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מהרה"ח ר׳ שמואל מאיר אנשין ז"ל

“מה ה’ ֱאל ֹ ֶה ָ
יט ׁשוֹ ב.
ער ִד ְ
יך ׁ‘ש ֵֹאל’ ֵמ ִע ָּמ ְך ִּכי ִאם ְליִ ְר ָאה” התרס”גֶּ 1,ב ְ
ְּב ֶעזְ ַרת ַה ּׁ ֵשם ,א’ ְל ֵס ֶדר ָ
יהִ 3מ ּׁ ֶש ֶפ ְך ֶּד ׁ ֶשן ְּכבוֹ ד ׁ ֵשם ִת ְפ ַא ְר ּתוֹ מוֹ ֵרנ ּו ָה ַרב ר’ ׁ
“שוֹ ֵאל” 4,נֵ רוֹ יָ ִאיר ְויִ זְ ַרח.
ִל ׁ ְש ִביב ֵא ׁש יַ ִ ּג ַּ
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ֲחלוֹ ם ָחלַ ְמ ִּתי וְ ֵאינֶ ִ ּני יוֹ ֵד ַע ָמה הוּא? 5יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לְ טוֹ ָבה.
ָּבר ּו ְך ַה ּׁ ֵשם! ַא ַחר ֲארו ַּחת ֶע ֶרב ִמ ָּכל ַמ ֲע ַד ֵ ּני ֶמלֶ ְך ,לֶ ֶחם סֹלֶ ת ְמנֻ ּ ֶפה ִ ּב ׁ ְשלֹשׁ ֶעשְׂ ֵרה נָ ָפהּ ָ ,בשָׂ ר ׁ ָש ֵמן ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ֵמ ִ ּנים,
ישנָ הְ ׁ ,שנָ ִתי ָע ְר ָבה ָעלַ י,
ִמגְ דָּ נוֹ תַ ,מ ְמ ַּת ִּקים ו ׁ ְּש ִת ָ ּיה ַכדָּ ת ִמ ַ ּייִ ן ַה ֻּמ ְב ָחר ׁ ֶש ַ ּב ֻּמ ְב ָח ִריםֲ ,אנִ י ׁ ָש ַכ ְב ִּתי וָ ִא ׁ ָ
ׁ ֵשנָ ה ְמתו ָּקהַּ ,ת ֲענוּג ַה ַּת ֲענוּגִ ים.6
ּ ִפ ְתאוֹ ם! וְ ִה ֵ ּנה ַ ּב ַעל ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ָ ּבא ,עוֹ ֵמד לְ נֶ גְ דִּ י ,וְ ִע ּמוֹ ַחיִ ל ו ְּצ ָבא ַרב לַ ֲאלָ ִפים וְ לִ ְר ָבבוֹ ת ,וְ ֻכ ָּלם ְ ּביָ דוֹ ַּכח ֶֹמר ְ ּביַ ד
ַה ּיוֹ ֵצר ,עוֹ שֶׂ ה ִע ָּמ ֶהם ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ִּלבּ וֹ ָח ֵפץ :הוֹ ְרגָ םׁ ,שוֹ ְח ָטם וִ ינַ ְת ָחם לִ נְ ָת ִחים וְ לִ גְ זָ ִרים; וְ ֵה ָּמה עוֹ ד
יִ ְכ ְרע ּו וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לוֹ  ,ו ְּכמוֹ ָענִ י וָ ָר ׁש ַ ּב ּ ֶפ ַתח עוֹ ד ׁשוֹ ֲאלִ ים ו ְּמ ַב ְּק ׁ ִשים לָ מוֹ ׁ ֶש ְ ּי ַמ ֵּלא ָב ֶהם ָּכל ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת לְ ָבבוֹ – לֵ ב
ַא ְכזָ ר ו ְּמ ַר ֵּצ ַח.7
ַמה ְּמאֹד נִ ְב ַהלְ ִּתי ֵמ ְראוֹ תְ ,ר ָע ָדה ו ַּפ ָּלצוּת ֲא ָחזַ ְתנִ יַ ,מה ּזֹאת? ׁ ָש ַאלְ ִּתי לְ נַ ְפ ׁ ִשי – ַה ַּמ ְר ֶאה ַה ּזֹאת ַהנּוֹ ָר ָאה
וְ ָה ַאיֻ ָּמהּ ְ ,ב ָה ִקיץ ִהיא לִ י אוֹ ַב ֲחלוֹ ם?ֵ 8אין זֶ ה ִּכי ִאם ֲחלוֹ ם – לַ ֲאסוֹ נִ י .וְ גַ ם ָ ּבזֹאת ל ֹא יָ כֹלְ ִּתי לְ ַה ׁ ְש ִקיט ֶאת
ארם,
ֶה ְמיַ ת רו ִּחיַ ,9ה ֵאין זֶ ה ּ ֶפלֶ א ּ ְפלָ אוֹ ת? ִרבּ וֹ א ְר ָבבוֹ ת ְ ּב ָכל לְ ָב ָבם ו ְּב ָכל נַ ְפ ׁ ָשם יָ רוּצ ּו לְ גַ זְ לָ ן וְ רוֹ ֵצ ַחּ ,פוֹ ׁ ְש ִטים ַצ ָּו ָ
יעים ֶאת ַע ְצ ָמם לַ ּ ֶט ַבחָ ,ה ַא ֲא ִמין ׁ ֶש ֵּכן ֵּכן הוּא? וְ ֵאין ֶא ָחד ׁ ֶש ָ ּיחוּס ַעל נַ ְפ ׁשוֹ ? ל ֹא! ל ֹא! ל ֹא! ֵאלֵ ְך נָ א
ַמ ְכ ִר ִ
ישהּ ַ ,ב ֲח ִק ָירה ַא ַחר ֲח ִק ָירה,
ישה ַא ַחר דְּ ִר ׁ ָ
יהם ְ ּב ֶט ֶרם יִ גְ מֹר ַה ְמ ַר ֵּצ ַח ֶאת ׁ ֶשלּ וֹ ֶ ,א ׁ ְש ַאלֶ ,א ְדרוֹ ׁש וָ ֶא ְחקוֹ ר ִ ּב ְד ִר ׁ ָ
ַא ֲח ֵר ֶ
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אוּלַ י ֶא ְמ ָצא ֶא ָחד ֵמ ֶה ָהמוֹ ן ָה ֻא ְמלָ לִ ים ,וְ הוּא יָ ׁ ִשיב ֶאת נַ ְפ ׁ ִשי לִ ְמנו ָּח ָת ּה ִמ ְּמבו ָּכ ָת ּה ָה ַר ָ ּבה.10
עוֹ ֶד ִּני ָתפוּשׂ ְ ּב ַמ ְח ׁ ַש ְב ִּתי ,וָ ֶא ּ ָׂשא ֵעינַ י ,וְ ֶא ְר ֶאה ֶא ָחד ְמיֻ ָחד ִמ ּתוֹ ְך ֶה ָהמוֹ ן – ּ ְפ ָתיִ יםְ ,ס ָכלִ ים ּוב ֲֹע ִרים ִמדַּ ַעת ,הוּא
יהי ַא ְך ָר ַמזְ ִּתי ְ ּב ֵעינַ י לְ ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ָה ַא ַחת ֶה ָח ָסה ַעל ַע ְצ ָמ ּה,
ְּכמוֹ ִמ ְת ַ ּג ֵ ּנב וְ חוֹ ֵתר ָמקוֹ ם לָ ֵצאת ֵמ ֵע ֶמק ַה ָ ּב ָכא; וִ ִ
וְ ִה ֵ ּנה הוּא ָאזַ ר ְּכגֶ ֶבר ֲחלָ ָציוָ ,רץ ֵאלַ י ִּכ ְצ ִבי נִ ְמלָ טְּ ,כ ִצ ּפוֹ ר ִמ ּ ַפחִ ,ח ְ ּב ַקנִ י ,נִ ּ ׁ ְש ַקנִ י ,נִ ְד ַ ּב ְקנ ּו וְ ָהיִ ינ ּו לְ ָבשָׂ ר ֶא ָחד,
יתן מוֹ ׁ ָש ֵבנוִּ ,מ ֶּל ֶחם ֶא ָחד ָא ַכלְ נוִּ ,מ ַ ּנ ַחל נ ֵֹב ַע ְמקוֹ ר ו ַּמ ְעיַ ן ַמיִ ם ַח ִ ּיים –
יהי ְ ּב ֵא ָ
ְ ּב ֶסלַ ע ֶא ָחד ָח ַק ְקנ ּו ִמ ׁ ְש ָּכן לָ נוּ ,וִ ִ
ימינ ּו ׁ ָש ִתינוּ ,וְ ַא ְך טוֹ ב טוֹ ב לָ נ ּו ָּכל ַה ָ ּי ִמים – לְ נֶ ַצח נְ ָצ ִחים.11
ֵמ ֵ
אתיו! וְ ִה ֵ ּנהֲ ,א ָה ּהּ ְ ,ביֶ ֶתר עֹז
ְּכ ֶרגַ ע! וְ ָה ֶא ָחד ֵאינֶ ּנוֻּ ,ר ַחק! ֻר ַחק ִמ ֶּמ ִ ּני! ִח ּ ַפשְׂ ִּתיּ ִ ,ב ַּק ׁ ְש ִּתי ֶאת ׁ ֶש ָא ֲה ָבה נַ ְפ ׁ ִשיְ ,מ ָצ ִ
ְ
יתיו ְ ּבתוֹ ְך ֶה ָהמוֹ ן ַה ּ ׁשוֹ ִטיםַ ,ה ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםָ ,ה ֻא ְמלָ לִ ים וְ ַה ִ ּנדָּ ִחים ִמ ְ ּבלִ י דַּ ַעתִ ,ה ׁ ְשלִ יך ַה ַח ִ ּיים
וְ ַת ֲעצוּמוֹ ת ְר ִא ִ
טוֹ ִבים לָ נֶ ַצח ַא ֲח ֵרי ֵ ּגווֹ ְּ .כמוֹ ֶהם ָּכמוֹ ה ּו ָרץ וּפוֹ ׁ ֵשט ַצ ָּוארוֹ לִ נְ ּפֹל ְ ּב ֶח ֶרב ּ ִפ ִ
יפ ּיוֹ ת ַ ּב ַעל ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ,לְ ָה ִמית ֶאת ַע ְצמוֹ
יתת עוֹ לָ םַ ,ר ֲח ָמנָ א לִ ְּצלָ ן.12
יתת ִמ ַ
וְ ַכ ָּמה נְ ָפ ׁשוֹ ת ַא ֲח ָריו ו ְּתלוּיִ ים בּ וֹ ְ ּב ִמ ַ
אתי ֶאת קוֹ לִ י
ָחיִ ל ו ְּר ָע ָדה ֲא ָחזַ ְתנִ יָּ ,כל ַע ְצמוֹ ָתיְ ,ר ַמ”ח ֵא ָב ַרי ו ׁ ְּש ָס”ה ִ ּג ַידי – ֻּכ ְּלהוֹ ן ֻּכ ְּלהוֹ ן דָּ א לְ ָדא נָ ְק ׁ ָשן ,נָ שָׂ ִ
– קוֹ ל עֹז ,וָ ֶא ְק ָרא ִמ ַּמ ֲע ַמ ֵּקי לֵ ב“ :אוֹ י! וַ ֲאבוֹ י! אוֹ י! אוֹ י!”ָּ ,ת ַפ ְס ִּתי או ָּמנוּת ֲאבוֹ ֵתינ ּו – ְּת ִפ ָּלה ו ְּצ ָע ָקה ִמ ֶּק ֶרב
יעה נָ א! וְ ַח ְּל ָצה ִמ ֵּמ ַצרִ ,מ ּ ִטיט
“א ָ ּנאֵ ,אל ָמלֵ א ַר ֲח ִמים! ֲחמֹל נָ א! חוּס נָ א! ַר ֵחם נָ א ַעל נֶ ֶפ ׁש יְ ָק ָרה! הוֹ ׁ ִש ָ
וְ לֵ בָ :
ָ
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ַה ָ ּיוֵ ןִ ,מ ָּמוֶ ת עוֹ לָ ם – לְ ַח ֵ ּיי עוֹ לָ ם לָ ַעד וְ לָ נֶ ַצחֱ .ה ִקיצוֹ ִתי וְ ִה ֵ ּנה ֲחלוֹ ם! יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ יך ָא ִבינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ םָ ,מלֵ א
ַר ֲח ִמים וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמתֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה לְ טוֹ בִ ,ה ְת ַר ֲחקוּת נִ ְפלָ א ִּת ְת ַה ּ ֵפ ְך וְ ִת ְהיֶ ה לְ ַת ְכלִ ית ִה ְת ָק ְרבוּת נִ ְפלָ א – 14לְ עוֹ לְ ֵמי
ַעד וּלְ נֶ ַצח נְ ָצ ִחים.
נַ ְפ ׁ ִשי 15יוֹ ַד ַעת ְמאֹד ִּכי ְ ּבנֶ ֶפ ׁש ְּכבוֹ דוֹ לָ ַד ַעת ִמי הוּא ַהחוֹ לֵ ם ֲחלוֹ ם? ֵּכן! ֵּכן! נָ כוֹ ן ָאנ ִֹכי לְ גַ לּ וֹ ת לוֹ ָ .16א ְמנָ םְּ ,כ ִפי
אתי לִ י לְ ֶה ְכ ֵר ַח וּלְ חוֹ ב ָקדוֹ ׁש לְ גַ לּ וֹ ת לְ ָפנָ יו ְמ ַעט דִּ ְמ ַעט ִמ ֵּס ֶדר ּתוֹ לְ דוֹ ַתי –
ֲא ׁ ֶשר יְ ַח ֵ ּיב ֶט ַבע ָה ִענְ יָ ןָ ,מ ָצ ִ
אשי ּ ְפ ָר ִקים – לְ ַמ ַען יִ ְהיֶ ה לִ ְכבוֹ דוֹ ִ ּב ְמ ַעט ֻמ ּ ָׂשג נָ כוֹ ן וְ נֶ ֱא ָמן ,לָ ַד ַעת ֶ ּב ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֹ ֶאל ַמה
לַ ִּמ ְצ ָער לַ ִּמ ְצ ָערָ 17ר ׁ ֵ
ִ ּי ְר ְמזוּן ִמ ַּלי – הוּא ֲחלוֹ ִמי ַהנּוֹ ָרא וְ ָה ָאיוֹ ם ,ו ְּבנָ ֵקל יִ ְמ ָצא ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ו ְּב ַע ְצמוֹ ּ ִפ ְתרוֹ ן נָ כוֹ ן ְ ּב ָכל ַהדִּ ְקדּ ו ִּקים וְ ַה ּ ְפ ָר ִטים
ִ ּב ְכלָ ל ו ִּב ְפ ָרט; וְ יִ ְק ָרא עוֹ ד ַה ּ ַפ ַעם ֶאת ֲחלוֹ ִמי ְ ּבשִׂ ים לֵ ב ,וְ יִ ְר ֶאה ׁ ֶש ֵאין ִ ּבלְ ׁשוֹ נִ י שְׂ ַפת יֶ ֶתר ַאף ְ ּב ִמ ָּלה וּנְ ֻקדָּ ה ַא ַחת;
לְ הוֹ ִציא ַה ְ ּנ ֻקדָּ ה טוֹ ָבה וְ ַה ּטוֹ ב ַה ָּכבו ּׁש ִמ ְּמצוּלוֹ ת יָ ם ,18לַ ֲעשׂ וֹ ת ּ ְפ ִרי טוֹ ב לָ ַעד לְ עוֹ לְ ֵמי עוֹ לָ ִמים.
ָקרוֹ ב! ָקרוֹ ב! ל ֹא ָרחוֹ ק! ל ֹא ָרחוֹ ק ִמ ָּמקוֹ ם ְמגוּרוֹ !
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ַ ּגם ֲאנִ י ַה ּכוֹ ֵתב נוֹ לַ ְד ִּתי וְ גָ ַדלְ ִּתי ַעל ִ ּב ְר ֵּכי הוֹ ִרים ִמ ֶ ּגזַ ע

 .10הוא מביע תקווה שימצא לפחות אחד מאנשי העולם-חלום ,שיכיר במוזרות שבהליכה אחר היצר המבקש את נפשם.
 .11זה היה כנראה שלב בחייו שבו חשב שמצא איש אמת ,כנראה מנהיג שאנשים נוספים היו כרוכים אחריו ,אך לאחר זמן התגלתה
התרמית.
 .12היתה זו אכזבה קשה מאיש צדיק כביכול ,שלאחר ששהה במחיצתו במשך זמן ,התגלה שגם הוא רץ אחרי התאוות הרעות.
 .13כאן הגיעה ההתפכחות האמיתית :השקר שולט בעולם!
 .14על פי דברי מוהר”ן זיע”א ,שמן השמים מרחקים לפעמים אדם מעבודת השם ,כדי לעורר את חשקו יותר לעבוד את ה’ .ראה למשל
ל-כן נָ ַפל ְּכ ֵדי
“כ ׁ ֶשנּוֹ ֵפל ָא ָדם ִמ ַּמ ְד ֵרגָ תוֹ  ,יָ ַדע ׁ ֶש ִּמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם הוּאִּ ,כי ִה ְת ַר ֲחקוּת הוּא ַּת ְכלִ ית ַה ִה ְת ָק ְרבוּתַ ,ע ֵּ
קיצור ליקוטי מוהר”ן רס”א א’ְּ :
ׁ ֶש ִ ּי ְתעוֹ ֵרר יוֹ ֵתר לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך”.
 .15כאן מסתיים החלום ,והוא פונה אל הקורא שלבטח סקרן לדעת מה פשר החלום.
 .16מוכן אני לגלות...
 = .17לפחות.
 .18כל מטרת סיפור החלום ,הוא כדי להוציא לאור את הנקודה הקדושה הטמונה במעמקי לב הקורא.
 .19אינני מתגורר רחוק ממך( ...הדברים רומזים אולי שהמכתב יועד לאנשי הסביבה הקרובה לברדיטשוב שיבואו לקיבוץ הק’ בר״ה).
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וְ ׁש ֶֹר ׁש ֲאנָ ׁ ִשים ְמ ֻכ ָ ּב ִדיםּ ְ – 20בלִ י ָס ֵפק ַ ּגם ְּכבוֹ דוֹ יֵ ׁש ֲא ָח ִדים ׁ ֶש ְ ּי ָד ָעם וַ ַ ּי ִּכ ָירם.21
מ ֶשׁה וְ יִ שְׂ ָר ֵאל ,לְ תוֹ ָרה וּלְ ֻח ּ ָפה וּלְ ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים.
ָּכל ְמגַ ַּמת הוֹ ַרי יִ ְחי ּוּ ְ 22ב ִח ּנו ָּכם אוֹ ִתיָ ,היָ ה ָ ּברו ְּך ַה ּ ׁ ֵשם ְּכ ַדת ֹ
יתי ַה ֻּמ ְב ָחר ׁ ֶש ַ ּב ֻּמ ְב ָח ִרים,
לְ ָא ׁ ְש ָרםִ ,מ ּיוֹ ם ִה ְכנִ יס ּו אוֹ ִתי ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ּתוֹ ָרה וְ ָה ֱאמוּנָ הּ ֵ ,בין ָּכל ֲח ֵב ַרי ְ ּבנֵ י ִ ּגילִ י ָהיִ ִ
יתי לְ ׁ ֶש ַבח וְ לִ ְת ִה ָּלה ְ ּב ִכ ׁ ְשרוֹ נִ י ַה ּטוֹ ב
ו ְּב ִפי ָּכל ַה ְּמלַ ְּמ ִדים – ִמ ְּמלַ ֵּמד דַּ ְרדַּ ֵּקי ַעד ָה ַא ֲחרוֹ ן ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ַ ּב ְ ּגדוֹ לִ ים – ָהיִ ִ
וְ ַה ְּמ ֻע ֶּלה ,ו ִּב ְרצוֹ נִ י ְ ּב ָכל לֵ ב וְ נֶ ֶפ ׁש.
יעה ְמ ַע ּ ָטה ְ ּב ִטיב ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,וְ ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְּצרו ָּפה – ַה ַּת ָּמה וְ ַה ָ ּב ָרהַּ ,כ ֲהמוֹ ת
יעה ָה ֵעתָ ,ר ַכ ׁ ְש ִּתי לִ י יְ ִד ָ
ִה ִ ּג ָ
יָ ִמים ָהמ ּוּ ְ 23ב ִק ְר ִ ּבי ִרגְ ׁ ֵשי ק ֶֹד ׁש לָ ַד ַעת ָמה ִהיא דּ וֹ ֶר ׁ ֶשת ֵמ ֵאת ַהחוֹ ִסים ְב ִצ ָּל ּה וְ נוֹ שְׂ ִאים ֻע ָּל ּה; וְ ִה ֵ ּנה
נְ ֻקדַּ ת ָה ֱא ֶמת ֵה ֵח ָּלה לְ ִה ְתנוֹ ֵצץ ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ,ו ָּב ֶא ְצ ַ ּבע ֱאל ִֹהים ֶה ְר ֲא ָתה לִ י ַה ּטוֹ ב ֶ ּב ֱא ֶמת ,וְ ַעל ָּכל ַצ ַעד וָ ׁ ַש ַעל ָהי ּו
יה ֵאלַ י ְ ּבנַ ַחת נִ ׁ ְש ָמ ִעים‘ :זֶ ה דַּ ְר ֶּכ ָך ַ ּב ּק ֶֹד ׁש דֶּ ֶר ְך ַח ִ ּייםָ ,קלַ ְע ָּת ֶאל ַמ ּ ְט ַרת ָה ֱא ֶמת ,ל ֹא ָתסוּר ִמדֶּ ֶר ְך ֱא ֶמת
דְּ ָב ֶר ָ
ָ ּב ַח ְר ָּת יָ ִמין וּשְׂ מֹאל’.
ֹאמר – וְ ָכל יוֹ ְד ַעי ו ַּמ ִּכ ַירי ֵמ ָאז ֵמעוֹ לָ ם ֵה ָּמה לִ י ָ ּברו ְּך ַה ּ ׁ ֵשם לְ ֵע ִדים
ְוזֶ ה ַּד ְר ִּכי ַּב ּק ֶֹד ׁש :או ַּכל לְ ִה ְת ּ ָפ ֵאר וְ ל ַ
נֶ ֱא ָמנִ ים – ׁ ֶש ּתוֹ ָר ִתי ָהיְ ָתה ֻא ָּמנו ִּתי ,ל ֹא ַמ ׁ ְש ִּתי ֵמ ָא ֳהלָ ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ִּכ ְמ ַעט ,נֶ ְח ׁ ַש ְב ִּתי
יעה לְ יָ ִדי – ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם
ֵמ ַההוֹ גִ ים ָ ּב ּה יוֹ ָמם וָ לַ יְ לָ הַ ,ה ְּת ִפ ָּלה – ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ָהיְ ָתה ְ ּבלִ י ּ ְפנִ ָ ּיה ,דְּ ַבר ִמ ְצוָ ה ִּכי ִה ִ ּג ָ
יתי לוֹ ֵמד ו ְּמלַ ֵּמד ,לִ ׁ ְשמֹר וְ לַ ֲעשׂ וֹ ת וּלְ ַק ֵ ּים,
יה ,וְ ָהיְ ָתה ְ ּב ֵעינַ י ְּכמוֹ ֵצא ׁ ָשלָ ל ַרבּ ְ .ב ָכל לֵ ב וְ נֶ ֶפ ׁש ָהיִ ִ
ל ֹא ֶה ְח ַמ ְצ ִּת ָ
יתי ּ ָפרו ּׁש ֵמ ֵחיז ּו דְּ ַהאי ָעלְ ָמא.24
ִּכ ְמ ַעט ָהיִ ִ
יתי ָסמו ְּךּ ַ ,ב ֲא ִכילָ הְ ׁ ,ש ִת ָ ּיהַ ,הלְ ָ ּב ׁ ָשה וְ ָכל ָה ִה ְצ ָט ְרכוּת
ּו ֶב ֱא ֶמת לָ ָּמה ל ֹא? ֶמה ָח ַסר לִ י ָאז? ַעל ׁ ֻשלְ ָחן הוֹ ַרי יִ ְחי ּו ָהיִ ִ
אתי לִ י ׁ ָש ָעה ּ ְפנוּיָ ה ו ְּב ֵטלָ ה לָ ֵצאת ַהחו ָּצה לִ ְראוֹ ת ַה ּ ׁ ֶש ֶקר וְ ַה ּ ׁ ִש ָ ּגעוֹ ן ַה ּמוֹ לְ ִכים
ַּכדָּ תּ ְ .25ב ֵכן ל ֹא ָמ ָצ ִ
“הוֵ י
יתי ָמהִ ,ה ֵ ּנה ַּתלְ מו ִּדי ְ ּביָ ִדיֱ :
אתי ְמ ַעט ֵמ ָא ֳהלָ ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה לַ חוּץ ו ְּב ַא ְק ַראי ָר ִא ִ
ַ ּב ִּכ ּ ָפהִ .אם ֵמ ַה ֶה ְכ ֵר ַח ַמה ָ ּי ָצ ִ
ְ
דָּ ן ֶאת ֲח ֵב ְר ָך לְ ַכף זְ כוּת”ַ ,26אך טוֹ ב! טוֹ ב ָהיָ ה לִ י ָּכל ַה ָ ּי ִמים! ֻּכלּ וֹ טוֹ ב.
יתי ְּכ ַבר ׁ ִש ְּת ַסר – ְּכ ַבר ׁ ִש ְב ַסר ,28וְ ִה ֵ ּנה ָק ַפץ ָעלַ י ר ֹגֶ ז,
ָא ְמנָ ם ,לַ ּכֹל זְ ָמן וְ ֵעת לְ ָכל ֵח ֶפץ ַּת ַחת ַה ּ ׁ ָש ָמיִ םָ .27היִ ִ
אתי
ו ְּב ִענְ יָ ן ַרע ֵמ ַא ַחת ֵמ ָרעוֹ ת וְ ָצרוֹ ת ַה ָ ּגלוּת ַה ַּמר ,וְ ַעל הוֹ ַרי יִ ְחי ּו נֶ ְה ּ ַפ ְך ַה ַ ּגלְ ַ ּגל וְ יָ ְרד ּו ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ָתם” .29יָ ָצ ִ
 .20אצל משפחת אנשין שמור כתב יחוס אותו כתב רבי יצחק אבד”ק לעטשוב ,בו מפורט עד הגאון רבי דוד מלידא בעל ה”יד כל בו” ,ועד
המהר”ם פדואה מגדולי הפוסקים ,המתייחס לרש”י ,עד דוד המלך.
 .21אתה בודאי מכיר אפילו כמה מבני משפחתי ...כלומר ,אינני “מישהו שמגיע מהירח”...
 .22אביו היה ר’ אפרים זלמן אנשין ז”ל מזינקוב ,בן המקובל רבי אהרן חיים זצ”ל שהיה ממקורבי הרה”ק רבי יצחק מאיר בנו של הרה”ק
רבי יהושע העשל מאפטא זצוק”ל.
 .23על פי ישעיה י”ז י”ב.
 .24על פי דברי הזוה”ק ויקרא דף קסט ע”ב“ :חסידא קדישא ,ודאי אי לא אסתים מניה כל חיזו דהאי עלמא ,ולא אתאביד כלא מניה ,לא
להוי ליה חיזו וחולקא בההוא עלמא ,עלמא דא בהפוכא איהו מההוא עלמא”.
 .25עשירים היו הוריו ,היה להם בית בן שבעה חדרים ,במרתף הכינו לקראת החורף הקשה באוקראינה מכל טוב :חבית שמנת ,חבית
שומן אווז ,חבית פובידל (ריבת שזיפים) ועוד .תמיד היה אומר רש”מ כי עינו שבעה מן העשירות...
 .26שבועות ל’ ע”א.
 .27קהלת ג’ א’.
 .28כבן  ;16-17על משקל “כבר שית כבר שב” (גיטין נ”ט ע”א).
 .29כנראה שירדו מנכסיהם .עובדה היא שהגרו אחר כך לארה”ב ,שם מנו”כ בבית העלמין “בית דוד” שבלונג איילנד .אביו ר’ אפרים זלמן
היה שולח לו כספים לימים טובים ולשמחות .גם חלק מאחיו באמריקה היו תומכים בו מפעם לפעם ,ואביהם ר’ אפרים זלמן היה אומר
להם“ :אילו ידעתם מי הוא מאיר ,הייתם מגישים לו את הכסף על טס של זהב” .שמות אחיו בארה”ב היו :יצחק ,ישעיה ,יעקב ,דבורה.
באוקראינה נותר אחיו חיים.
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יתיֲ ,א ָה ּה! וְ ִה ֵ ּנה ַאנְ ֶד ְרלָ מו ְּסיָ א ָ ּבעוֹ לָ םָ ,ה ֱא ֶמת
ִמ ַּת ַחת יָ ָדם לָ ֲאוִ יר ָהעוֹ לָ םָ .30היָ ה ַמה ּ ׁ ֶש ָהיָ הָ .ע ַבר זְ ַמן ָמהָ ,ר ִא ִ
יהם ָהעוֹ לָ ם עוֹ ֵמדֵ ,ה ָּמהַ :ה ֶּכ ֶסףַ ,ה ָּממוֹ ן
נֶ ְעדֶּ ֶרת ,עוֹ לָ ם ָח ָד ׁשָ ,עלְ ָמא דְּ ׁ ִש ְק ָרא וַ ֲחנֻ ּ ָפה ,וְ ַה ּ ׁ ְשל ֹ ָשׁה דְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ֲעלֵ ֶ
וְ ַה ָּמעוֹ תֵ .אין ּתוֹ ָרה! ֵאין דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ!ַ ּ 31פ ּס ּו ֱאמוּנִ ים ִמ ְ ּבנֵ י ָא ָדם.
יתי לְ ֵאיזֶ ה ְקדוֹ ׁ ִשים וְ ַצדִּ ִיקים ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָא ֶרץ ֵה ָּמה ,לִ ְראוֹ ת
זְ ַמן ָמה ָח ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶש ֵאין זֶ ה ַרק ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ִּמ ְס ָחר; ו ְּב ֵכן ּ ָפנִ ִ
יהם ַאנְ ׁ ֵשי ַמ ֲעשֶׂ ה  -לְ ַמ ַען דַּ ֵ ּבק ָ ּב ֶהם ,וְ גַ ם ׁ ָשם –
יהם ִעם ֲח ִס ֵיד ֶ
יהם וְ ַהנְ ָהגוֹ ֵת ֶ
יטב ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ֶ
וּלְ ִה ְס ַּת ֵּכל ֵה ֵ
יתי ׁ ֶש ְר ִאי זֶ ה ִּכ ְר ִאי זֶ ה ,וְ ֻכ ָּלם
יתי ׁ ֶש ֵאין ַמ ֲע ָמד לָ ָחס ַעל נַ ְפ ׁשוֹ וְ חוֹ ׁ ֵשב ַעל ַּת ְכלִ יתוֹ ֶ ּב ֱא ֶמתָ .ר ִא ִ
לַ ֲאסוֹ נִ י – ָר ִא ִ
ְּכ ֶא ָחד יִ ְכ ְרע ּו וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו וְ יַ ַע ְבד ּו לֵ אל ֵֹהי ַה ֶּכ ֶסף וֵ אל ֵֹהי ַה ָ ּז ָהב; וְ עוֹ ד לְ ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ֵח ְטא ַעל ּ ֶפ ׁ ַשעִ ,חלּ וּל ַה ּ ׁ ֵשם,
יאים ֶאת ָה ַר ִ ּבים ,וְ ַת ַחת לְ הוֹ רוֹ ת לָ ָעם דֶּ ֶר ְך ַה ּ ׁ ֵשם לְ ׁ ַש ֵ ּבר ַּת ֲאוַ ת ָממוֹ ןֵ ,ה ָּמה ַאדְּ ַר ָ ּבא ,נַ ֲהפ ְֹך הוּא ,יַ גְ ִ ּביר ּו
ַמ ְח ִט ִ
ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ַעם ָקדוֹ ׁש ַּת ֲאוַ ת ַה ָּממוֹ ן וְ ַה ָּכבוֹ דָ ׁ ,ש ְר ׁ ֵשי ָּכל ָעווֹ ן וָ ֶפ ׁ ַשע וְ ַח ּ ָט ָאה ,לְ הוֹ ִציא ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָהעוֹ לָ ם ַר ֲח ָמנָ א
יהם ְ ּב ָכל יוֹ ם
יהם ְ ּב ֵעין ָה ֱא ֶמת ,וְ יִ ְר ֶאה ַה ּ ׁ ְשאוֹ ל וְ ָה ֲא ַבדּ וֹ ן ֲא ׁ ֶשר יַ ְר ִחיב ּו וְ יַ ֲע ִמיק ּו ְב ַמ ֲעשֵׂ ֶ
לִ ְּצלָ ן .יִ ְס ַּת ֵּכל ְּכבוֹ דוֹ ֲעלֵ ֶ
32
ו ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעהַ ,ר ֲח ָמנָ א לִ ְּצלָ ן .
ְּב ִק ּצ ּור ֲא ָמ ִריםּ ְ :בתוֹ ְך ַּכ ָּמה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ תָ ,צרוֹ תְּ ,תלָ אוֹ ת וְ יִ ּסו ִּרים דַּ ֲעד ּוָ 33עלַ יֵ ,מ ַה ּ ׁ ֵשם ִמ ְצ ֲע ֵדי ֶ ּג ֶבר ּכוֹ נָ נ ּו ַעל
יתי ׁ ָשם וְ ׁ ָשם וְ ׁ ָשםּ ְ ,ב ַכ ָּמה ֲעיָ רוֹ תְ ,מחוֹ זוֹ ת,
ּ ִפי ִסבּ וֹ ת נִ ְפלָ אוֹ ת – לִ ְמ ַב ֵּק ׁש ָה ֱא ֶמת ֶ ּב ֱא ֶמתָ .היִ ִ
יהםָ ּ ,פ ׁשוּט! ּ ָפ ׁשוּט!
יהם ִעם ׁ ִש ּנוּי דֵּ עוֹ ֵת ֶ
יהם ִמנְ ֲהגֵ ֶ
ּ ְפלָ ִכים וּגְ לִ ילִ ים ׁשוֹ נִ ים ,34דָּ ַר ׁ ְש ִּתי זְ ַמן ַרב ,וְ ָח ַק ְר ִּתי ַא ַחר ַמ ֲעשֵׂ ֶ
ְ ּב ַא ְס ּ ַפ ְקלַ ְריָ א ַה ְּמ ִא ָירה ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ַר ִ ּבים וְ ֵכן ׁ ְשלֵ ִמים ִה ְס ִּכימ ּו לִ ְד ָב ַריֶ ׁ ,ש ֶ ּב ֱא ֶמת ל ֹא ְר ִאי זֶ ה ִּכ ְר ִאי זֶ ה וְ ל ֹא ְר ִאי זֶ ה
ִּכ ְר ִאי זֶ הָ ,א ְמנָ ם ַה ַּצד ַה ּ ׁ ָשוֶ ה ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ְּכ ֶא ָחד ֲאחוּזִ ים ו ְּדבו ִּקים ְ ּב ׁ ֶש ֶקר ֶ ּבן ַּכ ָּמה ְ ּגוָ נִ יןַ ,ה ּ ׁ ֶש ֶקר לָ ֶהם לְ ֶמ ְר ָּכז,
יע 35וּלְ ָפ ֵאר ׁ ִש ְקרוֹ ֶ ּב ֱא ֶמת ְמ ַעט ,וְ ֻכ ָּלם ְ ּביַ ַחד יִ ָּמ ׁ ְשכ ּו וְ יִ נְ ָהר ּו ֶאל ֶמ ְר ַּכז ַה ּ ׁ ֶש ֶקר.
וְ ָכל ֶא ָחד יִ ְת ַא ֵּמץ לְ ַה ְצ ִ ּב ַ
ימי ַה ַּמבּ וּל ָהיְ ָתה ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּתָּ ,כ ֵעתּ ַ ,ב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים – ַאנְ ֶד ְרלָ מו ְּסיָ א ְ ּברו ָּחנִ ּיוּת,
זֶ ה ַה ְּכ ָללַ :אנְ ֶד ְרלָ מו ְּסיָ א ִ ּב ֵ
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ַה ַּצדִּ ִיקים ֵאינָ ם ַצדִּ ִיקיםָ ,ה ַר ָ ּבנִ ים מוֹ ֵרי ֶצ ֶדק ֵאינָ ם ַר ָ ּבנִ יםַ ,ה ֲח ִס ִידים ֵאינָ ם ֲח ִס ִידיםָ ,האוֹ ְר ּתוֹ דוֹ ְּכ ִסים
יסטוֹ ְק ַר ִטיםִ ,מ ַ ּב ֲעלֵ י ִמ ְס ָחר – ֶא ְח ׁש ֹב לְ מוֹ ָתר לְ ַה ֲעלוֹ ָתם
יסטוֹ ְק ַר ִטיםֵ 37אינָ ם ַא ִר ְ
ֵאינָ ם ֵאינָ ם אוֹ ְר ּתוֹ דוֹ ְּכ ִסיםָ ,ה ַא ִר ְ
ַעל ַה ִ ּג ָּליוֹ ןּ ְ .ב ִמילָ ה ַא ַחת! ַ ּב ַעל ַה ָּממוֹ ן וְ ַה ֶּכ ֶסף – הוּא ַה ַּצדִּ יק ,הוּא ָה ַרב מוֹ ֵרה ֶצ ֶדק ,הוּא ֶה ָח ִסיד ,הוּא
יסטוֹ ְק ַרט ,וְ עוֹ ד וְ עוֹ ד וְ עוֹ ד – ִא ׁ
יש ׁ ֶש ַה ּכֹל בּ וֹ  .וְ ַס ְדנָ א דְּ ַא ְר ָעא ַחד הוּא; ַה ּ ׁ ֶש ֶקר ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵשט
ָהאוֹ ְר ּתוֹ דוֹ ְּכ ִסי ,הוּא ָה ַא ִר ְ
ְ ּב ִה ְת ּ ַפ ׁ ְשטוּת נִ ְפלָ א ,וְ לוֹ ׁ ְשנֵ י עוֹ זְ ִרים ו ְּמ ַס ְ ּי ִעים ַעל יָ דוֹ ַ :ה ָּממוֹ ן וְ ַה ָּכבוֹ ד; ו ְּב ַעד נְ זִ יד ֲע ָד ׁ ִשים ִּת ָּמ ֵכר ְ ּבכוֹ ָרה.
ְו ִאם ֵּכןֶ ,ה ָחס ו ְּמ ַר ֵחם ַעל נַ ְפ ׁשוֹ  ,וְ אוֹ ר ָה ֱא ֶמת זוֹ ֵר ַח ו ִּמ ְתנוֹ ֵצץ לוֹ ְ ּבמֹחוֹ  ,וְ נַ ְפ ׁשוֹ ָעלָ יו ֶּת ֱא ַבלַ 38חס וְ ׁ ָשלוֹ ם ,לְ ָה ִמיר
ַח ֵ ּיי ַעד נֶ ַצח נְ ָצ ִחים ְ ּב ַח ֵ ּיי ֶה ֶבל ֲה ָבלִ ים – ֵצל עוֹ ֵבר וְ ָענָ ן ָּכלֶ הַ ,ה ּיוֹ ם ַחי ו ָּמ ָחר ַ ּב ֶּק ֶבר; 39זֶ ה ֶה ָחס ַעל נַ ְפ ׁשוֹ ,
 .30כנראה שהיה צריך לעזור בפרנסת בית הוריו ,כי היה הבכור ,ויצא לעולם המסחר.
 .31היה בעל דרך ארץ ,כשהגיד לפעמים שיעור בליקו”מ בביהמ”ד דחסידי ברסלב ,עמד על רגליו לכבוד הספר .כמו כן היה מסודר ונקי.
 .32בהתאם לדברי רבינו שיֵ ׁש ַמנְ ִהיגִ ים ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָר ִאים ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ,ש”ל ֹא דַּ י ׁ ֶש ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים ֲא ִפלּ ּו לְ ַהנְ ִהיג ֶאת ַע ְצ ָמן ...ו ִּמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ׁ ֶש ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים
לְ ַהנְ ִהיג ֶאת ֲא ֵח ִרים” (ליקוטי מוהר”ן ח”א ס’) .כמו כן אמר ,שלפני ביאת המשיח יהיו “כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר” (שיחות הר”ן
סימן קכ”ו) ועוד.
 = .33שעברו.
 .34כמדומני שאבי ז”ל אמר לי שגם היה בגרמניה ,וכמעט נלכד במצודתם הרעה של המשכילים .בתקופה מסויימת נמשך לתורתו של רבי
שמשון רפאל הירש.
 = .35לצבוע.
 = .36החרדים.
 = .37האצילים.
 .38על פי איוב י”ד כ”ד
 .39על פי ברכות כ”ח ול”ג.
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יהם –
אוֹ י וַ ֲאבוֹ י! ַמה ַ ּי ֲעשֶׂ ה? ִעם ִמי יִ ְת ַח ֵ ּבר? ַה ִ ּי ְת ַח ֵ ּבר ִעם ַה ּתוֹ ִעים וְ ָה ֻא ְמלָ לִ ים ַה ַ ּנ”ל ,אוֹ י לָ ֶהם וְ אוֹ י לִ ׁ ְש ֵכנֵ ֶ
מ ְשׁ ֵכי ָעוֹן ְ ּב ַח ְבלֵ י ׁ ָשוְ א וְ ַכ ֲעבוֹ ת ֲעגָ לָ ה ַח ּ ָט ָאה;ָ ּ 40פ ׁשוּט ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ ; ַמ ְת ִאים לִ ְד ַר ׁש ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”לַ :
“ה ּיוֹ ם אוֹ ֵמר לוֹ
ֹ
ְ
ְ
ְ
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)עבֹד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה” – ֲעבוֹ ַדת ַה ַּת ֲאוָ הַ ,ה ָּממוֹ ן
ֲעשֵׂ ה ָּכך ,ו ָּמ ָחר אוֹ ֵמר לוֹ ֲעשֵׂ ה ָּכךַ ,עד ׁ ֶשאוֹ ֵמר לוֹ (לֵ ך וַ ֲ
וְ ַה ָּכבוֹ ד ,וְ ֵכן יִ ְס ָח ֻבה ּו ְּכ ֶפגֶ ר מו ָּבסַ 42עד ׁ ְשאוֹ ל ַּת ְח ִּת ּיוֹ תַ ,ר ֲח ָמנָ א לִ ְּצלָ ן.
נָ ֵקל לְ ׁ ַש ֵער ַהדְּ ָאגוֹ ת ַה ִ ּי ּסו ִּרים וְ ַה ְּמ ִרירוּתֲ ,א ׁ ֶשר שָׂ ַב ְע ִּתי ִמ ַ ּב ָּק ׁ ָשה וְ ִח ּפוּשׂ ְ ּב ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ְּכמוֹ ֶהםַ ,א ַחר ָה ֱא ֶמת
אתיוַּ .כ ָּמה ֲאנָ חוֹ ת וּגְ נִ יחוֹ ת יָ ָצא ּו ִמ ֶּק ֶרב ו ַּמ ֲע ַמ ֵּקי לִ ִ ּבי ִ ּב ְת ִפ ָּלה ו ְּצ ָע ָקה לְ ָא ִבינ ּו
ׁ ֶש ָא ֲה ָבה נַ ְפ ׁ ִשי וְ ל ֹא ְמ ָצ ִ
ָ
ָ
ְ
ימינִ י ַ ּבל ֶא ּמוֹ ט,
ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם“ :הוֹ ֵרנִ י ה’ דַּ ְר ֶּכ ָךֲ ,א ַה ֵּלך ַ ּב ֲא ִמ ֶּתךַּ .ת ְקנֵ נִ י ְ ּב ֵע ָצה טוֹ ָבה ִמ ְּל ָפנֶ יךַ .ה ְחזֵ ק ִ ּב ִ
ַ ּב ֲע ָצ ְת ָך ַּתנְ ֵחנִ י”.
“מ ַס ְ ּי ִעין לוֹ ”ְּ .כלוֹ ַמר“ ,אוֹ ְמ ִרים
“ה ָ ּבא לִ ּ ָט ֵהר” – ֶ ּב ֱא ֶמת – ְ
יתי ֲא ִמ ַּתת ַמ ֲא ָמר ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ַ
ַא ַק ֵ ּצר ָוא ַֹמרּ ִ :בי ָר ִא ִ
יתי לִ ְמצ ֹא ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי –
יט ׁשוֹ ב ,וְ ל ֹא זָ ִכ ִ
ער ִד ְ
יתי ּפֹה ֶ ּב ְ
לוֹ ַ :ה ְמ ֵּתן” .43זֶ ה ׁ ָשנִ ים ֲא ָח ִדים ָהיִ ִ
ֹאשיַּ ,כ ָּמה ִסבּ וֹ ת ִמ ִּסבּ וֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת,
ָה ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֹ ֵ .מ ָאז – אוֹ י! אוֹ י! אוֹ י! ַּכ ָּמה ַ ּג ִּלים ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרים ָע ְבר ּו ֵמ ָאז ַעל ר ׁ ִ
“שנָ ה זוֹ ָ ׁ ,שנָ ה זוֹ ”.44
נִ ְפלָ אוֹ ת וַ ֲאיוּמוֹ תָ ,ס ְבב ּו וְ ָס ְבב ּו ִמ ִּס ַ ּבת ַה ִּסבּ וֹ ת ַעד ׁ ָ
ַא ֲח ֵרי ִס ָ ּבה נוֹ ָר ָאהֵ 45מ ֵאת ִס ַ ּבת ָּכל ַה ִּסבּ וֹ תְּ ,כמוֹ ַ ּב ֲח ָבלִ ים ַח ְבלֵ י ַא ֲה ָבה ָמ ׁ ְש ָכה אוֹ ִתי עוֹ ד ַה ּ ַפ ַעם ֵה ָ ּנה
יט ׁשוֹ ב ,ו ַּב ֲעלִ יל ֶה ְר ַאנִ י ַה ּ ׁ ֵשם נִ ְפלְ אוֹ ָתיו ְ ּב ַר ֲח ִמים ַר ִ ּביםֵ ,א ְ
יך ִמ ּיוֹ ם ֵה ֵחל רו ַּח ָה ֱא ֶמת לְ ַפ ֲע ֵמנִ י ֵה ֵחלּ ּו
ער ִד ְ
ֶ ּב ְ
יאנִ י ֶאל ָמקוֹ ם וְ ִקבּ וּץ ֱא ֶמת
יכנִ י לַ ֲה ִב ֵ
ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת ַה ִּסבּ וֹ תּ ,ופֹה ִה ְת ַא ֲחז ּו ִה ְתלַ ְּכד ּו וְ ִה ְס ַּת ְ ּבכ ּו זֶ ה ָ ּבזֶ ה ,וְ יָ ׁ ָשר הוֹ לִ ֵ
יהם ַרק ֶאל ַה ַּת ְכלִ ית ַה ִ ּנ ְצ ִחי ְמ ֻכ ָּונִ יםֵ ,אין ָממוֹ ןֵ ,אין ָּכבוֹ ד – ְ ּב ָכל
יהם ו ַּמ ֲעשֵׂ ֶ
יהם דִּ ְב ֵר ֶ
]כל ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ֵת ֶ
לַ ֲא ִמ ּתוֹ ֶ ׁ ,
[ש ָּ
ְ
יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ו ְּב ָכל ֶרגַ עּ ְ .בתוֹ ך ְּכלַ ל ַה ִּקבּ וּץ ַה ָּקדוֹ ׁשּ ַ ,גם ֲאנִ י ְמ ַח ֵ ּזק ו ְּמ ַא ֵּמץ ו ֵּמשִׂ ים ֶאת נַ ְפ ׁ ִשי ַ ּב ַ ּנ ַחל
יהם ְ ּב ִחדּ ו ׁ ִּשים וְ ֵעצוֹ ת ֲע ֻמ ּקוֹ ת לַ ֲעבוֹ ַדת ַה ּ ׁ ֵשם ֶ ּב ֱא ֶמת.
נ ֵֹב ַע ְמקוֹ ר ָח ְכ ָמהּ ִ ,ב ְס ָפ ִרים נִ ְפלָ ִאיםְ ,מלֵ ִאים ַעל ָּכל ְ ּגדוֹ ֵת ֶ
ח ֶשׁ ְך וְ ָה ֲא ֵפלָ ה,
ימי ַ ּב ְחרו ִּתי 46הוֹ ֵצ ָ
אוֹ ְד ָך ֱאל ֵֹהי ַח ְסדִּ י ,וַ ֲא ָב ֵר ְך אוֹ ְת ָך וַ ֲא ׁ ַש ֵ ּב ֲח ָך וַ ֲא ַהלְ לָ ה ׁ ְש ֶמ ָךֶ ׁ ,ש ִ ּב ֵ
אתנִ י ֵמע ֶֹמק ַה ֹ
וְ ַעל יְ ֵדי ִצ ְמצו ִּמים וְ ֵכלִ ים נִ ְפלָ ִאיםִ ,ה ְ ּננִ י ַ ּבר זוֹ ֶכהֶ ׁ 47ש ִ ּי ְתנוֹ ֵצץ ְ ּבמ ִֹחי אוֹ ר ָט ִמיר וְ נֶ ֱעלָ ם ָּכמוֹ הוּּ ָ .ברו ְּך ַה ּ ׁ ֵשם,
אתיו ,וְ ָח ֵבר ֲאנִ י לְ ָכל
יָ גַ ְע ִּתי וְ יָ גַ ְע ִּתי ו ִּב ַּק ׁ ְש ִּתי ְ ּב ָכל לֵ ב וְ נֶ ֶפ ׁש ֶאת ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ָא ֲה ָבה נַ ְפ ׁ ִשי ,וְ זֶ ה ְ ּבת ֶֹקף ַ ּב ְחרו ִּתי ְמ ָצ ִ
ֲא ׁ ֶשר יְ ֵראו ָּך ֶ ּב ֱא ֶמת ו ְּב ָת ִמים.
 .40על פי ישעיה ה’ י”ח.
 .41שבת ק”ה ונדה י”ג.
 .42ישעיה י”ד ,י”ט.
 .43יומא ל”ח ע”א“ :בא לטמא פותחין לו; בא לטהר מסייעין אותו .תנא דבי רבי ישמעאל :משל לאדם שהיה מוכר נפט ואפרסמון .בא
למדוד נפט ,אומר לו :מדוד אתה לעצמך; בא למדוד אפרסמון ,אומר לו :המתן לי עד שאמדוד עמך ,כדי שנתבסם אני ואתה” .בליקו”מ
“כל דָּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶשרוֹ ִצין
ח”א תורה ו’ מקשר רבינו בין שני מאמרי חז”ל אלה ,עיי”ש .מוהרנ”ת בהלכות ר”ה הלכה ב’ סעיף ו’ מבארָּ :
יעהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יְ ַק ֵ ּבל ּ ִפ ְתאוֹ ם ָהאוֹ ר ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַה ְד ָרגָ הֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּבא לְ ַט ֵהר ְמ ַס ְ ּי ִעין לוֹ – ָא ְמ ִרינַ ן לוֹ ַה ְמ ֵּתןּ ְ .ב ִחינַ ת
לַ ֲעשׂ וֹ תּ ְ ,ב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְמנִ ָ
יעה נַ ֲעשֶׂ ה לוֹ ֵח ׁ ֶשק יוֹ ֵתר ,וַ ֲאזַ י הוּא
יעה ׁ ֶש ּמוֹ נְ ִעין אוֹ תוֹ ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא לְ ַט ֵהר וְ לַ ֲעשׂ וֹ ת דָּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַק ֵ ּבל ָהאוֹ ר ּ ִפ ְתאוֹ ם ...וְ ַעל יְ ֵדי ַה ְּמנִ ָ
ְמנִ ָ
יעה מוֹ נַ ַעת יוֹ ֵתר ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ...נַ ֲעשֶׂ ה ְּכלִ י לְ ַק ֵ ּבל ְ ּבתוֹ כוֹ ֶאת ָהאוֹ ר
יעה מוֹ נַ ַעת אוֹ תוֹ  ,וַ ֲאזַ י הוּא חוֹ ׁ ֵשק יוֹ ֵתר – וְ ַה ְּמנִ ָ
חוֹ ׁ ֵשק וְ כוֹ ֵסף ְמאֹד – וְ ַה ְּמנִ ָ
ְ
ּ
יעה
יעה וְ זוֹ ֶכה לְ ַמה ּ ׁ ֶשהוּא חוֹ ׁ ֵשקָ ,אז נַ ֲעשֶׂ ה ֵמ ַה ְּמנִ ָ
יעה ,ו ְּמ ׁ ַש ֵ ּבר ֶאת ַה ְּמנִ ָ
ְ ּב ַה ְד ָרגָ ה ו ְּב ִמדָּ הַ ,היְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ַא ַחר ָּכך ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה לוֹ ֵח ׁ ֶשק ָ ּגדוֹ ל ְּכ ִפי ַה ְּמנִ ָ
ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ ק ֶֹדם ְּכלִ י לְ ַק ֵ ּבל ְ ּבתוֹ כוֹ ֶאת ָהאוֹ ר ַה ֶ ּנ ְח ׁ ַשק”.
 .44בכתב היד יש קוים מעל המשפט“ :שנה זו ,שנה זו” ,כדי להדגיש את גודל השנה ,היא שנת תרס”ג בה זכה והתקרב לברסלב.
 .45כנראה שהסיבה הנוראה היתה פטירת אשתו יחד עם בנה הנולד ,שארע בסביבות פסח תרס”ג  -מספר חודשים לפני כתיבת מכתב
זה ,כפי שמוכח בהמלצה ששלח לו לא”י מו”צ דקהילת זינקוב רבי נחום ליברזון ,הכותב“ :האברך המופ’ ה”ר מאיר ב”ר זלמן אנטשין
מזינקוב ,נתאלמן זה שנה ומחצה ...ע”ז באעה”ח אור ליום ד’ חמשה ימים לחודש תשרי תרס”ה .פה זינקוב”.
 .46ימי צעירותי.
 .47בר זכות.
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יחא – לְ ַבד ֲא ׁ ֶשר ֶאלֶ ף
יח ַעל ֲא ִמ ַּתת ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשל ַה ִּקבּ וּץ ַה ִ ּנ ְרדָּ ףֵ 48מ ָעלְ ָמא דְּ ׁ ִש ְק ָרא ְ ּב ִע ְק ְב ָתא דִּ ְמ ׁ ִש ָ
ּו ְלהוֹ ִכ ַ
ִ ּגלְ יוֹ נוֹ ת יִ ְקצ ֹר ּו ֵמ ָה ִכיל ,עוֹ ד ָה ֵעת ל ֹא ַת ְר ׁ ֵשנִ י ָּכ ֵעת .יִ ְת ַא ֵּמץ נָ א ְּכבוֹ דוֹ  49לְ ִה ְס ַּת ֵּכל ְ ּב ֵעין ָה ֱא ֶמת ,וְ יִ ַּקח
יחא,
לוֹ לְ אוֹ ת וּלְ מוֹ ֵפת ִמ ַּכ ָּמה נִ ְרדָּ ִפיםִ 50מדּ וֹ ר דּ וֹ ר לְ ַמ ַען ָה ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֹ  ,ו ַּמה ַ ּגם ְ ּב ִע ּתוֹ ֵתי ֵא ֶּלהִ ,ע ְק ְב ָתא דִּ ְמ ׁ ִש ָ
ֲא ׁ ֶשר ְּכ ָבר נִ ְ ּבא ּו זֹאת ֵמר ׁ
ֹאש ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל ,וְ ַעל ֻּכ ָּלם ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ְ ּבסוֹ ָטה.51
יטב ֶאל לִ בּ וֹ –
ּו ְב ֵכן ֶא ְס ַּת ּ ֵפק לְ ֵעת ַע ָּתה ִ ּב ְד ָב ַרי ַה ְּמ ַע ּ ִטים ָה ֵא ֶּלה .וּמו ְּב ְט ַחנִ י ׁ ֶשדְּ ָב ַרי ַה ּיוֹ ְצ ִאים ִמן ַה ֵּלב יִ ָּכנְ ס ּו ֵה ֵ
אשי ּ ְפ ָר ִקים – ִט ּ ָפה ִמן ַה ָ ּים ִמ ֵּס ֶדר
לֵ ב ַר ָ ּג ׁש – 52וְ יִ ְק ָרא עוֹ ד ַה ּ ַפ ַעם ֶאת ַה ֲחלוֹ ם ַה ֲחלוֹ ם ַהנּוֹ ָראִ ,עם ָה ָר ׁ ֵ
ּתוֹ לְ דוֹ ַתי .וְ ִאם יִ ְר ֶצה ַה ּ ׁ ֵשםְּ ,כנֶ ׁ ֶשר יִ ְד ֶאה ַעל ר ׁ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַה ָ ּבא ָעלֵ ינ ּו לְ טוֹ ָבה ֶאל ַה ִּקבּ וּץ ַה ָּקדוֹ ׁשָ ׁ 53,שם יִ ְמ ָצא
יעת
ָ ּברו ְּך ַה ּ ׁ ֵשם ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֶה ְדיוֹ ִטים 54,וְ אוּלַ יֶ ,א ְח ׁש ֹב ׁ ֶש ִ ּי ְמ ָצא ַּכ ָּמה ֻמ ְמ ִחים ֻמ ְמ ִחים ֻמ ְפלָ גִ ים לִ שְׂ חוֹ ק וְ לִ לְ עֹג ַעל ְּת ִק ַ
יה ֵמ ַהר ִסינָ י,
ַכ ּפוֹ ׁ ֶשל ׁ ְשטוּת וְ ֶה ֶבל ׁ ֶש ָאנַ ס אוֹ תוֹ ַה ַ ּב ַעל דָּ ָבר – לֶ ֱאסוֹ ר ָעלָ יו ַּתלְ מוּד ּתוֹ ָרהַ 55ה ֻּמ ׁ ְש ָ ּבע וְ עוֹ ֵמד ָעלֶ ָ
ַר ֲח ָמנָ א לִ ְּצלָ ן; ַמה ָ ּגדוֹ ל ּכֹחוֹ ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל דָּ ָברֵ ,א ְ
יך ִמ ׁ ְש ַּת ּ ֵט ַח ו ִּמ ְת ַא ֵּמץ ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ָכל עֹז וְ ַת ֲעצוּמוֹ ת ַעל נֶ ֶפ ׁש
ית ּה ַה ִ ּנ ְצ ִחי ַעל ּ ִפי ְס ָפ ִרים נִ ְפלָ ִאים ִמ ַ ּנ ַחל נ ֵֹב ַע ְמקוֹ ר ָח ְכ ָמה,
יְ ָק ָרה ֶה ָח ָסה ו ְּמ ַר ֶח ֶמת ַעל ַע ְצ ָמ ּה לַ ְח ׁש ֹב ַעל ַּת ְכלִ ָ
יפה ִמ ְּמעוֹ ן ָק ְד ׁ ְשךָ
ח ֶשׁ ְך ֵא ֶּלה – ִ ּבלְ ָע ָדם .אוֹ י! אוֹ י! ָא ִבינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם! ַה ׁ ְש ִק ָ
ֲא ׁ ֶשר ִמן ַה ִ ּנ ְמנָ ע ְ ּב ִע ּתוֹ ֵתי א ֶֹפל וְ יָ ֵמ ׁש ֹ
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם לְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ָ ּבם ִּת ְת ּ ָפ ֵאר.
יהם יִ ְס ְמר ּו
ׁ ָשם נִ ְת ָר ֶאה ִאם יִ ְר ֶצה ַה ּ ׁ ֵשם ּ ָפנִ ים ֶאל ּ ָפנִ ים ,ו ֶּפה ֶאל ּ ֶפה ֲא ַד ֶ ּבר בּ וֹ  ,וַ ֲא ַס ּ ֵפר לוֹ ָּכל קוֹ רוֹ ַתי ֲא ׁ ֶשר ֲעלֵ ֶ
שַׂ ֲערוֹ ת ר ׁ
ֹאש ָּכל ׁשוֹ ְמ ָען ,וְ יִ ַחדְּ ְ ּבתוֹ ְך ָּכל ַה ִּקבּ וּץ ַה ָּקדוֹ ׁש .נִ ּ ָׂשא ַּכ ּ ֵפינ ּו ֶאל ֵאל ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,נְ ַהלְ לֵ ה ּו נְ ׁ ַש ְ ּב ֵחה ּו
ְ
ְ
ח ֶשׁך וַ ֲא ֵפלָ הֵ ,ק ְר ָבנ ּו ְ ּב ִה ְת ָק ְרבוּת נִ ְפלָ א לַ ֲעבוֹ ָדתוֹ ֶ ּב ֱא ֶמת; ו ְּכבוֹ דוֹ !ּ ְ 56ביֶ ֶתר שְׂ ֵאת וְ יֶ ֶתר
וּנְ ָפ ֲא ֵרהוַּ ,על ֲא ׁ ֶשר ְ ּבתוֹ ך ֹ
יעה ָּכמוֹ ָה
יח ַה ּ ְפ ָר ִטיַ ,על ֲא ׁ ֶשר זָ ָכה וְ ָעלָ ה לְ ַד ְר ָ ּגא ָּכמוֹ ָה ,לַ ֲעבֹר ַעל ְמנִ ָ
עֹז ְ ּב ׁ ֶש ַבח וְ תוֹ ָדה לְ ֵאל בּ וֹ ֵרא עוֹ לָ ם ַה ַּמ ׁ ְש ִ ּג ַ
– לְ ִה ְת ַר ֲחקוּת נִ ְפלָ א ַּת ְכלִ ית ִה ְת ָק ְרבוּת נִ ְפלָ א.
ְּכ ִב ְטחוֹ ן יְ ִדידוֹ עֹז ִ ּבלְ ִּתי ַמ ִּכירוֹ  57,מוֹ ִקירוֹ ְּכ ֶע ְר ּכוֹ  ,וּפוֹ ֵרשׂ ִ ּב ׁ ְשלוֹ מוֹ ְ ּבר ֹב ַא ֲה ָבה וִ ִידידוּת.

ֵמ ִאירֶּ 58בן ֶא ְס ֵּתר

 .48כלומר ,אם באתי להוכיח את צדקת דרכה של חסידות ברסלב הנרדפת...
 .49כאן הוא פונה לקורא שיתאמץ לבדו ויתבונן בתולדות הצדיקים שנרדפו מאז ומעולם.
 .50כמו יוסף הצדיק שנרדף על ידי אחיו ,ודוד המלך שנרדף על ידי שאול ,והבעש”ט שנרדף על ידי מתנגדיו ועוד ועוד.
יחא ֻח ְצ ּ ָפא יִ ְס ֵ ּגא ...יִ ְר ֵאי ֵח ְטא יִ ָּמ ֲאסוּ ,וְ ָה ֱא ֶמת ְּת ֵהא נֶ ְעדֶּ ֶרת .נְ ָע ִרים ּ ְפנֵ י זְ ֵקנִ ים יַ לְ ִ ּבינוּ ,זְ ֵקנִ ים יַ ַע ְמד ּו ִמ ּ ְפנֵ י ְק ַט ִ ּנים”.
“ב ִע ְקבוֹ ת ְמ ׁ ִש ָ
ּ ְ .51
 .52על משקל “לֵ ב ַר ָ ּגז” (דברים כ”ח ,ס”ה).
 .53באומן.
 .54כלומר ,ציבור קטן והדיוט בעיני העולם (עשרה “בטלנים”) ,אך ביניהם יש דוקא “מומחים מופלגים” היודעים ללעוג להבלי העולם.
 .55אולי הכוונה ל”איסור” שהיה נפוץ בקרב מתנגדים ללמוד את תורת ברסלב.
 .56כלומר ,הקורא המתקרב לרבינו על ידי מכתב זה ,יהיה צריך ביתר שאת להודות לה’ על חסדיו.
 .57שוב רמז שהמכתב מיועד לקורא האלמוני מתוך קהל הקוראים שאליו מיועד המכתב.
 .58משום מה החסיר את שמו שמואל ,כך הוא נקרא בפי כל “מאיר” בלבד בלי שמואל ,וכך גם חתם את שמו בכמה מקומות ,בין השאר
בדף השער של ספר “קורות העתים” שהדפיס בשנת תרצ”א ובכתב יד שבו העתיק את חידושיו של רבי יצחק מלעטשוב על התורה.
ואגב ,צורת כתב ידו שם זהה במדויק לכתב ידו כאן ,דבר שסייע לקבוע סופית – בנוסף לעוד פרטים רבים העולים מן המכתב – כי מחבר
המכתב הוא אכן ר’ שמואל מאיר ז"ל ,ששם אמו היה כאמור אסתר.
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