוק"ל  ַ ְ ֶ ְ ַ ְ ִמּברסלב

ותיק אלקים איׁש הּגאֹון הרב ּתלמידי  ִ ָ ִֹ ֶ ִ ָ ַ ַ ָ ֵ ִ ְ ַ ְ ִחּברֹו
נחמן רּבי ּבן ז"ל אברהם הרב מֹורנּו  ָ ְ ַ ִ ַ ֶ ַ ָ ָ ְ ַ ַ ָ ֵ ִ ָ ְוחסיד
ּומּפי הּקדֹוׁש מּפיו ׁשּׁשמעּו זצ"ל  ִ ִ ָ ַ ִ ִ ְ ָ ֶ ַ ַ ִ ְ ְ ִמּטּולטׁשין
אלקים ירא הּנעלה האבר הּמבהק  ִֹ ֱ ֵ ְ ֶ ֲ ַ ַ ֵ ְ ַ ָ ָ ְ ֻ ַ ִ ְ ַּתלמידֹו
על ׁשּנהרג ז"ל ּכהן יׂשראל הרב מֹורנּו ה'  ַ ַ ֱ ֶ ֶ ַ ֵֹ ֵ ָ ְ ִ ַ ָ ֵ ֵ ְועֹובד

הּׁשם  ֵ ַ ִקּדּוׁש

ר' הרב ידי על תרצ"ה ּבׁשנת לאֹור  ַ ָ ֵ ְ ַ ַ ְ ִ ָ ָהּוצא
ז"ל הֹורוויץ הּלוי  ַ ִ ְ ִ ֵ ַ ֵ ְׁשמּואל



לאֹור הּמֹוציא  ָ ִ ַ ַ ָ ְ ַהקּדמת
ּבאּומיןהּנה הּקדֹוׁש רּבנּו צּיּון על להיֹות יתּברְך הּׁשם זּכנּו ּכאׁשר ִ ֵ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ידי על נתעֹוררּו וכּו', ז"ל אברהם רּבי ּתלמידי עם ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָּביחד
ר' והרב ז"ל, יצחק לוי ר' הרב ּובפרט ז"ל, אברהם רּבי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָּתלמידי
והרב ז"ל ׁשמּואל מׁשה ר' והרב ז"ל, מטׁשענסטחֹוב ּגלידמן ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמׁשה
מּבארּדיטׁשֹוב ּברּוְך ר' ּבן יֹוחנן ר' והרב ז"ל, רֹוזין חּיים אלּיהּו ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָר'
הּׂשיחֹות חדׁשים ׁשני ערְך יֹותר אֹו ׁשעה יֹום ּכל וכתבנּו ז"ל, ְְְְֳִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָגלנט
ז"ל. אברהם רּבי מּפי ׁשּׁשמעּו הּס פר, ּבזה הּמּובא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהּסּפּורים
ּבאריכּות. ז"ל אברהם רּבי מּפי ׁשּׁשמעּו מֹוהרנ"ת ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָוהתקרבּות

ּכהן יׂשראל רּבי ּגם אברהם]ויזנפלד[וׁשּס ּפר רּבי ּפטירת אחר ז"ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
אנׁשי ּוׁשאר ז"ל ּגעצי ר' הרב מּזה והתלהבּו נהנּו ּומאד ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹז"ל,
וצדקת ּגדּלת ידּוע ּכאׁשר והּנה מאּומן. העֹובדים הּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשלֹומנּו
הּׁשם, ּבעבֹודת נפׁש ּבמסירּות הּנלהבה ועבֹודתֹו ז"ל אברהם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהרב
עבֹודתֹו וכן אברהם, היה אחד עליו אמרּו ׁשלֹומנּו ׁשאנׁשי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעד

ּכהן יׂשראל ר' הרב מֹורנּו הּמבהק ּתלמידֹו ׁשל ]ויזנפלד[הּנלהבה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
עין ואׁשרי עבֹודתם, להּׂשיג סביל מחא ּכל לאו מּמׁש אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹז"ל
ּבׁשם נפטרּו ּוׁשניהם נפׁשנּו, ּדאבה אזן למׁשמע הלא אֹותם, ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹראתה
ודבריהם ּובסּפּוריהם ּבתלמידיהם רק הּניחּו אחריהם וזכר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַטֹוב
ראׁשי ּברזל אבני"ה ׁשמם על הּזה הּס פר קראנּו ּכן על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשים,
מחּדדין ׁשהיּו ּברזל, הּכהן, יׂשראל נחמן רּבי ּבן אברהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּתבֹות

אמן. יׂשראל ּכל ועל עלינּו יגן זכּותם ּכּברזל. הּׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבעבֹודת
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מהּדבריםהתקרבּות קצת ּבאריכּות זצּוק"ל לאדמֹו"ר מֹוהרנ"ת ִ ְ ָ ְ ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָ
ּכהן יׂשראל ר' הרב ׁשּסּפר אֹור", ּב"כֹוכבי נזּכרּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹׁשּלא

ז"ל. אברהם רּבי מּפי ׁשּׁשמע ְִִִֶַַַַַָָָז"ל,

א
ליׁשבּכׁשהיה רגיל היה ּכי הּמיתה. יֹום ּבלּבֹו נכנס עדין, ּתינֹוק ְ ֶ ָ ָ ְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָ

מּכיר והיה ּבּמזרח, ז"ל ּדאנציג יצחק ר' הרב זקנֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָעם
עּמֹו,היטב להׁשּתעׁשע רגילים והיּו ּבּמזרח, ׁשּיׁשבּו הּזקנים ּכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

הּזקן איפה לֹו קׁשה והיה הּנ"ל, מהּזקנים אחד מת אחת ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּופעם
מת ּזה מה וׁשאל ׁשּמת, לֹו והׁשיב הּנ"ל, זקנֹו את וּיׁשאל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּנ"ל
אֹותֹו ׁשּמטמינים לֹו והׁשיב עּמֹו, ּנעׂשה מה וּיׁשאל וכּו' לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָוהׁשיב
הּתכלית זהּו ּזה, מה לֹו קׁשה היה ּומאז ּבעפר. אֹותֹו ּומכּס ין ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבארץ

וועלט ּדער פּון ּתכלית ּדער איז ּדאס אט הּזה העֹולם ּכל ּומאזׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ואמר וכּו', הּתכלית מהּו לחּפׂש והתחיל ּבלּבֹו לבער ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָֹהתחיל
הּתכלית "הזהּו לֹו קׁשה ועדין קׁשיא, לֹו קׁשה היה ׁשּמאז ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמֹוהרנ"ת
מּקטנּותֹו וגם העֹולם?", הּוא זה וכי הּזה? עֹולם עניני ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּבתלמּודֹו המלּמד לפני ּוכׁשהתנּסה ּובפׁשיטּות, ּבתמימּות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָהתנהג
אמר זצ"ל ּומֹוהרנ"ת ותרּוצים, קׁשיֹות מחּפׂשין היּו הילדים ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָֻּוׁשאר
קׁשיֹות חּפׂשּו והּׁשאר קׁשיֹות. לי ׁשאין אעׂשה מה ואמר: ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻּבפׁשיטּות,
אמירת יֹותר לֹו ׁשּטֹוב אֹומר המלּמד והיה הּפׁשט, ׁשּקלקלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד

האחרים. ׁשל מהּקׁשיֹות מֹוהרנ"ת ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻהּפׁשט

הּגאֹוןאחר ּבת עם לׁשאריגראד ונּׂשא הּלֹומדים ּכדרְך נתּגּדל ּכְך ַ ַ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
הּגלילֹות. וכל ּדׁשם, ּדין ּבית אב ז"ל צבי ּדוד רּבי ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָהּצּדיק
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מתנּגד היה חֹותנֹו וגם החסידים ּכללּיּות על מתנּגד היה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָואביו
להרב ונסע החסידים, לכת להתקרב רצה ׁשּבתחּלה מאחר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּגדֹול,
ׁשמע אְך ּבעיניו, יׁשר ונראה זצ"ל מּקאריץ ּפינחס ר' הרב ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָהּצּדיק
מּזלאטׁשֹוב. זצ"ל מיכלי ר' הרב הּצּדיק הרב על מאד ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָֹׁשּמדּברים
אְך ּבעיניו יׁשר הּוא וגם מּזלאטׁשֹוב, מיכלי ר' להרב נסע ּכְך ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָואחר
ואנׁשיו הּנ"ל ּפינחס ר' הרב על מדּברים הם ׁשּגם ׁשּׁשמע נפל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָמּזה

א ּדערּדער אין מענטׁשין זיינע מיט ער ּגּפאסקיט אּפ ּדעם ּבייא יז ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּדעם הראׁשֹון[ּבא אצל הּׁשני וכן אצלֹו, מפרְך – נפסק כבר .]הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מדּבר וזה זה, על מדּבר ּׁשּזה מה אמת, ׁשּׁשניהם מאמין אני ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָואמר
לֹו לקּבע רגיל והיה מּכּלם נתרחק זה ּומחמת אמת. ּכּלֹו זה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻעל
מהם. להתרחק ּבכדי החסידים על לדּבר ּבמכּון יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻׁשעּור
למֹוהרנ"ת, זצ"ל רּבנּו ׁשאמר ּכמֹו ּגדֹול צּדיק ׁשהיה ּפי על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָואף

צּדיק א איז ׁשווער צּדיק["דיין הּוא למֹוהרנ"ת]חמיָך קׁשה והיה , ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
וועט עהר מיינסטי, וואס אליו ואמר מתנּגד, ׁשהיה יען ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקצת

צּדיקים אנדערע פין מעהר ׁשמיץ עטלּוכע מיט אּתה[חאּפין מה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּצּדיקים מּׁשאר מּכֹות יֹותר קצת יחטף הּוא ּומֹוהרנ"ת]חֹוׁשב, . ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָֹ

מעלתֹו מבין היה לא זצ"ל, לרּבנּו ׁשּנתקרב קדם ּכי אמר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹזצ"ל
על ׁשכב לא ׁשנה ארּבעים ּכי מחמיו. יֹותר רּבנּו מׁשה ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוצדקתֹו
עצמֹו את סמְך רק הּברית, מּפגם מתירא ׁשהיה מּפני ליׁשן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּטתֹו
ּוכׁשהּגיע ּבידֹו, נר אֹוחז היה הּׁשלחן אצל ּוכׁשּיׁשן הּׁשלחן. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻעל
ידיו נטל לא הּׁשבּוע וכל ולמד. וחזר להקיץ הכרח ידֹו על ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהאׁש
אְך ּכסנין. ּפת אכל רק ידים, נטילת חמרֹות מחמת קבע ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֻלאכילת
יתֹום נׁשאר והּוא ּגדֹולֹות. ּבחמרֹות לאכילה ידיו נֹוטל היה ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֻּבׁשּבת
ּתֹורה. עּמֹו ללמד הסּתּלקּותֹו אחר אביו אליו ּובא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּבקטנּותֹו,
הּדּבּור (ּובענין עֹוד. ּבא לא אנׁשים ּבין להתוּדע הּדבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּוכׁשהתחיל
ׁשּנתקרבּתי קדם מֹוהרנ"ת אחת ּפעם אמר רּבנּו, מּמׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹהּנ"ל
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רּבנּו מׁשה ׁשהיה אפׁשר איְך ּבמחי לצּיר יכלּתי לא זצ"ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹלרּבנּו
זצּוק"ל לרּבנּו ׁשּנתקרבּתי ּכְך אחר אְך אנׁשים, ׁשאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאדם
הבנּתי אז אדם, ׁשהּוא ראיתי כן ּפי על ואף זצּוק"ל, ּגדּלתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻוראיתי
ּכְך ׁשאחר אמר חמיו ּובענין אדם). היה רּבנּו מׁשה ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּגם
לברכה, צּדיקים זכר הּמּגיד מּתלמידי להּצּדיקים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכׁשּנתקרבּתי

ּגד חּלּוק אׁשר ּבדרְךהבין הּמתנהגים הּצּדיקים ּובין חמיו ּבין יׁש ֹול ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכל אבל ּכּנ"ל, צּדיק ׁשהיה ּפי על אף חמיו ּכי טֹוב. ׁשם ֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהּבעל
אחת ּופעם הּנ"ל. הּצּדיקים ּכדרְך ּבהתלהבּות היתה לא ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹעבֹודתֹו
החּלּוק ּכמֹו למתנּגד חסיד ּבין החּלּוק ׁשּזה זצ"ל מֹוהרנ"ת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָאמר

ּכניזׁש ּבין ּתבׁשיל[ׁשּיׁש הּמינים]מין ׁשּכל ּפי על אף לחם, קר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
יֹותר טעם ּבֹו יׁש חם ׁשהּוא מחמת זה רק ּבזה, יׁשנם ּבזה ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיׁש
ּבהחם ּכמֹו טעם ּכְך ּכל ּבֹו אין קר ׁשהּוא וכיון קר, ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּזה
ּכׁשהיה טּולטׁשינער נחמן ר' הרב אחת ּפעם ׁשהפליא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ(ּוכמֹו
ואמר לאכל. הּמרק לֹו ונתנּו ּבׁשּבת אחד אצל ואכל קיר"ה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבמדינת
ּפעמים. ּכּמה זה וכפל חם, הּוא ּכי אכלּו אכלּו הּבית הּבעל ְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָלֹו
ּכחּוׁש, הּמרק ׁשהיה ּפי על אף ּכי טּולטׁשינער נחמן ר' הרב ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָואמר
הּיהדּות, ּבדרכי ּגם ּכן טֹוב, היה חם ׁשהיה מחמת כן ּפי על ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָאף
אמר ז"ל אברהם ר' והרב טֹוב. הּוא חם ׁשהּוא מאחר ׁשהּוא ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאיְך

וכּו'). ׁשּיׁשנים' אדם ּבני 'יׁש ס' ּבהּתֹורה מבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּזה

ב
להתקרבּומֹוהרנ"ת לֹו קׁשה היה מתנּגדים, ּבין ׁשהיה מאחר ז"ל ֲ ַ ַ ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

על מזֹונֹות ׁשאכל ׁשנים ׁשּתי אחר אְך ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָלהחסידים.
ר' עם נתחּבר ואז אביו ׁשלחן על מזֹונֹות לאכל חזר חֹותנֹו, ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻׁשלחן
וראּוי אמת אנׁשי החסידים ּכי וטען ליּפא, ר' עּמֹו והתוּכח ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָליּפא
איׁש ּבא אחת ּופעם עּמהם. ּולהתחּבר אליהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהתקרב
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ׁשם) היה זצ"ל זּוׁשא ר' הרב (אׁשר וקּימּומהאניּפאליע לנעמירֹוב, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ידים נטילת ּברּכת ּוברְך לאכילה ידיו ונטל אֹורחים, הכנסת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָּבֹו
אֹותֹו וּיׁשאלּו ּבעיניהם. מאד וּיׁשר ונראה ּבכּונה, הּמֹוציא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּוברּכת
אני וגם מּכירֹו, אני ּבוּדאי וענה זּוׁשא, הר' את מּכירים אּתם ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהאם

לּכ וסּפררגיל מּמּנּו. קּבלּתי ה' לעבֹודת ההתעֹוררּות וכל אצלֹו, נס ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מּמּטתֹו עצמֹו מּפיל הּלילה ּבחצֹות וכי עבֹודתֹו, מּסדר קצת ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלהם
ׁשֹוין וועסטּו רעׁשט ּדי אֹויף, ׁשֹוין זיְך הייּב זּוׁשא זּוׁשא ְְְְִִֵֵֶֶָָוצֹועק:

קבר אין ׁשלאפין את[ּדער ּכבר, עצמָך את ּתרים זּוׁשא, זּוׁשא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבּקבר ּתיׁשן ּכבר לנסע]הּׁשאר מאד ונתעֹוררּו עבֹודֹות. ׁשאר ועֹוד , ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשׁש היה וזה ּכׁשרים, אנׁשים ׁשהם ראּו ּכי טֹוב, ׁשם הּבעל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלאנׁשי
ראה ּכי לטֹובה נׁשּתּנה ואז ז"ל, לרּבנּו ההתקרבּות קדם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשנים
ההֹולכים הּצּדיקים אל לנסע התחיל ּומאז החסידים. עם ְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשהאמת
ּולהרב מּקרעמעמניץ מרּדכי ר' להרב טֹוב, ׁשם הּבעל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבדרְך
יּס ּורים למֹוהרנ"ת והיה צּדיקים. ּוׁשאר מּבארּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָהּצּדיק
היה אם כן ּפי על ואף ואׁשּתֹו, וחֹותנֹו אביו מניעֹות מחמת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָּגדֹולים
עליהם מסּתּכל היה לא ה' ּבעבֹודת ּגדֹולה טֹובה לֹו ׁשּיׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמרּגיׁש
ּכן על מעט, אם ּכי ׁשלמה טֹובה עדין לֹו היה ׁשּלא ּכיון אְך ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכלל.

ּבזה: ּכְך ּכל חזק היה ֶָָָָָָָֹלא

ג
ּבסעּדתּפעם מּבארּדיטׁשֹוב הרב ּתלמידי החסידים עם יׁשב אחת ַ ַ ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַָָֻ

ונפל ּבייגיל, לקנֹות לׁשלח מי את ּגֹורל והּפילּו מלּכה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמלּוה
עליו נפל הּדרְך ּובאמצע והלְך. זצ"ל, נתן ר' הרב על ְְְֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהּגֹורל
אחר אפּלּו ּבהם רגיל ׁשהיה והירידֹות העלּיֹות מענין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמרירּות
נברא זה על וכי ּתׁשּובה, הרהּורי ּבֹו ונכנסּו לחסידים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָהתקרבּותֹו
התחיל ואז עצמֹו. להתחּזק עליו קׁשה והיה ּבייגיל, לקנֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלילְך
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ּפעמים ּכּמה וירד עלה ּומֹוהרנ"ת טֹוב, ׁשם הּבעל אֹור קצת ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹלׁשקע
ּבנעמירֹוב זקנים אנׁשים ׁשראה מאד וקּנא לזה. עצה ידע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹולא
הּבית ׁשל נׁשים לעזרת הלְך ואז ּבאמת, עליכם ׁשלֹום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאֹומרים
ּפסּוק ּובכל נּו"ן, קּפיטל עד ואמר ּתהּלים לֹומר והתחיל ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָהּמדרׁש
וּייׁשן לארץ. ונפל ׁשּיגע עד הּצער, מרב ּבארץ עצמֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהתּגֹולל

הּׁשמימ מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם והּנה והתחילוּיחלם ה, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ
עֹוד וכן ונפל, וחזר קצת עֹוד ועלה ונפל, קצת ועלה ְְְְְְְְֲֵַַַַָָָָָָָָָלעלֹות
ּגדֹולה, יֹותר היתה הּנפילה יֹותר, ּׁשעלה מה ּכל ּפעם ּובכל ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָהּפעם,
ּובא עֹוד, לעלֹות יכל ולא נפל ואז הּמדרגֹות, לרּום עד עלה ְְְְְֲֵַַַַַָָָָָָֹֹוׁשּוב

זיְך האלט אּון זיְך ּדראּפע לֹו ואמר מעמד[אחד והחזק וזה]טּפס . ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
אל ּכׁשּבא ּכְך ואחר זצּוק"ל. לרּבנּו התקרבּותֹו קדם ׁשנה ערְך ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה
אּון זיְך ּדראּפע לֹו ׁשאמר הּנ"ל האיׁש ׁשּזהּו ּבֹו, הּכיר זצּוק"ל, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָרּבנּו

זיְך מעמד[האלט והחזק :]טּפס ְְֲֲִֵֵַַַַָ

ד
החסידיםאחר והבינּו חמיו, ׁשלחן על לאכל ׁשּוב ּכׁשהכרח ּכְך ַ ַ ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻֻ

להיֹות יּוכל לא חֹותנֹו ׁשאצל להּמפּורסמים נֹוסעים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשהיּו
היא רק חמיו, אל ּביתֹו ּבני עם יּס ע לא ׁשהּוא אֹותֹו ויעצּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹחסיד,
ּתמיד ונתן להם. לצּית ׁשּלא ּברעיֹונֹותיו ה' נתן ואז לבּדּה. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּתּס ע
ּפלג היה אם ּכי אליהם, ׁשמע ׁשּלא יתּברְך להּׁשם והֹודאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשבח
ידי על ּכי זצּוק"ל. רּבנּו ּדעת לקּבל ּכְך אחר ּכלים לֹו היה לא ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּגּוף
אחד לֹו מסר ואז לצלן. רחמנא הּמחין נתקלקלין הּברית ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹּפגם
מחמת ּומֹוהרנ"ת מּקרעמיניץ. מרּדכי ר' הרב ליד ׁשּימסרּוהּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאּגרת
לבית נכנס לא חסיד, ׁשּנעׂשה על ירּגיׁש ׁשּלא מחמיו ירא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהיה
ולא ּבביתֹו אחד ּכל יֹוׁשב ׁשאז הּפסח עד זצ"ל מרּדכי ר' ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהרב
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ׁשל ׁשהּזמן זה על ותמּה מרּדכי לר' נכנס ואז אדם, ׁשּום ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָירּגיׁש
ּכּבירים: מּימים היה ִִִִִֶֶַָָָָהאּגרת

ה
אצינדּכׁשּנכנס אט זצ"ל מֹוהרנ"ת אמר אז לברסלב. זצּוק"ל רּבנּו ְ ֶ ִ ְ ַ ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָ

יּוד ערליכר אין ווערין וועל איְך אז זיין עּתה[קאן הּנה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּכׁשר יהּודי אהיה ׁשאני להיֹות זצּו]יכֹול רּבנּו וגם איְך. אז: אמר ק"ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לברסלב" סמּוְך אּוקריינע ּדער אֹויף נׁשמה א רֹואה[זעה ׁשאני ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
לּברסלב סמּוְך אּוקריינע על וׁשּבח]נׁשמה יּודיל, לרּבי זאת ואמר . ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

יּודיל רּבי רצה לא הּׁשבחים רּבּוי ּומחמת הּנׁשמה. את ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹמאד
רּבנּו הסּתּלקּות אחר אְך נתן. ר' על ּכּון זצּוק"ל ׁשרּבנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלהאמין
ּבניו ׁשלח ּכן ועל מֹוהרנ"ת. על ּכּון זצּוק"ל ׁשרּבנּו הבין אז ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָזצּוק"ל,
ּבני עם לעסק הינּו נערים עם ׁשּלסחר ואמר זצּוק"ל, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹלמֹוהרנ"ת
למֹוהרנ"ת זצּוק"ל רּבנּו מסר זאת ׁשמים, יראת ּבענין ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָֹהּנעּורים
זצּוק"ל מֹוהרנ"ת אמר לברסלב זצּוק"ל רּבנּו ּכׁשּנכנס ואז ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָזצ"ל.
יּוד אגּוטער אּפיטקע אֹומרים היּו ואז לברסלב. נֹוסע אני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעכׁשו
קׁשה היה ּברחֹוק ּכי זצּוק"ל לרּבנּו לּסע יכֹולין ּפיטאקיל ּבעד ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהינּו
הּמח מניעת מחמת וגם ואׁשּתֹו, וחמיו אביו מניעת מחמת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹלּסע
עּתה אבל יתּברְך, הּׁשם ּבעבֹודת ׁשלמה טֹובה מרּגיׁש ׁשאינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהינּו

הּמניעֹות: קצת יתּבּטלּו קרֹוב ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶַַַָָמחמת

ו
(יריד)רּבנּו הּׁשּוק יֹום היה ואז ג' ּביֹום לברסלב ּבא ּובאּוזצּוק"ל , ַ ֵ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָ

ּבמנהגי ממאס ׁשהּוא זצּוק"ל רּבנּו ענין וסּפרּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאנׁשים
עּקר ּוׁשתּיה אכילה ׁשל ההתאּס פּות ׁשעׂשּו הינּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהמפרסמים,
ׁשֹוין קאן איְך זצּוק"ל רּבנּו אמר אחת (ּופעם יתּברְך הּׁשם ְְֲִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָּבעבֹודת
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ּפראזניקעס זיערע ׁשטיין אֹויס החגיגֹות[ניט את לסּבֹול יכֹול איני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
והּוא]ׁשּלהם ּותפּלה, מּתֹורה אּלא מדּבר אינֹו זצּוק"ל רּבנּו אבל ,( ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

על אמר נתנאל'ס, וואלטׁשי ׁשּׁשמֹו ואחד לפניו. להתוּדֹות ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמצּוה
לגנאי סּפר זה וכל ויּדּויניק. ראיתי אני זצּוק"ל רּבנּו מאנׁשי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחד
וואלטׁשי את ּבּזה נפּתלי, רּבי זאת ׁשמע וכאׁשר לצנּות. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדרְך
זאת מבּזה, אּתה זה את ואמר, ּבאביו אֹותֹו וקּלל הּנ"ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹנתנאל'ס
ואז ׁשּבת. על זצּוק"ל לרּבנּו נסע ליּפא ורּבי ּדיקא. ּורצֹוני ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָחפצי

הר ּובא ארּכים, הּסליחֹות ימי מׁשְך מרּבנּוהיּו ּבחזרה ליּפא ' ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
הריבע ּתחת עמד קדׁש ׁשּבת ּובמֹוצאי לביתֹו. חרף[זצּוק"ל ]ּתּנּור ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ּבעיני וּייׁשר חזק. ּובקֹול ּגדֹולה ּבכּונה ועננּו סליחֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָואמר
קצת ּכבר היה הּוא ּכי מאד. אמירתֹו זצּוק"ל נפּתלי ורּבי ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָֹמֹוהרנ"ת
על חּדּוׁש. זהּו ּכן אם ונתחּדׁש, נתחּמם כן ּפי על ואף יׁשן, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָחסיד
לׂשּכר לּׁשּוק נפּתלי והר' נתן הר' והלכּו ּתכף. הם ּגם נסעּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכן
ּכן ּגם מקֹום לאיזה לּסע ׁשרצה ליּבּוׁש ּבר' ּופגעּו לברסלב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעגלה
זצּוק"ל. לרּבנּו עּמהם יּס ע הּוא ׁשּגם להם וּיאמר ּברסלב. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּדרְך
ר' ּבית את וּיראּו ּדּובריׁשיס. ּבעריל רּבי לבית ּובאּו יחּדו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוּיסעּו
זצּוק"ל. מרּבנּו ּומֹופתים מעׂשּיֹות מלא ׁשהּוא ּדּובריׁשיס ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבעריל
ׁשֹוין איז ׁשטּוּב ּדי אז ּגעזען איְך האּב הּלׁשֹון: ּבזה מֹוהרנ"ת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָוסּפר

רעּבין ּדעם מיט מרּבנּו[פּול 'מלא' ּכבר היה ׁשהּבית ואחר]ראיתי . ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּגם ּכי מאבֹותיו יחּוסֹו את אחד ּכל וסּדר זצ"ל, לרּבנּו נכנסּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכְך
יחסן היה ליּבּוׁש הר' וגם מּסקאהל, הרב נכד יחסן היה נפּתלי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָרּבי

יּודין ּגּוטע ּגאלע ואמר זצ"ל רּבנּו טֹובים[וענה יהּודים ואחר]ּכּלם . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
מחמת זצ"ל רּבנּו עם קצת קרֹוב ׁשהּוא זצ"ל מֹוהרנ"ת אמר ְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּכְך
רּבנּו אמר ואז מהארידענקע. נחמן רּבי הרב עם מחמיו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻמחּתנּות

עלינט ניט ׁשֹוין איְך ּבין אצינד ּבֹודד[זצּוק"ל לא ּכבר אני .]עכׁשיו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹ
האּבן מיר נאר לאנג, פּון ׁשֹוין זיְך קאנען מיר זצּוק"ל רּבנּו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָואמר
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ּגעזעהן ניט צייט א ׁשֹוין זמן[זיְך זה רק מּזמן, מּכירים ּכבר אנחנּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
התראינּו מעׂשּיֹות.]ׁשּלא ׁשלׁשה זצּוק"ל רּבנּו סּפר ואז ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

אחתמעׂשה ׁשּפעם מּנעסכיז, מרּדכי הרב מֹורנּו מהרב ראׁשֹון ַ ֲ ֶ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
וה מאנׁשיו אחד אליו ּפרנסהּבא ּבענין לפניו תנּצל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשאּתה הּבית ׁשּכל רֹוצה אני הּנ"ל הרב לֹו ואמר וכּו', ּדירה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּומעֹות
ׁשכנים עּמֹו ׁשּדרּו ּגדֹולה ּבדירה היה הּנ"ל והאיׁש ׁשּלָך. יהא ּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּדר
מת ּכְך ואחר לביתֹו האיׁש ּוכׁשּנכנס ׁשם, היה אכסניא וגם ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָהרּבה
(עס ּכי מהצלחתֹו הּבית ונפל להּיֹורׁשים ּבירּׁשה ונפל הּבית ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻהּבעל

ּגיטס) ניט ּדי ּגעחאּפט אריין זיְך ּומתּוהאהט וכּו' רּוחֹות ׁשם היה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּדירה, על רע ׁשם מּזה ונעׂשה הּנ"ל, הּבית ׁשּקנּו אנׁשים ּכּמה ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּבּה
יצאּו הּׁשכנים וגם לאכסניא. דרכים העֹוברי מּמּנה ּפסקּו ּכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָועל
רע, הּׁשם מחמת קֹונה ׁשּום עליה היה ולא למכרּה, הכרזה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹועׂשּו
מעֹות. מעט מחירּה ׁשעלה עד מּמחירּה ּפחתּו ּפעם ּבכל ּכן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָועל
וקנה והלְך הּנ"ל ז"ל מּנעסכיז רּבֹו ּדברי הּנ"ל האיׁש ּבלב נכנס ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָואז
לעבר והתחילּו הּבית ּכל ׁשל ההצלחה לחזר התחיל ּומאז ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹאֹותּה,
הּנ"ל, לרּבֹו נסע ּכְך ואחר עׁשיר. ונעׂשה הרּבה ּדרכים עֹוברי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבּה
לביתֹו. לּסע מרּבֹו רׁשּות לּטל נכנס לביתֹו לנסע ׁשּוב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכׁשרצה
רגיל ׁשהיה ּכמֹו ׁשלם ּבלב רׁשּות לֹו נֹותן ׁשאינֹו מּתנּועֹותיו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָוהבין
לּטל ׁשּנכנס ּפעם ׁשּבכל ּפעמים ּכּמה היה וכן לּס ע וּיירא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּתמיד.
ואמר ׁשנים. עׂשרה ׁשלׁש ׁשם נתמהמּה ּכן ועל ּכּנ"ל וכּו' ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרׁשּות
ׁשם מצא עֹוד יׂשראל מארץ ׁשחזר ּבעת ׁשם ׁשּכׁשהיה ז"ל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָרּבנּו
ּבית הּבעלי ׁשּמתּו ּכמֹו ימּות ׁשּלא היה (והּפחד הּנ"ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהאיׁש
הרב ונפטר ז"ל רּבנּו ׁשם ׁשהיה ימים החמּׁשה ואחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּקֹודמים,
ז"ל רּבנּו להם רּמז הּמעׂשה ּובזה ּתכף) ונפטר לביתֹו ונסע ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּנ"ל
אפּלּו הּקדֹוׁש מּפיו ׁשּיֹוצא ודּבּור ּדּבּור לכל לבבם את מאד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיּתנּו
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ּפי ׁשעל ּבנפׁשם ידּמּו ּולבל ּתנּועֹותיו) על (ואפּלּו ּדעלמא ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבמּלי
חלילה. ּדבריו את מדּבר הּוא ְְִֵֶַָָָָָּפׁשּוט

ּתלמידמעׂשה לֹו ׁשהיה ז"ל מּלאדי זלמן ׁשניאֹור רּבי מהרב ׁשני ַ ֲ ֶ ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּוב מהרב אחת ּתֹורה על ּתֹורה ׁשנים ׁשמֹונה זהׁשאמר ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁשה. ּבתֹורתֹו לחּדׁש מאד ׁשּירּבה ז"ל מֹוהרנ"ת על מּיד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹרּמז

ׁשםמעׂשה להּבעל ז"ל מּזלאטׁשֹוב מיכל רּבי מהתקרבּות ׁשליׁשי ַ ֲ ֶ ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָ
עליו נפל טֹוב ׁשם להּבעל מיכל ר' ׁשּנכנס ּובעת ז"ל, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָטֹוב
טֹוב, ׁשם מהּבעל מהּיראה נפל ּכְך ואחר טֹוב, ׁשם מהּבעל ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָיראה
נפל ּכְך ּומּפני הארץ. עם הּוא אּולי ז"ל מיכל הר' ׁשל ּבדעּתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָועלה
ּבתחּלה הארץ 'עם ּבּגמרא ׁשּמּובא ּכמֹו ּבעיניו ז"ל טֹוב ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּבעל
ּכיון חרס, ּככלי ּכְך ואחר וכּו' זהב ּככלי עליו ּדֹומה חכם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתלמיד
לֹו: ואמר ז"ל טֹוב ׁשם הּבעל אֹותֹו אחז ואז ּתּקנה'. לֹו אין ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָׁשּנׁשּבר

הארץ עם א ּביסט הארץ[מיכלי עם אּתה העת]מיכלי ּובאֹותֹו . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּכן ּגם ּבדעּתֹו ונפל ּכּנ"ל. ּכן ּגם היה ז"ל, לרּבנּו מֹוהרנ"ת ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָּכׁשּבא
ואמר ּבידֹו אֹותֹו ואחז הּמעׂשה, זאת ז"ל רּבנּו לֹו וסּפר הּנ"ל, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹענין

הארץ עם א ּביסט מיכל הארץ[לֹו עם אּתה לֹו]מיכלי ּכּון ּובזה , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לא ּכי ּבעיניו ּבראֹותֹו מאד ונׁשּתֹומם ונתּבהל אז, ׁשחׁשב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמחׁשבּתֹו
ּומאז לבבֹו. על העֹולים ורעיֹונֹותיו מחׁשבֹותיו ּכל מאּתֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָנעלם
אֹור" "ּכֹוכבי ּבספר ּכּמּובא וכּו' מאד ּגדֹול ּבהתקרבּות אליו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹנמׁשכּו

ג': סימן מֹוהר"ן אנׁשי ְֲִֵֵֶַַָחלק

ז
הּואואחר העּקר ז"ל רּבנּו אצל אׁשר ׁשמעּו ׁשּתכף מחמת ּכְך ְ ַ ַ ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

להיֹות אפׁשר ׁשאי הבינּו וכּו', הּׁשנה ראׁש על אצלֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלהיֹות
נסעּו ּכן על הּׁשנה. ראׁש עד ּולהתמהמּה רצּופים, ימים ׁשמֹונה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹׁשם
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ּגם היה ׁשאז וכמדּמה הּׁשנה. ראׁש על ּבחזרה ּובאּו לביתם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻּתכף
ּביחד עּמֹו ׁשּיאכל זצּוק"ל למֹוהרנ"ת ז"ל רּבנּו ׁשרּמז מעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹּכן

ח ימי ּכל זה על נתחרט ּכְך ואחר עּמֹו. לאכל ר'ונתּבּיׁש (והרב ּייו. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
'ּתקרֹובּתא וּיּס ב, ס"ב הּתֹורה ּפי על זה את הסּביר ז"ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאברהם

אכילה) ידי על ּבמלּכא' :מלּכא ְְְְֲִֵַַַָָָ

ח
אנׁשיםּוכׁשּבא ׁשּיׁש ראה הּׁשנה, ראׁש על ז"ל מֹוהרנ"ת ְ ֶ ָ ֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹ

היה לא הּוא ּכי מאד, ּבהם והתקּנא ּכראּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּמתּפּללים
הּתֹורה ז"ל מרּבנּו ׁשמע ּכְך ואחר ּכראּוי. ּבכּונה להתּפּלל אז ְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָיכֹול
הּנ"ל ּבהּתֹורה הּׂשגה ׁשּום לֹו היה ׁשּלא ואמר ה'. סימן ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹּבחצֹוצרֹות
חּיים" ּתֹוכחת ׁשֹומעת "אזן הּפסּוק ׁשל הּפׁשט לֹו נראה היה ְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאּלא
ׁשל הּקׁשיא עּקר לֹו ׁשּיתרץ ּכדי מאד לֹו נצרְך היה זאת ּכי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻוכּו',
זה. על זה חֹולקים ּׁשהחסידים מה ז"ל, צבי ּדוד ר' הרב ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָחֹותנֹו
הּקטן זלמן רּבי את עּמֹו ז"ל מֹוהרנ"ת לקח הּנ"ל הּׁשנה ְְֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּובראׁש
לֹו ואמר ׂשרף, יין הּׁשתּית עם מסּכים היה לא ּכן ּגם ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשהּוא
מעׂשה היה רב זמן זה ּומּקדם אצלנּו. ׁשּיְך אּתה ז"ל ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹמֹוהרנ"ת
על ּבכעס ׁשהיה על זלמן ר' הרב על ז"ל מֹוהרנ"ת ְְֲֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָׁשּכעס
הבין ּכְך ואחר ׂשרף. יין על ׁשּלהם הּתפּלין ׁשּמׁשּכנּו על ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהחסידים

הּנ"ל: הּקטן זלמן ר' הרב ׁשל ּדבריו ׁשּצדקּו ז"ל ְְְֲֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמֹוהרנ"ת

ט
ּכלאחר לפניו וסּפר זצּוק"ל, לרּבנּו נכנס ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת ּכְך ַ ַ ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מירעט אז ּגּוט איז ווייטער אּון ז"ל רּבנּו לֹו אמר ואז ְְִִִֵֶֶַַַַַָָלּבֹו.
וכּו' אֹויס וכּו'[זיְך ׂשיחתם ּכל ׁשּמפרׂשים טֹוב זה ואז]ּומעּתה . ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ

היה ואז יהֹוׁשע, את קרא ו', הּתֹורה ז"ל רּבנּו אמר ּתׁשּובה ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּבׁשּבת
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נתן ּתׁשּובה ימי ּובעׂשרת מֹוהר"ן. ּבחּיי ּכמבאר ּגדֹולה הרּגׁשה ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלֹו
ּבכל מׁשניֹות ּפרקים ח"י נׁשמתֹו, ׁשרׁש לפי הנהגֹות ז"ל רּבנּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלֹו
ּפעם נעֹור ויהיה החי, מן ּדבר יאכל לא ּבׁשבּוע לעת ּומעת ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹיֹום,
לביתֹו, נסע ּכְך ואחר רצּופים. אחד ולילה ימים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחת
אצל ׁשלֹומנּו מאנׁשי אנׁשים ּכּמה נתקּבצּו ּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּובׂשמחת
זצּוק"ל רּבנּו ּבגדּלת ונזּכרּו טֹוב יֹום ּבׂשמחת לׂשמח ז"ל ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַֹֻמֹוהרנ"ת

ווענט ּדי אֹויף ּגידרּפעט זיְך זיי האּבין ׁשּלֹו. והם[ּובהּזמירֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
הּקירֹות על והּגעּגּועים,]טּפסּו הּדבקּות חרטהמּגדל להם והיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּכן ועל זצּוק"ל. לרּבנּו החג ימי ּכל נסעּו ּׁשּלא מה על ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּגדֹולה
ּובאֹותֹו הבּדלה. אחר טֹוב יֹום ּבמֹוצאי ּתכף לּסע ּבדעּתם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהסּכימּו
רגיל היה זצּוק"ל, מֹוהרנ"ת ּבבית ׁשלֹומנּו אנׁשי ׁשהיּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהעת
הח"י להׁשלים ּבכדי לחדרֹו ּפעם ּבכל לכנס זצּוק"ל ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָֹמֹוהרנ"ת
ּפעם ׁשּבכל זה על נתּפּלא זאת את אביו וכראֹות מׁשניֹות. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפרקים
זה על וׁשאל ּכבֹוד. ּדרְך זה ואין לחדרֹו, האנׁשים מן ּבֹורח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ּפרקים הח"י הּזאת ּבעת לֹומד ׁשהּוא לֹו ואמר ּבּבית, המׁשרת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאת
ּביניהם ׁשּנסּכם לֹו סּפר ועֹוד זצּוק"ל, רּבנּו עליו ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמׁשניֹות
מאד אּפֹו חרה ואז זצּוק"ל. רּבנּו אל טֹוב יֹום ּבמֹוצאי ּתכף ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּסע
ח"י ּתּקּון זצּוק"ל רּבנּו נתן ּכזה ּגדֹול למדן ׁשהּוא לבנֹו ּכי זה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
ּבכן זצּוק"ל למֹוהרנ"ת ואמר הּנסיעה. מּפני ועֹוד מׁשניֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּפרקים
עם זצּוק"ל מֹוהרנ"ת נסע כן ּפי על ואף ּביתי. אל עֹוד ּתבֹוא ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלא
יֹוׁשב זצּוק"ל רּבנּו את עֹוד ּומצאּו טֹוב. יֹום ּבמֹוצאי ׁשלֹומנּו ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָאנׁשי
עם ּתֹורה ּבׂשמחת ליׁשב רגיל ׁשהיה ּבּתים, הּבעלי עם הּׁשלחן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻעל
ׁשמּואל הר' ּכן ּגם עֹוד אז ׁשהיּו ּפי על אף לבד ּבּתים ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּבעלי
זּמרּו ואז הּדרְך. רחּוק מּפני לביתם נסעּו ׁשּלא יּודיל ור' ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאייזיק
רּבנּו אמר ואז ּברסלב". יֹוׁשבת ורּני "צהלי ּבּׁשּוק ׁשלֹומנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאנׁשי
ּתֹורה היא ּכי ּפלא והּוא ּבי'. מעלּתם אׁשר 'על מ"ח, הּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָזצּוק"ל
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ּבעּקר רֹוצה היה ּכי הּתֹורה, עם המּתין זצּוק"ל רּבנּו אְך סּכֹות, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשל
זצּוק"ל: מֹוהרנ"ת ְְֲִֶַַַַׁשּיׁשמע

י
רקאחר אביו, לבית הלְך ולא לביתֹו זצּוק"ל מֹוהרנ"ת נסע ּכְך ַ ַ ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָֹ

ּכְך ואחר מּדאנציג. ז"ל יצחק ר' הרב אביו אבי זקנֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָלבית
חתנ על לֹו וסּפרּו חֹותנֹו, צבי ּדוד ר' הרב ׁשם מֹוהרנ"תעבר ֹו ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָ

ּפּטּורין, ּגט מּמּנּו לקּבל ספקֹות להם והיּו חסיד. נעׂשה ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזצּוק"ל
נפּתלי ר' הרב אביו וגם ּגט, מּמּנּו לקּבל מרּצה היתה זּוגתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּכי
צבי ּדוד רּבי וׁשאל ּפּטּורין. ּגט ּדיקא לקּבל אֹותּה יעץ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהערץ

חאטׁש ער לפחֹות[לערינט הּוא לֹומד]לֹומד ׁשהּוא וּתאמר וּתען , ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּלא אֹומר אני ׁשּכן ּכיון אליה ואמר מּבּתחּלה, יֹותר הרּבה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּדוקא
וּיאמר וּיען ּפרנסה" אּקח "ּומאין אליו וּתאמר ּגט. מּמּנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹלקּבל
זאלסטּו נאז ּדער מיט ּפרנסה? ווילסטּו אמאן אזֹוי ּביי ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָאליה

ּברֹויט, ּגיּבען אים אין עם[אקערין ּפרנסה? רֹוצה אּת ּכזה מּבעל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ּפרנסה לֹו וּתּתני ּתחרׁשי ּבּׁשּוק,]האף ותמּכר מלח מּדת ּתּקח ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבׁשביל לפרקים ׁשּיּסע נתּפּׁשרּו ּכְך אחר ּפרנסה. לֹו תּתן ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָואּתה
על הינּו חנּכה, עד זצּוק"ל לרּבנּו יּסע לא עּתה וׁשּלעת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻמסחר

הּׁשלֹום. מּפני עּמהם לתּוְך מכרח היה והּוא הּקבּועים. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻזמּנים

יא
ּכראּוי.אחר להתּפּלל יכֹול היה ולא להתּפּלל, אחת ּפעם עמד ּכְך ַ ַ ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹ

הּנ"ל, הּצּוּוי מּפני ירא היה אְך זצּוק"ל, לרּבנּו לּס ע ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָורצה
איׁש יֹוׁשב ּבברסלב ּבסמּוְך הלא ּבדעּתֹו וחׁשב מאד. לֹו מר ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹוהיה
ּבנפׁשֹו וּיתיעץ אליו, לנסע יכֹול אינּני ואני לי להאיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיכֹול
זצּוק"ל, לרּבנּו יּסע ּכְך ּבתֹוְך הּצהרים, סעּדת אביו יאכל ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻׁשּכאׁשר
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ּבזה אביו ירּגיׁש ולא לביתֹו ּבחזרה לבא יּוכל ערבית סעּדת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻוקדם
ּובכן ּכּביר, ׁשֹוטף ּגׁשם ירד הּדרְך ּובאמצע ונסע. עׂשה, וכן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכלל.
ּתפּלת אחר זצּוק"ל רּבנּו אל ונכנס ּבּלילה זצּוק"ל רּבנּו אל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָּבא
רּבנּו לֹו וּיאמר הּמניעֹות, ּכל את זצּוק"ל לרּבנּו וּיסּפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹערבית,
איז ווי אמת, צּום זיְך מען ציהט ׁשלעכט ּגאר איז סי אז ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָזצּוק"ל

אמת ּדער להאמת,[פארט עצמֹו את מֹוׁשכים רע לגמרי ּכׁשּזה ְְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
האמת זאת ּבכל ּכ]איפה זצּוק"ל רּבנּו לֹו אמר ואז קי"ב, הּתֹורה ל ְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

וּיאמר הּנ"ל יצחק ר' הרב זקנֹו אל לביתֹו וּיסע וכּו'. ּתעׂשה' ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ'צהר
ׁשל מחֹוׁש לֹו היה אביו ּכי אביָך, חּיי על עצמָך הּנחּת מה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאליו
מעים החלי ּבֹו נתעֹורר הּכעס מחמת ואז לצלן רחמנא מעים ְְְֲֲֳֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָחלי

לצלן: רחמנא ְֲִַַַַָָהּנ"ל

יב
ּובימיאחר מֹוהר"ן ּבחּיי ּכמבאר חנּכה מּנסיעת מעׂשה היה ּכְך ַ ַ ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּבּתֹו את זצּוק"ל רּבנּו ׁשהּׂשיא מעׂשה היה ּכְך אחר ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמֹוהרנ"ת.
אׁשת וׁשלחה ּדאבראוונער, ליּב ר' הרב ּבן עם למעדוודּובקא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׂשרה

לעקיְך לקנֹות לנעמרֹוב זצּוק"ל לּקחֹו]עּוגה[רּבנּו ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
על לּסע ורצה מּזה זצּוק"ל למֹוהרנ"ת ונֹודע ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָלמעדוודּובקא.
לביתֹו לבֹוא עֹוד אֹותֹו יּניחּו אם יֹודע מי ׁשעּתה והבין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהחתּנה.
עד ׁשם להיֹות מכרח ׁשּיהיה הבין ּכי זצּוק"ל. לרּבנּו ּכעת יּסע ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאם

ולקח מאד. רחֹוק ׁשהּדרְך מחמת הּפסח חג ּכל]אּתֹו[אחר על ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
טיכעל (ׁשטערין ראׁש[ּפנים לֹו)]מטּפחת ׁשּיהיה ּכדי זּוגתֹו ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

הרב חברֹו עם התיעץ ּכְך אחר וחׁשּוב. יקר חפץ איזה ּפנים ּכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעל
טיכעל הּׁשטערין ּתּקח ׁשאם לֹו, וּיאמר זה אֹודֹות ליּפא מטּפחת[ר' ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

לבית]ראׁש לילְך ּבּמה לּה יהיה ׁשּלא ּתתּבּיׁש ּכי ּגט, יהיה ּבוּדאי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
היה ולא לדבריו. וּיׁשמע ּבּטחֹון. לָך ׁשּיהיה טֹוב יֹותר אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּכנסת.
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ליניץ, קדׁש לקהּלת לּסע עצמֹו וייּׁשב למעדוודּובקא, הּדרְך ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹיֹודע
ותכף לליניץ. ונסע עׂשה וכן למעדוודּובקא. הּדרְך יתוּדע ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוׁשם
ר' הרב אצל ׁשם יהיה ׁשמּס תמא אביו הבין נתן, ר' הרב ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכׁשּנסע
ּגדליה, ר' להרב אּגרת עם ׁשליח אביו ׁשלח ולכן מּליניץ. ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּגדליה
אב. ּכּבּוד ּבגזרת ּבחזרה אֹותֹו יׁשלח ּתכף נתן ר' ּבנֹו יבא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכאׁשר
עֹוד לליניץ הּׁשליח ּבא ּכן על ּבּדרְך, נתן ר' הרב ׁשּנתעה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּומחמת
ּגדליה ר' הרב לבית ונכנס לליניץ ּבא וכאׁשר נתן, הר' ׁשּבא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָטרם
סּפרּו ועֹוד ּכעת, יׁשן ׁשהּוא לֹו והׁשיבּו אליו, לּכנס יּוכל אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוׁשאל
ונסע למעדוודּובקא נתן ר' הרב נסע ותכף אביו. ׁשל מהּׁשליח ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלֹו
ּפגע ּובּדרְך עֹוד. יׁשן היה ּגדליה ׁשהר' ּבעֹוד ּתכף זצּוק"ל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלרּבנּו
ּובתחּלה הּמגּלה. את יּודיל רּבי אז וקרא אחד, ּבכפר יּודיל הר' ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאת
היה ׁשהּוא מֹוהרנ"ת, ׁשל ּבסּדּור זצּוק"ל האר"י ּבכּונֹות מעּין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהיה
לרּבנּו ּובאּו זצּוק"ל. רּבנּו צּואת ּפי על האר"י ּכּונֹות עם ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָמתּפּלל
לסעּדה. ויׁשב זצּוק"ל רּבנּו הלְך ותכף ּפּורים. סעּדת קדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻֻזצּוק"ל

טֹוב איֹום אֹויְך איז ּפּורים ׁשּוׁשן זצּוק"ל רּבנּו לֹו אמר ׁשּוׁשן[ואז ְְְִִֵַַַַַַָָ
טֹוב יֹום גם זה הּוא]ּפּורים ּפּורים ׁשּוׁשן ּכי אמר אברהם (ורּבי ְְִִִִֶַַַַַָָָ

נּגּון אז ׁשּזּמר זצּוק"ל רּבנּו אז ואמר החתּנה, על והיה יהֹוׁשע) ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻֻענין
הּקדֹוׁשים): האבֹות לכל קרא הּנּגּון ְְְִִֶַַָָָָָּובזה

יג
ּומנהגֹוואז זצּוק"ל. רּבנּו אצל ּבמעדוודּובקא ּפסח מֹוהרנ"ת היה ְ ָ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אצל ּביתֹו ּבני עם להסב היה ּפסח ּבלילי ז"ל רּבנּו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ועל וכּו', את" "וׂשּמח ּבּׁשנה אחת ּפעם ּפנים ּכל על לקּים ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֻהּׁשלחן
עם מתּפּלל היה ּומֹוהרנ"ת הּסדר. אל אֹורח ׁשּום אצלֹו יׁשב לא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכן

יׁשב החיצֹון ּובחדר הּפנימי. ּבחדר הּמנין עלּכל זצּוק"ל רּבנּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ׁשל ההּלל ּברּכת את זצּוק"ל רּבנּו ׁשמע ואז הּׁשלחן. אצל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻהּסדר
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הּתפּלה אחר ואז ּכזה! ּבן לּה ׁשּיׁש האם אׁשרי ואמר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָמֹוהרנ"ת,
זצּוק"ל. רּבנּו ׁשל חדר ּדרְך לצאת הכרח לצאת, נתן הר' ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכׁשרצה
רּבנּו את מֹוהרנ"ת אז וראה הּסדר. על יׁשב ּכבר זצּוק"ל ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָורּבנּו
ּפנים ּכל ׁשעל לֹו אׁשרי ואמר מאד ונהנה הּס דר, על יֹוׁשב ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹזצּוק"ל
ימי ּכל אחת ּפעם הּסדר על יֹוׁשב זצּוק"ל רּבנּו את לראֹות ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָזכה

ַָחּייו:

יד
אצלאחר היה אז לביתֹו, זצּוק"ל רּבנּו עם ּבחזרה ּכׁשּנסע הּפסח ַ ַ ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

רם, ּבקֹול ׁשלֹומנּו אנׁשי והתּפּללּו ז"ל. ּגדליה רּבי ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָהרב
הלא זצּוק"ל רּבנּו את ּגדליה ר' הרב וּיׁשאל מֹוהרנ"ת. ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּובפרט
זצּוק"ל רּבנּו לֹו והׁשיב ּדּקה, ּדממה ּבקֹול נכנסין לּמלְך ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּנכנסין
ּגיׁשּפרּונגען אריין זענען וואס חסידים אמאלדיגע פּון האלט ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָאיְך

אריין הּמלְך היכל אין ארּביל פאר־ ׁשמאלצינעם ּדעם אני[מיט ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
עם הּמלְך היכל אל ּפנימה ׁשּקפצּו ּפעם, ׁשל מהחסידים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאֹוחז

הּמׁשּמן .]הּׁשרוּול ְְַַַָֻ

טו
הר'ּובּקיץ היה ואז זצּוק"ל, רּבנּו אל נתן הר' ׁשּנסע מעׂשה היה ַ ַ ִ ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ר' להרב זצּוק"ל רּבנּו נסע ואז ּבטּולטׁשין, זצּוק"ל ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָּברּוְך
רּבנּו רצה ולא אּתֹו ׁשּיּקחהּו זצּוק"ל מרּבנּו מֹוהרנ"ת ּובּקׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּברּוְך.
זצּוק"ל רּבנּו לֹו ואמר הּפעם, עֹוד ּבֹו והפציר ְְְְְִִֵַַַַַַַָזצּוק"ל.
מיר וועסט ּדיא אזֹוי ווי אהן ניט ּדיר ס'ׁשטייט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָ"פארׁשטייסט,

אֹותי[אנקּוקען" ׁשּתראה איְך ּבזה לעמֹוד ּתּוכל לא מבין, .]אּתה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
רּבנּו ונסע עּמֹו. להתעּקׁש צריְך ׁשאינֹו זצּוק"ל מֹוהרנ"ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוהבין
זצּוק"ל רּבנּו ּובא חּייו. ימי ּכל מּזה מֹוהרנ"ת ונהנה לבּדֹו. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָזצּוק"ל
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מתאּנח. היה אצלֹו זצּוק"ל רּבנּו יׁשב וכאׁשר ּברּוְך, ר' הרב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאל
ּב הר' לֹו זצּוק"לוּיאמר רּבנּו לֹו והׁשיב מתאּנחים? אּתם מה על רּוְך ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אּתם הלא ּברּוְך ר' הרב לֹו ואמר למדרגתֹו. לבא מתּגעּגע ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשאני
ּכּמה לֹו וּיחׁשב למדרגתֹו. הּגעּתי ּכבר לֹו והׁשיב ּפלֹוני, ּכצּדיק ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּכבר
והׁשיב ז"ל טֹוב ׁשם הּבעל למדרגת ׁשּבא עד צּדיקים ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָמדרגֹות
י"ג ׁשהיה ּבעת לזה וׁשהּגיע הּגיע, למדרגתֹו ׁשּגם זצּוק"ל רּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלֹו
העלּיה, מן נפל ׁשּכמעט עד ּברּוְך ר' הרב אֹותֹו ּדחף (ואז ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָׁשנים.
לּפל) הּניחּתּו ולא העליֹון מעֹולם ז"ל פיגא מרת אּמֹו ׁשּבאה .עד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
הרב ׁשּׁשאל מעׂשה היה לזה וקדם ּביניהם. הּמחלקת התחיל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּומאז
הּפלימעניק עֹוׂשה מה זצּוק"ל, רּבנּו אל ׁשּנסע לאחד ּברּוְך ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָר'

מתּפּללים]האחין[ והיּו הּׁשנה, ּבראׁש ׁשם הייתי לֹו והׁשיב ׁשּלי, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשמעּתי לא ׁשּמעֹולם ּתֹורה ואמר ּכזֹו, ּתפּלה ראיתי לא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּמעֹולם

ּגאט ער, איז וואסזׁשע זצּוק"ל ּברּוְך ר' הרב ואמר ּכזֹו. מה[ּתֹורה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אלקים? רגיל]הּוא, היה ּבלעמּבערג, זצּוק"ל רּבנּו ּכׁשהיה ּכְך ואחר . ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּוׁשלֹומֹו. ּבריאּותֹו על זצּוק"ל רּבנּו מאחֹות לׁשאל ּברּוְך ר' ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹהרב
ׁשּפעם לּה וסּפר עליו, חֹולק הּוא מה מּפני אֹותֹו ׁשאלה אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפעם
יחלק ׁשּלא עצמֹו על וקּבל ּבּזהר, מקֹום ּבאיזה ּפרּוׁש ידע לא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹאחת
ּומאּלּו הּזהר. ׁשל הּפרּוׁש לֹו נֹודע ּומּיד זצּוק"ל, רּבנּו על ְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹעֹוד
ועל עליו. חֹולק אינֹו ׁשּמעּתה זצּוק"ל רּבנּו אחֹות חׁשבה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּדּבּורים
זצּוק"ל רּבנּו מאת הפצירה מּלעמּבערג, זצּוק"ל רּבנּו ּכׁשּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכן
רּבנּו אז ואמר אמּתי. ׁשלֹום נעׂשה יהיה ּבוּדאי ואז אליו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיּסע
ּברּוְך ר' ׁשהרב לֹו ויאמר הּׁשמים מן מלאְך יבא ׁשאפּלּו ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹזצּוק"ל
ּדרּכֹו ׁשאין מחמת אְך לֹו, יאמין לא ּכן ּגם עּמֹו, ּבׁשלֹום הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹּדֹודֹו
ּובאֹותֹו וכּו'. ונסע לּס ע, מכרח אני ּכן על ּדבר ׁשּום על ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻלהתעּקׁש
ר' להרב זצּוק"ל רּבנּו אז ׁשּנסע מֹוהרנ"ת, ׁשל הראׁשֹון ּבּקיץ ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָׁשּבת
מן ּכתבים היּו ואצלֹו יּודיל, הר' אצל מֹוהרנ"ת אז היה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּברּוְך,
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אּלּו מֹוהרנ"ת אז ולקח מֹוהרנ"ת. ׁשּנתקרב קדם ׁשּנאמרּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּתֹורֹות
וכמ קדׁש הּׁשּבת יֹום ּכל ּבהם והסּתּכל אצלֹו ּכלהּכתבים עט ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

זצּוק"ל רּבנּו ׁשל הּצּוּוי לקּים יּוכל ׁשּכעת ּבלּבֹו אז ונכנס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּלילה.
ּבּכתבים. מעּין היה הּלילה ׁשּבכל ולילה. ימים ׁשני נעֹור ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
ּכְך ואחר ליׁשן, ּפנאי לֹו יהיה ולא לביתֹו זצּוק"ל רּבנּו יבא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹּומחר

היה: וכן ליׁשן. יּוכל לא ּכן וגם לביתֹו לּס ע ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹיצטרְך

טז
מחדׁשּובימי אביו התחיל וכּו', לבבֹו אמץ ּכׁשראּו הּנ"ל הּקיץ ִ ֵ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

היתה ואז ּביתֹו, ּבני עליו ּגרה זה ּכל ועם קצת. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָלהתּפּיס
עּמֹו לדּבר הּמדרׁש לבית ּגיסֹו את אליו לׁשלח אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹרגילה
ּכי עּמֹו, לדּבר ּפנאי לּה היה לא ּבביתֹו ּכי ּפרנסה, עסק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשביל
ּגיסֹו הלְך ּבכן ללּמּודֹו. הּמדרׁש לבית רץ אכילתֹו ּכׁשאכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּתכף
נתן: רּבי לֹו וּיען ּפרנסה? אֹודֹות ּיהיה מה אּתֹו ודּבר הּמדרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלבית
טאקי ּביסט ּדי הּלׁשֹון: ּובזה למּות'. מכרחין הלא זה ּכל ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹֻ'עם
פארט אּבער וועט מען טהאן, פארט איְך זאהל וואס נאר ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָּגירעכט

טיהר ּדער צּו פיס ּדי מיט ליגען מה[מּוזען רק צֹודק, אּתה אמנם ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
הּדלת מּול רגלים עם לׁשּכב זאת ּבכל ׁשּנצטרְך ּכְך]אעׂשה ואחר . ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּגיסֹו והלְך הּנ"ל. ּגיסֹו ׁשל הּבן־יחיד ׁשחלה מעׂשה היה זמן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלאחר
ּבנֹו, ּבׁשביל עצמֹו את נֹותן ׁשהּוא ואמר ּובכה, הּקדׁש הארֹון ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאל
נחלה ּבעצמֹו והּוא להתרּפא ּבנֹו התחיל ּומּיד ּתכף ּכי ּכן. ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָונתקּים
את והזּכיר ּבנֹו על להׁשּגיח ׁשּיראה נתן ר' להרב אּגרת וכתב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּומת.
מיר טיט איי ואמר: למּות. מכרחים הלא ׁשאמר, מֹוהרנ"ת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻּדברי
אז ּגיטראפין צּו ּגּוט האט אּון ּגירעכט איהר זענט איי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָּבאנק,

טהיר ּדער צּו פיס ּדי מיט ליגען אמאל לי,[מיוועט מציק זה אֹוי ְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָ
רגלים עם לׁשּכב ּפעם ׁשּיצטרכּו נחׁשּתם וטֹוב צֹודקים הייתם ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָאֹוי
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הּדלת מקּנא]אל ּדיְך איְך ּבין אֹוי ואמר: ּבָך[, מקּנא אני ואחר]אֹוי . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
לקנֹות רק לבארּדיטׁשֹוב יּסע ּכי נתן ר' הרב עם התּפּׁשרּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָּכְך
וכּו' ּכן ועׂשה ּכלל. עליו יהיּו לא הּטרדֹות ׁשאר אבל ְְְְְְְֲִֵַָָָָָָָָָֹסחֹורה

מֹוהר"ן: אנׁשי ּבחלק אֹור, ּכֹוכבי ּבספר ּבאריכּות ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכּמּובא

זצּוק"לּופעם רּבנּו אצל מֹוהרנ"ת ראה ההתקרבּות ּבתחּלת אחת ַ ַ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ּכְך ואחר מּמּנּו. אֹותֹו וׁשאל ז"ל, האר"י ׁשבחי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָספר
ארֹויס עּפיס ּדיר האסטּו וואס זצּוק"ל, רּבנּו אֹותֹו ׁשאל ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשהחזירֹו

ּדארט פּון מּׁשם?[ּגענעמען מׁשהּו לעצמָך הֹוצאת ואמר]מה ענה . ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשפל ּבעיניו והיה ענו היה זצּוק"ל ויטאל חּיים ׁשר' ׁשם ּׁשּכתּוב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמה
לׁשּבחֹו התחיל והּוא אליו ונתקרב ז"ל האר"י אל ּוכׁשּנכנס ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמאד,
אני הלא אליו ואמר ּזאת?! מה ּגדֹול ּפלא אצלֹו והיה מאד ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹּולפארֹו
אֹותי ּומׁשּבח מרֹומם ּכבֹודֹו ּומעלת וכּו' ׁשפלּותי את ּבעצמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַיֹודע
ּבמעּוט ּדמׁשיחא ּבעּקבּותא לֹו, ואמר זצּוק"ל האר"י ענה ּכְך. ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָּכל
רּבי ּדוקא לֹו ּׁשּתפס ּומה עקיבא. רּבי למדרגת יּגיעּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻּפעּלֹות
לֹו היה וויטאל חּיים ׁשרּבי ז"ל האר"י ּבכתבי מבאר ּכי ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹעקיבא
איְך האּב ּדאס "אט לֹו ואמר ז"ל רּבנּו ענה עקיבא. רּבי ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָנׁשמת

ּגעמיינט" התּכּונּתי[טאקי ּבאמת לזה ּבעצמֹו]הּנה הענין זה ּכי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
וסבלן וׁשפל ענו ּבעיניו ׁשהיה זצּוק"ל מֹוהרנ"ת אצל ּכן ּגם ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהיה

ּבלאטע ׁשטיקל א ּבֹוץ[מּמׁש ּבעצמֹו]חּתיכת זצּוק"ל רּבנּו ּכאׁשר . ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
והיה וכּו' ּופארֹו ׁשּבחֹו והּוא זצּוק"ל לרּבנּו ּוכׁשּנתקרב עליו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעיד

ּכּנ"ל. לֹו מתרץ ּומּזה ופלא, חּדּוׁש ְְִִֶֶֶֶַַָָֹאצלֹו

לרּבנּוּפעם התקרבּותֹו ׁשּבתחּלת זצּוק"ל מֹוהרנ"ת אמר אחת ַ ַ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָ
ׁשל מנֹורֹות זצּוק"ל רּבנּו אצל רֹואה היה לא אם ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹזצּוק"ל

לייכטער) (זילּבערנע מֹוהר"ןּכסף ּבחּיי (ּכּמּובן מתקרב היה לא , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
אפּלּו ּכי וכּו', מלּבׁשים ּכׁשרים ּׁשהאנׁשים מה ׁשּזה ר"א), ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ(סימן
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ּבסּפּורי עצמֹו את הלּביׁש הּתֹורה לנּו לּתן ּכׁשרצה יתּברְך ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשם
ׁשם). עּין וכּו' ּבראׁשית ספר ּכל ּכי ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָמעׂשּיֹות.

זצּוק"לּומֹוהרנ"ת לרּבנּו ּכׁשּנתקרבּתי מסּפר היה איְךזצ"ל האּב ֲ ַ ַ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּגילייקט אוועק ּגאנצען אין מח מֹוחי[מיין את הּנחּתי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

זצּוק"ל]לגמרי מרּבנּו ּדּבּור ּוכׁשּׁשמעּתי ׂשכל. ׁשּום לי אין ּכאּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ׂשכל ׁשטיקעל א נאְך ּדּבּור א נאְך ׂשכל, ׁשטיקעל א איְך יׁש[האּב ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׂשכל חתיכת עֹוד דּבּור עֹוד ׂשכל חתיכת מּגדֹולי]לי עליו אמרּו וכן . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
רּבנּו ּתלמידי לׁשאר מֹוהרנ"ת ּבין החּלּוק ׁשּזה ׁשלֹומנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָאנׁשי
ּכן ּגם הם אבל העּקר. הּוא זצּוק"ל ׁשרּבנּו ידעּו ׁשהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָזצּוק"ל,

עּפיס אֹויְך מׁשהּו[(זענען ּכן ּגם אבל]הם ּדעה, איזה להם יׁש ( ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּגאר ּכלּום אינֹו ז"ל רּבנּו ּבלעדי ׁשהּוא ּבעצמֹו ידע ז"ל ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָמֹוהרנ"ת

לא[ניט לֹו:]ּכלּום אׁשרי מּמׁש. ּכאין ְְְִִֵַַַָֹ

ז"ל מרּבנּו וסּפּורים  ַ ֵ ַ ֵ ִ ִ ְ ִׂשיחֹות

א
אכילהרּבנּו ּתאות איז עסין אין פארבענדיוון אמר, (הינּוזצּוק"ל ַ ֵ ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

מר' ׁשּמסּפרים ּוכמֹו וכּו'). לאכל אֹוהב מאכל איזה ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּמדקדק
ּגעזאלצען צּו ניׁשט ער האט ׁשּמעֹולם זצּוק"ל, טּולטׁשינער ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנחמן

עסין האכל[ּדאס את מלח לא :]הּוא ִֶֶֶַָָָֹֹ

ב

אֹורחים,רּבנּו הכנסת מענין ז"ל ׂשרה'קי ּבּתֹו עם ּדּבר זצּוק"ל ַ ֵ ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָ
ּבכְך. עצמּה את ׁשּתרּגיל ּכדי הּזאת הּמצוה ּגדל מאד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹוׁשּבח
רּבנּו לּה אמר ּבזה, חֹובתּה ידי לצאת יכֹולין איְך ּדֹואגת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהיתה
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טיׁשטיְך אׁשטיקעל אּון ּבּולקע ׁשטיקעל א נאְך – אֹורח א ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָזצּוק"ל
מּפה[ חתיכת עֹוד לחמנּיה, חתיכת עֹוד :]אֹורח, ְֲֲִִִֵַַַַַָָָ

ג
אנדירׁשּבעת ּגאר ער ׁשרייט ודחק ּבצער ּכׁשאדם ז"ל, רּבנּו ׁשּדּבר ְ ֵ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

אחרת[ לגמרי מ'האט]צֹועק אז אז, וסּפר ּדלּבא. מעמקא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
טאג ּדריי אּבלאז ּגעצֹוגען ימים[אים ׁשלׁשה אֹותֹו ואמר]מׁשכּו . ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹ

יתּברְך הּׁשם צּו ּגיׁשריגען ּגיׁשמאק ּדענעסמאל אּבער האּב איְך ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאז:
יתּברְך[ להּׁשם ּבמתיקּות אז צעקּתי אבל :]אני ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

ד
זאלרּבנּו ער ּבעטין ּבעדארף יּוד א אמר סאְךז"ל א האּבען ַ ֵ ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָ

וועט מׁשיח אז ווארין זיין, וועלין זיי אזֹוי ווי ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָקינדער
ּתּקּון א זיין וועט וועלט, ּגאנצע ּדי פארעכטען וועט אּון ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַקּומען,

הראׁשֹון אדם עד ּדֹורֹות אלע לֹו[.צּו ׁשּיהיּו לבּקׁש צריְך יהּודי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּכל את ויתּקן יבֹוא ּכׁשּמׁשיח ּכי ׁשּיהיּו, ּכמֹו ׁשּיהיּו ילדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהרּבה

הראׁשֹון אדם עד הּדֹורֹות לכל ּתּקּון יהיה :]העֹולם ְְִִִֶַַָָָָָָ

ה
זצּוק"לּפעם רּבנּו ּבית את ּבסיד מטיחין היּו ּפסח קדם אחת ַ ַ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ועל ּכּנהּוג. לחּוץ הּבית ּכלי ּכל את מֹוציאים והיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבברסלב,
ּופרׂשה יתלכלכּו. ׁשּלא ּכדי וילאֹות ּפֹורׂשים היּו הּנׁשארים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּכלים

הּזייגער על אדיל מרת ז"ל רּבנּו (קאּפין]הּׁשעֹון[ּבת ראׁש ּכּפת ִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ
ראׁש[טיכעל וראה]מטּפחת הּבית אל זצּוק"ל רּבנּו ּבא וכאׁשר .( ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

עס ווארּום מען, ׁשּפרייט פאר זאְך א אזֹוי מיט ניט לּה אמר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹזאת,
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אפּלּו וואס מחֹות, פארמיׁשטע אזעלכע היינט פערהאנדין ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָֹאיז
מבלּבל זיי איז הּיֹום[ּדאס קּימים ּכי ּכזה, ּבדבר ּפֹורׂשים אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אֹותם מבלּבל זה ׁשאפּלּו מבלּבלים ּכה :]מֹוחֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֻ

ו
ּכּנהּוג,ּפעם הֹודּו להתּפּלל מתחילין ּכׁשהיּו חדׁש, ּבראׁש אחת ַ ַ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

ּגם מתּפּלל ׁשהיה נפּתלי רּבי מקֹום אל זצּוק"ל רּבנּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהלְך
הּתפּלה. אחר אלְך וּיאמר וּיען מקוה'. 'נפּתלי, לֹו ואמר ׁשם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּכן
אין ּגייען פריער מען ּדארף חדׁש ּבראׁש זצּוק"ל, רּבנּו לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹואמר

אריין הּמים[וואסער לתֹוְך להּכנס קדם צריכים חֹודׁש .]ּבראׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּמקוה: אל והלְך ּותפּלין, הּטּלית נפּתלי הר' חלץ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָותכף

ז
קֹובלתּכׁשהל והיתה אדיל, ּבּתֹו את לנחם זצּוק"ל רּבנּו ְ ֶ ָ ַ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הרּבה ּבנים ּגּדּול צער לּה ׁשּיׁש על לפניו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּומתנּצלת
והיא אחד ּבצד יֹוׁשב ז"ל יֹוסקי הר' ּבעלּה והיה לצלן, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָרחמנא
זצּוק"ל רּבנּו ענה ּביניהם. יׁשב זצּוק"ל ורּבנּו הּׁשני, ּבּצד ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָיׁשבה
ּדיינע מיט זיין מקּנא נאְך אייְך וועט וועלט ּדי מיר, ּגלייּבט ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואמר:

קינדער לעּבין ּדער נאְך וועסט ּדּו עֹוד[קינדער. העֹולם לי ּתאמינּו ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ
ילדיםיקנאּו ותראה ּתחיה עֹוד אּתה ׁשּלָך, הילדים עם (ורמז]ּבכם ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

קינדער קינדס אּון וסּים) אליה ּפניו והפְך יֹוסקי הר' על ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבידיו
לצלן,]ּובני־ּבנים[ רחמנא ימים האריְך לא יֹוסקי הר' ּכי נתקּים. וכן ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבנים: ּובני ּבנים לראֹות וזכתה ימים האריכה היא ְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָָָאְך
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ח
נכנסּבערב הּזכר־ּברית אחר ּבאּומין האחרֹון הּׁשנה ראׁש ְ ֶ ֶ ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ

ּבזה לֹו ואמר רּבנּו ענה לחדרֹו. זצּוק"ל לרּבנּו ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָמֹוהרנ"ת
ּפעריל, ּגרֹויסע טעמין – יּס ּורים אּונזערע צרֹות אּונזערע ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָהּלׁשֹון:

ּפעריל קליינע ׂשרהקין לטעמא[אּון – ׁשּלנּו הּיּסּורים ׁשּלנּו הּצרֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
קטּנֹות ּפנינים ּולׁשרה ּגדֹולֹות ּפלֹוני]ּפנינים מפרסם ׁשל ׁשּלבּתֹו . ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָֻ

ּפעריל ּגרֹויסע מּדֹוּבראוונע ליּב הר' חֹותנּה לּה ּפנינים[קנה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָ
ּפעריל]ּגדֹולֹות קליינע קנה ּכּלתֹו) ּכן (ּגם ׂשרה ּפנינים[ּולבּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

:]קטּנֹות ְַ

ט
היהּדרּכֹו חֹותנֹו לפני ׁשאפּלּו ּגדֹול ּבהעלם היה זצּוק"ל רּבנּו ׁשל ַ ְ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּנהר על ּבחרף חֹותנֹו ׁשּנסע ּובעת מאד. עצמֹו את ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמסּתיר
עם ּביחד לּמֹוט הּנהר אל ׁשהלְך זצּוק"ל רּבנּו את וראה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּנקּפא,
מכניס היה והּוא ּכלל. לֹומד ׁשאינֹו חֹותנֹו וסבר הּקטּנים. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנערים
אחת ּופעם אצלֹו. להתאכסן רגילים היּו הּצּדיקים וכל ּגדֹול, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאֹורח
ׁשּלקח צערֹו לפניו וסּפר הּמּגיד, מּתלמידי אחד אצלֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנתאכסן
העברי ואפּלּו ּכלל, לֹומד אינֹו אבל טֹוב, ׁשם הּבעל נכד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלחתן
נכד על לדּבר ירא ּכי ּכן, אינֹו ׁשּבוּדאי האֹורח ואמר ׁשכח. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּבוּדאי
לֹו ׁשאמר עד אּתֹו, התוּכח ז"ל רּבנּו ׁשל וחֹותנֹו טֹוב. ׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָהּבעל

ליינען לֹו אּתן ּכן אם רּבנּו]לקרא[האֹורח את לנּס ֹות והתחיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
קּמא (ּבבבא הּגג' מראׁש ׁשּקפצּו והּגדי 'הּכלב ּבהּמׁשנה: ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹזצּוק"ל

והתח ונתּבּיׁשכא:) מארׁש', ׁשּקפצּו והּגדי 'הּכלב ואמר: ז"ל רּבנּו יל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשאפּלּו לכם אמרּתי הלא חֹותנֹו לֹו וּיאמר מאד. הּנ"ל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהאֹורח
חֹותנֹו, לפני זצּוק"ל רּבנּו על הקּפיד לא זה ּכל ועם ׁשכח. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהעברי



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ּברזל שפג ֶ ְ ַ ָ ֶ ָ ֲאבני"ה

ׁשהּוא מחמת עליו. לחֹותנֹו וׂשנאה איבה לעׂשֹות ירא ׁשהיה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּפני
ּכתל ּתחת זצּוק"ל ּברּבנּו ּפגע ּכְך אחר אבל טֹוב. ׁשם הּבעל ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹמּזרע
טֹוב ׁשם הּבעל נכד אּתה הלא ּכזאת'? 'היּתכן ׁשאלֹו ּבהצנע, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּבית
מחמת רב סְך לנדן ּפּזר וחֹותנכם מהארידענקא! נחמן רּבי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָונכד
אּלּו ּובתֹוְך ׁשכחּת. העברי ׁשאפּלּו עד ּכלל ּתלמד לא ואּתה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהּיחּוס,
הרּבה ּבכה ז"ל ורּבנּו הּלחי. על הּכאֹות ּפעטׁש ׁשני לֹו נתן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּדברים
ּבּדרְך נסע הּנ"ל ׁשהאיׁש מעׂשה היה ּכְך ואחר ּדבר. אֹותֹו ענה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹולא
אזנֹו, ׁשּיּטה עגלה להּבעל וּיאמר צעקה. קֹול וׁשמע הּיער, ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּדרְך
וׁשמע יֹותר אזנֹו הּוא והּטה אדם, קֹול ׁשהּוא וׁשמעּו אזניהם ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָוהּטּו
עד ּובא הּקֹול, אחר והלְך העגלה מן האיׁש וירד ּתפּלה. קֹול ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּזה
ּבקֹולי וצֹועק ּותפּלין ּבטּלית מעּטף ּומצאֹו זצּוק"ל רּבנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֻמקֹום
והּבכיֹות, הּדמעֹות מן נהר ּכמֹו היה ּוסביבֹו הּׁשמים, לב עד ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָקֹולֹות
עד לֹו והמּתין מאד. ונתּבהל ּדזמרה, ּבפסּוקי הללּויֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָֹוהתּפּלל
לֹו ׁשּימחל מּמּנּו לבּקׁש התחיל ואז ּתפּלתֹו. סּים זצּוק"ל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשרּבנּו
לֹו ימחל ׁשּלא זצּוק"ל, רּבנּו אליו וּיאמר והּזלזּולים. ההּכאֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹעל
ז"ל. רּבנּו חּיי ימי ּכל הּדבר יפרסם ׁשּלא ּבוּדאי לֹו ׁשּיבטיח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹעד
יתערב ׁשּלא לֹו ויאמר חֹותנֹו אל ׁשּיחזר אצלֹו ּפעל זאת ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹאבל
על ּפׁשטים יֹודעים אנּו אין ּכי מּדרּכֹו, אֹותֹו יפריד ולא ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹּבדבריו,
אחר ימים האריְך ׁשהּוא ּומחמת ז"ל. טֹוב ׁשם הּבעל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָנכדי
ר' הרב לפני הּנ"ל הּמעׂשה ּכל סּפר זצּוק"ל, רּבנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָהסּתּלקּות

הּׁשלֹום: עליו הסּתּלקּותֹו אחר ְְְִִַַַַַָָָחייקיל

י
ניטרּבנּו ווייסען מיר אֹויף קריגען וואס ּדי ווי אזֹוי אמר: זצּוק"ל, ַ ֵ ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

ניט אֹויְך וויסין מיר פּון האלטין וואס ּדי אזֹוי אּון מיר, ְְְִִִִִִֵַַָפּון
אּביסעל נפּתלי אּון נתן נאר מיר, הח[פּון ׁשאּלּו עליּכמֹו ֹולקים ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
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רק מּמּני, יֹודעים לא גם מּמני ׁשאֹוחזים אּלּו ּכְך מּמּני, יֹודעים ְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאין
קצת ונפּתלי :]נתן ְְְִַָָָָ

יא
להרבעל ּביתֹו ּבני עם זצּוק"ל רּבנּו ׁשּנסע מרים ּבּתֹו ׁשל החתּנה ַ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

את הרב סּפר ּכְך ואחר הרב. ׁשל ּכבֹודֹו מחמת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלוואלטׁשטיק
ז"ל רּבנּו ואמר רעים. עינים לֹו ׁשּיׁש זצּוק"ל רּבנּו לפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָצערֹו
ווייס איְך הּלׁשֹון: ּבזה הרב יׁשמע ׁשּלא ּכדי קצת ּבׁשתיקה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלאנׁשיו
אֹויגען ּגּוטע האּבין זאלסט אֹויגען, ׁשלעכטי האסט ּדּו ווייס, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָאיְך

ּדיר צּו איְך ניׁשט חתּנה, אֹויף ּגיפארין מיר צּו יֹודע,[וואלסטּו אני ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָֻ
נֹוסע היית טֹובֹות עינים לָך היּו אם רעֹות, עינים לָך ׁשּיׁש יֹודע ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאני

אליָך אני ולא לחתּנה :]אלי ְֲֲִֵֵֶַַָֹֻ

יב
והיּוּפעם ּבברסלב זצּוק"ל רּבנּו אצל מחמעלניק הרב היה אחת ַ ַ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּכְך ּובין לצרכיו. ׁשהלְך יען ּבּסעּדה עליו להמּתין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻצריכים
הּוא אם זצּוק"ל רּבנּו אז ואמר מהעּגּול. הּמעׂשה זצּוק"ל רּבנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָסּפר
לעׂשֹות צריְך היה הכנֹות ּכּמה ּכזאת, מעׂשה לסּפר צריְך ְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהיה

ִֶֹמּקדם:

יג
ׁשּתׁשעּפעם אחד, ממפרסם אדיל לבּתֹו זצּוק"ל רּבנּו סּפר אחת ַ ַ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּגררה ׁשחתּול יען מאד, ּבהתלהבּות מתּפּלל היה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשנים
אצל עצמם את ּדֹוחפים ׁשהחסידים לֹו ונדמה הּדלת אצל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוהּקיׁשה
לׁשם מתּפּלל ׁשהיה נמצא חתּול. ׁשהּוא לֹו נֹודע ּכְך ואחר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּדלת,

לצלן: רחמנא ְֲִֶַַָָָהחתּול
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יד
לּתןּדרּכֹו ּדרּכֹו והיה ּבהצנע, היה ּבקטנּותֹו זצּוק"ל רּבנּו ׁשל ַ ְ ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבקר ּבכל עּמֹו לנסע סכּום איזֹו חֹותנֹו ׁשל עגלה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלהּבעל
(ּכמדּמני) קבר על ּבחרף הּיֹום אֹור מּיאנאווע,קדם יׁשעיה רּבי ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻ

מאּומה. חֹותנֹו הרּגיׁש ׁשּלא עד הּיֹום אֹור קדם עֹוד ּבחזרה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹּובא
ׁשהלא והבין זעה, מלאים ׁשהּסּוסים וראה חֹותנֹו ּבא אחת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפעם

האמת: לֹו להּגיד והכרח למׁשרתֹו וׁשאל הּוא, ְְְְְְֱִִֶַַַָָָָָֻּדבר

טו
מֹוהרּבנּו לפני אמר ׁשאלזצּוק"ל ּבנדרים", רגיל "והייתי רנ"ת ַ ֵ ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָ

והׁשיב: לנּדר, נכֹון אין הּגמרא ּפי על הלא מֹוהרנ"ת ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹאֹותֹו
איהר ווי ׁשלימעזאלניקעס אזֹוינע מען מיינט מתּכונים[ּדאס ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּכמֹוכם .]לׁשלּומיאלים ְְִִִֵֶ

טז
קעסטאמר ׁשּלחן[לענין על סמּוְך היה ׁשהחתן היה המנהג ָ ַ ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

נּׂשּואיו לאחר הראׁשֹונֹות ּבׁשנים זֹורקים]חֹותנֹו אם ׁשאפּלּו , ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָ
עצמֹו ירחיק לא אז לּבית, ּבחזרה אֹותם מכניסים אְך לחּוץ ְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָָֹהּכרים
מּזה מֹוהרנ"ת ודּבר ולסחר. ּומּתן הּמּׂשא אל לילְך הּקעסט ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמן
הּוא והּׁשאר קצת לֹומד אם אבל אּמנּותֹו, ּבתֹורתֹו מּלי ׁשהני ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻואמר
ּבמּׂשא לסחר ׁשּילְך הּזה האברְך עם לדּבר מצוה מּלּמּודֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמבּטל

לּתֹורה: עּתים ויקּבע ְְִִִַַַָָּומּתן

יז
רּבנּואיׁש את ּובּקׁש רב, ּבסכּום לֹו ועלה יקרה סּכה עׂשה אחד ִ ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

ודּבר מֹוהרנ"ת. עּמֹו והלְך להּס ּכה. קּדּוׁש על ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֻזצּוק"ל
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ּומחמת ׁשתק. זצּוק"ל ורּבנּו הּדין, ּפי על אינּה ׁשהּס ּכה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻמֹוהרנ"ת
ׁשרּבנּו ׁשראה ּכיון זצּוק"ל, רּבנּו ּפני על ּתמיד הסּתּכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּמֹוהרנ"ת
רּבנּו אמר לביתֹו ּבחזרה ּובּדרְך הּוא. ּגם וּיׁשּתק ׁשתק ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹזצּוק"ל
ּכְך ּכל ּומֹוציא ּכְך, ּכל עצמֹו ׁשּמיּגע יהּודי למֹוהרנ"ת, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָזצּוק"ל
מחמת לפסלּה ׁשאלֹות לעׂשֹות רֹוצה אּתה הּס ּכה, על ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָֻהֹוצאֹות

ְֻחמרֹות:

יח
אֹורחּכׁשהיה מכניס ּבעל אחד אֹותֹו ּבּקׁש ּבלעמּבערג ז"ל רּבנּו ְ ֶ ָ ָ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

רּבנּו לֹו ואמר אֹורחים, הרּבה אצלֹו אֹוכלים ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּגדֹול
הּנ"ל האיׁש לֹו וּיאמר אֹורחים. הרּבה זה ּבלא לָך יׁש הלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹזצּוק"ל
רֹוצה אני זצּוק"ל, רּבנּו לֹו ענה ּבכם. מצוה לעׂשֹות רֹוצה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאני
ׁשהכרח עד ּכְך, ּכל ּבֹו הפציר כן ּפי על אף ּבעצמי. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּמצוה
רּבנּו אמר ּכְך אחר הוה. וכן אחת סעּדה אצלֹו ׁשּיאכל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻלהבטיחֹו

יּוד ּגיטר ּכמֹו יֹוׁשב ׁשהּוא אֹותֹו מקּנא ׁשהּוא ּכּנּוי[זצּוק"ל ְְְִִֵֵֶֶֶַַ
מהם]לאדמֹו"ר ּכׁשּנֹוסעים יּודין הּגּוטי ּכל עֹוד ולא חסידים. עם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

מעֹות: אחד לכל נתן והּוא מעֹות, להם ְְְִֶֶַָָָָָָנֹותנים

יט
מסּפרמֹוהרנ"ת היה ולא לצלן. רחמנא ּבנים ּגּדּול צער לֹו היה ֲ ַ ַ ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּכללרּבנּו יתּברְך הּׁשם ּבעבֹודת ּדבּוק ׁשהיה מּפני ז"ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ׁשהיה מחמת אְך זצּוק"ל. רּבנּו עם לדּבר העּקר אצלֹו היה וזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכְך,
ּבתֹוְך צערֹו נכנס היה זצּוק"ל, לפניו מארעֹותיו ּכל לסּפר רגיל ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָֹאז
ענין ּבמחי קצת ׁשּנכנס ז"ל, רּבנּו אליו אמר אחת ּופעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹסּפּורֹו.
מֹוהרנ"ת לֹו ואמר מעֹות. לי ּתּתן זה על אְך ׁשּלָך, ּבנים ּגּדּול ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּצער
(ּביינקלעְך ּכסאֹות ׁשּׁשה לכם לעׂשֹות ּבדעּתי מּכבר חׁשבּתי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהן
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ּבׁשבילׁשטּולען) ּכי ההתקרבּות, מּפני לא זצּוק"ל רּבנּו לֹו אמר . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ
ּדחּיבּיא' ּבידא ּדאחיד מאן 'זּכאה ּכי מעֹות. לָך לּתן צריְך אני ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָזה

הרׁשעים[ ּביד ׁשּמחזיק מי לּתן]אׁשרי צריְך אּתה הּנ"ל זה על אְך . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבנים חמּׁשה לֹו והיה ּכסאֹות, ׁשּׁשה לֹו ׁשעׂשה היה. וכן מעֹות, ְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָָָָלי

אחת: ַַַּובת

כ
זמןאחד ּכּמה ז"ל רּבנּו אֹותֹו וׁשאל זצּוק"ל, לרּבנּו ּכּסא עׂשה ֶ ָ ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

זצּוק"ל רּבנּו אֹותֹו וׁשאל ׁשנה. ּבחצי לֹו ענה אֹותּה, ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָעׂשית
ׁשעה עבדּתי יֹום ּבכל רק לא, לֹו ענה אֹותּה, עׂשית הּיֹום ּכל ְְִִִַַַַָָָָָָָָָָֹהאם

נאים) ּבצּיּורים ּומצּירת נאה ּכּס א היה ּכי (יען רּבנּואחת לֹו אמר . ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
טאג אלע יאהר אהאלּב ּגיהאט זינען אין מיר האסטּו אזֹוי! ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָזצּוק"ל.

ׁשעה ׁשעה[א יֹום ּכל ׁשנה חצי עלי חׁשבּת :]ּכְך! ְֲִַַַָָָָָָָָָָָ

כא
אחדּפעם וחסר זצּוק"ל רּבנּו אל ׁשלֹומנּו אנׁשי ּבאּו אחת ַ ַ ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

היכן זצּוק"ל רּבנּו וׁשאל ּכְך. ּכל חׁשּוב היה ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹמהאנׁשים
ואמר עליו, ׁשאלתֹו על ׁשלֹומנּו לאנׁשי ּגדֹולה ּתמיהא והיה ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָהּוא?

ללעמּברג: לנסע מכרח אני זה מּפני זצּוק"ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻרּבנּו

כב
זצּוק"ל,ּפעם לרּבנּו לברסלב מּנמירֹוב ׁשלֹומנּו אנׁשי נסעּו אחת ַ ַ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ּבחזרה ׁשּבאּו ראּו ּובּדרְך הּלילה, ּכל ונסעּו ּבּדרְך מאד ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹותעּו
הּנ"ל. הּנסיעה לֹו וסּפרּו זצּוק"ל לרּבנּו ּכְך אחר ּוכׁשּבאּו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָלנמרֹוב.
ר' היה והּוא ׁשלם, ּבלב רצה ׁשּלא אחד ּבׁשביל הּוא הּכל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאמר
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איי ּגיוועזן זאלט איהר ווארפיןליּפא, אראּפ לזרק[נעם עליכם היה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
:]אחד ֶָ

כג
"אקּדמּות"ּפעם פארמאגין יּודין וואס זצּוק"ל: רּבנּו אמר אחת ַ ַ ְְְִִֵַַַַַַַָָָָ

נּגּון ּדעם אקדמּות[מיט – ּברכּוׁשם אֹוצרים ׁשּיהּודים מה ְְְְִִִִִֶֶַַָָ
הּנּגּון :]עם ִִַ

כד
סּפראחד זצּוק"ל, מטיראוויצע הּמּגיד נכד ּגרׁשֹון הר' את ׁשאל ֶ ָ ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

א. ּדברים: ׁשלׁש אליו וּיאמר זצּוק"ל, מרּבנּו ּגדלּות איזֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹלי

האיׁש. מרּגיׁש היה ּתכף מאחֹוריו, אפּלּו ּבאחד, מסּתּכל היה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאם
להבריחם ידיו נׂשא ולא ּבזבּובים מצּפה לפעמים היה ׁשּכׁשּפניו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֻב.
מתּפּלל ׁשאינֹו על זצּוק"ל רּבנּו אֹותֹו הֹוכיח אחת ּפעם ג. ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָמעליו,
ּובכחֹות ּבהתלהבּות מתּפּלל היה ׁשהּוא לֹו קׁשה והיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכראּוי,

דאווען איְך אז זיְך דאכט ז"ל לרּבנּו ואמר ׁשאני[ּגדֹולֹות, לי נראה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
אז]מתּפּלל מיינען אּון ּדאווינען ניט זצּוק"ל רּבנּו אליו ואמר , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשּמתּפּללים[מ'ּדאווינט ולחׁשב להתּפּלל עֹוד]לא לֹו קׁשה והיה , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הּמדרׁש לבית זצּוק"ל רּבנּו עם ּכׁשּנכנס ערב לעת ּכְך אחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָיֹותר.
עד אחריו הלְך זצּוק"ל ורּבנּו קדם, לכנס זצּוק"ל רּבנּו עליו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹצּוה
זצּוק"ל. לרּבנּו סמּוְך מנחה להתּפּלל אז והכרח ז"ל, רּבנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֻמקֹום
והבין ּדביקּות, אז והרּגיׁש זצּוק"ל רּבנּו מּתפּלת מאד אז ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹונתּפעל
לֹו לּתן זצּוק"ל רּבנּו רצה אחד ּפעם התּפּלל. לא ׁשּמעֹולם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאז

ּומֹופתים: ּבאֹותֹות ּכּמּובא וכּו', רצה ולא ְְְְֲִִַָָָֹעׁשירּות
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כה
וׁשםּפעם זׁשירין עיר ּדרְך ועבר ּבּדרְך, זצּוק"ל רּבנּו נסע אחת ַ ַ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

זצּוק"ל רּבנּו וׁשמע יהֹוׁשע, רּבי מּמקרביו אחד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהיה
לֹו, אמר אליו ׁשּבא מי וכל מאד. ּבעיניו והּוטב מנחה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּמתּפּלל

מנחה ּגידאווינט יהֹוׁשע'לע מיין האט ׁשּלי[אה, יהֹוׁשע'לה אה! ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻֻ
מנחה מנחה]התּפּלל ׁשטיק א אמר ולי סּפר ּומֹוהרנ"ת חתיכת[. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

:]מנחה ְִָ

כו
יתּברְך.ּפעם הּׁשם אצל ּפעלּתי ּדברים ׁשלׁשה ז"ל רּבנּו אמר אחת ַ ַ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וויא) צּוּבראכען; אייְך פּון ׁשֹוין איְך האּב ּגדלּות אזֹויּדאס ְְְִִֶַַַָָָ
אּבראסליווער איז ער איי זאגען, מען וועט ּדאווינען וועט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָאיהר

הּוא[ אי, יּגידּו, ׁשּתתּפּללּו איְך מכם, ׁשברּתי ּכבר הּגדלּות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאת
ׁשֹוין]ּברסלבר אייְך וועט עס קרענקען, אייְך וועט עברה איין ב) . ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

הענט אהן זיין ּדאס וועט טאהן וועט איהר אפּלּו ּבאקּומען, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָניט
פיס אהן אפיּלּו[אּון אתכם, ּתקּבל לא ּכבר היא לכם ּתציק עברה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

רגלים ּובלי ידים ּבלי יהיה זה ּתעׂשּו, ׁשקר]אם ׁשל מפרסמים ג) . ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
פארזיכט ׁשֹוין האט איהר קּוקען, אן ניט ּפנים זייער איהר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָוועט

וויין להּביט[אּונגאריׁשען ּתּוכלּו לא ׁשקר ׁשל מפרסמים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹֻ
ההּונגרי מהּיין טעמּתם ּכבר אּתם :]ּבפרצּופם, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

כז
ּבעתמעׂשה זצּוק"ל רּבנּו ׁשאמר ּבחנּכה, אֹו ּבׁשבּועֹות ׁשהיה ַ ֲ ֶ ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

האט ווער ׁשלֹומנּו, אנׁשי עם הּׁשלחן על יֹוׁשב ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשהיה
הרהּור א טיׁש מיין ּביי האּבען צּו עּזּות אזא זיְך אין רחמנאּדאס ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָ
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טעּפליקר. ניט ּברסלבר, ניט טׁשערינער, ניט מיין איְך ואמר, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָלצלן.
ואמר[ הרהּור, לֹו ׁשּיהיה ׁשּלי ּבׁשלחן ּכזֹו עזּות ּבעצמֹו לֹו יׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמי

מּטעּפליק ולא מּברסלב לא טׁשהערין, לבני מתּכּון לא .]אני ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹֹ
ׁשם היה ּכי האיׁש. אֹותֹו הּוא מי והבינּו הזּכיר. לא ְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָֹוטיראוויצער
קם ותכף ׁשנים. ּכׁשּתי ּבית ׁשלֹום לֹו היה ׁשּלא מּטיראוויצע ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאחד
הּפתח על עמד הּנ"ל והאיׁש לחדרֹו. ונכנס הּׁשלחן מן זצּוק"ל ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָֻרּבנּו
ּבעדֹו, זצּוק"ל מרּבנּו ּבּקׁשּו ׁשלֹומנּו אנׁשי וגם מאד. הרּבה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹּובכה

ּביתֹו: ּבני עם ׁשלֹום ּתכף ׁשּיעׂשה הבטיח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהאיׁש

כח
חתןּפעם יצחק הר' את ּופגע ּבּדרְך, מּבארּדיטׁשֹוב הרב נסע אחד ַ ַ ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּוא למי וׁשאל מּצּורתֹו. מאד ונתּבהל מטיראוויצא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמּגיד
וּוא אה ואמר ענה זצּוק"ל. לרּבנּו מקרב ׁשהּוא לֹו ואמרּו ְְְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹֹמקרב.
ער האט רעכטס עּפעס ווי אז איְך זעה ארּום, ּדאְך פאר ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָאיְך

איזה[פארכאּפט ׁשּיׁש איפה רֹואה אני ּומסּתֹובב נֹוסע ׁשאני איפה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
זאת חטף ּכבר הּוא – :]טֹוב ְַָָֹ

כט
ה.)על (חגיגה לּה'.הּגמרא מיסיפנא וכּו' מרּבנן צֹורבא 'האי ַ ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָ

חכם, לתלמיד אֹוהב הּמות מלאְך וכי זצּוק"ל, רּבנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהקׁשה
מבטח חטא ולא אדם ׁשל ׁשנֹותיו רב ׁשעברּו ּכיון ּדאיתא ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹֻאּלא
ׁשנֹותיו: רב יהיּו ׁשּלא ּכדי ׁשנים עֹוד לֹו מֹוסיף ּכן על יחטא, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא

ל
הּׁשבחיאחד ּכמֹו מּכם ספר ׁשּום אין מּדּוע זצּוק"ל רּבנּו את ׁשאל ֶ ָ ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

לֹו והׁשיב זצּוק"ל. טֹוב ׁשם מהּבעל ׁשּיׁש טֹוב ׁשם ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַהּבעל
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הּבעל הסּתּלקּות לאחר טֹוב. ׁשם הּבעל הּׁשבחי נעׂשה מהיכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָרּבנּו
והּקּבּוץ ּׁשּידע. מה אחד ּכל וסּפרּו הּתלמידים נתקּבצּו טֹוב ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשם
טֹוב ׁשם מהּבעל הּמעׂשּיֹות ּכל ידע והּוא ּגדליה ר' הרב אצל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָהיה
נעׂשה ּומּזה מעׂשּיֹות, ּכן ּגם יֹודע ׁשהיה אחד היה וׁשּוב ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָזצּוק"ל,
את עׂשה מּליניץ ּגדליה ר' ׁשהרב וכמדּמה טֹוב. ׁשם ּבעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּׁשבחי
הּלׁשֹון: ּבזה זצּוק"ל רּבנּו אמר ּכְך אחר טֹוב. ׁשם ּבעל ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּׁשבחי

ּדערציילין צּו וואס זיין אֹויְך מיר פּון מה[ס'וועט מּמּני גם יהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
:]לסּפר ְֵַ

לא
ּבּדרְךמגּלת זצּוק"ל רּבנּו ׁשּנסע ּבעת הראׁשֹון, סתרים ְ ִ ַ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

זצ"ל רּבנּו והתחיל קאזאקין. ועברּו לברסלב, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמּלאדיזׁשין
הּגֹואל ּומּביאת הּגֹואל, ּביאת עד ּׁשּיהיה ּומה רּוסיא מּמדינת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָלדּבר
עם חתנֹו יֹוסקא הר' זצּוק"ל רּבנּו אצל וּיׁשב הּמתים. ּתחּית ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעד
על יׁשבּו מּטעּפליק אנׁשים ּוׁשני זצּוק"ל, נפּתלי והר' ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָמֹוהרנ"ת
איזה לחזר מֹוהרנ"ת רצה ּכְך אחר ּומּזה. מּזה העגלה ׁשל ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּמדרגה
סּפר רק ּכלּום, יֹודע ׁשאינֹו מֹוהרנ"ת וראה יֹוסקי, הר' עם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּדּבּור
ּגילדענע מיט ּבֹוים א לבּס ֹוף זצּוק"ל רּבנּו ׁשאמר ׁשמע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּזאת

זהּובים[ּבלעטער עלים עם לא]עץ מּטעּפליק אנׁשים הּׁשני וגם . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
זצּוק"ל ׁשרּבנּו הבינּו זאת, נפּתלי ור' נתן הר' ּוכׁשראּו ּכלל, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמעּו
סתרים הּמגּלת מֹוהרנ"ת ּכתב ּכן ועל היה. וכן ּבסֹוד ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָרֹוצה

ּת בֹות:ּבראׁשי ְֵֵָ

לב
ׁשלמהמגּלת רּבי הּקדֹוׁש הּילד ּפטירת אחר נאמר הּׁשני סתרים ְ ִ ַ ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

הר' לפני זצּוק"ל רּבנּו ׁשל אׁשּתֹו ׁשּקבלה ּבעת ז"ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאפרים
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ב. עצמֹו. על מסּתּכל ׁשאינֹו א. זצּוק"ל, רּבנּו על נפּתלי והר' ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָנתן

הּילד. ׁשּיסּתּלק ׁשהּניח על ג. ּבּדרכים. עצמֹו מטלטל הּוא מה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּפני
ּתהיּו אּדרּבה! נפּתלי ר' ּולהרב נתן ר' להרב זצּוק"ל רּבנּו ְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָָואמר

קינד ּדאס אׁשאד איז איהר ּדּינים, הּילד[אּתם על חבל ונתן]לּה , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
נפּתלי ר' והרב נתן ר' הרב ׁשּברחּו עד ׁשליׁש ּובדמעֹות ּבבכי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָקֹולֹו
מֹוהרנ"ת. ּובימי מֹוהר"ן ּבחּיי מּובא וזאת הּבּוׁשה. מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹמּלפניו
מּפני זצּוק"ל רּבנּו להם אמר ז"ל האר"י ׁשל צייט הּיאר היה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבּבקר

ׁשיינס לכם מסּפר הייתי ּברחּתם לא אם ּברחּתם, דברים[מה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
וכּו',]יפים רּות' אל ּבעז 'וּיאמר ס"ה הּתֹורה אז ואמר קצת; ּכמבאר ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

אצל ׁשהיה הּמדרׁש הּבית ׁשל הּדלת את ּופתח אֹותם קרא ּכְך ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאחר
רּבנּו רצה ולא הּמדרׁש ּבבית מּברסלב הרב היה ואז ז"ל. רּבנּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּבית
ּפתח הּדלת את ז"ל רּבנּו ׁשּפתח וכיון הּסּפּור, ּבעת ׁשּיהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָזצ"ל
ּתכף ז"ל רּבנּו הלְך אז לחּוץ. ויצא הּׁשנּיה הּדלת את הּנ"ל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהרב

סתרים: הּמגּלת את ׁשנית להם וסּפר הּדלת את וסגר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומּיד

לג
עלרּבנּו אף ׁשעה חצי עינים ּבעצימת ּכׁשּׁשֹוכבים אמר זצּוק"ל ַ ֵ ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָ

לאחד אמר עֹוד הּמחין. התחּדׁשּות היא יׁשנים ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפי
זייט הּלינקע את לׁשמר הׂשמאלי[ׁשּצריכין אּלא]הּצד לֹו אין ׁשאם , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּכ הּגב ּתחת אֹותֹו יּניח אחד איןּכר אם ּכְך ּכל מּזיק אינֹו להראׁש י ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשלאף. ּדעם היטין מידארף הּׁשנה, לׁשמר ׁשּצריכין ואמר ּכר. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלֹו

הייּבין. אֹויף זיְך מען ּבדארף אֹויף זיְך חאּפט מען אז אמר: ְְְְִִִֵֶֶַַַָָעֹוד
ּדעם נאְך רעכינען אּפ זיְך מען ּבעדארף ׁשלאף דעם מיט ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָאין

להתחּׁשב[ּדאוונען הּׁשנה ועם לקּום, ּתיכף צריכים ּכׁשמתעֹוררים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּתפּלה :]לאחר ְְִַַַָ
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לד
ּפאקיןרּבנּו להעמיד ילד לכל ׁשּצריכין אמר חּס ּון[זצּוק"ל ַ ֵ ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָ

ניט]אבעּבּועֹות אֹויּב ווארּום ׁשנה. רבע לא[קדם ]ׁשאם ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹ
אפּלּו ולּס ע העיר, מן הרחק ּדרים אם אפּלּו ּדמים. ׁשֹופְך ּכמֹו ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָהּוא

ּפאקין להעמיד ּגדֹול ׁשהּקר ׁשנה:]חּס ּון[ּבזמן רבע קדם ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לה
איגערקעסאמר לגמרי,]מלפפֹון[על קלּפתם לּטל ׁשּלא ׁשּצריכין ָ ַ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

הּטֹוב. מּמּנּו לברר ּוצריכין נגּה, קלּפת היא קלּפתם ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֹּכי
קצת להּניח צריכים ׁשּלֹו הּקלּפה לאכל ׁשראּוי ּדבר ׁשּבכל ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּומׁשמע

הּטֹוב: לברר ּכדי ְְְִֵֵֵַַָָמהּקלּפה

לו
יׁשּפעם ׁשרּבנּו וׁשמע זצּוק"ל. רּבנּו אצל יׁשן קטן נער היה אחת ַ ַ ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ונתעֹורר עצּום, ּבהתלהבּות הּס דין ּתחת התּבֹודדּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָלֹו
אני לֹו ואמר הּס דין את וגּלה זצּוק"ל רּבנּו אל הּנער והלְך ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹמאד.
את לׁשּפט זצּוק"ל רּבנּו אֹותֹו לּמד ואז ּכׁשר, איׁש להיֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹרֹוצה
יֹותר, ילמד ׁשּלמחר ויתּפּלל ּתֹודה יּתן הּיֹום ּבאֹותֹו למד אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעצמֹו
נתן זה ׁשּמּפני אמר ז"ל אברהם (והר' וכּו'. היּתכן יתּפּלל לא, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואם
ּבזה אז עסק ּבעצמֹו ׁשהּוא מּפני הּנ"ל התּבֹודדּות זצּוק"ל רּבנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלֹו

יצחק:ּביֹותר) ׁשמּואל ר' הרב היה הּנער ׁשּזה וכמדּמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

לז
הזקנֹו חסידׁשל לֹו ׁשּיׁש זצּוק"ל רּבנּו עליו אמר מּטׁשעהרין רב ְ ֵ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ואמר לׁשּבת מּׁשּבת התעּנה אחת ּופעם ּברסלב. ּבעיר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָאחד
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עבֹודה עם והׁשּתּמׁש ּדבר איזה לפעל צריְך ׁשהיה זצּוק"ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹרּבנּו
ּבחּנם לא ּבהּׂשיחֹות ּׁשּמּובא מה אז ואמר ׂשרה'ס. חּיים הר' ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשל
ּכאּלּו: ּתלמידים לֹו ׁשהיה טֹוב, ׁשם הּבעל טֹוב ׁשם הּבעל ְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהיה

לח
והחליףּפעם ּבדחן ׁשם והיה חתּנה על זצּוק"ל רּבנּו היה אחת ַ ַ ְְְְֱֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ

(רּבי) מפרסם על ּופעם ּכמר, על ּפעם ּבגדיו אמראת אז . ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
ּגּלח א מען איז אט מלאְך א מען איז אט זצּוק"ל, הּנה[רּבנּו ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּכמר ּכמֹו והּנה מלאְך, ּכמֹו :]מתנהגים ְְְְְֲִִִֵֶַַָֹ

לט
הּכליּפעם ׁשעם רגילים והיּו חתּנה, על זצּוק"ל רּבנּו היה אחת ַ ַ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

פרייליְך פרייליְך צֹועק והיה ּבתף מּכה אחד היה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּזמר
ׂשמחה[ לֹו]ׂשמחה ונתן מתנמנם, היה וצֹועק מּכה ׁשהיה ּובתֹוְך . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

פרייליְך קלאּפ לֹו, ואמר הּלחי על הּכאה ּבׂשמחה[אחד ]ּדפֹוק ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ
ּגיחאּפט ּפאטׁש א זצּוק"ל רּבנּו אמר אז פרייליְך. קלאּפ ּבֹוכה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָוהיה

ּגיקלאּפט פרייליְך דפק[אּון ּובׂשמחה סטירה :]ספג ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ

מ
רּבנּועל וצּוה נכרי, ּבתף הּמּכה היה ׂשרה'קע ּבּתֹו ׁשל החתּנה ַ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

לׁשּלחֹו: ְְְַַזצּוק"ל

מא
נאכטהּׂשיחה ּבּוואְך נאמרה ּכנחׁש', ונֹוטר ׁשּלפני['נֹוקם לילה ַ ִ ָ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכׁשּבאּו]הּברית הּברית ואחר ז"ל. יעקב ר' הּילד ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
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איהר פארט וואס נאְך זצּוק"ל, רּבנּו להם אמר ׁשלֹומנּו אנׁשי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאליו
פיינד אייְך האּב איְך מיר, ׂשֹונא[צּו אני אלי נֹוסעים אּתם מּדּוע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָ

:]אתכם ְֶֶ

מב
ּדעםרּבנּו אין יּוד ערליכער א ׁשֹוין מ'איז אפּלּו אמר, זצּוק"ל ַ ֵ ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָ

ּגיארּב אן מ'האט וואס ווייסט ווער יענעםּגלּגּול אין עט ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
עֹולל[ּגלּגּול מה יֹודע מי זה, ּבגלּגּול ּכׁשר איׁש ּכבר הּוא אם אפילּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשעבר :]ּבגלּגּול ְְִֶַָ

מג
הּצּדקתּדרּכֹו לבּתֹו ּפסח ׁשל אחרֹון לילְך היה זצּוק"ל רּבנּו ׁשל ַ ְ ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

קניידליְך ּבׁשני מכּבדּתּו היתה והיא והיא]ּכּופּתאֹותאדיל, . ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
רּבנּו לּה אמר אחת ּפעם לצלן. רחמנא ּבנים ּגּדּול צער לּה ְְֲִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָהיתה
יקּנאּו ׁשהעֹולם ּבנים ׁשני לְך יהיּו קנידליְך ׁשני ּבׂשכר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָזצּוק"ל
נתנה ׁשאּלּו יֹותר, לֹו נתנה ׁשּלא על ימיה ּכל ונתחרטה ּבהם. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹאֹותְך

ּבנים: יֹותר לּה היה אפׁשר יֹותר ְִֵֵֶָָָָָלֹו

מד
לרקדּבּתֹו הּניחּה ׁשּלא חמיה על זצּוק"ל מֹוהרנ"ת הקּפיד מרים, ִ ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹ

ּבנים. לּה היה לא זה ּובׁשביל החתּנה.., על זצּוק"ל רּבנּו ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻעם
ׁשּיכת הּתֹורה ּכי כ"א סימן הּתֹורה ּפי על לדּבר הרּבה ּבזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָויׁש

ְַַלהּנ"ל:
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מה
ּכדרּכֹוּפעם סעּדֹות ּבׁשלׁש מיחד ּבחדר ז"ל רּבנּו יֹוׁשב היה אחת ַ ַ ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ

וׁשלח נפּתלי. ור' מֹוהרנ"ת יׁשבּו הּגדֹול ּובּבית ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָּתמיד,
ּכׁשמע ותכף זמירֹות. ׁשּיזּמרּו להם לֹומר המׁשרת את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאליהם
מּדּוע ראׁשית זצּוק"ל רּבנּו ׁשאל ּכְך אחר לזּמר. התחיל ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָמֹוהרנ"ת
נפּתלי רּבי צריְך היה לזּמר ּכׁשּצּויתי והּׁשנית מזּמרים, הייתם ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא
ׁשּיהיה מׁשּתֹוקק היה זצּוק"ל ורּבנּו נגינה. קֹול לֹו היה ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלזּמר

ּכׁשר: איׁש יהיה וגם לזּמר ׁשּיּוכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָחּזן

מו
ז"לּבעת אברהם ר' להרב הבטיח יׂשראל ּבארץ ז"ל רּבנּו ׁשהיה ְ ֵ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הרב אל יּס ע ּתכף לארץ לחּוץ ּכׁשּיבֹוא ּתכף ּכי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָקאליסקער
יׂשראל. ארץ מעֹות ּבענין עּמֹו לדּבר זלמן ׁשניאֹור ר' הרב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּלאדי
ּתכף אּלא לביתֹו, לכנס מעגלה ירד לא לביתֹו ּבבאֹו ּכי זאת, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹוקּים
הרב ׁשל אנׁשים ׁשני עם ּדּבר לׁשם ּובבאֹו מּלאדי. להרב ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹנסע
אחר ענין. איזה לֹו ׁשּיפרׁשּו מהם ּבּקׁש זצּוק"ל ורּבנּו חּב"ד. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמענין
הרב ואמר רצה. ולא ּתֹורה לפניו לֹומר זצּוק"ל רּבנּו את ּבּקׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּכְך
ער האט זה ׁשּבדבר זצּוק"ל רּבנּו ואמר ׁשעֹות, ׁשמֹונה ּבערְך ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

ּגיטראפין היטיב[צּו ּכּון רּבים,]הּוא "רחמיָך הּפסּוק על אז ׁשּסּים ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
רחמנּות אגרֹויס ּגאט ּדיר אֹויף איז עס אלקים[ה'", עליָך זה ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָֹ

ּגדֹולה רּבנּו]רחמנּות אצל ּבברסלב זצּוק"ל הרב היה אחת ּפעם . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ר' הרב ׁשל הּמחלקת עליו היה ואז למעזּבּוז; ׁשּנסע ּבעת ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹזצּוק"ל
'ּתנּו הרב: על ׁשּלֹו לאנׁשים זצּוק"ל רּבנּו אמר ואז זצּוק"ל. ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָּברּוְך
מה אמת האם הרב את זצּוק"ל רּבנּו וׁשאל אלף'. לׂשר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכבֹוד
אליו וּיאמר חסידים. אלף ׁשמֹונים לכם ׁשּיׁש עליכם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּׁשאֹומרים
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צדקה ׁשל קּפה לֹו יׁש אחד וכל מלּמדים, חסידים לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהרב,
יהיּו לא מּסתמא ּבׁשבילֹו צדקה ׁשּנֹותנים מאחר והּנערים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבׁשבילֹו,
על זצּוק"ל רּבנּו לפני אז עצמֹו את התנּצל והרב עליו. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמתנּגדים
זענט ּפעטערּבּורג זצּוק"ל, רּבנּו אליו וּיאמר זצּוק"ל. ּברּוְך הר' ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהרב
קּומען איּבער ניט איהר וועט ּברּוְך פעטער ּגיקּומען, איּבער ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָאיהר

לא[וכּו' אּתם (ּדֹוד־ּברּוְך) פעטער־ּברּוְך אבל עברּתם ּפעטערּבּורג ְְְְֲֲֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
:]תעבֹורּו ֲַ

מז
ׁשּבאּוּפעם ּבאּומן ז"ל רּבנּו ּבת אדיל מרת אצל סעּדה היה אחת ַ ַ ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

אחד ּבחדר הּגברים ּכּנהּוג ויׁשבּו מהעיר, הּגבירֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאליה
וסברּו זמן, איזה ּביניהם ּדּברּו ׁשלֹומנּו ואנׁשי אחר, ּבחדר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּנׁשים
אדיל להם ואמרה הּמזֹון. ּברּכת ׁשלֹומנּו אנׁשי ּברכּו ׁשּכבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּנׁשים
זיי אז לייט טאטינס מיין ווארּום הּמזֹון, ּברּכת ּברכּו לא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשעֹוד

מען הערט ׁשֹומעים[ּבענטׁשין ּכׁשּמברכים אבי אנׁשי ותכף]ּכי . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
וכּו': הּמזֹון הּברּכת קֹול ׁשלֹומנּו מאנׁשי רעׁש ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָנׁשמע

מח
ולאּפעם ׁשּבת, על זצּוק"ל רּבנּו אל מּטׁשערין ּבער הר' ּבא אחת ַ ַ ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

זצּוק" רּבנּו אל לבֹוא קביעּות לֹו ׁשהיה הּׁשּבת וׁשאלעל ל. ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לבֹוא. רגיל ׁשאּתה ׁשּבת על ּבאת לא מּדּוע זצּוק"ל רּבנּו ְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹאֹותֹו
לא זה מּפני טֹוב ׁשם הּבעל נכד אצלֹו ׁשהיה זצּוק"ל לרּבנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹוהׁשיב
מּקל לקחת הצרכּת זצּוק"ל, רּבנּו לֹו וּיאמר לבֹוא. יכֹול ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻהיה
העבֹודה, ועל הּתֹורה על ּבביתֹו יֹוׁשב ׁשאינֹו מּפני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּולהּכֹותֹו

יתּברְך: הּׁשם לֹו יּתן ְְִִֵֵַַַָָָּופרנסה
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מט
צּוהזה ּתֹורה, לֹומר זצּוק"ל רּבנּו ׁשרצה קדם הּתֹורֹות ׁשּכל הּכלל ֶ ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

יֹום ּבערב ּכמֹו ּגדֹולה ּבכּונה מנחה ׁשּיתּפּללּו ׁשלֹומנּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלאנׁשי
מּיֹום הּׁשמׁשֹות ּבין ּתֹורה אֹומר היה הּׁשנה ּובראׁש ויתוּדּו. ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכּפּור
אחת ׁשּפעם וׁשמעּתי הּׁשנה. ּבראׁש ּכמֹו ּכן ּגם ּבׁשבּועֹות לב'. ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹא'
ּבעֹוד מנחה אחר הּׁשבּועֹות ּבחג ּתֹורה לֹומר זצּוק"ל רּבנּו ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָיׁשב
והתּפּלל הּׁשלחן אצל הּלילה ּכל ויׁשבּו זֹורחת, החּמה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻׁשהיתה
הּפעם עֹוד התחילה ׁשהחּמה עד ויׁשבּו הּסעּדה. ּבתֹוְך ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָֻערבית
פאר זיְך קער זּון ּדי ואמר, ז"ל רּבנּו ענה הּׁשני יֹום ּבבקר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלזרח
האט אּון טיׁש, ּביים מענטׁשין ּגילאזט איּבער האט זי ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָחּדּוׁשין,

טיׁש ּביים מענטׁשין אייגענע ּדי ּגיפּונען עׂשּויה[צּוריק הּׁשמׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ּפגׁשה ׁשּוב והיא הּׁשלחן, אצל האנׁשים את הׁשאירה היא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻלהתּפּלא

הּׁשלחן ליד אנׁשים היה]אֹותם לא זצּוק"ל רּבנּו אׁשר וׁשמעּתי . ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבׁשבּועֹות אמר זצּוק"ל רּבנּו והּלילֹות. הּימים ׁשני ּבׁשבּועֹות ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָיׁשן
ּדאס עּקר ּדער רּבה הֹוׁשענא אּון זיין, אֹויף ּדאס עּקר ּדער ְְִִִֶֶַַַָָָָָָאיז

הּוא[זאגין העּקר רּבה ּובהֹוׁשענא ער, להיֹות הּוא העּקר ּבׁשבּועֹות ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָ
:]האמירה ֲִָָ

נ
יצחק,הּמעׂשה ׁשמּואל ר' עם זצּוק"ל רּבנּו ׁשּנסע ּבעת מהינּוקא ַ ַ ֲ ֶ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

קׁשה הּתינֹוקֹות אּלּו ּכי ואמר ז"ל אברהם הר' ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָסּפר
וחצי, ׁשנים ל"ח ׁשהיה זצּוק"ל רּבנּו ׁשל חּדּוׁש היה וזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיחיּו,

וכּו': מׁשיח על ׁשהתנּבא חטּופא נחמן הר' הינּוקא ּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּגם



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ּברזל שצט ֶ ְ ַ ָ ֶ ָ ֲאבני"ה

נא
רּבנּואיתא את ׁשּיׁשּמׁש זכה ׁשמעֹון ׁשר' ּבהּׂשיחֹות מֹוהר"ן ּבחּיי ִ ָ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבזה ויׁש ּבחּייו, ׁשּׁשּמׁשֹו ּכמֹו הסּתּלקּותֹו אחר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָזצּוק"ל
מעברמ ׁשמעֹון ר' ׁשּבא ׁשאחר הּמעׂשה, הּוא וזה ׁשם. עּין עׂשה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

והבין ׁשּיׁשּמׁשּנּו. לֹו ׁשּיבטיח זצּוק"ל מרּבנּו ּבּקׁש דאן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָלנהר
הּפעם עֹוד ּבּקׁש זמן ּולאחר וׁשתק. רֹוצה, אינֹו זצּוק"ל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָׁשרּבנּו
את זצּוק"ל לרּבנּו אז והזּכיר ּכּנ"ל, לֹו ׁשּיבטיח זצּוק"ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָמרּבנּו
מּכפר ׁשּנסעּו ּבעת הּמיתה מן אחת ּפעם אֹותֹו ׁשהּציל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמעׂשה
ר' והבין ההר, ּבׁשּפּוע ׁשּנסעּו להפְך, אֹו למעדוועדווקי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹוסאטין
היה הּדרְך ּכי מות, ּבסּכנת ּכּלם אז והיּו ּתתהפְך. ׁשהעגלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻׁשמעֹון
העגלה את ועּכב מהעגלה ׁשמעֹון הר' וקפץ וחפירֹות. אבנים ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָמלא
ּגּוט האסטּו אוּדאי זצּוק"ל רּבנּו לֹו והׁשיב האנׁשים. ּכל את ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּציל

טֹוב[ּגימאכט עׂשית יכֹול]וּדאי אינֹו לבד זה ּדמׁשּום לֹו ורּמז . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
זמן לאחר ׁשמעֹון. הר' ׁשתק וׁשּוב ּכזה. ּגדֹול לדבר עדין ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָלזּכֹות
ׁשאּמֹו האיְך זצּוק"ל רּבנּו לֹו וסּפר זצּוק"ל מרּבנּו הּפעם עֹוד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבּקׁש
ּכן ועל זה, על לֹו מבטיח ּׁשאינֹו מה מּפני ּבחלֹום אצלֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבאה
אֹותֹו קּנא ׁשּמֹוהרנ"ת מּטּולטׁשין נחמן הר' וסּפר אז. לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהבטיח
ׁשּדּוְך לעׂשֹות יׂשראל מארץ אחת ּפעם ּבא הּנ"ל ׁשמעֹון והר' ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמאד.
מֹוהרנ"ת, אצל הּגדֹול ּבׁשבּועֹות אז והיה לארץ, מחּוץ ּבנֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָעם
זצּוק"ל, רּבנּו ּתלמיד ׁשּזה חׁשבּתי וואּה, אּה מֹוהרנ"ת על אז ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָואמר
הּמּגיד לחתן אז ואמר אליין, רּבי ּדער ּבעצמֹו רּבנּו הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָּולבּס ֹוף

יּוד ּגּוטין על מבין אני הלא ּכל]אדמֹו"ר[מּטירהאווצי ׁשהׁשלכּתי ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָֹ
ּכי החתּנה, קדם (לּבחּור) ליּונגיל עצמי את וקרבּתי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻהמפרסמים,
ער איז היינט אז ּדיר איְך זאג חּפתֹו, קדם זצּוק"ל לרּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻנתקרב

הּדֹור מנהיג הּדֹור[ּדער הּמנהיג הּוא ׁשהּיֹום לָך אֹומר :]אני ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ּברזל 400 ֶ ְ ַ ָ ֶ ָ ֲאבני"ה

נב
איםרּבנּו נאר ניט אז מּברסלב זצּוק"ל אהרן רּבי על אמר זצּוק"ל ַ ֵ ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָֹ

אפּלּו נאר רב, אּונז ּביי איז ער וואס ּדאנקען מיר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּדארפען
ּגיּבראכט איהם האּבין וואס פערד להֹודֹות[.ּדי צריְך לֹו רק ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹ

אֹותֹו ׁשהביאּו הּס ּוסים את אפיּלּו אּלא רב, אצלינּו ּופעם]ׁשהּוא . ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
אין המדּמה ּברּור א ּגיגעּבין אים האּב איְך עליו אמר ְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחת

ׁשאלֹות ׁשאלֹות[ּפסקינען לפסֹוק הּמדּמה ּברּור לֹו ּופעם]נתּתי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
מׁשיח טראגין אקעגין איהם איְך וועל אפיינדיל אֹויף אז אמר ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת

מׁשיח[ לקראת אֹותֹו ארּכיב נס :]על ְְִִִֵַַַַָ

נג
חֹולהמעׂשה והיתה לביתּה הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשּבא ז"ל, רּבנּו מּבת ַ ֲ ֶ ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ׁשם הּבעל אליו ּובא ונרּדם ּגדֹול ּבצער רּבנּו וּיׁשב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹמאד.
ּכל ּבּתי הלא אליו אמר ּבצער. ּכְך ּכל אּתה מה לֹו ואמר ז"ל ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹטֹוב
ּפסּוק ּבתהּלים ּׁשּכתּוב מה הלא טֹוב, ׁשם הּבעל לֹו אמר חֹולה, ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכְך
עד ּולזרעֹו לדוד למׁשיחֹו חסד ועֹוׂשה מלּכֹו יׁשּועֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ"מגּדיל
חסד ועֹוׂשה רּבנן'. מלכי 'מאן מלּכֹו יׁשּועֹות מגּדיל (ּפרּוׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעֹולם"
"לדוד מהם ּומסּפר ׁשּמׂשיח למי למׁשיחֹו חסד עֹוׂשה יתּברְך ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּׁשם
הּמלְך ּדוד מּזרע ׁשּבאים חלציו ויֹוצאי רּבנּו זהּו עֹולם", עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּולזרעֹו

הּׁשלֹום) אדילעליו לבּתֹו מהּמהרׁש"א הּמעׂשה ז"ל רּבנּו אז וסּפר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
והיה לקבּורה אֹותֹו ׁשהֹובילּו הּמעׂשה לי (נראה רפּואה. לּה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָוהיה
וכל ּדתֹו, המיר ׁשם ּדרְך ׁשהלְך מי ׁשּכל וכּו' טמאה ּבאֹוסטרה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשם
הּבית ונבלעה וכּו' ׁשם ּדרְך המהרׁש"א ׁשהֹוליכּו ּובעת וכּו' ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמת
חֹולים לכּמה סּפרה והיא וכּו'). "מגּדיל" אז וסּים וכּו' ׁשּלהם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּתפלה



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ּברזל תא ֶ ְ ַ ָ ֶ ָ ֲאבני"ה

והיה סּפר ּכן ּגם ז"ל מּטּולטׁשין נחמן רּבי וכן רפּואה, להם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוהיה
וכּו': ְֵּכן

נד
ּכאבועֹוד לי (נראה חֹולה ׁשהיתה רּבנּו ּבת מאדיל מעׂשה היה ְ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּתצּירׁשּנים) לּה ואמר הּקדֹוׁש רּבנּו אליה ונכנס ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
להצטּיר יכֹולין איְך הלא לֹו וענתה מּקדם, לּה ׁשּטֹוב ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבמחׁשבּתּה

ּג ּכאב מרּגיׁשין הלא הלאּבּמחׁשבה הּקדֹוׁש רּבנּו לּה ואמר דֹול. ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ
היתה אחת ּופעם ּכן. יהיה ּתצּיר אם ּגדֹול ּכח לּה יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּמחׁשבה
ּבׂשמחה ּתהיה אם לּה ואמר הּקדֹוׁש רּבנּו אליה ונכנס מאד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹחֹולה
לּה ואמר ּבׂשמחה, להיֹות יכֹולין איְך הלא וענתה רפּואה. לְך ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹיהיה
יהיה ּכן ועל מאד. ּבׂשמחה ּתהיה ׁשאּת זמן יהיה עֹוד הּקדֹוׁש ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹרּבנּו

ּומֹופתים): ּבאֹותֹות ּבאריכּות (ועּין היה. וכן רפּואה, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָלְך

נה
איְךּפעם (ווען ּכמֹותכם רּבי לי היה אם הּקדֹוׁש רּבנּו אמר אחת ַ ַ ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

רעּבין) אזא פיסהאּב צי איְך (וואלט ּברגלי הֹולְך הייתי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
ּובחזרה הּקדֹוׁש לרּבנּו וׁשאל הּצד מן אחד ׁשם ועמד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּגיגאנגען).

רץ: הייתי ּובחזרה ז"ל רּבנּו לֹו ענה ֲִִֵַַַַָָָָָָמאי,

נו
אםּפעם חצֹות ענין הּקדֹוׁש לרּבנּו ׁשלֹומנּו אנׁשי ׁשאלּו אחת ַ ַ ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָ

להם והׁשיב חצֹות. ולֹומר חצֹות עד נעֹור להיֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָיכֹולים
ולֹומר מהּׁשנה לקּום הּוא, חצֹות ׁשל העבֹודה ׁשעּקר הּקדֹוׁש ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָרּבנּו

ֲחצֹות:
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נז
יעקבלרּבנּו ורּבי מיּפאלי ליּב מּתתיה רּבי מקרבים היּו הּקדֹוׁש ְ ַ ֵ ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹ

רּבי את יֹותר קרב הּקדֹוׁש ורּבנּו אחים. היּו והם מּגיּה ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּבעל
חליׁשּות יעקב לרּבי והיה ׁשמים, ירא יֹותר היה ּכי הּנ"ל ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹמּתתיה
לֹו ואמר הּקדֹוׁש רּבנּו ּבזה והרּגיׁש הּגדֹול, אחיו היה הּוא ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּדעת
ּתֹורה ּדער אין ׁשטייט מאל איין קׁשה, אזֹוי איז וואס הּלׁשֹון: ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבזה

ּבּתֹורה[ ּכתּוב א' קׁשה ּכְך ּכל מּמּנּו".]מה יגּדל הּקטן אחיו "ואּולם ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּדאְך ׁשטייט עס ווידער ּכתּוב[אּון טהֹור]ועֹוד יהיה ּכי "ואיׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָ

על ּדרּכֹו והיה מּגיּה ּבעל היה הּנ"ל יעקב ורּבי היה", לא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּובדרְך
ּבּדרְך: להיֹות רב ְִִֶֶַֹּפי

נח
הראׁשֹונהּפעם זּוגתי לי היה אם ז"ל, טֹוב ׁשם הּבעל אמר אחת ַ ַ ִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

ע ּכלהייתי לעיני מעזּבּוז ּבׁשּוק הּיֹום ּבאמצע לּמרֹום ֹולה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אם הּקדֹוׁש רּבנּו אמר אחת ּופעם ּבּמדּבר. ׁשעלה אלּיהּו ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹולא
קרענקין אֹומר הייתי הראׁשֹון, הּזּוּוג ׁשל הענין ּגדל יֹודע ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהייתי

זאלסטּו לעּבין אּון ּתחיי[זאלסטּו אבל היתה]ּתחלי זּוגתֹו ּכי , ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶָָָָָָ
רב: זמן ְַַָחֹולה

נט
רּביּפעם מהּצּדיק ז"ל רּבנּו עם ז"ל מֹוהרנ"ת מדּבר היה אחת ַ ַ ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָ

אין ּגּוט זייער ּגימאכט האט ער אז מאליק, ליּב ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָהירׁש
פרּום זייער איז ער ווארין ּכי[יּודיׁשקייט ּבּיהדּות טֹוב עׂשה הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ירא היה פרּום,]הּוא אזֹוי ווי זיין זאל ער אפּלּו ז"ל רּבנּו וענה . ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
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קלּוג ּגיווען איז ער וואס איז עּקר ירא,[ּדער ּכְך ּכל ׁשּיהיה אפיּלּו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
חכם היה ׁשהּוא :]העיקר ִֶָָָָָָ

ס
(ׁשהיהר' ׁשּלֹו הּילד עבּור ׁשּיעּתיר ז"ל רּבנּו את ּבּקׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשמעֹון

מאד) ּכְךחֹולה ואחר ּכלל. לֹו ענה לא ז"ל ואדמֹו"ר ׁשּיתרּפא, ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
הּילד על והתּפּללה הּילד ׁשל העריסה אצל אׁשּתֹו יׁשבה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבּלילה
אֹותֹו ּוכׁשראה ז"ל, רּבנּו אל ׁשמעֹון ר' ּבא ּובּבקר הּנׁשים. ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכדרְך
ׁשּנחּתם הּתפּלה) ּכח (ּגדל הראית ּתמּה ּבלׁשֹון לֹו אמר ז"ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹרּבנּו
אף ׁשּיחיה, ׁשּפעלה ּדי לא ּבתפּלתּה והיא למּות, ּדינֹו ּגזר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכבר
ויהיה ׁשּיתרּפא אׁשּתָך ׁשל ּתפּלתּה ׁשהֹועילה ימים ׁשּיאריְך ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפעלה
הרּבה ימים והאריְך לאיתנֹו ׁשב ׁשהּילד הוה וכן ימים. אריכּות ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלֹו

ׁשנים: למאה ְִֵָָָקרֹוב

סא
לֹוהרב היה זצּוק"ל, לרּבנּו מקרב ׁשהיה מחרׁשיוואטע יצחק ר' ָ ַ ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ראנדאר ּולקחֹו הּס מּוְך]מּוכסן[אח לכפר לחתן אחד ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָ
והּוא טֹוב. ּבחּור ׁשהיה העבֹודה, ועל הּתֹורה על ׁשּיׁשב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלראריד
מּבית ויצא מּלּמּודֹו נתּבּטל החברים לֹו היּו ולא ׁשם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכׁשהיה
על והּביט מלאכּתֹו, ׁשעׂשה נּפח ׁשם והיה הּנהר. אל ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּמדרׁש
ּובלי עליֹון מלּבּוׁש ּבלי ּכְך ועמד ׁשם, ׁשּצֹודין הּדגים ועל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּנּפח
הּנ"ל האברְך וראה ׁשם, ּדרְך זצּוק"ל רּבנּו נסע אחת ּופעם ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָחגֹורה.

הּׁשט ועל מאנׁשים מלאה והיא עֹוברת ׁשעגלה אגעסאיְך ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּזה]הּמדרגֹות[ והבין ּומּכאן, מּכאן אנׁשים עֹומדים ׁשּמּבחּוץ ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יּוד ונתּבּיׁש]אדמֹו"ר[ּגּוטער הּדרְך. היה ׁשם ּכי עליו ּדרְך ויּס ע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אז) (ׁשּנסע זצּוק"ל רּבנּו רמז ּתכף אבל לביתֹו. לרּוץ והתחיל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמעט
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להם ׁשּיראה מּמּנּו ּובּקׁשּו לבֹוא. והכרח אצלֹו ׁשּיבֹוא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבידיו
מיין אזֹוי רּבנּו אמר לֹו. וענה הּוא, מי אֹותֹו וׁשאל ְְְְִֵַַַַַַַָָָָָאכסניא,

ּברּודער ׁשּלי[יצחק'לס יצחק ׁשל אח לֹו]ּכְך ואמר אֹותֹו והֹוכיח . ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ
קינד ּגּוטען ּדעם פאר חֹותנָך אֹותָך לקח ּבחּור[מּס תמא ּבתֹור ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

הּנּפח]טֹוב על להסּתּכל ויֹוצא מבּטל ואּתה וכּו', ׁשּתלמד ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּכדי
הרּבה ּובכה ּובּוׁשה. וחרטה ּתׁשּובה ׁשּנתמּלא עד וכּו', ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוהּדגים
מאד. מאד אֹותֹו קרב זצּוק"ל ורּבנּו ּגדֹול. מתמיד נעׂשה ּומאז ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹֹמאד

מיר צּו פארין וועלין וועסטּו מּס תמא לנסֹוע[ואמר ּתרצה מסּתמא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
רק]אלי הּוא ׁשּלי ׁשענין ּתדע אֹותם. ּותׁשּבר מניעֹות לָך ויהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

את והּניח עיף והיה הּׁשנה, ראׁש על ּובא הוה וכן הּׁשנה. ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹראׁש
הּׁשטיּבל אצל ליׁשן הּתפּלה[עצמֹו קדם]ּבית זצּוק"ל רּבנּו ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּפדיֹונֹות עם נכנסים ׁשאנׁשים רעׁש ראה ּוכׁשהקיץ ּברית. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזכר
לֹו והׁשיבּו ׁשם עֹוׂשין מה וׁשאל לכנס ּכן ּגם ורצה ז"ל. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלרּבנּו
אדּמים, ּפניהם הּיֹוצאים, ׁשהאנׁשים וראה ּדברים. וּדּוי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשעֹוׂשין

אֹויגין ּגיוויינטע אֹויס ּבכּויֹות[מיט עינים על]עם חרטה לֹו והיה , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
אחד, עֹוד עם לכנס עצמֹו את ודחף לעׂשֹות. לֹו היה ּומה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבא,
את זצּוק"ל רּבנּו וסגר ויצא. ׁשּיצא להאחד זצּוק"ל רּבנּו רמז ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָותכף

זאג נּו, לֹו ואמר ואּתה]ּתּגיד[הּדלת ואני יתּברְך ּׁשהּׁשם מה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
רּבנּו לֹו ואמר ּלהתוּדֹות. מה לֹו ׁשאין וענה רצה, ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹיֹודעים.

והּוא התוּדה) (הינּו אמר ּפעמים ּכּמה איןזצּוק"ל ּפעם ּבכל ענה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
נארען וועסטּו מיְך זצּוק"ל, רּבנּו לֹו אמר אז ּלהתוּדֹות. אֹותי[מה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ

תרּמה הּכה]אּתה הּנ"ל הּדברים זצּוק"ל רּבנּו ּכׁשאמר וׁשמעּתי . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
נארען וועסטּו מיְך הּתבֹות ּומׁשְך חטמֹו, על אצּבעֹו אּתה[עם אֹותי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מׁשּכבָך.]תרּמה על ּבׁשכּבָך ּגם עּמָך ּׁשּנעׂשה מה יֹודע אני הלא , ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
איזה ואחר לביתֹו. הּׁשנה ראׁש אחר ונסע לחּוץ, זצ"ל רּבנּו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹּודחפֹו
ווערטיל איזה ז"ל רּבנּו עליו ואמר ז"ל, לרּבנּו ּפעם עֹוד ּבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשנים
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אחר]ּבדיחה[ ּכְך ואחר יֹותר. נסע ולא מּזה ונדחה צחֹוק, ונעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
זצ"ל, מּטעּפליק מאיר ר' עם ּדּבר ז"ל רּבנּו ּפטירת אחר רב ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַזמן
ּביי התרחקּות? נקרא זהּו לֹו אמר רחקֹו. זצּוק"ל ׁשרּבנּו לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָסּפר

איְך וואלט רעּבין הייתי[אזא רּבי ּכזה עצמי]אצל את מּניח אפּלּו ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מיר. אֹויף טרעטין זאל ער עלי, הסּביר[ׁשּידּוׁש ז"ל אברהם ורּבי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

לאדם מקרבין ׁשאם הּמּדֹות, ּבספר ּׁשּמביא מה אז קּים ז"ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשרּבנּו
ּכי ידים. ּבׁשּתי לדחפֹו מּתר מסרב והּוא יתּברְך) הּׁשם ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ(לעבֹודת

רחקֹו ּכן על רצה, ולא מאד אֹותֹו קרב :]רּבנּו ְְֲִֵֵֵֵַַָָֹֹ

אברהם מרּבי ׁשּכתב אנׁשין מאיר ר' יד  ָ ָ ְ ַ ִ ַ ֵ ַ ָ ֶ ִ ְ ַ ִ ֵ ַ ַ ְ ִמּכתב
הּגיהם: אברהם ורּבי  ָ ִ ִ ָ ָ ְ ַ ִ ַ ְ ַז"ל

סב
הרערּבנּו יצר ּדער ּדּבּוק. הּוא הּכׁשרים ׁשל הרע הּיצר אמר, ז"ל ַ ֵ ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדּבּוק איין איז יּודין ערליכען איין יצרפּון ּדער אמר, עֹוד . ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
ער טׁשעּפיט יּודין, ערליכען איין צּו נעמין זיְך וויל ער אז ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָהרע

לצלן רחמנא ׁשּגעֹון איין צּו את[איהם לֹוקח ּכׁשהּוא הרע הּיצר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לּצלן רחמנא ׁשּגעֹון איזה לֹו מדּביק הּוא ּכׁשר, ליהּודי עֹוד]עצמֹו , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּגיוארין ּגיּבראכין אֹויס ערׁשט זענין צּדיקים ׁשּכּמה ז"ל רּבנּו ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאמר
עלטער ּדי אֹויף עהרׁשט ּתאֹות זייערע עצמ[פּון את םׁשברּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּזקנה ּבעת רק לגמרי עם]מהּתאוֹות ׁשּלי ׂשיחה נמׁשְך זה (ועם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
טּולטׁשינר נחמן הר' אביו ּׁשּבאר מה ניחא ׁשּבזה ז"ל, אברהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָרּבי
זמן ּכל הארץ עּמי זקני אֹודֹות ז"ל חכמינּו מאמר את ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָז"ל
עם ׁשּנסע אחד מּס ֹוחר מׁשל ּפי על וכּו', מּטרפת ּדעּתן ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמזקינים

לקרעטׁשמע ׁשהּגיעּו מקֹום ׁשּבכל ׁשּכֹור, ּגֹוי עגלה ]לפּונּדק[ּבעל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
עם הּגיעּו אּגב רב. זמן הּׁשּכֹורים עם וׁשתה לׁשּתֹות הּגֹוי ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָָנכנס
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החרּבה, אל מהעגלה הּגֹוי ירד אז וגם חרּבה, לקרעטׁשמע ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻהּדרְך
ׁשאלֹו העגלה על ּבחזרה ּכׁשעלה וגנח. והסּתּכל ּפתח חּלֹון ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּובכל
ולגנח. להסּתּכל מהעגלה ירדּת החרּבה אצל ׁשּגם ּזה מה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻהּסֹוחר
ּפה הּטֹובים, הּימים הראׁשֹונֹות ּבזכרֹו עׂשה ׁשּזאת הּגֹוי, לֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהׁשיב
ועכׁשו ׂשמחים, והיינּו וׁשכרנּו וׁשתינּו אכלנּו החברים, עם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשתיתי
הרּגלּו ׁשּמּנעּוריהם הארץ עם זקני ּכן לקֹונן. יׁש זה על ואבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאֹוי
ּובכן ּתאוה, איזה לׁשּבר ּגעּגּועים ׁשּום להם היה ולא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבתאֹותיהם
חרב, ואבריו הּגּוף אבל נׁשאר, מּתאֹותיהם ׁשהּיצר זקנּותם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלעת
מה עׂשּו אּלּו ׁשּבאברים איְך וזֹוכרים ּתאֹותיהם למּלאֹות ּבּמה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאין
ּתאֹותיהם, למּלאֹות יכֹולים אינם ועכׁשו ּתענּוג להם והיה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּׁשעׂשּו,
אבל מּזה. ּומׁשּגע ּומבלּבלת מטרפת ּדעּתם ּפׁשּוט להם. ואבֹוי ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻאֹוי
לאי ּגעּגּועים מלאי היּו נעּוריהם ימי ׁשּכל חכמים ּתלמידי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָזקני
מלאי היּו הּנעּורים ּבימי ואְך ּולנּתצם, ּולׁשּברם הּתאֹות ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָהתמּלאּות
להם, המסּגלים והּׁשלמים הּבריאים והאיברים מהּתאוֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻצער
ימי ּכׁשהּגיעּו אמנם וכּו'. יּסּורים להם והיה לׁשּברם נּס ּו ּפעם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּובכל
ּדעּתן ּובכן לגעּגּועיהם, מסּכימים ּכּמה נחלׁשּו והאיברים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּזקנה
ועל נעּוריהם. ּבימי ּכמֹו מלחמה עֹוד להם אין עליהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמתיּׁשבת

ּפ ּׁשרצּו):ּכל למה זכּו ימיהם ּבסֹוף נים ְְְִֵֶֶַָָָָ

סג
ּבאּורּפעם ּבאיזה אנׁשים איזה ז"ל רּבנּו לפני והתוּכחּו ּפלּפלּו ַ ַ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשּכן אמר וזה הּפׁשט ׁשּכן אמר זה ּדבר, איזה ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּופרּוׁש
רּבנּו ׁשאמר עד אחרים. ּפׁשטים אמרּו ּורביעי ׁשליׁשי וכן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּפׁשט,
ּבׁשם האֹומר אמר זה ּופׁשט הּקדׁש, רּוח ׁשהּוא אחד ּפׁשט על ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹז"ל

זהב[הט"ז הרב]הּטּורי (אמר היטב. הּבאר את ז"ל רּבנּו ׁשּבח וכן . ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ
ּדבריו, היטב הּבאר ׁשּגֹומר ּפֹוסק ׁשּבאיזה הּוא ׁשּכלל ז"ל ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאברהם
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להלכה) ּדעּתֹו ּבפרּוׁשּכן מֹוהרנ"ת עם אחד התוּכח אחת ּופעם . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ
מֹוהרנ"ת ּבפרּוׁש מאד מסרב היה והאיׁש אברהם, ּבמגן אחד ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹּדבר
אברהם הּמגן עּמי. לפלּפל לָך 'ּדי לֹו: אמר ז"ל ׁשּמֹוהרנ"ת עד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָז"ל,
ּופעם לָך'. מפרׁש ׁשאני ּכמֹו זה ּדבר לי ּופרׁש אצלי היה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבעצמֹו
ּפׁשּוט ּבית ׁשּבעל איְך ּבתימא, נפּתלי רּבי לפני אחד ּבא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחת
החּיים אֹור לּמּוד על הּׁשּבת יֹום ּכל לבּלֹות ּדרּכֹו ׁשהיה ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָּבאּומן
החּיים ּבאֹור ּדבר איזה להבין לֹו קׁשה היה אחת ׁשּפעם ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש,
ידֹו על נׁשען ׁשהיה הּׁשלחן ׁשעל עד ּבמחׁשבּתֹו ועסק ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻהּקדֹוׁש,
לֹו. הּקׁשה הּדבר לֹו ּובאר ּבעצמֹו החּיים האֹור אליו ּובא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָנרּדם.
לֹו ׁשהיה הּדבקּות מּגדל ּבזה להאמין אפׁשר נפּתלי הר' לֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאמר

החּיים: האֹור ּפרּוׁש ִִֵַַָעם

סד
ּבגׁשמּיּותאמר עֹולם ּכל להמית הּמות מלאְך על ז"ל, רּבנּו ָ ַ ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ּבכל עֹוזרים לֹו העמיד ּובכן הּדבר, עליו יכּבד ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָּוברּוחנּיּות
להמית ׁשקר ׁשל והּמפרסמים ּבגׁשמּיּות, להמית הרֹופאים ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֻמקֹום
ונפל ּבטעּפליק, ז"ל מֹוהרנ"ת ּכׁשהיה אחת (ּופעם ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָּברּוחנּיּות.
הרֹופא ּכׁשּבא הרֹופא, את לֹו הביאּו ּפיו ׁשאלת ּובלא ּדוי. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלערׂש
הּמלאְך ׁשליח לי הבאתם ואמר הּקיר, אל ּפניו את מֹוהרנ"ת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהסב
הּמות מלאְך פּון ׁשליח ּדעם ּגיּברענגט מיר האט איהר .הּמות, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הי אחת והיהּופעם ּברגלֹו. ּברזל ׁשל מסמר ז"ל למֹוהרנ"ת נתחב ה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
לֹו ואמרּו לזה, ׁשּמסּגל אחד עלה לֹו והביאּו מּזה, ּגדֹול ּכאב ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻלֹו
אם ואמר ענה רצה. ולא רפּואה מּצד ולא הּס גּלה מּצד רק ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻׁשהּוא
ּבעזרת זה ּבלי ונתרּפא ּכן, ּגם לקלקל ּבכחֹו יׁש לרּפאֹות ּבכחֹו ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹיׁש
יא פאריכטען ּדאקטֹורים ּדי אז ז"ל: רּבנּו אמר ועֹוד יתּברְך). ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשם
לאטע א לייגט מען ווי אזֹוי פארלאטעט מען ווי נאר איז ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאמאהל,



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ּברזל 408 ֶ ְ ַ ָ ֶ ָ ֲאבני"ה

ׁשׂשמים[ ׁשמטליאים כמֹו זה ּפעם, מתּקנים ּכן ּכבר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשהרֹופאים
טלאי אין]איזהּו ּגֹוי איין פאר מֹורא, איְך האּב צווי פאר אמר: ּגם . ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

פּון ווייט אזֹוי ניט ּגאר וויסין זיי יּודין, ּגּוטין פאלׁשין איין ְְִִִִִֵֵֵַַַַָפאר
ּגיווען ערגער נאְך זייא וואלטין וויסין, דאס זאלין זיי ּכח, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹזייער

יׁשמרנּו לא[ה' הם רּמאי, ּומאדמֹו"ר מּגֹוי מפחד אני מּׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַֹ
יֹותר עֹוד היּו הם יֹודעים היּו רק הם אם מּכחם, ּכלל ְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹיֹודעים

יׁשמרנּו ה' מען]ּגרּועים ּדארף ּגיזּונד איז מען אז אמר ז"ל רּבנּו . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ניט ווערט מען אז אּון הּׁשם) (ּבעבֹודת טּוהן אּון טּוהן אּון ְְְְֲִֵֶֶַַַַטּוהן

אייזין אּון ׁשער ּגילייגט אוועק איז לעׂשֹות[ּגיזּונט צריְך ּכׁשּבריאים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָ
והּברזלים הּמסּפרים את לעזֹוב צריְך חֹולים ּוכׁשנהיים ]ולעׂשֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
מּצב לפי ערּוְך הּׁשלחן ּפי על הּמכרח הּׁשם ּבעבֹודת לעסק ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָֹֻֻ(ורק
וכּו': נפׁשֹותיכם" את "ּוׁשמרּתם מצות לקּים ּוצריכים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַּבריאּותֹו)

ז"ל מטרוויצע נתן ר' יד  ַ ֶ ִ ָ ְ ִ ָ ָ ַ ַ ְ ִמּכתב

סה
אדמֹו"רר' את וׁשאל ׁשחיטּות עצמֹו את ללמד רצה ז"ל ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹׁשמעֹון

ּדאקטרייא עצמֹו את ׁשּילמד הּקדֹוׁש רּבנּו לֹו הׁשיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹז"ל,
אּתם]רפּואה[ ׁשמעֹון ר' לֹו אמר הׁשיב. רֹוצח? ׁשאהיה רֹוצים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשל מּגלּגּול הּתרנגֹול את ׁשּלֹוקחין רציחה זה אין וכי ז"ל: ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָאדמֹו"ר
מּללמד ּבּטל ּומאז וׁשֹוחטֹו? ּבזקנֹו אֹותֹו ּתֹופס והּוא זקן, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָֹאיׁש

ּובֹודק: ׁשֹוחט ְִֵֵלהיֹות

סו
לֹומרר' לֹו הזּדּמן הּנּגּון ּובתֹוְך קדׁש, ּבׁשּבת מנּגן היה ז"ל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹחייקיל

אֹוי: אֹומרים אין ּבׁשּבת זצּוק"ל, רּבנּו לֹו ואמר אֹוי. ְְְְִֵֵֵַַַַַָָּתבת
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סז
ּתֹורתׁשמעּתי מענין כ"ב סימן הּתֹורה אדמֹו"ר ׁשאמר ּבעת מר"נ ָ ַ ִ ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּיזּכה עד ּכזה לבּטּול לבא ׁשּצריכין אמר ה', ּותפּלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹה'
ז"ל מאיר ר' מּלפני. רצֹון יהי לֹומר וׁשּיּוכל ה' ולתפּלת ה' ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָלתֹורת
וׁשאל נּדה. מּסכת ׁשּסּים ז"ל רּבנּו לפני סּפר אברְך אׁשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָסּפר
הרע, עין לאדם ּכׁשּיׁש מה מּפני לי אמרּו ּכן אם ז"ל רּבנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאֹותֹו

ּגענעצין ּדהינּו ּפיו ּופֹוער הּתֹורה]מפהק[מגהק אמר ּובסמּוְך , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּנ"ל: ענין מרּמז וׁשם א' ּבלּקּוטי נ"ה ְְְְִִִֵַַָָָָֻסימן

סח
ז"לּבעת מֹוהרנ"ת אמר ּתּקּונין, ּתׁשעה הּתֹורה אדמֹו"ר ׁשאמר ְ ֵ ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָ

ּבמחֹו: ּוברקים קֹולֹות ְְְִִִֶָֹׁשהרּגיׁש

סט
ּתֹורה,ׁשמעּתי ּדבר ּכל על אמר ז"ל רּבנּו אׁשר ׁשלֹומנּו מאנׁשי ָ ַ ְ ִ ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

הויה עֹוׂשה ׁשּתינֹוק ּׁשּכל מה על ּדברים: מּׁשלׁשה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹחּוץ
והּׁשליׁשי הּלחי, ּתחת הּיד מּניחים ּׁשּיׁשנים מה והּׁשנית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָחכמה,

ּביד: ׁשלֹום ּׁשּנֹותנים מה ּכמדּמה זֹוכר, ְְְִִִֵֵֶֶַָָֻאיני

ע
ּבתׁשמעּתי אדיל ׁשל מחּתנּה ּבער ר' היה אחת ּפעם נתן, מר' ָ ַ ְ ִ ְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

להדליק אׁש לֹו היה לא ּובּלילה ּבטירהוויץ. ז"ל ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹאדמֹו"ר
אׁשהּנ אצלֹו ולקח מהּׁשנה הּבית הּבעל והקיץ אחד לבית והלְך ר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

ז"ל ּדב רּבי לֹו ואמר עֹוד. ליׁשן ּבית הּבעל ורצה הּנר. ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָֹֹלהדליק
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הּוא ּבּלילה מהּׁשנה אחד ּכׁשּמקיצין ז"ל מרּבנּו קּבלה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיׁש
ּדב הר' ׁשנית. ליׁשן עֹוד עצמֹו את יּניח ואל הּׁשמים מן ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹּבוּדאי
אׁשר ידיעה לֹו ּבא ּכְך ואחר ׁשּתפים עם מסחר לֹו היה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻהּנ"ל
זז לא הּמכּתב ׁשּקּבל ּובעת ּבהּמסחר. הּזק ויׁש טֹוב לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּמסחר
חלק לּקח היה ּבדעּתֹו אׁשר לֹו וסּפר להרב וקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּמקֹומֹו
מּכפי לׁשּנֹות אֹותֹו יפּתה לא ּדבר ׁשהּבעל ּכדי ּכְך ועׂשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהעסק,

הּׁשּתפּות: ּבעת ּבדעּתֹו ְְְֵֶַַָָָֻׁשהיה

עא
ותכףר' קדׁש, ׁשּבת ּבערב מילה ּברית לֹו היה מּדאׁשיב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיּודיל

וגער ז"ל. לאדמֹו"ר וסּפר לביתֹו הלְך הּמזֹון הּברּכת אחר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָּומּיד
יכֹולים הלא ואמר לביתֹו. ּומּיד ּתכף ׁשהלְך זה על ז"ל אדמֹו"ר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבֹו
הייתם אפׁשר ׁשם, עֹוד הייתם ואם לּמקוה, לילְך ּכן ּגם ערב ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָלעת
לּתן מהם אחד מעֹוררים הייתם אֹו ּדּבּור איזה להם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָמאירים
מּטׁשעהרין י"מ ממחּתני וׁשמעּתי ולכם. להם טֹובה והיה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֻצדקה,
היתה ׁשאׁשּתֹו אחד אברְך אצל היה ּבמעדוודּווקע אׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּסּפר
ויֹותר, לעת מעת עבר ּכבר אׁשר וראה למאד, עד לילד ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמקׁשה
ּובא ז"ל יּודיל רּבי להרב הלְך קדׁש ׁשּבת וליל ילדה. לא ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹועדין
אּתה מה יּודיל רּבי אֹותֹו ׁשאל ּוכׁשּגמר עליכם. ׁשלֹום ׁשאמר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבעת
ׁשל הּפּוׁשקעלי יּודיל הר' ולקח לילד. מקׁשה ׁשאׁשּתֹו הׁשיב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָרֹוצה,

הּטּבק[הּטּוּביקע יכֹול,]קּופסת היה ולא הּפּוׁשקע ּפתח לֹו ואמר ְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ׁשלֹום־מּזלניק אּתה לֹו, ואמר]ׁשלּומיאל[ואמר הּפּוׁשקעלי. לי ּתן , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

מּזל לֹו אמרּו ּבּדרְך היה וכן טֹוב, מּזל לָך יּתנּו ּובּדרְך לביתָך ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלְך
מהּכתב ּכאן עד ילדה, ּכבר ׁשאׁשּתֹו יד:טֹוב ְְְְִֵֶַַַָָָָָ



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ּברזל תיא ֶ ְ ַ ָ ֶ ָ ֲאבני"ה

עב
ּדֹודֹוּפעם אז ואמר ז"ל ּברּוְך רּבי ּדֹודֹו אצל ז"ל רּבנּו היה אחת ַ ַ ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

להרב וסּפרּו ׁשּלֹו מהּתֹורה נתּפעל לא ז"ל ורּבנּו ּתֹורה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹז"ל
איז ּתֹורה לֹומר יכֹולים אין ואם ז"ל ּברּוְך הר' ואמר ז"ל. ּברּוְך ְְְִִִֵַַַַָָָָָר'

ניט יּוד ּגּוטער קיין ׁשֹוין אדמֹו"ר[מען לא ּכבר הּוא הלא]אז . ְְֲִֵֶֶַָָֹֹ
קיין ׁשֹוין ער איז יד, אּטר ענין מהּו ידע לא מּמעזריטׁש ז"ל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּמּגיד

ּגיווען ניט יּוד אדמֹו"ר[ּגּוטער היה לא הּוא ז"ל]אז רּבנּו ׁשמע . ְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ליינען לי נתנּו ּכן אם מׂשימה[ואמר – לידע]לקרא אני ׁשּצריְך ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

אּטר מענין מדּבר וׁשם ס"ו הּתֹורה אמר ּובקרֹוב יד. אּטר ענין ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמהּו
ָיד:

עג
הסּבירּפעם חייקיל ורּבי חייקיל, רּבי עם ז"ל רּבנּו ּדּבר אחת ַ ַ ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַ

ולא ּבראׁשֹו נחׁש לאחז ׁשּיכֹולים חכמה ּפי על ז"ל ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלרּבנּו
ואמר נחׁש, ונעׂשה לארץ ׁשּלֹו הּמטּפחת את ז"ל רּבנּו זרק ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָיּזיק.
אחז לֹו ואמר ּבידיו אֹותּה ואחז ּבידיָך, אֹותּה אחז חייקיל ְְְְְְֱֱִִֶַַַַָָָָָָָֹֹלרּבי

ּדיר הייס איְך ווייל ניט ּבידיָך אֹותָך[אֹותּה מצּוה ׁשאני ּבגלל ,]לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
רצה: ולא חכמה, מחמת ְְֲֵַַָָָָֹרק

עד
ּבלעמּבערגר' ּכׁשהיה אחת ׁשּפעם סּפר מּטעּפליק יצחק ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשמּואל

ראטע מֹוליכים ׁשהיּו וראּו ז"ל, רּבנּו אמר]גדּוד[עם חיל. אנׁשי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּכְך יסּפר הּזאת ּובּׁשּורה ׁשּורֹות וכְך ּכְך ויסּפר ׁשּילְך ז"ל רּבנּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹלֹו

ארּביל ּדעם ריקען ארֹוף איהם זאל אין אנׁשים, לֹו[וכְך וׁשיסיט ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָ
הׁשרוּול את מעלה ּבתכריכים,]ּכלּפי מלּבׁש ׁשהּוא וראה עׂשה. וכן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
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האדם את מֹוליכין חּבלה ׁשהּמלאכי הּדרְך ׁשּפה ז"ל רּבנּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹואמר
רּבנּו עם נסע אחת ׁשּפעם הּנ"ל, ׁשמּואל ר' סּפר ועֹוד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלהּגיהּנם,
ּבעצמם. לילְך הּסּוסים ׁשּיּניח להעגלֹון ׁשּצּוה אז היה ודרּכֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָז"ל
איזה מרחֹוק ראה יצחק ׁשמּואל ור' יער לאיזה נכנסּו אחת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּופעם
אחד איׁש ׁשם והיה אחד לחדר ונכנסּו ריקים. חדרים ׁשם והיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבית

ּבׁש"ְך ּומׂשחק ז"ל]ׁשחמט[יֹוׁשב רּבנּו לֹו ואמר אחת. אּׁשה עם ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַַָָ
מיְך קענט אֹותי[איהר מּכיר אֹותֹו]אּתה ׁשאל מּכירֹו. ׁשאינֹו וענה , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

חּטים ענה, הּפריץ. זה אצל חּטים וכְך ּכְך סחרּת הלא ז"ל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרּבנּו
וכּמה ּכּמה ז"ל רּבנּו לֹו הזּכיר וכן מּכיר. אינּני ואתכם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָסחרּתי
ּובזה ּבֹו עיניו נתן ּכְך אחר מּכירֹו. ׁשאינֹו ּבאחת והּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָסימנים
ׁשמּואל ׁשר' עד אחריו הלְך ז"ל רּבנּו ּוכׁשּיצא אצלֹו. אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמׁשיְך
ורּבנּו ז"ל. רּבנּו אל הּוא נּגׁש אחר, לצד מעט עצמֹו את הּטה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָיצחק
ׁשליׁש. ּבדמעֹות מאד הרּבה ּבכה והּוא ּדּבּורים, איזה עּמֹו ּדּבר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹז"ל
ונסעּו העגלה על יצחק ׁשמּואל ור' ז"ל רּבנּו יׁשבּו ּכְך ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָואחר

ְְַָלדרּכם:

עה
מהּכׁשּנסע הּמעׂשה היה ואז אּומן ּדרְך נסע לברסלב ז"ל רּבנּו ְ ֶ ָ ַ ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּכּמּובא ּבעיניו והּוטב הּיׁשן, הּקברֹות ּבית יד על ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּׁשּנסע
ׁשֹוחט ׁשם היה ּבאּומן ּכׁשהיה ואז מֹוהרנ"ת. ּובימי מֹוהר"ן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּיי
ראׁש על אליו יּס ע אם ז"ל לרּבנּו וׁשאל אצלֹו, ונתקרב ּגדֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאדם

הּׁשנה) ראׁש רק הּוא ז"ל רּבנּו ׁשענין ידע (ּכי קּבלההּׁשנה ידי על ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּומאּומן ּפרנסתֹו וזה עֹופֹות, ּבׁשחיטת עֹוסק הּיֹום רב ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמעׂשית.

וויערסט מאה ערְך ּכלׁשהּו[לברסלב לא.]מרחק ז"ל, רּבנּו לֹו ענה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּובסּוסים: ּבעגלֹות לּסע צריכים ְְְֲִִִִִֶַַָאצלי
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עו
תק"ע,ּכׁשּיׁשב ׁשנת הּׁשנה ראׁש על אליו נסע ּבברסלב ז"ל רּבנּו ְ ֶ ָ ַ ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

הּׁשנה וראׁש ׁשמּואל. רּבי ּובנֹו מּטׁשערין ׁשֹוחט אּבא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹר'
לאּומן, הּׁשנה ראׁש ׁשּקדם ׁשּבת על ּובאּו ׁשליׁשי ׁשני ּביֹום אז ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹחל
עד מאד ּגׁשם ירד הּׁשנה ראׁש ערב ׁשהּוא קדׁש ׁשּבת ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּובמֹוצאי
והיּו הּׁשנה. ראׁש על לברסלב ׁשּיבאּו הּטבע ּדרְך ׁשּום היה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא

מּז ּגדֹולים יּס ּורים ׁשהּואלהם להם ואמר אחד עגלה ּבעל ּובא ה. ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּלא רב סכּום מאּתם ּדרׁש רק הּׁשנה, ראׁש על לברסלב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹמביאם
עגלה להּבעל לׁשּלם ׁשּלהם, החפצים למּכר והכרחּו להם. ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהיה
והכרחּו ז"ל, לרּבנּו מּתנה להביאֹו זהב ׁשל ּגביע להם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ(והיה
עבּור והעינים הּׁשּנים מהס"ם ׁשּיּקח ז"ל רּבנּו ואמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָלמכרֹו.

וקּבלּוהּגביע) ערב. לפנֹות הּׁשנה ראׁש ּבערב לברסלב ּובאּו ונסעּו , ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבעת ּבּלילה ּכְך ואחר מנחה. קדם ז"ל מאדמֹו"ר ׁשלֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמּיד
וואס מיט הּלׁשֹון: ּבזה הּנ"ל אּבא לרּבי ז"ל אדמֹו"ר אמר ְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָָֻהּסעּדה
איז וועלט ּדער אֹוף נסיעה. ּדיא פאר ּדאנקען אּפ ּדיר איְך ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָזאל

יֹוְך ּדי ּדיר נא ׁשמּואל ּדיר אין ּכדאי. על[ניט לָך אֹודה מה עם ְְְִִִִִִֵֶַַַָ
הּמרק לָך הּנה ׁשמּואל ּולָך ּכדאי, לא זה הּזה ּבעֹולם ]הּנסיעה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשמּואל ר' ּובנֹו אּבא, רּבי נפטר לביתם ּוכׁשּבאּו הּמרק. לֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונתן
אדמֹו"ר ּדּבּור ּכּלם הבינּו ואז מעלה. למעלה ּפעם ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻנתעּׁשר

ְַזצּוק"ל:
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ז"ל מּמֹוהרנ"ת וסּפּורים  ַ ַ ְ ַ ִ ִ ִ ְ ִׂשיחֹות

א
ּבׁשעתאחד ּדּבּורים לֹו ׁשאין זצ"ל מֹוהרנ"ת לפני קבל ֶ ָ ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָ

יכֹול אינָך הכי לֹו, ואמר מֹוהרנ"ת ּבֹו וגער ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָהתּבֹודדּות.
מאל טֹויזינט מען זאגט מיְך ראטיווע עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ּתּציל[לֹומר ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ

ּפעמים אלף אֹומרים ּפעם]אֹותי ּכׁשארע ּכן ועל עֹולם. ׁשל רּבֹונֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּגמרא ּדף אלף יכֹול ׁשהּוא עליו אֹומרים והיּו ּגדֹול למדן ׁשּבא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאחת
רּבֹונֹו זאגין מאל טֹויזינט קאן עֹוזר ואמר עֹוזר רּבי וענה ּפה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבעל

עֹולם עֹולם[ׁשל ׁשל רּבֹונֹו ּפעמים אלף לֹומר יכֹול :]עֹוזר ְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ב
אתאחד לעזב ורצה מקּבל, להיֹות ׁשרצה למֹוהרנ"ת ׁשאל ֶ ָ ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּׁשם לעבֹודת ּבֹוער לּבָך עכׁשו מֹוהרנ"ת לֹו ואמר ְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַַַָָהחנּות.
ּבייא ּדער האלסטּו ּבזה[יתּברְך אֹוחז מּזה]אּתה ּכׁשּתּפל ּכְך ואחר , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ולא ּׁשּיהיה, מה יהיה אז ּכן ּגם ּפרנסה, לָך יהיה ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹההתלהבּות
ׁשּתל קדם ׁשעּורים לָך עׂשה לֹו אמר אּלא לֹו. וגםהסּכים לחנּות ְך ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

קֹונים לָך יהיה ׁשּלא ּובעת ספרים, לָך ּתכין ּבעצמּה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבהחנּות
לטֹובה סּבֹות יסּבב יתּברְך ׁשהּׁשם לזה ותׁשּתֹוקק ּבהם. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתלמד
ּכּנ"ל וכּו' זה על ּכְך ּכל ׁשהׁשּתֹוקק היה וכן וכּו'. לגמרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתּפטר

הּזקן: ליריסמן חּיים ר' היה הּנ"ל ׁשהאיׁש ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּכמדּמה

ג
הׂשּכראיׁש מֹוהרנ"ת לֹו ואמר מלּמדּות, לעצמֹו לעׂשֹות רצה אחד ִ ְְְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּובפרּוׁש ּפרנסה ּבׁשביל להתּפּלל יתּברְך להּׁשם עצמָך ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאת
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ּתתּבּיׁש ּומּסתמא היטב, מרּגיׁש אּתה זאת ּכי ּפרנסה. ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבׁשביל
רּוחנּיּות: על ּגם ְְִִֵַַַָותתּפּלל

ד
ׁשּוםמֹוהרנ"ת אׁשר הּמדרׁש ּבבית הּנׁשאר אֹורח לּקח רגיל היה ֲ ַ ַ ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפרחי) (מארחי אֹותֹו לּקח רצה לא אֹותֹואדם ולקח ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹ
לא ּובנֹו מהּנ"ל, נבזים ּבבגדים ׁשפל אֹורח לקח אחת ּופעם ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹהּוא.
ּכיחה מּפני ׁשּבת סעּדת אצלֹו לאכל הּׁשלחן אל להתקרב ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻרצה

והּוסען אל]והּׁשעּול[וניעה ּוכׁשּבא מֹוהרנ"ת. אֹותֹו והּכה ׁשּלֹו, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ
אמר ואז זצּוק"ל. רּבנּו לפני הּכל לסּפר היה ודרּכֹו זצּוק"ל ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹרּבנּו
אֹורח א נעמען זאלסט טאקע איְך וויל מאהל איין זצּוק"ל רּבנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלֹו
ׁשלאגט קינד א ווידער אּון ּתֹורה. עּמֹו לדּבר ׁשּתּוכל ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהגּון,

ּכדי[מען? הגּון אֹורח ּבאמת ׁשּתּקח אחת ּפעם רֹוצה אני ראׁשית ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
מּכים? לילד ועֹוד ּתֹורה, עּמֹו לדּבר ּבתמּיּה:]ׁשּתּוכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ה
אזּפעם ווייס איְך וואס צּדיקים ּדי זצּוק"ל מֹוהרנ"ת אמר אחת ַ ַ ְֲִִִִֵַַַַַַַַָָ

ּגיווען נאְך זענען זיי אֹויּב צּדיקים, ּגיווען זענען ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָזיי
ּגן ּגיפיניען זיְך וועט עס ווי ניט איְך ווייס איְך, ווי אזֹוי ְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָצּוּבראכין

וועגין זיערט פאר היּו[עדן ׁשהם יֹודע ׁשאני הּצּדיקים אּלּו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
נמצא איפה יֹודע איני ּכמֹוני, לב ׁשבּורי ּגם היּו הם אם ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹצּדיקים,

ּבע עדן :]בּורםּגן ֲֵֶַַָ

ו
רּבנּואחד ׁשם על נחמן ּבנֹו ׁשם את יקרא אם למֹוהרנ"ת ׁשאל ֶ ָ ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּׁשמֹו מּמׁשּפחּתֹו אחד ׁשם על (מּס תמא אייזיק אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָזצּוק"ל
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אייזיק) ׁשםהיה על הּוא אייזיק ׁשּגם זצּוק"ל מֹוהרנ"ת לֹו ואמר . ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָ
את והעלים ּבבראד זצּוק"ל רּבנּו היה אחת ׁשּפעם זצּוק"ל. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָרּבנּו
לֹו היה ּבית ּובכל ּבּתים ּבכּמה ונכנס יתּפרסם. ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹעצמֹו
ּכניסתֹו להם ניחא היה ּבית ׁשּבכל עד אחרֹות וסּבֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאמתלאֹות
אחר. ׁשם עצמֹו את קרא ּבית ּובכל ּכלל. להם קׁשה היה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
ּכּלנה, על עלה אייזיק והּׁשם אייזיק ׁשמֹו את קרא אחד ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻּובבית
מיְך איְך האּב וואס פאר אּון הּלׁשֹון ּבזה זצּוק"ל רּבנּו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָואמר

אייזיק אייזיק[ּגירּופען לעצמי קראתי (והר']ולמה סּים. ולא וכּו' ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
יצחק ּופחד יצחק ּכן ּגם נקרא אייזיק ּכל ּכי הסּביר, ז"ל ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָאברהם
ראׁש רק הּוא ׁשּלֹו ענין ּכל ּכי אמר זצּוק"ל ורּבנּו הּׁשנה, ראׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹזה

ַָָהּׁשנה):

ז
מעהרמֹוהרנ"ת ניט מיר זאלין זיי הּמתנּגדים, לענין אמר זצּוק"ל ֲ ַ ַ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָ

הייתי לא ּפרנסה מקּפח מיר זענין זיי וואס נאר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹטּוהן
ּבּטחֹון ה' ּברּוְך האּב איְך ווארּום ּכלל. רק[ּדֹואג לי יעׂשּו לא ׁשהם ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ה' ּברּוְך לי יׁש ּכלל, דֹואג הייתי לא ּפרנסה לי ׁשּמקּפחים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמה
אצל]ּבּטחֹון ׁשמֹו) טׁשערוועצער יצחק (ר' ׁשהיה ׁשהאיׁש היה וכְך . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

לֹו ׁשּסּפר הּמעׂשּיֹות ידי על זצּוק"ל לרּבנּו ׁשּנתקרב חינקיס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמׁשה
לּתן רגיל היה וגם ּבהצנע, קמח למֹוהרנ"ת נֹותן היה הּנ"ל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמׁשה
לֹומר ׁשלֹומנּו אנׁשי רגילים והיּו וחמאה, ּגבינה ׁשלֹומנּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלאנׁשי

ּדזעדנע ניט ה' ּברּוְך מיר זענין איננּו[ווארעניקס ה' ּברּוְך ּבזכּותֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָ
מחסֹור ּפרנסתֹו:]ּבעלי יקּפחּו לא ׁשאֹותֹו צּוה ּומׁשה . ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

שגיא
Text Box
אין לעשות שימוש מסחרי ללא רשות המוציא לאור



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ּברזל תיז ֶ ְ ַ ָ ֶ ָ ֲאבני"ה

ח
ּכְךהר' ּכל לאֹוהב להּמתנּגדים ידּוע היה לא ּכי אם הּנ"ל יצחק ָ ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ

ׁשאינֹו ׁשראּו להם חרה זאת ּגם אבל זצּוק"ל, מֹוהרנ"ת ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת
חינקעס מׁשה את להסית נּס ּו ּובכן ּכמֹוהם. אֹותֹו ּומקּלל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמחרף

ּבהר מׂשרתֹו מן נׁשארהׁשּיפּטרהּו זה טֹובה נקּדה אבל ׁשּלֹו. חים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשאר קצת עּמֹו קרבּות צד לֹו ׁשהיה וכמדּמה ּבּדבר, ׁשּמאן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבֹו

ְָּבׂשרֹו:

ט
ׁשההתחלהּפעם ׂשרף יין ׁשל הּקּבּוצים מענין מֹוהרנ"ת ּדּבר אחת ַ ַ ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ּכדי יחד להתקּבץ ׁשּטֹוב הּצּדיקים אז ׁשראּו מחמת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיתה
יגן זכּותֹו טֹוב ׁשם הּבעל מּדּבּורי ּובפרט טֹובים ּדּבּורים ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָלדּבר
ׂשרף יין מעט על לׁשבת הכרחּו זה ועל ּבעֹולם. אז ׁשהאיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעלינּו
הּלבבֹות נתמעטּו ּכְך אחר אבל קּבּוץ. יהיה זה ידי ׁשעל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכדי
רּבנּו ּכן על לבּדֹו. ׂשרף הּיין על רק ונׁשארּו הּתאוֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָונתרּבּו
רּבנּו אמר אחת ּופעם לגמרי. זאת ודחה זאת את ראה ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹזצּוק"ל

פערטראגין ניׁשט ׁשֹוין קאן איְך ליידען[זצּוק"ל זייערע]פאר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּלהם[ּפראזניקיס החגיגֹות את ּכבר לׂשאת יכֹול (מֹועדים).]איני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

וׂשיחה ּותפּלה ּתֹורה ׁשל קּבּוץ רק היה זצּוק"ל רּבנּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואצל
אחר אְך מאד. זצּוק"ל למֹוהרנ"ת נראה היה וזאת לבד, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָֹֹמהּתכלית
ואמר ּתה לׁשּתֹות להנהיג התחילּו טּולטׁשינער נחמן הר' ּבימי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכְך
לדּבר ויּוכלּו זה ידי על יׁשּתּכרּו ׁשּלא יפה, מנהג הּוא זה נחמן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהר'

מהּתכלית: טֹובים ּדּבּורים זה ידי ְְִִִִֵֵֶַַַעל
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י
הּפרּוׁשיםמֹוהרנ"ת מן הּטֹוב יחד חּבר זצּוק"ל ׁשרּבנּו אמר ֲ ַ ַ ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָ

אצלם העּקר ׁשהּפרּוׁשים הינּו החסידים. מן ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָוהּטֹוב
והחסידים רחֹוקים; הם מהּתפּלה אבל הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּוא
רחֹוקים; הם הּקדֹוׁשה מהּתֹורה אבל הּתפּלה, הּוא אצלם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהעּקר
יחד: ּותפּלה ּבתֹורה לעסק ּדהינּו יחד וחּברם ּכללם זצּוק"ל ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֹורּבנּו

יא
לממֹוהרנ"ת ׁשרֹוצה אמר חינקיס ּׁשּמׁשה מה לענין ּכראמר ֲ ַ ַ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשרּבנּו מֹוהרנ"ת אמר זצּוק"ל, לרּבנּו ׁשּנתן ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּצדקֹות
זצ"ל מרּבנּו יֹוציא לא כן ּפי על ׁשאף ּגדֹול, ּכח ּבעל הּוא ְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹֹזצּוק"ל
ּכלתה ּולהכי הּׁשבּוע, לכל נׁשמה ּבחינת הוא ׁשּבת ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָהּצדקֹות;
יהי אלקים "וּיאמר הּנׁשמה. נגמרה ׁשאז הּׁשביעי ּבּיֹום ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּמלאכה
והכרח ׁשּיתּפּלל, אדם ׁשּום היה לא ׁשאז ה' ּתפּלת ּבחינת זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאֹור"

להתּפּלל: ּבעצמֹו יתּברְך ְְְְְִִֵֵַַַַָהּׁשם

יב
הּיֹוםּפעם ּכל עצמֹו את מיּגע מּטּולטׁשין נחמן הר' היה אחת ַ ַ ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

אצל לאכל ּדרּכֹו ׁשהיה זצּוק"ל, מֹוהרנ"ת ׁשל הּס ּכה ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻּבעׂשּית
את מיּגעין ׁשאם למֹוהרנ"ת נחמן הר' אמר אכילה ּובעת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמֹוהרנ"ת.
ואמר ּבהּס ּכה. אחר טעם טֹועמין אזי הּס ּכה ּבעׂשּית הּיֹום ּכל ְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָֻֻעצמֹו
רּבֹונֹו הּיֹום ּכל לצעק עדין טעמּת לא זאת זצּוק"ל מֹוהרנ"ת ְְְֲֲִִִַַַַַַָָָֹֹֹלֹו

סּכה טעם נא הטעימנּו עֹולם ּכְךׁשל אחר ׁשּטֹועמין טעם איזה , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ְַָֻּב"הּסּכה":

שגיא
Text Box
אין לעשות שימוש מסחרי ללא רשות המוציא לאור
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יג
(ּבתעניתּפעם ּפּורים ּבערב אחת ׁשּפעם מֹוהרנ"ת סּפר אחת ַ ַ ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַ

עמלק"אסּתר) המן מּקלּפת "הּצילני יתּברְך להּׁשם צעקּתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
אדראנג מיט עלי עֹומד עמלק המן קרׁש[ּכאּלּו :]עם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

יד
האטּבברסלב זיידע מיין לצעק היה ודרּכֹו מׁשּגע אחד איׁש היה ִ ְ ַ ְ ֶ ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

רענדלאְך טֹויזינט (סּוג[ּגיהאט רענדליְך אלף היּו לזקני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
המׁשּגע]מטּבע) ּבא ׁשליׁשית ּבסעּדה מֹוהרנ"ת ּכׁשּיׁשב אחת ּופעם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֻֻ

ואז הּׁשלחן. נתּבלּבל זה ּומחמת הּנ"ל, ּכדרּכֹו לצעק והתחיל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֻהּנ"ל,
ׁשל אֹוצר לֹו יׁש יתּברְך ׁשהּׁשם מהּמדרׁש מֹוהרנ"ת לדּבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהתחיל
העברֹות מחמת אחד ׁשּכל ז"ל האר"י מאמר אז והזּכיר ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמׁשּגעים,
ּתמימי, אׁשרי ּבהּתֹורה וכּמּובא מׁשּגע להיֹות ראּוי היה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשּלֹו
ּבזה אז ואמר הּדעת. ניצֹוצי ּבֹו נׁשארּו אְך מרחמם, ּכי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָּובהּתֹורה
האּב איְך נאר אֹויְך" איְך "אּון מׁשּגע איז וועלט ּגאנצע ּדי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻהּלׁשֹון:

קלארין א אחד[ּגיקאנט הּכרּתי רק אני, וגם מׁשּגע העֹולם ּכל ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשמּועס]ׁשפּוי אזא ווערין קאן מׁשּגינעם א פּון אז סּים, לבּסֹוף . ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
אֹויְךּדאר מׁשּגעים מען ּכזֹו,[ף ׂשיחה לצאת יכֹולה מּמׁשּגע אם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻֻ

מׁשּגעים ּגם :]צריְך ְִִַָָֻ

טו
וׁשמעּפעם מֹוהרנ"ת, ּבחדר טּולטׁשינער נחמן הר' יׁשן היה אחת ַ ַ ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

עֹולם" רזי יֹודע "אּתה ואמר חצֹות, ּתּקּון אז אמר ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּמֹוהרנ"ת
רעּבין) פּונים סֹוד ּדעם וויסט ּבא(ּדּוא סֹוד א איז רּבי ּדער ווי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַ

וועלט סֹוד[ּדער הּוא ׁשהרּבי איְך הרּבי ׁשל הּס ֹוד את יֹודע אּתה ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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העֹולם אנׁשי להּׁשם]אצל לבּקׁש והתחיל ּכזה. לרּבי קרבּת ואֹותי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבאמת: אליו ויתקרב זצּוק"ל רּבנּו את ׁשּיצּית ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיתּברְך

טז
ּבלילאחד מּׂשיג ּׁשּמֹוהרנ"ת ׁשּמה אחת ּפעם אמר ׁשלֹומנּו מאנׁשי ֶ ָ ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָ

הּטייגליְך ׁשאֹוכל ּבעת מטּגן[ה' ּבצק הר']מאכל מּׂשיג אינֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּבא ּכְך ּבתֹוְך הּמדרׁש. מּבית לדחפֹו ורצּו הּקּדּוׁש. ּבעת ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָָָמאטאלי
הּלא אֹותֹו לדחף רֹוצים אּתם מה להם ואמר לֹו וסּפרּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמֹוהרנ"ת

ּכְך) אמר (ׁשּבׁשבילי אֹותי :ּדחפּו ְֲִִִִֶַַָָ

יז
ּבאּפעם לא מּדּוע ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד את מֹוהרנ"ת ׁשאל אחת ַ ַ ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

אחֹותֹו. ׁשל חתּנה על ׁשהיה לֹו והׁשיב קדׁש, ׁשּבת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻלסעּדת
"אמר ואמר: ּבקֹול ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד וענה מֹוהרנ"ת, ְְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוׁשתק

אּת": אחֹותי ְְֲִַַָָלחכמה

יח
וועטאמר, מיטוואְך, ּפראסטין א אין אדּורְך ׁשמּוסען מיר וואס ָ ַ ְְְְִִִִֶֶַַָָָ

עדן ּגן אין זיין מּׂשיג ניט יּוד ּגּוטער אנדערער מה[קיין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּבגן אחר טֹוב יהּודי יּׂשיג לא ּפׁשּוט, רביעי ּביֹום מׂשֹוחחים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹׁשאנּו

:]עדן ֵֶ

יט
מהם.ּפעם אחד וחסר מֹוהרנ"ת אל ׁשלֹומנּו אנׁשי ּבאּו אחת ַ ַ ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכְך. מרּצה אני ואמר ּבא. ׁשּלא ואמרּו הּוא, היכן עליו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻוׁשאל
ּכְך: מרּצה הייתי אמר ּבא, היה אּלּו היה מה לֹו ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֻואמרּו
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כ
לּכׁשרצה זצּוק"למֹוהרנ"ת מרּבנּו רמזים לֹו היה ּכי לבראד ּס ע ְ ֶ ָ ָ ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּכי הלכֹות, הּלּקּוטי את להדּפיס לּס ע ורצה לׁשם, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָלּס ע
ׁשּלא ספרים מּׁשבעה היה ּכי להדּפיס יכלּו לא רּוסיא ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָֹֹּבמדינת

וכּו') הרב וספרי הּקדֹוׁש הּזהר ספר (הינּו להדּפיס מּטעםהּניחּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
חּוץ לנסע והצרכּו ׁשחֹורה ּומרה עצב העֹולם את ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאמרּו
ואמר מׁשיח. ׁשּיבֹוא ּדּברּו העֹולם ּכי ת"ר, ׁשנת היה ואז ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָָלּמדינה.
ת"ר ׁשּבׁשנת ּבּזהר ּׁשּכתּוב ּומה זֹו, ּבׁשנה יבא ׁשּלא ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמֹוהרנ"ת

ּדחכמתא ּתרעי החכמה[יּפתחּון אם]ׁשערי ׁשּמהּיֹום להיֹות יכֹול , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הר' את וׁשאל אז ונתעֹורר לגמר. יּוכל ׁשּבקדּׁשה ּדבר אדם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻיתחיל
היה לא נחמן ׁשר' ּפי על אף עּמֹו; ּכן ּגם יּסע אם מּטּולטׁשין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנחמן
ּתכף ּכי מׁשּנה, ּתנּועה לעׂשֹות ירא היה כן ּפי על אף אְך חׁשק, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻלֹו
וועל איְך אּבי מּיד לֹו הׁשיב ּכן על זה. אֹודֹות אּתֹו לדּבר ירצה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלא

נעמין מיט מיְך זאלט איר אז האּבין, אזכּיה ׁשּתהיה[נאר העּקר ְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
עּמָך אֹותי ׁשּתּקח זכּיה נחמן]לי הר' מּזה ונהנה הוה וכן . ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ונסעּו הּנ"ל. מהּנסיעה מעׂשּיֹות ּכּמה ויׁש חּייו. ימי ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמּטּולטׁשין
ּומּׁשם קרֹוביו, אצל מֹוהרנ"ת ׁשם והיה ללעמּבערג, ּבראד ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּדרְך
וׁשֹואלין מחּפׂשין והיּו ּבפֹולין, הּמרידה היה ואז לזאלקוי. ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָנסעּו

ּפאסּפֹורט על האכסניֹות ּפסּפֹורט,]ּדרּכֹון[ּבכל להם היה לא והם . ְְְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹ
נחמן הר' ואמר ּפאסּפֹורט, להם יׁש אם האכסניה ּבעל אֹותם ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָוׁשאל
ׁשם והיּו ּבתמּיּה. ּפסּפֹורט? ּבלי נֹוסעים הּיֹום ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָמּטּולטׁשין
לּמקוה, לילְך צריכים ּוכׁשהיּו הּבית. מּפתח יצאּו ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבהאכסניה
ּבית ּדרְך הלכּו אחת ּופעם ּבהצנע. עקּלתֹון ּדרְך הֹולכין ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהיּו
העניְך. הר' ׁשל הּכנסת ּבית זה מֹוהרנ"ת לֹו ואמר אחד, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכנסת
ּבקרעטׁשמע אחד ּבכפר ּדר העניְך הר' זה ּכי ּכְך, היה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוהּמעׂשה
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ונׂשא]ּבפּונדק[ אׁשּתֹו, אצלֹו מתה האדֹון וזה מהאדֹון. ׁשּׂשכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
והכרח מּמּנּו לסּבל יכלה לא והיא מהראׁשֹונה ּבן לֹו והיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻאחרת

והאכילֹו למׁשרת, לביתֹו לקחֹו העניְך הר' וזה והלּביׁשֹולגרׁשֹו. ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
אצל ונתאכסן ההּוא הּכפר ּדרְך אחד צּדיק נסע אחת ּפעם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָוכּו'.
לֹו ׁשּיׁש העניְך להר' ואמר המׁשרת. את וראה הּנ"ל, העניְך ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהר'
האדֹון, אביו מת זמן איזה אחר עליו. עינֹו ויׂשים הּמלכּות, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָנימּוס
לורׁשא האדֹונים ּכל נתקּבצּו ׁשנים איזֹו ׁשּבכל מנהג היה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּובפֹולין
למׁשרתֹו העניְך הר' וצּוה ּגֹורל, אֹו ּבחירֹות ידי על קיסר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּובחרּו
עליו והרּכיבֹו טֹוב, סּוס לֹו ונתן אביו. מקֹום על ּכן ּגם ׁשּיּסע ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּנ"ל
לֹו ונתן מלכּות. ׁשל נימּוס לֹו ׁשּיׁש הראׁשֹונה מהרכיבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוראה

וׁשלח]ּכתבת[אדרעס ּפֹולין. על למלְך ונבחר לורׁשא, ונסע ׁשּלֹו ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּיבנה מּמּנּו ּבּקׁש וכּו', ּבּקׁשתָך מה וּיׁשאלהּו העניְך הר' את ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלקרא
מסּפרים והעֹולם הּכנסת. הּבית הּוא וזה ׁשמֹו, על הּכנסת ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבית
הּגמרֹות, עם זה את זה וּיּכּו ּגיסים ׁשני למדּו הּכנסת הּבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבזה
אחת, ּפעם אליו אמר זצּוק"ל ורּבנּו מחלציהם. יצא ז"ל ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָּומֹוהרנ"ת
מֹוהרנ"ת ויצו היה. וכן אֹותם. ויתּקן לאבֹותיו ּתּקּון יהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהּוא
עצמֹו את וסגר הּכנסת לבית ונכנס לאכל, ּתבׁשיל לֹו ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיבּׁשלּו
ס"ה מהּתֹורה ודּבר התלהב ּכְך ואחר ּבתּקּונם. ועסק רב ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָלזמן
למדן ׁשהּוא ּכתב הרב לֹו נתן ּבלעמּברג ּוכׁשהיה א'. מֹוהר"ן ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלּקּוטי
לֹומר צריְך היה למדן ׁשאֹורח היה והּמנהג ּדׁשם. להרב ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוהראה

יׁשר]ּפלּפּול[חּלּוק ולא הרב, וּיאמר רצה, ולא ׁשּיאמר אליו וּיאמר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
רצה. ולא אצלֹו ׁשּיאכל ּבּקׁשֹו כן ּפי על ואף מֹוהרנ"ת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבעיני
ׁשּלא היה זצּוק"ל רּבנּו ּדרְך הלא מּטּולטׁשין נחמן הר' ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהתּפּלא
כג) (מׁשלי אמר: מֹוהרנ"ת ּוכׁשּיצא מה. ּדבר ׁשּום על ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָלהתעּקׁש
נחמן ר' ּבעיני יֹותר ּפלא והיה עין". רע לחם את ּתלחם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ"אל

ו עין. רע ׁשהּוא יֹודע מאין יכלּומּטּולטׁשין, ׁשּלא היה הּסֹוף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
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ּבוּדאי ׁשּפה מֹוהרנ"ת אז ואמר מּׁשם. לּסע והכרחּו ׁשם, ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹֻלהדּפיס
נחמן הר' את וׁשלח נתעֹורר רב זמן אחר ּכְך ואחר ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָֻידּפסּו.
הּלּקּוטי להדּפיס הּנ"ל נחמן ר' הרב (ּוכׁשּנסע ּבעצמֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָמּטּולטׁשין
ּכּמה אֹותּה וׁשאל ּפרנסה. אֹודֹות למֹוהרנ"ת אׁשּתֹו נסעה ְְְְְֲֲִַַַַַָָָָָָָָהלכֹות,
הר' לבנֹו ׁשּיכּתב לּה והבטיח וכְך, ּכְך ואמרה ּבצמצּום צריכה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָָֹהיא
חג על טֹוב מלּבּוׁש לּה לעׂשֹות וגם צרּכּה, ּכדי לּה ׁשּיּתן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָיצחק
ואחר הוה, וכן הּפסח, אחר עד ההדּפסה עם נתמהמּה ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָהּפסח.
טֹוב מלּבּוׁש חּייה ימי ּכל לּה היה לא ּכי ּבעלּה לפני התּפארה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹּכְך
הרב על ׁשאמר מּמֹוהרנ"ת, להם וסּפר הּמדּפיסים עם ודּבר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכזה).
מאיפה מאד מאד האנׁשים וּיתּפּלאּו עין", רע לחם את ּתלחם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ"אל
נחמן הר' עם נתן ר' הרב אז והיּו וכּו'. ּכְך הּוא ּבאמת ּכי זאת ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹידע
עּין ּבּמכּתבים ּבאריכּות וכּמּובא חזֹון. ּבׁשּבת ּבבראד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָטּולטׁשינער
והיה מיחד, ּבחדר עצמֹו את מֹוהרנ"ת סגר ּבאב ּתׁשעה ּובערב ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשם.
ּתמיד מנהגֹו היה ּכן ּכי חצֹות. עד ויֹומֹו ּבאב ּתׁשעה ליל ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָֻמסּגר
חצֹות ּתּקּון אֹומר היה הּמצרים ׁשּבין זצּוק"ל, רּבנּו ּפטירת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחר

עצמֹו]מרּתף[ּבקעלער את סֹוגר היה ּבאב ּבתׁשעה ּובפרט עמק, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
נאר הארץ ּדאס קילען ניט זיְך קאן איְך אמר, אחת ּופעם ְִִִִֶַַַַַַַַָָָָּכּנ"ל.

קינֹות ּבא ּבאב ּתׁשעה אּון הּמצרים ּבין אּון ּבחצֹות, איני[ּתמיד ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
ותׁשעה הּמצרים ּבין וימי ּבחצֹות ּתמיד אם ּכי הּלב את לקרר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיכֹול

ּבּקינֹות מרּבנּו]ּבאב הּלילה עד הּנעּורים ּבני עם ּדּבר חצֹות ואחר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָ
זיי האט עהר ואמרּו מּדּבּוריו. ּגדֹול ּתענּוג להם והיה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָזצּוק"ל,

טֹוב יֹום זייער ׁשּלהם[פארׁשטערט החג את להם הפריע ּכי]הּוא . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבארליְך לזה זה לזרק היה הּברֹוׁשים[מנהגם על הּגדל ּפרי ]מין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּׁשט ּבאּלּו ׁשכחּו ּדּבּוריו ידי ועל חצֹות, והלכּואחר ּותים. ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ
ּוכׁשּנכנס וכּו'. טיגליְך ּגדֹולה קערה לבּׁשל וצּוּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהאכסניה
ּכי הּכל. חטפּו ּתכף הראׁשֹון הּכף את ותחב לאכל ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמֹוהרנ"ת
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יּוד לגּוטער זה]לאדמֹו"ר[חׁשבּוהּו על לֹו וחרה ׁשירים, וחטפּו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּיכֹול זקנתֹו ּבעת ׁשּנסע יתּברְך להּׁשם ּתֹודה ונתן ּכעסֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָועצר
היּו ולא ּכעסֹו לעצר יכֹול היה לא מּנעּוריו ּכי ּכעסֹו, ְְֲֲֲֲִִַַַַָָָָָֹֹֹֹלעצר
ולא ּתמיד, אּתֹו היּו הּימים אּלּו וכל הּטֹוב. מעט מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹמקּבלים
ואמרּו אחריו. הלכּו הּכסא לבית אפּלּו לילְך, ּכְך אֹותֹו מּניחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיּו
ּוכׁשּנסע ּודבׁש. חלב מּמּנּו ינק ׁשּתמיד ּכזה רּבי לֹו היה לזה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָזה
ווערסט חמּׁשה מּפה אנׁשים וׁשּורה מּפה אנׁשים ׁשּורה לּוּוהּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹמהם
הּס ּוסים, אצל יׁשב מּטּולטׁשין נחמן ור' ּבפסיעה. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּפסיעה
להר' ּפניו והחזיר ּבּלילה הּנעֹור נ"ב הּתֹורה אז אמר ְְְֱֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָּומֹוהרנ"ת
מיר ּביי אלט, ּתֹורה ּדי איז ּדיר ּבא נחמן ואמר, מּטּולטׁשין ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָנחמן

נייא ׁשּפיגעל זיא ּדבר[איז זה אצלי יׁשנה הּזֹו, הּתֹורה אצלָך נחמן ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ראי ּכמֹו ונֹוצץ ּבעל]חדׁש ׁשהּוא לֹו ׁשּנתוּדע אחד היה וׁשם . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשהרּגיׁש עד רגליו, על אֹותֹו ונׁשק ּתפּלֹות, הּלּקּוטי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהמחּבר
ּתפּלֹות אייערי פאר איז ּדאס לֹו ואמר ּבׁשביל[הּנׁשיקה זה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּלָך הר']הּתפּלֹות (ּוכׁשהיה ּבּלילה'. 'הּנעֹור חברה אז ונעׂשה . ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
והיּו ּבּלילה). הּנעֹור החברה עֹוד מצא הּפעם עֹוד מּטּולטׁשין ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָנחמן
וסּפרּו מּס טרעליסק. זצּוק"ל אּורי ר' הּקדֹוׁש הרב חסידי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשם
זאגין קענסטּו ווי אּורי, אּורי אֹומר היה זצּוק"ל אּורי ר' ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהרב

וועלט ּדער אֹויף ּדא איז מֹוהר"ן לּקּוטי ּדער אז אּורי[ּתֹורה, אּורי ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבעֹולם מֹוהר"ן הּלּקּוטי את יׁש אם ּתֹורה, לֹומר ּתּוכל ואמרּו,]איְך . ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אחר לּמרחץ. ׁשּלכם הּכלים נֹוׂשא היה חי, אּורי ר' הרב היה ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאם
ׁשהדּפיס היה הּס ֹוף ּכּנ"ל, לׁשם מּטּולטׁשין נחמן הר' ּכׁשּנסע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּכְך
ׁשבּועֹות על הּספרים עם לּס ע ורצה הלכֹות. הּלּקּוטי ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָׁשם

הּמצרים אצל ׁשּמחּפׂשין ׁשמע הּדרְך ּובאמצע עֹורכים[למֹוהרנ"ת. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ּבּגבּול ווערסט,]ּבדיקה עׂשרים ערְך ּבחזרה נסע ּפחד ּומחמת , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

נפלאים, ּדּבּורים עּמֹו ודּבר אחד אצל קדׁש ׁשּבת ּבליל אכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוׁשם
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ואמר האיׁש ונתלהב הּספרים. אּלּו ׁשחּבר מהאיׁש ׁשּזה לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואמר
הּיֹום. ּבאמצע אפּלּו הּמצרים עּמהם הֹולְך הייתי ּכאּלּו ספרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעם
זאת וסּפר לביתֹו, לׁשלֹום ּובא ונסע מּטּולטׁשין נחמן הר' ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹונתעֹורר
אצל להיׁשּועה צריְך היית אּתה מֹוהרנ"ת אליו ואמר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָלמֹוהרנ"ת
רגע על ּולחּכֹות ּולהתּפּלל הּגבּול, אצל להיֹות צריְך הייתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּגבּול,
הייתה היׁשּועה ׁשל הּזמן ּכׁשּיבא הלא ּברחּת, מּדּוע היׁשּועה, ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשל
לביתֹו הלכֹות הּלּקּוטי עם מּטּולטׁשין נחמן הר' ּוכׁשּבא וכּו'. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָרחֹוק
ּכעת ׁשלֹומנּו אנׁשי ואמרּו ׁשלֹומנּו. אנׁשי וגם מאד, מֹוהרנ"ת ְְְְְְְְֱֲֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹנהנה
מֹוהרנ"ת ואמר מּטּולטׁשין. נחמן ּבהר' ּכבֹוד לנהג אנּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹצריכין

אּפ איהם ׁשמייסט אּון נעמט וואס, איְך וויס הלצה מה[ּבדרְך ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
אֹותֹו ותּכּו אֹותֹו קחּו רּבנּו]ּפתאֹום, ׁשּלדבר מּפני ּכְך ואמר . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

מּכל והּכבֹוד והּתאוה הּקנאה מן נקי להיֹות צריכין היּו ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָָֹזצּוק"ל
ּיכֹולין מה אְך לגמרי. ּבתאוהוכל נכׁשל אֹו מקּנא הּוא אם לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

אבל זצּוק"ל, רּבנּו אֹותֹו מקרב ּכן ועל אחת, ּפעם אנּוס ְְְֲֲֵֵֵַַַַַַַָָָֹהלא
זייט ּדער אין ׁשטייזׁשע נּו ּכבֹוד עֹוד ּבּצד[ּכׁשרֹוצה ּתעמד .]נּו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

אבל אֹותָך מקּבל הרּבי ּתאוה קנאה אחת ּפעם אמר ז"ל ְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָּומֹוהרנ"ת
מּטּולטׁשין נחמן הר' היה אחת ּופעם לגמרי. לזרק מכרח ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֻּכבֹוד
לׁשּתֹות. נצמא הּס עּדה אחר ּבּבקר ּובׁשּבת (רֹומניא) יאס ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֻּבעיר
ונתירא אּתם, מאין אֹותֹו וׁשאל ׁשלֹום הרב לֹו ונתן הרב, אל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָונכנס
וּיאמר היא, איפה אֹותֹו וּיׁשאל מּטּולטׁשין. לֹו ואמר מּברסלב ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹלֹומר
איהר קאנט אפׁשר ּברסלב!, הרב לֹו וּיאמר לברסלב. סמּוְך ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

חסיד ּברסלבר א ּברסלב[נתילע חסיד נתיל'ע מּכירים אּתם .]אּולי ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּתלמידֹו. והּוא מּמּנּו ׁשּנֹוסע לֹו וסּפר מתנּגד, ׁשאינֹו נחמן ר' ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוהבין
רב היה ׁשאביו מּמֹוהרנ"ת יֹודע הּוא מאיפה הרב ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוסּפר
רחֹוק לא נתאכסן ז"ל ורּבנּו אברְך. עדין היה והּוא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבלעמּבערג,
היה לא זצּוק"ל ורּבנּו זצּוק"ל. רּבנּו אל לכנס רגיל והיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹמּביתם,
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הראה חֹולאת מחמת מדּבר היה לא ּדּבּור ׁשּום ואפּלּו ּתֹורה, ְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹאֹומר
ּבתנּועֹותיו ּכלּולים היּו הּדּבּורים ּכל ורק הּדּבּור. לּה ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּקׁשה
ּובפרט מעׂשה, לסּפר ּובפרט לדּבר, ּכׁשרצה ולפעמים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּורמזיו.
ּבסעּדה אחת ּופעם העיר. ּכל נתקּבצה ּתכף יׂשראל, מארץ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמעׂשה
זצּוק"ל רּבנּו ּובא יׂשראל, מארץ מעׂשה סּפר ׁשּבת ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשליׁשית
הּכרּתי ואני חׁשְך. והיה הּנפׁש, לכלֹות עד ּכְך ּכל ּגדֹול ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלדבקּות
וׁשב הּדבקּות ונפסק נר והבאתי נׁשמתֹו, ליציאת ׁשּקרֹוב ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוהרּגׁשּתי
לי וסּפר ּתֹודה, לי נתן זצּוק"ל לרּבנּו ּכׁשּנתּודע ּכְך ואחר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָלחּיּותֹו.

נתלע א איְך האּב איי ואמר נתן, מר' נתל'ע[אז לי יׁש ּוכׁשאּתה]אי . ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ּגׁשמּיּות אבל נתלע, ּכמֹו חּדּוׁש מּמָך אעׂשה לברסלב אלי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּתּס ע

העֹו ואמרוחׁשכת מּלנסע. וׁשכחּתי ּבלּבי ׁשכחה נתן הּזה לם ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
איְך אז הארצין, אין מיר ׁשיסען חּצים) (הינּו ּפיסּתּולין ְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַּפיסּתּולין

ּגיועזין ניט צּיּון ּדעם אֹויף איְך ּבּלב[ּבין לי יֹורים חּצים חּצים ִִִִִִִִִִִִֵֶֶַ
הּצּיּון על הייתי לא ּדעם]ׁשעֹוד איז עס ואמר ּבהּספר והּביט . ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מֹויל. נתנס ר' אּון מח נתן[רּבינס ר' ׁשל והּפה הרּבי, ׁשל .]הּמֹוח ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּכן ּגם אני אמר לֹו, וסּפר למֹוהרנ"ת מּטּולטׁשין נחמן ר' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָּוכׁשּבא
מֹויל מיין אּון מח רּבינס ּדעם הלכֹות) הּלּקּוטי (על ּכְך ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹאֹומר

ׁשּלי[ והּפה הרּבי ׁשל ):]הּמֹוח ְִִֶֶֶַַַַָ

כא
ארּבי איהר מאכט ּדאווענען אייער מיט למֹוהרנ"ת אמר אפרים ַ ִ ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ּדאוונען ּדעם אֹויף עֹוׂשים[ּפרּוׁש אּתם ׁשּלכם הּתפּלֹות עם ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
לּתפּלה :]ּפרּוׁש ְִֵַָ
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כב
והיּוּכׁשהיתה ז"ל ׁשכנא הר' ּבנֹו עם מעּברת מֹוהרנ"ת ׁשל זּוגתֹו ְ ֶ ָ ְ ָ ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּבצער הרּבה סֹובלים היּו (ּכי ּתּפיל ׁשּלא מאד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹיראים
לרּבנּו ּכסאֹות ׁשעׂשה ז"ל רּבנּו ּבׂשיחֹות לעיל ּכמבאר ּבנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּגּדּול

ׁשכנא) רּבי ׁשל העּבּור היה ואז וכּו', אֹותם נחם וגםוׁשרּבנּו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
לא מֹוהרנ"ת ּכי לרֹופא, וקראּו מאד חֹולנית עצמּה את ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהרּגיׁשה
ּכמעט היה ּכי וכּו', הרֹופאים ּבענין ּכְך ּכל ּבדעּתֹו חזק עדין ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָָָהיה
והּׁשם מרחֹוק, עמד רק אליה נּגׁש לא והרֹופא התקרבּותֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבתחּלת
רּבנּו אל מֹוהרנ"ת ּכׁשּבא ּכְך ואחר הרֹופאים. עזר ּבלי עזר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָיתּברְך
אֹותֹו וחּזק זצּוק"ל, רּבנּו אֹותֹו החיה הּנ"ל, ּכל לֹו וסּפר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָזצּוק"ל,
"והיה הּתֹורה אז ואמר ּכלל. הרֹופא עם הׁשּתּמׁשה ׁשּלא ּבזה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹמאד
רּבנּו ואמר ׁשם. עּין וכּו' רצין ּבחינת הּדינין וכּו' ּתׁשמעּון" ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעקב
מרּגל זה ּומּפני וכּו', הרֹופאים הם ׁשם הּנזּכרים ׁשהרצים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻזצּוק"ל
נאְך לֹויפען ּדארף מען הרֹופא אחר לרּוץ צריְך לֹומר העֹולם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבפי

ׁשם: עּין וכּו' מהֹולדה מרּמז ּבהּתֹורה וׁשם וכּו'. ּדאקטער ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֻא

כג
ּדודּפעם ר' עם אחת ּבאכסניא ּבברסלב מֹוהרנ"ת היה אחת ַ ַ ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָ

ׁש אכל לא ּומֹוהרנ"ת נתוּדעמּטאלנא, ּכְך ואחר ם, ְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹ
על הּמרק נתנּו אחת ּופעם לצלן. רחמנא רֹוצחים היּו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשהּׁשֹוחטים
ּכְך ּובתֹוְך ינהגם", מרחמם "ּכי מהּתֹורה זצּוק"ל הּוא ודּבר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּׁשלחן
ׁשהיה נתוּדע ּכְך ואחר אכל. ולא הּמרק ּבעד וׁשּלם הּמרק ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹנתקרר

עליה: ׁשאלה ְֵֵֶֶָָָאיזה
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כד
מעניןּבעת מֹוהרנ"ת עם ּדּבר ס"ו הּתֹורה זצּוק"ל רּבנּו ׁשאמר ְ ֵ ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

אם ּכי למדרגתֹו ּבא ׁשּלא מֹוהרנ"ת והבין ז"ל אלּיהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמערת
ועסק נׁשים לעזרת והלְך מֹוהרנ"ת ונתעֹורר התּבֹודדּות, ידי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָעל
אחד היה ּכְך ּובתֹוְך ּגדֹול. ּבהתעֹוררּות והתּבֹודדּות ְְְְְְְְִִִִִֶָָָָָּבתהּלים
על יהיה ּכן ּגם ׁשּמֹוהרנ"ת ורצה ּתנאים עֹוׂשה העיר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמאנׁשי
עֹוסק הּוא מּסתמא והבינּו אֹותֹו, מצאּו ולא אֹותֹו וחּפׂשּו ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹהּתנאים.
יצא ואז נתן, הר' נתן, הר' ּברחֹובֹות לצעק והתחילּו ְְְְְְְְִִִִָָָָָָָָָָֹּבהתּבֹודדּות

הּתנאים: על אּתֹו והלְך ְְִִַַַַָָלחּוץ

כה
יהיהאחד ׁשּלא ּכדי ּבמהירּות להתּפּלל עדיף אם למֹוהרנ"ת ׁשאל ֶ ָ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

יכֹולין ּבמהירּות ואמר מֹוהרנ"ת ענה זרֹות. מחׁשבֹות ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָלֹו
ּכל על ּבמתינּות אבל אחת, זרה ּבמחׁשבה הּתפּלה ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָלהתּפּלל

ּפעמים: ּכּמה זרֹות הּמחׁשבֹות יפסקּו ְְְֲִִִַַַָָָָָּפנים

כו
ּגלייכעראמר ׁשֹוין איז סֹוחר אזא איידער מּגיּה, ּבעל חּיים לר' ָ ַ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַ

ּבעסער ׁשֹוין איז התּבֹודדּות האן סֹוחר א ווארּום מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָא
מלּמד ּבלי[א סֹוחר ּכי מלּמד, טֹוב יֹותר ּכבר סֹוחר ּכזה ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

מלּמד טֹוב יֹותר ּכבר חברֹו:]התּבֹודדּות ּבממֹון נכנס ּכי , ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

כז
נהרּפעם מן אפרים ר' הרב עם זצּוק"ל, מֹוהרנ"ת הלְך אחת ַ ַ ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָ

הרב וכן ׁשּלֹו, הּמּׂשא לּׂשא והכרח עגלה מצאּו ולא ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּדניּפער,
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אפרים לרּבי ׁשּיׁש זצּוק"ל מֹוהרנ"ת והבין ׁשּלֹו. הּמּׂשא אפרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָר'
ואמר זצּוק"ל מֹוהרנ"ת ענה היה. ּכְך ּובאמת מּזה, הּדעת ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחליׁשּות

וויסען) זאל וועלט (ּדי זיְך רעכט ּגיי ּדאאליו: ּגייט וואס ּדער אז ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
וועלט ּגאנצער ּדער פּון קלּוגער ׁשּמי[איז ידע ׁשהעֹולם ּתעריְך, לְך ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

העֹולם מּכל חכם יֹותר הּוא ּפה (ּדער]ׁשהֹולְך העֹולם ׁשל הּמח ִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
וכּו': הּכֹולל) הּׂשכל הּכֹולל ְֵֵֵֵֶֶַַַׂשכל

כח
נארמֹוהרנ"ת איז עֹוזר ׁשר' ׁשמעּתי עֹוזר, לרּבי ּכתב זצּוק"ל ֲ ַ ַ ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ירא[פרּום רק ּדער]הּוא זצּוק"ל, מרּבנּו קּבלּתי ּכְך לא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
אֹויְך פרּום אּון פרייליְך, נאר איז ׂשמחה[עּקר רק הּוא העּקר ְְְְְִִִִִַַָָָָָ

ּגם :]ויראה ְְִַָ

כט
ּדּואאמר ּתׁשּובה א ארֹויס ּדיר ּגיּב איְך ּברסלבר, מׁשה לר' ָ ַ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹ

טאג אלע טאנצין ׁשּתרקד[זאלסט ּתׁשּובה לָך נֹותן אני ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ
יֹום זמן:]ּבכל איזה זאת וקּים , ְְְִֵֵֶַָֹ

ל
ּדירתֹולאחר לקּבע מֹוהרנ"ת מאד נתאּוה זצּוק"ל רּבנּו ּפטירת ְ ַ ַ ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹֹ

ּבלי לּסע יכֹול היה ולא רצתה, לא אׁשּתֹו אְך ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹּבברסלב,
לּס ע ּכן ּגם והסּכימה ּבמקֹומּה, ׂשרפה היה ּכְך אחר אְך ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָרצֹונּה.
ּדירתֹו ׁשּיעקר ורצתה ּבברסלב, ּגם ׂשרפה היה ּכְך אחר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלברסלב.
מּפניָך אנה ואמר לּמרֹום עיניו לּׂשא מֹוהרנ"ת והתחיל ּכן. ּגם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָמּׁשם
אצל חדר אם ּכי מיחדת ּדירה ּבברסלב לֹו היה לא ּובתחּלה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻאברח.
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עֹוׂשה ואני ּבמלאכּתֹו עֹוׂשה הּוא מֹוהרנ"ת, אז ואמר אחד. ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָנּגר
והתחיל אנׁשים, קצת אצלֹו לכנס התחילּו ּכְך אחר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָֹּבמלאכּתי.
ּכְך אחר יתּברְך. הּׁשם ׁשעזר עד מיחדת ּדירה לֹו ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻלהתּגעּגע
הּׁשם לעבֹודת מיחד חדר ּכן ּגם לֹו ׁשּיהיה להׁשּתֹוקק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהתחיל
ּבהּקעְך לֹו עׂשה ּכְך ואחר ּתֹורה. חּדּוׁשי לכּתב ּובפרט ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹיתּברְך,

מיחד.]ּדֹופן[ווענטיל]ּבּמטּבח[ חדר לֹו היה זה ידי ועל מעצים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
אז זיין קאן אצינד האט ּכׁשר. איׁש אהיה ׁשּכעת אפׁשר אמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָואז

יּוד ערליכער א זיין זאל מבלּבליןאיְך ּביתֹו ּבני היּו כן ּפי על אף . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
צריכין וזה ּבעלּיה, מיחד חדר לֹו ׁשּיהיה לכסֹוף והתחיל ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָֻאֹותֹו.
מּתֹורה עצמֹו לבּטל צריכין ּכי ּכעת, אפׁשר אי ׁשּזה הבין אְך ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלבנֹות
אחר, איׁש ידי על סּבה יתּברְך הּׁשם לֹו הזמין ּכְך אחר ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּותפּלה.

ּות מּתֹורה לבּטל יצטרְך לא ׁשּכעת ועלּיהוהבין ּבית ּבנה ואז פּלה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ְָנכֹונה:

לא
ׁשּפעםסּפר זצּוק"ל, ּדב אברהם מר' ׁשּׁשמע זצּוק"ל אברהם הר' ִ ֵ ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבּבקר מֹוהרנ"ת לבית סֹופר נחמן יׂשראל ׁשל ּבנֹו הלְך ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחת
ּבא וכאׁשר להּגיּה. הּמזּוזֹות ּכל ונטל לּמקוה, הלְך ׁשּמֹוהרנ"ת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּבעת
ׁשּום מצא ולא הּמזּוזֹות, לנּׁשק ורצה לביתֹו, זצּוק"ל ְְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָֹמֹוהרנ"ת
יׂשראל ׁשל ׁשּבנֹו והׁשיבּו ּכאן, היה מי וּיׁשאל ּפתחיו. על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמזּוזה
ּומצאֹו הּמדרׁש לבית אליו מֹוהרנ"ת והלְך ּכאן. היה הּסֹופר ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָנחמן
ּתפּלתֹו. ׁשּגמר אחר עד והמּתין לצּיֹון. ּובא ּבאמירת ׁשהתּפּלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבעת

ׁשטּוּב ּדי נעמען צּו מיר ּדאְך האסט ּדּוא אליו, הרי[ואמר אּתה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הּבית את לי צריכין]ּפרקּת מּקדם הלא מזּוזֹות, מּגיהין ּכְך וכי . ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּתכף, אֹותּה וקֹובעין ּבמקֹומּה, מזּוזה ּומּגיהין ויתדֹות מּקבת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהכין
וכּו': אֹותּה וקֹובעין הּׁשנּיה לֹוקחין ּכְך ְְְְְְִִִַַַָָָואחר



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ּברזל תלא ֶ ְ ַ ָ ֶ ָ ֲאבני"ה

לב
נב.)לענין (סּכה ז"ל חכמינּו ּכהר'ׁשאמרּו להם נדמה 'צּדיקים ְ ִ ְ ַ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

אּלא הּצּדיקים, עם ׁשהאמת זצ"ל, מֹוהרנ"ת ואמר ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָוכּו'
הּׂשערה: ּכחּוט להם נדמה ּכן על עצמם, את הבחינּו לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהרׁשעים

לג
אברהםּפעם ר' ּבן מׁשה ׁשר' ׁשמע לאּומין, מֹוהרנ"ת ּכׁשּבא אחת ַ ַ ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבכל אמר לביתֹו מֹוהרנ"ת ּוכׁשּבא ּבכּונה. מתּפּלל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחּיים
מׁשה ּכמֹו מתּפּלל אדם ׁשּום ׁשמעּתי לא נפּתלי ר' הרב ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּמנין
לאּומין ׁשנית ּפעם מֹוהרנ"ת ּכׁשּבא ּכְך אחר חּיים. אברהם ר' ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבן
אראּפ ּביסט ּדּוא מׁשה לֹו, אמר נתקרר, הּנ"ל מׁשה ׁשר' ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוראה
א ׁשֹוין האּב איְך מיר ּגלייּב אּום, זיְך קער מיר פאלג ְְִִִִִִֵֶַַָָּגיפאלין,
יּוד ערליכער א זיין צּו ּבדעה אֹויְך נאְך האּב אּון ּבארד, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָווייסע

לי[ יׁש לי, ּתאמין ּבָך. חזֹור ּבקֹולי ׁשמע למּטה. נפלּת אּתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמׁשה,
איׁש להיֹות ּבדעה עֹוד לי ויׁש לבן, זקן :]ּכׁשרּכבר ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָ

לד
אְךאמר, מּׁשּלנּו, ּגדֹול טֹוב ׁשם הּבעל מחלקת היה אחד ּבאפן ָ ַ ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבמֹופתים. אסּורים אנּו אבל ּבמֹופתים, מּתרים היּו ְְְְֲֲִִִִֵָָָָֻהם
רצּו ׁשהידידים מהּׂשֹונאים, יֹותר מהאֹוהבים יּס ּורים לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואמר
לא והּוא לידיהם, הּמתנּגדים את למסר לדעּתם טֹובֹות לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹלעׂשֹות
ּכי ּבאמת ׁשּפעל ּכמה ּובתחנּונים. ּבתפּלה אם ּכי ּבזה רצֹונֹו ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהיה

ותחנּונים: ּתפּלה ידי על ְְְֲִִִֵַַָאם
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לה
מֹופתיםמענין מּמּנּו ראינּו לפעמים זצּוק"ל רּבנּו ּכי הּמֹופתים, ֵ ִ ְ ַ ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ

לפעמים רק מּזה, הרּבה התרחק מֹוהרנ"ת אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבגלּוי,
אנׁשים ּכּמה אׁשר יֹודע היה ׁשאם ואמר, מֹופתים, מּמּנּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָראינּו
ּופעם מֹופתים. ּבׁשביל זצּוק"ל רּבנּו עם מדּבר היה אצלֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָיעמדּו
הּנ"ל האיׁש ורצה הדּפסה, ּבׁשביל אחד מאיׁש ּתבע ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָאחת
ּכְך ואחר זצּוק"ל. מֹוהרנ"ת רצה ולא ּבנים, זה ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיבטיחהּו
ׁשּיּקח למֹוהרנ"ת הּמעֹות את הּנ"ל האיׁש זרק לּסע ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָּכׁשהתחיל
ולא מֹוהרנ"ת, ּפתח על אחת אּׁשה עמדה אחת ּופעם ְְֲִֶַַַַַַַַַַַָָָָֹהּמעֹות.
אמר ּכְך אחר לּה. והבטיח ּבנים, לּה ׁשּיבטיח עד לילְך לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָנתנה
ּבׁשביל נׁשים אליו ּבאּו אחת ּופעם עליה. להתּפּלל מכרח אני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻעּתה
אמר ּכְך אחר אני". אלקים "התחת זצּוק"ל מֹוהרנ"ת וצעק ְְֱֲֲִִִַַַַַַַַַָָָָָֹּבנים,
נסע אחת ּופעם ּבניחּותא. לֹומר לֹו היה הלא חרטה, לֹו ְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּיׁש
על ועמד ּבקֹול ונבחּו ּכלבים ּבֹו ּופגעּו ּבּדרְך, זצּוק"ל ְְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָמֹוהרנ"ת
והׁשיב ונבחּו, זצּוק"ל ּברּבנּו ּכלבים ּפגעּו אחת ּפעם ואמר, ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָרגליו

ווייס איְך ווייס איְך יֹודע[להם אני יֹודע איְך]אני להם אֹומר ואני . ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשרייען, וועט איהר אז זיין וועט וואזׁשע ניט. ווייס איְך ניט, ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָווייס

וויסן ניט מער נאְך זיְך איְך מה[וועל יֹודע לא אני יֹודע לא אני ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
אדע לא יֹותר עֹוד אני ּתצעקּו ׁשאּתם יהיה ונׁשּתקּו:]ּכבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

לו
ּכראּוי,ּבאדעס, והׁשיב ּפלּפּול איזה מֹוהרנ"ת את הרב ׁשאל ְ ַ ֶ ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּפני הּלּמּוד את ׁשּׁשכחּת חׁשבּתי הרב לֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוּיאמר
ּבהאניּפאליע, זצּוק"ל מֹוהרנ"ת היה אחת ּופעם חסיד. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָׁשּנעׂשית

מעני ׁשאלה ׁשם ואמרוהיה ּדׁשם להרב מּתתיהּו הר' וּיען עגּונה ן ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ
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ּוכׁשהיה עיניהם. והאיר אֹותֹו וׁשאלּו מֹוהרנ"ת. את ׁשּיׁשאלּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהם
לביתֹו ּוכׁשחזר ּפלּפּול, איזה הּגאֹונים עם ּדּבר ּבלעמּברג ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמֹוהרנ"ת

מיר קאנין לערנין אנּו[אמר יֹודעים ּגאֹונים]ללמֹוד נקראים והם ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָ
ְוכּו':

לז
אחרּפעם ולֹומד ׁשּיֹוׁשב אחד את זצּוק"ל מֹוהרנ"ת ראה אחת ַ ַ ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מֹוהרנ"ת, לֹו ואמר מהרעבֹון. ּגדֹול צער לֹו יׁש אבל ְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָהּתפּלה,
אכילה ּתאות האּבין אֹויף ׁשֹוין ּתאות[הער לָך ׁשּיהיה ּכבר ּתפסיק ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
:]אכילה ֲִָ

לח
מהםר' ונהנה זצּוק"ל, רּבנּו ספרי לאחד נתן מנאוויגרעּבלי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיצחק

ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד אמר נתן; לר' ׁשלֹום ּפריׂשת ונתן ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמאד
מֹוהרנ"ת אמר הּס פרים. ּבכל מסּתּכל הּנ"ל האיׁש אבל נתן ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלהר'

ׁשטיין ניט אּמֹות ארּבע זיינע אין זאלסט ּדּוא איציא, ׁשּלא[לר' ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
אמֹותיו ּבארּבע :]ּתעמֹוד ְְֲַַַַָ

לט
ז"לּפעם מּקאריץ ּפינחס רּבי נכדי על מֹוהרנ"ת אמר אחת ַ ַ ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ

על אף מחּו. ולא למחֹות ּבידם ׁשהיה על מלקּות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנתחּיבּו
ּפינחס ר' היה אחת ּופעם ׁשלֹומנּו, אנׁשי עם ידם החזיקּו כן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּפי
מאיר ר' עם מילה ּברית על מּקאריץ ּפינחס ר' הרב ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָנכד
מאיר ׁשהר' הּמילה, על ׁשּברְך מהּברכה מאד ונהנה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּטעּפליק,
ׁשּדּבר אחד היה וׁשם ׁשלֹומנּו. אנׁשי את וׁשּבח מֹוהל, היה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנ"ל
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וׁשאלּו הּנ"ל. ּפינחס ר' לפני נזיפה לקּבל והכרח זצּוק"ל, רּבנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻעל
ּפינחס, הר' להם והׁשיב אחד, ממפרסם העּתקה יׁש הלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻאֹותֹו
מֹוהר"ן לּקּוטי קעגין – אקעגין איהר ׁשטעלט מהעּתקה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהעּתקה

מֹוהר"ן[ לּקּוטי נגד – נגד מעמידים אּתם מהעּתקה :]העּתקה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מ
ׁשלאחד סעּדֹות הּׁשלׁש אל לילְך רֹוצה היה לא ׁשלֹומנּו מאנׁשי ֶ ָ ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ

נת ׁשלֹומנּוהר' אנׁשי עם לדּבר רגיל היה מֹוהרנ"ת ּכי ן, ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
רצה לא ּכי רֹוצה, היה לא סעּדֹות ּבׁשלׁש אְך ׁשמים, ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹֹֻמּיראת
ּכתב וראה למֹוהרנ"ת הּנ"ל האיׁש ּבא אחת ּפעם רּבנּות. ְְְְְֲִִַַַַַַַַַַַָָָָָלהנהיג
אחד ׁשּפעם וכתב חלֹומֹותיו, ּכתב מֹוהרנ"ת ּכי מֹוהרנ"ת ׁשל ְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָיד
אנׁשים ׁשּמרחק על אֹותֹו והֹוכיח אליו, זצּוק"ל רּבנּו ׁשּבא לֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָחלם
ּבׁשלׁש מֹוהרנ"ת יׁשב ּבוּדאי ׁשּמהּיֹום האיׁש אמר אז ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹמאּתֹו,

ְֻסעּדֹות:

מא
ּבּדרְך,ּפעם זצּוק"ל מֹוהרנ"ת עם מּטּולטׁשין נחמן הר' נסע אחת ַ ַ ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָ

הר' לקח לאכסניא ּוכׁשּבאּו לֹומד. ׁשאינֹו על אֹותֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהֹוכיח
ּבייזער הייסט ּדאס מֹוהרנ"ת לֹו אמר ללמד. והתחיל ּגמרא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹנחמן
אֹויף ּגעקּומען איז ער ּדאס ּגיזאגט האט טֹוב ׁשם ּבעל ּדער ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלמדן,

למדן ּבייזען ּדעם רייסען אֹויס וועלט למדן־ּכעּוס,[ּדער נקרא זה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
הּלמדן־  ענין את לעקֹור לעֹולם ּבא ׁשהּוא אמר טֹוב ׁשם ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבעל

ׁשלחן]ּכעּוס יעקב, עין מׁשניֹות, חּמׁש, ּתלמד אּלא אליו, ואמר , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻֻ
נתקרב נחמן הר' ּכי הּקטּנים. הּדברים ּכל וכּדֹומה מדרׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָערּוְך,
לֹומד היה ואם ּבן־ ּתֹורה, אז היה ולא ׁשנה, עׂשרים ּבן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹלמֹוהרנ"ת
אי ּכי מֹוהרנ"ת הבין ּכן על ּבצּדיק, ולא ּבלמדן נׁשאר היה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּגמרא
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קטּנים, ּבדברים אֹותֹו הרּגיל ּכן על ּכן. ּגם ּגמרא ׁשּילמד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאפׁשר
רצֹוני ּכן ּגם אני מֹוהרנ"ת אמר אחת ּופעם וכּו'. ּגדֹול נעׂשה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָּומּזה
רגיל היה חמיו ּכי ּבבייזין־ למדן. לא אבל ּכותיקין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹלהתּפּלל

הּנץ: לפּגע ּכדי ּבּתפּלה מקּצר והיה ותיקין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹלהתּפּלל

מב
יׁשאמר הּמצרים ׁשּבין אֹומרים היּו ּכׁשרים ׁשאנׁשים מֹוהרנ"ת ָ ַ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ירידה: ְִֶָָלהם

מג
יהיהמֹוהרנ"ת אם ּבזאת, נא ּבחנּוני ׁשלֹומנּו, מאנׁשי לאחד אמר ֲ ַ ַ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

לָך יהיה ּבוּדאי התּבֹודדּות, רצּופים יֹום ארּבעים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָלָך
ער מיינט ער מּטעּפליק ׁשמּואל לר' אמר אחת ּפעם לטֹובה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנּוי

זאגט מׁשנה ּדי אז ניט פארגעס פארטיג, ׁשֹוין חֹוׁשב[איז הּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אֹומרת ׁשהּמׁשנה ּתׁשּכח אל מסּדר, ּכבר עם]ׁשהּוא ׁשעסקֹו ּכל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ונכנס זאת, ׁשמע חתנֹו אפרים ור' רע. סּורֹו מאדהּנׁשים ּבלּבֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
והּוא זקן, הּוא הּנ"ל ׁשמּואל הר' ׁשחמיו ּבעצמֹו, וחמר קל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹללמד
עסקֹו היה ּכן ּגם הּוא ּכי מּזה, לירא צריְך הּוא ּכּמה ּבׁשנים רְך ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיה
הּנ"ל נפּתלי ר' ּבן אפרים לר' מצאּו אחת ּופעם נׁשים. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָּבתכׁשיטי
ועסק מרּגלּיֹות עם היה מסחרֹו ּכי הּיריד, על קיעב ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָּבעיר
עֹוסק הּוא ּבּמה ּתׁשּובה הרהּור ּבלּבֹו אז היה ּכי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָּבהתּבֹודדּות.
עֹומד והיה לעֹולם ּבא זה ּבׁשביל וכי הּתכלית, הּוא זה וכי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעּתה,
ּבֹוכה מה מּפני ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד אֹותֹו וׁשאל ּובֹוכה. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּצד
הּמדרׁש לבית הֹולכין לבּכֹות, הּמקֹום ּפה וכי לֹו אמר לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹוהׁשיב
אמר הּקדֹוׁש ׁשרּבנּו הּנ"ל אפרים רּבי לֹו וענה ּתבּכה. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָוׁשם
אפּלּו הּמקֹום ּבאֹותֹו צריְך ּתׁשּובה, הרהּורי לאדם ׁשּמּגיע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבמקֹום
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עד ּכי יתּברְך, הּׁשם לפני ּדּבּורים ּולדּבר להתּבֹודד, הּׁשּוק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּבאמצע
ּתׁשּובה: הרהּורי מּמּנּו ילכּו הּמדרׁש לבית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּילְך

מד
ׁשרּבנּומֹוהרנ"ת הּזה להּפרֹופסֹור נכנס ּבלעמּבערג ּכׁשהיה ז"ל ֲ ַ ַ ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּדּבּור איזה לׁשמע רֹוצה והיה אצלֹו, היה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהּקדֹוׁש
זֹוכר, אינֹו ׁשהּוא לֹו וענה ׁשּמה. מדּבר ׁשהיה הּקדֹוׁש ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמרּבנּו
לחזר צריכין איְך ללמֹוד יכֹולין מּזה הּיֹום. ּכל לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמהּטרּדה

הּקדֹוׁש: מרּבנּו ּדּבּור ְִִֵֵַַַָֹלׁשמע

מה
אצּדיק,ּפעם ׁשטארּבט ער אז אצּדיק ז"ל, מֹוהרנ"ת אמר אחת ַ ַ ְְְֲִִֶַַַַַַַַַַַַָ

ּפלא ּדבר איז הּוא[ּדאס זה – ּכצּדיק נפטר ׁשהּוא צּדיק ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָ
ּפלא אּברסלבר]דבר נאְך אּון ּבארד אוויסע ויא א אמר אחת ּפעם . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

ּברסלב[חסיד חסיד ועֹוד לבן ז"ל]זקן מֹוהרנ"ת ּבא אחת ּופעם . ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מאד ונתלהב וכּו' הסּתּכל אֹומר מהללאל ּבן עקביא ׁשל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלּמׁשנה
גיווען יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי איז וואס פאר הּלׁשֹון, ּבזה ואמר ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמאד,
א וואס פאר ּגיוויסט. ּדאס האט ער וויל – יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון יזרּבי ְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

האט ער ווייל – הּקדֹוׁש האר"י ּדער הּקדֹוׁש האר"י ּדער ֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּגיווען
ּבעל ּדער הּקדֹוׁש טֹוב ׁשם ּבעל ּדער ּגיווען איז וואס פאר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּגעוויסט.
ּגיווען איז וואס פאר ּגעוויסט. האט ער וויל – הּקדֹוׁש טֹוב ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשם
ּגיוויסט. האט ער וויל – רּבי הייליקער ּדער רּבי הייליקער ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּדער

ווייס איְך ווייל – איְך אֹויְך איְך ּבין וואס היה[פאר הרׁשּב"י מּדּוע ְְִִִִִֵַַַַַָָָָ
הּקדֹוׁש האר"י היה הּקדֹוׁש האר"י ּומּדּוע זאת, ׁשּידע ּכיון ְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹרׁשּב"י
ּומּדּוע ׁשּידע, ּכיון הּבעׁש"ט היה הּבעׁש"ט ּומּדּוע זאת, ׁשּידע ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּכיון
ּכמֹו אני ּומּדּוע זאת, ׁשּידע ּכיון הּקדֹוׁש רּבנּו היה הּקדֹוׁש ְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹרּבנּו
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יֹודע ׁשאני ּכיון החן]ׁשאני הגם ז"ל מֹוהרנ"ת אמר אחת ּופעם , ֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ
החן זה הּקדֹוׁש, רּבנּו ועל הּקדֹוׁש טֹוב ׁשם הּבעל על ׁשהיה ְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהאמת
ּדעם איּבער אּון נקי. אני ׁשקר ׁשל מחן אבל ּבי, נמצא ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלא
מיין איז ּדעם איּבער מיר אין ּדא איז וואס אלקּות ְְֱִִִִִִֶֶַָָֹהתנֹוצצּות
עסין מיין אּון אנדערׁש, לערנין מיין אּון אנדערׁש, ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַּדאוונען

אנדערׁש איז מענטׁשין מיט רעדין מיין אּון ּובגלל[אנדערׁש, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַ
אחרת, לּמּודי אחרת, ּתפילתי לכן ּבי, ׁשּיׁש אלקּות ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹההתנֹוצצּות

אחרת אדם ּבני עם ודּבּורי אחרת, :]אכילתי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מו
החסידיםּפעם ׁשּנֹוהגים מה ז"ל, מֹוהרנ"ת לפני סּפרּו אחת ַ ַ ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַ

ׁשהם ּובזמן ׁשּלהם, הּכר ּתחת המׁשּכר מׁשקה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָׁשּמּניחים
מׁשקה ׁשֹותין ּבא, לא עדין מׁשיח ׁשֹואלים מּׁשנתם ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹמקיצים
זמן ׁשּכל אֹומרים הם ּכי לׁשנתם. וחֹוזרים ּומׁשּתּכרים הּזה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהמׁשּכר
ׁשלאפין פאר ּדארף מען הרע. הּיצר ליּׁשן צריְך ּבא, לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּמׁשיח

הרע יצר להםּדעם ואמר לחטא. אפׁשר אי הּׁשנה ּבזמן ּכי , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מראׁשֹותיו ּתהּלים להּניח צריכים אּלא עצה, אין ׁשּזה ז"ל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמֹוהרנ"ת
(לצעק מחדׁש צריכין ּבא לא מׁשיח אם מהּׁשנה ׁשּמקיץ ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּובזמן

ּתהּלים: לֹומר הּלב) מעמק ְֲִִִִֵֵֶַַַַֹמּמעמּקים

מז־מח
ּדרּכֹור' והיה ז"ל. מֹוהרנ"ת מקרבי מּגדֹולי היה מּטעּפליק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאיר

ּכּסדר אצלֹו מתנהג אינֹו ׁשהעבֹודה ז"ל מֹוהרנ"ת לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלקּבל
אח ּפעם אֹותֹו. מחּזק היה איזהוהּוא ׁשּזה לֹו ואמר לפניו ּבא ת ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּלׁשֹון: ּבזה מֹוהרנ"ת לֹו אמר ּכּס דר. אצלֹו מתנהג ׁשהעבֹודה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָזמן
מׁשיח זמן ּכל אז ווייס איְך אּון ּגּוט, ּדיר איז אפׁשר ניט ווייס ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאיְך
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רייסען איין אין האלטען מען ּדארף ּגעקּומען, ניט נאְך אני[איז ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
לא עֹוד ׁשּמׁשיח זמן ׁשּכל יֹודע אני אבל טֹוב, לָך אּולי יֹודע ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלא

ולעמֹול ּבלעמֹול הּזמן ּכל לאחֹוז צריְך ז"ל]ּבא מֹוהרנ"ת אמר . ְְְֱֲֲֲִֶַַַַַַַַָָָָ
ׁשהיה מּפני ּכּס דר, העבֹודה לי הֹולְך זקנתי ׁשּלעת זכיתי מה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמּפני
ּברכה לֹו היה ז"ל מֹוהרנ"ת הרּבה. התּבֹודדּות נעּורי ּבימי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָלי
אחת ּפעם ּתכף. ייׁשן ליׁשן עצמֹו את ׁשּמּניח ּבעת אׁשר ז"ל ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַֹמרּבנּו
ונתרּגׁש ּבחׁשאי, ׁשּמתּפּלל אחד מפרסם על מֹוהרנ"ת לפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻסּפרּו
אצלֹו נתקּים הּקדֹוׁש, לרּבנּו עצמם את מדּמין הם ואמר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמֹוהרנ"ת
זיְך זיי זאלין הּלׁשֹון ּבזה ואמר כ"א. ּבהּתֹורה ּכמבאר ּבחׁשאי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשמן

זיְך מּוטׁשי איְך ווי אזֹוי ּדאוונען אּון מּוטׁשין יתיגעּו[אזֹוי ׁשהם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַ
מתיּגע ׁשאני ּכמֹו לפני]ּבּתפּלה ז"ל מֹוהרנ"ת אמר אחת ּפעם . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָ

ּבזה הּמתחיל הּגנּוז אֹור ׁשל (ט"ו) הּתֹורה את ׁשלֹומנּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָאנׁשי
ּבבחינת לעסק צריְך וכּו' הּגנּוז אֹור טעם לטעם ׁשרֹוצה מי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהּלׁשֹון,
אנׁשים קצת והלכּו הּתֹורה ּוכׁשּסּים התּבֹודדּות. ׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָמׁשּפט
הּתֹורה ׁשל ׁשהּפרּוׁש להם ואמר ענה ׁשלֹומנּו. אנׁשי רק ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָונׁשארּו
ירּבה הּגנּוז אֹור ׁשהּוא הּקדֹוׁש רּבנּו אֹור לטעם ׁשרֹוצה מי ּכְך ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא

ְְְִּבהתּבֹודדּות:

מט
הּנעקריטיןזּוגתֹו לקיחת ׁשהיה ּבזמן לעֹולמּה הלכה מֹוהרנ"ת ׁשל ָ ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הרּוסי[ הצאר לצבא יהּודים צעירים מחמת]גּיּוס ּומתה ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ
על ּכמֹו זה על לבּכֹות ׁשּצריכין מֹוהרנ"ת זה על ואמר הּנ"ל. ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָהּצער
מּׂשיאֹו אביו היה ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשל ּבנֹו יצחק ר' הּנ"ל. ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּגזרה

החתּנה ּולאחר אֹוהבֹולטׁשרקאז וחֹותנֹו אֹותֹו, ממאן זּוגתֹו היתה ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֻ
לּה ואין קטּנה היא ׁשעכׁשו ּבדעּתֹו וחׁשב להּניחֹו. רצה ולא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹמאד
יהיה יֹותר אֹו ׁשנה יׁשהה ואם ּבֹו, ממאנת זה ּומחמת ׁשלם, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׂשכל
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למחּתנֹו ואמר ז"ל מֹוהרנ"ת ּובא ׁשּתרצה. אפׁשר יֹותר ּדעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלּה
ּגט. יהיה לאו ואם עּמּה ׁשּידּור אֹו ּׁשּירצה, מה לֹו ׁשּיבחר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּנ"ל
ׂשכל לּה ויהיה ׁשּתתּגּדל עד ׁשנים איזה ׁשּימּתין ּכּנ"ל לֹו ענה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָוהּוא
היא עּמֹו ולדּור מאד, אֹותֹו אהב ּכי חֹותנֹו רצה לא ּגט ּכי ְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹיֹותר,
לחּוץ וּיצא עצה, ׁשּום לֹו ׁשאין ז"ל מֹוהרנ"ת ּוכׁשראה רצתה. ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא
מיין קֹויליט ער ּגיוואלד ּגדֹול ּבקֹול וצעק ראׁשֹו ּבׂשערֹות ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹואחז

ּבני[קינד את רֹוצח הּוא אנׁשים]אהּה! ּכּמה ׁשּנתאּס פּו עד . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
היה נתן ׁשר' מעׂשה, היה אחת ּופעם ּגט. ׁשּיהיה עצמם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהכניסּו
ּופרׁש זּוגתֹו עם קטטה זמן מעט לֹו והיה לייּבּוׁש. ּוׁשמֹו אח ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָלֹו
ואמר עּמּה. ׁשלֹום ונעׂשה ונתרּצה ונתּפּתית חזרה ּכְך ואחר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּמּנה.
ּבכח נעׂשית זה עּמּה, ׁשלֹום ונעׂשה ׁשחזר ׁשּזה ז"ל מֹוהרנ"ת ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאז
ּבימי אחת ּופעם לרצֹון. מּׁשמד להפְך ּכח לֹו ׁשּיׁש האמת ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹהּצּדיק
ּולאחר לאחרים אפּלּו רעה אּׁשה ׁשּנׂשא אחד היה ז"ל ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָמֹוהרנ"ת
מאד, אֹותֹו הקניטה ּכי ּלעׂשֹות מה ידע ולא לֹו נֹודע ְְְֲִִִִִַַַַַָָֹֹהּנּׂשּואין
ׁשּיתּפּלל עצה לֹו והׁשיב ּלעׂשֹות, מה עצה ז"ל למֹוהרנ"ת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָוׁשאל
להּלן ׁשּתהיה ּדהינּו מיחד ׁשעה יֹום ּבכל זה על ׁשלמה ׁשנה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻחצי

וכּו': רע ּכְך ּכל ולא אליו ְְֵַָָָֹטֹוב

נ
ּכׁשּיׁשּפעם הּזה עֹולם ׁשּיהיה אפׁשר איְך מֹוהרנ"ת, אמר אחת ַ ַ ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבעֹולם: הידּועה ְֲַַָָָָּתאוה

נא
אֹומריםּפעם ׁשאּתם עליכם אֹומרים למֹוהרנ"ת אחד אמר אחת ַ ַ ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

היה ׁשּלא על ׁשמייסין היה[מ'וועט ׁשּלא ּבגלל ]ׁשּיעניׁשּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
על ׁשּילקּו אּלא ּכן, אֹומר איני אליו וּיאמר חסיד. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּברסלבר
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ּברסלבר היית אם ותבין, הּגדֹולים ּפגמיָך ּתראה אם ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפגמים,
האּלה: הּפגמים לָך היה לא ְְִִֵֶַָָָָָֹחסיד

נב
אחרהלכֹות ּבּבקר ּבׁשּבת נאמרה יעקב" "וּיצא ד' הלכה מּתנה ִ ְ ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשחר לאכל ידיו ׁשּכמעטׁשּנטל עד לֹומר התחיל ית, ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשליׁשית: סעּדה אכלּו ׁשּלא וכמעט ערב, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֻנעׂשה

נג
והתנּצלּפעם ז"ל יצחק הר' מּבנֹו למֹוהרנ"ת מכּתב ּבא אחת ַ ַ ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ

ּפיו, את לפּתח יכֹול אינֹו להתּבֹודד ׁשהֹולְך ּבעת ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלפניו
ׁשּזה ז"ל מֹוהרנ"ת לֹו והׁשיב להתּבֹודד. מאד לֹו קׁשה זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּומּפני
להתּבֹודד ׁשהלְך ׁשּבעת הּׁשלֹום עליו הּמלְך ּדוד אצל ּכן ּגם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
הּׁשם לפני לּבֹו את ּולפרׁש להתּבֹודד יכֹול היה ולא ּפיו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנסּתם
הּׁשם ּבעבֹודת מאד חכם היה הּׁשלֹום עליו הּמלְך ּדוד אבל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹיתּברְך,
מעמק מאד וּיתאּנח ׁשם עצמֹו את ויּׁשב מּׁשם הלְך ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹיתּברְך,
ׁשרחם עד סתּום. ּופיו ּׁשּלּבֹו מה זה על יתּברְך להּׁשם וצעק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּלב,
ּגדֹול ּבהתעֹוררּות ודּבר ּפיו את ׁשּפתח ועזרֹו יתּברְך הּׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעליו

ּבפסּוק מרּמז וזה יתּברְך. להּׁשם ז)מאד וּיׁשב(ׁשמּואל־ב ׁשם ׁשּכתּוב ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ׁשהלְך ּבעת ּדהינּו ה', לפני ּׁשּכתּוב מה הינּו ה', לפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּדוד

עצמֹו: את יּׁשב הּמקֹום ּבזה ְְְְִִֵֵֶֶַַָלהתּבֹודד,

ׁשלר' מֹוהרנ"ת ׁשל הּדּבּורים לֹו טֹוב ׁשּיֹותר אמר ּברסלבר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹמׁשה
לֹו טֹוב ׁשּיֹותר אֹומר היה יהֹוׁשע ּפינחס ור' הבּדלה. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻאחר

סעּדֹות: ׁשלׁש ׁשל ְִִֶַָֹֻהּדּבּורים
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נד
ז"ל,ר' מֹוהרנ"ת ּבית אל יֹום ּבכל נכנס היה ראּובן'ס ליּבלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנתן

אּלא יראה, ּדּבּורי יֹום ּבכל מדּבר היה לא ׁשּמֹוהרנ"ת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹוסּפר
ּגינּומען אּפ ׁשֹוין איְך האּב יראה, ּדּבּורי אחת ּפעם מדּבר היה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאם

ׁשטענדיג לתמיד[פאר קּבלּתי :]ּכבר ְְְְְִִִִֶַַָָ

נה
ּתבתּפעם ודחק לב". ּגבּה ּכל ה' "ּתֹועבת מֹוהרנ"ת, אמר אחת ַ ַ ְְֲֲֵֵַַַַַַַַַָָָ

א ּותפּלה:ּכל, ּבתֹורה פּלּו ְְֲִִָָָ

נו
מּפניּבעת זה ּכל ׁשלֹומנּו, לאנׁשי מֹוהרנ"ת אמר הּמחלקת ְ ֵ ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

אנּו ּפנים ּכל על לֹו אמרּו ּכראּוי. ּכׁשרים אנׁשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשאינכם
ווי זענט איהר ז"ל, מֹוהרנ"ת להם אמר ז"ל. ּברּבנּו לאחז ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹרֹוצים
רּבין א אזֹוי אין האלטין נאְך זיְך ווילט איהר אּון זענט, איהר ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָאזֹוי

איּבער אזֹוינס אייְך אֹויף ּגייט ּדעם ועדין[איּבער ׁשאּתם, ּכמֹו אּתם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
ּׁשעֹובר מה עליכם עֹובר לכן ּכזה ּברּבי להאחז רֹוצים :]אּתם ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

נז
ּבּמהּבעת ז"ל רּבנּו את ׁשאל אּמֹו, אחרי יתֹום מֹוהרנ"ת ׁשהיה ְ ֵ ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

אׁשר מאכין זאלסט ּדּו לֹו, והׁשיב לאּמֹו, טֹובה לעׂשֹות ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָיּוכל
ערינסט ּברצינּות[יצר יצר" "אׁשר ׁשּצריְך]ּתברְך למחׁשבּתֹו וכּון . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

יצר: אׁשר ּברּכת ְֲֲִֶַַַָלעׂשֹות
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נח
וראהּפעם ּבעלּיתֹו מֹוהרנ"ת אל מּטּולטׁשין נחמן ר' ּבא אחת ַ ַ ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָ

את ראה ּכְך ואחר אֹותֹו. לבלּבל רצה ולא ּכֹותב, ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
ּדמעֹות: מלא ׁשהיה ּתסּתיר" ּפניָך "לּמה הּתפּלה ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּכתב

נט
נפלאחד ּובּדרְך סחֹורה, עם ונסע סֹוחר ׁשהיה ׁשלֹומנּו מאנׁשי ֶ ָ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(ּפאלאטקע) יריעה האיׁש ּופרׂש ּוביןּגׁשם. ללמד. וּיׁשב אהל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשראה מֹוהרנ"ת סּפר ּכְך אחר אֹותֹו. וקרא ז"ל מֹוהרנ"ת עבר ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָּכְך
הּׁשם את לעבד יכֹול ּכְך ידי ׁשעל מהּגׁשם, מאד נהנה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהאיׁש

לסחר: עּתה אפׁשר אי ּבוּדאי ּכי ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹיתּברְך,

ס
סתרים,מֹוהרנ"ת ּבמגּלת נזּכר אינֹו ּומגֹוג ּגֹוג מלחמת אֹומר, היה ֲ ַ ַ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

נּסיֹון יהיה וזה ּבעֹולם, אּפיקֹורסּות ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָמׁשמע
מׁשיח: וׁשל ְִֶֶַָָׁשּלנּו

סא
יּתןּפעם ׁשּלא טעּפליקער נתנאל לר' אחד רב ׁשלח אחת ַ ַ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

לטע ּכׁשּיבֹוא אצלֹו להתאכסן לֹו:למֹוהרנ"ת והׁשיב ּפליק. ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
אצלי, אם ּכי להתאכסן מקֹום ׁשּום לֹו אין ׁשּמֹוהרנ"ת אפׁשר, אי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזה
ירא נתנאל ור' היה. וכן לעׂשֹות. אּוכל מה אֹותי מפחיד ּׁשהרב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּומה
מכּתב ׁשלח ּכן על הּנ"ל, הּמכּתב מן מֹוהרנ"ת יׁשמע ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּמא
ּכׁשּבא ּכְך ואחר ּכלל. הּנ"ל הרב לדברי ׁשֹומע ׁשאינֹו ז"ל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָלמֹוהרנ"ת
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ועׂשה ּגדֹול, ּבכבֹוד נתנאל רּבי ּבבית נתאכסן לטעּפליק ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמֹוהרנ"ת
טייגליְך ועׂשתה נזּדרזה ּובּתֹו עבּורֹו, ּגדֹולה מאכל[סעּדה ּכמין ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֻ

מטּגן לרּבי]ּבצק ׁשּיׁש מֹוהרנ"ת ראה ּכְך אחר מֹוהרנ"ת. לכבֹוד ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
ּדיר אן אז מיינסטּו אפׁשר מֹוהרנ"ת לֹו אמר ּגדלּות, קצת ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָנתנאל
זיְך קאן ּדיר אהן איְך ּגיהאט, ניט סטאנציע קיין איְך ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָוואלט

ניט מיר אהן ּדּוא לי[ּבאגעהן, היה לא ׁשּבלעדיָך חֹוׁשב אּתה אּולי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לא ּבלעדי אּתה אסּתּדר, ּבלעדיָך אני הרב]אכסניא, ׁשמע ּכְך אחר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבנים לּה יהיה לא הּזה הּדבר ׁשּבׁשביל ואמר הּזה, הּדבר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּנ"ל
אמר ּכְך אחר לעׂשֹות. יכֹולה אני מה וּתאמר נתנאל, הר' ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֹלבת
להּׁשם עליה להתּפּלל ּפי את הרב ּפתח עּתה נתנאל, לר' ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמֹוהרנ"ת
ּופעם ז"ל, לרּבנּו מקרב היה נתנאל ור' זכר. ּבבן ונפקדה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹיתּברְך,
ואמר ז"ל רּבנּו אֹותֹו וׁשּבח אדּמים עׂשרה ז"ל לרּבנּו נתן ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֻאחת
ׁשל הרענדליְך את אֹוהב ׁשהּוא ואמר כן. ּכמֹו לֹו היה לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמעֹולם
נפׁש מסירּות אצלֹו היה וזה ּגדֹול, קמצן ׁשהיה מּפני נתנאל, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהר'
רּוּבל עׂשר ׁשנים למֹוהרנ"ת לּתן הבטיח אחת ּפעם יצרֹו. את ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹלכף
ואחר ּכסף, רּוּבל ׁשלׁשה מּתחּלה לֹו ונתן הּקלֹויז, ּבנין על ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכסף
ּבכּמה הּכל ׁשּנתן עד ּכסף, רּוּבל ׁשלׁשה הּפעם עֹוד לֹו נתן ְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹּכְך

א נתן ר' אצלֹו ּבא נתנאל ר' ּוכׁשּנחלה לר'ּפעמים. נתנאל ר' לֹו מר ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּכל לאו מֹוהרנ"ת לֹו אמר וכּו'. ידּה' לּה 'יהיב הּגמרא ּבי קּיימּו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָנתן
מאמין אני נתנאל רּבי לֹו אמר הּזה. הּדבר את לעׂשֹות יכֹול ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָאדם
יכֹולין אדם ּבכל לא מֹוהרנ"ת לֹו אמר זאת, לעׂשֹות יכֹולין ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשאּתם
ּדרְך וּילְך מֹוהרנ"ת, מאּתֹו הלְך ּכְך אחר הּזה. הּדבר את ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלעׂשֹות

את]הּמטּבח[הּקעְך נתנאל ר' יּתן אם נתנאל ר' ׁשל לבּתֹו וּיאמר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ואמר אלְך לֹו אמרה עֹוד. ׁשּיחיה אפׁשר יכלּתֹו, מּכפי יֹותר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּצדקה
אליין זיְך זאל עהר וויל איְך מֹוהרנ"ת לּה אמר לאבי, ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹזאת

מעּצמֹו[אנׁשטֹויסען יתאּמץ ׁשהּוא רֹוצה היה]אני אחת ּופעם . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
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ר' ׁשל מהּקמצנּות הּנ"ל הרב ודּבר הּנ"ל הרב עם ּביחד ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָמֹוהרנ"ת
מּפני ּכמֹותֹו, הלכה נפסקה לא אחד ׁשּפֹוסק אז וסּפר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹנתנאל,
נתן ר' ונענע הּדֹורֹות, ליחידי ּבסֹוד היה הּדבר וזה קמצן. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשהיה
לֹו, ׁשּיאמר למֹוהרנ"ת ראׁשֹו הּנ"ל הרב וכפף יֹודע. ּכאּלּו ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹּבראׁשֹו
הייתם ּבוּדאי הלא למֹוהרנ"ת ואמר הּנ"ל הרב ונתּפעל לֹו, ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹואמר
ר' חּיב ּכן ּגם זאת מֹוהרנ"ת לֹו והׁשיב מׁשי. ּבבגדי לילְך ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹצריכים

ְְֵַנתנאל:

סב
לאּתֹורה אחר, ּבסגנֹון הראׁשֹונה הדּפסה אחר מֹוהרנ"ת מצא א' ָ ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹ

אחר ּׁשּמצא מה לֹו ונראה הראׁשֹונה, ּבהדּפסה ׁשּנדּפס ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּכמֹו
את הדּפיס ּכְך ואחר מעׂשּיֹות הּס ּפּורי ּכׁשהדּפיס ּכן ועל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכְך.
ּבלעמּברג אֹותּה הדּפיס ּכְך ואחר מעׂשּיֹות, הּס ּפּורי אצל א' ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
על ז"ל רּבנּו על קנאה לֹו היה אחד רב עכׁשו. ׁשּנדּפס ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּכמֹו
להּמּגיד אנׁשים לׁשלח רגיל והיה אליו, נֹוסע מטיראוויצע ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהּמּגיד
ר' חֹותנֹו אצל הּמּגיד והלְך וכּו'. ז"ל רּבנּו על מלׁשינּות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָודּברּו
ּכתבים לֹו יׁש אם אֹותֹו וׁשאל ז"ל, לרּבנּו מקרב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיצחק,
הּמּגיד ונתּפעל הּכהנים. אל אמר ב' הּתֹורה לֹו והראה ז"ל. ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹמרּבנּו

הּתֹור על אמר מה ואמר מּזהר;מאד ּגבֹוהים הם – זהר ׁשהּוא ה ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ
הּנ"ל. הּמלׁשינים מאד ּובּזה מּתּקּונים; ּגבֹוהים הם ּתּקּונים ְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָֹהם
הּגדֹול אֹו לצּדיק, ׁשּמקרב הּקטן ּגדֹול! מי למֹוהרנ"ת ׁשאל ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאחד
ׁשאם הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ּבימי הלא לֹו אמר מקרב, ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשאינֹו
ּבוּדאי רּבנּו למׁשה הביאֹו ולא להּמׁשּכן ּגדֹול ּדבר עֹוׂשה היה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאחד
אל והביאֹו קטן ּדבר ׁשעׂשה מי אבל ּכלל, חׁשיבּות ׁשּום היה ְֱֲֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹלא
ׁשּדיקא הּנ"ל, ב' הּתֹורה אז ואמר מאד. חׁשּוב היה ּבוּדאי ְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמׁשה

ּבׁשייפא: ׁשייפא לעילא יּוכל ְְְְִֶַַָָָָָֹמׁשה
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סג
מֹוהרנ"תּפעם ואמר ּכעסן. הּוא נפּתלי ׁשר' למֹוהרנ"ת סּפרּו אחת ַ ַ ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָ

נפּתלי, ר' הּוא אּלה ּכל ׁשעל ּכְך, ּכל ּגדֹול ׁשהּוא ידעּתי ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
היּו אחת ּופעם ּכעס. ידי על להּפילֹו יכֹול אינֹו ּדבר ְְִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָׁשהּבעל
מה מּפני הּׁשני את אחד וׁשאל זה, על זה אנׁשים איזה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמסּפרים
ּבקיר"ה ּבׁשלמא ּברּוסיא, ּפה נעקרעטין ּגזרֹות יתּברְך הּׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעׂשה
הּׁשני והׁשיב ז"ל. הּתֹולדֹות ספרי את ׁשּקרעּו מּפני הּזה ענׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהיה
מּזה סּפר נפּתלי ור' מּברסלב. נחמן ר' ספרי ׁשּקרעּו מּפני ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר
על נגזר הּקדֹוׁש האר"י על חֹולקים היּו ׁשהעֹולם מּפני ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָואמר,
ז"ל טֹוב ׁשם הּבעל על מתנּגדים ׁשהיּו ּומּפני ת"ח. ּגזרת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהעֹולם
טֹוב ׁשם הּבעל ּפטירת אחר (ׁשהיה גאנטי ּגזרת העֹולם על ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָנגזר

תק"ך) עלּבׁשנת נגזר ז"ל, רּבנּו על התנּגדּות ׁשהיה ּובׁשביל . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
צדקנּו מׁשיח ּביאת עד הּגזרֹות וכל נעקרעטין ּגזרת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהעֹולם
ּבעֹולם ראיתי ז"ל, רּבנּו סּפר אחת ּופעם אמן. ּבימינּו ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָּבמהרה
הּתפּלה) את מאד (וׁשּבח וכּו' ּתפּלה איזה אחד ׁשּמתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהעליֹון
איז ּדאס אז ּגיזעהן איְך האּב ּפנים ּדאס ּגידעקט אֹויף איְך ְִִִִִִֶֶַָָָָָהאּב

נפּתלי ורא[מיין ּפניו את ׁשּליּגּליתי נפּתלי ׁשּזה אחת]יתי ּופעם . ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
לֹו ׁשהיה מי אפּלּו היה ׁשהּדרְך הּנעקריטין ּבעת מעׂשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה

חרּות ׁשחרּור[ּבילעט הּבילעט]ּתעּודת ולֹוקחים מחּפׂשין היּו , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
לאיׁש אֹותֹו לּקח ּכדי ּבילעט, לֹו ׁשאין ּומעלילים אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַוקֹורעים
אחת ּופעם נפּתלי. ר' אצל ׁשּיהיה ּבנֹו את ׁשהׂשּכיר אחד והיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָחיל.
אביו וּיירא ּבילעט. וׁשאלּו הּבחּור את ּומצאּו נפּתלי רּבי אצל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבאּו
ואז העיר, ּכל ׁשהתקּבצּו עד קֹולֹות עׂשה ּכן על הּבילעט, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיקרעּו
נפּתלי ורּבי עדים. יהיּו ּכּלם ּכי הּבילעט להראֹות עֹוד ירא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻלא
על יקּפיד לא נפּתלי ׁשרּבי הּנ"ל האיׁש וּיירא מנחה, אז ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהתּפּלל
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ורּבי לֹו. ׁשּימחל מּמּנּו ּבּקׁש הּסעּדה ּובׁשעת מּתפּלתֹו. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבלּבלֹו
היתה ּתפּלתֹו ּכי הּמעׂשה, מּכל ּכלל יֹודע ׁשאינֹו לֹו הׁשיב ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנפּתלי
והּוא ּבביתֹו ׁשהיה העיר מּכל ׁשהרעׁש עד הּגׁשמּיּות, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבהתּפּׁשטּות

ּכלל: ׁשמע ְַָָֹלא

סד
ׁשלּפעם האחרֹון יריד ׁשהּגיע היה מֹוהרנ"ת ׁשל ּדחקֹו ּבׁשעת ַ ַ ְֲֲֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

יֹום ּבהׁשּכמה ּובכן ּפסח. צרכי לֹו היה לא ועֹוד ּפסח ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹערב
הּׁשלֹום עליה ּדיׁשעל זּוגתֹו התחילה הּתפּלה קדם עֹוד ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה
ּומדאיבים לֹו הּנׁשמעֹות טענֹותיה ּבהּצעֹות זה, על לפניו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלהתאֹונן
אנׁשי לפני ּכְך אחר ואמר העיד זה ׁשעל עד ּכְך ּכל נפׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאת
ׁשחֹורה מרה פּון ּפרק א אּבגלערינט מיר מיט זיא האט אֹוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלֹומנּו

ׁשחֹורה[ ּבמרה ּפרק אֹותי לּמדה היא זמן]אֹוי ּכׁשהּגיע זאת ּבכל . ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ותעצּומֹות עז ּבכל התחּזקּות מיני ּבכל עצמֹו את חּזק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּתפּלה
ּתפּלתֹו והתּפּלל יתּברְך, ּבהּׁשם עצמֹו את לדּבק ּובּטחֹון ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבאמּונה
אֹותֹו ׁשראה עליו טּולטׁשינער נחמן הר' העיד הּתפּלה ׁשאחר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָעד
היה זה ּביֹום וכן חסרֹונֹו. ׁשּנתמּלא ּכמֹו ּוׂשמחים צהּבֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבפנים
היא לברסלב סמּוְך ראריד אנׁשי ׁשּדרְך ּבברסלב, ּדׁשּוקא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיֹומא
מאנׁשי אנׁשים ׁשלׁשה אֹו ׁשנים אליו ּובאּו הּיריד. על לׁשּמה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹלבֹוא

ונתמּלא הגּון סכּום לֹו ונתנּו והּׁשעהׁשלֹומנּו ּכל. מּכל ּבּכל חסרֹונֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
ׁשל ׁשּנּוי ׁשּום ּבפניו ראה ׁשּלא הּנ"ל נחמן הר' אמר לֹו ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּנתנּו
חזק ּבבּטחֹון מלא היה ׁשּבאּו קדם ׁשעֹוד ּבׁשביל יתרה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹׂשמחה
להיֹות זכּו אּלּו אנׁשים ואְך ּבכיסֹו, ּכמּנח החסרֹון ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻּבהתמּלאּות

זֹו. רּבה למצוה ְְְִִַַָָהּׁשלּוחים

אחדּבטּולטׁשין ׁשּבת לׁשּבֹות ׁשּזכה הֹויזנער יֹוסיל הר' אחד היה ְ ְ ְ ִ ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ּבׂשפה מלּמד מעט ּגם היה והּוא ז"ל, רּבנּו ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻאצל
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ּדעה ּבעל העיר מּנכּבדי היה ּובכן ׂשרים. אצל ּגם וחׁשּוב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָרּוסית
ז"ל מֹוהרנ"ת ּבן יצחק הר' נתמּנה ּפיו ועל נׁשמעים, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָּודבריו

ּבהּפאסט הּמחלקת]הּדאר[למנהל ּכׁשּנתּגּבר ּכְך אחר ּבטּולטׁשין. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ
ּכל ׁשלֹומנּו לאנׁשי לעׂשֹות הּתר ּולהּמתנּגדים ׁשלֹומנּו. אנׁשי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָֻעל
ׁשהּוא סימן ז"ל מֹוהרנ"ת את קּלל ׁשּלא מי וכל חפץ. ּׁשּלּבם ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמה
לדּבר הּמתנּגדים החּלּו ּובכן ּפרנסתֹו. לקּפח ּומּתר ּברסלבר ּכן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּגם
הּנ"ל יצחק ר' ּפרנסת את ּגם ׁשּיקּפח הּנ"ל יֹוסיל ר' הרב לב ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָעל
וכי ּבזה אֹותם ּדחה הּנ"ל יֹוסיל והר' לברסלב. לאביו נֹוסע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
אין ּברסלבר ׁשהּוא אֹות הּוא לאביו לברסלב הּוא ׁשּנֹוסע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבׁשביל
לקּבל הכרחּו והּמתנּגדים אליו, לכבֹוד נֹוסע סתם הּוא ראיה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמּזה
היה אז הּׁשנה ראׁש על לאּומן לנסע הּזמן ּכׁשהּגיע אמנם ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּדבריו.
הֹוכחה יהיה אז לׁשּמה יּסע ּבאם ּבמצּוקה, הּנ"ל יצחק הר' ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאמת
ז"ל מֹוהרנ"ת לאביו לנסע הקּדים ּובכן ּברסלבר ׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּגדֹולה
ׁשהּנסיעה אביו לֹו אמר זה על עכׁשו ּיעׂשה מה ּפיו את ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלׁשאל
לקּים זאת ּומחּיבין הּכל על עֹולה זה הּׁשנה ראׁש על ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻלאּומן
הּׁשנה ראׁש ועל ּדבר, ׁשּום על הׁשּגיח ׁשּלא מּובן נפׁש. ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמסירּות

הב הּׁשנה הראׁש עבר לאּומן. לביתֹונסע ׁשּלחזר הּנ"ל יצחק הר' ין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּׁשנּיה ואׁשּתֹו ּפרנסה. מחּס ר הּוא ּבוּדאי עכׁשו הלא לֹו אפׁשר ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻאי
היה לא אּלּו מֹוהרנ"ת אמר (ׁשעליה הּמתנּגדים מּצד היתה ּכן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגם

לגרׁשּה) עליו מצּוה היה הראׁשֹונה, מאּׁשה מגרׁש עֹודּכבר ועכׁשו , ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָֹ
אנׁשי ּבין ונד נע להיֹות עליו ּכן אם "ּפרנסה" הּנׁשמעת טענה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָלּה
ידע לא זאת רק לגמרי, הּזה העֹולם מעסקי ּפרּוׁש ולהיֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשלֹומנּו
את לפניו לׁשּפְך ז"ל לאביו ּבא ּובכן ראׁשֹונה. ּדרּכֹו יעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלאן
הרגע. ּבזֹו לנסע מקֹום לאיזה אֹותֹו ׁשאל ּולבּסֹוף לבבֹו, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹמרירּות
לֹו ואמר אחרת, הבין וצדקתֹו חכמתֹו ּבגדל זצ"ל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹמֹוהרנ"ת
ּפיה ּתפער ּכי ואׁשּתָך לביתָך, ויׁשר לטּולטׁשין לביתָך ׁשּוב ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹאּדרּבא!
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ּכׁשּתפריע ּתׁשּתק. אְך ּדבר ּתענה לא אּתה וצעקֹותיה, ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבטענֹותיה
את ולעזב מּמּנה ּתפחד אל ּבביתָך ׁשּתעסק עסק מאיזה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלָך
להּכֹותָך יד ּתרים ּכי הּבית. ּבעל ׁשאּתה ּבעּזּות לּה ּתאמר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהעסק.
ואם ּוכלל. ּכלל מּמּנה ּתירא אל אמרים ּבקּצּור מּטָך. ּתרם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָאּתה
את לקּים הּנ"ל יצחק הר' מהר ּובכן להֹוׁשיע. רב ה' ּפרנסה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹודֹות
לֹו ׁשאמר ּכמֹו הּכל וׁשם לביתֹו. ויׁשר לטּולטׁשין וחזר אביו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדברי
אֹותֹו היא מפריעה ׁשֹותק. והּוא לצעק החּלה אׁשּתֹו ז"ל, ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹאביו
מנּס ה הּבית", ּבעל "אני – ׁשּלֹו את עֹוׂשה והּוא ׁשעסק, עסק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמאיזה

הקאטׁשערע עם נגּדּה הקּדים והּוא עליו, ידּה את להרים מין[היא ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
הּלּוכֹו]מֹוט ּבדרְך למחרתֹו ּדעּתֹו. הּס יח ּכּמּובן הּפאסט ּומּפרנסת .ְְְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

אחד ׁשּבת לׁשּבֹות ׁשּזכה הּנ"ל יֹוסיל הר' עם נפּגׁש העיר, ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּברחֹוב
וׁשאל יצחק הר' עם לדּבר התחיל הּוא אּדרּבה ּובכן ז"ל. רּבנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָאצל
ׁשּוב ּתחת, ואל ּתירא אל הּפאסט? אל ּבא אינָך מּדּוע ּבתמּה, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹותֹו
יֹום מאימת הּכּפּורים, יֹום ערב ּכׁשהּגיע ּכמּקדם. והּכל הּפאסט ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹאל
מּקטן יׂשראל זרע ּכל על הּקֹודמים ּבּדֹורֹות ּבאמת ׁשהיתה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדין

ּבע את ּופּיסה ּכזאת, עׂשתה ּכן ּגם אׁשּתֹו ּגדֹול, יצחקועד הר' לּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
זאת ּכל להֹודיע זה יּקיר הּבן מהר ּכקדם. ׁשלֹום לֹו והּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹז"ל,
פאר הצלחה איין הלצה ּדרְך על ז"ל מֹוהרנ"ת אמר אז ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָלאביו.
ראׁש נאְך ּבאלד ּתמיד ּגעפאלט ּכּפּור יֹום וואס ׁשלֹומנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹאנׁשי
אחר ּתכף ּתמיד חל הּכּפּורים ׁשּיֹום ׁשלֹומנּו לאנׁשי הצלחה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשנה

הּׁשנה: ַָָֹראׁש

סה
הייתימֹוהרנ"ת ּכמעט ז"ל לרּבנּו ׁשּנתקרבּתי ׁשּקדם סּפר, ז"ל ֲ ַ ַ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

מן להיֹות היה ׁשרצֹוני ּבׁשביל מּלּמּוד. ְְְִִִִִִִֶָָָרחֹוק
מניעה איזה לי ונזּדּמן הּמדרׁש לבית ׁשּבאתי וכיון ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמתמידים,
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מניעה, איזֹו ועבר מעט, למדּתי ללמד ּתכף יכֹול הייתי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹולא
זה, מּיֹום התיאׁשּתי ּכבר וׁשלׁש ּפעמים ּפעם זאת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכׁשעבר
אחרים, ּבאפנים ׁשני ּביֹום לי ארע וכן ׁשני, מּיֹום יתחיל ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָוההתמדה
אמנם ּגמּור. ּבטלן ונעׂשיתי ליאּוׁש ׁשּנפלּתי עד ׁשליׁשי, ּביֹום ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכן
ּגּוט אֹויְך איז אּביסעל זה אֹודֹות לי ואמר ז"ל לרּבנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכׁשּנתקרבּתי

טֹוב[ ּגם־ ּכן ׁשאינּני]מעט וראיתי הּמדרׁש לבית ּכְך אחר ּכׁשּבאתי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
אּביסעלע ז"ל רּבנּו ּבדברי ונזּכרּתי מעט, אם ּכי הרּבה ללמד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹיכֹול
מעט עֹוד אלמד אמרּתי ּכְך אחר מעט, למדּתי ּובכן ּגּוט אֹויְך ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹאיז
ונעׂשיתי הּיאּוׁש מידי יצאתי מעט ּומעט מעט. עֹוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָולמדּתי
הּלּמּוד ׁשּבעת ז"ל, רּבנּו ּׁשהֹוסיף מה לי הֹועיל זאת וגם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹמתמיד.
זֹו ּבׁשעה הּדבר ּוליּׁשב לתרץ עד קׁשה ּדבר על הרּבה לעמד ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹאין
לבד זֹו, ּבׁשעה יכֹולין אין ּפעמים ׁשהרּבה ׁשּמחמת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדיקא,
ּובכן הּלּמּוד. ּכל נמאס לפעמים עֹוד רב, זמן זה מחמת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמבּטלין
ענּיה ותֹורה עּיּון, צריְך זה ׁשּבמקֹום לסּמן רק הרּבה לעמד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאין

אחר ּבמקֹום ועׁשירה זה הּׁשנה)ּבמקֹום ראׁש הּבקיא(ירּוׁשלמי ועם ּות. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
מאליו: הּדבר לֹו יתיּׁשב הרּבה ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָּבלּמּוד

סו
לפניאחר ּפעטערּבּורגער אברהמל הר' סּפר ז"ל, רּבנּו הסּתּלקּות ַ ַ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבסֹוף ז"ל ׁשרּבנּו איְך הּׁשלֹום, עליו ליפאוועצקי אהרן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹידידֹו
לעיר חּוץ לנסע יֹום ּבכל ּדרּכֹו היה ּבאּומאן, חלׁשתֹו ּבתקף ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻימיו
לזה יֹום ּבכל לֹו המציאּו מּׁשם ׁשלֹומנּו ואנׁשי צח. אויר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹולׁשאף
סּוס לֹו והמציאּו רתּומה, עגלה להם היּו לא ּפעם רתּומה. ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹעגלה
העֹולם, עניני ּבכל ּומלּמד סֹוחר הייתי ׁשאני ואני עליו. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻלרּכב
ואני מלּמד. מבחר רּכב ּכמֹו ּפחד, ׁשּום ּבלי הּס ּוס על ׁשרכב ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻֻראיתי
מן להיֹות ּבכדי אחריו לרּוץ ּוזריזים הּמקדימים מן ְְְְֲִִִִִִִִִִֵַַַָָָהייתי
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נאְך מיר ּדאס לֹויפט ווער ז"ל רּבנּו ׁשאל ּפתאם אצלֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהראׁשֹונים
אסטיג ּבמרץ[אזֹוי ּכְך ּכל אחרי רץ לי]מי אמר אז אני. ואמרּתי , ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

אנגעווארען ׁשֹוין האּב איְך אז ׁשלאף, אזֹוי ּבין איְך הּלׁשֹון ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבזה
ווערט מען אז אּון ניט, קֹול קיין ּגאר ׁשֹוין האּב איְך קֹול, ְִִֵֶֶַָָָּדאס
ּדּוא אז אבֹות. זכּות קיין ניט אפּלּו ׁשֹוין העלפט קֹול, ּדאס ְְְְֲִִֵֶַָָָאהן

פארׁשטיין ּדאס וועסטּו יּוד עהרליכער איין זיין ּכְך[וועסט ּכל אני ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
את ּוכׁשמאּבדים קֹול, ּכבר לי אין הּקֹול, את אּבדּתי ׁשּכבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּלׁש
ּתבין ּכׁשר איׁש ּכׁשּתהיה אבֹות. זכּות אפילּו עֹוזר לא ּכבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקֹול

אמּונה"]זאת "ּתקעּו ּבהּתֹורה אברהם, הר' אמר ּומבאר, מרּמז (וזה ְְְְְְֱִֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ידּוע ׁשּזה הּנ"ל, הּתֹורה אז אמר ּפטירתֹו ׁשנת ׁשהיה הּׁשנה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּבזה
ּבאֹותּה אז והּׂשגתֹו עצמֹו על העּקר היתה ׁשאמר ּתֹורה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּכל
חּבּור אֹור ּבכֹוכבי מבאר וענינֹו הּנ"ל אברהם הר' ואֹודֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹהּׁשעה.

אברהם: ְַָָָהר'

ז"ל טּולטׁשינער נחמן מהר' וסּפּורים  ַ ֶ ִ ְ ְ ָ ְ ַ ָ ֵ ִ ִ ְ ִׂשיחֹות
"צּפיתהר' ׁשּׁשֹואלין ּׁשאיתא מה אמר, ז"ל טּולטׁשינער נחמן ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבזה הּגאּלה, ּכלֹומר ּכללית ליׁשּועה רׁש"י ּופרׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻליׁשּועה"
"ּכׁש ּבפרּוׁש אדם לכל ׁשּׁשֹואלין מצּפהנכלל היית אם ּבצרה" היית ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

מתיאׁש: היית ולא ה' ְְְִִִֵַָָָֹלתׁשּועת

מאנׁשיּבימי אחד בבאהפּוליע היה ז"ל, טּולטׁשינר נחמן הר' ִ ֵ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אׁשר הר' אבי ליּב יׂשראל הר' ויׁשר צּדיק ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָׁשלֹומנּו
וׁשם לאּומאן, מֹוׁשבֹו להעּתיק חפצֹו היה זקנתֹו ּובעת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבאהפליער.
יהיה ּפטירתֹו ואחר מיחד, ּבית מּכיסֹו לֹו לבנֹות להּקלֹויז ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻסמּוְך
ּפעם ּובכל ה', ּבעבֹודת עֹוסק יהיה ותמיד להּקלֹויז, ׁשּיְך ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֻירּׁשה
הּלילה ּכל לבּלֹות לפעמים היה ּדרּכֹו אׁשר הּקדֹוׁש ציּונֹו על ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָלהיֹות
על הלְך ּכלּום, טעם ולא הּתפּלה אחר ּבּיֹום וכן הּקדֹוׁש, ציּונֹו ְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָֹעל
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היה ּטֹוב ּומה ׁשעֹות. חמּׁשה ארּבע ערְך ׁשם וׁשהה הּקדֹוׁש ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָציּונֹו
הּנ"ל נחמן הר' אבל הּקלֹויז. אצל ּבאּומאן מֹוׁשבֹו ּכׁשּיהיה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפניו
צּדיקים לׁשני ׁשּקׁשה מּׁשּום ועֹוד לֹו, ידּועים מּטעמים ּבזה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמאן
ׁשאמר ּבדעּתֹו מחזיק היה ליּב יׂשראל והר' אחד, ּבמקֹום ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלדּור
אחר ּפעמים ּכּמה אמר וכן ׁשמים. לׁשם ּבאמת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּכּונתֹו
המקּבל ּפי (על לעׂשֹות צריְך ׁשּכן הּקדֹוׁש ציּונֹו על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻהׁשּתּטחּותֹו
מסּפק ׁשּכׁשאחד ז"ל רּבנּו ּבימי ׁשהיה מעׂשה ׁשלֹומנּו אנׁשי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאצל
והּלאו ההן ּבדעּתֹו יׁשוה זה אֹודֹות ההתּבֹודדּות ׁשּקדם ּדבר ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבאיזה

יעׂשה) ּכן הראׁשֹון ּברעיֹון ׁשּיּפל איְך ההתּבֹודדּות קׁשהואחר אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מטעה מאד מאד (ׁשהמדּמה ּבאמת זֹו לבחינה לבא מאד ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹהּדבר
אחר ּובאמת ׁשוה, והּלאו ההן ּבדעּתֹו ׁשּפעל האדם ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת
נֹוטה): המדּמה ׁשחפצֹו האפן אחר הראׁשֹון רעיֹונֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻההתּבֹודדּות

אמרּפעם ז"ל, רּבנּו צּיּון על יחד ׁשהזּדּמנּו ז"ל נחמן הר' סּפר ַ ַ ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָ
ז"ל. רּבנּו לפני מׁשּפטנּו נקריב הּנ"ל, ליּב יׂשראל ר' ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָלֹו

ּור חיל זאת, לי ׁשאמר ּדיןּבׁשעה 'הּמֹוסר ּבחינת ׁשּזה אחזתני עדה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
נּציע ּכן אם לֹו אמרּתי ּבזה. לסרב ואין ּלעׂשֹות מה אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָלּׁשמים',
מּׁשם ּכׁשּירדנּו עׂשינּו. וכן טענֹותינּו, את ז"ל רּבנּו לפני אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל
היה אז ּגם הראׁשֹון ׁשרעיֹונֹו ּבאחת, הּנ"ל ליּב יׂשראל הר' ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוהּוא
אצל לאּומאן מֹוׁשבֹו והעּתיק עׂשה. וכן חפץ ׁשּלּבֹו ּכמֹו יעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּכן

לצלן: רחמנא ׁשנתֹו הֹוציא ולא ְְְְְֲִִַַַָָָֹהּקלֹויז,

מגּלתּפעם את מֹוסר אינֹו מּדּוע ז"ל, מֹוהרנ"ת את נחמן הר' ׁשאל ַ ַ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
רּבי ּבן אפרים ּולרּבי ז"ל יצחק ר' לבנֹו ז"ל מרּבנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָסתרים
מארק זענין זיי ּברגז זיי אֹויף ּבין איְך לֹו ענה ז"ל. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנפּתלי
ּדער זיי וואלט מענטׁשין מארק קיין זיין ניט זאלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמענטׁשין,

ּגעפיהרט אֹויס אֹויְך אנׁשי[אֹויּבערׁשטער הם ּכי עליהם כֹועס אני ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ
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ּגם מצליח הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש היה ׁשּוק אנׁשי היּו לּולא ְְִֵֵַַַַַָָָָָׁשּוק.
:]אֹותם ָ

עניהר' והיה ּבטּולטׁשין, הּפאסט לפרנסת ׁשּנכנס קדם ז"ל יצחק ָ ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
לתֹורה העֹולם מעסקי לפרׁש חפץ והיה ּובלּוי. קרּוע ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹּגדֹול
ּביתֹו, ּבני ועל עליו יׁשּגיח ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשאביו ּובלבד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָועבֹודה,
ׁשאמר, נׁשמע זה אֹודֹות ּדבריו מּכלל ּבזה. מאן מֹוהרנ"ת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל
ּגם ּבּטחֹון למצא לֹו וקׁשה לבד, ּבׁשבילֹו צריְך לֹו, ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּבּטחֹון
ּכְך אחר אבל ּבּנּס יֹון, יעמד יצחק הר' ׁשּבנֹו היה חפץ ּבנֹו. ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבׁשביל
חס יֹותר יּפל ׁשּלא מחׁשׁש להּפאסט, ונכנס ּבּנּסיֹון עמד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּכׁשּלא
ּפעם ּבכל אֹותֹו חּזק אּדרּבא וגעּגּועיו, ּדאגה ידי על ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָוׁשלֹום

ְְִִָּבמכּתבים:

ּדוקאאמר מאד מׁשּבח ׁשהיה לאחד מּטּולטׁשין, ז"ל נחמן הר' ָ ַ ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ההתּבֹודדּות יקרת (לפי ּבּיער מׂשרה איזה עם הּפרנסה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאת

ז"ל) רּבנּו ּדרְך ּפי אייןעל אין אליין ּכּס דר ּגיין צּו זה על אמר , ִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ידי (על יּוד ערליכער ּגרֹויסער איין ווערען קאן מען אּבער ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָוואלד,
ּגרֹויסער איין ווערען קאן מען פארקערט אּבער ּכראּוי). ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהתּבֹודדּות

לצלן) רחמנא והרהּורים מחׁשבּתֹו ידי (על ּתמיד[הֹולטאיי ללכת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
להפְךלבד אֹו כׁשר, יהּודי להעׂשֹות זה ידי על ׁשּיכֹול אֹו יער ּבתֹוְך ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּגדֹול ּפֹוחז להעׂשֹות :]אפׁשר ְְֵֵֶָָָ

ידיאחד על להתּפרנס לֹו ׁשאפׁשר הּנ"ל נחמן הר' לפני התאֹונן ֶ ָ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּומחמת ּבֹו, חפץ היה אם ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד אצל ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמׁשרת
אחד אצל זֹו מׂשרה נֹוׂשא להיֹות הּוא מכרח ּבֹו ממאן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻׁשהּוא
לֹו אמר ה'. ּבעבֹודת ּברּוחנּיּות יפה עֹולה אינֹו ונמצא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּקּלי־ עֹולם,
נמצא לכלּכלָך" צּויתי העֹורבים "ואת זֹוכר אינָך מּדּוע זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעל

"העֹורבים": ידי על ּדוקא היתה אלּיהּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּפרנסת
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אּׁשהאחד ׁשּנׂשא מחמת ז"ל, מֹוהרנ"ת ׁשל נעּוריו מידידי ֶ ָ ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבמסחר, עסק וׁשם מאהליב. ּתֹוׁשב ּגם נעׂשה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָּבמאהליב,
הּסֹוחרים. ּכמנהג הלואֹות ּבעזר ּבגדֹולֹות מסחרֹו להנהיג ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָוהתחיל
ׁשעם עד מּטה, מּטה לירד והתחיל העסק, ּבדבר הצליח לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאבל

ואין ּכל וחסר ּבערֹום נׁשאר מּיראה]לֹו[הּזמן ּובכן חֹובֹות, לסּלק ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹ
לֹו יעמד והּצלה רוח אּולי ּבֹורח, נעׂשה חֹובֹות מהּבעלי ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹופחד
לסּלק מעט מעט וגם ּפרנסה מקֹור לֹו ׁשּיּמצא אחר, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבמקֹום
זכר לברסלב מּׁשּבא ּברסלב. ּדרְך ּדרּכֹו היה ּכׁשּברח ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהחֹובֹות.
ּומחמת אליו. ּפנה ּבכן ז"ל, מֹוהרנ"ת הּוא נפׁש ידיד לֹו יׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּׁשם
אֹודֹות ּוׁשאלֹו אצלֹו, לאכל ז"ל מֹוהרנ"ת אֹותֹו ּבּקׁש אֹורח, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא
עצה לֹו מצא ּובכן קרהּו. אׁשר ּכל את לֹו סּפר והּוא ּומּצבֹו. ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשלֹומֹו
לאיזה לנסע ודעּתֹו לׁשּלם, להם ואין הּלֹווים ּכמנהג ּבֹורח ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹלהיֹות
לעזרה לֹו יעמד והּוא אמיד, איׁש קרֹוב איזה לֹו יׁש ׁשּׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמקֹום
ז"ל מֹוהרנ"ת לֹו אמר הּסּפּור, ּכל ּכׁשּגמר מׂשרה. לֹו לתת ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָּבּצרה,
לקרֹובָך ּתבא עצה. אינּה עצתָך אבל ּגדֹולה, ּבצרה אּתה ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָֹּבוּדאי
אי אֹותֹות לָך יראה ּתכף מּצבָך, ׁשפל על לֹו ּתענה ּפניָך ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוהּכרת
ידָך, לתֹוְך לָך לתת יקּמץ הריקה ידֹו את וגם אליו, מּביאתָך ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָרצֹון
ראׁשי את לָך יֹוׁשיט רפה, ּבׂשפה עליכם" "ׁשלֹום אמירת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָועם
ועל ׁשּתים, אֹו אחת סעּדה אצלֹו לסעד לָך יּתן ואּולי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻאצּבעֹותיו.
ּבבית ׁשם ּגם ואּולי אצלֹו. לָך יּתן אם מסּפק אני לילה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻלינת
יׁש אֹותָך מּכירין ׁשאין ׁשּבמקֹום ללּון, מקֹום לָך יּתנּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמדרׁש
לֹו ואמר ּוכלל. ּכלל עצה זה ואין לגּנב, אֹותָך לחׁשד ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּצדק

אייּבערׁשטין צּום נֹור אנטלֹופין עצתי, ז"ל אל[מֹוהרנ"ת רק לברח ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
ועּקר]ה' הּמדרׁש. לבית יׁשר אְך לביתָך ולא למאהלֹוב ׁשּתׁשּוב ,ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשאין אֹותָך מּכירים הּכל וׁשם ּותפּלה, ּתֹורה יהיה ׁשּלָך מנֹוס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבית
ּבמסחרֹו ׁשּנמעד נכּבד לסֹוחר ואּדרּבא וׁשלֹום, חס ּגּנב ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה
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מּבית והּׁשּמׁש ּפרנסה. ּומחּסר ויֹורד חֹוב ּבעל נעׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻּובאנס
לָך יּתן ועֹוד סעּדֹות. לָך וימציא ּבכבֹוד, יקּבלּוָך אּדרּבא ְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻהּמדרׁש
ּבאים ויהיּו ּוקרֹוביה לאׁשּתָך הּדבר ּוכׁשּיּודע מראׁשֹותיָך. ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּכר
ּדבר, להם ּתענה לא הּנׁשמעֹות, ּבטענֹות וקֹולֹות ּבצעקֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאליָך
ּבקרב ּבעזרָך יהיה ׁשה' אני ּבטּוח זה ועם הּׁשתיקה. לָך יהיה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחת
ידידֹו ללב נכנסּו נאמן אֹוהב צּדיק מּלב ׁשּיצאּו אּלּו ּדברים ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּימים.
הּתֹור על הּמדרׁש לבית ויׁשר למאהליב ׁשב ּומּברסלב עׂשה. הוכן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

קּבלֹו הּׁשּמׁש ז"ל, מֹוהרנ"ת לֹו ׁשאמר ּכמֹו היה והּכל ְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹוהעבֹודה,
ּבאּו ימים איזה ואחר התקרבּות, מיני ּבכל וקרבֹו יפֹות ּפנים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבסבר
ּבאחת והּוא וטענֹותיהם, ּבצעקֹותיהם ּוקרֹוביה אׁשּתֹו ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָלבּקרֹו
זה ענין עם העיר וכל ימים איזה עֹוד עברּו יפה". ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ"הּׁשתיקה
ועל עליו לרחם נתעֹוררּו ואֹוהביו מּמּכיריו ׁשּכּמה עד ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכמרקחה.
ויסדּו ּכסף סכּום וקּבצּו ּפרנסה, מעמד לֹו ולעׂשֹות ּביתֹו ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָּבני
ׁשאׁשּתֹו ּבעזרֹו היה והּׁשם סחֹורה. מעט עם ּבּׁשּוק מעמד ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלאׁשּתֹו
מּבית לפעמים יצא ּכן ּגם והּוא להצליח, מעט מעט ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהתחילה
אׁשת נעׂשית ׁשהיא עד וגדֹול, הלֹוְך ׁשהעסק עד לּה, לעזר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמדרׁש
לפעמים והּוא החֹובֹות. סּלּוק וגם ּברוח, הּפרנסה ּכל ממציאה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָחיל
למֹוהרנ"ת ּכתב ּובכן החׁשּבֹונֹות. ספר ּולבּקר מעט לּה לעזר ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹיצא
ּכזה: ּגדֹול זכּות נתּגלּגל ידֹו ׁשעל ׁשּזכה לֹו ואׁשרי זאת. ּכל את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹז"ל

ּופֹוסקיםּבטּולטׁשין ּבׁש"ס ּבקי והיה מלּמד. עקיבא אחד היה ְ ְ ְ ִ ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
צּדיקים, וספרי אמת ּבספרי ּבקי ּגם להֹוראה, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָראּוי
ׁשחּבר עד ואּפיקֹורסּות חקירה ּפלֹוסֹופיא ּבספרי ּבקי ּגם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
ּבזקן היראים ּכאחד היה אבל הּדֹור, מּצּדיקי לצנּות ספר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאיזה
אחת ּפעם מלּמד. לירא נחׁשב היה עירֹו אנׁשי ואצל ארּכֹות. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻּופאֹות
מה מּכל לצנּות לעׂשֹות ּבכדי זצ"ל למֹוהרנ"ת ונכנס ּבברסלב, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהיה
ׁשּיאמר ז"ל מּמֹוהרנ"ת ּכל קדם ּבּקׁש ּובכן אצלֹו. ויׁשמע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹּׁשּיראה
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ּבלּקּוטי הּקטן הּמאמר ז"ל רּבנּו ּבׁשם לֹו אמר ואז ּתֹורה. ּדבר ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלֹו
אם אבדתֹו למצא אליו הּבא את ּדֹורׁש ּׁשהּצּדיק מה אֹודֹות ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמֹוהר"ן
זאת עקיבא ּכׁשּׁשמע אֹותֹו. אחיָך" ּדרׁש "עד ׁשּכתּוב ּכמֹו רּמאי ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּוא
ז"ל ממֹוהרנ"ת ּכׁשּיצא מּגיעים, ז"ל מֹוהרנ"ת ּדברי היכן עד ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָוידע

זה ּפעמיםלא ּכּמה סּפר אּדרּבא לצנּות, ׁשּוב עׂשה ׁשּלא לבד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
מלּמד עקיבא הּוא וזה ז"ל. מֹוהרנ"ת את וׁשּבח זֹו מארע ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאנׁשים
מּטּולטׁשין ז"ל ּפסח צבי הר' ׁשלֹומנּו ּבאנׁשי מפרסם אצלֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּלמד
הר' נתקרב ּדיקא ידֹו ׁשעל ז"ל, טּולטׁשינער נחמן הר' ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמחּתנֹו
לרּבֹו אמר ּתלמידֹו ּבהיֹותֹו עֹוד ׁשּפעם ׁשלֹומנּו. לאנׁשי הּנ"ל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָצבי
ז"ל, טֹוב ׁשם ּבהּבעל מאמינים אינכם ּׁשאּתם מה עם הּנ"ל, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָעקיבא
ז"ל. טֹוב ׁשם ּבהּבעל מאמין ואני אחת, ּבדעה אּתכם אני אין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבזה
ּובכן להתקרב, מהחסידים ּכת לאיזֹו מסּתּפק אני אמנם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹּבזאת
לכת להתקרב אם לֹו: הׁשיב זה? על ּדעּתכם מה אתכם אני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשֹואל
הּנ"ל צבי הר' נתקרב מאז "הּברסלבר". ּכת הּוא הּמבחר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהחסידים
טּולטׁשינער נחמן הר' ׁשל מחּתנֹו להיֹות וזכה ׁשלֹומנּו, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻלאנׁשי
מּספרי איזֹו נדּפסּו ידֹו ׁשעל וזכה ז"ל, מֹוהרנ"ת ּומׁשּמׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּתלמיד
ּבארץ היה ּבנעּוריו לארץ. ּובחּוץ ּבארץ ז"ל ּומֹוהרנ"ת ז"ל ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָרּבנּו
ּובׁשנת ׁשנה. ערְך וחי לארץ, ׁשּוב חזר ולזקּוניו לחּוץ־לארץ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוחזר
אמן ּבימינּו ּבמהרה ותּכֹונן ּתּבנה ירּוׁשלים ּפה נפטר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹתר"ע
ּדוד'ל להרב נתקרב ּפרנסה מחסרֹון הּנ"ל עקיבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָתנצב"ה.
העיר לֹו ונתן רּבנּות מקֹום איזֹו לֹו ׁשּיּתן מּמּנּו ּובּקׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטאלנער,

לאּומין: סמּוְך ְֶֶָָָדאּבאווע

אייןּפעם מיט זיצען וועסט ּדּוא אז לאחד, ז"ל מֹוהרנ"ת אמר ַ ַ ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
איין ּביסט ּדּוא אז זאגין מיר וועסט ּדּוא אּון ְְִִִִֵֶַָָאּׁשה,
אן מיט זיצען ניט אּבער ּגלֹויּבען. ּדיר איְך וועל – יהּוד ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָעהרליכער
יהּוד, הערליכער איין ּביסט ּדּוא זאגען מיר וועסט ּדּוא אּון ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָאּׁשה,



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ּברזל 456 ֶ ְ ַ ָ ֶ ָ ֲאבני"ה

ּגלֹויּבין ניעט ּגאר ּדיר איְך לי[וועל ּתּגיד ואּתה אּׁשה עם ּכׁשּתׁשב ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ּתּגיד ואּתה אּׁשה, עם לׁשבת לא אבל לָך אאמין ּכׁשר יהּודי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשאּתה

ּכלל לָך אאמין לא אני ּכׁשר, יהּודי ׁשאּתה מיכלי]לי הר' נכּדֹו וכן . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּדאְך ּביסט ּדּוא אּׁשה, ּבלא ׁשרּוי ׁשהיה לאחד אמר מּטּולטׁשין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹז"ל

ּגּוטער קיין טֹוב[ניׁשט לא הרי טֹוב]אּתה "לא מעידה הּתֹורה . ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ
לב האדם ּדֹו":היֹות ְֱַָָָ

אזּפעם ּגלֹויּב איְך לאחד, ז"ל מֹוהרנ"ת ׁש[אמר מאמין אׁשרי]אני ַ ַ ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
וואֹויל – ּדאס ּביסט ּדּוא אֹויּב אּון למצֹותיָך, ׁשּיׁשמע ְְְְִִִִֶֶַָָאיׁש

ּדיר אׁשריָך[איז – אּתה זה :]אם ְִִִֶֶַַָ

ּבהייסין,אצל אביו אחי יּודיל הר' טּולטׁשינער נחמן הר' ׁשל ּדֹודֹו ֵ ֶ ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ
ׁשלֹומנּו אנׁשי עם ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשל ארּכה ׂשיחה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻאחרי
קען מען אּון ניׁשט איז וועלט ּדיא הּמסקנא אמר הּתכלית, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָאֹודֹות
יאה ּדאס קען מען אּון יאה איז ועבֹודה ּתֹורה ּבעקּומען. ניט ֲִִִֶֶֶֶַָָָָָזיא

ועבֹודה[ּבעקימען ּתֹורה לקּבלֹו, אפׁשר ואי לא, הּוא הּזה העֹולם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לקּבלֹו ּכן ואפׁשר ּכן נער]זה ּבהיֹותֹו הּנ"ל נחמן הר' ׁשמע וזאת . ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּתמיד להיֹות מסקנא נעׂשה ׁשאצלֹו עד הּמסקנא מּזאת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹונתּפעל
מהׁשּתלׁשלּות לכּתב עֹוד יׁש (ּבזה ז"ל. למֹוהרנ"ת ּומקרב ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּדבּוק
הר' התקרבּות הׁשּתלׁשלּות סדר וזה הּנ"ל). נחמן הר' ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהתקרבּות

ז"ל: טּולטׁשינער ְְְִֶַַָנחמן

אמרזקנֹו ּפעם ּובכן מפלג. ולמּדן ז"ל רּבנּו מאנׁשי היה יצחק הר' ְ ֵ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
ּפׁשעטיל למּדניׁש איין לָך אמר ּובכן למדן, אּתה ז"ל רּבנּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹלֹו

למּדני[ ּפסּוק:]ּפלּפּול על מֹוהר"ן ׁשּבלּקּוטי הּפרּוׁש אמר ולֹו . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
הר' ּבנֹו וכּו'. העם" ּדברי את מׁשה וּיׁשב וכּו' העם ּכל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ"וּיענּו

זצ"ל) אברהם הר' נקרא ׁשמֹו (ׁשעל מקרבאברהם ּכן ּגם היה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּכׁשּנפטרה הראׁשֹונה ואׁשּתֹו ּכְך, ּכל לא אבל ׁשלֹומנּו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹלאנׁשי
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נחמן הר' הּוא וילד, ילּדה קטּנים יתֹומים ׁשני לֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהׁשאירה
הּוא ּגם נפטר ּבקרֹוב זה אחר ׁשנּיה. אּׁשה לֹו ונׂשא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָטּולטׁשינער
היתֹומים ונׁשארּו ׁשנים) ׁשמֹונה ּכבן ז"ל נחמן הר' היה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ(ואז
עליה, ּכבדה למּׂשֹוי ּכּמּובן היּו ׁשהּמה החֹורגה, האם על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּקטּנים

הּנ אברהם לר' היּו ּכאׁשר ּובכן להחזיקם. מחּיבת אינּה עֹוד "לוהיא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
מהאחים, לאחד להֹובילם עצה לּה מצאה ּובכן אחים, ארּבעה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָעֹוד
ׁשּתֹובילם יטען ׁשּתֹובילם מהם לאיזה אבל היתֹומים. ּדֹוד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹהּוא
אחד יׁש ׁשּבהייסען ידעה ּכאׁשר ּובכן והּׁשליׁשי. הּׁשני וכן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלהּׁשני,
סֹוחר ׁשּבהאחים העׁשיר והּוא הּׁשלֹום, עליו יֹוסיל הר' ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמהאחים
לׁשם ׁשּתבא הּׁשעה וכּונה להייסען אֹותם הֹובילה ּובכן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹונכּבד,
יֹוסיל הר' לבית היתֹומים עם הלכה להייסען ּבבאּה ותכף ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבּלילה.

הּפריזבע על והֹוׁשיבם הּקּבצנים[הּנ"ל ׁשּיֹוׁשבים וּתצּוה]מקֹום ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ
מי ּבני אּתם? מאין אתכם ויׁשאל אליכם ׁשּיּגׁש מי ּבּבקר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹעליהם,
היה, וכן לדרּכּה. נסעה ותכף ׁשהּוא. ּכמֹו האמת ּתאמרּו ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּתם?
ילדים ׁשני וראה ּביתֹו מּפתח הּנ"ל יֹוסיל הר' ּכׁשּיצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּבקר
ּכהלכה לֹו הׁשיבּו והּמה ּכּנ"ל אֹותם וׁשאל הּפריזבע, על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָיֹוׁשבים
ּברירה ּבאין ּדבר מּתֹוְך ּדבר והבין ז"ל. אברהם הר' אחיו ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָוהּמה
לקח מהם ואחד אחיו. לׁשאר ּגם זאת הֹודיע ּובכן לעׂשֹות. ּלֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמה
יֹוסיל ׁשהר' ּומחמת הּנ"ל. הּילד את הׁשאיר ואצלֹו הּילּדה את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָלֹו
מאּומאן, מקֹום ּברחּוק היה ּגם ּבעסקיו טרּוד ׁשהיה מּׁשּום ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּנ"ל
מּמילא לאּומאן. הּׁשנה ראׁש על הּתמידּיים מהּנֹוסעים היה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלא
הריקען להסיר אצלֹו ׁשּפעלּו עד הּמתנּגדים אחר נמׁשְך היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיֹותר

מחמת]הּכריכה[ זאת ּובכל ז"ל. מֹוהרנ"ת ׁשל הּתפּלֹות ספר מעל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
אצל ׁשּלֹו אכסניא היתה ּבהייסען היֹותֹו עת ּבכל ז"ל ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמֹוהרנ"ת
ז"ל מֹוהרנ"ת את לׁשּמׁש הּנ"ל הּיתֹום מכרח היה הּנ"ל, יֹוסיל ְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻהר'
ּבביתֹו. ּגדֹול ּבכבֹוד מֹוהרנ"ת את מקּבל ׁשהיה ּדֹודֹו ּפקּדת ּפי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻעל
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ּבּלילה נרֹות ּכּמה והדליק מכּבדֹו היה אצלֹו היֹותֹו עת ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָּובכל
לֹו יׁש יֹוסיל הר' ׁשּבבית ז"ל, מֹוהרנ"ת אמר ׁשּפעם עד ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלכבֹודֹו,
עם ּכן ּגם היה לארץ־יׂשראל ז"ל מֹוהרנ"ת ּוכׁשּנסע הּדעת. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהרחבת
אנׁשי ּבמסּבת ּפּורים סעּדת אכל ואצלֹו ּפּורים על ּבהיסען ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָֻּדרּכֹו
ואחרי לעיל. הּנזּכר הּמסקנא הּנ"ל נחמן הר' ׁשמע ואז ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָׁשלֹומנּו.

ּדבר, איזה לקנֹות לּׁשּוק אֹותֹו ׁשלח לּׁשּוקהּׂשיחה הליכתֹו זמן וכל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ז"ל. ּבמֹוהרנ"ת ּתמיד ּדבּוק להיֹות ּבמחׁשבּתֹו קׁשר ׁשעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָסּפר
ּבברסלב, אּׁשה לֹו נתן ׁשּדֹודֹו יתּברְך הּׁשם סּבב ּכְך אחר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוכן
אׁשּתֹו קצר ּבזמן אבל ז"ל. מֹוהרנ"ת אצל ּתמיד היה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָוכּמּובן
הּׁשנּיה אׁשּתֹו לֹו ולקח הּזמן ארְך ולא נעּדרה, זֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹראׁשֹונה
לברסלב ּתמיד הֹולְך היה ורגלי לברסלב. סמּוְך ּכן ּגם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבטּולטׁשין

ז"ל: ְֲַַַלמֹוהרנ"ת

ּדיקאר' הקּפיד זקנתֹו לעת ז"ל ׁשּמֹוהרנ"ת סּפר, עֹוזר ר' ּבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָנחמן
ׁשטיּביל העּביר על יחידי לן יהיה עלּיה[ׁשּלא ּבֹו]ּבית ּובחר , ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשעכׁשו ּבביתֹו התּפאר ּפעמים ּובכּמה עּמֹו. ללּון נער עֹוד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשהיה
ׁשּלאחר עבֹודתֹו ולראֹות ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשל חצֹות ּתּקּון לׁשמע ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹיזּכה
ּכחֹו ּבכל עצמֹו את עצר מּטתֹו על ּבׁשכבֹו ּבמכּון ועׂשה ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻחצֹות.
אֹותֹו וכּס ה אליו ונּגׁש קם. ׁשּמֹוהרנ"ת חצֹות ׁשעת עד ליׁשן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
ויׁשן ׁשנה עליו נפל ותכף יׁשן אינָך מּדּוע אֹותֹו וׁשאל ּבגד ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבאיזה

לילֹות: ּכּמה היה וכן הּבקר. ְֵֵֶַַַָָָֹעד

חכמינּוּפעם מּמאמר הּתפּלה מעלת ּגדל ז"ל מֹוהרנ"ת הרּגיׁש ַ ַ ְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹ
ּתפּלה ּכל להׁשּביע צריְך הּתפּלֹות על הממּנה ׁשהּמלאְך ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֻז"ל
מקֹום את יֹודע אינֹו הּוא ׁשּגם למעלה, למקֹומּה מעצמּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּתּגיע

וכּו': ּתפּלה ְְִָָּכל

מּתנֹותּפעם לּתן לֹו ׁשאין ז"ל, מֹוהרנ"ת לפני אחד התאֹונן ַ ַ ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
עליו אבינּו ׁשּיעקב ּבזה, ז"ל מֹוהרנ"ת אֹותֹו ונחם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלהּכּלה.
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יעקב ענין מה לֹו אמר לכּלתֹו. מּתנֹות לּתן לֹו היה לא ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשלֹום
עּלאין רזין יׁש עכׁשו ּגם לֹו אמר עּלאין. רזין היה ׁשאז אצלי ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאבינּו
הּסּפּור, ּבעת ז"ל אברהם רּבי ּדברי ּפי על ּדעּתי לענּיּות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ(נראה
אינֹו הּצּדיק ּותנּועת מעׂשה ׁשּבכל מֹוהר"ן ּבלּקּוטי ּדאיתא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמה
ּבמעׂשיו הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא אצל ּובפרט עּלאין. רזין ּבֹו ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּפׁשּוט,

ּבפר ׁשּכלּובהנהגֹותיו ּבזה רק וההפרׁש רגע. ּבכל ּפרט ּכל על טּיּות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
יֹודעים אינם הּפׁשּוטים ואנּו ּמהרזין. מה יֹודע הּׂשגתֹו לפי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָצּדיק

ְָּכלל:

האריוועןמֹוהרנ"ת אסאְך יּוגענט ּדער אין ּדארף מען אמר, ז"ל ֲ ַ ַ ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ערליכער ּפראסטער א זיין עלטער ּדער אֹויף זאל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָמען

הּזקנה[יּוד ּבעת ׁשּיהיה ּכדי לעמֹול הרּבה צריְך הּנעּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבימי
ּפׁשּוט ּכׁשר :]יהּודי ְִֵָָ

מּקדםאֹודֹות ידיעה חסרֹון ּומחמת ּדבר, הּבעל ּׁשּמתחּכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמה
מֹוהרנ"ת אחת ּפעם אמר ּברׁשּתֹו, נֹופלים ְְְְְֲִִַַַַַַַַָָּבתחּבּולֹותיו

אלעס ּדאס יא ׁשֹוין ווייס איְך אז אינםז"ל העֹולם ּכל ּׁשּכמעט (מה ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
אנדערׁש ּגאר מיר מיט ּדבר ּבעל ּדער דרעהט ׁשאני[יֹודעים) ּכיון ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לגמרי אחרת עּמי מסֹובב ּדבר הּבעל זאת, יֹודע ּכן :]ּכבר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

קּדׁשּגם קלּוׁש ענן מּבעד ואף ּכְך ּכל זּכה נראתה לא ּכׁשהּלבנה ַ ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
אפּלּו זיְך, ּביי ּפֹועל איְך ואמר מֹוהר"ן. ּבחּיי ּכּמּובא ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָמֹוהרנ"ת

הארין ניט מיְך זאל לֹויטער ווערין וועט זי אז נאְך ּפֹועל[ּדער אני ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
יהיה ׁשּלא ּברּורה יֹותר ּתהיה היא אם ּכָך אחר ׁשאפיּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבעצמי

לי אמר]אכּפת ּכְך ואחר קלּוׁש, ּבענן ׁשּקּדׁש מעׂשה היה ּופעם . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מקּדׁש פריער אּבער האּב איְך לֹו אמר ׁשּנזּדּככה, ּתראּו אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹו

מּקדם[ּגיווען קּדׁשּתי ׁשּזריזין]ּכבר ערּוְך ּבׁשלחן הּוא וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻ
אדם: ּבחּיי ּומּובא מלְך. הדרת עם לרב קדם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמקּדימין
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אצלר' קדׁש ּבׁשּבת ז"ל מֹוהרנ"ת אביו לפני יׁשב ז"ל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹיצחק
ּבׁשּבת ז"ל מֹוהרנ"ת לֹו אמר הּׁשלחן. על ּבידֹו ונׁשען ְְְְְְֲִַַַַַַַַַָָָָָֻֻהּׁשלחן

ּגלייְך מען יׁשר[זיצט יֹוׁשבים :]ּבׁשּבת ְְְְְִִֶַַָָָ

עםמֹוהרנ"ת ּכׁשּיׁשב הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם אמר, ז"ל ֲ ַ ַ ְְִִֶַַַַַָָָָָָָָ
להם, אֹומר היה הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ׁשּקרבם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאנׁשים
אֹומר אני ּכן לזרעֹו. יתּברְך הּׁשם ינחיל הּזאת הארץ ׁשּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתדעּו
רּבנּו מּס פרי יׁשיבֹות נעׂשה יהיה צדקנּו מׁשיח ּכׁשּיבא ּתדעּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלכם,

ַז"ל:

איְךעֹוד אנדערׁש ּגאר קּוק איְך אנדערׁש, ּגאר זעה איְך ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָאמר,
אנדערׁש ּגאר אחר[ׁשמּועס רֹואה מסּתּכלאני אני לגמרי ת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

לגמרי אחרת מׂשֹוחח אני לגמרי :]אחרת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּבניּבעת את קדׁש ׁשּבת ׁשל ׁשליׁשית מּס עּדה ׁשּלקחּו הּמחלקת ְ ֵ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
רק ּכלל, מֹוהרנ"ת אז נתּבהל ולא האסּורים, לבית ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹהּנעּורים

מאּומין: ז"ל עֹוזר רּבי ׁשל ההתקרבּות ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָסּפר

אמרּבׁשנת ּומֹוהרנ"ת מׁשיח אז ׁשּיבא מפרסמים ּכּמה אמרּו ת"ר ִ ְ ַ ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
צדקנּו מׁשיח ּכי ת"ר. ּבׁשנת ולא ּכְך אחר אֹו קדם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּיבא
מקֹום ּבכל זקנתֹו לעת אמר ז"ל ּדב יצחק ר' הּדעת: ּבהּסח ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹיבא

נֹוראים: חּדּוׁשים רֹואה ספר ִִִֵֵֶֶֶַָׁשּפֹותח

הרּבהאחד זמן ּבתפּלתֹו ׁשּׁשֹוהה לֹו ואמר למֹוהרנ"ת ּבא מאּומאן ֶ ָ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
יכֹול ׁשאינֹו ּפעמים ּכּמה הּתבה לחזר מכרח ׁשהּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמחמת
הלא לעׂשֹות לָך יׁש אחת עבֹודה וכי מֹוהרנ"ת, לֹו אמר מהר. ְְְֲֲֲֲִֵֵֵַַַַַַַַָָֹלכּון
אחרת. ּתבה ּתרּגיׁש זאת ּתבה מרּגיׁש אינָך אם יׁש, עבֹודֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכּמה
עבֹודה אֹו ּתפּלֹות אֹו ּתהּלים לאמר ּתּוכל להתּפּלל, ּתּוכל אינָך ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹאם

ֶֶַאחרת:
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מתמידר' היה וגיסֹו ּגיסֹו. את מקרב היה מּטׁשעהרין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָיעקיל
ּוכׁשהיה ּכְך. ּכל ללמד חׁשק לֹו היה לא יעקיל ור' ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹּבלּמּוד,
אחת ּפעם סּפּוריו. לׁשמע הּלּמּוד מן ּגיסֹו הלְך ז"ל, מרּבנּו ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָֹמסּפר
והׂשיאֹו ּגיסֹו, ּובא ז"ל מרּבנּו לסּפר ׁשהתחיל אֹותֹו מרּמה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהיה
זאת יעקיל, לגיסֹו, ואמר אֹותֹו, ׁשּמרּמה ּגיסֹו והבין אחר. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלדבר
לייט מיינע ז"ל רּבנּו אמר אחת ּופעם רֹואה. ז"ל רּבנּו ּכי ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָידעּת
יּוד ערליכער קיין זיין ניט וויל יעקיל אּון יּודין ערליכע אלע ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַזענין

הינד ּדי איהם לא[ּבייסען ויעקיל ּכׁשרים יהּודים ּכּלם הם אנׁשי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
הּכלבים ׁשּינׁשכּוהּו – ּכׁשר יהּודי להיֹות אחת]רֹוצה ּפעם ּכְך אחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכלבים: ְְִָָנׁשכֹו

קליינערּפעם ּדער זלמן את ז"ל רּבנּו ּכׁשּׁשלח ]הּקטן[אחת, ַ ַ ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
וׁשל מׁשיח, ענין אֹודֹות מּלּוּבלין ור'להחֹוזה נתן ר' חּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

ׁשל מהּקוויטעל החֹוזה ונתּפעל ידֹו, על להחֹוזה קוויטלעְך ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנפּתלי
חֹוזה הּוא אמר ז"ל לרּבנּו זאת ּוכׁשּס ּפרּו נתן. מר' יֹותר נפּתלי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹר'
ויׁש יׁשן. נתן ור' אז, מתּפּלל היה נפּתלי ר' ּכי ׁשם, הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבאׁשר

הּכּס א: ּבבית אז ׁשהיה ְְִִֵֵֶַָָָאֹומרים

אנׁשים.ּפעם ועֹוד ליּב יצחק ר' עם ּבּדרְך ז"ל רּבנּו נסע אחד ַ ַ ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ראיתם ׁשלֹומנּו אנׁשי את וׁשאל רעדה, ז"ל רּבנּו עׂשה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּדרְך
ראיתי אני הן, ואמר ליּב, יצחק לר' וׁשאל לא. ואמרּו ּׁשעבר, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹמה
ליּב יצחק ר' לֹו ואמר נתן ר' אֹותֹו קּנא אחת (ּופעם הּמראה. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאת

רֹואה) ּׁשאני מּמה אּתה חׁשּוב ּבּתֹורה רֹואה ׁשאּתה ואמרהּמראֹות ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
רֹואין הלא ּכי מּנבּואה. ׁשּׁשה־ּפעמים ּגדֹול הּוא מת ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֹׁשראּית

מּמעל: אלֹוק חלק ׁשהיא ְֱִִֵֶֶַַַַָָהּנׁשמה

רעּבין'סמֹוהרנ"ת ּדעם ּגיזעהן האּבין וואס אֹוגין ּדיא וואֹויל אמר ֲ ַ ַ ְִִִִִֶֶֶַָָָָ
אֹויגין ּדיא זעהן וואס אֹויגין ּדיא וואֹויל אּון ְְְִִִִִֶָָאֹויגין,
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ׁשרֹואים[ העינים ואׁשרי רּבינּו ׁשל העינים את ׁשראּו העינים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאׁשרי
האּלּו העינים לדֹור:]את מּדֹור וכן סּים אברהם ור' . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

קּדׁשּוּכׁשחזרּו העם וכל הּׁשמים נזּדּככּו ז"ל, מֹוהרנ"ת מּקבּורת ְ ֶ ָ ְ ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָ
הּׁשלֹום. עליו רּבנּו מׁשה ׁשל ּתלמידֹו יהֹוׁשע ּפני ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּלבנה

מֹוהר"ן: ּבלּקּוטי יהֹוׁשע" את "קרא הּתֹורה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֻעּין

יהיהּכׁשחזרּו מי ּדאגה מלא היה ולּבם ז"ל, מֹוהרנ"ת מּקבּורת ְ ֶ ָ ְ ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
הר' ׁשלֹומנּו, מאנׁשי אחד היה ּוביניהם הּמנהיג, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחריו
טעּות אבל ׁשמים, וירא חסיד ּבאמת היה והּוא ּפסח'ליס, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנחמן
מקֹום לממּלא ׁשלֹומנּו, לאנׁשי למנהיג מרׁשה ׁשהּוא ּבֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֻנזרקה
ידאגּו, לבל נחּומים ּדברי אז אליהם מדּבר היה ּובכן ז"ל. ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמֹוהרנ"ת

ּכּונתֹו) אז יֹודעים (ואינם יעזבם לא נחמןוה' הר' ּכׁשּסּפר ואחר . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
העּקר אמר, הסּתּלקּותֹו קדם ז"ל ׁשּמֹוהרנ"ת ז"ל, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹטּולטׁשינר
ּתעׂשּו". לכם יאמר אׁשר ּכל את יֹוסף אל "לכּו להּצּדיק. ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהתקּׁשרּות
הּוא ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשּכּונת הּנ"ל ּפסח'ילס נחמן הר' זה על ְְֲֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָאמר
ּבברסלב לֹו ּובנה המפרסמים, ּכדרְך להתּגּדל התחיל ּובכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעליו.

ּבטעּותּב ׁשּנמׁשכּו אנׁשים איזה ּובׁשביל ּבׁשבילֹו מיחד הּמדרׁש ית ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ראׁש על לביתֹו וחזר הּקדֹוׁשה, לארץ נסע זֹו ּבׁשנה וכן ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹאחריו.
וזכה ּגבֹוהה מדרגה איזה הּׂשיג יׂשראל ׁשּבארץ וכּמּובן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשנה.
אנׁשי אצל ּפעל ּובכן ׁשֹופר, לתקע יֹודע היה והּוא ּדגדלּות. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלמחין
הּׁשנה ּבראׁש ּבאּומאן. זֹו ׁשנה ּתֹוקע הּבעל יהיה ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשלֹומנּו
ּכל וגמרּו ּבּמקוה היּו ּכבר ׁשלֹומנּו ואנׁשי לתקע, הּבימה על ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹעלה
הּזהר לֹומר התחיל עּתה זה והּוא הּתקיעֹות, קדם ּׁשאֹומרים ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹמה
ׁשליׁש ּבדמעֹות ּובכי ּבקֹול הּלב מעמק ּובאמת הּתקיעֹות, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּקדם
לׁשמע מּוכנים ּכבר היּו הּצּבּור ׁשּכל מאחר אבל ּבמּלה, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּומּלה
ּכמנהג הּמּוסף ּתפּלת עם רב זמן לבּלֹות להם ועֹוד ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָהּתקיעֹות,
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היה ּובכן הּקֹודם. ּבּדֹור ּובפרט הּדין, ּביֹום ּבאּומן ׁשלֹומנּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאנׁשי
לא הּדין יֹום מאימת זאת ּובכל יתרה, טרחה הּצּבּור על ּבזה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹמּטיל
ואפּלּו ויתקע. ׁשּיברְך לֹו להפריע ּבנפׁשֹו עז ׁשּירהיב מי אז ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹנמצא
ׁשּבאנׁשי והּזקן הּגדֹול אז היה והּוא אז, עֹוד ׁשחי ז"ל נפּתלי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהר'
זאת ּבכל קּפדן, ּבטבעֹו היה והּוא ז"ל, רּבנּו ּתלמיד ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלֹומנּו
סבלּו ּכּלם ּכלּום. אמר ולא זה לדבר ׁשתק הּדין יֹום ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻמאימת
ּפיו על נתן הּברכה, את ּברְך הּזהר, אמירת את ׁשּגמר עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹוהמּתינּו
הּפעּלֹות ּכל עׂשה ּתקיעֹות. קֹול ואין לתקע, מתחיל הּׁשֹופר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻאת
ערּוְך ׁשלחן ּפי ועל ראּו ׁשהּצּבּור עד לתקע. לֹו אפׁשר ואי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻלזה
אחד היה וׁשם להּתקיעֹות. מהּברכֹות ההפסק ּגדֹול ּכמעט ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכבר
לאנׁשי הּוא וידּוע מּברסלב ּבלכער מאיר הר' ׁשלֹומנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאנׁשי
למדן היה והּוא לתקע. ׁשּילְך עליו צּוּו ּכן על אּמן, לתֹוקע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשלֹומנּו
הּׁשֹופר ׁשּנתן ּוברגע הּבימה. על ועלה להּצּבּור, מסרבין ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוידע
אנׁשי וכל ּגמירא. עד הּתקיעֹות ּכל ותקע לתקע התחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹלפיו
ּתֹוקע לבעל חּייו ימי ּכל היה ּומאז רצֹון. ׂשבעי היּו ְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשלֹומנּו
ּפסח'ליס נחמן הר' נפל לא זאת ּבכל ׁשלֹומנּו. אנׁשי אצל ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבאּומאן
ׁשהּׂשטן ראיה והא ּבעיניו, יֹותר עֹוד הגּדיל ואּדרּבא ּבדעּתֹו, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהּנ"ל
המפרסמים ּבדרְך ׁשהנהלֹותיו אמרים ּבקּצּור עליו. מתּגרה ּכְך ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּכל
אמּונה לאנׁשי ּובפרט ׁשלֹומנּו, אנׁשי לכל ּכמעט רּוח למֹורת ְְְְְְְְֱִִֵֵֵַַַַַָָָָָהיה
ז"ל טּולטׁשינר נחמן הר' ׁשאם ׁשּידעּו אחדים נמצאּו ּובכן ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבדעת.
וׁשאלּו אליו ּפנּו ּובכן ּולבּטלֹו. נׁשמעים ּדבריו יהיּו לרדפֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָיתחיל
יֹודעים אּתם להם אמר זה על לזה, ׁשֹותק אּדרּבא הּוא מּדּוע ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאֹותֹו
הרׁשע. את רֹודף צּדיק ואפּלּו הּנרּדף את יבּקׁש ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאלקים
איְך נרּדף, ּדער ער אּון רֹודף ּדער זיין איְך וועל אייְך ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּבארעכינט
ּדער ער אּון רֹודף ּדער זיין זאל איְך אז ניט ּגאר איהם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָפארגין

איני[נרּדף הּנרּדף, יהיה והּוא הרֹודף אהיה אני לעצמכם ּתחׁשבּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ



אֹור ֵ ְּכֹוכבי ּברזל 464 ֶ ְ ַ ָ ֶ ָ ֲאבני"ה

הרֹודף ואני הּנרדף יהיה ׁשהּוא זֹו זכּות לֹו לתת ּדבר]רֹוצה סֹוף . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
היה הּזה הּטעּות ּולבד ּומבּטל. ּבטל נעׂשה מאליו הּזמן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשעם
ׁשל הרע הּיצר ז"ל רּבנּו אמר ּוכבר ׁשמים, וירא חסיד ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאמת

לעד: קּים והאמת – ּדּבּוק הּוא ּבוּדאי ְְְֱִִֵֶַַַַַָָָהּכׁשרים



‡

הכללי תיקון

ÌÈÏÈ‰˙ ˙¯ÈÓ‡ Ì„Â˜ ¯ÓÂÏ ‰ÏÈÙ˙
¯ÁBa‰Â ÂÈ¯Á‡ BÚ¯Ê·e Bc·Ú „Â„a ¯ÁBa‰ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈«≈¿»ƒ«¿¿«¿«¬»¿«≈
„Âc Ì¯Ó‡ el‡k ‡¯˜‡L ÌÈl‰z È¯BÓÊÓ ˙‡È¯˜ Ï‡ ÌÈÓÁ¯a ÔÙzL ,˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈLa¿ƒ¿ƒ¿»∆≈∆¿«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒƒ∆∆¿»¿ƒ¬»»»ƒ
Ì‰È˙B·z ˙eÎÊe ÌÈl‰z È˜eÒt ˙eÎÊ e�ÏŒ„ÓÚÈÂ ,e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ BÓˆÚa ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ,CÏn‰«∆∆»»«»¿«¿¿»≈»≈¿«¬»»¿¿≈¿ƒƒ¿≈≈∆
˙B·zŒÈÙBqÓe ˙B·zŒÈL‡¯Ó Ì‰Ó ÌÈ‡ˆBi‰ ˙BÓM‰Â Ì‰ÈÓÚËÂ Ì‰È˙Bc˜�e Ì‰È˙Bi˙B‡Â¿ƒ≈∆¿À≈∆¿«¬≈∆¿«≈«¿ƒ≈∆≈»≈≈ƒ≈≈
ÌÈ··Bq‰ ÌÈˆBw‰Â ÌÈÁBÁ‰ Ïk ˙È¯Î‰Ïe ÌÈˆÈ¯Ú ¯nÊÏe e�È˙B‡hÁÂ e�È˙B�BÂÚÂ e�ÈÚLt ¯tÎÏ¿«≈¿»≈«¬≈¿«≈¿«≈»ƒƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿«ƒ«¿ƒ
CLnÈ ÌMÓe ,˙eÚ¯Â ‰ÂÁ‡Â ‰·‰‡a d„Bc ÌÚ ÌÈ¯eÚ� ˙L‡ ¯aÁÏe ‰�BÈÏÚ‰ ‰pLBM‰ ˙‡∆««»»∆¿»¿«≈≈∆¿ƒƒ»¿«¬»¿«¿»¿≈ƒ»ƒ»∆
BÓk ,e�ÈÚLt ¯tÎÏe e�È˙‡hÁ ÁÏÒÏÂ e�È˙B�BÂÚÓ e�¯‰ËÏ ‰ÓL�e Áe¯ LÙpÏ ÚÙL e�Ï»∆«¿∆∆«¿»»¿«¬≈≈¬≈¿ƒ¿…««…≈¿«≈¿»≈¿
‡Ï E˙‡hÁ ¯È·Ú‰ ‰Â‰È Ìb :¯Ó‡pL BÓk ,EÈ�ÙÏ el‡ ÌÈ¯BÓÊÓ ¯Ó‡L „Â„Ï zÁÏqL∆»«¿»¿»ƒ∆»«ƒ¿ƒ≈¿»∆¿∆∆¡««¿…»∆¡ƒ«»¿…
ÔÙB‡a ‰�L ÌÈÚ·L Ì‰a e�È˙B�L ˙‡ÏÓ „Ú e�pÓÊ Ì„˜ ‰f‰ ÌÏBÚ‰Ó e�Áwz Ï‡Â .˙eÓ»̇¿«ƒ»≈≈»»«∆…∆¿«≈«¿…¿≈»∆ƒ¿ƒ»»¿∆
CÈ¯‡zL e�„Ú·e e�ÈÏÚ Ô‚È ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ,CÏn‰ „Âc ˙eÎÊe .e�˙ÁL ¯L‡ ˙‡ Ôw˙Ï ÏÎepL∆«¿«≈≈¬∆ƒ«¿¿»ƒ«∆∆»»«»»≈»≈«¬≈∆«¬ƒ
È˙BpÁÂ :·È˙Î„k e�pÁ ÌpÁ ˙�zÓ ¯ˆB‡Óe ,EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a EÈÏ‡ e�·eL „Ú Et‡«¿«≈≈∆ƒ¿»¿≈»¿»∆≈««¿«ƒ»»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰Ê‰ ÌÏBÚa ‰¯ÈL EÈ�ÙÏ ÌÈ¯ÓB‡ e�‡L ÌLÎe .ÌÁ¯‡ ¯L‡ ˙‡ ÈzÓÁ¯Â ÔBÁ‡ ¯L‡ ˙‡∆¬∆»¿ƒ«¿ƒ∆¬∆¬«≈¿≈∆»¿ƒ¿»∆ƒ»»»«∆
ÌÈl‰z ˙¯ÈÓ‡ È„È ÏÚÂ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ‰Á·Le ¯ÈL e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ ¯ÓBÏ ‰kÊ� Ck»ƒ¿∆«¿»∆¿…»¡…≈ƒ¿»»»»«»¿«¿≈¬ƒ«¿ƒƒ
¯„‰Â „B‰ ,dÏ Ôz� ÔB�·l‰ „B·k Ôp¯Â ˙ÏÈ‚a ÌÈÚ� ÏB˜a ¯ÈLÏÂ ÔB¯M‰ ˙Ïv·Á ¯¯BÚ˙zƒ¿≈¬«∆∆«»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«≈¿«¿»ƒ«»¿»»

:‰ÏÒ ÔÓ‡ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa ,e�È‰Ï‡ ˙È·a¿≈¡…≈ƒ¿≈»¿»≈»≈∆»

:ÌÈ¯ÂÓÊÓ ‰¯˘Ú‰ ˙¯ÈÓ‡ È�ÙÏ ˙‡Ê ¯ÓÂÏ ·ÂË
ÏÎÏe e�¯B„aL ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎÏ el‡ ÌÈ¯BÓÊÓ ‰¯NÚ‰ ˙¯ÈÓ‡a ÈÓˆÚ ¯M˜Ó È�È¯‰¬≈ƒ¿«≈«¿ƒ«¬ƒ«»¬»»ƒ¿ƒ≈¿»««ƒƒ»¬ƒƒƒ∆¿≈¿»
„BÒÈ ˜Ècˆ LB„w‰ e�a¯Ï Ë¯Ù·e ,‰n‰ ı¯‡a ¯L‡ ÌÈLB„˜ ¯ÙÚ È�ÎBL ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ»¬ƒƒƒ¿≈»»¿ƒ¬∆»»∆≈»ƒ¿»¿«≈«»«ƒ¿

:‰Ê Ôewz ‰lbL e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ ‡‚ÈÙ Ôa ÔÓÁ� e�a¯ ‰ÓÎÁ ¯B˜Ó Ú·B� ÏÁ� ÌÏBÚ»««≈«¿»¿»«≈«¿»∆≈∆¿»≈»≈∆ƒ»ƒ∆

:‰Ê ¯Ó‡È ÌÈÏ‰˙ ÏÈÁ˙È˘ Ì„Â˜
ÏB„b Ï‡ Èk :BÏ ÚÈ¯� ˙B¯ÈÓÊa ‰„B˙a ÂÈ�Ù ‰Óc˜� :e�ÚLÈ ¯eˆÏ ‰ÚÈ¯� ‰B‰ÈÏ ‰p�¯� eÎÏ¿¿«¿»«»»ƒ»¿ƒ¿≈¿«¿»»»¿»ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ≈»

:ÌÈ‰Ï‡ Ïk ÏÚ ÏB„b CÏÓe ‰Â‰È¿…»∆∆»«»¡…ƒ



הכלליתיקון טז ·

‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜ „eÁÈ ÌLÏ ;È‡¯Ba ˙‡ ÁaLÏe Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ,Èt ˙‡ ÔnÊÓ È�È¯‰¬≈ƒ¿«≈∆ƒ¿¿«≈¿«≈«∆¿ƒ¿≈ƒÀ¿»¿ƒ
:Ï‡¯˘È Ïk ÌLa ÌÏÚ�Â ¯ÈÓË ‡e‰‰ È„È ÏÚ ,eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„a ,‰Èz�ÎLe¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«¿≈«»ƒ¿¡¿»¿≈»ƒ¿»≈

טז

.‡:C· È˙ÈÒÁŒÈk ,Ï‡ È�¯ÓL „Â„Ï ÌzÎÓƒ¿»¿»ƒ»¿≈ƒ≈ƒ»ƒƒ»
.·:EÈÏÚŒÏa È˙·BË ,‰z‡ È�„‡ ‰B‰ÈÏ z¯Ó‡»«¿¿«»¬…»»»»ƒ«»∆
.‚:Ì·ŒÈˆÙÁ Ïk È¯Èc‡Â ,‰n‰ ı¯‡a ¯L‡ ÌÈLB„˜Ïƒ¿ƒ¬∆»»∆≈»¿«ƒ≈»∆¿ƒ»
.„‡O‡ Ï·e ,ÌcÓ Ì‰ÈkÒ� CÈq‡ŒÏa ,e¯‰Ó ¯Á‡ Ì˙B·vÚ ea¯Èƒ¿«¿»«≈»»««ƒƒ¿≈∆ƒ»«∆»

:È˙ÙNŒÏÚ Ì˙BÓL ˙‡∆¿»«¿»»
.‰:ÈÏ¯Bb CÈÓBz ‰z‡ ,ÈÒBÎÂ È˜ÏÁŒ˙�Ó ‰B‰È¿»¿»∆¿ƒ¿ƒ«»ƒ»ƒ
.Â:ÈÏÚ ‰¯ÙL ˙ÏÁ�ŒÛ‡ ,ÌÈÓÈÚpa ÈÏŒeÏÙ� ÌÈÏ·Á¬»ƒ»¿ƒ«¿ƒƒ««¬»»¿»»»
.ÊÈŒ˙‡ C¯·‡:È˙BÈÏÎ È�e¯qÈ ˙BÏÈÏ Û‡ ,È�ˆÚÈ ¯L‡ ‰B‰ ¬»≈∆¿»¬∆¿»»ƒ«≈ƒ¿ƒƒ¿»
.Á:ËBn‡ Ïa È�ÈÓÈÓ Èk ,„ÈÓ˙ Èc‚�Ï ‰B‰È È˙ÈeLƒƒƒ¿»¿∆¿ƒ»ƒƒƒƒƒ«∆
.Ë:ÁË·Ï ÔkLÈ È¯NaŒÛ‡ ,È„B·k Ï‚iÂ ÈaÏ ÁÓN ÔÎÏ»≈»«ƒƒ«»∆¿ƒ«¿»ƒƒ¿…»∆«
.È:˙ÁL ˙B‡¯Ï E„ÈÒÁ Ôz˙ ‡Ï ,ÏB‡LÏ ÈLÙ� ·ÊÚ˙ ‡Ï Èkƒ…«¬…«¿ƒƒ¿…ƒ≈¬ƒ¿ƒ¿»«

.‡ÈE�ÈÓÈa ˙BÓÈÚ� ,EÈ�tŒ˙‡ ˙BÁÓN Ú·N ÌÈiÁ Á¯‡ È�ÚÈ„Bzƒ≈ƒ…««ƒ«¿»∆»∆¿ƒƒƒ¿
:Áˆ�∆«

לב

.‡:‰‡ËÁ ÈeÒk ÚLt ÈeN� È¯L‡ ,ÏÈkNÓ „Â„Ï¿»ƒ«¿ƒ«¿≈¿∆«¿¬»»
.·:‰iÓ¯ BÁe¯a ÔÈ‡Â ,ÔBÚ BÏ ‰B‰È ·LÁÈ ‡Ï ,Ì„‡ŒÈ¯L‡«¿≈»»…«¿…¿»»¿≈¿¿ƒ»
.‚:ÌBi‰ŒÏk È˙‚‡La ,ÈÓˆÚ eÏa ÈzL¯Á‰ Èkƒ∆¡«¿ƒ»¬»»¿«¬»ƒ»«



הכלליתיקון ‚מא

.„ıÈ˜ È�·¯Áa ÈcLÏ Ct‰� ,E„È ÈÏÚ „aÎz ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Èkƒ»»«¿»ƒ¿«»«»∆∆¿«¿«ƒ¿«¿…≈«ƒ
:‰ÏÒ∆»

.‰ÈÚLÙ ÈÏÚ ‰„B‡ Èz¯Ó‡ ,È˙ÈqÎŒ‡Ï È�BÚÂ ,EÚÈ„B‡ È˙‡hÁ«»ƒƒ¬«¬ƒ…ƒƒƒ»«¿ƒ∆¬≈¿»«
:‰ÏÒ È˙‡hÁ ÔBÚ ˙‡N� ‰z‡Â ,‰B‰ÈÏ«»¿«»»»»¬«»ƒ∆»

.ÂÌÈÓ ÛËLÏ ˜¯ ,‡ˆÓ ˙ÚÏ EÈÏ‡ „ÈÒÁŒÏk Ïlt˙È ˙‡Ê ÏÚ«…ƒ¿«≈»»ƒ≈∆¿≈¿…«¿≈∆«ƒ
:eÚÈbÈ ‡Ï ÂÈÏ‡ ÌÈa«̄ƒ≈»…«ƒ

.Ê:‰ÏÒ È�··BÒz ËlÙ Èp¯ ,È�¯vz ¯vÓ (*ÈÏ ¯˙Ò ‰z‡«»≈∆ƒƒ«ƒ¿≈ƒ√≈«≈¿¿≈ƒ∆»

(‚"È¯ ÔÓÈÒ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ÔÈÈÚ) ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ÍÈ¯ˆ Ô‡Î (*

.Á:È�ÈÚ EÈÏÚ ‰ˆÚÈ‡ ,CÏ˙ eÊ C¯„a E¯B‡Â EÏÈkN‡«¿ƒ¿¿¿¿∆∆≈≈ƒ¬»»∆≈ƒ

.ËÏa ,ÌBÏ·Ï BÈ„Ú ÔÒ¯ÂŒ‚˙Óa ,ÔÈ·‰ ÔÈ‡ „¯Ùk ÒeÒk eÈ‰z Ï‡«ƒ¿¿¿∆∆≈»ƒ¿∆∆»∆∆∆¿ƒ¿«
:EÈÏ‡ ·¯¿̃…≈∆

.È:e�··BÒÈ „ÒÁ ‰B‰Èa ÁËBa‰Â ÚL¯Ï ÌÈ·B‡ÎÓ ÌÈa«̄ƒ«¿ƒ»»»¿«≈««¿»∆∆¿¿∆

.‡È:·ÏŒÈ¯LÈŒÏk e�È�¯‰Â ,ÌÈ˜Ècˆ eÏÈ‚Â ‰B‰È· eÁÓNƒ¿«¿»¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈≈

מא

.‡:„Â„Ï ¯BÓÊÓ Áv�ÓÏ«¿«≈«ƒ¿¿»ƒ

.·:‰B‰È e‰ËlÓÈ ‰Ú¯ ÌBÈa ,ÏcŒÏ‡ ÏÈkNÓ È¯L‡«¿≈«¿ƒ∆»¿»»¿«¿≈¿»

.‚:ÂÈ·È‡ LÙ�a e‰�zz Ï‡Â ,ı¯‡a ¯M‡Â ,e‰iÁÈÂ e‰¯ÓLÈ ‰B‰È¿»ƒ¿¿≈ƒ«≈¿À«»»∆¿«ƒ¿≈¿∆∆…¿»

.„:BÈÏÁ· zÎÙ‰ B·kLÓ Ïk ,ÈÂc N¯Ú ÏÚ ep„ÚÒÈ ‰B‰È¿»ƒ¿»∆«∆∆¿»»ƒ¿»»«¿»¿»¿

.‰:CÏ È˙‡ËÁ Èk ÈLÙ� ‰‡Ù¯ ,È�pÁ ‰B‰È Èz¯Ó‡ŒÈ�‡¬ƒ»«¿ƒ¿»»≈ƒ¿»»«¿ƒƒ»»ƒ»

.Â:BÓL „·‡Â ˙eÓÈ È˙Ó ,ÈÏ Ú¯ e¯Ó‡È È·ÈB‡¿«…¿«ƒ»«»¿»«¿



הכלליתיקון מב „

.ÊıeÁÏ ‡ˆÈ ,BÏ ÔÂ‡Œıa˜È BaÏ ,¯a„È ‡ÂL ,˙B‡¯Ï ‡aŒÌ‡Â¿ƒ»ƒ¿»¿¿«≈ƒƒ¿»»∆≈≈«
:¯a„È¿«≈

.Á:ÈÏ ‰Ú¯ e·LÁÈ ÈÏÚ ,È‡�NŒÏk eLÁÏ˙È ÈÏÚ „ÁÈ««»«ƒ¿«¬»¿»»««¿¿»»ƒ

.Ë:Ìe˜Ï ÛÈÒBÈŒ‡Ï ·ÎL ¯L‡Â ,Ba ˜eˆÈ ÏÚiÏaŒ¯·c¿«¿ƒ««»«¬∆»«…ƒ»
.ÈÈÏÚ ÏÈc‚‰ ,ÈÓÁÏ ÏÎB‡ ,B· ÈzÁËaŒ¯L‡ ,ÈÓBÏL LÈ‡ŒÌb«ƒ¿ƒ¬∆»«¿ƒ≈«¿ƒƒ¿ƒ»«

:·˜Ú»≈
.‡È:Ì‰Ï ‰ÓlL‡Â ,È�ÓÈ˜‰Â È�pÁ ‰B‰È ‰z‡Â¿«»¿»»≈ƒ«¬ƒ≈ƒ«¬«¿»»∆
.·È:ÈÏÚ È·È‡ ÚÈ¯ÈŒ‡Ï Èk ,Èa zˆÙÁŒÈk ÈzÚ„È ˙‡Êa¿…»«¿ƒƒ»«¿»ƒƒ…»ƒ«…¿ƒ»»
.‚È:ÌÏBÚÏ EÈ�ÙÏ È�·ÈvzÂ ,Èa zÎÓz ,Èn˙a È�‡Â«¬ƒ¿Àƒ»«¿»ƒ««ƒ≈ƒ¿»∆¿»
.„È:ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰Ó Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰B‰È Ce¯a»¿»¡…≈ƒ¿»≈≈»»¿«»»»≈¿»≈
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