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ָמה ַהְקּדָ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ָידּוַע  יק:  ְעּתִ ַהּמַ ָאַמר 
ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ א  ֶאּלָ ר,  ָהִעּקָ הּוא  ְדָרׁש  ַהּמִ לֹא  יז(:  א,  )ָאבֹות 

ה.  ַמֲעׂשֶ ִליֵדי  ִביא  ּמֵ ׁשֶ ְלמּוד,  ַהּתַ דֹול  ּגָ יג(:  ד,  ם  )ׁשָ עֹוד  ְוָאְמרּו 

ל  ּכָ ֵהן  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּגּוֵפי  ֵיׁש  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  ְכַלל  ּבִ ה  ְוִהּנֵ

ֶרְך  ל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ּומֹוִרין ָלנּו ֶאת ַהּדֶ ָבֲאִרין ּכָ ּמְ ַהֲהָלכֹות, ׁשֶ

ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ֵהם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ִסּפּוֵרי  ן  ם־ּכֵ ּגַ ְוֵיׁש  ּבֹו,  ֵנֵלְך  ר  ֲאׁשֶ

ְותֹוָרה  ַנ"ְך  ּתַ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ְוכּו'.  מֹות  ׁשְ ית,  ֵראׁשִ ּבְ ֵסֶפר  ּבְ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ

ָמִצינּו,  ה  ְוִהּנֵ "ל.  ַהּנַ ֳאָפִנים  ֵני  ׁשְ ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ

ים,  דֹוׁשִ ּפּוִרים ַהּקְ ְיָקא ֵמַהּסִ ה ִהיא ּדַ דֹוׁשָ ַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ׁשֶ

א(:  ית  ֵראׁשִ ּבְ "י  ִ )ַרּשׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ְוַעל 

ָלֶכם"  ה  ַהּזֶ ֵמ"ַהֹחֶדׁש  א  ֶאּלָ ַהּתֹוָרה  ְלַהְתִחיל  ָצִריְך  ָהָיה  לֹא 

י  ְוַעל־ּפִ ְוכּו',  ְלַעּמֹו"  יד  ִהּגִ יו  ַמֲעׂשָ "ּכַֹח  ּום  ִמּשׁ א  ֶאּלָ ְוכּו', 

ִלּמּוד  ְכִלית  ּתַ ר  ִעּקַ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ י  ּכִ ן,  ם־ּכֵ ּגַ ׁשּוטֹו  ּפְ

ְלמּוד,  ּתַ דֹול  ּגָ י־ֵכן:  ַאף־ַעל־ּפִ ַהּטֹוב,  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ הּוא  ַהּתֹוָרה 

ּכַֹח  ְוָגדֹול  ה',  י  ַמֲעׂשֵ דֹוִלים  ּגְ מֹו־ֵכן:  ּכְ ה.  ַמֲעׂשֶ ִליֵדי  ִביא  ּמֵ ׁשֶ

ְוִסְתֵרי־ ָחְכָמה  ֲעלּומֹות  ּתַ ַבד  ִמּלְ י  ּכִ ּתֹוָרה.  ּבַ ׁשֶ ּפּוִרים  ַהּסִ

דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ֶזה  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ְמבָֹאר  ּכַ ֶהם,  ּבָ ֶנְעָלם  ר  ֲאׁשֶ תֹוָרה, 
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ּתֹוָרֵתנּו  ְיסֹוד  ר  ִעּקַ ֵהם  ֵהן  ׁשּוטֹו  ּפְ י  ַעל־ּפִ ם  ּגַ ֶזה  ַבד  ִמּלְ

י ֵאׁש  ּפֵ ִרׁשְ ק ְוִנְתעֹוֵרר ֵלב ָהָאָדם ּבְ י ַעל־ָיָדם ִנְתַחּזֵ ה. ּכִ דֹוׁשָ ַהּקְ

ם  ּוְלַקּיֵ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ּה  ּבָ ְוַלֲהגֹות  ַהּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ְלֶהֶבְתָיה  ׁשַ

ִחיַנת:  ּבְ ֵהם  ׁשֶ סֹודֹוֶתיָה,  ָכל  ּבְ ּוְלַהֲאִמין  ּה  ּבָ תּוב  ַהּכָ ָכל  ּכְ

ֵסֶדר  ל  ּכָ ְולֹוֵמד  רֹוֶאה  ׁשֶ ֵמַאַחר  ֱאלֵֹקינּו.  ַלה'   - רֹות  ְסּתָ ַהּנִ

ּוִמּנַֹח ַעד  ְוַעד נַֹח  ל ַהּדֹורֹות ֵמָאָדם  ּכָ ְוֵסֶדר  ית  ה־ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ

ְוָאְכלּו  ְוכּו',  ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ַעד  ְוכּו',  ְוכּו'  ַאְבָרָהם 

ַעד  ְוכּו',  ַהּתֹוָרה  ַלת  ְלַקּבָ ְוָזכּו  ָנה,  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ן  ַהּמָ ֶאת 

ֵלב  ִנְתעֹוֵרר  ֶזה  ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי   - ְוכּו'  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ

ָמִצינּו  ה  ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ְוֵכן  ָמּה.  ּוְלַקּיְ ַהּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ָהָאָדם 

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  דֹות,  ְוַאּגָ ֲהָלכֹות  ּה  ּבָ ֵיׁש  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ ּיֹוֵצא  ּכַ

י  ּדֹוְרׁשֵ  - ּבֹו  ּוְלָדְבָקה  ֵעֶקב:  ת  ָרׁשַ ּפָ ִסְפִרי,  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ְלַמד  יר ִמי ׁשֶ ּכִ ּתַ ְרׁשּומֹות ָאְמרּו: ְרצֹוְנָך ׁשֶ

רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ֶאת  יר  ַמּכִ ה  ַאּתָ ְך  ּכָ ּתֹוְך  ּמִ ׁשֶ ָדה,  ַהּגָ

ר  ׁשָ ְוַהּיָ ח:  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ א,  ְמִכיְלּתָ ּבִ ָאְמרּו  ְוֵכן  ְדָרָכיו.  ּבִ ק  ּבֵ ּוִמּדַ

ל  ּכָ ָאְזֵני  ּבְ ָמעֹות  ׁשְ ַהּנִ חֹות,  ּבָ ְמׁשֻ דֹות  ַאּגָ ֵאּלּו   - ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֵעיָניו  ּבְ

ָיָצא  ָהָאֶרץ  ָכל  ּבְ ב:  ֶרק  ּפֶ הּו",  "ָתָנא־ְדֵבי־ֵאִלּיָ ּבְ ְוָאְמרּו  ָאָדם. 

עֹוד  ְוֵכן  ֶהן.  ּבָ דֹול  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ין  ׁשִ ַקּדְ ּמְ ׁשֶ דֹות,  ַהַהּגָ ֵאּלּו   - ם  ַקּוָ

ִעְנַין  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְמקֹומֹות  ּבִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ִהְפִליגּו 

ֵלב  יִכין  ַמְמׁשִ ֵהן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוַהּכֹל  ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ דֹות  ַהַהּגָ ִלּמּוד 

ַהּתֹוָרה: ּוְלִקּיּום  ַרְך  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ּוְמעֹוְרִרין אֹותֹו  ָהָאָדם 
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ַהּתֹוָרה  ְוִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ר  ִעּקַ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ה,  ְוִהּנֵ
ַעל־ְיֵדי  ַרק  הּוא  ַהּכֹל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ּכָ ְוִקּיּום 

ּוְכֵעין  ּדֹור.  ָכל  ּבְ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵהם  ׁשֶ ַהּדֹור,  ַחְכֵמי 

ף יא: ְוַאף  ה, ּדַ ֶכת ְמִגּלָ ַמּסֶ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ּדָ ׁשֶ

י  ֶהֱעַמְדּתִ ׁשֶ ים,  ּדִ ׂשְ ּכַ יֵמי  ּבִ  - ים  ְמַאְסּתִ לֹא   - ְוכּו'  זֹאת  ם  ּגַ

י  ֶהֱעַמְדּתִ ׁשֶ ְיָוִנים,  יֵמי  ּבִ  - ים  ְגַעְלּתִ ְולֹא  ְוכּו';  אל  ִנּיֵ ּדָ ָלֶהם 

י  ֶהֱעַמְדּתִ ם ְוכּו', ׁשֶ ִריִתי ִאּתָ ּבְ יק ְוכּו' ְלָהֵפר  ּדִ ְמעֹון ַהּצַ ָלֶהם ׁשִ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוֵכן  ְוכּו'.  ּדֹורֹות  ְוַחְכֵמי  י  ַרּבִ ית  ּבֵ ָלֶהם 

ֵסֶפר־ ֵמי  ִמּקָ ָקְיֵמי  ּדְ ְוכּו',  ִאי  ׁשָ ִטּפְ ה  ּמָ ּכַ כב:(:  )ַמּכֹות  ִלְבָרָכה 

ְוכּו': ַנן  ֵמַרּבָ צֹוְרָבא  ֵמי  ִמּקָ ָקְיֵמי  ְוָלא  ּתֹוָרה 

רֹות  ְזּכָ ַהּנִ ִחינֹות  ּבְ ֵני  ׁשְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵיׁש  יִקים  ּדִ ַהּצַ ִעְנַין  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ים  ּלִ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ְפָלִאים  ַהּנִ י תֹוָרה  ַהִחּדּוׁשֵ ַבד  ִמּלְ י  ּכִ ְלֵעיל, 

ַהּתֹוָרה,  ְוִקּיּום  ה  ַמֲעׂשֶ ִליֵדי  ָהָאָדם  ֶאת  ִביִאין  ּמְ ׁשֶ ָיָדם  ַעל 

ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ֵמֶהם  ִרין  ַסּפְ ּמְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּפּוִרים  ַהּסִ ם  ּגַ ַאף  א  ֶאּלָ

ְוִלְלֹמד  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ָהָאָדם  ֵלב  ְלעֹוֵרר  דֹול  ּגָ ּכַֹח 

ְרצֹונֹו  ּכִ ּוְבָתִמים  ֱאֶמת  ּבֶ ָמם  ּוְלַקּיְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ י־תֹוָרה  ַהִחּדּוׁשֵ

ַרְך. ִיְתּבָ

ָחַמל  ׁש  ַמּמָ יָחא  ְמׁשִ בֹות  ִעּקְ ּבְ ה  ֵאּלֶ ְלדֹורֹוֵתינּו  ָסמּוְך  ה  ְוִהּנֵ
יׁש  יַע ָוַרב ִעיר ְוַקּדִ ַלח ָלנּו מֹוׁשִ ַרְך ְוׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ָעֵלינּו ַהּשׁ

ָהאֹורֹות  אֹור  ָח'ְכָמה  ְמ'קֹור  נ'ֹוֵבַע  ַנ'ַחל  א  ַמּיָ ׁשְ ִמ'ן'  ְנ'ַח'ת 
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ִלּקּוֵטי  ִסְפֵרי  ר  ַהְמַחּבֵ ַעל  ּבַ ְוכּו'  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ הּוא  ְוכּו' 

ַלֲעׂשֹות  ִהְפִליא  הּוא  ְוכּו'.  ְוכּו'  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ְוִסּפּוֵרי  מֹוֲהַר"ן 

ְוִסּפּוָריו  יחֹוָתיו  ְוׂשִ תֹוָרתֹו  י  ִחּדּוׁשֵ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֵעיֵני  ְלָהִאיר 

ְוֶהֱעִמיד  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ה  ִמּזֶ ה  ַהְרּבֵ ְמבָֹאר  ּכַ ְוִעְנָיָניו, 

דֹוִלים. ּגְ יִקים  ְוַצּדִ ֲחָכִמים  ה  ַהְרּבֵ ְלִמיִדים  ּתַ

ֶזה  ּבְ ָעָליו  ָהָיה  ׁשֶ ָרה  ְוַהַהְסּתָ ַהַהְעָלָמה  ִמּגֶֹדל  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
ָהאֹור  ֶאת  ֱאלִֹקים  ְרא  "ַוּיַ א(  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ָהעֹוָלם, 

ַהְמקָֹרִבים  ְלִמיָדיו  ּתַ ם  ּגַ ן  ּכֵ ַעל  יב.(,  )ֲחִגיָגה  ִלְגנֹז   - טֹוב"  י  ּכִ

ּנּו  ִמּמֶ ְקָצת  ַהּמִ ִמן  ִמְקָצת  ם  ּגַ יג  ּוְלַהּשִׂ ֵליַדע  ָזכּו  לֹא  ֵאָליו 

ַמֲעַלת  בֹות  ּגְ ִנׂשְ נֹוְראֹות  יַע  ִהּגִ ֵהיָכן  ַעד  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו 

ְלִמיָדיו  ִמּתַ ֶאָחד  ַעל  י־ִאם  ּכִ ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ָגתֹו  ְוַהּשָׂ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ

ָנָתן  י  ַרּבִ ָהַרב  ְוכּו'  דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ מֹוֵרנּו  הּוא  ְבָהִקים  ַהּמֻ

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֵהִעיד  ָעָליו  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ַמֲעָלתֹו  ת  ֻדּלַ ִמּגְ ְקָצת  יג  ּוַמּשִׂ יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ִלְבָרָכה 

ַאֵחר. ָמקֹום  ּבְ ה  ִמּזֶ ְקָצת  ְמבָֹאר  ּכַ

לּו  ּדְ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ יו  ַלֲאָנׁשָ ִהְזִהיר  ֶ ּשׁ ַמה  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ה  ְוִהּנֵ
ָלֶהם  ּוְלהֹוִדיַע  ֲאֵחִרים  ים  ֲאָנׁשִ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ה,  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ

ֶזה  ְיֵדי  ְתעֹוְררּו ַעל  ּיִ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ּוַמֲאָמָריו  ְוִעְנָיָניו  יחֹוָתיו  ִמּשִׂ ְקָצת 

ֶרֶתת ּוְבִזיַע ּוְבִהְתַלֲהבּות  ַרְך. ּוַפַעם ַאַחת ָאַמר ּבְ ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

ֶניָך  ּבָ ְוִלְבֵני  ְלָבֶניָך  ם  ְוהֹוַדְעּתָ ֶזה,  ָלׁשֹון  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ּוְרָעָדה  דֹול  ּגָ
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ִזיְך  ַזיין ָוואס ָדא ָהאט  - ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיהר מֹוִדיַע 

אן[. ּכַ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ּתֹוִדיעּו  ]ִלְבֵניֶכם  ִגיָטאהן 

ל  ּכָ ֶזה  ּבָ ַלֲעׂשֹות  ִהְפִליא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָנָתן  י  ַרּבִ ָהַרב  ה  ְוִהּנֵ
ּוְלהֹוִדיַע  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלָקֵרב  ָיָמיו 

יק  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו  ַרּבֵ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַמֲעַלת  בֹות  ּגְ ִנׂשְ ִמּנֹוְראֹות  ָלֶהם 

ִעְנָיָניו  ְוָכל  ְוכּו'  יחֹוָתיו  ְוׂשִ ּתֹוָרתֹו  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּוַמֲעַלת  ִלְבָרָכה, 

יָסם,  ּוְלַהְדּפִ ֶזה  ּבָ ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ִלְכּתֹב  ה  ְוִהְרּבָ ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ

ִסְפֵרי  ֵהם  ְוֵהן  חּוָצה.  ַמְעְינֹוֶתיָך  ָיפּוצּו  ה(  ֵלי  )ִמׁשְ ם  ְלַקּיֵ ְכֵדי  ּבִ

ְוִסּפּוֵרי  ּדֹות,  ַהּמִ ְוֵסֶפר  ֵעצֹות,  ְוִלּקּוֵטי  מֹוֲהַר"ן,  ִלּקּוֵטי 

י  ַחּיֵ ְוֵסֶפר  ּיֹות,  ַמֲעׂשִ ּפּוֵרי  ַהּסִ ַאַחר  ׁשֶ יחֹות  ְוַהּשִׂ ּיֹות,  ַמֲעׂשִ

ְלָחן־ ׁשֻ ֶחְלֵקי  ָעה  ַאְרּבָ ל  ּכָ ַעל  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ְוִסְפֵרי  מֹוֲהַר"ן, 

ְתִפּלֹות. ִלּקּוֵטי  ְוִסְפֵרי  ָערּוְך, 

קּוְנְטֵרס  ּוָמָצאנּו  ּלֹו  ׁשֶ ָתִבים  ַהּכְ ַחת  ַאְמּתַ ּבְ נּו  ׂשְ ִחּפַ ְוָכֵעת 
הּוא  ִעְנָינֹו  ְוֹתֶכן   . מֹוַהְרַנ"ּתְ ְיֵמי  מֹו  ׁשְ ְוִנְקָרא  ֶאָחד 

ָעַבר  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ים  ְקדֹוׁשִ ִסּפּוִרים  ֵאיֶזה  ְלַעְצמֹו  עֹוד  ם  ָרׁשַ ֶ ּשׁ ַמה 

ָכה  ּזָ ׁשֶ ֵאיְך  ַהִהְתָקְרבּות  ּוֵמִעְנַין  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ יו  ַחּיָ יֵמי  ּבִ ָעָליו 

ִניעֹות  ְוַהּמְ ִלְבָרָכה.  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו  ַרּבֵ ֶאל  ְלִהְתָקֵרב 

ְוָזָכה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָעָליו  ָחַמל  ׁשֶ ְוֵאיְך  ֶזה,  ּבָ ָעָליו  ָעְברּו  ר  ֲאׁשֶ

ן  ַהְמַעּיֵ ִיְתעֹוֵרר  ָיָדם  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ִעְנָיִנים  ְועֹוד  ָרם.  ּבְ ְלׁשַ

ְוִעְנָיִנים  ֶהם ֵאיֶזה ִסּפּוִרים  ם ִנְמָצא ּבָ ּגַ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ
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אן  ּכָ ְמבָֹאִרין  ר  ֲאׁשֶ ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו  ַרּבֵ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ

ִעְנָיִנים  ְועֹוד  ֲאֵחִרים,  ְמקֹומֹות  ּבִ בָֹאִרים  ּמְ ׁשֶ ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ּבְ

ְוכּו'. ְיָקִרים 

ְלַמַען  ה  ֵאּלֶ ִסּפּוִרים  ּבְ ם  ּגַ ים  ָהַרּבִ ֶאת  ְלַזּכֹות  ָאַמְרנּו  ָלֵכן 
ַע  )הֹוׁשֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ְוכּו',  ַאֲחרֹון  ּדֹור  ֵיְדעּו 

ְלָפָניו,  ְוִנְחֶיה  ְיִקיֵמנּו  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ִמּיָֹמִים  ינּו  ְיַחּיֵ ב-ג(:  ו, 

ם  ׁשֶ ַכּגֶ ְוָיבֹוא  ֹמָצאֹו  ָנכֹון  ַחר  ׁשַ ּכְ ָלַדַעת ֶאת ה'  ָפה  ִנְרּדְ ְוֵנְדָעה 

ָרצֹון: ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ָאֶרץ:  יֹוֶרה  ַמְלקֹוׁש  ּכְ ָלנּו 

ִקּצּור  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֵנֶדר  ִלי  ּבְ ִלְרׁשֹם  י  ִלּבִ ֶאל  ְוָנתֹון  ָרִאיִתי 
ָרצֹון  ְיִהי  ֵעת,  ָכל  ּבְ י  ִעּמִ ים  ֲעׂשִ ַהּנַ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ֵאיֶזה 

ְלטֹוָבה: ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
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ה ָ ֲחִמּשׁ ּבַ ֶנעִמירֹוב  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ י  נֹוַלְדּתִ תק"ם  ַנת  ׁשְ  ּבִ
ָבט. ׁשְ ּבִ ר  ָעׂשָ

י  ּלִ ׁשֶ ּדּוִכין  ׁשִ ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָאִבי  ר  ֵ ִנְתַקּשׁ תקנ"ב  ַנת  ׁשְ ּבִ
י  ַרּבִ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהְמֻפְרָסם  יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ חֹוְתִני  ִעם 

ָהיּו  ַנֲחמּו  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ תקנ"ג  ַנת  ּוִבׁשְ ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ְצִבי  ִוד  ּדָ

ַעל  ָסמּוְך  ְוָהִייִתי  אִריְגַראד  ׁשַ ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ י  ּלִ ׁשֶ ּוִאין  ּשׂ ַהּנִ

ִנים. ׁשָ ֵני  ׁשְ ְלַחן חֹוְתִני  ׁשֻ

ָהָיה  חֹוְתִני  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַהֲחִסיִדים  ַעל  דֹול  ּגָ ד  ִמְתַנּגֵ ָהִייִתי  ְוָאז 
ְוִלְפֵני  ְלָפַני  ֲעֵליֶהם  ה  ַהְרּבֵ ר  ְוִדּבֵ ְמֹאד,  ֲעֵליֶהם  חֹוֵלק 

ֵדי  ּכְ ִדּבּוָריו  ּבְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ׁשֶ ְוָאַמר  ּוְבֵני־ֵביתֹו,  ֲחָתָניו  ָאר  ׁשְ

ֵמֶהם. ְלַרֵחק 

ַחג  ּבְ תקנ"ו  ַנת  ׁשְ ת  ְתִחּלַ ּבִ אִריְגַראד  ַ ִמּשׁ ָיָצאִתי  ְך  ּכָ ַאַחר 
זּוָגִתי  ִעם  ֶנעִמירֹוב  קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ ּוָבאִתי  ּכֹות,  ַהּסֻ

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ָאִבי  ְלַחן  ׁשֻ ַעל  ָסמּוְך  ְוָהִייִתי  ְחֶיה.  ּתִ
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ָהָיה  ְוהּוא  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ֲחֵבִרי  ֹחֶרף ִעם  ּבַ ִלְלֹמד  י  ְרּתִ ְוִנְתַחּבַ

ר  יִקים ְוִדּבֵ ה ַצּדִ ּמָ ין ַהֲחִסיִדים, ְוָהָיה ֵאֶצל ּכַ ְטנּותֹו ּבֵ ל ִמּקַ ְמֻגּדָ

יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוׁשֶ ַהֲחִסיִדים ֵהם ְיֵרִאים  י ׁשֶ ח ִעּמִ ה ְוִהְתַוּכַ י ַהְרּבֵ ִעּמִ

ְועֹוְבִדים  ְמֹאד  ַמֲעָלה  ּבְ דֹוִלים  ּגְ ֵהם  יֵניֶהם  ּבֵ ׁשֶ ַהְמֻפְרָסִמים 

ים  ֲאָנׁשִ ָאר  ׁשְ ְוַגם  ֱאֶמת(  ּבֶ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ )ּכַ ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת 

ה  ַהְרּבֵ י  ַדְעּתִ ּבְ ָחָזק  ָהִייִתי  ֶזה  ּוְבָכל  ֶזה.  ּבָ י  ִעּמִ חּו  ִהְתַוּכְ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  חֹוְתִני  ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ֶאֶרס  ֵמֲחַמת  דּות  ִהְתַנּגְ ּבְ

ַמִים,  ׁשָ ִויֵרא  יק  ַצּדִ ָהָיה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  י  ּכִ ה.  ַהְרּבֵ י  ּבִ ִהְכִניס  ׁשֶ

דֹוֵלי  ּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ֲאִמּתַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֵמאֹור  ֵליַדע  ָזָכה  לֹא  ֲאָבל 

ר ְלֵעיל.  ְזּכָ ּנִ ַהֲחִסיִדים ַהְמֻפְרָסִמים. ְוָהָיה חֹוֵלק ֲעֵליֶהם ְמֹאד ּכַ

ֶנעִמירֹוב ָהִייִתי  ָהִייִתי ּבְ ר ְלֵעיל ׁשֶ ְזּכָ ָכל ַהֹחֶרף ַהּנִ ּוֵמֲחַמת ֶזה ּבְ

ֲעֵליֶהם. ד  ִמְתַנּגֵ ֲעַדִין 

ָאֵרי  ּוׁשְ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ֲחֵבִרי  ל  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ֵמִרּבּוי  ְך  ּכָ ַאַחר 
ֱאמּוַנת  ּבֶ ִלְכנֹס  ְוָזִכיִתי  ָהֱאֶמת,  י  ִהְבַחְנּתִ ים  ֲאָנׁשִ

ְלִהְתָקֵרב  ּטֹוב  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ִעם  י  ְעּתִ ּדַ יָמה  ְוִהְסּכִ ֲחָכִמים. 

ֱאֶמת  י  ַאְנׁשֵ ֵהם  י  ּכִ ַהֲחִסיִדים,  דֹוֵלי  ּגְ ַהְמֻפְרָסִמים  יִקים  ּדִ ְלַהּצַ

ְלטֹוָבה  יִתי  ּנֵ ּתַ ְוִנׁשְ ְקָצת  ִיְרָאה  ָעַלי  ְך  ִנְמׁשָ ְוָאז  ם.  ִעּמָ ַוה' 

ּתֹוֶעה  ָהִייִתי  ֲעַדִין  ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם  ִלי.  ַהְידּוִעים  ָבִרים  ּדְ ה  ַכּמָ ּבְ

ַמְנִהיג  ִלי  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ֹמאִלי  ִלׂשְ ְיִמיִני  ין  ּבֵ י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ר: ָיִמים ֵאּלּו ְקָצָרה ַהְיִריָעה ְלַסּפֵ ָעַבר ָעַלי ּבְ ֶ ָראּוי ְוָכל ַמה ּשׁ ּכָ
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ָזִכיִתי ְלִהְתָקֵרב ַלֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ֹחֶדׁש ֱאלּול  ּבְ תקס"ב  ַנת  ׁשְ ּבִ
ַנְחָמן  י  ַרּבִ מֹוֵרנּו  ָהֱאֶמת  ָהַרב  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְוַרּבֵ

ַרֲחָמיו  ּבְ ְוֵקְרַבִני  ָיִדי  ּבְ ָאַחז  ְוהּוא  ִלְבָרָכה.  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר 

ַהּיֹוֵנק. ָהאֹוֵמן ֶאת  א  ִיּשָׂ ר  ֲאׁשֶ ּכַ א אֹוִתי  ְוָנׂשָ ים,  ַהְמֻרּבִ

הּוא  ׁשֶ ֵאָליו  י  ְתָקַרְבּתִ ּנִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ַאַחר  ְוֵתֶכף 
ִלְכּתֹב  יֵלִני  ְלַהְרּגִ ִהְתִחיל  תקס"ג,  ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ

ּתֹוָרתֹו  ְלָפָניו  ִלְכּתֹב  ָזִכיִתי  לֹא  ֲעַדִין  ֲאָבל  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו 

ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ְלָפָניו  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ה  ֲחֻנּכָ ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ַעד  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ֶרְך  ּדֶ ָהָיה  ְוָכְך  ח'(.  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ָזָהב  ְמנֹוַרת  ָרִאיִתי 

ת  ּבַ ׁשַ ּבְ מֹו  ּכְ ָהֵעת,  אֹותֹו  ּבְ ָאַמר  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ְלָפָניו,  ִתיָבִתי  ּכְ

ְסָקא  ּפִ ְלָפַני  ַוֲאָמָרּה  ִתיָבה  ַהּכְ ֵעת  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ָחַזר  ה,  ֲחֻנּכָ

י  ְבּתִ ַנז, ַוֲאִני ָיׁשַ ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ּבּוִרים ּבִ ה ּדִ ּמָ ָאַמר ְלָפַני ּכַ ְסָקא, ׁשֶ ּפִ

ִתיַבת  ּכְ י  ַמְרּתִ ּגָ ׁשֶ ַעד  ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ָבִרים  ַהּדְ י  ְוָכַתְבּתִ ְלָפָניו 

ַאַחר  ְלָפָניו  אֹוָתּה  ְוָקִריִתי  י  ָחַזְרּתִ רֹב  י  ּפִ ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ

ִתיָבָתּה. ּכְ י  ַמְרּתִ ּגָ ׁשֶ

ָנה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ּסּוִרים  ְוַהּיִ ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי  ְועֶֹצם 
ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ֵער.  ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  תקס"ג  ַנת  ׁשְ ִהיא  ׁשֶ

יתֹו ְוָכל  ֵני ּבֵ ּבְ י ְוֵהן ָאִבי ֵנרֹו ָיִאיר ְוָכל  ּתִ ִדים ָעַלי ֵהן ִאׁשְ ִמְתַנּגְ
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ֵמעֶֹצם  ר  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ְזֵקִני  ָאִבי  ית  ּבֵ

ּוְנִסיָעה  ְנִסיָעה  ָכל  ּבְ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי 

ַהַהְנָהגֹות  ל  ׁשֶ א  ְוֻעְבּדָ א  ֻעְבּדָ ּוְבָכל  ּוְתנּוָעה  נּוָעה  ּתְ ּוְבָכל 

ֵאיִני  ַוֲעַדִין  ָעַלי.  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ

ר ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ְמִניעֹות  ֶנֶגד  ַלֲעֹמד  ּכַֹח  י  ְלּתִ ִקּבַ ֵמֵהיָכן   יֹוֵדַע 

ְלָסְבָלם. ה  ָקׁשֶ

ְלָחנֹו,  ׁשֻ ָיִאיר ֵמַעל  ֵנרֹו  ָאִבי  ֵרׁש אֹוִתי  ּגֵ אֹותֹו ַהֹחֶרף  ּבְ ְוֵתֶכף 
ֵאֶצל  ָאְכָלה  ְוזּוָגִתי  ָאִבי־ְזֵקִני  ֵאֶצל  ֶלֱאכֹל  י  ְוֻהְכַרְחּתִ

י־ֵכן  ּפִ ְוַאף־ַעל־  ר;  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ֶזה  ּוְבָכל  ָיִאיר.  ֵנרֹו  ָאִבי, 

ֵאֶצל  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ה  ַהּזֶ ֹחֶרף  ּבַ ְוָהִייִתי  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני 

ה  לׁשָ ֵעֶרְך ׁשְ י ֶאְצלֹו ּבְ ְבּתִ ה ָיׁשַ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ְוקֶֹדם ֲחֻנּכָ ַרּבֵ

ָסמּוְך  ֵאָליו  אִתי  ּבָ ְך  ּכָ ַאַחר  ה.  ֲחֻנּכָ ת  ּבַ ׁשַ ַאַחר  ַעד  בּועֹות  ׁשָ

ין  ְלטּוְלְטׁשִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְוָנַסע  ָבט,  ׁשְ ְלרֹאׁש־ֹחֶדׁש 

ָאז  י  ּכִ ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  רּוְך  ּבָ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו'  ָהַרב  ְלדֹודֹו 

ְלֶמְדֶוִדיְבֶקע  נּו  ַרּבֵ ָנַסע  ְך  ּכָ ַאַחר  יֵניֶהם.  ּבֵ לֹום  ׁשָ ֲעַדִין  ָהָיה 

ִנְכַנס  ם  ְוׁשָ ִליִניץ  קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ַעד  אֹותֹו  ינּו  ִלּוִ ַוֲאַנְחנּו  ְוכּו' 

לֹו  ְוִקּבְ ִלְבָרָכה  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ַדְלָיה  ּגְ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו'  ְלָהַרב 

אֹוָתנּו  ל  ִקּבֵ ִעּמֹו  אנּו  ּבָ ׁשֶ ִסיָעֵתנּו  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוַגם  דֹול,  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ

נּו ִזְכרֹונֹו  ל ַרּבֵ דֹוׁש ׁשֶ יו ַהּקָ ַמְענּו ִמּפִ ם ׁשָ דֹול, ְוׁשָ ָכבֹוד ּגָ נּו ּבְ ּלָ ּכֻ

ּתֹוָרה. ִלְבָרָכה, 
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ְכָנא  ׁשַ ִני  ּבְ נֹוַלד  ְסֵלו  ּכִ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּבְ "ל  ַהּנַ תקס"ג  ַנת  ׁשְ ּבִ
ְחֶיה. ּיִ ׁשֶ

ָמַרת  ּתֹו  ּבִ ל  ׁשֶ ּוִאין  ּשׂ ַהּנִ ָהיּו  תקס"ג  ַנת  ׁשְ ַהֹחֶרף  אֹותֹו  ּבְ
ֵנרֹו  ַאייִזיק  ִיְצָחק  מֹוֵרנּו  ְעָלּה  ּבַ ִעם  ְחֶיה  ּתִ ָרה  ׂשָ

ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ִניָסן  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּבְ ָיִאיר, 

"ל  ּנַ ּכַ ְלֶמְדֶוִדיְבֶקע  ַסע  ּנָ ׁשֶ ּכְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְוַרּבֵ ֶמְדֶוִדיְבֶקע. 

ּוִאין. ּשׂ ַהּנִ ַאַחר  ַעד  ם  ׁשָ ב  ִנְתַעּכֵ

ֵאָליו  י  ְוָנַסְעּתִ ֲחָלַצי  י  ָאַזְרּתִ ֶנעִמירֹוב,  ּבְ זֹאת  ְמִעי  ׁשָ ּבְ ַוֲאִני 
ּפּוִרים,  יֹום  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֵאָליו  ּוָבאִתי  ְלֶמְדֶוִדיְבֶקע, 

ָרַקד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא  ּפּוִרים.  ת  ְסֻעּדַ ּבִ ֶאְצלֹו  י  ְבּתִ ְוָיׁשַ

ַאַחר  ָנה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ם  ּגַ ַהּפּוִרים.  אֹותֹו  ּבְ ה  ַהְרּבֵ

ָרַקד  ָנה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ם  ּגַ ה,  ַהְרּבֵ ָרַקד  ַהּתֹוָרה 

ְך  ּכָ ְוָאַמר ַאַחר  ה.  "ל ָרַקד ַהְרּבֵ ַהּנַ ּתֹו  ּבִ ּוֵאי  ִנּשׂ ְוֵכן ַעל  ה.  ַהְרּבֵ

ה  ִמּזֶ ְמַעט  ם  ִנְרׁשַ ּוְכָבר  ְוכּו'  זֹאת  ָנה  ׁשָ ּבְ ה  ַהְרּבֵ י  ָרַקְדּתִ ֲאִני 

ֵזרֹות  ַהּגְ ל  ְלַבּטֵ ָרָצה  ׁשֶ מֹוֲהַר"ן קט"ז, רס"ג(  י  ַחּיֵ ָהַר"ן קל"א.  יחֹות  ׂשִ ן  )ַעּיֵ

ְוִרּקּוִדין  ף  ּכַ ַהְמָחַאת  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְוכּו'  ָאז  ְמעּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְוַהּפּוְנְקִטין 

ְוכּו'. יִנין  ּדִ יִקים  ַמְמּתִ
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ַסח. ְוָהִייִתי  ם ִמּפּוִרים ַעד ַאַחר ּפֶ ָזִכיִתי ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ׁשָ ַוֲאִני 
ם  ׁשָ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ "ל,  ַהּנַ ּתֹו  ּבִ ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ַהֲחֻתּנָ ַעל 

מ"ט(  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ֶהם  ּבָ ֹאֶהל  ם  ׂשָ ֶמׁש  ֶ ַלּשׁ בֹוּהַ  ּגָ ּתֹוָרה 

תֹו(  ֵמֻחּפָ יֹוֵצא  ָחָתן  ּכְ ְוהּוא  סּוק  ִמּפָ ַרק  ִהְתִחיל  ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ֲאִמיַרת  ַעת  )ּוִבׁשְ

ְלֶמְדֶוִדיְבֶקע זֹו  ְנִסיָעה  ַעל  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי   ְועֶֹצם 

ֵער. ְלׁשַ ֵאין 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִעם  לֹום  ׁשָ ּבְ ם  ָ ִמּשׁ י  ָחַזְרּתִ ְך  ּכָ ַאַחר 
ה  ַהְרּבֵ ּתֹוָרה  י  ַמְעּתִ ְוׁשָ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ׁשֹו  ּמְ ְלׁשַ ִעּמֹו  י  ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶ

לֹום.  ׁשָ ּבְ ְלֵביִתי  ּוָבאִתי  ֶרְך  ּדֶ ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ִנְפָלאֹות  יחֹות  ְוׂשִ

ְוָאז  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ָאִבי  ְלַחן  ֻ ִמּשׁ זּוָגִתי  ם  ּגַ ָיְצָאה  ָסמּוְך  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ם. ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ ְלָחִני ּבְ ַסק ָאִבי ָלזּון אֹוָתנּו ְוִהְתַחְלנּו ִלּזֹון ַעל ׁשֻ ּפָ

ָהַרב  ּדֹודֹו  ְפֵני  ּבִ ָהָרע  ָלׁשֹון  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ִהְרּבּו  ִיץ  ַהּקַ אֹותֹו  ּבְ
הּוא  ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  "ל,  ַהּנַ רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו' 

ִלְבָרָכה. ִזְכרֹונֹו  ָעָליו  ַלֲחלֹק  ִהְתִחיל 

ַאַחת,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ נּו  ַרּבֵ אֹוִתי  ה  ּזָ ּבִ ִיץ  ַהּקַ אֹותֹו  ּבְ
ּוְכָאב  ה  ַהְרּבֵ ְוֵקְרַבִני  ָחַזר  ֶרְך  ֵמַהּדֶ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ִהְרַצִני. נֹו  ּבְ ֶאת 
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ד

יֹום  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנּה  י  ִאּמִ ִנְפְטָרה  לפ"ק  תקס"ד  ַנת  ׁשְ ּבִ
ה  ִצּוָ ה  ֲחֻנּכָ ת  ּבַ ׁשַ ַאַחר  ְך  ּכָ ַאַחר  ְסֵלו.  ּכִ ב'  י  ֲחִמיׁשִ

ְוכּו'. ּפֹוֵסק  ה  ַהְרּבֵ ִלְלֹמד  ָעַלי 

ה  ּוַמֲעׂשֶ ָלה  ַקּבָ ִלְלֹמד  ְלַהְתִחיל  ָעַלי  ה  ִצּוָ ִיץ  ּקַ ּבַ ְך  ּכָ ַאַחר 
ִלי,  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ִעם  ֵאָליו  אִתי  ּבָ ֲאִני  ׁשֶ ָהָיה,  ְך  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ

י ָרִציִתי לֹוַמר ְלָך ַהְנָהָגה  ּכִ ה  ְוָאַמר ִלי ֲאִני ֵהֵבאִתי אֹוְתָך ַעּתָ

ב  ָאבֹוא ֵאָליו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִסּבֵ ָלה( ְוָרָצה ׁשֶ ה )ַהְינּו  ִלְלֹמד ַקּבָ ֲחָדׁשָ

ְוכּו'. ְוָאז  ֵאָליו  אִתי  ּבָ ׁשֶ ַעד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ֵפְיָגא  ָמַרת  ּתֹו  ּבִ ִנְפְטָרה  ַנֲחמּו  ת  ּבַ ְלׁשַ ָסמּוְך  ָנה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ
ְוכּו': ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנה 

ִמְרָים  ָמַרת  ּתֹו  ּבִ ל  ׁשֶ ּוִאין  ּשׂ ַהּנִ ָהיּו  ָון  ֶחׁשְ ּבְ תקס"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ
אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ תֹו  ּלָ ּכַ ָהְיָתה  ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנּה 

ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֶרְסֶלב  ּבְ ּבִ ּפֹה  ה  ַהְרּבֵ ְוָרַקד  יְסק.  ְלְטׁשִ ִמּוָ

ַעל  ִעּמֹו  ִלְנסַֹע  ָזִכיִתי  ַוֲאִני  יל".  ּפִ ַה"ָפאְרׁשְ ָהָיה  ָאז  ׁשֶ ָון  ֶחׁשְ

ָעַלי. ַקד  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ יְסק  ָוְלְטׁשִ ת  ִלְקִהּלַ ה  ַהֲחֻתּנָ

ֲעַדִין  ֲאָבל  ּתֹוָרה,  ַלְחׁשֹב  ְלַהְתִחיל  ָעַלי  ה  ִצּוָ ָהֵעת  אֹותֹו  ּבְ
ָעַלי  ה  ְיַצּוֶ ַאֶחֶרת  ַפַעם  ּבְ ׁשֶ ְוָאַמר  ְלָכְתָבּה,  ה  ִצּוָ לֹא 
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ּקּון  ּתִ לֹוַמר  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ָאר  ׁשְ ְוַעל  ָעַלי  ה  ִצּוָ ם  ּגַ ִלְכּתֹב.  ם  ּגַ

ּתֹוָרה. ַלְחׁשֹב  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ה  ְלַכּמָ ָאז עֹוד  ה  ִצּוָ ם  ּגַ ֲחצֹות, 

ֵאּלּו  ּבְ ָעַלי  ָעְברּו  ׁשֶ י  ְרּתִ ִהְזּכַ ׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
יקּו  ַיְסּפִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ר  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  "ל,  ַהּנַ ִנים  ָ ַהּשׁ

אן  ּכָ י  ְרּתִ ִהְזּכַ ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ָבִרים  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  י  ּכִ ְיִריעֹות.  ֲהמֹון 

ה ִטּפָ ּכְ ֶרֶמז  ּבְ ִאם  י  ּכִ ב  ִנְכּתַ לֹא  י  ְרּתִ ִהְזּכַ ֶ ּשׁ ַמה  ְוַגם  ָלל,   ּכְ
ם: ַהּיָ ִמן 

ה

כּו'  נֹו  ּבְ נֹוַלד  ִניָסן  ֹחֶדׁש  ְלרֹאׁש  ָסמּוְך  "ל  ַהּנַ תקס"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְוַרּבֵ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֶאְפַרִים  לֹֹמה  ׁשְ

ַעְצמֹו  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ִריָעה ֶאְצלֹו, ְוַרּבֵ ִמְצַות ּפְ ד אֹוִתי ּבְ ּבֵ ּכִ

ה  ַהּזֶ ינֹוק  ַהּתִ ָהָיה  ִאם  ה  ַנֲעׂשֶ ָהָיה  ֶ ּשׁ ּוַמה  ְוִחּתּוְך,  ק  ַסְנּדָ ָהָיה 

ֶאְצֵלנּו  תּוב  ּכָ ְקָצת  ּוְמַעט  ְלָבֵאר.  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ים  ַחּיִ ּבַ ָאר  ִנׁשְ

ָעְלָמא. ּבְ ֶרֶמז  ּבְ

ֶלד  ַהּיֶ ּנֹוַלד  ׁשֶ יֹום  ַאַחר  ְלָמֳחָרתֹו  ֶכף  ּתֵ ֵאָליו  אנּו  ּבָ ַוֲאַנְחנּו 
ַעד  בּוַע  ָ ַהּשׁ ְוָכל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ׁשָ ְוָהִיינּו  "ל  ַהּנַ דֹוׁש  ַהּקָ

ָהֵעת  ּוְבאֹותֹו  יָלה.  ַלּמִ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ַעד  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַגם  ּמֹול,  ּנִ ׁשֶ

ֵמִעְנַין  ְונֹוָראֹות  ִנְפָלאֹות  יחֹות  ְוׂשִ ה  ַהְרּבֵ ּתֹוָרה  ּנּו  ִמּמֶ ַמְענּו  ׁשָ

ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ְוכּו'  ָהַרע  ֶצר  ּיֵ ּבַ ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ



יזְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ּוְקָצת  ְוכּו'  ְלַהְכִניעֹו  ֶנְגּדֹו  ֵמָחָדׁש  ק  ְלִהְתַחּזֵ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְצִריִכין 

סּו. ְוִנְדּפְ בּו  ִנְכּתְ ֵמֶהם 

ְבֵרי ַצחּות ַעל  ָעַמְדנּו ְלָפָניו ָאַמר ִלי ּדִ ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ַ אֹותֹו ַהּשׁ ּבְ ְוָאז 
ָך  ּלְ ׁשֶ ְנָעל  ַהּמִ ְוָאַמר  ְמֹאד,  ְלָפָניו  ֱעַקם  ּנֶ ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ ְנָעל  ַהּמִ

ְוָאַמר  ָעָנה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָניו.  ּפָ ַעל  לֹו  ּטֹוְפִחין  ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ ּדֹוֶמה 

ֵאיֶזה  ּלֹו(  ׁשֶ ין  ֻחּלִ יחֹות  ׂשִ ַבח  ׁשֶ ּבְ ַמְפִליג  )ּכְ נּו  ּלָ ׁשֶ ין  ֻחּלִ יחֹות  ׂשִ

ּקֹוִרין  ׁשֶ ָהֵאּלּו  ַצחּות  ִדְבֵרי  ּבְ ֵאיְך  ִלי  לֹוַמר  יּוַכל  יִקים  ּדִ ֵמַהּצַ

ְוַאַחר  נֹות,  ּוָ ֵמַהּכַ ּוְלַמְעָלה  יָלה  ַהּמִ נֹות  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ּבֹו  ֵיׁש  ֶוועְרִטיל 

ְוָאַמר  ְוָעָנה  דֹוׁש,  ַהּקָ יו  ּפִ ִמּתֹוְך  ּבּוִרים  ּדִ ִלְזרֹק  ִהְתִחיל  ְך  ּכָ

לֹו, ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ַסְנּדָ ָניו ְוָטַפח לֹו ּבְ ֲהלֹא ֵיׁש ְוָטְפחּו לֹו ַעל ּפָ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוכּו'  ל  ָמׁשָ ְוכּו'  ֲהָוה  אי  ִמּמַ ל  ַסְנּדָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ִנְקָרא  ִרית  ּבְ ס"ג  ִסיָמן  ּבְ ֶסת  ְדּפֶ ַהּנִ ַהּתֹוָרה  לֹוַמר  ִהְתִחיל 

ה  ּלֶ ִנְתּגַ ֵאיְך  ָאז  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ּוִמי  ְוכּו.  ה  ַאּמָ ְרּגּום  ּתַ ְלׁשֹון  ּבִ

ּוִמי  ָהִעְנָין.  לֹו  ר  ְלַצּיֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  "ל  ַהּנַ ּבּור  ִמּדִ ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה 

ַהּתֹוָרה  ת  ּוְגֻדּלַ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ֻדּלַ ּגְ ֵעיָניו  ּבְ ָרָאה  ָאז  ָהָיה  ׁשֶ

ּתֹוָרה  ּוְתנּועֹוָתם  יָחָתם  ׂשִ ל  ּכָ ֵאיְך  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ּוְגֻדּלַ

ֶוועְרִטיל  ּקֹוִרין  ׁשֶ ָעְלָמא  ּבְ ִדּבּור  ּבְ ׁשֶ ֵעיֵנינּו  ּבְ ָרִאינּו  ׁשֶ  . בֹוּהַ ּגָ

ָרה  ְוִנְסּתָ בֹוּהַ  ּגָ ּתֹוָרה  ּבֹו  לּול  ּכָ ָהָיה  י  ּלִ ׁשֶ ְנָעל  ַהּמִ ַעל   ָאַמר  ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  יָלה  ַהּמִ נֹות  ּוָ ּכַ סֹוד  ל  ּכָ ּה  ּבָ לּול  ּכָ ׁשֶ זֹאת  ּכָ

ְך  ּכָ ַאַחר  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ַהּנֹוָרָאה  ַהּתֹוָרה  ם  ּגַ ּוֶבֱאֶמת  ַעְצמֹו.  ּבְ ָאַמר 

בֹוּהַ ְמֹאד  ּגָ י ִהיא  יג אֹוָתּה ֵהיֵטב ּכִ ּשִׂ ּיַ ן ֵאין ִמי ׁשֶ ם ּכֵ ַעל ֶזה, ּגַ
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ֶרֶמז  ּבְ ַרק  ֵהיֵטב  ֲאָרּה  ּבֵ לֹא  ַהּתֹוָרה  ּזֹאת  ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ַדְרּכֹו.  ּכְ

ָהִיינּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ְוָכל  ם.  ׁשָ ן  ַלְמַעּיֵ ְמבָֹאר  ּכַ ָעְלָמא  ּבְ

ָהעֹוְמִדים  יָך  ֲאָנׁשֶ ֵרי  ְוַאׁשְ ֲעָבֶדיָך  ֵרי  ַאׁשְ לֹוַמר,  ִמיד  ּתָ ְרִגיִלים 

ֶזה  ָלֶזה,  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ ָחְכָמְתָך,  ֶאת  ֹוְמִעים  ַהּשׁ ְלָפֶניָך 

ֲעָמֵלנּו. ל  ִמּכָ ֶחְלֵקנּו 

ו

ַלֲעֶצֶרת  ַסח  ּפֶ ין  ּבֵ אִריְגַראד  ְלׁשַ ְתֹאם  ּפִ ָנַסע  תקס"ה  ַקִיץ  ּבְ
י לֹא  ָבה ּכִ ּגָ ְוִנׂשְ דֹוָלה  ּגְ ִליָאה  ִסיָעה ַהּזֹאת ָהְיָתה ּפְ ְוַהּנְ

ִסּפּוֵרי  ּבְ ְקָצת  ּוְכָבר ְמבָֹאר  ׁשּוט.  ּפָ י  ַעל־ּפִ ַטַעם  ׁשּום  ּה  ּבָ ָהָיה 

ַהּזֹאת: ְנִסיָעה  ֵמִעְנַין  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְנִסיעֹוָתיו 

ז

ָהֵעצֹות  ִמּתֹורֹוָתיו  ט  ְלַלּקֵ ָעַלי  ה  ִצּוָ "ל  ַהּנַ תקס"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ
ה  ּוִבְתִחּלָ ְותֹוָרה  ּתֹוָרה  ל  ִמּכָ ּיֹוֵצא  ׁשֶ א  ְוָהֻעְבּדָ

י  ֵהַבְנּתִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֵעיָניו.  ּבְ הּוַטב  ְולֹא  ֶזה  ֵמִעְנָין  ְקָצת  י  ַתְבּתִ ּכָ

ִקּצּור  ֶפר  ַהּסֵ ְוהּוא  ֵעיָניו  ּבְ ְוהּוַטב  י  ְוָכַתְבּתִ י  ְוָחַזְרּתִ ָנתֹו  ּוָ ּכַ

ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ְוָאַמר  רֹאׁשֹו  ּבְ ִנְעַנע  ּבֹו  ָרא  ּקָ ׁשֶ ּכְ מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי 

ָבִרים  ֵעיָניו ַהּדְ הּוְטבּו ְמֹאד ּבְ י ׁשֶ יין ֶצעִטיל( ְוֵהַבְנּתִ ֶתק ָיֶפה )ַא ׁשֵ ּפֶ

ֵרי  ֱאֶמת ַאׁשְ ָמם ּבֶ ה ְלַקּיְ ְזּכֶ ּנִ ם ְוָהָיה ּכֹוֵסף ְמֹאד ׁשֶ ֱאָמִרים ׁשָ ַהּנֶ

ֶהם: ּבָ ּיֹאַחז  ׁשֶ
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ח

ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ ְלחֹוְתִני  ִלְנסַֹע  ָעַלי  ה  ִצּוָ תקס"ה  ֹחֶרף  ּבְ
ֵאיֶזה  נּות ּבְ ן ִלי ֵאיֶזה ַרּבָ ּתֵ ּיִ ׁש ֵמִאּתֹו, ׁשֶ ָמאְהלֹוב ְלַבּקֵ

ה: ִמּזֶ י  ְלּתִ ּצַ ּנִ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ְוכּו',  ִעיר 

ט

ֶדר  ּסֵ ּכַ יק  ּוְלַהְעּתִ ַלֲחזֹר  ָעַלי  ה  ִצּוָ "ל  ַהּנַ ַנת תקס"ה  ׁשְ ֹחֶרף  ּבְ
קּוְנְטֵרִסים  ּבְ ֶאְצִלי  תּוִבים  ּכְ ָהיּו  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ַהּתֹורֹות  ל  ּכָ

ַהּתֹוָרה  ֲאִמיַרת  ַאַחר  ִתיָבָתם  ּכְ ֵעת  ּבְ בּו  ְכּתְ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִרים  ְמֻפּזָ

ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֶדר  ּסֵ ּכַ ִבים  ִנְכּתָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ יָקם  ּוְלַהְעּתִ ַלֲחזֹר  ה  ְוִצּוָ ד.  ִמּיָ

טֹוב  ְנָיר  ַעל  ֶדר  ּסֵ ּכַ ים  ְקּתִ ְוֶהְעּתַ יִתי  ָעׂשִ ְוֵכן  ְלָכְרָכם.  ְראּוִים 

ִמּקּוְנְטֵרִסים  ה  ִמּלָ ּבְ ה  ִמּלָ ְלָפַני  ָקָרא  ִלי  ַנְפּתָ י  ְוַרּבִ ָיֶפה.  ּוְדיֹו 

ַעד  ָנה  ׁשָ ֶרַבע  מֹו  ּכְ ְך  ְוִנְמׁשָ ֶפר.  ַהּסֵ ַעל  י  ַתְבּתִ ּכָ ַוֲאִני  "ל  ַהּנַ

ָהֵעת  אֹותֹו  ָכל  ּבְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  בּועֹות,  ְלׁשָ ָסמּוְך  ַסח  ּפֶ ַאַחר 

ָכל  ּבְ י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ּוְלַגּלֹוָתם  יָסם  ְלַהְדּפִ רֹוֶצה  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ה  ּלָ ּגִ לֹא 

ּתֹוָרתֹו  ְלַגּלֹות  ִלְבִלי  ה  ַהְרּבֵ ְלַהְזִהיר  ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה  ים  ָהִעּתִ אֹוָתן 

ַעל ְטָעִמים  ְקָצת  ה  ְוִגּלָ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֵאיָנם  ר  ֲאׁשֶ  ְלָזִרים 

ְמֹאד ּוְלַהְעִלים  יר  ְלַהְסּתִ ְמֹאד  ֶזה  ּבָ ִנְזָהִרים  ְוָהִיינּו   ֶזה. 

בּו. ְכּתְ ּנִ ׁשֶ ַהּקּוְנְטֵרִסים 
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ֶאְצלֹו  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָהִייִתי  ַלֲעֶצֶרת  ַסח  ּפֶ ין  ּבֵ ָהֵעת  ּוְבאֹותֹו 
יד  ִאּלּו הּוא ַמְקּפִ ַעְצמֹו ּכְ עִמירֹוב. ְוהּוא ֶהְרָאה ּבְ ִמּנֶ

ה  ִמּזֶ ָלנּו  ְוָהָיה  ְך.  ּכָ ל  ּכָ ְתִמידּות  ּבִ ֵאָליו  ִאים  ּבָ ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ַעל 

יד  ַיְקּפִ ן  ּפֶ ֵאָליו  ָלבֹוא  ָרִצינּו  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוִיּסּוִרים  ְמִניעֹות 

ּוְמִניעֹות  יֵתנּו  ִמּבֵ ְמִניעֹות  ׁשּום  ַעל  ְחנּו  ּגַ ִהׁשְ לֹא  ּוְכָבר  ָעֵלינּו. 

ָלנּו  ְדָמה  ּנִ ׁשֶ ִלְמִניָעה  ֹמֵחנּו  ּבְ ָלנּו  ָעַמד  ֶזה   ַרק  ָממֹון,  ֵמֲחַמת 

ֶאְצלֹו.  ָהִיינּו  ָסמּוְך  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֵאָליו  בֹוא  ּנָ ׁשֶ ּכְ יד  ַיְקּפִ הּוא  ׁשֶ

ָכל  ּבְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ יו  ִמּזִ ֵלָהנֹות  ֵקנּו  ִחׁשְ עֶֹצם  ּגֶֹדל  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 

ַעל  ר  ִהְתַגּבֵ ְוכּו'  ְוכּו'  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ַהְדַרת  ִלְפֵני  ַלֲעֹמד  ִלְזּכֹות  ַעם  ּפַ

ַעם. ּפַ ָכל  ּבְ ֵאָליו  ָלבֹוא  ְוָזִכינּו  ִניָעה  ַהּמְ

ָיִמים  מֹוָנה  ׁשְ ֶעֶרְך  ּבְ "ל  ַהּנַ תקס"ה  ַנת  ׁשְ בּועֹות  ׁשָ ְוַאַחר 
ָרצֹון  ִלי  ִהְתעֹוֵרר  "ל  ַהּנַ בּועֹות  ׁשָ ּבְ ֶאְצלֹו  ָהִייִתי  ׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ְרֵכי  ּדַ ִעְנַין  ּבְ ְמֹאד  ִלי  ַצר  ָהָיה  י  ּכִ ֵאָליו  ִלְנסַֹע 

ְמִניעֹות  ֵמֲחַמת  ֵאָליו  ָלבֹוא  ְמֹאד  ָעַלי  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ֲאָבל  ְוכּו' 

ִניָעה  ַהּמְ ר  ּבֵ ְלׁשַ ְמֹאד  ְמֹאד  ָעַלי  ְוָכֵבד  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ְוָאז  "ל,  ַהּנַ

ַני  ּפָ א  ֶאּשָׂ ֵאיְך  י  ָיַדְעּתִ לֹא  י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ָעַלי  יד  ַיְקּפִ ּלֹא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ה ָסמּוְך  ּזֶ ַרְך ַאַחר ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָקְרֵבִני ְלַהּשׁ ּיְ ִלְכנֹס ְלָפָניו ְלַבְקׁשֹו ׁשֶ

ּוְרצֹוִני ָחָזק ְמֹאד  ִקי  י ֵכן ָהָיה ִחׁשְ ּפִ ָהִייִתי ֶאְצלֹו, ֲאָבל ַאף ַעל 

ֵאָליו. ִלְנסַֹע 
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י  ַדְעּתִ ּבְ ַלח  ְוׁשָ ָהֲעצּוִמים  ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָעַלי  ְוִרֵחם 
ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ ִלְכרְֹך  ִביל  ׁשְ ּבִ ֶרְסֶלב  ִלּבְ ע  ֶאּסַ ׁשֶ ֵעָצה 

ָבר  ּכְ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ֶדר  ּסֵ ּכַ י  ְקּתִ ְוֶהְעּתַ י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֵמַהּקּוְנְטֵרִסים 

ּלֹא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ָעַלי  ה  ִצּוָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא  "ל  ּנַ ּכַ ִנְגְמרּו 

ָאז  י  ּכִ ם.  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ֵני  ִמּפְ ֶנעִמירֹוב  ּבְ ְלָכְרָכם 

"ל, ְוַעל  ּנַ ָלל ּכַ ּלֹא ְלַגּלֹות ּתֹוָרתֹו ַלחּוץ ּכְ ָהִיינּו ִנְזָהִרים ְמֹאד ׁשֶ

ָהָיה  ּוְכָבר  ְיָקא.  ּדַ ֶרְסֶלב  ּבְ ּבִ ְלָכְרָכם  ַעְצמֹו  ּבְ ָעַלי  ה  ִצּוָ ן  ּכֵ

ַאְך  ְלָכְרָכם,  ִלְבֶרְסֶלב  ְלָכאן  ַלֲהִביָאם  בּועֹות  ׁשָ קֶֹדם  י  ַדְעּתִ ּבְ

ָהִייִתי  בּועֹות  ׁשָ ַאַחר  ה  ְוַעּתָ ַמִים.  ָ ַהּשׁ ִמן  ָתא  ִמּלְ ע  ּיַ ִאְסּתַ לֹא 

ָלל  ְלׁשָ ִלי  ְוָהָיה  "ל  ַהּנַ ְמִניָעה  ִלי  ָהָיה  ַאְך   ְלָפָניו  ָלבֹוא  רֹוֶצה 

ִריַכת  ּכְ ִביל  ׁשְ ּבִ ִלְנסַֹע  ַרֲחָמיו  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ יַרִני  ִהְזּכִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֵעָצה 

אִתי  ּבָ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ְלָפָניו  רּוץ  ּתֵ ִלי  ִיְהֶיה  ְוֶזה  "ל.  ַהּנַ ֶפר  ַהּסֵ

ה. ֶאְזּכֶ ִאם  ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ ב אּוַכל  ְוַאּגַ

ּוָבאִתי  "ל.  ַהּנַ ּיֹום  ּבַ ֶרְסֶלב  ִלּבְ ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ י  ְוָנַסְעּתִ יִתי  ָעׂשִ ְוֵכן 
ְלָפָניו  ּוְלִהְתָראֹות  ֵאָליו  ִלְכנֹס  ְוָיֵראִתי  ּבֶֹקר,  ּבַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ

ֵמַחְדרֹו  ָעְברֹו  י  ִמּדֵ אֹוִתי  ָרָאה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  "ל.  ּנַ ּכַ ה  ּבּוׁשָ ֵמֲחַמת 

אָת,  ּבָ ָמה  ַעל  ִהּלּוכֹו  ֶדֶרְך  ּבְ אֹוִתי  ַאל  ְוׁשָ דֹול  ַהּגָ ְלֵביתֹו 

ִביל ֶזה ֻהְכַרְחּתָ ָלבֹוא  ׁשְ ַאל ְוִכי ּבִ ֶפר. ְוׁשָ י לֹו ִלְכרְֹך ַהּסֵ ְבּתִ ֵהׁשַ

ַאַחר  ֵאיָמה.  ֵמֲחַמת  ָבר  ּדָ לֹו  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ְולֹא  י  ְוֶנֱאַלְמּתִ ָנה  ַכּוָ ּבְ

ְסָפִרים  ְכִריַכת  ּבִ ָהעֹוֵסק  ן  ְלָהָאּמָ ד  ִמּיָ ֵליֵלְך  י  ַדְעּתִ ּבְ ָהָיה  ְך  ּכָ
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ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְרצֹון  י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ַהּיֹום.  ל  ּכָ ֶאְצלֹו  ם  ׁשָ ב  ְוֵליׁשֵ

ֶרְסַלב,  ּבְ ּפֹה  ֲאִפּלּו  ן  ָהָאּמָ ֵאֶצל  ֶפר  ַהּסֵ יַח  ְלַהּנִ ּלֹא  ׁשֶ ִלְבָרָכה 

ָאז  ֲאָבל  לֹוֵמנּו.  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ָהָיה  ַהּכֹוֵרְך  ן  ָהָאּמָ ם  ּגַ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף 

ּלֹא  ׁשֶ ַהּקּוְנְטֵרִסים  ֹמר  ִלׁשְ ְמֹאד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ יד  ִהְקּפִ

ָזר. ֶהן  ּבָ ע  ִיּגַ

ְוִלְבִלי  ַהּיֹום,  ל  ּכָ ַהּכֹוֵרְך  ן  ָהָאּמָ ֵאֶצל  ב  ֵליׁשֵ י  ַדְעּתִ ּבְ ְוָהָיה 
ת.  ּבָ ׁשַ ַעד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִלְפֵני  ַני  ּפָ ְלִהְתָראֹות 

עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ְוַרֲחָמיו  ֲאָבל טּובֹו 

ְוַגם  ה.  ַהְרּבֵ ְמָקֵרב  ָהָיה  ִמין  ּוַבּיָ ְמַעט  ּדֹוָחה  ָהָיה  ֹמאל  ְוַהּשְׂ

ְלִמי  ִנְפָלא  ִהְתָקְרבּות  ַעְצמֹו  ּבְ ָהָיה  ְוַהִהְתַרֲחקּות  ה  ִחּיָ ַהּדְ

ּוְבַרֲחָמיו  ְך.  ּכָ נֹוֵהג  הּוא  ֲעַדִין  ְוַגם  ֱאֶמת.  ּבֶ ק  ְוָחׁשַ ָחֵפץ  ׁשֶ

לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ִאיׁש  ֶאְצִלי  ְתֹאם  ּפִ ַלח  ׁשָ ְפָלִאים  ַהּנִ

ֲאִני  ׁשֶ ה  ִצּוָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ְוָאַמר  "ל  ַהּנַ ַהּכֹוֵרְך  ְלֵבית 

אן ּכָ ְמקֹוִמי  ּבִ ב  ֵיׁשֵ "ל(  ַהּנַ ִליַח  ָ ַהּשׁ )ַהְינּו  ְוהּוא  ֵאָליו,   ֵאֵלְך 

ַהּכֹוֵרְך. ֵאֶצל 

ָהָיה  ָטן ׁשֶ ַחְדרֹו ַהּקָ י ֵאָליו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ְוָהָיה ּבְ ַרְצּתִ ְוֵתֶכף 
ַחְדרֹו  ּבְ ֵאָליו  ּוָבאִתי  ד.  ַהּצַ ִמן  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ֶנֶגד  ּכְ לֹו 

ר  ְוִדּבֵ ה  ַהְרּבֵ ַרֲחָמיו  ּבְ ֵקְרַבִני  ְוָאז  תֹו  ִמּטָ ַעל  ַכב  ׁשָ ְוהּוא  "ל,  ַהּנַ

ה  ַהְרּבֵ ק אֹוִתי  ְוִחּזֵ ח אֹוִתי  ּמַ ְוׂשִ ְוִנַחם אֹוִתי  ְמֹאד.  ה  ַהְרּבֵ י  ִעּמִ
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ִעיִמים  ְוַהּנְ ָהֲעֵרִבים  הֹוִרים  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָבָריו  ּבִ ְמֹאד  ְמֹאד 

ן  ָיׁשֵ ְולֹא  ה  ַהְרּבֵ י  ִעּמִ ר  ְוִדּבֵ צּוִפים.  ְונֶֹפת  ַבׁש  ִמּדְ תּוִקים  ַהּמְ

דֹול. ַהּגָ ְלֵביתֹו  ְוִנְכַנס  תֹו  ּטָ ִמּמִ ְוָעַמד  ָלל,  ּכְ

ל  ׁשֶ ְוֶהָעצּום  ְפָלא  ַהּנִ סֹוד  ְלַגּלֹות  ִהְתִחיל  ׁשֶ ָהֵעת  ָהָיה  ְוָאז 
ְלָאָדם  ָרה  ּקָ ׁשֶ יֹום  ּבְ ְלָאְמָרם  ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ

ְסָפָריו  ּבִ ס  ְדּפַ ּנִ ּכַ ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  ַלְיָלה  ֵרה  ִמּקְ לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ַהּתֹוָרה  ָאַמר  ֵאָליו  אִתי  ּבָ ׁשֶ קֶֹדם  ָהֵעת  אֹותֹו  ּבְ י  ּכִ ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ

ּקּון  ּתִ ְתֶחֶלת  ַהּמַ ר"ה  ִסיָמן  ּבְ ָהִראׁשֹון  ֶפר  ּסֵ ּבַ ֶסת  ְדּפֶ ַהּנִ ַהּזֹאת 

לֹא  ַוֲאִני  ְוכּו'.  ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ לֹוַמר  ַלְיָלה  ְלִמְקֵרה 

ה  ּלָ ּגִ "ל  ַהּנַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ֲאָמָרּה,  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֶאְצלֹו  ָהִייִתי 

ִפי  ּכְ "ל  ַהּנַ ֵמַהּתֹוָרה  ְמַעט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ֲחָתנֹו  ִלי 

ה  ִמּזֶ ַעְצמֹו  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִעּמֹו  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֲהָבָנתֹו. 

ה  ַעּתָ ס  ְדּפַ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ד  ִמּיָ ָהִעְנָין  י  ְוָכַתְבּתִ ְקָצת  ָבר  ַהּדָ ִלי  ּוֵבֵאר 

ְפָרִטּיּות  ּבִ ים  ִהּלִ ּתְ יְטִליְך  ּפִ ַהּקַ ֲעַדִין  ה  ּלָ ּגִ לֹא  ְוָאז  "ל.  ַהּנַ ִסיָמן  ּבַ

ְלָבֵרר  ָראּוי  ָהָיה  ׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ ַרק  לֹוַמר  ְצִריִכין  יְטִליְך  ַקּפִ ֵאיֶזה 

ל  ּכָ ַאְך  ְנִגיָנה,  ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  יְטִליְך  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ ֵאיֶזה 

ָרה  ֲעׂשָ ִחיַנת  ִמּבְ לּוִלים  ּכְ ים  ִהּלִ ּתְ ּבַ ׁשֶ יְטִליְך  ַקּפִ ָרה  ַוֲעׂשָ ָרה  ֲעׂשָ

ְלַגּלֹות  ִהְתִחיל  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחר  ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְך  ְנִגיָנה,  ִמיֵני  

ֵמִעְנַין  ר  ְוִדּבֵ ָחַזר  בּוב  ִמּלֶ א  ּבָ ׁשֶ ְוַאַחר  "ל.  ַהּנַ ּקּון  ַהּתִ ֵמִעְנַין 

ֵאיֶזה  ְפָרִטּיּות  ּבִ ה  ּלָ ּגִ ְוָאז  "ל  ַהּנַ ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ

ִסיָמן  ּבְ סֹופֹו  ּבְ ִתְנָיָנא  ִלּקּוֵטי  ּבְ ס  ְדּפַ ּנִ ּכַ לֹוַמר  ְצִריִכין  יְטִליְך  ַקּפִ
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ן  )ַעּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמַעט  ֶזה  ּפּור  ִמּסִ ְמבָֹאר  ָבר  ּכְ ׁשֶ ה,  )ְוִכְמֻדּמֶ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ צ"ב 

י מֹוֲהַר"ן רכ"ה(. ַחּיֵ ָהַר"ן קמ"א,  יחֹות  ׂשִ

ִעם  ִית  ּבַ ּבַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ב  ָיׁשַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  אֹותֹו  ְוָכל 
ה  נּו ַהְרּבֵ ר ִעּמָ ְוִדּבֵ ְלָפָניו  ְוַגם ֲאִני ָהִייִתי עֹוֵמד  ָהעֹוָלם, 

ָהְיָתה  ְרּכֹו  ּדַ ֶ ּשׁ ַמה  ַהּיֹום,  ִלְפנֹות  ָסמּוְך  ַעד  ְרָחץ  ַלּמֶ ָהַלְך  ְולֹא 

ֲחצֹות.  ַאַחר  ָסמּוְך  ֶכף  ּתֵ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ְרָחץ  ַלּמֶ ֵליֵלְך  ִמיד  ּתָ

ְלַהְנִהיג  ְמֻפְרָסם  ִלְהיֹות  ה  ָקׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ְוָאַמר  ָעָנה  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

את  ָלׂשֵ ְוָצִריְך  ָעָליו  ח  ֻמּנָ ַהּכֹל  ׁשֶ סֹוֵבל  הּוא  ִיּסּוִרים  ה  ּמָ ּכַ לֹוַמר  )ּכְ ָהעֹוָלם 

ִלְכרְֹך  ה  ַעּתָ עֹוְסִקין  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶזה  ֲהלֹא  י  ּכִ ְמֹאד(  ה  ַהְרּבֵ ַדְעּתֹו  ּבְ

ִריָכה  ַהּכְ ִעְנַין  ִלְכלּום  ב  ֶנְחׁשָ ֵאין  ׁשֶ ָלֶכם  ִנְדֶמה  "ל  ַהּנַ ֶפר  ַהּסֵ

ְכִריַכת  ּבִ ֶזה  ּבָ לּוִיים  ּתְ עֹוָלמֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֱאֶמת(  ּבֶ )ֲאָבל  ַהּזֹאת. 

ַעל  ַהּכֹל  את  ָלׂשֵ ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ָהְיָתה  ָנתֹו  ְוַכּוָ ה.  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ

ל  ּכָ ב  ּגָ ְוִנׂשְ ְוָעצּום  דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ֵמָרחֹוק  ֵהַבּנּו  ְוָאז  "ל.  ּנַ ּכַ רֹאׁשֹו 

ְכִריַכת  ֲאִפּלּו ּבִ ּלֹו, ׁשֶ ָפִרים ְוָהִעְנָיִנים ׁשֶ ֵעֶסק ָוֵעֶסק ֵמִעְסֵקי ַהּסְ

ָהַלְך ְך  ּכָ ְוַאַחר  עֹוָלמֹות,  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ לּוִיים  ּתְ ֶפר  ַהּסֵ
 

ְקֶוה. ְוַלּמִ ְרָחץ  ַלּמֶ

י  ּכִ י,  ֲחִמיׁשִ יֹום  ַעד  בּוַע  ָ ַהּשׁ ּוְבָכל  ת־קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ּבְ ם  ׁשָ ְוָהִייִתי 
יֹום  ַעד  ִריָכה  ַהּכְ ַמר  ּגָ ְולֹא  "ל  ַהּנַ ַהּכֹוֵרְך  ל  ִנְתַעּצֵ

י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ ַהּזֹאת  בּוַע  ָ ַהּשׁ ְיֵמי  ּוְבָכל  "ל.  ַהּנַ ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ִלי:  ְוָאַמר  ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ה  ַהְרּבֵ אֹוִתי  ק  ְלַחּזֵ ָבָריו  ּדְ ְוָכל  ה   ַהְרּבֵ
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ה  ַהְרּבֵ אֹותֹו  ִקין  ְמַחּזְ ַוי  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  ל  ּטָ ַהּמֻ ַהחֹוֶלה  ֲאִפּלּו 

ְוֵכן  עֹז.  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ק  ִויַחּזֵ ַדְעּתֹו  ּבְ ִיּפֹל  ּלֹא  ׁשֶ לֹו  ְואֹוְמִרים 

ֶאת  ק  ַחּזֵ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ּוְבִריאּותֹו  ְלֵאיָתנֹו  ַהחֹוֶלה  חֹוֵזר  ֱאֶמת  ּבֶ

ּוְכֵבדּות  ַעְצלּות  ַאַחר  ְך  ִנְמׁשָ ְוֵאינֹו  ַעְצמֹו  ֶאת  ּוַמְבִריא  ַעְצמֹו 

ֱאֶמת.  ּבֶ ִלְבִריאּותֹו  חֹוֵזר  קּותֹו  ְוִהְתַחּזְ ְזִריזּותֹו  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָחְליֹו, 

ֵמִעְנַין  ה  ַהְרּבֵ י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ ֶהם  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ

ר. ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  קּות  ִהְתַחּזְ

ִויּסּוָריו  ַצֲערֹו  ִמּגֶֹדל  ִלי  ר  ְוִסּפֵ ָהֵעת  אֹותֹו  ּבְ ָאז  י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ ם  ּגַ
ל  ה ׁשֶ ְלּדָ ׁש לֹו ֵמַהּיַ ּיֵ ּסּוִרים ׁשֶ ַער ְוַהּיִ עּור, ְועֶֹצם ַהּצַ ִלי ׁשִ ּבְ

ֶמת[  ]ַאּדֶ ְזֶלען"  ַה"ּמָ ֵמֳחִלי  יֹוֵתר  ּבְ חֹוָלה  ָאז  ָהְיָתה  ׁשֶ ְחֶיה  ּתִ ּתֹו  ּבִ

ִניָחה  ּגְ ל  ּכָ ִלּבֹו  ּבְ יׁש  ַמְרּגִ הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר  ]ֲאַבְעּבּועֹות[.  אִקין"  "ּפָ אֹו 

ֳחִלי  לֹו  ְוָהָיה  ַהְלַואי  ה  ְמֻרּצֶ הּוא  ְוׁשֶ ינֹוק  ַהּתִ ל  ׁשֶ ּוְגִניָחה 

ינֹוק. ַהּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ אְזֶלען"  ַה"ּמָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו  ְלָהִבין.  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ְרֵכי  ּדַ הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר 
יק  ַצּדִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַלֲהִביָנם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ְרֵכי  ּדַ

בּועֹות  ָ ַהּשׁ אֹותֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָרכֹות ה.(  )ּבְ ְוכּו'  לֹו  ְוַרע  יק  ַצּדִ לֹו  ְוטֹוב 

ן  ַעּיֵ נ"ו  ִסיָמן  ּבְ ס  ְדּפָ ַהּנִ ּכּוִרים  ַהּבִ ּוְביֹום  ַהּתֹוָרה  ּבְ ה  ִמּזֶ ר  ּבֵ ּדִ

ר ָאז  ְוִסּפֵ ם.  ֵ ְרֵכי ַהּשׁ ּדַ ִחיַנת  ּבְ ּלֹו ֵהם  ּסּוִרים ׁשֶ ַהּיִ ם, ְוָאַמר ׁשֶ ׁשָ

ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ַז"ל",  ָהֲאִר"י  ְבֵחי  "ׁשִ ּבְ ּמּוָבא  ֶ ּשׁ ַמה  ֵמִעְנַין 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִויַטאל  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ָהַרב  ה  ַהְרּבֵ אֹותֹו  ִהְפִציר 
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ָנה  ַסּכָ הּוא  י ָאַמר ׁשֶ ּכִ ה לֹו סֹוד ֶאָחד, ְולֹא ָרָצה ָהֲאִר"י  ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ

ה,  ַהְרּבֵ ִויַטאל  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ָהַרב  אֹותֹו  ְוִהְפִציר  ְלָפָניו.  דֹוָלה  ּגְ

י  ּכִ א ָלעֹוָלם  ּלֹא ּבָ י  ָאַמר ׁשֶ ּכִ ּוֵמֲחַמת ֶזה ָהָיה ֻמְכָרח ְלַגּלֹותֹו 

ים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ִנְמָצא  י ַחּיִ ַמת ָהַרב ַרּבִ ן ִנׁשְ ִאם ְלַתּקֵ

ֱאֶמת  ּבֶ ֻמְכָרח  ָהָיה  אֹותֹו  ִהְפִציר  ִויַטאל  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ָהַרב  ׁשֶ ּכְ

ה  ַנֲעׂשָ ַהּסֹוד  ֶזה  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלָפָניו,  ַהּסֹוד  ְלַגּלֹות 

ר  ֶאְפׁשָ ְוֵאיְך  ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ֶזה  ֵמֲחַמת  ְוִנְפַטר  חֹוֶלה  נֹו  ּבְ

י ֲהלֹא ָהָיה ֻמְכָרח ְלַגּלֹות ַהּסֹוד ֵמֲחַמת ַהְפָצַרת  ְלָהִבין זֹאת ּכִ

ֶזה  ַאְך  ֶזה.  ַעל  ֶנֱעַנׁש  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  "ל  ּנַ ּכַ ִויַטאל  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ

ַלֲהִביָנם. ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ְרֵכי  ּדַ ִחיַנת  ּבְ הּוא 

ל  ּכָ ׁשֶ ֲחָלָציו.  ְויֹוְצֵאי  ָניו  ִמּבָ ִיּסּוָריו  ְלִעְנַין  ֶזה  ל  ּכָ ָאז  ר  ְוִסּפֵ
אֹוָתנּו  ְלָקֵרב  עֹוֵסק  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֵמֲחָמֵתנּו  הּוא  ִיּסּוָריו 

ְרצֹון  אי  ּוְבַוּדַ ַמִים,  ָ ַלּשׁ ֱאֶמת  ּבֶ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ַוֲהלֹא  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ְלָקְרֵבנּו  ִתּקּוֵננּו  ּבְ ֲעסֹק  ּיַ ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְוכּו',  ּוְרצֹונֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ

הּוא  ֶזה  ַאְך  ְיָקא.  ּדַ ֶזה  ֵמֲחַמת  ֵאּלּו  ּכָ ים  ָוֳעָנׁשִ ִיּסּוִרים  לֹו  ֵיׁש 

ָאז  ְוָאַמר  ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ ָלל  ּכְ ַלֲהִביָנם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ְרֵכי  ּדַ

לֹו  ִרין  ּוְמַסּפְ ְלָפָניו  ִאין  ּבָ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ׁשֶ ְזכּות,  ַעְצמֹו  ַעל  יֹוֵדַע  ה  ּזֶ ׁשֶ

ָעָליו,  ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֱחָלה  ּנֶ ׁשֶ ַאֵחר  ינֹוק  ִמּתִ ַצַער 

"ל  ְכּדֹו ַהּנַ ׁש לֹו ִמּנֶ ּיֵ ׁש ׁשֶ ה ַמּמָ ֵאּלֶ ן ַצַער ְוִיּסּוִרים ּכָ ם ּכֵ ֵיׁש לֹו ּגַ
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ְקֶרעְכץ( ּקֹוִרין  )ׁשֶ ינֹוק  ַהּתִ ל  ׁשֶ ּוְגִניָחה  ִניָחה  ּגְ ל  ּכָ יׁש  ְרּגִ ּמַ  ׁשֶ

"ל. ּנַ ּכַ ִלּבֹו  ּבְ

קָֹרִבים  ַהּמְ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ֵמֲחבּוַרת  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִנְפָרד  ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ
ֶאָחד  ָאז  יר  ְוִהְזּכִ "ל.  ַהּנַ ַצַער  ל  ּכָ ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹו  ֵיׁש  ֵאָליו 

ּסּוִרים  ְוַהּיִ ַער  ַהּצַ ִמּגֶֹדל  ְמֹאד  ְוִהְפִליג  ּנּו  ִמּמֶ ְפַרד  ּנִ ׁשֶ ֵמֲחֵבֵרינּו 

ה. ִמּזֶ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ֶפר  ַהּסֵ י  ְוָלַקְחּתִ ֶפר,  ַהּסֵ ִריַכת  ּכְ ִנְגַמר  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 
ְלָפָניו.  י  ְוָעַמְדּתִ ְלָפָניו  ֶפר  ַהּסֵ ִעם  ּוָבאִתי  ן,  ָהָאּמָ ית  ִמּבֵ

ָלִתי.  ּדֻ ּגְ ַדע  ּתֵ ים  ַמּנִ ַהּזְ ְרבֹות  ּבִ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ה  ְוָאַמר, ֲעַדִין ֵאין ַאּתָ

ַמיין  ִוויֶסען  ֶוועְסטּו  ׁשֹון: ַאָמאל  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ְוָאַמר 

ַרף  ׂשְ ּנִ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ַהּנֹוָרא  ֶפר  ַהּסֵ ֵמִעְנַין  ָאז  ִלי  ה  ְוִגּלָ ְגרֹויְסַקייט. 

ֵמִעְנַין  תקעד(  ק"ע,  קס"ט,  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ְוכּו'  ְוכּו' 

ְוכּו': ְרֶאה  ּתִ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְקֵצה  ֶאֶפס  ה  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ

י

ִזְכרֹונֹו  ֵמִאיר  ן  ּבֵ ִלי  נֹוַלד  טֹוב  יֹום  ַאַחר  תקס"ו  ַנת  ׁשְ ּבִ
ַעד י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ֵאָליו  ִלְנסַֹע  ְוָרִציִתי   ִלְבָרָכה, 

יָלה. ַהּמִ ַאַחר 
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ַעם ָהִראׁשֹון  אִתי ֵאָליו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוָאז ָהָיה ּפַ ְך ּבָ ּכָ ְוַאַחר 
ְך.  ּכָ ַאַחר  ַרף  ׂשְ ּנִ ׁשֶ ַהּנֹוָרא  ִסְפרֹו  ִלי  ֶהְרָאה  ׁשֶ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְמֹאד  י  ְוִנְבַהְלּתִ ם  ׁשָ ָרִקים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ י  ִעּמִ ְוָקָרא 

ָלל. ּכְ י  ֵהַבְנּתִ

ְוָאז  בּועֹות,  ׁשָ ה  לׁשָ ׁשְ מֹו  ּכְ ם  ׁשָ י  ְבּתִ ִנְתַעּכַ ה  ַלֲחֻנּכָ ָסמּוְך 
ָהִראׁשֹון.  ית  ָהָאֶלף־ּבֵ ֵסֶפר  ל  ּכָ ְלָפָניו  י  ַמְרּתִ ּגָ

ְקָצת: י  ַתְבּתִ ּכָ ַנת תקס"ד  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ ְבַקִיץ תקס"ג  ּבֹו  י  ְוִהְתַחְלּתִ

יא

ִלְבָרָכה ַאַחר ַהּתֹוָרה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ "ל ָרַקד  ַהּנַ תקס"ו  ַנת  ׁשְ ּבִ
י"ז(. ִסיָמן  )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  יֶהם"  ּקֵ ׂשַ ְמִריִקים  ֵהם  "ַוְיִהי 

ת ַהֹחֶרף  ְתִחּלַ ּבִ ָסמּוְך  ִמים טֹוִבים ּבְ ל ַהּיָ "ל ַאַחר ּכָ ַהּנַ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ
ׁש, ְמַחּדֵ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ִלְכּתֹב  ְלַהְתִחיל  ָעַלי  ה   ִצּוָ

יִתי. ָעׂשִ ְוֵכן 

ִעם  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִמּזּוִרין  ַע  ְיהֹוׁשֻ ְלר'  אֹוִתי  ַלח  ׁשָ ַסח  ּפֶ ַאַחר 
י  ן לֹו, ּכִ ה ִלּתֵ דֹוׁשָ ְכַתב ָידֹו ַהּקְ מֹות ּבִ ׁשֵ תּוב ּבְ ְקִוויְטל ּכָ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  חֹוֶלה.  ָהָיה  "ל  ַהּנַ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ

ַלח  ׁשָ ן  ּכֵ ַעל  א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ טֹוָבה  לֹו  ַלֲעׂשֹות  ּוְצִריִכין  מּות  ּיָ ׁשֶ

ָתב  ַהּכְ לֹו  י  ּוָמַסְרּתִ ֵאָליו  י  ְוָנַסְעּתִ "ל.  ַהּנַ ִוויְטל  ַהּקְ ִעם  אֹוִתי 
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ּוֹמחֹו  ַדְעּתֹו  ּבְ ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ת  ּוְפֻקּדַ "ל  ַהּנַ

ַדְעּתֹו  ּבְ ֵלם  ְיַקּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ם.  ׁשָ תּוִבים  ּכְ ָהיּו  ׁשֶ ָהֵאּלּו  מֹות  ֵ ַהּשׁ

מֹו  ּכְ ּמַֹח  ּבַ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ֵהם  ׁשֶ ּוֹמחֹו 

טֹוָבה  ִיְהֶיה  ל"ה(  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ

נּו  ַרּבֵ ֶאת  ֲחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ לֹו  ה  ֲאַצּוֶ ׁשֶ ִלי  ָאַמר  ם  ּגַ ְלָפָניו.  דֹוָלה  ּגְ

יִתי.  ָעׂשִ ְוֵכן  ק,  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ַעד  יֹום  ָכל  ּבְ ַדְעּתֹו  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ִליחּות  ְ ּשׁ ּבַ ִמְצָוה  ּבְ אֹוִתי  ה  ּכָ ּזִ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִלי  ְוָאַמר 

"ל. ַהּנַ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ְלַרּבִ ַהּזֹאת 

ְלָפָניו  ִלְכּתֹב  ָזִכיִתי  "ל  ַהּנַ תקס"ו  ַנת  ׁשְ ּבִ ַהֹחֶרף  אֹותֹו  ּבְ ם  ּגַ
ִלי  ָאַמר  ַסח  ּפֶ ַאַחר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוכּו'.  "ל  ַהּנַ ַרף  ׂשְ ַהּנִ ֶפר  ַהּסֵ

ֶפר  "ל. ְוָאַמר ַהּסֵ ֶפר ַהּנַ ַתְבּתָ ַהּסֵ ּכָ ה ׁשֶ ִמְצָוה ַרּבָ יִתי אֹוְתָך ּבְ ִזּכִ

ִהְזִהיר  ַאְך  עֹוָלם.  ּבָ ה  ּיָ ֲעׂשִ ֵאיֶזה  ַלֲעׂשֹות  ִהְתִחיל  ָבר  ּכְ ָך  ּלְ ׁשֶ

דֹוׁש  ַהּקָ ֶלד  ַהּיֶ הּוא  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ינֹוק  ַהּתִ ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ַהְרּבֵ אֹוִתי 

ָידֹו  ּבְ ַסר  ּמָ ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ְוַגם  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ֶאְפַרִים  לֹֹמה  ׁשְ

ינֹוק  ַהּתִ ַעל  ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ְלַמַען  ְוִהְזִהיר  ה  ִצּוָ "ל  ַהּנַ ֶפר  ַהּסֵ

ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו  "ל.  ַהּנַ ינֹוק  ַהּתִ ַעל  ַעְצָמם  ְקחּו  ּיִ ׁשֶ ָיַדע  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ

בּועֹות  ׁשָ ַאַחר  ֶלד  ַהּיֶ ְוִנְפַטר   ִפּלֹוֵתינּו,  ּתְ הֹוִעילּו  לֹא  ים  ָהַרּבִ

ְמַעט  ּדִ ּוְמַעט  ה  ַהְרּבֵ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ֵיׁש  ֶזה  ּוְבִעְנָין  ִיץ.  ַהּקַ אֹותֹו  ּבְ

קֹום  ַהּמָ קנ"א(.  כ"ח,  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  י  ַחּיֵ ן  )ַעּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ֲארּו  ִיְתּבָ

ה  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ֶבר  ְוׁשֶ ָרה  ִמּצָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָכל  ְואֹוָתנּו  אֹותֹו  ְיַנֵחם 
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ִכְפַלִים,  ּבְ אֹוָתנּו  ִויַנֵחם  ֵפרּוׁש  ּבְ ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ עֹוָלם.  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ

ָאֵמן: ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמׁשִ ָלנּו  ְוָיִביא 

ַחת  ַאְמּתַ ּבְ ָצאִתי  ּמָ ֶ ּשׁ ַמה  יק  ְלַהְעּתִ ָרִאיִתי  יק  ְעּתִ ַהּמַ ָאַמר 
דֹוׁש  ַהּקָ ֶלד  ַהּיֶ ִלְפִטיַרת  ָסמּוְך  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ָתִבים  ַהּכְ

ֶאְצלֹו  ָהִיינּו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ל  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרא 

ַצֲערֹו  ּגֶֹדל  ֵמִעְנַין  נּו  ִעּמָ ר  ְוִסּפֵ יתֹו.  ּבֵ ַעל  ָהָיה  ׁשֶ ה  ָהֲעִלּיָ ַעל 

ְצָדִדים.  י  ּדֵ ּוִמּצִ ל ַצד  ִמּכָ ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ְוָהֲעצּוִמים  דֹוִלים  ַהּגְ ְוִיּסּוָריו 

ְמֹאד  ּוְגדֹוִלים  ים  ַרּבִ ִיּסּוִרים  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ְקָצת  ר  ְוִסּפֵ

דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרים  לֹו  ֵיׁש  ַעְצמֹו  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ חּוץ,  ּוִמּבַ ְפִנים  ִמּבִ

דֹוִלים  ּגְ ּסּוִרים  ְוּיִ דֹול  ּגָ ּוְכֵאב  ה  י ֵיׁש לֹו חֹוַלַאת ָקׁשֶ ּכִ ַוֲעצּוִמים 

ֲעצּוִמים  ִיּסּוִרים  לֹו  ָהיּו  חּוץ  ִמּבַ ְוֵכן  ְוכּו'.  תֹוְך  ּבְ ְוַגם  ּגּוף  ּבַ

לֹא  ַעל  ם  ִחּנָ ָיָמיו  ל  ּכָ ָעָליו  ָהָיה  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֵמעֶֹצם 

ם  ּבָ ִמּלִ דּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵכן  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ּדְ ָעָליו  אּו  ַוְיַחּפְ ָבר,  ּדָ

ל  ּסּוִרים ִמּכָ ָאר ַהּיִ ָלל. ְוחּוץ ׁשְ ר לֹא ָעלּו ַעל ִלּבֹו ְוַדְעּתֹו ּכְ ֲאׁשֶ

ְוכּו'.  ִיּסּוִרים  ָמֵלא  ָהָיה  י  ּכִ ֵעת,  ָכל  ּבְ לֹו  ָהיּו  ׁשֶ ָדִדים,  ַהּצְ

ְוָעצּום  דֹול  ּגָ ַמה  יֹוְדִעים  ם  ַאּתֶ ָמה  ְוָאַמר,  ָעָנה  ָבָריו  ּדְ ּוְבתֹוְך 

ל  ּכָ "ל,  ַהּנַ ֶלד  ַהּיֶ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ִעְנַין  עֹוָלם  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ֶבר  ֶ ַהּשׁ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָמעֹות  ַהּדְ ְוִהְתִחילּו  קֹומֹו.  ִמּמְ ק  ְוִנּתַ ר  ּבַ ִנׁשְ ְלָבִבי 

ה  ַהּבּוׁשָ ֵמעֶֹצם  ָפָניו  ִמּלְ ַרְחנּו  ּבָ ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף  ְלָחָייו.  ַעל  ֵליֵרד 

ִאּלּו   ּכְ ָלנּו  ְוִנְדָמה  ָפֵנינּו,  ּבְ תֹו  ִכּיָ ּבְ ָרִאינּו  ׁשֶ ַעל  ָעֵלינּו  ַפל  ּנָ ׁשֶ

י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ַאֲחָריו  ׁשֶ יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוֶנֱחַרב.  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְך  ֶנְהּפַ
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ָהָיה  ֶכף  ּתֵ ָיַרְדנּו  לֹא  ִאְלָמֵלא  ׁשֶ ָלנּו  ָאַמר  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב 

ייְנס(  ׁשֵ ֵצייְלט  ֶדער  יֶווען  ּגִ ַאייְך  ִאיְך  )ָוואְלט  ְמֹאד  ָיֶפה  ָבר  ּדָ ָלנּו  ר  ְמַסּפֵ

ּבַֹעז  ַוּיֹאֶמר  ַמֲאַמר  )ַהְינּו  ִנְפָלָאה  ּתֹוָרה  ַאֲחָריו  ׁשֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ְוָאַמר 

ִכי  ִמּבְ סּוק  ַעל־ּפָ ַהּתֹוָרה  ָאַמר  ָהֵעת  אֹותֹו  ּבְ ם  ּגַ ס"ה(.  ִסיָמן 

ה  ְמַגּלֶ הּוא  ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ רס"ב(  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ׁש  ִחּבֵ ְנָהרֹות 

ִסּיּום ָחֵסר  ׁשֶ )ִנְרֶאה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוכּו'  ִמיד  ּתָ ּבֹוֶכה  הּוא   ּתֹוָרה 

ַהּזֹאת(: יָחה  ַהּשִׂ

יֹום  לפ"ק  תקס"ו  ַנת  ׁשְ ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ָמָצאִתי  עֹוד 
ֵסֶדר  ל  ּכָ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַמְענּו  ׁשָ ָאב  ְמַנֵחם  ה'  ִראׁשֹון 

מּוָכן  ָהָיה  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוָאַמר  ָיֵמינּו,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ֶצֶדק  ַהּגֹוֵאל  יַאת  ּבִ

ֹחֶדׁש  ּוְבֵאיֶזה  ָנה  ׁשָ ֵאיֶזה  ּבְ ְוָיַדע  ִנים  ׁשָ ֵאיֶזה  עֹוד  ּבְ בֹוא  ּיָ ׁשֶ

ַמן.  ַהּזְ אֹותֹו  ּבְ ָיבֹוא  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ו  ַעְכׁשָ ַאְך  ָיבֹוא.  יֹום  ּוְבֵאיֶזה 

ְפַטר  ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָהָיה  ָהִעּכּוב  ׁשֶ ָהָיה  ָבָריו  ִמּדְ ַהּמּוָבן  ּוְכִפי 

ם ִמּקֶֹדם  ּגַ יק ִלְבָרָכה.  ַצּדִ ֵזֶכר  לֹֹמה ֶאְפַרִים  ָטן ׁשְ ַהּקָ נֹו  ּבְ ֶאְצלֹו 

ִעְנָין  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוָאַמר  "ל  ַהּנַ ֶלד  ַהּיֶ ִטיַרת  ּפְ ַאַחר  ָסמּוְך  י  ִעּמִ ר  ִסּפֵ

ְוָיַדע  ְוכּו'  ִנים  ׁשָ ְקָצת  ֵעֶרְך  ּבְ בֹוא  ּיָ ׁשֶ מּוָכן  ָהָיה  ָבר  ּכְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ָאז: ָיבֹוא  אי לֹא  ַוּדַ ּבְ ו  ַעְכׁשָ ַאְך  ְוכּו'  ֹחֶדׁש  ֵאיֶזה  ּבְ

ָנַסע  מּוְך  ַהּסָ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  תּוב  ּכָ ָמָצאִתי  עֹוד 
ָצא  ּיָ ׁשֶ ַעד  אֹותֹו  ין  ְמַלּוִ ְוָהִיינּו  ָהאֹוְקַרייֶנע  ַעל  ִמּפֹה 

ְוָאז  ּלֹו  ׁשֶ ְבנּו ַעל ָהֲעָגָלה  ָיׁשַ אִדיִזין  ִמּלָ ָצא  ּיָ ׁשֶ ּכְ ם  ְוׁשָ אִדיִזין.  ִמּלָ
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לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ּדְ אן  ּכָ ב  ְכּתָ ַהּנִ סֹוד  ָלנּו  ה  ּלָ ּגִ ִסיָעה  ַהּנְ ֶדֶרְך  ּבְ

ם  ׁשָ ב  ְוִנְכּתַ "ל  ַהּנַ ַהּגֹוֵאל־ֶצֶדק  יַאת  ּבִ ֵסֶדר  ל  ּכָ )ַהְינּו  ְוכּו'  ֵמעֹוָלם  ְמעּו  ִנׁשְ

ּלֹא   ׁשֶ ְמֹאד  ּוַמְזִהיר  י־ֵתבֹות  ְוָראׁשֵ נֹוָטִריקֹון  ּוְבֶדֶרְך  ָעְלָמא  ּבְ ְרִמיָזא  ּבִ ָהִעְנָין 

ַעל  ַאף  יסֹו,  ְלַהְדּפִ ּלֹא  ׁשֶ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ּוִמּכָ ְסָתִרים  ת  ְמִגּלַ ְקָרא  ַהּנִ ַהּקּוְנְטֵרס  ֶזה  יק  ְלַהְעּתִ

ם. ְוִסּיֵ ְוכּו'(  ְלַגּלֹות  ָחִליָלה  ֶזה  ם  ּגַ ְרִמיָזה  ּבִ ב  ְכּתַ ּנִ ׁשֶ י  ּפִ

ָהה  ִעְנָין ֶזה ׁשָ י ִסּפּור  ּכִ ָלל.  ּכְ ב  ִנְכּתַ ד ְולֹא  ִמּיָ ח  ּכַ ִנׁשְ ה  ְוַהְרּבֵ
ְוִלְכּתֹב  ה  ִמּזֶ ר  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ה,  ְוִצּוָ עֹות  ׁשָ ֵני  ׁשְ ֶעֶרְך  ּבְ

תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ַאַחר  ד.  ִמּיָ ב  ִנְכּתַ לֹא  י  ּכִ ָהרֹב  ח  ּכַ ִנׁשְ ְוֵתֶכף  ֶרֶמז  ּבְ

ת  ּבַ ׁשַ י ֶעֶרב  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ַעם  ַהּפַ ְמעּו עֹוד  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ם ַמה  ׁשָ

ם,  ם ׁשָ ְוִסּיֵ ֶרְסַלב ְוכּו'  ּבְ ַנת תקס"ט ּפֹה  קֶֹדׁש ח' ְמַנֵחם־ָאב ׁשְ

ָעֵלינּו  א  ּבָ ְך  ּכָ ַאַחר  "ל.  ַהּנַ ִעְנָין  ָהִראׁשֹון  ַעם  ּפַ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ַאַחר 

ַאַחר  ְלַדְרּכֹו.  ָנַסע  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא  ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ

ָאז,  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ִעּמֹו  ְרנּו  ּבַ ּדִ ְלֵביתֹו  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ

"ל.  ַהּנַ ּפּור  ַהּסִ ַאַחר  ְמֹאד  ֵמַח  ׂשָ ה  ַנֲעׂשָ הּוא  ם  ּגַ ׁשֶ ְוָאַמר 

ִיְהֶיה  ָמַתי  ַאְך  ְמֹאד,  ָבר  ַהּדָ ְוָיֶפה  ּטֹוב  ׁשֶ ֱאֶמת  לֹו  י  ְוָאַמְרּתִ

דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ הּוא  ה  ִמּזֶ ַעְצמֹו  ּבְ ּפּור  ַהּסִ ֲאָבל  ְוָאַמר  ָעָנה  זֹאת. 

ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ יָחה  ׂשִ ְלתֹוְך  ֶזה  ִעְנָין  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְמֹאד 

ֵרינּו  דֹול ְמֹאד. ַאׁשְ ּגָ ָבר  ּדָ ַעְצמֹו הּוא  ּבְ ַחְדֵרי ֲחָדִרים, ֶזה  ּבְ נּוז  ּגָ

ְמעּו ֵמעֹוָלם  ִנׁשְ ר לֹא  ה ֲאׁשֶ ֵאּלֶ ּכָ נּוִזים  ּגְ ָבִרים  ּדְ ֹמַע  ִלׁשְ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ

ָהַרב  ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ )ְוַאַחר  "ל.(  ַהּנַ ָיד  ִתיַבת  ִמּכְ י  ְקּתִ ֶהְעּתַ אן  ּכָ )ַעד 
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ל  ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָתִבים ַהּקְ ְוֶנֶאְבדּו ַהּכְ ִנְגְנבּו  יִרים,  ּבִ ּכַ ָיִמים לֹא  ּבְ י ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ַרּבִ

ְוכּו'(: ָאְבִדין  ּדְ ַעל  ַוֲחָבל  ַאּיֹו  ְמקֹוָמם  נֹוַדע  ַוֲעַדִין לֹא  "ל  ַהּנַ ְסָתִרים  ת  ְמִגּלַ

ֶרְך  ַלּדֶ "ל ָנַסע  ינֹוק ַהּנַ ְפַטר ַהּתִ ּנִ ׁשֶ "ל ַאַחר  תקס"ו ַהּנַ ַנת  ׁשְ ּבִ
ה   ר ַמֲעׂשֶ ְלַסּפֵ ם ִהְתִחיל  ְוׁשָ ּוְסִביבֹוֶתיָה,  ְלֶמְדֶוִדיְבֶקע 

ֶאְצלֹו  ָהִייִתי  ֶרְך  ֵמַהּדֶ א  ּבָ ּוְכׁשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ּבְ ׁשֶ ִראׁשֹוָנה 

י  ְרּתִ ִסּפַ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְוָאַמר,  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ אֹוָתּה  ְלָפֵנינּו  ר  ְוִסּפֵ ְוָחַזר 

ּיֹות: ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ֶפר  ּסֵ ּבַ ם  ׁשָ ס  ְדּפָ ּנִ ּכַ ְוכּו'  ה  ַמֲעׂשֶ

יב

ר  ְלַסּפֵ תקס"ו  ַנת  ׁשְ סֹוף  ּבְ ִהְתִחיל  ׁשֶ ַאַחר  תקס"ז  ַנת  ׁשְ ּבִ
ַהּתֹוָרה  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָאַמר  ָאז  ְוכּו'  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי 

מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ְוכּו'  ַלה'  ַלֲעׂשֹות  ֵעת  ְוָאַמר  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ַתח  ּפָ

ְמעֹוְרִרין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ּפּוֵרי  ִמּסִ ר  ְמַדּבֵ ם  ְוׁשָ ס'(.  ִסיָמן 

ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ירּות  ֲעׁשִ ֵמִעְנַין  ר  ְמַדּבֵ ם  ׁשָ ם  ּגַ ְוכּו'.  ָנה  ֵ ֵמַהּשׁ

הּוא  ירּות  ָהֲעׁשִ ׁשֶ ם  ׁשָ ּוְמבָֹאר  ְוכּו'.  ְלִהְתּבֹוְננּות  יִקים  ּדִ ַהּצַ

ַקְרַקע  ּבְ ִליׁש  ׁשְ ְמעֹוָתיו  ִליׁש  ְלַהׁשְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ִחינֹות  ּבְ לֹשׁ  ׁשָ ּבְ

ְוכּו': ם  ׁשָ ַהֲחֻנּיֹות  ְוָקָנה  ְלֶמִז'יּבּוז'  ַלח  ׁשָ ְוָאז  ְוכּו' 

יג

ל  ּכָ ֲאִמיַרת  ַעת  ׁשְ ּבִ "ל  ַהּנַ תקס"ז  ַנת  ׁשְ ּבִ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ
ְזמֹוִנים  ַהּפִ ִליַח־ִצּבּור  ְ ַהּשׁ ִהְתִחיל  ׁשֶ ַאַחר  ִנְדֵרי, 
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דֹוָלה  ּגְ ֵרָפה  ׂשְ ָהָיה  ֵרה,  מֹוֶנה־ֶעׂשְ ׁשְ ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר  ׁשֶ ִליחֹות  ְוַהּסְ

דֹוִלים  ּגְ ים  ּתִ ּבָ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ְרפּו  ְוִנׂשְ ֶרְסַלב,  ּבְ קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּפֹה 

ְרחּו  ּבָ ם  ֻכּלָ י  ּכִ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ְלּבֵ ְוִנְתּבַ ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ְוָהָיה 

ִלְבָרָכה לֹא  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֲאָבל  ּוֵביָתם.  ם  ַנְפׁשָ ט  ְלַמּלֵ

ְיָלה  ַהּלַ אֹוָתּה  ּבְ ֵרָפה  ַהּשְׂ ַמר  ּגְ ַאַחר  ֵרָפה.  ׂשְ אֹוָתּה  ּבְ ָאז  ַרף  ִנׂשְ

אּו  ּבָ ׁשֶ ַחִיל  ֵני  ִמּבְ דֹול  ּגָ ְוַרַעׁש  ַחד  ּפַ ָהָיה  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ל  ׁשֶ

ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ְוִהּכּו  נּו,  ּלָ ׁשֶ ְדָרׁש  ַהּמִ ְלֵבית 

ָהֵאׁש  ּוְלַכּבֹות  ָהֵאׁש   ִקיט  ְלַהׁשְ ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ּוָפצֹוַע  ה  ַהּכֵ ּוַבחּוץ 

יֹום  מֹוָצֵאי  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  דֹול.  ּגָ ּוַפַחד  ַצַער  ָלנּו  ְוָהָיה  ָאר,  ׁשְ ַהּנִ

ֵרָפה  ַהּשְׂ לֹו  הֹוִדיַע  ִיְצָחק  מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ׁשֶ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ּפּוִרים  ַהּכִ

י  )ַחּיֵ ָמקֹום ַאֵחר  ּבְ ם  ְרׁשָ ּנִ ּכַ ֵרָפה  א ׂשְ יַמְטִרּיָ ּגִ ִיְצָחק  מּוֵאל  ְוכּו' ׁשְ

ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ א  ֻעְבּדָ ַלֲעׂשֹות  ָרָצה  ׁשֶ ר  ִסּפֵ ְוָאז  קנ"א(.  מֹוֲהַר"ן 

ה  ּמָ ּכַ לֹו  ְוָהיּו  ְוכּו'  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ַהְינּו  ּדְ ּפּוִרים  ַהּכִ

ּבֹוְיִגין  ה  ּמָ ּכַ ַעל  ִבין  ִנְכּתָ ָהיּו  ּכֹוְתָבן  ָהָיה  ִאם  ׁשֶ ֶזה  ַעל  ְטָענֹות 

ֵרָפה. ַהּשְׂ ְיֵדי  ַעל  ָבר  ַהּדָ ל  ְלּבֵ ִנְתּבַ ַאְך 

יד

אֹותֹו  ּבְ ְוֵתֶכף  ְלֶנעִמירֹוב,  ְלֵביִתי  י  ָנַסְעּתִ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ַאַחר 
ְלָמאְהלֹוב  ִטְלטּוִלי  ִהְתִחיל  ְוָאז  ְלָמאְהלֹוב.  י  ָנַסְעּתִ יֹום 

ָאִביָה  ְלֵבית  ְלָמאְהלֹוב  ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ִמּקֶֹדם  ָנְסָעה  זּוָגִתי  י  ּכִ

י  ְתָקַרְבּתִ ּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ י  ּכִ ִסּבֹות  ב  ִסּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ּה.  ְוִאּמָ
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ת־ ְקִהּלַ ּבִ ין  ית־ּדִ ֲעַדִין ַאב־ּבֵ ָהָיה חֹוְתִני  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ

ִנים  ׁשָ ע  ַאְרּבַ אֹו  לֹשׁ  ׁשָ ְוַאַחר  ּוְסִביבֹוֶתיָה.  ְקֶרעִמיִניץ  קֶֹדׁש 

זּוָגִתי  ָנְסָעה  ְוָאז  ָמאְהלֹוב  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ם  ּגַ ְלַרב  ל  ִנְתַקּבֵ

י ַאַחר יֹום  ָנַסְעּתִ ַוֲאִני  ְחיּו.  ּיִ ׁשֶ ַני  ּבָ ַנת תקס"ו ְלָמאְהלֹוב ִעם  ׁשְ

ָאז  ָהָיה  לֹא  חֹוְתִני  ׁשֶ ָהְיָתה  ם  ֵ ַהּשׁ ּוֵמֵאת  ם.  ְלׁשָ ּפּוִרים  ַהּכִ

לֹו  ָהָיה  י  ּכִ ְקֶרִמיִניץ,  ת  ְקִהּלַ ּבִ ָהָיה  י  ּכִ ָמאְהלֹוב  ּבְ ֵביתֹו  ּבְ

ְקֶרִמיִניץ ּוְסִביבֹוֶתיָה  "ל ּבִ ִהּלֹות ַהּנַ ֵני ַהּקְ ׁשְ נּות ּבִ ִהְתַמּנּות ָהַרּבָ

ַעל  בֹוא  ּיָ ׁשֶ נּו  ַדְעּתֵ ּבְ ְוָהָיה  ְקֶרִמיִניץ,  ּבִ ָהָיה  ְוָאז  ּוְבָמאְהלֹוב. 

קֶֹדם  ְלֶנעִמירֹוב  זּוָגִתי  חֹוֶזֶרת  ָהְיָתה  ְוָאז  ְלֵביתֹו  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 

ְוָהָיה  ֻסּכֹות  ַעל  ְלָמאְהלֹוב  י  ָנַסְעּתִ ַוֲאִני  ְך.  ּכָ ַאַחר  אֹו  ֻסּכֹות 

ֶנעִמירֹוב  קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ּוָבַני  זּוָגִתי  ִעם  ָלׁשּוב  י  ַדְעּתִ ּבְ

ְבנּו  ִנְתַעּכַ "ל,  ּנַ ּכַ ְקֶרִמיִניץ  ּבִ ב  ְתַעּכֵ ּנִ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת   ֻסּכֹות.  ַאַחר 

ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְליֹום  ִמּיֹום  ָעָליו  ים  ְמַצּפִ ְוָהִיינּו  ָמאְהלֹוב  ּבְ ם  ׁשָ

ְבנּו  ְתַעּכַ ּנִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ל  ְלּגֵ ִנְתּגַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ה.  ַהְרּבֵ ם  ׁשָ ְבנּו  ִנְתַעּכַ

ן. ְלַקּמָ ְיבַֹאר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִנים  ׁשָ ֵני  ִלׁשְ ָקרֹוב  ָמאְהלֹוב  ּבְ

נּו  ַרּבֵ ִלְפֵני  ִלְהיֹות  ָרִגיל  ָהִייִתי  לֹא  ִנים  ׁשָ י  ּתֵ ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  ְוָכל 
ֵמֲחַמת  ַהּקֹוְדִמים,  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ים  ְזַמּנִ י־ִאם ּבִ אִתי ֵאָליו ּכִ ִרחּוק ָמקֹום ֵמִאּתֹו. ְולֹא ּבָ ָהִייִתי ּבְ ׁשֶ

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֵהם  ׁשֶ ֵאָליו,  ָלבֹוא  אֹוָתנּו  ִהְזִהיר  ׁשֶ ָלנּו  ַהְידּוִעים 

ֶנעְמִריב  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ִמּקֶֹדם  ֲאָבל  ה.  ֲחֻנּכָ ת  ּבַ ְוׁשַ בּועֹות  ְוׁשָ

"ל  ַהּנַ ִנים  ׁשָ י  ּתֵ ְ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ם  ּגַ ה.  ַהְרּבֵ ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ָרִגיל  ָהִייִתי 
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ל  ׁשֶ ִסיָעה  ְוַהּנְ ֶרְך  ַהּדֶ ּבְ ָוָנד  ָנע  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ם  ּגַ ָהָיה 

ן. ְלַקּמָ ְיבַֹאר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְרג  ֶלְמּבֶ ת־קֶֹדׁש  ּוִבְקִהּלַ ְוכּו'  ָנאְווִריְטׁש 

ה  ַהְרּבֵ ְמִניעֹות  ֵמָחָדׁש  ָעַלי  ִהְתִחילּו  ְלָמאְהלֹוב  ּוְבבֹוִאי 
ְמבָֹאר  ָבר  ּכְ י  ּכִ ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ְנסַֹע  ִמּלִ

ֵקץ  ְלֵאין  ה  ַהְרּבֵ ְוִיּסּוִרים  ְמִניעֹות  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ְקָצת  ְלֵעיל 

ֵאיְך  ָלל  ּכְ ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ר  ֲאׁשֶ ֵאָליו,  ִהְתָקְרבּוִתי  ת  ְתִחּלַ ּבִ

י  ַאְרּתִ ּבֵ ְולֹא  ָאְזָניו  יָנה  ִצּלֶ ּתְ ֹוְמָעם  ַהּשׁ ְוָכל  ָרם,  ּבְ ְלׁשַ ָזִכיִתי 

לֹא  ִניעֹות  ְוַהּמְ ּסּוִרים  ַהּיִ ּגֶֹדל  ר  ִעּקַ ַאְך  ֵמֶהם.  ֶאֶלף  ֵחֶלק 

ְמִהירּות  ּבִ ים  ְרּתִ ּבַ ִ ּשׁ ׁשֶ ִני  ִזּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ה  ַהְרּבֵ ִנְתַמְהְמהּו 

ִזְכרֹונֹו  ֵאָליו  ְמקָֹרב  ֶאְהֶיה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָחְזִקי  ִמּגֶֹדל 

ְוַעל  יתֹו,  ִמּבֵ ָאִבי  אֹוִתי  ֵרׁש  ּגֵ ְוֵתֶכף  ָמה.  ָעַלי  ְוַיֲעבֹר  ִלְבָרָכה 

ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵליֵרד  ָנה  ׁשָ ֲחִצי  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  זּוָגִתי  ֻהְכְרָחה  ֶזה  ְיֵדי 

ָרָאה  ּוְכׁשֶ ְלָחֵננּו.   ׁשֻ ַעל  ִנּזֹוִנים  ְוָהִיינּו  ָיִאיר  ֵנרֹו  ָאִבי  ְלַחן  ֻ ִמּשׁ

ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ י  ְעּתִ ּדַ ְלַהּטֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֵביֵתנּו  ּוְבֵני  ָאִבי 

ָאז  ּה  ְעּתָ ּדַ ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  זּוָגִתי  ְוַגם  י.  ּנִ ִמּמֶ קּו  ּלְ ִנְסּתַ

ם  ּגַ ֻהְכְרָחה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ְנִסיָעִתי  ַעל  ָלל  ּכְ ֶמת  ַמְסּכֶ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְוֵהִביָנה  ָיְדָעה  י  ּכִ ּה.  ְעּתָ ּדַ ל  ְלַבּטֵ ְרָחּה  ּכָ ַעל  ּבְ ן  ּכֵ

עֹוָלם. ּבָ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ ִלְמנַֹע אֹוִתי 

ּתֶֹקף  ר  ִעּקַ ַאְך  ר.  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ּבָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 
ָאְמָנם  ִאם  ה.  ַהְרּבֵ ִנְתַמְהְמהּו  לֹא  ִניעֹות  ְוַהּמְ ּסּוִרין  ַהּיִ
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ְמַעט  ּכִ ה  ַהְרּבֵ ּוְמִניעֹות  ִיּסּוִרים  ִלי  ָהיּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ם  ּגַ אי  ַוּדַ ּבְ

ּוְמִניעֹות  ִיּסּוִרים  ָהיּו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך  ּוְנִסיָעה.  ְנִסיָעה  ָכל  ּבְ

ְוָכל  ְלָחִני  ׁשֻ ַעל  ִנּזֹון  ָהִייִתי  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמַאַחר  ְלָסְבָלן,  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ָכל  ּבְ ָרִציִתי  ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ נֹוֵסַע  ְוָהִייִתי  ֵביתֹו.  ּבְ ׂשֹוֵרר  ִאיׁש 

י  ְבּתִ ָיׁשַ ְוִלְפָעִמים  חֹות.  ּפָ אֹו  בּועֹות  ׁשָ ָעה  ַאְרּבָ אֹו  ה  לׁשָ ׁשְ

ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ְזַמן  ֵאיֶזה  ֶאְצלֹו 

ְמעּו  ִנׁשְ ר לֹא  ֲאׁשֶ ְונֹוָראֹות  ִנְפָלאֹות  ּיֹות  ּוַמֲעׂשִ יחֹות  ְוׂשִ ּתֹורֹות 

י  ּוִמּפִ י  ִמּפִ ֹוְמִעים  ַהּשׁ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוִתי  ֶהֱחָיה  ר  ֲאׁשֶ ֵמעֹוָלם, 

ֵהם  ֲהלֹא  ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי  דֹורֹות  ְלדֹוֵרי  ָתִבי  ּכְ

ָיִבין  ּוְבִלּבֹו  ֵעיָניו  ּבְ ִיְרֶאה  ֱאֶמת  ּבֶ ֶהָחֵפץ  ִסְפֵרנּו.  ַעל  תּוִבים  ּכְ

ַמה  ְקֵצה  ֶאֶפס  יל  ּכִ ְוַיׂשְ ְוָיִבין  ַעל־ָיָדם,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוָיׁשּוב 

דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ֹמַע  ִלׁשְ ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִני  ּכַ ּזִ ֶ ּשׁ

ן  ָמַעּתָ ׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ יק־יֹוִמין,  ַעּתִ ה  ּסָ ּכִ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְוַהּנֹוָרא, 

ִנים.  ׁשָ ע  ַאְרּבַ ֶעֶרְך  ּבְ ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ְוָכל  ְוכּו';  ְוכּו'  ֵמעֹוָלם  ֹאֶזן 

ְוִטְלטּוִלי  לּוִתי  ּגָ ִהְתִחיל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ תקס"ז  ַנת  ׁשְ ּבִ ְך  ּכָ ַאַחר 

ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ְלַגְמֵרי  ֵמָחָדׁש  ָעַלי  ׁשּו  ְוִנְתַחּדְ ָחְזרּו  ְלָמאְהלֹוב 

ה  ִחּלָ ּתְ ִמּבַ ים  ַקּלִ ָהיּו  ֶאָחד   ֹאֶפן  ּבְ ׁשֶ ַרק  ה.  ִחּלָ ּתְ ִמּבַ יֹוֵתר 

י  ּכִ עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  י  ַדְעּתִ ּבְ ָחָזק  ָבר  ּכְ ָהִייִתי  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ֲאָמָריו  ַבׁש  ּדְ ִמּצּוף  ְוִלְטעֹם  י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ֹמַע  ִלׁשְ ָזִכיִתי  ָבר  ּכְ

ר  ּבֵ ְלׁשַ ַהּכַֹח  ִלי  ָהָיה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ים  דֹוׁשִ ְוַהּקְ ִעיִמים  ַהּנְ

ַרק  ֵהם  ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֶאְצֵלנּו  ָלל  ּכְ ֶזה  י  ּכִ ִניעֹות.  ַהּמְ
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ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו'  ַהּמַֹח  ְמִניעֹות 

ִאי  ָמאְהלֹוב  ּבְ ָאז  ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  מ"ו(.  ִסיָמן  ִתְנָיָנא  )ִלּקּוֵטי 

ְקָצת. ר  ֲאַסּפֵ ִקּצּור  ּבְ ַאְך  ר  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ

ּוָבאִתי  "ל,  ּנַ ּכַ ְלָמאְהלֹוב  י  ָנַסְעּתִ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ַאַחר  ה  ִהּנֵ
חֹוְתִני  ָמָצאִתי  ְולֹא  ֵרי  ׁשְ ּתִ י"ג  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ם  ְלׁשָ

ם  ׁשָ ְוָיָקר  ָחׁשּוב  ָהָיה  ְוחֹוְתִני  "ל.  ּנַ ּכַ ְקֶרִמיִניץ  ּבִ ָהָיה  י  ּכִ ֵביתֹו  ּבְ

דֹול  ּגָ ד  ִמְתַנּגֵ ָהָיה  ָבר  ִמּכְ ְוַגם  יבּות.  ַהֲחׁשִ ַתְכִלית  ּבְ ְמֹאד ְמֹאד 

ְוָכל־ ּתֹו  ְוִאׁשְ ַהְמֻפְרָסִמים.  דֹוֵלי  ּגְ ַעל  ֲאִפּלּו  ַהֲחִסיִדים  ל  ּכָ ַעל 

ים  יק ּוַבַעל ַמֲעׂשִ ֱאֶמת ַצּדִ ִדים ְוָהָיה ּבֶ ם ָהיּו ִמְתַנּגְ ּלָ יתֹו ּכֻ ְבֵני ּבֵ

ָבר  ִמּכְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֲעֵלי  ּבַ ְבֵרי  ּדִ ַדְעּתֹו  ּבְ קּוַע  ׁשָ ָהָיה  ַאְך  טֹוִבים. 

ָחָזק  ָהָיה  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְמֻפְרָסם,  ּכַ ַהֲחִסיִדים  דֹוֵלי  ּגְ ַעל  ָחְלקּו  ׁשֶ

ְכָלל.  ּבִ ּתֹו  ִאׁשְ ְוַגם  ֵביתֹו  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוֵכן  ְמֹאד.  דּות  ַהִהְתַנּגְ ִעְנַין  ּבְ

יֹוֵתר  ִיּסּוִרים  ִלי  ָהיּו  אי  ַוּדַ ּבְ יֹוֵתר  ה  ִלְגֻדּלָ ָעָלה  ׁשֶ ה  ַעּתָ ּוִבְפָרט 

ָיָדם  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ָיְדעּו  זֹאת  ֲאָבל  י.  ִעּמִ ָחלּוק  ם  ִלּבָ ָהָיה  ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ

ִלי ּבְ י  ַדְעּתִ ּבְ ָחָזק  ֲאִני  ׁשֶ ָיְדעּו  י  ּכִ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ אֹוִתי   ִלְמנַֹע 
"ל: ּנַ ּכַ עּור  ׁשִ

ּכֹות  ַהּסֻ ְוַאַחר  ּכֹות,  ַהּסֻ ְיֵמי  ָכל  ּבְ ָמאְהלֹוב  ּבְ ָהִייִתי  ה  ְוִהּנֵ
י  ּכִ א.  ּבָ ְולֹא  חֹוְתִני  בֹוא  ּיָ ׁשֶ יֹום  ָכל  ּבְ ים  ְמַצּפִ ָהִיינּו 

ם.  ׁשָ לֹו  ן  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ ִמְצָוה  ַבר  ּדְ ֵעֶסק  ּבְ ְקֶרִמיִניץ  ּבִ ם  ׁשָ ב  ִנְתַעּכֵ
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י זּוָגִתי לֹא  ּכִ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ר  ָלנּו ַלֲחזֹר ְלֵביֵתנּו קֶֹדם  ְולֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ

לֹא  ַוֲעַדִין  ה  ֲחֻנּכָ ַעד  ָבר  ַהּדָ ְך  ְוִנְמׁשַ ים  ְזַמּנִ ה  ּמָ ּכַ אֹותֹו  ָרֲאָתה 

ֵני  ּפְ ִלְראֹות  ָזִכיִתי  ְולֹא  ָמאְהלֹוב  ּבְ ָעצּור  ָהִייִתי  ַוֲאִני  א.  ּבָ

ה.  ּפּוִרים ַעד ֵהּנָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵמַאַחר יֹום ַהּכִ ל ַרּבֵ ָקְדׁשֹו ׁשֶ

ִנים  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ י  ּכִ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ה  ִמּזֶ ֲעצּוִמים  ִיּסּוִרים  ִלי  ְוָהיּו 

ִזְכרֹונֹו  ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ֶזה  ּכָ ְזַמן  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָרִגיל  ָהִייִתי  ָעְברּו  ׁשֶ

ּוִמּגֶֹדל  ְוכּו'.  י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  י  ַמְעּתִ ְוׁשָ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ִלְבָרָכה 

ּסּוִרים  ַהּיִ ִמּגֶֹדל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ רֹות  ִאּגְ י  ַתְבּתִ ּכָ ַצֲעִרי 

ָיִמים  ין  ּבֵ ַמן  ַהּזְ אֹותֹו  ּוְבתֹוְך  "ל.  ּנַ ּכַ ְמֹאד  ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִניעֹות  ְוַהּמְ

נֹוַלד  ַמן  ַהּזְ אֹותֹו  ּבְ "ל  ּנַ ּכַ ָמאְהלֹוב  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ה  ַלֲחֻנּכָ ַהּנֹוָרִאים 

מֹו  ׁשְ ְוִנְקָרא  ת־קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ָזָכר  ן  ּבֵ

לֹא  ָמאְהלֹוב  ּבְ ִעּכּוִבי  ּוֵמֲחַמת  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ַיֲעקֹב  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ

ִרית  ַהּבְ ל  ׁשֶ בּוַע  ָ ּוַבּשׁ ִמיָלה  ִרית  ַהּבְ ַעל  ֲאִפּלּו  ִלְהיֹות  ָזִכיִתי 

ל  ׁשֶ ַהּנֹוָרא  ָהִעְנָין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ י  ִמּפִ ַמע  ִנׁשְ ִמיָלה 

ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ְלַהֲחיֹות ֵמִתים  ַעל  ָקם ְלֵמאֹות ׁשֶ ָהֲאָלִפים ְלַחּלְ

ָהַר"ן  יחֹות  )ׂשִ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ּפּוֵרי  ַהּסִ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ּקּוִטים  ּלִ ּבַ ס  ְדּפָ ּנִ ּכַ ְוכּו' 

ְוכּו'.  ְונֹוְראֹוָתיו ַעד ֵאין ֵקץ  ם  ֵ ַהּשׁ ִנְפְלאֹות  ְוָהֵבן  ם.  ן ׁשָ ַעּיֵ צ"ג( 

ְיָלה  ּלַ ּבַ ִגים  ּדָ ן  ּיָ ּדַ ֵליּב  י  ַרּבִ לֹו  ֵהִביא  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָאַמר  ֶזה  ְוָכל 

ִעְנָין  ל  ּכָ ְוָאַמר  ְמָחה  ׂשִ ּבְ א  ּבָ ׁשֶ ִמיָלה,  ִרית  ַהּבְ ת  ְסֻעּדַ ְלצֶֹרְך 

ָכל ֶזה  ים לֹא ָזִכיִתי ִלְהיֹות ּבְ ֲעוֹונֹוַתי ָהַרּבִ "ל. ַוֲאִני ּבַ ַהּנֹוָרא ַהּנַ

אן. ּכָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל ֵעת  ּבְ אְסט  ַהּפָ ַעל  ִלי  ְתבּו  ּכָ ַאְך 
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ה  ֲחֻנּכָ ת  ּבַ ְוׁשַ "ל,  ּנַ ּכַ ה  ַהֲחֻנּכָ ְיֵמי  ַעד  ם  ׁשָ י  ְבּתִ ִנְתַעּכַ ה  ְוִהּנֵ
ִפי  ּכְ ֵאָליו  ָלבֹוא  בּוִעים  ַהּקְ ים  ַמּנִ ֵמַהּזְ ֶאְצֵלנּו  ָהָיה 

י  ְוִהְתַחְלּתִ קכ"ו(.  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ תֹו  ֻקּדָ ּפְ

ַרּבּו  ַאְך  ה  ֲחֻנּכָ ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ֶרְסַלב  ִלּבְ ִלְנסַֹע  ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ ִלְכסֹף 

ֵעת  ְך ָיבֹוא חֹוְתִני ּבְ תֹוְך ּכָ ְפָרט אּוַלי ּבְ עּור, ּבִ ִלי ׁשִ ִניעֹות ּבְ ַהּמְ

ְוִאם  "ל.  ּנַ ּכַ בֹוא  ּיָ ׁשֶ יֹום  ָכל  ּבְ ים  ְמַצּפִ ָהיּו  י  ּכִ ֶרְסַלב  ּבְ ּבִ ֶאְהֶיה  ׁשֶ

ֲחמֹוִתי  ְוַגם  ְמֹאד.  ַאּפֹו  ֶיֱחֶרה  אי  ַוּדַ ּבְ ם  ׁשָ ִיְמָצֵאִני  ְולֹא  ָיבֹוא 

זֹאת  ּכָ ֵעת  ּבְ ע  ֶאּסַ ֲאִני  ׁשֶ ִים  ּנַ ׁשִ ְלִקְהיֹון  ָלֶהם  ָהָיה  ם  ּלָ ּכֻ ְוזּוָגִתי 

ָכל  ּבְ ִאים  ּבָ זֹאת  ּכָ ה  ְקִהּלָ ֲחׁשּוֵבי  דֹוֵלי  ּגְ ל  ּכָ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ֶרְסַלב.  ִלּבְ

יָאתֹו. ְוהּוא  דֹוָלה ַעל ּבִ ּגְ ְתׁשּוָקה  ים ּבִ ֵניֶהם ּוְמַצּפִ ּפְ ֵחר  יֹום ְלׁשַ

תֹוְך  ּבְ ע  ֶאּסַ ַוֲאִני  ָיבֹוא  ּוָמָחר  ַהּיֹום  ּוֵבין  ְך  ּכָ ל  ּכָ ּוְמֻפְרָסם  ָיָקר 

ם  ַאּפָ ַעל  הּוא  ֶזה  לֹא  ּבְ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ְך  ּכָ

ִסיָעה זֹאת  אי ָהיּו ִלי ִיּסּוִרים ִמּנְ ה. ּוְבַוּדַ ן ַעּתָ ּכֵ ל־ׁשֶ ַוֲחָמָתם ִמּכָ

ְמֹאד. ה  ַהְרּבֵ

ְלָבִבי  ֶאת  ק  ִחּזֵ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַאְך 
ם  ֵ ְוַהּשׁ ֶרְסַלב.  ִלּבְ י  ְוָנַסְעּתִ ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ַעל  י  ְרּתִ ּבַ ְוִהְתּגַ

ה לֹא ָהָיה ִלי ַעל הֹוָצאֹות ְולֹא ֲעָגָלה,  ְתִחּלָ י ּבִ ַרְך ֲעָזַרִני ּכִ ִיְתּבָ

ָחָזק  ק  ֵחׁשֶ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי  ִעין לֹו,  ְמַסּיְ ֵהר  ִלּטָ א  ַהּבָ ֲאָבל 

ְוִהְזִמין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַוֲעָזָרִני  ְוכּו'.  ִניעֹות  ַהּמְ ִלין  ּטְ ִנְתּבַ ָראּוי  ּכָ

אֹור  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ּוָבאִתי  ֶרְך  ַהּדֶ ְוהֹוָצאֹות  ֲעָגָלה  ִלי 
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ִמיֵמי  הּוא  ׁשֶ ֵטֵבת  רֹאׁש־ֹחֶדׁש  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  י  ִ ּשׁ ׁשִ ְליֹום 

י  ּפִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַאף ַעל  ד ִעם ַרּבֵ ר ִמּיָ ְוָזִכיִתי ְלַדּבֵ ה.  ֲחֻנּכָ

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵמִעְנַין  ד  ִמּיָ ִלי  ר  ְוִסּפֵ תֹו.  ִמּטָ ַעל  ׁשֹוֵכב  ָהָיה  ָבר  ּכְ ׁשֶ

ָדה  ּבָ ׁשֶ ַעל  ּוְבִלּיַ ַרע  ִאיׁש  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ֵאּלּו  ּבְ ָעָליו  ָעַבר  ׁשֶ

ים  ַרּבִ ִיּסּוִרים  לֹו  ְוָהיּו  סֹוְבָלתֹו  ַעת  ַהּדַ ֵאין  ׁשֶ ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ ָעָליו 

ה  ֵאּלֶ ּכָ ִיּסּוִרים  לֹו  ָהיּו  לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ לֹו  ְדָמה  ּנִ ׁשֶ ְוָאַמר  ה.  ִמּזֶ

ַאֵחר(: ָמקֹום  ּבְ ֵאר  )ְוִיְתּבָ ְוכּו' 

טו

ּתֹוָרה  י  ַמְעּתִ ְוׁשָ ה  ֲחֻנּכָ ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ָזִכיִתי  ה  ְוִהּנֵ
ְלָפָניו  אֹוָתּה  י  ְוָכַתְבּתִ ל'(  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ִנְפָלָאה 

ת קֶֹדׁש ֶנעִמירֹוב  י ִלְקִהּלַ ְך ָנַסְעּתִ ה. ְוַאַחר ּכָ י ִעּמֹו ַהְרּבֵ ְרּתִ ְוִדּבַ

ְוָהִייִתי  ָנה.  ַמּתָ ִלי  ְוָנַתן  ָיפֹות  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ ָאִבי  אֹוִתי  ל  ְוִקּבֵ

ְולֹא  ְלָמאְהלֹוב  ֲעָגָלה  ִלי  ן  ּמֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ ֶנעִמירֹוב  ּבְ ם  ׁשָ ה  ְמַצּפֶ

ִלי  טֹוב  ם  ׁשָ ין  ְלַהְמּתִ ִלי  ה  ָלּמָ י  ַדְעּתִ ּבְ י  ְבּתִ ַ ְוִנְתַיּשׁ ִלי.  ָנה  ּמְ ִנְזּדַ

תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ְוַאְרִויַח  ֲעָגָלה  ם  ׁשָ ִלי  ֵמן  ִיְזּדַ אּוַלי  ֶרְסַלב  ִלּבְ ע  ֶאּסַ ׁשֶ

ִלְבָרָכה. ִזְכרֹונֹו  ֶאְצלֹו  ֶאְהֶיה  ְך  ּכָ

יֹום  ּבְ ם  ְלׁשָ ּוָבאִתי  ֶרְסַלב.  ִלּבְ י  ְוָנַסְעּתִ י  ְוָחַזְרּתִ יִתי  ָעׂשִ ְוֵכן 
ָבָנה  ַהּלְ ֶאת  י  ּתִ ׁשְ ִקּדַ לֹא  ֲעַדִין  ַוֲאִני  ֶעֶרב.  ּבָ י  ִליׁשִ ׁשְ

ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוָנה  ְיָלה  ַהּלַ ָהְיָתה  ְיָלה  ַהּלַ ְואֹוָתּה  ַהֹחֶדׁש,  אֹותֹו  ּבְ
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ׁשּום  ִנְרָאה  ְולֹא  דֹול  ּגָ ְך  ְוֹחשֶׁ ָעָנן  ְוָהָיה  ָבָנה,  ַהּלְ ִקּדּוׁש  ְזַמן 

נּו  ַרּבֵ ִאם  י  ַאְלּתִ ְוׁשָ ַצַער.  ִלי  ְוָהָיה  ָבָנה  ַהּלְ ל  ׁשֶ ָעְלָמא  ּבְ ם  רֹשֶׁ

ׁש  ִקּדֵ ָבר  ּכְ ׁשֶ ִלי  יב  ֵהׁשִ ָבָנה.  ַהּלְ ׁש  ִקּדֵ ָבר  ּכְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ָעַלי  ָרה  ּבְ ִהְתּגַ ֶזה  לֹא  ּבְ ְוַגם  יֹוֵתר.  ּבְ ַצַער  ִלי  ְוָהָיה  ָבָנה  ַהּלְ

אֹוָתּה  ּבְ ֵאָליו  י  ִנְכַנְסּתִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  יֹוֵתר.  ּבְ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ַעְצבּות, 

ְך,  ּכָ ל  ּכָ חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  ּבְ ה  ַאּתָ ָמה  ַעל  אֹוִתי  ַאל  ְוׁשָ ְיָלה  ַהּלָ

ִנְרֵאית  ָבָנה  ַהּלְ ֵאין  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ לֹו  ְוָאַמר  ֶאָחד  ְוַנֲעָנה  י,  ַתְקּתִ ְוׁשָ

ל  ּלֵ ִהְתּפַ ְוָאַמר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ְזעּופֹות.  ָניו  ּפָ ן  ּכֵ ַעל 

ם  ֵ ֵמַהּשׁ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ָבר  ּכְ לֹו  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ַעל־ֶזה,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני 

ִביִלי,  ׁשְ ל עֹוד, ְוָעָנה ֶאָחד ְוָאַמר ּבִ ּלֵ ַרְך ַעל־ֶזה, ְוָאַמר ִהְתּפַ ִיְתּבָ

ֶזה. ֲעבּור  ָעָליו  לּו  ּלְ ְתּפַ ּתִ ם  ַאּתֶ ׁשֶ רֹוֶצה  ֲאִני  ׁשֶ

י  ּפִ ַעל  ַאף  ֶזה  ַעל  ׁש אֹותֹו  ְלַבּקֵ י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה  לֹא  ּוֶבֱאֶמת 
ִלי  ָהיּו  ֲאָבל  ָבָנה,  ַהּלְ ֵמִעְנַין  דֹול  ּגָ ַצַער  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ

ן  ּכֵ ַעל  ָעַלי,  ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ָהִייִתי  ׁשֶ יֹוֵתר  ים  ֶהְכֵרִחּיִ ָבִרים  ּדְ

ְקָצת  ְוָעַמְדנּו  ֶזה.  ִביל  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ ְלָפָניו  ְלַהְטִריַח  י  ִלּבִ ָמָצאִתי  לֹא 

ָבָנה ַמְתֶחֶלת ְלִהְתָראֹות  ַהּלְ א ֶאָחד ְוָאַמר ׁשֶ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ְלָפָניו ּבְ

ֵלְך  ּתֵ ְוָאַמר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ָהֲעָנִנים.  ִמּתֹוְך  ְמַעט 

ָהֲעָנִנים  תֹוְך  ּבְ ִהיא  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ אֹוָתּה  ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ד  ִמּיָ

ִעּכּוב.  ִלי  ּבְ ָבָנה  ַהּלְ ת  ְרּכַ ּבִ ָבֵרְך  ּתְ ֶכף  ּתֵ אֹוָתּה  ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ַרק 

ְרֵאית  ּנִ ׁשֶ ַרק  ֲעָנִנים  ּבַ ה  ְמֻכּסָ ָבָנה  ַהּלְ ְוָהְיָתה  ַלחּוץ  ְוָיָצאִתי 

ָמה  ִנְתַעּלְ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  תֹו  ֻקּדָ ּפְ ִפי  ּכְ ַעְצִמי  י  ֵזַרְזּתִ ְולֹא  ְמַעט 
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ֵאָליו,  ַלֲחזֹר  י  ּתִ ׁשְ ּיַ ִנְתּבַ י  ּכִ יֹוֵתר  ּבְ ִיּסּוִרים  ִלי  ְוָהיּו  ְלַגְמֵרי. 

ֵעיַני  ְוָתִליִתי  ְמַעט  ם  ׁשָ י  ְוָעַמְדּתִ ְדָבָריו.  ּכִ י  ְמּתִ ִקּיַ ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

יֹוֵתר  ָבָנה  ַהּלְ ְוִנְרֲאָתה  ְקָצת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ רֹום  ַלּמָ

י ֶאְצלֹו ִזְכרֹונֹו  ָבָנה ְוִנְכַנְסּתִ ת ַהּלְ ְרּכַ י ּבִ ַרְכּתִ ה, ְוֵתֶכף ּבֵ ִחּלָ ּתְ ִמּבַ

ְמָחה. ׂשִ ּבְ ִלְבָרָכה 

ה הּוא  ַעּתָ אִתי ְלָפָניו ָעָנה ְוָאַמר ֲהלֹא ְרִאיֶתם ׁשֶ ּבָ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף 
ְוָאַמר  ְוָעָנה  דֹול.  ּגָ ַנַחת  לֹו  ְוָהָיה  ְלַגְמֵרי  ַאֵחר  ִאיׁש 

ָהְיָתה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֱהִייֶתם  ם  ַאּתֶ ִאם  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ְוַעל  ָעַלי 

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְקָצת  ִעּמֹו  ְרנּו  ּבַ ּדִ ְך  ּכָ ַאַחר  ְלָהעֹוָלם.  דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה 

ה  ַמֲעׂשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ֲחָתנֹו  ְוִלְפֵני  ְלָפַני  ר  ִסּפֵ

ְוַאַחר  פ"ב(.  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ טֹוב  ל  ַמּזָ טֹוב  ל  ַמּזָ ֵמִעְנַין  נֹוָרָאה 

ֵעת  ּבְ ָהָיה  ְנָהג  ַהּמִ י  ּכִ ַיַחד.  ִעּמֹו   נֹאַכל  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ה  ִצּוָ ְך  ּכָ

ִלְפָעִמים  ַרק  ַיַחד  נּו  ִעּמָ ָאַכל  לֹא  ֹחל  ּבְ ׁשֶ ֶאְצלֹו  ְבנּו  ׁשַ ּיָ ׁשֶ

ּנֹאַכל  ׁשֶ ה  ְמַצּוָ ָהָיה  ּה  ְעּתֵ ּדַ ּוְבִדיָחא  ָרצֹון  ֵעת  ֵאיֶזה  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ

ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהָיה  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ְיָלה  ּלַ ּבַ ְוָאז  ַיַחד.  ִעּמֹו 

ִזְכרֹונֹו  הּוא  ַיַחד  ְוָאַכְלנּו  ִעּמֹו,  ּנֹאַכל  ׁשֶ ה  ְוִצּוָ ְקָצת  ְמָחה  ְוׂשִ

ְוָאנִֹכי. "ל  ַהּנַ ַוֲחָתנֹו  ִלְבָרָכה 

ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהָיה  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ׁשֶ ַמע  ׁשָ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ּוְבתֹוְך 
ָבָנה  ַהּלְ ת  ְרּכַ ּבִ ְוָאַמר  ָבָנה,  ַהּלְ ֶאת  ׁש  ְמַקּדֵ

לֹוֵמנּו,  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ֶדֶרְך  ּכְ ב  ַהּלֵ ֵמעֶֹמק  ְוִהְתַלֲהבּות  ִהְתעֹוְררּות  ּבְ
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ה.  ִמּזֶ ר  ְלַדּבֵ ְוִהְתִחיל  ְמֹאד  ְמֹאד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ְוהּוַטב 

ְלָפֵנינּו  ִנְפָלָאה  ּתֹוָרה  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ַעד  ָבר  ַהּדָ ב  ּבֵ ִנְסּתַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

)ִלּקּוֵטי  ֵאָלי  רּוֲחָך  ּבְ ַנִים  ׁשְ י  ּפִ ָנא  ִויִהי  ב(:  )ְמָלִכים־ב  סּוק  ּפָ ַעל 

ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ֶאְצֵלנּו  ָידּוַע  ּוְכָבר  ס"ו(.  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן 

דֹוׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ָאנּו ְצִריִכין לֹוַמר  יו ַהּקָ ֹמַע ִמּפִ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ׁשֶ

א  ּדָ ַמע  ְלִמׁשְ א  ֶאּלָ ְלָעְלָמא  ָאֵתיָנא  ִאְלָמֵלא ָלא  ָעִמים:  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

ֹאֶזן  ֵרי  ַאׁשְ ֶזה.  ּכָ ְך  ֶהְמׁשֵ ֹמַע  ִלׁשְ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ י,  ּדַ

אּו  ּבָ ת־קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ְוַעל  ת.  ּבָ ׁשַ ַעד  ם  ׁשָ י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ֹוְמָעם  ַהּשׁ

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ר  ְוִסּפֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ָהָיה  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  אֹוְרִחים, 

לֹו  ָהיּו  ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ִעּמֹו  ִלְבָרָכה 

ם ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ָכה ִלְהיֹות ׁשָ ּזָ ָרֵאל, ֵמַאַחר ׁשֶ ִיׂשְ ְעּגּוִעים ְלֶאֶרץ  ּגַ

ּתֹוָרה  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ב  ּבֵ ִנְסּתַ

מֹוָצֵאי  ְך ּבְ ִבירֹות ְמִניעֹות ְוכּו' ְוֵכן ַאַחר ּכָ ם( ֵמִעְנַין ׁשְ נֹוָרָאה )ׁשָ

ַכת  ַהְמׁשָ ֵמִעְנַין  ם(  )ׁשָ נֹוָרָאה  ּתֹוָרה  ן  ּכֵ ם  ּגַ ָאַמר  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ

ְוכּו'. יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ רּוחֹו 

ֵמִאּתֹו  ְרׁשּות  י  ְלּתִ ְוִקּבַ ֲעָגָלה  ִלי  ן  ּמֵ ִנְזּדַ ָסמּוְך  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ְוַאַחר 
י ְלַחְדרֹו  ז ְמֹאד ְוִנְכַנְסּתִ י ָהִייִתי ֶנְחּפָ קֶֹדם אֹור ַהּיֹום, ּכִ

ִזְכרֹונֹו  הּוא  י  ּכִ ַחְדרֹו  ּבְ ֵנר  ָהָיה  ְולֹא  הּוג,  ּנָ ּכַ ְרׁשּות  ל  ְלַקּבֵ

ֵאין  תֹו. ְוָרִציִתי ְלַהְכִניס ֵנר ְוָאַמר ׁשֶ ַכב ֲעַדִין ַעל ִמּטָ ִלְבָרָכה ׁשָ

ִעּמֹו  י  ְרּתִ ְוִדּבַ ַלְיָלה  ַכת  ֶחׁשְ ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ְרׁשּות  י  ְלּתִ ְוִקּבַ ְצִריִכין, 

ְלֶנעִמירֹוב  ְנִסיָעִתי  קֶֹדם  ה  ַהְרּבֵ ִעּמֹו  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ָבר  ּכְ י  ּכִ ְמַעט 
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י ְלָמאְהלֹוב. ּוָבאִתי ְלָמאְהלֹוב ּוָמָצאִתי ֶאת  ְוָנַסְעּתִ ְך,  ּכָ ְוַאַחר 

ֶרְסַלב.  ִלּבְ ם  ָ ִמּשׁ ְנִסיָעִתי  ַאַחר  ָסמּוְך  ּבְ א  ּבָ י  ּכִ ֵביתֹו  ּבְ חֹוְתִני 

ֵהיֵטב  י  ּכִ ָיפֹות  ִנים  ּפָ ִלי  יר  ִהְסּבִ לֹא  אי  ּוְבַוּדַ ָניו,  ּפָ י  ְלּתִ ְוִקּבַ

"ל: ּנַ ּכַ ֶזה  ַעל  לֹו  ָחָרה 

טז

ְלֶנעִמירֹוב.  ֵביִתי  ֵני  ּבְ ִעם  ַלֲחזֹר  ְמֹאד  ָחָזק  ָהָיה  י  ְסּפִ ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ְלֵעיל.  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ חֹוְתִני  ַעל  יִנים  ַמְמּתִ ָהִיינּו  ה  ֵהּנָ ַעד  ַאְך 

ה  ְמַצּפֶ ָהִייִתי  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ֹחֶרף,  ּבַ ַלֲחזֹר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה  ְוַעּתָ

י  ְוָנַפְלּתִ אֹוִתי  ה'  ֶהֱחָלה  ם  ׁשָ ְלִביָאִתי  ָסמּוְך  ֲאָבל  ַלֲחזֹר. 

זּוָגִתי  ְוֵכן  ֶזה.  ַאַחר  ֶזה  ְרצּוִפים  ָעִמים  ּפְ ה  לׁשָ ׁשְ ב  ּכָ ְלִמׁשְ

ָחְלָתה  נּו  ּלָ ׁשֶ ֶרֶתת  ְוַהְמׁשָ ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ּוָבַני  ָעִמים  ּפְ ה  לׁשָ ׁשְ ָחְלָתה 

ָהֵעת  אֹותֹו  ּבְ י  ּכִ ן  ּכֵ ַגם  ָחְלָתה  חֹוְתִני  ל  ׁשֶ ֶרֶתת  ְוַהְמׁשָ ָוֵמָתה. 

נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ּוְכָבר  ְסִביבֹוֵתינּו.  ּבִ ְמֹאד  ְמצּויֹות  ֻחְלׁשֹות  ָהיּו 

הֹוְלִכים  ׁשֶ זֹאת  ָנה  ׁשָ ּבְ ְלָעׂשֹור  ֶסה  ּכֶ ין  ּבֵ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ָצא  ּיָ ׁשֶ ּכְ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ְוֵכן  עֹוָלם.  ּבָ דֹולֹות  ּגְ ֻחְלׁשֹות 

ְלֵביתֹו  ְרָחץ  ֵמַהּמֶ ִעּמֹו  ָהַלְך  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ְוָאַמר  ָעָנה  ְקֶוה,  ֵמַהּמִ

ָנתֹו  ּוָ ּכַ ַחי.  הּוא  ִאם  ּבֹו  ֵמׁש  ּוְמַמׁשְ רֹאׁשֹו  ּבְ אֹוֵחז  הּוא  ׁשֶ

עֹוָלם   ּבָ כּו  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵמַהֻחְלׁשֹות  ָהעֹוָלם  ַצַער  ְך  ּכָ ל  ּכָ יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ

ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ֲהָוה  ְוֵכן  ַחי.  הּוא  ִאם  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעד  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא 

קֹומֹות  ּמְ ּבַ ְנִסיָעִתי ְלָמאְהלֹוב ָרִאיִתי  ֵעת  ּבְ ּפּוִרים  ַאַחר יֹום ַהּכִ
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ַעד  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ַוי  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  ִלים  ֻמּטָ ָהיּו  ׁשֶ ם  ׁשָ י  ָעַבְרּתִ ׁשֶ

ְלֵעיל. ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ה  ֲחֻנּכָ ַאַחר  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ֶאְצֵלנּו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ

ֶרת  ִאּגֶ ִלְכּתֹב  יִתי  ִצּוִ ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ב  ּכָ ְלִמׁשְ י  ַפְלּתִ ּנָ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף 
נּו ִזְכרֹונֹו  יַע ֵאָליו ְוָהָיה ְלַרּבֵ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוִהּגִ ְלַרּבֵ

ׁשּוָבה  ּתְ ִלי  יב  ְוֵהׁשִ ְמֹאד.  ְמֹאד  ה  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ַצַער  ִלְבָרָכה 

ְמתּוִקים  ָבִרים  ּדְ ִלי  ְוָכַתב  ַעְצמֹו,  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָידֹו  ְכִתיַבת  ּבִ

ק  ְוִחּזֵ ְוֶהֱחָיה  ֵאַלי  ַאֲהָבתֹו  ִנְפְלאֹות  עֶֹצם  ִלי  ה  ְוִגּלָ ַוֲעֵרִבים 

י  ָיִדי. ּוְלַדְעּתִ ֶרת ַהּזֹאת ֲעַדִין ּבְ בֹו. ְוָהִאּגֶ ִמְכּתָ אֹוִתי ְמֹאד ְמֹאד ּבְ

ֶרת  ָהִאּגֶ לּוֵלא  ַהחֹוַלַאת  ַצַער  ִלְסּבֹל  ִלי  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  לֹא 

ׁש: ַמּמָ ֶהֱחָיה אֹוִתי  ׁשֶ ְלֵעיל  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ

יז

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָנַסע  ה  ַהּזֶ ַמן  ַהּזְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ָנה.  ׁשָ ָכל  ּבְ ַדְרּכֹו  ּכְ יָרה  ׁשִ ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ְלֶמְדֶוִדיְבֶקע 

ַעד  בּועֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ין  ְוִהְמּתִ אק  ִלְקֶרִמיְנְטׁשָ ָנַסע  ם  ָ ּוִמּשׁ

ָלֶלֶדת.  ְקרֹוָבה  ָהְיָתה  ׁשֶ ְחֶיה  ּתִ ָרה  ׂשָ ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ּתֹו  ּבִ ֶלֶדת 

ל טֹוב. ְוקֶֹדם ֵלָדָתּה ָהָיה  ן ָזָכר ְלַמּזָ ְלָדה ּבֵ ּיָ ם ַעד ׁשֶ ין ׁשָ ְוִהְמּתִ

ְולֹא  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַצַער  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ֵני  ׁשְ נּו לֹו  ּתְ ּיִ ׁשֶ יַח  ִהּנִ ְוַגם לֹא  ָלל.  ּכְ ׂשֲֹחקֹות  ִנים  ּפָ ׁשּום  ֶהְרָאה 

ְוַאַחר  לֹום.  ׁשָ ּבְ ֵלד  ּתֵ ׁשֶ ה  ּוְמַצּפֶ ב  יֹוׁשֵ ְוָהָיה  תֹו  ְסֻעּדָ ּבִ יִלין  ְבׁשִ ּתַ
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א  ּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יׁשּוַעת  ּבִ לֹום  ׁשָ ּבְ ְלָדה  ּיָ ׁשֶ ְיָלה  ַהּלַ אֹותֹו  ּבְ ְך  ּכָ

ְוַלֲעׂשֹות ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ֶכף  ּתֵ ה  ְוִצּוָ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ  ּבְ

ם ּגַ ָהָיה  ְוָאז  יָלה  ַהּמִ ַאַחר  ַעד  ם  ׁשָ ין  ְוִהְמּתִ אְנׁש"  "ּפָ ֶקה   ַמׁשְ

ְמָחה. ׂשִ ּבְ ן  ּכֵ

ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ַהּיֹוֶלֶדת  ּתֹו  ּבִ ָחְלָתה  יָלה  ַלּמִ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 
ְוָיָצא  ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַצַער  לֹו  ְוָהָיה  ְלֵעיל, 

ׁש. ְוֶאָחד  מֹו ַהּבֹוֵרַח ַמּמָ דֹול ּכְ זֹון ּגָ ֶבָהָלה ְוִחּפָ אק ּבְ ֶרִמיְנְטׁשָ ִמּקְ

ם  ׁשָ יחֹו  ִהּנִ ְקָצת,  ם  ׁשָ ִנְתַמְהַמּה  ׁשֹו  ּמְ ְלׁשַ ִעּמֹו  ַסע  ּנָ ׁשֶ יו  ֵמֲאָנׁשָ

אק  ְקֶרִמיְנְטׁשָ ּבִ ַאר  ִנׁשְ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ְוָהִאיׁש  ּנּו.  ִמּמֶ ּוָבַרח 

ְוָאַמר  ְרָסאֹות.  ּפַ ה  ּמָ ּכַ ַאֲחָריו  ְוִלְרּדֹף  ֲעָגָלה  ּכֹר  ִלׂשְ ְוֻהְכַרח 

ֵצא  ּתֵ ׁשֶ רֹוב  ּקָ ׁשֶ ם,  ָ ִמּשׁ ַרח  ּבָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָאז  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ְויֹוְצֵאי־ ָניו  ּבָ ִעְנַין  ּבְ ָעָליו  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  י  ּכִ ַער,  ַהּצַ ִמּגֶֹדל  ִחּיּותֹו 

ָניו  ּבָ י  ּכִ ר.  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ֲחָלָציו 

ְצִריִכים  ְוָהעֹוָלם  ְמֹאד  ְמֹאד  ְיָקרֹות  ְסֻגּלֹות  ֵהם  ְויֹוְצֵאי־ֲחָלָציו 

לּו  ְוִיְגּדְ ְמֹאד  ְיָקִרים  ִאיָלנֹות  ֵהם  ׁשֶ ְוָאַמר  ְמֹאד,  ְמֹאד  אֹוָתם 

ְוָאַמר  ְמֹאד.  ָדם  ְלַכּבְ ְוִהְזִהיר  ְמֹאד  ִנְפָלִאים  רֹות  ּפֵ ֵמֶהם 

אק  ֶרִמיְנְטׁשָ ִמּקְ ְוָנַסע  ְוכּו'.  ִמּיֹוְצֵאי־ֲחָלָציו  ֵיֵצא  ֶצֶדק  ַהּגֹוֵאל  ׁשֶ

ֶרְסַלב. ּבְ ְלֹפה  ְלֵביתֹו  ּוָבא 

דֹוָלה  ַהּגְ ִסיָעה  ַהּנְ אן  ִמּכָ ָנַסע  ְוָאז  ה  ַהְרּבֵ ִנְתַמְהַמּה  ְולֹא 
ְוָחַזר  ְוכּו'  ָנאְווִריְטׁש  ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ אִליֶסע  ּפָ ִלְמִדיַנת 



ְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת מח

י מֹוֲהַר"ן  ָמקֹום ַאֵחר )ַחּיֵ ְמבָֹאר ּבְ ם ְלאֹוְסְטְרָהא ְוַזְסַלב ְוכּו' ּכַ ָ ִמּשׁ

ֶזה  ה ּכָ ִטְלטּול ָקׁשֶ ְלֵטל ַעְצמֹו ּבְ ּטִ ִסיָעה ַהּזֹאת ׁשֶ ִסיָמן קנ"א(. ְוַהּנְ

ץ  י לֹא ִקּבֵ דֹוָלה. ּכִ ִליָאה ּגְ ׁשּוט ִהיא ּפְ י ּפָ ִלי ׁשּום ַטַעם ַעל ּפִ ּבְ

ַעל  יסֹו  ִמּכִ ָעצּום  ָסְך  ר  ּזֵ ּפִ א  ַרּבָ ַאּדְ זֹו,  ְנִסיָעה  ּבִ ָממֹון  ׁשּום 

ֶרֶמז  ׁשּום  יֹוֵדַע  ָאָדם  ׁשּום  ֵאין  ֲעַדִין  ן  ּכֵ ַעל  ֶרְך.  ַהּדֶ הֹוָצאֹות 

ְוֵכן  ְמֹאד.  ָבה  ּגָ ִנׂשְ ִליָאה  ּפְ ָהְיָתה   ׁשֶ זֹאת  ְנִסיָעתֹו  ַעל  ּוֵפרּוׁש 

אִריְגַרד  ְלׁשַ מֹו  ּכְ ׁשּוט  ּפָ י  ַעל־ּפִ ַטַעם  ִלי  ּבְ ְנִסיעֹות  ה  ּמָ ּכַ ָנַסע 

ִטְלטּוִלים  לֹו  ְוָהיּו  דֹול,  ּגָ ְזַמן  ָכה  ִנְמׁשְ זֹאת  ְנִסיָעה  ֲאָבל  ְוכּו'. 

ָנתֹו  ּוָ ּכַ יֹוֵדַע  ְוֵאין ׁשּום ָאָדם  ה  ַוֲעצּוִמים, ְוהֹוָצאֹות ַהְרּבֵ ים  ָקׁשִ

הּוא  ָמה  ַעל  ָהעֹוָלם  יֹוְדִעים  ָהיּו  ִאם  ׁשֶ ְוָאַמר  ֶזה.  ּבָ ַהּנֹוָרָאה 

ְוָאַמר  ְנִסיָעתֹו.  ל  ׁשֶ ּוְפִסיָעה  ִסיָעה  ּפְ ל  ּכָ ִקים  ְ ְמַנּשׁ ָהיּו  נֹוֵסַע 

ּלֹו ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ַמְכִריַע  הּוא  ּוְפִסיָעה  ִסיָעה  ּפְ ָכל  ּבְ  ׁשֶ

ַאֵחר ָמקֹום  ּבְ ְקָצת  ה  ִמּזֶ ְמבָֹאר  ּוְכָבר  ְזכּות,   ְלַכף 

ִסיָמן קכ"א(: י מֹוֲהַר"ן  )ַחּיֵ

יח

זּוָגִתי  ְוֵכן  ְלֵאיָתִני  י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  ָאנִֹכי  ה  ְוִהּנֵ
ְלֶנעִמירֹוב.  י  ָנַסְעּתִ ּפּוִרים  ַאַחר  ְך  ּכָ ַאַחר  ְחיּו.  ּיִ ׁשֶ ּוָבַני 

י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ִלי,  י ַנְפּתָ ַני ִעם ֲחֵבִרי ַרּבִ ּפָ ָנִתי ָהְיָתה ְלִהְתָראֹות  ְוַכּוָ

ֶרת ְלֵעיל.  ְזּכֶ ַהּנִ ְנִסיָעה  ֶרְך  ַלּדֶ ָבר ָנַסע  ּכְ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ

ַהּדֹוַאר(  ֶרְך  )ּדֶ אְסט  ַהּפָ ַעל  ִלי  ּכֹוֵתב  ָהָיה  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֲחֵבִרי  י  ּכִ
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ֵדי  ּכְ ְלֶנעִמירֹוב  י  ָנַסְעּתִ ַאְך  אן.  ּכָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

ָכה  ּזָ ׁשֶ ֲחָדׁשֹות  יו  ִמּפִ ֹמַע  ִלׁשְ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֲחֵבִרי  ִעם  ר  ְלַדּבֵ

ּלֹא ָזִכיִתי ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה.  לּו ׁשֶ ים ַהּלָ ִעּתִ ֹמַע ּבָ ִלׁשְ

ַעד  ם  ׁשָ י  ְבּתִ ְתַעּכַ ּנִ ׁשֶ ָהְיָתה  ם  ֵ ַהּשׁ ּוֵמֵאת  ְלֶנעִמירֹוב  ּוָבאִתי 

ה  ּמָ ּכַ ָיִאיר  ֵנרֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ֵמַרּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ַסח,  ּפֶ ַאַחר 

י לֹא ָהָיה  ּכִ ֲעַדִין  בּו  ִנְכּתְ ּלֹא  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ

ים  ר ְלֵעיל ּוְכַתְבּתִ ְזּכָ י ֲחֵבִרי ַהּנִ ים ִמּפִ ַמְעּתִ ֵבם. ַוֲאִני ׁשְ ְכּתְ ּיִ ִמי ׁשֶ

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ָאר  ׁשְ )ֲאָבל  ֶפר  ַהּסֵ ַעל 

ַעְצמֹו(. ּבְ ִלְבָרָכה 

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָאז  ְלֶנעִמירֹוב  ִלְנסַֹע  י  ַדְעּתִ ּבְ ַתן  ּנָ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ
ָהיּו  לֹא  ָאז  אִתי  ּבָ לֹא  ִאם  ׁשֶ ֵאּלּו,  ּיֹות  ַמֲעׂשִ י  ְלּתִ ִהּצַ

ה  ּמָ ּכַ ֶהֱחיּו  ָבר  ּכְ ה  ְוַעּתָ ָהעֹוָלם.  ִמן  ֶנְעָלִמין  ְוָהיּו  ָלל  ּכְ ִבין  ִנְכּתָ

ַוֲעִתיִדין  ה  ַהְרּבֵ ְנָפׁשֹות  ין  ְמַחּיִ ֵהם  ַוֲעַדִין  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות 

ת  ַ ת ְקֻדּשׁ ה ֲאִמּתַ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ּכְ ֵאי עֹוָלם  ָרֵאל ְוָכל ּבָ ל ִיׂשְ ְלַהֲחיֹות ּכָ

ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ עֹוָלם  ּבָ ֻדָלתֹו  ּגְ

ּכֹה: ַעד  ֲעָזַרִני  ר  ֲאׁשֶ

יט

י  ְוָנַסְעּתִ ָמאְהלֹוב.  ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ ַלֲחזֹר  ָרִציִתי  ַסח  ּפֶ ַאַחר 
ִגיד  ַהּנָ ֵלב  ה ַעל  ַהְרּבֵ י  ְרּתִ ְוִדּבַ ֶרְסַלב,  ּבְ ת  ִלְקִהּלַ ִמּקֶֹדם 
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ָמעֹות  ַלח  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ י  ֵמַאְנׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ֹפה  ּדְ ר"מ 

יעּו  ִהּגִ י  ּכִ ָנאְווִריְטׁש,  ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ

ה  ָעׂשָ ְוֵכן  הֹוָצאֹות,  ַעל  ְלָמעֹות  ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ רֹות  ִאּגְ ּנּו  ִמּמֶ

ים  ֲאֻדּמִ ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ֶעׂשְ ֶעֶרְך  ּבְ לֹו  ַלח  ְוׁשָ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ר"מ 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ה  ִצּוָ ן  ּכֵ י  ּכִ ָנאְווִריְטׁש.  ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ

ְלחּו  ִיׁשְ ָמעֹות  לֹו  לַֹח  ִלׁשְ ְרצּו  ּיִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ יתֹו  ִמּבֵ ְנִסיָעתֹו  קֶֹדם 

ה  ְוִהּנֵ ְלָמאְהלֹוב.  י  ָנַסְעּתִ ְך  ּכָ ַאַחר  ָנאְווִריְטׁש.  ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ

ָהָיה  ְלֵעיל  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ דֹוָלה  ַהּגְ ְנִסיָעתֹו  ּבִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ְעּתֹו  ִמּדַ ְרֶאה  ַהּנִ ּוְכִפי  ַהּפּוִרים,  יֵמי  ּבִ ָנאְווִריְטׁש  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ

ַדְעּתֹו  ּבְ ִנְמַלְך  ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְך  יֹוֵתר.  ְלֵמָרחֹוק  ע  ִיּסַ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָהָיה 

ַלח  ׁשָ ּוֵמאֹוְסְטְרָהא  אֹוְסְטְרָהא,  ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ ם  ָ ִמּשׁ ְוָחַזר 

ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ְלֹפה  ְוכּו'  מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ִעם  ּלֹו  ׁשֶ ָהֲעָגָלה 

ֵאֶצל  ְרפּואֹות  ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ ם  ְלׁשָ ּתֹו  ִאׁשְ ְלָהִביא  ֵדי  ּכְ ֶרְסַלב  ּבְ

נּו  ְוַרּבֵ ּבֹו.  ָתה  ּמֵ ׁשֶ ֵבד  ּכָ ָלּה חֹוַלַאת  ָהָיה  י  ּכִ אְרֶדע  ּגָ אְקֶטר  ַהּדָ

אֹוְסְטְרָהא ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ְלַבּדֹו  ַאר  ִנׁשְ ִלְבָרָכה    ִזְכרֹונֹו 

י ַרּבִ ֲחזֹר  ּיַ ׁשֶ ַעד  ׁשֹו  ּמְ ְלׁשַ ִלְזַמן  ֶאָחד  לֹו  ְכרּו  ּשָׂ ׁשֶ  ַרק 

ֶרְסַלב. ִמּבְ מּוֵאל  ׁשְ

ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ִעם  ִנית  ָהַרּבָ ּתֹו  ִאׁשְ ּוָבאת 
ְולֹא  דֹול.  ַהּגָ ת  ּבַ ׁשַ ַעל  אֹוְסְטְרָהא  ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ

ְלָפֶניָה  ּטֹוב  ׁשֶ ְוָאְמָרה  אְרֶדע  ּגָ ַהּדֹוְקטֹור  ֵעיֶניָה  ּבְ הּוַטב 

ָלּה  ֵיׁש  ְוַגם  דֹוִלים  ּגְ ּדֹוְקטֹוִרים  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַזְסַלב  ּבְ א  ְלִהְתַרּפֵ
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ּה  ִעּמָ ִלְנסַֹע  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְוֻהְכַרח  ּה.  ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ ם  ׁשָ

ָסמּוְך  ְלַזְסַלב  ּוָבא  ת,  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ֶכף  ּתֵ ַזְסַלב  ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ

ִמי  ם  ׁשָ ָהָיה  ְולֹא  יָרה,  ּדִ ם  ׁשָ ּכֹר  ִלׂשְ ְוֻהְכַרח  ְמֹאד  ְלֶפַסח 

ִית,  ַהּבַ ִעְסֵקי  ל  ּכָ ְוַגם  "ל.  ַהּנַ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ י־ִאם  ּכִ ּנּו  ׁשֶ ּמְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ

ּכֹר  ִלׂשְ ֻהְכַרח  י  ּכִ "ל.  ַהּנַ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ַעל  ל  ֻמּטָ ָהָיה  ַהּכֹל 

ְוֹגֶדל  ֶאָחד.  יֹום  ּבְ ַהּכֹל  ַסח  ַהּפֶ ָצְרֵכי  ְוָכל  ַמּצֹות  ּוְלָהִכין  ִית  ַהּבַ

ֵער. ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ם  ׁשָ ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ְלטּול  ְוַהּטִ ּסּוִרים  ַהּיִ

ת־ ְקִהּלַ ּדִ ִגיִדים  ֵמַהּנְ ֶאָחד  ֵלב  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָנַתן  ֶזה  ַאַחר 
ִעם  ְלֵביתֹו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֶאת  ל  ְוִקּבֵ ַזְסַלב  קֶֹדׁש 

י  ּכִ דֹול.  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ְלָפָניו  יתֹו  ּבֵ ל  ּכָ ּוָמַסר  ֵביתֹו  ֵני  ּבְ ְוָכל  זּוָגתֹו 

ַסח  ּפֶ י קֶֹדם  ּכִ ָלֶהם.  ְכרּו  ּשָׂ ׁשֶ בּור  ְוׁשָ ן  ָיׁשָ ַבִית  ּבְ בּו  ָיׁשְ ה  ְתִחּלָ ּבִ

קֶֹדם  ג  ַהּגַ ן  ְלַתּקֵ ם  ּגַ ְוֻהְכְרחּו  ָראּוי  ּכָ יָרה  ּדִ ִלְמצֹא  ָיְכלּו  לֹא 

ה.  ִעיר ָנְכִרּיָ ְתֹאם ָסמּוְך ְלֶפַסח ּבְ אּו ּפִ ּבָ ָתם ׁשֶ עֶֹצם ִטְרּדָ ַסח ּבְ ּפֶ

ָהָיה  ּסּוִרים ׁשֶ ְלטּוִלים ְוַהּיִ אי ְיכֹוִלים ְלָהִבין ְקָצת עֶֹצם ַהּטִ ּוְבַוּדַ

ְוִטְלטּוִלים  ִיּסּוִרים  ּבְ זֹאת  ְנִסיָעה  ִעְנַין  ּבְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ְוָכל  ָאז.  ָלֶהם 

ָלל: ּכְ נֹוַדע  ֲעַדִין לֹא  ה  ֵאּלֶ ּכָ

כ

ְלֹפה  ֶרת  ִאּגֶ יַע  ִהּגִ ָמאְהלֹוב,  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַסח,  ּפֶ ַאַחר 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  הּוא  ׁשֶ ֵאַלי,  ַלח  ִנׁשְ אן  ּוִמּכָ ֶרְסַלב,  ּבְ
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ָעָליו.  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ אֹוָתנּו  ְוִהְזִהיר  נּו  ֵמִאּתָ ׁש  ּוִבּקֵ ְמֹאד,  ׁש  ַחּלָ

ַעל־ְיֵדי  ּלֹא  ׁשֶ ְלֵאיָתנֹו  ָחַזר  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ֶרת  ִאּגֶ יַע  ִהּגִ ְך  ַאַחר־ּכָ

ה. ַהְרּבֵ לֹו  נּו הֹוִעילּו  ּלָ ׁשֶ ִפּלֹות  ּתְ ׁשֶ ְוָאַמר,  ִמּיֹות,  ׁשְ ּגַ ְרפּואֹות 

בּועֹות.  ָ ַהּשׁ ַחג  ַעל  ִמיד  ּתָ ֵאָליו  ִלְנסַֹע  ָהְיָתה  נּו  ַדְרּכֵ ה  ְוִהּנֵ
ב  ְלִהְתַעּכֵ ְצָטֵרְך  ּיִ ׁשֶ ֵהִבין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְוַרּבֵ

רֹות  ִאּגְ ָלנּו  ְוָכַתב  בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ם  ּגַ ַזְסַלב  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ

בּועֹות.  ׁשָ ַעל  ֵאָליו  ָלבֹוא  ַרְגלֹו  ֶאת  נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ָיִרים  ּלֹא  ׁשֶ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּפֹה  ָהָיה  ׁשֶ עִמירֹוב  ִמּנֶ ָיִאיר  ֵנרֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֲאָבל 

ְוָכַתב  ָעַמד  לֹוֵמנּו,  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ְלָכל  קֶֹדם  ּפֹה  ֶרת  ָהִאּגֶ ֶאת  ְוָרָאה 

ע  ִנּסַ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ אֹוָתנּו  ְוֵזַרז  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ה  ּוְלַכּמָ ִלי 

ּפֹה  ָעׂשּו  ְוֵכן  ַזְסַלב.  ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ְוֵנֵלְך 

ְלַזְסַלב  ְוָנְסעּו  ְוכּו'  יב  ְוַדאׁשִ ִליק  ְוֶטּפְ ֶנעִמירֹוב  י  ְוַאְנׁשֵ ֶרְסַלב  ּבְ

בּועֹות. ׁשָ ַעל 

ְמֹאד  ְמֹאד  ֲחלּוָקה  י  ְעּתִ ּדַ ְוָהְיָתה  ָאז,  ָמאְהלֹוב  ּבְ ָהִייִתי  ַוֲאִני 
ִלי  ָהיּו  י  ּכִ ַזְסַלב,  ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ ֵאָליו  ִסיָעה  ַהּנְ ִעְנַין  ּבְ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ י  ְוָיַדְעּתִ עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ ֲעצּומֹות  ְמִניעֹות 

ֵאיְך  ה  ָוֵהּנָ ה  ֵהּנָ י  ִלּבִ ָהַלְך  ן  ּכֵ ַעל  ֵאָליו,  ָלבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ַתב  ּכָ

ַעל  ק  ַהֵחׁשֶ ר  ִהְתַגּבֵ ְוַהּנֹוָרא  דֹול  ַהּגָ ּוְבַחְסּדֹו  ְלִהְתַנֵהג. 

ְלַזְסַלב.  ם  ָ ִמּשׁ ִלְנסַֹע  ֶרְסַלב  ִלּבְ י  ְוָנַסְעּתִ י  ְרּתִ ּבַ ְוִנְתּגַ ִניָעה,  ַהּמְ

ְנִסיָעה  ּבִ חֹוְתִני  ֵבית  ּבְ ִלי  ָהיּו  ׁשֶ ִניעֹות  ְוַהּמְ ּסּוִרים  ַהּיִ ְועֶֹצם 
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ָאז  ָהָיה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו   חֹוְתִני  י  ּכִ ְלָבֵאר.  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  זֹאת 

ֵאָליו  ְוֶנֶאְספּו  ְמֹאד  ְמֹאד  ם  ׁשָ ְוָיָקר  ְוָחׁשּוב  דֹול  ּגָ ְוָהָיה  ֵביתֹו  ּבְ

ַאַחר  ִלְנסַֹע  מּוָכן  ָהָיה  ְוַגם  ט.  ּפָ ִמׁשְ ִעְסֵקי  ּבְ ֲעָירֹות  ה  ּמָ ִמּכַ

ם,  ׁשָ נּות  ָהַרּבָ ְלַהְנִהיג  ְקֶרִמיִניץ  ת  ִלְקִהּלַ ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  בּועֹות  ׁשָ

אִתי  ַוֲאִני ּבָ ָמאְהלֹוב ַעל ְמקֹומֹו.  ָכאן ּבְ ּבְ ִאיר אֹוִתי  ְוָרָצה ְלַהׁשְ

ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ֶרְסַלב  ִלּבְ ִלְנסַֹע  ַעְצִמי  ְלָהִכין  י  ְוִהְתַחְלּתִ ְלֵביִתי  ְתֹאם  ּפִ

ד  ִמּיָ ִלְבּכֹות  ִהְתִחיָלה  ְוזּוָגִתי  ּתֹוְמִמים,  ִמׁשְ ם  ּלָ ּכֻ ְוָעְמדּו  ְלֵעיל. 

ַוֲאִני  ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ אֹוִתי  ִלְמנַֹע  ּתּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ ָיְדָעה  ָבר  ּכְ י  ּכִ

ָעַלי  יד  ְוִהְקּפִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ֵמחֹוְתִני  ְרׁשּות  ל  ְלַקּבֵ י  ָהַלְכּתִ

ֲאִני  ֲאָבל  ֲחמֹוִתי.  ִהיא  ְוזּוָגתֹו  הּוא  אֹוִתי  ִלְמנַֹע  ְוָרָצה  ְמֹאד 

י ֲחָפִצים  ְלּתִ י ֵמֶהם ְוִקּבַ ָלל ְוָהַלְכּתִ ְבֵריֶהם ּכְ י ַעל ּדִ ְחּתִ ּגַ לֹא ִהׁשְ

ְוִהְזִמין  ָלל,  ּכְ ִלי ַעל הֹוָצאֹות  ְוַגם לֹא ָהָיה  ם  ָ ִמּשׁ י  ְוָנַסְעּתִ י  ּלִ ׁשֶ

ַעל  ִלי  ִהְלוּו  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ה  ַקּלָ ֶרַגע  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלי 

עִמירֹוב  ִמּנֶ ֲעָגָלה  ַרֲחָמיו  ּבְ ִלי  ִהְזִמין  ְוַגם  ְקָצת,  הֹוָצאֹות 

ְתֹאם  ּפִ ָהָיה  ְוַהּכֹל  ְלֵביָתּה.  ֶזה  יֹום  ּבְ ַלֲחזֹר  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ׁשֶ

ָהָיה  ַמן  ַהּזְ י  ּכִ ְמֹאד  ז  ְוֶנְחּפָ ָטרּוד  ָאז  ְוָהִייִתי  ַאַחת.  ָעה  ׁשָ ּבְ

ִמּקֶֹדם  ִלְנסַֹע  ֻמְכָרח  ָהִייִתי  ַוֲאִני  בּועֹות,  ְלׁשָ ְמֹאד  ָסמּוְך 

ֶהם ִעּמָ ִלְנסַֹע  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ִעם  ר  ְלִהְתַחּבֵ ֵדי  ּכְ ֶרְסַלב   ִלּבְ
ְלַזְסַלב. ַיַחד 

ִניעֹות  ַהּמְ ְועֶֹצם  ָאז,  ִלי  ָהְיָתה  ׁשֶ ָהֵעָצה  ת  ֲחֻלּקַ ּגֶֹדל  ה  ְוִהּנֵ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  זֹאת  ְנִסיָעה  ִעְנַין  ּבְ ָאז  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ּסּוִרים  ְוַהּיִ
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ָעה  ּוְבׁשָ ִניעֹות,  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ֲעָזַרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְלָבֵאר. 

ַמן ָקָצר ְמֹאד ַלֲעסֹק  ָהָיה ַהּזְ ֵעת ׁשֶ י ִלְנסַֹע ּבְ ַדְעּתִ ּבְ ַאַחת ִנְגַמר 

ֲעָגָלה  ד  ִמּיָ ִלי  ִהְזִמין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל  ַהּזֹאת.  ִסיָעה  ּנְ ּבַ

י  ַדְעּתִ ּבְ י  ְקּתִ ְתַחּזַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ ְקָצת.  הֹוָצאֹות  ַעל   ּוָמעֹות 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעִני  ִסּיְ ֶכף  ּתֵ ָמה,  ָעַלי  ְוַיֲעבֹר  אי  ַוּדַ ּבְ ִלְנסַֹע 

א  ַהּבָ י  ּכִ ִמיד  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ְרּכֹו  ּדַ ן  ּכֵ י  ּכִ ְנִסיָעִתי.  ָצְרֵכי  ִלי  ְוִהְזִמין 

ְוַאף  ַהּמַֹח.  ְמִניעֹות  ַרק  ֵהם  ִניעֹות  ַהּמְ ְוָכל  לֹו,  ִעין  ְמַסּיְ ֵהר  ִלּטָ

ִאי  ֱאֶמת ׁשֶ ּבֶ דֹולֹות  ּגְ ׁש לֹו ְמִניעֹות  ּיֵ ׁשֶ ְדֶמה ְלָהָאָדם  ּנִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל 

ְמִניעֹות  ַרק  ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ֱאֶמת  ּבֶ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָרם,  ּבְ ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ

ִלְגֹמר  ֱאֶמת  ּבֶ ְוִיְכסֹף  ָראּוי  ּכָ ְוָהָרצֹון  ק  ַהֵחׁשֶ יר  ַיְגּבִ ְוִאם  ַהּמַֹח. 

ְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו  ִניעֹות ְוכּו' )ּכַ ל ַהּמְ ּכָ ר  ּבֵ ְיׁשַ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ

זֹאת  ָרִאיִתי  ָעְנִיי  ּבְ ֲאִני  ֲאָבל  ס"ו[(.  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  ]ִלּקּוֵטי  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ

עּור. ׁשִ ִלי  ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֵעיַני  ּבְ

אְהלֹוב  ִמּמָ ְוָיָצאִתי  ְלֶנעִמירֹוב  ָהְלָכה  ׁשֶ ָהֲעָגָלה  ִעם  י  ְוָנַסְעּתִ
ֲחצֹות  ַאַחר  ְויֹוֵתר  עֹות  ׁשָ ב'  ֶעֶרְך  ּבְ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ

אֹותֹו  ַעל  ֶרְסַלב  ּבְ ּבִ ִלְהיֹות  ֻמְכָרח  ֲאִני  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ַוֲאִני  ַהּיֹום. 

ִמּפֹה  ַהֲחֵבִרים  ל  ּכָ ִיְסעּו  ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ֶכף  ּתֵ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

י ָהֲעָגָלה ָהְלָכה  י ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּכִ ַדְעּתִ ב ּבְ ְלַזְסַלב. ְוָהִייִתי חֹוׁשֵ

ְלֶנעִמירֹוב  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ יַע  ְלַהּגִ אּוַכל  ִאם  יֹוֵדַע  ּוִמי  ְלֶנעִמירֹוב 

ֶרְסַלב  ּבְ ְלֹפה  עִמירֹוב  ִמּנֶ עֹוד  ִלְנסַֹע  אּוַכל  ׁשֶ דֹול  ּגָ ַהּיֹום  עֹוד  ּבְ

ים  ַמְסּכִ ֵאינֹו  ׁשֶ ָיִאיר  ֵנרֹו  ֵמָאִבי  ִיּסּוִרים  ִלי  ִיְהיּו  ְוַגם  ת.  ּבָ ׁשַ ַעל 
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ְתֹאם  ּפִ ָאבֹוא  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ זֹאת,  ְנִסיָעִתי  ִעְנַין  ַעל  ן  ּכֵ ם  ּגַ

אי  ַוּדַ ּבְ ֶכף,  ּתֵ יתֹו  ִמּבֵ ע  ִלּסַ ְוֶאְרֶצה  ֲחצֹות  ַאַחר  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ

ַעל ֲעָגָלה ְיַמֵהר  ַהּבַ ַע ְמֹאד ׁשֶ ְעּגֵ ן ָהִייִתי ִמְתּגַ ּכֵ יד ָעַלי. ַעל  ַיְקּפִ

ָסמּוְך  דֹול  ּגָ ַהּיֹום  עֹוד  ּבְ ָלבֹוא  אּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֵעהּו,  ַמּסָ ְוָיִחיׁש 

ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֲעָגָלה  ֵאיֶזה  ַאַחר  ׂש  ְלַחּפֵ אּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְלֶנעִמירֹוב, 

ם  ְלַעּקֵ ְיכֹוִלים   ְלֶנעִמירֹוב  ָסמּוְך  י  ּכִ ֶרְסַלב.  ִלּבְ י  ִעּמִ ע  ּסַ ּתִ ׁשֶ

ָלל ּכְ ֶאְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶרְסַלב  ּבְ ת  ִלְקִהּלַ ֶרְך  ַהּדֶ
 

ֶנעִמירֹוב. ּבְ ִלְהיֹות 

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ׁשּוב  ִהְתִחילּו  אְהלֹוב  ִמּמָ ָנְסִעי  ּבְ ֶכף  ּתֵ ֲאָבל 
י  ַעל־ּפִ נּו  ִעּמָ ִמְתַנֵהג  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַעְצָמּה,  ּבְ ִסיָעה  ַהּנְ ַעת  ׁשְ ּבִ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִלְנסַֹע.  ְתִחיִלין  ּמַ ׁשֶ קֶֹדם  ְמִניעֹות  ה  ַהְרּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהרֹב 

חֹוְזִרים  ֲאַזי  ִלְנסַֹע,  ּוַמְתִחיִלין  ִניעֹות  ַהּמְ ֵאּלּו  ר  ּבֵ ְלׁשַ ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ

ַעל  ֵמַהּבַ ַעְצָמּה  ּבְ ִסיָעה  ַהּנְ ִעְנַין  ּבְ ֲחָדׁשֹות  ְמִניעֹות  ִרים  ּבְ ּוִמְתּגַ

ֶליָה,  ּכֵ ְוָכל  ַוֲחָבֶליָה  ים  ְואֹוַפּנִ ּוֵמָהֲעָגָלה  ְוַהּסּוִסים  ֲעָגָלה 

לֹא  ְמַעט  ּכִ ר  ֲאׁשֶ ֶהם,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ָוִטיט  ְוֶרֶפׁש  ם  ָוֶגׁשֶ ָטר  ּוִמּמָ

ֵהן  ה,  ַהְרּבֵ ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ִניעֹות  ִמּמְ ַאַחת  ְנִסיָעה  ִנְמְלָטה 

ִצּיּון  ַעל  נֹוְסִעים  ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ה  ַעּתָ ֵהן  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ַחּיּותֹו  ים  ַחּיִ ּבַ

ְמֹאד. ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ִקְברֹו 

ְמֹאד  י  ַדְעּתִ ּבְ ז  ֶנְחּפָ ַוֲאִני  אְהלֹוב  ִמּמָ ָצאִתי  ּיָ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ה  ְוִהּנֵ
ַעל־ֲעָגָלה  ַהּבַ ׁשֶ ְוָרִאיִתי  י  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ְמֹאד 
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ָידּוַע  ְוֶזה  סּוִסים  ֵני  ׁשְ י־ִאם  ּכִ לֹו  ְוֵאין  דֹוָלה  ּגְ ֲעָגָלה  ִעם  נֹוֵסַע 

י־ִאם  ּכִ ְזִריזּות  ּבִ ֵליֵלְך  ר ָלֶהם  דֹולֹות ִאי ֶאְפׁשָ ּגְ ֵאּלּו ָהֲעָגלֹות  ׁשֶ

ַמה  אֹותֹו  י  ַאְלּתִ ְוׁשָ ה.  לֹשָׁ ׁשְ ּוְלָפחֹות  סּוִסים  ָעה  ַאְרּבָ ְיֵדי  ַעל 

ִאיר  ְוִהׁשְ ְלָכאן  ְנִסיָעתֹו  ּבִ ֶאָחד  סּוס  ֶאְצלֹו  ֱחָלה  ּנֶ ׁשֶ יב  ְוֵהׁשִ ה  ּזֶ

אי  ַוּדַ ּבְ ֶזה  ֵמֲחַמת  ה  ְוִהּנֵ ִמּפֹה,  ּוֶמֱחָצה  ְרָסה  ּפַ ֶעֶרְך  ּבְ אֹותֹו 

ְוָנַסְענּו ַעד  ם ִהְתִחיל ֵליֵרד ְקָצת  ׁשֶ ּגֶ י ְלַאט ְלַאט ְוַגם  ָנַסע ִעּמִ

ָלנּו  הֹוִדיעּו  ְוֵתֶכף  סּוסֹו.  ם  ׁשָ ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ ָפר  ַהּכְ ֶאל  אנּו  ּבָ ׁשֶ

ִהְתִחיל  אי  ּוְבַוּדַ ם,  ׁשָ ֵמת  ָבר  ּכְ ׁשֶ ִמּסּוסֹו  טֹוָבה  מּוָעה  ְ ַהּשׁ

ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָהעֹור  ִעם  ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  ְוַלְחׁשֹב  ה  ַהְרּבֵ ְלִהְצַטֵער 

ְקָצת. ם  ׁשָ ְבנּו  ִנְתַעּכַ

ַהּיֹום  ָנה  ּפָ ּוְכָבר  ְוֶנֱעָצב.  ֶנֱאָנח  ֵלב  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ָנַסע  ְך  ְוַאַחר־ּכָ
ֵני  ׁשְ י־ִאם  ּכִ לֹו  ָהיּו  לֹא  י  ּכִ ְלַאט  ָנַסע  אי  ּוְבַוּדַ

ְלָמאְהלֹוב  ָסמּוְך  ַלְיָלה  ִליַנת  ָלנּו  ְוָהָיה  זֹאת.  ּכָ ֲעָגָלה  ּבַ סּוִסים 

ה  ַהְרּבֵ עִמירֹוב  ִמּנֶ ְרחֹוִקים  ָהִיינּו  ַוֲעַדִין  ּוֶמֱחָצה  ְרָסאֹות  ּפַ י  ּתֵ ׁשְ

ֵלב  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ י  ְוָעַמְדּתִ ְרָסאֹות.  ּפַ מֹוֶנה  ׁשְ ֶעֶרְך  ּבְ

ִעם  י  ְוָנַסְעּתִ ֲעׂשֹות.  ּלַ ַמה  י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ְמֹאד  ל  ּוְמֻבְלּבָ ר  ּבָ ִנׁשְ

ּוְכָבר  ַמאְרֶחֶווע,  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ַעד  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ֲעָגָלה  ַעל  ַהּבַ

ת  ִלְקִהּלַ ְרָסאֹות  ּפַ ָחֵמׁש  ֲעַדִין  ם  ָ ּוִמּשׁ ַהּיֹום  ַלֲחצֹות  ָהָיה ָסמּוְך 

י  ּכִ ה  ַהְרּבֵ ִמְצַטֵער  ָהִייִתי  ם  ְלׁשָ ִניָסִתי  ּכְ ּוְבֵעת  ֶנעִמירֹוב. 

ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ְלֶנעִמירֹוב  ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ָלבֹוא  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ

ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ֶרְסַלב  ִלּבְ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאְמַצע  ּבְ ֲעָגָלה  ּכֹר  ִלׂשְ הּות  ׁשָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ
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ִיְהֶיה  לֹא  ֶרְסַלב  ִלּבְ ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ָאבֹוא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוִאם  ְלֵעיל. 

י  ַדְעּתִ ּבְ ב  חֹוׁשֵ ְוָהִייִתי  ְלַזְסַלב.  ֶהם  ִעּמָ ִלְנסַֹע  ַוֲחֵבִרים  ֲעָגָלה 

ָכאן סּוִסים ִלְנסַֹע  ּבְ ּכֹר  ּטֹוב ְלָפַני ִלׂשְ י ָרִאיִתי ׁשֶ ּכִ ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה 

ם  ּגַ ְך.  ּכָ ל  ּכָ הֹוָצאֹות  ַעל  ִלי  ָהיּו  לֹא  ֲאָבל  ֶרְסַלב,  ִלּבְ אן  ִמּכָ

ה  ֵאּלֶ ּכָ סּוִסים  ָכאן  ּבְ ִנְמָצִאים  ֵאין  רֹב  י  ּפִ ְוַעל  ה  ְקַטּנָ ָהִעיר 

ְך. ּכָ ל  ּכָ ְמִהירּות  ּבִ ֶהם  ִעּמָ ִלְנסַֹע 

ם  ׁשָ ּדְ ר  ׁשֶ ַהּגֶ ַעל  ְהיֹוִתי  ּבִ ְלָהִעיר  ְכִניָסִתי  ּבִ ְמֹאד  ְוָסמּוְך 
ָכאן  ּבְ ִלי  ַהְזֵמן  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  י,  ְוָאַמְרּתִ ָעִניִתי 

אֹוִתי  ל  ּוְתַקּבֵ ֶרְסַלב  ִלּבְ ע  ּסַ ּתִ ׁשֶ סּוִסים  ָעה  ַאְרּבָ ִעם  ֲעָגָלה 

זֹאת. י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ּכְ ַמע  ׁשָ ֲעָגָלה  ַעל  ְוַהּבַ ם.  ִחּנָ ּבְ

ַעל  ְוַהּבַ ָהַאְכַסְנָיא  ְלתֹוְך  ּוָבאנּו  ְלָהִעיר  ִנְכַנְסנּו  ְך  ּכָ ַאַחר 
ַלּסּוִסים  ִמְסּפֹוא  ן  ִלּתֵ ם  ׁשָ ְלִהְתַמְהֵמּה  ָרָצה  ֲעָגָלה 

ָעָנה  ַהּמֹוִציא  ת  ְלִבְרּכַ ִטיָלה  ַהּנְ ּוֵבין  ֶלֱאכֹל.  ָיַדי   י  ָנַטְלּתִ ַוֲאִני 

ה  ִהּנֵ י  ּכִ ָלה  ִנְתַקּבְ ְתֶכם  ִפּלַ ּתְ ָנָתן  י  ַרּבִ ֲעָגָלה,  ַעל  ַהּבַ ִלי  ְוָאַמר 

ַהּנֹוַסַעת  סּוִסים  ָעה  ַאְרּבָ ִעם  ֲעָגָלה  ָאה  ּבָ זֹאת  ָעה  ׁשָ ּבְ

י  ּכִ ם  ִחּנָ ּבְ ֶאְתֶכם  ל  ְיַקּבֵ אי  ַוּדַ ּבְ ם  ׁשָ ַהּנֹוֵסַע  ְוַהּסֹוֵחר  ֶרְסַלב,  ִלּבְ

ְמֹאד. י  ְוִנְבַהְלּתִ הּוא  ִמי  ד  ִמּיָ ִלי  ְוהֹוִדיַע  אֹותֹו  יר  ַמּכִ  ָהָיה 

ֲהָוה. ְוֵכן 

ָהֲעָגָלה  ֶאל  ַלחּוץ  ְוָיָצאִתי  ַהּמֹוִציא  ת  ְרּכַ ּבִ י  ַרְכּתִ ּבֵ ְוֵתֶכף 
ל  ִקּבֵ ְוֵתֶכף  י  ּלִ ׁשֶ ָלַאְכַסְנָיא  ְמֹאד  ָסמּוְך  ּבְ ָעְמָדה  ׁשֶ
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ְלָכאן  ּוָבאִתי  ֶרְסַלב  ּבְ ְלֹפה  ד  ִמּיָ ִעּמֹו  י  ְוָנַסְעּתִ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ אֹוִתי 

יֹום  ּבְ ִלְנסַֹע  ַהֲחֵבִרים מּוָכִנים  ל  ּכָ ָהיּו  ּוְכָבר  דֹול,  ּגָ ַהּיֹום  עֹוד  ּבְ

ְלחּו  ׁשָ ֶכף  ּתֵ ַאְך  אֹוִתי.  ל  ְלַקּבֵ ָמקֹום  ָהָיה  ְולֹא  ְלַזְסַלב  ִראׁשֹון 

עֹוד  ִביל  ּוִבׁשְ ִביִלי  ׁשְ ּבִ ֲעָגָלה  ּכֹר  ִלׂשְ ֶאָחד  ִלְכָפר  ְמֻיָחד  ִליַח  ׁשָ

נּו  ְלַרּבֵ ּוָבאנּו  ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ַיַחד  ֶהם  ִעּמָ י  ְוָנַסְעּתִ זֹול.  ּבְ ֶאָחד 

בּועֹות. ׁשָ ֶעֶרב  ָהָיה  י  ֲחִמיׁשִ ּוְביֹום  ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ת  ִפּלַ ּתְ ׁשֹוֵמַע  ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ְוׁשֶ ְפָלָאה  ַהּנִ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ְוָרִאיִתי 
ִלי  ִהְזִמין  ׁשֶ ֲהָוָיָתּה  ּכַ ִתי  ִפּלָ ּתְ ָמה  ְתַקּיְ ּנִ ׁשֶ ה,  ּפֶ ל  ּכָ

ֶרְסַלב  ִלּבְ ם  ִחּנָ ּבְ סּוִסים  ָעה  ַאְרּבָ ִעם  ֲעָגָלה  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ

ה  ּפֶ ל  ּכָ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ׁש.  ַמּמָ י  ִמּפִ ָיָצא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ַהּקֹוֶדׁש,  ֶאל  ת  ָלֶגׁשֶ ִאים  ַהּבָ ְלָכל  ִמיד  ּתָ ַע  ּוְמַסּיֵ ַרֲחִמים,  ּבְ

ָיִבין  יל  ּכִ ׂשְ ַהּמַ י  ּכִ ּכֹה.  ַעד  ֲעָזַרִני  ׁשֶ ּכַֹח  ֵעף  ַלּיָ ַהּנֹוֵתן  רּוְך  ּבָ

ל  ּכָ ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ַוֲאִפּלּו  ְכָתב  ּבִ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֵמֵאָליו 

ת  ַוֲחֻלּקַ ְמִניעֹות  ְפָרט  ּבִ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ה  ֵאּלֶ ּכָ ִעְנָיִנים  ּבְ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה 

י  ַדְעּתִ ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ָברֹות  ַהּסְ ל  ּכָ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ָהֵעָצה 

ִזְכרֹונֹו  נּו   ַרּבֵ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ּה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ִסיָעה זֹאת  ִמּנְ ִלְמנַֹע אֹוִתי 

ִניעֹות  ר ְלֵעיל. ְוַהּמְ ְזּכַ ּנִ ַעְצמֹו ִלְבִלי ִלְנסַֹע ֵאָליו ּכַ ַתב ּבְ ִלְבָרָכה ּכָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ָדִדים. ְוַהּשׁ ל ַהּצְ ׁש ִמּכָ חֹומֹות ַמּמָ ם ָעְמדּו ְלָפַני ּכְ ּלָ ּכֻ

ת־ ִלְקִהּלַ ֵאָליו  ְוָלבֹוא  ם,  ּלָ ּכֻ ַעל  ג  ְלַדּלֵ ֲעָזַרִני  דֹול  ַהּגָ כֹחֹו  ּבְ

ֶפר  ַהּסֵ ַעל  ּוְלָכְתָבּה  ּתֹוָרה  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ֹמַע  ְוִלׁשְ ַזְסַלב  קֶֹדׁש 

ְקָצת  י  ֶהֱאַרְכּתִ ן  ּכֵ ַעל  דֹורֹות.  ְלדֹוֵרי  ים  ָהַרּבִ ֶאת  ּה  ּבָ ְלַזּכֹות 
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ִניעֹות  ַהּמְ ַאֲחרֹון  ּדֹור  ֵיְדעּו  ְלַמַען  זֹאת  ְנִסיָעה  ָרט  ּפְ ְלָבֵאר 

ָרם. ּבְ ְלׁשַ ָזִכינּו  דֹול  ַהּגָ ּוְבכֹחֹו  ָעֵלינּו  ָעְברּו  ׁשֶ

ָעְברּו  ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ָעַלי,  ָעַבר  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ
ָלֶהם  ָהיּו  ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ׁשֶ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ָאר  ׁשְ ַעל  ם  ּגַ

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ִהְתָקֵרב  ִמּלְ ְונֹוָראֹות  ֲעצּומֹות  ְמִניעֹות 

ִניעֹות  ַהּמְ ְיֵדי  ַעל  ְוִנְתַרֲחקּו  ָנְפלּו  ים  ְוַרּבִ ָתם.  ְתִחּלָ ּבִ ְפָרט  ּבִ

ָאִרים  ׁשְ ְלַהּנִ ֵרי  ְוַאׁשְ ָאְבִדין,  ּדְ ַעל  ֲחָבל  דּו  ִאּבְ ֶ ּשׁ ַמה  דּו  ְוִאּבְ

נּו  ַרּבֵ ּבְ קּו  ּבְ ְוִנְתּדַ ִניעֹות,  ַהּמְ ל  ּכָ רּו  ּבְ ְוׁשִ קּו  ְוִהְתַחּזְ רּו  ּבְ ִהְתּגַ ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוְלָכל  ּוְלדֹורֹוָתם  כּו'  ָלֶהם  ְוָזכּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ְנָצִחים. ּוְלֵנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי 

כא

י  ַמְעּתִ ׁשָ ּבֶֹקר  ּבַ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ בּועֹות  ׁשָ ֶעֶרב  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ם ֵהִביאּו  ַזְסַלב. ּגַ ם ּבְ ּנֹוַדע לֹו ׁשָ דֹוׁש ּתֹוָרה ׁשֶ יו ַהּקָ ִמּפִ

ַאַחר  ֶהֱחָינּו.  ׁשֶ ּוֵבַרְך  ּוְלָקָחם  ים  ֲחָדׁשִ ֶכֶסף  ֵלי  ּכְ ִליק  ּפְ ִמּטֶ לֹו 

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ף  ְלִהְתַאּסֵ ִהְתִחילּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָלֶעֶרב  ָסמּוְך  ְך  ּכָ

נּו  ְוַרּבֵ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנה  ָהִראׁשֹוָנה  ּתֹו  ִאׁשְ ִנְפְטָרה  ִמְנָחה, 

ַאַחר  ִלי  ר  ְוִסּפֵ ָמָתּה.  ִנׁשְ ְיִציַאת  ַעת  ׁשְ ּבִ ָעַמד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ָהָיה  אי  ּוְבַוּדַ ם,  ׁשָ ָעַמד  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָמָתּה  ִנׁשְ ָיְצָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְך  ּכָ

ָהָיה  ְוהּוא  ַמְדֵרָגתֹו,  ְלִפי  ַהּמִֹחין  ּוִבְלּבּול   ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַצַער  לֹו 
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ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל  ְלטֹוָבָתּה.  ָצִריְך  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ן  ּוְלַכּוֵ ַלֲעׂשֹת  ָצִריְך 

ה  ְוָעׂשָ ַעל  ּפָ ְלּבּול  ְוַהּבִ ַער  ַהּצַ עֶֹצם  ּבְ ׁשֶ ְמֹאד  ָאז  ֲעָזרֹו  ַרְך  ִיְתּבָ

ָצִריְך. ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ְלטֹוָבָתּה 

ַהֲחבּוָרה  י  ַאְנׁשֵ ְמֹאד  ַעְצָמן  ֵזְרזּו  ָקה  ּלְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ה  ְוִהּנֵ
ד  ִמּיָ ְקבּוָרָתּה  ּבִ ְוָעְסקּו  ַזְסַלב  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּדִ ה  ְקדֹוׁשָ

ְקבּוָרה  ַכר  ׂשְ ׁשּום  ִלְתּבַֹע  ִהְתִחילּו  ְולֹא  ִנְפָלָאה,  ְזִריזּות  ּבִ

ן  ִלּתֵ ִיְרֶצה  ִאם  ַעְצמֹו  ּבְ ָעָליו  ָסְמכּו  ַרק  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ

ּוְקָברּוָה  ד  ִמּיָ ּוְלָקחּוָה  ַעְצָמן  ֵזְרזּו  ְוֵהם  ן.  ִיּתֵ ְך  ּכָ ַאַחר  ָלֶהם 

ִלְנהֹג  ְקבּוָרָתּה  ַאַחר  הּות  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ דֹול  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ

ְבָעה  ׁשִ ְלִמְנַין  ָעְלָתה  ָעה  ָ ַהּשׁ ְואֹוָתּה  ֻמֶעֶטת  ָעה  ׁשָ ֲאֵבלּות 

ַעל  י  ּכִ דֹוָלה.  ּגְ ִויׁשּוָעה  ְלטֹוָבה  ָלנּו  ָהָיה  ְוֶזה  ֶזה.  ין  ּדִ דּוַע  ּיָ ּכַ

ַחג  ּבְ ִנְפָלָאה  ּתֹוָרה  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ֹמַע  ִלׁשְ ָזִכינּו  ֶזה  ְיֵדי 

ה. ַהּזֶ בּועֹות  ָ ַהּשׁ

כב

ם.  ׁשָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ֶחֶדר  ָלנּו  ָנְתנּו  ה  ְתִחּלָ ּבִ ה  ְוִהּנֵ
נּו  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ה  ִצּוָ ָקה  ּלְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ַאְך 

ר  ּבֵ בּועֹות לֹא ּדִ ָקה. ְוָכל ֵליל ׁשָ ּלְ ְסּתַ ּנִ ָמקֹום ׁשֶ ֵביתֹו ּבְ ל ּבְ ּלֵ ִנְתּפַ

ין ַמֲאָכל ְלַמֲאָכל.  ה ּבֵ ַעת ְסֻעּדָ ׁשְ ּתֹוָרה ּבִ ָלל ַרק ָעַסק ּבַ נּו ּכְ ִעּמָ

נּו ַיַחד ְוָאַמר  ְיָלה ִעּמָ ּלַ יֵנינּו ְוָהָיה ֵנעֹור ּבַ ב ּבֵ ה ָיׁשַ ֻעּדָ ְוַאַחר ַהּסְ
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ְלׁשּום  ָנה  ּפָ ְולֹא  ּוְבַהְתָמָדה  ְמִהירּות  ּבִ בּועֹות  ׁשָ ֵליל  ּקּון  ּתִ

ַעְצמֹו  יַח  ִהּנִ ּקּון  ַהּתִ ַמר  ּגָ ׁשֶ ְוַאַחר  ָעְלָמא.  ּבְ ּבּור  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ָאָדם 

ְוָהַלְך  ְזִריזּות  ּבִ ָקם  ְוֵתֶכף  ְמֹאד.  ֻמֶעֶטת  ָעה  ׁשָ ָלנּוַח  ְמַעט 

ְוֵכן  ַיַחד.  נּו  ִעּמָ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַהּיֹום.  אֹור  קֶֹדם  ִלְטּבֹל 

ר  ּבֵ ּדִ לֹא  ן  ּכֵ ם  ּגַ בּועֹות   ׁשָ ּדְ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ֲחִרית  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ּבִ

ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ א  ַרּבָ ָרא  ָהִאּדְ ֲאִמיַרת  ּבַ ָעַסק  ַרק  ְמאּוָמה, 

קֹול  ּבְ א"  ַרּבָ ָרא  ָה"ִאּדְ ָאַמר  ּוַמֲאָכל  ַמֲאָכל  ל  ּכָ ּוֵבין  ה.  ֻעּדָ ַהּסְ

ָמקֹום  ּבְ ב  ְוִנְכּתַ ָנֶאה,  ָבר  ּדָ ָאַמר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְמֹאד,  ְוִנְפָלא  ָנִעים 

י מֹוֲהַר"ן קנ"ח(: )ַחּיֵ ַאֵחר 

כג

ָלַבׁש  ָאז  בּועֹות,  ׁשָ ּדְ ִני  ׁשֵ ִהיא  ׁשֶ ת־קֶֹדׁש,  ּבַ ׁשַ ֵליל  ּבְ
ירֹות  ַמְסּבִ ִנים  ּפָ ְלַהְראֹות  ִהְתִחיל  ְוָאז  ְטַרְיְמל",  ְ ַה"ּשׁ

ַאַחר  ה,  ֻעּדָ ַהּסְ ַמר  ּגְ ְוַאַחר  ַדְרּכֹו.  ּכְ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ב  ְוָיׁשַ ְקָצת, 

ּו"ָברּוְך  ִנְגֵליָת"  ה  "ַאּתָ ַעְצמֹו  ּבְ ר  ְמַזּמֵ ָהָיה  זֹון,  ַהּמָ ת־  ְרּכַ ּבִ

ְקָצת  ִעם  ְך  ַאַחר־ּכָ ב  ְוָיׁשַ ְוָנִעים.  ִנְפָלא  ִנּגּון  ּבְ ְוכּו'  ְמָך"  ׁשִ

ַעד  ֶהם  ִעּמָ ב  ָיׁשַ זֹון,  ת־ַהּמָ ְרּכַ ּבִ ַאַחר  ִעּמֹו  ֲארּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ים,  ֲאָנׁשִ

ב  ָיׁשַ ֲחִרית  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ּבִ ְוֵכן  תֹוָכם.  ּבְ ָהִייִתי  ֲאִני  ְוַגם  ַהּיֹום,  אֹור 

ְלחּו  ׁשָ ָהִעיר  ֵני  ּבְ ְוָכל  יֹום־טֹוב.  ָכל  ּבְ ַדְרּכֹו  ּכְ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ נּו  ִעּמָ

ָאַמר  ית  ִליׁשִ ׁשְ ה  ְסֻעּדָ ּבִ ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ְלָהעֹוָלם  ק  ְוִחּלֵ ָקאֹות,  ַמׁשְ

ֶאת  ֱאלִֹקים  ה'  ֶבן  ַוּיִ ְוִהְתִחיל:  ס"ז(  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ּתֹוָרה 
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ם,  ֵ רּוְך ַהּשׁ ְבנּו ִעּמֹו ַעד אֹור ַהּיֹום. ּבָ ת ָיׁשַ ּבָ מֹוָצֵאי־ׁשַ ָלע. ּבְ ַהּצֵ

ּתֹו ָהִראׁשֹוָנה  ְפְטָרה ִאׁשְ ּנִ ֵעת ָצָרה ַהּזֹאת, ׁשֶ ם ּבְ ר ֲעָזָרנּו ּגַ ֲאׁשֶ

ְדנּו  ִאּבַ לֹא  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַהּיֹום,  ִלְפנֹות  בּועֹות  ֶעֶרב־ׁשָ ּבְ

דֹוָלה,  ַהּגְ תֹו  ִטְרּדָ תֹוְך  ּבְ ְוַגם  ל.  ְלַקּבֵ ְצִריִכין  ָהִיינּו  ׁשֶ ַהּתֹוָרה, 

ֹמחֹו  נֹוְראֹות  ת  ַ ְקֻדּשׁ ת  ֻדּלַ ּגְ ְלִפי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָאז  ָעָליו  ָעַבר  ׁשֶ

ְרצּוִפים,  ֵלילֹות  ה  לֹשָׁ ׁשְ נּו  ִעּמָ ב  ָיׁשַ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ דֹוׁש,  ַהּקָ

בּועֹות  ׁשָ ּדְ ִראׁשֹון  ֵליל  ֵהם:  ׁשֶ ַיַחד,  נּו  ִעּמָ ם  ֻכּלָ ּבְ ֵנעֹור  ָהָיה  ׁשֶ

ִנְפָלא  ָהָיה  ְרּכֹו  ּדַ י  ּכִ ת,  ּבָ מֹוָצֵאי־ׁשַ ְוֵליל  ת־קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ְוֵליל 

ְלַהְטִריד  ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ְפָלָאה  ַהּנִ תֹו  ָ ּוְקֻדּשׁ ּוְבָחְכָמתֹו   ב,  ּגָ ְוִנׂשְ

ָאז  תֹו  ְוִטְרּדָ ֲערֹו  ּצַ ׁשֶ ָאז,  ֵהַבּנּו  י  ּכִ ָבר.  ּדָ ׁשּום  אֹותֹו  ל  ּוְלַבְלּבֵ

ָאז  ה  ִמּזֶ ּבּוִרים  ּדִ ה  ּמָ ּכַ ַמְענּו  ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְמֹאד,  ְוַרב  ָעצּום  ָהָיה 

ַער  ְוַהּצַ ה  ְרּדָ ַהּטִ ֶהֱעִבירּוהּו  לֹא  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ דֹוׁש,  ַהּקָ יו  ִמּפִ

ם  ּגַ נּו  ִעּמָ ַחְסּדֹו  ְוִהְפִליא  ָאז,  ם  ּגַ ַנְפׁשֹוֵתינּו  ְלִתּקּון  ֲעסֹק  ִמּלַ

בּועֹות,  ׁשָ ַאַחר  ִראׁשֹון  ּוְביֹום  ִמיד.  ּתָ ַדְרּכֹו  ּכְ ַהִהיא,  ֵעת  ּבָ

ְרׁשּות,  י  ְלּתִ ְוִקּבַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ַהּתֹוָרה,  י  ַתְבּתִ ּכָ

ְמָחה: ּוְבׂשִ לֹום  ׁשָ ּבְ ם  ָ ִמּשׁ י  ְוָנַסְעּתִ ה,  ַהְרּבֵ ִעּמֹו  י  ְרּתִ ְוִדּבַ

ֵנרֹו  ָאִבי,  ְלֵבית  ִלְכנֹס  ְוָרִציִתי  ְלֶנעִמירֹוב,  אִתי  ּבָ ְך  ַאַחר־ּכָ
ַזְסַלב  ּבְ ר ָהִייִתי  י ְמֹאד ַעל ֲאׁשֶ ָיִאיר, ְוָחָרה ַאּפֹו ּבִ

ָמאְהלֹוב,  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּדִ נּות  ָהַרּבָ בֹוד  ּכְ ֶגד  ִמּנֶ י  ַלְכּתִ ְוִהׁשְ

"ל.  ּנַ ּכַ ְמקֹומֹו  ּבִ אֹוִתי  ִאיר  ְלַהׁשְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  חֹוְתִני  ָרָצה  ׁשֶ

ִלי  ְוָהָיה  ְלֵביתֹו,  ִלְכנֹס  יַח אֹוִתי  ְלַהּנִ ָיִאיר,  ֵנרֹו  ָאִבי,  ָרָצה  ְולֹא 
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ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹוָנּה  ֲאחֹוִתי  ֵבית  ּבְ י  ַבְתּתִ ְוׁשָ ה,  ִמּזֶ ְוִיּסּוִרים  ַצַער 

ה  ּמָ ּכַ ּתֹוֵמם  ִמׁשְ ם  ׁשָ י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ֶרְסַלב,  ִלּבְ י  ָנַסְעּתִ ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר 

ֶלת  ְמֻבְלּבֶ ָהְיָתה  י  ְוַדְעּתִ ְלָמאְהלֹוב.  ֲעָגָלה  ָמָצאִתי  ְולֹא  ָיִמים, 

ִלְפנֹות,  ְלִמי  ִלי  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ִניעֹות,  ְוַהּמְ ּסּוִרים  ַהּיִ ֵמִרּבּוי  ְמֹאד 

לֹא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִליׁשּוַעת  י־ִאם  ּכִ

ְלֵבית  ְוַגם  "ל,  ּנַ ּכַ ְמנּוָחה  ִלי  ֵאין  ָאִבי  ּוְבֵבית  ֵביתֹו,  ּבְ ָהָיה 

ְנִסיָעִתי  ִעְנַין  ַעל  י  ִעּמִ ם  ִלּבָ ֵאין  י  ּכִ ַלֲחזֹר,  ִלי  ה  ָקׁשֶ חֹוְתִני 

עֶֹצם  ְוֹגֶדל  ָלל.  ּכְ ְצלּוָלה  י  ְעּתִ ּדַ ָהְיָתה  לֹא  ן  ַעל־ּכֵ "ל,  ַהּנַ

ָיִמים  ֵאיֶזה  ְוַאַחר  ְלָבֵאר.  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְפָרִטּיּות  ּבִ ּסּוִרים  ַהּיִ

ָמָצאִתי  ְולֹא  ְלָמאְהלֹוב,  י  ְוָנַסְעּתִ ֲעָגָלה,  י  ַכְרּתִ ְוׂשָ י  ְבּתִ ַ ִנְתַיּשׁ

"ל,  ּנַ ּכַ ִלְקֶרִמיִניץ  ָנְסעּו  ָבר  ּכְ י  ּכִ ֵביָתם,  ּבְ ַוֲחמֹוִתי   חֹוְתִני 

ָנה: ָ ַעד רֹאׁש־ַהּשׁ ָמאְהלֹוב  ּבְ י  ְבּתִ ְוָיׁשַ

כד

נּו  ַרּבֵ ְך  ּדֵ ּתַ ִנׁשְ ָנה,  ָ ְלרֹאׁש־ַהּשׁ בּועֹות  ׁשָ ין  ּבֵ ְזַמן,  אֹותֹו  ּבְ
ְוַאַחר־ ָרד,  ִמּבְ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ְנִסיָעה  ִעְנַין  ָלֶכם  ר  ֲאַסּפֵ ת־קֶֹדׁש:  ּבַ ׁשַ ּבְ ְוָאַמר  ְלֵביתֹו  א  ּבָ ְך  ּכָ

ִסּפּוֵרי־ ּבְ ְוכּו'  ִביׁש  ְוָהַעּכָ בּוב  ַהּזְ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר  ְוִסּפֵ י.  ּלִ ׁשֶ

ה  ְלַמֲעׂשֶ ֵיׁש  כּות  ּיָ ַ ּשׁ ַמה  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ְוֵאין  ז'(;  ה  )ַמֲעׂשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ

ר  ם ִסּפֵ ּגַ ָזִכיִתי ִלְהיֹות ָאז ֶאְצלֹו.  ַוֲאִני לֹא  זֹאת ְלִעְנַין ְנִסיָעתֹו, 

ַאַחר־ ח'(.  ה  )ַמֲעׂשֶ ְוכּו'  ָיִחיד  ן  ּבֵ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֵמָהַרב,  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָאז 
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ָכל  ּבְ ַדְרּכֹו  ּכְ ְלֶמעְדֶוִדיְבֶקע,  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָנַסע  ְך  ּכָ

ָהיּו  ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ּבְ ְלֵביתֹו.  ְוָחַזר  ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ְוָאַמר  ָנה,  ׁשָ

ִלְהיֹות,  ָזִכיִתי  לֹא  ָאז  ְוַגם  ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ּלֹו  ׁשֶ ּוִאין  ּשׂ ַהּנִ

ַעל לֹו  ָמֲחלּו  ּלֹו,  ׁשֶ ה  ַהֻחּפָ ֵאֶצל  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ָאז,   ְוָאַמר 

ֲעוֹונֹוָתיו: ל  ּכָ

כה

ָמאְהלֹוב,  ּבְ ים  ְמַצּפִ ָהיּו  ָנה,  ָ ְלרֹאׁש־ַהּשׁ ָסמּוְך  ֱאלּול,  סֹוף  ּבְ
ַעְצִמי  ְלָהִכין  י  ִהְתַחְלּתִ ַוֲאִני  ְלֵביתֹו,  חֹוְתִני  בֹוא  ּיָ ׁשֶ

ְוָרְצָתה  ה,  ִמּזֶ ָיְדָעה  ְוזּוָגִתי  ָנה,  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ַעל  ֶרְסַלב  ִלּבְ ִלְנסַֹע 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ י  ְוָנַסְעּתִ ָלל.  ּכְ הֹוִעיל  ְולֹא  אֹוִתי,  ִלְמנַֹע 

ַעל  ֶנעִמירֹוב  ת  ִלְקִהּלַ ּוָבאִתי  ְסִליחֹות,  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ קֶֹדם 

ֵנרֹו  ָאִבי,  ֵבית  ּבְ ם  ּגַ ָהִייִתי  ַאְך  ֲאחֹוִתי,  ֵאֶצל  י  ְוָאַכְלּתִ ת,  ּבָ ׁשַ

ָרָאה  י  ּכִ ְקָצת,  י  ִעּמִ ס  ּיֵ ְלִהְתּפַ ִהְתִחיל  ּוְכָבר  ָניו.  ּפָ ל  ְלַקּבֵ ָיִאיר, 

ַמִים.  ָ ַלּשׁ ָנִתי  ּוָ ּכַ ׁשֶ ֵהִבין,  ְוַגם  אֹוִתי,  ִיְמַנע   לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ְוָיַדע, 

ִליחֹות  ַהּסְ קֶֹדם  ּוָבאִתי  ֶרְסַלב,  ִלּבְ ד  ִמּיָ י  ָנַסְעּתִ ת  ּבָ מֹוָצֵאי־ׁשַ ּבְ

ְלֵבית־ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָקְדׁשֹו  ֵני  ּפְ ִלְראֹות  ְוָזִכיִתי  ֶרְסַלב,  ִלּבְ

י  ִנְכַנְסּתִ ִליחֹות  ַהּסְ ְוַאַחר  ּבּור,  ַהּצִ ִעם  ְסִליחֹות  לֹוַמר  ְדָרׁש  ַהּמִ

בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ם,  ֵ ַהּשׁ ַחְסֵדי  ּבְ ה,  ַהְרּבֵ י  ִעּמִ ר  ְוִדּבֵ ֶאְצלֹו 

ָאז  ָחל  ׁשֶ תקס"ח,  ַנת  ׁשְ ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ֶרְסַלב,  ּבְ ּבִ

ּתֹוָרה  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָנה  ָ רֹאשׁ־ַהּשׁ ּבְ ת־קֶֹדׁש.  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ
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ם,  ְוׁשָ ס"א(,  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ְוכּו'  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ "ֲחִדי  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ַמֲחלֶֹקת  ַעל־ְיֵדי  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ ֵמִעְנַין  ה  ּלָ ּגִ ַהּתֹוָרה,  אֹוָתּה  ּבְ

ז: ָיַדְענּו ָאז ַמה ְמַרּמֵ ְולֹא  ְוכּו',  ִריִבי  ַתב ִאיׁש  ּכָ ְוֵסֶפר  ִחיַנת:  ּבְ

כו

דֹוׁש  ַהּקָ ִסְפרֹו  ס  ִנְדּפַ ָנה  ָ ַהּשׁ אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ָזִכינּו  ְך  ְוַאַחר־ּכָ
ָהָיה: ְך  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ "ִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר"ן"; 

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנּה  ּתֹו,  ִאׁשְ ִטיַרת  ּפְ ַאַחר  "ל,  ַהּנַ תקס"ז  ַקִיץ  ּבְ
ְלֵביתֹו,  ְרּכֹו  ִמּדַ ֲחִזיָרתֹו  ֵעת  ּבְ ֵמִאּתֹו,  ַסְענּו  ּנָ ׁשֶ ְוַאַחר 

ְוֵתֶכף  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  עּול[  ]ׁשִ ַההּוְסט  ֳחִלי  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָעָליו  א  ּבָ

ד  ִמּיָ ְוִהְתִחיל  ק,  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ֶכף  ּתֵ ָאַמר  ָהִראׁשֹון,  ַההּוְסט  ה  ָעׂשָ ׁשֶ

ַההּוְסט  ָוֳחִלי  ְלֵביתֹו,  א  ּבָ ְך  ְוַאַחר־ּכָ קּותֹו.  ּלְ ֵמִהְסּתַ ר  ְלַדּבֵ

ַהחֹוַלַאת  ֵמִעְנַין  ה  ַהְרּבֵ ר  ְוִדּבֵ ר.  ּבֵ ּוִמְתּגַ הֹוֵלְך  ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא 

ל ָעָליו. ַוֲאִני לֹא ָהִייִתי  ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ן ְמֹאד, ְוִצּוָ הּוא ְמֻסּכָ ּלֹו, ׁשֶ ׁשֶ

ֲחֵבִרי  ִלי  ַנְפּתָ י  ְוַרּבִ "ל,  ּנַ ּכַ ָמאְהלֹוב  ּבְ ָהִייִתי ָעצּור  י  ּכִ ָאז ֶאְצלֹו, 

 - ְמִעי  ּוְכׁשָ ַהּזֹאת,  ָרה  ַהּמָ ָרה  ַהּצָ עֶֹצם  ֶאת  ֶכף  ּתֵ ִלי  הֹוִדיַע 

ֲעָתְתִני;  צּות ּבִ ּלָ ּפַ ֹמַע,  ְ ּתֹוֵמם,  ַנֲעֵויִתי ִמּשׁ ָעַמְדִתי ַמְרִעיד ּוִמׁשְ

ָהָיה  ׁשֶ קּותֹו,  ּלְ ִהְסּתַ ֵמִעְנַין  ה  ַהְרּבֵ ר  ִדּבֵ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא 

ם־טֹוב(, ְועֹוד  ַעל־ׁשֵ ָהָיה ְלַהּבַ מֹו ׁשֶ ּבֹוִרים )ּכְ ּגִ ים  ִ ּשׁ ְהֶיה לֹו ׁשִ ּיִ ָצִריְך ׁשֶ

ע ְלֶאֶרץ־ ִלּסַ ָהָיה ְרצֹונֹו  ּוֵמִעְנַין ִקְברֹו, ׁשֶ ה;  ֵאּלֶ ּכָ יחֹות  ה ׂשִ ּמָ ּכַ
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ם  ְוַגם ׁשָ ם,  יַע ְלׁשָ ְלַהּגִ יּוַכל  כֹחֹו ִאם  ּבְ יֹוֵדַע  ָרֵאל, ַאְך ֵאינֹו  ִיׂשְ

ה ִעם  ּיָ לֹא ָיבֹוא ָאָדם ַעל ִקְברֹו, ְולֹא ִיְהֶיה ְלָהעֹוָלם ֵעֶסק ַוֲעׂשִ

לֹא  ַוֲאִני  קס"ב(;  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ָבר  ּכְ ב  ִנְכּתַ ה  ִמּזֶ ּוְקָצת  ְוכּו',  ִקְברֹו 

ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ ָנה,  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ַעל  אִתי  ּבָ ְך  ַאַחר־ּכָ ֶזה.  ָכל  ּבְ ָהִייִתי 

י  ַתְבּתִ ּכָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְוַאַחר  "ל,  ַהּנַ ּתֹוָרה  ָאַמר  ְוָאז  ְלֵעיל, 

ע  ּיַ ִאְסּתַ ְוָלא  ְלֶנעִמירֹוב,  ִלְנסַֹע  ָצִריְך  ְוָהִייִתי  ְלָפָניו.  ַהּתֹוָרה 

יֹום־ ַאַחר  ַעד  ֶרְסַלב  ּבְ ּבִ י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ָאז,  י  ָנַסְעּתִ ְולֹא  ָתא,  ִמּלְ

ֲעָגָלה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלי  ִהְזִמין  ּפּוִרים.  יֹום־ַהּכִ ַאַחר  ּפּוִרים.  ַהּכִ

ָמאְהלֹוב,  ּבְ דֹול  ּגָ ֵעֶסק  ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ לֹוֵמנּו,  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ִעם 

ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ ְרׁשּות  י  ְלּתִ ְוִקּבַ ֶהם,  ִעּמָ אֹוִתי  ל  ְלַקּבֵ ְוִנְתַרּצּו 

ֵהם  י  ּכִ ין,  טּוְלְטׁשִ ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ַעד  ֶהם  ִעּמָ י  ְוָנַסְעּתִ ִלְבָרָכה, 

ם  ֵ ְוַהּשׁ ין;  טּוְלְטׁשִ ֶרְך  ּדֶ ְלָמאְהלֹוב  ם  ְרּכָ ּדַ ם  ְלַעּקֵ ְצִריִכין  ָהיּו 

ְך,  ִמְתַהּפֵ ְמִסּבֹות  הּוא  ַהּנֹוָרִאים,  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ

ּוְלִתּקּון  ְכָלִלּיּות,  ּבִ ָהעֹוָלם  ְלִתּקּון  ֵעת  ָכל  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ב  ְוחֹוׁשֵ

ְדָרָכיו  ּבִ ב  ְוִסּבֵ ְוכּו',  ְפָרִטּיּות  ּבִ ִניצֹוץ  ְוָכל  ָוֶנֶפׁש  ֶנֶפׁש  ל  ּכָ

ְחְזרּו  ּיַ ׁשֶ ֶהם,  ִעּמָ י  ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ִעם  ל  ְוִגְלּגֵ ְפָלִאים  ַהּנִ

ּלֹא  ׁשֶ ין,  טּוְלְטׁשִ ּבְ ם  ׁשָ ָלֶהם  נֹוַדע  י  ּכִ ְלֵביָתם,  ין  ִמּטּוְלְטׁשִ

ָמעֹות  ל  ְלַקּבֵ ָמאְהלֹוב,  ּבְ ה  ַעּתָ ם  ׁשָ ם  ׁשָ ְמֻבּקָ יג  ְלַהּשִׂ יּוְכלּו 

)ּוֶבֱאֶמת ִהְטעּו  ְלֵביָתם  ַלֲחזֹר  בּו  ְ ְוִנְתַיּשׁ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַעד ַה"פּוְדַראד"  ּבְ

ְוַעל־ ְך,  ַאַחר־ּכָ ָלֶהם  נֹוַדע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָמעֹות,   ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְיָקא  ּדַ ָאז  י  ּכִ אֹוָתם, 

ֵהם  ׁשֶ ִלי,  ְוָאְמרּו  ֵאַלי  ּוָבאּו  ַהּיֹום(,  ַעד  ָמעֹות  לּו  ִקּבְ לֹא  ָחְזרּו  ׁשֶ ְיֵדי 
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ֲעָגָלה  ִלי  ֵאין  ׁשֶ ַמה  ַצַער  ָלֶהם  ֵיׁש  ַאְך  ַלֲחזֹר,  ֻמְכָרִחים 

אֹוי  ַמּשְׂ הֹוֶלֶכת ִעם  ׁשֶ ֲעָגָלה,  ּוָמְצאּו  ׂשּו  ִחּפְ ן  ַעל־ּכֵ ְלָמאְהלֹוב, 

י:  ְוָאַמְרּתִ ָעִניִתי  ּה.  ִעּמָ ִלְנסַֹע  אּוַכל  ׁשֶ ְלָמאְהלֹוב,  ְזכּוִכית 

י ִלְנסַֹע  ּכִ ֶזה,  ּכָ אֹוי  ע ִעם ַמּשׂ בֹוִדי ִלּסַ ּכְ ַלֲחזֹר ְלָמאְהלֹוב - ֵאין 

ֵליֵלְך  ַוֲאִפּלּו  יֹון  ִבּזָ ּבְ ֲאִפּלּו  ִלְנסַֹע  ַדאי  ּכְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ

י  ְוָחַזְרּתִ זֹאת.  ּכָ ֲעָגָלה  ִעם  רֹוֶצה  ֵאיִני  ְלֵביִתי  ַלֲחזֹר  ֲאָבל  ַרְגִלי, 

ִהיא  ׁשֶ ְוָרִאיִתי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ֶרְסַלב  ִלּבְ ַיַחד  ם  ִעּמָ

ָחַזְרנּו  ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ָעַלי.  ְפָלָאה  ַהּנִ ָחתֹו  ּגָ ְוַהׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ ְיׁשּוַעת 

ְמָחה,  ה ֵמֲחַמת ׂשִ ּוְבִכּיָ ְמָחה  ֶרְסַלב, ִנְתעֹוֵרר ָעַלי ׂשִ ִלּבְ ְוָנַסְענּו 

ָהיּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוָפָניו  ֶעֶרב,  ּבָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ּוָבאִתי 

ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ּכְ י  ַנְפׁשִ ְבַצְחָצחֹות  י  ְעּתִ ּבַ ְוִהׂשְ ִנְפָלא,  אֹור  ּבְ ְמִאיִרים 

ִלְבִלי  ָהָיה  י  ַדְעּתִ ּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ִאירֹות  ַהּמְ ָניו  ּפָ ְוִלְראֹות  ַלֲחזֹר 

ָלבֹוא  ָיכֹול  ָהִייִתי  לֹא  אְהלֹוב  ִמּמָ י  ּכִ ַרב.  ְזַמן  עֹוד  ִלְראֹותֹו 

נּו  ַרּבֵ ׁשֶ י  ַדְעּתִ ּיָ ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ְלֵעיל.  ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ֶדם  ִמּקֶ ּכְ ְתִמידּות  ּבִ ֵאָליו 

ַעל  טֹוב,  יֹום  ַאַחר  ֶכף  ּתֵ ְרּגְ  ְלֶלְמּבֶ ִלְנסַֹע  מּוָכן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ָלבֹוא  עֹוד  ִכיִתי  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  הֹון  ל  ִמּכָ ָיָקר  דֹול  ּגָ ָלל  ְלׁשָ ִלי  ָהָיה  ן  ּכֵ

י  ַרּבִ ֲחֵבֵרנּו  ֶאְצלֹו  ָמָצאִתי  ְוַגם  ַהּנֹוָרא.  ָקְדׁשֹו  ַהְדַרת  ִלְפֵני 

ְוָהָיה ֵעת ָרצֹון  ם ְועֹוד ֵאיֶזה ֲחֵבִרים,  ב ֲעַדִין ׁשָ ְתַעּכֵ ּנִ ׁשֶ ִלי  ַנְפּתָ

דֹול. ּגָ ְוִהְתָקְרבּות  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַיַחד  ִעּמֹו  ְוָאַכְלנּו 

ְרִביִעי  יֹום  הּוא  ׁשֶ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ִני ַאַחר  ׁשֵ יֹום  הּוא  ׁשֶ ֶקר  ּבֹ ּבַ
ין  ּבֵ ין  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ ּבְ ף  ְמֻעּטָ ָהִייִתי  ׁשֶ ֵעת  ּבְ בּוַע,  ָ ּשׁ ּבַ
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ְתֹאם  ּפִ ֵאַלי  א  ּבָ ֵרי־ּוָבא־ְלִצּיֹון,  ְלַאׁשְ ֵרה  מֹוֶנה־ֶעׂשְ ׁשְ ת   ִפּלַ ּתְ

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוָקָרא  ֵרת ֶאת ַרּבֵ ָהָיה ְמׁשָ ֵרת ִמיְכל, ׁשֶ ַהְמׁשָ

ֶאת  י  ְקּתִ ִסּלַ ְוֵתֶכף  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ְזִריזּות  ּבִ אֹוִתי 

דֹול.  ַהּגָ ִית  ּבַ ּבַ ּוְמָצאִתיו  ֵאָליו,  י  ְוַרְצּתִ ֵמָעַלי,  ין  ּוְתִפּלִ ית  ּלִ ַהּטַ

ּבֹו  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ ד  ִמּיָ ַהְרֵאיִני  ִלי:  ְוָאַמר  ָעָנה 

ר ְלֵעיל )ִסיָמן ט'(; ְוֵתֶכף  ְזּכַ ּנִ ּכַ יו ּפֹה,  ַרְכּתִ ּכְ ּלֹו, ׁשֶ ל ַהּתֹורֹות ׁשֶ ּכָ

ִדי,  ִמּיָ ֶפר  ַהּסֵ ְוָלַקח  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ֵאָליו  ַוֲהֵבאִתיו  י  ַרְצּתִ

ּבֹו  ְוָהַפְך  ּבֹו,  ן  ּוְלַעּיֵ ְלָפְתחֹו  ִהְתִחיל  ם  ׁשָ ָעַמד,  ׁשֶ קֹום  ּוַבּמָ

ָעָנה  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְקָצת,  ֶהם  ּבָ ן  ְוִעּיֵ ְמקֹומֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ ּוְפָתחֹו 

ַהּתֹורֹות  ל  ִמּכָ ַהְתָחלֹות  ָעָליו  ּוְכֹתב  ְנָיר  ְוַקח  ֵלְך  ִלי:  ְוָאַמר 

ַאֵחר  ְלַבִית  י  ְוָהַלְכּתִ ד,  ִמּיָ יִתי  ָעׂשִ ְוֵכן  ֶפר.  ַהּסֵ ֶזה  ּבְ ְמָצִאין  ַהּנִ

י. ַמְרּתִ ּגָ ׁשֶ ַעד  ִלְכּתֹב,  ִתי  ְוִהְתַחּלְ

אֹוִתי  ְוָקָרא  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ֵרת  ַהְמׁשָ ּוָבא  ָחַזר  ָמר  ַלּגְ ָסמּוְך 
ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ה  ִצּוָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ְוָאַמר  ֶבָהָלה,  ּבְ

י  ַרְצּתִ ְוֵתֶכף  ְכִתיָבה.  ּוְכֵלי  ָיר  ְוַהּנְ ֶפר  ַהּסֵ ִעם  ֵאָליו  ָאבֹוא 

י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ב  ׁשֵ ִלי  ָאַמר  ְוֵתֶכף  ַחְדרֹו.  ּבְ ּוְמָצאִתיו  ֵאָליו  ּוָבאִתי 

ַמן ַרב ְולֹא  יקֹו ִמּזְ י ְלַהְעּתִ ִהְתַחְלּתִ ּלֹו ׁשֶ ֶפר ׁשֶ ְלָפָניו ְוהֹוִציא ַהּסֵ

ָבר  ּכְ ַוֲאִני  ָרף(.  ׂשְ ַהּנִ ֶפר  ַהּסֵ )הּוא  י"א(  )ִסיָמן  ְלֵעיל  ְמבָֹאר  ּכַ ִנְגַמר 

ַקת  ַהְעּתָ ִלְגֹמר  ה  ֶאְזּכֶ ָמַתי  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ה  ְמַצּפֶ ָהִייִתי 

ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ְוָאז  ְוכּו'.  ּכֹל  ֵמֵעין  ְעָלם  ַהּנֶ ַהּנֹוָרא  ֶפר  ַהּסֵ ֶזה 

ֲאִני  י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ְלָגְמרֹו.  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַרֲחֵמי  לּו  ְלּגְ ִנְתּגַ
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ַעל  י  ַתְבּתִ ּכָ ַוֲאִני  ה  ִמּלָ ּבְ ה  ִמּלָ ָקָרא  ְוהּוא  עֹות,  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְלָפָניו 

ִמחּוץ  בּו  ָיׁשְ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ְוָכל  י.  ַמְרּתִ ּגָ ׁשֶ ַעד  ְדיֹו  ּבִ ֶפר  ַהּסֵ

ין  ּבֵ י  ָיַדְעּתִ לֹא  ְוִכְמַעט  ָפָניו,  ִמּלְ ְך  ּכָ ַאַחר  ָיָצאִתי  ַוֲאִני  ַלֶחֶדר 

ַאף  י  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ָלל  ּכְ י  ָיַדְעּתִ ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְלַלְיָלה.  יֹום 

ֶהָאָרה  ֵאיֶזה  י  ַדְעּתִ ּבְ ִהְתנֹוֵצץ  ׁשֶ ְמַעט  ּדִ ְמַעט  ֵכן  י  ּפִ ַעל 

ִהְלִהיב  ה  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ נֹוְראֹות  ִנְפְלאֹות  ת  ֻדּלַ ִמּגְ ֵמָרחֹוק  ָעְלָמא  ּבְ

עֹוָלם. ַוֲעַדִין  י ֵהיָכן ֲאִני ּבָ ְמַעט לֹא ָיַדְעּתִ ּכִ י ְמֹאד, ׁשֶ י ְוַדְעּתִ ִלּבִ

ִלְכּתֹב  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ֶזה  ּכָ ֶחֶסד  י  ִעּמִ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ָעׂשָ ה  ּזֶ ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיִני 

ל ּכָ ָמַלִני  ּגְ ׁשֶ טֹובֹות  ִבים  ַלַחּיָ ַהּגֹוֵמל  רּוְך  ּבָ ה.  ֵאּלֶ ּכָ ָבִרים   ּדְ

ֶזה. ּכָ טּוב 

י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ם  ָ ִמּשׁ י  ְוָחַזְרּתִ ְלֶנעִמירֹוב,  י  ָנַסְעּתִ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ְמַחת  ׂשִ ַאַחר  ַעד  ֶרְסַלב  ּבְ ּבִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל 

ִאְסרּו  ּבְ נֹוָראֹות.  יחֹות  ְוׂשִ ּתֹורֹות  ה  ּמָ ּכַ ֹמַע  ִלׁשְ ְוָזִכיִתי  ּתֹוָרה 

ְלַהְרּבֹות  עֹוד  ָרָצה  ְולֹא   , ְרּגְ ְלֶלְמּבֶ ד  ִמּיָ ִלְנסַֹע  ַעְצמֹו  ֵזַרז  ַחג 

ַהִהיא,  ָהֵעת  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ִעּמֹו  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ָבר  ּכְ י  ּכִ י  ִעּמִ ָבִרים  ּדְ

ל  ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ ַהְינּו  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ַההּוא  ֶפר  ַהּסֵ י  ֵמִאּתִ ְוָלַקח 

ִלּקּוֵטי  ה  ַעּתָ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ֶאְצִלי  תּוִבים  ּכְ ָהיּו  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ַהּתֹורֹות 

ֵמִאּתֹו  י  ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ַאַחר  ַגם  י  ּכִ מֹוֲהַר"ן. 

ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְך  ה.  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ י  ֵמִאּתִ ח  ִלּקַ ָרָצה  ָהִראׁשֹון  ַעם  ּפַ ּבַ

ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ֶאְצלֹו  י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלָקחֹו.  ְולֹא  ְעּתֹו  ִמּדַ ָחַזר 

לֹא  ַוֲעַדִין  ֶפר.  ַהּסֵ י  ֵמִאּתִ ָלַקח  ה  ֵהּנָ ַעד  י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ְלֵעיל 
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ָאָדם  ְלׁשּום  ה  ּלָ ּגִ לֹא  ֲעַדִין  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ַמה  ָאז  י  ָיַדְעּתִ

ְלַהְזִהיר  ְרּכֹו  ּדַ ָהְיָתה  ִמיד  ּתָ א  ַרּבָ ַאּדְ ִסְפרֹו.  יס  ְלַהְדּפִ ְרצֹונֹו  ׁשֶ

לֹוֵמנּו. י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֵאיָנם  ׁשֶ ַלֲאֵחִרים  ּתֹוָרתֹו  ְלַגּלֹות  ִלְבִלי 

 , ְרּגְ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִלְנסַֹע ְלֶלְמּבֶ ָהָיה מּוָכן ַרּבֵ ֵעת ׁשֶ ּבְ ה  ְוִהּנֵ
לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ם  ּגַ י  ּכִ ְמֹאד,  ז  ְוֶנְחּפָ ִנְבָהל  ָהִייִתי 

ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ ְוָחְזרּו,  ְלָמאְהלֹוב  ה  ְתִחּלָ ּבִ אֹוִתי  ְקחּו  ּלָ ׁשֶ ִגיִדים,  ַהּנְ

אֹוִתי,  ח  ִלּקַ ָרצּו  ְולֹא  ְלָמאְהלֹוב,  ְוָנְסעּו  ָחְזרּו  ה  ַעּתָ ְלֵעיל, 

ָרצּו  ְוֵהם  ֶהם.  ִעּמָ אֹוִתי  ל  ְלַקּבֵ ִנְתַרּצּו  י  ּלִ ׁשֶ ַהְפָצרֹות  ְוַאַחר 

ְקָראְסִני  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ַעד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֶאת  ְלַלּוֹות 

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִעם  ד  ִמּיָ ָנְסעּו  ְוֵהם  ְלָמאְהלֹוב,  ִיְסעּו  ם  ָ ּוִמּשׁ

ִעם  ַאֲחֵריֶהם  ע  ֶאּסַ ׁשֶ ְוִצּוּו  ְקָראְסִני,  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ַעד  ִלְבָרָכה, 

ם,  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעד ׁשָ נּו  ַרּבֵ ַלּוּו ֶאת  ּיְ ׁשֶ ֹפה,  ּדְ ָאר ָהֲעָגלֹות  ׁשְ

ְלַלּוֹות,  ָרצּו  ׁשֶ ְוָהֲעָגלֹות,  ְלָמאְהלֹוב.  אֹוִתי  לּו  ְיַקּבְ ם  ְוׁשָ

י  ּכִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָנַסע  ָבר  ּכְ ׁשֶ ַאַחר  ְקָצָתם  בּו  ִנְתַעּכְ

אּוַלי  ְמֹאד  י  ִנְכַסְפּתִ י  ּכִ דֹול,  ּגָ ַצַער  ִלי  ְוָהָיה  זֹון,  ִחּפָ ּבְ ָנַסע 

ה  ֶאְזּכֶ ְואּוַלי  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָניו  ּפָ ת  ְרִאּיַ ָמחֹות,  ׂשְ ּבַֹע  ִלׂשְ ה  ֶאְזּכֶ

ַצַער  ִלי  ָהָיה  ן  ַעל־ּכֵ דֹוׁש,  ַהּקָ יו  ִמּפִ ּבּור  ּדִ ֵאיֶזה  עֹוד  ֹמַע  ִלׁשְ

ְולֹא  ַאֲחָריו,  י  ְוָנַסְעּתִ ִלי  ָעַזר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ֵמָהִעּכּוב.  דֹול  ּגָ

ָבה  י ַהּתֵ ַכְחּתִ ָהָלה ׁשָ ּלֹו, ּוֵמֲחַמת ַהּבֶ יג ָהֲעָגלֹות ׁשֶ י ְלַהּשִׂ ָיכְֹלּתִ

ֶרע,  יְטׁשֶ ּפִ ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ י  ּלִ ׁשֶ ָתִבים  ַהּכְ ִעם  י  ּלִ ׁשֶ
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קֹום  ּמָ ּבַ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ִלי  ְוֶהֱחִזירּום  ַאֲחֵריֶהם,  לַֹח  ִלׁשְ ְוֻהְכַרְחנּו 

ר  ִדּבֵ ְולֹא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֶאת  ּוָמָצאִתי  ָלפּוׁש.  ָעְמדּו  ׁשֶ

ָעה  ׁשָ ַאַחר  ם,  ׁשָ ָעַמד  ׁשֶ ָפר  ְלַהּכְ אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ָלל.  ּכְ י  ִעּמִ

ֻמְכָרח  ָהִייִתי  ַוֲאִני  ָבר  ִמּכְ ם  ְלׁשָ א  ּבָ הּוא  י  ּכִ ם  ָ ִמּשׁ ָנַסע  ה  ַקּלָ

ם,  ָ ִמּשׁ י  ָנַסְעּתִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַלּסּוִסים.  ִמְסּפֹוא  ן  ִלּתֵ ם  ׁשָ ב  ְלִהְתַעּכֵ

יגֹו,  ְלַהּשִׂ י  ָיכְֹלּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ז  ְוֶנְחּפָ ִנְבָהל  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוָהִייִתי 

ְוָנַסְענּו  ָוִטיט  ֶרֶפׁש  ְוָהָיה  ְיָלה  ַהּלַ יַע  ְוִהּגִ ַהּיֹום  ָנה  ּפָ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך 

ְלֵאיֶזה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָנַסע  אּוַלי  ִמְתָיֵרא  ְוָהִייִתי  ְלַאט. 

רֹב  י  ּפִ ַעל  ַדְרּכֹו  ּכְ הּוא  ֵהיָכן  ָיַדע  לֹא  ְוִאיׁש  סֹוד,  ּבְ ַאְכַסְנָיא 

הּוא  ֵהיָכן  ֵאַדע  ּלֹא  ׁשֶ ִלְהיֹות  ְוָיכֹול  ְוכּו'(  ִויִניָצא  ּבְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ )ּוְכמֹו 

ָטרּוד  ָהִייִתי  ן  ּכֵ ַעל  ִלְראֹותֹו,  ה  ֶאְזּכֶ ְולֹא  ְלַדְרּכֹו  ע  ִיּסַ ּוַבּבֶֹקר 

ְמֹאד. ז  ְוֶנְחּפָ ַצַער  ּבְ

ְונֹוַדע  ְקָראְסִני,  ת  ִלְקִהּלַ אִתי  ּבָ ְיָלה  ּלַ ּבַ ָעה  ׁשָ ֵאיֶזה  ְך  ּכָ ַאַחר 
ַעְצמֹו  יר  ִהְסּתִ לֹא  ם  ׁשָ י  ּכִ ּלֹו.  ׁשֶ ָהַאְכַסְנָיא  ד  ִמּיָ ִלי 

ּלֹו.  ׁשֶ ָהַאְכַסְנָיא  ִלְמקֹום  ּוָבאִתי  ּנּו.  ִמּמֶ ָהִעיר  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוָיְדעּו 

י  ִנְכַנְסּתִ ְיָלה  ַהּלַ ת  ְסֻעּדַ ַאַחר  ָלל.  ּכְ אֹוִתי  ֵקַרב  לֹא  ה  ּוִבְתִחּלָ

ָעָנה  ְלָפָניו.  ָעְמדּו  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ָאר  ׁשְ ְועֹוד  ְלַחְדרֹו  ֵאָליו 

ִמְתָחֵרט  ה  ַאּתָ ר  ֶאְפׁשָ חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  ּבְ ה  ַאּתָ ָמה  ַעל  ִלי  ְוָאַמר 

ָפה  ְבׂשָ ְוָעִניִתי  ׁש  ּיֵ ּוִמְתּבַ ִנְכָלם  י  ְוָעַמְדּתִ  . ִהְתַחְלּתָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל 

י.  ִהְתַחְלּתִ לֹום ַעל ַמה ׁשֶ ֵאיִני ִמְתָחֵרט ַחס ְוׁשָ ָרָפה לֹא, ַהְינּו ׁשֶ
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י  ְבּתִ ֵהׁשַ חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  ּבְ ה  ַאּתָ ָמה  ַעל  ן  ִאם־ּכֵ ְוָאַמר  ָעָנה 

ה  ַאּתָ ׁשֶ ן  ִאם־ּכֵ ְוָאַמר  ָעָנה  ר,  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם ְיֵגִעים  ָך ִלְדֹאג ֲהלֹא ּכָ ר ַמה ּלְ ׁשֵ רֹוֶצה ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ

ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדיא  ׁשֹון  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ )ְוָאַמר  ִביְלָך,  ׁשְ ּבִ ְוטֹוְרִחים 

ַהּכֹל  ְלָכאן  נֹוֵסַע  ְוֶזה  ֶרעְסָלא  ִלּבְ נֹוֵסַע  ֶזה  ִדיר(.  אֹויף  ָהאִריֶוועט 

ה. ָהֵאּלֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָבָריו  ּבִ ְמֹאד  ְוֶהֱחָיה אֹוִתי  ִביְלָך.  ׁשְ ּבִ

ָסבּור  ָהִייִתי  י  ְוָאַמְרּתִ ְוָעִניִתי  ְלָפָניו,  י  ְרּתִ ְוִדּבַ י  ּפִ ח  ִנְפּתַ ְוָאז 
ִלְראֹוְתֶכם  ָזִכיִתי  ה  ְוִהּנֵ ַהּיֹום,  עֹוד  ֶאְתֶכם  ֶאְרֶאה  ּלֹא  ׁשֶ

ִלְראֹות  אי  ַוּדַ ּבְ ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ְוָאַמר:  ָעָנה  ֶכם.  ִעּמָ ר  ּוְלַדּבֵ

ַעם  ַעְצֵמנּו ְועֹוד ָאנּו ֲעִתיִדין ִלְראֹות ַעְצֵמנּו ֶזה ִעם ֶזה עֹוד ַהּפַ

ְוִהְבִטיַח  ָעִמים,  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ִעְנָין  ְוָחַזר  ְוכּו'.  ַעם  ַהּפַ ְועֹוד 

ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָפִנים  ּבְ ִנים  ּפָ ִעּמֹו  ְלִהְתָראֹות  ה  ֱאְזּכֶ ׁשֶ ֵמָרחֹוק,  ִלי 

ָבר  ּכְ ָהֵעת  אֹותֹו  ּבְ י  ּכִ ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי  ְפָעִמים, 

ּלֹא  ׁשֶ ָסבּור,  ְוָהִייִתי  ְלָמאְהלֹוב,  ּפּוִרים  יֹום־ַהּכִ ַאַחר  י  ָנַסְעּתִ

"ל  ּנַ ּכַ ֵאָליו  ְוָלבֹוא  ַלֲחזֹר  ָזִכיִתי  ְך  ְוַאַחר־ּכָ עֹוד,  אֹותֹו  ֶאְרֶאה 

ְוִלְהיֹות  י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ֹמַע  ְוִלׁשְ "ל  ַהּנַ ַהּנֹוָרא  ֵסֶפר  ְוִלְכּתֹב 

ְוַאַחר־ ְמַחת־ּתֹוָרה.  ְוׂשִ ִמיִני־ֲעֶצֶרת  ּוׁשְ ּכֹות  ַהּסֻ ְיֵמי  ל  ּכָ ֶאְצלֹו 

ַוֲעָזַרִני  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ִלְראֹותֹו  ה  ֶאְזּכֶ ּלֹא  ׁשֶ ָסבּור,  ָהִייִתי  ְך  ּכָ

ָכל  ּבְ ָסבּור  ָהִייִתי  ְך  ַאַחר־ּכָ ְוֵכן  ְלַלּוֹותֹו,  ם  ּגַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֲעָזַרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ עֹוד,  ֶאְרֵאהּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעם,  ּפַ

ַחְסּדֹו  ּבְ ְוהֹוִסיף  ֵמָחָדׁש,  ְוִלְראֹותֹו  ַלֲחזֹר  ַעם,  ּפַ ַאַחר  ַעם  ּפַ
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ִנים עֹוד  ִנים ֶאל ּפָ ְפָלא ְוִהְבִטיַחִני ֵמָרחֹוק ְלִהְתָראֹות ִעּמֹו ּפָ ַהּנִ

"ל: ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

ִעם  עֹוד  ר  ְלַדּבֵ ָרָצה  ְולֹא  ְזִריזּות,  ּבִ ָעַמד  ּבֶֹקר  ּבַ ְך  ּכָ ַאַחר 
ד. ַוֲאַנְחנּו ֲעַדִין ָהָיה ּבֹוֵער  ְזִריזּות ִמּיָ ׁשּום ָאָדם ְוָנַסע ּבִ

ֹמַע  ְוִלׁשְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָניו  ּפָ ת  ְרִאּיַ ּבִ ֵעיֵנינּו  יַע  ּבִ ּוְלַהׂשְ ַלֲחזֹר  ְלָבֵבנּו 

ֵמָהַאְכַסְנָיא.  ְמִהירּות  ּבִ ָנַסע  ְוהּוא  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ּבּוִרים  ּדִ עֹוד 

ה  ָקׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ י  ּפִ ָהֲעָגָלה, ַאף ַעל  ִלְרּדֹף ַאַחר  י  ִהְתַחְלּתִ ַוֲאִני 

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲחָזִקים,  סּוִסים  ִעם  ֲעָגָלה  ַרְגַלִים  ּבָ יג  ְלַהּשִׂ

ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ְיַסּבֵ אּוַלי  ָארּוָצה,  ָמה  ִויִהי  י  ָאַמְרּתִ

ֶאֶרץ  ְבַרת  ּכִ ָהֲעָגָלה  ַאַחר  י  ַרְצּתִ ׁשֶ ֲהָוה  ְוֵכן  ָהֲעָגָלה.  יג  ְלַהּשִׂ

הּוג.  ּנָ ּכַ ְלַאט  ָהֲעָגָלה  ְוהֹוִרידּו  ַהר  ְלֵאיֶזה  יעּו  ִהּגִ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

י־ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ַעְצמֹו  ים  ִהְקּדִ ם  ְוׁשָ ר  ׁשֶ ּגֶ ֵאיֶזה  ָעְברּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

נּו  ַרּבֵ ִעם  ִנים  ּפָ ּוְלִהְתָראֹות  ַלֲחזֹר  ֵדי  ּכְ ם  ׁשָ ְוָעַמד  לֹוֵמנּו  ׁשְ

ר  ִיְרֶצה ְלַדּבֵ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה לֹא  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ָיַדע  י  ּכִ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 

ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ם.  ְלׁשָ ַעְצמֹו   ים  ִהְקּדִ ן  ּכֵ ַעל  ָהַאְכַסְנָיא  ּבְ ִעּמֹו 

ִעּכּוִבים  ֵמֲחַמת  ְוַגם  ם  ׁשָ ְמַעט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ב  ִנְתַעּכֵ

י  ְוָחַזְרּתִ י אֹוָתם,  ְגּתִ ר ְלֵעיל ַעל ְיֵדי ֶזה ִהּשַׂ ְזּכָ ּנִ ּכַ ר  ׁשֶ ְוַהּגֶ ֵמָהָהר 

ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ַוֲחֵבִרי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ַהְדַרת  ִלְפֵני  ּוָבאִתי 

ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ּוָבא  ַאֲחַרי,  ן  ּכֵ ם  ּגַ ָרץ  ַאֲחָריו  ָרץ  ֲאִני  ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ ּכְ

ה  לׁשָ ׁשְ ֲאַנְחנּו  ְלָפָניו  ם  ׁשָ ְוָעַמְדנּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִלְפֵני 

ִנים. ּפָ ָלנּו  יר  ְוִהְסּבִ
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ֹאַמר  ׁשֶ אֹו  ֶאְתֶכם  ֲאָבֵרְך  ׁשֶ אֹו  רֹוִצים  ם  ַאּתֶ ָמה  ְוָאַמר  ָעָנה 
ְתָבְרכּו אֹוָתנּו ִאם  ָרָכה  ַהּבְ י  ְוָאַמְרּתִ ָעִניִתי  ּתֹוָרה.  ָלֶכם 

ד.  ִמּיָ ָלנּו  ּתֹאְמרּו  ּתֹוָרה  ַאְך  ְלֵביְתֶכם  ְחְזרּו  ּתַ ׁשֶ ּכְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה 

ַעל  ָהַדר  ָלא  ּדְ ֵסיָדא  ּפְ ִהיא  ד  ִמּיָ ַמע  ִנׁשְ לֹא  ִאם  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ

ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ָלֶכם  ר  ֲאַסּפֵ ְוָאַמר  ָעָנה  ּתֹוָרה.  ּיֹאַמר  ׁשֶ י  ַחְרּתִ ּבָ ן  ּכֵ

ן  ּכָ ִמׁשְ ּבֹוֶנה  ל ֶאָחד  ּכָ ׁשֶ יִקים,  ּדִ ֵמַהּצַ ַהּסֹוד  ָלנּו  ה  ּלָ ּגִ ְוָאז  נֹוֵסַע 

י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ֵלאלַֹקי",  ָרה  "ֲאַזּמְ ְלַהּתֹוָרה  ר  ְמֻחּבָ הּוא  ׁשֶ ְוכּו', 

רפב.  ִסיָמן  ּבְ ס  ְדּפָ ּנִ ּכַ ֶהָעַבר,  ִמיִני־ֲעֶצֶרת  ׁשְ ּבִ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ

)ַוֲעַדִין  קֹוִרין  ינֹוקֹות  ַהּתִ ֵהיָכן  רֹוֶאה  ן  ַהַחּזָ ָאְמרּו:  ֱאֶמת  ּבֶ ם:  ְוִסּיֵ

ִלי  ִמְתנֹוֵצץ  ְמַעט  ּדִ ְמַעט  ַרק   , ְרּגְ ְלֶלְמּבֶ ִלְנִסיָעתֹו  ָלֶזה  ֵיׁש  כּות  ּיָ ׁשַ ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיִני 

ֵמִאּתֹו ר.מ.  ְרׁשּות  ל  ִקּבֵ ַהּתֹוָרה,  ם  ּיֵ ּסִ ּוְכׁשֶ ה(,  ִמּזֶ ָעְלָמא  ּבְ ֶרֶמז  ֵאיֶזה 

ְוַאַחר־ ָידֹו,  ּבְ אֹותֹו  ק  ֵ ִנּשׁ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ה,  ְתִחּלָ ּבִ ם  ׁשָ ָעַמד  ׁשֶ ֶזה, 

ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֲחֵבִרי  ְוֵכן  ָידֹו,  ּבְ יו  ְקּתִ ַ ְוִנּשׁ ְרׁשּות  ֲאִני  י  ְלּתִ ִקּבַ ְך  ּכָ

ְלַדְרּכֹו  נּו  ֵמִאּתָ ָנַסע  ְוָאז  ָידֹו.  ּבְ קֹו  ְ ְוִנּשׁ ְרׁשּות  ל  ִקּבֵ ַאֲחַרי 

ֵעיַני  ּבְ ָרִאיִתי  ׁשֶ ְזַמן  ְוָכל  ַאֲחָריו,  ַרְצנּו  ַוֲאַנְחנּו   , ְרּגְ ְלֶלְמּבֶ

י.  ָחַזְרּתִ ְוָאז  ֵמֵעיַני,  ָמה  ְתַעּלְ ּנִ ׁשֶ ַעד  ַאֲחָריו,  י  ַרְצּתִ ָהֲעָגָלה, 

ְוִהְזִמין  ֵמָהִעיר,  ְרחֹוִקים  ְוָהִיינּו  ֲחִרית,  ׁשַ י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ לֹא  ַוֲעַדִין 

ּה ִעּמָ ְוָחַזְרנּו  ְלָהִעיר,  ָהְלָכה  ׁשֶ ֲעָגָלה,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ  ָלנּו 

ָלֶנַצח ַחְסּדֹו  י  ִעּמִ ַמל  ּגָ ׁשֶ ם,  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ְלנּו.  ּלַ ְוִהְתּפַ  ְלָהִעיר 

ֶזה. ְלָכל  ִני  ְוִזּכַ
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ְלֵבית חֹוְתִני;  ּוָבאִתי  ָראְסִני  ִמּקְ ְלָמאְהלֹוב  י  ָנַסְעּתִ ְך  ַאַחר־ּכָ
ִנים  ּפָ ִלי  ֶהְרָאה  אי  ּוְבַוּדַ ְלֵביתֹו,  חֹוְתִני  א  ּבָ ּוְכָבר 

נּו  ְלַרּבֵ ְנִסיָעִתי  ֵמִעְנַין  ָלל  ּכְ נֹוָחה  רּוחֹו  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ זֹוֲעפֹות, 

ֶרְסַלב  ּבְ ּבִ ְתַמְהַמְהִתי  ּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ׁשֶ ְפָרט  ּבִ "ל,  ּנַ ּכַ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו 

ְחֶיה,  ּתִ זּוָגִתי,  ָחְלָתה  ַמן  ַהּזְ אֹותֹו  ּבְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל 

יַח  ּגִ ׁשְ ּיַ ׁשֶ ִאיׁש  ם  ׁשָ ָהָיה  ְולֹא  ֶנת,  ְמֻסּכֶ ְוָהְיָתה  ָמאְהלֹוב,  ּבְ

ַוֲאִני  "ל,  ּנַ ּכַ ְקֶרִמיִניץ  ּבִ ָהיּו  ַוֲחמֹוִתי  חֹוְתִני  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ָעֶליָה 

ֵאיֶזה  ִעם  ִית  ּבַ ּבַ ה  ְלַבּדָ אֹוָתּה  י  ַאְרּתִ ְוִהׁשְ ֶרְסַלב  ִלּבְ י  ָנַסְעּתִ

יַח ָעֶליָה  ּגִ ׁשְ ּיַ ְך ָחְלָתה ְמֹאד, ְולֹא ָהָיה ִמי ׁשֶ ֶרֶתת. ְוַאַחר־ּכָ ְמׁשָ

ָמאְהלֹוב,  ּבְ ה  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ְוָהָיה  ָהִעיר.  ֵני  ּבְ י־ִאם  ּכִ ֵביָתּה,  ּבְ

ִאיׁש  ִלי  הֹוִדיַע  ׁשֶ ֶרְסַלב,  ּבְ ּבִ ְהיֹוִתי  ּבִ ֶזה  ִעְנָין  ִלי  נֹוַדע  ּוְכָבר 

ֶכף  ּתֵ זֹאת  י  הֹוַדְעּתִ ַוֲאִני  ְמַחת־ּתֹוָרה,  ׂשִ ֵליל  ּבְ ה  ִמּזֶ ֶאָחד 

ְך,  ַאַחר־ּכָ ָאַמר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ

ּתֹוָרתֹו  תֹוְך  ּבְ ֶזה  ִעְנָין  ם  ּגַ ְוִנְכַנס  ִנְפָלָאה,  ּתֹוָרה  ּבֶֹקר,  ּבַ

ְפָרט ַמה  ּבִ עֹוָלם,  ּבָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַדְרּכֹו  ּכְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרתֹו  ּבְ ְוִנְכַנס  ִנְכַלל  ַהּכֹל  ְלָפָניו,  ִרים  ְמַדּבְ ָהיּו  ֶ ּשׁ

ְמֹאד.  ְמֹאד  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ָלִלּיּות  ּכְ ָהְיָתה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  י  ּכִ

ְמֹאד  ַאּפֹו  ָחָרה  ְלחֹוְתִני,  אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ַעל  ֵהן 

"ל. ֲאָבל  ּנַ ּכַ ְך ָחְלָתה  ְוַאַחר־ּכָ ּה  ְלַבּדָ זּוָגִתי  י  ַאְרּתִ ר ִהׁשְ ַעל ֲאׁשֶ

ִאם הּוא ָהָיה יֹוֵדַע  י, ׁשֶ י ָיַדְעּתִ ָלל, ּכִ ל ֶזה ּכְ י ּכָ ַמְעּתִ ֲאִני לֹא ׁשָ

ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ִמים,  ַהּיָ ֵאּלּו  ּבְ י  ּוָפַעְלּתִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ֵמֶאֶלף  ֵחֶלק 
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אי  ַוּדַ ּבְ ָהָיה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֵצל  ּבְ ְלִהְסּתֹוֵפף 

א, ַמה  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ ַרְגַלי.  ּפֹות  ּכַ ק  ֵ ְמַנּשׁ ְוָהָיה  ְנִסיָעִתי  ים ַעל  ַמְסּכִ

ִפּלֹות  ּתְ כַֹח  ּבְ ָהָיה  ַהּכֹל  ים,  ַחּיִ ּבַ זּוָגִתי,  ִהיא  ּתֹו,  ּבִ ֲאָרה  ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ

ּבֶֹקר,  ּבַ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ְותֹוָרתֹו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ִהיא  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ֵמִעְנַין  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרתֹו  ּבְ ר  ּבֵ ּדִ "ל,  ַהּנַ ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ

ָהִראׁשֹוָנה  ּתֹו  ִאׁשְ ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ׁשֶ ת־זּוג  ּבַ ִחיַנת  ּבְ

ת־ ּבַ ֵליל־ׁשַ ּבְ לֹו  י  הֹוַדְעּתִ ׁשֶ ִלְדָבַרי,  ִלּבֹו  ם  ּשָׂ ׁשֶ י  ְוָיַדְעּתִ ְוכּו', 

דֹוָלה: ּגְ ָלּה טֹוָבה  ה  ְוָעׂשָ קֶֹדׁש, 

ב  ְוִנְתַעּכֵ  , ְרּגְ ְלֶלְמּבֶ ְלַדְרּכֹו  ָנַסע  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ה  ְוִהּנֵ
ִיץ,  ַהּקַ ֶאְמַצע  ַעד  ְלֵביתֹו  ָחַזר  ְולֹא  ַהֹחֶרף,  ל  ּכָ ם  ׁשָ

ר  ּיֹוֵדַע ְלַסּפֵ ם, ֵאין ִמי ׁשֶ ָעַבר ָעָליו ׁשָ ֶ ָלק. ְוָכל ַמה ּשׁ ת ּבָ ָפָרׁשַ ּבְ

 , ְרּגְ ֶלְמּבֶ ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ ֲאִפּלּו  ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ָזִכיִתי  לֹא  י  ּכִ ה,  ִמּזֶ

חֹוְתִני.  ֵבית  ּבְ ָמאְהלֹוב,  ּבְ ָהֵעת  אֹותֹו  ל  ּכָ ָהִייִתי  ַוֲאִני 

ת־ ּבַ ׁשַ ל  ׁשֶ ַהּתֹורֹות  ַהּזֹאת  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ְדנּו  ִאּבַ ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו 

ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ ֵאָליו  ָלבֹוא  ָזִכינּו  לֹא  י  ּכִ בּועֹות,  ְוׁשָ ה  ֲחֻנּכָ

ִלי  הֹוִדיַע  ָמאְהלֹוב,  ּבְ ְהיֹוִתי  ּבִ ַהֹחֶרף,  ֶאְמַצע  ּבְ ה  ְוִהּנֵ  . ְרּגְ ֶלְמּבֶ

ִזְכרֹונֹו  ִעּמֹו  ַסע  ּנָ ׁשֶ ר"ד  ְרּגְ  ְמּבֶ ִמּלֶ א  ּבָ ׁשֶ ִלי,  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֲחֵבִרי 

ִסְפרֹו,  יס  ְלַהְדּפִ רֹוֶצה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ר,  ְוִסּפֵ ִלְבָרָכה, 

ע  ֶאּסַ ׁשֶ ָיִאיר,  ֵנרֹו  ֲחֵבִרי,  ְרצֹון  ְוָהָיה  ְיָלה.  ַהּלַ ל  ּכָ ה  ִמּזֶ ר  ּבֵ ּדִ ְוׁשֶ

ָסה  ַהְדּפָ ּבַ ַלֲעסֹק  ֵדי  ּכְ ְרּגְ  ְלֶלְמּבֶ ִעּמֹו  ע  ֶאּסַ ם  ָ ּוִמּשׁ ְלֶנעִמירֹוב, 

ִרּבּוי  ֵמעֶֹצם  ִלְנסַֹע  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו  "ל.  ַהּנַ
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ָזִכיִתי  ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ָדִדים,  ַהּצְ ל  ִמּכָ י  ּלִ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ

ִלְנסַֹע  ה,  ֵאּלֶ ְמִניעֹות  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְמִניעֹות,  ה  ּמָ ּכַ ר  ּבֵ ְלׁשַ

ֶכף  ּתֵ ַאְך  ָרם,  ּבְ ְלׁשַ ָזִכיִתי  לֹא   , ְרּגְ ְלֶלְמּבֶ ֶזה  ּכָ ָרחֹוק  ְלֶדֶרְך 

ר  ְלַסּדֵ י  ְוִהְתַחְלּתִ ָסה  ַהַהְדּפָ ִעְנַין  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ַלְחׁשֹב  י  ִהְתַחְלּתִ

ם  ׁשָ ק  ּלֵ ִנְסּתַ נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ַמע,  ִנׁשְ ְך  ַאַחר־ּכָ ְוכּו'.  ַער  ְוׁשַ ָמה  ַהְקּדָ

ֶפׁש,  ַהּנֶ לֹות  ּכְ ַעד  ַצַער  ִלי  ָהָיה  אי  ּוְבַוּדַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס   , ְרּגְ ֶלְמּבֶ ּבְ

ֶקר: ׁשֶ הּוא  ׁשֶ י,  ֵהַבְנּתִ ַאְך 

ֶרְסַלב,  ִמּבְ ִביִלי  ׁשְ ּבִ ֲעָגָלה  א  ּבָ ּפּוִרים,  קֶֹדם  ְך,  ַאַחר־ּכָ
ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶפר,  ַהּסֵ ִתּקּון  ּבְ ַלֲעסֹק  ם  ְלׁשָ ע  ֶאּסַ ׁשֶ

אֹותֹו  יס  ְדּפִ ּיַ ׁשֶ ֶאָחד,  ִאיׁש  ְרּגְ  ְמּבֶ ִמּלֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ִלי,  ְונֹוַדע  ּפּוִרים,  ַעל  ֶרְסַלב  ּבְ ְלֹפה  ּוָבאִתי  זֹאת.  ְמִדיָנה  ּבִ

ְוָהִיינּו  לֹום,  ְוׁשָ ים  ַחּיִ ּבְ ם,  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ

ֶפר  ַהּסֵ ִתּקּון  ּבְ י  ָעַסְקּתִ ַוֲאִני  ְמֹאד.  ּפּוִרים  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֵמִחים  ׂשְ

ת  ִלְקִהּלַ ְלֵביִתי,  י  ָחַזְרּתִ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ָנכֹון,  ַעל  ַהּכֹל  י  ְרּתִ ְוִסּדַ

ָמַסר ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ְוָהִאיׁש   ָמאְהלֹוב. 

ְוִהְתִחיל אֹוְסְטָרָהא  ת  ִלְקִהּלַ ִמּפֹה  ָנַסע  ֶפר,  ַהּסֵ  ְלָידֹו 

ָסתֹו: ַהְדּפָ ּבְ ַלֲעסֹק 

יק  ַצּדִ ֵזֶכר  יק,  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ חֹוְתִני,  ְלעֹוָלמֹו  ִנְפַטר  ַסח  ּפֶ ַאַחר 
ַעת  ׁשְ ּבִ י  ָעַמְדּתִ ַוֲאִני  יר,  ִאּיָ י"ט  ִני,  ׁשֵ יֹום  ּבְ ִלְבָרָכה, 

ָהָיה  ָיִאיר, ׁשֶ ְמעֹון, ֵנרֹו  י ׁשִ ַרּבִ א  ֵעת ַהִהיא ּבָ ּבָ ָמתֹו.  ִנׁשְ ְיִציַאת 



ְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת עח

ַח,  ְפּתֵ ם ְוֵהִביא ַהּמַ ָ , ּוָבא ִמּשׁ ְרּגְ ֶלְמּבֶ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ִעם ַרּבֵ

ר  ְזּכָ ַהּנִ ַהּנֹוָרא  ֶפר  ַהּסֵ ח  ִלּקַ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ לֹו  ַסר  ּמָ ׁשֶ

ֵניֶהם ֶאָחד,  ָפִרים, ּוׁשְ ֵני ַהּסְ ה, ְוָלַקח ׁשְ ְרֶפּנּו, ְוֵכן ָעׂשָ ְוִיׂשְ ְלֵעיל 

ַמה  ִני  ֵ ַהּשׁ ְוֵסֶפר  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָידֹו  ְכִתיַבת  ּבִ ֶאָחד  ֵסֶפר  ַהְינּו  ּדְ

תֹו.  ֻקּדָ ּפְ י  ַעל־ּפִ ֵניֶהם  ׁשְ ַרף  ְוׂשָ "ל,  ּנַ ּכַ ְלָפָניו  י  ְקּתִ ֶהְעּתַ ֲאִני  ֶ ּשׁ

י מֹוֲהַר"ן קס"ט(,  )ַחּיֵ ּפּור  ַהּסִ ה  ִמּזֶ ְקָצת  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ּוְכָבר ְמבָֹאר 

ַפְך  ׁשָ ְדָמעֹות  ה  ְוַכּמָ ְרפֹו,  ְלׂשָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ה  ִצּוָ ֵאיְך 

ַעל  ֲחָבל   - ְרפֹו  ְלׂשָ ֵזיָרה  ַהּגְ ְצָאה  ּיָ ׁשֶ ִלְבָרָכה קֶֹדם  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

עֹוד  ִיְהֶיה  לֹא  ֶפר  ַהּסֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ָאַמר,  י  ּכִ ִחין,  ּכְ ּתַ ִמׁשְ ְוָלא  ָאְבִדין  ּדְ

ה,  ֵאּלֶ ִהּטּו  ֲעוֹונֹוֵתינּו  י  ּכִ ּגֹוֵרם,  ֶהָעוֹון  ה  ּמָ ּכַ אֹוי!  עֹוָלם.  ּבָ

אֹוָתנּו  ְיַנֵחם  קֹום  ַהּמָ נּו;  ֵמִאּתָ ֶזה  ּכָ טֹוב  ירּו  ִהְסּתִ ְוַחּטֹאֵתינּו 

ָרצֹון: ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן,  ְמֵהָרה, 

כז

ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  ִני  ּבְ נֹוַלד  "ל  ַהּנַ תקס"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ ַסח  ּפֶ ֶעֶרב  ּבְ
ִזְכרֹונֹו  ְוחֹוְתִני  ַסח.  ּפֶ ל  ׁשֶ ִביִעי  ְ ּשׁ ּבַ ִרית  ַלּבְ ְוִנְכַנס 

ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  "ל,  ּנַ ּכַ ּה  ּבָ ֵמת  ר  ֲאׁשֶ ָחְליֹו  ָחָלה  ָבר  ּכְ ִלְבָרָכה 

ק. ַסְנּדָ ִלְהיֹות  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִלְכנֹס 

ְקָצת.  ְוַאֲחָריו  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ם  ּגַ ָמאְהלֹוב  ּבְ י  ְבּתִ ִנְתַעּכַ ַוֲאִני 
נּו  ַרּבֵ ְיִדיָעה ׁשֶ יַע ִלי  ִהּגִ ָלק ׁשֶ ּבָ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ָזִכיִתי  ר  ַעד ֲאׁשֶ
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ׁש,  ַמּמָ רּוִחי  ִחי  ַוּתְ לֹום  ׁשָ ּבְ ְלֵביתֹו  א  ּבָ ָבר  ּכְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ְפָלא  ַהּנִ ַהֶחֶסד  ל  ּכָ ַעל  ּוְלֵנַצח  ָלַעד  ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ

ִכינּו  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ְוִעם  נּו  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ה  ַהּזֶ ְוַהּנֹוָרא 

ֶרְך  ּדֶ י  ּפִ ּלֹא ַעל  ׁשֶ ְרּגְ  ְמּבֶ ִמּלֶ ים  ַחּיִ ּבַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָחַזר  ׁשֶ

ִלְחיֹות  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָהרֹוְפִאים  ָאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלל,  ּכְ ַבע  ַהּטֶ

ְוכּו'.  ֶזה  ּכָ ֶרְך  ּדֶ ע  ִלּסַ לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֶאָחד  ֹחֶדׁש  מֹו  ּכְ ִאם  י  ּכִ

ְלֵביתֹו  ְוָחַזר  ְוִנְפָלִאים  ֲעצּוִמים  ים  ִנּסִ ה  ָעׂשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ

ֵאּלּו  ר ּבְ ִנים ְויֹוֵתר ְקָצת ֲאׁשֶ י ׁשָ ּתֵ ֵנס ׁשְ ְך ּבְ לֹום ְוַחי ַאַחר ּכָ ׁשָ ּבְ

יחֹות  ְוׂשִ ּתֹורֹות  ה  ְוִגּלָ ְמֹאד  ְמֹאד  אֹוָתנּו  ֶהֱחָיה  ִנים  ָ ַהּשׁ

ְגָמָתם. ּדֻ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְונֹוָראֹות  ִנְפָלאֹות  ּיֹות  ּוַמֲעׂשִ

ְמַעט  ּכִ ר  ֲאׁשֶ ִנים  ָ ַהּשׁ ֵאּלּו  ּבְ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ֲחִליׁשּותֹו  ּוְבֹגֶדל 
נּו ְוִעם  י ֵכן ָעַסק ִעּמָ ָכל יֹום ָויֹום, ַאף ַעל ּפִ ְגַוע ּבְ ּנִ ׁשֶ

ה.  ִחּלָ ּתְ ִתּקּוִנים ִנְפָלִאים ְוכּו' יֹוֵתר ִמּבַ ל ָהעֹוָלמֹות ְוכּו' ְוכּו' ּבְ ּכָ

ֵאיֶזה  נּו  ִעּמָ ּנּו  ִמּמֶ ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָאָרה  ַהַהׁשְ ל  ּכָ י  ְלַדְעּתִ ר  ֲאׁשֶ

ֻעּלֹות  ַהּפְ כַֹח  ּבְ ָהָיה  ַהּכֹל  ַהּנֹוָרָאה,  ְעּתֹו  ּדַ גֹות  ֵמַהּשָׂ ּלּות  ִהְתּגַ

ַרְך  ִיְתּבָ ֵמָרחֹוק.  ֵמִבין  ֲאִני  ׁשֶ ִפי  ּכְ ָהַאֲחרֹוִנים  ִנים  ָ ַהּשׁ ל אֹוָתן  ׁשֶ

ִלְדָבָריו  ִלּבֹו  ים  ׂשִ ְוַהּמֵ ַהּזֹאת.  ַהּטֹוָבה  ל  ּכָ ַעל  ָלַעד  מֹו  ׁשְ

ֱאֶמת  ּבֶ ֶהם  ּבָ ן  ִויַעּיֵ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ֱאָמִרים  ַהּנֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

נּו  ל ֵמַרּבֵ ִכינּו ְלַקּבֵ ּזָ ֶ ה ַמה ּשׁ ָיִבין ְמַעט עֶֹצם ַהּטֹוָבה ְוַהֶחֶסד ַהּזֶ

ְלַהֲאִריְך: ְוֵאין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
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כח

א  ּבָ ׁשֶ ַהּזֹאת  טֹוָבה  ׂשֹוָרה  ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ה  ְוִהּנֵ
ַעְצִמי  י  ֵזַרְזּתִ ְרּגְ  ְמּבֶ ִמּלֶ ְלֵביתֹו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ְלָכאן  ּוָבאִתי  ֶרְסַלב.  ּבְ ְלֹפה  ד  ִמּיָ י  ְוָנַסְעּתִ

ים. ְוָהָיה ָחלּוׁש ְמֹאד ְמֹאד. ַאְך ַאף  דֹוׁשִ ָניו ַהּקְ ל ּפָ ְוָזִכיִתי ְלַקּבֵ

ִנים  ל ּפָ ַעל ּכָ ֶ יַבת ֶנֶפׁש ַמה ּשׁ י ֵכן ָהָיה ָלנּו ְלֶנָחָמה ְוִלְמׁשִ ַעל ּפִ

ִני  ֵ ַהּשׁ ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ַעד  ֶאְצלֹו  ּפֹה  י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ְלָכאן.  ים  ַחּיִ ּבַ א  ּבָ

ְלֶנעִמירֹוב. י  ָנַסְעּתִ אן  ּוִמּכָ

ה  ְוַעּתָ ֶבר.  ּגָ ִמְצֲעֵדי  ּוֵמִכין  ִסּבֹות  ב  ְמַסּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ְוִהּנֵ
לּות  ֵמַהּגָ ְלהֹוִציֵאִני  ְפָלִאים  ַהּנִ ַרֲחָמיו  ּבְ ָהֵעת  יַע  ִהּגִ

קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ ְלֵביִתי  ּוְלַהֲחִזיֵרִני  ָמאְהלֹוב  קֶֹדׁש  ת  ִהּלַ ִמּקְ

י  ֵהַכְנּתִ ְוֵתֶכף  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ָסמּוְך  ִלְהיֹות  ֶנעִמירֹוב, 

ָתה  ִנְתַרּצְ ה  ְוַעּתָ ְלָמאְהלֹוב,  י  ְוָחַזְרּתִ ֶנעִמירֹוב  ּבְ יָרה  ּדִ ִלי 

ֵמֲחַמת  ְלֶנעִמירֹוב  ַלֲחזֹר  ָחָזק  ָרצֹון  ּבְ ְחֶיה,  ּתִ ְוזּוָגִתי,  ֲחמֹוִתי 

ְוַגם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  חֹוְתִני  ְפַטר  ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְטָעִמים.  ה  ּמָ ּכַ

ן  ּכֵ ַעל  ָמאְהלֹוב  ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ חֹוָלה  ָהְיָתה  ִהיא  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

אְהִליב  ִמּמָ ְוָיָצאִתי  ְלֶנעִמירֹוב.  ַלֲחזֹר  י  ּנִ ִמּמֶ יֹוֵתר  ְמֹאד  ְרָזה  ִנְזּדָ

ֶנעִמירֹוב  קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ ְלֵביִתי  ּוָבאִתי  ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ַאַחר 

ַלֲחזֹר  ה  ֵהּנָ ַעד  ֲעָזַרִני  ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ לֹום.  ְלׁשָ

ְיֵדי  ְוַעל  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ָסמּוְך  ִלְהיֹות  לֹום  ׁשָ ּבְ ִלְמקֹוִמי 
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יו  ִמּפִ ַעְצִמי  ּבְ ּיֹות  ּוַמֲעׂשִ יחֹות  ְוׂשִ ּתֹורֹות  ה  ַהְרּבֵ י  ַמְעּתִ ׁשָ ֶזה 

ָלֵאל. ה  ִהּלָ ּתְ ֶפר,  ַהּסֵ ַעל  ים  ּוְכַתְבּתִ דֹוׁש  ַהּקָ

כט

ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָהִייִתי  ׁשֶ ָזִכיִתי  ְלֶנעִמירֹוב  י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ה  ַעּתָ ה  ְוִהּנֵ
ּוְבעֶֹצם  ָנה.  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  קֶֹדם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל 

ין  ַהְמַחּיִ ִנְפָלאֹות  ּתֹורֹות  ְלָפֵנינּו  ה  ּלָ ּגִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲחִליׁשּותֹו 

ְכִלית. ּתַ ְוֵאין  ֵאין סֹוף  ַעד  ה  ַהְרּבֵ ְנָפׁשֹות 

ִסְפרֹו  ַסת  ַהְדּפָ אֹוְסְטָרָהא  ּבְ ִנְגַמר  ָנה  ָ ַהּשׁ ְלרֹאׁש  ָסמּוְך 
ם  ּלָ ּכֻ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ְוֵהִביא  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  דֹוׁש  ַהּקָ

קּו  ְוִנְתַחּלְ ֵבל  ּתֵ ֵני  ּפְ ְוֵהִאירּו  ְלָבֵבנּו  ְמחּו  ְוׂשָ ֵעיֵנינּו  ָראּו  ְלֹפה. 

ָהעֹוָלם. ּוְבָכל  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ין  ּבֵ ַיֲעקֹב  ּבְ

עֶֹצם  ֵמֲחַמת  ל  ְלַטּיֵ רֹב  י  ּפִ ַעל  ָנַסע  ְרּגְ  ְמּבֶ ִמּלֶ א  ּבָ ׁשֶ ַאַחר 
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַמְענּו  ׁשָ ְלִטּיּול  ֵאּלּו  ּוִבְנִסיעֹות  ֲחִליׁשּותֹו. 

י  ִעּמִ ר  ְוִדּבֵ ִעּמֹו  י  ָנַסְעּתִ ַאַחת  ּוַפַעם  ְונֹוָראֹות.  ִנְפָלאֹות  ּתֹורֹות 

ְוָאַמר  ְמֹאד.  אֹותֹו  ח  ּבַ ְוׁשִ ָסמּוְך  ּבְ ס  ְדּפַ ּנִ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ ֵמִעְנַין 

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד  אֹותֹו  ִלְלֹמד  ְצִריִכין  ס  ִנְדּפַ ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמַאַחר 

שמ"ו(.  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו'  ה  ּפֶ ַעל  ּבְ גּור  ׁשָ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶאָחד  ֵסֶפר  עֹוד  ר  ְלַחּבֵ ְצִריִכין  ְוָאַמר  ָעָנה  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ִעּמֹו  ְהיֹוִתי  ּבִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֵמָהִראׁשֹון.  יֹוֵתר  עֹוד  ְוָיֶפה  ָנֶאה 
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ַלֲחזֹר  ָעֶליָה  ב  ֵליׁשֵ ָהֲעָגָלה  ַעל  ַלֲעלֹות  ׁש  ּקֵ ּבִ ּוְכָבר  ֶדה  ּשָׂ ּבַ

ַהּתֹוָרה  ְלָפַני  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ יָחתֹו  ׂשִ ִמּתֹוְך  ל  ְלּגֵ ִנְתּגַ ְלֵביתֹו, 

ְוִהיא  י"ב(,  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ְלעֹוָלה  ה  ַהּשֶׂ ה  ְוַאּיֵ סּוק  ּפָ ַעל  ַהּנֹוָרָאה 

ּיֹות  ְחּתִ ּתַ אֹול  ׁשְ ֵמִעְמֵקי  ְנָפׁשֹות  ה  ּוְמַחּיֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ה  ֲעֻמּקָ

ם  ׁשָ ן  ַלְמַעּיֵ ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו',  עֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ְלַחּיֹוָתם  ְמֹאד  ְמֹאד 

ׁש  ְלַחּדֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִני  ּכַ ּזִ ֶ ּשׁ ַמה  ּוִבְדָבֵרינּו  דֹוׁש  ַהּקָ ִסְפרֹו  ּבְ

ם. ׁשָ ן  ַעּיֵ ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ּוְלָבֵאר 

ְלָך  ִיְהֶיה  ֶזה  ִלי  ְוָאַמר  ָעָנה  ְלֵביתֹו  ִעּמֹו  י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ה  ִחּלָ ּתְ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ִני  ֵ ַהּשׁ ֶפר  ַהּסֵ ַעל 

ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאְזִני  ֵהִעיר  ה  ַעּתָ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ִני  ׁשֵ ֵסֶפר  ר  ְלַחּבֵ עֹוד 

ַלֲעסֹק  יֹוֵתר  ּבְ אֹוִתי  ק  ִחּזֵ ּוָבֶזה  ִני.  ֵ ַהּשׁ ֶפר  ַהּסֵ ֶזה  ַעל  ַהְתָחָלה 

ָהָיה.  ְוֵכן  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יו  ִחּדּוׁשָ ל  ּכָ ִלְכּתֹב  צּות  ְוִהְתַאּמְ ְזִריזּות  ּבִ

מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  דֹוׁש  ַהּקָ ֵסֶפר  יו  ֵמִחּדּוׁשָ ר  ְלַחּבֵ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ַעד 

ה  ַכּמָ ּבְ ַע  ְלִהְתַיּגֵ י  ֻהְכַרְחּתִ ְרּגְ  ְמּבֶ ִמּלֶ א  ּבָ ׁשֶ ִמּיֹום  י  ּכִ ְנָיָנא.  ּתִ

ְרּגְ  ֶלְמּבֶ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ִמּקֶֹדם  י  ּכִ יו.  ִחּדּוׁשָ ל  ּכָ ַעְצִמי  ּבְ ִלְכּתֹב  ְיִגיעֹות 

ים  ַתְבּתִ ל ַהּתֹורֹות ּכְ ַעְצמֹו ְוַגם ּכָ ָתָבם ּבְ ּכְ ים ׁשֶ ה ִחּדּוׁשִ ּמָ ָהיּו ּכַ

ָבר  ּדָ ַעְצמֹו  ּבְ ַתב  ּכָ לֹא  ְרּגְ  ְמּבֶ ִמּלֶ א  ּבָ ׁשֶ ַאַחר  ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ ְלָפָניו 

קֶֹדם  ְיִגיעֹות  ה  ּמָ ּכַ ִלי  ָהָיה  ַרק  ָלל,  ּכְ ְלָפָניו  י  ַתְבּתִ ּכָ ְולֹא 

ָהֲאֻרּכֹות  ַהּתֹורֹות  ּוִבְפָרט  ָפָניו.  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ּתֹורֹוָתיו  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ

ת  ּבַ ְוׁשַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ מֹו  ּכְ ְלִקּבּוץ,  בּוִעים  ַהּקְ ים  ְזַמּנִ ּבִ ָאַמר  ׁשֶ



פגְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

דֹול  ּגָ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ ִנְפָלא  ֲאִריכּות  ּבַ ֱאְמרּו  ּנֶ ׁשֶ בּועֹות  ְוׁשָ ה  ֲחֻנּכָ

יו  ְוִהְטַרְחּתִ ֶנְגּדֹו  ַני  ּפָ י  ֵהַעְזּתִ ׁשֶ ֲעָזַרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְמֹאד. 

ֲאָמָרם  ׁשֶ ַאַחר  ֵמַהּתֹורֹות  ָבִרים  ַהּדְ ְך  ֶהְמׁשֵ רֹב  י  ִעּמִ ֲחזֹר  ּיַ ׁשֶ

ֲהֵבאִתים  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָפָניו  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ים  ַתְבּתִ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ים.  ַרּבִ ּבָ

ם. ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֵעיָניו  ּבְ ְוהּוְטבּו  לֹו  ְוֶהְרֵאיִתים  ְלָפָניו 

ְותֹוָרה  ּתֹוָרה  ל  ּכָ י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ קֶֹדם  ְמִניעֹות  ָעְברּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 
ֲעָזַרִני  ׁשֶ ּכַֹח  ֵעף  ַלּיָ ַהּנֹוֵתן  רּוְך  ּבָ ר.  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

רּוְך  ּבָ ה.  ֵאּלֶ ּכָ ּתֹורֹות  ֶפר  ַהּסֵ ַעל  ִלְכּתֹב  ְפָלִאים  ַהּנִ ְדָרָכיו  ּבִ

ה  ֵאּלֶ ָבִרים נֹוָרִאים ּכָ ץ ְוִלְכּתֹב ּדְ ל ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ ִקים ֵמָעָפר ּדָ ַהּמֵ

ְלדֹוֵרי  ים  ָהַרּבִ ֶאת  ֶהם  ּבָ ְלַזּכֹות  יֹוִמין,  יק  ַעּתִ ה  ּסָ ּכִ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ

ָוֶעד. ְלעֹוָלם  ִמיד  ּתָ מֹו  ׁשְ ּוְמבָֹרְך  רּוְך הּוא  ּבָ דֹורֹות. 

ל

ְנָירֹות  ה  ּמָ ּכַ יק  ְלַהְעּתִ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ְלַאְנׁשֵ ָנַתן  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  קֶֹדם 
ָבִרים  ַהּדְ ֶהם  ּבָ תּוב  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָידֹו  ִתיַבת  ִמּכְ

ָבִרים  ִני, ְוֶאְצלֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה לֹא ָהיּו ַהּדְ ֵ ית ַהּשׁ ל ָהָאֶלף־ּבֵ ׁשֶ

קֹום  ּמָ ּבַ יג  ִהּשִׂ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַרק  ית,  ָהָאֶלף־ּבֵ ֵסֶדר  ּבְ תּוִבים  ּכְ

י  ַעל־ּפִ ָרם  ְלַסּדְ ָעֵלינּו  ה  ִצּוָ ַאְך  ֶזה.  ֵאֶצל  ֶזה  ָתבֹו  ּכְ יגֹו  ִהּשִׂ ׁשֶ

ַדְרּכֹו  ּכְ ְלָיִדי  ה  ְתִחּלָ ּבִ ָמַסר  לֹא  ָתִבים  ַהּכְ ְוֵאּלּו  ית.  ָאֶלף־ּבֵ
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ים  ַלֲאָנׁשִ ּוְנָתָנם  ֶאְצלֹו  ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ָהִייִתי  לֹא  י  ּכִ ִמיד  ּתָ

ְזַמן  ֵאיֶזה  ְוַאַחר  ֵמֶהם.  י  ְלּתִ ִקּבַ ַוֲאִני  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֲאֵחִרים 

ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָידֹו  ַתב  ִמּכְ ָתִבים  ּכְ עֹוד  ִלי  ְוָנַתן  הֹוִסיף 

ֵסֶדר  ַעל  ים  ְרּתִ ְוִסּדַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ים  ְקּתִ ְוֶהְעּתַ ִני,  ֵ ַהּשׁ ית  ְלָהָאֶלף־ּבֵ

ִני  ֵ ית ַהּשׁ ח ְמֹאד ֶאת ָהָאֶלף־ּבֵ ּבַ ים ַיַחד. ְוׁשִ ית ְוֵצַרְפּתִ ָהָאֶלף־ּבֵ

בֹוהֹות ְמֹאד ְמֹאד.  ּגְ גֹות  ַהּשָׂ ְוָדָבר ֵמֶהם ֵהם  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ְוָאַמר 

י מֹוֲהַר"ן תקפ"ד(: )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ה  ִמּזֶ ְמבָֹאר  ּוְמַעט 

לא

ְלֹפה  ְרּגְ  ְמּבֶ ִמּלֶ א  ּבָ ׁשֶ ַאַחר  סֹופֹו  ּבְ "ל  ַהּנַ תקס"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ
ַעְצמֹו  ּבְ ָאּה  ֲעׂשָ ׁשֶ ִנְפָלָאה  א  ּסֵ ּכִ ֶאָחד  ִאיׁש  לֹו  ֵהִביא 

ְרָאה  ַהּמַ ר  ִסּפֵ ְך  ּכָ ַאַחר  ָסמּוְך  ּבְ ְוָאז  דֹול.  ּגָ נּות  ְוָאּמָ יִֹפי  ּבְ

ְוכּו'  ְסִביָבּה  ֵאׁש  ְוָהָיה  א  ּסֵ ּכִ לֹו  ֵהִביאּו  ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ ַהּנֹוָרָאה 

ִלְהיֹות ֶאְצלֹו  ָזִכיִתי  ַוֲאִני לֹא  י מֹוֲהַר"ן פ"ד((  ָמקֹום ַאֵחר )ַחּיֵ ּבְ ָבה  )ְוִנְכּתְ

דֹוׁש ַרק  ַהּקָ יו  ִמּפִ יָה  ַמְעּתִ ׁשְ ְולֹא  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר זֹאת  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

ָאַמר  תקס"ט  ַנת  ׁשְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ֲחֵבִרי.  י  ִמּפִ

ִלּקּוֵטי  ֶפר  ַהּסֵ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֶסת  ְדּפֶ ַהּנִ ָהִראׁשֹוָנה  ְקעּו  ּתִ ַהּתֹוָרה 

ַהּנֹוָרָאה  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַעל  רּוׁש  ּפֵ מֹו  ּכְ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ְוזֹאת  ִתְנָיָנא, 

ְמֹאד  ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  יִקים  ַעּתִ ָבִרים  ְוַהּדְ "ל,  ַהּנַ א  ּסֵ ַהּכִ ל  ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  ִעם  "ל  ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִעְנְיֵני  ִרין  ּוִמְתַחּבְ ִצין  ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶ ֵאיְך 

אן. ּכָ ֶזה  ּבָ ְלַהֲאִריְך  ְוֵאין  "ל  ַהּנַ
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לב

ּיֹאַמר  ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  ָהָיה  לֹא  ֶזה  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ה  ֵאּלֶ ּכָ ה  ַהְרּבֵ ים  ֲאָנׁשִ ִלְפֵני  ְפָרט  ּבִ ים,  ַרּבִ ּבָ ּתֹוָרה 

ָחלּוׁש  ָהָיה  ְוהּוא  ָהִעיר,  ֵני  ּבְ ה ֵמאֹות אֹוְרִחים חּוץ  ּמָ ּכַ ָהָיה  ׁשֶ

ְוָגַמר  ֶעְזֵרנּו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָהָיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְמֹאד.  ְמֹאד 

ֵרי  ַאׁשְ ַהּנֹוָרא,  ַדְרּכֹו  ּכְ ִנְפָלָאה,  ֲאִריכּות  ּבַ ים  ַרּבִ ּבָ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ

ְלַהְטִריחֹו  ִרי  ֶאְפׁשָ ּבְ ָהָיה  לֹא  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֹוְמָעּה.  ַהּשׁ ֹאֶזן 

ָחלּוׁש  ָהָיה  ְוהּוא  דֹול  ּגָ ְלטַֹרח  ָעָליו  ָהָיה  י  ּכִ ָפָניו  ּבְ ה  ֶבּנָ ֶאְכּתְ ׁשֶ

ה  ַכּמָ ּבְ י  ַגְעּתִ ּיָ ׁשֶ ְפָלִאים  ַהּנִ ְדָרָכיו  ּבִ ֲעָזַרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְמֹאד. 

ֵעיָניו  ּבְ ְוהּוְטָבה  ְלָפָניו  ְוֶהְרִאיִתיָה  י אֹוָתּה  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ַעד  ְיִגיעֹות 

ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

לג

ְיִחיֵאל  י  ַרּבִ ָהַרב  ָאִחיו  ֶאת  ַלח  ׁשָ "ל  ַהּנַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַאַחר 
דֹוׁש  ַהּקָ ִקְברֹו  ִצּיּון  ַעל  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ְלֶמִז'יּבּוז'  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ַרֲחִמים  ָעָליו  ׁש  ִויַבּקֵ ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ

ֵבָדה  ַהּכְ ְלַמֲחָלתֹו  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ

"ל  י ְיִחיֵאל ַהּנַ ִלי ֶאת ַרּבִ י ַנְפּתָ ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ְוִהְפִציר ֲחֵבִרי ַרּבִ

ם  ּגַ ָחֵפץ  ָהָיה  י  ּכִ ֶמִז'יּבּוז'  קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ ן  ּכֵ ם  ּגַ אֹותֹו  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ

א  ּוִמּלֵ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ֶקֶבר  ַעל  ִלְהיֹות  ן  ּכֵ
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ָבר  ַהּדָ ִלי  נֹוַדע  ְך  ּכָ ַאַחר  ִעּמֹו.  לֹו  ְלַקּבְ ְוִהְבִטיחֹו  ְרצֹונֹו 

ם  ּגַ י  ה ִעּמִ ְתַרּצָ ּנִ י ְיִחיֵאל ַעד ׁשֶ ה ֶאת ַרּבִ ן ַהְרּבֵ ּכֵ ם  ּגַ י  ְוִהְפַצְרּתִ

ם. ְלׁשָ ל אֹוִתי  ְלַקּבֵ ן  ּכֵ

ֶמִז'יּבּוז'  קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ "ל  ַהּנַ ְיִחיֵאל  י  ַרּבִ ִעם  ֵנינּו  ׁשְ ְוָנַסְענּו 
ְוקֶֹדם  ּפּוִרים.  ַהּכִ יֹום  ּבְ ם  ׁשָ ְוָהִיינּו  ְלָעׂשֹור  ֶסה  ּכֶ ין  ּבֵ

יק  ַצּדִ ֵזֶכר  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ֶקֶבר  ַעל  ָהִיינּו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום 

מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ִסְפרֹו  ֶאת  ם  ׁשָ ֶהְרֵאינּו  ְוָאז  ִלְבָרָכה.  ְוָקדֹוׁש 

ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְוהּוַטב  ֻמְפָלִגים  ים  ֲאָנׁשִ ֵאיֶזה  ִלְפֵני  ֵמָחָדׁש  ס  ְדּפַ ּנִ ׁשֶ

י  ּוִמּדֵ ם  ָ ִמּשׁ ָחַזְרנּו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ְוַאַחר  עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד ְמֹאד 

ֵביִתי  ּבְ ֶנעִמירֹוב  ּבְ י  ְבּתִ ִנְתַעּכַ ֶנעִמירֹוב  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ָעְבֵרנּו 

ֶרְסַלב. ְוַאַחר  ּבְ ת קֶֹדׁש  ּכֹות ְוֵהם ָנְסעּו ְלָכאן ִלְקִהּלַ ַעל ַחג ַהּסֻ

ְוָהִייִתי  ֶרְסַלב  ִלּבְ י  ָנַסְעּתִ ד  ִמּיָ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ָהִראׁשֹוִנים  ָיִמים 

ּתֹוָרה: ְמַחת  ׂשִ ַאַחר  ַעד  ָכאן  ּבְ

לד

נּו  ַרּבֵ ַעְצמֹו  ֶאת  ֵהִכין  ַלֲעֶצֶרת  ַסח  ּפֶ ין  ּבֵ תקס"ט  ַנת  ׁשְ ּבִ
קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ ַעם  ַהּפַ עֹוד  ִלְנסַֹע  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ַהֲחָפִצים  יחּו  ְוִהּנִ ִסיָעה  ַהּנְ ְלצֶֹרְך  ַהּכֹל  ֵהִכינּו  ּוְכָבר  ְרּגְ  ֶלְמּבֶ

מּוָכן  ְוָהָיה  ַהּנֹוְסִעים  ֶדֶרְך  ּכְ ים  ּקִ ַהּשַׂ ְלתֹוְך  ֶרְך  ַלּדֶ ִריִכין  ַהּצְ

נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ֶנעִמירֹוב  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ָלנּו  ָבר  ַהּדָ ְונֹוַדע  ד.  ִמּיָ ִלְנסַֹע 
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ְוַרְצנּו  ַעְצֵמנּו  ֵזַרְזנּו  ְוֵתֶכף  ְרּגְ  ְלֶלְמּבֶ ד  ִמּיָ ע  ִיּסַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

נּו ִזְכרֹונֹו  ָבר ִנְמַלְך ַרּבֵ בֹוֵאנּו ְלָכאן ּכְ דֹול. ַאְך ּבְ ּגָ זֹון  ִחּפָ ּבְ ְלָכאן 

ְלָכאן ָמָצאנּו  ּוְבבֹוֵאנּו  ִלְנסַֹע עֹוד  ָרָצה  ְולֹא  ִסיָעתֹו  ִמּנְ ִלְבָרָכה 

ד  ִמּיָ ִלְנסַֹע  תֹוָכם  ּבְ ַהֲחָפִצים  ִעם  ים  ּקִ ַהּשַׂ ל  ּכָ ִחים  ֻמּנָ ֲעַדִין 

ְוֵהִבינּו  "ל.  ּנַ ּכַ ִסיָעתֹו  ִמּנְ ִנְמַלְך  ְלָכאן  ּבֹוֵאנּו  ֶטֶרם  ַאְך  "ל  ּנַ ּכַ

ִרים  ִנְסּתָ ְוסֹודֹות  דֹול  ּגָ ִעְנָין  ֶזה  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ִמּדְ

ּוַפַעם ַאַחת ָאַמר  ִנְמַלְך,  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה ָחֵפץ ִלְנסַֹע  ְתִחּלָ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה 

ֶאת  ּוֵמִכין  ָחֵפץ  ֶאָחד  ֶ ּשׁ ַמה  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְלּגּוֵלי  ּגִ ד  ִמּצַ ֶזה  ם  ּגַ ׁשֶ

יחֹות )ׂשִ ְמקֹומֹו  ּבִ ס  ְדּפָ ּנִ ּכַ ִנְמַלְך  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִלְנסַֹע,  ַעְצמֹו 
 

ם: ׁשָ ן  ַעּיֵ ָהַר"ן קצ"ה( 

לה

ֵמָחָדׁש  ָעַלי  לּו  ְלּגְ ְוִנְתּגַ ָחְזרּו  ְוָאז  בּועֹות  ׁשָ יַע  ִהּגִ ְך  ּכָ ַאַחר 
בּועֹות.  ׁשָ ַעל  ְהיֹות  ִמּלִ ְמֹאד  ְמֹאד  ֲעצּומֹות  ְמִניעֹות 

ַאל  ֶאׁשְ ׁשֶ אֹוִתי,  ֵהִסיתּו  ׁשֶ ָהָיה  י  ּלִ ׁשֶ ַדַעת  ְלּבּול  ַהּבִ ר  ִעּקַ ְוָכל 

ַעל  ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ִאם  ַעְצמֹו  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ י  ּפִ ֶאת 

ְוִאם  ָלאו.  ִאם  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְמִניעֹות  ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְוִלְבִלי  בּועֹות  ׁשָ

ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  אֹוִתי  יַח  ַמּנִ ָהָיה  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ אֹותֹו  ׁשֹוֵאל  ָהִייִתי 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה  ן  ּכֵ י  ּכִ ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ בּועֹות  ׁשָ ַעל 

ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ָהָאָדם  ר  ּבֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָחֵפץ  ָהָיה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ

ַעל  אֹותֹו  ֲאלּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֶאְצלֹו,  ְוָלבֹוא  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ
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ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ָלֶזה  ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ְצִריִכין  ָהיּו  ׁשֶ ָבר  ּדָ

ּלֹא ִיְהֶיה  דֹולֹות, ָהָיה ַמְדֶחה ֶאת ָהָאָדם ְוָאַמר לֹו ׁשֶ ְמִניעֹות ּגְ

ִלְהיֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ְך  ּכָ ל  ּכָ ַנְפׁשֹו  ִיְמסֹר  ּלֹא  ׁשֶ ְוִהְזִהיר אֹותֹו  ֶאְצלֹו, 

ִנְדחּו  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ֶזה.  ַעל  ְטָעִמים  ה  ּמָ ּכַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָאַמר  ֶאְצלֹו. 

ים  ּוָבִעּתִ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ֶאְצלֹו  ְהיֹות  ִמּלִ ֵני־ָאָדם  ּבְ ה  ּמָ ּכַ

ִיְמְסרּו  ּלֹא  ׁשֶ ִהְזִהיָרם  אֹותֹו  ֲאלּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ בּוִעים,  ַהּקְ

מֹוִליִכין  ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ י  ּכִ ֶאְצלֹו.  ִלְהיֹות  ם  ַנְפׁשָ

ל ּכָ י  ָיַדְעּתִ ַוֲאִני  ֶזה  ַעל  ה  ַהְרּבֵ ְטָעִמים  לֹו  ָהיּו  ְועֹוד   אֹותֹו, 
ָבר. ִמּכְ זֹאת 

ִניעֹות  ַהּמְ י  ֶנְגּדִ ּכְ רּו  ּבְ ִהְתּגַ "ל  ַהּנַ בּועֹות  ׁשָ קֶֹדם  ָאז  ֲאָבל 
ַעל  ָעָלה  ׁשֶ ַעד  ְך  ּכָ ל  ּכָ ָחָזק  טּות  ְ ּשׁ ּוְבִהְתּפַ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ּבְ

ְוָאז  ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה  ַעְצמֹו  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  אֹותֹו  ֹאל  ִלׁשְ י  ְעּתִ ּדַ

ֶאְצלֹו  ְהיֹות  ִמּלִ ְמֹאד  אֹוִתי  מֹוֵנַע  אי  ַוּדַ ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ָהָיה 

ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֲחֵבִרי  ְוַגם  ְלָבִבי  ק  ִחּזֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ

נּו ִזְכרֹונֹו  ר ִעם ַרּבֵ ַדּבֵ י ְמֹאד ְמֹאד ִמּלְ ה ְוִנְזַהְרּתִ ק אֹוִתי ַהְרּבֵ ִחּזֵ

ָסמּוְך  ַעד  ְלָכאן  ִלְנסַֹע  ִלְבִלי  י  ַדְעּתִ ּבְ ְוָהָיה  ה.  ִמּזֶ ָלל  ּכְ ִלְבָרָכה 

יָלא  ִמּמֵ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ַדע  ִיּוָ אּוַלי  י  ּכִ ְמֹאד  בּועֹות  ְלׁשָ

ר  ֲאׁשֶ ֲחִזיר אֹוִתי ְלֵביִתי ּכַ ּיַ ן ׁשֶ ם ּכֵ ּלֹא ַעל ָיִדי, ְוָיכֹול ִלְהיֹות ּגַ ׁשֶ

עֶֹצם  ּמֵ ׁשֶ ֵאָליו,  י  ְתָקַרְבּתִ ּנִ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ִלי  ֵאַרע 

ְוָאַמר  ְלֵביִתי  בּועֹות  י ֶהֱחִזיר אֹוִתי ַעל ׁשָ ֶנְגּדִ ּכְ ָהיּו  ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ

י  ַדְעּתִ ן ָהָיה ּבְ ת ַאַחת ְוכּו'. ַעל ּכֵ ּבָ ל ׁשַ ְתַחּלֵ ּיִ ְלִעְנָין ֶזה מּוָטב ׁשֶ
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ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ בּועֹות ְמֹאד,  ְלׁשָ ְלָפָניו ַעד ָסמּוְך  ִלְבִלי ָלבֹוא 

י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ֵביִתי  ּבְ ם  ּגַ ַאְך  ְלֵביִתי.  אֹוִתי  יב  ְלָהׁשִ עֹוד  ַנאי  ּפְ

ים  ַרּבִ ִיּסּוִרים  ִלי  ְוָהיּו  ָאז,  ִלי  ָהיּו  ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ֵמעֶֹצם  ִלְהיֹות 

י  ְוֻהְכַרְחּתִ ָהִעיר.  ֵני  ּבְ ל  ּוִמּכָ ָאִבי  ית  ּבֵ ל  ּוִמּכָ ֵביִתי  ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ְלָכאן  בּועֹות  ׁשָ קֶֹדם  ָיִמים  ֵאיֶזה  ִלְנסַֹע 

נּו ְלַרּבֵ ָבר  ַהּדָ ע  ִיְתַוּדַ ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  י  ִנְזַהְרּתִ  ַאְך 

ִלְבָרָכה. ִזְכרֹונֹו 

ְפֵני  ּלִ ׁשֶ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּוְבֶעֶרב  ִראׁשֹון,  יֹום  ּבְ בּועֹות  ׁשָ ָחל  ְוָאז 
נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ָבר ְלַרּבֵ בּועֹות ָסמּוְך ָלֶעֶרב נֹוַדע ַהּדָ ׁשָ

יַע  ִהּגִ ּוְכׁשֶ ה.  ֵאּלֶ ּכָ ְוִיּסּוִרים  ְמִניעֹות  ה  ַעּתָ ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י ֲאֵחִרים  ִמּפִ

י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֵאָליו  י  ִנְכַנְסּתִ ַהּיֹום  ִלְפנֹות  ָסמּוְך 

ַהּיֹום.  ָנה  ּפָ ָבר  ּכְ י  ּכִ ְלֵביִתי  אֹוִתי  ֲחִזיר  ּיַ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה  ַעּתָ ׁשֶ

ְלׁשֹונֹו  ַצחּות  ּבְ י  ִעּמִ ר  ְלַדּבֵ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  הּוא  ְוִהְתִחיל 

ְמִניעֹות  ה  ַעּתָ ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָלל  ּכְ י  ָיַדְעּתִ לֹא  ִלי:  ְוָאַמר  דֹוׁש  ַהּקָ

ְלֵביְתָך  ַלֲחזֹר  ֻמְכָרח  ָהִייָת  אי  ַוּדַ ּבְ יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ִאּלּו  ה.  ֵאּלֶ ּכָ

ָבר ַרק ָהִייָת ֻמְכָרח ָלׁשּוב ְלֵביְתָך. ַאְך  ְולֹא ָהָיה מֹוִעיל ׁשּום ּדָ

ַמה  ל  ִמּכָ ְפָטִרין  ּנִ ׁשֶ ּכְ סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  ָכאן,  ּבְ ה  ַאּתָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ה  ַעּתָ

ַהּכֹל.  ִמן  יֹוֵתר  טֹוב  ֶזה  ִעְנָין  אי  ַוּדַ ּבְ ֲאַזי  ָהָאָדם  ַעל  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ

ָדאס ִאיז  ער  ִאיּבֶ ַאְלִדיְנג  קּוְמט  ֶמע  ַאז  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ  )ְוָאַמר 

עֶסער(. ּבֶ ָפאְרט 
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י ַהּתֹוָרה ַהּנֹוָרָאה  ַמְעּתִ בּועֹות ְוׁשָ ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל ׁשָ ְוָזִכיִתי 
י אֹוָתּה  ְוָכַתְבּתִ ְנָיָנא ד'(,  ּתִ )ִלּקּוֵטי  יִתי  ִצּוִ ָהעֹוְרִבים  ְוֶאת 

ָהָיה  ֵאיְך  ר  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ֶזה  ּוְבִעְנָין  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

ַעל  ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו  ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ה  ֵאּלֶ ּכָ ִעְנָיִנים  ּבְ יו  ֲאָנׁשָ ִעם  ִמְתַנֵהג 

ָהָאָדם  ֶאת  מֹוֵנַע  ָהָיה  ׁשֶ ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ "ל  ּנַ ּכַ ֶזה  ֵעֶסק 

ְוָאַמר  ֶאְצלֹו.  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְמֹאד  ָחֵפץ  ָהָיה  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף 

ִעְנָין  ּבְ ְוֵיׁש  ְך.  ּכָ יבֹו  ַלֲהׁשִ ֻמְכָרח  ֲאִני  אֹוִתי  ֹוֵאל  ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֵפרּוׁש  ּבְ

לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ה  ּמָ ּכַ ַעל  ָעְברּו  ֶ ּשׁ ַמה  ִנְפָלִאים  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ֶזה 

ה. ָהֵאּלֶ ִעְנָיִנים  ּבְ

לו

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֵמִאיר  ִני  ּבְ ֶאְצִלי  ִנְפַטר  "ל  ַהּנַ ִיץ  ַהּקַ אֹותֹו  ּבְ
תֹוְך  ּבְ ְיַנֲחֵמִני  קֹום  ַהּמָ "ל,  ּנַ ּכַ ָון תקס"א  ֶחׁשְ ּבְ ּנֹוַלד  ׁשֶ

ַלִים. ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ֲאֵבֵלי 

יְטׁשֹוב  ְרּדִ ְלּבַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ אֹוִתי  ַלח  ׁשָ "ל  ַהּנַ ִיץ  ּקַ ּבַ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  "ל  ַהּנַ ִיץ  ּקַ ּבַ י  ְוָנַסְעּתִ יסֹו  ִמּגִ חֹוב  לֹו  ִלְגּבֹות 

רּוְך  ּבָ ִביִתי ַהחֹוב  ּגָ ׁשֶ ָעִמים ַעד  ּפְ ה  ָ ַאֲחָריו ַעד ֲחִמּשׁ ּלְ ׁשֶ ֹחֶרף  ּבַ

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָצְמחּו  טֹוִבים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ֲאָבל  ם.  ֵ ַהּשׁ

ִסְפרֹו  ַסת  ַהְדּפָ ְלִעְנַין  ְוַגם  יְטׁשֹוב.  ְרּדִ ְלּבַ ִליחּותֹו  ׁשְ ּבִ י  ָהַלְכּתִ ׁשֶ

ה  ְתִחּלָ ָהִייִתי ּבִ ֶ דֹול ַמה ּשׁ ְנָיָנא ָהָיה ּתֹוֶעֶלת ּגָ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ

ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ן  ְלַקּמָ ֵאר  ִיְתּבָ ה  ִמּזֶ ּוְקָצת  יְטׁשֹוב  ְרּדִ ּבַ ּבְ
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ְלֶאֶרץ  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנּה  ִמְרָים  ָמַרת  ּתֹו  ּבִ ָנְסָעה  "ל  ַהּנַ ִיץ  ּקַ ּבַ
יְסק.  ואְלְטׁשִ ִמּוָ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ תֹו  ּלָ ּכַ ָהְיָתה  י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ

ָבר ָנַסע ִעם ָאִביו  ּכְ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  יְנָחס  ּפִ ּוַבְעָלּה מֹוֵרנּו ָהַרב 

אן  ּכָ ֲאָרה  ִנׁשְ ְוִהיא  ַקִיץ תקס"ה,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  "ל  ַהּנַ אֹון  ַהּגָ

ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְלָחּה  ְלׁשָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָאָבה  לֹא  י  ּכִ

ְלָחּה  ְלׁשָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָרָצה  לֹא  ה  ַעּתָ ְוַגם  ָאז.  ְעָלּה  ּבַ

ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְך  ְעָלּה.  ִמּבַ ּטּוִרין  ּפִ ט  ּגֵ ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ ָקרֹוב  ְוָהָיה  ם  ְלׁשָ

ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ָתה  ִנְתַרּצְ ַעְצָמּה  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ִסּבֵ

ָהַרב  ֵני  ּבְ יֶסיָה  ּגִ ִעם  "ל  ַהּנַ תקס"ט  ַקִיץ  ּבְ ְוָנְסָעה  ָרֵאל.  ִיׂשְ

ַעד  ַעְצמֹו  ּבְ אֹוָתּה  ה  ִלּוָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְוַרּבֵ יְסק.  ואְלְטׁשִ ִמּוָ

ב  ֵליׁשֵ ָרָצה  ְולֹא  ַרְגִלי  ְלָהִעיר  חּוץ  ַעד  ְוָהַלְך  ֵמָהִעיר.  ָרחֹוק 

ְוָכל  ַרְגִלי.  ָלֶלֶכת  ְצִריִכין  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּלְ ׁשֶ ְוָאַמר  ָהֲעָגָלה  ַעל 

ָאז  ַמע  ְוִנׁשְ ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְלַלּוֹוָתּה  ִעּמֹו  ָהְלכּו  ָהִעיר  ֵני  ּבְ

ָכל  ּבְ ִלְהיֹות  ָזִכיִתי  לֹא  ֲאִני  ַאְך  ִנְפָלִאים  ָבִרים  ּדְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ

יְטׁשֹוב: ְרּדִ ְלּבַ ִליחּותֹו  ׁשְ ּבִ ָהִייִתי  י  ּכִ ֶזה 

לז

ֱאמּוָנה  ְקעּו  ּתִ ַהּתֹוָרה  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָאַמר  תק"ע  ַנת  ׁשְ ּבִ
לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ְך  ֶהְמׁשֵ ְוהּוא  ה'(  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי 

ּיֹות,  ַמֲעׂשִ ה  ּמָ ּכַ ָהיּו  ְוָאז  זֹאת.  ּכָ ה  ֲאֻרּכָ ּתֹוָרה  ְסָפָריו  ּבִ ִנְמָצא 
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ד  ְתַנּגֵ ַהּמִ יר  ִהְזּכִ ׁשֶ ֶאֶרץ"  י  ִגּנֵ ַה"ּמָ ֵמִעְנַין  ִעּמֹו  ְרנּו  ּבַ ּדִ ה  ְתִחּלָ ּבִ

ִליְך"  ׁשְ "ּתַ לֹוַמר  ָהַלְך  ׁשֶ ּכְ ָנה  ָ ָהרֹאׁש־ַהּשׁ אֹותֹו  ּבְ ם  ּגַ ְוכּו',  ּלֹו  ׁשֶ

ָהֶרֶפׁש  ַעל  ב  יֹוׁשֵ ַאר  ְוִנׁשְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  הּוא  ְוָנַפל  ֶנֱחַלק 

ְוֶהֱחִליפּו  ּוַמִים  ַאֵחר  ֶגד  ּבֶ לֹו  ֵהִביאּו  ְוֵתֶכף  ְוָידֹו  ְגדֹו  ּבִ ְוִלְכֵלְך 

ְוָאַמר  ְוָהַלְך  ְמאּוָמה  ֶזה  ַעל  ר  ִדּבֵ ְולֹא  ָידֹו.  ְוָרֲחצּו  ְגדֹו  ּבִ

ָהָיה  י לֹא  ּכִ ם  ָ ִמּשׁ ָהר  ַהּנָ י ָראּו  ּכִ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ִליְך ָסמּוְך  ׁשְ ּתַ

ִמיד. ּתָ ַדְרּכֹו  ּכְ דֹול  ַהּגָ ָהר  ְלַהּנָ ֵליֵלְך  ּכַֹח  לֹו 

ַהּתֹוָרה  סֹוף  ּבְ ם  ְוׁשָ "ל,  ַהּנַ ְקעּו  ּתִ ַהּתֹוָרה  ָאַמר  ְך  ּכָ ַאַחר 
ָהָאָדם  ׁשֶ ְוכּו'  ֲעֵליֶהן  י  ְוָחַמְלּתִ סּוק  ּפָ ַעל  יר  ִהְזּכִ "ל  ַהּנַ

ַלֲעׂשֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוכּו'  ָוִטיט  ֶרֶפׁש  ְלתֹוְך  ַעְצמֹו  ִליְך  ְלַהׁשְ ָצִריְך 

יק  ַצּדִ ִחיַנת  ּבְ יג  ְלַהּשִׂ זֹוֶכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון 

ֵהיֵטב,  ה  ַהּזֶ ְוַהּנֹוָרא  ְפָלא  ַהּנִ ָהִעְנָין  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'  לֹו  ְוטֹוב 

ּבֹו  ָהיּו  ֶאְצלֹו  ֵאַרע  ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ֵאיְך  ם  ֵ ַהּשׁ ִנְפְלאֹות  ְוָתִבין 

ְפָלאֹות: ְלֵאי  ּפִ

לח

ּוְכָבר  ָלל  ּכְ ְמצּוִיים  ֶאְתרֹוִגים  ָהיּו  לֹא  ַהּזֹאת  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ה  ְוִהּנֵ
ה  לֹשָׁ ּוׁשְ ַנִים  ּוׁשְ ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ָעַבר 

ּוְבֵליל  ִלְמִדיָנֵתנּו.  ֶאְתרֹוִגים  יעּו  ִהּגִ לֹא  ַוֲעַדִין  ְך  ּכָ ַאַחר  ָיִמים 

ֶאְתרֹוִגים  יעּו  ִהּגִ ֻסּכֹות  ִלְפֵני  א'  יֹום  הּוא  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי 
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י  ּכִ ְמֹאד,  ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ֶנעִמירֹוב  קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ֶאְתרֹוִגים.  ַעל  ֶנעִמירֹוב  ּבְ ינּו  ִהְמּתִ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ

ִלי  י ַנְפּתָ ֶרְסַלב. ְוַרּבִ ם ְלֹפה ּבְ ְלחּו ֶאְתרֹוִגים ּגַ ָ ּשׁ ַרֲחָמיו ׁשֶ ב ּבְ ִסּבֵ

ע ִעם ָהֶאְתרֹוִגים  ּלֹא ִיּסַ ֵדי ׁשֶ הֹוִלָכם ְלֹפה ּכְ ָנַסע ִעם ָהִאיׁש ׁשֶ

אֹור  קֶֹדם  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ְלֹפה  ּוָבאּו  ַאֵחר.  ְלָמקֹום 

ָנֶאה  ֶאְתרֹוג  ְוָקָנה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֶאת  ְוֵהִקיצּו  ַהּיֹום 

ַוֲעצּוָמה ה  ַרּבָ דֹוָלה  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ לֹו  ְוָהָיה   ְוִנְפָלא 

עּור. ׁשִ ִלי  ּבְ

אֹור  ה  ּלָ ִנְתּגַ ְלֹפה  ְלָהִעיר  ְכַנְסּתָ  ּנִ ׁשֶ ּכְ ֲהלֹא  ִלי  ַנְפּתָ ְלר'  ְוָאַמר 
י  ּכִ ֶאְתרֹוִגים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ

יְטׁשֹוב  ְרּדִ אֹון ִמּבַ יק ָהַרב ַהּגָ ּדִ ל ַהּצַ תֹו ׁשֶ ִפּלָ טּוַח ַעל ּתְ ָהִייִתי ּבָ

נּו  ּלָ ׁשֶ ה  ִהּלָ ַהּקְ ֵאר  ַהּפְ ֲהלֹא הּוא  י  ּכִ ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר 

ִאיז  ָדא  )ָוואס  ְלֹפה  ֶאְתרֹוג  ם  ּגַ יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַאְך  ַהְמֻפְרָסִמים(.  ל  ּכָ ל  ׁשֶ )ַהְינּו 

ֶזהּו ַיֲהדּות(  ל  ׁשֶ ַהּיֹוֵצר  ית  ּבֵ הּוא  אן  ּכָ ׁשֶ  - ַקייט  יּוֶדעׁשְ פּון  ִריק  ַפאּבְ  ִדיא 

ִנְפָלא. ָבר  ּדָ

ר  ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ר ּבָ ּבֵ ּדִ ֶ ה ְוָכל ַמה ּשׁ ָהָיה לֹו ִמּזֶ ְמָחה ׁשֶ ַהּשִׂ ְוֹגֶדל 
ָלל ַהחֹוַלַאת  יׁש ּכְ ה ָיִמים לֹא ִהְרּגִ לֹשָׁ ְ ּשׁ ְלָבֵאר. ְוָאַמר ׁשֶ

ֵלי  ּכְ ִלְקרֹא  ְצִריִכים  ָהיּו  ׁשֶ ְוָאַמר  ְמָחה.  ַהּשִׂ ֵמעֶֹצם  ּלֹו  ׁשֶ ֵבד  ַהּכָ

ר  ּבֵ ּדִ ְלָפָניו  אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֻסּכֹות  ַאַחר  ְוַגם  ְמָחה.  ַהּשִׂ ִמּגֶֹדל  ֶזֶמר 

ֹגֶדל  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ְוִהְפִליג  ָהֶאְתרֹוג  ֵמִעְנַין  ה  ִמּזֶ ה  ַהְרּבֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ
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ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְקָצת  ה  ִמּזֶ ב  ִנְכּתָ ּוְכָבר  ֶאְתרֹוג  ִמְצַות  ַמֲעַלת 

ָלל ַעל ָהֶאְתרֹוג  ְרכּו ּכְ ָנה לֹא ּבֵ ָ אֹותֹו ַהּשׁ י ּבְ יחֹות ָהַר"ן קכ"ה(. ּכִ )ׂשִ

ַעד ֶאְתרֹוג  ה ֲעָירֹות ָנְתנּו הֹון ַרב ּבְ ה ֲעָירֹות. ּוְבַכּמָ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ּבְ

ְמֹאד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְוִהְפִליג  ֲאדּוִמים.  ְבִעים  ְוׁשִ ים  ִ ּשׁ ׁשִ

ִביל  ׁשְ ּבִ ַרב  הֹון  ר  ְלַפּזֵ ָהֱאֶמת  ן  ְלַכּוֵ ּיֹוְדִעים  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָחְכַמת  ּבְ

ּטֹוב  ׁשֶ ְוָאַמר  ְמֹאד.  ְמֹאד  ְיָקָרה  ִהיא  י  ּכִ ְיָקא  ּדַ זֹאת  ִמְצָוה 

י  ּכִ ְדָרׁש,  ּמִ ּבַ ם  ׁשָ ּמּוָבא  ּכַ ָתן  ּוְסֻגּלָ ְצוֹות  ַהּמִ ַטֲעֵמי  ּלּו  ִנְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ

ין  עֹוׂשִ ָהיּו  ֶמה  יֹוֵדַע  ִמי  ָהֶאְתרֹוג  ַמֲעַלת  יֹוְדִעין  ָהיּו  ִאם 

ְוכּו'. ָהֶאְתרֹוג  ִביל  ׁשְ ּבִ

לט

ֵלִוי  ָהַרב  מֹוֵרנּו  דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ק  ּלֵ ִנְסּתַ ֻסּכֹות  ַאַחר  ְוֵתֶכף 
ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּדִ ין  ית־ּדִ ַאב־ּבֵ ִלְבָרָכה  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ִיְצָחק 

ָנַסע  תקס"ט  ַקִיץ  ּבְ ָהָיה,  ְך  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ אְרִדיְטׁשֹוב.  ּבַ

ְנדֹד  ְוִהְרִחיק  ִדיָנה,  ַהּמְ ַעל  יְטׁשֹוב  ְרּדִ ִמּבַ "ל  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב 

ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ָמאְלָדאְבֶיע  ּקֹוִרין  ׁשֶ ָוִליַחאי  ִלְמִדיַנת 

ְקָצת  ְוָהָיה  "ל  ַהּנַ ִיץ  ּקַ ּבַ נּו  ַרּבֵ ִלְפֵני  זֹאת  רּו  ְוִסּפְ ם.  ְלׁשָ ִלְנסַֹע 

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ַאל  ׁשָ ַאֲחָריו  ּלְ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ זֹאת,  ְנִסיָעתֹו  ְלֶפֶלא 

רֹוֶצה  ׁשֶ ְוָאַמר  הּוא  ֵהיָכן  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ יּהַ  ַמּגִ ַעל  ַהּבַ ַעל  ִלְבָרָכה 

י  ַרּבִ א  ּבָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶזה  ּבָ ָנה  ּוָ ּכַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוֵהִבינּו  יו.  ִפּלָ ּתְ ִלְבּדֹק 

ְוָיִפים  ִרים  ׁשֵ ּכְ ְוָהיּו  יו  ִפּלָ ּתְ ּוָבַדק  "ל  ַהּנַ יּהַ  ּגִ ַהּמַ ַעל  ּבַ ַיֲעקֹב 



צהְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ַהְמֻפְרָסם  יק  ּדִ ַהּצַ ַהּסֹוֵפר  ַיד  ִתיַבת  ִמּכְ ָהיּו  י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד 

יֹוֵתר  ּבְ ם  ִמְתַקּיֵ ּלֹו  ׁשֶ ָתב  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֶאְפַרִים  מֹוֵרנּו 

נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  ָעָנה  ְך  ּכָ ַאַחר  ְמֻפְרָסם.  ּכַ ׁש  ַמּמָ ָחָדׁש  ּכְ ְוִנְרֶאה 

יְטׁשֹוב  ְרּדִ ִמּבַ ָהַרב  ׁשֶ רּו ֶאְתמֹול  ּפְ ּסִ ׁשֶ ָהִעְנָין  ִלְבָרָכה ֶזה  ִזְכרֹונֹו 

ַהּזֹאת  ְיָלה  ַהּלַ ָכל  ּבְ י  ַדְעּתִ ּבְ ָעַלי  ָעַבר  ְלָמאְלָדאְבֶיע  ָנַסע 

ִנְפָלא  ִעְנָין  ֶזה  ַעל  ְוָאַמר  י.  ּלִ ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ י  ַדְקּתִ ּבָ ֶזה  ּוֵמֲחַמת 

ּקֹוֵרא  ׁשֶ ַמע  ִנׁשְ ָהֵאּלּו  ָבָריו  ּדְ ַלל  ּכְ ּוִמּתֹוְך  ַדְרּכֹו.  ּכְ ְמֹאד  ְונֹוָרא 

ָרֵאל. ִיׂשְ ֵאר  ּפְ "ל  ַהּנַ ְלָהַרב 

"ל  ַהּנַ ָהַרב  ָהָיה  ּוְכָבר  ָהֶאְתרֹוִגים  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר 
טּוַח  ָהָיה ּבָ אּו ֶאְתרֹוִגים ָאַמר ׁשֶ ּבָ ׁשֶ ְך ּכְ ֵביתֹו ְוַאַחר ּכָ ּבְ

ּוֵבין יֹום  "ל.  ּנַ ּכַ נּו ְוכּו'  ּלָ ה ׁשֶ ִהּלָ ֵאר ַהּקְ ּפְ הּוא  "ל ׁשֶ ַעל ָהַרב ַהּנַ

ה ֵמֶאְתרֹוִגים  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהְרּבֵ ר ַרּבֵ ּבֵ ּפּוִרים ְלֻסּכֹות ּדִ ַהּכִ

ים  ִנּסִ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְמֹאד  ה  ּוְמַחּכֶ ה  ְמַצּפֶ ְוָהָיה 

ַהּתֹוָרה  ָאז  ְוָאַמר  ה.  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה  ּבָ ה  ְוָעׂשָ ֶאְתרֹוִגים  ִביאּו  ּיָ ׁשֶ

נּו  ּלָ ׁשֶ ַהּנֹוָרִאים  ִמים  ַהּיָ ִפי  ּכְ ׁשֶ ֶאְתרֹוג  ֵמִעְנַין  פ"ז(  ָהַר"ן  יחֹות  )ׂשִ

ְחֹמל  ַוּתַ ּבֶֹכה  ַנַער  ה  ְוִהּנֵ ֵמִעְנַין  ָיֶפה,  ֶאְתרֹוג  ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָראּוי 

ָאַמר  ם  ּגַ ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ּפּוֵרי  ַהּסִ ֵאֶצל  ס  ְדּפָ ּנִ ּכַ ְוכּו'  ָעָליו 

יק  ּדִ ַהּצַ ְתֶחֶלת:  ַהּמַ ַהּתֹוָרה  ּפּוִרים־ְלֻסּכֹות,  ַהּכִ יֹום  ין  ּבֵ ָאז, 

ִלּקּוֵטי  ּבְ ס  ְדּפָ ּנִ ּכַ ְוכּו'  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעד  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ֻמְכָרח 

ּקֹוִרין ָמֳחַרת יֹום  ֶ ּשׁ ָהִעְנָין ַמה  ם  ּוְמבָֹאר ׁשָ ִסיָמן ס"ו,  ּבְ ִתְנָיָנא 

ם. ׁשָ ן  ַעּיֵ ם ה'  ׁשֵ ּפּוִרים  ַהּכִ
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ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ּכְ ְלֻסּכֹות  ּפּור  ּכִ יֹום  ין  ּבֵ ֶאְצלֹו  ָאז  ָהִייִתי  לֹא  ַוֲאִני 
יֹום  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ַאַחר  ְוֵתֶכף  ֵאּלּו  ִעְנָיִנים 

ת  ָרׁשַ ּפָ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ַחג  ִאְסרּו  יֹום  ּבְ ֵאָליו  אִתי  ּבָ י  ִליׁשִ ׁשְ

ַעל  ים  ּוְכַתְבּתִ "ל  ַהּנַ ִעְנָיִנים  ֵמֲחֵבַרי  י  ַמְעּתִ ׁשָ ְוֵתֶכף  ית  ֵראׁשִ ּבְ

י  ֲחִמיׁשִ ְליֹום  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ְיָלה  ּלַ ּבַ ַהְינּו  ּדְ ַאֲחָריו  ּלְ ׁשֶ ְיָלה  ּוַבּלַ ֶפר,  ַהּסֵ

ְלַהְראֹות  ִמיד  ּתָ י  ַדְרּכִ ּכְ "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ִתיַבת  ּכְ ְלָפָניו  ֵהֵבאִתי 

ב  ְוָיׁשַ ּבֹו  ן  ְוִעּיֵ ָתב  ַהּכְ ְוָלַקח  ִמּתֹוָרתֹו.  ּכֹוֵתב  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ לֹו 

מֹו  ּכְ ב  ָיׁשַ י  ּכִ ּנּוי  ׁשִ ֵאיֶזה  ּבֹו  י  ְרּתִ ְוִהּכַ ֵהיֵטב,  ּבֹו  יט  ְוִהּבִ ָעָליו 

ים ְקדֹוׁשִ ָמעֹות  ּדְ ְמֵלִאים  ָהיּו  ְוֵעיָניו  דֹול,  ּגָ ַצַער  ּבְ  ָטרּוד 

ב ָיׁשַ ַרק  י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ לֹא  ם  ּגַ ֲערֹו  ִמּצַ ָבר  ּדָ ָלל  ּכְ ה  ּלָ ּגִ  ְולֹא 

"ל. ּנַ ּכַ ִתיָקה  ׁשְ ּבִ

ִנְכַנס  ית  ֵראׁשִ ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ הּוא  ׁשֶ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 
ָעָנה  ִמיד,  ּתָ ַדְרּכֹו  ּכְ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ַעת  ׁשְ ּבִ ֶאְצלֹו  ֹפה  ּדְ ָהַרב 

ִמים  ׁשָ ּגְ י ָאז ָיְרדּו  ְבֵרי ַצחּות ּכִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּדִ ְוָאַמר לֹו ַרּבֵ

ִמים  ׁשָ ַהּגְ ָיְרדּו  ָתם  ַהּסְ ּוִמן  ֵהיֵטב  ְמקֶֹרה  ָהָיה  לֹא  ָהַרב  ּוֵבית 

ְבֵרי  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּדִ ה, ְוָאַמר ָאז ַרּבֵ ּכָ מֹו ְלתֹוְך ַהּסֻ ְלֵביתֹו ּכְ

ִביל  ׁשְ ּבִ ְוָאַמר  ָעָנה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוכּו'.  ה  ֻסּכָ מֹו  ּכְ יתֹו  ּבֵ ׁשֶ ַצחּות 

ַעל  ּבַ מֹו  ּכְ ֵהיֵטב  יַח  ּגִ ַמׁשְ ָהַרב  ֵאין  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ִית  ַעל־ַהּבַ ּבַ ֵאין  ׁשֶ

יחֹות  ׂשִ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ָהעֹוָלם  ִעם  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ַאַחר  ְוכּו'.  ִית  ַהּבַ

ֵאֶצל  י  ּכִ לּום  ּכְ ָלֶכם  ֵאין  ֶאְצִלי  ְוָאַמר  ָעָנה  ְך  ּכָ ַאַחר  ֲאֵחִרים. 
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ְוֶאְצִלי  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ת  ּבַ ׁשַ הּוא  ׁשֶ ה  ַעּתָ ין  יׁשִ ַמְרּגִ ֲאֵחִרים  יִקים  ַצּדִ

ֶרְך  ּדֶ הּוא  ה  ַעּתָ ְלָפָניו,  י  ְוָאַמְרּתִ ֲאִני  ָעִניִתי  לּום.  ּכְ רֹוִאים  ֵאין 

ַהְינּו  ּדְ סֹוָפּה  ּבְ ַהּתֹוָרה  ַהְתָחַלת  ִחּבּור  ַעל  לֹוַמר  יִקים  ּדִ ַהּצַ

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ּכָ ְלֵעיֵני  ִעם  ית  ֵראׁשִ ּבְ ר  ְלַחּבֵ

ְוֵתֶכף  ֶזה,  ַעל  ֹאַמר  ֲאִני  ם  ּגַ ְקָצת  ְצחֹוק  ֶדֶרְך  ּבְ ְוָאַמר  ָעָנה 
י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוָאַמר  ְוָחַזר  אּוַכל,  לֹא  ְוָאַמר  ַלֲאחֹוָריו  ָחַזר 

ָחַזר  ְוֵכן  אּוַכל,  לֹא  ֲאָבל  ְוָאַמר  ַלֲאחֹוָריו  ׁשּוב  ְוָחַזר  ֹאַמר,  ֵכן 

ָחַזר  ְוׁשּוב  ֹאַמר  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָאַמר  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְך  ּכָ

ה  ּמֶ ַאל ּבַ ְך ָאַמר ִויִהי ָמה ֲאִני ֹאַמר. ְוֵתֶכף ׁשָ ַלֲאחֹוָריו. ַאַחר ּכָ

ְרנּו  ּפַ ּסִ יחֹות ׁשֶ י לֹו ֵאיֶזה ֵמַהּשִׂ ה. ָעִניִתי ֲאִני ְוָאַמְרּתִ ְרנּו ַעּתָ ּבַ ּדִ

ַעְצמֹו  ּבְ ְוָאַמר  י,  ְנּתִ ּוַ ּכִ ּבּור  ַהּדִ ְלֶזה  לֹא  ְוָאַמר  ָעָנה  ָאז.  ִעּמֹו 

"ל,  ּנַ ִית ְוכּו' ּכַ ַעל ַהּבַ ֵאינֹו ִנְמָצא ּבַ ְרנּו ִמּקֶֹדם ֵמִעְנַין ׁשֶ ּבַ ֲהלֹא ּדִ

יו  ִמּפִ ְלהֹוִציא  ְוִהְתִחיל  ְמֹאד,  ְוִנְתַלֵהב  ִתיָקה  ׁשְ ּבִ ב  ָיׁשַ ְוֵתֶכף 

ל  ּכָ ְוָאַמר  ְוָעָנה  ֵאׁש,  ַגֲחֵלי  ּכְ ָהיּו  ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ י  ּכִ ֵאׁש  ֲחֵלי  ּגַ

ִלּקּוֵטי  ּבְ ֶסת  ְדּפֶ ַהּנִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְלֵעיֵני  ית  ֵראׁשִ ּבְ ַעל  ַהּתֹוָרה 

ֵאר  ַהּפְ ַהֲעָלַמת  ֵמִעְנַין  ר  ּבֵ ּדִ ם  ְוׁשָ ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ס"ז  ִסיָמן  ּבְ ִתְנָיָנא 

ִית  ַעל ַהּבַ הּוא ַהּבַ ֵאר ְוַהֵחן ׁשֶ הּוא ַהּפְ יק ׁשֶ ּדִ ם ַהּצַ ְתַעּלֵ ּנִ ֶ ַמה ּשׁ

ָהיּו  ְוֵעיָניו  ַדְרּכֹו  ּכְ דֹוָלה  ּגְ ִיְרָאה  ּבְ ַהּתֹוָרה  ְוָאַמר  ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ

תֹוָרתֹו  ּבְ ז  ֻרּמָ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ָיַדע  לֹא  ָאָדם  ְוׁשּום  ָמעֹות  ּדְ ְמֵלִאים 

"ל. ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ֵמִעְנַין 
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ָהַרב  ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ מּוָעה  ְ ַהּשׁ ַמְענּו  ׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ
ְך  ּכָ ַאַחר  ְלַהֲאִמין.  ָרִצינּו  ְולֹא  יְטׁשֹוב  ְרּדִ ִמּבַ יק  ּדִ ַהּצַ

ַהּתֹוָרה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְלָפָניו  ֵהֵבאִתי  ִני  ׁשֵ ְליֹום  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ִיל  ּלַ ּבַ

ּה  יט ּבָ ן ְוִהּבִ ְוִעּיֵ יֹום ִראׁשֹון.  יָה ּבְ ַתְבּתִ ָבר ּכְ ּכְ "ל ׁשֶ ית ַהּנַ ֵראׁשִ ּבְ

הּוא.  ָבר  ּדָ י  ּכִ י  ְוֵהַבְנּתִ ַצֲערֹו  ּבְ ּתֹוֵמם  ִמׁשְ ב  ָיׁשַ ָאז  ְוַגם  ֵהיֵטב 

ּה  ּלָ ּכֻ ְוִהיא  ְמֹאד  בֹוּהַ  ּגָ י  ּלִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְוָאַמר  ָעָנה  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ָבר  ּכְ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ֲעִתידֹות,  ה  ּנָ ִמּמֶ ֵליַדע  ִויכֹוִלין  רּוַח־ַהּקֶֹדׁש 

ְוכּו'  ּתֹוָרִתי  תֹוְך  ּבְ ַהּכֹל  ִלְמצֹא  ְיכֹוִלין  אי  ַוּדַ ּבְ ה,  ַנֲעׂשָ ָבר  ַהּדָ

ְך  ּכָ ַאַחר  מ"ה(.  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ זֹאת  יָחה  ׂשִ ְמבָֹאר  ּכַ

י  ק ְוִהְתַחְלּתִ ּלֵ "ל ִנְסּתַ יק ַהּנַ ּדִ ַהּצַ ַעם ׁשֶ ַמע עֹוד ַהּפַ ִני ִנׁשְ יֹום ׁשֵ ּבְ

דֹול ּגָ ַצַער  ִלי  ְוָהָיה  ֱאֶמת,  הּוא  אּוַלי  י  ַדְעּתִ ּבְ ָנבֹוְך   ִלְהיֹות 

ַעל ְמֹאד  ְמֹאד  ִיְצַטֵער  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ י   ּכִ
עּור. ׁשִ ִלי  ּבְ ֶזה 

קּות  ּלְ ִהְסּתַ ֲהלֹא  י  ְרּתִ ְוִנְזּכַ ָוָאָנה  ָאֶנה  י  ָהַלְכּתִ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ֵליל  ּבְ ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרתֹו  ּבְ ז  ְמֻרּמָ "ל  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ

ֵאר  ַהּפְ ְוַהֲעָלַמת  קּות  ּלְ ִהְסּתַ ֵמִעְנַין  ם  ׁשָ יר  ִהְזּכִ י  ּכִ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ

ְוַגם  ֵאר.  ּפְ ֶאְצלֹו  ִנְקָרא  "ל  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ֶאְצלֹו  ָיַדְענּו  ּוְכָבר  ְוכּו' 

ּלֹו  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ּמֵ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ַהּזֹאת  ְיָלה  ּלַ ּבַ ְיָקא  ּדַ

ַמה  ּה  ּבָ ִלְמצֹא  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ֲעִתידֹות  ֵליַדע  ְיכֹוִלין 

ָבר  ַהּדָ ׁשֶ י  ַדְעּתִ ּבְ ק  ִנְתַחּזֵ ְוֵתֶכף  "ל.  ּנַ ּכַ עֹוָלם  ּבָ ה  ַנֲעׂשָ ָבר  ּכְ ֶ ּשׁ



צטְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ים  ִהְקּדִ ְוֵתֶכף  ִלי.  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֲחֵבִרי  ִעם  י  ְרּתִ ְוִדּבַ י  ְוָהַלְכּתִ ֱאֶמת 

נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ תֹוָרתֹו  ּבְ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ְמבָֹאר  אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאַמר  ַעְצמֹו 

ּתֹוָרתֹו  ֵאיְך  ם  ֵ ַהּשׁ ִנְפְלאֹות  ָרִאינּו  ְוָאז  ֶזה.  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ

ה  ּמָ ּכַ ָרִאינּו  ְוֵכן  עֹוָלם  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ לּוָלה  ּכְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

נּו  ְלַרּבֵ ְלַגּלֹות  ּלֹא  ׁשֶ נּו  ּלָ ּכֻ ִנְזַהְרנּו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  ָעִמים.  ּפְ

ַעל־ יֹוֵדַע  ׁשֶ ַדְענּו  ּיָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֵפרּוׁש.  ּבְ ה  ּפֶ ּבַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ם. רֹשֶׁ ה  ּבּור עֹוׂשֶ ַהּדִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָקְדׁשֹו,  רּוַח  י  ּפִ

ַוֲעַדִין לֹא הֹוִדיעּו לֹו  ת נַֹח  ָפָרׁשַ ּבְ ת קֶֹדׁש  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 
קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְוָאז  "ל.  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ

ְבנּו  ְוֵהׁשַ ֶזה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִסְדָרא קֹוִרין  ֵאיֶזה  ְוָאַמר  ָעָנה  "ל  ַהּנַ ִני  ֵ ַהּשׁ

ת.  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ּתֹוָרה  לֹוַמר  ַאְתִחיל  ְוָאַמר,  ָעָנה  נַֹח.  ת  ָרׁשַ ּפָ

יק  ּדִ ַהּצַ הּוא  ׁשֶ נַֹח  ַעל  ד  ֶהְסּפֵ הּוא  ית  ֵראׁשִ ּבְ ְוָאַמר  ְוִהְתִחיל 

ְוָכל  ָמעֹות  ּדְ ֵעיָניו  ָזְלגּו  ְוָאז  "ל,  ַהּנַ ִסיָמן  ּבְ ס  ְדּפַ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוכּו' 

ם  ּלָ ּכֻ ָיְדעּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָמעֹות  ּדְ הֹוִרידּו  ָעָליו  ָהעֹוְמִדים 

ְזַמן  ֵאיֶזה  עֹוד  ְך  ִנְמׁשַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  "ל.  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ קּות  ּלְ ֵמִהְסּתַ

ָעָליו  ה  ְוִצּוָ ֶאָחד  ְלִאיׁש  ָרא  ּקָ ׁשֶ ַעד  ֵפרּוׁש,  ּבְ לֹו  הֹוִדיעּו  ְולֹא 

ָאְמרּו  ֲהלֹא  לֹו  יב  ְוֵהׁשִ "ל  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ קּות  ּלְ ֵמִהְסּתַ לֹו  ר  ַסּפֵ ּיְ ׁשֶ

אֹוִתי  ִהְזִהירּו  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ְוָכל  ֶזה.  ּבָ יֹוְדִעים  ֵאיְנֶכם  ֲעַדִין  ׁשֶ

ָבר  ּכְ ְוִכי לֹא ֵאַדע ֲהלֹא  ְוָאַמר  ָעָנה  ְלַגּלֹות ָלֶכם.  ּלֹא  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ

ֶבר  ֶ ַהּשׁ ִמּגֶֹדל  יָחה  ׂשִ ּבְ ָאז  ְוֶהֱאִריְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ה  ִמּזֶ יֹוְדִעין 

ָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ַהּדֹור  ֵאר  ּפְ ֵמֶהם  ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ר  ַהּמַ
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אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ִלי  נֹוַדע  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָעֵלינּו.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ֶזה  ּכָ ְונֹוָרא 

ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ָמָחַרת  ֵמִעְנַין  ַהּתֹוָרה  ְלָפָניו  ֵהֵבאִתי  ׁשֶ ְיָלה  ַהּלַ

ַהִהיא  ַהּתֹוָרה  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ ק  ּלֵ ִנְסּתַ ָאז  ה'  ם  ׁשֵ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ

מּוָכה  ַהּסְ ית  ֵראׁשִ ּבְ ַהּתֹוָרה  ִעם  ֶרת  ּוְמֻחּבֶ ֶרת  ֶ ְמֻקּשׁ ִהיא 

ִנְפְלאֹות  י  ְוֵהַבְנּתִ ָרִאיִתי  ְוָאז  ם.  ׁשָ ן  ַלְמַעּיֵ ְמבָֹאר  ּכַ ַאֲחָריו, 

ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  תֹוָרתֹו.  ּבְ ְמבָֹאר  ְוַהּכֹל  ְלָפָניו  לּוי  ּגָ ַהּכֹל  ֵאיְך  ם  ֵ ַהּשׁ

גֹו  ּבְ ָבִרים  ּדְ עֹוד  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ֶזה.  ּבָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְכָתב  ּבִ ְלָבֵאר 

ית  ֵראׁשִ ּבְ ַהּתֹוָרה  ּבְ ֱאָמר  ַהּנֶ "ל  ַהּנַ ד  ַהֶהְסּפֵ ר  ִעּקַ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ

יק  ּדִ ַהּצַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ַעל  ִנְסַמְך  ַאְך  ְוכּו'  ַעְצמֹו  ַעל  ֶנֱאַמר  "ל  ַהּנַ

ִלי  ה ּבְ ָבִרים ַהְרּבֵ ּכֹוֵלל ּדְ ָכל ַהּתֹורֹות ׁשֶ ְפָלא ּבְ ַדְרּכֹו ַהּנִ "ל ּכְ ַהּנַ

ְכָתב. ּבִ ְלָבֵאר  ר  ל ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ּכָ ְוכּו'. ַאְך  תֹוָרה ַאַחת  ּבְ עּור  ׁשִ

מ

ה  ֲעׂשֶ ְלָפֵנינּו ַהּמַ ר  "ל ִסּפֵ ַהּנַ ת נַֹח  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבַ ׁשַ אֹותֹו  מֹוָצֵאי  ּבְ
י"א(,  ּיֹות  ַמֲעּשִׂ )ִסּפּוֵרי  ְחְלפּו  ּנֶ ׁשֶ ִנים  ּבָ ֵני  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ֵהיְכֵלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶזה  ְלִעְנָין  ְוָאַמר  ְוכּו'  מפ"ב  ר  ּבֵ ּדִ ה  ִחּלָ ּוִמּתְ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוָאַמר  מֹות.  ׁשָ ַהּנְ ִלְפָעִמים  ֶנֱחָלִפין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ מּורֹות  ַהּתְ

ְוכּו'  ְפָחה  ׁשִ ֵביתֹו  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ ֶמֶלְך  ָהָיה  ׁשֶ ֶזה  ּכָ ה  ַמֲעׂשֶ ֵאַרע 

ְך  ּכָ י  ּכִ ְחְלפּו.  ּנֶ ׁשֶ ִנים  ּבָ ֵני  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ ר  ְוִסּפֵ

ַעל  ָהָיה  ה  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ִסּפּור  ַהְתָחַלת  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ֵאֶצל  ָהָיה 

ַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה לֹו ִאְתָערּוָתא  רּו ְלָפָניו ֵמֵאיֶזה ִעְנָין ׁשֶ ּבְ ּדִ ְיֵדי ׁשֶ
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ֵאיֶזה  ֶאְצלֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ אֹוָתּה  ר  ְלַסּפֵ א  ְלַתּתָ ּדִ

דֹוׁש  ַהּקָ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִעם  ְלָפָניו  רּו  ּפְ ּסִ ׁשֶ ְלָהִעְנָין  ר  ְוֶקׁשֶ כּות  ּיָ ׁשַ

ַהּתֹורֹות  רֹב  ּבְ ְוֵכן  ַהּנֹוָרָאה.  ָגתֹו  ַהּשָׂ ִפי  ּכְ ְלַגּלֹות  ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ

יָחה  ַהּשִׂ אֹוָתּה  ֵמֵעין  ּתֹוָרה  ה  ּלָ ּגִ רֹב  י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ֶזה  ֵמֵעין  ָהָיה 

ִמי  ִאם  י  ּכִ ר  ְלַצּיֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ְוָכל  ָהעֹוָלם,  ִעּמֹו  רּו  ּפְ ּסִ ׁשֶ

ל ַעל ֶזה  ּכֵ ָקְדֳקדֹו ְלִהְסּתַ ָהָיה עֹוֵמד ֶאְצלֹו ָאז ְוָהָיה לֹו ֹמַח ּבְ ׁשֶ

יָחה  ְוׂשִ ּתֹוָרה  ל  ּכָ ֵאֶצל  ְונֹוְראֹוָתיו  ם  ֵ ַהּשׁ ִנְפְלאֹות  רֹוֶאה  ָהָיה 

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵאֶצל  ְפָרט  ּבִ ה,  ּלָ ּגִ ׁשֶ ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ֵאֶצל  ְפָרט  ּבִ ה,  ּלָ ּגִ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוָנה  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִהיא  ׁשֶ ם  ּלָ ִמּכֻ דֹוָלה  ַהּגְ ַהּנֹוָרָאה 

ְמקֹומֹו  ּבִ ן  ְלַקּמָ עֹוד  ְיבַֹאר  ה  ִמּזֶ ּוְמַעט  עְטֶלעְרס.  ּבֶ ְבָעה  ִ ַהּשׁ

)ִסיָמן מ"ב מ"ג(.

מא

ר  ִסּפֵ ְוַגם  ּתֹורֹות  ה  ּמָ ּכַ ָאַמר  "ל  ַהּנַ תק"ע  ַהֹחֶרף  אֹותֹו  ּבְ
ה  ַמֲעׂשֶ ַהְינּו  ּדְ ְונֹוָראֹות,  דֹולֹות  ּגְ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ה  ּמָ ּכַ

ל  ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ י"א(,  ּיֹות  ַמֲעּשִׂ )ִסּפּוֵרי  ְחְלפּו  ּנֶ ׁשֶ ִנים  ּבָ ֵני  ׁשְ ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ם  )ׁשָ עְטֶלעְרס  ּבֶ ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ י"ב(,  ם  )ׁשָ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ

ַסח  ּפֶ ְוַאַחר  ַסח.  ַהּפֶ ַעד  "ל  ַהּנַ ַהֹחֶרף  אֹותֹו  ּבְ ר  ִסּפֵ ם  ּלָ ּכֻ י"ג( 

י  )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ם  ׁשָ ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ ְלאּוֶמין  ִמּפֹה  ָיָצא 

ה  ִמּזֶ י  ִעּמִ ר  ְוִדּבֵ ן.  ּכֵ ם  ּגַ אן  ּכָ ֵאר  ִיְתּבָ ה  ִמּזֶ ּוְמַעט  קפ"ה(.  מֹוֲהַר"ן 

ּיֹות  ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה  ה  ַהְרּבֵ י  ָאַמְרּתִ ֶהָעַבר  ֹחֶרף  ּבַ ְוָאַמר,  אּוֶמין  ּבְ
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ר  ְלַדּבֵ אּוֶמין ֵאינֹו ָיכֹול  ּבְ ה  ַעּתָ ׁשֶ ַע ַעל  ְעּגֵ ְוָהָיה ִמְתּגַ ֶרְסַלב,  ּבְ ּבִ

ָנה  ׁשָ ִהיא  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ְך.  ּכָ ל  ּכָ ּוְלַגּלֹות 

ַמה  ֲאִפּלּו  ר  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ׁשֶ ַאֲחרֹוָנה 

נּו: ַדְעּתֵ ּבְ ִמְתנֹוֵצץ  ָהָיה  ֶ ּשׁ

הּוְסט  ּקֹוִרין  ׁשֶ עּול(  ִ )ַהּשׁ ֳחִלי  ֵאָליו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַהּיֹום  ִמן  ה  ְוִהּנֵ
ָאַמר  קּותֹו,  ּלְ ִהְסּתַ קֶֹדם  ִנים  ׁשָ לֹשׁ  ָ ִמּשׁ יֹוֵתר  ָהָיה  ׁשֶ

ר  ְלַדּבֵ ֶכף  ּתֵ ְוִהְתִחיל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ ֻמְכָרח  הּוא  ׁשֶ ֶכף  ּתֵ

ְוִסּפּוִרים ַאְך  יחֹות  ׂשִ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ְוֵיׁש  קּותֹו.  ּלְ ֵמִהְסּתַ

י  ּכִ דֹוׁש.  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַעְצִמי  ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ ָזִכיִתי  לֹא  ֵמֶהם  ה  ַהְרּבֵ

י  ּכִ ֶאְצלֹו  ָהִייִתי  לֹא  "ל  ַהּנַ ֹחִלי  ֵאָליו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ה  ְתִחּלָ ּבִ

ֳחִלי  ֵאָליו  יַע  ִהּגִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא  ָמאְהלֹוב,  ּבְ ָאז  ָהִייִתי 

אְווִריְטׁש  ִמּנָ ִסיָעה  ֵמַהּנְ ָחַזר  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ "ל  ַהּנַ ַההּוְסט 

ִלי  ְוהֹוִדיעּו  ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ ְכָרח  ּמֻ ׁשֶ ֶכף  ּתֵ ְוָאַמר  ְוכּו'.  ְוַזְסַלב 

ָהעֹוָלם  אי ָהָיה ַמר ִלי ְמֹאד ְמֹאד ְוִנְדָמה ִלי ׁשֶ ְלָמאְהלֹוב, ּוְבַוּדַ

רֹאׁש  ַאַחר  ָסמּוְך  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְוֶנֱחַרב  ְך  ִנְתַהּפֵ

עֹוָלם  ּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָיָצא  ְוָאז  "ל.  ּנַ ּכַ ְרּגְ  ְלֶלְמּבֶ ָנַסע  תקס"ח  ָנה  ָ ַהּשׁ

ֵמֲחַמת  ַרק  ֶקר  ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ נֹוַדע  ְך  ּכָ ְוַאַחר   . ְרּגְ ֶלְמּבֶ ּבְ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ

ְלֵביתֹו  ְוָחַזר  ְפַטר.  ּנִ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ָיָצא  ן  ּכֵ ַעל  ְמֹאד  ם  ׁשָ ֱחַלׁש  ּנֶ ׁשֶ

ל  ּכָ ְך  ּכָ ַאַחר  ּפֹה  ב  ְוָיׁשַ ָלק  ּבָ ת  ָפָרׁשַ ּבְ "ל  ַהּנַ תקס"ח  ַקִיץ  ּבְ

ַסח  ַהּפֶ ַאַחר  ַעד  ַנת תק"ע  ּוׁשְ ַנת תקס"ט  ׁשְ ְוָכל  ִיץ  ַהּקַ אֹותֹו 
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ר  ְלַסּפֵ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ְלאּוֶמין.  ִמּפֹה  ָיָצא  ַסח  ַהּפֶ ְוַאַחר 

ה. ֵמַהְרּבֵ ְמַעט  ר  ֲאַסּפֵ י  ַדְעּתִ ּבְ ְזִמין ה'  ּיַ ֶ ּשׁ ּוַמה 

קּותֹו.  ּלְ ֵמִהְסּתַ ה  ַהְרּבֵ ר  ִדּבֵ ה  ָהֵאּלֶ ִנים  ׁשָ לֹשׁ  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ָהָיה  ֵאיְך  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ נּו  ִעּמָ ר  ִדּבֵ ְרּגְ  ְמּבֶ ִמּלֶ א  ּבָ ּוְכׁשֶ

לֹא  י  ּכִ ָלֶזה  ְועֹוֵמד  מּוָכן  ְוָהָיה   , ְרּגְ ֶלְמּבֶ ּבְ ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ מּוָכן  ָבר  ּכְ

ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ָחָזק  ָהָיה  ֵאיְך  ה  ַהְרּבֵ ֵאר  ְוִהְתּפָ ַחד.  ּפַ ׁשּום  לֹו  ָהָיה 

ָהָיה  לֹא  ַאְך  ָוַפַחד.  ֵאיָמה  ׁשּום  ִלי  ּבְ ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ מּוָכן  ָהָיה  ׁשֶ

עֹוָלם  דֹוֵלי  ּגְ ִחים  ֻמּנָ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ם  ׁשָ ב  ּכַ ִלׁשְ ֵלּה  ִניָחא 

לֹו  ִניָחא  ָהָיה  לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְמֹאד  ְמֻפְרָסִמים  יִקים  ַצּדִ

ָיבֹוא  ְולֹא  לֹוֵמנּו,  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ם  ׁשָ ב  ּכַ ִלׁשְ

ִקְברֹו  ִעם  א  ְוֻעְבּדָ ֵעֶסק  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ְולֹא  ִקְברֹו  ַעל  ֶאָחד  ׁשּום 

ה  ּמָ ּכַ נּו  ִעּמָ ר  ְוִסּפֵ מֹוֲהַר"ן קס"ב(.  י  )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ה  ִמּזֶ ְמבָֹאר  ּכַ

הּוא  ׁשֶ ָבָריו  ִמּדְ ר  ִנּכָ ָהָיה  ׁשֶ ְקבּוָרתֹו  ְמקֹום  ֵמִעְנַין  ָעִמים  ּפְ

ב  ּכַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ֵאיֶזה  לֹו  ִלְבֹחר  ַדְעּתֹו  ּבְ ׂש  ּוְמַחּפֵ ְוחֹוֵקר  ּדֹוֵרׁש 

ר  ְרצֹונֹו. ְוִסּפֵ ם, ַאְך ֲעַדִין ֵאינֹו מֹוֵצא ְלַעְצמֹו ְמקֹום ְקבּוָרה ּכִ ׁשָ

ְלָפָניו  טֹוב  ָהָיה  ְרּגְ  ֶלְמּבֶ ּבְ ׁשֶ ְוָאַמר  ְמקֹומֹות  ה  ּמָ ִמּכַ נּו  ִעּמָ

לֹא  ַאְך  דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ְקבּוִרים  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ם  ׁשָ ב  ּכַ ִלׁשְ

טֹוב  ֵאינֹו  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶרְסַלב  ּבְ ּוֹפה  "ל.  ַהּנַ ֵמֲחַמת  ֵעיָניו  ּבְ הּוַטב 

ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ר  ּבֵ ּדִ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ ְוַכּיֹוֵצא  אן  ּכָ ב  ּכַ ִלׁשְ ֵעיָניו  ּבְ

ְלָפָניו  טֹוב  אּוֶמין  ּבְ ָכאן  ּבְ ׁשֶ ָאַמר  ָאז  ְלאּוֶמין,  א  ּבָ ׁשֶ ַעד 
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ָמקֹום  ה ּבְ ְמבָֹאר ִמּזֶ ה ּכַ ים ַהְרּבֵ ם ְקדֹוׁשִ ִחים ׁשָ י ֻמּנָ ק ּכִ ּלֵ ְלִהְסּתַ

י מֹוֲהַר"ן קצ"א(. )ַחּיֵ ַאֵחר 

ה  ּמָ ּכַ ר  ִדּבֵ ֶרְסַלב  ּבְ ּבִ ּפֹה  עֹוד  ְהיֹותֹו  ּבִ ְלאּוֶמין  ָצא  ּיָ ׁשֶ ְוקֶֹדם 
ם ּוְלִהְתַאְכֵסן  ְרצֹונֹו ִלְנסַֹע ְלׁשָ ָעִמים ֵמאּוֶמין ְוָאַמר ׁשֶ ּפְ

ת  ְתִחּלַ ּבִ ָנה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ ָסמּוְך  ּבְ ְפַטר  ּנִ ׁשֶ ַנְחָמן־ָנָתן  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ

ְעּתֹו  ּדַ ה  ּלָ ּגִ לֹא  ם  ּגַ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ָאָדם  ׁשּום  ָיַדע  ְולֹא  תקס"ט.  ַקִיץ 

ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ר  ְלַדּבֵ ה  ִהְרּבָ ַאְך  ם.  ׁשָ ֵאר  ָ ִלּשׁ רֹוֶצה  ׁשֶ

"ל.  ַהּנַ ֵבית  ּבְ ּוְלִהְתַאְכֵסן  ם  ְלׁשָ ִלְנסַֹע  רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ ֵמאּוֶמין 

ְלאּוֶמין,  ִלְנסַֹע  ה  ַהְרּבֵ ְרִגיִלים  ָהיּו  ִליק  ּפְ ִמּטֶ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ְוַאְנׁשֵ

ֲאלּו  ְוׁשָ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ "ל  ַהּנַ תק"ע  ַהֹחֶרף  אֹותֹו  ּבְ ּפֹה  ְוָהיּו 

"ל,  ּנַ ּכַ יָרה  ּדִ לֹו  ִלְקּבַֹע  ְלאּוֶמין  ִיְסעּו  ִאם  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ אֹותֹו 

ְוֵכן  ָלאו,  יב  ְוֵהׁשִ דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ם  ׁשָ אֹותֹו  לּו  ַקּבְ ּיְ ׁשֶ ָיְדעּו  י  ּכִ

ִליק  ֶטעּפְ י  ַאְנׁשֵ ּפֹה  ָהיּו  ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ י  ּכִ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָהָיה 

ְמֹאד ָחָזק  ְרצֹונֹו  ׁשֶ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶזה  ַעל  אֹותֹו  ֲאלּו   ׁשָ

ִלְקּבַֹע ְסעּו  ּיִ ׁשֶ ים  ִהְסּכִ לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך  ם,  ׁשָ  ִלְהיֹות 

ם. ׁשָ יָרה  ּדִ לֹו 

מב

ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַהּנֹוָרָאה  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר  ִסּפֵ ְלֶפַסח  ָסמּוְך  ְך  ּכָ ַאַחר 
בּועֹות.  ׁשָ ֵני  ׁשְ ֶעֶרְך  ּבְ ּפּור  ַהּסִ ְך  ְוִנְמׁשָ "ל  ּנַ ּכַ עְטֶלעְרס  ּבֶ
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ַנת  ׁשְ ֲאָדר  כ"ה  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֵליל  ּבְ ָהָיה  ּפּור  ַהּסִ ת  ִחּלַ ּתְ י  ּכִ

ַהְתָחַלת  ר  ִסּפֵ ְוָאז  ֶאְצלֹו.  ָאז  ָהִייִתי  לֹא  ַוֲאִני  "ל  ַהּנַ תק"ע 

לּוָכה  ָרָצה ִלְמסֹר לֹו ַהּמְ ן ָיִחיד ׁשֶ ָהָיה לֹו ּבֵ ֶלְך ׁשֶ ה ֵמַהּמֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ה  ֲעׂשֶ ֵמַהּמַ ר  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַהּיֹום  ל  ׁשֶ ָמר  ַהּגְ ַעד  ְוכּו'  יו  ַחּיָ ּבְ

יֹוֵתר.  ְולֹא  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'  ּלֹו  ׁשֶ רֹון  ּכָ ַהּזִ ּבְ ֵאר  ִהְתּפָ ׁשֶ ר  ָהִעּוֵ ל  ׁשֶ

ְלֵביתֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ א  ּבָ "ל  ַהּנַ ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ׁשֶ בּוַע  ָ ּשׁ ּבַ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ְוַהּנֹוָרא  דֹול  ַהּגָ ָהִעְנָין  ל  ּכָ ִלי  ר  ְוִסּפֵ ֶנעִמירֹוב  קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ

ָזִכיִתי  ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  י  ּכִ ּתֹוֵמם.  ּוִמׁשְ ַמְרִעיד  י  ְוָעַמְדּתִ ה  ַהּזֶ

ֵמעֹוָלם,  ֹאֶזן  ן  ָמַעּתָ ׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ֹמַע  ִלׁשְ

י. ַמְעּתִ זֹאת ֲעַדִין לֹא ׁשָ ה ּכָ ּיֹות נֹוָראֹות, ַאְך ַמֲעׂשֶ ּתֹורֹות ּוַמֲעׂשִ

ְלֹפה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֵאָליו  ִלְנסַֹע  מּוָכן  ָהִייִתי  ָבר  ּכְ ַוֲאִני 
ְרִביִעי  ְליֹום  אֹור  ְלֹפה  ּוָבאִתי  ד,  ִמּיָ י  ְוָנַסְעּתִ ֶרְסַלב,  ּבְ

י  ִנְכַנְסּתִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  ּוְלָמֳחָרתֹו  ִניָסן.  ֹחֶדׁש  ְלרֹאׁש  ָסמּוְך 

ְוַאַחר  ִמיד.  ּתָ ַדְרּכֹו  ּכְ ה  י ִעּמֹו ַהְרּבֵ ְרּתִ ְוִדּבַ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ֵאָליו 

ֵליל  ּבְ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ַהּנֹוָרָאה  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵמִעְנַין  ִעּמֹו  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ְך  ּכָ

ִלי  ן  ְוִתּקֵ ִלי.  ַנְפּתָ י  ֵמַרּבִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ֶהָעַבר  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ

ִלי  ר  ְוִסּדֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאר  ִהְתּפָ ֶ ּשׁ ַמה  רֹון  ּכָ ַהּזִ ִעְנַין  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ

ְבַעת  ִ ִמּשׁ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ָהָיה  ן  ּכֵ ׁשֶ ִלי  ְוָאַמר  ֵסֶדר.  ּכְ ָבִרים  ַהּדְ

ְוָנַתן  עְטֶלעְרס  ּבֶ ְבָעה  ִ ָכל יֹום ֶאָחד ֵמַהּשׁ ּבְ א  ּבָ ׁשֶ ה  ּתֶ ׁשְ ְיֵמי ַהּמִ

ֹמַע  ִלׁשְ ְמֹאד  ִנְכָסף  הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר  ְוכּו'.  ה  ָרׁשָ ַלּדְ ָנה  ַמּתָ ָלֶהם 

י  ּכִ ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ְיֵמי  ְבַעת  ִ ִמּשׁ יֹום  ָכל  ּבְ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ּדְ ָמר  ַהּגְ
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"ל.  ּנַ עְטֶלעְרס ְוכּו' ּכַ ְבָעה ּבֶ ִ א ֶאָחד ֵמַהּשׁ ּבָ ָכל יֹום ׁשֶ ן ָהָיה ּבְ ּכֵ

ְרּכֹו  ּדַ ן ָהָיה  ּכֵ י  )ּכִ "ל  ַהּנַ ֶלְך ְוכּו'  ִהְתִחיל ֵמַהּמֶ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַמר ַהּמַ ּגְ ְוַגם 

ְלַגּלֹות(.  ָצִריְך  ָהָיה  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהִעְנָין  ְוֵליַדע  ֹמַע  ִלׁשְ ְכָסף  ּנִ ׁשֶ ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ׁשֶ

ְרצֹונֹו  ׁשֶ ָרִאיִתי  י  ּכִ "ל  ַהּנַ ָמר  ַהּגְ ְלָפַני  ר  ַסּפֵ ּיְ ׁשֶ ה  ְמַצּפֶ ְוָהִייִתי 

ָהֵעת  יַע  ִהּגִ ְוָאַמר  ּלֹו  ׁשֶ ֵרת  ַהְמׁשָ א  ּבָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ַאְך  ר.  ְלַסּפֵ

ְקָצת. ן  ָיׁשַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּנּו  ִמּמֶ ְוִנְפַטְרנּו  ְלָחנֹו  ׁשֻ ר  ְוִסּדֵ ּיֹאַכל  ׁשֶ

ה,  י ִעּמֹו ַהְרּבֵ ְרּתִ י ְוִדּבַ י ֶאְצלֹו ְוָחַזְרּתִ י ְוִנְכַנְסּתִ ְך ָחַזְרּתִ ּכָ ַאַחר 
ל ָהעֹוָלם ָחֵסר  ּכָ ׁשֶ ה ֵמִעְנַין ַהֶחְסרֹונֹות  י ַהְרּבֵ ִעּמִ ר  ְוִדּבֵ

ֵמִעְנַין  יְטׁשֹוב  ְרּדִ ִמּבַ ָבִרים  ּדְ ה  ַהְרּבֵ י לֹו  ְרּתִ ִסּפַ י  ּכִ ה,  ַהְרּבֵ ָלֶהם 

ְוִיּסּוִרים  ָאגֹות  ּדְ ֵלִאים  ּמְ ׁשֶ ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ִגיִדים  ַהּנְ

ג'(,  )קֶֹהֶלת  סּוק  ַהּפָ ְלָפָניו  י  ְוָאַמְרּתִ ָעִניִתי  ְוָאז  ְוכּו'.  ְוֶחְסרֹונֹות 

ֶאת  ָהָאָדם  ִיְמָצא  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ ם  ִלּבָ ּבְ ָנַתן  ָהעֹוָלם  ֶאת  ם  ּגַ

"י  ִ ַרּשׁ ֵרׁש  ּפֵ )ׁשֶ סֹוף  ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ָהֱאלִֹֹקים  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ְוֵתֶכף  ּלֹו  ּכֻ סּוק  ַהּפָ ל  ּכָ ְלָפָניו  י  ְוָגַמְרּתִ ְוכּו'(  ֶחְסרֹונֹות  ְלִעְנַין  ם  ׁשָ

נּו.  ּלָ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ הּוא  ֶזה  ֲהלֹא  ְוָאַמר  ָעָנה  סּוק  ַהּפָ י  ַמְרּתִ ּגָ ׁשֶ

ְמֹאד  י  ְוִנְבַהְלּתִ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ עֹוְמִדים  ָאנּו  ֵהיָכן  ֶכף  ּתֵ ַאל  ְוׁשָ

ּיֹום  ּבַ ְוָאַמר  ָעָנה  ִני,  ֵ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ ֶבָהָלה  ּבְ ְוָעִניִתי 

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ הּוא  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ ר  ְוִסּפֵ ְוכּו'  ִני  ֵ ַהּשׁ

ָאז  ר  ִסּפֵ ְולֹא  ִני  ֵ ַהּשׁ ַהּיֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְוָגַמר  ְוכּו'  ַהֵחֵרׁש  ל  ׁשֶ

ֹמַע  ִלׁשְ כּו  ּזָ ׁשֶ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ים  ֲאָנׁשִ ֵאיֶזה  עֹוד  ְוָהָיה  יֹוֵתר 
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ָהָיה  אי  ַוּדַ ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ֵאּלּו  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּוִמי  ֶזה.  ל  ּכָ

רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ה  ַעּתָ ְוַגם  עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִנְפְלאֹות  רֹוֶאה 

ַרְך  ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ ֵעין ָהֱאֶמת ָיכֹול ְלָהִבין ּגְ ֶהם ּבְ ל ּבָ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ת  ּוְגֻדּלַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ּוְגֻדּלַ

מג

ר ַעד ֵליל  ר עֹוד ְולֹא ִסּפֵ ַסּפֵ ּיְ ה ׁשֶ ְך ָהִייִתי עֹוֵמד ּוְמַצּפֶ ּכָ ַאַחר 
ֵמֲחַמת  דֹול  ּגָ ַצַער  ּבְ רּוי  ׁשָ ָהָיה  ְוָאז  ִניָסן  ג'  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ

ֶעֶרׂש  ַעל  ל  ֻמּטָ ָהָיה  ְחֶיה  ּתִ ָאְדל  ָמַרת  ּתֹו  ּבִ ן  ּבֶ ֶלד  ַהּיֶ ְכּדֹו  ּנֶ ׁשֶ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  לֹו  ְוָהָיה  ְמֹאד  ן  ְמֻסּכָ ְוָהָיה  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַוי  ּדְ

ִנים  ּבָ ּדּול  ּגִ ַצַער  ָלּה  ָהָיה  "ל  ַהּנַ ּתֹו  ּבִ י  ּכִ ה,  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ַצַער 

ר  ְוִסּפֵ ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא  נֹות  ּבָ ה  ּמָ ּכַ ֶאְצָלּה  ִנְפְטרּו  ּוְכָבר  ה,  ַהְרּבֵ

ַער  ַהּצַ ֵמִעְנַין  נֹוָרָאה  ּתֹוָרה  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  הּוא 

ּפּור ָעָנה ְוָאַמר  ֹמִחי. ּוְבתֹוְך ַהּסִ ּלֹו, ַאְך לֹא ָזִכיִתי ְלָתְפָסּה ּבְ ׁשֶ

יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵאֶצל  י  ָאַמְרּתִ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ עֹוְמִדים  ָאנּו  ֵהיָכן 

ַבד  ּכְ ָהָיה  ׁשֶ ּוָבא ֶזה  י ָחַזר  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ְוָאַמר,  י. ָעָנה  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ ר  ְוִסּפֵ ְוכּו'  ה  ּפֶ

ְמַעט  ָהָיה  )ְוֶזה  ְוכּו'  ְרִדיפֹות  ֵני  ׁשְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ב  ַהּלֵ ל  ׁשֶ ֵמָהְרִדיפֹות 

יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְוָגַמר  ִמּקֶֹדם(  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ַער  ַהּצַ ל  ׁשֶ יָחה  ַהּשִׂ ֵמִעְנַין 

ׁשֹון: ֵזיי  ֶזה ַהּלָ ֵמִחים ָאַמר ּבְ ֲעׂשּו ׂשְ ּנַ ָאַמר ׁשֶ י, ְוַאַחר ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר  ִסּפֵ ֶכף  ּתֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִגיָטאן,  ִהילּוא  ַא  ין  ָהאּבִ
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יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְוָגַמר  ְוכּו'  ִרים  ִצּפֳ ֵני  ְ ַהּשׁ ֵמִעְנַין  ָהְרִביִעי  יֹום 

ת  ְרּכַ ּבִ ַרְך  ּבֵ ָבר  ּכְ י  ּכִ ְלָחן  ֻ ֵמַהּשׁ ָהַלְך  ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף  ָהְרִביִעי. 

"ל. ַהּנַ ל  ּכָ ר  ְלַסּפֵ ִהְתִחיל  ׁשֶ זֹון קֶֹדם  ַהּמָ

י ֵמִעְנַין  ל יֹום ַהֲחִמיׁשִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ר ַהּמַ יֹום ִראׁשֹון ִסּפֵ ְך ּבְ ּכָ ַאַחר 
ה  ֲעׂשֶ ר ַהּמַ י ִסּפֵ ִליׁשִ ה. ּוְביֹום ׁשְ ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

ָהָיה  ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ה.  ַמְלּכָ ת  ַהּבַ ְרפּוַאת  ֵמִעְנַין  י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ

ָלֶזה  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ִעְנָין  ֵאיֶזה  ִמּקֶֹדם  ְלָפָניו  רּו  ּפְ ּסִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ּפּור  ַהּסִ

ְלָפָניו  רּו  ִסּפְ י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַמר  ּגָ ׁשֶ ְוַאַחר  "ל.  ּנַ ּכַ

ִרים  ְמַדּבְ ָהעֹוָלם  ְוָאַמר  ָעָנה  ֵמָהעֹוָלם,  ִסּפּוִרים  ֵאיֶזה 

ָרּה  ִסּפְ לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך  ִביִעי.  ְ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ֵמַהּמַ

ְלאּוֶמין  ִעּמֹו  י  ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶ ּכְ ַסח  ּפֶ ְוַאַחר  עֹוד.  ְמָעּה  ְלׁשָ ָזִכינּו  ְולֹא 

ְמקֹומֹו  ּבִ ס  ְדּפָ ּנִ ּכַ יַח,  ָמׁשִ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ְמָעּה ַעד  ְלׁשָ ה  ִנְזּכֶ ּלֹא  ׁשֶ ָאַמר 

ת  ּבַ ׁשַ ַעד  ֶאְצלֹו  ְבנּו  ָיׁשַ "ל  ַהּנַ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ְוַאַחר  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ם  ׁשָ

דֹול  ַהּגָ ת  ּבַ ׁשַ ּוְבֵליל  ָלל.  ּכְ ר  ִסּפֵ ְולֹא  דֹול  ַהּגָ ת  ּבַ ׁשַ הּוא  ׁשֶ קֶֹדׁש 

ָעַבר  ֶ ּשׁ ּוַמה  "ל.  ַהּנַ ּתֹו  ּבִ ן  ּבֶ ֶנְכּדֹו  הּוא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֶלד  ַהּיֶ ִנְפַטר 

ְלָבֵאר. ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַזְרעֹו  ִעְנַין  ּבְ

ֶאְצלֹו  ָהיּו  ַסח  ּפֶ ְוקֶֹדם  ְלֵביֵתנּו  ָנַסְענּו  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְוֵתֶכף 
ִיְסעּו  ִאם  אֹותֹו  ֲאלּו  ְוׁשָ ְוָחְזרּו  ִליק  ֶטּפְ י  ַאְנׁשֵ עֹוד 

ֵהן. יב  ְוֵהׁשִ ם,  ׁשָ "ל  ַהּנַ יָרה  ַהּדִ לֹו  ִלְקּבַֹע  ְלאּוֶמין 
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מד

ֶרְסַלב  ּבְ ּפֹה  ֵרפֹות  ׂשְ ה  ּמָ ּכַ ה  ַהּזֶ ַסח  ַהּפֶ יֵמי  ּבִ ָהיּו  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ַסח, ָנַסְענּו  י ִאְסרּו־ַחג־ּפֶ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ַסח ּבְ ְוֵתֶכף ַאַחר ַהּפֶ

ּפֹה ִעם  ָהִיינּו  ַסח  ּפֶ יֵמי ֹחל־ַהּמֹוֵעד  ּבִ )ְוַגם  ִלי,  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ַוֲחֵבִרי  ֲאִני  ְלֹפה, 

יֹום  ּבְ ֵאָליו  אנּו  ּבָ ְך  ַאַחר־ּכָ ְוכּו'(.  ִנְפָלָאה  ּתֹוָרה  ּנּו  ִמּמֶ ַמְענּו  ְוׁשָ ר.ל. 

קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ּפֹה  ְוָהִיינּו  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַעל  "ל  ַהּנַ ִאְסרּו־ַחג 

ְלֵביִתי. י  ָנַסְעּתִ ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ְוֵתֶכף 

י  י ְוָנַסְעּתִ ָחַזְרּתִ ם ׁשֶ ֵ ל ֵמֵאת ַהּשׁ ְלּגֵ י ִנְתּגַ ִליׁשִ יֹום ׁשְ ְך ּבְ ּכָ ְוַאַחר 
ֹחֶדׁש  רֹאׁש  הּוא  ׁשֶ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַעד  י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ְלֹפה 

ַדְרּכֹו  ּכְ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ְוָאַמר  ָעָנה  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֵליל  ּבְ יר.  ִאּיָ

ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ קע"ה(,  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ְקָצת  ה  ִמּזֶ ס  ְדּפָ ּנִ ּכַ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

ְלֵביתֹו.  מּוָכה  ַהּסְ ְרחֹוב  ּבָ ָהְיָתה  ׁשֶ ֵרָפה  ַהּשְׂ ל  ׁשֶ ַרַעׁש  ה  ַנֲעׂשָ

מּוָכן  ָהָיה  ַבר  ּכְ י  ּכִ ַבר[.  ּכְ ַבר  ]ּכְ ׁשֹוין"  "ׁשֹוין  ׁשֹון  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ְוָאַמר 

ל  ְלּבֵ ה קֶֹדם. ְוֵתֶכף ִנְתּבַ ה ִמּזֶ ר ַהְרּבֵ ֵרָפה ְוִדּבֵ ְהֶיה ׂשְ ּיִ ַדְעּתֹו ׁשֶ ּבְ

ֲאַנְחנּו  ְוֵכן  ַלחּוץ  ֶבָהָלה  ּבְ ָיָצא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ

ֲאַנְחנּו  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ַאְך  יתֹו,  ּבֵ ַרף  ִנׂשְ ְיָלה  ַהּלַ ּוְבאֹוָתּה  נּו  ּלָ ּכֻ

ְוהּוא  ַנַעל.  רֹוְך  ׂשְ ְוַעד  ִמחּוט  ֵביתֹו  ּבְ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְלנּו  ִהּצַ

הּוא  ׁשֶ ָלִעיר  חּוץ  ׁשֶ ָהָהר  ַעל  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ב  ָיׁשַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ל ַעל ָהִעיר  ּכֵ ְוִהְסּתַ ב  ָיׁשַ ם  ְוׁשָ יתֹו,  ּבֵ ּוְכֶנֶגד  ֶנֶסת  ית ַהּכְ ּבֵ ֶנֶגד  ּכְ

ְמָחה. ׂשִ ּבְ ב  ְוָיׁשַ ֵרָפה  ַהּשְׂ ַעת  ׁשְ ּבִ ם  ׁשָ ֶאְצלֹו  ְוָהִייִתי  יתֹו  ּבֵ ְוַעל 
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ם  אִתי ֵאָליו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלׁשָ ְך ָסמּוְך ְלאֹור ַהּיֹום ּבָ ּכָ ַאַחר 
ם  ּגַ ַרף  ִנׂשְ ּוְכָבר  ֵרָפה  ַהּשְׂ ְסָקה  ּפָ ּוְכָבר  ַעם  ַהּפַ עֹוד 

ָהר  ַלּנָ ֵמֵעֶבר  ִעּמֹו  י  ְוָהַלְכּתִ ְלָהִעיר.  ֲחזֹר  ּנַ ׁשֶ ִלי  ְוָאַמר  יתֹו  ּבֵ

ָהַלְך  ַרק  ַרף  ִנׂשְ ָבר  ּכְ י  ּכִ ְלֵביתֹו  עֹוד  ָחַזר  לֹא  י  ּכִ ם  ׁשָ ַההֹוֵלְך 

י  ָהַלְכּתִ ַוֲאִני  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּגֶ ֶאל  ָלבֹוא  ֵדי  ּכְ ָהר  ַהּנָ ֵמֵעֶבר 

אֹוֵמר  ָהָיה  ִמי  ַאֲחָריו  ִהּלּוִכי  ֶדֶרְך  ּבְ ִלי  ְוָאַמר  ָעָנה  ַאֲחָריו. 

ה. ְוַאַחר  ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ת ָסמּוְך ְלאֹור ַהּיֹום ּבַ ּבָ ֵליל ׁשַ ֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ּבְ ׁשֶ

ָהִעיר  סֹוף  ּבְ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ְוִנְכַנס  ָהִעיר  ֶאל  אנּו  ּבָ ְך  ּכָ

ל  ּכָ ב  ָיׁשַ ם  ְוׁשָ ְלאּוֶמין,  ם  ׁשָ ּנֹוְסִעים  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ה  ִמּזֶ ֶצה  ִמּקָ

ְך  ּכָ ַאַחר  ִהְכַנְסנּו  ּלֹו  ׁשֶ ַהֲחָפִצים  ְוָכל  ִראׁשֹון.  יֹום  ַעד  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ית  ִמּבֵ ְמֹאד  ָרחֹוק  ה,  ִמּזֶ ָהִעיר  ְקֵצה  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ֶזִליג,  י  ַרּבִ ְלֵבית 

יֹום  ּבְ ְך,  ַאַחר־ּכָ "ל.  ּנַ ּכַ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ּבֹו  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ

"ל,  ַהּנַ ֶזִליג  י  ַרּבִ ְלֵבית  ְוִנְכַנס  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ית  ִמּבֵ ָיָצא  ִראׁשֹון, 

ם. ׁשָ ִחים  ֻמּנָ ּלֹו  ׁשֶ ַהֲחָפִצים  ָהיּו  ׁשֶ

מה

ְלֵביתֹו  ָקָרא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא  ֲחצֹות  ַאַחר  ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ
ר ִעּמֹו,  ְוִדּבֵ ב לֹו ָממֹון  ַחּיָ ָהָיה  ׁשֶ ֲעֵלי חֹובֹות  ֶאָחד ֵמַהּבַ

לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ִאיׁש  א  ּבָ ִעּמֹו  ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ׁשֶ תֹוְך  ּבְ

אֹותֹו  ין  ַבְקׁשִ ּמְ ׁשֶ לֹו  ְוָאַמר  ֵמאּוֶמין,  ִסיָמן  לֹו  ְוֵהִביא  ִליק  ּפְ ִמּטֶ
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ָהִאיׁש  זֹאת  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ְוֵתֶכף  "ל.  ַהּנַ יָרה  ַהּדִ ּבְ ם  ׁשָ ב  ׁשֵ ּיֵ ׁשֶ ְלאּוֶמין 

לֹא  )ְוָאז  ְמֹאד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָניו  ּפָ מּו  ִנְתַאּדְ "ל  ַהּנַ

ְקִריָאה  ָהָיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶזה  י  ּכִ ְלַמְפֵרַע  י  ֵהַבְנּתִ ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְך  ה  ּזֶ ַמה  י  ָיַדְעּתִ

ק(. ּלֵ ִנְסּתַ אּוֶמין  ּבְ ם  ׁשָ י  ּכִ קּותֹו,  ּלְ ְלִהְסּתַ

ִאם  ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ י  ֵהַבְנּתִ ַאְך  ִעּמֹו.  ִלְנסַֹע  ִמיד  ּתָ ִנְכָסף  ָהִייִתי  ַוֲאִני 
ָבר ָהָיה ִנְרֶאה  ח אֹוִתי ִעּמֹו, ַרק ַהּדָ ַדְעּתֹו ִלּקַ ע ֵאין ּבְ ִיּסַ

ָהְיָתה  ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֵאת  ַאְך  ָיִאיר.  ֵנרֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֶאת  ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ

ְלֵביתֹו  ָלׁשּוב  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֻהְכַרח  "ל  ַהּנַ ִראׁשֹון  יֹום  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ

ֶכף  ּתֵ ן  ּכֵ ַעל  ִליק.  ּפְ ִמּטֶ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  א  ּבָ ׁשֶ קֶֹדם  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה 

א  ּבָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְלאּוֶמין  ִלְנסַֹע  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְעּתֹו  ּדַ ׁשֶ ָרִאיִתי  ׁשֶ ּכְ

ֵדי  ּכְ ִסיָעה  ַהּנְ ִעְנַין  ּבְ י ַלֲעסֹק  ִליק ָאז ִהְתַחְלּתִ ּפְ "ל ִמּטֶ ַהּנַ ָהִאיׁש 

ה  ִמּזֶ ְמאּוָמה  י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ ִלְבָרָכה לֹא  ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא  ח אֹוִתי.  ּקַ ּיִ ׁשֶ

י ְוָקָראִתי  ַעְצִמי ָהַלְכּתִ ּבְ ח אֹוִתי אֹו ִאיׁש ַאֵחר, ַרק ֲאִני  ִיּקַ ִאם 

ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ַעד  ִסיָעה  ַהּנְ ָצְרֵכי  ָכל  ּבְ י  ְוָעַסְקּתִ ֶאָחד  ֲעָגָלה  ַעל  ּבַ

ְלָעְלָמא  ְוִאְלָמֵלא לֹא ָאֵתיָנא  ה ְלאּוֶמין  ַהּזֶ ֶרְך  ַלּדֶ ַקח אֹוִתי  ּלָ ׁשֶ

ֹמַע  ִלׁשְ ָזִכיִתי  טּוב  ַרב  י  ּכִ י,  ּיִ ּדַ ה  ַהּזֶ ֶרְך  ּדֶ ִעּמֹו  ִלְנסַֹע  א  ֶאּלָ

ית  ּבֵ ְוָכל  אֹוִתי  ין  ַהְמַחּיִ נֹוָראֹות  יחֹות  ְוׂשִ ּתֹורֹות  ה  ַהּזֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ֹוְמִעים  ְלַהּשׁ ְמַעט  מּוָבן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלדֹורֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ

ה. ַהּזֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ י  ַמְעּתִ ׁשָ
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מו

ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ִליחּות  ְ ּשׁ ּבַ ִליק  ּפְ ִמּטֶ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָאז  ה  ְוִהּנֵ
ם  ֵ ַהּשׁ ִנְפָלאֹות  ְוָרִאיִתי  ַמְרִעיד  י  ָעַמְדּתִ ָאז  ְלאּוֶמין, 

ָהָיה  ׁשֶ ַהֹחֶרף  ְיֵמי  ָכל  ּבְ ׁשֶ ֵחֶקר,  ֵאין  ַעד  ָהֲעצּוִמים  ְונֹוְראֹוָתיו 

ם  ׁשָ לֹו  ָיִכינּו  ִאם  אֹותֹו  ֲאלּו  ׁשָ ִליק  ֶטּפְ י  ְוַאְנׁשֵ ֵמאּוֶמין  ר  ְמַדּבֵ

ְסעּו  ּיִ ׁשֶ ים  ִהְסּכִ ָסמּוְך  ְוֶזה  ִבילֹו.  ׁשְ ּבִ ְסעּו  ּיִ ׁשֶ ָרָצה  לֹא  יָרה  ַהּדִ

ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ִבילֹו,  ׁשְ ּבִ "ל  ַהּנַ יָרה  ַהּדִ ם  ֲעלּו ׁשָ ּפָ ׁשֶ ִביל ֶזה ַעד  ׁשְ ּבִ

ָהיּו  ּלֹו  ׁשֶ ְוַהֲחָפִצים  ְמֹאד  ְמֹאד  ְמֻטְלָטִלים  ְוָהִיינּו  יתֹו  ּבֵ ַרף  ִנׂשְ

ְולֹא ָהָיה לֹו  ֵרָפה,  ַהּשְׂ הּוג ַאַחר  ַהּנָ ֶרְך  ּדֶ ּכַ ּוְמֻטְלָטִלים  ִרים  ְמֻפּזָ

ָהְרחֹובֹות  ל  ּכָ ְפָרט  ּבִ ַרף  ִנׂשְ ָהִעיר  רֹב  י  ּכִ ְמנּוָחה  ְמקֹום 

ּזּור  ַהּפִ ּוְבתֹוְך  ֶנֶסת.  ַהּכְ ּוְלֵבית  ְדָרׁש  ַהּמִ ְלֵבית  מּוִכים  ּסְ ׁשֶ

אֹותֹו  ׁש  ּוִבּקֵ ִליק  עּפְ ִמּטֶ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  א  ּבָ ה  ַהּזֶ ְלטּול  ְוַהּטִ

רֹף  ִלׂשְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ִנְגַזר  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ּוִבְזַמּנֹו  מֹוֲעדֹו  ּבְ ְלאּוֶמין 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֶבת. ְוַהּשׁ ָראּוי ָלׁשֶ יתֹו ִמּקֶֹדם, ְולֹא ָהָיה לֹו ָמקֹום ּכָ ּבֵ

ָאז  ֵרָפה  ַהּשְׂ ָסמּוְך קֶֹדם  ּבְ אֹותֹו ָהֵעת  ּבְ ׁשֶ ים ְרפּוָאה  ִהְקּדִ ָבר  ּכְ

מֹוֲעדֹו  ּבְ ִליַח  ָ ַהּשׁ ּוָבא  אּוֶמין  ּבְ יָרה  ַהּדִ לֹו  ִכינּו  ּיָ ׁשֶ ה  ִצּוָ ְיָקא  ּדַ

ל  ּכָ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ִעּתֹו  ּבְ ָיֶפה  ה'  ה  ָעׂשָ ַהּכֹל  ְוֶאת  ּוִבְזַמּנֹו 

ַמה  ּוְבִעְנַין  ְלאּוֶמין  ְנִסיָעתֹו  ִעְנַין  ּבְ י  ּכִ ְכָתב,  ּבִ ֶזה  ּבָ י  ִלּבִ ּבְ ר  ֲאׁשֶ

ה  לּוִיים עֹוָלמֹות ַהְרּבֵ ֶזה ָהיּו ּתְ ם ּבָ ה אֹוִתי ִלְנסַֹע ִעּמֹו ְלׁשָ ּכָ ּזִ ֶ ּשׁ

ַאְלֵפי ֲאָלִפים  ם  ׁשָ ן  ּקֵ ּתִ י  ּכִ ָרֵאל ְלדֹורֹות,  ִיׂשְ ּוְזכּות  ַעד ֵאין ֵקץ 

ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ּוְמֻקְלָקלֹות  גּומֹות  ּפְ מֹות  ְנׁשָ ִרְבבֹות  י  ְוִרּבֵ
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ר  ֲאׁשֶ ּכַ קּותֹו,  ּלְ ְיֵדי ִהְסּתַ י ִאם ַעל  ּכִ ׁשּום ֹאֶפן  ּבְ ן  ּקֵ ָלֶהם ְלִהְתּתַ

ָלֶנַצח  טֹובֹות  ה  ּמָ ּכַ ְוַגם  ּוְבֶרֶמז.  ֵפרּוׁש  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַמע  ִנׁשְ

ַעל  בֹוא  ּיָ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ה,  ּלָ ּגִ ָבר  ּכְ י  ּכִ ְלדֹורֹות,  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ה  ִמּזֶ ִנְצְמחּו 

ה,  ַעּתָ ַהְמֻפְרָסִמים  ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֵאּלּו  ְויֹאַמר  ִקְברֹו 

דּוַע  ּיָ ּכַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִמי  ִיְהֶיה  ִאם  ֲאִפּלּו  ָלֶנַצח  לֹו  ַיְעזֹר  אי  ַוּדַ ּבְ

ְלָכל  ַוֲהָכָנה  ַהְתָחָלה  ָהְיָתה  ְלאּוֶמין  ִסיָעה  ְוַהּנְ ּוְמֻפְרָסם. 

ם  ׁשָ ֻהְבֲחָרה  ָבר  ּכְ ְקבּוָרתֹו  ְמקֹום  י  ּכִ ָלֶנַצח  ה  ָהֵאּלֶ ּקּוִנים  ַהּתִ

ְויֹוֵתר  "ל,  ַהּנַ ּקּוִנים  ַהּתִ ָכל  ּבְ ַלֲעסֹק  ָצִריְך  ָהָיה  ם  ְוׁשָ אּוֶמין  ּבְ

דֹוׁש.  ַהּקָ יו  ִמּפִ ֵהַבּנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ נּו  ֵמִאּתָ ְעָלם  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ִמּזֶ ְויֹוֵתר 

ם  ֵ ַהּשׁ ב  ּבֵ ּסִ ׁשֶ ה  ְוִסּבָ ה  ִסּבָ ּוְבָכל  ּוְתנּוָעה  נּוָעה  ּתְ ָכל  ּבְ ן  ּכֵ ַעל 

ְמֹאד  ם,  ֵ ַהּשׁ י  ַמֲעׂשֵ ֶהם  ּבָ ְדלּו  ּגָ ַמה  זֹאת  ְנִסיָעה  ִעְנַין  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ּנֹוֵגַע  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ נֹוֵגַע  ָהָיה  ַהּכֹל  י  ּכִ בֹוָתיו.  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד 

ְוָלֶנַצח. ָלַעד 

מז

ִסיָעה  ַהּנְ ָצְרֵכי  ּבְ ַלֲעסֹק  י  ִהְתַחְלּתִ "ל  ַהּנַ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ְמִניָעה  ָהָיה  ְוֶזה  ָאז  ְמצּוִיים  ֲעָגלֹות  ֲעֵלי  ּבַ ָהיּו  ְולֹא 

ָהְיָתה ּפֹה ֵמֲאָנה ְמֹאד  ְחֶיה ׁשֶ ּתֹו ָמַרת ָאְדל ּתִ ם ּבִ ִסיָעה. ּגַ ְלַהּנְ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא  ְלאּוֶמין,  ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ָלל  ּכְ ה  ְמֻרּצָ ָהְיָתה  ְולֹא 

י  ְוֵהַבְנּתִ ָרִאיִתי  ַאְך  ָבר.  ּדָ ׁשּום  ַעל  ׁש  ְלִהְתַעּקֵ ָרָצה  לֹא 

ֲעָגָלה  י  ַכְרּתִ ְוׂשָ י  ְוָהַלְכּתִ ְלאּוֶמין  ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ָחָזק  ְרצֹונֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ
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ְוָיָצאנּו  ְלאּוֶמין  ִמּפֹה  ִעּמֹו  י  ְוָנַסְעּתִ ֵמָהָראּוי  יֹוֵתר  ה  ְמֻרּבֶ ָסְך  ּבְ

ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא  תק"ע  יר  ִאּיָ ד'  ָהָיה  ׁשֶ ּבֶֹקר  ּבַ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ִמּפֹה 

לֹא  ַוֲאִני  ַקאֶווע  ָתה  ְוׁשָ ֲחִרית  ׁשַ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ָבר  ּכְ ִלְבָרָכה 

ִעּמֹו  ְבנּו  ְוָיׁשַ ָהֲעָגָלה,  ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ י  ְוֻהְכַרְחּתִ ֲעַדִין  י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ

ִמּפֹה  ָצא  ּיָ ׁשֶ ְוֵתֶכף  ְרתֹו,  ּוְמׁשָ ִליק  ּפְ ִמּטֶ א  ּבָ ׁשֶ ְוָהִאיׁש  ֲאִני 

י־ִאם לֹא  ע ִמּפֹה ּכִ ּסַ ּנִ ּטֹוב ְוָנכֹון ׁשֶ י ְוָאַמר ׁשֶ ר ִעּמִ ִהְתִחיל ְלַדּבֵ

י  )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ זֹאת  יָחה  ׂשִ ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו'  יתֹו  ּבֵ ַרף  ִנׂשְ ָהָיה 

ֵמִאיר  י  ַרּבִ ֶאת  ְלַלאִדיִזין  ָסמּוְך  ַגְענּו  ּפָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  קפ"ו(,  מֹוֲהַר"ן 

"ל  ַהּנַ יָרה  ַהּדִ אּוֶמין ַעל אֹודֹות  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא ָהָיה  ִליק ׁשֶ ּפְ ִמּטֶ

ּתֹוְקִקים  "ל ֵאיְך ֵהם ִמׁשְ י ֵמִאיר ַהּנַ ר לֹו ַרּבִ "ל, ְוִסּפֵ ּנַ ִלְקּבַֹע לֹו ּכַ

ל  ּכָ ב  ַחּיָ י  ּכִ נּו  ּלָ ׁשֶ ַהּכֹל  ֲהלֹא  ְוָאַמר  ָעָנה  ם,  ְלׁשָ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ם  ׁשָ

כּו'  אן  ּכָ נֹוְסִעים  ֲהלֹא  ָהעֹוָלם  ִנְבָרא  ִביִלי  ׁשְ ּבִ לֹוַמר  ָאָדם 

ְוִהְפִליג  קפ"ה(,  ם  )ׁשָ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ֶרֶמז  ּבְ זֹאת  יָחה  ׂשִ ְמבָֹאר  ּכַ

ָצא  ּיָ ׁשֶ ֶכף  ּתֵ ְוָאַמר,  ָאז  ָאַמר  ׁשֶ ֵאּלּו  ַצחּות  ִדְבֵרי  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד 

לֹו  ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ְוֵתֶכף  ֵאּלּו,  ַצחּות  ְבֵרי  ּדִ ְעּתֹו  ּדַ ַעל  א  ּבָ ֶרְסַלב  ִמּבְ

ַהּבֹוֵרא  ַהְנָהַגת  ִנְפְלאֹות  ֻדּלֹות  ִמּגְ ְמֹאד  ְמֹאד  ֵהל  ִנְתּבַ זֹאת 

א  ּבָ ׁשֶ ַעד  זֹאת  ּוְלַגּלֹות  ה  ִמּזֶ ר  ְלַדּבֵ ָרָצה  ַאְך לֹא  מֹו,  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ָבר ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל  ַהּדָ ב  ּבֵ ִנְסּתַ ָידֹו  ְוַעל  "ל,  ַהּנַ ֶנְגּדֹו ָהִאיׁש  ּכְ

ַמְנִהיג  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְך  ּכָ ְוָאַמר,  ֵאּלּו  ּבּוִרים  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ַהּפַֹעל 

ְוכּו'. ָהעֹוָלם 



קטוְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

מח

אִדיִזין ְוָהעֹוָלם ִלּוּו  ָצא ִמּלָ ּיָ ׁשֶ ִסיָעה ַהּזֹאת ְלאּוֶמין ּכְ ַהּנְ ֶדֶרְך  ּבְ
י  ּכִ ָיתֹום  ּדֹור  ֵאין  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוָאַמר  ָעָנה  אֹותֹו, 

ְוָאַמר  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ֲעִתיָדה  ָאַמר  ֶאָחד  א  ּנָ ּתַ

ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  י  ּכִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ֶזה  ָפסּוק  ּבְ ז  ַהְמֻרּמָ ַהּנֹוָרא  ַהּסֹוד  ה  ּלָ ּגִ ְוָאז  ְוכּו'  ַזְרעֹו  י  ִמּפִ

ס  ְדּפָ ּנִ ּכַ ְוכּו'  ח ַהּתֹוָרה  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ְמעֹון לֹא  י ׁשִ ַרּבִ ְיֵדי  ַעל  ְיָקא ׁשֶ ּדַ

ְועֹוד  ְוכּו'  ֵיׁש  ו  ַעְכׁשָ ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  מֹוֲהַר"ן(.  ִלּקּוֵטי  ת  ִחּלַ )ּתְ ָבר  ּכְ

ֶזה. ֶדֶרְך  ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ ָזִכיִתי  נֹוָרִאים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ

ִלְקָראתֹו  אּו  ּבָ ם  ְוׁשָ ִליק  ֶטּפְ ת קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ אנּו  ּבָ ָלֶעֶרב  ָסמּוְך 
אֹותֹו  ּוִבְקׁשּו  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ּוִבְפָרט  ָהִעיר  ֵני  ּבְ רֹב 

ם  ׁשֶ ַהּגֶ ִהְתִחיל  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָרָצה,  ְולֹא  ם  ׁשָ ִלין  ּיָ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ

י ֵכן לֹא ָרָצה  ּפִ ִליק ָסמּוְך ָלֶעֶרב ַאף ַעל  ֶטּפְ ּבְ י ָעְברֹו  ֵליֵרד ִמּדֵ

ם  ּוְלׁשָ ם  מּוְך ְלׁשָ ָפר ַהּסָ ּכְ ּבַ ְוָעַמד ָללּון  ן  ְוָנַסע ְלַהּלָ ם.  ָלסּור ׁשָ

ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ ה  ִנְתַמּנָ ם  ְוׁשָ ִליק.  ֶטּפְ ָהִעיר  ֵני  ִמּבְ ה  ַהְרּבֵ ָיְצאּו 

ה  ִפּלָ ַהּתְ ּבֶֹקר ַאַחר  ּבַ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ְוכּו'.  ִליק  ֶטּפְ ּבְ ין  ית־ּדִ ְלַאב־ּבֵ

ְלאּוֶמין. ָנַסְענּו 
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מט

ה  י ַהְרּבֵ ר ִעּמִ ּבֵ ּדִ ם ְלאּוֶמין,  ן ׁשָ ּלָ ׁשֶ "ל  ָפר ַהּנַ ַסע ִמּכְ ּנָ ׁשֶ ֵעת  ּבָ
ס"ז(,  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  יק  ּדִ ַהּצַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ל  ׁשֶ ֵמַהּתֹוָרה 

ית ְלֵעיֵני  ֵראׁשִ ּבְ סּוק  ית ֶהָעַבר ַעל ַהּפָ ֵראׁשִ ּבְ ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֶאְמָרה  ּנֶ ׁשֶ

ה  ל ָרֵחל ְמַבּכָ "ל )ִסיָמן ל"ט(. ְוָאַמר ָאז ַהִחּבּור ׁשֶ ּנַ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ

ֵאר  הּוא ַהּפְ יק ׁשֶ ּדִ ם ַהּצַ ְתַעּלֵ ּנִ ֶניָה ְוכּו' ְלִעְנַין ַהַהְעָלָמה ׁשֶ ַעל ּבָ

"ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  סֹוף  ּבְ ס  ְדּפַ ּנִ ּכַ ְוכּו'  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוַהֵחן  ְוַהּיִֹפי 

ֶהָחִסיד  אֹון  ַהּגָ ָהַרב  ת  ֻדּלַ ִמּגְ י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ ְועֹוד  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ

"ל.  ּנַ ּכַ ָסמּוְך  ּבְ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ִלְבָרָכה  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  יְטׁשֹוב  ְרּדִ ִמּבַ

ם  ׁשֵ ַעל  ֵמַהּבַ ה  ַמֲעׂשֶ ר  ִסּפֶ ְלאּוֶמין  ִלְכִניָסתֹו  ָסמּוְך  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

מֹות  ְנׁשָ ם  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ ִעיר  ְלֵאיֶזה  א  ּבָ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  טֹוב 

ה  ַמֲעׂשֶ ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו'  ּקּון  ּתִ ְצִריִכים  ָהיּו  ׁשֶ ָנה  ׁשָ ֵמאֹות  לֹשׁ  ְ ִמּשׁ

י מֹוֲהַר"ן ק"ד(. )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ זֹאת 

ְכִניָסתֹו ְלאּוֶמין  יֹום ְרִביִעי ּבִ ַסע ּבְ ּנָ ִסיָעה ַהּזֹאת ׁשֶ ֵעת ַהּנְ ְוָכל 
ְך  ּכָ ַאַחר  ֵהִבינּו  ֶזה  ְוָכל  ם,  ּוְמֻאּיָ ָטרּוד  מֹו  ּכְ ב  יֹוׁשֵ ָהָיה 

ֻסּכֹות  ַהּמֹוֵעד  ֹחל  ּבְ קּותֹו  ּלְ ְלִהְסּתַ ָסמּוְך  ְך  ּכָ ַאַחר  י  ּכִ ְלַמְפֵרַע, 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ כּו'  ְלאּוֶמין  ְכִניָסתֹו  ּבִ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ אֹותֹו  יר  ִהְזּכִ

ִניָסתֹו  ּכְ ֵעת  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְלַמְפֵרַע  י  ֵהַבְנּתִ ְוָאז  כּו'  ן  ְלַקּמָ ְיבַֹאר 

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְוִתּקּוֵני  קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ִעְנַין  ּבְ ָטרּוד  מֹו  ּכְ ָהָיה  ְלאּוֶמין 

נּו  ה ֵאין ִאּתָ ם ְוכּו', ְוֶיֶתר ִמּזֶ ן ׁשָ ָהָיה ָצִריְך ְלַתּקֵ ה ְמֹאד ׁשֶ ַהְרּבֵ
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בֹוָתיו  ַמְחׁשְ ְבהּו  ּגָ ן  ּכֵ ֵמָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ָגְבהּו  י  ּכִ ָמה  ַעד  יֹוֵדַע 

ְוכּו'. בֹוֵתינּו  ְחׁשְ ִמּמַ

נ

ְוִנְתַאְכֵסן  ְלאּוֶמין  א  ּבָ יר  ִאּיָ ה'  הּוא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ
ָסמּוְך  ֶהָעְבָרה  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ְפַטר  ּנִ ׁשֶ ָנָתן  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ

ּוְמַעט  ר  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אּוֶמין  ּבְ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  בּועֹות.  ְלׁשָ

ְוָעַמד  קפ"ה(  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ּלֹו  ׁשֶ יחֹות  ַהּשִׂ ִסּפּוֵרי  ּבְ ֶאְצֵלנּו  ְמבָֹאר 

בּועֹות. ׁשָ ַאַחר  ַעד  "ל  ַהּנַ ֵבית  ּבְ ם  ׁשָ

ִמיד.  ּתָ נּו  ַדְרּכֵ ּכְ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ֵאָליו  צּו  ִנְתַקּבְ בּועֹות  ׁשָ ּבְ
אֹותֹו  י  ִהְפַצְרּתִ ַוֲאִני  ּתֹוָרה  לֹוַמר  ָרָצה  לֹא  ַאְך 

ַאְך  ּתֹוָרה,  ּיֹאַמר  ׁשֶ בּועֹות  ׁשָ ּדְ ִני  ׁשֵ יֹום  הּוא  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְקָצת 

ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ ּתֹוָרה  יֹאַמר  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ יב  ֵהׁשִ

ִסּפּוֵרי  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ְך  ּכָ ל  ּכָ ם חֹוְטִאים  ַאּתֶ ֵאין  ַצחּות  ְבֵרי  ּדִ ָאַמר 

י מֹוֲהַר"ן ר"ב(. )ַחּיֵ יחֹות  ַהּשִׂ

יֹוֵסף  י  ַרּבִ ְלֵבית  ִנְכַנס  בּועֹות  ׁשָ ּדְ ִאְסרּו־ַחג  ִראׁשֹון  ּיֹום  ּבַ
יָרה  י ַהּדִ ַכְרּתִ יָרה ֶאְצלֹו, ַוֲאִני ׂשָ ַכר לֹו ַהּדִ ּשָׂ מּוֵאל ׁשֶ ׁשְ

ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ אּוֶמין.  ּבְ ֶאְצלֹו  ָהִייִתי  ַהּיֹום  אֹותֹו  ְוַעד  ֶאְצלֹו 

ה  ַהְרּבֵ י  ְבּתִ ִנְתַעּכַ ְולֹא  ְלֵביִתי,  י  ָנַסְעּתִ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ִאְסרּו־ַחג 

ֶרת  ִאּגֶ ֵאַלי  ַלח  ׁשָ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ י  ּכִ ְלאּוֶמין  ּוָבאִתי  י  ְוָחַזְרּתִ
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ַעד  י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ם  ְלׁשָ ָסמּוְך  ּבְ ּוָבאִתי  ם.  ְלׁשָ ָאבֹוא  ׁשֶ תֹו  ְפֻקּדָ ּבִ

ַנֲחמּו. ת  ּבַ ׁשַ ַאַחר 

"ל ְוִנְכַנס  מּוֵאל ַהּנַ י יֹוֵסף־ׁשְ ית ַרּבִ ת ַנֲחמּו ָיָצא ִמּבֵ ּבַ ׁשַ ְוקֶֹדם 
לֹום.  ׁשָ ּבְ ק  ּלֵ ִנְסּתַ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ר(  ַהּלּוַקְטׁשֶ ְלֵבית  )ַהְינּו  ַאֵחר  ְלַבִית 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְכָתב  ּבִ ַאְך  ר  ְלַסּפֵ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ֶזה  ּוְבָכל 

ִעְנָין  ָכל  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִנְפְלאֹות  י  ַדְעּתִ ּבְ ְתנֹוֵצץ  ּמִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ר  ְלַצּיֵ

א  ּבָ ַנְחָמן־ָנָתן  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ֲעַדִין  ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ה  ּוִבְתִחּלָ ְוִעְנָין. 

ם ָלדּור  ְלׁשָ ְכנֹס  ּיִ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ׁש אֹותֹו  ּוִבּקֵ ר  ַהּלּוַקְטׁשֶ ית  ִמּבֵ ִאיׁש 

ֶזה  ם  ּגַ ׁשֶ ָאַמר  ְוָאז  ם.  ְלׁשָ ֶכף  ּתֵ ִלְכנֹס  ָתא  ִמּלְ ע  ּיַ ִאְסּתַ ְוָלא 

ּוָבא  "ל  ַהּנַ ֵבית  ּבְ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ֵאיְך  ְך  ּכָ ַאַחר  רּו  ַסּפְ ּיְ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ִיְהֶיה 

ְכנֹס  ּיִ ׁשֶ אֹותֹו  ׁש  ּוִבּקֵ ְוכּו'  ָלל  ּכְ אֹותֹו  יר  ִהּכִ ּלֹא  ׁשֶ ִאיׁש  ְתֹאם  ּפִ

ְוכּו': ְלֵביתֹו 

נא

"ל,  ַהּנַ ת  ּבָ ׁשַ ַעל  אֹוְרִחים  ה  ּמָ ּכַ ֶאְצלֹו  צּו  ִנְתַקּבְ ַנֲחמּו  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ
ִין  ַהּיַ ַעל  ׁש  ְוִקּדֵ ם  ׁשָ ָאְכלּו  ׁשֶ ִית  ְלַהּבַ ֵמַחְדרֹו  ְוִנְכַנס 

ָסמּוְך  ָהָיה  י  ּכִ ְמֹאד  ָחלּוׁש  ָהָיה  ָבר  ּכְ י  ּכִ ּכַֹח  ֲחִליׁשּות  ּבַ

ַטל ָיָדיו  ּנָ ׁש קֶֹדם ׁשֶ ּדֵ ּקִ ְלָחן ַאַחר ׁשֶ ֻ ב ַעל ַהּשׁ קּותֹו. ְוָיׁשַ ּלְ ְלִהְסּתַ

אּו  ּבָ ָמה  ַעל  ְוָאַמר  ָעָנה  ָהעֹוָלם,  ִעם  ר  ְלַדּבֵ ְוִהְתִחיל  ה  ֻעּדָ ַלּסְ

ֲאִני אֹוֵמר ּתֹוָרה  ׁשֶ ּכְ ָלל.  ה ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ָהעֹוָלם ְלָכאן ֲהלֹא ַעּתָ



קיטְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ֲאִני  י  ּכִ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֱאֶמת  ּבֶ ה  ַעּתָ ֲאָבל  ָלבֹוא  ַדאי  ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ

יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ָראְסַטאק,  ּפְ ּקֹוִרין  ׁשֶ ְלַגְמֵרי  ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש  ו  ַעְכׁשָ

זֹאת  יָחה  ׂשִ ּבְ ְקָצת  ְוֶהֱאִריְך  ָהעֹוָלם,  אּו  ּבָ ה  ְוָלּמָ ָמה  ְוַעל  ָלל  ּכְ

ְוָאַמר  ֱאֶמת.  ּבֶ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  מּור  ּגָ ָראְסַטאק  ּפְ ה  ַעּתָ הּוא  ׁשֶ

ְלֶאֶרץ  ָהַלְך  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ּבְ ַרק  ה  ַעּתָ ַעְצמֹו  ֶאת  ה  ְמַחּיֶ הּוא  ׁשֶ

יָחה  ַהּשִׂ ּתֹוְך  ּמִ ׁשֶ ַעד  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְקָצת  זֹו  יָחה  ׂשִ ּבְ ְוֶהֱאִריְך  ָרֵאל.  ִיׂשְ

ָראְסַטאק  ּפְ הּוא  ְוׁשֶ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ַהּזֹאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ַסע ּנָ ׁשֶ ִסיָעה  ַהּנְ ּבְ ַרק  ַעְצמֹו  ֶאת  ה  ְמַחּיֶ הּוא  ְוׁשֶ מּור   ּגָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ּתֹוָרה  ָלנּו  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ַעד  ְדָבִרים  ּבִ ִנְכַנס  ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ ִמּתֹוְך 
ֶאֶרץ  ְנִסיַעת  ל  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ְיֵדי  ַעל  ְיָקא  ּדַ ֵאיְך  ִנְפָלָאה 

ס  ְדּפָ ּנִ ּכַ ְוכּו'  יטּותֹו  ׁשִ ּפְ ֵעת  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ ַעְצמֹו  ֶאת  ה  ְמַחּיֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָהִעְנָין  ל  ּכָ ְכָתב  ּבִ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך  ע"ח(.  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ָבר  ּכְ

י  ּכִ ֱאֶמת.  ּבֶ ֵמַאִין  ֵיׁש  ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ָכה  ְוִנְמׁשְ ה  ּלָ ִנְתּגַ ֵאיְך 

ָאַמר  ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ י  ּכִ ֱאֶמת.  ּבֶ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ָהָיה  לֹא  ה  ִחּלָ ִמּתְ

ֶאָחד  ַעם  ּפַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֱאֶמת,  ּבֶ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ָהָיה  לֹא  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ

יי  ּבַ ִאיְך  ֶווער  ׁשְ ָדא  ׁשֹון  ַהּלָ ֶזה  ּבְ )ְוָאַמר  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֶזה  ַעל  ע  ּבַ ִנׁשְ

ַעְצמֹו  ַעל  ָאַמר  ּוֶבֱאֶמת  ָלל.  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ֶזה  ִעְנָין  ַעל  ת(  ּבָ ׁשַ

ה  ַהְרּבֵ ר  ִסּפֵ ה  ְוַעּתָ ְוכּו'.  ִנְפָלא  ִחּדּוׁש  ּלֹו הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהֵאינֹו  ׁשֶ

ִנְפָלָאה  יָחה  ְלׂשִ ִנְכַנס  ֶזה  ּוְבתֹוְך  ָלל,  ּכְ ה  ַעּתָ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵאיְך 

ַעל־ֶזה ִנְפָלָאה  ּתֹוָרה  ה  ּלָ ּגִ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ  ַעד 
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ַסע ּנָ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ּבְ יטּותֹו  ׁשִ ּפְ ֵעת  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ה  ַחּיֶ ּמְ ׁשֶ ַעְצמֹו   ּבְ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ְרנּו  ְוִזּמַ ה  ַהְרּבֵ ן  ְלַנּגֵ ה  ְוִצּוָ דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ א  ּבָ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ָיַדִים  ְנִטיַלת  קֶֹדם  ְוַהּכֹל  ָבִחין  ׁשְ ּבִ ר  ֲאַזּמֵ ְלָפָניו 

ִמיד  ּתָ ָהָיה  "ל  ַהּנַ ֶמר  ַהּזֶ ר  ְמַזּמֵ ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ֻעּדָ ַלּסְ

ין ִקּדּוׁש ִלְנִטיַלת  י ּבֵ ת ַהּמֹוִציא. ּכִ ְרּכַ ַאַחר ְנִטיַלת ָיַדִים ַאַחר ּבִ

ו  ְוַעְכׁשָ ּנּו  ִמּמֶ ּתֹוָרה  אֹו  יָחה  ׂשִ ׁשּום  ֵמעֹוָלם  ַמְענּו  ׁשָ לֹא  ָיַדִים 

ָבִחין  ׁשְ ּבִ ר  ֲאַזּמֵ ן  ְלַנּגֵ ה  ִצּוָ ְוַגם  "ל  ַהּנַ ְוַהּתֹוָרה  יָחה  ַהּשִׂ ל  ּכָ ח  ׂשָ

ְלָחן  ֻ ב ַעל ַהּשׁ ְוָיׁשַ ָיָדיו  ְך ָנַטל  ּכָ ְוַאַחר  ָיַדִים.  ְנִטיַלת  ַהּכֹל קֶֹדם 

ַעל  ִנְפָלִאים  ָבִרים  ּדְ ְוָאַמר  ה.  ַהְרּבֵ ן  ְלַנּגֵ ה  ְוִצּוָ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

עֶמען(  ן ִמיר ִזיְך צּו ׁשֶ ׁש )ָוואס ָהאּבְ ּיֵ ׁש ָלנּו ְלִהְתּבַ ְלָחן ְוָאַמר ַמה ּיֵ ֻ ַהּשׁ

ִזי  ֶפא  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ַצחּות  ְבֵרי  ַהּדִ ָאז  )ְוָאַמר  ָהעֹוָלם  ִנְבָרא  ִביֵלנּו  ׁשְ ּבִ

ְוכּו'(. ַפאִזיע  ָיכֹול  ֵאיִני 

ר  ַהּלּוַקְטׁשֶ ְלֵבית  ְכַנס  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ִנְכַלל  "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ְוַגם 
ֵמִעְנַין  ּבֹו  יר  ְוִהְזּכִ ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ָאַמר  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָסמּוְך  ּבְ

ם  ַאּתֶ ִלְסִטים  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  יֹאְמרּו  ִאם  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ 

ִלְפָעִמים  ִאים  ּבָ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ִנְמָצא  ו  ַעְכׁשָ ְוַגם  ְוכּו'  ם  ּתֶ ַבׁשְ ּכְ ׁשֶ

י  ּכִ ָרֵאל ְוכּו'.  ִיׂשְ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ָהיּו ְרחֹוִקים ְמֹאד ְמֹאד  ׁשֶ ְמקֹומֹות  ּבִ

ְמֻפְרָסם  ע  ָרׁשָ ָהָיה  ָאז,  ּבֹו  ָעַמד  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ל  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ֶזה 

ּוְבָכל  ם.  ְלׁשָ ֵני־ֵביתֹו ִהְכִניסּו אֹותֹו  ּבְ ַאְך  ֶטְרּבּוְרג,  ּפֶ ּבְ ָאז  ב  ְוָיׁשַ
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ָלל  ּכְ ְכָתב  ּבִ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ִעים  ּדֵ ִמים  ּתְ ִנְפְלאֹות  ָהיּו  ֶזה 

ְלַמַען לֹא  רֹון  ְלִזּכָ ָרִקים  ּפְ י  ְמּתִ ָרׁשַ ַאְך  ֶזה.  ָכל  ּבְ ָעַבר  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ

י  ִמּפִ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ּוֵמַאְנׁשֵ ּוִמּיֹוְצֵאי־ֲחָלַצי  י  ּנִ ִמּמֶ ַכח  ָ ִיּשׁ

ל  ל ֶזה, ִיְהֶיה ּכָ י ּכָ ַמע ִמּפִ ּלֹא ׁשָ ּפּוִרים ֵאּלּו. ַאְך ִמי ׁשֶ ְמַעט ִמּסִ

ֶהָחתּום. ֶפר  ַהּסֵ ִדְבֵרי  ּכְ ֶאְצלֹו  ֶזה 

ְסִליחֹות  ּדִ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ְלֵביִתי.  י  ָנַסְעּתִ ַנֲחמּו  ת  ּבַ ׁשַ ַאַחר 
ַעד  ם  ׁשָ י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ְלאּוֶמין  אִתי  ּבָ

דֹוׁש  ַהּקָ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַעת  ׁשְ ּבִ ַלֲעֹמד  ְוָזִכיִתי  לֹום  ׁשָ ּבְ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ

ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ֵמִעְנַין  ְמַעט  ְמבָֹאר  ּוְכָבר  ְוַהּנֹוָרא. 

י מֹוֲהַר"ן(. )ַחּיֵ

נב

ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ ָחל  ׁשֶ אּוֶמין  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ
ת  ּבַ יֹום ׁשַ ַהְינּו ּבְ אֹותֹו יֹום, ּדְ קֶֹדׁש ָאז, ֶנֱחַלׁש ְמֹאד ּבְ

ם  ּדָ יו  ּפִ ֶרְך  ּדֶ ָלֵצאת  ְוִהְתִחיל  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּדְ ִראׁשֹון  קֶֹדׁש 

ְיֵדי  ַעל  ם  ּדָ ּנּו  ִמּמֶ ָצא  ּיָ ׁשֶ ּכְ ְמֹאד  ִמְתָיֵרא  ָהָיה  ְוהּוא  ה.  ַהְרּבֵ

עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ִמים  ּדָ ּנּו  ִמּמֶ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ה  ַעּתָ ְפָרט  ּבִ ַההּוְסט, 

יֹום  ּבְ ּתֹוָרה  לֹוַמר  ִמיד  ּתָ ָהְיָתה  ְוַדְרּכֹו  ְמֹאד.  ׁש  ַחּלָ ְוָהָיה 

ִני,  ׁשֵ יֹום  ל  ׁשֶ ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ֶעֶרב  ְלֵעת  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּדְ ִראׁשֹון 

ּיֹאַמר  ׁשֶ מּוָכן  ָהָיה  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ִית  ַלּבַ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ פּו  ִנְתַאּסְ ּוְכָבר 
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ָהיּו  ם  ְוֻכּלָ ָהָעם  ֵמִרּבּוי  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ּדַֹחק  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ּתֹוָרה  ּבֹו 

ַעד  לֹות  ּכָ ֵעיֵניֶהם  ְוָהיּו  ּתֹוָרה.  לֹוַמר  ְכנֹס  ּיִ ׁשֶ ים  ּוְמַצּפִ עֹוְמִדים 

ַעד  ֵבד  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ֲחִליׁשּותֹו  ֵמעֶֹצם  ִנְכַנס  לֹא  ַוֲעַדִין  ָהֶעֶרב 

ְגַוע. ּנִ ׁשֶ ְמַעט  ּכִ ׁשֶ

אּוַלי  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ים  ּוְמַצּפִ ם  ׁשָ עֹוְמִדים  ָהִיינּו  ׁשֶ תֹוְך  ּבְ
ִלְקרֹא  ַלח  ׁשָ ם,  ׁשָ ּבּוץ  ַהּקִ תֹוְך  ּבְ ָהִייִתי  ֲאִני  ְוַגם  ָיבֹוא 

ַמה  ְלָפַני  ּבֹל  ִלּקְ ְוִהְתִחיל  ֵאָליו  י  ְוִנְכַנְסּתִ ֶאְצלֹו  ָלבֹוא  אֹוִתי 

ת ִעם  ל ְנֹחשֶׁ ב, ְוַסף ׁשֶ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה יֹוׁשֵ ֲעׂשֹות. ְוהּוא  ּלַ

ְוִכְמַעט  תֹו  ִמּטָ ַעל  ֶאְצלֹו  ב  ָיׁשַ ְוהּוא  ְיֵרכֹו  ַעל  ָעַמד  ה  ַהְרּבֵ ם  ּדָ

ִעְנַין  ּבְ ֲעׂשֹות  ּלַ י ַמה  ִעּמִ ר  ְלַדּבֵ ְוִהְתִחיל  ם.  ּדָ ף ָמֵלא  ָהָיה ַהּסַ ׁשֶ

ֵמַאַחר  ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  לֹו  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ה  ּוִבְתִחּלָ ַהּתֹוָרה.  ֲאִמיַרת 

ַרֲחָמנּות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ יב  ֵהׁשִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  הּוא  ַאְך  ר.  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ

ְיֵמי  ל  ּכָ ְוַגם  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ְוכּו'  ּוְטָרחֹות  ִיּסּוִרים  ּבְ אּו  ּבָ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ַעל 

ּתֹוָרה  ּיֹאַמר  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ָנה  ָ ַהּשׁ ה ַעל רֹאׁש  ְמַצּפֶ ָהָיה  ֶהָעַבר  ִיץ  ַהּקַ

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ְמֹאד  ְסּפֹו  ּכָ ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ אּוֶמין.  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ

ּתֹוָרה. יֹאַמר 

ְרּגְ  ְמּבֶ אֶתם ִמּלֶ ּבָ ׁשֶ י לֹו ֲהלֹא ּכְ ר ִעּמֹו ְוָאַמְרּתִ ְלַדּבֵ י  ְוִהְתַחְלּתִ
ׁשּום  ָהָיה  ְולֹא  ְמֹאד  ְמֹאד  ָחלּוׁש  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֱהִייֶתם 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ י ֵכן ָהָיה ַהּשׁ ּתֹאְמרּו ּתֹוָרה ְוַאף ַעל ּפִ ַבע ׁשֶ ֶרְך ַהּטֶ ּדֶ

ִעּמֹו  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ ה.  ַהְרּבֵ ּתֹוָרה  ם  ַוֲאַמְרּתֶ ֶעְזְרֶכם  ּבְ
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ָבֶריָך  ּדְ ִפי  ּכְ אֹוֵמר  י, ּכְ ַנְפׁשִ ן ֶאְמסֹר  ּכֵ יב ִלי ִאם  ֵהׁשִ עֹוד, ַעד ׁשֶ

ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ֶזה.  ַעל  י  ַנְפׁשִ מֹוֵסר  ַוֲאִני  ּתֹוָרה  לֹוַמר  מּוָכן  ֲאִני 

ֶזה  ּכָ ֲחִליׁשּות  ּבַ ּתֹוָרה  ּיֹאַמר  ׁשֶ ָאז  ָעצּום  ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ָהְיָתה 

ֵעת. ָכל  ּבְ ְגַוע  ּיִ ׁשֶ ְמַעט  ּכִ ָהָיה  ׁשֶ

ּיֹאַמר ָעָליו ּתֹוָרה, ְלַהֲעִמיָדּה  א ׁשֶ ּסֵ ה ָעַלי ְלַהֲעִמיד ַהּכִ ִצּוָ ַאְך 
ָנה ַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת  ִאם ָיבֹוא ִליֵדי ַסּכָ ֵדי ׁשֶ ַתח ּכְ ָסמּוְך ַלּפֶ

י  ּכִ ם.  ָ ִמּשׁ ְמֵהָרה  ְלהֹוִציאֹו  ּנּוַכל  ׁשֶ ְמֹאד  ֶנְחָלׁש  ְוִיְהֶיה  ַהּתֹוָרה 

ְמֹאד  דֹול  ּגָ ּדַֹחק  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ְמֹאד,  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ָהָיה  ָהעֹוָלם 

א  ּסֵ ַהּכִ ְלַהֲעִמיד  ּנֹות  ְלׁשַ ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ לֹו  י  ְוָאַמְרּתִ עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ

ּגֶֹדל  ֵמֲחַמת  ִמּקֶֹדם  ם  ׁשָ הּוָעְמָדה  ׁשֶ קֹום  ֵמַהּמָ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ

יב  ֵהם עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוְדחּוִקים ְמֹאד. ֵהׁשִ ַהּדַֹחק ֵמָהעֹוָלם ׁשֶ

לֹוַמר  ֶאְכנֹס  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ַתח  ַלּפֶ ָסמּוְך  א  ּסֵ ַהּכִ ֲעִמיד  ּתַ לֹא  ִאם 

י  דֹול ְוִהְכַרְחּתִ ם ַרַעׁש ּגָ יִתי ׁשָ ם ְוָעׂשִ י ְלׁשָ ּתֹוָרה. ְוֵתֶכף ִנְכַנְסּתִ

ָהְיָתה  קֹום ׁשֶ א ִמּמָ ּסֵ אנּו ֶאת ַהּכִ ׂשָ ּנָ ר ַעד ׁשֶ ּזֵ ֶאת ָהעֹוָלם ְלִהְתּפַ

ַהְינּו ּדְ ָעַלי  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  ה  ִחּלָ ּתְ ם  ׁשָ  עֹוֶמֶדת 

ַתח. ַלּפֶ ָסמּוְך 

ַעל  ב  ְוָיׁשַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  הּוא  ְוִנְכַנס  לֹו  הֹוִדיעּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ָמֵלא  ָהָיה  ִית  ְוַהּבַ ֶאְצלֹו.  ָעַמְדנּו  ַוֲאַנְחנּו  א  ּסֵ ַהּכִ

ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ׁשֶ דֹול  ּגָ ּדַֹחק  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ים  ֲאָנׁשִ

דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ֲחֵברֹו  ַעל  ֶאָחד  ָעַמד  ׁשֶ ְמַעט  ּכִ ִלְסּבֹל 
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ְמָנע ִלְסּבֹל. ּוְקָצָתם לֹא ָיְכלּו ִלְסּבֹל  ָהָיה ִמן ַהּנִ ִמּגֶֹדל ַהּדַֹחק ׁשֶ

ָסְבלּו  ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ְוֻרּבָ ׁשּות.  ַחּלָ ֲארּו  ָ ִיּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ָלֵצאת  ְוֻהְכְרחּו 

עּור. ׁשִ ִלי  ּבְ דֹול  ַהּגָ ַהּדַֹחק 

ין  ּבֵ א  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ב  ָיׁשַ ֲחִליׁשּותֹו  עֶֹצם  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא 
יו  ּפִ ַתח  ּפָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַדְרּכֹו.  ּכְ ְקָצת  ב  ְוָיׁשַ ֶזה  ּכָ ָעם  ִרּבּוי 

ה  ִמּמַ ָנמּוְך  קֹול  ּבְ ָאַמר  ֲאָבל  ּתֹוָרה.  לֹוַמר  ְוִהְתִחיל  דֹוׁש  ַהּקָ

ְגֹמר  ּיִ ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  ָהָיה  ְולֹא  ִמיד.  ּתָ לֹוַמר  ָרִגיל  ָהָיה  ֶ ּשׁ

ר  ֲאׁשֶ ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ ַאְך  ֶזה.  ּכָ ֲחִליׁשּות  ּבַ זֹאת  ּכָ ה  ֲאֻרּכָ ּתֹוָרה 

ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ְוַעל  ָעֵלינּו  ָחַמל  ָודֹור  ְלדֹור  ִלּבֹו  בֹות  ַמְחׁשְ

ֵנס ִנְפָלא. ַאְך ִסּיּום  ַמר ַהּתֹוָרה ּבְ ּגָ ֶעְזרֹו ַעד ׁשֶ ְלדֹורֹות ְוָעַמד ּבְ

ם  ִהְתִחיל ּבֹו לֹא ִסּיֵ ְקעּו ׁשֶ סּוק ּתִ ּפָ ֶזת ּבַ ַהּתֹוָרה ֵאיְך ִהיא ְמֻרּמֶ

ַהּתֹוָרה  י  ּפִ ַעל  סּוק  ַהּפָ ם  ִסּיֵ ָאז  ׁשֶ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ַאַחר  ַעד  ָאז 

ּתֹוָכָחה  ְקעּו  ּתִ ַהּתֹוָרה  ִהיא  ָאז  ָאַמר  ׁשֶ ְוַהּתֹוָרה  ְלָפַני.  ַהּזֹאת 

ִנּגּון  ן  ְלַנּגֵ ה  ִצּוָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ח'  ִסיָמן  ּבְ ִתְנָיָנא  ִלּקּוֵטי  ּבְ

ְיָלה ַאַחר  ם ְלַחְדרֹו. ְוָכל ַהּלַ ָ ְך ָהַלְך ִמּשׁ ִמיד, ְוַאַחר ּכָ ַדְרּכֹו ּתָ ּכְ

ן ְמֹאד ְמֹאד  ָנה ָהָיה ָחלּוׁש ּוְמֻסּכָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ִני ּדְ ְך הּוא ֵליל ׁשֵ ּכָ

בֹוא.  ּיָ ׁשֶ ָתא  ִמּלְ ע  ּיַ ִאְסּתַ ְוָלא  ַהּדֹוְקטֹור  ֶאת  ִלְקרֹות  ְוָהְלכּו 

ִמי  ל  ּכָ ְוָאַמר  ַהּדֹוְקטֹור.  א  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה  ִהיא  ׁשֶ ְוָאַמר 

ְוַאף  ֵאָליו.  ּדֹוְקטֹור  בֹוא  ּיָ ׁשֶ יַח  ַיּנִ לֹא  יו  ַחּיָ ַעל  ָלחּוס  רֹוֶצה  ׁשֶ

ּדֹוְקטֹור, ַאף  ִלְקרֹא  ה  ְיַצּוֶ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִלְהיֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל 

ָאז  ָהִייִתי  לֹא  ַוֲאִני  ֵאָליו  ּדֹוְקטֹור  בֹוא  ּיָ ׁשֶ יחּו  ַיּנִ לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל 
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ים  י ֵכן לֹא ָהִייִתי ַמְסּכִ ּבּוִרים ֵאּלּו, ְוַאף ַעל ּפִ ָאַמר ּדִ ׁשֶ ֶאְצלֹו ּכְ

ָעַלי  ְוַרּבּו  ִנְמנּו  ַאְך  ֵאָליו.  ּדֹוְקטֹור  ְקְראּו  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ֶהם  ִעּמָ

ָבר  ַהּדָ ְוָקרֹוב  ֻסּכֹות  ֶעֶרב  ּבְ ְרִחי  ּכָ ַעל  ּדֹוְקטֹור  ְוָקְראּו 

קּותֹו: ּלְ ִהְסּתַ ֵקַרב  ַהּדֹוְקטֹור  ׁשֶ

נג

ַדְרּכֹו  ל ִעם ָהעֹוָלם ַיַחד ּכְ ּלֵ רֹאׁש לֹא ִנְכַנס ְלִהְתּפַ ִני ּדְ ׁשֵ יֹום  ּבְ
ּיֹום  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  אֹותֹו  ּבְ ְוֵכן  ָנה.  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִמיד  ּתָ

ִית  ּבַ ּבַ ֶאָחד  ְלָחן  ׁשֻ ַעל  נּו  ִעּמָ ְוָאַכל  ַיַחד  נּו  ִעּמָ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִראׁשֹון 

ֲאִפּלּו  ִנְכַנס  לֹא  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּדְ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ ַאְך  ָלֶזה.  ֲחרּו  ּבָ ׁשֶ

ל־ ם, ּוִמּכָ ָהָיה ָסמּוְך ְלׁשָ ַחְדרֹו ׁשֶ ל ּבְ ּלֵ נּו ַרק ִהְתּפַ ל ִעּמָ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַיַחד. נּו  ִעּמָ ָאַכל  ּלֹא  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ

ַעל  ְוַאף  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִמים  ַהּיָ ֵאּלּו  ָכל  ּבְ ֲחִליׁשּותֹו  ְועֶֹצם 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם  ר  ְוִדּבֵ ָהעֹוָלם,  ִעם  ר  ּבֵ ּדִ ֵכן  י  ּפִ

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַאַחר  ּנּו  ִמּמֶ ְרׁשּות  לּו  ִקּבְ ם  ְוֻכּלָ ָצִריְך,  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה 

ַעל  ָעָלה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ִמיד.  ּתָ ַדְרּכֹו  ּכְ ה  ַהְרּבֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם  ר  ְוִדּבֵ

זֹאת  ם  ְעּתָ ּדַ ַעל  עֹוֶלה  ָהָיה  ִאם  י  ּכִ ָסמּוְך  ּבְ ק  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ם  ְעּתָ ּדַ

ם ָנְסעּו  ּלָ ְחיּו ּכֻ ּיִ נֹוָתיו ַוֲחָתנֹו ׁשֶ ּנּו. ַוֲאִפּלּו ּבְ לֹא ָהיּו נֹוְסִעים ִמּמֶ

יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ם  ְעּתָ ּדַ ַעל  ָעָלה  לֹא  י  ּכִ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַאַחר  ם  ָ ִמּשׁ

ָהִיינּו  ִאם  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְמֵהָרה.  ְך  ּכָ ל  ּכָ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ
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ְמֹאד  ָסמּוְך  הּוא  ׁשֶ ֵעיֵנינּו  ּבְ רֹוִאים  ָהִיינּו  ְקָצת  ֵלב  יִמים  ְמׂשִ

ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא  ָוֶרַגע.  ֶרַגע  ָכל  ּבְ ֵנס  ּבְ ַחי  הּוא  ְוׁשֶ קּותֹו  ּלְ ְלִהְסּתַ

ָלנּו  ְוהֹוִדיַע  ר  ִמְסּפָ ֵאין  ָעִמים  ּפְ ְלָבֵבנּו  ֵהִעיר  ַעְצמֹו  ּבְ ִלְבָרָכה 

ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ַאְך  ְגַוע,  ּיִ ׁשֶ ְמֹאד  מּוְך  ּסָ ׁשֶ ְלׁשֹונֹות  ה  ַכּמָ ּבְ

ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֵעיֵנינּו  ּבְ ִנְדֶמה  ְוָהָיה  ָלֶזה  נּו  ִלּבֵ ְמנּו  ׂשַ לֹא 

ֶזה  ּכָ ְוכּו'  ְוכּו'  ַצח  אֹור  ֵמָהעֹוָלם  ח  ִלּקַ זֹאת  ה  ַיֲעׂשֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ָהִיינּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְדנּו  ִאּבַ ֶ ּשׁ ַמה  ְדנּו  ִאּבַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ָהֵאּלֶ ִמים  ּיָ ּבַ

ָעֵלינּו  ָחַמל  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ַאְך  עֹוד.  ּנּו  ִמּמֶ ֹמַע  ִלׁשְ ְיכֹוִלים 

י ְלַהֲחיֹות  ׁש ּבֹו ּדַ ּיֵ ה ׁשֶ ּנּו ַהְרּבֵ ֹמַע ִמּמֶ ַחְסּדֹו ְוָזִכינּו ִמּקֶֹדם ִלׁשְ ּבְ

ְלדֹוֵרי דֹורֹות. ָהעֹוָלם  ל  ּכָ

ֲאָמָרּה  ָהָיה ָרחֹוק ְמֹאד ִלְכּתֹב ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֵמֲחַמת ׁשֶ ה  ְוִהּנֵ
ַעת  ׁשְ ּבִ ּוִבְלּבּול  דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ָאז  ְוָהָיה  ָנמּוְך  קֹול  ּבְ

יו.  ַחּיָ ּבְ ָאַמר  ׁשּום ּתֹוָרה ׁשֶ ן ּבְ ּכֵ ּלֹא ָהָיה  ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה ַמה ׁשֶ

ק ֶאת ְלָבִבי ָלׂשּום  ַרֲחָמיו ִחּזֵ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ֵכן ַהּשׁ ַאְך ַאף ַעל ּפִ

ְפסּו ְקָצת  ּתָ ׁשֶ י ַהּתֹוָרה ִעם ַהֲחֵבִרים  ְוָחַזְרּתִ ִלְדָבָריו  ֵלב ֵהיֵטב 

רֹב  יֵנינּו  ּבֵ ְרנּו  ְוִסּדַ ִנְפָלא.  ְפָסן  ּתַ ָהָיה  ׁשֶ ּדֹב  י  ַרּבִ ִעם  ּוִבְפָרט 

רֹאׁש  ַאַחר  ְלָפָניו  ְוֵהֵבאִתי  ַכְרנּו  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ְוָכַתְבּתִ ַהּתֹוָרה 

ּלֹא ָזַכְרנּו  ֶ נּו ַמה ּשׁ ּה ְוַגם ָחַזר ִעּמָ ְרנּו ּבָ ִחּסַ ֶ ן ַמה ּשׁ ָנה. ְוִתּקֵ ָ ַהּשׁ

ְרצֹוִני  ְוָהָיה  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  קֶֹדם  אֹוָתּה  י  ַמְרּתִ ּגָ ׁשֶ ַעד  ָלל  ּכְ

ְוָלא  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  קֶֹדם  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ְלָפָניו  אֹוָתּה  ְלַהְראֹות 

ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ ְמֹאד  י  ִנְכַסְפּתִ ם  ּגַ ָתא.  ִמּלְ ע  ּיַ ִאְסּתַ
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ּגֶֹדל  ֵמֲחַמת  ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ ַני  ּפָ ְלָהֵעז  י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  אֹודֹוַתי  ַעל 

ְמִניעֹות: ָאֵרי  ּוׁשְ ֲחִליׁשּותֹו 

נד

ֶאָחד  ל  ּכָ אֹוָתנּו  ּוֵבַרְך  ֵאָליו  ִנְכַנְסנּו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ
ְוָנַפל  ְקָצת  ם  ְמֻאּיָ ָאז  ָהָיה  ֲאָבל  ִמיד.  ּתָ ַדְרּכֹו  ּכְ ְוֶאָחד 

ְוִאי  ֵרְך.  ְלִהְתּבָ ֵאָליו  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ִמי  ְלָכל  דֹוָלה  ּגְ ה  ּובּוׁשָ ֵאיָמה 

ֶעֶרב  ּבְ ָאז  ִאיִרים  ַהּמְ ָניו  ּפָ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַהְדַרת  נֹוְראֹות  ר  ְלַצּיֵ ר  ֶאְפׁשָ

ָאז  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ ֵרְך,  ְלִהְתּבָ ֵאָליו  ְכַנְסנּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום 

קּותֹו. ּלְ ִהְסּתַ ּנּו קֶֹדם  ִמּמֶ ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ִהיא  ְרָכתֹו,  ּבִ ל  ְלַקּבֵ

ַיַחד  נּו  ִעּמָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִנְכַנס  לֹא  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 
ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ מֹו  ּכְ ַחְדרֹו  ּבְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ַרק  ִמיד  ּתָ ַדְרּכֹו  ּכְ

ְלֵעיל. ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּדְ

ֹאל  ִלׁשְ ְוָאַמְרנּו  ְנִעיָלה.  ל  ּלֵ ִיְתּפַ ִמי  ָיַדְענּו  לֹא  ְנִעיָלה  קֶֹדם 
ֵליֵלְך  ַעְצִמי  ּבְ י  ְוִנְתעֹוַרְרּתִ ַעְצמֹו  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  אֹותֹו 

י  ַרּבִ ְוָאַמר  ָאז.  ַהּנֹוָראֹות  ָניו  ּפָ ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ֲאלֹו  ְלׁשָ ֵאָליו 

ֵנינּו  ׁשְ ְוָהַלְכנּו  זֹו  ָנה  ּוָ ּכַ ִביל  ׁשְ ּבִ ֵליֵלְך  רֹוֶצה  הּוא  ם  ּגַ ׁשֶ ִלי  ַנְפּתָ

ִמיד  ּתָ י  ּכִ ּוְבִיְרָאה.  ֵאיָמה  ּבְ ְלַחְדרֹו  ְוִנְכַנְסנּו  ֵאָליו  ּוָבאנּו  ַיַחד 

ה,  ּובּוׁשָ ִיְרָאה  ָעֵלינּו  ָנַפל  ֵאָליו  ִלְכנֹס  ָרִצינּו  ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ

ִניָסה  ַהּכְ ת  ִחּלַ ּתְ ְמֹאד  ָעֵלינּו  ה  ָקׁשָ ִמיד  ּתָ ָהָיה  ֶזה  ּוֵמֲחַמת 
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ִלְנִעיָלה  ָסמּוְך  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ַהּזֹאת  ֵעת  ּבְ ּוִבְפָרט  ְלַחְדרֹו 

ַתח  ַהּפֶ ַעל  ְוָעַמְדנּו  ְלַחְדרֹו  ְכַנְסנּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ קּותֹו.  ּלְ ְלִהְסּתַ ָסמּוְך 

ְוָאַמְרנּו  ָעִנינּו  אנּו?  ּבָ ָמה  ַעל  ִקּצּור  ּבְ ַאל  ׁשָ ּוְבֵאיָמה.  ֶבָהָלה  ּבְ

אֹוֵמר ְלכּו  ָידֹו ָעֵלינּו ּכְ ּבְ ה  ל ְנִעיָלה ְוֵתֶכף ִהּטָ ּלֵ ִיְתּפַ ִיְרָאה ִמי  ּבְ

ְרצּו. ּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ָלֶכם  ֲעׂשּו  ֶזה  ּבָ ֵעֶסק  ה  ַעּתָ ִלי  ֵאין  ְלכּו 

ָהעֹוָלם  ִעם  ֵאָליו  ִנְכַנְסנּו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  מֹוָצֵאי  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 
ׂשֹוֲחקֹות. ִנים  ּפָ ֶהְרָאה  ְולֹא  ְמֹאד  ָחלּוׁש  ְוָהָיה 

נה

ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  הּוא  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ַאַחר  ׁשֶ ּיֹום  ּבַ
ִעם  ר  ְוִדּבֵ ּה  ְעּתֵ ּדַ ִדיָחא  ּבְ ְוָהָיה  ָהעֹוָלם  ֵאָליו  ִנְכְנסּו 

ְוַאַחר  ָאז.  י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ לֹא  ֲעַדִין  ַוֲאִני  ׂשֹוֲחקֹות  ָפִנים  ּבְ ָהעֹוָלם 

ֲעַדִין  ָהָיה  ְוהּוא  ֵאָליו  ן  ּכֵ ם  ּגַ י  ִנְכַנְסּתִ ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ י  ַמְרּתִ ּגָ ׁשֶ

ָאז  ָעְמדּו  ִליק  ֶטּפְ י  ְוַאְנׁשֵ ׂשֹוֲחקֹות.  ָפִנים  ּבְ ָהעֹוָלם  ִעם  ר  ְמַדּבֵ

ְמָחה. ַאֲהָבה ּוְבׂשִ נּו ּבְ ּלָ ר ִעם ּכֻ ה ְוֵכן ִדּבֵ ק אֹוָתם ַהְרּבֵ ְלָפָניו ְוִחּזֵ

ִני  ֵ ַהּשׁ ַלֶחֶדר  ם  ׁשָ ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ֵמֶחֶדר  ָיָצאִתי  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְיִחיֵאל  י  ַרּבִ ָאִחיו  ִעם  ם  ׁשָ י  ְוָעַמְדּתִ

ְלַהְראֹות  ְמֹאד  ה  ְמַצּפֶ ָהִייִתי  ַוֲאִני  לֹוֵמנּו.  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ עֹוד  ְוִעם 

ָאז  ָאַמר  ׁשֶ ֵמַהּתֹוָרה  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ַהּקּוְנְטֵרִסים  ֶאת  ַעם  ַהּפַ עֹוד 
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ַני  ּפָ ְלָהֵעז  י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  ה  ּבּוׁשָ ִלי  ָהָיה  ַאְך  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  אֹותֹו  ּבְ

ק  ַחּזֵ ּיְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ְיִחיֵאל  י  ַרּבִ י ֵמָאִחיו  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ֶזה.  ּבָ ֶנְגּדֹו ְלַהְטִריחֹו 

ֶאְצלֹו  י  ְוִנְכַנְסּתִ י  ְרּתִ ּבַ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ַעד  ה  ַהְרּבֵ אֹוִתי  ק  ְוִחּזֵ ֶזה  ּבָ אֹוִתי 

י  ְלַבּדִ ֲאִני  ְלָפָניו  י  ְוָעַמְדּתִ ֶלת  ַהּדֶ ִלְסּגֹר  ה  ְוִצּוָ ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו 

ַהּקּוְנְטֵרִסים  לֹו  ְוֶהְרֵאיִתי  ִית  ַהּבַ ֶאְמַצע  ּבְ א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  ָיׁשַ ְוהּוא 

ִעיִתי  ּטָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ִלי  ן  ְוִתּקֵ ֵהיֵטב  אֹוָתם  ְוָרָאה  ְלֵעיל  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ

ְולֹא  ים  ְזַכְרּתִ ּלֹא  ׁשֶ ִעְנָיִנים  ה  ּמָ ּכַ ָאז  ָהָיה  ם  ּגַ ם,  ׁשָ י  ְרּתִ ִחּסַ אֹו 

ַהְמבָֹאר  ָהֵרָאה  ְוִעְנַין  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ִעְנַין  מֹו  ּכְ ָלל,  ּכְ ים  ַתְבּתִ ּכְ

י  ּנִ ח ִמּמֶ ּכַ י ִנׁשְ ָלל ּכִ ב ָאז ֲעַדִין ּכְ ּלֹא ָהָיה ִנְכּתָ "ל ׁשֶ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּבְ

ָפִנים  ּבְ ִתּקּונֹו  ּכְ ַהּכֹל  ִלי  ר  ְוִסּדֵ ֶזה  ל  ּכָ י  ִעּמִ ָחַזר  ְוהּוא  ָהִעְנָין. 

דֹול. ּגָ ִהְתָקְרבּות  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַאֲהָבה  ּבְ ירֹות  ַמְסּבִ ָפִנים  ּבְ ָיפֹות 

ָעָנה  "ל.  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ י  ִעּמִ ַלֲחזֹר  ַמר  ּגָ ׁשֶ ַאַחר  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ָלנּו  ַרׁש  ּפֵ לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ַהְינּו  ְקָרא.  ַהּמִ ה  ְוַעּתָ ְוָאַמר 

ֲאִמיַרת  ַעת  ׁשְ ּבִ י  ּכִ "ל.  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  י  ּפִ ַעל  ְקעּו  ּתִ סּוק  ַהּפָ רּוׁש  ּפֵ

ם  ַמר ַהּתֹוָרה לֹא ִסּיֵ ּגָ ׁשֶ ְקעּו. ַאְך ּכְ סּוק ּתִ ַהּתֹוָרה ִהְתִחיל ֵמַהּפָ

יֹום  ַאַחר  ה  ְוַעּתָ "ל.  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  י  ּפִ ַעל  ה  ַהּזֶ ְקָרא  ַהּמִ ְלָפֵרׁש 

סּוק  ַהּפָ ִלי  ְלָפֵרׁש  ִהְתעֹוֵרר  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָזִכיִתי  ּפּוִרים  ַהּכִ

ל  ּכָ ִלי  ּוֵפַרׁש  נֹוָרָאה  ּתֹוָרה  ִלי  ָאַמר  ְוֵתֶכף  ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ה  ַהּזֶ

ֵמֲאִמיַרת  ּיּום  ַהּסִ ָהָיה  ְוֶזה  "ל.  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  י  ּפִ ַעל  סּוק  ַהּפָ

ּתֹוָרה. ׁשּום  ָאַמר עֹוד  ְך לֹא  ּכָ ַאַחר  י  ּכִ יו.  ַחּיָ ּבְ ּתֹוָרתֹו 
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ּתֹוָרה  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ֹמַע  ִלׁשְ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ְוכּו'  ַלה'  יב  ָאׁשִ ָמה 
ר  ְוִדּבֵ דֹול,  ּגָ ִהְתָקְרבּות  ּבְ ָאז  אֹוִתי  ְוֵקַרב  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ

ּתֹוָרתֹו.  ל  ׁשֶ ַהּנֹוָרא  ְנָין  ַהּבִ ֶדר  ּוִמּסֵ ּתֹוָרתֹו  ְפְלאֹות  ִמּנִ ה  ַהְרּבֵ

ָאז  ְוָתַפס  ִנְפָלא,  ֵסֶדר  ּבְ ֶרת  ּוְמֻסּדֶ ְוִנְבֵנית  ֶרת  ֶ ְמֻקּשׁ ִהיא  ֵאיְך 

"ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ַהּמּוָבא  ְוכּו'  י טֹוב  ּכִ ְמנּוָחה  ְרא  ַוּיַ סּוק  ַהּפָ ֶאת 

ֶזה  חֹוְטִפין  אן  ּכָ ָאז  ְוָאַמר  ְוכּו',  ְנבּוָאה  זֹו  ְמנּוָחה  ם  ׁשָ ּוֵפַרׁש 

ְוֶזה  ְוכּו'  ְנבּוָאה  ֵמִעְנַין  אן  ִמּכָ ְנָין  ַהּבִ ר  ֵ ְלַקּשׁ ּוַמְתִחיִלין  ָהִעְנָין 

ה.  דֹוׁשָ ַדְרֵכי ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ִקי ֵהיֵטב ּבְ י ִאם ַלּבָ ר ְלָבֵאר ּכִ ִאי ֶאְפׁשָ

ֵאר  ּבַ ֶזה  ל  ּכָ ִלְכּתֹב  ֶכף  ּתֵ י  ְוָהַלְכּתִ ָפָניו  ִמּלְ ָיָצאִתי  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ִעם  ר  ְוִדּבֵ "ל  ַהּנַ ֶחֶדר  ּבַ ֲעַדִין  ב  ָיׁשַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא  ֵהיֵטב. 

ׂשֹוֲחקֹות. ָפִנים  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוַהּכֹל  ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ

ָצִריְך  ָהָיה  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ַאַחר  הּוא  ׁשֶ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ְוָאז 
רֹאׁש  קֶֹדם  ּה  ּבָ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ יָרה  ְלַהּדִ זֹאת  יָרה  ִמּדִ ָלֵצאת 

ה  ְתִחּלָ ּבִ ירֹות,  ּדִ ה  ַכּמָ ּבְ ֶזה  ַקִיץ  ּבְ ב  ָיׁשַ אּוֶמין  ּבְ י  ּכִ ָנה.  ָ ַהּשׁ

בּועֹות.  ׁשָ ַאַחר  ַעד  ר  ִאּיָ ד'  ִמן  ָנָתן  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ִנְכַנס 

ם  ָ ִמּשׁ מּוֵאל.  ׁשְ יֹוֵסף  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ב  ְוָיׁשַ ם  ָ ִמּשׁ ָיָצא  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ֵיׁש  ֶזה  ּוְבָכל  ַנֲחמּו.  ת  ּבַ ְלׁשַ ָסמּוְך  ַאֵחר  ְלַבִית  ְוִנְכַנס  ָיָצא 

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  קֶֹדם  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְמקֹומֹו.  אן  ּכָ ְוֵאין  ר  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ

ם  ׁשָ ִלְהיֹות  ָעה  ׁשָ ְלִפי  ָנָתן  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְלֵבית  ִית  ַהּבַ ה  ִמּזֶ ָיָצא 

הּוַטב  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ַאַחר  ַעד  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש 
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ם  ָ ִמּשׁ ָיָצא  ְולֹא  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ּתֹוָרה  ְולֹוַמר  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵעיָניו  ּבְ

ם  ׁשָ ָהה  ּתַ ְוִנׁשְ ּפּוִרים.  ַהּכִ יֹום  ַאַחר  יֹום  הּוא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ יֹום  ַעד 

"ל  ַהּנַ ִית  ַלּבַ ְוִנְכַנס  ם  ָ ִמּשׁ ָיָצא  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֲחצֹות  ַאַחר  ַעד 

ק. ּלֵ ִנְסּתַ ם  ְוׁשָ ָנה  ָ ַהּשׁ ם קֶֹדם רֹאׁש  ׁשָ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ

לֹו  ְלַהֲעִמיד  ר  ְלַסּדֵ ְוִהְתַחְלנּו  "ל,  ַהּנַ ִית  ַלּבַ ְוִנְכַנס  ָחַזר  ׁשֶ ּכְ
ּוְבָכל  תֹו  ִמּטָ לֹו  ְלַהֲעִמיד  ְוָרִצינּו  ָראּוי,  ּכָ ִית  ַהּבַ ֵלי  ּכְ

ָצאִתי  ּמָ ׁשֶ ַעד  ֵעיָניו  ּבְ הּוַטב  לֹא  לֹו  ְלַהֲעִמיד  ָרִצינּו  ׁשֶ ָמקֹום 

ם  ּוְלַהֲעִמיד ׁשָ ם  ָעְמָדה ׁשָ ׁשֶ קֹום  אָמאֶדע ֵמַהּמָ ח ַהּקַ ִלּקַ ָמקֹום 

ְוַאַחר  תֹו  ִמּטָ ם  ׁשָ ְוֶהֱעַמְדנּו  ֵעיָניו  ּבְ קֹום הּוַטב  ַהּמָ ְוֶזה  ה.  ּטָ ַהּמִ

ָנתֹו  ּוָ ּכַ י  ְוֵהַבְנּתִ ֶזה  ָמקֹום  ּבְ ה  ּטָ ַהּמִ אֹוָתּה  ַעל  ק  ּלֵ ִנְסּתַ ְך  ּכָ

ֲעִמיַדת  ְמקֹום  ַעל  ְך  ּכָ ל  ּכָ ק  ְמַדְקּדֵ ָהָיה  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ְלַמְפֵרַע 

ן  ּוְמֻזּמָ מּוָכן  ָהָיה  ם  ׁשָ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ת  ְנֻקּדַ י  ּכִ תֹו.  ִמּטָ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ִמּדְ ֵהַבּנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלֶזה  ָבר  ִמּכְ ַקְדמֹוִנּיֹות  ִנים  ָ ִמּשׁ

ַאֵחר. ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו'  קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ּקֶֹדם  ׁשֶ ּיֹום  ּבַ ָאַמר  ׁשֶ

ׂשֹוֲחקֹות.  ִנים  ּפָ עֹוד  ֶהְרָאה  לֹא  ֶזה  ַבִית  ּבְ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף 
ֵמַהּתֹוָרה  י  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  לֹו  ְוֶהְרֵאיִתי  י  ָחַזְרּתִ ְוָאז 

י  ַאְלּתִ ּה ְוׁשָ יט ּבָ ֶזה ַהּיֹום, ְוִהּבִ דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ַהּזֹאת ׁשֶ

ֵהיֵטב  ִלי  ּוֵבֵאר  ִלי  יב  ְוֵהׁשִ ם  ׁשָ י  ְקּתִ ּפַ ְסּתַ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  עֹוד  אֹותֹו 

ְמֹאד  ָחלּוׁש  ָהָיה  ִמים  ַהּיָ ֵאּלּו  ּוְבָכל  ּכַֹח.  ת  ֲחִליׁשַ ּבַ ַהּכֹל  ֲאָבל 

ִלי  ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  י  ּכִ ַהּתֹוָרה  ְכִתיַבת  ּבִ ָאז  ָטרּוד  ָהִייִתי  ַוֲאִני 
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ֵמָחָדׁש  ָרּה  ּוְלַסּדְ יָקּה  ּוְלַהְעּתִ ַלֲחזֹר  י  ֻהְכַרְחּתִ ְוכּו'  ה  ַהְרּבֵ

י  ִליׁשִ ְך ִמּיֹום ׁשְ ּכָ ל  ּכָ ּוֵמֲחַמת ֶזה לֹא ָהִייִתי ָרִגיל ִלְהיֹות ְלָפָניו 

ֵעת  ָכל  ּבְ ָעַלי  ַאל  ׁשָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְוהּוא  י.  ֲחִמיׁשִ ַעד  "ל  ַהּנַ

י לֹא  ּכִ ע ְלֵביִתי ַעל ֻסּכֹות  ִלּסַ ם ָהָיה ְסָבָרא ֶאְצִלי  ּגַ ֵהיָכן ֲאִני. 

ָרִאינּו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָאז  ק  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ נּו  ְעּתֵ ּדַ ַעל  ְלַהֲעלֹות  ָרִצינּו 

לֹא  ַרְך  ִיְתּבָ ַרֲחָמיו  ֲאָבל  ְלֵעיל.  ר  ְזּכַ ְוַכּנִ דֹוָלה  ַהּגְ ֲחִליׁשּותֹו 

ְוַעל  ָעַלי  ְוָחַמל  ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ ְלַבל  בֹות  ַמֲחׁשָ ב  ְוחֹוׁשֵ ִלים  ּכָ

אֹוִתי  ב  ְוִעּכֵ ְלַמֲעִני  ַרֲחָמיו  ּבְ ִסּבֹות  ב  ְוִסּבֵ ֶזה  ּבָ לּוִיים  ַהּתְ ל  ּכָ

ַהּנֹוָרא. קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ֵאֶצל  ִלְהיֹות  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ַעד  ם  ׁשָ

נו

ֵאָליו  י  ִנְכַנְסּתִ ֻסּכֹות  ֶעֶרב  ִלְפֵני  יֹום  הּוא  ׁשֶ י  ֲחִמיׁשִ ּוְביֹום 
ָאר  ּוׁשְ ֲחֵבִרי  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ְלָפָניו  ְוָעַמד  ְנָחה,  ַלּמִ ָסמּוְך 

ְוָאַמר  ְמֹאד.  ָרה  ּבְ ִהְתּגַ ְוָחְליֹו  יֹוֵתר  ּבְ ָחלּוׁש  ָהָיה  ְוהּוא  ים  ֲאָנׁשִ

ָעָליו  י  ְוָקַצְפּתִ ַהּדֹוְקטֹור  ִלְקרֹא  ָהַלְך  ָבר  ּכְ ׁשֶ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ִלי 

ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ָלֶזה  ה  ְמֻרּצָ ָהְיָתה  לֹא  י  ַדְעּתִ י  ּכִ ֶזה  ַעל  ְמֹאד 

ַלּסֹוף  ַאְך  ר,  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ֶזה  ּוְבִעְנָין  ֵאָליו.  ַהּדֹוְקטֹור  ִלְקרֹא 

הֹוִעיל  ְולֹא  ֵאָליו  ּדֹוְקטֹור  ְוָקְראּו  ָעַלי  ְוַרּבּו  ְוִנְמנּו  רּו  ּבְ ִהְתּגַ

קּותֹו. ּלְ ִהְסּתַ ַרב  ּקֵ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְוָקרֹוב  לּום  ּכְ

ְיָלה  ַהּלַ ּוְבאֹותֹו  ּנּו.  ִמּמֶ ַזְזנּו  לֹא  ָוָהְלָאה  ָעה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּוִמן 
ְיָלה  ַהּלַ ּוְבאֹותֹו  ֶאְצלֹו.  י  ַלְנּתִ ֻסּכֹות  ֶעֶרב  י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵליל  הּוא 
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ְחֶיה.  ּתִ ה  ַחּיָ ְלִבּתֹו  ים  ֲאֻדּמִ לֹשׁ ֵמאֹות  ׁשְ ן  ִלּתֵ ְלָפַני  ָאה  ַצּוָ ר  ִסּדֵ

ַמה  עֹוד  ֵיׁש  ִלי  ְוָאַמר  ְוכּו'.  ְוָאַמר  ְוכּו'  ה  ֻתּבָ ַהּכְ ּתֹו  ּוְלִאׁשְ

ם  ַאּתֶ י  ּכִ לֹוַמר  ְצִריִכים  ם  ַאּתֶ ֵאין  ֶזה  ם  ּגַ לֹו  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ּלֹוַמר. 

ָלל  ּכְ י  ִלּבִ ּבְ ּוְלַהְכִניס  ֹמַע  ִלׁשְ ָרִציִתי  י לֹא  )ּכִ ֶכם  ּתְ ּבִ יאּו ֶאת  ּשִׂ ּתַ ַעְצְמֶכם  ּבְ

ַהּכֹל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל  ְוָאַמר  ָעָנה  קּותֹו(.  ּלְ ֵמִהְסּתַ ר  ְמַדּבֵ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה 

ׁשּום  ִעם  ָבר  ּדָ ׁשּום  ַעל  ׁש  ִמְתַעּקֵ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ּקֶֹדׁש  ּבַ ְרּכֹו  ּדַ ָהְיָתה  ן  ּכֵ י  )ּכִ ר  ֶאְפׁשָ

ִמּיֹום  ִנים  ׁשָ לֹשׁ  ָ ַהּשׁ )ַהְינּו  ֵנס  ּבְ ָחִייִתי  ִנים  ׁשָ לֹשׁ  ָ ַהּשׁ ֵאּלּו  ְוָאַמר  ָאָדם( 

ִנים(. ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵהם  ׁשֶ ה  ַעּתָ ַעד  ַההּוְסט  ל  ׁשֶ ַהּזֹאת  ַהחֹוַלַאת  לֹו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ

ָבר ֲאָבל  ם ָלֶכם ָהָיה ָראּוי לֹוַמר ֵאיֶזה ּדָ ְך ָאַמר ִלי ּגַ ּכָ ְוַאַחר 
ן  ִאם־ּכֵ לֹו  י  ְוָאַמְרּתִ ָעִניִתי  ְמֹאד.  ים  ְקַטּנִ ים  ֲאָנׁשִ ם  ַאּתֶ

ִלְחיֹות  ְצִריִכים  ם  ַאּתֶ אי  ּוְבַוּדַ ָעֵלינּו  דֹול  ּגָ ָהַרֲחָמנּות  אי  ַוּדַ ּבְ

עֹוד  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ַרק  ָאה  ַצּוָ ַבר  ּדְ ֵאיֶזה  ִלי  יד  ּגִ ּיַ ׁשֶ ְלַהְפִצירֹו  רֹוֶצה  ָהִייִתי  לֹא  י  )ּכִ עֹוד 

ר  ַרְך ַהּכֹל ֶאְפׁשָ ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יב ֵאֶצל  "ל( ֵהׁשִ ּנַ ּכַ ֵתנּו  ְמַגּמָ ל  ּכָ י ֶזה ָהָיה  ּכִ

ָבר  ּדָ ׁשּום  ֵאין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ אי  ַוּדַ ּבְ ַרק  קּות  ּלְ ַהִהְסּתַ רֹוב  ּקָ ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  אֹוֵמר  )ּכְ

ְוָכל  ֻסּכֹות.  ֶעֶרב  י  ִ ּשׁ ׁשִ ְליֹום  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ִיל  ּלַ ּבַ ָהָיה  ֶזה  ל  ּכָ ִנְמָנע(. 

ָעָליו  ָרה  ּבְ ִהְתּגַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ּכִ דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ָהָיה  ְיָלה  ַהּלַ אֹוָתּה 

ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ַההּוְסט  ְיֵדי  ַעל  ם  ּדָ ּנּו  ִמּמֶ ְוָיָצא  יֹוֵתר  תֹו  ֻחְלׁשָ

ר.  ְיֻסּפַ י  ּכִ ן  ְיֻאּמַ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ה  ֵהּנָ ַעד  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּדְ ִני  ׁשֵ ִמּיֹום 

ִזְכרֹונֹו  ְרצֹוִני. ְוהּוא  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ַהּיֹום ָקְראּו ַהּדֹוְקטֹור  ְוָקרֹוב ְלאֹור 

ֵהם  ְפָלִאים ָמַסר ַעְצמֹו ָאז ִלְרצֹון ָהעֹוָלם ׁשֶ ְדָרָכיו ַהּנִ ִלְבָרָכה ּבִ

ְעּתֹו  ִמּדַ י  ֵהַבְנּתִ ְך  ּכָ ַהּדֹוְקטֹור  ִעְנַין  ּבְ ְרצֹוָנם  ּכִ ִעּמֹו  ַיֲעׂשּו 
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ַהּדֹוְקטֹור קֹוְרִאים  ֵהם  ׁשֶ ַעל  ר  ּגָ ּתִ ָקָראִתי  ַוֲאִני  ה.  דֹוׁשָ  ַהּקְ

אן ּכָ ֵאין  ַהּדֹוְקטֹור  ל  ׁשֶ ֶזה  ּוְבִעְנָין  ִלי.  ְמעּו  ׁשָ לֹא   ֲאָבל 

ְלַהֲאִריְך. ָמקֹום 

נז

א  ּסֵ ּכִ ֵאיֶזה  ִבילֹו  ׁשְ ּבִ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָלנּו  ָאַמר  ּבֶֹקר  ּבַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
ם  ֵ ְוַהּשׁ ֵהיֵטב.  ָעָליו  ִלְסֹמְך  ּיּוַכל  ׁשֶ תֹו  ֻחְלׁשָ ְלִפי  טֹוָבה 

ְוֵתֶכף ֵהֵבאנּו לֹו  ֵעיָניו  ּבְ הּוְטָבה  א ׁשֶ ּסֵ ּכִ ּוָמָצאנּו  ֲעָזָרנּו  ַרְך  ִיְתּבָ

ִנְפָלאֹות  ָרִאינּו  "ל  ַהּנַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ָעֶליָה.  ב  ְוָיׁשַ א  ּסֵ ַהּכִ

ְלֵעת  א ֵמֵעת  ּסֵ ַהּכִ ב ַעל  ָיׁשַ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ָאז  ֲחִליׁשּותֹו  עֶֹצם  ּבְ ׁשֶ

הּוא  ת ׁשֶ ּבָ ּבֶֹקר ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ י ּבַ ִ ּשׁ ַהְינּו ִמּיֹום ׁשִ ָוֵחִצי ְרצּוִפים ּדְ

ָאז  ָהָיה  י  ּכִ ָלל  ּכְ ה  ּכָ ַלּסֻ ִנְכַנס  לֹא  י  ּכִ ֻסּכֹות.  ּדְ ִראׁשֹון  יֹום 

ין  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ לֹו  יחּו  ִהּנִ א  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ּוָבֵעת  ְמֹאד.  ן  ְמֻסּכָ

ין  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ ּבְ ף  ְמֻעּטָ ּוִבְהיֹותֹו  ּבֶֹקר.  ּבַ "ל  ַהּנַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ

ְוִכְמַעט  רֹאׁשֹו  ּבְ ְלָאְחזֹו  ָעַלי  ה  ְוִצּוָ ֲהָקאֹות  ְוָנַתן  ִלְגֹוַע  ִהְתִחיל 

ית  ַטּלִ ּבְ ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ ִחּיּותֹו  ּבֹו  ָחַזר  ם  ֵ ַהּשׁ ַחְסֵדי  ּבְ ַאְך  ָאז.  ְגַוע  ּנִ ׁשֶ

ְרצּוִפים  ָוֵחִצי  ֵמֵעת־ְלֵעת  א  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ְך  ּכָ ַאַחר  ב  ְוָיׁשַ ין  ּוְתִפּלִ

"ל. ּנַ ּכַ ת  ּבָ ׁשַ ַעד מֹוָצֵאי 

ְוהּוא  ְלָפָניו  ָעַמְדנּו  ְוֻסּכֹות  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  י  ִ ּשׁ ׁשִ ַהּיֹום  אֹותֹו  ְוָכל 
י  ְוָאַמְרּתִ ָעִניִתי  ְוִנְפָסק.  הֹוֵלְך  ְוַהִחּיּות  ְמֹאד  ָחלּוׁש  ָהָיה 



קלהְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ַעְצְמֶכם.  ּבְ ָלֶכם  יעּו  תֹוׁשִ י  ַרּבִ ר,  ּבָ ִנׁשְ ְוֵלב  רֹאׁש  ְכִניעּות  ּבִ לֹו 

ַרֲחָמנּות  ָלֶכם  ִיְהֶיה  י  ְוָאַמְרּתִ ָעִניִתי  ָלֶזה.  ק  ֵחׁשֶ ִלי  ֵאין  יב  ֵהׁשִ

ַנז ֶאט ֶאט ְוָכְך  ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ָיָדיו ְוָאַמר ּבִ ה ּבְ יֶכם. )ְוִהּטָ ַעל ַזְרֲעֶכם ְוַעל ַאְנׁשֵ

ַקיין  יס  ֶעּפִ ָהאב  ִאיְך  יב  ֵהׁשִ ַאֵליין.  ַאייְך  ֶהעְלְפט  י  ֶרּבִ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ לֹו  י  ָאַמְרּתִ

ַאֶייעֶרע  ער  ִאיּבֶ ִקיְנֶדער אּון  ַאֶייעֶרע  ער  ִאיּבֶ ַרֲחָמנּות  לֹו ָהאט  י  ָאַמְרּתִ ִניט.  ק  ֵחׁשֶ

ה  ַעּתָ ה  ִמּזֶ ֲאִני ָרחֹוק  אֹוֵמר  ּכְ ְוָאַמר ֶאט ֶאט  ָידֹו  ּבְ ה  ְוִהּטָ ַלייט(. 

ּבּוִרים  ּדִ ְרנּו ִעּמֹו  ה. ְועֹוד ִדּבַ ָלל ַעּתָ ה ְוֵאיִני ׁשֹוֵמַע זֹאת ּכְ ַהְרּבֵ

ַהּיֹום. אֹותֹו  ּבְ ה  ַהְרּבֵ

ת ְויֹום ִראׁשֹון  ּבָ ַאֲחָריו הּוא ֵליל ׁשַ ּלְ אֹותֹו ַהּיֹום ְוַלְיָלה ׁשֶ ְוָכל 
ַעל  ַעְצמֹו  ה  ִהּטָ ְוִלְפָעִמים  א,  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ב  ָיׁשַ ֻסּכֹות  ּדְ

ְמַעט,  ַכב  ְוׁשָ ָידֹו  ַעל  רֹאׁשֹו  יַח  ְוִהּנִ א  ּסֵ ַהּכִ ֵאֶצל  ׁשֶ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ

ָעַמְדנּו  ַוֲאַנְחנּו  הּוא.  ׁשֶ ל  ּכָ ֲעַראי  ַנת  ׁשְ ֵאיֶזה  ן  ָיׁשֵ ָהָיה  ר  ֶאְפׁשָ

ָעְמדּו  ִלְפָעִמים  נּו,  ַמְרּתֵ ִמׁשְ ַמֲחִליִפים  ְוָהִיינּו  ֵעת  ָכל  ּבְ ְלָפָניו 

ַזְזנּו  לֹא  י  ּכִ ְלֶהֶפְך.  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִנים  ְיׁשֵ ָהיּו  ְוֵאּלּו  ים  ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו 

"ל. ַהּנַ י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵליל  ִמן  ּנּו  ִמּמֶ

ית  ַטּלִ ּבְ אֹותֹו  יׁשּו  ִהְלּבִ ֻסּכֹות  ּדְ ִראׁשֹון  ת  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ֶקר  ּבֹ ּבַ
ל  ּכָ ם  ׁשָ ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ ְסאֹו  ּכִ ַעל  ב  יֹוׁשֵ עֹוֶדּנּו  ְוהּוא 

ַמר  ּגְ ְוַאַחר  ָראּוי.  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ִבְגֵדי  ּבְ ב  ְוָיׁשַ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ֶרֶגל  ּבָ ָניו  ּפָ ל  ְלַקּבֵ ֶאְצלֹו  ָהִעיר  י  ַאְנׁשֵ ה  ַהְרּבֵ ִנְכְנסּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ

יֹוֵתר.  ְכָרח ּבְ ְמַעט ַהּמֻ ר ַרק ְמַעט ּדִ ּבֵ ִנים ְולֹא ּדִ יר ָלֶהם ּפָ ְוִהְסּבִ
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ַהּדֹוְקטֹור  ְוַגם  ר.  ַדּבֵ ִמּלְ ִנְזָהר  ָהָיה  ִמים  ַהּיָ אֹוָתן  ָכל  ּבְ י  ּכִ

דֹול. ִצְמצּום ּגָ ִחּיּותֹו ָהָיה ּבְ ר ֵמֲחַמת ׁשֶ ּלֹא ְלַדּבֵ ִהְזִהירֹו ְמֹאד ׁשֶ

נח

א  ּסֵ ה ְלהֹוִליְך אֹותֹו ֵמַהּכִ ֻסּכֹות ִצּוָ ִני ּדְ ת ֵליל ׁשֵ ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ
ְמֹאד  ְוָיֵגַע  ָעֵיף  ָאז  ְוָהָיה  תֹו,  ִמּטָ ַעל  יבּוהּו  ּכִ ְוִהׁשְ

ְך ּכָ ל  ּכָ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְך  ּכָ ל  ּכָ ָיֵגַע  הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר  ְמֹאד, 
 

א. ּסֵ ַהּכִ ַעל 

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ זֹוֵכר  ה  ַהַאּתָ ְקָצת  קֹול  ּבְ ְוָאַמר  ָעָנה  ְך  ּכָ ַאַחר 
ֵאיָמה  י אֹותֹו ּבְ ַאְלּתִ י ַמְרִעיד ְוׁשָ י ְוֵתֶכף ָעַמְדּתִ ְרּתִ ּפַ ּסִ ׁשֶ

נֹוָראֹות  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ּנּו  ִמּמֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ ֱאֶמת  ּבֶ ֲהלֹא  י  )ּכִ ה  ַמֲעׂשֶ ֵאיֶזה 

ְכִניָסִתי ְלֹפה. ְוֵתֶכף  י ְלָך ּבִ ְרּתִ ּפַ ּסִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ְמֹאד(. ָעָנה ְוָאַמר ַהּמַ

ֵמִעְנַין  ֶרת  ַדּבֶ ּמְ ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵהיֵטב  י  ָזַכְרּתִ י  ּכִ ְמֹאד.  י  ִנְבַהְלּתִ

ם  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ ֶאָחד  ְלָמקֹום  א  ּבָ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ם טֹוב  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ

ְוָרָאה  ָנם,  ְלַתּקְ ֻמְכָרח  ָהָיה  ׁשֶ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ דֹולֹות  ּגְ מֹות  ְנׁשָ

ם  ְרׁשָ ּנִ ּכַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ק  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ּכְ י־ִאם  ּכִ ָנם  ְלַתּקְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ

ַמְרִעיד  י  ְוָעַמְדּתִ מ"ט(.  )ְלֵעיל  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ זֹאת 

ִגיקּוְקט  ַארֹויס  ַלאְנג  ׁשֹוין  ָהאט  ֶמע  ׁשֹון  ַהּלָ ֶזה  )ּבְ ְוָאַמר  ָעָנה  ּתֹוֵמם  ּוִמׁשְ

ֲאָלִפים  ָזאְגן  ַאייְך  ִאיְך  ָזאל  ָוואס  ַאֶהער,  ן  ַטאּפְ ֶדער  ִמיְך  ָזאל  ֶמע  ִמיר,  אֹויף 

אן  ׁש ּכָ ּיֵ לֹוַמר( ׁשֶ ַעם. ּכְ ָכל ּפַ ַבת ְרָבבֹות ּבְ ְך ְמֹאד ּתֵ ְרָבבֹות ְרָבבֹות ְרָבבֹות ּוָמׁשַ
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עֹוְמִדים  ׁשֶ מֹות  ְנׁשָ ל  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ְרָבבֹות  ְרָבבֹות  ְסִביבֹו  אּוֶמין  ּבְ

ָהִעּנּוִיים  ל  ּכָ לֹו  ֵיׁש  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ֵנם.  ַתּקְ ּיְ ׁשֶ ְסִביבֹו  ה  ַעּתָ

ָהֵאּלּו. ִרים  ְוַהּמָ ים  ׁשִ ַהּקָ ּסּוִרים  ְוַהּיִ

אֹוֵמר  יר ּוָפַרׂש ָיָדיו ְקָצת. ּכְ ָניו ְקָצת ֶאל ַהּקִ ְך ֵהֵסב ּפָ ּכָ ְוַאַחר 
ַהּכֹל  ל  ְלַקּבֵ ן  ּוְמֻזּמָ מּוָכן  ַוֲהֵריִני  י  ַנְפׁשִ מֹוֵסר  ֲהֵריִני 

י  ּכִ ָלל.  ּכְ ְכָתב  ּבִ ר  ְלַצּיֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ְוָכל  ַרְך.  ִיְתּבָ ִבילֹו  ׁשְ ּבִ

ְותֹורֹות  יחֹות  ׂשִ ה  ּמָ ּכַ יו  ִמּפִ ַמְענּו  ׁשָ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ּקּוֵני  ּתִ ִעְנַין  ּבְ

מֹו  ּכְ ְמֹאד.  ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ עֹוֵסק  הּוא  ׁשֶ ֶהם  ּבָ ָלנּו  ָרַמז  ׁשֶ נֹוָראֹות 

ַעל  ּבַ ֵמִעְנַין  ס"ה(  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  רּות  ֶאל  ּבַֹעז  ַוּיֹאֶמר  ַהּתֹוָרה 

ָעָליו הּוא  ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ְוַהּמַ ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ּכָ ׁשֶ ָבָריו  ִמּדְ ְוֵהַבּנּו  ֶדה.  ַהּשָׂ

ְלאּוֶמין  ְנִסיָעתֹו  ִעְנַין  ְוָכל  ה.  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ עֹוֵסק  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

יחֹוָתיו  ׂשִ ּבְ ה  ִמּזֶ ְמַעט  ם  ְרׁשָ ּנִ ּכַ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל  ם  ׁשָ ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ

י מֹוֲהַר"ן רי"ז(. )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ

נט

ֻסּכֹות הּוא  ּדְ ְרִביִעי  הּוא  י  ִליׁשִ ׁשְ ְליֹום  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ִיל  ּלַ ּבַ ְך  ּכָ ַאַחר 
ַאַחר  ַעד  ְוָאז  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  יֹום 

י  ּכִ ְמעֹון.  ׁשִ י  ְוַרּבִ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֲחֵבַרי  ְלָפָניו  ָעְמדּו  ַלְיָלה  ֲחצֹות 

לֹא  "ל  ַהּנַ יָחה  ׂשִ ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּוָבֵעת  ְמרֹוֵתינּו.  ִמׁשְ ַמֲחִליִפין  ָהִיינּו 

ְיָלה  ּלַ ּבַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָאז.  ן  ָיׁשֵ ָהָיה  י  ּכִ ֶאְצלֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ָאז  ָהָיה 
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ְמעֹון.  ׁשִ י  ַרּבִ ִעם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֶאְצלֹו  ָעַמד  ְוהּוא  ֲאִני  י  ְנּתִ ָיׁשַ

ן  ִריְך ְלַתּקֵ ּצָ ֶ "ל ַמה ּשׁ מֹות ַהּנַ ׁשָ ר ֵמִעְנַין ַהּנְ ְיָלה ָחַזר ְוִדּבֵ ּלַ ְוָאז ּבַ

ֵיׁש  ִטים  ּפָ ִמׁשְ ה  ּמָ ּכַ ְוָאַמר  ְמֹאד,  מֹות  ְנׁשָ ה  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ אן  ּכָ

לֹו  ְוָאַמר  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ָעָנה  ְוכּו'.  אן,  ּכָ ָהיּו  ים  ְקדֹוׁשִ ה  ּמָ ּכַ אן  ּכָ

יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ "ל  ַהּנַ רּות  ֶאל  ּבַֹעז  ַוּיֹאֶמר  ַהּתֹוָרה  ּבְ ם  ֲאַמְרּתֶ ֲהלֹא 

ן  ַעּיֵ יו  ַחּיָ ּבְ ָהִעְנָין  ִלְגֹמר  ָיכֹול  ְמֹאד  ַמֲעָלה  ּבְ ְפָלג  ַהּמֻ דֹול  ַהּגָ

י־ִאם  י ָלֶכם ּכִ ם. ָעָנה הּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוָאַמר, לֹא ָאַמְרּתִ ׁשָ

ֶזה. ִביל  ׁשְ ּבִ ק  ּלֵ ּוְלִהְסּתַ ֵליֵלְך  ַהֶהְכֵרַח  י  ּכִ ה  ִמּזֶ ִחיָנה  ּבְ ֵאיֶזה 

ְוָנַתן  ָמֶדע  ַהּקַ ל  ׁשֶ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ ְוָלַקח  ַעְצמֹו  יר  ִהְזּכִ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ִיְהֶיה  עֹודֹו  ּבְ ק  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ה  ְוִצּוָ ָלֶהם 

ָמֶדע  ַהּקַ ּבְ ם  ׁשָ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ָתִבים  ַהּכְ ל  ּכָ ִיְקחּו  ָהָאֶרץ,  ַעל  ח  ֻמּנָ

ַח  ְפּתֵ ַהּמַ ָלְקחּו  ְוֵהם  ָבָריו,  ּדְ ם  ְלַקּיֵ ְוִהְזִהיָרם  ם  ּלָ ּכֻ ְרפּו  ְוִיׂשְ

ְמָעם  ׁשָ ּכְ ה  ַהְרּבֵ ּוִמְצַטֲעִרים  ְוזֹוֲחִלים  רֹוֲעִדים  ֶבָהָלה  ּבְ ְוָעְמדּו 

ל  ּכָ ַעְצמֹו  ֵמִכין  ָבר  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַעל  ַיַחד  ים  ִמְתַלֲחׁשִ ְוָהיּו  ֶזה,  ל  ּכָ

ִאים  ָ ם ַרּשׁ ים, ַאּתֶ ם ִמְתַלֲחׁשִ ק. ָעָנה ְוָאַמר ָמה ַאּתֶ ּלֵ ְך ְלִהְסּתַ ּכָ

ָלל. ּכְ ה  ִמּזֶ ֵחד  ִמְתּפַ ֲאִני  ֵאין  י  ּכִ ָפַני  ּבְ קּוִתי  ּלְ ֵמִהְסּתַ ר  ְלַדּבֵ

אֹודֹוֵתיֶכם.  ַעל  ִרים  ְמַדּבְ ם  ַאּתֶ ר  ֶאְפׁשָ ָלֶהם  ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ֵאּלּו  ּוָמה  ִלְפֵניֶכם.  הֹוֵלְך  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ִלְדֹאג  ָלֶכם  ׁש  ּיֵ ַמה 

ּקּוִנים  ּתִ ַעל  ים  ְמַצּפִ ֵהם  ָלל  ּכְ אֹוִתי  ירּו  ִהּכִ ּלֹא  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ

ֶהם ֵיׁש  תּו ִמּקֶֹדם ִעּמָ ּמֵ ים ׁשֶ ם. ֵאּלּו ָהֲאָנׁשִ ן ַאּתֶ ּכֵ ל־ׁשֶ י, ִמּכָ ּלִ ׁשֶ
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ֲאִני  ׁשֶ ֵמַאַחר  ִלְדֹאג  ָלֶכם  ׁש  ּיֵ ַמה  ם  ַאּתֶ ֲאָבל  ְוכּו'  ְיִגיָעה  ֵאיֶזה 

ּנּו  ִמּמֶ ְמעּו  ׁשָ ְועֹוד  ָלל.  ּכְ ְלִהְתָיֵרא  ָלֶכם  ֵאין  ִלְפֵניֶכם  הֹוֵלְך 

קּותֹו.  ּלְ ִהְסּתַ ּוֵמִעְנַין  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֵמִעְנַין  ה  ֵאּלֶ ּכָ נֹוָרִאים  ּבּוִרים  ּדִ

ְך  ר ְלֵעיל. ַאַחר ּכָ ְזּכָ ּנִ ּכַ ן ָאז  ְיָלה ַוֲאִני ָהִייִתי ָיׁשֵ ּלַ ּבַ ְוָכל ֶזה ָהָיה 

ן  ם ּכֵ י ּגַ ָעה ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה, ּוָבאִתי ְוָעַמְדּתִ מֹו ׁשָ ֱהִקיצֹוִתי ּכְ

ְוהּוא  ְלָפָניו  עֹוְמִדים  עֹוָדם  ְמעֹון  ׁשִ י  ְוַרּבִ ִלי  ַנְפּתָ י  ְוַרּבִ ְלָפָניו, 

ַאַחר  "ל  ַהּנַ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ִמן  י  ּכִ "ל.  ַהּנַ א  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ָאז  ב  ָיׁשַ

ר ְלֵעיל. ַאַחר  ְזּכָ ּנִ א ּכַ ּסֵ ב ֵמֵעת ְלֵעת ָוֵחִצי ְרצּוִפים ַעל ַהּכִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ

ַכב  ׁשָ ְוִלְפָעִמים  ֵסרּוִגין.  ּבְ א  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ב  ֵליׁשֵ ְרּכֹו  ּדַ ָהְיָתה  ְך  ּכָ

יבֹו ַעל  ה ְלהֹוִליכֹו ְלהֹוׁשִ ִצּוָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה  ּטָ ַהּמִ עֹות ַעל  ׁשָ ֵאיֶזה 

ְלהֹוִליכֹו  ה  ְוִצּוָ ָחַזר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ב  ֵליׁשֵ א  ּסֵ ַהּכִ

ִמְתַנֵהג  ָהָיה  ְוֵכן  ְוכּו'  ְסאֹו  ּכִ ַעל  ָחַזר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה  ּטָ ַהּמִ ֶאל 

ֲאִני  ׁשֶ ּוְבֵעת  ַהּסֹוף.  ַעד  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ִמן  ִמים  ַהּיָ ֵאּלּו  ָכל  ּבְ

ְהיֹותֹו  ּבִ ָהָיה  ְוכּו'  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵמִעְנַין  "ל  ַהּנַ יָחה  ׂשִ ּנּו  ִמּמֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ

ָהָיה  "ל  ַהּנַ יָחה  ׂשִ ְמעּו  ׁשָ ֵהם  ׁשֶ ְיָלה  ּוַבּלַ תֹו.  ִמּטָ ַעל  ׁשֹוֵכב 

ב  יֹוׁשֵ ֲעַדִין  ָהָיה  ְלָפָניו,  ּוָבאִתי  ֱהִקיצֹוִתי  ּוְכׁשֶ ְסאֹו.  ּכִ ַעל  ב  יֹוׁשֵ

ֲעַדִין. ְלָפָניו  ָעְמדּו  ְמעֹון  ׁשִ י  ְוַרּבִ ִלי  ַנְפּתָ י  ְוַרּבִ ְסאֹו  ּכִ ַעל 

אֹותֹו  ּבְ ה  ַנֲעׂשָ ר  ֵמֲאׁשֶ ְקָצת  ה  ְלִחיׁשָ ּבִ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ִלי  ר  ְוִסּפֵ
רֹף  ִלׂשְ ה  ְוִצּוָ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ ָלֶהם  ָמַסר  ָבר  ּכְ ְוׁשֶ ָהֵעת 

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך  ּתֹוֵמם.  ּוִמׁשְ ַמְרִעיד  י  ְוָעַמְדּתִ ְוכּו'  ָתִבים  ַהּכְ

ַעְצמֹו  ֵמִכין  הּוא  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ְך  ּכָ ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ י  ְוָאַמְרּתִ י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ
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זֹאת,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ַיֲעׂשֶ לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ

ם  ֵ ַהּשׁ נּו ׁשֶ ְעּתֵ י לֹא ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלַהֲעלֹות ַעל ּדַ אי ִיְחֶיה ּכִ ּוְבַוּדַ

ֲעַדִין  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ֶזה,  ּכָ ְוכּו'  ָהאֹורֹות  אֹור  ֵמָהעֹוָלם  ח  ִיּקַ ַרְך  ִיְתּבָ

ְצִריִכים  ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ְוַהּנֹוָרא  ְפָלא  ַהּנִ ֵמאֹורֹו  ֵלָהנֹות  ָזכּו  לֹא 

בֹות  ַמֲחׁשָ ְיֵדי  ַעל  ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו  ְוכּו'.  ּנּו  ִמּמֶ ל  ְלַקּבֵ ֵאָליו 

יטּות  ְפׁשִ י ִאם ָהִיינּו ַמֲאִמיִנים לֹו ּבִ ְדנּו ּכִ ִאּבַ ֶ ְדנּו ַמה ּשׁ ֵאּלּו ִאּבַ

ר  ִמְסּפָ ֵאין  ָעִמים  ּפְ ּוְבֶרֶמז  ֵפרּוׁש  ּבְ ָלנּו  ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ק  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ

י  )ּכִ ָאז  עֹוד  נֹוָרִאים  ָבִרים  ּדְ ּנּו  ִמּמֶ ֹמַע  ִלׁשְ ְיכֹוִלים  ָהִיינּו  אי  ַוּדַ ּבְ

ֵאיֶזה  ָלנּו  ּיֹאַמר  ׁשֶ אֹותֹו  ְנעֹוֵרר  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ א  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהָיה  ְרצֹונֹו 

ְלֵאיָתנֹו.  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ַרק  ים  ְמַצּפִ ְוָהִיינּו  ָלֶזה  ֵלב  ְמנּו  ׂשַ לֹא  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ָאז.  ָבִרים  ּדְ

ְיֵדי  ְוַעל  ָלל  ּכְ ַלְחׁשֹב  ָרִצינּו  קּותֹו לֹא  ּלְ ִהְסּתַ ַאֲחֵרי  ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  נּו  ּלָ ה  ַצּוֶ ּיְ ׁשֶ ְוַלְחׁשֹב 

ִאְתָערּוָתא  ׁשּום  ִלי  ּבְ ֵמַעְצמֹו  ָאַמר  לֹא  ְוהּוא  ָלל  ּכְ ֶזה  ַעל  אֹותֹו  ִהְפַצְרנּו  לֹא  ֶזה 

ְמעֹון.  ׁשִ י  ְוַרּבִ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ִעם  ַיַחד  ְלָפָניו  י  ְוָעַמְדּתִ א(.  ְלַתּתָ ּדִ

ְמאּוָמה. ר  ּבֵ ּדִ ְולֹא  נּו  ּבָ ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ ְסאֹו  ּכִ ַעל  ב  ָיׁשַ ְוהּוא 

י  ּכִ ִליׁשֹן  ַכב  ּוׁשְ ֵלְך  א  ְלִחיׁשָ ּבִ ִלי  ַנְפּתָ י  ְלַרּבִ י  ָאַמְרּתִ ְך  ּכָ ַאַחר 
ֵמֲחַמת  ּנּו  ִמּמֶ ֵליֵלְך  ָאָבה  ְולֹא  ָלל.  ּכְ ְנּתָ  ָיׁשַ לֹא  ֲעַדִין 

ּנּו  ִמּמֶ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ֵמֵאּלּו  לֹו  ָמָרה  ָהְיָתה  ְפׁשֹו  ּנַ ׁשֶ

ָהַאֲהָבה  ֵמעֶֹצם  עֹוד  ְלָפָניו  ַלֲעֹמד  ָחֵפץ  ְוָהָיה  קּותֹו  ּלְ ֵמִהְסּתַ

ָאז.  ִאירֹות  ַהּמְ ָניו  ּפָ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַצְחָצחֹות  יו  ִמּזִ ֵלָהנֹות  ׁשּוָקה  ְוַהּתְ

ִליׁשֹן,  ְוָהַלְך  ָנה  ֵ ַהּשׁ ָעָליו  ְבָרה  ּגָ ה  ַקּלָ ָעה  ׁשָ ֵאיֶזה  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 

ַהֶחֶדר  אֹותֹו  ּבְ ְרַקע  ַהּקַ ַעל  ִליׁשֹן  ַעְצמֹו  ַכב  ׁשָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְוֵכן 
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ּתֹו  ְוִאׁשְ ֵרת  ַהְמׁשָ ְוֵכן  ם,  ׁשָ ב  ָיׁשַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ַעְצמֹו 

י־ִאם  ּכִ ְרתֹו  ּוְלׁשָ ְמרֹו  ְלׁשָ ְלָפָניו  ַאר  ִנׁשְ ְולֹא  ִנים  ְיׁשֵ ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ

י. ְלַבּדִ ֲאִני 

ס

ה  ּמָ ּכַ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוָנה  ְיָלה  ַהּלַ אֹותֹו  ּבְ ְלָפָניו  י  ְוָעַמְדּתִ
ַלְיָלה  ֲחצֹות  ַאַחר  ִמן  י,  ְלַבּדִ ֲאִני  ְרצּוִפים  עֹות  ׁשָ

ְוַהּכֹל  יָחה  ּנּו ׁשּום ׂשִ ֹמַע ִמּמֶ ָזִכיִתי ִלׁשְ ַעד אֹור ַהּיֹום ֲאָבל לֹא 

ק, ְולֹא ָרִציִתי  ּלֵ ְסּתַ ּיִ י ׁשֶ ְעּתִ ּלֹא ָרִציִתי ְלַהֲעלֹות ַעל ּדַ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ַוֲאִני  ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְפָעל  ּנִ ּוַמה  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ָלל  ּכְ אֹותֹו  ֹאל  ִלׁשְ

ּתֹוֵקק  הּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ָחֵפץ ּוִמׁשְ ה ְלַמְפֵרַע ׁשֶ ֵמִבין ַעּתָ

ֵאיֶזה  ָלנּו  ר  ַסּדֵ ּיְ ׁשֶ ֶזה  ַעל  אֹותֹו  ְוַנְפִציר  אֹותֹו  ַאל  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְמֹאד 

ֵמִרּבּוי  ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ַאְך  ָלנּו.  אֹוֵמר  ָהָיה  ָאז  ָבִרים,  ּדְ

נּו  ְעּתֵ ּדַ ַעל  ְלַהֲעלֹות  ָיכְֹלנּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ֵאָליו  ׁשּוָקֵתנּו  ּתְ

ר ְלֵעיל. ְזּכָ ּנִ קּותֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה לֹא ִהְפַצְרנּו אֹותֹו ַעל ֶזה ּכַ ּלְ ִהְסּתַ

ל  ּכֵ ִהְסּתַ ְוהּוא  ְיָלה  ַהּלַ אֹוָתּה  ּבְ ָאז  ְלָפָניו  י  ְלַבּדִ י  ְוָעַמְדּתִ
לּות  ּכְ ִהְסּתַ ְוָכל  ה,  ַהְרּבֵ ַהּנֹוָרִאים  ֵעיָניו  ּבְ י  ּבִ ְוָחָזה 

ה  ַעּתָ ֵמִבין  ַוֲאִני  ׁש.  ַמּמָ ּבּוִרים  ּדִ מֹו  ּכְ ָהָיה  י  ּבִ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ

ֵעת  ּוְבָכל  ָאז.  י  ּבִ לּותֹו  ּכְ ֵמִהְסּתַ ִעְנָיִנים  ה  ְוַכּמָ קּות  ִהְתַחּזְ ה  ּמָ ּכַ

ם  ֵ ְוַהּשׁ ּוִבְפָרט,  ְכָלל  ּבִ עֹוֵבר,  ֶ ּשׁ ַמה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָעַלי,  עֹוֵבר  ׁשֶ
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ָהָיה  ַהּכֹל  ׁשֶ ֵמִבין,  ֲאִני  ם,  ּלָ ִמּכֻ יֵלִני  ַמּצִ ִנְפְלאֹוָתיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ַעל  י  ִעּמִ ר  ְמַדּבֵ ּכִ ָהְיָתה  לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ י  ּכִ לּותֹו.  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ ז  ְמֻרּמָ

ְהֶיה  ּיִ ּוַמה  ֶאְצְלָך  נּוִזים  ַהּגְ ָהאֹוָצרֹות  ל  ּכָ ִעם  ָאר  ִנׁשְ ה  ַאּתָ ִמי 

מֹוָך  ּכָ ָחלּוׁש  ה  ַיֲעׂשֶ ּוַמה  ָעֶליָך  ַיַעְמדּו  ים  ַרּבִ י  ּכִ ָך,  ִעּמְ ה  ַנֲעׂשֶ

ַעְצִמי  ּבְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֶ ּשׁ ַמה  ה  ִמּזֶ ְוָיֵתר  ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ְוכּו'.  ְוכּו' 

ה  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ י  ּבִ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ ז  ְמֻרּמָ ָהָיה  ַהּכֹל 

ל  ּכֵ ִהְסּתַ לּות ׁשֶ ּכְ לּות ְוִהְסּתַ ּכְ ְיָלה. ְוָכל ִהְסּתַ אֹוָתּה ַהּלַ ָנה ּבְ ַכּוָ ּבְ

ְרצּוָפה. ָעה  ׁשָ ֵאיֶזה  ּבֹו  ׁשֹוֶהה  ָהָיה  ָאז  י  ּבִ

סא

י  ְוָלַקְחּתִ תֹו,  ְלִמּטָ א  ּסֵ ֵמַהּכִ אֹותֹו  ְלהֹוִליְך  ָעַלי  ה  ִצּוָ ְך  ּכָ ַאַחר 
ִלְבָרָכה ָהָיה רֹאׁשֹו  ִזְכרֹונֹו  י אֹותֹו, ְוהּוא  אֹותֹו ְוהֹוַלְכּתִ

א  ִנּשָׂ ְוָהָיה  ָאֶרץ,  ּבָ נֹוְגִעים  ְמַעט  ָהיּו  ְוַרְגָליו  ָעַלי,  ִנְסָמְך  ְוֻרּבֹו 

א.  ּסֵ ֵמַהּכִ ְרחֹוָקה  ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ תֹו  ְלִמּטָ ֵהֵבאִתיו  ׁשֶ ַעד  ָעַלי 

י  ְחּתִ ְוִהּנַ יו  ְהּתִ ְוִהְגּבַ אֹותֹו  י  ָאַחְזּתִ ה  ּטָ ַהּמִ ֶאל  ֵהֵבאִתיו  ּוְכׁשֶ

אָוואֶלע  ּפַ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  )ּבִ ְלַאט  ְלַאט  ְוָאַמר  ָעָנה  ה.  ּטָ ַהּמִ ַעל  אֹותֹו 

ְוָהָיה  ַנַחת.  ּבְ ְלַאט  ּבִ תֹו  ִמּטָ ַעל  יו  ְחּתִ ְוִהּנַ יִתי  ָעׂשִ ְוָכְך  אָוואֶלע(,  ּפַ

ְוָאַמר  ָעָנה  ֶזה.  ַעל  ְלַהְזִהיר  אֹוִתי  ִהְצִריְך  ׁשֶ ַעל  ֵעיַני  ּבְ ַמּה  ּתֵ

ְלִמיָתתֹו  ָקרֹוב  ָהָאָדם  י  )ּכִ ֶזה  ַעל  יָך  ִהְזַהְרּתִ ן  ּכֵ ַעל  ה  ַעּתָ ֵבד  ּכָ ֲאִני 

ִלי  ָרַמז  ֶזה  ּוְבָכל  ּנּו(  ִמּמֶ ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ ַמְתִחיל  ַהַחּיּות  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֵבד  ּכָ הּוא 

ָלל  ּכְ ֶזה  ל  ּכָ י  ַמְעּתִ ׁשָ ַוֲאִני לֹא  קּותֹו  ּלְ ְלִהְסּתַ הּוא ָקרֹוב ְמֹאד  ׁשֶ
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ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ י  ּבִ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ְוָאז  ה  ּטָ ַהּמִ ַעל  ַכב  ְוׁשָ "ל.  ּנַ ּכַ

ַמה לֹו  יט  ּוְלהֹוׁשִ י  ְלַבּדִ ָאז  ְרתֹו  ְלׁשָ ָזִכיִתי  ַוֲאִני   ְלֵעיל. 

ָצִריְך. ָהָיה  ֶ ּשׁ

יב  ְלָהׁשִ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ְקחּו  י  ַרּבִ לֹו  י  ְוָאַמְרּתִ ָעִניִתי  ְך  ּכָ ַאַחר 
ָעָנה  ה,  ּתֵ ְמַעט  י  ָאַמְרּתִ ִלי  ן  ּתֵ ּתִ ַמה  יב  ֵהׁשִ ֶכם  ַנְפׁשְ

ה  ּתֵ ִלְפָעִמים  לֹו  נֹוְתִנים  ָהיּו  ָאז  י  ּכִ יָצה  ּבֵ ֶחְלמֹון  ִעם  ְוָאַמר 

יִתי  ָעׂשִ ְוֵכן  ַההּוְסט.  ְלָהֵקל  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ יָצה  ּבֵ ֶחְלמֹון  ִעם  ל  ָ ְמֻבּשׁ

לֹו  ן  ִלּתֵ ה  ְוִצּוָ לֹו.  י  ְוָנַתּתִ ר  ּכָ ְוַהּסֻ ַהֶחְלמֹון  ִעם  ה  ַהּתֵ י  ְלּתִ ַ ּוִבּשׁ

י  ּכִ ֲעַדִין  ה  ַחּמָ ִהיא  ׁשֶ ְוָאַמר  ה  ַהּתֵ ְוָלַקח  ָיָדיו  ְוָנַטל  ַמִים  ְמַעט 

ם  ַהּדָ ְיעֹוֵרר  ּלֹא  ׁשֶ ַחם  ֶקה  ַמׁשְ ּתֹות  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ִנְזָהר  ָהָיה  ָאז 

ּנּו  ִמּמֶ ַסק  ּפָ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ קֶֹדם  ָיִמים  ֵאיֶזה  י  ּכִ ַההּוְסט.  ל  ׁשֶ

ִלי  ִמּכְ י  ְוהֹוַרְקּתִ ה  ַהּתֵ י  ְוָלַקְחּתִ ַההּוְסט.  ְיֵדי  ַעל  ם  ַהּדָ ְיִציַאת 

ֲעַדִין  י לֹו ְוָאַמר ׁשֶ ְך ָנַתּתִ הּוג, ְוַאַחר ּכָ ּנָ ִלי ְלָקְרָרה ְקָצת ּכַ ֶאל ּכְ

ִהיא  ֲעַדִין  ׁשֶ ְוָאַמר  עֹוד  אֹוָתּה  י  ְוֵקַרְרּתִ י  ְוָלַקְחּתִ ה,  ַחּמָ ִהיא 

ַאַחר  ְך  ּכָ ַאַחר  ָעִמים.  ּפְ ע  ְוַאְרּבַ לֹשׁ  ׁשָ מֹו  ּכְ ָהָיה  ְוֵכן  ה  ַחּמָ

ָתה. ְוׁשָ ּוֵבַרְך  ְלָקָחּה  ְרצֹונֹו,  ּכִ ָראּוי  ּכָ י אֹוָתּה  ַרְרּתִ ּקֵ ׁשֶ

סב

י  ּבִ ְוִנּתֹוֵסף  ַהּיֹום  ֵהִאיר  ׁשֶ ַעד  עֹוד  ְלָפָניו  י  ָעַמְדּתִ ְך  ּכָ ַאַחר 
י  ּכִ ְך.  ּכָ ל  ּכָ ׁשֹו  ּמְ ְלׁשַ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ַעל  ְקָצת  ְוִחּיּות  ְמָחה  ׂשִ
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ּלֹו  ׁשֶ ֵרת  ַהְמׁשָ ׁשֶ ָהָיה  ְרצֹונֹו  י  ּכִ ׁשֹו  ּמְ ְלׁשַ ָזִכיִתי  יֹוָמא  ל  ּכָ ָלאו 

ה  ְוַעּתָ ְמַעט,  ְרתֹו  ְלׁשָ ָזִכיִתי  ְרחֹוִקים  ים  ְלִעּתִ ַרק  ׁשֹו,  ּמְ ְיׁשַ

ָהִייִתי  ן  ּכֵ ַעל  זֹאת  ּכָ ֵעת  ּבְ ְרצּוִפים  עֹות  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְרתֹו  ְלׁשָ ָזִכיִתי 

ֶאת  ה'  לֹוֵקַח  ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ לֹא  ֲאָבל  ְקָצת.  ֵמַח  ׂשָ

ְחֶיה עֹוד. ּיִ ׁשֶ ָאז  ִלי  ִנְדָמה  א  ַרּבָ ַאּדְ ֲאדֹוֵננּו, 

ֵרת  ַהְמׁשָ ָנָתם  ְ ִמּשׁ ְוָלִקיץ  ָלקּום  ִהְתִחילּו  ַהּיֹום  ֵהִאיר  ּוְכׁשֶ
ָהיּו ְרִגיִלים ַלֲעֹמד ְלָפָניו ְוָעְמדּו ְלָפָניו.  ְוַכּיֹוֵצא ׁשֶ

יֹום  ָהָיה  ְוֶזה  ה  ִלְתִפּלָ ַעְצִמי  ְלָהִכין  ְקֶוה  ַהּמִ ֶאל  י  ָהַלְכּתִ ָאז 

ְלַחְדרֹו  אִתי  ּבָ ְקֶוה  ֵמַהּמִ ּוַבֲחִזיָרִתי  ֻסּכֹות  ּדְ ְרִביִעי  י  ִליׁשִ ׁשְ

יתֹו  ַטּלִ ּבְ ף  ּוְמֻעּטָ ׁשֹוֵכב,  ְולֹא  ב  יֹוׁשֵ תֹו,  ִמּטָ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ּוְמָצאִתיו 

ָידֹו  ְך ָלַקח ָהֶאְתרֹוג ְוַהּלּוָלב ּוִמיָניו ַוֲאָחָזם ּבְ ל. ְוַאַחר ּכָ ּלֵ ּוִמְתּפַ

ִזְכרֹונֹו  ָהֲאִר"י  ל  ׁשֶ ְוִסּדּור  תֹו  ִמּטָ ַעל  ב  ְויֹוׁשֵ יתֹו  ַטּלִ ּבְ ף  ְמֻעּטָ

ִעם  ל  ַהַהּלֵ ֶאת  ְוָגַמר  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ יו  ְרּכָ ּבִ ַעל  ח  ֻמּנָ ָהָיה  ִלְבָרָכה 

ָהיּו  ׁשֶ ְקָצת,  ָרם  קֹול  ּבְ ְענֹות  הֹוׁשַ ְוָאַמר  ִמיִנים  ָעה  ָהַאְרּבָ

כּו  ּזָ ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ֵרי  ַאׁשְ ִית.  ּבַ ּבַ ָהעֹוְמִדים  ְלָכל  ּבּוָריו  ּדִ ָמִעים  ִנׁשְ

ִמיִנים  ָעה  ָהַאְרּבָ ָאַחז  ׁשֶ ֵעת  ּבְ קֹולֹו  ֹמַע  ְוִלׁשְ ָאז  אֹותֹו  ִלְראֹות 

ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ּיֹום  ּבַ ְענֹות  ְוהֹוׁשַ ל  ַהּלֵ ְוָאַמר 

ָסמּוְך  ּבְ ִני  ֵ ַהּשׁ ֶחֶדר  ּבַ ִצּבּור  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַמְרנּו  ּגָ ֲאַנְחנּו  ְוַגם 

אֹותֹו ַהּיֹום  ּבְ ְוַגם  ִמיד  ּתָ ִצּבּור  ּבְ ם  ִלין ׁשָ ּלְ ָהִיינּו ִמְתּפַ ׁשֶ ְלַחְדרֹו, 

ת. ּדָ ּכַ ם  ׁשָ ָהל  ַהּקָ ל  ּכָ לּו  ּלְ ִהְתּפַ
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ִביִלי  ׁשְ ּבִ ַחְדרֹו  ֶרְך  ּדֶ ַלֲעבֹר  י  ֻהְצַרְכּתִ ׁשֶ ן  ּמֵ ִנְזּדַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר 
ְיִחיֵאל  י  ַרּבִ ָאִחיו  ִעם  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ְך  ּכָ ַאַחר  י.  ּבִ ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ

י ְוָיכֹול ַלֲעלֹות  ַדְעּתִ י ּבְ ה ָנַפְלּתִ י לֹו ַעּתָ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוָאַמְרּתִ

ק  ֶזה ְוִחּזֵ קּו אֹוִתי ּבָ ַחּזְ ם ּתְ ַאּתֶ ק ַוֲאִני ָצִריְך ׁשֶ ּלֵ ְסּתַ ּיִ י ׁשֶ ְעּתִ ַעל ּדַ

י  ּכִ ק,  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ַאֲעֶלה  ְלַבל  י  ַדְעּתִ ּבְ י  ְקּתִ ְוִנְתַחּזַ אֹוִתי  

נּו. ִלּבֵ ַעל  זֹאת  ָבה  ַמֲחׁשָ ְלַהֲעלֹות  ִאּסּור  ֶאְצֵלנּו  ָהָיה 

י  ָאַכְלּתִ י ׁשֶ ּלִ י ֶאל ָהַאְכַסְנָיא ׁשֶ ְוָהַלְכּתִ ם  ָ ְך ָיָצאִתי ִמּשׁ ּכָ ַאַחר 
ה  ַהְרּבֵ י  ְנּתִ ְוִהְמּתַ ֵביתֹו.  ּבְ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ָהָיה  ְולֹא  ם  ׁשָ

ָהִייִתי  י  ּכִ ָהֲאִכיָלה,  קֶֹדם  ְקָצת  ִליׁשֹן  י  ַכְבּתִ ׁשָ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ָעָליו 

ַהּתֹוָרה  ְכִתיַבת  ּבִ י  ָעַסְקּתִ ְוַגם  ִליׁשֹן.  י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  ְמֹאד  ָיֵגע 

ִית  ַעל ַהּבַ א ַהּבַ ְך ּבָ ָבר. ַאַחר ּכָ ן ָאז ֵאיֶזה ּדָ ָהִייִתי ָצִריְך ְלַתּקֵ ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ם  ׁשָ ִליׁשֹן  ַעְצִמי  ב  ּכַ ִלׁשְ ְוָרִציִתי  ִעּמֹו.  י  ְוָאַכְלּתִ

יֹוֵדַע  ִמי  י  ּכִ ְמֹאד  ִלי  ַצר  ְוָהָיה  ה,  ֵהּנָ ַעד  ְיָלה  ַהּלַ ֵמֲחִצי  י  ְנּתִ ָיׁשַ

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִעם  ם  ׁשָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה 

ה  ן ַעּתָ ָנה ְוִאם לֹא ִאיׁשַ ׁשֵ לֹא  ּבְ ר  י ֲהלֹא ִאי ֶאְפׁשָ ִלּבִ ּבְ י  ָאַמְרּתִ

ָאז.  ה  ַנֲעׂשֶ ְהֶיה  ּיִ ַמה  יֹוֵדַע  ּוִמי  ְך  ּכָ ַאַחר  ִליׁשֹן  ֻמְכָרח  ֶאְהֶיה 

ַוֲעַצת  ִאיׁש  ֵלב  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ַרּבֹות  ַאְך  ם  ׁשָ ִליׁשֹן  ְרצֹוִני  ְוָהָיה 

ַהּנֹוָרִאים  ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָעַלי  ְוָחַמל  ָתקּום.  ִהיא  ה' 

ֲאָבל  ָנה  ׁשֵ ִלי  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָהֱאֶמת  י  ְבּתִ ַ ְוִנְתַיּשׁ י  ִלּבִ ּבְ ְוָנַתן 
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ם ׁשָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  יֹוֵדַע  ִמי  י  ּכִ ם,  ׁשָ ִליׁשֹן  נּו  ַרּבֵ ְלֵבית   ֵאֵלְך 

ֲהָוה. ְוֵכן 

דֹול  ּגָ ַרַעׁש  קֹול  ם  ׁשָ ה  ְוִהּנֵ ְלַחְדרֹו  י  ְוִנְכַנְסּתִ ְלֵביתֹו  ּוָבאִתי 
ָמתֹו ְוַחּיּותֹו  ְסאֹו ֲאָבל ִנׁשְ ב ַעל ּכִ ְמֹאד ּוְמָצאִתיו יֹוׁשֵ

ְוִכְמַעט  ְסאֹו  ּכִ ַעל  עֹוד  ב  ֵליׁשֵ לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ּופֹוֵסק  הֹוֵלְך 

ִמים  ׂשָ ּבְ ִמיֵני  ָעָליו  ְוׁשֹוְפִכים  ָעָליו  עֹוְמִדים  ים  ַוֲאָנׁשִ ְגַוע  ּנִ ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ִסּבֵ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ְוָאז  הּוג.  ּנָ ּכַ ְלַהֲחיֹותֹו  ְיָקִרים 

ְוהּוא  ָראִוויֶצע,  ִמּטֶ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ִאיׁש  ם  ְלׁשָ א  ּבָ ׁשֶ

ֵיׁש  ֶזה  ּבָ )ְוַגם  ים  ֲאָנׁשִ ָאר  ְ ִמּשׁ יֹוֵתר  ִעּמֹו  ְוָעַסק  ָאז  ָעָליו  ָעַמד 

ם  ְלׁשָ ּוְכבֹוִאי  ֶזה(.  ַעל  יו  ַחּיָ ּבְ ָבר  ּכְ ִהְבִטיחֹו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ה,  ַמֲעׂשֶ

ד  ִמּיָ אֹותֹו  ְקחּו  ּיִ ׁשֶ י  ְוָאַמְרּתִ ֵמְראֹות  י  ִנְבַהְלּתִ ֶזה  ל  ּכָ ּוָמָצאִתי 

ַעְצמֹו  ּבְ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ָידֹו הּוא  ּבְ ה  ְוִהּטָ תֹו  יבּוהּו ַעל ִמּטָ ּכִ ְוַיׁשְ

ָלֶזה. ים  ִהְסּכִ ְולֹא 

סג

ְוִאי  ְמֹאד  מּוָעט  ַחּיּותֹו  ׁשֶ ָרִאיִתי  ה  ַקּלָ ָעה  ׁשָ ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 
יִתי  ְוִצּוִ י  ָחַזְרּתִ ָלל  ּכְ א  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ֶבת  ָלׁשֶ לֹו  ר  ֶאְפׁשָ

ַתק ְולֹא ָאַמר לֹא ֵהן ְולֹא ָלאו.  תֹו ְוָאז ׁשָ את אֹותֹו ַעל ִמּטָ ָלׂשֵ

ִזְכרֹונֹו  אֹותֹו  א  ְוָנׂשָ ְזרֹועֹו  ַעל  ָראִוויֶצע  ִמּטֶ ָהִאיׁש  אֹותֹו  ְוָלַקח 

תֹו. ִמּטָ ַעל  יב אֹותֹו  ּכִ ְוִהׁשְ תֹו  ִמּטָ ַעד  ִלְבָרָכה 
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ָיִדי  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָידֹו  ֶאת  ֲאִני  י  ַפְסּתִ ּתָ יב אֹותֹו  ּכִ ַמׁשְ ּוִבְהיֹותֹו 
ֶאת  י  ְקּתִ ְוִחּבַ ָלֶזה  ֶזה  לֹום  ׁשָ נֹוְתֵני  ּבְ הּוג  ַהּנָ ֶרְך  ּדֶ ּכַ

ְבָגָדיו,  ּבִ ׁש  ְמֻלּבָ ְוָהָיה  תֹו  ִמּטָ ַעל  ַכב  ְוׁשָ רּות.  ְ ִהְתַקּשׁ ֶדֶרְך  ּבְ ָידֹו 

ַהְינּו  יׁשֹו ָיֶפה ּדְ ְלּבִ ּיַ ְמעֹון ׁשֶ ה ְלר' ׁשִ י ְוִצּוָ ל ֶמׁשִ ַמְלּבּוׁש ָנֶאה ׁשֶ ּבְ

ן.  ּכֵ ה  ְוָעׂשָ ָרִסים  ַהּקְ ּבְ ל(  ַאְרּבְ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ָיַדִים  י  ּתֵ ַהּבָ ִלְסּגֹר  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ

ית  ֵמַהּבֵ ַלחּוץ  יֹוֵצא  ּלֹו  ׁשֶ ּתֶֹנת  ַהּכֻ ל  ׁשֶ ָיד  ית  ֵמַהּבֵ ְקָצת  ְוָהָיה 

ָיֶפה  ְלָתְחבֹו  ְרִמיָזה  ּבִ ָעָליו  ה  ְוִצּוָ ֵמָהָראּוי  יֹוֵתר  ֶגד  ַהּבֶ ל  ׁשֶ ָיד 

דֹוׁש  ַהּקָ ְזָקנֹו  ֶאת  ָיֶפה  ִלְרֹחץ  ה  ְוִצּוָ ֶגד.  ַהּבֶ ל  ׁשֶ ָיד  ית  ּבֵ ְלתֹוְך 

ַעל  ַכב  ְוׁשָ ָיֶפה  ּוְרָחצֹו  ַההּוְסט  ל  ׁשֶ ם  ּדָ ְקָצת  ָעָליו  ָהָיה  ׁשֶ

ְוַכּיֹוֵצא  ֲעָוה  ׁשַ ל  ׁשֶ ִעּגּול  ֵאיֶזה  ְוָלַקח  דֹול,  ּגָ ֵחרּות  ּבְ תֹו  ִמּטָ

ֶרְך  ּדֶ ּכַ ַהּנֹוָראֹות,  בֹוָתיו  ַמְחׁשְ ב  ְוָחׁשַ עֹוָתיו  ֶאְצּבְ ין  ּבֵ לֹו  ְוִגְלּגְ

ין  ּבֵ ִלין  ְמַגְלּגְ ֵהם  ִעְנָין  ֵאיֶזה  ּבְ ִבין  חֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְגדֹוִלים  ּבִ הּוג  ַהּנָ

ֶזה ְקָצת  ּבָ ָרִגיל  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה  ֲעָוה, ְוהּוא  עֹוֵתיֶהן ׁשַ ֶאְצּבְ

ָהַאֲחרֹוָנה  ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ָהַאֲחרֹון  ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ַוֲאִפּלּו  ָיָמיו.  סֹוף  ּבְ

ֲעסּוָקה,  ָהְיָתה  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ֲעסּוָקה  ַהּנֹוָרָאה  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ָהְיָתה 

ּוְבַצחּות  ִנְפָלא  ֵחרּות  ּבְ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ל  ְלּגֵ ּגִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוְבָיָדיו 

מֹוהּו. ּכָ ִנְרָאה  ר לֹא  ֲאׁשֶ ְונֹוָרָאה  ָנָאה  ְוַזּכּות 

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוָאַכל  ּוִבֵרְך  ָיָדיו  ְוָנַטל  ֶלֱאכֹל  לֹו ְמַעט רֶֹטב  ְוָנְתנּו 
ַעם רֶֹטב ְולֹא ָהָיה ָיכֹול  ָעה ָנְתנּו לֹו עֹוד ַהּפַ ֵאיֶזה ׁשָ ּבְ
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ְגַוע  ּנִ ׁשֶ תֹו ַעד  ַכב ַעל ִמּטָ ָ ּשׁ ׁשֶ ָבר ֵמֵעת  ְך ַהּדָ ְוִנְמׁשַ ֶלֱאכֹל עֹוד. 

ְקָצת. ְויֹוֵתר  עֹות  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ ֶעֶרְך  ּבְ

סד

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִעיר  ּבָ דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ה קֹול  ַנֲעׂשָ תֹו  ִמּטָ ַעל  ׁשֹוֵכב  ּוְבעֹודֹו 
ְסָעָרה  רּוַח  ָאז  ְוָהָיה  ְלֵביתֹו,  מּוְך  ַהּסָ ְרחֹוב  ּבָ ֵרָפה  ׂשְ

ְמָפֵרק  ָהָיה  ׁש  ַמּמָ ְגָמתֹו,  ּדֻ ִכיַח  ׁשָ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד  ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ

יתֹו ָנְפָלה ִמּגֶֹדל  ּבֵ ָעׂשּו ֵאֶצל  ה ׁשֶ ּכָ ְוַהּסֻ ר ְסָלִעים,  ּבֵ ּוְמׁשַ ָהִרים 

ָהָיה הֹוֵלְך ְוסֹוֵער ָהְיָתה  רּות ָהרּוַח ׁשֶ ּבְ ֹתֶקף ִהְתּגַ ָהרּוַח, ְוָאז ּבְ

י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  ֵרָפה  ַהּשְׂ ֶאל  ָהעֹוָלם  רֹב  ּוָבְרחּו  "ל  ַהּנַ ֵרָפה  ַהּשְׂ

אי  ַוּדַ ּבְ ֲאִני  ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ י  ְוָאַמְרּתִ ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  י  ַנְפׁשִ ּבְ ֵעצֹות  ית  ָלׁשִ

ם  ּגַ י  ַרְצּתִ ה  ַעּתָ ְלֵעת  ַאְך  ְהֶיה.  ּיִ ֶ ּשׁ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ּנּו  ִמּמֶ ֵרד  ֶאּפָ לֹא 

י  ֵהַבְנּתִ י  ּכִ ם  ׁשָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ִלְראֹות  ֵרָפה  ַהּשְׂ ִלְמקֹום  ן  ּכֵ

ם  ֵ ַהּשׁ ָחַמל  ם  ְלׁשָ ָרץ  ּוְבעֹוִדי  ק,  ּלֵ ִיְסּתַ זֹאת לֹא  ה  ַקּלָ ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ

ְסָעָרה  רּוַח  ֹתֶקף  ּבְ ִנְפָלא  ֵנס  ּבְ ָהֵאׁש  ַקע  ׁשְ ַוּתִ ַעּמֹו  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ

ְוהֹוִדיעּו  ֵרָפה  ַהּשְׂ ִלְמקֹום  ָרץ  ְהיֹוִתי  ּבִ ים  ֲאָנׁשִ י  ּבִ ּוָפְגעּו  ֶזה.  ּכָ

ְמקֹוָמּה. ּבִ ָהֵאׁש  ְקָעה  ׁשָ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ׁשֶ ִלי 

ִית  ְוַהּבַ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹו  ִמּטָ ֵאֶצל  ָעָליו  ְוָעַמְדנּו  ֵאָליו  י  ְוָחַזְרּתִ
ִלְכבֹודֹו,  אּו  ּבָ ׁשֶ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ָמֵלא 
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ַיּבֹק  ַמֲעַבר  ָעָליו  לֹוַמר  ִהְתִחילּו  ַהּסֹוף  ֶאל  רֹוב  ּקָ ׁשֶ ָראּו  ּוְכׁשֶ

ְגַוע  ּנִ ׁשֶ ִנְדָמה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  יִקים.  ּדִ ַהּצַ ַעל  אֹוְמִרים  ׁשֶ סּוִקים  ַהּפְ

ם אֹוָתנּו  י ַעל ִמי ֲעַזְבּתֶ י ַרּבִ י ִלְבּכֹות ְוִלְצעֹק ְמֹאד ַרּבִ ְוִהְתַחְלּתִ

ֵאֵלינּו  ַהּנֹוָרִאים  ּוָפָניו  רֹאׁשֹו  ְוֶהֱחִזיר  ְוִנְתעֹוֵרר  קֹוֵלנּו  ַמע  ְוׁשָ

לֹום. ְוׁשָ ַחס  ֶאְתֶכם  ֵאיִני עֹוֵזב  אֹוֵמר  ּכְ

יו  ַעּמָ ֶאל  ָאֶסף  ַוּיֵ ְגַוע  ַוּיִ ה  ַהְרּבֵ ִנְתַמֲהַמּה  לֹא  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ׁשּום  ִלי  ּבְ ָוַצח  ְוַזְך  ָנִקי  דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ִנְפָלא  ַעת  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ּבְ ה  ּנָ ְמׁשֻ נּוָעה  ּתְ ׁשּום  ּוְבִלי  ָלל  ּכְ ְלּבּול  ּבִ

ְוָכל  ה  ְקדֹוׁשָ ַהֲחבּוָרא  י  ַאְנׁשֵ רֹב  ם  ׁשָ ָהעֹוְמִדים  ְוָכל  ְונֹוָרא. 

ה  ּמָ ּכַ ָראּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ָאְמרּו  ם  ּלָ ּכֻ ֶזה  ּבָ ָהעֹוְסִקים  ים  ׁשִ ּמָ ַ ַהּשׁ דֹוֵלי  ּגְ

ֶזה לֹא ָראּו ֵמעֹוָלם.  ּכָ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ֲאָבל  ּוְבַדַעת  ְנִקּיּות  ּבִ תּו  ּמֵ ׁשֶ

ה  ּפֶ ָלנּו  ֵאין  קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ֶעֶצם  ּבְ ֲאָבל  נּו  ְעּתֵ ּדַ ְלִפי  ָהָיה  ֶזה  ְוָכל 

ְמַעט  ִבין  ּיָ ׁשֶ ּוִמי  ָלל.  ּכְ ֶזה  ּבָ ִפיָסא  ּתְ ָבה  ַמֲחׁשָ ֵלית  י  ּכִ ר  ְלַדּבֵ

ּפּוִרים  ְוַהּסִ יחֹות  ְוַהּשִׂ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ְיֵדי  ַעל  תֹו  ֻדּלָ ִמּגְ

ָלל  ּכְ ר  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָיִבין  ְוכּו',  ְוכּו'  ּנּו  ִמּמֶ ַמְענּו  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ

מֹוהּו  ּכָ ָהָיה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֶזה.  ּכָ נֹוָרא  ְוִחּדּוׁש  ֶלא  ּפֶ קּות  ּלְ ֵמִהְסּתַ

ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ם  ְרׁשָ ּנִ ּכַ ֵפרּוׁש  ּבְ ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ מֹוהּו  ּכָ ִיְהֶיה  ְולֹא 

ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ַלה'  יב  ָאׁשִ ָמה  ר  ַדּבֵ ּנְ ּוַמה  ּנֹאַמר  ַמה  רמו(.  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ

ָאֵתיָנא  ִאְלָמֵלא  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמתֹו  ִנׁשְ ְיִציַאת  ַעת  ׁשְ ּבִ ִלְהיֹות 

י. ּדַ א  ּדָ ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ְלָעְלָמא 
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סה

כַֹח  ּבְ א  ָאּנָ ְוָצַעְקנּו  דֹול  ּגָ ַרַעׁש  קֹול  אי  ַוּדַ ּבְ ה  ַנֲעׂשָ ְוֵתֶכף 
ְוׁשּום  ְמֹאד.  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ה  ִכּיָ ּבְ ה  ַנֲעׂשָ אי  ּוְבַוּדַ

יֹום  ַעד  לֹום  ׁשָ ּבְ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ֵמֵעת  ִית  ּבַ ּבַ ָהְיָתה  לֹא  ה  ָ ִאּשׁ

ִכיַח  ׁשָ ֵאינֹו  ֶזה  ְוַגם  ִלְקבּוָרה,  יתֹו  ִמּבֵ הֹוִציאּו אֹותֹו  ׁשֶ ֳחָרת  ַהּמָ

נֹוָתיו לֹא  ּבְ י  ּכִ ָעָליו,  ה  ְבּכֶ ּתִ ה לֹא  ָ ִאּשׁ ּום  ּשׁ ׁשֶ ֵאֶצל ׁשּום ָאָדם 

ִלְבּכֹות  ְלַחְדרֹו  ִלְכנֹס  ּה  ִלּבָ ְמָלָאּה  לֹא  ּתֹו  ְוִאׁשְ ָאז  ֶאְצלֹו  ָהיּו 

רּות  ִהְתַחּבְ ׁשּום  ָלּה  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ּתֹו  ִאׁשְ ָהְיָתה  י  ּכִ ָעָליו 

ַחְדָרּה. ּבְ ּבֹוָכה  ָהְיָתה  ַרק  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִעּמֹו 

ָגָדיו,  ּנּו ּבְ ה ְוִהְתִחילּו ִלְפׁשֹט ִמּמֶ ָ ְקֻדּשׁ ָמתֹו ּבִ ְצָאה ִנׁשְ ּיָ ׁשֶ ד  ּוִמּיָ
ְוָלַקח  ד  ִמּיָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֵרז  ִנְזּדָ ה,  ִכּיָ ַהּבְ ַרַעׁש  תֹוְך  ּבְ

ּלֹא  ׁשֶ ָתִבים  ַהּכְ ל  ּכָ ם  ָ ִמּשׁ ְוהֹוִציא  ָמֶדע  ַהּקַ ּוָפַתח  ַח  ְפּתֵ ַהּמַ

ִרים  ְמֻפּזָ ְוקּוְנְטֵרִסים  ְסָפִרים  ה  ּמָ ּכַ ְוָהיּו  יו  ַחּיָ ּבְ ָלנּו  ִנְמְסרּו 

ְרָפם  ֵדי ְלׂשָ ּכְ ּנּור  ם ּתַ ָהָיה ׁשָ ם ְוָהַלְך ְלֶחֶדר ַאֵחר ׁשֶ ּלָ ּכֻ ּוְלָקָחם 

ֶנֶפׁש  ַמר  ּבְ ן ִעּמֹו  ּכֵ ם  ּגַ י  ְוָהַלְכּתִ ר ְלֵעיל.  ְזּכָ ּנִ ּכַ ה ָעָליו  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ן  ֵמֶהָעׁשָ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֹאב  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ה  ְבִכּיָ ּבִ

ַמה  ָלנּו  אֹוי  ֵמֶהם  ֵלָהנֹות  ַהּדֹור  ָזכּו  ּלֹא  ׁשֶ ַהּנֹוָרָאה  ּתֹוָרתֹו 

ים. ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ְדנּו  ִאּבַ ֶ ּשׁ

ִזְכרֹונֹו  ֵאָליו  ּוָבאִתי  י  ָחַזְרּתִ ּנּור  ַהּתַ ֶאל  ִליָכם  ִהׁשְ ׁשֶ ְוַאַחר 
י  ּכִ ָהָאֶרץ.  ַעל  ח  ֻמּנָ ָבר  ּכְ ּוְמָצאִתיו  ְלַחְדרֹו  ִלְבָרָכה 



קניְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ַעל  יחּוהּו  ִהּנִ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ָהַאֵחר  ֶחֶדר  ּבַ ם  ׁשָ ָהִייִתי  ׁשֶ תֹוְך  ּבְ

ְונֹוְראֹות  ְקָצת.  ְך  ְמַחּיֵ מֹו  ּכְ ְוָהָיה  ה  ְמֻגּלֶ ָניו  ּפָ ּוְמָצאִתיו  ָהָאֶרץ 

ָניו  ּפָ ּתַֹאר  מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ָהיּו  ָאז,  ַהּנֹוָראֹות  ָניו  ּפָ ר  ְקַלְסּתֵ ַזּכּות 

ב  ָחׁשַ ֶ ּשׁ ַמה  ב  ְוָחׁשַ ָוָאָנה  ָאֶנה  ֵביתֹו  ּבְ ָהַלְך  ׁשֶ ֵעת  ּבְ יו  ַחּיָ ּבְ

אֹותֹו  ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ ׁשֶ י  ֲאִמּתִ ֵחן  ִמיֵני  ל  ּכָ ָעָליו  ח  ֻמּנָ ָהָיה  ׁשֶ

ח  ֻמּנָ ְרִאיִתיו  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָאז  ָעָליו  ָהיּו  ְפָלא  ַהּנִ ְוַהּיִֹפי  ַהּנֹוָרא  ַהֵחן 

ִלְראֹותֹו  ָכה  ּזָ ׁשֶ ְלִמי  י־ִאם  ּכִ זֹאת  ר  ְלַצּיֵ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ָהָאֶרץ.  ַעל 

ה. ֵהּנָ ְוַאַחת  ה  ֵהּנָ ַאַחת  ֵביתֹו  ּבְ ָהַלְך  ׁשֶ ּכְ "ל  ַהּנַ ֵעת  ּבָ יו  ַחּיָ ּבְ

סו

ֵרי  ׁשְ ּתִ ַח"י  ֻסּכֹות  ּדְ ְרִביִעי  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ לֹום  ׁשָ ּבְ ק  ּלֵ ְוִנְסּתַ
ֵאיֶזה  ַהּיֹום  ֲחצֹות  ַאַחר  ִלְפָרט־ָקָטן  תקע"א 

י  ּכִ ד  ִמּיָ ִלְקבּוָרה  אֹותֹו  ּיֹוִציאּו  ׁשֶ ְלָזֵרז  ָרִציִתי  לֹא  ַוֲאִני  עֹות.  ׁשָ

ַעל  ׁשֶ ְלָחן־ָערּוְך  ֻ ּשׁ ּבַ ְמבָֹאר  י  ּכִ ְוַגם  ֵריָדתֹו,  ּפְ ְמֹאד  ִלי  ַצר  ָהָיה 

ְך  ָחׁשַ ׁשֶ ַעד  ָבר  ַהּדָ ל  ְלּגֵ ְוִנְתּגַ ח.  ּבָ ְמׁשֻ ִריז  ַהּזָ ֵאין  ְוַרּבֹו  ָאִביו 

ַלְיָלה  ַכת  ֶחׁשְ ּבְ דֹול  ּגָ ָאָדם  ְלהֹוִציא  ֵאין  ׁשֶ ם  ּלָ ּכֻ ְוָאְמרּו  ַהּיֹום, 

ְרִביִעי. יֹום  ּבְ ְלָמֳחָרתֹו  ַעד  ב  ְוִנְתַעּכֵ

ה  ִפּלָ ַמר ַהּתְ ְקֶוה ִלְטּבֹל ְוַאַחר ּגְ ם ַלּמִ ּלָ ְלכּו ּכֻ ּיֵ ְלָמֳחָרתֹו ִצּוּו ׁשֶ
ֵריַח  ׁשּום  לֹא  ּבְ ְמֹאד  ְוַזְך  ָנִקי  ְוָהָיה  ּבֹו.  קּו  ִהְתַעּסְ

טֹובֹות  ֵריחֹות  ָהיּו  ׁשֶ ב  ִסּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ א  ַרּבָ ַאּדְ ָלל,  ּכְ גּום  ּפָ
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ֵאיְך  אֹוָתנּו  ֲאלּו  ׁשָ ַהֲחבּוָרה  ֵני  ּבְ ְוָכל  ּנּו.  ִמּמֶ נֹוְדפֹות  ְמֹאד 

י  ְוָאַמְרּתִ ַיֲעׂשּו.  ן  ּכֵ ה  ְנַצּוֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְוָאְמרּו  ִעּמֹו  ְלִהְתַנֵהג 

י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ ִעם  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרק  ִעּמֹו  ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ

ֲאַנְחנּו  ִעּמֹו  ַלֲעסֹק  ְרצֹוֵננּו  ִאם  ֲאלּו  ׁשָ ם  ּגַ ְרצֹונֹו.  ְך  ּכָ ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ

ִמיד  ּתָ ֶזה  ּבָ ָהעֹוְסִקים  ַהֲחבּוָרה  ֵני  ּבְ ׁשֶ י  ְוָאַמְרּתִ ְוָקא.  ּדַ ַעְצֵמנּו  ּבְ

ָאָדם  ִנְמָצא  ֵאין  תֹו  ֻדּלָ ּגְ ִפי  ּלְ ׁשֶ י  ַנְפׁשִ ּבְ י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ִעּמֹו  ַיַעְסקּו 

ָאנּו  ם  ׁשָ תֹו  ֻדּלָ ּגְ ָמקֹום  ּבְ ַאְך  ִעּמֹו  ַלֲעסֹק  ָראּוי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ

ה  ַיֲעׂשֶ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ּוְרצֹונֹו  ִעְנְוָתנּותֹו.  מֹוְצִאין 

ְקבּוָרתֹו  ל  ׁשֶ ָהֵעֶסק  יַע  ַמּגִ ַהּזֹאת  ּוָבֵעת  לֹו.  ָראּוי  ֶ ּשׁ ַמה 

ם  ּגַ ְוִיְהֶיה ָלֶהם  ִמיד  ֶזה ּתָ ּבָ ה ִלְבֵני ַהֲחבּוָרה ָהעֹוְסִקים  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָלֶנַצח. ה  ְזִכּיָ ן  ּכֵ

ַעל  ֲעַדִין  ׁשֹוֵכב  ְהיֹותֹו  ּבִ ּבֹו  ק  ְלִהְתַעּסֵ ִהְתִחילּו  ׁשֶ ְוקֶֹדם 
ַאַחר  ַעד  י־ִאם  ּכִ י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ְולֹא  י  ַרְזּתִ ִנְזּדָ ָהָאֶרץ 

ַעל  ֲעַדִין  י  ַרְכּתִ ּבֵ ְולֹא  ל  ַהּלֵ י  ָאַמְרּתִ ְולֹא  ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ

י  ְרּתִ ְוִדּבַ ָהָאֶרץ  ַעל  ֶאְצלֹו  י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ְלַחְדרֹו  י  ְוָהַלְכּתִ ָהֶאְתרֹוג, 

יו  ַחּיָ ּבְ ים  ָהִעּתִ ֵאּלּו  ּבְ ְלָפָניו  ר  ְלַדּבֵ ִנְכָסף  ָהִייִתי  ֶ ּשׁ ַמה  ָאְזנֹו  ּבְ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלָפָניו.  ה  ַעּתָ ר  ֲאַדּבֵ י  ְוָאַמְרּתִ ָתא,  ִמּלְ ע  ּיַ ִאְסּתַ ְוָלא 

ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ָהָאֶרץ  ַעל  ֶאְצלֹו  ב  יֹוׁשֵ ְהיֹוִתי  ּבִ ה  ַהְרּבֵ ָעָליו  ִכיִתי  ּבָ

ׁשּום  ָהָיה  ְולֹא  י  ִעּמִ ּוָבכּו  ָעָליו  ְוָעְמדּו  ים  ֲאָנׁשִ ָאר  ׁשְ צּו  ִנְתַקּבְ

י  ּכִ י.  ְלַבּדִ ֲאִני  י־ִאם  ּכִ ָהָאֶרץ  ַעל  ָעָליו  ָכה  ּבָ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ָאָדם 

ָעַלי הּוא  ֵהִעיד  ָבר  ּכְ י  ּכִ ִעיִרי,  נֹות  ּבְ ל  ִמּכָ י  ְלַנְפׁשִ עֹוְלָלה  ֵעיִני 
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ם  ְרׁשָ ּנִ ּכַ ם  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  ּנּו  ִמּמֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַעְצמֹו  ּבְ

י מֹוֲהַר"ן(. ַחּיֵ ַמת  )ַהְקּדָ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ

לֹא  אֹותֹו  ֲהרּו  ּטִ ׁשֶ ּוְבֵעת  ִעּמֹו.  ק  ְלִהְתַעּסֵ ִהְתִחילּו  ְך  ּכָ ַאַחר 
ֶאת  רֹוִאין  ֵאין  י  ּכִ ַני  ּפָ י  ְוֶהֱחַזְרּתִ ּבֹו  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָרִציִתי 

י  ָעַמְדּתִ יׁשֹו  ְלַהְלּבִ ִהְתִחילּו  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  רֹוֵחץ.  הּוא  ׁשֶ ּכְ ַרּבֹו 

ְוָהְרִדיד  ית  ּלִ ּטַ ּבַ ׁש  ְמֻלּבָ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ָהָיה  ר  ְהּדָ ּנֶ ַמה  ֱאֶמת  ֶאְצלֹו. 

ַעל  ׁשֹוֵכב  ְוָהָיה  אֹותֹו.  ָרֲאָתה  ַעִין  ֵרי  ַאׁשְ ע.  סֹוּבֶ ּקֹוִרין  ׁשֶ

דֹוָלה  ּגְ ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ "ל,  ְוַהּנַ ית  ּלִ ַהּטַ ּבְ ף  ְמֻעּטָ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ

ּלֹא ֶנֱהָנה  ֵרי ַהּגּוף ׁשֶ ֲעֶלה. ַאׁשְ ּיַ מּוָכן ֵליֵלְך ְוַלֲעלֹות ְלָמקֹום ׁשֶ ּכְ

ָלֶהם  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ֵרי  ַאׁשְ ֲעָרה,  ַהּשַׂ חּוט  ּכְ ה  ַהּזֶ ֵמָהעֹוָלם 

ָהָיה  לֹא  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֶזה  ּבְ לּות  ּכְ ִהְסּתַ ׁשּום 

ׁשּום קֹול  ְמעּו  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ָהָאְזַנִים  ֵרי  ַאׁשְ ַעִין.  ֶהֶרף  ּכְ ֶאְצלֹו  עֹוֶלה 

ל  ּכָ ּמּוָבן  ּכַ ים,  ְוַהחּוׁשִ ָהֵאיָבִרים  ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ְוֵכן  ָהעֹוָלם  ֶזה  ל  ׁשֶ

ּיֹות  ַמֲעׂשִ )ִסּפּוֵרי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ עְטֶליְרס  ּבֶ ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ ֶזה 

עֹוָלם  ּבָ ָאָדם  מֹו  ִקּדְ לֹא  י  ּכִ ְוָהֵבן  ֵהיֵטב  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ י"ג(.  ה  ַמֲעׂשֶ

הּוא  ׁשֶ ּכְ ָתם  ַהּסְ ּוִמן  יק.  ַצּדִ ׁשּום  ַעל  ה  ֵאּלֶ ּכָ ָבִחים  ׁשְ ר  ְלַסּפֵ

ָך  ִלּבְ ים  ׂשִ ּתָ ְוִאם  ֶזה.  ָכל  ּבְ אֹוֵחז  ָהָיה  זֹאת  ל  ּכָ ר  ְלַסּפֵ ָיַדע 

עֶֹצם  ְמַעט  ִבין  ּתָ ָאז  ָהֱאֶמת  ֵעין  ּבְ ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ם  ׁשָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

לֹו. ֵרי  ַאׁשְ ֹות.  ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ ַעל  ָהעֹוָלה  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ת  ֻדּלַ ּגְ
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ְכַנף  ּבִ ן  ּכֵ ם  ּגַ י  ַפְסּתִ ּתָ ְוָאז  יתֹו  ִמּבֵ אֹותֹו  הֹוִציאּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
יתֹו.  ִמּבֵ אֹותֹו  ַוּנֹוִציא  ַיַחד  ִאים  ַהּנֹוׂשְ ִעם  ְגדֹו  ּבִ

ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ֻדּלַ ּגְ ִהְתנֹוֵצץ  ֶ ּשׁ ַמה  י  ַדְעּתִ ּבְ ָאז  ְוִהְתנֹוֵצץ 

ְלַעְצמֹו  ֲאִפּלּו  ר  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָאז  י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ עּור  ִ ַהּשׁ ִפי  ּכְ

ה  ּטָ ה ְוַהּמִ ּטָ יחּוהּו ַעל ַהּמִ יחֹות ָהַר"ן א'((. ְוִהּנִ ָמקֹום ַאֵחר )ׂשִ ם ּבְ ְרׁשָ ּנִ )ּכַ

רֹאׁש  אֹותֹו  ּבְ ַהּתֹוָרה  ָעֶליָה  ָאַמר  ׁשֶ ְסאֹו  ִמּכִ ַלֲעׂשֹות  יִתי  ִצּוִ

ְוָעׂשּו  ְלָסְתָרּה  יִתי  ְוִצּוִ בֹוָהה  ּגְ א  ּסֵ ּכִ ָהְיָתה  ׁשֶ אּוֶמין.  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ

ָרֵאל  ׂשְ אּו אֹותֹו ָעֶליָה. ְוִלּוּו אֹותֹו ָהמֹון ָרב ִמּיִ ה ְוָנׂשְ ה ִמּטָ ּנָ ִמּמֶ

ְמַעט  ּכִ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ּדַֹחק  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ים,  ֲאָנׁשִ ֲאָלִפים 

ְקָצת. אִתי אֹותֹו  ָנׂשָ ֲאִני  ְוַגם  ֲאִויר  ּבָ ְרחּו  ּפָ ה  ּטָ ַהּמִ ֵאי  ּנֹוׂשְ ׁשֶ

ָהִעיר  אּוֶמין,  ּבְ ֻסּכֹות  ּדְ י  ֲחִמיׁשִ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ לֹום  ׁשָ ּבְ ר  ְוִנְקּבַ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ׁשָ ֵבר  ְלִהּקָ ַחּיּותֹו  ים  ַחּיִ ּבַ ּה  ּבָ ַחר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ

ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני  ָאַמר  ׁשֶ ר  ִמְסּפָ ֵאין  ָעִמים  ּפְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַמע  ִנׁשְ

ֵמֲחַמת  ם  ׁשָ ֵבר  ְלִהּקָ ֵעיָניו  ּבְ הּוְטָבה  אּוֶמין  ת  ִהּלַ ּקְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ

ָמקֹום  ּבְ ה  ִמּזֶ ְמַעט  ם  ְרׁשָ ּנִ ּכַ ְוכּו'  ה  ַהְרּבֵ ים  ְקדֹוׁשִ ם  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ

ֲחִצי  ְלאּוֶמין  א  ּבָ ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ָהָיה  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ מ"ו(.  )ְלֵעיל  ַאֵחר 

ה.  ַרְך ֲעָזרֹו ּוְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ קּותֹו ְוַהּשׁ ּלְ ָנה קֶֹדם ִהְסּתַ ׁשָ

קֹום  ַהּמָ ם  ׁשָ י  ּכִ לֹום  ׁשָ ּבְ בֹוָתיו  ּכְ ִמׁשְ ַעל  ַנח  ַוּיָ לֹום  ׁשָ ּבְ בֹוא  ַוּיָ

ָהעֹוָלם  ִתּקּון  ּבְ ם  ׁשָ ַלֲעסֹק  ית  ְבֵראׁשִ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ֵ ִמּשׁ לֹו  ַהּמּוָכן 

יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ְויֹאַמר  ם  ְלׁשָ ֵאָליו  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ִמי  ְלָכל  ְלדֹורֹות 
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ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָעִמים(  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָבר  ּכְ סּו  ִנְדּפְ ר  )ֲאׁשֶ ֶאְצֵלנּו  ַהְידּוִעים  ים  ִהּלִ ּתְ

ָלֶזה: ַהּזֹוֶכה  ֵרי  ַאׁשְ ַחּיּותֹו  ים  ַחּיִ ּבַ ִהְבִטיַח 

סז

ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ִמּיֹום  ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ר  ְלַסּפֵ ִלי  ָנֶאה  ה  ַעּתָ
לֹום: ׁשָ ּבְ

ֵדי  ּכְ אּוֶמין  ּבְ ב  ְלִהְתַעּכֵ י  ֻהְכַרְחּתִ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ה  ְוִהּנֵ
ַאַחר  ְוֵתֶכף  יו.  יֹוְרׁשָ ין  ּבֵ בֹון  ָהִעּזָ ת  ֲחֻלּקַ ר  ְלַסּדֵ

ה.  ַעּתָ ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  בֹות  ַמֲחׁשָ ַלְחׁשֹב  י  ִהְתַחְלּתִ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ

ָאר  ׁשְ יס  ְלַהְדּפִ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ַלח  ְוׁשָ

ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ַלם  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַאַחר  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ִמּתֹורֹוָתיו  ַהּקּוְנְטֵרִסים 

ְוֵתֶכף  ְנָיָנא.  ּתִ מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ֵהם  ׁשֶ ָהִראׁשֹון,  מֹוֲהַר"ן 

ֵעת  ּבְ ַקד  ּתָ ֶאׁשְ ָנה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִדּבּוֵרי  ּבְ י  ְרּתִ ִנְזּכַ

ָרַמז  ה'(  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ֱאמּוָנה  ְקעּו  ּתִ ַהּתֹוָרה  ְכִתיַבת  ּבִ י  ָעַסְקּתִ ׁשֶ

ְרָמִזים  ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ְוֵכן  ְנָיָנא  ַהּתִ ם  ּגַ ס  ִנְדּפַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְדָבָריו  ּבִ ִלי 

ֶזה. ּבָ ַלֲעסֹק  יֹוֵתר  ּבְ י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָבָריו  ִמּדְ

רֹאׁש  ַעל  ַיַחד  ץ  ְלִהְתַקּבֵ ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֶכף  ּתֵ י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ ם  ּגַ
ה  ּמָ ּכַ ַעל־ֶזה  ִלי  ְוָהיּו  ַחּיּותֹו  ים  ַחּיִ ּבַ מֹו  ּכְ אּוֶמין  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְרּכֹו  ּדַ י  ּכִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוָריו  ִמּדִ ְמבָֹארֹות  ְרָאיֹות 

ֵאיְך  ָעֵלינּו  ָאתֹו  ַצּוָ ִעְנַין  ּבְ ְפָרט  ּבִ ְמֹאד  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ָהָיה 
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לֹא  ׁש  ַמּמָ קּותֹו  ּלְ ְלִהְסּתַ ָסמּוְך  י  ּכִ קּותֹו.  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ְלִהְתַנֵהג 

מּו  ִנְרׁשְ ֵמֶהם  ּוְקָצת  מּוָעִטים  ּבּוִרים  ּדִ י־ִאם  ּכִ ּנּו  ִמּמֶ ַמְענּו  ׁשָ

ַאַחר  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ַהְנָהָגה  ׁשּום  ָאז  ָלנּו  ה  ִצּוָ ְולֹא  ְלַמְעָלה 

ר  ִסּדֵ ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ָבר  ּדָ ׁשּום  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  קּותֹו.  ּלְ ִהְסּתַ

ָראּוי. ּכָ ָלנּו  ה  ִצּוָ ְולֹא  ָיֶפה  ָלנּו 

ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ִמּקֶֹדם  נּו  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ָכל  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ
ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  אֹוָתנּו  ד  ִלּמֵ ם  ֻכּלָ ּבְ ְלָפָניו,  ַלֲעֹמד  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ

ל  ּכָ ּוִבְפָרט  קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ּוְלַאַחר  יו  ַחּיָ ּבְ ינּו,  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ִמיד  ּתָ

ּנּו  ִמּמֶ ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּיֹות  ֲעׂשִ ְוַהּמַ ְוַהּתֹורֹות  יחֹות  ְוַהּשִׂ ּבּוִרים  ַהּדִ

ִמיד.  ּתָ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  אֹות  ַצּוָ ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְרּגְ  ְמּבֶ ִמּלֶ א  ּבָ ׁשֶ ִמּיֹום 

ֵהיָכן  ַעד  ֵהיֵטב  י  ֵהַבְנּתִ ּלֹא  ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ ה  ּמָ ּכַ ָהיּו  יו  ַחּיָ ּבְ ׁשֶ ַרק 

ָלַעד  ִמים  ְוַקּיָ ים  ַחּיִ ֵהם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ ֲאָבל  יִעים,  ַמּגִ ֵהם 

ְטמּוִנים  ְוֵהם  ִאיׁש.  ֶלב  ּבְ ֵעָצה  ים  ֲעֻמּקִ ַמִים  נֹוְבִעים  ַמִים  ְוֵהם 

אֹוָתנּו  ִדים  ּוְמַלּמְ ים  ַחּיִ ַמִים  נֹוְבִעים  ֵהם  ַעם  ּפַ ּוְבָכל  י,  ִלּבִ ּבְ

ָכל  ּבְ ֵמִבין  ַוֲאִני  ָהִעְנָיִנים.  ָכל  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  יִרים אֹוָתנּו  ּוַמְזּכִ

ּוִבְפָרט  ְלִהְתַנֵהג.  ֵאיְך  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ִמּדְ ְלַמְפֵרַע  ַעם  ּפַ

לֹא  ַרק  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני  ֵפרּוׁש  ּבְ ָאַמר  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ

ַהּכֹל  ְוָראּו  ֵהִבינּו  קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ַרק  ָאז,  ֵלב  ָלֶהם  מּו  ׂשָ

ר ְלָבֵאר  ָבִרים, ְוָכל ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ֵפרּוׁש ַעל ֵאּלּו ַהּדְ ה ָלנּו ּבְ ּוָ ּצִ ׁשֶ

ְכָתב. ּבִ ֵהיֵטב 
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ר  ָהָיה ְמַדּבֵ דֹול ׁשֶ ּגָ יק  ּדִ ֶזה ִמּצַ ּכָ ה ֵמִעְנָין  ר ִלי ַמֲעׂשֶ ִסּפֵ ּוְכָבר 
ֵהִבין  ָרם לֹא  ּפְ ּסִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ְלִמידֹו  ּתַ ִעם 

ִהְתִחיל  ָאז  יק  ּדִ ַהּצַ אֹותֹו  ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ְוַאַחר  ֶהם.  ּבָ ן  ּוֵ ּכִ ַמה  ָלל  ּכְ

ְוָכל  יק,  ּדִ ַהּצַ ַרּבֹו  ן  ּוֵ ּכִ ֶזה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְלַמְפֵרַע  ְלָהִבין  ְלִמידֹו  ּתַ

ִדְבֵרי ַרּבֹו ּוָמָצא ַהּכֹל  ר ּבְ ִנְזּכַ ם  ֻכּלָ ֵאַרע לֹו ְוָעַבר ָעָליו ּבְ ֶ ַמה ּשׁ

אֹוִתי  ק  ִחּזֵ ִלי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ זֹאת  ְוַגם  ַרּבֹו.  ִדְבֵרי  ּבְ ְלַמְפֵרַע 

ְוַעל  יו,  ַחּיָ ּבְ ּנּו  ִמּמֶ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ְלָכל  ֵלב  ָלׂשּום  ה  ַהְרּבֵ

ָהִייִתי  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ י  ְקּתִ ְוִנְתַחּזַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  ֶזה  ְיֵדי 

ֶהם: ּבָ ַלֲעסֹק  ָצִריְך 

סח

ֶרְסַלב  ִמּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֲחָתנֹו  א  ּבָ טֹוב  יֹום  ַאַחר  ה  ְוִהּנֵ
בֹון  ָהִעּזָ ת  ֲחֻלּקַ ְרנּו  ְוִסּדַ נּו  ּלָ ּכֻ ְבנּו  ְוָיׁשַ ִמּפֹה,  ְוָהַרב 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל  ה  ֻתּבָ ַהּכְ ּתֹו  ְלִאׁשְ ְקנּו  ְוִסּלַ ָאתֹו,  ַצּוָ ִפי  ּכְ ָראּוי  ּכָ

ָנַסְענּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  דֹול.  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ִקְברֹו  ַעל  ִית  ּבַ ּוָבִנינּו  ה.  ִצּוָ

ל  ׁשֶ ַהֲחָפִצים  ִעם  ָבה  ַהּתֵ ְוַגם  ִלי.  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ַוֲחֵבִרי  ֲאִני  ְלֵביֵתנּו 

ֶאֶרץ  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנּה  ִמְרָים  ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ּתֹו  ּבִ

ְלֶנעִמירֹוב  נּו  ִעּמָ ָלַקְחנּו  ְחֶיה  ּתִ ה  ַחּיָ ה  ְלּדָ ַהּיַ ּתֹו  ּבִ ל  ְוׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

ְנָכָסיו. ַעל  ְלַאּפֹוְטרֹוּפֹוס  ִמּנּו  י אֹוִתי  ּכִ
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קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ֶרְך  ּדֶ ָעַבְרנּו  ְלֶנעִמירֹוב  ְלֵביֵתנּו  ָעְבֵרנּו  י  ּוִמּדֵ
ַעל  י  ְרּתִ ְוִדּבַ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ִקּבּוץ  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ יב  אׁשִ ּדַ

ַסת  ַהְדּפָ הֹוָצאֹות  ַעל  מֹוָצא  ֶסף  ַלּכֶ ָלֵתת  בּו  ְתַנּדְ ּיִ ׁשֶ ם  ִלּבָ

ַאֲהָבה  ּבְ ֲעֵליֶהם  לּו  ִקּבְ ְוֵתֶכף  ְנָיָנא,  ּתִ מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ֶפר  ַהּסֵ

ם. ְמֻסּיָ ָסְך  ַעל  ב  ִנּדָ ָעֶלה  ִמיעּו קֹול  ְוִהׁשְ

ָאב  ֵאין  ּבְ תֹום  ּיָ ּכַ ה  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ְלֵביִתי  אִתי  ּבָ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ִסּבֵ ְוַגם  ׁש.  ְלַבּקֵ ְוֵאין  ּתֹוֶעה  ּכַ

קֶֹדם  ָסמּוְך  ּבְ י  ּכִ ֲאֵבלּות,  ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ִלְנהֹג  ֶכף  ּתֵ י  ֻהְכַרְחּתִ ׁשֶ

ְוָרצּו  ָיִאיר.  ֵנרֹו  ָאִבי  ֵבית  ּבְ ָטן  ַהּקָ ָאִחי  ִנְפַטר  ְלֵביִתי  ּבֹוִאי 

ִלְנהֹג  י  ְוֻהְכַרְחּתִ ִלי  הֹוִדיַע  ׁשֶ ֶאָחד  ִנְמָצא  ַאְך  ִני  ִמּמֶ ְלַהֲעִלים 

ָהַרב  דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַקד  ּתָ ֶאׁשְ ְוֵכן  ְבָעה.  ׁשִ

ְבָעה  ׁשִ ִלְנהֹג  י  ֻהְכַרְחּתִ ׁשֶ ְך  ּכָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ִלי  ן  ּמֵ ִנְזּדַ אְרִדיְטׁשֹוב,  ִמּבַ

ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ְלטֹוָבה.  זֹו  ְוַגם  "ל,  ַהּנַ זֹאת  ּכָ ה  ַמֲעׂשֶ ְיֵדי  ַעל 

ִלְנהֹג  ָראּוי  ָהָיה  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ִעּתֹו  ּבְ ָיֶפה  ה  ָעׂשָ ַהּכֹל  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ

ְיַנֲחֵמנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה.  ֵאּלֶ ּכָ ים  ְקדֹוׁשִ יִקים  ַצּדִ ַעל  ְבָעה  ׁשִ

ַעל  ֵלָמה  ׁשְ ֶנָחָמה  ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמׁשִ ְיֵדי  ַעל  ְמֵהָרה 

ְמֵהָרה ּבִ ַלִים  ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ְמַנֵחם  ָיבֹוא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְבֵרנּו   ׁשִ

ָאֵמן: ָיֵמינּו,  ּבְ
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אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ְלִמידֹו  ּתַ ֶאָחד  ַרב  ֵאַלי  א  ּבָ ְבָעה  ׁשִ תֹוְך  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ַעל  ַח  ְלַפּקֵ ֵדי  ּכְ "ל  ַהּנַ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ּוְבנֹו  יְסק  ִליְטׁשִ ִמּוָ

נּו  ַרּבֵ ֲחַתן  ָהָיה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ אֹון  ַהּגָ ן  ּבֶ יְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ָמעֹות 

ת  ּבַ ִהיא  ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ָאז  ָהָיה  ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹוָנּה  ִמְרָים  ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ִלְבָרָכה  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו  ַרּבֵ

ָרִצינּו  לֹא  ֲאַנְחנּו  ַאְך  ְלָיָדם.  עֹות  ַהּמָ ְמְסרּו  ּיִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֵאּלּו  ְוָרצּו 

ְוכּו'.  ְלֶהְפֵסד  ָקרֹוב  ָהָיה  ָיָדם  ּבְ ָהָיה  ִאם  י  ּכִ ָבר  ּדָ ָלֶהם  ָלֵתת 

ָכבֹוד  ּבְ ָלֶהם  ַלְחנּו  ְוׁשָ רֹות  ּפֵ עֹות  ַהּמָ ָעׂשּו  ֶאְצֵלנּו  ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך 

ְיֵמי  ל  ּכָ דֹול  ּגָ ּוְבֶרַוח  ָכבֹוד  ּבְ ְרְנסּו  ְוִנְתּפַ ָנה.  ׁשָ ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ ָסְך 

ַרב  ָסְך  ָאר  ִנׁשְ ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַגם  לֹום.  ׁשָ ּבְ ְפְטרּו  ּנִ ׁשֶ ַעד  יֶהם  ַחּיֵ

יֶהם. יֹוְרׁשֵ ין  ּבֵ ְקנּו  ְוִחּלַ

ע

י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה  לֹא  ה  ַהּזֶ ַהֹחֶרף  ְיֵמי  ל  ּכָ ְך  ּכָ ַאַחר  ה  ְוִהּנֵ
ְוָהָיה  ֶרְסַלב.  ּבְ ּפֹה  יָרִתי  ּדִ ְוִלְקּבַֹע  עִמירֹוב  ִמּנֶ ָלֵצאת 

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִלְדָרָכיו  ים  ֲאָנׁשִ ה  ַעּתָ ְלָקֵרב  ְמָנע  ֵמַהּנִ ִהיא  ׁשֶ ִנְדֶמה 

ַעְצִמי  ק  ְלַחּזֵ ֵאיְך  ה  ַהְרּבֵ בֹות  ַמֲחׁשָ י  ְבּתִ ָחׁשַ ַעְצִמי  ּבְ ַרק  ְוכּו'. 

ַהּתֹורֹות  ְיֵדי  ַעל  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ה  ַעּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב 

ִזְכרֹונֹו  ּנּו  ִמּמֶ י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ְוכּו'  ְוָהְרָמִזים  ּיֹות  ֲעׂשִ ְוַהּמַ יחֹות  ְוַהּשִׂ
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ְמֹאד,  ים  ָהַרּבִ ּבּוִרים  ַהּדִ ּבְ ׁשֶ י,  ְוֶהֱאַמְנּתִ י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ִלְבָרָכה. 

ְלַהֲחיֹות  י  ּדַ ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ַחּיּותֹו,  ים  ַחּיִ ּבַ ּנּו  ִמּמֶ ֹמַע  ִלׁשְ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ

קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ְלַאַחר  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ֶרְך  ַהּדֶ ִלי  ְלהֹורֹות  ִמיד  ּתָ אֹוִתי 

ֲאָבל  ְלָבֵאר,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָאז  י  ַדְעּתִ ּבְ ָעַבר  ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה  ַעד עֹוָלם, 

ם  ׁשָ ר  ְלַדּבֵ אּוַכל  ׁשֶ ָמקֹום  ִלי  ׁש  ְלַבּקֵ י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה  לֹא  ֶזה 

ֶזה  ְוכּו',  בּורֹוָתיו  ּגְ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ִלְבָרָכה ְלהֹוִדיַע  ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ

ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  לֹא  ּוְבֶנעִמירֹוב  ָלל.  ּכְ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ַעל  ָעָלה  לֹא 

לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ְמַעט  ִלְפֵני  י־ִאם  ּכִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ּנּו  ִמּמֶ ר  ְלַדּבֵ

ה'  י  ַמֲעׂשֵ ְדלּו  ּגָ ַמה  ַאְך  ְוחֹוְלִקים.  ִדים  ִמְתַנּגְ ָהיּו  ָהרֹב  ֲאָבל 

ַהּכֹל  עֹוָלם  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ַמה  ְוָכל  בֹוָתיו,  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד 

ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ִביִלי  ׁשְ ּבִ לֹוַמר  ָאָדם  ל  ּכָ ב  ַחּיָ י  ּכִ ִביֵלנּו  ׁשְ ּבִ

ֵאָליו. ְלִוים  ְוַהּנִ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ִביל  ׁשְ ּבִ ְפָרט  ּבִ

ְעּתֹו  ָאַרת ּדַ ם ַהׁשְ ְתַקּיֵ ּיִ ַהְתָחַלת ִהְתנֹוְצצּות ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ה  ְוִהּנֵ
ָהָיה ַעל  ָוֶעד,  ֵנרֹו ְלעֹוָלם  ה  ִיְכּבֶ ְולֹא  ה ְלעֹוָלם  דֹוׁשָ ַהּקְ

ֵסֶפר  ַסת  ַהְדּפָ ּבְ ַלֲעסֹק  י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ק  ִחּזֵ ׁשֶ ְיֵדי 

יקּו ֲהמֹון  ַיְסּפִ ָהָיה ַעל ֶזה לֹא  ׁשֶ ִניעֹות  ִרּבּוי ַהּמְ ה  ְוִהּנֵ ְנָיָנא.  ַהּתִ

ְורֹב  ַאַחת  רּוָטה  ּפְ ֲאִפּלּו  ָיִדי  ּבְ ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ר.  ְלַסּפֵ ְיִריעֹות 

ה  ַכּמָ ּבְ ּוְמֹפָרִדים  ִרים  ְמֻפּזָ ְוֵהם  ים  ֲעִנּיִ ָהיּו  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ָקרֹוב  ְנָדבֹות,  ֵמֶהם  ל  ְלַקּבֵ ֲאֵליֶהם  ְוִלְנסַֹע  ֲעָירֹות. 

ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ַבח.  ֶ ַהּשׁ ַעל  ְיֵתָרה  ְרָחא  ְוַהּטִ ַההֹוָצָאה 

ְמִניעֹות,  ה  ּמָ ּכַ ֵמֲחַמת  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ַעְצִמי  ּבְ ע  ִלּסַ ִלי  ר  ֶאְפׁשָ
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ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ַעל  ֵהן  ָלל.  ּכְ ִיְפַעל  לֹא  ַאֵחר  ִאיׁש  לַֹח  ְוִלׁשְ

ת  ְנֹחשֶׁ ְוַדְלֵתי  ְרֶזל  ּבַ חֹומֹות  ּכְ ִניעֹות  ַהּמְ ְלָפַני  עֹוְמִדים  ָהיּו 

ִלְזּכֹות  ֵאיְך  ֶרְך  ַהּדֶ יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ְולֹא  ְויֹוֵתר,  ְויֹוֵתר  ׁש  ַמּמָ

ה. ַעּתָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  יס  ְלַהְדּפִ

ה  ַהְרּבֵ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ אֹוָתנּו  ק  ִחּזֵ ָבר  ּכְ ׁשֶ ִלְהיֹות  ַאְך 
ר  ָהִעּקָ ְוׁשֶ ָלל  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ְמִניָעה  ֵאין  ׁשֶ ָדנּו  ְוִלּמְ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ

ה  ּוְבַכּמָ ס"ו  ִסיָמן  ּבְ ְמבָֹאר  )ּכַ ְוכּו'  ּסּוִפין  ְוַהּכִ ק  ְוַהֵחׁשֶ ָהָרצֹון  הּוא 

ֶזה  ּבָ י  ְבּתִ ְוָחׁשַ ְרצֹוִני  ֶאת  י  ְקּתִ ִחּזַ ן  ּכֵ ַעל  ם(,  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְמקֹומֹות 

ה ְמֹאד.  ֶזה ַהְרּבֵ י ּבָ ְבּתִ י ּוַמֲחׁשַ ְעּתִ י ּדַ ה ְוִהְכַנְסּתִ בֹות ַהְרּבֵ ַמֲחׁשָ

ַעל  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס  ָהִייִתי  ֶ ּשׁ ַמה  ְלטֹוָבה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ִסּבֵ ם  ּגַ

ֶרְסַלב  ּבְ ּפֹה  ֲעָסִקים  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִלי  ָהָיה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְנָכָסיו 

ר  ּוְלַדּבֵ חֹובֹוָתיו  ִלְתּבַֹע  ֵדי  ּכְ ְלֹפה  ִלְנסַֹע  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ְוֻהְכַרְחּתִ

ֲחנּות  ם  ׁשָ ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ ְלֶמְז'ּבּוז'  ִסיָעה  ַהּנְ ֵמִעְנַין  ְוכּו'  ֲחָתנֹו  ִעם 

ָנְקָטה  לֹא  ֶזה  ל  ּכָ ּוֵמֲחַמת  ְלַעְצמֹו.  ָבם  ְלַעּכְ ָרָצה  ְוָאִחיו  ּוַבִית, 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֲחָנָיתֹו  ִלְמקֹום  ֶרְסַלב  ִלּבְ ִסיָעה  ִמּנְ י  ַנְפׁשִ

ם  ּגַ ַלֲעָסֵקינּו.  דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה  ָהָיה  ְוֶזה  ּפֹה,  ְהיֹותֹו  ּבִ ָרִגיל  ָהִייִתי 

דֹוׁשֹות  ַהּקְ ִמּתֹורֹוָתיו  ה  ַהְרּבֵ י  ְרּתִ ִסּפַ ּפֹה  ֱהיֹוִתי  ֵעת  ָכל  ּבְ

ת  ֻדּלַ ּגְ ֶאת  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ה  ַהְרּבֵ י  ְרּתִ ְוִהְזּכַ ְוכּו'  יחֹוָתיו  ְוׂשִ

ָאָרתֹו  ַהׁשְ ְלִקּיּום  ְלטֹוָבה  ִסּבֹות  ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  ְוכּו',  נֹוְראֹוָתיו 

ִלְבָרָכה: ִזְכרֹונֹו 
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עא

ֶרְסַלב  ּבְ ְלֹפה  י  ָנַסְעּתִ ְלֶנעִמירֹוב,  ְלֵביִתי  ְלִביָאִתי  ָסמּוְך  ה  ְוִהּנֵ
ית  ִליׁשִ ׁשְ ה  ּוִבְסֻעּדָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ָכאן  ּבְ ְוָהִייִתי 

ּתֹוָכָחה  ְקעּו  ּתִ ַהּנֹוָרָאה  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ָהעֹוָלם  ִלְפֵני  י  ָאַמְרּתִ

ְוָכל  אּוֶמין.  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ֲאָמָרּה  ׁשֶ ח'(  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי 

ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ים  ַהִחּדּוׁשִ ִנְפְלאֹות  ֲאָחָזַתם ֵמעֶֹצם  ְרָעָדה  ֹוְמִעים  ַהּשׁ

ְלרֹוֶאה  ה  ִמּפֶ ֹוֵמַע  ַהּשׁ ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  ׁשֶ ְמבָֹאר  ָבר  ּכְ י  ּכִ י,  ִמּפִ

דֹוׁש. ְוַאַחר  יו ַהּקָ ִמיָעִתי ִמּפִ ָהָיה ָסמּוְך ִלׁשְ ְפָרט ָאז ׁשֶ ֵסֶפר, ּבִ ּבְ

ְלֵביִתי. י  ָחַזְרּתִ ְך  ּכָ

עב

ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִתיק  ַהּוָ ָקר  ַהּיָ ְיִדיֵדינּו  ֵאַלי  א  ּבָ ה  ֲחֻנּכָ ּוִביֵמי 
ְוָרָצה  ֶנעִמירֹוב,  קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ ָיִאיר  ֵנרֹו  ְמעֹון  ׁשִ

ַעל  ָמעֹות  ץ  ְלַקּבֵ לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ְלַאְנׁשֵ ִדיָנה  ַהּמְ ַעל  ִעּמֹו  ע  ֶאּסַ ׁשֶ

ִמן  ִהיא  ׁשֶ ָרִאיִתי  ֲאָבל  ְלֵעיל.  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ְנָיָנא  ַהּתִ ַסת  ַהְדּפָ

ְלַבּדֹו  אֹותֹו  לַֹח  ִלׁשְ י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ְוָעָלה  ה  ַעּתָ ע  ֶאּסַ ׁשֶ ְמָנע  ַהּנִ

ַמה  אן  ּכָ ְלִהְתַיֵעץ  ֶרְסַלב  ּבְ ְלּפֹה  ַיַחד  ִעּמֹו  י  ְוָנַסְעּתִ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ

י  ַרּבִ ִיְפַעל  לֹא  ַעְצִמי  ּבְ ע  ֶאּסַ לֹא  ִאם  ׁשֶ ְוָאְמרּו  ְוָענּו  ֲעׂשֹות.  ּלַ

ע  ִלּסַ ָאז  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ַוֲאִני  ָלל  ּכְ לֹו  נּו  ִיּתְ לֹא  י  ּכִ לּום,  ּכְ ְמעֹון  ׁשִ

ָלל  ּכְ ָנַסְענּו  ְולֹא  יֹוֵתר  ָבר  ַהּדָ ב  ִנְתַעּכֵ ן  ּכֵ ַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ַעְצִמי  ּבְ

ְלֵביִתי. י  ְוָחַזְרּתִ
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י  ּפִ ָסה ַאְך ַאף ַעל  ַהְדּפָ ּבַ י ְמֹאד ַלֲעסֹק  ּנִ ָרחֹוק ִמּמֶ ׁשֶ ְוָרִאיִתי 
ָכל  ּבְ ק  ְוָהִייִתי ּכֹוֵסף ְוחֹוׁשֵ י ֶאת ָהָרצֹון  ָעַזְבּתִ ֵכן לֹא 

ב  חֹוׁשֵ ְוָהִייִתי  ְמֹאד.  י  ּנִ ִמּמֶ ָרחֹוק  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָלֶזה  ַעם  ּפַ

ֵעֶסק  ִלְגֹמר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַיַעְזֵרִני  אּוַלי  ֶזה  ּבָ ה  ַהְרּבֵ בֹות  ַמֲחׁשָ

ּתֹוָרה  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ חּוָצה,  ַמְעְינֹוָתיו  ְלָהִפיץ  ֶזה  ּכָ ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ

ל  ּוִמּכָ ּה,  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ִמּכָ לּוָלה  ּכְ יָחה  ְוׂשִ יָחה  ׂשִ ְוָכל  ְותֹוָרה 

ְוכּו'. ְוכּו'  ָהעֹוָלמֹות  ל  ּוִמּכָ ְדֵרגֹות  ַהּמַ

ָבט  ׁשְ ֹחֶדׁש  ְלרֹאׁש  ָסמּוְך  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  בּועֹות  ְוׁשָ ָיִמים  ְוָעְברּו 
ִקְברֹו  ִצּיּון  ַעל  ִלְהיֹות  ְלאּוֶמין  ִלְנסַֹע  ִנְתעֹוַרְרנּו  ְוָאז 

אן  ּכָ ּמִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶרְסַלב  ּבְ ְלֹפה  ִלי  ַנְפּתָ י  ְוַרּבִ ֲאִני  י  ְוָנַסְעּתִ דֹוׁש.  ַהּקָ

ְוִעם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  יֹוְסֶקה  י  ַרּבִ ֲחָתנֹו  ִעם  ַיַחד  ְוֵנְלָכה  ִנְסָעה 

ל  ׁשֶ ֲעָגלֹות  ַכְרנּו  ְוׂשָ ָהָיה.  ְוֵכן  אּוֶמין  קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ ֹפה  ּדְ ָהַרב 

ָהָיה  ִמּפֹה  ָלֵצאת  ְצִריִכים  ָהִיינּו  ׁשֶ ּוַבּיֹום  ְלאּוֶמין  ִלְנסַֹע  ָנְכִרים 

ַוֲאִני  ע,  ִלּסַ ִרי  ֶאְפׁשָ ּבְ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ דֹול  ּגָ ֶלג  ְוׁשֶ ְסָעָרה  רּוַח 

י  ְוֻהְכַרְחּתִ ַאַחת  ֲעָגָלה  ִעם  י  ְוָנַסְעּתִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  י  ְרּתִ ּבַ ִהְתּגַ

ֵני ָיִמים ִלְפֵני ֶעֶרב  ְרָסה ִמן ָהִעיר ְוֶזה ָהָיה ׁשְ מֹו ֲחִצי ּפַ ַלֲחזֹר ּכְ

ְלָבֵבנּו,  ֶאת  ק  ִחּזֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל  ָבט;  ׁשְ ֹחֶדׁש  רֹאׁש 

יַח  ְלַהּנִ ָרִציִתי  ְולֹא  ה,  ַהְרּבֵ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ָאז  ַעְצֵמנּו  ְחנּו  ּמַ ְוׂשִ

ְוַעל־ ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ַעְצֵמנּו  ְקנּו  ִחּזַ ַרק  ֶזה,  ַעל  ב  ּוְלִהְתַעּצֵ ָהַעְצבּות 

ָהָיה  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ַאֲחָריו,  ּלְ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ ְוָנַסְענּו  ְקנּו  ִנְתַחּזַ ֶזה  ְיֵדי 
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ְלֶעֶרב  ְמֹאד  ָסמּוְך  ָהָיה  ּוְכָבר  ְמֹאד,  ְמֻקְלָקל  ֶרְך  ַהּדֶ ֲעַדִין 

ַיַחד,  ְוָנַסְענּו  ה'  ּבַ ָיֵדינּו  ְקנּו  ִחּזַ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ רֹאׁש־ֹחֶדׁש, 

ּוָבאנּו  ְלטֹוָבה,  ִנְפָלאֹות  ִסּבֹות  נּו  ִעּמָ ב  ִסּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ

תקע"א,  ַנת  ׁשְ ָבט,  ׁשְ ֹחֶדׁש  ֶעֶרב־רֹאׁש  י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ְלאּוֶמין 

ֵדי  ּכְ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַאֲחֵרי  ְלאּוֶמין  ַסְענּו  ּנָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַעם  ַהּפַ ְוִהיא 

י  )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּוְכָבר  דֹוׁש.  ַהּקָ ִקְברֹו  ַעל  ַח  ּטֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ִקְברֹו  ַעל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִמי  ֶאת  ִהְבִטיַח  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  קס"ב(  מֹוֲהַר"ן 

ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ְויֹאַמר  ִלְצָדָקה  רּוָטה  ּפְ ן  ְוִיּתֵ

ְוכּו'. ָלֶנַצח  לֹו  ְעזֹר  ּיַ ׁשֶ ֶאְצֵלנּו  ִמים  ְרׁשָ ַהּנִ

ם  ׁשָ ַבְתנּו  ְוׁשָ ִקְברֹו  ַעל  "ל  ַהּנַ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  ּבְ ְוָהִיינּו 
ַעל  ְוָהַלְכנּו  ָחַזְרנּו  ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ְוַאַחר  אּוֶמין.  ּבְ

י  ְועֹוַרְרּתִ ִליק  ֶטּפְ ת  ְקִהּלַ ֶרְך  ּדֶ ְוָעַבְרנּו  ְלֵביֵתנּו.  ְוָנַסְענּו  ִקְברֹו 

ָסה  ַהַהְדּפָ ַעל  ָסְך  ֵאיֶזה  ן  ּכֵ ם  ּגַ בּו  ְוִהְתַנּדְ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ם  ׁשָ

ְלֵביֵתנּו. ּוָבאנּו 

עג

ִאם  י  ּכִ ָסה  ַהַהְדּפָ ַעל  ַהְתָחָלה  ׁשּום  ִלי  ָהָיה  לֹא  ֲעַדִין  ה  ְוִהּנֵ
ּפֹה  ּוְמַעט  ִליק  ְוֶטּפְ יב  אׁשִ ּדַ י  ַאְנׁשֵ בּו  ִהְתַנּדְ ֶ ּשׁ ַמה 

ְלַבד.  בּו  ִהְתַנּדְ ַרק  ָלל  ּכְ ֲעַדִין  ן  ְמֻזּמָ ָנְתנּו  לֹא  ם  ְוֻכּלָ ֶרְסַלב.  ּבְ

ְיִגיעֹות  ְצִריִכים  ֲעַדִין  ִבים  ְתַנּדְ ּמִ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָידּוַע  ְוֶזה 
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ִליֵדי  א  ּבָ ֵאינֹו  ׁשֶ ֶנֱאָבד  ה  ְוַהְרּבֵ ֵמֶהם.  ּגֹוִבין  ׁשֶ קֶֹדם  דֹולֹות  ּגְ

ֶהם  ּבָ ָהָיה  לֹא  "ל  ַהּנַ ָדבֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ָלל,  ּכְ ּגּוַבְיָנא 

ָסה. ַהַהְדּפָ ַעל  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ַההֹוָצאֹות  ְוִלְרִביַע  ִליׁש  ִלׁשְ

ֶאת  ִלְגנֹב  ֵאיְך  ָוָאָנה  ָאֶנה  הֹוְלכֹות  בֹוַתי  ַמְחׁשְ ָהיּו  ה  ְוִהּנֵ
י  ָסה ּכִ ִביל ַהַהְדּפָ ׁשְ ִדיָנה ּבִ יִתי ִלְנסַֹע ַעל ַהּמְ ַעְצִמי ִמּבֵ

ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ְוִסּבֵ ֶזה.  ַעל  ה  ַהְרּבֵ ְמִניעֹות  ִלי  ָהיּו 

עִמרֹוב  ִמּנֶ ְוָנְסעּו  ְלָגְמרֹו,  ְצִריִכין  ָהיּו  ׁשֶ ּדּוְך,  ׁשִ ֵאיֶזה  ּבְ ֵחֶלק 

ָהיּו  ְוֵהם לֹא  יב,  אׁשִ ּדָ ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ּדּוְך  ִ ַהּשׁ ִלְגֹמר  ִנים  ַהְמֻחּתָ

ם  ְעּתָ ּדַ ַעל  ָעָלה  לֹא  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ֶהם  ִעּמָ אֹוִתי  ל  ְלַקּבֵ ם  ַדְעּתָ ּבְ

יֹוֵתר  ּבְ ַוֲחׁשּוִבים  דֹוִלים  ִמּגְ ּדּוְך  ׁשִ ָהָיה  י לֹא  ּכִ ֶזה,  ּבָ ְלַהְטִריֵחִני 

ֵאין  ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ֶזה  ּכָ ְדָכנּות  ׁשַ ֵעֶסק  ּבְ ִלְנסַֹע  ָלל  ּכְ בֹוִדי  ּכְ ְולֹא ָהָיה 

ֲאָבל  ֵאּלּו.  ּכָ ֲעָסִקים  ּבַ י  ָנַסְעּתִ לֹא  ּוֵמעֹוָלם  ְדָכנּות  ׁשַ ּבְ ֵעֶסק  ִלי 

ֵדי  ּכְ ָהְיָתה  ָנִתי  ְוַכּוָ ֶכם  ִעּמָ ע  ֶאּסַ ֲאִני  ָלֶהם  י  ָאַמְרּתִ ַעְצִמי  ּבְ ֲאִני 

יב  אׁשִ ּדָ קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ יִתי  ִמּבֵ ָלֵצאת  ַעְצִמי  ֶאת  גֹוֵנב  ּכְ ִלְהיֹות 

ם ׁשָ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ָסמּוְך  ּבְ ִהיא  ם  ְוׁשָ ְדָכנּות,  ַ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ  ּבִ

ִדיָנה ַהּמְ ַעל  ַיַחד  ִעּמֹו  ם  ָ ִמּשׁ ע  ְוֶאּסַ "ל  ַהּנַ ְמעֹון  ׁשִ י   ַרּבִ

ָסה. ַהַהְדּפָ ִביל  ׁשְ ּבִ

יב  ֵעת ַהּקֹר ּוָבאִתי ְלָדאׁשִ ֹחֶרף ּבְ ְיָלה ּבַ ּלַ יִתי ְוָיָצאִתי ּבַ ָעׂשִ ְוֵכן 
ה  ְוִהּנֵ דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י־  ַאְנׁשֵ אֹוִתי  לּו  ְוִקּבְ

ִסיָעה  ַהּנְ ְוָכל  ָלל  ּכְ ִני  ֵ ַהּשׁ ד  ַהּצַ אּו  ּבָ לֹא  י  ּכִ ל  ּטֵ ִנְתּבַ ּדּוְך  ִ ַהּשׁ
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ִלי  ּבְ ִלְנסַֹע  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  י  ַנְפׁשִ ּבְ י  ַדְעּתִ ּיָ ׁשֶ ִפי  ּכְ י  ּכִ ִביִלי  ׁשְ ּבִ ָהְיָתה 

יב  אׁשִ ּדָ ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ם  ׁשָ י  ַאְרּתִ ְוִנׁשְ ם.  ֵ ַהּשׁ ֵמֵאת  ה  ִסּבָ

ֲעָגָלה  ּכֹר  ִלׂשְ יִתיו  ְוִצּוִ ֵאַלי  ּוָבא  ְמעֹון  ׁשִ ְלר'  ְלהֹוִדיַע  י  ַלְחּתִ ְוׁשָ

ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ָלנּו  ָידּוַע  ֶזה  י  ּכִ ִלְמצֹא.  ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  בּוַע  ָ ַהּשׁ ַעל 

ֶנֶגד  ּכְ ִחים  ּטְ ּתַ ִמׁשְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִעְסֵקי  ּבְ ְצִריִכין  ָאנּו  ֶ ּשׁ

ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַעל  ָלל ׁשֶ ּכְ י ֶזה  ּכִ עּור.  ִלי ׁשִ ּבְ ִניעֹות  ֶזה ַהּמְ

עֹוְמִדים  ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ֲאָבל  ַרּבֹות,  ְמִניעֹות  ם  ֶנְגּדָ ּכְ עֹוְמִדים 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ְלִהְתָקֵרב  ַהּנֹוְגִעים  ָבִרים  ַהּדְ ֶנֶגד  ּכְ

ִלי  ּבְ ִטים  ְ ּשׁ ּוִמְתּפַ ִחים  ּטְ ּתַ ִמׁשְ ה ֵהם  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְלתֹוָרתֹו  יו  ְוַלֲאָנׁשָ

יִגיָעה  ּבִ ַכְרנּו  ׂשָ ם  ָ ּוִמּשׁ ִליק  ְלֶטּפְ ֲעָגָלה  ַכְרנּו  ׂשָ ה  ְוִהּנֵ עּור.  ׁשִ

בּוַע. ְלׁשָ ֲעָגָלה  דֹוָלה  ּגְ

עד

ִקים  ְמַסּלְ ֵאיָנם  ִבים  ְתַנּדְ ַהּמִ ל  ּכָ ׁשֶ ָרִאיִתי  ִמים  ַהּיָ ֵאּלּו  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ָעָתם  ׁשְ ָהָיה  י  ּכִ ְליֹום  ִמּיֹום  ּדֹוֶחה  ְוָכל ֶאָחד  ה,  ַעּתָ ם  ּגַ

י  ָנַסְעּתִ י  ּכִ ְוַגם  ְמֹאד.  י  ְעּתִ ּדַ ֶנֱחַלׁש  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  חּוָקה  ּדְ

ַעל  ָסְך  ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ל  ְלַקּבֵ יִתי  ְוִקּוִ מּוָכה  ַהּסְ ָלִעיר  ִליק  ּפְ ִמּטֶ

ַפֵחי  ּבְ ְלאּוֶמין  ם  ָ ִמּשׁ י  ְוָנַסְעּתִ לּום.  ּכְ י  ַעְלּתִ ּפָ ְולֹא  ָסה  ַהַהְדּפָ

ְנִסיָעה זֹאת  ְיֵדי  ִלְגֹמר ָהֵעֶסק ַעל  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָרִאיִתי  י  ּכִ ֶנֶפׁש 

ָהיּו ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ְמִניעֹות  ּבִ ְפָרט  ּבִ ם  ִחּנָ ּבְ ֹחֶרף  ּבַ ַעְצִמי   ַוֲאַטְלֵטל 
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יֹום ּבְ ְלאּוֶמין  ּוָבאִתי  ְלֵביִתי  ַלֲחזֹר  י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ְוָעָלה  ָאז.   ִלי 

ָבט. ׁשְ י"ז  ְרִביִעי 

ְלאּוֶמין  א  ּבָ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ם  ּגַ ׁשֶ ִלי  הֹוִדיעּו  ם  ְלׁשָ בֹוִאי  ּבְ
ָסמּוְך  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְלַהֲאִמין  ָרִציִתי  ְולֹא  ֶרְסַלב  ִמּבְ

ַאַחר  "ל.  ּנַ ּכַ ָבט  ׁשְ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  ּבְ אּוֶמין  ּבְ ַיַחד  י  ִעּמִ ָהָיה 

ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ה  ְוִהּנֵ ִלי.  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ִעם  ַיַחד  ִנְתַוַעְדנּו  ְך  ּכָ

ם  ֵ ַהּשׁ ב  ּבֵ ּסִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַחת  ּגָ ַהׁשְ ְיֵדי  ַעל  ְלאּוֶמין  א  ּבָ

ם  ׁשָ ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלאּוֶמין  ֶאָחד  אֹותֹו  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ַעד  ַרְך  ִיְתּבָ

ְונֹוְראֹוָתיו  ם  ֵ ַהּשׁ ִנְפְלאֹות  ָרִאיִתי  ְוָאז  ָאז.  ֱחָלה  ּנֶ ׁשֶ נֹו  ּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ

ֵדי  ּכְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ְלאּוֶמין  ֵאַלי  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ָאז  ַלח  ִנׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ

ֻמְכָרח  ָהִייִתי  ַעְצִמי  ּבְ ֲאִני  י  ּכִ ֵנינּו.  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ָהֵעֶסק  ְגַמר  ּיֻ ׁשֶ

ֵעֶסק  ּבְ ֲעָסִקים  ה  ּמָ ּכַ ִלי  ָהָיה  ם  ּגַ י  ּכִ ְטָעִמים,  ה  ּמָ ִמּכַ ַלֲחזֹר 

ַרְך יֹוֵדַע  ם ִיְתּבָ ֵ ֵביִתי. ְוַהּשׁ ָהִייִתי ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ּלֹו ׁשֶ בֹון ׁשֶ ָהִעּזָ

ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ִסּבֹות  ב  ְוִסּבֵ ַרֲחָמיו  ּבְ ל  ְלּגֵ ּגִ ֲעלּומֹות  ּתַ

י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה  ְוֵתֶכף  ם.  ְלׁשָ אִתי  ּבָ ׁשֶ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ְלאּוֶמין 

ּוְביֹום  ֶזה,  ּבָ ה  ַהְרּבֵ י  ְבּתִ ַ ִנְתַיּשׁ ַוֲעַדִין  ְמקֹוִמי  ּבִ אֹותֹו  ַלח  ֶאׁשְ ׁשֶ

ְלחֹו  ְלׁשָ י  ְעּתִ ּדַ ם  ִנְסּכַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִקְברֹו  ַעל  ָהִייִתי  י  ֲחִמיׁשִ

ְמקֹומֹו  ּבִ י  ָחַזְרּתִ ַוֲאִני  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִעם  הּוא  ְוָנַסע  ְמקֹוִמי.  ּבִ

לּוֵלא  י  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ִנְפָלָאה  ָחה  ּגָ ַהׁשְ ָהְיָתה  ְוֶזה  ְלֵביִתי. 

ָאז. ֶפר  ַהּסֵ ַסת  ַהְדּפָ ִנְגָמר  ָהָיה  ִאם  יֹוֵדַע  ֵאיִני  זֹאת 
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ַהְיסֹוד  ַהְתָחַלת  ָהָיה  "ל  ַהּנַ ָבט  ׁשְ ח"י  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ָאז  ם  ּגַ
ִמיד לֹא  ּתָ ֵנר  ִקְברֹו  ַזִית ַעל  ֶמן  ׁשֶ ְלַהְדִליק  ַהַהְדָלָקה,  ל  ׁשֶ

י  ּפִ ַעל  ָהָיה  ֶזה  ְוַגם  ה.  ֵהּנָ ְוַעד  ֵמָאז  נֹוֲהִגין  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִיְכּבֶ

ָרִטים,  ל ַהּפְ ר ְלָבֵאר ּכָ ִליק. ְוִאי ֶאְפׁשָ ת־קֶֹדׁש ֶטּפְ ְקִהּלַ ה ּבִ ַמֲעׂשֶ

ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ָרִאינּו  ׁשֶ נֹוָרִאים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ָהיּו  ֶזה  ָכל  ּבְ י  ּכִ

ִלְגֹמר  ֶעְזֵרנּו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ֵאיְך  ֵעת,  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ְוִנְפְלאֹוָתיו 

ר  ֲאׁשֶ ְלדֹורֹות,  ים  ָהַרּבִ ְזכּות  ֵהם  ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִעְסֵקי 

ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ה'  ְולּוֵלא  בּול,  ּגְ ִלי  ּבְ נּו  ֶנְגּדֵ ּכְ חּו  ּטְ ּתַ ִנׁשְ ִניעֹות  ַהּמְ

ֹאֶפן. ׁשּום  ּבְ ְלָגְמָרם  ִרי  ֶאְפׁשָ ּבְ ָהָיה  לֹא 

לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ִלְסִביבֹות  ֵמאּוֶמין  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ָאז  ְוָנַסע 
ַוֲאִני  כּו'.  אק  ּוְקִריִמיְנְטׁשָ עִרין  ּוְטׁשֶ ֶמְדֶוִדיְבָקא  ּבְ ׁשֶ

ְלֵביִתי  י  ָנַסְעּתִ אן  ִמּכָ ֶרְסַלב.  ּבְ ְלֹפה  ּלֹו  ׁשֶ ָהֲעָגָלה  ִעם  י  ָחַזְרּתִ

ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ה  ַהְרּבֵ בֹות  ַמֲחׁשָ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ְבּתִ ְוָחׁשַ ְלֶנעִמירֹוב 

ְלֶמְז'ּבּוז'  ִלְנסַֹע  י  ֻהְכַרְחּתִ ָסמּוְך  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ָסה.  ַהַהְדּפָ ִלְגֹמר 

ִזְכרֹונֹו  יֹוְסֶקה  י  ַרּבִ ֲחָתנֹו  ִעם  י  ְוָנַסְעּתִ ּלֹו,  ׁשֶ בֹון  ָהִעּזָ ֵעֶסק  ּבְ

אֹון  ַהּגָ ָהַרב  ָאִביו  ֵאֶצל  ת־קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ֹוְבֵתי  ִמּשׁ ְוָהִיינּו  ִלְבָרָכה 

ֵעֶסק  ּבְ לּום  ּכְ ַעְלנּו  ּפָ ְולֹא  ְלֶמְז'ּבּוז'  ָנַסְענּו  ם  ָ ּוִמּשׁ ֵמֲחֶמעְלִניק. 

ְלֶנעִמירֹוב  ּוָבאִתי  ֶנֶפׁש  ַפֵחי  ּבְ ְוָחַזְרנּו  ּלֹו.  ׁשֶ ַהֲחֻנּיֹות  ל  ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ

"ל. ֶרְך ַהּנַ ב ְלֵביתֹו ֵמַהּדֶ ִלי לֹא ׁשָ י ַנְפּתָ ָסמּוְך ְלפּוִרים ַוֲעַדִין ַרּבִ
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ְמֹאד  ְמֹאד  ּתֹוְמִמים  ּוִמׁשְ ֵמִהים  ּתְ בֹוַתי  ַמְחׁשְ ָהיּו  ׁשֶ ּוְבתֹוְך 
ִעְנַין  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  י  ַנְפׁשִ ּבְ ית ֵעצֹות  ָלׁשִ יֹוֵדַע  ְוֵאיִני 

ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ְלָמאְהלֹוב  ִלְנסַֹע  י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה  י  ּכִ ָסה,  ַהַהְדּפָ

ְלֵעת  ְוָרִציִתי  ֵליּב,  י  ַרּבִ פֹו  ּתָ ְוׁשֻ ְצִבי  י  ַרּבִ ִני  ְמֻחּתָ ֵאֶצל  פּוס  ּדְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ם  ׁשָ ּדְ יס  ְדּפִ ַהּמַ ִעם  ֶמַקח  ַלֲעׂשֹות  ם  ְלׁשָ ִלְנסַֹע  ה  ַעּתָ

ָיִדי  ּבְ ֲעַדִין ֵאין  ד. ַאְך ָרִאיִתי ׁשֶ ִמּיָ ם  יס ׁשָ ַנְדּפִ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ָיבֹוא 

ֶסף  ּכֶ ְמַעט  לֹו  ן  ְוִלּתֵ ְלָמאְהלֹוב  ִסיָעה  ַהּנְ הֹוָצַאת  ַעל  ֲאִפּלּו 

ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְמֹאד.  ֲחלּוָקה  ָהְיָתה  י  ְוַדְעּתִ ַאְדרּוף.  ּקֹוִרין  ׁשֶ ִקְנָין 

ת־ ְקִהּלַ י ָעְבִרי ּבִ ִנְפְלאֹוָתיו ַהּנֹוָראֹות ּוִמּדֵ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ב ַהּשׁ ִסּבֵ

י  ַרּבִ ֶאת  ְוָרִאיִתי  ֵעיַני  אִתי  ָנׂשָ ְתֹאם  ּפִ חּוץ  ּבַ ֶנעִמירֹוב  קֶֹדׁש 

ם  ׁשָ ּדְ פּוס  ַהּדְ ּבְ ֵחֶלק  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָמאְהלֹוב  קֶֹדׁש  ת  ִהּלַ ִמּקְ ֵליּב 

ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ָהְיָתה  ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֵאת  י  ּכִ י  ְוֵהַבְנּתִ ְמֹאד.  י  ְוִנְבַהְלּתִ

ֶאְרֶאה  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְסּתֹוֵבב  ּיִ ְוׁשֶ ַהּיֹום,  ְלָכאן  א  ּבָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו 

י לֹא ָהָיה לֹו  ע ּבֹו. ּכִ ֶאְפּגַ ַבע ׁשֶ ֶרְך ַהּטֶ ּלֹא ָהָיה ִמּדֶ ֶ אֹותֹו ַמה ּשׁ

ֶחְמַלת  לּוֵלא  י  ִעּמִ ִנים  ּפָ ְתָרֶאה  ּיִ ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ַעל  ָעָלה  ְולֹא  ֵעֶסק 

י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ ְוֵתֶכף  ְפָלָאה.  ַהּנִ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ זֹאת  ָתה  ָעׂשְ ם  ֵ ַהּשׁ

ְך ָהָיה  ָסה ְוַאַחר ּכָ יִתי ִעּמֹו ֶמַקח ַעל ַהַהְדּפָ י ֵאָליו ְוָעׂשִ ְוָהַלְכּתִ

ּיֹות. ַמֲעׂשִ ה  ּמָ ּכַ ֶזה עֹוד  ּבָ
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עה

ַצַער  ָלנּו  ְוָהָיה  ְלֶפַסח  ָסמּוְך  ַעד  ב  ִנְתַעּכֵ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ה  ְוִהּנֵ
ְוֵהִביא  ְלֶנעִמירֹוב  לֹום  ׁשָ ּבְ א  ּבָ ְלֶפַסח  ָסמּוְך  דֹול.  ּגָ

ִריִכים  ּצְ ָמעֹות ֲאָבל ָהָיה ָסְך מּוָעט ְמֹאד ְלִפי ֵעֶרְך ַההֹוָצָאה ׁשֶ

ַחְסּדֹו  י ּבְ ְקּתִ י ֵכן ִנְתַחּזַ ה. ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ דֹול ִמּזֶ ְוָהָיה ִלי ַצַער ּגָ

ְסִביבֹוֵתינּו  ּבִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ַעְצִמי ְלַאְנׁשֵ י ּבְ ַסח ָנַסְעּתִ ְוֵתֶכף ַאַחר ּפֶ

ָסְך  ֵאיֶזה  עֹוד  י  ְצּתִ ְוִקּבַ בּועֹות  ׁשָ ֵני  ׁשְ ֶעֶרְך  ּבְ י  ְוִנְתַמְהַמְהּתִ

ִלְגֹמר  ַיַעְזֵרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ חֹון  ּטָ ּבִ ּבַ י  ְקּתִ ְוִנְתַחּזַ ם  ְמֻסּיָ

ָקנּו  ִאם  אְהלֹוב  ִמּמָ ְיִדיָעה  ַעל  ין  ַמְמּתִ ָהִייִתי  ַוֲאִני  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ

י  ּכִ ה  ַהְרּבֵ ָבר  ַהּדָ ִנְתַמְהַמּה  ֲאָבל  ם.  ְלׁשָ ע  ֶאּסַ ְוָאז  ם  ׁשָ ְנָיר 

ְוָהִייִתי  ְמֹאד  ֻמָעט  ַסְך  י־ִאם  ּכִ ָמעֹות  ָלֶהם  י  ָנַתּתִ לֹא  ֲעַדִין 

ֶאְצִלי.  ָמעֹות  ל  ְלַקּבֵ ֵאֵלינּו  "ל  ַהּנַ ֵליּב  י  ַרּבִ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ה  ְמַצּפֶ

חֹובֹות  ִלְגּבֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ֶרְסַלב  ּבְ ּבִ ה  ַהְרּבֵ י  ְבּתִ ָיׁשַ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך 

ְך  ּכָ ַאַחר  לּום.  ּכְ ִביִתי  ּגָ ְולֹא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ

ְיָלה  ּוַבּלַ ֶנעִמירֹוב  קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ י  ָחַזְרּתִ בּועֹות  ְלׁשָ ָסמּוְך 

ְוָגָבה  "ל  ַהּנַ אְהלֹוב  ִמּמָ ֵליּב  י  ַרּבִ א  ּבָ בּועֹות  ׁשָ ְלֶעֶרב  ָכה  ּיָ ַ ַהּשׁ

עֹות  ַהּמָ י  ּכִ דֹוִלים,  ּגְ ִיּסּוִרים  ָאז  ִלי  ְוָהיּו  ְנָיר,  ַעל  ָמעֹות  ֶאְצִלי 

ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ְלהֹוִציא  ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה  ַלֲאֵחִרים,  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ִהְלָוה 

י  ְלַרּבִ ְקנּו  ּלַ ּסִ ׁשֶ ֲעָזָרנּו  ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ר.  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ

ַמה  ַבד  ִמּלְ בּועֹות  ׁשָ ֶעֶרב  ּבְ ים  ֲאֻדּמִ ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ֶעׂשְ ֵליּב 

ָהַאְדרּוף. ַעל  ֶסף  ל־ּכֶ רּוּבַ ָרה  ֲעׂשָ ֶעֶרְך  ּבְ לֹו  י  ַתּתִ ּנָ ֶ ּשׁ
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עו

ָהְיָתה  ת  ּבָ ַ ַלּשׁ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  הּוא  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ בּועֹות  ׁשָ ּבְ
ֶנעִמירֹוב  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ דֹוָלה  ַהּגְ ֵרָפה  ַהּשְׂ

ֵנרֹו  ָאִבי  ל  ְלּדֵ ְוִנְתּדַ ְנָפׁשֹות,  ה  ְוַכּמָ ּה  ֻכּלָ ּכְ ָהִעיר  רֹב  ְרָפה  ְוִנׂשְ

יִתי  ּבֵ ַאְך  ּוְרכּוׁשֹו.  ְוהֹונֹו  יתֹו  ּבֵ ַרף  ִנׂשְ י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד  ָיִאיר 

עֹות  ב ָלנּו ַהּמָ ָהָיה ַחּיָ ם ָהִאיׁש ׁשֶ ַרף. ּגַ י ּבֹו לֹא ִנׂשְ ְבּתִ ֲאִני ָיׁשַ ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶאְצלֹו  ַרף  ִנׂשְ בּועֹות  ׁשָ ֶעֶרב  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ִבינּו  ּגָ ׁשֶ

ָלנּו  ַלח  ְוׁשָ ָעֵלינּו  ָחַמל  ֶ ּשׁ ַמה  ַרְך  ִיְתּבָ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ָרִאינּו  ְוָאז  לֹו. 

ִאם  י  ּכִ בּועֹות,  ׁשָ ֶעֶרב  ּבְ עֹות  ַהּמָ ִלְגּבֹות  "ל  ַהּנַ ֵליּב  י  ַרּבִ ֶאת 

ֵאֶצל  אי  ַוּדַ ּבְ עֹות  ַהּמָ ֶנֱאָבד  ָהָיה  נּו  ְלָנְגׂשֵ ָאז  א  ּבָ ָהָיה  לֹא 

ְוֶהְפֵסד  ָאז  ָסה  ַהַהְדּפָ ֶלת  ּטֶ ִמְתּבַ ְוָהְיָתה  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ָהִאיׁש 

ַלח ֶאת  ב ִמּקֶֹדם ְוׁשָ ֵ ַרְך ִחּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֵער כּו'. ֲאָבל ַהּשׁ ֶזה ֵאין ְלׁשַ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ִסים  ִנְדּפָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ נּו  ְלָנְגׂשֵ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש 

ָלֶנַצח. ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְלַזּכֹות  ְלדֹורֹות עֹוָלם  ִזְכָרם  ָאר  ִנׁשְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

עז

ֵרָפה  ׂשְ ַעם  ַהּפַ ָהְיָתה עֹוד  ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 
ב  יֹוׁשֵ ָהִייִתי  ׁשֶ יִתי  ּבֵ ם  ּגַ ַרף  ִנׂשְ ְוָאז  ֶנעִמירֹוב  ּבְ דֹוָלה  ּגְ

ַעד  ים  ּתִ ּבָ ה  ּמָ ּכַ ְועֹוד  ְדָרׁש  ַהּמִ ּוֵבית  ֶנֶסת  ַהּכְ ּוֵבית  ּבֹו 

ָהַרַעׁש  ַעת  ׁשְ ּבִ ֶאְצִלי  ֶנֶאְבדּו  ְוָאז  ל.  ּתֵ מֹו  ּכְ ָהִעיר  ֲאָרה  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
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ְמָצאִתים.  ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְך  יָסם  ְלַהְדּפִ י  ֻהְצַרְכּתִ ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ ָתִבים  ַהּכְ

לֹא  ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ ם  ּגַ ֵהם,  ֵהיָכן  י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  רּו  ּזְ ִנְתּפַ ַני  ּבָ ם  ּגַ

ַהּכֹל. ָמָצאִתי  ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבַחְסֵדי  ֵהם  ֵהיָכן  י  ָיַדְעּתִ

ִלְצעֹק  ַעְצָמּה  ּבְ זּוָגִתי  ִהְתִחיָלה  ּבֶֹקר  ּבַ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 
ת־ ְקִהּלַ ּבִ יָרֵתנּו  ּדִ ע  ְוִנְקּבַ ד  ִמּיָ עִמירֹוב  ִמּנֶ ְבַרח  ּנִ ׁשֶ ֵאַלי 

ִזְכרֹונֹו  יו  ַחּיָ ּבְ ָבר  ִמּכְ ָלֶזה  ָחָזק  ְרצֹוִני  ָהָיה  ַוֲאִני  ֶרְסַלב.  ּבְ קֶֹדׁש 

לֹא  ִהיא  ׁשֶ י  ַדְעּתִ ּיָ ׁשֶ ֵמַאַחר  ה  ִמּזֶ י  ּתִ ִנְתָיַאׁשְ ָבר  ּכְ ַאְך  ִלְבָרָכה 

ְולֹא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  הּוא  ק  ּלֵ ִנְסּתַ ָבר  ּכְ י  ּכִ ְוַגם  ֶזה,  ּבָ ה  ְתַרּצֶ ּתִ

ֶרְסַלב  ִלּבְ עִמירֹוב  ִמּנֶ יָרִתי  ּדִ ַלֲעקֹר  ֶזה  ִעְנָין  י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה 

ְזכּותֹו  ק  ּלֵ ְוִנְסּתַ ם  ָ ִמּשׁ ָיָצא  ָבר  ּכְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  הּוא  ׁשֶ ַאַחר 

ְלדֹור  ִלּבֹו  בֹות  ּוַמְחׁשְ ֲעֹמד  ּתַ ְלעֹוָלם  ה'  ֲעַצת  ַאְך  ָעֵלינּו.  ָיֵגן 

ְורֹוֵפא  מֹוֵחץ  ְוהּוא  ַהּנֹוָראֹות  ִנְפְלאֹוָתיו  ּבְ ִסּבֹות  ב  ְוִסּבֵ ָודֹור, 

ֵרָפה  ַהּשְׂ ל  ׁשֶ ָרה  ַהּצָ ְיֵדי  ַעל  ְיָקא  ּדַ י  ּכִ ְלַעּמֹו.  ָנִתיב  ס  ִויַפּלֵ

ע  ְוֶאְקּבַ עִמירֹוב  ִמּנֶ ֵאֵצא  ׁשֶ ְלטֹוָבה  ִסּבֹות  ב  ִסּבֵ ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא 

ְלֹפה  לֹום  ׁשָ ּבְ ּוָבאִתי  ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ְוָיָצאִתי  ּפֹה.  יָרִתי  ּדִ

ַהּיֹום. אֹותֹו  ּבְ

ְוֹגֶדל  ִנים.  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ּפֹה  יָרִתי  ּדִ י  ָקַבְעּתִ ֵמָאז  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ
ּפֹה  יָבִתי  ְיׁשִ ְיֵדי  ַעל  ְצְמחּו  ּנִ ׁשֶ ָלֶנַצח  ַהְיׁשּועֹות 

ִעְסִקי  ל  ּכָ רֹב  י  ּכִ ר,  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

ְסָפָריו  יס  ְלַהְדּפִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִני  ּכַ ּזִ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאָרתֹו  ַהׁשְ ּבְ
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יס  ּוְלַהְדּפִ ְוִלְכּתֹב  ָרָכיו,  ּדְ ת  ַלֲאִמּתַ ים  ֲאָנׁשִ ּוְלָקֵרב  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ

ֶעְזַרת  יָבִתי ּפֹה ּבְ דֹוׁשֹות ְוכּו' ְוכּו'. ָהיּו ַעל ְיֵדי ְיׁשִ ִפּלֹות ַהּקְ ַהּתְ

בֹוָתיו. ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד  י ה'  ַמֲעׂשֵ ְדלּו  ּגָ ַמה  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

עח

עֹוד  ֵרָפה  ׂשְ ָהְיָתה  ַאֲחָריו  ּלְ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ ְלֹפה  י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ַאַחר 
ָהְיָתה  ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ם  ּגַ ֶנעִמירֹוב.  ּבְ ית  ִליׁשִ ׁשְ ַעם  ּפַ

דֹוָלה  ּגְ ֵרָפה  ׂשְ ָהְיָתה  ְך  ּכָ ַאַחר  ּוְבָסמּוְך  ין.  טּוְלְטׁשִ ּבְ ֵרָפה  ׂשְ

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ זֹאת  הֹוִדיַע  ּוְכָבר  ְקִהּלֹות.  ָאֵרי  ּוִבׁשְ יְטׁשֹוב  ְרּדִ ּבַ ּבְ

ְנָיָנא ס"ז(,  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְלֵעיֵני  ית  ֵראׁשִ ּבְ ַהּתֹוָרה  ּבְ ִלְבָרָכה 

יֵקי  ַצּדִ ֵהם  ׁשֶ ְוכּו'  ִית  ּבַ ָהרֹאׁש  ק  ּלֵ ִנְסּתַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ם  ׁשָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ

ם: ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵרפֹות  ׂשְ ִאים  ּבָ ֱאֶמת 

עט

ֶעֶרב ִנְתַאְכֵסן ִאיׁש  ֶרְסַלב ּבָ י ְלֹפה ּבְ ְכַנְסּתִ ּנִ אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ ּבְ ם  ּגַ
ּבֹו  ב  יֹוׁשֵ ָהִייִתי  ׁשֶ ִית  ּבַ ּבַ ִווין(  ּדְ ִקיָר"ה  ִדיַנת  )ִמּמְ ֵמָרחֹוק  ֶאָחד 

לֹו  ְוָהָיה  ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ָנַסע  ה  ַהּזֶ ְוָהִאיׁש  ָאז, 

ע  ֶאּסַ ׁשֶ ְך,  ַאַחר־ּכָ דֹוָלה  ּגְ ה  ִסּבָ ָהְיָתה  ְוֶזה  י,  ִעּמִ רּות  ֶהּכֵ ְקָצת 

ָהִאיׁש  ֶזה  ֵאֶצל  אֹוֵרַח  ָהִייִתי  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֶאֶרץ  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

י ה': ַמֲעׂשֵ ַרּבּו  ָמה  דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ַלִני  ְוִקּבְ
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פ

ִלי  בֹוא  ּיָ ׁשֶ יֹום  ָכל  ּבְ ה  ּוְמַצּפֶ עֹוֵמד  ָהִייִתי  ְך  ּכָ ַאַחר  ה  ְוִהּנֵ
ע  ֶאּסַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ם  ׁשָ ְנָיר  ָקנּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ אְהלֹוב  ִמּמָ ְיִדיָעה 

חּו  ּטְ ּתַ ְוִהׁשְ ָחְזרּו  ֵרָפה  ַהּשְׂ ַאַחר  י  ּכִ ָסה.  ַהְדּפָ ּבַ ַלֲעסֹק  ם  ְלׁשָ

ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֵעיֵני  ּבְ ָהָיה ָרחֹוק  עּור ַעד ׁשֶ ִלי ׁשִ ּבְ נּו  ֶנְגּדֵ ִניעֹות  ַהּמְ

ָמעֹות  ה  ְוַהְרּבֵ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ְרנּו  ּזַ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ה  ַעּתָ ֶזה  ּבָ ֶאֱעסֹק  ׁשֶ

ָנע  ָאז  ָהִייִתי  ָאנִֹכי  ם  ּגַ ֲאֵחִרים,  ַיד  ּבְ קּוַע  ׁשָ ָהָיה  ָסה  ֵמַהַהְדּפָ

ְוָהִייִתי  ֶזה,  ּבָ ַלֲעסֹק  י  ְעּתִ ּדַ ק  ִחּזֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַאְך  ְמֹאד.  ָוָנד 

בּועֹות  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ב  ְוִנְתַעּכֵ "ל  ּנַ ּכַ אְהלֹוב  ִמּמָ ְיִדיָעה  ַעל  ה  ְמַצּפֶ

רֹאׁש  ֶעֶרב  ַעל  אּוֶמין  ּבְ ָהִיינּו  ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ַחג  ַאַחר 

ּמּוז. ּתַ ֹחֶדׁש 

ָיר  ַהּנְ יַע  ִהּגִ ָבר  ּכְ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  יַע  ִהּגִ ָסמּוְך  ּבְ אִתי  ּבָ ׁשֶ ַאַחר 
ד  ִמּיָ ם  ְלׁשָ י  ְוָנַסְעּתִ ַעְצִמי  י  ֵזַרְזּתִ ְוֵתֶכף  ְלָמאְהלֹוב. 

ֵביתֹו  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ יס  ְדּפִ ַהּמַ ַעל  ּבַ ֶאת  ָמָצאִתי  ְולֹא  ם  ְלׁשָ ּוָבאִתי 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְוכּו'  ָממֹון  ֵמֲחַמת  ַרּבֹות  ְמִניעֹות  ִלי  ָהיּו  ְועֹוד 

ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ֲעָזַרִני  ים  ֻרּבִ ַהּמְ ְוַרֲחָמיו  ִנְפְלאֹוָתיו  עֶֹצם  ּבְ

מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ַסת  ַהְדּפָ ל  ּכָ ה  ַהּזֶ ִיץ  ּקַ ּבַ י  ַמְרּתִ ּגָ ׁשֶ ַעד 

ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַוֲהֵבאִתים  ּצּור.  ְוַהּקִ ית  ָהָאֶלף־ּבֵ ְוֵסֶפר  ְוכּו'  ְנָיָנא  ּתִ

ַאַחר  ָהִראׁשֹון  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  אּוֶמין  קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ
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ה  ֵהּנָ ַעד  ַיֲעלֹזּו.  ִרים  ִויׁשָ ָמחּו  ְוִיׂשְ ָראּו  ים  ַרּבִ קּותֹו.  ּלְ ִהְסּתַ

ָאָדם: ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַלה'  נֹוֶדה  ַרֲחֶמיָך  ֲעָזרּונּו 

פא

ַאַחר  ִראׁשֹוָנה  ָנה  ׁשָ ִהיא  ׁשֶ תקע"א  ַנת  ׁשְ ּבִ ָעַבר  "ל  ַהּנַ ל  ּכָ
ַנת  ׁשְ ל  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יַע  ִהּגִ ְך  ּכָ ַאַחר  קּותֹו.  ּלְ ִהְסּתַ

קּותֹו.  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ָהָיה  ְוֶזה  תקע"ב 

ְצנּו ַיַחד ְלאּוֶמין  ְתַקּבַ ּנִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ּוְבעֶֹצם ִנְפְלאֹוָתיו ֲעָזַרִני ַהּשׁ

ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ִנּתֹוֵסף  ה  ֵהּנָ ְוַעד  ּוֵמָאז  ָנה.  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ַעל 

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ן  ּכֵ ם  ּגַ ּוָבאּו  ים  ַחּיִ ּבַ ֲחרּו  ּבָ ׁשֶ ְנָפׁשֹות  ה  ּמָ ּכַ

ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֶעֶרב  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ִקְברֹו  ַעל  ַח  ּטֵ ּתַ ְלִהׁשְ

נּו ּלָ ׁשֶ ּבּוץ  ַהּקִ ַמֲעַלת  ְועֶֹצם  ָנה.  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ַיַחד  נּו   ִעּמָ

ַאֵחר ָמקֹום  ּבְ ְקָצת  ּוְמבָֹאר  ְמקֹומֹו  אן  ּכָ ֵאין  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש   ּבְ

י מֹוֲהַר"ן תג - תו(. )ַחּיֵ

פב

ָאז  ֶזה,  ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ַאַחר  ְלֵביִתי  ֵמאּוֶמין  בֹוִאי  ּבְ ַוֲאִני 
ָכל  ּבְ י  ּכִ ה  ַעּתָ ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  ַעְצִמי  ֶאת  ב  ֵ ְלַיּשׁ י  ִהְתַחְלּתִ

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ בֹון  ָהִעּזָ ִעְסֵקי  ּבְ ָטרּוד  ָהִייִתי  ָעְבָרה  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ

ְוִלְנסַֹע  ַעְצִמי  ְלַטְלֵטל  י  ְוֻהְכַרְחּתִ ָסה  ַהַהְדּפָ ּוְבֵעֶסק  ִלְבָרָכה 
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ל  ׁשֶ ּוְנִסיעֹות  דֹול  ּגָ ֵעֶסק  ָהָיה  ׁשֶ ְוַאף  ּוְלָכאן.  ְלָכאן  ה  ַהְרּבֵ

ָיכֹול  ָהִייִתי  לֹא  ְלטּול  ַהּטִ ֵמֲחַמת  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֲאָבל  ִמְצָוה 

ם  ּגַ אי  ּוְבַוּדַ ְקבּוִעים.  עּוִרים  ׁשִ ּבְ ַהּתֹוָרה  ַעל  ַעְצִמי  ִלְקּבַֹע 

עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ַרּבֹות  ִלי  ָהיּו  ָעְבָרה  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ

ְוָכל  י.  ּבִ ּגַ ּוִמׂשְ י  ִלּבִ הֹוד  ק  ּלֵ ִנְסּתַ ָבר  ּכְ ׁשֶ ַאַחר  ה  ַעּתָ ין  עֹוׂשִ ָמה 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה 

י ִלְקּבַֹע  ָנה זֹאת לֹא ָיכְֹלּתִ ׁשָ ָלל. ַאְך ֵמֲחַמת ִטְרדֹוַתי ּבְ ְלָבֵאר ּכְ

"ל. ְוַכּנַ ַהּתֹוָרה  ַעל  ַעְצִמי 

י  ַמְרּתִ ּגָ ָבר  ּכְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ תקע"ב  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַאַחר  ה  ַעּתָ ֲאָבל 
ַעְצִמי  ֶאת  ב  ֵ ְלַיּשׁ י  ִהְתַחְלּתִ "ל,  ַהּנַ ָפִרים  ַהּסְ ַסת  ַהְדּפָ

ֹפה  ּדְ ן  ָיׁשָ ֵבית־ִמְדָרׁש  ּבְ י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ִלְלֹמד  עּוִרים  ׁשִ ִלי  י  ְוָקַבְעּתִ

יָרה  י ִלי. ְוַגם ּפֹה ָהִייִתי ְמֻטְלָטל ִמּדִ ַבְעּתִ ּקָ ֶ ִפי ַמה ּשׁ י ּכְ ְוָלַמְדּתִ

ַאַחת  ּוַפַעם  ֵכנּות.  ׁשְ ּבִ י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ִית  ּבַ ִלי  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ְלִדיָרה 

י  ִית ְוֻהְכַרְחּתִ י ַחִיל ְוהֹוִציא אֹוִתי ִמן ַהּבַ א ָאדֹון ֵמַאְנׁשֵ ֹחֶרף ּבָ ּבַ

ָהָיה  ֶזה  ם  ּגַ ּוֶבֱאֶמת  ַאֵחר.  ְלַבִית  ַעְצִמי  ְלַטְלֵטל  ַהחֶֹרף  תֹוְך  ּבְ

ה  ַכּמָ ּבְ ְלָפַני  יֹוֵתר  טֹוב  ָהָיה  ָהַאֵחר  ִית  ַהּבַ ֶזה  י  ּכִ ְלטֹוָבה 

ִיּסּוִרים  ִלי  ְוָהיּו  ְמֻטְלָטל  ָהִייִתי  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֲאָבל  ֳאָפִנים. 

ַעד  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ֶזה  ּבָ י  ּלִ ׁשֶ ּסּוִרים  ַהּיִ עֶֹצם  ּגֶֹדל  ר  ְוִעּקַ ירֹות.  ֵמַהּדִ

ִביל  ׁשְ ּבִ ְמֻיָחד  ֶחֶדר  ׁשּום  ִלי  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָהָיה  ֶפׁש  ַהּנֶ

ְמֹאד,  ְמֹאד  ִלי  ֻמְכָרח  ָהָיה  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות,  ּבְ ּבֹו  ַלֲעסֹק 

ֶחֶדר  ִלי  ָהָיה  ֶנעִמירֹוב לֹא  ּבְ ְהיֹוִתי  ּבִ ְוַגם  ָלֶזה.  ָזִכיִתי  ֲאָבל לֹא 
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ָאִבי  ֵבית  ּבְ י  ְבּתִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך  ְרצֹוִני  ּכִ ְמֻיָחד 

רֹב  ם ּבְ ח, ָמָצאִתי ׁשָ דֹול ְמֻרּוָ ִית ּגָ ָהָיה ּבַ ְזֵקִני ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ

ָהָיה  ֵכנּות  ׁשְ ּבִ י  ְבּתִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ָכאן  ּבְ ֲאָבל  ְמֻיָחד.  ָמקֹום  ָעִמים  ּפְ

ה,  ִמּזֶ דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרים  ִלי  ְוָהיּו  ְמֻיָחד  ָמקֹום  ִלְמצֹא  ִלי  ה  ָקׁשֶ

ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֶזה  ּבָ ֵעצֹות  ה  ּמָ ּכַ ִלי  ָהיּו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 

ָהָיה  אי  ַוּדַ ּבְ מֹוִני  ּכָ ִאיׁש  ַאְך  ה.  ַהְרּבֵ ה  ִמּזֶ ְרנּו  ּבַ ּדִ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ַלֲעסֹק  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָצִריְך  ָהִייִתי  ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ְמֻיָחד  ֶחֶדר  ָצִריְך 

ֶחֶדר  אי  ַוּדַ ּבְ ְצִריִכים  ֶזה  ּלָ ׁשֶ ְוכּו'  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ ְכִתיַבת  ּבִ

ֲעַדִין. ָלֶזה  ָזִכיִתי  ֲאָבל לֹא  ְמֻיָחד 

ָאר  ּוׁשְ ּפֹוֵסק  ְתִמימּות  ּבִ י  ְוָלַמְדּתִ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ י  ְבּתִ ְוָיׁשַ
ֲעַדִין  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  י  ּנִ ִמּמֶ ְוֶנְעַלם  קֶֹדׁש.  ִסְפֵרי 

ְלעֹוְרָרם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ֵאיֶזה  ּבְ ְלָהִאיר  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ר  ֶאְפׁשָ

ּנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה.  י ִמּמֶ ְלּתִ ּבַ ּקִ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ֱאֶמת ּכְ ם ּבֶ ֵ ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ

ּבּוָריו  ּדִ י  ּכִ י,  ּבִ ּדֹוֵפק  ּדֹוִדי  קֹול  ֵער  י  ְוִלּבִ ָנה  ְיׁשֵ ֲאִני  ַאְך 

ֵאׁש  ַגֲחֵלי  ּכְ ים  ַחּמִ ּבּוִרים  ּדִ י  ּבִ ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ק,  ל לֹא אּוַכל ְלִהְתַאּפֵ ְלּכֵ ַעְצמֹוַתי ְוִנְלֵאיִתי ּכַ ֵאׁש ָעצּור ּבְ ָהיּו ּכְ

ְכִלית  ֵמַהּתַ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ִעם  ְתִמימּות  ּבִ ר  ּוְמַדּבֵ ר  ְמַסּפֵ ְוָהִייִתי 

ֵמֱעזּוז  ָלֶהם  ר  ְמַסּפֵ ָהִייִתי  ָבַרי  ּדְ ּוְבתֹוְך  ָהעֹוָלם,  ֶזה  ל  ׁשֶ

ּיֹוָתיו ְועֶֹצם נֹוְראֹות  יחֹוָתיו ּוַמֲעׂשִ נֹוְראֹות ִנְפְלאֹות ּתֹורֹוָתיו ְוׂשִ

ה  ַהְרּבֵ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ִלי  ָהיּו  ֶזה  ּוְבָכל  ְוכּו'.  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ת  ֻדּלַ ּגְ

ַנְפׁשֹות  ל  ּכָ ֶאת  ין  ּוְמַחּיִ יִבין  ׁשִ ַהּמְ ָבִרים  ּדְ ר  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ
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ְקָצת  ם  ִלּבָ ּבְ ִלְכנֹס  ָבַרי  ּדְ ִהְתִחילּו  ׁשֶ ַעד  ְוכּו'  ְוכּו'  ֹוְמָען  ַהּשׁ

ָהיּו  ׁשֶ ַעד  ְצִחית,  ַהּנִ ְכִליָתם  ּתַ ַעל  ַלְחׁשֹב  ְקָצת  ם  ִלּבָ ְוִנְתעֹוֵרר 

ַהּנֹוְבִעים ים  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ י  ּנִ ִמּמֶ ֹמַע  ִלׁשְ ּתֹוְקִקים   ִמׁשְ

יק ַצּדִ ֵזֶכר  ַהּנֹוָרא  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ל  ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה  ְעְיֵני   ִמּמַ
ִלְבָרָכה. ְוָקדֹוׁש 

ִנְפָלִאים  ָרִכים  ּדְ ה  ַכּמָ ּבְ ְפָרטּות  ּבִ ֶזה  ּבָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ְוֶנְעָלִמים  ְונֹוָרִאים 

ִאּלּו  ָלל  ּכְ ר  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֵעת,  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ֶזה  ּבָ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ְוִהּנֵ ְוכּו'.  יִקין  ַמְסּפִ ָאנּו  ֵאין  ְוכּו'  ָמֵלא  ִפינּו 

י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה  ְולֹא  ֵעיַני  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ְפלּוִתי  ְוׁשִ ַקְטנּוִתי  יֹוֵדַע 

ֵעת  ָכל  ּבְ ַאְך  ַרְך.  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ים  ֲאָנׁשִ ְלָקֵרב  ּכַֹח  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

דֹוׁשֹות  יחֹוָתיו ַהּקְ ּנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּוִמּתֹורֹוָתיו ְוׂשִ י ִמּמֶ ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ

ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ֵאין  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ְוָרִאיִתי  ן  ָיׁשֵ ּכְ י  ִנְתעֹוַרְרּתִ

ַמה  י  ְרּתִ ִנְזּכַ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ָפל.  ָ ַהּשׁ מֹוִני  ּכָ ָתן  ַלֲאִמּתָ ה  ֵאּלֶ ּבּוִרים  ּדִ

ֲאָקֵרב  ְרצֹונֹו ׁשֶ ה ְלׁשֹונֹות ׁשֶ ַכּמָ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ נּו ָאַמר ִלי ּכַ ַרּבֵ ֶ ּשׁ

ְוכּו'  ְלׁשֹונֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ֶזה  ּבָ ַקִני  ְוִחּזְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְנָפׁשֹות 

ְוֶנֱחַלׁש  ָחַזר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַעם.  ּפַ ָכל  ּבְ י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוכּו' 

ְוַאַחר  קּות.  ַהִהְתַחּזְ ָכל  ּבְ י  ַכְחּתִ ׁשָ ְמַעט  ּכִ ׁשֶ ַעד  ְך  ּכָ ל  ּכָ י  ְעּתִ ּדַ

ים  ֲאָנׁשִ ִעם  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְפָרט  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ

ה  ּמָ ּכַ ָהָיה  ְוֵכן  י  ְרּתִ ְוִנְזּכַ י  ָחַזְרּתִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  תֹו  ֵמֲאִמּתָ

ּבּוִרים  ַהּדִ ִרּבּוי  ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ָלנּו  ָידּוַע  ָבר  ּכְ ה  ְוִהּנֵ ָעִמים.  ּפְ
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ָלׁשּוב  אֹוָתם  ּוְמעֹוְרִרים  ְכִלית  ֵמַהּתַ ים  ֲאָנׁשִ ִעם  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ

ֲאִפּלּו  ֶאְצָלם  ה  ֻעּלָ ּפְ ֵאיֶזה  ִלְפעֹל  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ה  ָקׁשֶ ִחיָרה  ּבְ ְלַבַעל  י  ּכִ ְמֹאד  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ֶזה  ֲעָרה  ַהּשַׂ חּוט  ּכְ

י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  קצז((.  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  )ּכַ ַלֲעזֹר  ְמֹאד 

ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ ֲחֵברֹו  ִעם  ר  ְלַדּבֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ִבים  ְמֻחּיָ ָאנּו  ֵכן 

ּוְכמֹו  ל  ֶיְחּדַ ְוֶהָחֵדל  ַמע  ִיׁשְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ ה,  ַיֲעׂשֶ ֵעיָניו  ּבְ ְוַהּטֹוב 

לּוי  ּגָ ְלָפֶניָך  ִאם  נ"ה(  ת  ּבָ )ׁשַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

לּוי: ּגָ ִמי  ִלְפֵניֶהם 

פג

ים  ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים  ַהּדִ ִרּבּוי  ל  ִמּכָ ַהּזֹאת  ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
לֹא  ה  ְתִחּלָ ּבִ עּוִרים,  ַהּנְ ֵני  ּבְ ִעם  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ ְונֹוָרִאים 

ֶאָחד  ִנְתעֹוֵרר  ִיץ  ַהּקַ ֶאְמַצע  ּבְ ַאְך  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹב  ּבְ ה  ֻעּלָ ּפְ ָרִאיִתי 

מֹוִכיַח  ְוָהִייִתי  יֹוֵתר,  ּבְ ִעּמֹו  ַהּזֹאת  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָבַרי  ּדְ רֹב  ָהָיה  ׁשֶ

ֵני  ּבְ ְבֲחֵרי  ִמּמֻ ָהָיה  י  ּכִ ּמּוד  ַהּלִ ַהְתָמַדת  ַעל  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ אֹותֹו 

ְתִמיד  ּמַ ׁשֶ אֹותֹו  ֶהֱחִזיקּו  ְוָהעֹוָלם  ּמּוד  ּלִ ּבַ ּוֻמְפָלא  עּוִרים  ַהּנְ

ָלל  ּכְ לֹוֵמד  ֵאינֹו  ׁשֶ ְוָרִאיִתי  ּבֹו  י  ְחּתִ ּגַ ִהׁשְ ֲאִני  ֲאָבל  ִלּמּודֹו.  ּבְ

ְמֹאד  ּתֹוֵקק  ִמׁשְ ְוָהָיה  ִלְדָבַרי  ְוהֹוָדה  ֶזה.  ַעל  אֹותֹו  י  ְוהֹוַכְחּתִ

ָהָאָדם  ֵלב  ֵיֶצר  ֲאָבל  ּמּוד.  ַהּלִ ַהְתָמַדת  תֹוְך  ּבְ אֹותֹו  ַאְכִניס  ׁשֶ

לֹו  י  ְרּתִ ִסּפַ ֲאָבל  ַהְתָמָדה  ּבְ ילֹו  ְלַהְרּגִ ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה  עּוָריו  ִמּנְ ַרע 

ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ת  ֻדּלַ ּגְ נֹוְראֹות  עֶֹצם 
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ָרִכים  ּדְ ה  ַכּמָ ּבְ ִלּמּוד  ּבְ ְלַהְתִמיד  אֹוִתי  ִהְכִניס  ְוֵאיְך  י  ְלַנְפׁשִ

ִזְכרֹונֹו  ֶאְצלֹו  ֶזה  ּבָ ָעַלי  ָעַבר  ר  ֵמֲאׁשֶ לֹו  י  ְרּתִ ְוִסּפַ ִנְפָלִאים. 

ַהֹחֶרף  ְימֹות  ל  ּכָ ֶאְצלֹו  י  ַעְלּתִ ּפָ לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ִלְבָרָכה. 

לֹא  ֲאָבל  ה  ִחּלָ ּתְ ִמּבַ יֹוֵתר  ִלְלֹמד  ִהְתִחיל  ׁשֶ ְמַעט  י־ִאם  ּכִ

ים  ַחּמִ ּבּוִרים  ַהּדִ ת  ֲאִמּתַ ֵמִרּבּוי  ֲאָבל  ֱאֶמת.  ּבֶ ָראּוי  ּכָ ְרצֹוִני  ּכִ

ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִהְבִעירּו ּבֹו, ַעד  ּנּו  י לֹו ִמּמֶ ְרּתִ ּפַ ּסִ ׁשֶ ַגֲחֵלי ֵאׁש  ּכְ

ִלּמּודֹו  ּבְ ְלַהְתִמיד  ְוִהְתִחיל  ִלּבֹו  ִנְתעֹוֵרר  ִיץ  ַהּקַ ֶאְמַצע  ּבְ ׁשֶ

ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ דֹול  ּגָ ַמְתִמיד  ְוָהָיה  ְוִנְפָלָאה  דֹוָלה  ּגְ ַהְתָמָדה  ּבְ

ּוְבתֹוְך  דֹוִלים.  ַהּגְ ּפֹוְסִקים  ָעה  ָהַאְרּבָ ל  ּכָ ֶהם  ּבָ ְוָגַמר  ְרצּוִפים 

ים  ֲאָנׁשִ ָאֵרי  ׁשְ ם  ּגַ ָבִרים,  ּדְ ָאר  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ ְלטֹוָבה  ה  ּנָ ּתַ ִנׁשְ ְך  ּכָ

ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְלִהְתעֹוֵרר  ְוִהְתִחילּו  ְמַעט  ְמַעט  ִנְתָקְרבּו 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  ְוֵכן  ְלאּוֶמין.  ּלֹו  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  ְוָנְסעּו 

ֵעת. ָכל  ּבְ ְמַעט  ְמַעט 

ַבד  ִמּלְ י  ּלִ ׁשֶ יָרה  ּדִ ִלי  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ִנים  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ְך  ּכָ ְך  ְוִנְמׁשַ
ִנים  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ ַהּכֹל  ין  ּבֵ הּוא  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ָנה  ָ ַהּשׁ

ים  ֲאָנׁשִ ְמַעט  ֵאיֶזה  ִהְתִחילּו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  קּותֹו.  ּלְ ִהְסּתַ ִמּיֹום 

ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ָבִרים  ַהּדְ רֹב  ּבְ ְלטֹוָבה  ּנּו  ּתַ ְוִנׁשְ ָנָתם  ְ ִמּשׁ ְלִהְתעֹוֵרר 

יֹוֵתר  ְתָקֵרב  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ֱאֶמת.  ּבֶ ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ י  ּבִ רּו  ְ ִנְתַקּשׁ

ָבַרי  ּדְ ְיֵדי  ַעל  ֶאְצלֹו  ם  רֹשֶׁ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְוָרִאיִתי  ֶנֶפׁש  ֵאיֶזה 

י  ְרּתִ ְוִנְזּכַ יֹוֵתר,  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ ְלטֹוָבה,  ה  ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֶזה  ל  ּכָ ִמּקֶֹדם  הֹוִדיַעִני  ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְדָבָריו  ּבִ
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ה  ַכּמָ ּבְ ם  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  ּבְ ק  ִחּזֵ ְואֹוִתי  ּלֹו.  ּכֻ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ְלָהִאיר 

ּוְבֵפרּוׁש. ְכָלל  ּבִ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְוִהְתנֹוְצצּות  ּוְרָמִזים  ְלׁשֹונֹות 

פד

ה  לֹשָׁ ׁשְ נֹות  ּבָ ע  ַאְרּבַ יַח  ִהּנִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ה  ְוִהּנֵ
ִנים  ׁשָ ֵרה  ים־ֶעׂשְ ּתֵ ִלׁשְ ְקרֹוָבה  ַאַחת  ּוַבת  ְנׂשּואֹות 

ַדע  ּיָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְוַרּבֵ ֲעַדִין.  ָכה  ּדְ ּתַ ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ

יו  ַחּיָ ּבְ ָכּה  ּדְ ְלׁשַ ְמֹאד  ָחֵפץ  ָהָיה  ה,  ִמּזֶ ה  ַהְרּבֵ ר  ְוִדּבֵ ק  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ

ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ְכבֹודֹו.  ְלִפי  ָראּוי  ּכָ ּדּוְך  ׁשִ לֹו  ן  ּמֵ ִנְזּדַ לֹא  ַאְך 

רּו  ּבְ ּדּוְך. ּוְכָבר ּדִ ּה ׁשִ ְרצֹונֹו ְמֹאד ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ה ׁשֶ י ִמּזֶ ר ִעּמִ ּבֵ ּדִ

ִנְגַמר ֵמֲחַמת ֵאיֶזה  ַיֲעקֹב יֹוֵסף ַאְך לֹא  י  ַרּבִ ּדּוְך ִעם  ִ יו ַהּשׁ ַחּיָ ּבְ

ֶזה(.  ּכָ ּדּוְך  ׁשִ ַעל  ָראּוי  ּכָ ר  ְלַפּזֵ ָרָצה  ּלֹא  ׁשֶ יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ )ֵמחֹוְתנֹו  ִסְכסּוְך 

ַאף  ׁשֶ ִנְפָלִאים,  ָרָכיו  ּדְ ָהיּו  ִעְנָיָניו  ָכל  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְוַרּבֵ

ָלנּו  דּוַע  ּיָ ּכַ ֻיְגַמר  ּדּוְך  ִ ַהּשׁ ה  ּזֶ ׁשֶ ָקְדׁשֹו  רּוַח  ּבְ ַדע  ּיָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל 

יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ְלר'  ֵפרּוׁש  ּבְ ָאַמר  ַאַחת  ַעם  ּפַ ם  ּגַ ה הֹוָכחֹות,  ַכּמָ ּבְ

י  ּפִ ַעל  ַאף  ִעּמֹו,  ן  ְמֻחּתָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  אְלֶיע  ְזַלאִטיּפָ ּבִ

"ל,  ּנַ ּכַ ּדּוְך  ִ ַהּשׁ ִנְגַמר  ְולֹא  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ּכְ ַעְצמֹו  ה  ָעׂשָ ו  ַעְכׁשָ ֵכן 

ל  ְמַקּבֵ ְוָהָיה  "ל,  ַהּנַ ּתֹו  ּבִ ִלְפֵני  ּדּוִכים  ׁשִ ה  ּמָ ּכַ לֹו  רּו  ּבְ ּדִ ם  ּגַ

ֶהם, ַאְך לֹא ִנְגַמר ׁשּום ֶאָחד  ר ִעּמָ ְדָכִנים ְוָעַסק ְלַדּבֵ ַ ְבֵרי ַהּשׁ ּדִ

ְלִבּתֹו  ן  ִלּתֵ ָאה  ַצּוָ ְלָפַני  יַח  ְוִהּנִ לֹום  ׁשָ ּבְ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ַעד  ֵמֶהם, 

קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַאֲחֵרי  ה  ְוִהּנֵ "ל.  ּנַ ּכַ ים  ֲאֻדּמִ ֵמאֹות  לֹשׁ  ׁשְ "ל  ַהּנַ
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דֹוִלים  ּגְ ִביִרים  ּגְ ְוִנְמְצאּו  ּדּוְך  ׁשִ ַאַחר  ׁש  ְלַבּקֵ נּו  ּלָ ּכֻ ִהְתַחְלנּו 

ַיֲעקֹב  י  ְוַרּבִ ֵעיֵנינּו.  ּבְ הּוְטבּו  לֹא  ַאְך  ּה  ִעּמָ ְך  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָרצּו  ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ בֹו  ִמְכּתָ ּבְ ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ׁש  ְלַבּקֵ ֶכף  ּתֵ ִהְתִחיל  "ל  ַהּנַ יֹוֵסף 

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ דֹול  ּגָ ַמֲעָמד  ּבְ ָהָיה  לֹא  ַאְך  ּה  ִעּמָ ְך  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ רֹוֶצה 

ָבר  ַהּדָ ב  ִנְתַעּכֵ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ֶזה,  ּכָ ּדּוְך  ְלׁשִ ָראּוי  ּכָ ר  ְלַפּזֵ ָראּוי 

ָנה. ָ ִמּשׁ יֹוֵתר  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  קּותֹו,  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר 

ִלְפֵני  ּדּוְך  ִ ַהּשׁ ִנְגַמר  ְלפּוִרים  ָסמּוְך  "ל  ַהּנַ תקע"ב  ַנת  ּוִבׁשְ
ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  "ל.  ַהּנַ יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ן  ּבֶ ִעם  "ל  ַהּנַ ּתֹו  ּבִ

יק. ַמְסּפִ ַמן  ַהּזְ ֵאין  ַאְך  ר  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ

פה

ת  ִלְקִהּלַ ִלְנסַֹע  י  ֻהְכַרְחּתִ ִיץ  ּקַ ּבַ ְלֵעיל  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ תקע"ב  ַנת  ׁשְ ּבִ
נּו ִזְכרֹונֹו  ל ַרּבֵ ִלּיֹות ׁשֶ ְרּגָ ק אֹודֹות ַהּמַ קֶֹדׁש ְקִריִמיְנְטׁשָ

ְנִסיָעִתי  ֵעת  ּבְ אי  ּוְבַוּדַ ְלֵעיל.  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ְלִבּתֹו  ֲארּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִלְבָרָכה 

י  ּכִ ָבר  ִמּכְ ַהְמקָֹרִבים  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ רֹב  ֵאֶצל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ י  ָעַבְרּתִ ׁשֶ

דֹוׁש  ַהּקָ ְנָין  ַהּבִ דּו  ּסְ ּיִ ׁשֶ ַהְיָקִרים  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ר  ִעּקַ ָהָיה  ם  ׁשָ

ת נֹוְראֹות ִנְפְלאֹוָתיו,  ם ֵמֲאִמּתַ ה ׁשָ י ַהְרּבֵ ְרּתִ ּבַ אי ּדִ ַוּדַ ֶדם, ּבְ ִמּקֶ

ַעל  ָעָלה  ּלֹא  ׁשֶ ַהִהיא,  ֵעת  ּבָ ָאז  ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֵאת  ָהָיה  ֶזה  ְוַגם 

ְך  ִמְתַהּפֵ ִסּבֹות  ב  ְמַסּבֵ ַרֲחָמיו  ּבְ ְוהּוא  ם,  ׁשָ ב  ְלַסּבֵ י  ְעּתִ ּדַ

נּוז  ּגָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ָחְכָמה  ֲעלּומֹות  ּתַ ְלהֹוִציא  ֵדי  ּכְ ַתְחּבּולֹוָתיו  ּבְ
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הּוא  ׁשֶ ֶאָחד  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ַרְך  ֶאְצֵלנּו  ִנְתָקֵרב  ְוָאז  ּוְלָבִבי.  י  ַדְעּתִ ּבְ

ִהְתִחילּו  ׁשֶ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ ַבד  ִמּלְ ְמֹאד  ְוָיָקר  ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש 

ְלטֹוָבה. ָאז  ִלְצֹמַח 

פו

ִלי  ָהְיָתה  י לֹא  ּכִ ּפֹה  ְמֻטְלָטל  ָהִייִתי  ים  ַמּנִ ַהּזְ ֵאּלּו  ָכל  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ֶאְצִלי  ִלְכנֹס  ְרִגיִלים  ָהיּו  לֹא  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  "ל,  ּנַ ּכַ יָרה  ּדִ

ים  ֲאָנׁשִ ִעם  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ רֹב  ַרק  ְרחֹוקֹות  ים  ְלִעּתִ ַרק 

לֹא  ם  ּגַ "ל.  ְוַכּנַ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ְוָהרֹב  ְלֵביִתי  חּוץ  ָהָיה  ַהּכֹל 

ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ י  ּכִ ן  ׁשָ ַהּיָ ֶאָחד  ְדָרׁש  ַהּמִ ית   ּבֵ ִאם  י  ּכִ ּפֹה  ָהָיה 

ִזְכרֹונֹו  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ּפֹה  ָהָיה  ׁשֶ ֶהָחָדׁש 

ֶזה  ָחֵרב  ְוָהָיה  ִמּפֹה  ְיִציָאתֹו  קֶֹדם  יתֹו  ּבֵ ִעם  ַרף  ִנׂשְ ִלְבָרָכה 

ֲעָדתֹו  ֶחְמָלתֹו ָחַמל ַעל  רֹב  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל  ִנים.  ְוׁשָ ָיִמים 

ִלְבנֹות  ְתעֹוְררּו  ּנִ ׁשֶ ּפֹה  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ֵלב  ּבְ ְוָנַתן  ְלטֹוָבה  ב  ְוִסּבֵ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֵבית  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ַהּבֵ ֵמָחָדׁש 

ִהְצִליַח  ָיָדם  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ְוֵחֶפץ  תקע"ג.  ַנת  ׁשְ ּבִ ָהָיה  ְוֶזה  ַרף,  ׂשְ ּנִ ׁשֶ

ֶרת ְלֵעיל ָסמּוְך ְלרֹאׁש  ְזּכֶ ָנה ַהּנִ ָ סֹוף ַהּשׁ נּו אֹותֹו ּוְגָמרּוהּו ּבְ ּבָ ׁשֶ

ַנת תקע"ד. ׁשְ ל  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ

נּו ָהָיה ָלנּו ִליׁשּוָעה  ּלָ ְדָרׁש ֶהָחָדׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ל ַהּבֵ ְנָין ׁשֶ ַהּבִ ְוֶזה 
ָיֶפה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ָעׂשָ ְוַהּכֹל  ֳאָפִנים,  ה  ַכּמָ ּבְ דֹוָלה  ּגְ
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ֵלב  ּבְ ם  רֹשֶׁ ַלֲעׂשֹות  ָבַרי  ּדְ ִהְתִחילּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ּוִבְזַמּנֹו.  ִעּתֹו  ּבְ

ֵאׁש  ׁשֶ ְוָראּו  ַרְך  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ְוִנְתעֹוְררּו  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ

ים  ַחּיִ ָהיּו  ָבָריו  ּדְ י  ּכִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ה  ִנְכּבָ לֹא  ּלֹו  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ְמַעט  ֵמָחָדׁש  ְלִהְתעֹוֵרר  ַהחֹוְלִקים  ִהְתִחילּו  ָלַעד,  ִמים  ְוַקּיָ

ים  דֹוׁשִ יו ַהּקְ יֵמי ַחּיָ י ּבִ ה ְוכּו'. ּכִ ת ֶזה ָעׂשָ י ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ ְמַעט ּכִ

ֶמ"ְך־ֵמ"ם  ַהּסָ ָרה  ִהְתּגָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְוֶזה  ָעָליו.  חֹוְלִקים  ה  ּמָ ּכַ ָהיּו 

ְלמּוָטב  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְלַהֲחִזיר  רֹוֶצה  ׁשֶ ָראּו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְוֵחילֹוָתיו 

דֹוִלים ְוִהְכִניס  ֵאיֶזה ּגְ ׁש ַעְצמֹו ּבְ יו ָעָליו ְוִהְתַלּבֵ ּנָ ן ָחַרק ׁשִ ַעל ּכֵ

ים  ֲאָנׁשִ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֲעפּו  ִנְסּתַ ּוֵמֶהם  ָעָליו.  ְחְלקּו  ּיַ ׁשֶ ם  ִלּבָ ּבְ

ָלֶהם  ְתנּו  ּנָ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ֲעֵלי  ּבַ ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ַתֲאוֹות  ּבְ ִמים  ָ ְמֻגּשׁ

ָבִרים  ּדְ ָעָליו  אּו  ַוְיַחּפְ יֶהם  ִמּפִ ָעָתק  ָיָצא  ר  ֲאׁשֶ ִלְטעֹות  ָמקֹום 

ים ְולֹא ָזכּו  ּיִ ים ֲאִמּתִ ים ֵמַחּיִ ר לֹא ֵכן. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָמְנעּו ַרּבִ ֲאׁשֶ

ִאי ֶזה  ּבָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ֵמאֹורֹו   ֵלָהנֹות 

ר. ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ

ֲחלֶֹקת  ַקט ַהּמַ ִאּלּו ִנׁשְ ה ִנְדָמה ּכְ ְתִחּלָ קּותֹו, ּבִ ּלְ ַאְך ַאֲחֵרי ִהְסּתַ
ּלֹו.  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ֵאׁש  ִנְתעֹוֵרר  ּלֹא  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ָהָיה  ְוֶזה  ְקָצת 

ּלֹו ְלַהְבִעיר  ים ׁשֶ דֹוׁשִ י ֵאׁש ַהּקְ ּפֵ ִהְתִחיל ֵמָחָדׁש ִרׁשְ ֶכף ׁשֶ ַאְך ּתֵ

ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ְוִנְתעֹוֵרר  ָחַזר  ֶזה  ת  ְלֻעּמַ ֶכף  ּתֵ ים  ֲאָנׁשִ ֵאיֶזה  ּבְ

ְתחֹון  ּפִ ָלֶהם  ָהָיה  לֹא  ם  ֻרּבָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ֵטגֹוְרָיא  ְוַהּקָ

ְלִאיׁש  ַאֲחִרית  י  ּכִ ָראּו  ַהּכֹל  י  ּכִ ַעְצמֹו  ּבְ ָעָליו  ָסָרה  ר  ְלַדּבֵ ה  ּפֶ
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ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ֵתֵבל  ֵני  ּפְ ְוֵהִאיר  לֹום  ׁשָ ּבְ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ לֹום  ׁשָ

ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ֱאֶמת,  ּבֶ ִרים  ׁשֵ ּכְ ֲהגּוִנים  ְלִמיִדים  ּתַ ִאיר  ְוִהׁשְ

ֶזה  ֵעֶסק  ּבְ ֲאִני עֹוֵסק  ׁשֶ יֹוֵתר, ַעל  ּבְ ְוָעַלי  ָעֵלינּו  קּו ַלֲחלֹק  ִהְתַחּזְ

ִלְדָרָכיו  ְנָפׁשֹות  ּוְלָקֵרב  עֹוָלם  ּבָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  ְלַהְכִניס 

ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ּפֹה  ם  ּגַ ְמְצאּו  ּנִ ׁשֶ ַעד  ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ֵבית  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ַלֲחלֹק.  ִהְתִחילּו  ׁשֶ

ן  ּכֵ ַעל  ֵמִאּתֹו.  ם  ִלּבָ ָחַלק  ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ָהיּו  ם  ׁשָ י  ּכִ "ל  ַהּנַ ְדָרׁש  ַהּמִ

ַמה  ה  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֵעֶסק  ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֵאת  דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה  ָהְיָתה 

ְמקֹום ַעל  ְבָנה  ּנִ ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ ֶהָחָדׁש  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ַהּבֵ ְבָנה  ּנִ ֶ  ּשׁ

ה: דֹוׁשָ ַהּקְ יָרתֹו  ּדִ

פז

ם  ִנְסּכַ ָאז  ֶהָחָדׁש  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ִבְנַין  ּבְ ָעְסקּו  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ם  ּגַ
ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ן  ׁשָ ַהּיָ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ׁשֶ יָרה  ַהּדִ ִלי  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ֶאְצָלם 

ֵבית  ּבְ ה  ֲחָדׁשָ יָרה  ּדִ נּו  ּבָ ֹפה  ּדְ ְלָהַרב  י  ּכִ ֹפה  ּדְ ָהַרב  ם  ׁשָ

ּלֹא  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ְלטֹוָבה  ֵעיַני  ּבְ ִנְרֶאה  ָהָיה  ְוַגם  ֶהָחָדׁש.  ְדָרׁש  ַהּמִ

ֵאיְך  ִיץ  ַהּקַ ָכל  ּבְ י  ְבּתִ ְוָחׁשַ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ִדירֹות  ּבְ ְמֻטְלָטל  ֶאְהֶיה 

ּבֹו  ַלֲעסֹק  ִביִלי  ׁשְ ּבִ ָקָטן  ֶחֶדר  ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ִלי  ִלְבנֹות  אּוַכל 

ה'  ַוֲעַצת  ֶלב־ִאיׁש  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ "ַרּבֹות  ַאְך  ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ

ַעל  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ַהּבֵ ְגַמר  ּנִ ׁשֶ ָהְיָתה  ם  ֵ ַהּשׁ ּוֵמֵאת  ָתקּום",  ִהיא 

ה  ֲחָדׁשָ יָרה  ּדִ ית  ַהּבֵ ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ תקע"ד  ַנת  ׁשְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 
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יָרה  ַהּדִ ּבְ ְמקֹומֹו  ַעל  ָהַרב  ָאר  ְוִנׁשְ ִנְגְמָרה,  לֹא  ָהַרב  ִביל  ׁשְ ּבִ

ן. ׁשָ ַהּיָ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ׁשֶ

ְוָרִאיִתי  "ל,  ַהּנַ תקע"ד  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש  ֵמאּוֶמין  בֹוִאי  ּבְ ַוְיִהי 
יָרה  י ַהּדִ י ְלִהְצַטֵער ּכִ ַאר ַעל ְמקֹומֹו ִהְתַחְלּתִ ָהַרב ִנׁשְ ׁשֶ

ֶזה  ּבְ עֹוד  ּה  ּבָ ב  ֵליׁשֵ ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ָהְיָתה  ִיץ  ּקַ ּבַ ם  ׁשָ י  ְבּתִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ

ָעַלי  ָחַמל  ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ דֹול.  ּגָ ַצַער  ִלי  ְוָהָיה  ַהֹחֶרף 

ֶסא  ּכֶ ין  ּבֵ י  ִלּבִ ּבְ ַלח  ְוׁשָ ה  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ֵעֶסק  ּבָ לּוִיים  ַהּתְ ל  ּכָ ְוַעל 

ִלי  ִלְקנֹות  ֶאְרֶאה  ׁשֶ ׁשּוָבה  ּתְ ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ְלָעׂשֹור 

י ָאז ֲעַדִין  ָיִדי ְלהֹוִציא ַעל ֶזה, ּכִ ּלֹא ָהָיה ּבְ י ׁשֶ יָרה ְוַאף ַעל ּפִ ּדִ

עֹות  ַהּמָ ַעט  ִמּמְ ְרֵנס  ִמְתּפַ ְוָהִייִתי  ָלל  ּכְ ל  ְמַקּבֵ ָהִייִתי  לֹא 

י  ּכִ עֹוַתי  ִמּמְ יָרה  ּדִ ִלְקנֹות  ָיכֹול  ָהִייִתי  ְולֹא  ֲעַדִין,  ִלי  ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֶאת  ם  ֵ ַהּשׁ ק  ִחּזֵ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְרֵנס.  ִהְתּפַ ּלְ ה  ִמּמַ ִלי  ִיְהֶיה  לֹא 

ְלָהִאיׁש  י  ַלְחּתִ ׁשָ ְוֵתֶכף  זֹאת.  יָרה  ּדִ ִלי  ֶאְקֶנה  ׁשֶ חֹון  ִבּטָ ּבְ ְלָבִבי 

ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֵאת  י  ּכִ ִלי,  ה  ֶרּנָ ְמּכְ ּיִ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ַהּזֹאת  יָרה  ַהּדִ ָהְיָתה  ׁשֶ

יר  ּכִ ְלַהׂשְ ְלֹפה  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ָפִרים  ַהּכְ ל  ׁשֶ ָהָאדֹון  ָחַזר  ָאז  ׁשֶ ָהְיָתה 

ַעל  ּבַ ַכר  ׂשָ ְוָאז  ִריפּוַנאְצָיא.  ּפְ ָהָיה  ה  ּמָ ּכַ ה  ּזֶ ֶ ּשׁ ַמה  ָהָאֶרעְנִדיס 

ֵאָליו  י  ַלְחּתִ ׁשָ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  אֹוֶרעְנִדי  ַהּזֹאת  יָרה  ַהּדִ ל  ׁשֶ ִית  ַהּבַ

ַאַחר  ה ִלְמּכֹר, ּוַבּיֹום ׁשֶ ֶכף ִנְתַרּצָ ּתֵ יתֹו. ְוֵכן ָהָיה ׁשֶ ְמּכֹר ִלי ּבֵ ּיִ ׁשֶ

ָקִניִתי אֹוָתּה. ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום 
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ים  ְלַהְסּכִ ָרְצָתה  לֹא  ּתֹו  ִאׁשְ י  ּכִ ְמִניעֹות  ה  ּמָ ּכַ ָהיּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְך  ה.  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ַצַער  ִלי  ְוָהָיה  ִכיָרה,  ַהּמְ ַעל 

ַעְצָמּה  ן ּוָבאת ְלֵביִתי ּבְ ם ּכֵ ית ִהיא ּגַ ְתַרּצֵ ּנִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָעַזר ַהּשׁ

י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ לֹום.  ּוְלׁשָ ים  ְלַחּיִ ִית  ְלַהּבַ ֶאְכנֹס  ׁשֶ אֹוִתי  ּוֵבְרָכה 

ְוֹגֶדל  לֹום.  ְלׁשָ ִית  ְלַהּבַ י  ִנְכַנְסּתִ ֻסּכֹות  קֶֹדם  ָיִמים  ֵני  ׁשְ הּוא  ׁשֶ

ַעל  י  ּכִ ֵער,  ְלׁשַ ֵאין  יָרה  ּדִ ְלֵבית  ִכיִתי  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ַהּזֹאת  ַהְיׁשּוָעה 

ִזְכרֹונֹו  ֵמֲעָסָקיו  ים  ְקדֹוׁשִ ֲעָסִקים  ה  ּמָ ּכַ ְוִנְגְמרּו  דּו  ִנְתַיּסְ ֶזה  ְיֵדי 

י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ ְלדֹורֹות.  ים  ָהַרּבִ ְזכּות  ֵהם  ׁשֶ ִלְבָרָכה 

ָנַגע  ר  ֲאׁשֶ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ֵאַלי  ץ  ְלִהְתַקּבֵ ִהְתִחילּו  ְלֵביִתי 

ה ְוַנֲעׂשּו  ֶהם ַהְרּבֵ י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ ה ָלֵאל ּדִ ם. ּוְתִהּלָ ִלּבָ ם ּבְ ֵ ִיְרַאת ַהּשׁ

ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ִנְמָצא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד  ִויָקִרים  ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ֲאָנׁשִ

י  ּכִ ירּום  ַיּכִ רֹוֵאיֶהם  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ יִקים  ַצּדִ ם  ׁשֵ ּבְ ִלְקרֹוָתם  ָראּוי  ׁשֶ

ם  ּגַ ְוכּו'.  ָעִמים  ּפְ ֵהם ֶאֶלף  ּכָ ֲעֵליֶהם  יֹוֵסף ה'  ֵרְך ה'  ּבֵ ֶזַרע  ֵהם 

ִית  ּבַ ּבַ סּו  ִנְדּפְ ְוַגם  ּלֹו,  ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ה  ּמָ ּכַ דּו  ִנְתַיּסְ ָכאן  ּבְ

ר  ְלַסּפֵ ְמֹאד  ָחֵפץ  ֲאִני  ן  ּכֵ ַעל  ן.  ְלַקּמָ ֵאר  ִיְתּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ַהּזֶ

ה  ּמָ ּכַ ְמֹאד  יֹוַדַעת  י  ַנְפׁשִ י  ּכִ ֶזה,  ּבָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְלדֹורֹות 

ָבר ּדָ ל  ּכָ ַעל  ִלי  ָהיּו  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְוִעּכּוִבים  ְמִניעֹות  ה   ְוַכּמָ

ֶזה ֶנֶגד  ּכְ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַלֲעָסָקיו  נֹוֵגַע  ָהָיה  ׁשֶ  ֵמֲחַמת 

ַהּכֹל  ר  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ִניעֹות  ַהּמְ ִחים  ּטְ ּתַ ִמׁשְ

ְמַעט: ּדִ ְמַעט  ַרק 
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פח

יַע  ִהּגִ ּוְכָבר  ְמצּוִיים  ֶאְתרֹוִגים  ָהיּו  לֹא  ַהּזֹאת  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ה  ְוִהּנֵ
ּפֹה  ָהָיה  ַוֲעַדִין לֹא  ֻסּכֹות  ֶעֶרב  הּוא  ׁשֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ ְליֹום  אֹור 

ם  ֵ ְוַהּשׁ ֶאְתרֹוג.  ׁשּום  ָהָיה  לֹא  ְסִביבֹוֵתינּו  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ֶאְתרֹוג 

ְלֶנעִמירֹוב,  ֶאְתרֹוִגים  ֵני  ׁשְ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ב  ִסּבֵ ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִלְפעֹל  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ קֶֹדם  דֹוָלה  ּגְ ִמְלָחָמה  ִלי  ְוָהָיה  ם  ְלׁשָ י  ְוָנַסְעּתִ

ה  ָ ּשׁ ׁשִ ָרב  ָסְך  ֲעדֹו  ּבַ י  ְוָנַתּתִ ְלֹפה  ְבָחר  ַהּמֻ ָהֶאְתרֹוג  ְלָהִביא 

דֹוָלה.  ּגְ ְמִציָאה  ָהָיה  ָהֵעת  אֹותֹו  ּבְ ֲאָבל  ֶסף,  ל־ּכֶ רּוּבַ ים  ִ ּשׁ ְוׁשִ

עִמירֹוב  ר ֵאיְך ָזִכיִתי ְלהֹוִציאֹו ִמּנֶ ֵלָמה ְלַסּפֵ ה ׁשְ ֶזה ַמֲעׂשֶ ְוֵיׁש ּבָ

ְלֹפה ְוַלֲהִביאֹו  ֶרְסַלב  ּבְ ּפֹה  מֹו  ּכְ ְפַלִים  ּכִ דֹוָלה  ּגְ ִעיר  ִהיא   ׁשֶ
ַעד ר  ֲאׁשֶ ַלה'  ְלהֹודֹות  טֹוב  ֶזה,  ּבָ ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך 

 

ֲעָזַרִני: ּכֹה 

פט

ַחְסּדֹו  רֹב  ּבְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִפּלֹות  ַהּתְ דּו  ִנְתַיּסְ ֶזה  ַבִית  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
יֹוֵדַע  ִפּלֹות  ַהּתְ ֵאּלּו  ִיְקַרת  נֹוְראֹות  ר  ֲאׁשֶ ְוִנְפְלאֹוָתיו 

ְוכּו': ֱאֶמת  ּבֶ ָחֵפץ  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ַנְפׁשֹו  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ

צ

יק ְלָבֵאר ֵחֶלק  ַמן ַמְסּפִ ה ֵאין ַהּזְ ָעַבר ֵמָאז ַעד ֵהּנָ ֶ ַמה ּשׁ ה  ְוִהּנֵ
ַנת  ׁשְ ּבִ רֹון.  ְלִזּכָ ְקָצת  ֶאְרׁשֹם  ִקּצּור  ּבְ ַאְך  ֵמֶאֶלף, 



קפטְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ֶאת  י  ְסּתִ ִהְדּפַ ָנה  ָ ַהּשׁ ּוְבאֹוָתּה  "ל  ּנַ ּכַ לֹום  ׁשָ ּבְ ק  ּלֵ ִנְסּתַ תקע"א 

ית  ְוָהָאֶלף־ּבֵ ְנָיָנא  ּתִ מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ָמאְהלֹוב  ּבְ ָפִרים  ַהּסְ

ֶנעִמירֹוב  קֶֹדׁש  ת  ִהּלַ ִמּקְ ָיָצאִתי  ָנה  ׁשָ ּוְבאֹוָתּה  "ל.  ּנַ ּכַ ּצּור  ְוַהּקִ

ָהְיָתה  ֶזה  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְסַלב,  ּבְ קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּפֹה  יָרִתי  ּדִ י  ְוָקַבְעּתִ

ֶזה ָהעֹוָלם ְלדֹורֹות  ה ּבְ דֹוׁשָ ָאָרתֹו ַהּקְ ְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ְלַהׁשְ

ְלַמְעָלה: ה  ִמּזֶ ְמַעט  ְוַכְמבָֹאר 

צא

ה  ַחּיָ ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ּתֹו  ּבִ ִעם  ּדּוְך  ׁשִ ינּו  ָעׂשִ תקע"ב  ַנת  ׁשְ ּבִ
עִרין  ׁשֶ ִמּטְ יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  מֹוֵרנּו  ִתיק  ַהּוָ ן  ּבֶ ִעם  ְחֶיה  ּתִ

יק.  ַמְסּפִ ַמן  ַהּזְ ְוֵאין  ר  ְלַסּפֵ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ֶזה  ּבָ ְוַגם  "ל.  ּנַ ּכַ

ְוַגם  ִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ אק  ִלְקִריִמיְנְטׁשָ י  ָנַסְעּתִ ָנה  ָ ַהּשׁ ּוְבאֹוָתּה 

ר: ְלַסּפֵ ה  ַמֲעׂשֶ ֵיׁש  ֶזה  ּבָ

צב

נּו  ּלָ ׁשֶ ֶהָחָדׁש  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ַהּבֵ ִני  ׁשֵ ַעם  ּפַ ִנְבָנה  תקע"ג  ַנת  ׁשְ ּבִ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ֵבית  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ

"ל: ּנַ ּכַ ַרף  ׂשְ ּנִ ׁשֶ
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צג

יִתי  ּבֵ ָקִניִתי  ְלֻסּכֹות  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ין  ּבֵ תקע"ד  ַנת  ׁשְ ּבִ
"ל.  ְוַכּנַ ָלֶנַצח  מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ דֹוָלה  ַהּגְ יׁשּוָעתֹו  ּבִ

י־ ֵמַאְנׁשֵ ַהְמֻיָחד  ֶאָחד  ֹפה  ּדְ ָפִרים  ְלַהּכְ ִנְכַנס  ָנה  ָ ַהּשׁ ּוְבאֹוָתּה 

ָיָמיו,  סֹוף  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֶאת  ְקָצת  יר  ִהּכִ ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ

ַרְך  ָהָיה  ָהִאיׁש  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָלל  ּכְ ּנּו  ִמּמֶ ָיַדע  לֹא  ֲעַדִין  ֲאָבל 

ִנְתָקֵרב  "ל  ּנַ ּכַ ֹפה  ּדְ ָפִרים  ֵמַהּכְ ְלֶאָחד  ְכַנס  ּנִ ּוְכׁשֶ ְמֹאד.  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ

יחֹוָתיו  ׂשִ ֵמִעְסֵקי  ָתִבים  ּכְ ה  ּמָ ּכַ יק  ְלַהְעּתִ לֹו  י  ְוָנַתּתִ ֵאַלי 

ִעּמֹו  י  ְרּתִ ְוִדּבַ ֲעַדִין.  סּו  ִנְדּפְ לֹא  ָאז  י  ּכִ ּיֹות  ֲעׂשִ ּוֵמַהּמַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ֵאיֶזה  ַאַחר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ם.  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָנתֹו  ְ ִמּשׁ יו  ְועֹוַרְרּתִ ה  ַהְרּבֵ

ְיׁשּוָעה  ְצִמיַחת  ָהְיָתה  ֶזה  ְוָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  י  ִעּמִ ָנַסע  ִנים  ׁשָ

י  ִלּבִ ּבְ ִמְתנֹוֵצץ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִעְנָיִנים  ָאר  ְוִלׁשְ ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ַסת  ְלַהְדּפָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

צד

יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  "ל  ַהּנַ ְלִדיָרִתי  י  ְכַנְסּתִ ּנִ ּוְכׁשֶ
ָמקֹום  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ יִתי  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ה  ְמִחּצָ

ְוַאַחר  ִהְתּבֹוְדדּות.  ִביל  ׁשְ ּבִ ר  ְוָהִעּקָ ַרְך  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ְמֻיָחד 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַקִני  ִחּזְ אֹוִתי,  ִלין  ְמַבְלּבְ ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ׁשֶ ָרִאיִתי  ְך  ּכָ

ְלַגְמֵרי  ְמֻיָחד  ֶחֶדר  ִלי  ִלְבנֹות  ַלֲעסֹק  י  ְוִהְתַחְלּתִ ּבֹו  ִלְבטַֹח 
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ְוִנְגַמר  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ יַרת  ּדִ ֵמֲחַדר  ָרחֹוק  ָהָיה  ׁשֶ ִית  ַהּבַ תֹוְך  ּבְ

ִלי  ּבְ ְוִנְפָלָאה  דֹוָלה  ּגְ ִליׁשּוָעה  ִלי  ָהָיה  ְוֶזה  "ל,  ַהּנַ ִיץ  ַהּקַ סֹוף  ּבְ

ַלה'  ְלַקּוֹות  ְצִריִכין  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ חּוׁש  ּבְ ָרִאיִתי  ְוָאז  עּור.  ׁשִ

רֹוִאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ִמיׁשּוָעתֹו  ְלִהְתָיֵאׁש  ְוִלְבִלי 

י ֵכן  ּפִ ְוַהְיׁשּוָעה ְרחֹוָקה, ַאף ַעל  ה  ִנים ַהְרּבֵ ְוׁשָ ָיִמים  עֹוְבִרין  ׁשֶ

י  ּכִ ַמִים.  ָ ִמּשׁ ה'  ְוֵיֶרא  ִקיף  ַיׁשְ ַעד  ּוְלַקּוֹות  ְוַלֲחזֹר  ְלַקּוֹות  ְצִריִכין 

ָלֶזה  ה  ְמַצּפֶ ָהִייִתי  ׁשֶ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ י  ַנְפׁשִ ּבְ י  ָיַדְעּתִ

טּוָבא  ים  ְזַמּנִ ְזַמן  ָלֶזה  לֹות  ּכָ ָהיּו  ְוֵעיַני  ְמֻיָחד,  ֶחֶדר  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ם  ֵ ְוַהּשׁ ה.  ִמּזֶ י  ּתִ ִנְתָיַאׁשְ ְמַעט  ּכִ ׁשֶ ַעד  ִנְכָזָבה  ָהְיָתה  י  ְותֹוַחְלּתִ

דֹול  ַהּגָ ְזכּותֹו  ּבִ ָעַלי  ָחַמל  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַרֲחָמיו  רֹב  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ְמֻיָחד  ְוֶחֶדר  יָרה  ּדִ ִלי  ְוָנַתן  ים,  ָהַרּבִ ּוִבְזכּות  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו 

ה  ַהְרּבֵ ַעְצִמי  ֶהֱחֵייִתי  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְלָפַני.  ְמֹאד  ן  ּוְמֻתּקָ ָנֶאה 

ִנְפָלִאים  ְסָפִרים  ה  ּמָ ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ דֹול  ַהּגָ ֶעְזָרתֹו  ּבְ ם  ׁשָ י  ְוָגַמְרּתִ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ּנּו  ִמּמֶ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ְמֹאד  ְונֹוָרִאים  ים  ְקדֹוׁשִ

ַרְך: ִיְתּבָ דֹול  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ֶהם  ּבָ י  ּתִ ׁשְ ִחּדַ ֶ ּשׁ ּוַמה 

צה

ה  ַחּיָ ָמַרת  ּתֹו  ּבִ ל  ׁשֶ ה  ַהֲחֻתּנָ ָהְיָתה  "ל  ַהּנַ תקע"ד  ַנת  ׁשְ ּבִ
ָהְיָתה  ה  ְוַהֻחּפָ ֶמְדֶועִדיְבֶקע,  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ "ל  ַהּנַ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ם  ׁשָ ַמְחנּו  ְוׂשָ ֱאלּול  ב'  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
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חֹוְתָנּה  ב  ָיׁשַ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ עִרין  ִלְטׁשֶ ָנַסְענּו  ת־קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ְוַעל  ַרְך.  ִיְתּבָ

"ל: ַהּנַ יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ

צו

ד: ְלִהְתַיּסֵ ִפּלֹות  ַהּתְ ִהְתִחילּו  תקע"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ

צז

ּיֹות: ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ֶפר  ַהּסֵ ס  ִנְדּפַ תקע"ו  ַנת  ׁשְ ּבִ

צח

לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ְלַאְנׁשֵ ִפּלֹות  ַהּתְ ִלְמסֹר  י  ִהְתַחְלּתִ תקע"ז  ַנת  ׁשְ ּבִ
ּוִאין  ּשׂ ַהּנִ ָהְיָתה  ְוָאז  ּוְלָאְמָרם,  ְלַעְצָמם  יָקם  ְלַהְעּתִ

ה  ֶזה ַהְרּבֵ י ּבָ ַנת תקע"ח ָעַסְקּתִ ׁשְ ְחֶיה, ְוֵכן ּבִ ּיִ ְכָנא ׁשֶ ִני ׁשַ ל ּבְ ׁשֶ

ִמְזמֹוֵרי  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ י  ָמַסְרּתִ "ל  ַהּנַ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ְוָאז 

ֵרה  ִמּקְ ִביל  ׁשְ ּבִ ְלָאְמָרם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  הּוא  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ים  ִהּלִ ּתְ

ָלִלי: ַהּכְ ּקּון  ּתִ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ִקְברֹו  ְוַעל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַלְיָלה 

צט

ֵביִתי  ּבְ פּוס  ַהּדְ ַהֲעָמַדת  ּבְ ַלֲעסֹק  י  ִהְתַחְלּתִ תקע"ט  ַנת  ׁשְ ּבִ
ה  ַכּמָ ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ יס  ּוְלַהְדּפִ ַלֲחזֹר  ֵדי  ּכְ



קצגְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ֶזה  ּבָ דֹולֹות  ּגְ ִמְלָחמֹות  ִלי  ְוָהָיה  ִנְפָלִאים,  ּקּוִנים  ּתִ ה  ְוַכּמָ

ְפָלָאה  ַהּנִ ּוִביׁשּוָעתֹו  עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ ַוֲעצּומֹות  ַרּבֹות  ּוְמִניעֹות 

ַהְינּו  ּדְ ִנים  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ ּבְ ָהֵעֶסק  י  ְוָגַמְרּתִ ִהְצִליַח  ָיִדי  ּבְ ה'  ֵחֶפץ 

טֹוב  ִכי  ּבְ ִנְגְמרּו  ָאז  ׁשֶ תקפ"א,  ַנת  ׁשְ סֹוף  ַעד  תקע"ט  ַנת  ְ ִמּשׁ

ְנָיָנא  ים ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ָהִראׁשֹון ְוַהּתִ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ַסת ַהּסְ ַהְדּפָ

הֹוָספֹות  ה  ַכּמָ ּבְ יִקים  ּדִ ַהּצַ מֹות  ׁשְ ִעם  ית  ָהָאֶלף־ּבֵ ְוֵסֶפר 

ּקּון  ַהּתִ יִדיָעִתי  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ יס  ִהְדּפִ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ְכָנא  ׁשַ ִני  ּבְ ְוַגם  טֹובֹות. 

ִפּלֹות.  ַסת ַהּתְ ל ַהְדּפָ "ל ְוֶזה ָהָיה ְצִמיַחת ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ָלִלי ַהּנַ ַהּכְ

ֶכף  ּתֵ "ל  ַהּנַ ִני  ּבְ ִהְתִחיל  תֹו  ְתִחּלָ ּבִ תקפ"ב  ַנת  ׁשְ ּבִ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ְולֹא  ְמֹאד  ֲעצּומֹות  ְמִניעֹות  ָהיּו  ַאְך  ִפּלֹות.  ַהּתְ ל  ּכָ יס  ְלַהְדּפִ

ִפּלֹות. ּתְ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ִאם  י  ּכִ ִנְגְמרּו 

ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  י  ָנַסְעּתִ תקפ"ב  ַנת  ׁשְ ִהיא  ָנה  ָ ַהּשׁ ּוְבאֹוָתּה 
ַעל  ִלְהיֹות  ְוָזִכיִתי  "ל  ַהּנַ ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ִעם 

ָנה. ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ י  ְוָחַזְרּתִ ַהּקֶֹדׁש  ַאְדַמת 

ֶזה  ֲאִריכּות ּבְ ם ּבַ ְרׁשָ ּנִ ּכַ לֹום  ׁשָ אִתי ְלֵביִתי ּבְ תקפ"ג ּבָ ַנת  ּוִבׁשְ
ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ּוִאין  ִנּשׂ ָהיּו  ָנה  ָ ַהּשׁ ּוְבאֹוָתּה  ֶפר,  ַהּסֵ

יְרָקאס. ְטׁשִ ּבִ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  ִני  ּבְ

י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ תקפ"ד  ָנה  ָ ַהּשׁ ְלרֹאׁש  ְמֹאד  ָסמּוְך  ם  ָ ִמּשׁ ּוְבׁשּוִבי 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ִפּלֹות,  ַהּתְ ַסת  ַהְדּפָ ּבְ ַלֲעסֹק 

לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ֵלב  ּבְ ָאז  ַלח  ׁשָ ַהּנֹוָראֹות  ִנְפְלאֹוָתיו  ּבְ
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קֶֹדם  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְהיֹותֹו  ּבִ ְתֹאם  ּפִ ִלּבֹו  ב  ִהְתַנּדֵ ׁשֶ ר  ְוָיׁשָ ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש 

ִביל  ׁשְ ּבִ ם  ְמֻסּיָ ָסְך  ן  ִלּתֵ "ל  ַהּנַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ י  ִעּמִ ְתַוֵעד  ּנִ ׁשֶ

ים  ִחּדּוׁשִ י  ַדְעּתִ ּבְ ָאז  ם  ֵ ַהּשׁ ַלח  ׁשָ ם  ּגַ ִפּלֹות.  ַהּתְ ַסת  ַהְדּפָ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמּתֹורֹות,  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּתְ ַמֲעַלת  ַעל  ִנְפָלִאים 

ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  לּוי  ּתָ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  הּוא  ִהְזִהיָרנּו 

ְוַעל  כ"ה(.  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֶאְצֵלנּו  ב  ְכּתָ ּנִ ּכַ ְצוֹות  ְוַהּמִ

י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ הֹוֵצאִתי  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַקִני  ִחּזְ ֶזה  ל  ּכָ ְיֵדי 

ִפּלֹות  ַהּתְ ֶאת  י  ְסּתִ ִהְדּפַ תקפ"ד  ַנת  ּוִבׁשְ ַהּפַֹעל  ֶאל  ִמּכַֹח 

י"ד.  ִסיָמן  ַעד  ִני  ׁשֵ ְוֵחֶלק  ִראׁשֹון  ֵחֶלק  סֹוף  ַעד  ס"ה  יָמן  ִמּסִ

ַאְך  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ָהָיה  ִמּקֶֹדם  ֶזה  ַעל  ִלי  ָהיּו  ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ְוִרּבּוי 

הֹוָצאֹות  ַעל  ִלי  ְוִהְזִמין  ְלָבִבי  ֶאת  ק  ְוִחּזֵ ֲעָזַרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ל  ּכָ ַמְרנּו  ּגָ ׁשֶ ַעד  "ל,  ַהּנַ ַהֹחֶרף  ְיֵמי  ל  ּכָ ְדפּוס  ּבִ י  ָעַסְקּתִ ׁשֶ ַעד 

ַעְצָמן  ּבְ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ַרק  חּוץ,  ִמּבַ ֲעֵלי־ְמָלאכֹות  ּבַ ִלי  ּבְ "ל  ַהּנַ

נּות  יֹוֵדַע ָהָאּמָ ְוֶאָחד ֵמֶהם ר"מ ָהָיה  נּות.  י אֹוָתם ָהָאּמָ ְדּתִ ִלּמַ

"ל ַעד  ַהּנַ ַהֹחֶרף  ל  ּכָ ְצָוה,  ַהּמִ ְלַמַען  ְדפּוס  ּבִ ָעְסקּו  ְוֵהם  ָבר  ִמּכְ

"ל. ּנַ ּכַ ַמְרנּו  ּגָ ׁשֶ

ַמֲחלֶֹקת  ָהָיה  ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ַהּפּוִרים  יֵמי  ּבִ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ְמְצאּו  ּנִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ל  ְלּגֵ ִנְתּגַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ּפֹה.  דֹול  ּגָ

ְוָחְתמּו  ְוָסְגרּו  ְלֵביִתי  ְתֹאם  ּפִ אּו  ּבָ ׁשֶ ָעַלי ַעד  ינּו  ְוִהְלׁשִ מֹוְסִרים 

ן  )ַעּיֵ ּוְסגּוָרה  ֲחתּוָמה  ִהיא  ַוֲעַדִין  ִלים.  ַהּכֵ ל  ּכָ ִעם  פּוס  ַהּדְ ית  ּבֵ
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ל  ִמּכָ יֵלִני  ְוַיּצִ ְמֵהָרה  ְלָפְתָחּה  ָעֵלינּו  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ן(  ְלַקּמָ

ה  ְוִנְזּכֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָממֹון  הֹוָצאֹות  ִרּבּוי  ִלי  ּבְ ּוְפָחִדים  נֹות  ַסּכָ ִמיֵני 

ל  ם ּכָ ֵ י ַהּשׁ ר ַמֲעׂשֵ לֹום ְוָאז ְנַסּפֵ ׁשָ ּבְ ַפְרֶהְסָיא  ּבְ יס  ּוְלַהְדּפִ ַלֲחזֹר 

יֹום  פּוס ָסְגרּו ְוָחְתמּו ּבְ ם. ַהּדְ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ִעְנָין ֶזה ּבְ ָעַבר ּבְ ֶ ַמה ּשׁ

ָלנּו  ְוָהיּו  "ל,  ַהּנַ ָנה  ׁשָ ִני  ׁשֵ ֲאָדר  י"ט  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  י  ִ ּשׁ ׁשִ

ַעל  ה  ַהְרּבֵ ְלהֹוִציא  ְוֻהְכַרְחנּו  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ָהִייִתי  י  ּכִ ָחִדים  ּפְ

ְזַמן  ָנה  ַסּכָ ׁש  ֲחׁשַ ּבַ ְוָהִיינּו  ְלַקאֶמִניץ.  ָבר  ַהּדָ ַלח  ְוִנׁשְ ָחִדים  ׁשְ

יע  ִהּגִ ֲחצֹות  ַאַחר  ָאב  ּבְ ָעה  ִתׁשְ ּבְ ָאב  ְמַנֵחם  ֹחֶדׁש  ּבְ ׁשֶ ַעד  ַרב, 

ל  ֲאַקּבֵ ׁשֶ ַעד  יס  ְלַהְדּפִ אֹוִתי  יחּו  ַיּנִ ּלֹא  ׁשֶ אֶמִניץ  ִמּקַ ׁשּוָבה  ַהּתְ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוֵדיִתי  ִליׁשּוָעה  ִלי  ָהָיה  ְוֶזה  יְלָנא,  ִמּוִ יֹון  ִרׁשְ

ָכל  ּבְ ים  ְמַקּוִ ָאנּו  ה  ְוַעּתָ ָנה.  ַסּכָ ׁש  ֵמֲחׁשַ י  ְלּתִ ִנּצַ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ יְלָנא  ִמּוִ יֹון  ָהִרׁשְ יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֵעת 

ק

ֲחַתן  ל  ׁשֶ ּוִאין  ּשׂ ַהּנִ ָהיּו  "ל  ַהּנַ תקפ"ד  ַנת  ׁשְ ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ּבְ
ֵנרֹו  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ִגיד  ַהּנָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

י  ַרּבִ ן  ּבֶ ִעם  ְחֶיה,  ּתִ ָסאְסֶיע  ֵפיָגא  ָמַרת  ּתֹו  ּבִ יא  ִהּשִׂ ׁשֶ ָיִאיר, 

ֵזֶכר  רּוְך  ּבָ ר'  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו'  ָהַרב  ֶנֶכד  ָיִאיר  ֵנרֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ

ְוזּוָגתֹו  הּוא  ה  ַהֲחֻתּנָ ַעל  ְוָנְסעּו  ִמֶמעִז'יּבּוז'.  ִלְבָרָכה  יק  ַצּדִ

ֶרְסַלב.  ּבְ ּפֹה  ֶרְך  ּדֶ ֵני־ֵביתֹו  ּבְ ְוָכל  ְחֶיה  ּתִ ָרה  ׂשָ ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ
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ה  ַהֲחֻתּנָ ַעל  ִלְהיֹות  ְוָזִכיִתי  ְלֶמְז'ּבּוז'  ֶהם  ִעּמָ י  ָנַסְעּתִ אן  ּוִמּכָ

ָטא  ֵמַאּפְ ָהַרב  ֵאֶצל  ָהִייִתי  ְוַגם  ְמֹאד.  ם  ׁשָ ֵמִחים  ׂשְ ְוָהִיינּו 

ה  ַהְרּבֵ ם  ׁשָ י  ְרּתִ ְוִדּבַ דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ אֹוִתי  ל  ִקּבֵ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך 

ַהּכֹל  ָהָיה  ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ת  ֻדּלַ ִמּגְ

ה  ֵיׁש ַהְרּבֵ ָעַבר ָאז  ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה  ה  ל ַהֲחֻתּנָ ּוְבִעְנָין ֶזה ׁשֶ לֹום.  ׁשָ ּבְ

ָאז,  י  ִעּמִ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְוִנְפְלאֹוָתיו  ם  ֵ ַהּשׁ י  ַמֲעׂשֵ ְדלּו  ּגָ ר ַמה  ְלַסּפֵ

ָאר  ְ ּוִמּשׁ ַנאי  ַהּפְ ֵמֶאֶפס  ְכָתב  ּבִ ַהּכֹל  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך 

ֲעָזרּונּו  ה  ֵהּנָ ַעד  ֲעָזַרִני,  ּכֹה  ַעד  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ְטָעִמים, 

ָלֶנַצח: ֱאלֵֹקינּו  נּו ה'  ׁשֵ ּטְ ּתִ ְוַאל  ְוכּו'  ַרֲחֶמיָך 

קא

ַנת  ׁשְ ה'  ם  ׁשֵ ְקָרא  ַהּנִ ּפּור  ּכִ יֹום  ַאַחר  ׁשֶ יֹום  ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ
ׁשּוָבה  ּתְ ִלי  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  תקפ"ה 

ד.  ִמּיָ יֹון  ִרׁשְ ִלי  ְלחּו  ְוִיׁשְ מּוָעט  ָסְך  ם  ְלׁשָ ַלח  ֶאׁשְ ׁשֶ יְלָנא  ִמּוִ

עֹות  ַהּמָ ץ  ְלַקּבֵ י  ְוִנְתעֹוַרְרּתִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ הֹוֵדיִתי  ְוֵתֶכף 

בּוַע ַההּוא ֶאת  ָ ּשׁ ּבַ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ִראׁשֹון  ּפֹוְסט  ּבְ ד  ִמּיָ י  ַלְחּתִ ְוׁשָ

ם  ֵ ַהּשׁ ִליׁשּוַעת  ֵעת  ָכל  ּבְ ים  ְמַצּפִ ָאנּו  ה  ְוַעּתָ ִלי.  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ְך  ַהּסָ

ָנּה  ְלָיׁשְ ָהֲעָטָרה  ְוַתֲחזֹר  פּוס,  ַהּדְ ית  ּבֵ חּו  ְוִיְפּתְ יֹון  ָהִרׁשְ יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ

ְלַגּלֹות  ֵבל  ּתֵ ֵני  ּפְ ְלָהִאיר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  יס  ְלַהְדּפִ

ָרצֹון: ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  עֹוָלם  ּבָ תֹו  ֲאִמּתָ
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קב

ֲעָזַרִני  תקפ"ו  ֻסּכֹות  ִאְסרּו־ַחג  ֵרי  ׁשְ ּתִ כ"ד  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ּבֹו,  עֹוֵמד  פּוס  ַהּדְ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ִלי  ּוָפְתחּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

פּוס  ַהּדְ ֲאָבל  ּוֶמֱחָצה,  ָנה  ָ ִמּשׁ יֹוֵתר  ֶזה  ה  ֵהּנָ ַעד  ָחתּום  ָהָיה  ׁשֶ

י  ַמֲעׂשֵ ר  ַוֲאַסּפֵ ְמֵהָרה  ם  ֵ ַהּשׁ ְיַרֵחם  ַעד  ֲחתּוָמה  ֲעַדִין  ַעְצָמּה  ּבְ

ַמה  ֱאלֵֹהינּו  ַלה'  רֹות  ְסּתָ ַהּנִ ַבד  ִמּלְ ֶזה.  ּבָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ם  ֵ ַהּשׁ

ַעל  ּבַ ֵאין  י  ּכִ ְלַבּדֹו  דֹולֹות  ּגְ ִנְפָלאֹות  ה  עֹוׂשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶ ּשׁ

ִנּסֹו. ּבְ יר  ַמּכִ ס  ַהּנֵ

קג

ֶפר  ַהּסֵ ֵמָחָדׁש  י  ַתְבּתִ ּכָ "ל  ַהּנַ תקפ"ו  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַאַחר 
ה ְוַגם  תֹוֶסֶפת ְמֻרּבָ ּצּור ּבְ הּוא ֵסֶפר ַהּקִ ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ׁשֶ

ֵלָמה: ׁשְ ה  ַמֲעׂשֶ ֵיׁש  ֶזה  ּבָ

קד

יָעה  י לֹא ִהּגִ ּכִ ִנְכָזָבה  י  ַוֲעַדִין ּתֹוַחְלּתִ ָנה  ָ ל ַהּשׁ ּכָ ָעְבָרה  ה  ְוִהּנֵ
"ל  ַהּנַ ָנה תקפ"ו  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ ם  ּגַ ם.  ָ ׁשּוָבה ְנכֹוָנה ִמּשׁ ּתְ

ָעֶליָה  ָהִראׁשֹוָנה  י  ּתִ ִאׁשְ י  ּנִ ִמּמֶ ִנְלְקָחה  י  ּכִ ה'  ַיד  י  ּבִ ָנְגָעה 

ִני  ּבְ ָהיּו  ָלֶזה  ְוקֶֹדם  "ל.  ַהּנַ ַנת  ׁשְ ֱאלּול  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ
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ֶרְך  ּדֶ ַוי ַוֲאִני ָהִייִתי ָאז ּבַ ִלים ַעל ֶעֶרׂש ּדְ ְחיּו ֻמּטָ ּיִ ִתי ׁשֶ י ְוַכּלָ ּוִבּתִ

ם  ּלָ ּכֻ בּו  ׁשָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבֶחְמַלת  ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ָהיּו  ְוֵהם 

"ל  ַהּנַ י  ּתִ ִאׁשְ ָחְלָתה  ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְך  ָלֵאל,  ה  ִהּלָ ּתְ ְלֵאיָתָנם 

ַאֲחֵרי  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ְלֵביִתי  ּוָבאִתי  "ל.  ּנַ ּכַ לֹום  ְלׁשָ ְוִנְפְטָרה 

ם  י ּגַ י, ּכִ ְברֹון ִלּבִ י ְוׁשִ קּוָתּה ּוְבעֶֹצם ָצָרִתי ּוְמִרירּות ַנְפׁשִ ּלְ ִהְסּתַ

ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ִריָאה  ַהּבְ ַקו  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ י  ּוִבּתִ ִני  ּבְ ָהיּו  לֹא  ְך  ּכָ ַאַחר 

ְוכּו'. ְלּבּוִלים  ּבִ ָאֵרי  ׁשְ ַבד  ִמּלְ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַצַער  ִלי  ְוָהָיה 

יֹום  ּבְ י  ְוָנַסְעּתִ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ ַהּשׁ ְיֵמי רֹאׁש  יעּו  ִהּגִ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך 
י  ְחּתִ ָנה, ְוִהּנַ ָכל ׁשָ נּו ּבְ ַדְרּכֵ ְסִליחֹות ְלאּוֶמין ּכְ ִראׁשֹון ּדִ

ְועֶֹצם  ְמֹאד.  ּכַֹח  ֲחִליׁשּות  ּבַ ם  ְלַבּדָ ֵביִתי  ּבְ ַהְיתֹוִמים  י  ּוִבּתִ ִני  ּבְ

ַוה'  ר.  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַוֲעֵליֶהם  ָעַלי  ָאז  ָהָיה  ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות 

ִסיָעה  ַהּנְ ּוְבזֹאת  י,  ּנִ ִמּמֶ ַחְסּדֹו  ָעַזב  לֹא  ָהֲעצּוִמים  ַרֲחָמיו  ּבְ

יס  ְלַהְדּפִ ֶאְרֶאה  ׁשֶ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ָאָדם  עֹוְרַרִני  ְיָקא  ּדַ

ָקה  ִנְתַחּזְ ְוֵתֶכף  ֵביִתי,  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ַאֵחר  ְדפּוס  ּבִ ִפּלֹות  ַהּתְ ַמר  ּגְ

ה  ַהְמֻרּבָ הֹוָצָאה  ִלי  ְזִמין  ּיַ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ַחְסֵדי  ּבְ י  ּוָבַטְחּתִ ֶזה  ּבָ י  ְעּתִ ּדַ

ַאְך  ר,  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ּבָ ָעְברּו  ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ְוָכל  יִתי,  ָעׂשִ ְוֵכן 

י  ַמְרּתִ ה ָלֵאל ּגָ ַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים ּוְתִהּלָ ְיִמין ה' רֹוֵמָמה, ֲעָזַרִני ּבְ

ְוהּוא  ר  ֲאַדּבֵ ָמה  תקפ"ז,  ַנת  ׁשְ ִהיא  ַהּזֹאת  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ִפּלֹות  ַהּתְ

ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ָעָלי,  ְגמּולֹוִהי  ּתַ ל  ּכָ ַלה'  יב  ָאׁשִ ָמה  ה,  ְוָעׂשָ ָאַמר 

ִמימֹות עֹוָלם: ָהָיה  ר לֹא  ֲאׁשֶ ֶזה  ּכָ ים  ָהַרּבִ ְזכּות  ִלְגֹמר 
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קה

ה.  ִנּיָ ְ ַהּשׁ י  ּתִ ִאׁשְ אִתי  ָנׂשָ ָון  ֶחׁשְ ת  ְתִחּלַ ּבִ "ל  ַהּנַ תקפ"ז  ַנת  ׁשְ ּבִ
ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ַנְחָמן  ִני  ּבְ ִלי  נֹוַלד  ָנה  ָ ַהּשׁ ּוְבאֹוָתּה 

ים  ה ּוְלַמֲעׂשִ לֹו ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ נּו ְלַגּדְ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ה' ֱאלּול. ַהּשׁ

ָאֵמן: ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  טֹוִבים 

קו

ֵזָרה ָהָרָעה  ָנה ָיְצָאה ַהּגְ ָ ַנת תקפ"ז ָסמּוְך ְלרֹאׁש ַהּשׁ ׁשְ סֹוף  ּבְ
ָחִדים  ּפְ ָלנּו  ְוָהיּו  ַלַחִיל,  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ח  ִלּקַ ְמִדיָנֵתנּו  ּבִ

ָאר  ּוׁשְ ֵזרֹות  ַהּגְ ַעל  ִפּלֹות  ּתְ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  י  ְרּתִ ִחּבַ ְוָאז  ָאז,  דֹוִלים  ּגְ

ִפּלֹות,  ּתְ ֵמֶהם  ב  ִנְכּתַ לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ֲאָמִרים  ַהּמַ ָאֵרי  ְ ִמּשׁ ִפּלֹות  ּתְ

ְמֵהָרה: ְלאֹוָרה  ְלהֹוִציָאם  ַיַעְזֵרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

קז

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ם  ׁשָ ִלְהיֹות  ְלאּוֶמין  אנּו  ּבָ ַנת תקפ"ט  ׁשְ סֹוף  ּבְ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָמקֹום  ָלנּו  ָהָיה  ְולֹא  ִמיד,  ּתָ נּו  ַדְרּכֵ ּכְ תק"צ 

קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ָהִראׁשֹון  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ה  ְתִחּלָ ּבִ י  ּכִ ּבֹו, 

ם  ׁשָ ְבָנה  ּנִ ׁשֶ ה  ַהֲחָדׁשָ לֹוְיז  ַהּקְ ּבְ ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ ַנת תקע"ב  ׁשְ הּוא  ׁשֶ

ם  ׁשָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ אֹוָתנּו  ׁשּו  ּקְ ּבִ לֹוְיז  ַהּקְ י  ַאְנׁשֵ י  ּכִ ִיץ,  ַהּקַ אֹותֹו  ּבְ

ה  ּמָ ּכַ ָבר  ַהּדָ ְך  ִנְמׁשָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  דֹול,  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ם  ׁשָ לּו אֹוָתנּו  ְוִקּבְ
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ְתַרּבּו  ּנִ ַנת תקפ"ב, ְוָאז ֵמֲחַמת ׁשֶ ם ַעד ׁשְ ְלנּו ׁשָ ּלַ ִהְתּפַ ִנים ׁשֶ ׁשָ

ְיֵדי  ַעל  ְוכּו'.  ֲעֵליֶהם  ה'  יֹוֵסף  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ע  ִלּסַ ָהעֹוָלם 

ִביל  ׁשְ ּבִ י  ּכִ ם,  ׁשָ ּדְ לֹויז  ַהּקְ ּבְ עֹוד  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמָנע  ַהּנִ ִמן  ָהָיה  ֶזה 

ְמֻיָחד. ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ְצִריִכים  ָהִיינּו  ְלַבד  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ

ֶאָחד  ָנִגיד  ִנְמָצא  ְתֹאם  ּפִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָעֵלינּו  ָחַמל  ְוָאז 
דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ אֹוָתנּו  ׁש  ּוִבּקֵ ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ מֹו  ׁשְ ם,  ָ ִמּשׁ

עֹוד  ִעם  דֹול  ּגָ ִית  ּבַ ִביֵלנּו  ׁשְ ּבִ ה  ּוִפּנָ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְלֵביתֹו  ֵנס  ּכָ ּנִ ׁשֶ

ָלנּו  ְוֵהִכין  ְוַסְפָסִלים  ְלָחנֹות  ׁשֻ ָלנּו  ְוֶהֱעִמיד  ֶאְצלֹו  דֹול  ּגָ ֶחֶדר 

ִנים,  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ם  ׁשָ ְלנּו  ּלַ ְוִהְתּפַ ְמכֹונֹו  ַעל  ַהּכֹל  ן  ְוִתּקֵ ּוַמִים  ֵנרֹות 

ן  ם ּכֵ ִטיָרתֹו ּגַ ם ַאַחר ּפְ ְלנּו ׁשָ ּלַ ְך ִנְפַטר ֶזה ָהִאיׁש ְוִהְתּפַ ַאַחר ּכָ

ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ל  ְלּגֵ ִנְתּגַ ְך  ּכָ ַאַחר  ָנַתִים,  ׁשְ אֹו  ָנה  ׁשָ

ָנָתן  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוִהְתַחְלנּו  עֹוד,  ם  ׁשָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַחּיּותֹו  ים  ַחּיִ ּבַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ּבֹו  ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ ׁשֶ ר  ַהאְמּבַ ּבַ

ִנים. ׁשָ ֵאיֶזה  ן  ּכֵ ם  ּגַ ם  ׁשָ ְלנּו  ּלַ ְוִהְתּפַ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ

קח

ְוָהָיה  ם  ׁשָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ עֹוד  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  לֹא  ַנת תק"צ  ׁשְ ּבִ ַוְיִהי 
ם  ֵ ַהּשׁ ָלנּו  ְוִהְזִמין  ּכֹר.  ִלׂשְ נּו ָמקֹום  ׁשְ ּוִבּקַ דֹול.  ּגָ ַצַער  ָלנּו 

אֹוָתנּו  ׁש  ּוִבּקֵ ָמר,  ַלּגְ ָסמּוְך  ָהְיָתה  ׁשֶ ה  ֲחָדׁשָ יָרה  ּדִ ַרְך  ִיְתּבָ

ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶהָחָדׁש  יתֹו  ּבֵ ַלֲחנְֹך  ם,  ׁשָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ

ם. ׁשָ ְלנּו  ּלַ ְוִהְתּפַ ֵאּלּו,  ּכָ ִרים  ּוְכׁשֵ ְיֵרִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ
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י ִהְתעֹוְררּות  ִלּבִ ּבְ ם  ֵ ַלח ַהּשׁ ָנה ׁשָ ָ ָסמּוְך ְלאֹותֹו רֹאׁש ַהּשׁ ְוָאז 
ִבְנַין  ּבְ ַלֲעסֹק  ְלַהְתִחיל  ּכִֹחי  ָכל  ּבְ ַעְצִמי  ַאְכִניס  ׁשֶ ָחָזק 

ּוְכָבר  אּוֶמין,  ּבְ נּו  ּלָ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּבּוץ  ַהּקִ ִביל  ׁשְ ּבִ ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ

ע  ּיַ ִאְסּתַ ְולֹא  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָבר  ּכְ ה  ִמּזֶ ְרנּו  ְוִדּבַ י  ַדְעּתִ ּבְ ֶזה  ָעָלה 

ָנִעים  ַאְרנּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָרִאינּו  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ַעד  ּבֹו  ַלֲעסֹק  ָתא  ִמּלְ

י  ּכִ י  ְוָיַדְעּתִ ֶזה  ּבָ ַלֲעסֹק  ְלָבִבי  ֶאת  ם  ֵ ַהּשׁ ק  ִחּזֵ ְוָאז  ְמֹאד.  ְוָנִדים 

ְצִריִכים  י  ּכִ ָממֹון  ֵמֲחַמת  ֵהן  ְמֹאד  ְמֹאד  ָלֶזה  ִניעֹות  ַהּמְ ַרּבּו 

ַחס  ִיְמְנעּו  ּלֹא  ׁשֶ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ַחד  ִמּפַ ֵהן  ה,  ַרּבָ הֹוָצָאה  ָלֶזה 

נּו  ֶנְגּדֵ ּכְ עֹוְמִדים  ֵעת  ָכל  ּבְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ַאְך  לֹום.  ְוׁשָ

ָאָרתֹו  ְלַהׁשְ ַהּנֹוְגִעים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲעָסָקיו  ּבַ ַלֲעסֹק  רֹוִצים  ָאנּו  ׁשֶ ּכְ

ִלְגֹמר  ִמיד  ּתָ ָלנּו  עֹוֵזר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל  עֹוָלם,  ּבָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָסה  ַהַהְדּפָ ִעְנַין  ּבְ ֶעְזִרי  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָהָיה  ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל 

ְוכּו'. ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

ִניעֹות  אי ַרּבּו ַהּמְ ַוּדַ י ּבְ ר ּכִ ַנאי ְלַסּפֵ ֶזה ֵאין ּפְ ָעַבר ּבָ ְוָכל ַמה ׁשֶ
ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  דּות  ְוִהְתַנּגְ

ְנָין  ַהּבִ ְיסֹוד  י  ְחּתִ ִהּנַ ם  ֵ ַהּשׁ ֶחְמַלת  ּבְ ׁשֶ ַעד  ה'  ּבַ ָיַדי  י  ְקּתִ ִחּזַ

ָון,  ֶחׁשְ ֹחֶדׁש  ּבְ תקצ"ב  ַנת  ׁשְ ִהיא  ַהּזֹאת  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ

ַטח[  ֶ ַלאץ ]ַהּשׁ ץ ָמעֹות ְוִלְקנֹות ַהּפְ ִנים ְלַקּבֵ י ׁשָ ּתֵ ֶזה ׁשְ י ּבָ ְוָעַסְקּתִ

ִהיא  ׁשֶ ָעְבָרה  ׁשֶ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ְפָרט  ּבִ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה  ּבָ ְוָעַבר  ְוכּו'. 

ּקֹוִרין  ׁשֶ ָרה  ַהּמָ ַהחֹוַלַאת  עֹוָלם  ּבָ ְצָאה  ּיָ ׁשֶ תקצ"א  ַנת  ׁשְ
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ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  ֶבר  ִמּדֶ ה  ָקׁשָ ָהְיָתה  ׁשֶ ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  חֹוִליָרע 

ָהעֹוָלם  ָהָיה  ַהֹחֶרף  ְוָכל  ְנָפׁשֹות.  ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ֵהִמיָתה  ׁשֶ

ָהְיָתה  בּועֹות  ְלׁשָ ָסמּוְך  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ֵמַעּתָ ְיַרֵחם  ם  ֵ ַהּשׁ ָסגּור 

הֹודֹו,  ָירּום  יָסר  ַהּקֵ ּבְ ְרדּו  ּמָ ׁשֶ ּפֹוִלין  ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ִריָדה  ַהּמְ

ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ּסּוִפין,  ְוַהּכִ ָהָרצֹון  ֶאת  י  ְחּתִ ִהּנַ לֹא  זֹאת  ּוְבָכל 

ָניו  ּפָ יר  ִהְסּתִ לֹא  ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבֶחְמַלת  ֶזה.  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ַעד  ַהּנֹוָראֹות  ִנְפְלאֹוָתיו  ַדְרֵכי  ּבְ ים  ָהַרּבִ ְזכּות  ּבִ ַוֲעָזַרִני  נּו  ֵמִאּתָ

ָהָיה  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ַהּזֹאת  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ַהְיסֹוד  יַח  ְלַהּנִ ַוֲעָזָרנּו  ֵחֶקר,  ֵאין 

ית  ּבֵ ְלַהֲעִמיד  ָלנּו  ר  ֶאְפׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ מּוָעֵתנּו,  ִלׁשְ ֲאִמין  ּיַ ׁשֶ ִמי 

דּות  ְוִהְתַנּגְ ַמֲחלֹוֶקת  ַאֲחֵרי  אּוֶמין  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ מֹו  ׁשְ ַעל  ְדָרׁש  ַהּמִ

ַמר  ּגָ י הּוא  ּכִ ֲעֹמד  ּתַ ַוֲעַצת ה' ְלעֹוָלם  ָטא ָקֵאי  ה. ַאְך ֻקׁשְ ֵאּלֶ ּכָ

ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְיֵרָאיו  ל  ּכָ ְוִכְרצֹון  ַרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּכִ ַהּכֹל  ְוִיְגֹמר 

ה'  ְמֵהָרה  ה  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְנָין  ַהּבִ ִלְגֹמר  ַיַעְזֵרנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

יׁשּוָעְתָך  נּו ּבִ נּו ְוָתֵגל ַנְפׁשֵ ַמח ִלּבֵ ֲעֵדנּו, ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיׂשְ ִיְגֹמר ּבַ

ָאֵמן: ֱאֶמת,  ּבֶ

קט

ְנָין  ַהּבִ י  ְהּתִ ִהְגּבַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  תקצ"ב  ַהּזֹאת  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ
ֲעֵליֶהם  ַהּקֹורֹות  י  ְחּתִ ְוִהּנַ ָהַעּמּוִדים  ַהֲעָמַדת  ַהְינּו  ּדְ

ִנְפָלִאים  ים  ִנּסִ ּבְ ַהּזֹאת  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ִנְגַמר  ֶזה  ל  ּכָ ְנָין,  ַהּבִ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ



רגְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְלָגְמרֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַיַעְזֵרִני  ן  ּכֵ דֹולֹות  ּגְ ִויׁשּועֹות 

ָרצֹון: ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ְמֵהָרה  ּבִ

קי

ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ת  ּבַ ִנְפְטָרה  תקצ"ב  ַנת  ׁשְ ּבִ
א  ְוָנׂשָ ִריִמיְנְטׁשֹוק  ִמּקְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנּה  ָרה  ׂשָ ָמַרת 

ֶכף  ְחֶיה ּתֵ ֶקת ָמַרת ָאְדל ּתִ ּדֶ ְעָלּה ֶאת ֲאחֹוָתּה ַהּצַ י ַאְיִזיק ּבַ ַרּבִ

ִלי  ַנְפּתָ י  ְוַרּבִ ֲאִני  ְוָנַסְענּו  "ל,  ַהּנַ ּתֹו  ִאׁשְ ָרה  ׂשָ ְלִמיַתת  ָסמּוְך 

ה. ַהֲחֻתּנָ ַעל  ם  ׁשָ ְוָהִיינּו  ִלְקֶריִמיְנְטׁשֹוק  ַיַחד  ָיִאיר  ֵנרֹו 

ְנָין.  ַהּבִ י ּבְ אּוֶמין ְוָעַסְקּתִ ם ָהִייִתי ּבְ ָ ִהּלּוִכי ַוֲחִזיָרִתי ִמּשׁ ּוְבֶדֶרְך 
י  ְהּתִ "ל ִהְגּבַ ַנת תקצ"ב ַהּנַ ָנה ִהיא ׁשְ ָ אֹוָתּה ַהּשׁ ְוָאז ּבְ

יַע  ִהּגִ ְך  ּכָ ַאַחר  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָהַעּמּוִדים  ַהֲעָמַדת  ַהְינּו  ּדְ ְנָין  ַהּבִ

ְוֻהְכַרְחנּו  ל,  ּלֵ ְנָין ֲאִפּלּו ְלִהְתּפַ ַהּבִ ִנְגַמר  ַוֲעַדִין לֹא  ַנת תקצ"ג  ׁשְ

אּוֶמין. ּבְ ַזְלָמן  י  ַרּבִ ֵאֶצל  יָרה  ַהּדִ ּכֹר  ִלׂשְ ָנה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ ם  ּגַ

ָהְיָתה  ְסֵלו  ּכִ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּבְ "ל  ַהּנַ תקצ"ג  ַנת  ׁשְ ת  ּוִבְתִחּלַ
ַאְיִזיק  י  ַרּבִ ן  ּבֶ רּוְך  ְמָחה־ּבָ ׂשִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ה  ַהֲחֻתּנָ

י  ַרּבִ ת  ֵאׁשֶ ָאז  ָהְיָתה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָאְדל  ת  ּבַ ּדֹוָדתֹו  ת  ּבַ ִעם  "ל  ַהּנַ

ְקֶריִמיְנְטׁשֹוק. ּבִ ה  ַהֲחֻתּנָ ַעל  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוָהִייִתי  "ל.  ּנַ ּכַ ַאְיִזיק 
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ְנָין.  ַהּבִ י ּבְ ֲהִליָכה ּוַבֲחָזָרה ְוָעַסְקּתִ ֶרְך אּוֶמין ּבַ י ּדֶ ָאז ָנַסְעּתִ ְוַגם 
ְוָהיּו ִלי ְמִניעֹות  ְנָין  ַהּבִ ּבְ י  ִיץ ָעַסְקּתִ ַהּקַ ָכל  ּבְ ְך  ּכָ ם ַאַחר  ּגַ

ַחְסּדֹו  ַבר  ּגָ ִנְפְלאֹוָתיו  רֹב  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ַרּבֹות ֵמֲחַמת ָממֹון, 

אֹוָתּה  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ַהּבֵ ל  ׁשֶ ְנָין  ַהּבִ ַמְרנּו  ּגָ ׁשֶ ַעד  ָעֵלינּו 

תקצ"ד,  ַנת  ׁשְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ תֹוכֹו  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוָזִכינּו  ָנה,  ָ ַהּשׁ

נּו.  ּלָ ׁשֶ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַעם  ַהּפַ ְוהּוא 

ֵהָנה  ַעד  ֶזה.  ּבָ ִנְפְלאֹוָתיו  עֶֹצם  ר  ְיַסּפֵ ִמי  ה'  בּורֹות  ּגְ ל  ְיַמּלֵ ִמי 

רּוְך  ּבָ ר,  ְיֻסּפַ י  ּכִ ן  ְיֻאּמַ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַרֲחָמיו  ֲעָזרּונּו 

ּכֹה. ַעד  ֲעָזָרנּו  ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ִלְבנֹות  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ יָרה  ְוַהּדִ ִית  ַהּבַ ַמר  ּגְ ָאז  ִנְגַמר  לֹא  ַוֲעַדִין 
ַנת  ׁשְ ִהיא  ָנה  ָ ַהּשׁ ּוְבאֹוָתּה  ְדָרׁש,  ַהּמִ ית  ְלַהּבֵ ָסמּוְך 

יֵמי  ּבִ ְקֶריִמיְנְטׁשֹוק  ּבִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַאְיִזיק  י  ַרּבִ ִנְפַטר  תקצ"ד 

ַעל  ְפָרט  ּבִ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ְלַאְנׁשֵ ָלֵתת  ה  ְוִצּוָ ָאה,  ַצּוָ יַח  ְוִהּנִ ה  ֲחֻנּכָ

ִעם  ֶזה  ֲעבּור  ִלְקֶריִמיְנְטׁשֹוק  י  ְוָנַסְעּתִ ָרב,  ָסְך  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ַהּבֵ

ְולֹא  ָוָאה  ַהּצַ מּו  ִקּיְ ְולֹא  ר.  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ֹפה,  ּדְ ָהַרב 

ְוָסְך מּוָעט. ֶסף  ּכֶ ל  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ֵלי  ּכְ ַרק  ם  ׁשָ ְלנּו  ִקּבַ

יָרה  ּדִ ית  ְנַין ַהּבֵ ּבִ ִלי ִלְגֹמר  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ָנה ָעַסק  אֹוָתּה ׁשָ ּוְבסֹוף 
ית  ַהּבֵ ל  ׁשֶ ג  ַהּגַ ַחת  ּתַ ִלְבנֹות  י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ִבילֹו  ׁשְ ּבִ

ֲאָבל  ֵמָחָדׁש,  ּוְבָנאֹו  ג ָהִראׁשֹון  ַהּגַ ְוָסַתר  ג.  ַהּגַ ן  ּוְלַתּקֵ ְדָרׁש  ַהּמִ

"ל.  ַהּנַ נּו  ּלָ ׁשֶ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ׁשֶ יָרתֹו  ּדִ ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ַמר  ּגָ לֹא 
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ֲאָבל  ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ תקצ"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ ה  ִנּיָ ׁשְ ַעם  ּפַ ְלנּו  ּלַ ְוִהְתּפַ

"ל. ּנַ ּכַ ִנְגַמר  ֲעַדִין לֹא  ְנָין  ַהּבִ ָאר  ׁשְ

קיא

ַנת תקצ"ה ָעְברּו ָעֵלינּו ָצרֹות ַרּבֹות  ָנה ִהיא ׁשְ ָ ַהּשׁ ּוְבאֹוָתּה 
ֵמָהַרב  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ִנְתעֹוֵרר  י  ּכִ ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵמעֹוָלם,  ַמע  ִנׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ זֹאת  ּכָ ְרִציָחה  ּבִ אְווַראן  ִמּסַ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יָלנּו  ִהּצִ ּוְכָבר  ְמֻיָחד  קּוְנְטֵרס  ּבְ ן  ְלַהּלָ ְיבַֹאר 

ֶטֶרף  ְנָתָננּו  ּלֹא  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ה,  ַהְרּבֵ ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַרֲחָמיו  ּבְ

ְפָרט  ּבִ נּו  ּלָ ּכֻ ַוֲאַנְחנּו  ָעֵלינּו  ם  ּנָ ׁשִ חֹוְרִקים  ֲעַדִין  ֲאָבל  יֶהם,  ּנֵ ְלׁשִ

לֹא  ִלי  ה'  ַהְיׁשּוָעה  ַלה'  ַאְך  דֹולֹות,  ּגְ נֹות  ַסּכָ ּבְ ָהִיינּו  ָאנִֹכי 

ֱאלַֹקי  ה'  ה  ַאּתָ יָת  ָעׂשִ ַרּבֹות  ְוכּו'.  ֶעְזֵרנּו  ּבְ ָלנּו  ה'  ְוכּו'.  ִאיָרא 

ָבה,  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ַעד  ְוגֹו',  נּו  ׁשֵ ִיּטְ ְוַאל  ַיַעְזֵבנּו  ַאל  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ְוכּו' 

ָיבֹא ְלָכל  ְלדֹור,  ְזרֹוֲעָך  יד  ַאּגִ ַעד  ַעְזֵבנּו,  ּתַ ַעל   ֱאלִֹקים 

ָאֵמן: בּוָרֶתָך,  ּגְ
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רט

ָמה ַהְקּדָ

נּוז  ַהּגָ אֹור  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ְמבָֹאר  יק  ְעּתִ ַהּמַ ָאַמר 
ה  ַכּמָ ּבְ ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ַנְחָמן  י  ַרּבִ מֹוֵרנּו  פּון  ְוַהּצָ

ִרין  ַסּפְ ּמְ ׁשֶ ּפּוִרים  ַהּסִ ּכַֹח  ִמּגֶֹדל  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ְמקֹומֹות 

ִלּקּוֵטי  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ֲעֵליֶהם.  ָעַבר  ר  ֵמֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יִקים  ּדִ ִמּצַ

ל  ׁשֶ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ִנְטָהר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ רל"ד  ִסיָמן  ח"א  מֹוֲהַר"ן 

יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ יק  ּוַמְמּתִ רֹות  ִנּצֹול ִמּצָ ְיֵדי ֶזה  ְוַעל  ר  ָהָאָדם ַהְמַסּפֵ

ֵסֶפר  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'  ַקְטנּות  ּדְ ֹמִחין  ִחיַנת  ִמּבְ ֵהם  ׁשֶ

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יִקים  ּדִ ִמּצַ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ר  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ּלֹו  ׁשֶ ּדֹות  ַהּמִ

יל  "ַמְגּדִ נ"א(  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ּבַ ֶזה  ז  ּוְמֻרּמָ ֶחֶסד  לֹו  ה  עֹוׂשֶ הּוא 

יחֹו ַהְינּו ְלִמי  ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ ָנן( ְועֹוׂשֶ ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו" )ָמאן ַמְלֵכי ַרּבָ

רמ"ח  ִסיָמן  ח"א  ִסְפרֹו  ּבְ ַתב  ּכָ ְועֹוד  אֹוָתם.  יַח  ּוֵמׂשִ ר  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ

ק  ֵחׁשֶ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ָהָאָדם  ֵלב  ִנְתעֹוֵרר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ

יק  ּדִ ַהּצַ אֹותֹו  ל  ׁשֶ ימּו  ָהְרׁשִ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָאז  ִנְתעֹוֵרר  י  ּכִ ִנְמָרץ. 

ָהָאָדם  ֵלב  ִנְתעֹוֵרר  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֲעבֹוָדתֹו,  ְיֵדי  ַעל  ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה 

ַרְך. ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו 

ִכיִחים  ׁשְ ָהיּו  יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ׁשֶ ַיַען  ַעְצמֹו,  ּבְ ר הּוא  ֲאׁשֶ ְוָאַמר, 
ם טֹוב  ַעל ׁשֵ ם ְמקֹום ַהּבַ ָ ּשׁ ׁשֶ ת־קֶֹדׁש ֶמעְז'ּבּוז'  ְקִהּלַ ּבִ



ְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת רי

ְוִאּמֹו  ָאִביו  ֵבית  ּבְ ִנְתַאְכְסנּו  ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ְוֻרּבָ ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר 

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  יִקים,  ּדִ ִמּצַ ִסּפּוִרים  ה  ַהְרּבֵ ֵמֶהם  ַמע  ְוׁשָ יִקים  ּדִ ַהּצַ

ָכה,  ּזָ ֶ ּשׁ ָכה ְלַמה  ּזָ ׁשֶ ם ַעד  ֵ ר ִהְתעֹוְררּותֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ ָהָיה ִעּקַ

ָמה  ַהְקּדָ ֵאר ּבַ ָבר ִנְתּבָ דֹוׁשֹות ְוַגם ּכְ יחֹוָתיו ַהּקְ ׂשִ ה ּבְ ְמבָֹאר ִמּזֶ ּכַ

ּתֹוָרֵתנּו  ְכַלל  ּבִ ׁשֶ מֹו  ּכְ י  ּכִ ִראׁשֹון  ֵחֶלק  מֹוַהְרַנ"ּתְ  ְיֵמי  ֶפר  ַלּסֵ

ּתֹוָרה,  ּבַ ּפּוִרים ׁשֶ ם, ְוָגדֹול ּכַֹח ַהּסִ ֵ י ַהּשׁ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ה ּגְ דֹוׁשָ ַהּקְ

ְוִסְתֵרי  ָחְכָמה  ֲעלּומֹות  ּתַ ַבד  ִמּלְ י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ַמְתִחיל  ֶהם  ּבָ ׁשֶ

ֵלב  ְלעֹוֵרר  ׁשּוטֹו  ּפְ י  ּפִ ַעל  ם  ּגַ ּכָֹחם  דֹול  ּגָ ֶהם,  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ תֹוָרה 

יִקים  ּדִ ֵמַהּצַ ּפּוִרים  ַהּסִ ֵכן  מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה,  ם  ְלַקּיֵ ִלְזּכֹות  ָהָאָדם 

ְוִלְלֹמד  ַרְך  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ָהָאָדם  ֵלב  ְלעֹוֵרר  ּכָֹחם  ן  ּכֵ ם  ּגַ דֹול  ּגָ

ַרְך ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּכִ ּוְבָתִמים  ֱאֶמת  ּבֶ ָמם  ּוְלַקּיְ תֹוָרָתם  י  ִחּדּוׁשֵ
 

ם. ׁשָ ן  ַעּיֵ

יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ִמּכָ ים  ַרּבִ ִסּפּוִרים  סּו  ִנְדּפְ ָבר  ּכְ ֶזה  קֶֹטב  ְוַעל 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֵמָהֲאִר"י  ְוָהַאֲחרֹוִנים,  ֵמָהִראׁשֹוִנים 

ל  ּכָ ְוֵכן  ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  דֹוׁש  ַהּקָ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ּוֵמַהּבַ

ַנְחָמן  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֵמֲאדֹוֵננּו  ְפָלִאים  ַהּנִ ּפּוִרים  ַהּסִ

ְבֵחי־ָהַר"ן"  ְו"ׁשִ י־מֹוֲהַר"ן"  "ַחּיֵ ִסְפֵרי  ּבְ ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר 

ְמקֹומֹוָתיו  ּבִ ָעָליו  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ יחֹות־ָהַר"ן"  ְו"ׂשִ

ֶדר  ִמּסֵ ּוִבְפָרט  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ְנִסיעֹוָתיו  ּוְבָכל  בֹוָתיו,  ְלמֹוׁשְ

ְמַעט  ם  ׁשָ ְמבָֹאר  ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ּלֹו  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִסיָעה  ַהּנְ
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ָעָליו  ָעְברּו  ׁשֶ ְתָקאֹות  ְוַהַהְרּפַ ָלאֹות  ַהּתְ ֵמעֶֹצם  ם  ַהּיָ ִמן  ה  ִטּפָ ּכְ

ָכה. ּזָ ֶ ּשׁ ְלַמה  ם  ׁשָ ְוִלְזּכֹות  ם  ְלׁשָ ָלבֹוא  ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד 

ֵזֶכר  ַנְחָמן,  י  ַרּבִ ָהַרב  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ה  ְוִהּנֵ
ּגֶֹדל  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַמֲאָמָריו  ּבְ ָלנּו  ה  ּלָ ּגִ ִלְבָרָכה הּוא  יק  ַצּדִ

ִהיא  ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ ם  ּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַמֲעַלת  ִנְפְלאֹות 

ָעה  ׁשְ ּתִ ֲאָמר  ַהּמַ ַהְתָחַלת  ּבְ ֵפרּוׁש  ּבְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָגלּות,  ּבְ

רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ח"א  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ כ'  ִסיָמן  יִרין  ַיּקִ ּקּוִנין  ּתִ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו  ְרֵאִלי,  ִיׂשְ ִאיׁש  ִלְהיֹות 

ֶאֶרץ  י  ּכִ ַתב,  ּכָ רל"ד  ִסיָמן  ם  ְוׁשָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ְיֵדי  ַעל  א  ֶאּלָ

ה ָלנּו  ּלָ ֹות. ְוַגם ּגִ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ל ּכָ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ָלִלּיּות ַהּקְ ָרֵאל הּוא ּכְ ִיׂשְ

ֶאֶרץ  ּבְ ִלְהיֹות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ְמַעט  ּכִ ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל 

ַע  ּקֵ ּתַ ְלִהׁשְ לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִאם  ִנים,  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ָעה  ׁשָ ְלִפי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְמֹאד  ּבֹוֵער  ָהָיה  ְוִלּבֹו  ְקִביעּות.  ּבִ ם  ׁשָ ְוָלדּור 

קנ"ה  ִסיָמן  א'  ִלּקּוֵטי  ּבְ ַאְרָצה  ּקֹד  ַוּיִ סּוק  ּפָ ַעל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

יָאתֹו  יקֹוד ֵאׁש. ְוַגם ַאַחר ּבִ ָרֵאל ְלׁשֹון ּכִ ָהָיה ּבֹוֵער ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשֶ

ָעצּום  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ּתֹוְקקּותֹו  ִהׁשְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ 

ָלנּו  רּו  ִסּפְ ֲאבֹוֵתינּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁש.  ַמּמָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְכלֹות  ּבִ ְמֹאד  ּוֻמְפָלג 

ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ה  ֻעּדָ ּסְ ּבַ ים  ֲאָנׁשִ ִעם  ב  ָיׁשַ ְרּגְ  ֶלְמּבֶ ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ ר  ֲאׁשֶ

ה  ַהְרּבֵ ָאז  ר  ְוִדּבֵ ְדַרֲעִוין  ַרֲעָוא  הּוא  ָאז  ׁשֶ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ל  ׁשֶ

ַעד  ָעצּום  ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ ָרצֹון  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ִמּגֶֹדל 

ְלֵביתֹו  ֵנר  ֲעַדִין  ִהְכִניסּו  ְולֹא  ְיָלה  ַהּלַ יְך  ֶהְחׁשִ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד 
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ְצֲעקּו  ַוּיִ ִלְגֹוַע.  ִהְתִחיל  ׁשֶ ֶאְצלֹו  בּו  ׁשְ ּיָ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ יׁשּו  ְוִהְרּגִ

ְגַלל  ר ּבִ ִית, ְועֹוְררּו ְוֵהִקיצּו אֹותֹו. ְוֵהִבינּו ָאז ֲאׁשֶ ְלָהִביא ֵנר ַלּבַ

ָלֵצאת. ַנְפׁשֹו  ְלָתה  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ּתֹוְקקּותֹו  ִהׁשְ ּגֶֹדל 

תֹוָרֵתנּו  ּבְ ם  ּגַ ִנְרָמז  ר  ֲאׁשֶ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֵמֶאָחד  י  ַמְעּתִ ְוׁשָ
ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ֵאֶצל  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ִמְנָחה  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְדַרֲעִוין  ַרֲעָוא  ֵעת  ּבְ ַנְפׁשֹו  ְצָאה  ּיָ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ

ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ָידּוַע  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ּתֹוְקקּותֹו  ִהׁשְ ּגֶֹדל  ֵמֲחַמת 

ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ִפּלֹות  ּתְ ֵרה[  ֶעׂשְ ַוֲחֵמׁש־  ֵמאֹות  ]ֲחֵמׁש  תקט"ו  ה  ֹמשֶׁ

"זֹאת  ל"ג(  ָבִרים  )ּדְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ָאַמר  ׁשֶ ּכְ ּוְלַבּסֹוף  ָרֵאל  ִיׂשְ

ִתיב  ּכְ ד  ִמּיָ ַתֲעבֹר"  לֹא  ה  ּמָ ְוׁשָ ְבֵעיֶניָך  ֶהְרִאיִתיָך  ְוכּו'  ָהָאֶרץ 

ָבר  ּדָ ָלָאָדם  לֹו  ְרִאין  ּמַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְוכּו'.  ה"  ֹמשֶׁ ם  ׁשָ ָמת  "ַוּיָ

ֵכן  מֹו  ּכְ יֹוֵתר,  ּבְ ק  ַהֵחׁשֶ ר  ּבֵ ִנְתּגַ ֵמִאּתֹו,  ּומֹוְנִעין אֹותֹו  ק,  ְחׁשָ ַהּנֶ

ה  ּמָ ַרְך ֶאת ָהָאֶרץ, ְוָאַמר לֹו ְוׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶהְרָאה לֹו ַהּשׁ ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ַנְפׁשֹו. ְצָאה  ּיָ ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר  ּבְ קֹו  ִחׁשְ ר  ּבֵ ִנְתּגַ ַתֲעבֹר  לֹא 

יק  ּדִ ים ָזָכה מֹוֵרנּו ָהַרב ַהּצַ דֹוׁשִ ְלִמיָדיו ַהּקְ ל ּתַ יֹוֵתר ִמּכָ ה  ְוִהּנֵ
ְעּתֹו  ּדַ ל  ְלַקּבֵ ִלְבָרָכה  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ָנָתן  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ

ֲאָמָריו  ִמּמַ ֵהִבין  ר  ְוַכֲאׁשֶ ם.  ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִלׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ לּוי  ּתָ ְרֵאִלי  ִיׂשְ ִאיׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ִים  ּמַ ּכַ ַפְך  ְוׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ִלְזּכֹות  ְמֹאד  ִנְכַסף  ִנְכסֹוף 

ִיְרֶאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם.  ְלׁשָ ָלבֹוא  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ִלּבֹו 
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ּלֹו.  ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ְתִפּלֹות ׁשֶ ִפּלֹות ַהּנֹוָראֹות ַעל ֶזה ּבְ ָהרֹוֶאה ַהּתְ

ֵאיְך  ְלָבֵאר  ִנְפָלִאים  תֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ה  ַהְרּבֵ ׁש  ְלַחּדֵ ָזָכה  ְוַגם 

ה  ֵהּמָ ֲהלֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ לּוי  ּתָ ְרֵאִלי  ִיׂשְ ִאיׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ

ִלְזּכֹות  ה'  ֲעָזרֹו  ׁשֶ ַעד  ּלֹו,  ׁשֶ ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ִסְפֵרי  ּבְ תּוִבים  ּכְ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְוָלבֹוא  ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ

ְמֻיָחד  ֻקְנְטֵרס  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָתָביו  ּכְ ַחת  ַאְמּתַ ּבְ ָמָצאנּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֵסֶדר  ל  ּכָ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹוֲהַרַנ"ת  ְיֵמי  ם  ׁשֵ ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ִנְקָרא 

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ ל  ּכָ ֲאִריכּות,  ּבַ ְנִסיָעתֹו 

ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ אֹו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  קּות  ְוִהְתַחּזְ ֶרֶמז  לֹו  יַע  ִהּגִ

ק ְוָכל  ִביל ַהֵחׁשֶ ׁשְ ם ֶזה ּבִ ּגַ ָרֵאל ׁשֶ ֶזה ָהָיה לֹו ְמִניָעה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ַמה  ְוָכל  ַהּזֹאת  ִסיָעה  ּנְ ּבַ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְלטּוִלים  ְוַהּטִ ּבּוִבים  ַהּסִ

ִמּגֶֹדל  ִמּקֶֹדם  ַתְבנּו  ּכָ ּוְכָבר  ּוָמקֹום,  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָעָליו  ָעַבר  ֶ ּשׁ

ָלזֹאת  ֲעֵליֶהם,  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ּפּוִרים  ַהּסִ ּכַֹח 

לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ְלַאְנׁשֵ רֹון  ְלִזּכָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ יסֹו  ְלַהְדּפִ ָאַמְרנּו 

ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ק  ְלִהְתַחּזֵ ְצִריִכין  ה  ּמָ ּכַ ִאיׁש  ל  ּכָ ֵלב  ְתעֹוֵרר  ּיִ ְוׁשֶ

ָיָקר  ָהָיה  ַמן  ַהּזְ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ּכָ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ יק  ַצּדִ ִאם  י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ

ְלִאּבּוד  ֶרַגע  ֵיֵלְך  ְלַבל  ּוְרָגָעיו  עֹוָתיו  ׁשְ ל  ּכָ ַמר  ְוׁשָ ְמֹאד,  ֶאְצלֹו 

ין  ּוְבִחּדּוׁשִ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ִמיד  ּתָ ָעַסק  ַרק 

ה  ּמָ ּכַ ב  ִסּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ִחּבַ ְלֹגֶדל  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  אֹוַרְיָתא,  ּדְ

ָעַבר ְוהֹוִריד  ֶ ּשׁ ָעָליו ַמה  ּוְבָכל ָמקֹום ָעַבר  ְוִטְלטּוִלים  ִסּבּוִבים 

ְסָפִרים  ְמִכיַרת  ּבִ ְנִסיָעתֹו  ּבִ ָאז  ַלֲעסֹק  ָעצּום  ְלַקְטנּות  ַעְצמֹו 
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ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ֶפר  ַהּסֵ ְפִנים  ּבִ ר  ְיֻסּפַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָללּון  ָמקֹום  ׁש  ּוְלַבּקֵ

ֶאְצלֹו  ַדאי  ּכְ ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  ה.  ִרּיָ ַסְנּדְ ּוַבֲאֶלּכְ ְסַטאְמּבּול  ּבִ ָעָליו 

ֲאַנן  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ

ּוְכַדאי  ַדאי  ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ אֹור,  ָראּו  לֹא  עֹוָלִלים  ְדַיְתֵמי,  ַיְתֵמי 

ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ִלְזּכֹות  ְכֵדי  ּבִ ַרּבֹות  ִויִגיעֹות  ְטָרחֹות  ִלְסּבֹל 

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ יו  ַחּיָ ּבְ ַעם ַאַחת  ּפַ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ְוִלְהיֹות ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ

ֱאֶמת. ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ָלׁשּוב  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ה  ִנְזּכֶ אּוַלי 

ם.  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְזִריזּותֹו  ּגֶֹדל  ה  ֵאּלֶ ִסּפּוִרים  ּבְ ן  ַהְמַעּיֵ ָיִבין  ם  ּגַ
ְוָכל  דֹוִלים  ְוַהּגְ ים  ָהַרּבִ ִטְלטּוָליו  ּבְ ּבֹואֹו  ְמקֹום  ָכל  ּבְ י  ּכִ

ָלַקח  א  ַרּבָ ַאּדְ ָבר,  ּדָ ׁשּום  אֹותֹו  ל  ְלּבֵ ּבִ לֹא  ָעָליו  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה 

ְוָלבֹוא  ַהּכֹל  ר ַעל  ּבֵ ְלִהְתּגַ ַעְצמֹו  יר  ְלַהְזּכִ ָחְכְמָתא  ּדְ ְרִמיֵזי  ה  ִמּזֶ

י־תֹוָרה ִנְפָלִאים  ָכל ְמקֹום ּבֹואֹו ִחּדּוׁשֵ ׁש ּבְ ָרֵאל. ְוִחּדֵ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ים  ַהְמַחּיִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַמֲעַלת  ִמּגֶֹדל  ִרים  ַהְמַדּבְ

ֶפר  ּסֵ ּבַ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ר  ְיֻסּפַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַחי  ל  ּכָ ֶנֶפׁש  יִבים  ּוְמׁשִ

ים  ַחּיִ ֹאַרח  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ִסְפרֹו  ּבְ סּו  ִנְדּפְ ֵמֶהם  ה  ְוַהְרּבֵ ה.  ַהּזֶ

ֵעת  ּבְ ָאז  ׁש  ִנְתַחּדֵ ה  ַהּזֶ ֶרְך  ֵמַהּכֶ ְרִביִעי  ֲהָלָכה  ל  ּכָ ׁשֶ ב'  ֵחֶלק 

ת  ִלְתִחּלַ ה  ׁשָ ְלַיּבָ ם  ִמּיָ ּוְבבֹואֹו  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְנִסיָעתֹו 

ת הֹוָדאֹות  ְרּכַ ּבִ ִהְלכֹות  ׁש  ִחּדֵ ִצידֹון,  ָלִעיר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  בּול  ּגְ

ְצִריִכין  ָעה  ַאְרּבָ ִחיַנת  ּבְ 'ְוֶזה  ְתִחיל  ַהּמַ ד'  ֲהָלָכה  ִחיד  ַהּיָ

סֹוף  ּבְ ם  ׁשָ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'  ם'  ַהּיָ יֹוְרֵדי  ְלהֹודֹות 

ִסיָעה  ַהּנְ ִסּפּור  ַעל  ָהֱאֶמת  ֵעין  ּבְ יט  ּבִ ּיַ ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ַהֲהָלָכה. 



רטוְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ָלבֹוא  ְוִלְזּכֹות  ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ְלָבבֹו  ִיְתעֹוֵרר  ַטח  ּבֶ ַהּזֹאת 

ם  ֵ ְוַהּשׁ ַרְך  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ֵמָחָדׁש  ּוְלַהְתִחיל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ִביַאת  ּבְ ְלַאְרֵצנּו  ָלׁשּוב  נּו  ּלָ ּכֻ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָעֵלינּו  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ

ָאֵמן. ְבָיֵמינּו  ְמֵהָרה  ּבִ יֵחנּו  ְמׁשִ





ריז

ִני ׁשֵ ְיֵמי מֹוֲהַרַנ"ת - ֵחֶלק 

א

ֵליֵלְך  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ּוְפִסיָעה,  ִסיָעה  ּפְ ל  ּכָ ְמֹאד  ֵעיַני  ּבְ ָיָקר  ִלְהיֹות 
ִלי  ָהָיה  י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִסיָעה  ַהּנְ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוִלְנסַֹע 

ּוְנִסיָעה  ְנִסיָעה  ָכל  ּבְ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ַרּבֹות  ְמִניעֹות 

ִיְכלּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִסיָעה  ַהּנְ ְלִעְנַין  נֹוַגַעת  ָהְיָתה  ׁשֶ

ׁשּום  ּבְ ְכָתב  ּבִ ם  ּלָ ּכֻ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ְלָפְרָטם.  ְיִריעֹות  ֲהמֹון 

ֲעֶלה  ּיַ ֶ ּשׁ ַמה  ִלְכּתֹב  ר  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ַמה  ִלְכּתֹב  י  ָאַמְרּתִ ן  ּכֵ ַעל  ֹאֶפן. 

ּוְלאֹוֲהַבי ּוְליֹוְצֵאי־ֲחָלַצי  רֹון  ְלִזּכָ ִלי  ִלְהיֹות  ִזְכרֹוִני   ַעל 

ֱאֶמת. ּבֶ ְוֵרַעי 

ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ִלְכּתֹב  י  ָאַמְרּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ִחּבַ ּוִמּגֶֹדל 
ְלֶאֶרץ  ִסיָעה  ּנְ ּבַ ַלֲעסֹק  י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ִמּיֹום  יֹום,  ָכל  ּבְ

ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ ִעְנַין  ל  ִמּכָ ִלְכּתֹב  אּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ָרֵאל.  ִיׂשְ

ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  קּות  ְוִהְתַחּזְ ֶרֶמז  ִלי  יַע  ִהּגִ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ

ם  ּגַ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְמִניָעה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ָרֵאל, אֹו  ִיׂשְ

יֹוֵתר,  ק  ַהֵחׁשֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ק  ַהֵחׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ֶזה 

ֶעְזַרת  ּבְ ִלְכּתֹב  ֶאְרֶאה  ַהּכֹל  ס"ו(,  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ֶאְצֵלנּו  ְמבָֹאר  ּכַ



ְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת ריח

ְלַמַען  ם.  ֵ ַהּשׁ יׁשּוַעת  ּבִ ַנאי  ַהּפְ יק  ַיְסּפִ ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ק  ה ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ּמָ רּו ִלְבֵניֶהם ּכַ ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָיקּומּו ִויַסּפְ

ְרֵאִלי  ִיׂשְ ִאיׁש  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא 

יק  ַמְסּפִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ י  ּכִ ָקטֹן,  ְוַעד  דֹול  ִמּגָ ֱאֶמת  ּבֶ

ֵאיֶזה  לֹו  ֵיׁש  ָקטֹן  ְוַעד  דֹול  ִמּגָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ נּו  ְלֻכּלָ

יֵתנּו.  ּבֵ ם  ׁשָ ֵתנּו.  ָ ְקֻדּשׁ ם  ׁשָ ינּו.  ַחּיֵ ם  ְוׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ֵחֶלק 

ּוְבחּוץ־ ּגֹוָרֵלנּו.  ם  ׁשָ ֶחְלֵקנּו.  ם  ׁשָ ַאְדָמֵתנּו.  ם  ׁשָ ַאְרֵצנּו.  ם  ׁשָ

חּוצֹות  ּבַ ְתּגֹוֵלל  ַהּמִ ָלִלין  ָנָטה  אֹוֵרַח  ּכְ ִרים  ּגֵ ֲאַנְחנּו  ָלָאֶרץ 

ן  ּכֵ ְוַעל  ָלל.  ּכְ ְוֶחְלֵקנּו  ֵאין ֶזה ַאְדָמֵתנּו  י  ּכִ ּוָבְרחֹובֹות  ָוִקים  ְ ּוַבּשׁ

חּוץ  ּבַ עֹוְמִדים  ָאנּו  חּוץ  ּבַ י  ּכִ ְיָקא  ּדַ חּוץ  חּוץ־ָלָאֶרץ  ִנְקֵראת 

ַעל  ָנבֹוא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְיָתה  ַהּבַ אֹוָתנּו  ף  ְמַאּסֵ ִאיׁש  ְוֵאין  ׁש,  ַמּמָ

ַהּקֶֹדׁש. ַאְדַמת 

ט'  ּתֹוָרה  ּבַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ן  ַעּיֵ ה  ִמּזֶ ְויֹוֵתר 
ִסיָמן  ֶביָה  יֹוׁשְ ֹאֶכֶלת  ֶאֶרץ  ּוַבּתֹוָרה  כ'  ִסיָמן  ּקּוִנין  ּתִ

ן  ָוֶאְתַחּנַ סּוק  ַעל־ּפָ ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ֵמִעְנַין  ּוַבּתֹוָרה  קכ"ט 

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ּוַבּתֹוָרה  ע"ח  ִסיָמן  ִתְנָיָנא  ִלּקּוֵטי  ּבְ

ִסיָמן קנ"ה  ִלּקּוֵטי א' ּבְ ִים ּבְ ל ֲאִריַכת ַאּפַ ִסיָמן מ' ּוַבּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ

ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ָרָאה,  ָמה  ַאְרָצה,  ּקֹד  ַוּיִ ה  ֹמשֶׁ ַוְיַמֵהר  סּוק  ַעל־ּפָ

ָהָיה  ׁשֶ ֵאׁש  ְיקֹוד  יַקד  ּכִ ְלׁשֹון  ַאְרָצה,  ּקֹד  ַוּיִ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָרָאה 

ּתֹורֹות. ה  ַכּמָ ּבְ ְועֹוד  ְוכּו'.  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ּבֹוֵער  ִלּבֹו 



ריטְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ַרְך ִלְכּתֹב ַעל ֶזה ְלָבֵאר  ם ִיְתּבָ ֵ ִני ַהּשׁ ּכַ ּזִ ֶ ינּו ַמה ּשׁ ִחּדּוׁשֵ ּבְ ן  ְוַעּיֵ
ְוָכל  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ּכָ ֵאיְך  ּבּור  ַהּדִ ּוְלַהְרִחיב 

הּוא  ַהּכֹל  ָהעֹוָלם,  ֶזה  ּבְ ַח  ְלַנּצֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְלָחָמה  ַהּמִ ִנְצחֹון 

ם  ְלׁשָ ָלבֹוא  ִני  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ִלְזּכֹות 

ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ִלְפעֹל  ָצִריְך  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ם  ׁשָ ְוִלְפעֹל  ְמֵהָרה 

ּוְבטּוב  ְמָחה  ּוְבׂשִ ֱאֶמת  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ

ְרצֹונֹו  ּכִ ִלְהיֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ֵמָחָדׁש  ּוְלַהְתִחיל  ֵלָבב 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ עֹוָלם.  ַעד  ֱאֶמת  ּבֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְוִכְרצֹון 

ִצְדֵקנּו  יַח  ְמׁשִ ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ ָלנּו  ְוָיִביא  ֲעָדתֹו  ַלל  ּכְ ַעל  ְיַרֵחם 

ִבְנַין  ּבְ ֹמַח  ְוִלׂשְ ֶבת ַעל ַאְדָמֵתנּו  ָלׁשֶ ְלַאְרֵצנּו  נּו ָלׁשּוב  ּלָ ּכֻ ה  ְוִנְזּכֶ

ָרצֹון. ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ָיֵמינּו,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ נּו  ׁשֵ ִמְקּדָ ית  ּבֵ

ב

ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ ְוַגְעּגּוִעים  ּסּוִפים  ּכִ ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ים  ַרּבִ ָיִמים  ֶזה 
ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ י  ַמְעּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַהּיֹום  ּוְלִמן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ֵמעֶֹצם  ִרים  ַהְמַדּבְ ַהּתֹורֹות  ִלְבָרָכה 

ֶאֶרץ  ּבְ לּוי  ּתָ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ מּוָבן,  ם  ּלָ ּוִמּכֻ

י  ּפֵ ִרׁשְ ּכְ ּבֹוֵער  י  ִקְרּבִ ּבְ ּתּוַקד  ֵאׁש  ה  ִהּנֵ ה  ַעּתָ ְוַעד  ֵמָאז  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ֵמֵעת  ּוִבְפָרט  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ִלְזּכֹות  ְלֶהֶבְתָיה  ׁשַ ֵאׁש 

נּו  ַרּבֵ ָאז  יר  ִהְזּכִ ׁשֶ ּקּוִנין",  ּתִ "ט'  ַהּנֹוָרָאה  ַהּתֹוָרה  י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ



ְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת רכ

רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  "ל:  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ָאַמר  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְרֵאִלי  ִיׂשְ ִאיׁש  ִלְהיֹות 

ִחין  ַנּצְ ּמְ ׁשֶ ָרֵאל. ְוָאַמר ָאז, ּכְ י־ִאם ַעל ְיֵדי ֶאֶרץ ִיׂשְ ִלְזּכֹות ָלֶזה ּכִ

י  ּכִ ִמְלָחָמה  ִאיׁש  ִנְקָרא  ָאז  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ּוָבִאין  ְלָחָמה  ַהּמִ

ַח  ְמַפּתֵ ּכִ חֹוֵגר  ל  ִיְתַהּלֵ ַאל  ָאז  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִאין  ּבָ ׁשֶ קֶֹדם 

ל  ּכָ ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִמְלָחָמה.  ִאיׁש  ִנְקָרא  ָאז  ִחין  ַנּצְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 

ֵרי  ַאׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  זֹוִכין  ֵאיְך  ְלֵעיל  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ַהּתֹוָרה 

ֹוְמָעה. ַהּשׁ ֹאֶזן 

י  ַאְלּתִ ֶרת ְלֵעיל ׁשָ ְזּכֶ ָאַמר ַהּתֹוָרה ַהּנִ ְך ָסמּוְך ַאַחר ׁשֶ ּכָ ְוַאַחר 
ם  ֲאַמְרּתֶ ׁשֶ ֶזה  ּבָ ַנְתֶכם  ּוָ ּכַ ַמה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  אֹותֹו 

ָנִתי  ּוָ ּכַ ְוָאַמר,  ְוָעָנה  ָעַלי  ְוָגַער  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  הּוא  ר  ִעּקָ ׁשֶ

ְלׁשֹון  ים. )ְוָאַמר ּבִ ּתִ ָרֵאל ַהּזֹאת ִעם ֵאּלּו ַהּבָ ְפׁשּוטֹו ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ּכִ

ִדי  ִמיט  ער  ִטיּבֶ ׁשְ ִדי  ִמיט  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ָדאס  ַטאִקי  ֵמיין  ִאיְך  ׁשֹון:  ַהּלָ זֹו  ּבְ ַנז  ּכְ ַאׁשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיׁש  ל  ּכָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְפׁשּוטֹו  ּכִ ָנִתי  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ׁשֶ ַהְינּו  ַהייֶזער( 

ים  ּתִ ַהּבָ ֵאּלּו  ּבְ ב  ָ ֻיּשׁ ּמְ ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ִמי  ׁשְ ַהּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא 

ְמקֹומֹות  ָאֵרי  ּוׁשְ ּוְטֶבְרָיה  ְצָפת  ּבִ ם  ׁשָ ָהעֹוְמִדים  ְוַהֲחֵצרֹות 

ְיָקא  ּדַ ְפׁשּוטֹו  ּכִ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכין  ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ 

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ְיֵדי  ַעל  י־ִאם  ּכִ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 

ם. ְלׁשָ נֹוְסִעים  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ָלנּו  ַהְידּוָעה  ה  ַהּזֶ
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ְלֶאֶרץ  נּו  ּלָ ּכֻ בֹוא  ּנָ ׁשֶ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ְרצֹונֹו  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ֵמָאז  ה  ְוִהּנֵ
ְמֹאד  ְמֹאד  י  ִנְכַסְפּתִ ִנְכסֹוף  ָוָהְלָאה  ָאז  ּוִמן  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ים  ַחּיִ ּבַ י  ּכִ ְמֹאד,  ִניעֹות  ַהּמְ ַרּבּו  ַאְך  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ִלְהיֹות 

ִלְקּבַֹע  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַחּיּותֹו 

י  ַחּיַ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ָלל.  ּכְ ּנּו  ִמּמֶ ִלְפרֹד  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  י  ּכִ ם.  ׁשָ יָרִתי  ּדִ

ַעל  י  ְלַבּדִ ְוִלְנסַֹע  ָלל.  ּכְ ִחּיּות  ׁשּום  ִלי  ֵאין  ּוִבְלָעדֹו  ָיַמי  ְוֹאֶרְך 

ה ְטָעִמים, ּוִמּגֶֹדל  ּמָ ה ָעַלי ֵמֲחַמת ּכַ ן ָהָיה ָקׁשֶ ם ּכֵ ְמָנת ַלֲחזֹר ּגַ

ל  ּכָ ַרב  ְזַמן  ִלְפרֹד  ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ְוַגם  ָיִדי.  ּבְ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַההֹוָצָאה 

ְלָפָניו  ִלְהיֹות  ָרִגיל  ָהִייִתי  ר  ֲאׁשֶ ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ ְך  ּכָ

ין ֶאת  ים ַהְמַזּכִ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ַעם ּדִ ָכל ּפַ י ּבְ ַמְעּתִ ַעם ְוׁשָ ָכל ּפַ ּבְ

ָאז,  ִלְנסַֹע  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ַעל  ֵהן  דֹורֹות.  ְלדֹוֵרי  ים  ָהַרּבִ

י  ְרּתִ ְזּכַ ּנִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ָרֵאל ּבְ ֲאָבל ְרצֹוִני ָהָיה ָחָזק ִלְנסַֹע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ֵמִחּבַ

ָלנּו  ה  ְוָעׂשָ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יחֹוָתיו  ׂשִ ּבְ נּו  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ
ָלבֹוא  ַקל  ָבר  ּדָ הּוא  ׁשֶ ָלנּו  ְוהֹוִדיַע  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ק  ֵחׁשֶ

ּסֹוְבִרין  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ַרּבָ הֹוָצָאה  ְצִריִכין  ְוֵאין  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ָבָריו  ּדְ ְתֵלי  ּוִמּכָ ָהעֹוָלם.  ּסֹוְבִרין  ׁשֶ מֹו  ּכְ ן  ְמֻסּכָ ֵאינֹו  ְוׁשֶ ָהעֹוָלם, 

ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ַעם ַאַחת ּכְ ם ּפַ ָרֵאל. ּגַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְהֶיה ּבְ ּנִ ְרצֹונֹו ׁשֶ י ׁשֶ ֵהַבְנּתִ

ְוֵאיְך  ְסַטאְנּבּול,  ּבִ ָעָליו  ָהיּו  ׁשֶ נֹות  ּכָ ְוַהּסַ ִניעֹות  ַהּמְ ֵמעֶֹצם 

ָאז  ְוכּו',  ְוכּו'  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  א  ּבָ ׁשֶ דֹוָלה קֶֹדם  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ
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ָנֵקל.  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  נּוַכל  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָלנּו  ְוָאַמר  ָעָנה 

מֹו  ּכְ ה  ֵאּלֶ ּכָ נֹות  ְוַסּכָ ְמִניעֹות  רּו  ּבְ ִיְתּגַ לֹא  ָעֵלינּו  ׁשֶ אֹוֵמר,  ּכְ

ְוֵאּלּו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  נּוַכל  ִנְרֶצה  ְוִאם  ָעָליו,  ָהיּו  ׁשֶ

ֶעְזִרי  ּבְ ָהיּו  ה  ְוֵהּמָ ה  ֵהּנָ ְוַעד  ֵמָאז  י  ִלּבִ ּבְ חּוִבים  ּתְ ּבּוִרים  ַהּדִ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ִלְנסַֹע  ִקי  ִחׁשְ ק  ְלַחּזֵ

ג

ק  ּלֵ ְוִנְסּתַ ֳהַרִים  ּצָ ּבַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ א  ּבָ ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ה  ְוִהּנֵ
ֵנים  ִלׁשְ ָסמּוְך  ֶזה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו 

קּותֹו ָעָלה  ּלְ יתֹוִמים. ְוָסמּוְך ַאַחר ִהְסּתַ ַאְרנּו ּכִ ְוִנׁשְ ִנים  ר ׁשָ ָעׂשָ

ְחיּו  ּיִ י ְויֹוְצֵאי־ֲחָלַצי ׁשֶ ּתִ ָרֵאל ִעם ִאׁשְ י ִלְנסַֹע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְעּתִ ַעל ּדַ

ַקל אּוַכל  ּבְ י ְוָרִאיִתי ׁשֶ ַדְעּתִ י ּבְ ְבּתִ ם, ּוְכָבר ָחׁשַ יָרִתי ׁשָ ִלְקּבַֹע ּדִ

נּו,  ּלָ ׁשֶ יִרים  ֲעׁשִ ְקרֹוִבים  ְיֵדי  ַעל  ְרָנָסה  ּפַ ַמֲעַמד  ִלי  ַלֲעׂשֹות 

ֶעֶרְך  ּבְ ָאז  ִלי  ָהָיה  ָממֹון  ְמַעט  ְוַגם  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ְיֵדי  ְוַעל 

ֶזה  ל  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֶכֶסף,  ּוְכֵלי  יִטין  ְכׁשִ ּתַ ּוְקָצת  ים  ֲאֻדּמִ ֵמָאה 

ְרֵנס  ְלִהְתּפַ ַמֲעָמד  ֵאיֶזה  ִלי  ַלֲעׂשֹות  אּוַכל  ַקל  ּבְ ׁשֶ ָרִאיִתי 

ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ה  ְקַטּנָ ּוְבהֹוָצָאה  ִצְמצּום  ּבְ

יָרִתי  ּדִ ָרֵאל ִלְקּבַֹע  ִיׂשְ אי ִלְנסַֹע ְלֶאֶרץ  ַ ֵאיִני ַרּשׁ ָרִאיִתי ׁשֶ ֲאָבל 
ְמֹאד  דֹול  ּגָ ים  ָהַרּבִ ְזכּות  ל  ׁשֶ ֲעָסִקים  ה  ּמָ ּכַ ֵמֲחַמת  ם  ׁשָ

ּתֹוָרתֹו  ִעְנַין  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ָלָאֶרץ,  חּוץ  ּבְ אן  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ
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ִלְכּתֹב  ָצִריְך  ֲאִני  ְוׁשֶ ְלָכְתָבּה  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ יס ְוכּו' ְוכּו', ּכַ יק ּוְלַהְדּפִ ֲאִני זֹוֵכר ֲעַדִין ְלַהְעּתִ ֶ עֹוד ַמה ּשׁ

יס  ְלַהְדּפִ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ָהִראׁשֹוָנה  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָזִכיִתי  ֱאֶמת  ּבֶ

ַהִהוא.  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ּצּור  ְוַהּקִ ית  ָהָאֶלף־ּבֵ ְוֵסֶפר  ִתְנָיָנא  ִלּקּוֵטי  ִסְפרֹו 

ְלַגְמֵרי.  ם  יָרִתי ׁשָ ּדִ ִלְקּבַֹע  ִלי ִלְנסַֹע  ר  ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ ן ָרִאיִתי  ּכֵ ַעל 

ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ְוַגם  ָאז,  ַנאי  ּפְ ִלי  ָהָיה  לֹא  ן  ּכֵ ם  ּגַ י  ְלַבּדִ ְוִלְנסַֹע 

ִלְנסַֹע. י  ָיכְֹלּתִ ה לֹא  ֵאּלֶ ל  ּכָ ַעל  ֵהן  ְמִניעֹות  ָאֵרי  ּוׁשְ ַההֹוָצָאה 

ן  ּכֵ ַעל  ְוׁשֹוֵכַח.  ְכָחה  ׁשִ ָעָליו  א  ּבָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָהָאָדם  ְוֶדֶרְך 
ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְכסֹף  ִמּלִ י  ַכְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ים  ְזַמּנִ ה  ּמָ ּכַ ָעְברּו 

ֶאֶרץ  ר  ִנְזּכָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ תֹוָרתֹו  ּבְ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֲאָבל 

ׁש  ְלַבּקֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ם  ׁשָ ּוְמבָֹאר  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ

ְוכּו',  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ק  ְוֵחׁשֶ ּסּוִפין  ּכִ לֹו  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ י  ְרּתִ ְוִנְזּכַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ְרּתִ ּבַ ִנְתּגַ ן  ּכֵ ַעל 

ה  ּמָ ּכַ ָהָיה  ְוֵכן  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  י  ְוִנְכַסְפּתִ י  ְוָחַזְרּתִ ִלְבָרָכה 

ו ְלהֹוִציא  ר ִלי ַעְכׁשָ ִאי ֶאְפׁשָ ַעם ָרִאיִתי ׁשֶ ָכל ּפַ ָעִמים. ֲאָבל ּבְ ּפְ

ֵמעֶֹצם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ּוְרצֹוִני  ִקי  ִחׁשְ ַהּפַֹעל  ֶאל  ִמּכַֹח 

ָאז. ִלי  ָהיּו  ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ

ּקּוִנין  ּתִ ט'  ֵמַהּתֹוָרה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְכּתֹב  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ֵמֵעת  ה  ְוִהּנֵ
ַעם  ּפַ ל  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ י  ִהְתַחְלּתִ ָוָהְלָאה  ָאז  ִמן  "ל,  ַהּנַ

ַעם  ָרֵאל. ּוְבָכל ּפַ ְעזֹר ִלי ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּיַ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ִלְפֵני ַהּשׁ
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אֹוִתי  ּמֹוְנִעים  ׁשֶ ְלָפַני  עֹוְמִדים  ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ עֶֹצם  ָרִאיִתי  ׁשֶ

ָלבֹוא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ְיָקא  ּדַ ָאז  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ 

ָיכֹול  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ה'  דֹול  ּגָ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ר ַהּכֹל ְוָלבֹוא ְלֶאֶרץ  ּבֵ ה ְלׁשַ ֶאְזּכֶ ה ׁשֶ ֵאּלֶ עֶֹצם ְמִניעֹות ּכָ ַלֲעזֹר ּבְ

ֵלא  ִיּפָ לֹא  ּנּו  ּוִמּמֶ יַע  ְלהֹוׁשִ ְוַרב  ּבֹור  ּגִ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ

ָלבֹוא  ִפּלֹות  ּתְ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ִלְכּתֹב  ָזִכיִתי  ְך  ּכָ ַאַחר  ָבר,  ּדָ ל  ּכָ

ַעל  ְוַאף  ְויֹוֵתר.  יֹוֵתר  ִקי  ִחׁשְ ר  ּבֵ ִנְתּגַ ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ִלְגֹמר  ָזִכיִתי  ְולֹא  ה  ַהְרּבֵ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ָעְברּו  ֵכן  י  ּפִ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ֹפַעל  ּבְ

ד

ְוִיְכלּו  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ְכָתב  ּבִ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  י  ּכִ ְלָבֲאָרם.  ְיִריעֹות  ֲהמֹון 

בֹות  ַמֲחׁשָ ַרּבֹות  ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ֶאָחד,  יֹום  ל  ׁשֶ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ֲאִפּלּו 

ה. ֵאּלֶ ּכָ ה  ַהְרּבֵ ִנים  ׁשָ ל  ׁשֶ

ה

ְוָכל  ּיֹות.  ַמֲעׂשִ ּפּוֵרי  ַהּסִ ֵסֶפר  יס  ְלַהְדּפִ ָזִכיִתי  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ים  ַיְסּכִ אן ְמקֹומֹו, ְוִאם  ִעְנָין ֶזה ֵאין ּכָ ּבְ ָעַבר ָעַלי  ַמה ׁשֶ

ם  ּגַ ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ ְקָצת  ֵאר  ִיְתּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ַנאי  ַהּפְ
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ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ְוֹגֶדל  ָיִדי  ָלנּו ַעל  ְלִהְתָקֵרב  ִהְתִחילּו  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ

ֵאּלּו  ּבְ ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ְוָעֵלינּו  ָעַלי  ָהיּו  ׁשֶ

ם  ּגַ ְמקֹומֹו,  אן  ּכָ ֵאין  ֲאָבל  רֹון  ְלִזּכָ ִלְכּתֹב  ְצִריִכין  ַהּכֹל  ִנים  ָ ַהּשׁ

י־ ַאְנׁשֵ ין  ּבֵ טּו  ְ ּשׁ ְוִנְתּפַ יק  ְלַהְעּתִ ִפּלֹות  ַהּתְ י  ָמַסְרּתִ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ

ֲחלֶֹקת. ַבר ַהּמַ ִדים ְוַגם ַעל ְיֵדי ֶזה ּגָ ְתַנּגְ ּנֹוַדע ַלּמִ לֹוֵמנּו ַעד ׁשֶ ׁשְ

ו

יס  ּוְלַהְדּפִ ַלֲחזֹר  ֵביִתי  ּבְ פּוס  ּדְ ְלַהֲעִמיד  י  ִנְתעֹוַרְרּתִ ְך  ּכָ ַאַחר 
ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ְרצֹונֹו  ּכִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ל  ּכָ

יִסים  ְדּפִ ַהּמַ תּו  ִעּוְ ׁשֶ ַמה  ה  ַהְרּבֵ ן  ְלַתּקֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ּוִבְפָרט 

י  ִהְתַחְלּתִ ה  ְוִהּנֵ ּקּוִנים.  ּתִ ָאר  ּוׁשְ ָהִראׁשֹון  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ּבַ

ר  ֲאׁשֶ ַעד  ה  ַהְרּבֵ ים  ְזַמּנִ ְזַמן  ְוָעַבר  ֶזה,  ִעְנָין  ּבָ בֹות  ַמֲחׁשָ ַלֲחׁשֹב 

ִלי,  ָעַזר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ תקע"ט,  ַנת  ׁשְ ּבִ ֶזה  ּבָ ַלֲעסֹק  י  ִהְתַחְלּתִ

ׁש  ַמְכּבֵ ִניִתי  ּקָ ׁשֶ לֹוֵמנּו ַעד  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ִציֵני  ִמּקְ ָסְך  ֵאיֶזה  י  ְצּתִ ִקּבַ ׁשֶ

ֶנֶכד  ל  ׁשֶ ה  ַהֲחֻתּנָ ְמַחת  ׂשִ ָהְיָתה  ְוָאז  ָנה.  ָ ַהּשׁ אֹותֹו  ּבְ ְואֹוִתּיֹות 

ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְפָלא  ַהּמֻ ַהְמֻפְרָסם  ִתיק  ַהּוָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ָהַרב  ֶנֶכד  ִעם  יל  עְרָנּבִ ְטׁשֶ ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

ה  ְוִהּנֵ ם.  ָ ִמּשׁ ָיִאיר  ֵנרֹו  ַכי  ָמְרּדְ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהְמֻפְרָסם  ֶהָחִסיד 

דֹול  ּגָ ִחּבּור  ַעל־ֶזה  ְצִריִכין  פּוס  ַהּדְ ִעְנַין  ּבְ ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבֶעְזַרת  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ְכָתב  ּבִ ְלָבֲארֹו  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 

ה. ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ ה  ִמּזֶ רּו  ְיַדּבְ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ
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ז

ָבה  ְוִנְתַעּכְ ֶסף  ּכֶ ָאֵפס  ם  ּגַ ִניעֹות  ְוַהּמְ ֲחלֹוקֹות  ַהּמַ ַרּבּו  ה  ְוִהּנֵ
ם  ּגַ "ל.  ַהּנַ תקע"ט  ַנת  ׁשְ ּבִ ִלְדּפֹס  י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  פּוס  ַהּדְ

יס  ְלַהְדּפִ ְלַהְתִחיל  ה  ַהְרּבֵ בֹות  ַמֲחׁשָ י  ְבּתִ ָחׁשַ ַנת תק"פ  ׁשְ ָכל  ּבְ

ֵהם  ׁשֶ ְלֵעיל,  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ִלים  ַהּכֵ ֵביִתי  ּבְ ְוָעְמדּו  ָיִדי  ּבְ ָעְלָתה  ְולֹא 

יס  ְלַהְדּפִ י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ֲאָבל  ְנָיר  ּוְמַעט  ְוָהאֹוִתּיֹות  ׁש  ְכּבֵ ַהּמַ

ְמֹאד.  ַוֲעצּומֹות  ַרּבֹות  ְמִניעֹות  ָאֵרי  ּוׁשְ ָממֹון  ְמִניַעת  ֵמֲחַמת 

יַח  ַחְסּדֹו ָחַמל ָעַלי ְוָנַתן ִלי ֵלב ָחָזק ִלְבִלי ְלַהּנִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ

ֶאת  י  ְחּתִ ִהּנַ ְולֹא  ה  ַהְרּבֵ י  ְקּתִ ְוִנְתַחּזַ ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ָהָרצֹון  ֶאת 

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  ְויֹוֵתר.  יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ְוִנְכַסְפּתִ ָהָרצֹון, 

פּוס. ַהּדְ ְלַהֲעִמיד  ָיִדי  ּבְ ָעְלָתה  ְולֹא  ַנת תק"פ  ׁשְ ל  ּכָ ם  ּגַ ָעַבר 

ח

ין  ּבֵ ִדיָנה  ַהּמְ ַעל  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ י  ָנַסְעּתִ ִנים  ָ ַהּשׁ ֵאּלּו  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ְלַהֲעִמיד  עֹוד  ָממֹון  ֶלֱאסֹף  ִביל  ׁשְ ּבִ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ

"ל: ּנַ ּכַ ָיִדי  ּבְ ָעְלָתה  ֲאָבל לֹא  פּוס  ַהּדְ

ט

ָנה ְוֻסּכֹות  ָ ֶרת ְלֵעיל, ַאַחר רֹאׁש ַהּשׁ ְזּכֶ ַנת תק"פ ַהּנִ ׁשְ ּבִ ה  ְוִהּנֵ
ַמע  ִנׁשְ ָאז  ֲאָבל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְמֹאד  ִלְכסֹף  י  ִהְתַחְלּתִ
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י יָכְלּתִ ּבִ ָהָיה  ְולֹא  ְסַטאְמּבּול  ּבִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִעּפּוׁש  ׁש  ּיֵ  ׁשֶ

ִלְנסַֹע: ָאז 

י

ַנת תק"פ ָסמּוְך ְלֶפַסח קֶֹדם רֹאׁש ֹחֶדׁש ִניָסן,  ׁשְ ַהּיֹום ּבִ ַוְיִהי 
ה,  ִמּזֶ ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֲחֵבִרי  ִעם  ר  ְלַדּבֵ י  ְבּתִ ַ ִנְתַיּשׁ

י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ַיַחד  י  ִעּמִ ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ו  ַיְחּדָ סֹוד  ִעּמֹו  י  ְקּתִ ְוִהְמּתַ

ָרֵאל.  ּסּוִפין ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ם ְלרי"א ֵיׁש לֹו ּכִ ּגַ י ׁשֶ ִמּקֶֹדם ָיַדְעּתִ

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִלְפֵני  ָהָיה  ׁשֶ לֹו  ָחַלם  ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ִלי  ר  ִסּפֵ ְוַגם 

ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  נּו  ַרּבֵ ִריְך ְוָאַמר לֹו  ּצָ ֶ ּשׁ ר ִעּמֹו ַמה  ְוִדּבֵ ִלְבָרָכה, 

י  ַרּבִ י  ִעּמִ ה  ִנְתַרּצָ ן  ּכֵ ְוַעל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּקּונֹו הּוא  ּתִ ׁשֶ

ַיַחד  י  ִעּמִ ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ֵלם  ׁשָ ָרצֹון  ּבְ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדה 

ִבילֹו  ׁשְ ּבִ ַעל הֹוָצאֹות  ים  ֲאֻדּמִ ָרה  ֲעׂשָ ִלי  ן  ּתֵ ּיִ ְוׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ְולֹא ַאֵחר  ח  ֶאּקַ ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  אֹוִתי  ׁש  ּוִבּקֵ  ְלָפחֹות 
ְלָעדֹו. ּבִ ע  ֶאּסַ

י  ַדְעּתִ ּבְ ֵיׁש  ַסח  ּפֶ ַאַחר  ׁשֶ ֶזה,  ֹאֶפן  ּבְ ָהיּו  ָאז  רי"א  ִעם  ּוְדָבַרי 
ָראְווֶנער  ּדּוּבְ ֵליּב  י  ַרּבִ ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ ְלִניקֹוַלאֶיב  ִלְנסַֹע 

ָסה ִלְגֹמר.  ִריִכין ַעל ַהְדּפָ ּצְ ֶ ּשׁ יסֹו ַמה  ה ְלהֹוִציא ִמּכִ ִיְתַרּצֶ אּוַלי 

ם ְלֶאֶרץ  ָ ע ִמּשׁ ה ַמה ּטֹוב ְוָאז ֶאֱחזֹר ְלֵביִתי ְולֹא ֶאּסַ ְוִאם ִיְתַרּצֶ

הּוא  י  ּכִ ְמֹאד  ֵעיַני  ּבְ ִויָקָרה  ֲחׁשּוָבה  ָסה  ַהַהְדּפָ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ
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ְעזֹר  ּיַ ׁשֶ ֶאְצלֹו  ִלְפעֹל  ה  ֶאְזּכֶ לֹא  ִאם  ַאְך  ְלדֹורֹות,  ים  ָהַרּבִ ְזכּות 

ע  ֶאּסַ ָאז  ַרב,  ָסְך  ָהעֹוֶלה  פּוס  ַהּדְ ְלצֶֹרְך  ָצִריְך  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ִלי 

ץ  ֲאַקּבֵ ׁשֶ עֹות  ַהּמָ ּוְמַעט  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ם  ָ ּוִמּשׁ ְלָאֶדס  ם  ָ ִמּשׁ

י  ְרּתִ ְוִדּבַ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  הֹוָצאֹות  ַעל  ִלי  ִיְהֶיה  ְנִסיָעִתי  ֶדֶרְך  ּבְ

ַאַחר  י  ִעּמִ ע  ִיּסַ הּוא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ִעם  ֶזה  ל  ּכָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ם  ָ ִמּשׁ ע  ֶאּסַ ֵפק, אּוַלי  ַהּסָ ַעל  ְלִניקֹוַלאֶיב  ַסח  ּפֶ

רֹאׁש  ֶעֶרב  ַעל  ְלאּוַמאן  ָסמּוְך  ּבְ ִלְנסַֹע  ָאז  מּוָכן  ָהִייִתי  ַוֲאִני 
ב  ְלִהְתַעּכֵ י  ַדְעּתִ ּבְ ְוָהָיה  ָנה,  ׁשָ ָכל  ּבְ י  ַדְרּכִ ּכְ ִניָסן  ֹחֶדׁש 

נּו  ַרּבֵ ִצּיּון  ַעל  ה  ִפּלָ ּתְ ם  ׁשָ ְלַהְרּבֹות  ֵדי  ּכְ ָיִמים  ֵאיֶזה  אּוַמן  ּבְ

ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ִני  ִויַזּכֵ ָהֱאֶמת  ֶרְך  ּדֶ ִלי  ּיֹוֶרה  ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ת,  ּבָ ׁשַ ם ַעד ַאַחר  י ׁשָ ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ בֹוִאי ְלאּוַמאן  ּבְ ָרֵאל. ֲאָבל  ִיׂשְ

ְלָפַני  עֹוְמִדים  ׁשֶ ְוָרִאיִתי  ְלֵביִתי  ַלֲחזֹר  י  ֻהְכַרְחּתִ ְך  ַאַחר־ּכָ

ים  ִעּתִ ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ִלי  ה  ְוָקׁשֶ ֲעצּומֹות,  ְמִניעֹות 

ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ִעם  עֹוד  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ לֹא  ְלֵביִתי  בֹוִאי  ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל  לּו.  ַהּלָ

ַסח  ּפֶ ַאַחר  עֹוד  ע  ֶאּסַ ּלֹא  ׁשֶ ָרִאיִתי  י  ּכִ ה,  ִמּזֶ ֱאִליֶעֶזר 

ַסח, ְוָכל  י ַאַחר ּפֶ י ְולֹא ָנַסְעּתִ ְבּתִ ְתַעּכַ ּנִ ְוֵכן ָהָיה ׁשֶ ְלִניקֹוַלאֶיב. 

ב  ְוָהִייִתי חֹוׁשֵ פּוס,  ַהּדְ ִעְנַין  ּבְ י ָהְיָתה ְמׁשֹוֶטֶטת ְמֹאד  ְבּתִ ַמֲחׁשַ

ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  פּוס.  ַהּדְ ְלַהֲעִמיד  ֵאיְך  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַרּבֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְמֹאד  ַע  ְעּגֵ ִמְתּגַ ְוָהִייִתי  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ב  חֹוׁשֵ ָהִייִתי 

ר: ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 
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יא

יב,  ְלָדאׁשִ י  ָנַסְעּתִ ְלֵעיל  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ָנה  ׁשָ עֶֹמר  ּבָ ַל"ג  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  ַעד  ם  ׁשָ י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ְלאּוַמאן,  ם  ָ ּוִמּשׁ

ִלי  רּו  ִסּפְ ֶכף  ּתֵ ְלֵביִתי  ּוְבבֹוִאי  ְלֵביִתי.  י  ָחַזְרּתִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִסיָון. 

ָהָיה  ְוֶזה  ֶרְסַלב.  ּבְ ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ִניֶצע  ְרּדְ ּגַ ָהָאדֹון  ֶאת  ֶהֱעִבירּו  ׁשֶ

לֹא  ִניֶצע  ְרּדְ ַהּגַ ֶזה  ָהָיה  ִאם  י  ּכִ פּוס,  ַהּדְ ְלִעְנַין  דֹול  ּגָ ֵנס  ֶאְצִלי 

ֹאל אֹותֹו ְולֹא  י ִלׁשְ ַלְחּתִ ׁשָ ּוְכָבר  פּוס,  ָהִייִתי ָיכֹול ְלַהֲעִמיד ַהּדְ

ים: ִהְסּכִ

יב

י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ְמֹאד  ֶלת  ְמֻבְלּבֶ י  ְעּתִ ּדַ ָהָיה  בּועֹות  ׁשָ ַאַחר  ה  ְוִהּנֵ
ה ִלְמצֹא ֹאֶפן ְוַתְחּבּוָלה ְלַהֲעִמיד  ֲעׂשֹות ֵאיְך ֶאְזּכֶ ַמה ּלַ

ל  ִמּכָ ְמֹאד  ְמֹאד  ַוֲעצּומֹות  ַרּבֹות  ִניעֹות  ַהּמְ ָהיּו  י  ּכִ פּוס,  ַהּדְ

ַרב,  ָסְך  ֲעַדִין  ְצִריִכין  ָהיּו  י  ּכִ מֹון  ַהּמָ ְמִניַעת  ְוַגם  ָדִדים.  ַהּצְ

ַעל  ִלְנסַֹע  י  ַדְעּתִ ּבְ ְוָהָיה  הּוא.  ׁשֶ ל  ּכָ זּוז  ֲאִפּלּו  ָהָיה  לֹא  ּוְבָיִדי 

ָהַלְך  י  ְוִלּבִ ְטָעִמים,  ה  ּמָ ּכַ ֵמֲחַמת  ה  ַהְרּבֵ י  ְוִנְמַנְעּתִ ִדיָנה  ַהּמְ

ִאם  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ַאַחר  בּועֹות  ׁשָ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָוָאָנה  ָאֶנה 

ַלְחּדֹל: ִלְנסַֹע אֹו 
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יג

יִתי  ִמּבֵ י  ָנַסְעּתִ ָאב  ְמַנֵחם  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ְלֶעֶרב  ָסמּוְך  ה  ְוִהּנֵ
ם  ָ ּוִמּשׁ ם ַעל ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ָאב,  ְוָהִייִתי ׁשָ ְלאּוַמאן, 

ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ פּוס  ַהּדְ אֹודֹות  ֵליּב  י  ַרּבִ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ְלִניקֹוַלאֶיב  י  ָנַסְעּתִ

י ְיהּוָדה ֱאִליֶעֶזר  י ֶאת ַרּבִ י ִעּמִ ְלֵעיל. ּוִבְנִסיָעה זֹאת לֹא ָלַקְחּתִ

יִתי, ִלְנסַֹע  ָצאִתי ִמּבֵ ּיָ ֵעת ׁשֶ י ָאז ּבְ ַדְעּתִ י לֹא ָהָיה ּבְ ֵנרֹו ָיִאיר, ּכִ

ם  ׁשָ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְלאּוַמאן  בֹוִאי  ּבְ ַאְך  יקֹוַלאֶיב.  ִמּנִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ָבר  ּכְ הּוא  ָיִאיר  ֵנרֹו  ְמעֹון  ׁשִ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִתיק  ַהּוָ ִדיֵדנּו  ּיְ ׁשֶ

י  ַרּבִ ׁשֶ ְסָבָרא  ׁש  ּיֵ ְוׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ם  ָ ִמּשׁ ִלְנסַֹע  ָאֶדעס  ּבְ

ָבר  ִמּכְ י  ָיַדְעּתִ ַוֲאִני  ַיַחד.  ִעּמֹו  ע  ִיּסַ ֲחֵבִרי  ָיִאיר  ֵנרֹו  ִלי  ַנְפּתָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  דֹוִלים  ּגְ ּסּוִפין  ּכִ לֹו  ֵיׁש  ָיִאיר  ֵנרֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ׁשֶ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  י  ִלּבִ ִנְתַלֵהב  זֹאת  י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ְוֵתֶכף  ָרב.  ְזַמן  ֶזה 

ְמעֹון  י ׁשִ ה ִלְנסַֹע ִעם ַרּבִ בֹות אּוַלי ֶאְזּכֶ י ַלְחׁשֹב ַמֲחׁשָ ְוִהְתַחְלּתִ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ַיַחד  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ

ַעל  ּוָבאִתי  ִטיָראִוויֶצע.  ֶרְך  ּדֶ ְלִניקֹוַלאֶיב  ֵמאּוַמאן  י  ְוָנַסְעּתִ
ִנְתָקְרבּו  ם  ְוׁשָ אָפאְלֶיע.  ּבָ קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ ֲחזֹון  ת  ּבַ ׁשַ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוִנְתעֹוְררּו  ים,  ֲחָדׁשִ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ֵאַלי 

ם  ׁשֵ ַעל  ְקָרִאים  ַהּנִ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ֶדֶרְך  ּכְ דֹול  ּגָ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ

ם  ְלׁשָ ּוָבאִתי  ְלִניקֹוַלאֶיב  י  ָנַסְעּתִ ם  ָ ִמּשׁ ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ְולֹא  פּוס  ַהּדְ אֹודֹות  ֵליּב  י  ַרּבִ ִעם  י  ְרּתִ ְוִדּבַ ַנֲחמּו,  ת  ּבַ ׁשַ ַעל 
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י ִאם ָסְך מּוָעט.  ּכִ ַעְצִמי לֹא ָנַתן  ּבְ ם ִלי  ּגַ לּום,  י ֶאְצלֹו ּכְ ַעְלּתִ ּפָ

אּוַלי  ֶרְך  ַהּדֶ ָכל  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ י  ְבּתִ ְוָחׁשַ ְלָאֶדעס  ם  ָ ִמּשׁ י  ְוָנַסְעּתִ

ה  ּמָ ָרֵאל. ֲאָבל ָהיּו ִלי ַעל־ֶזה ּכַ ה ִלְנסַֹע ֵמָאֶדעס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֶאְזּכֶ

ה  ָ י, ּוְמִניעֹות ֵמֲחַמת ָממֹון. ּוְביֹום ד' ָהָיה ֲחִמּשׁ ַדְעּתִ ְמִניעֹות ּבְ

י  ְכַנְסּתִ ּנִ י ְלָאֶדעס. ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום קֶֹדם ׁשֶ ָאב ְוָאז ִנְכַנְסּתִ ר ּבְ ָעׂשָ

ְמָחִתי  ׂשִ ְוָכל  ְמֹאד,  י  ַמְחּתִ ְוׂשָ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ֵאַלי  א  ּבָ ְלָאֶדעס 

ָרֵאל. ֲאָבל  ִיׂשְ ע ְלֶאֶרץ  אן ֶאּסַ ּכָ ּמִ י ׁשֶ י ָהָיה ִנְרֶאה ְלַדְעּתִ ּכִ ָהָיה 

ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָהֱאֶמת  י  ּכִ א,  ּבֵ ִמְתּנַ ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  א  ִמְתַנּבֵ ּכְ ָהִייִתי 

ְך,  ּכָ ַאַחר  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ָזִכיִתי  ְלָאֶדעס  זֹאת  ְנִסיָעה 

ָהֵעת. אֹותֹו  ּבְ ָאז  ֲאָבל לֹא 

ר ְלֵעיל ְלֵעת ֶעֶרב ּוְבָכל  ְזּכָ יֹום ְרִביִעי ַהּנִ ְלָאֶדעס ּבְ י  ְוִנְכַנְסּתִ
אִתי  ּבָ ׁשֶ ְמעֹון  ׁשִ ְלר'  ֲעַדִין  נֹוַדע  לֹא  ַהּיֹום  אֹותֹו 

ְלֹגֶדל  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ יֵנינּו  ּבֵ ְוָהָיה  ֶאְצִלי  ּוָבא  ְיָלה  ַהּלַ ַעד 

י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ֵעת ׁשֶ ּבֶֹקר ּבְ י ּבַ יֹום ֲחִמיׁשִ ַאֲהָבֵתנּו ָהֲעצּוָמה ְמֹאד. ּבְ

מֹוֶנה־ ׁשְ ת  ִפּלַ ּתְ ַמר  ּגְ ַאַחר  י  ִעּמִ ר  ְוִדּבֵ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֵאַלי  א  ּבָ

ר  ְלַסּפֵ ְוִהְתִחיל  ין,  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ ּבְ ף  ְמֻעּטָ ָהִייִתי  ׁשֶ עֹוד  ּבְ ֵרה,  ֶעׂשְ

ְויֹוִדיַע  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ַיַחד  ִעּמֹו  ִלְנסַֹע  ו  ַעְכׁשָ ַקל אּוַכל  ּבְ ׁשֶ ִלי 

ִלי  ְוָהָיה  ִסיָעה.  ַהּנְ ִעְנַין  ְוָכל  יֶלעט  ַהּבִ ח  ִלּקַ ֵאיְך  ֶרְך  ַהּדֶ ִלי 

ָהָיה  לֹא  ְוַגם  ֹמִחי,  ּבְ ִניעֹות  ַהּמְ ַרּבּו  ַאְך  ִלְנסַֹע.  דֹול  ּגָ ק  ֵחׁשֶ

סּוג.  ל  רּוּבָ ֵמָאה  ֶעֶרְך  ּבְ הֹוָצאֹות  ַעל  מּוָעט  ָסְך  ִאם  י  ּכִ ָיִדי  ּבְ

ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  ֶזה,  ּבָ ַעְצִמי  ב  ֵ ְלַיּשׁ ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ לֹו  י  ְבּתִ ְוֵהׁשַ
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ֵלְך  ּתֵ ִפיָנה  ַהּסְ ׁשֶ ָאַמר  י  ּכִ ה  ַהְרּבֵ ב  ֵ ְלִהְתַיּשׁ יק  ַמְסּפִ ַמן  ַהּזְ

יֶלעט  ִעְנַין ַהּבִ ק ּבְ ת ּוְצִריִכין ְלַהְתִחיל ְלִהְתַעּסֵ ּבָ ָסמּוְך ַאַחר ׁשַ ּבְ

ַמר  ּגְ ְוַאַחר  ְלֵביתֹו  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ אֹותֹו  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֶכף.  ּתֵ

ׁשּוָבה.  יב לֹו ּתְ ְוָאׁשִ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ָעה ַעל  ב ֵאיֶזה ׁשָ ֵ ה ֶאְתַיּשׁ ִפּלָ ַהּתְ

ָאֶנה  ָהַלְך  י  ְוַדְעּתִ ה  ִפּלָ ַהּתְ י  ַמְרּתִ ּגָ ַוֲאִני  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְוָהַלְך 

י  ַדְעּתִ ּבְ ִנְגַמר  ְך  ּכָ ַאַחר  י,  ְלַנְפׁשִ ֵעָצה  ית  ָלׁשִ י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  ָוָאָנה 

ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֶאְצִלי  ָהָיה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע 

ָהְיָתה  ׁשֶ ָהֲעָגָלה  י  ַלְחּתִ ׁשָ ַהּיֹום  ּוְבאֹותֹו  י,  ַדְעּתִ לֹו  י  ְוהֹוַדְעּתִ

ֲחזֹר  ּיַ ׁשֶ י  ִעּמִ ָהָיה  ׁשֶ יָראִוויֶצע  ִמּטִ ל  ֵליּבְ י  ַרּבִ ָהִאיׁש  ִעם  י  ִעּמִ

יָמה[  ַקּדִ ֵמי  ]ּדְ ַאְדרּוף  ִליְך  ֶקְרּבְ ֵני  ׁשְ י  ָנַתּתִ י  ֲחִמיׁשִ ּוְביֹום  ְלֵביתֹו, 

ת: ּבָ ׁשַ ַעל  ם  ׁשָ י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ יֶלעט,  ַהּבִ ִלי  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ְרסּור  ְלַהּסַ

יד

ה  ַהְרּבֵ אֹוִתי  ל  ְלַבְלּבֵ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ִהְתִחילּו  ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ה  ְוִהּנֵ
י  ָקל, ְולֹא ָיכְֹלּתִ ִמׁשְ ּבְ לּוָיה  י ּתְ ְעּתִ ּדַ ָהְיָתה  ה ַעד ׁשֶ ַהְרּבֵ

ַאַחר  ָיִמים  ה  לׁשָ ׁשְ אֹו  ַנִים  ׁשְ ָבר  ּדָ ּוְלָכאן. סֹוף  ְלָכאן  ְלַהְכִריַע 

י  ָחַזְרּתִ ּבֶֹקר  ּבַ י  ֲחִמיׁשִ ּוְביֹום  ָהַאְדרּוף,  ְלִאּבּוד  י  ְחּתִ ִהּנַ ת  ּבָ ׁשַ

פּוס  ַהּדְ אֹודֹות  ְוַגם  ָאז,  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  י  ָנַסְעּתִ ְולֹא  ְלאּוַמאן 

י  ְוָחַזְרּתִ ְמֹאד  י  ִקְרּבִ ּבְ ר  ּבָ ִנׁשְ י  ִלּבִ ְוָהָיה  ָאז  ָלל  ּכְ י  ַעְלּתִ ּפָ לֹא 

ֶנֶפׁש. ַפֵחי  ּבְ ְלאּוַמאן 
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ק  ֶהּזֵ ִלי  ָהָיה  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ֶרְך  ַהּדֶ תֹוְך  ּבְ ם  ּגַ
ה  ַהְרּבֵ י  ְוִנְזַהְרּתִ ָהֲעָגָלה  ַעל  י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ דֹול  ּגָ

ן  ּמֵ ִמְזּדַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוִיְקָרֶעּנּו  ית  ּלִ ַהּטַ ְנֵפי  ּכַ ֶאת  ָהאֹוַפן  ַיֲחטֹף  ּלֹא  ׁשֶ

ְקָצת  ַעְצִמי  י  ְהּתִ ִהְגּבַ ה  ִפּלָ ַהּתְ סֹוף  ּבְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ִלְפָעִמים. 

דֹול, ּוִפְתֹאם ָחַטף  ה, ְוָהָיה רּוַח ּגָ ָהְיָתה ְמֻחּפָ ִמּתֹוְך ָהֲעָגָלה ׁשֶ

דֹול  ּגָ ַצַער  ִלי  ְוָהָיה  ִלְקָרִעים.  ְוִנְקַרע  ית  ּלִ ַהּטַ ְקֵצה  ֶאת  ָהאֹוַפן 

ּוָבִכיִתי  י  ַעְקּתִ ּצָ ׁשֶ ַעד  ֶפׁש,  ַהּנֶ לֹות  ּכְ ַעד  ה  ִמּזֶ ְמֹאד  ְמֹאד 

ֵדי  ּכְ ְלאּוַמאן  ָלבֹוא  ְמֹאד  י  ַדְרּכִ ּבְ ז  ֶנְחּפָ ָהִייִתי  ְוָאז  ֶזה.  ֵמֲחַמת 

ִצים  ִמְתַקּבְ ָאז  ׁשֶ ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  ַעל  ם  ְלׁשָ יַע  ְלַהּגִ

ָעַזר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ דֹוׁש.  ַהּקָ ִצּיּונֹו  ַעל  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ה  ַהְרּבֵ

י  ָנַסְעּתִ ם  ָ ּוִמּשׁ ָואֶרעל  אָפאְלֶיע  ְלּבָ ת־קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ַעל  אִתי  ּבָ ׁשֶ

דֹוׁש. ַהּקָ ִצּיּונֹו  ַעל  ֹחֶדׁש  ֶעֶרב רֹאׁש  ּבְ ְוָהִייִתי  ְלאּוַמאן, 

ַתן  ּנָ ׁשֶ ָיִאיר  ֵנרֹו  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ָהַרב  ְיִדיֵדינּו  ם  ׁשָ ָהָיה  ְוָאז 
ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ י  ְוָחַפְצּתִ פּוס,  ַהּדְ ַעל  ַנת תקע"ט  ׁשְ ּבִ ַרב  ָסְך 

ְוָרִציִתי  ְלַהֲעִמידֹו,  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ פּוס  ַהּדְ ֵמִעְנַין  ה  ַהְרּבֵ

ִצּיּונֹו  ַעל  ַיַחד  ִעּמֹו  ָהִייִתי  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ה  ְוִהּנֵ י.  ִלּבִ ל  ּכָ ְלָפָניו  ְלָפֵרׁש 

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִעּמֹו.  ר  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ י  ְלּתִ ּבִ ָהָיה  אי  ַוּדַ ּבְ ם  ׁשָ דֹוׁש,  ַהּקָ

ֲאַנְחנּו  י לֹו ׁשֶ ֵנינּו ְטרּוִדים, ְוָאַמְרּתִ ּוק ְוָהִיינּו ׁשְ ּשׁ ָרִאיִתי אֹותֹו ּבַ

ַעל  ַיֲעֶלה  ֵאיְך  ְוִכי  ְצחֹוק  ֶדֶרְך  ּבְ יב  ְוֵהׁשִ ַיַחד  ר  ְלַדּבֵ ְצִריִכין 
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ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֵאת  ן  ּמֵ ִנְזּדַ ְוַלּסֹוף  ר.  ְלַדּבֵ ַיַחד  ִנְתַוֵעד  ּלֹא  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ

זּו  ֶנְחּפְ ִעּמֹו  ָהיּו  ׁשֶ ים  ְוָהֲאָנׁשִ ֲעָגָלה  ַעל  ְוַהּבַ ְמֹאד  ָטרּוד  ָהָיה  ׁשֶ

ְוָהָיה  י.  ִעּמִ ִנְתַוֵעד  ְולֹא  זֹון  ִחּפָ ּבְ ִלְנסַֹע  ָהָיה ֻמְכָרח  ׁשֶ ְמֹאד, ַעד 

י  י ְוָהַלְכּתִ ַאֲחָריו ָחַזְרּתִ ּוַבּיֹום ׁשֶ ה ְמֹאד ְמֹאד,  דֹול ִמּזֶ ּגָ ִלי ַצַער 

ְלָפָניו. ְקָצת  י  ִלּבִ ֶאת  י  ְרּתִ ְוִסּפַ דֹוׁש,  ַהּקָ ִצּיּונֹו  ַעל 

דֹוִלים  ּגְ ְוִיּסּוִרים  ַצַער  ִלי  ָהיּו  ים  ָהִעּתִ אֹוָתן  ּבְ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ַלל  ּכְ
ָיִדי.  ּבְ ָעָלה  ְולֹא  פּוס  ַהּדְ ִלְגֹמר  ה  ַהְרּבֵ י  ָטַרְחּתִ ׁשֶ ֵמֲחַמת 

לֹא  ַוֲעַדִין  פּוס  ַהּדְ ְלצֶֹרְך  ה  ַהְרּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ָממֹון  ע  ּקַ ּתַ ִנׁשְ ּוְכָבר 

ֲעַדִין  י  ּכִ פּוס  ַהּדְ ְלַהֲעִמיד  ָמעֹות  ָיִדי  ּבְ ָהָיה  ְולֹא  ָלל.  ּכְ י  ַעְלּתִ ּפָ

ים ְויֹוֵתר ְוֵאין  ים[ ֲאֻדּמִ ֶעֶרְך ר' ]ָמאַתּיִ ָהיּו ְצִריִכין ָסְך ַרב ְמֹאד ּבְ

ְך.  ַהּסָ ה  ִמּזֶ ּוְרִביַע  ִליׁש  ׁשְ ֲאִפּלּו  ַיַחד  ץ  ְלַקּבֵ ַבע  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ ׁשּום 

ָאֵרי  ׁשְ ְוַגם  דֹול,  ּגָ ַעל חֹוב  ּבַ ְוָהִייִתי  ְמֹאד  ְדחּוָקה  ְרָנָסִתי  ּפַ ְוַגם 

ָדִדים  ַהּצְ ל  ִמּכָ ָסה  ַהְדּפָ ַעל  ָהיּו  ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ְמִניעֹות 

ָזִכיִתי  לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְוַגם  ְוכּו'.  ְוכּו'  עְנזּור  ַהּצֶ ַחד  ִמּפַ

ב  ַחּיָ ֲאִני  ׁשֶ ַהחֹובֹות  ק  ּוְלַסּלֵ ְרָנָסִתי  ּפַ ְלצֶֹרְך  ְלֵביִתי  ְוַגם  ִלְנסַֹע, 

ָאֵרי  ּוׁשְ ְמֹאד,  מּוָעט  ָסְך  י־ִאם  ּכִ ֶרְך  ֵמַהּדֶ ֵהֵבאִתי  לֹא  ַעְצִמי  ּבְ

י ֶאת ָהָרצֹון  ְחּתִ י ֵכן לֹא ִהּנַ ּפִ ָהיּו ִלי. ְוַאף ַעל  ַעת ׁשֶ ְלּבּול ַהּדַ ּבִ

ְוָכל  ָסה  ַהַהְדּפָ ִלְגֹמר  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ י  ְבּתִ ְוָחׁשַ

ר: ְלַסּפֵ ְיִריעֹות  ה  ּמָ ּכַ ִיְכלּו  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה 
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טו

ב  ְוִסּבֵ ֵעת,  ָכל  ּבְ דֹולֹות  ּגְ ִנְפָלאֹות  ה  ַרְך עֹוׂשֶ ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ְוִהּנֵ
ְוַאף  ְונֹוָרִאים.  ִנְפָלִאים  ְדָרִכים  ּבִ ְלטֹוָבה  ִסּבֹות  ה  ּמָ ּכַ

תקפ"א  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ְצנּו  ְתַקּבַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  ם  ּגַ ׁשֶ י  ּפִ ַעל 

י ֵכן  פּוס, ַאף ַעל ּפִ לּום ִלְגֹמר ַהּדְ ן ּכְ ם ּכֵ י ּגַ ַעְלּתִ אּוַמאן לֹא ּפָ ּבְ

ְוִהְכִניס  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלי  ָעַזר  ְלֵביִתי  אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר 

ין  ּוְלַהְמּתִ ִלְסּבֹל  ְוכַֹח  ִנְפָלאֹות  ֵעצֹות  ִלי  ְוָנַתן  י  ִלּבִ ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ

ָחִדים  ַהּפְ ִמּגֶֹדל  ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ ִלְפֹחד  ְוִלְבִלי  ם  ֵ ַהּשׁ ִליׁשּוַעת 

ׂשֹוְנִאים  ין  ּבֵ ְפָרט  ּבִ ְוכּו'  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ הּוא  ׁשֶ ָעַלי  ִהְפִחידּו  ׁשֶ

ַקִני  ִחּזְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ם.  ּלָ ִמּכֻ ה  ׁשֶ ַהּקָ יס  ּכִ ְוֶחְסרֹון  ְוכּו'  ה  ֵאּלֶ ּכָ

ְוֵעצֹות  ְדָרִכים  ּבִ אֹוִתי  ְוהֹוִליְך  ֶזה,  ל  ּכָ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי 

פּוס  ַהּדְ ְלַהֲעִמיד  ָנה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ַעד  ִנְפָלאֹות, 

מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  יס  ּוְלַהְדּפִ

יִקים,  ּדִ ַהּצַ מֹות  ּוׁשְ ית  ָהָאֶלף־ּבֵ ֵסֶפר  ְוַגם  ְנָיָנא,  ְוַהּתִ ָהִראׁשֹון 

ִתּקּוִנים ִנְפָלִאים ּוְבהֹוָספֹות ֲחָדׁשֹות ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות  ְוַהּכֹל ּבְ

ַהֲעָמַדת  ל  ׁשֶ ַהּזֹאת  ַהְיׁשּוָעה  ּגֶֹדל  ה  ְוִהּנֵ ֶפׁש.  ַהּנֶ ֶאת  ין  ַהְמַחּיִ

ִנְפָלא  ֵנס  יַע  ַמּגִ ֵהיָכן  ַעד  ְלָבֵאר  ָמקֹום  אן  ּכָ ֵאין  פּוס  ַהּדְ

ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ים  ָהַרּבִ ְזכּות  ִהיא  י  ּכִ ַהּזֹאת,  דֹוָלה  ּגְ ִויׁשּוָעה 

ְלדֹוֵרי דֹורֹות: ְגָמתֹו  ּדֻ ֵאין  ׁשֶ ְמֹאד 
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טז

ר  ה־ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ יֹום  ּבְ פּוס  ַהּדְ ֶאת  י  ֱעַמְדּתִ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ה  ְוִהּנֵ
ּגֶֹדל  ַעל  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוָהִיינּו  ִלְפָרט־ָקָטן  תקפ"א  ָבט  ׁשְ ּבִ

א  ּבָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִהְזִמין  ּכֹה.  ַעד  ֲעָזַרִני  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ְיׁשּוַעת 

ן  ִוד ֵנרֹו ָיִאיר ּבֶ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ בֹוד ָהַרּבָ ת קֶֹדׁש ּכְ ּבַ ַעל ׁשַ

ֵנרֹו  יֹוְסֶקא  י  ַרּבִ בֹוד  ּכְ ל  ׁשֶ ָאִחיו  הּוא  ׁשֶ ֵמֲחֶמְלִניק  אֹון  ַהּגָ ָהַרב 

א ָאז  ּבָ ר ְלֵעיל  ְזּכָ ַהּנִ ִוד  ּדָ י  ְוַרּבִ ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָיִאיר ֲחַתן 

ֵמַהּכֹוֵלל. ָנן  ַרּבָ ּדְ לּוָחא  ׁשְ ְוָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ 

ֵמֶאֶרץ  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ א  ּבָ ׁשֶ ִלי  ּנֹוַדע  ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף 
ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ רֹב  י  ּפִ ַעל  י  ְוַדְרּכִ ְלָכאן,  ָרֵאל  ִיׂשְ

יֹום,  ָכל  ּבְ ִלי  ַמְזִמין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ

ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ י ְלָקְרֵבִני ְלַהּשׁ ֶהם ֵאיֶזה ְרָמִזים ְלָצְרּכִ אי ֵיׁש ּבָ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ֶרֶמז  ִלי  ַלח  ִנׁשְ ה  ּזֶ ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ ּזֹאת,  ַמה  י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה  ְוֵתֶכף 

ַלְחׁשֹב  י  ִהְתַחְלּתִ ְוֵתֶכף  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ַעְצִמי  יר  ְלַהְזּכִ

י  ְוֵהַבְנּתִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ּתֹוְקקּות  ַהִהׁשְ ִעְנַין  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ

ְלֶאֶרץ  ְנִסיָעִתי  ַעל  ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי  עֶֹצם  ַאַחר  ׁשֶ ָאז 

ַאַחר  פּוס  ַהּדְ ְלַהֲעִמיד  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ַאַחר  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ִחיַנת  ּבְ ִלי  ָנַתן  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ַוֲעצּומֹות  ַרּבֹות  ְמִניעֹות 

ַדְרֵכי ֵעצֹות  ּבְ ִניעֹות ְוהֹוִליְך אֹוִתי  ל ַהּמְ ִים ִלְסּבֹל ּכָ ֲאִריַכת ַאּפַ

פּוס,  ַהּדְ י  ֶוֶהֱעַמְדּתִ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ָהִעְנָין  י  ַמְרּתִ ּגָ ׁשֶ ַעד  ִנְפָלאֹות 
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פּוס  ַהּדְ י  ֶהֱעַמְדּתִ ׁשֶ ֵאּלּו  ֵעצֹות  ְרֵכי  ּדַ י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ֵמִבין  ֲאִני  ה  ַעּתָ

ִים  ַאּפַ ַוֲאִריכּות  ְבָלנּות ַהּזֹאת  ַהּסַ ֶדֶרְך  ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלי  ָעַזר  ׁשֶ ֵאּלּו  ּוְמִתינּות  ּוְזִריזּות 

דֹוָלה  ַהּגְ ִויׁשּוָעתֹו  ֶעְזָרתֹו  ּבְ פּוס  ַהּדְ י  ֶהֱעַמְדּתִ ׁשֶ ַעד  ֶהם  ּבָ

י,  ַנְפׁשִ ּבְ יֹוֵדַע  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ֵאּלּו  ָרִכים  ּדְ י  ּפִ ַעל  ְוַהּנֹוָרָאה, 

י  ּפִ ַעל  ַאף  ן.  ּכֵ ם  ּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול 

ָקה  ִנְתַחּזְ זֹו  ִויִדיָעה  ֵאּלּו.  ּכָ ְרֶזל  ּבַ ְוחֹומֹות  ְמִניעֹות  ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ַהּנִ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ֵאֶצל  ָהִייִתי  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה.  ַהְרּבֵ י  ִלּבִ ּבְ

ְקָצת ק  ֵחׁשֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ ִלי  ה  ְוָעׂשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  י  ִעּמִ ר   ְוִדּבֵ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵביִתי ִעם ַאְנׁשֵ י ּבְ ְרּתִ ּבַ ּבֶֹקר ּדִ ת ּבַ ּבָ יֹום ׁשַ ְך ּבְ ּכָ ַאַחר 
ל  ּכָ ְוׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ נֹוָראֹות  ִמּגֶֹדל  ה  ַהְרּבֵ

ָמקֹום  ׁשּום  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ֵאין  ְוׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ְמֵלָאה  ַהּתֹוָרה 

ְוכּו'  ְוַאְרֵצנּו  ַאְדָמֵתנּו  ִהיא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ י־ִאם  ּכִ עֹוָלם  ּבָ

הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ִדּבּוִרים  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ּבּור  ַהּדִ יִתי  ְוִהְרּבֵ ְוכּו'. 

ֶאֶרץ  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּקּונֹו  ּתִ ר  ִעּקַ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ

ם(. ׁשָ ן  ַעּיֵ ה  ִמּזֶ ְדָבֵרינּו  ּבִ ְמבָֹאר  )ּוְכָבר  ָרֵאל  ִיׂשְ

י  ִמּדֵ ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ֲחֶמְלִניק  ּבַ ָהִייִתי  ׁשֶ ן  ּמֵ ִנְזּדַ ַסח  ּפֶ ַאַחר  ְך  ּכָ ַאַחר 
ְלצֶֹרְך  ְנָיר  ִלְקנֹות  אְרִדיְטׁשֹוב  ּבַ קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ ָעְבִרי 

ֵמֲחֶמעְלִניק  ָהַרב  ל  ׁשֶ אְרַצייט  ַהּיָ ָהָיה  ְוָאז  ָסה.  ַהַהְדּפָ ַמר  ּגְ
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ְוָחַזר  ַיַחד  ְוִנְתַוַעְדנּו  ְוָחַזְרנּו  ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ַהּנִ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ם  ׁשָ ְוָהָיה 

ה  ִנְזּכֶ ִאם  יֹוֵדַע  ִמי  ה  ִתּיָ ׁשְ ַעת  ׁשְ ּבִ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ י  ִעּמִ ר  ְוִדּבֵ

ֵמִעְנַין  ִלי  ְוָרַמז  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ַיַחד  ּתֹות  ִלׁשְ ָאה  ַהּבָ ָנה  ָ ַלּשׁ

ָרֵאל: י ְמֹאד ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ְוַגם ֶזה ֵהִאיר ִלּבִ ְנִסיָעִתי ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

יז

ְמֹאד  ָטרּוד  ָהִייִתי  תקפ"א  ַנת  ׁשְ ִהיא  ׁשֶ זֹו  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
י  ִלּבִ ָהָיה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  פּוס,  ַהּדְ ִעְנַין  ּבְ

ָבה  ִנְתַעּכְ ַסח  ּפֶ ְוַאַחר  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְמֹאד  ְמֹאד  ִמְתַלֵהב 

ְמַנֵחם  ֹחֶדׁש  ְלרֹאׁש  ָסמּוְך  ַעד  בּועֹות  ׁשָ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ פּוס  ַהּדְ

ָהִייִתי  ָהֵעת  ּוְבָכל אֹותֹו  ָסה,  ַהַהְדּפָ ַעל  ְנָיר  ִלי  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָאב 

ָרֵאל.  ג ַעל ֶהָהִרים ְוָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּתֹוֵקק ְמֹאד ְלַדּלֵ ִנְכָסף ּוִמׁשְ

ָעְמָדה  ׁשֶ ֵעת  ּבָ ׁשֶ ֵעָצה  ִלי  ְוָנַתן  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  ְך  ּכָ ַאַחר 

י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ְסָפִרים  יס  ְלַהְדּפִ י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  פּוס  ַהּדְ

ָהָאֶלף־ ֵסֶפר  ֶאָחד  ְנָיר  ַעל  ה  ַעּתָ ְלֵעת  יס  ַאְדּפִ ָאז  ׁשֶ יס,  ְלַהְדּפִ

יָסם. ְלַהְדּפִ ְוִהְתַחְלנּו  ֶזה  ַעל  ְמעֹוָתיו  ָנַתן  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ּוְבִני  ית  ּבֵ

ִאים  ּנָ ַהּתַ מֹות  ׁשְ ל  ּכָ ֵמָחָדׁש  ְוִלְכּתֹב  ַלֲחזֹר  י  ַרְזּתִ ִנְזּדָ ְוֵתֶכף 
י־ִאם  ּכִ ֵמֶהם  ס  ִנְדּפַ לֹא  ה  ִחּלָ ִמּתְ ר  ֲאׁשֶ ְוָהָאמֹוָרִאים 

ְיִגיָעה  ֶזה  ּבָ ִלי  ְוָהָיה  ֶזה,  ּבָ ַלֲעסֹק  י  ְוִהְתַחְלּתִ ֵעיר  ִמּזְ ְמַעט 

יִקים  ּדִ מֹות ַהּצַ ְכִתיַבת ׁשְ ֶזה ּבִ י ּבָ ָעַסְקּתִ ׁשֶ דֹוָלה ְמֹאד. ְוֵתֶכף ּכְ ּגְ
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ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ה  ֶאְזּכֶ ֶזה  ְזכּות  ֵצרּוף  ּבְ ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ ק  ִנְתַחּזֵ

ענין  היטב  מבאר  שם  ה"ד  לסעודה  ידים  נטילת  או"ח  הלכות  בלקוטי  )עיין 

ָבר ִנְפָלא ְונֹוָרא  יִקים הּוא ּדָ ּדִ מֹות ַהּצַ ַרת ׁשְ ֱאֶמת ַהְזּכָ י ּבֶ זה(. ּכִ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ה  ַהְרּבֵ ּומֹוִעיל  ְמֹאד,  ְמֹאד 

ּגֶֹדל  ְלָבֵאר  ין  ִמּלִ ֵלאלַֹקי  ֵיׁש  ְועֹוד  ָבר.  ּכְ ְקָצת  ה  ִמּזֶ ְמבָֹאר 

ַעל  ְוָעָלה  ְמקֹומֹו.  אן  ּכָ ְוֵאין  יִקים  ּדִ ַהּצַ מֹות  ׁשְ ַרת  ַהְזּכָ ַמֲעַלת 

ר  ְלַסּדֵ ֶזה  ְזכּות  ּבִ ים  ָהַרּבִ ֶאת  ְלַזּכֹות  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ י  ְעּתִ ּדַ

ִאים  ּנָ ַהּתַ מֹות  ׁשְ ְוָכל  יִקים  ּדִ ַהּצַ מֹות  ׁשְ ל  ּכָ ַיַחד  ּבְ ָלֶהם 

ה  ּזֶ ׁשֶ ְוכּו'  ים  ּוִמְדָרׁשִ ְוכּו'  ְוִסְפִרי  "ס  ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוָאמֹוָרִאים 

ִייְרׁשּו  יִקים  "ַצּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְזּכֹות  ל  ְמֻסּגָ ָהִעְנָין 

י־ִאם  ּכִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ל"ז(  ים  ִהּלִ )ּתְ ָאֶרץ", 

ִכּסּוִפין  ּבְ יֹוֵתר  י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ ּוֵמָאז  ְוכּו'.  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ כַֹח  ּבְ

ִאי  ֶכף  ּתֵ ָאז  ׁשֶ ָרִאיִתי  ֲאָבל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  יֹוֵתר  ֲחָזִקים 

פּוס. ֲאִני ָצִריְך ִלְגֹמר ַהּדְ ָרֵאל ֵמֲחַמת ׁשֶ ר ִלְנסַֹע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֶאְפׁשָ

ָפִרים  י ַהּסְ ָיר, ְוָגַמְרּתִ א ַהּנְ ְך ּבָ ַאַחר ּכָ ַרְך ָעַזר ִלי ׁשֶ ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ
ֶעְזַרת  ּבְ תקפ"ב  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ים  ַטּנִ ְוַהּקְ דֹוִלים  ַהּגְ

אֹוָתם  י  ְקּתִ ְוִחּלַ ְלאּוַמאן  ָפִרים  ַהּסְ ְוֵהֵבאִתי  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ּגֶֹדל  ַעל  ְמהּו  ּתָ ם  ְוֻכּלָ ְמחּו,  ְוׂשָ ָראּו  ֵעיָנם  לֹוֵמנּו.  ׁשְ י  ְלַאְנׁשֵ

ָסה ַאֲחֵרי ְמִניעֹות  ר ֲעָזַרִני ִלְגֹמר ֵעֶסק ַהַהְדּפָ ם ֲאׁשֶ ֵ ְיׁשּוַעת ַהּשׁ

ִהְפִליא  ר  ֲאׁשֶ ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַלה'  ְוהֹוִדינּו  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ֲעצּומֹות 

ְלדֹורֹות עֹוָלם: ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוִעם  נּו  ִעּמָ ַלֲעׂשֹות 
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ָהיּו  בֹוַתי  ַמְחׁשְ ל  ּכָ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ תקפ"א  ִיץ  ַהּקַ ָכל  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ְלֶאֶרץ  ֶכף  ּתֵ ע  ֶאּסַ ָסה  ַהַהְדּפָ ִלְגֹמר  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ׁשֶ

ַאַחר  ְוֵתֶכף  אּוַמאן,  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ֶאְהֶיה  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ם  ָ ּוִמּשׁ ְלָאֶדעס  ֵמאּוַמאן  ע  ֶאּסַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 

ַאַחר  ָפִרים  ַהּסְ ִעם  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  אּוַמאן  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 

ם  ּגַ ָממֹון.  ֵמֲחַמת  ְמִניעֹות  ְוַגם  ִניעֹות  ַהּמְ ַרּבּו  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 

ָהיּו  ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ַמר  ּגְ ְלצֶֹרְך  ֵביִתי  ּבְ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָהִייִתי  ֲעַדִין 

ַלֲעסֹק  י  ֻהְכַרְחּתִ ׁשֶ ֲעָסִקים  ָאר  ּוׁשְ ֲעַדִין,  ָרם  ְלַסּדְ ְצִריִכין 

ְולֹא ְלֵביִתי  ַלֲחזֹר  י  ֻהְכַרְחּתִ ֶזה  ל  ּכָ ּוֵמֲחַמת  ִביָלם.  ׁשְ  ּבִ
ֶכף. ּתֵ י  ָנַסְעּתִ

אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאז  יעּו  ִהּגִ ַהֹחֶרף  ִויֵמי  ֵרי  ׁשְ ּתִ ֹחֶדׁש  ָעַבר  ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך 
ין יֹום  ְך ּבֵ תֹוְך ּכָ ם ּבְ ָרֵאל. ּגַ ע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ר ִלּסַ ִאי ֶאְפׁשָ

ת  ְקִהּלַ ֶרְך  ּדֶ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ָעַבר  ְלֻסּכֹות  ּפּוִרים  ַהּכִ

ִלְנסַֹע  ָאז  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ַוֲאִני  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְוָחַזר  ין  טּוְלְטׁשִ קֶֹדׁש 

י  ו לֹא ָיכְֹלּתִ ע ִעּמֹו ַיַחד, ְוַעְכׁשָ ֶאּסַ בֹוַתי ָהיּו ׁשֶ ִעּמֹו. ְוָכל  ַמְחׁשְ

ֵביִתי. ּבְ י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ִעּמֹו  ִלְנסַֹע 

ִאי  ׁשֶ ָאְמרּו  ְוַהּכֹל  ָוִנים[  ]ַהּיְ ֶרעִקין  ַהּגְ ִמְלֲחמֹות  ַמע  ִנׁשְ ָאז  ם  ּגַ
ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ֶאת  ם  ּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  יו  ַעְכׁשָ ע  ִלּסַ ר  ֶאְפׁשָ

לֹא  ִחים  ּלָ ַהְמׁשֻ ָאר  ּוׁשְ ֵמַהּכֹוֵלל  "ר  ּדָ ׁשַ ָהָיה  ׁשֶ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ
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ֵמֲחַמת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  יָחם  ְלַהּנִ ֶטע  ֵמַאּפְ ָהַרב  ָרָצה 

ל  ּכָ ׁשֶ ַרּבֹות ֵמֲחַמת  ְלֵעיל. ַרק ַאַחר ַהְפָצרֹות  רֹות  ְזּכָ ַהּנִ נֹות  ַסּכָ

ִחים,  ּלָ ַהְמׁשֻ יַאת  ּבִ ַעל  לּויֹות  ּתְ ֵעיֵניֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  י  ֲעִנּיֵ

ַרק  ם  ַהּיָ ֶרְך  ּדֶ ַטְמּבּול  ִמּסְ ָנְסעּו  לֹא  ּוֶבֱאֶמת  יָחם.  ְלַהּנִ ֻהְכַרח 

ֵמֲחַמת  ַהּכֹל  ְמֹאד  דֹולֹות  ּגְ הֹוָצאֹות  ָלֶהם  ְוָהיּו  ה,  ׁשָ ַיּבָ ֶרְך  ּדֶ

ֶרעִקין: ַהּגְ ְמִריַדת  ל  ׁשֶ ִמְלָחמֹות  נֹות  ַסּכָ

יט

יס  ְלַהְדּפִ ִהְתַחְלנּו  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ִסּבֵ יֹום טֹוב  ַאַחר  ה  ְוִהּנֵ
ר ְיׁשּוַעת  ה ְלַסּפֵ ֶזה ֵיׁש ַהְרּבֵ סֹוד. ְוַגם ּבָ ִפּלֹות ּבְ ֶאת ַהּתְ

ק  ַהֵחׁשֶ י  ּבִ ְוִנְבַער  ָחַזר  ְוָאז  ְמקֹומֹו.  אן  ּכָ ְוֵאין  דֹוָלה  ַהּגְ ם  ֵ ַהּשׁ

ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ַלְחׁשֹב  י  ְוִהְתַחְלּתִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ְוָהָרצֹון 

ְוַגם  ה.  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ י  ְבּתִ ָחׁשַ ּלֹא  ׁשֶ יֹום  ָעַבר  לֹא  ְוִכְמַעט  ְמֹאד 

ְמֹאד  ִנְפָלִאים  אֹוַרְיָתא  ּדְ ין  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְלַחּדֵ ֲעָזַרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ֶאָחד  ל  ּכָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ רּות  ּבְ ַהִהְתּגַ ּגֶֹדל  ַעל 

ֶזה  ּבְ ַח  ְלַנּצֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְלָחָמה  ַהּמִ ִנְצחֹון  ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ְוׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָלבֹוא  ִניעֹות  ַהּמְ ר  ּבֵ ְלׁשַ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְצִריִכין  ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ָהעֹוָלם. 

ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַמֲעַלת  ְוֹגֶדל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו'  ְוכּו'  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַבח  ֶ ִמּשׁ ְמֵלָאה  ַהּתֹוָרה 

ם  ּגַ ָעַלי  ָעְברּו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  )ִסיָמן ט"ז(.  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ְדָבֵרינּו  ּבִ
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ַעם  ּפַ ּוְבָכל  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ י  ַדְעּתִ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְמִניעֹות  ַהֹחֶרף  ֶזה  ּבְ

ׁש. ַמּמָ ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ת  ְנֹחשֶׁ חֹומֹות  ּכְ ִניעֹות  ַהּמְ ְלָפַני  ָעְמדּו 

ֲעָזַרִני  ׁשֶ ַעד  ר  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 
ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ְלֶעֶרב  ָסמּוְך  יִתי  ִמּבֵ ָצאִתי  ּיָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְסָבָרא  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאָדם  ְלׁשּום  י  ְדּתִ ִהּגַ ְולֹא  ְלאּוַמאן,  ִלְנסַֹע  ָבט  ׁשְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ם ְלֶאֶרץ  ָ ּוִמּשׁ ע ְלָאֶדעס  ִסיָעה ַהּזֹאת ֶאּסַ ּנְ ּבַ ׁשֶ י  ַדְעּתִ ּבְ

ה ָלֶזה  ֵברּור ִאם ֶאְזּכֶ ַעְצִמי לֹא ָהִייִתי יֹוֵדַע ּבְ ם ֲאִני ּבְ ּוֶבֱאֶמת ּגַ

ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָעַלי  ָעַבר  ְך  ּכָ ַאַחר  ְמֹאד.  ק  ְמֻסּפָ ָהִייִתי  ֲעַדִין  י  ּכִ

ל  ּוְלַקּבֵ ְלָאֶדעס  ָלבֹוא  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ַעד  ֶעְזִרי  ּבְ ָהָיה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ

ֵני  ׁשְ לֹום  ׁשָ ּבְ ָבן  ְוַהּלָ חֹור  ָ ַהּשׁ ם  ַהּיָ ַעל  ְוַלֲעבֹר  יֶלעט,  ּבִ ם  ׁשָ

הֹוְלִכים  ֲאַנְחנּו  ו  ְוַעְכׁשָ זֹאת,  ּכָ ִמְלָחמֹות  נֹות  ַסּכָ ֵעת  ּבְ ָעִמים  ּפְ

ִצידֹון  ָלִעיר  ִמְצַרִים  ל  ׁשֶ ִריָאה  ַסְנּדְ ֵמֲאֶלּכְ ְרִביִעי  ַהּיֹום  ֶזה 

ִפיָנה.  ַהּסְ ַעל  ֶזה  ל  ּכָ ּכֹוֵתב  ַוֲאִני  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  בּול  ּגְ ִהיא  ׁשֶ

ַקל  ִחיׁש  לֹום  ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ִני  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ָרצֹון: ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ְמֵהָרה 

כ

ָהיּו  ְולֹא  ְלאּוַמאן  יִתי  ִמּבֵ י  ָנַסְעּתִ תקפ"ב  ֵטֵבת  כ"ד  יֹום 
ּכֹר  ִלׂשְ י  ְוֻהְכַרְחּתִ ֶרְך.  ַהּדֶ ִקְלקּול  ֵמֲחַמת  ְמצּויֹות  ֲעָגלֹות 

ה רּוַח ְסָעָרה  י ָהֲעָגָלה ַנֲעׂשָ ַכְרּתִ ּשָׂ ֲעָגָלה ַרק ְלַהְיִסין, ְוֵתֶכף ׁשֶ
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ְמֹאד  ָחלּוק  י  ִלּבִ ְוָהָיה  ַזאִוויֶרעֶכע(  ּקֹוִרין  )ׁשֶ דֹול  ּגָ ֶלג  ׁשֶ ִעם  דֹוָלה  ּגְ

ָהרּוַח  ֵעת  ּבְ י  ְוָנַסְעּתִ ִלְנסַֹע,  ֲעָזַרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ִלְנסַֹע.  ִאם 

ם ָהָיה ַהּמֹוְכָסן  ְכָפר ֶאָחד ְוׁשָ י ָללּון ּבִ דֹוָלה ְוֻהְכַרְחּתִ ְסָעָרה ַהּגְ

ה  ְוָעׂשָ ָיפֹות,  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ ל אֹוָתנּו  ִקּבֵ ֲאָבל  ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ּכֹור  ׁשִ

יבּות  ֲחׁשִ ְקַרת  ִמּיִ ְכרּותֹו  ׁשִ ּבְ ר  ְלַדּבֵ ְוִהְפִליג  ֲעבּוֵרנּו  ה  ְסֻעּדָ

ל  ׁשֶ ֵמֱאמּוָנָתם  ְמֹאד  ְלִהְתלֹוֵצץ  ְמֹאד  ּוָמַאס  ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ

ְפֵניֶהם ֶאת  ח ּבִ ּבַ י ַהְיִסין ְוׁשִ בּו ַאְנׁשֵ ְלָחן ָיׁשְ ֻ ָהַעּכּו"ם. ְוֵאֶצל ַהּשׁ

ח אֹוִתי ְקָצת  ּמַ יו, ְוׂשִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַוֲאָנׁשָ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

קּות  ְפָרט ִהְתַחּזְ קּות ּבִ ר ִהְתַחּזְ ִעּקַ ְכרּותֹו ּוְדָבָריו )ְוֶזה ָידּוַע ָלנּו ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ׁשִ

ְמָחה(. ׂשִ ְיֵדי  ַעל  ַרק  י הּוא  ּלִ ׁשֶ

י  ַדְעּתִ ם ְלַהְיִסין. ְוָהָיה ּבְ ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ י ּבַ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ י ּבְ ָנַסְעּתִ ם  ָ ִמּשׁ
קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ם  ׁשָ ּבֹות  ִלׁשְ ִליק  ְלֶטּפְ ֲעָגָלה  ם  ָ ִמּשׁ ּכֹר  ִלׂשְ

ַהְיִסין ְוָהִייִתי  ם ּבְ י ׁשָ ְבּתִ ָאר ְטָעִמים ִנְתַעּכַ ֶלג ּוׁשְ ֶ ַאְך ִמּגֶֹדל ַהּשׁ

ה  ְדָרׁש. ּוְתִהּלָ ֵבית ַהּמִ י ּבְ ְלּתִ ּלַ ת קֶֹדׁש, ְוִהְתּפַ ּבַ ֹוְבֵתי ׁשַ ם ִמּשׁ ׁשָ

ים  ֲאָנׁשִ ְקָצת  ָהיּו  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ אֹותֹו  ּבְ ְקָצת  ַנַחת  ִלי  ָהָיה  ָלֵאל 

יֹום  ּבְ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה.  נּו  ל ַרּבֵ ֶהם ִמּתֹוָרתֹו ׁשֶ י ִעּמָ ְרּתִ ְוִדּבַ ֶאְצִלי 

ת  ְסֻעּדַ יֹוָנה  י  ַרּבִ ֵאֶצל  י  ּלִ ׁשֶ ַאְכַסְנָיא  ּבָ ם  ׁשָ י  ָאַכְלּתִ ִראׁשֹון 

ֲאִריַכת  ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְלתֹוְך  אִתי  ּבָ יָחֵתנּו  ׂשִ ּוְבתֹוְך  ֲחִרית,  ׁשַ

י  ְוָחַזְרּתִ קנ"ה(,  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ְיֵדי  ַעל  ּזֹוִכין  ׁשֶ ִים  ַאּפַ

ָנָאה  יָחה  ְוׂשִ ִנְפָלא  ֵבאּור  ּבְ ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ִלְפֵניֶהם  ם  ׁשָ

ָהְיָתה  ׁשֶ ְמֹאד  י  ְעּתִ ּדַ ק  ִחּזֵ ֶזה  ְוַגם  ה,  ַמֲעׂשֶ ִליֵדי  ִביָאה  ַהּמְ
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ַהּמַֹח  ְמִניעֹות  ָהיּו  י  ּלִ ׁשֶ ְמִניעֹות  ר  ִעּקַ ׁשֶ ָלל  ְוַהּכְ ְמֹאד.  ֲחלּוָקה 

ְסֵפקֹות  ה  ּמָ ּכַ ֵמֲחַמת  ְמֹאד  ְמֹאד  ֲחלּוָקה  י  ְעּתִ ּדַ ָהְיָתה  ׁשֶ

ְכָתב: ּבִ י  ּלִ ׁשֶ ָעה  ַהּדֵ ֲחֻלּקֹות  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ּוְפָחִדים, 

כא

ּוָבאִתי  ִליק,  ְלֶטּפְ ֵמַהְיִסין  י  ָנַסְעּתִ ּבֹא  ת  ָרׁשַ ּפָ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ
ֶאת  ם  ׁשָ ּוָמָצאִתי  ִני.  ׁשֵ ְליֹום  אֹור  ֶעֶרב  ְלֵעת  ִליק  ְלֶטּפְ

ָפר  ּכְ ּבַ ֲעָגָלה  ִלי  ּכֹר  ׂשְ ּיִ ׁשֶ אֹותֹו  י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ אָפְלֶיע  ִמּבָ ה  ֹמשֶׁ י  ַרּבִ

ַעל  ֲעָגָלה  ּכֹר  ִלׂשְ ר  ֶאְפׁשָ ִאם  אֹו  ְלאּוַמאן  ִלְנסַֹע  אֹו  ּלֹו,  ׁשֶ

י.  ְלּתִ ּלַ י ְוִהְתּפַ ְמּתִ ּכַ ִני ִהׁשְ יֹום ׁשֵ ֶרְך ַמה ּטֹוב. ּבְ בּוַע ְלָכל ַהּדֶ ָ ַהּשׁ

ר  ְזּכָ ַהּנִ ה  ֹמשֶׁ י  ֵמַרּבִ ֶרת  ִאּגֶ ִעם  ֶאָחד  ָעֵרל  א  ּבָ ה  ִפּלָ ַהּתְ תֹוְך  ּבְ

ָסְך מּוָעט  ּבְ ַכר אֹותֹו  ׂשָ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ה  ֹמשֶׁ י  ַרּבִ ׁשֶ תּוב  ּכָ ְלֵעיל 

י  ְך ָנַסְעּתִ ם, ְוַאַחר ּכָ י ׁשָ ֶרְך. ְוָסַעְדּתִ ל ַהּדֶ י ּכָ בּוַע ִלְנסַֹע ִעּמִ ְלׁשָ

ָבט  ׁשְ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  ַעל  ְלאּוַמאן  ִלְנסַֹע  ַהּיֹום  ֲחצֹות  ַאַחר 

י  רּוָסאׁשִ ִלְכַפר  ּוָבאִתי  י.  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ָלבֹוא  ֵמׁש  ְמַמׁשְ ָהָיה  ׁשֶ

ַאֶחֶרת,  ֲעָגָלה  ָלנּו  ּכֹר  ׂשְ ּנִ ׁשֶ ֶהָעֵרל  ְוָאַמר  ַהּסּוִסים  עּו  ְוִנְתַיּגְ

ְמֹאד  ָיַרד  ַהּיֹום  י  ּכִ ְמֹאד  ְמֹאד  ִזים  ְוֶנְחּפָ הּוִלים  ּבְ ְוָהִיינּו 

ְמֹאד  ּוָבהּול  ָאץ  ָהִייִתי  ׁשֶ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  הּוא  ּוְלָמֳחָרתֹו 

נּו  ַדְרּכֵ ּכְ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ תֹוְך  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  ם  ׁשָ ִלְהיֹות 

ִצּיּון  ַעל  אּוַמאן  ּבְ ִלְהיֹות  קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ִמּיֹום  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
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הּול  ּבָ ָהִייִתי  ן  ּכֵ ַעל  ָבט,  ׁשְ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ּלֹו  ׁשֶ

י  ְוֻהְכַרְחּתִ ֶאָחד  ָעֵרל  ָלנּו  ִהְזִמין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְמֹאד.  ְמֹאד 

ְלאּוַמאן  אֹוָתנּו  ֲעִמיד  ּיַ ׁשֶ ְזהּוִבים  יּו"ד  ָחֵפץ  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹו  ן  ִלּתֵ

יל. ֶמְנּדִ י  ְוַרּבִ ֲאִני  ִעּמֹו  י  ְוָנַסְעּתִ ֶעֶרב,  ּבָ

ֶעֶרְך  ּבְ ָלֶעֶרב  ְלאּוַמאן  ּוָבאנּו  ֶעְזָרִתי  ּבְ ָהָיה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ
ָנה  ׁשֵ ּבְ מּו  ִנְרּדְ ּוְכָבר  ְיָלה,  ּלַ ּבַ עֹות  ׁשָ ע  ַאְרּבַ אֹו  לֹשׁ  ׁשָ

ִלְנסַֹע  י  ְוֻהְכַרְחּתִ י,  ּלִ ׁשֶ ַאְכַסְנָיא  הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם,  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ

ם  ְלׁשָ ּוָבאִתי  ְיָלה  ּלַ ּבַ ם  ׁשָ ְלִהְתַאְכֵסן  ֲחֵבִרי  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ְלֵבית 

רֹאׁש  ֶעֶרב  ַעל  ִאים  ַהּבָ ינּו  ֲאָנׁשֵ ם  ׁשָ ֶאְמָצא  ׁשֶ ָסבּור  ְוָהִייִתי 

ֶאָחד  ם  ׁשָ ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  ֵביתֹו,  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְתַאְכְסִנים  ּמִ ׁשֶ ֹחֶדׁש 

ְואֹוָתן  ָלבֹוא,  ָיְכלּו  לֹא  ים  ַרּבִ ֶרְך  ַהּדֶ ִקְלקּול  ֵמֲחַמת  י  ּכִ ֵמֶהם 

י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ּבֶֹקר.  ּבַ ֳחָרת  ַהּמָ יֹום  ַעד  אּו  ּבָ לֹא  אּו  ּבָ ׁשֶ

ִבים  יֹוׁשְ ֲחׁשּוִבים  ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ם  ׁשָ ִלי ָמָצאִתי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ְלֵבית 

יאֹו  ִהּשִׂ ינּו ׁשֶ ל ֶאָחד ֵמֲאָנׁשֵ ּוִאין ׁשֶ ִנּשׂ ת  ְוֶזה ָהָיה ְסֻעּדַ ה  ְסֻעּדָ ּבִ

י  ְוָאַכְלּתִ ה  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  ָהֵעת,  אֹותֹו  ּבְ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ

י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ָהֶעֶרב.  ת  ְסֻעּדַ ם  ׁשָ

אּו  ּבָ לֹוֵמנּו ׁשֶ י־ׁשְ ל ַאְנׁשֵ צּו ּוָבאּו ּכָ ה ִנְתַקּבְ ִפּלָ תֹוְך ַהּתְ ִלי. ּבְ ַנְפּתָ

יֵחנּו  ׂשִ ַפְכנּו  ְוׁשָ דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  נּו  ּלָ ּכֻ ְוָהַלְכנּו  ְוכּו'.  ֶרְסַלב  ִמּבְ

ִמיד: ּתָ נּו  ַדְרּכֵ ּכְ ם  ׁשָ



ְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת רמו

כב

ְוָנְסעּו  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ֳהַרִים  ַהּצָ ת  ְסֻעּדַ י  ָאַכְלּתִ ְך  ּכָ ַאַחר 
ַרְך  ם  ׁשָ ָהָיה  ינּו  ֲאָנׁשֵ תֹוְך  ּבְ ְלֵביָתם.  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ל  ּכָ

ן  ּבֶ ַנחּום  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ְוהּוא  ִראׁשֹוָנה.  ַעם  ּפַ ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ִנים  ָ ּשׁ ּבַ

ּוָבא  ּתֹו  ִאׁשְ ַרׁש  ּגֵ ׁשֶ ַאְלָמן  ָהָיה  ְוהּוא  ִמּזֹוִרין.  מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ

ְמֹאד  אֹותֹו  י  ְוֵקַרְבּתִ ה,  ֲחֻנּכָ קֶֹדם  ים  ֳחָדׁשִ ֵני  ׁשְ ֶזה  ְלֵביִתי 

ָחֵפץ  ְוָהִייִתי  לֹוֵמנּו.  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ָאִביו  ַאֲהַבת  ֵמֲחַמת 

ֵמֲחַמת  ְוַגם  ן.  ּמֵ ִנְזּדַ לֹא  ֲאָבל  ִעּמֹו,  ּדּוְך  ׁשִ ַלֲעׂשֹת  ְמֹאד 

י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִסיָעה  ַהּנְ ִעְנַין  ָטמּון  ָהָיה  י  ַדְעּתִ ּבְ ׁשֶ

ָיִאיר ֵנָרם  יֹוְסֶקא  י  ְוַרּבִ ְוָהַרב  י.  ּלִ ׁשֶ בּות  ַהִהְתַחּיְ ָעַלי  ל   ְלַקּבֵ

ת ְקִהּלַ ּבִ בּות  ִהְתַחּיְ ׁשּום  ָלל  ּכְ ֲעֵליֶהם  ל  ְלַקּבֵ ָרצּו   לֹא 

ֶרְסַלב. ּבְ קֶֹדׁש 

ֵביִתי  ב ּבְ ר ְלֵעיל ִנְתַעּכֵ ְזּכָ ָהִאיׁש ַהּנִ ם ָהְיָתה ׁשֶ ֵ ֵמֵאת ַהּשׁ ֲאָבל 
רֹוֶצה  ְוָהִייִתי  ָבט,  ׁשְ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ְלֶעֶרב  ָסמּוְך  ַעד 

ַעד  ֶרְך  ַהּדֶ ִקְלקּול  ֵמֲחַמת  ֲאָבל  ְלאּוַמאן.  י  ִעּמִ לֹו  ְלַקּבְ

י  ָלַקְחּתִ לֹא  ן  ּכֵ ַעל  ְלַבד  ְלַהְיִסין  ַרק  ֲעָגָלה  ּכֹר  ִלׂשְ י  ֻהְכַרְחּתִ ׁשֶ

ַסע  ּנָ ׁשֶ ְלַבּדֹו  ין  ִמּטּוְלְטׁשִ יל  ֶמְנּדִ י  ַרּבִ ֶאת  י־ִאם  ּכִ ָאָדם  ׁשּום 

ְלֵביתֹו.  ָחַזר  ם  ָ ּוִמּשׁ ָאֶדעס  קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ַעד  ֶרְך  ַהּדֶ ל  ּכָ י  ִעּמִ

ְלַאַחר  ַעד  ֵביִתי  ּבְ ַנחּום  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ָהַאְלָמן  ב  ִנְתַעּכֵ ן  ּכֵ ְוַעל 



רמזְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ֶאת  לּו  ְוִקּבְ לֹוֵמנּו.  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ָאר  ּוׁשְ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִני  ּבְ ָנַסע  ָאז  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ

יִתי  ִמּבֵ ְנִסיָעִתי  קֶֹדם  יִתי  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוכּו'  ַנחּום  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ

ֵהִביאּו  ׁשֶ ָהָיה,  ְוֵכן  י.  ּלִ ׁשֶ הֹוָצאֹות  ַעל  ְלאּוַמאן  אֹותֹו  לּו  ַקּבְ ּיְ ׁשֶ

ַההֹוָצאֹות. ַעד  ּבְ ָלֶהם  י  ְקּתִ ִסּלַ ַוֲאִני  ֶהם  ִעּמָ אֹותֹו 

ֳהַרִים  ַהּצָ ת  ְסֻעּדַ ְוָאַכְלנּו  דֹוׁש  ַהּקָ ּיּון  ִמּצִ אנּו  ּבָ ׁשֶ ְוַאַחר 
ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ֵצא  ִיּמָ אּוַלי  ּדּוִכים  ִ ִמּשׁ ר  ְלַדּבֵ ִהְתַחְלנּו 

ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ִזּוּוִגים  ג  ּוְמַזּוֵ ב  ַהּיֹוׁשֵ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ְלָפָניו.  ּדּוְך  ׁשִ

י־ ַאְנׁשֵ ֵמֲחׁשּוֵבי  ֶאָחד  ִעם  ְלָפָניו  ְמֹאד  ָהגּון  ּדּוְך  ׁשִ ן  ּמֵ ִנְזּדַ

י  ְוַרּבִ ֵמאּוַמאן.  ַזְלָמן  י  ַרּבִ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִני  ָהַרּבָ ִתיק  ַהּוָ לֹוֵמנּו,  ׁשְ

ִלְנסַֹע  מּוָכִנים  ָהיּו  ָבר  ּכְ ָיִאיר  ֵנרֹו  ְוָהַרב  ָיִאיר  ֵנרֹו  יֹוְסֶקא 

ְולֹא  ּדּוְך,  ִ ַהּשׁ ְגֹמר  ּיִ ׁשֶ ַעד  ין  ְלַהְמּתִ ָבם  ְלַעּכְ ְוָרִציִתי  ְלֵביָתם 

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֵמַעְצמֹו  יֹוְסֶקא  י  ַרּבִ ה  ִנְתַרּצָ ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ַרק  ָרצּו 

ים  ְלּבּוׁשִ ַהּמַ בּות  ִהְתַחּיְ ל  ּכָ ַעל  סּוָדר  ב  ַאּגַ ִקְנַין  ּבְ ל  ְוִקּבֵ דֹוָלה  ּגְ

ָלם  ְלַקּבְ ְזהּוִבים  ים  ִ ֲחִמּשׁ י־ִאם  ּכִ י  ְבּתִ ִנְתַחּיַ לֹא  ַוֲאִני  ְלָהַאְלָמן. 

ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ְוָהַאְלָמן  ְלֵביָתם  לֹום  ְלׁשָ ָנְסעּו  ְוֵהם  עִרין,  ְטׁשֶ ּבִ

ָהיּו ַעל אֹוָתּה ָהֲעָגָלה  לֹוֵמנּו ׁשֶ י־ׁשְ ָאר ַאְנׁשֵ ְחֶיה ּוׁשְ ּיִ ִני ׁשֶ ּבְ ִעם 

טֹוב  ל  ְלַמּזָ ּדּוְך  ִ ַהּשׁ ִנְגַמר  ְיָלה  ּוַבּלַ י,  ִעּמִ אּוַמן  ּבְ בּו  ִנְתַעּכְ ם  ּלָ ּכֻ

יא  ְלַהּשִׂ זֹאת  ּכָ ִמְצָוה  ִלְגֹמר  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ אֹוִתי  ח  ּמַ ְוׂשִ ק  ִחּזֵ ֶזה  ְוַגם 

ְמֹאד  ד  ְוִנְכּבָ ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ל  ׁשֶ ּוְבנֹו  אּוְרָין  ר  ּבַ ֶזה  ּכָ ָחׁשּוב  ָיתֹום 

לֹוֵמנּו: י־ׁשְ ַאְנׁשֵ יֵרי  ּקִ ִמּיַ
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כג

ִני  ָהַרּבָ ֶעֶרב  ְלֵעת  א  ּבָ ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ַהּנִ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  יֹום  ּבְ
ָיִאיר  ֵנרֹו  ַאיִזיק  מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִתיק  ַהּוָ

ְולֹא  ּבֶֹקר,  ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  נּו  ִעּמָ ָהָיה  ְולֹא  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ב  ְתַעּכֵ ּנִ ׁשֶ

ַדְעּתֹו  ּבְ ְוָהָיה  לּום.  ּכְ ָטַעם  לֹא  ַוֲעַדִין  ְלִמְנָחה  ָסמּוְך  ַעד  א  ּבָ

ְלטַֹרח  לֹו  הּוא  ׁשֶ ָרִאיִתי  ֲאָבל  ָעְלִמין,  ית  ַהּבֵ ַעל  ֶכף  ּתֵ ֵליֵלְך 

ְמֹאד.  ָיַרד  ְוַהּיֹום  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ע  ְוִנְתַיּגַ דֹול  ּגָ ִמּקֹר  א  ּבָ י  ּכִ דֹול  ּגָ

ְלָמָחר  ֵאֵלְך  ׁשֶ טֹוב  לֹוַמר,  ה  ִנְתַרּצָ ְוֵתֶכף  ְקָצת,  אֹותֹו  י  ְבּתִ ְוִעּכַ

ָנִאים  ַהּתְ ַעל  נּו  ִעּמָ ָהָיה  ְיָלה  ּוַבּלַ ֶלֱאכֹל.  ב  ְוָיׁשַ ֹחֶדׁש,  רֹאׁש  ּבְ

ק  ם ִנְתעֹוֵרר ִלי ֵחׁשֶ ָ ָחַזר ִמּשׁ דֹוׁש ּוְכׁשֶ ּוַבּבֶֹקר ָהַלְך ַעל ִצּיּון ַהּקָ

ִלְבִלי  י  ַדְעּתִ ּבְ ָהָיה  ֶאְתמֹול  יֹום  ּבְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵליֵלְך 

ב עֹוד ֵאיֶזה  י ְלִהְתַעּכֵ ַדְעּתִ ּבְ ָהָיה  רֹאׁש ֹחֶדׁש ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבְ ֵליֵלְך 

ַאְיִזיק  מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ָהַלְך  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ו  ַעְכׁשָ ֲאָבל  אּוַמאן,  ּבְ ָיִמים 

י  ָהַלְכּתִ ן  ּכֵ ַעל  ק  ֵחׁשֶ ִלי  ִנְתעֹוֵרר  לֹוֵמנּו,  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ֵאיֶזה  ִעם 

ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְקָצת.  יָחִתי  ׂשִ ם  ׁשָ י  ּתִ ּוֵפַרׁשְ ם.  ׁשָ י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ

ְנִסיָעִתי: ִעְנַין  ּבְ יֹוֵתר  י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ

כד

ֵבית  ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ַאְכַסְנָיא  ֵבית  ּבְ ֳהַרִים  ַהּצָ ת  ְסֻעּדַ י  ָאַכְלּתִ ְך  ּכָ ַאַחר 
ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ ְלַהֲעִביר  י  ָהַלְכּתִ ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְבָרָהם.  י  ַרּבִ



רמטְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ל  ּכָ ָהיּו  ֲעַדִין  י  ּכִ ַאְבָרָהם.  י  ַרּבִ ְלֵבית  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ית  ִמּבֵ י  ּלִ ׁשֶ

ה  ַעּתָ ַעד  ג'  יל  ִמּלֵ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ִחים  ֻמּנָ י  ּלִ ׁשֶ ַהֲחָפִצים 

י ַאְבָרָהם ָלַאְכַסְנָיא  ַרּבִ י אֹוָתם ְלֵבית  ְוֶהֱעַבְרּתִ י ֲעָגָלה  ַכְרּתִ ְוׂשָ

רֹאׁש  ְלנּו ּבְ ּלַ ם ִהְתּפַ ָ ּשׁ ה ׁשֶ י ֹמשֶׁ ְך ָהַלְכנּו ְלֵבית ַרּבִ י. ַאַחר ּכָ ּלִ ׁשֶ

ֶהָעָבר: ָנה  ָ ַהּשׁ

כה

ֶאָחד  ִאיׁש  ם  ׁשָ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ְלֵבית  י  ָהַלְכּתִ ְך  ּכָ ַאַחר 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ְמֹאד  ָסמּוְך  ֶזה  א  ּבָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ 

י  ַרּבִ ּנּו אֹודֹות  ִמּמֶ ֹמַע  ִלׁשְ ְוַגם  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ ֵדי  ּכְ

ָהָיה ַחס  מּוָעה לֹא טֹוָבה ׁשֶ ַמע ָעָליו ָאז ׁשְ ׁשְ ּנִ ְמעֹון ֲחֵבֵרנּו ׁשֶ ׁשִ

ם  ְלׁשָ י  ְוָהַלְכּתִ ְמֻפְרָסם.  ּכַ ֶאְבָדה  ּנֶ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ תֹוְך  ּבְ לֹום  ְוׁשָ

ל  ּכָ ִלי  ר  ְוִסּפֵ ה.  ַהְרּבֵ ִעּמֹו  י  ְרּתִ ְוִדּבַ ְלִמְנָחה  ָסמּוְך  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה 

ָהְיָתה  ים  ָהִעּתִ אֹוָתן  ּבְ י  ּכִ ה.  ֵהּנָ ַעד  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ְנִסיָעתֹו 

ֶמֶלְך  ּבְ ֶרעִקין  ַהּגְ ְמִריַדת  ֵמֲחַמת  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ְוַסּכָ ִמְלָחָמה  ַעת  ׁשְ

ָאֶדעס  ּבְ ְמֹאד  ים  ַרּבִ בּו  ִנְתַעּכְ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְמֻפְרָסם,  ּכַ ַהּתֹוָגר 

ַחד. ַהּפַ ִמּגֶֹדל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָנְסעּו  ְולֹא  ע  ִלּסַ ָרצּו  ׁשֶ

ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ֵהם  ה  ָהֵאּלֶ ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ י  ָאַמְרּתִ ַוֲאִני 
ְפָלא  ַהּנִ ק  ְחׁשָ ְלַהּנֶ יֹוֵתר  ִקי  ִחׁשְ ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ק  ַהֵחׁשֶ

ֶאֶרץ  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלָאֶרץ  ִלְנסַֹע  הּוא  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ְוָסתּום  מּוץ  ַהּקָ
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י  ְרּתִ ּבַ ִנְתּגַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַלֲאבֹוֵתינּו.  ִהְנִחיל  ׁשֶ ּוְרָחָבה  ה טֹוָבה  ֶחְמּדָ

ַעְצִמי  י  ְקּתִ ְוִחּזַ ה,  ָהֵאּלֶ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ִניעֹות  ַהּמְ ְיֵדי  ַעל  יֹוֵתר 

ִלְנסַֹע. ֲעָזַרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ֶזה,  ל  ּכָ ַעל  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ִלְבִלי  יֹוֵתר  ּבְ

ֵסֶדר  ל  ּכָ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ֵמָהִאיׁש  י  ַמְעּתִ ׁשָ ְוָאז 
ְמִריָדה  ֵמֲחַמת  ְסגּוָרה  ַעּכֹו  ִעיר  ׁשֶ ִלי  ר  ְוִסּפֵ ְנִסיָעתֹו. 

ֶרְך  ּוַבּדֶ ְקָצת.  ְוָנְסעּו  ַעּכֹו  ָלִעיר  חּוץ  ְסִפיָנה  ְכרּו  ְוׂשָ ַהּזֹאת, 

דֹוָלה  ָנה ּגְ הּוא ַסּכָ ִפיָנה ַאַחת, ְוָאַמר ָלֶהם ׁשֶ ֶהֱחִזיָרם ָאדֹון ִמּסְ

ִפיָנה  ַהּסְ י  ֵמַאְנׁשֵ ָעָקה  ַהּצְ ְמעּו קֹול  ׁשָ ַעְצָמם  ּבְ י  ּכִ ו,  ַעְכׁשָ ֵליֵלְך 

ַמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִפיָנה,  ַהּסְ זֹאת  ָהְיָתה  ְבֵריֶהם  ּדִ ּוְלִפי  ֶהְרגּו,  ּנֶ ׁשֶ

י  ְוַרּבִ ָראְסְטֶנעץ  ִמּטְ ְזֵאב  י  ַרּבִ ן  ּבֶ תֹוָכּה  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ֶהְרגּו,  ּנֶ ׁשֶ

ה,  ָ ַוֲחִמּשׁ ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֶעֶרְך  ּבְ ים  ַרּבִ ְיהּוִדים  ְועֹוד  ֲחֵבֵרנּו  ְמעֹון  ׁשִ

ָהיּו  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ׁשֶ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ָהִאיׁש  ְוָאַמר 

ְבָעה  ְוׁשִ ים  ִ ֲחִמּשׁ ְוזֹוְכִרים  יֹוְדִעים  ֵהם  ׁשֶ ָאְמרּו  ְסִפיָנתֹו  ּבִ

ָהִאיׁש  ּה  ּבָ ָהַלְך  ׁשֶ ְלַעּכֹו  ִפיָנה  ַהּסְ ָחְזָרה  ְוָאז  ֵמֶהם.  ים  ֲאָנׁשִ

ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ל  ׁשֶ ָהָאדֹון  ֶאת  ֲאלּו  ְוׁשָ ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ַהּנִ

ְוָחְזרּו  ַעל־ֶזה  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ְוִלְבִלי  ֵליֵלְך  ָלֶהם  ה  ְוִצּוָ ֵביתֹו,  ּבְ ַאר  ִנׁשְ

ְקָצָתם  ם  ָ ִמּשׁ ָראֶדיס,  ַעד  ה  ְמֻדּמֶ ּכִ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ַעד  ְוָהְלכּו 

ָהיּו  ׁשֶ ַעל  ּוְקָצָתם  ַעְצמֹו,  ּבְ ְסַטְמּבּול  ִעיר  ַעד  סּוִסים  ְכרּו  ׂשָ

ַעד  ם  ּיָ ּבַ ּוְקָצת  ה  ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ ְקָצת  ְלִעיר  ֵמִעיר  בּו  ְוִסּבְ ָהְלכּו  ים  ֲעִנּיִ

ַעָירֹות  ֶרְך  ּדֶ ָהְלכּו  ׁשֶ אֹוָתן  ׁשֶ ִלי,  ר  ְוִסּפֵ ִלְסַטְמּבּול.  אּו  ּבָ ׁשֶ

ַעל  ָלֶהם  ְוָנְתנּו  אּו,  ּבָ ׁשֶ ָכל ָמקֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלֶהם  ָעְזרּו  ָרֵאל  ִיׂשְ
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ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַאֵחינּו  ֶדֶרְך  ּכְ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ַוֲאִכיָלה  ִסיָעה  ַהּנְ הֹוָצאֹות 

ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ִמן  ָהה  ּתַ ִנׁשְ ְנִסיָעָתם  ּוְזַמן  ַרֲחָמִנים.  ֵני  ּבְ ַרֲחָמִנים 

ָעְמדּו  ָאז  ׁשֶ ֵרי  ׁשְ ּתִ ְיֵמי  ַעד  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ר  ִאּיָ

ָאֶדעס. ּבְ ַקאִריְנַטאן  ּבְ

ֵמֲחַמת  דֹוָלה.  ּגְ ִלְמִניָעה  ְקָצת  ִלי  ָהיּו  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל 
ְך  ּכָ ַאַחר  ֲאָבל  ָנה.  ּכָ ְוַהּסַ ָהַרַעׁש  ּגֶֹדל  י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

י  ְלּתִ ּכַ ְוִהְסּתַ ֶאָחד  ְלַצד  ִניִתי  ּפָ י  ּכִ ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  יֹוֵתר  י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ

ְלחּוץ־ָלָאֶרץ,  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ָנְסעּו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֵהם  ֲהלֹא 

ם  ֵ ְוַהּשׁ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַהּדַֹחק  ְלֹגֶדל  ְרָנָסה  ּפַ ִביל   ׁשְ ּבִ ַעְצָמם  נּו  ְוִסּכְ

ב  ה ֲאִני ְמֻחּיָ ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ לֹום. ַעל ַאַחת  ׁשָ ּבְ אּו  ּבָ ַרְך ֲעָזָרם ׁשֶ ִיְתּבָ

ְלֶאֶרץ  ֵמחּוץ־ָלָאֶרץ  ִלְנסַֹע  י  ַנְפׁשִ ּקּון  ּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ ַעְצִמי  ן  ְלַסּכֵ

ְלֶאֶרץ  י  ּכִ ם.  ְלׁשָ ָלבֹוא  ַחְסּדֹו  ּבְ ַיַעְזֵרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ִיּסּוִרים. ְיֵדי  ַעל  י־ִאם  ּכִ ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ְוִאם  דֹוָלה.  ּגְ ִמְלָחָמה  ַעת  ׁשְ ּבִ ָנַסע  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְוַגם 
ר  ֲאׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ַעְצִמי  וֹות  ְלַהׁשְ ָאנִֹכי  ִמי 

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  מֹוִני,  ּכָ חּות  ּפָ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ֵאָליו  ִנְדֶמה  ִמי  ֵאין 

ׁש  ְלַבּקֵ ים  ַקּלִ ּבְ ׁשֶ ל  ַהּקַ ֲאִפּלּו  ב  ְמֻחּיָ ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְלִעְנַין 

ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה.  ַעְצמֹו  ּבְ דֹוׁש  יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ דֹולֹות.  ּגְ

ָעִמים  ּפְ ֶאֶלף  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  י  ַנְפׁשִ ִלְמסֹר  ב  ְמֻחּיָ ֲאִני  א  ַרּבָ ַאּדְ

קֶֹדם  ֲאִפּלּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא 
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ּוַמֲעָלתֹו  ּוְפִריׁשּותֹו  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ָהְיָתה  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  א  ּבָ ׁשֶ

ֲעָלה,  ַהּמַ ַתְכִלית  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ְוַנֲעֶלה  ב  ּגָ ְוִנׂשְ בֹוּהַ  ּגָ ְוִצְדָקתֹו 

בֹות  ּגָ גֹות ִנׂשְ יג ַהּשָׂ י ִאם ִלְפעֹל ְלַהּשִׂ ָרֵאל ּכִ ְולֹא ָנַסע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ה  ִמּזֶ ְוַכְמבָֹאר  ֵחֶקר,  ֵאין  ַרְך  ִיְתּבָ תֹו  ִלְגֻדּלָ י  ּכִ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר 

ַיְתֵמי  ֲאַנן  ֲאָבל  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ַהּנֹוָרִאים  ָבָחיו  ׁשְ ִסּפּוֵרי  ּבְ ְדָבֵרינּו  ּבִ

ָהָאֶרץ  ַעל  ְוִלְרֹחשׁ  ָוִטיט  ֶרֶפׁש  ּבְ ְלִהְתּגֹוֵלל  ְצִריִכין  ָאנּו  ְדַיְתֵמי 

ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֲעַפר  ק  ֵ ְלַנּשׁ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ים  ְוַעְקַרּבִ ים  ְנָחׁשִ ין  ּבֵ

דֹוׁש  ַהּקָ ֵמֲאִויָרּה  ֹאב  ְוִלׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֲעָפָרּה  ּבַ ּוְלִהְתּגֹוֵלל 

ָרֵאל,  ָלל ַמהּו ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ּכְ י ׁשֶ ְוַהּנֹוָרא. ְוַאף ַעל ּפִ

ה  ין, ּוַמהּו ֻסּכָ ִפּלִ ם ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ַמהּו ִציִצית ּוַמהּו ּתְ ֲהלֹא ּגַ

נֹוְדעּו  לֹא  ְצוֹות  ַהּמִ ַטֲעֵמי  י  ּכִ ִמְצוֹות,  ָאֵרי  ׁשְ ּבִ ְוַכּיֹוֵצא  ְולּוָלב, 

ֵעדֹוֶתיָך  ָלאֹות  ּפְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָלנּו,  ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ י  ֱאנֹוׁשִ ְלׁשּום 

ְוִכי  ה(,  ָמקֹום ַאֵחר ִמּזֶ ּבְ ן  )ַעּיֵ ל ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה  ּכָ תּוב  ּכָ ְוכּו' ּוְכמֹו ׁשֶ

יֹוְדִעין  ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְצוֹות  ַהּמִ ֲעׂשֹת  ִמּלַ ֵטר  ִנּפָ לֹום  ְוׁשָ ַחס 

י  ּפִ ַעל  ַאף  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְלִהְתּגֹוֵלל  ִבין  ַחּיָ ָאנּו  ֵכן  מֹו  ּכְ ַטֲעָמן. 

ָלנּו  הֹוִדיָעה  ָבר  ּכְ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַמהּו  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ

ָמָרא  ּגְ ּבַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ְוַרּבֹוֵתינּו  ַעְצָמּה,  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 

נּו  ַרּבֵ ּוִבְפָרט  ים  ְדָרׁשִ ּוַבּמִ ְמקֹומֹות  ָאר  ּוִבׁשְ ֻתּבֹות  ּכְ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ

ִמּגֶֹדל  ָלנּו  ּלּו  ּגִ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַהּנֹוָראֹות,  תֹורֹוָתיו  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

לּוָיה  ּתְ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ּכָ ְוׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַמֲעַלת 

ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ



רנגְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ִניעֹות  ם ֵמֲחַמת ּגֶֹדל ַהּמְ יָרֵתנּו ׁשָ ֵאין ָאנּו זֹוִכים ִלְקּבַֹע ּדִ ְוִאם 
ה  ִנְזּכֶ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ַעל־ֶזה,  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ ם  ׁשָ ֵליֵלְך  ינּו,  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ַעם ַאַחת  ּפַ ם  ׁשָ ִלְהיֹות 

ַרּבֹוֵתינּו  ִהְפִליגּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמֹאד  טֹוב  ֶזה  ם  ּגַ ׁשֶ ִנים,  ּפָ ל  ּכָ ַעל 

ע  ַאְרּבַ ם  ׁשָ ֵלְך  ּנֵ ׁשֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  אּוַלי  ְוַגם  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹוָנם 

ם.  ׁשָ יָרֵתנּו  ּדִ ִלְקּבַֹע  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ִלְנסַֹע  ְך  ּכָ ַאַחר  ה  ִנְזּכֶ ַאּמֹות, 

ינּו,  ְמקֹום ַחּיֵ ַעם ַאַחת ּבִ ִנים ֵאיְך לֹא ָנחּוׁש ִלְהיֹות ּפַ ל ּפָ ְוַעל ּכָ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִהְבִטיַח  ׁשֶ ה  ֶחְמּדָ ֶאֶרץ  ּבְ ֵתנּו,  ָ ְקֻדּשׁ ְמקֹום  ּבִ

ה  ַהְרּבֵ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ַהַהְבָטָחה  ְוָחַזר  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ַלֲאבֹוֵתינּו 

ֲאִריכּות(. ּבַ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ה  ִמּזֶ ְדָבֵרינּו  ּבִ ן  )ְוַעּיֵ ָתּה  ִחּבָ ְלֹגֶדל  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ

י  ְקּתִ אן ִנְתַחּזַ ר ְלָבֵאר ּכָ ִאי ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ה ְויֹוֵתר ִמּזֶ ל ֵאּלֶ ַעל ּכָ ֵהן 
ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְויֹוֵתר.  יֹוֵתר  ֲעצּומֹות  ִניעֹות  ַהּמְ ְיֵדי  ַעל 

ֶהְכֵרַע,  ִלי  ּבְ ּוְלָכאן  ְלָכאן  נֹוֶטה  ִים  ּתַ ִלׁשְ ָחלּוק  י  ִלּבִ ָהָיה  ֲעַדִין 

ִאי  ׁשֶ ְמֹאד  י  ַדְעּתִ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ַהּמַֹח  ְמִניעֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֵמֲחַמת 

ְלָפְרָטם: ר  ֶאְפׁשָ

כו

י, ְולֹא  ּלִ ֵבית ַאְכַסְנָיא ׁשֶ י ּבְ ְלּתִ ּלַ י ְוִהְתּפַ ְמּתִ ּכַ י ִהׁשְ ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ְוָאז  דֹוׁש.  ַהּקָ ִצּיּונֹו  ַעל  ָהִייִתי  ְולֹא  ְקֶוה,  ַלּמִ י  ָהַלְכּתִ

ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ּכֹר  ִלׂשְ ְמצּויֹות  ֲעָגלֹות  ָהיּו  לֹא  ָהֵעת  אֹותֹו  ּבְ
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ִלי  יבּו  ְוֵהׁשִ ֲעָגלֹות  ַעל  י  ַאְלּתִ ׁשָ ְרִביִעי  יֹום  ָכל  ּבְ י  ּכִ אּוַמאן 

ָנְסעּו  ם  ּלָ ּכֻ ְוַגם  ֶרְך,  ַהּדֶ ִקְלקּול  ֵמֲחַמת  ה  ַעּתָ ִלְמצֹא  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ

ב  יֹון(. ְוָהעֹוֶלה ַעל רּוִחי ָהָיה ְלִהְתַעּכֵ ׁש ַהִרׁשָ ַעל קֹוְנְטַרְקִטין )ְלַחּדֵ

ֲאִני ֻמְכָרח ִלְהיֹות ָמתּון  י ׁשֶ ִלּבִ י ּבְ י ָחַקְרּתִ ת. ּכִ ּבָ אּוַמאן ַעל ׁשַ ּבְ

ִאיׁש  ֶלב  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ַרּבֹות  ֲאָבל  זֹאת,  ְנִסיָעה  ּבִ ה  ַהְרּבֵ ָמתּון 

י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְגַמר  ּבִ ּוַבּבֶֹקר  ָתקּום.  ִהיא  ה'  ַוֲעַצת 

עֹוד  ִעם  יל  ֶמְנּדִ ְלר'  יִתי  ִצּוִ ְוֵתֶכף  ְלִטיָראִוויֶצע.  ֲעָגָלה  ּכֹר  ִלׂשְ

רּו  ּכְ ְוִיׂשְ ד  ִמּיָ ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ֵמאּוַמאן  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ִאיׁש 

ֵאיֶזה  ְקָצת  יִגיָעה  ּבִ ּוָמְצאּו  ׂשּו  ְוִחּפְ ְוָהְלכּו  ְלִטיָראִוויֶצע.  ֲעָגָלה 

ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ אֹוָתּה.  י  ַכְרּתִ ְוׂשָ ְלֵביִתי  ְוֱהִביאּוָה  ָנְכִרי,  ל  ׁשֶ ֲעָגָלה 

ִלְכבֹוד  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ יֹוָנה  י  ַרּבִ ְלֵבית  ה  ִלְסֻעּדָ אֹוִתי  ָקְראּו 

ֲאִני  ם  ְלׁשָ י  ְוָהַלְכּתִ ִעּמֹו.  ְך  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְלֵביתֹו  אּו  ּבָ ׁשֶ ִנים  ַהְמֻחּתָ

יֹוָנה,  י  ַרּבִ ִעם  ַיַחד  ם  ׁשָ ְבנּו  ְוָיׁשַ ה  ֹמשֶׁ י  ְוַרּבִ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ַוֲחֵבִרי 

ב  ַחּיָ ֵאינֹו  ׁשֶ אּוַמאן,  ּבְ ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ִעְנַין  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ל  ְוִהְתַנּצֵ

ַעל  ם  ׁשָ י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ְמֹאד.  ָלנּו  ִנְצָרְך  ָהָיה  ְוֶזה  ָלל;  ּכְ ָבר  ּדָ ּבַ

עֹות ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, ְוָהִייִתי  לֹשׁ ׁשָ ִים אֹו ׁשָ ּתַ ה ַעד ׁשְ ֻעּדָ ַהּסְ

אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ָהִעּכּוב.  ְלֹגֶדל  ָהַעּכּו"ם  ָחַזר  ָבר  ּכְ ׁשֶ ָסבּור, 

ֶכף ִעּמֹו ְלִטיָראִוויֶצע  י ּתֵ ָלַאְכַסְנָיא ְמָצאִתיו עֹוֵמד ֲעַדִין ְוָנַסְעּתִ

ֶרְך. ּדֶ ּבַ י  ְוַלְנּתִ

ת  ִפּלַ ּתְ ם  ׁשָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָרִציִתי  ָמה  ּכָ ַהׁשְ ּבַ ּבֶֹקר  ּבַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
ְלִטיָראִוויֶצע,  י  ְוָנַסְעּתִ י  ְבּתִ ַ ִנְתַיּשׁ ְך  ּכָ ַאַחר  ֲחִרית.  ׁשַ
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ְוֵאַחְרנּו  ה  ִפּלָ ּתְ ִלְזַמן  ם  ְלׁשָ יַע  ְלַהּגִ חּוָקה ְקָצת  ּדְ ָעה  ָ ַהּשׁ ְוָהָיה 

ְלִטיָראִוויֶצע  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ּוָבאנּו  ְקָצת,  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְזַמן 

ִזְכרֹונֹו  יד  ּגִ ַהּמַ ל  ׁשֶ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמרּו  ּגָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ

ִלְקָראִתי  ָיְצאּו  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ אֹוִתי  ָראּו  ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ִלְבָרָכה. 

א  ּסֵ ּכִ ה  ִהּנֵ ד  ִמּיָ ִלי  ְוהֹוִדיעּו  ִמיד,  ּתָ ם  ַדְרּכָ ּכְ ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ָלמּול  ינֹוק  ּתִ ָיִביאּו  ְמַעט  ְועֹוד  מּוֶכֶנת  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ל  ׁשֶ

ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ אִתי  ְוִנְתַמּלֵ אי.  ַוּדַ ּבְ מֹוֵהל  ִיְהֶיה  ּוַמֲעָלתֹו 

ית  ַטּלִ י  ְחּתִ ִהּנַ ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף  ד.  ִמּיָ יָאִתי  ּבִ ַעת  ׁשְ ּבִ זֹאת  ּכָ ְלִמְצָוה 

ת.  ּדָ ּכַ ינֹוק  ַהּתִ י  ּוַמְלּתִ ִחּתּוְך,  ִמְצַות  ּבְ אֹוִתי  דּו  ְוִכּבְ ין  ּוְתִפּלִ

ֲאִני  י  ּכִ י,  ִלּבִ ּבְ ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ן  ִנּתַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ֲאִני  ו  ְוַעְכׁשָ ת,  ּבָ ׁשַ ַעל  ְלֹפה  ִלְנסַֹע  ִאם  ָלל  ּכְ ק  ְמֻסּפָ ָהִייִתי 

ְלִמְצָוה  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָזִכיִתי  י  ּכִ ם  ֵ ַהּשׁ ֵמִעם  ָנכֹון  י  ַדְרּכִ י  ּכִ רֹוֶאה 

ֶרְך.  ּדֶ ּבַ זֹאת  ַעם ִמְתַרֵחׁש ִלי ִמְצָוה ּכָ ָכל ּפַ ר ָלאו ּבְ זֹאת, ֲאׁשֶ ּכָ

כּות  ּיָ ְצַות ִמיָלה ֵיׁש ָלּה ַאְחדּות ְוׁשַ ּמִ ד ׁשֶ י ִמּיָ ְרּתִ ְזּכַ ּנִ ּוִבְפָרט ׁשֶ

ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ִעם  ִנְפָלא  ר  ְוֶקׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ ִהְבִטיחֹו  ָאז  יָלה,  ַהּמִ ַעל  ה  ְצַטּוָ ּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו 

ּמּוָבא  ּכַ ַאֲחָריו  ּוְלַזְרעֹו  לֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְיֻרּשׁ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ

ְלָך  י  ְוָנַתּתִ ֹמר...  ִתׁשְ ִריִתי  ּבְ ֶאת  ה  "ְוַאּתָ ט(  י"ז  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ם  ׁשָ

ִעּמֹו  ְוָכרֹות  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוכּו'  ְמֻגֶריָך"  ֶאֶרץ  ֵאת  ּוְלַזְרֲעָך 

נֹוֲהִגין ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ְוכּו'  ַנֲעִני  ַהּכְ ֶאֶרץ  ֶאת  ָלֵתת  ִרית   ַהּבְ

י ְקּתִ ִנְתַחּזַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִמיָלה.  ִרית  ּבְ ֵעת  ּבְ ְוָכרֹות  ר   ְלַזּמֵ
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ַעד  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ְקָצת,  ּוְבִחּיּות  ְמָחה  ׂשִ ּבְ י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ

ֲעָזַרִני. ּכֹה 

ֲחַתן  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ְיִדיֵדינּו  ֵבית  ּבְ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ם  ׁשָ ַבְתנּו  ְוׁשָ
ְיֵהא  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ִלי  הֹוִדיעּו  ְוַגם  יד,  ּגִ ַהּמַ

ָסמּוְך.  ּבְ ְתָקֵרב  ּנִ ׁשֶ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ֵאֶצל  ִמיָלה  ִרית  ּבְ

ַאַחר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ְוָרַקְדנּו  ַמְחנּו  ׂשָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּוְבֵליל 

י  ָחַזְרּתִ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּוְביֹום  ָזָכר  ן  ַהּבֵ ת  ְסֻעּדַ ַעל  ָהַלְכנּו  ְך  ּכָ

ַעם  ּטָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ְתֶחֶלת  ַהּמַ ַהּתֹוָרה  י  ְוָאַמְרּתִ

י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ מ(,  ִסיָמן  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  )ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַטַעם  ֱאֶמת  ּבֶ

ַעל ק  ַסְנּדָ ְוָהִייִתי  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ַעד  ִטיָראִויֶצע  ּבְ ם   ׁשָ

ִמיָלה: ִרית  ַהּבְ

כז

ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ִלְנסַֹע  ר"י  ל  ׁשֶ ֲעָגָלה  י  ַכְרּתִ ׂשָ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ
ְמֻקְלָקל  ֶרְך  ַהּדֶ ָהָיה  ָהֵעת  ּוְבאֹותֹו  ְלֶמְדֶבִדיְבָקא, 

ִעם  אֹו  ֲעָגָלה  ִעם  ִלְנסַֹע  ִאם  יֹוְדִעים  ָהיּו  ְולֹא  ְמֹאד  ל  ּוְמֻבְלּבָ

ְך ִנְתַמְסֵמס ְולֹא  ֶלג ּוְבתֹוְך ּכָ י ִלְפָעִמים ָיַרד ֵאיֶזה ׁשֶ ִליִטין. ּכִ ׁשְ

ֲעָגָלה  ִעם  י  ָנַסְעּתִ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ָלל.  ּכְ ּוָבטּוַח  ָנכֹון  ֶרְך  ּדֶ ָהָיה 

יָראִוויֶצע  לֹוֵמנּו ִמּטִ י־ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ּבֶֹקר, ְוִלּוּו אֹוִתי ּכָ י ּבַ יֹום ֲחִמיׁשִ ּבְ

ִלְנסַֹע  ְסָבָרא  ֵיׁש  י  ַדְעּתִ ּבְ ׁשֶ ַמה  ָלל  ּכְ ָלֶהם  י  הֹוַדְעּתִ לֹא  ַוֲעַדִין 
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ק ְמֻסּפָ ָהִייִתי  ַעְצִמי  ּבְ ם  ּגַ י  ּכִ זֹאת.  ְנִסיָעה  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ  ְלֶאֶרץ 

ה: ַהְרּבֵ ֲעַדִין 

כח

ְיִדיֵדנּו  י  ִעּמִ ר  ְוִנְתַחּבֵ יָראִוויֶצע  ִמּטִ י  ָנַסְעּתִ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ִזְכרֹונֹו  יד  ּגִ ַהּמַ ֶנֶכד  ְוכּו'  ְרׁשֹון  ּגֵ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִתיק  ַהּוָ

ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ְוַלּנּו  עִרין  ְטׁשֶ ַעד  י  ִעּמִ ְוָנַסע  ִלְבָרָכה 

ר  ּדָ ׁשֶ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ְיקּוִתיֵאל  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ אְלֶיע  ְזַלאִטיּפָ

אְלֶיע.  ְזַלאִטיּפָ ּבִ ם  ׁשָ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֵביתֹו  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ּוָבא  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ַחְיְקל  י  ַרּבִ ְיִדיֵדנּו  ֲחֵבֵרנּו  ֶאת  ם  ׁשָ ּוָמָצאִתי 

ֵלָבב: ְמַחת  ּוְלׂשִ ְלַנַחת  ָלנּו  ְוָהָיה  ְיָלה  ּלַ ּבַ ֶאְצֵלנּו 

כט

ּוָבאנּו  אְלֶיע,  ַלאִטיּפָ ִמּזְ ַהּיֹום  אֹור  קֶֹדם  י  ָנַסְעּתִ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
ְזֵאב,  י  ַרּבִ ְיִדיֵדנּו  ם  ׁשָ ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ְקרֹוְסִניִסיְלֶקע  ָפר  ַלּכְ

קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ ָנַסְענּו  ם  ָ ִמּשׁ ֵביתֹו.  ּבְ אֹותֹו  ָמָצאנּו  ְולֹא 

ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ם  ׁשָ ְבנּו  ְוִנְתַעּכַ ַהּיֹום  ֲחצֹות  ָעַבר  ּוְכָבר  ַקאִמיְנֶקע 

"ל  ַהּנַ ְרׁשֹון  ּגֵ י  ַרּבִ י  ִעּמִ ַסע  ּנָ ׁשֶ ָהְיָתה  ם  ֵ ַהּשׁ ּוֵמֵאת  יָרה.  ׁשִ

לֹו  ֵיׁש  י  ּכִ ַקאִמיְנֶקע,  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ְלִעְנָינֹו  ם  ׁשָ ִנְצָרְך  ָהָיה  ׁשֶ

י  ַרּבִ ֶאְצֵלנּו  ָהיּו  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ם.  ׁשָ ּדְ ָהַרב  ית  ּבֵ ל  ּכָ ִנים  ְמֻחּתָ ם  ׁשָ
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ְדֶבִדיְבָקא  ִמּמֶ ֶאָחד  ְוִאיׁש  ְרׁשֹון  ּגֵ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ יסֹו  ּגִ ִהיְרׁש  יֹוֵסף 

ם. ׁשָ ּדְ ן  ַהַחּזָ ֲחַתן  הּוא  ׁשֶ

ָאז  ִלי  ר  ְוִסּפֵ ֶאְצֵלנּו,  ַהּיֹום  ל  ּכָ ָהָיה  ֲחַתן ָהַרב  ְעָיה  ְיׁשַ י  ַרּבִ ם  ּגַ
ָהַלְך  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ַעם ַאַחת ֵאֶצל  ּפַ ָהָיה  ׁשֶ

ר  ְוִסּפֵ ָהַרב.  חֹוְתנֹו  ּוְלצֶֹרְך  אֶלער,  ּפָ ְ ֵמַהּשׁ ִליחּות  ׁשְ ּבִ ֶאָחד  ִעם 

ַפל ָעָליו  ּנָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוׁשֶ ה ֵאיְך ִנְכַנס ְלַרּבֵ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ִלי ּכָ

ְרֶאה  ה ּוְכִפי ַהּנִ ר ִעּמֹו ַהְרּבֵ ּבֵ ּדִ דֹול ַעד ְמֹאד, ְוׁשֶ ֵאיָמה ּוַפַחד ּגָ

ָעָליו  ְך  ְמׁשַ ּנִ ְוׁשֶ ִלּבֹו.  ל  ּכָ לֹו  ר  ִסּפֵ "ל  ַהּנַ ְעָיה  ְיׁשַ י  ַרּבִ ׁשֶ ָבָריו  ִמּדְ

ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ֶדֶרְך  ּכְ ְמֹאד  ִלְתׁשּוָבה  ְוִהְתעֹוְררּות  ִיְרָאה  ָאז 

ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ְמֻפְרָסם  ּכַ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ֶאְצלֹו  ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ

ּוִמי  ְמֹאד,  ִלְתׁשּוָבה  דֹול  ּגָ ִהְתעֹוְררּות  ָעָליו  א  ּבָ ֶאָחד  ֵאָליו 

ִויֵרא  ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ה  ַנֲעׂשָ ּנּו  ִמּמֶ ִנְפַרד  ְולֹא  ָעְמדֹו  ַעל  ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

א ְלֵביתֹו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  ר ֵאיְך ׁשֶ ְוִסּפֵ ְמֻפְרָסם.  ּכַ ים,  ם ֵמַרּבִ ֵ ַהּשׁ

ֶזה  ּוֵמֲחַמת  דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרים  לֹו  ְוָהיּו  ם.  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ְקָצָתם  ֵהִבינּו 

ַהֶהְפֵרׁש  ַעְצמֹו  ּבְ יֹוֵדַע  יו הּוא  ְוַעְכׁשָ יֹוֵתר.  ע  ִלּסַ ָיכֹול  ָהָיה  לֹא 

ים  ָעְקרּו אֹותֹו ֵמַחּיִ ו, ְוׁשֶ ין ִאם ָהָיה ֶאְצלֹו ּוֵבין ַעְכׁשָ ל ּבֵ ְוַהֶהְבּדֵ

ִלְראֹות  ָיכֹול  ָהֱאֶמת  ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ ָאָדם  ל  ּכָ ְוַגם  ים.  ּיִ ֲאִמּתִ

ִהְתָקֵרב  בּו אֹותֹו ִמּלְ ִעּכְ ָהֱאֶמת ִאם ָעׂשּו לֹו טֹוָבה ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ

ת  ְמֻעּוָ ְגָמָתּה  ּדֻ ֵאין  ׁשֶ ָרָעה  לֹו  ָעׂשּו  אֹו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ

ְוכּו': ִלְתקֹן  יּוְכלּו  ר לֹא  ֲאׁשֶ
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ל

מּוֵאל  ׁשְ מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ַרְך  ֶאְצִלי  ָהָיה  ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ
הּוא  ְוַגם  ה.  ַהְרּבֵ ְלָפֵנינּו  ן  ְוִנּגֵ ֵהיֵטב,  ן  ְלַנּגֵ ָיכֹול  ָהָיה  ׁשֶ

ּבֶֹקר  ּבַ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ְקָצת  י  ִעּמִ ר  ְוִדּבֵ ְמֹאד  ַאֲחֵרינּו  ְך  ִנְמׁשַ

ַבּה  ּגָ ַאְך  ָלֱאֶמת,  ְלִהְתָקֵרב  ִנְמָרִצים  ְוִכּסּוִפין  דֹוָלה  ּגְ ְתׁשּוָקה  ּבִ

ים  ַרּבִ ִדים  ְתַנּגְ ְוַהּמִ ֶרְך.  ַהּדֶ ּנּו  ִמּמֶ ָרחֹוק  י  ּכִ ְלֵביֵנינּו  ינֹו  ּבֵ טּוָרא 

דֹול ְמֹאד, ֲאָבל ַאף ַעל  ד ּגָ ם ְמֹאד, ּוִבְפָרט ָאִביו הּוא ִמְתַנּגֵ ׁשָ

לֹא  ֶזה  ם  ּגַ י  ּכִ נּו  ִעּמָ ְקָצת  רּות  ֶהּכֵ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלָפָניו  טֹוב  ֵכן  י  ּפִ

ְלעֹוָלם: יֹאַבד 

לא

ה  ָרׁשָ ַהּפָ ֵמִעְנַין  י  ְעּתִ ּדַ ַעל  א  ּבָ יָרה  ׁשִ ת  ּבַ ׁשַ ֵליל  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ה  ָרׁשָ ַהּפָ י  ּכִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִסיָעה  ִמּנְ ֶרת  ַדּבֶ ּמְ ׁשֶ

ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְוכּו',  ָהָעם  ֶאת  ְרעֹה  ּפַ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ַוְיִהי  ַמְתֶחֶלת 

ָלבֹוא  ָהָיה  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ל  ּכָ ׁשֶ ָידּוַע  ְוֶזה  ְצַרִים.  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ֵמֳעִני  ֶאְתֶכם  "ַאֲעֶלה  ג(  מֹות  )ׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ֶרת  ְמַדּבֶ ַהּזֹאת  ה  ָרׁשָ ַהּפָ ְוֵכן  ְוכּו'.  טֹוָבה"  ֶאֶרץ  ֶאל  ִמְצַרִים... 

ָנָחם  ְולֹא  ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ֶרְך  ַהּדֶ ֵמִעְנַין  ֶכף  ּתֵ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  הּוא,  ָקרֹוב  י  ּכִ ים  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֶאֶרץ  ֶרְך  ּדֶ ֱאלִֹקים 
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ה זֹאת  ָרׁשָ "י ְוכּו'. ְוָכל ִעְנַין ַהּפָ ִ ֵפרּוׁש ַרּשׁ ם ּכְ ָהיּו הֹוְלִכין ְלׁשָ ׁשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְנִסיָעִתי  ִעְנַין  ל  ּכָ ֵהיֵטב  ּה  ּבָ ָמָצאִתי 

ֶרְך ָלבֹוא ְלֶאֶרץ  ב ַהּדֶ ִריִכין ְלַסּבֵ ּצְ ה ַהּזֹאת ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ְמבָֹאר ּבַ י  ּכִ
ב  ּסֵ ַוּיַ ְוכּו',  ֶרְך  ּדֶ ֱאלִֹקים  ָנָחם  ְולֹא  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ֵהֵסב  ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ י  ּכִ סּוף,  ַים  ר  ְדּבָ ַהּמִ ֶרְך  ּדֶ ָהָעם  ֶאת  ֱאלִֹקים 

ֶרְך  ּדֶ הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ר  ׁשָ ַהּיָ נּו  ְרּכֵ ּדַ י  ּכִ אֹוָתנּו.  ֱאלִֹקים 

קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ ָלנּו  ְקרֹוָבה  ָאֶדעס  ת־קֶֹדׁש  ּוְקִהּלַ ָאֶדעס, 

ה  ַהְרּבֵ ִבים  ְוׁשָ עֹוְבִרים  ְמצּוִיים  ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ֶרְסַלב,  ּבְ

ַהִהיא  ָהִעיר  רֹב  ל  ׁשֶ ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ל  ּכָ י  ּכִ ְלָאֶדעס  ֶרְסַלב  ִמּבְ

ֶרְך  ַהּדֶ ב  ְלַסּבֵ י  ֻהְכַרְחּתִ ַוֲאִני  ָאֶדעס.  ּבְ הּוא  ְסִביבֹוֵתינּו  ּבִ ְוׁשֶ

יְרַקאס  ּוְטׁשִ עִרין  ּוְטׁשֶ ַקאִמיְנֶקע  ֶרְך  ּדֶ ה  ַהְרּבֵ ְך  ל־ּכָ ּכָ ְלָאֶדעס 

ָכל  ּבְ ַהּתֹוָרה  י  ּכִ ְלָאֶדעס,  אִתי  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְוכּו'  אג  ּוְקִריִמיְנְטׁשַ

דֹול  ּגָ ֶרֶמז  ָצאִתי  ּמָ ׁשֶ ְמֹאד  ֵעיַני  ּבְ ְוהּוַטב  ְזַמן.  ּוְבָכל  ָאָדם 

ַלְחׁשֹב  י  ִהְתַחְלּתִ ְוָאז  ַהּזֹאת.  ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ ִלְנִסיָעִתי ְמבָֹאר 

ְיָקא  ּדַ ב  ְלַסּבֵ ִריִכין  ּצְ ֶ ּשׁ ַמה  ָלֶזה  ְוַטַעם  ִעְנָין  ֵאיֶזה  י  ַדְעּתִ ּבְ

ָמָצאִתי  לֹא  ֲעַדִין  ֲאָבל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  רֹוִצין  ׁשֶ ּכְ ֶרְך  ַהּדֶ

ָלֶזה.  ְרָמִזים  ֵאיֶזה  ִנְרֶאה  ֵמָרחֹוק  ַרק  ֵהיֵטב,  ּוְמבָֹאר  ָנכֹון  ַטַעם 

ָהעֹוָלם,  ִלְפֵני  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ת  ְסֻעּדַ ּבִ זֹאת  יָחה  ׂשִ ֵמִעְנַין  י  ְרּתִ ְוִדּבַ

ב  ְלַסּבֵ ְצִריִכין  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  בֹוא  ּלָ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ ֵאיְך 

י  ַדְעּתִ ּבְ ׁשֶ ָיְדעּו  לֹא  י  ּכִ ָנִתי  ּוָ ּכַ ַמה  ֵהִבינּו  לֹא   ְוֵהם  ֶרְך,  ַהּדֶ

ַהּזֹאת. ִסיָעה  ּנְ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע 
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ִריִכין  ּצְ ֶ ּשׁ ְקָצת ַמה  ֵאיֶזה ַטַעם  י  ְעּתִ ּדַ ַעל  א  ּבָ ְך  ּכָ ַאַחר  ה  ְוִהּנֵ
ָלַעִין  ְמבָֹאר  ְוהּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ֶרְך  ַהּדֶ ב  ְלַסּבֵ

ָרָרא  ּגְ ב  ַאּגַ י  ָאַמְרּתִ ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ּתֹוָרתֹו  י  ּפִ ַעל 

י  ּפִ ָנא  "ִויִהי  ַהּתֹוָרה  ּבְ ְמבָֹאר  י  ּכִ ְוהּוא  אן  ּכָ ֶזה  ם  ּגַ ֶאְכּתֹב 

עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ׁשֶ בליקו"א(  ס"ו  )בסימן  רּוֲחָך"  ּבְ ַנִים  ׁשְ

ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ק  ַהֵחׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ִמּדָ

ִניָעה  ַהּמְ ָאז  יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ּגָ ק  ְחׁשָ ַהּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  יֹוֵתר.  ּבְ ק  ַהֵחׁשֶ

ִהיא  ִניָעה  ַהּמְ י  ּכִ יֹוֵתר.  ּבְ ק  ַהֵחׁשֶ ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ּגְ

יֹוֵתר.  ק ּבְ ר ַהֵחׁשֶ ּבֵ ִניָעה ִמְתּגַ י ַעל ְיֵדי ַהּמְ ק ּכִ ִביל ַהֵחׁשֶ ׁשְ ַרק ּבִ

ָאז  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ְוחֹוְטִפין  ינֹוק,  ּתִ ִלְפֵני  ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ְרִאין  ּמַ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ה,  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ַאֲחֵרי  ְמֹאד  ְורֹוֵדף  ְוָרץ  יֹוֵתר  ּבְ קֹו  ִחׁשְ ר  ּבֵ ִמְתּגַ

ַעל  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ֵמַהּדָ ָהָאָדם  ֶאת  ּמֹוְנִעים  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ֵכן  מֹו  ּכְ

ק  ְחׁשָ ַהּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  ְויֹוֵתר.  יֹוֵתר  קֹו  ִחׁשְ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ֶזה  ְיֵדי 

קֹו  ר ִחׁשְ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ֵדי ׁשֶ דֹול יֹוֵתר נֹוְתִנין לֹו ְמִניעֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּכְ ּגָ

ָבִרים  ּדְ ֵהם  י  ּכִ ֵהיֵטב  ֶזה  ל  ּכָ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר 

ה. ְלַמֲעׂשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ְכָרִחים  ַהּמֻ

ְיֵדי ֶזה  ֱאֶמת, יּוַכל ַעל  ּבֶ ִלּבֹו ֵהיֵטב  ּבְ ה  ָבִרים ֵאּלֶ ּדְ ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ ּוִמי 
יג  ּוְלַהּשִׂ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ַעל  ְוַלֲעבֹר  ר  ּבֵ ְלׁשַ

ָבר  ּדָ ֵאין  י  ּכִ ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ְלָכל  יַע  ּוְלַהּגִ

ל  ּכָ י  ּכִ ִניעֹות.  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְיׁשַ קֹו  ִחׁשְ ר  ּבֵ ִיְתּגַ ִאם  י  ּכִ ְמָנֵעהּו.  ּיִ ׁשֶ
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ִניעֹות  י ַעל ְיֵדי ַהּמְ ק, ּכִ ִביל ַהֵחׁשֶ ׁשְ י־ִאם ּבִ אּו ּכִ ִניעֹות לֹא ּבָ ַהּמְ

ִניעֹות  ַהּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ק,  ְחׁשָ ַהּנֶ ַמֲעַלת  דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ְלָהִבין  יּוַכל 

דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ְלָהִבין  יּוַכל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ִרין  ּבְ ִמְתּגַ

ֵהיֵטב. ֶזה  ל  ּכָ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ק  ְחׁשָ ַהּנֶ ַמֲעַלת 

ְולֹא  ָהָעם  ֶאת  ֱאלִֹקים  ב  ִסּבֵ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ָלַעִין  ְמבָֹאר  ה  ְוַעּתָ
ְדָרִכים  ָבם ּבִ ָנה ִסּבְ ַכּוָ י ּבְ רֹוב, ּכִ ֶרְך ַהּקָ ּדֶ ָנָחם ֱאלִֹקים ּבַ

ְלֶאֶרץ  ד  ִמּיָ ָיבֹואּו  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ְוִהְרִחיָקם  ְרחֹוִקים 

ּגֶֹדל  ְיֵדי  ַעל  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ָקם  ִחׁשְ ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ְיֵדי  ַעל  ָראּו, ׁשֶ ְלָחמֹות ׁשֶ ֶרְך ְוֹתֶקף ַהּמִ ל ִרחּוק ַהּדֶ ִניעֹות ׁשֶ ַהּמְ

ָלבֹוא  ָהרֹוִצים  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ָקם  ִחׁשְ ר  ּבֵ ִיְתּגַ ֶזה  ל  ּכָ

ה,  ַהּזֶ יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ַלֲעֹמד  יּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ ּוִמי  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ֱאֶמת  ּבֶ

דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ תֹו  ִמּדָ ְך  ּכָ י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָיבֹוא  לֹא  ֱאֶמת  ּבֶ

דֹולֹות  ַהּגְ ִניעֹות  ַהּמְ ְיֵדי  ַעל  ָהָאָדם  ֶאת  ה  ַנּסֶ ּמְ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ

ָבר  ּדָ ל  ּכָ קֶֹדם  ְפָרט  ּבִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ קֶֹדם  ְזִמין  ּמַ ׁשֶ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  גֹון  ּכְ ּבֹו  לּוי  ּתָ ֲהדּות  ַהּיַ ל  ּכָ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

ְדמֹות  ָאז ַמְזִמין לֹו ְמִניעֹות ַהּנִ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ אֹו ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ

ֵדי  ּכְ ק  ַהֵחׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוַהּכֹל  ְמֹאד.  ְוָקׁשֹות  דֹולֹות  ּגְ ִלְמִניעֹות 

דֹולֹות  ּגְ ִניעֹות  ַהּמְ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ יֹוֵתר  ּבְ קֹו  ִחׁשְ ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ

ר  ּבֵ ִיְתּגַ ְוָאז  ק,  ְחׁשָ ַהּנֶ ַמֲעַלת  דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ְלָהִבין  יּוַכל  ַוֲעצּומֹות 

ִאם  ְוָאז  ִניָעה.  ַהּמְ ּתֶֹקף  ִפי  ּכְ דֹוִלים  ּגְ ְוִכּסּוִפין  ק  ֵחׁשֶ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ֶאל  ְוָיבֹוא  ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְיׁשַ אי  ַוּדַ ּבְ ְוִכּסּוִפין,  ק  ֵחׁשֶ ּבְ ר  ּבֵ ִיְתּגַ
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א  ֶאּלָ אּו  ּבָ לֹא  ִניעֹות  ַהּמְ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּוְלֶאֶרץ  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ

יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ַלֲעֹמד  יּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּוְלִהּפּוְך  "ל.  ּנַ ּכַ ק  ַהֵחׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ּוְמַגְלּגֵ ב  ַסּבֵ ּמְ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ י  ּכִ ֶזה.  ְיֵדי  ַעל  ִיְתַרֵחק 

ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ַהּכֹל  ָקטֹן  ְוַעד  דֹול  ִמּגָ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ל  ּכָ ִעם 

ִביל  ׁשְ י־ִאם ּבִ ָפל ּכִ ָ ה ַהּשׁ א ָלעֹוָלם ַהּזֶ י ָהָאָדם לֹא ּבָ ִנְסיֹונֹות. ּכִ

אן: ּכָ ְלַהֲאִריְך  ֵאין  ה  ִמּזֶ ְוָיֵתר  דּוַע,  ּיָ ּכַ ִנְסיֹונֹות 

לב

יֹום  ּבְ ַקאִמיְנֶקע.  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ לֹום  ׁשָ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָעַבר  ה  ְוִהּנֵ
"ל  ַהּנַ ְרׁשֹון  ּגֵ י  ַרּבִ ִעם  י  ָנַסְעּתִ ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ ִראׁשֹון 

ְוָהִיינּו  עִרין,  ְטׁשֶ קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ יל  ֶמְנּדִ י  ַרּבִ ֲחֵבִרי  ְוִעם  ַיַחד  ּבְ

מֹוֵרנּו  הּוא  ֲהלֹא  לֹוֵמנּו,  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ם  ׁשָ ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ָפר  ּכְ ּבַ

דֹול  ַהּגָ נֹו  ּבְ ם  ּגַ ֵביתֹו.  ּבְ אֹותֹו  ָמָצאנּו  ְולֹא  ָיִאיר  ֵנרֹו  ער  ּבֶ ָהַרב 

ָרִאינּו  ֶהָחָתן  נֹו  ּבְ ַרק  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ָמָצאנּו  לֹא  אֹותֹו  יר  ַמּכִ ֲאִני  ׁשֶ

ׁשּוָטה. ֶקה ּפְ ֵאיֶזה ַמׁשְ ד אֹוָתנּו ּבְ ׁש אֹוָתנּו ְקָצת ְוִכּבֵ ּמֵ ִ ּשׁ ם ׁשֶ ׁשָ

י ִמְנָחה  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ עִרין ְלֵעת ֶעֶרב  ִלְטׁשֶ ּוָבאנּו  ם  ָ ִמּשׁ ְוָנַסְענּו 
ַעְצבּות  ּבְ ה  ְתִחּלָ ּבִ ָהִייִתי  ִמְנָחה  ְוקֶֹדם  ָהֲעָגָלה.  ַעל 

"ל  ַהּנַ יל  ֶמְנּדִ י  ְוַרּבִ ְרׁשֹון  ּגֵ י  ַרּבִ ִלְפֵני  ַצֲעִרי  ְקָצת  י  ְרּתִ ְוִסּפַ ְמֹאד 

ָאַמר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֲהלֹא  ְוָאְמרּו  ְקָצת  אֹוִתי  ְוִנֲחמּו 

חֹוק  ְך ִהְתַחְלנּו ִלׂשְ ל ָהעֹוָלם ְוכּו'. ְוַאַחר ּכָ ם ׂשֹוֲחִקים ִמּכָ ַאּתֶ ׁשֶ
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ְרצּוָפה(  ָעה  ׁשָ ֵאיֶזה  ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ חֹוק  ׂשְ ּבִ ְרנּו  ּבַ )ְוִהְתּגַ ְרׁשֹון,  ּגֵ י  ְוַרּבִ ֲאִני 

ְמֹאד  ָאז  ִלי  ִנְצָרְך  ָהָיה  ְוֶזה  ְקָצת,  ַעְצִמי  י  ְחּתִ ּמַ ׂשִ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

עּור: ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד 

לג

ֶעֶרב  ְלֵעת  ּוָבאנּו  ָהֲעָגָלה,  ַעל  ִמְנָחה  ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ ְך  ּכָ ַאַחר 
ִתיק  ַהּוָ ְיִדיֵדינּו  ֵאֶצל  ְוָעַמְדנּו  עִרין.  ְטׁשֶ קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ

ָאז  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָהיּו  ְוֵהם  ָיִאיר.  ֵנרֹו  ער  ּדֹּבֶ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִגיד  ַהּנָ

ְוָלבֹוא  אָראן(  ּפַ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ע  ִלּסַ י  ּוְבַדְעּתִ ִמְנָחה,  ִמְנָין  ּבְ

ַיֲעקֹב  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִגיד  ַהּנָ ִתיק  ַהּוָ ְיִדיֵדנּו  ְלֵבית  ָהִעיר  ְלתֹוְך 

ער  י ּבֶ י. ַאְך ַרּבִ ּלִ ִמיד ַאְכַסְנָיא ׁשֶ ם הּוא ּתָ ָ ּשׁ יֹוֵסף ֵנרֹו ָיִאיר, ׁשֶ

י  ַרּבִ ָאז  ָהָיה  לֹא  ֶזה  לֹא  ּבְ י  ּכִ ם,  ׁשָ ָללּון  ֵביתֹו  ּבְ אֹוָתנּו  ב  ִעּכֵ

ְוָאַכְלנּו  ם  ׁשָ ָללּון  ַאְרנּו  ְוִנׁשְ ַהּזֹאת.  ְיָלה  ּלַ ּבַ ֵביתֹו  ּבְ יֹוֵסף  ַיֲעקֹב 

ָהֶעֶרב. ת  ְסֻעּדַ ם  ׁשָ

ת  ִהּלַ ִמּקְ אּו  ּבָ ׁשֶ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ִמּבְ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ִנְמְצאּו  ם  ְוׁשָ
ְבֵרי  ּדִ ּנּו  ִמּמֶ ֹמַע  ִלׁשְ ָיִאיר  יּוְדל ֵנרֹו  קֶֹדׁש ֶמעִריַראד ְלר' 

ָיְכלּו  ְולֹא  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ִמּתֹוָרתֹו  ים  ַחּיִ ֱאלִֹקים 

ם  ְוׁשָ "ל,  ַהּנַ ער  ּבֶ י  ַרּבִ ֵאֶצל  ָפר  ּכְ ּבַ ְבתּו  ְוׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ַעל  יַע  ְלַהּגִ

ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ֵביתֹו  ּבְ ֵאינֹו  "ל  ַהּנַ יּוְדל  י  ַרּבִ ׁשֶ ְמעּו  ׁשָ

ָמְצאּו  ְולֹא  עִרין  ִלְטׁשֶ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ְלָכאן  ּוָבאּו  ֶמְדֶבִדיְבָקא, 
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ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ּוׁשְ בּוִיים.  ׁשְ ְדיֹון  ּפִ ְלצֶֹרְך  ָנַסע  י  ּכִ ם,  ׁשָ ם  ּגַ אֹותֹו 

ֶנֶפׁש  ַפֵחי  ּבְ ְוָעְמדּו  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַצַער  ָלֶהם  ָהָיה  ה  ָהֵאּלֶ

ְלָכאן  ָלבֹוא  ם  ַנְפׁשָ ּוָמְסרּו  ים  ֲעִנּיִ ֵהם  י  ּכִ ה.  ַהְרּבֵ ּוִמְצַטֲעִרים 

ִניעֹות  ַהּמְ ְמֻפְרָסם עֶֹצם  ּכַ יס,  ּכִ ְוֶחְסרֹון  דֹולֹות  ּגְ ְמִניעֹות  ַאֲחֵרי 

ם.  ׁשָ ה לֹא ָמְצאּו ְמֻבּקָ ל ֵאּלֶ רֹוִצין ְלִהְתָקֵרב ֵאֵלינּו, ְוַאַחר ּכָ ׁשֶ ּכְ

מּוָכִנים  ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ ֵעת  ּבְ "ל  ּנַ ּכַ ם  ְלׁשָ ָאנִֹכי  אִתי  ּבָ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך 

ְקָצת. ם  ׁשָ בּו  ְוִנְתַעּכְ ְלֵביָתם,  ע  ְוִלּסַ ַלֲחזֹר  ָבר  ּכְ

ָלֶהם  י  ְוָאַמְרּתִ ה,  ַהְרּבֵ אֹוָתם  י  ְוִנַחְמּתִ ְקָצת  ֶהם  ִעּמָ י  ְרּתִ ְוִדּבַ
ְלֵאיֶזה  נֹוְסִעים  ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ּמָ ּכַ רֹוִאין  ָאנּו  ֲהלֹא 

אֹו  ְרָנָסה  ּפַ ִעְסֵקי  ִביל  ׁשְ ּבִ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ֶאְצלֹו  ִלְפעֹל  ֵדי  ּכְ ָאדֹון 

ֵביתֹו,  ּבְ אֹותֹו  מֹוְצִאים  ְוֵאין  ן,  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ֵאיֶזה  ִעּמֹו  ַלֲעׂשֹות 

ְלַגְמֵרי,  ם  ִחּנָ ּבְ ָהְיָתה  ְרָחא  ְוַהּטִ ַההֹוָצָאה  ְוָכל   ַלֲחזֹר.  ּוְצִריִכין 

רֹב  י  ּפִ ְוַעל  ַעם,  ַהּפַ עֹוד  ְונֹוְסִעים  חֹוְזִרים  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 

ה ְוֵאין מֹוְצִאים אֹוָתם  ָעִמים ַהְרּבֵ ּנֹוְסִעים ַלֲאדֹוִנים ּפְ ן ׁשֶ ּמֵ ִמְזּדַ

ִלְכנֹס  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲאָבל  ֵביָתם  ּבְ אֹוָתם  ּמֹוְצִאים  ׁשֶ אֹו  ֵביָתם,  ּבְ

ה  ה־ְוַכּמָ ּמָ ֲאֵחִרים. ַעל־ַאַחת־ּכַ ֲעָסִקים  ּבַ י ֵהם ְטרּוִדים  ּכִ ָלֶהם 

ָלבֹוא  ֵיׁש  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַקל־ָוֹחֶמר,  ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי 

ים  ּיִ ֲאִמּתִ ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ַלֲאָנׁשִ ְלִהְתָקֵרב  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוָלבֹוא  ְוַלֲחזֹר 

ְלָפָניו  טֹוָבה  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִחּיּות  ֵמֶהם  ל  ְלַקּבֵ כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ

ָבר  ּדָ ִביל  ׁשְ ּבִ ּנֹוְסִעים  ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט  ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי 

י ֵכן ַהְיִגיָעה  ָבר ַאף ַעל ּפִ יִגין ַהּדָ ה ֲאִפּלּו ִאם ֵאין ַמּשִׂ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ
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ָהְיָתה  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ ְלעֹוָלם,  ֶנֱאֶבֶדת  ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ּבְ

ל  ּכָ ַכר  ּוׂשְ ִסיָעה  ּפְ ל  ּכָ ַכר  ׂשְ ם  ֵ ַהּשׁ ם  ּלֵ ְיׁשַ אי  ּוְבַוּדַ ְלטֹוָבה. 

ִסיָעה  ּפְ ׁשּום  י  ּכִ הֹוָצאֹות.  ַעל  הֹוֵצאֶתם  ׁשֶ ּוְפרּוָטה  רּוָטה  ּפְ

ֶנֱאָבד  ֵאינֹו  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ נּוָעה  ּתְ ְוׁשּום 

י ָאז  ְרּתִ ָבר ַההּוא. ְוִהְזּכַ יג ַהּדָ ְלעֹוָלם, ֲאִפּלּו ִאם ֵאין זֹוִכין ְלַהּשִׂ

ַאֲחִרית  טֹוב  ז(  )קֶֹהֶלת  סּוק  ּפָ ַעל  ֵסֶפר  ּבְ ָרִאיִתי  ֶ ּשׁ ַמה  ִלְפֵניֶהם 

ְוֶהֱחֵייִתי  י  ִנַחְמּתִ ּוָבֶזה  ְמקֹומֹו.  אן  ּכָ ְוֵאין  ְוכּו'  יתֹו  ֵמֵראׁשִ ָבר  ּדָ

לֹום: ְלׁשָ ְוָנְסעּו  ְקָצת  י אֹוָתם  ְוֶהֱחַזְקּתִ

לד

ְקַרׁש  ּנִ ׁשֶ ָהר  ַהּנָ ַעל  ְוָהַלְכנּו  ְמנּו  ּכַ ִהׁשְ ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ
ֵדי  ּכְ ִני,  ֵ ַהּשׁ ֵעֶבר  ּמֵ ׁשֶ ָהִעיר  ְלתֹוְך  ָלבֹוא  ֵדי  ּכְ ְיָלה,  ּלַ ּבַ

ְוַאַחר  ְדָרׁש,  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ם  ׁשָ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ִמְקֶוה  ּבְ ִלְטּבֹל  ֵליֵלְך 

ִהיא ַאְכַסְנָיא  י ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֵנרֹו ָיִאיר ׁשֶ אִתי ְלֵבית ַרּבִ ה ּבָ ִפּלָ ַהּתְ

ם  ׁשָ י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ְלֵביתֹו  א  ּבָ לֹא  ֲעַדִין  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ֲאָבל  י,  ּלִ ׁשֶ

ִטים. ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ י  ִליׁשִ בּוַע ַעד יֹום ׁשְ ָ ל אֹותֹו ַהּשׁ עִרין ּכָ ְטׁשֶ ּבִ

ֵנרֹו  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ְלֵבית  אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ
ּדּוְך  ִ ֵמַהּשׁ ֵני־ֵביתֹו  ּבְ ל  ּכָ ִעם  ה  ִחּלָ ּתְ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ָיִאיר 

ָאַכְלנּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ֵליַדע.  ִלי  ִנְצַרְך  ְוֶזה  ָראד  ִמּבְ ָקרֹוב  ּבְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ
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ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ְולֹא  יּוְדל  י  ַרּבִ לֹא  א  ּבָ לֹא  ַוֲעַדִין  ֳהַרִים  ַהּצָ ְסעּוַדת 

ַלֲחזֹר  ְרׁשֹון  ּגֵ י  ַרּבִ ְוֻהְכַרח  ְלַדְרּכֹו  ָאץ  ָהֲעָגָלה  ּוַבַעל  יֹוֵסף. 

ִביל  ׁשְ ּבִ א  ּבָ ׁשֶ ָיִאיר  ֵנרֹו  יּוְדל  י  ַרּבִ ִעם  ִנים  ּפָ ָרָאה  ְולֹא  ְלֵביתֹו, 

נּו  י ַיֲעקֹב ֵמַרּבֵ ן ַרּבִ ּבֶ י ְזֵאב  ה ִעם ַרּבִ י ַהְרּבֵ ְרּתִ ּבַ ּדִ ְך  ּכָ ֶזה. ַאַחר 

ֶהם.  ּבָ ן  ְלַעּיֵ י  ּלִ ׁשֶ ים  ִחּדּוׁשִ ֶאְצִלי  ל  ִקּבֵ ְוַגם  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו 

ַאֲהָבה  ּבְ ל אֹוִתי  ְוִקּבֵ ָיִאיר  ֵנרֹו  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ א  ּבָ ּוְלֵעת ֶעֶרב 

ִמיד: ּתָ נּו  ַדְרּכֵ ּכְ ה  ַרּבָ

לה

י ּדֹב  ִפים ַרּבִ ּתָ ֻ ין ַהּשׁ אֹותֹו ָהֵעת ָהיּו ְקָצת ַמֲחלֹוֶקת ּבֵ ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ָלנּות(,  ַקּבְ ּבְ )ֲעבֹוָדה  ָהַאְטָקאּפ  ִעְנַין  ּבְ יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ְוַרּבִ

ַוֲעַדִין  ּכֹר  ִלׂשְ ֶטְרּבּוְרג  ְלּפֶ ִלְנסַֹע  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ מּוָכן  ָהָיה  ׁשֶ

ֶזה  י ּבָ ְעּתִ ה לֹא ָרִציִתי ְלַחּוֹות ּדַ ֶוה. ּוִבְתִחּלָ ָ אּו ְלֵעֶמק ַהּשׁ לֹא ּבָ

ִעְנַין  ֹמַע  ִלׁשְ ְקָצת  ָאְזִני  יִתי  ִהּטֵ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ָלל,  ּכְ

ה  ָעׂשָ ָיִאיר  ֵנרֹו  ְצִבי  י  ַרּבִ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  יֵניֶהם  ּבֵ ׁשֶ ְכסּוִכים  ַהּסִ

ְוָאז  ְקָצת.  אֹותֹו  י  ָעַזְרּתִ ָאנִֹכי  ְוַגם  יֵניֶהם,  ּבֵ ָרה  ּוְפׁשָ לֹום  ׁשָ

הּוא  ׁשֶ ְרִביִעי  ְליֹום  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ְיָלה  ּלַ ּבַ ה ֲעבּוִרי  ְסֻעּדָ ּדֹב  י  ַרּבִ ה  ָעׂשָ

י־ ל ַאְנׁשֵ הּוא ְזַמן ֵלָדִתי. ְוִהְזִמין ּכָ ָבט, ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ֵליל ֲחִמּשׁ

נּו  ּלָ ּכֻ ְוָהִיינּו  ּוְבנֹו  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ֶאת  ְוַגם  ַהֲחׁשּוִבים  לֹוֵמנּו  ׁשְ

ֶאְצלֹו: ין  ְמֻסּבִ
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לו

ְוכּו'  ָהַרב  בֹוד  ּכְ ְיִדיֵדנּו  א  ּבָ ֲחצֹות  ַאַחר  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ם  ּגַ
דֹוָלה,  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ַיַחד  ְרנּו  ְוִדּבַ ָיִאיר  ֵנרֹו  יּוִדיל  ָהַרב  מֹוֵרנּו 

ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ְרנּו  ְוִדּבַ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ַעל  ְיָלה  ּלַ ּבַ נּו  ּלָ ּכֻ ָהִיינּו  ַוֲאַזי 

ֶפר ַהּנֹוָרא  ְפְלאֹות ַהּסֵ ְרנּו ִמּנִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוִסּפַ ה ֵמַרּבֵ ַהְרּבֵ

ָבִרים ִנְפָלִאים  ָאֵרי ּדְ ים, ְועֹוד ׁשְ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ רֹף  ה ִלׂשְ ּוָ ּצִ ׁשֶ

י ֶאת ֶאָחד ַעל ֵאיֶזה  ם הֹוַכְחּתִ נּו ַהּנֹוָרא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ּגַ ֵמַרּבֵ

ם  ּלָ ּכֻ ְוַכּיֹוֵצא,  ָבִרים  ַהּדְ ֵאּלּו  ְוָכל  ֵעיֵנינּו.  ּבְ ּלֹא הּוְטבּו  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ

ן  ַעל־ּכֵ ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ְנִסיָעִתי  ְלִעְנַין  ֶאְצִלי  כּות  ּיָ ׁשַ ָלֶהם  ֵיׁש 

כּות  ּיָ ר ְלָבֵאר ֵאיְך ֵיׁש ׁשַ רֹון, ֲאָבל ִאי ֶאְפׁשָ ֲאִני ּכֹוֵתב ַהּכֹל ְלִזּכָ

ֵני  ּבְ אּו  ּבָ ְך  ּכָ ַאַחר  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנִסיָעִתי  ְוִעְנָין  ִעְנָין  ְלָכל 

ה  ּמָ ּכַ נּו  ְוִנּגְ ה,  ֻעּדָ ַהּסְ ַעל  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ עּוִרים  ַהּנְ

ַאַחר ַעד  ה  ֻעּדָ ַהּסְ ָכה  ְוִנְמׁשְ ְקָצת  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוָהִיינּו   ִנּגּוִנים 

ַלְיָלה: ֲחצֹות 

לז

יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ה  ָעׂשָ ָבט  ׁשְ ּבִ ר  ה־ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ
י ּדֹב ֵנרֹו ָיִאיר.  ְוַרּבִ "ל  ל ַהּנַ ֵביתֹו ְוָהיּו ֶאְצלֹו ּכָ ה ּבְ ְסֻעּדָ

אֹוָתּה  ּבְ ְוַגם  יֵניֶהם  ּבֵ ָרה  ׁשָ ְוַהּפְ לֹום  ָ ַהּשׁ ִנְגַמר  ה  ֻעּדָ ַהּסְ ְוקֶֹדם 

ַעד  ְך  ְוִנְמׁשַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ ְקָצת  ְרנּו  ִסּפַ ה  ֻעּדָ ַהּסְ
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ָיֵגַע  ָהִייִתי  ּוְכָבר  ְוַעְרִבית  ִמְנָחה  ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָהֶעֶרב, 

י  ְנּתִ ָיׁשַ לֹא  ּיֹום  ּבַ ְוַגם  י,  ָצְרּכִ ִפי  ּכְ ְיָלה  ּלַ ּבַ י  ְנּתִ ָיׁשַ לֹא  י  ּכִ ְמֹאד 

ִליׁשֹן. ֶכף  ּתֵ ַעְצִמי  י  ְחּתִ ִהּנַ ן  ּכֵ ְוַעל  ָלל  ּכְ

ת ָהֶעֶרב,  ָנִתי ֶלֱאכֹל ְסֻעּדַ ְ ה ִלְבִלי ְלִהְתעֹוֵרר ִמּשׁ ְמֻרּצֶ ְוָהִייִתי 
ת ָהֶעֶרב ֲאָבל לֹא ָרִציִתי ֶלֱאכֹל  י קֶֹדם ְסֻעּדַ ַאְך ַקְמּתִ

ה־ ָ ֲחִמּשׁ יֹום  ָעַבר  ׁשֶ י  ְרּתִ ִנְזּכַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְמַעט,  ּדִ ְמַעט  י־ִאם  ּכִ

ַעְצִמי  ַח  ּמֵ ְלׂשַ י  ְוִהְתַחְלּתִ ָראּוי  ּכָ ְמָחה  ׂשִ ִלי  ּבְ ָבט  ׁשְ ּבִ ר  ָעׂשָ

לֹוֵמנּו,  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  עְרַקאס  ִמְטׁשֶ ְעָיה  ְיׁשַ י  ַרּבִ ם  ׁשָ ְוָהָיה 

ְרחֹו.  ּכָ ַעל  ּבְ ִעּמֹו  י  ְוָרַקְדּתִ ְמָחה  ַהּשִׂ ְלתֹוְך  אֹותֹו  י  ְוָחַטְפּתִ

ה  י אֹותֹו ַהְרּבֵ ָלל ֲאָבל ֲאִני ִהְכַרְחּתִ ה ּכְ ה לֹא ָהָיה ְמֻרּצֶ ּוִבְתִחּלָ

ְמָחה  ׂשִ ָעָליו  ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְרצֹוִני,  ּנֹות  ְלׁשַ ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא 

ְצִריִכין  ה  ִחּלָ ּתְ ּמִ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ֶאְצֵלנּו  ְוַכְמבָֹאר  ֱאֶמת  ּבֶ ְך  ּכָ ַאַחר 

מֹו  ּכְ ֱאֶמת  ּבֶ ְמָחה  ַהּשִׂ א  ּבָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְמָחה,  ְלׂשִ ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח 

ְנָיָנא כ"ג(. ּתִ )ִלּקּוֵטי  ֵפרּוׁש  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ָיָקר  ָהָיה  ְיָלה  ַהּלַ אֹותֹו  ּבְ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ַהִרּקּוִדין  ְמַעט  ְוֵאּלּו 
ֹמַח  ׂשְ ִמּלִ י  ּתִ ִנְתָיַאׁשְ י  ּכִ ִניִנים,  ּוִמּפְ ז  ִמּפָ ְמֹאד  ֵעיַני  ּבְ

ָלבֹוא  ֶעְזִרי  ּבְ ָהָיה  ם  ֵ ְוַהּשׁ י,  ְמּתִ ִנְרּדַ ָבר  ּכְ י  ּכִ ָהֵעת,  אֹותֹו  ּבְ

זֹוֶכה  ֲאִני  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ י  ּכִ דֹול.  ּגָ ָבר  ּדָ ֶאְצִלי  הּוא  ׁשֶ ָאז  ְמָחה  ְלׂשִ

ּוִמְצָוה  ְמֹאד  ָיָקר  ֶאְצִלי  הּוא  ֹחל,  ּבְ ֲאִפּלּו  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות 
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ִלְהיֹות  ְמֹאד  ְמֹאד  ִהְזִהיַרִני  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ י  ּכִ דֹוָלה.  ּגְ

ִלְהיֹות  ַהּכֹחֹות  ָכל  ּבְ ַעְצֵמנּו  ּוְלַהְכִריַח  ִמיד,  ּתָ ֵמַח  ׂשָ ַאְך 

י  ִמּלֵ ְיֵדי  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ר  ְוָהִעּקָ ִמיד  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ְוַעל  כ"ד(.  ם  )ׁשָ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֶאְצֵלנּו  ְמבָֹאר  ּכַ ְיָקא  ּדַ טּוָתא  ׁשְ ּדִ

ְך  ּכָ ַאַחר  ֹמַח  ִלׂשְ ָזִכינּו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  "ל,  ַהּנַ ַהּזֹאת  ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי 

"ל  ַהּנַ ְעָיה  ְיׁשַ י  ַרּבִ י ֶאת  ְדּתִ ִלּמַ ְיֵדי ֶזה  י ַעל  ּכִ ת קֶֹדׁש,  ּבַ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ

ִסיָעה  ַהּנְ ְלִעְנַין  ּוִבְפָרט  קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְוִרּקּוִדין  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות 

ְמָחה  ׂשִ ְוָכל  ֶאְצִלי,  דֹול  ּגָ ר  ִעּקָ ְמָחה  ַהּשִׂ ָהְיָתה  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ָהיּו  ַהּכֹל  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ִלי  ָהיּו  ׁשֶ ָוַרב  ְמַעט  ּוְגדֹוָלה  ה  ְקַטּנָ ְמָחה  ְוׂשִ

ָהָיה  לֹא  ֶזה  ּוְבלֹא  ם,  ְלׁשָ ָלבֹוא  נּו  ְלַזּכֵ ֵדי  ּכְ א  ַמּיָ ִדׁשְ א  ְעּתָ ִסּיַ

ם: ְלׁשָ ָלבֹוא  ִלי  ר  ֶאְפׁשָ

לח

ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ עִרין  ְטׁשֶ ּבִ ם  ׁשָ ּבֹת  ִלׁשְ י  ְבּתִ ִנְתַעּכַ ְך  ּכָ ַאַחר 
ּוְבֵליל  עִרין  ְטׁשֶ ּבִ ב  ִנְתַעּכֵ יּוִדיל  י  ַרּבִ בֹוד  ּכְ ְוַגם  ִיְתרֹו, 

ַאְכַסְנָיא  ּבָ י־ִאם  ּכִ יֹוֵסף,  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ י  ִעּמִ ָאַכל  לֹא  ת  ּבָ ׁשַ

ֶעְזַרת  ּבְ ַמְחנּו  ׂשָ ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֵליל  ִמיד.  ּתָ ּדֹב  י  ַרּבִ ֵאֶצל  ִהיא  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ

ָאַכל  ּוַבּיֹום  קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ְמַחת  ׂשִ ִלְכבֹוד  ְוָרַקְדנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְמָחה  ׂשִ ָנכֹון  ַעל  ַהּכֹל  ָהָיה  ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  יּוְדל  י  ַרּבִ ם  ּגַ י  ִעּמִ

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָרַקְדנּו  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְוַגם  לֹום,  ְוׁשָ
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לט

ָכל  ּבְ ל  ּוְמֻבְלּבָ ָנבֹוְך  י  ְעּתִ ּדַ ָהָיה  ה  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ָכל  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִסיָעה  ַהּנְ ִעְנַין  ּבְ ַעם  ּפַ

ה  ּמָ י ּכַ ַדְעּתִ ָהיּו ּבְ ָלל ֵמעֶֹצם ְמִניעֹות ַהּמַֹח, ׁשֶ י ּכְ ְעּתִ ְלַהְכִריַע ּדַ

ֵהן  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ם  ְלׁשָ ָלבֹוא  ִלי  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִאּלּו  ּכְ ְלּבּוִלים  ּבִ

ִמְלֲחמֹות  ּכֶֹבד  ֵמֲחַמת  ֶרְך  ַהּדֶ נֹות  ְוַסּכָ מֹון  ַהּמָ ְמִניעֹות  ֵמֲחַמת 

ְמִניעֹות  ָאֵרי  ׁשְ ֵמֲחַמת  ֵהן  ָאז,  ַמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָוִנים(  )ַהּיְ ֶרעִקין  ַהּגְ

ִלי  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ֶהֱחִליׁשּו  ׁשֶ י  ַדְעּתִ ּבְ ׁשֶ

ֱאלּול  יֵמי  ּבִ ִלְנסַֹע  מּוָכן  ָהִייִתי  ּוְכָבר  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ם  ְלׁשָ ָלבֹוא 

י  ְוָנַתּתִ ָאֶדעס  ּבְ ָהִייִתי  ּוְכָבר  ּוֶמֱחָצה.  ָנה  ׁשָ ֶזה  תק"פ  ַנת  ׁשְ

ָאחֹור  י  ְוָנַסְגּתִ ְרִטיס(  )ּכַ יֶלעט  ּבִ ַעל  ָאֶדעס  ּבְ ְקִדיָמה(  ֵמי  )ּדְ ַאְדרּוף 

ָהָרצֹון  ֶאת  יַח  ְלַהּנִ ִלְבִלי  נּו  ְרּכֵ ּדַ ֲאָבל  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ְמִניעֹות  ֵמֲחַמת 

ים.  דֹוׁשִ י ְסָפָריו ַהּקְ דֹוׁש ּוִמּפִ יו ַהּקָ ְלנּו ִמּפִ ר ִקּבַ ִפי ֲאׁשֶ ְלעֹוָלם ּכְ

ְמִניעֹות  ּוִבְפָרט  יֹוֵתר,  ָעַלי  ָרה  ִנְתַגּבְ ִניָעה  ַהּמְ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ן  ּכֵ ַעל 

י  ְרּתִ ּבַ ִנְתּגַ יֹוֵתר  ּבְ ר  ּבֵ ִהְתּגַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ִניָעה,  ַהּמְ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ַהּמַֹח 

ְויֹוֵתר. יֹוֵתר  ָחָזק  ָרצֹון  ּבְ

י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ְצלּוָלה  י  ְעּתִ ּדַ ָהָיה  לֹא  ֲעַדִין  ֲאָבל 
ִלְנסַֹע  י  ַדְעּתִ ּבְ ִנְגַמר  ִלְפָעִמים  י,  ְעּתִ ּדַ ְלַהְכִריַע  ַעְצִמי  ּבְ

ִלי  ּבְ ק  ְמֻסּפָ ָהִייִתי  ְוִלְפָעִמים  ְלִהּפּוְך,  ְוִלְפָעִמים  אי,  ַוּדַ ּבְ

ָלֵעת  י  ְעּתִ ּדַ ל  ְלַבְלּבֵ י  ּלִ ַמה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ְבּתִ ַ ִנְתַיּשׁ ַאְך  ַהְכָרָעה. 
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ַהּזֹאת  ֵמִעיר  ִלְנסַֹע  ָצִריְך  ַוֲאִני  אן  ּכָ ֲאִני  ה  ַעּתָ ְלֵעת  ַהּזֹאת, 

יֹום  ַעל  ְוַלְחׁשֹב  ִלְדֹאג  ִלי  ּוַמה  י,  ּלִ ִריָכה  ַהּצְ מּוָכה  ַהּסְ ָלִעיר 

ב  ֵ ֶאְתַיּשׁ ָאז  ְלָאֶדעס  ע  ִלּסַ ֶאְצָטֵרְך  ׁשֶ ָהֵעת  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ ָמָחר, 

אּוַכל  ְלָאֶדעס  י  ּכִ דֹול.  ּגָ ּוב  ִיּשׁ ְצִריִכין  ֵאין  ָאז  ְוַגם  י,  ַדְעּתִ ּבְ

ֶאְהֶיה  ׁשֶ ּכְ ַרק  ם.  ְלׁשָ ע  ֶאּסַ לֹא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִאם  ֲאִפּלּו  ִלְנסַֹע 

אֹו  ְלֵביִתי  ַלֲחזֹר  אֹו  ב  ֵ ֶאְתַיּשׁ ם  ׁשָ ָאֶדעס  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם 

ִפיָנה. ַהּסְ ַעל  ִלְנסַֹע 

ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ה  ַהְרּבֵ ָעִמים  ּפְ י  ַדְעּתִ ּבְ ב  ֵ ְלַיּשׁ י  ֻהְכַרְחּתִ ֶזה  ְוָכל 
ְטרּוָדה  ָהְיָתה  ׁשֶ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְרִדיַפת  ִקיט  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ

ָצִריְך  ָהִייִתי  ׁשֶ ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ֶזה.  ִעְנָין  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶלת  ּוְמֻבְלּבֶ

ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ דֹולֹות,  ּגְ ְסֵפקֹות  ִלי  ָהיּו  ְלָמקֹום  קֹום  ִמּמָ ִלְנסַֹע 

ַרק  ָהָיה  ִראׁשֹוָנה  ָעה  ׁשָ ּבְ יִתי  ִמּבֵ ְנִסיָעִתי  ר  ִעּקַ ל  ּכָ ַלֲאִמּתֹו 

הֹוָצאֹות  ַעל  ָסְך  ֵאיֶזה  ץ  ְלַקּבֵ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ין  ּבֵ ב  ְלַסּבֵ ֵדי  ּכְ

ַאְך  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ה  ֶאְזּכֶ אּוַלי  ְלָאֶדעס  ם  ָ ִמּשׁ ְוִלְנסַֹע 

ֵעת  ּלְ ׁשֶ י  ְלִלּבִ לֹוַמר  י  ֻהְכַרְחּתִ ְלָבִבי  ּבִ ׁשֶ ַהּמַֹח  ְמִניעֹות  ִמּגֶֹדל 

ִסיָעה ְלֶאֶרץ  ַהּנְ ִלי  ּבְ י ֲאִפּלּו  ּכִ ה ֵאיִני נֹוֵסַע ַרק ְלָמקֹום ֶזה,  ַעּתָ

ְלאּוַמאן.  ִלְנסַֹע  ה  ַעּתָ ְלֵעת  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ָצִריְך  ֲאִני  ָרֵאל  ִיׂשְ

ן  ְלַהּלָ ִלְנסַֹע  ִאם  ק  ְמֻסּפָ ָהִייִתי  ֱאֶמת  ּבֶ ְלאּוַמאן  אִתי  ּבָ ּוְכׁשֶ

ק  ְמֻסּפָ ָהִייִתי  ֵמאּוַמאן  י  ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִלְנסַֹע.  י  ְוֻהְכַרְחּתִ

לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ְלַאְנׁשֵ ה  ַעּתָ ָלל  ּכְ ִלְנסַֹע  ִאם  ִטיָראִויֶצע  ּבְ ם  ּגַ ה  ַהְרּבֵ

ָעה  ָ י ַהּשׁ ָכר מּוָעט, ּכִ ה ְוַהּשָׂ ֶרְך ְוַההֹוָצָאה ַרּבָ ְלֹגֶדל ִקְלקּול ַהּדֶ
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ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִלי  ָעַזר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְמֹאד,  עֹוָלם  ּבָ חּוָקה  ּדְ

ִלְנסַֹע  ִאם  ֵפקֹות  ַהּסְ ָחְדלּו  ָבר  ּכְ ה  ְוִהּנֵ עִרין.  ִלְטׁשֶ י  ְוָנַסְעּתִ

אי  ַוּדַ ּבְ עִרין  ִלְטׁשֶ י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ּלְ ׁשֶ ִביבֹות  ַהּסְ

ְולֹא  ְוכּו',  אק  ּוִבְקִריִמיְנְטׁשָ ֶמְדֶבִדיְבָקא  ּבְ ִלְהיֹות  ֻמְכָרח  ֲאִני 

ִאם  ָחלּוק  י  ִלּבִ ָהָיה  ֲעַדִין  ֲאָבל  ם  ׁשָ ֶאְהֶיה  ׁשֶ ַעד  ְלֵביִתי  ָאׁשּוב 

ְלָאֶדעס: ִלְנסַֹע 

מ

ל  ּכָ ב  ְוַחּיָ ַרֲחָמיו,  ּבְ ְלטֹוָבה  ִסּבֹות  ב  ְמַסּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ְוִהּנֵ
ְוָכל  לז.(,  ִרין  )ַסְנֶהּדְ ָהעֹוָלם  ִנְבָרא  ִביִלי  ׁשְ ּבִ לֹוַמר  ָאָדם 

ָאנִֹכי  ּוִבְפָרט  ִבילֹו.  ׁשְ ּבִ ה  ַנֲעׂשֶ ַהּכֹל  עֹוָלם  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה 

ִסיָעה ְלאּוַמאן  ֵעת ַהּנְ ֵפרּוׁש ּבְ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ָאַמר ִלי ַרּבֵ ׁשֶ

י  ּכִ ָהעֹוָלם  ִנְבָרא  ִביִלי  ׁשְ ּבִ לֹוַמר  ָאָדם  ב  ַחּיָ י  ּכִ נּו,  ּלָ ׁשֶ ַהּכֹל  ׁשֶ

ִריַאת  ף אֹוִתי ִעּמֹו ְלִעְנַין ּבְ ּתֵ ן ׁשִ אן ְוכּו'. ְוִאם־ּכֵ ֲהלֹא נֹוְסִעים ּכָ

ית: ֵראׁשִ ּבְ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ָהעֹוָלם 

מא

ַמִים עֹוְזִרים ִלי  ָ ם ֵאיְך ִמן ַהּשׁ ֵ ָרֹאה ָרִאיִתי ִנְפָלאֹות ַהּשׁ ה  ְוִהּנֵ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ע  ֶאּסַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּוְלָאֶדעס  ְלִניקֹוַלאֶיב  ָלבֹוא 

ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִני  ָהַרּבָ ה"ה  ׁשֶ ד  ִמּיָ ִלי  רּו  ִסּפְ עִרין  ִלְטׁשֶ בֹוִאי  ּבְ י  ּכִ
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לּו,  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ִאּמֹו  ְלֵבית  א  ּבָ ָיִאיר  ֵנרֹו  ֵליּב  י  ַרּבִ ן  ּבֶ לֹֹמה  ׁשְ

ְוֵתֶכף  ְלִניקֹוַלאֶיב.  ְלָאִביו  ִלְנסַֹע  ּוְבַדְעּתֹו  ם,  ׁשָ הּוא  ַוֲעַדִין 

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ַמִים הּוא  ָ ַהּשׁ ּוִמן  ֵריק הּוא  ָבר  ּדָ לֹא  י  ּכִ י  ֵהַבְנּתִ

ַיַחד  ִעּמֹו  ִלְנסַֹע  ַהְינּו  ּדְ ְלִניקֹוַלאֶיב,  ָלבֹוא  ָנֵקל  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ אּוַכל 

ְולּוֵלא  ַיַחד  ִעּמֹו  י  ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶ ְך  ּכָ ַאַחר  ָהָיה  ְוֵכן  ֲחָדא.  א  ַצְוּתָ ּבְ

ַחס  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ָהִייִתי  ְולֹא  ָאֶדעס  ּבְ ָהִייִתי  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ זֹאת 

ִסיָעה,  גּוף ַהּנְ ּבְ ק  י ֵכן ֲעַדִין ָהִייִתי ְמֻסּפָ ּפִ לֹום. ֲאָבל ַאף ַעל  ְוׁשָ

ָיִאיר  ֵנרֹו  לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ ׁשֶ י  ַדְעּתִ ּבְ י  ְרּתִ ְזּכַ ּנִ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַרק 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ ֶכף  ּתֵ י  ִנְתעֹוַרְרּתִ אק  ְקִריִמיְנְטׁשַ ּבִ

י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ֶזה  ּבָ ִלי  ז  ְמַרּמֵ ַרֲחָמיו  ּבְ

ִביִלי.  ׁשְ ּבִ י־ִאם  ּכִ אק  ִלְקִריִמיְנְטׁשָ ַהּזֹאת  ֵעת  ּבָ ו  ַעְכׁשָ א  ּבָ לֹא 

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָהָיה  ְוֵכן 

מב

ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ עִרין  ִלְטׁשֶ אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ה  ְוִהּנֵ
ת, ְוַעל  ּבָ ע קֶֹדם ׁשַ ר ִלּסַ אן ִאי ֶאְפׁשָ ּכָ ּמִ י ׁשֶ ְלֵעיל ֵהַבְנּתִ

ַאְך  ָלל.  ּכְ ְסֵפקֹות  ּבִ י  ְעּתִ ּדַ ל  ְלַבְלּבֵ ָצִריְך  ֵאיִני  ה  ַעּתָ ְלֵעת  ן  ּכֵ

ֵאיְך  בֹות  ַמֲחׁשָ ַלְחׁשֹב  י  ִהְתַחְלּתִ "ל  ַהּנַ ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ְך  ּכָ ַאַחר 

לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ ִעם  ע  ֶאּסַ לֹא  ִאם  י  ּכִ ְנִסיָעִתי.  ִעְנַין  ּבְ ְלִהְתַנֵהג 

ם  ָ אק ּוִמּשׁ ד ִלְקִריִמיְנְטׁשָ ם ְלִניקֹוַלאֶיב, ֲאִני ָצִריְך ִלְנסַֹע ִמּיָ ָ ִמּשׁ

ם  ָ ּוִמּשׁ ְוכּו',  יְרָקאס  ּוְטׁשִ ֶמְדֶבִדיְבָקא  ּבְ ב  ּוְלַסּבֵ ְלָכאן,  ַלֲחזֹר 
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ָצִריְך  ֲאִני  ָאז  ְלִניקֹוַלאֶיב  ם  ָ ִמּשׁ ִלְנסַֹע  ֶאְרֶצה  ַאְך אּוַלי  ְלֵביִתי. 

ַעל  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָמעֹות  ָסְך  ֵאיֶזה  ץ  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ ב  ְלַסּבֵ ִמּקֶֹדם 

ק  ּוְלַסּלֵ ְרָנָסה  ּפַ ַעל  ְלֵביִתי  לַֹח  ִלׁשְ אּוַכל  אּוַלי  ם  ּגַ הֹוָצאֹות, 

ֵאיֶזה חֹוב.

ִני  ְמֻחּתָ ִלי  ְוָאַמר  ָעָנה  ִני  ׁשֵ ּוְביֹום  י  ַדְעּתִ ּבְ ָנבֹוְך  ָהִייִתי  ה  ְוִהּנֵ
י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ עִרין  ִלְטׁשֶ א  ּבָ ׁשֶ ָיִאיר  ֵנרֹו  ֱאִליֶמֶלְך  י  ַרּבִ

ַיַחד  י  ִעּמִ ִלְנסַֹע  ּתּוְכלּו  ְרצּו  ּתִ ִאם  ֶהָעָבר,  ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ

ת  ּבָ ׁשַ ַעל  י  ִעּמִ ְחְזרּו  ּתַ ם  ָ ּוִמּשׁ י,  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ עְרָקאס  ִלְטׁשֶ

ִלְהיֹות  ֲאִני ֻמְכָרח  י  ּכִ אק,  ִלְקִריִמיְנְטׁשָ ַיַחד  אן  ִמּכָ ע  ְוִנּסַ ְלָכאן, 

ְוהּוְטבּו  ְלָכאן.  אק  ִריִמיְנְטׁשָ ִמּקְ י  ִעּמִ ָלׁשּוב  ּתּוְכלּו  ְוַגם  ם,  ׁשָ

ֶדֶרְך  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ֵמהֹוָצאֹות  אֹוִתי  ִיְפטֹר  י  ּכִ ְמֹאד  ֵעיַני  ּבְ ָבָריו  ּדְ

ת  ָרׁשַ ּפָ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ י  ְוָנַסְעּתִ ָאז  יִתי  ָעׂשִ ְוֵכן  ֶזה.  ּכָ ְמֻקְלָקל 

עְרָקאס. ִלְטׁשֶ ַיַחד  ִני  ְמֻחּתָ ִעם  ִטים  ּפָ ִמׁשְ

יֹוֵתר  ּבְ ְסמּוָכה  ְדֶבִדיְבָקא  ּמֶ ׁשֶ ֵהיֵטב  ִלי  נֹוַדע  ֶרְך  ּדֶ ּבַ
י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה  ְוֵתֶכף  עִרין,  ׁשֶ ִמּטְ עְרָקאס  ִלְטׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ַעל  עִרין,  ִלְטׁשֶ יְרָקאס  ׁשִ ִמּטְ ִלְנסַֹע  אּוַכל  לֹא  ִאם  ּבְ ׁשֶ

ְליֹום  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ִיל  ּלַ ּבַ עְרָקאס  ִלְטׁשֶ ּוָבאִתי  ְלֶמְדֶבִדיְבָקא.  ע  ֶאּסַ

ְויֹום  ְרִביִעי  יֹום  ל  ּכָ ם  ׁשָ י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ַלְיָלה,  ֲחצֹות  ַאַחר  ְרִביִעי 

ֲעָגָלה  ִלי  ֲעִמיד  ּיַ ׁשֶ יִתי  ְוִצּוִ עִרין.  ִלְטׁשֶ ָחַזר  לֹא  ִני  ּוְמֻחּתָ י  ֲחִמיׁשִ

ְלֶמְדֶבִדיְבָקא,  עְרָקאס  ׁשֶ ִמּטְ ּבֶֹקר  ּבַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ י  ְלַבּדִ י  ְוָנַסְעּתִ
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י  ּכִ עִרין.  ְטׁשֶ ּבִ ָאר  ִנׁשְ י  ּכִ ָאז,  י  ִעּמִ ָהָיה  לֹא  ֲחֵבִרי  יל  ֶמְנּדִ י  ְוַרּבִ

לֹו, ּוָבאִתי ְלֶמעְדֶוועִדיְבֶקע  ה ְלַקּבְ ִני ָהְיָתה ְקַטּנָ ל ְמֻחּתָ ֲעָגָלה ׁשֶ

י  ַבְתּתִ ְוׁשָ ָקִלים,  ׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ ְוָאז ָהָיה  ִטים  ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ ַעל 

א ִלּבֹו ֶאת ַרְגָליו  ת ָנׂשָ ּבָ ָראּוי. ּוְבֵליל ׁשַ ְמָחה ּכָ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ַ ם ַהּשׁ ׁשָ

ְמָחה  ׂשִ י ִעּמֹו ּבְ י יּוְדל, ְוַגם ֲאִני ָרַקְדּתִ בֹוד ְיִדיִדי ָהַרב ַרּבִ ל ּכְ ׁשֶ

ַחְיְקל. י  ַרּבִ ֶאְצִלי  ְוָהָיה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

מג

ה ֶאת  ַהְרּבֵ י  רּוָמה הֹוַכְחּתִ ּתְ ת  ָרׁשַ ּפָ יֹום ִראׁשֹון  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר 
ם  ׁשָ ר  ֶקׁשֶ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָעָליו  י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  אֹודֹות  ֶאָחד 

י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶזה  ּוְבִעְנָין  ָיִאיר,  ֵנרֹו  יּוִדיל  י  ַרּבִ ְרצֹון  ֶנֶגד  ְוכּו'  ִלְנסַֹע 

י־ִאם  אִתי ּכִ עּוִרים ֲאֵחִרים. ְוִאם לֹא ּבָ ֵני ַהּנְ ם ִעם ּבְ ְך ּגַ ַאַחר ּכָ

ְלָבֵאר ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ִלְנסַֹע,  ָראּוי  ָהָיה  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶזה  ִביל  ׁשְ  ּבִ

אן: ּכָ ַהּכֹל 

מד

י  ַרּבִ ן  ּבֶ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ה  ְסֻעּדָ ה  ָעׂשָ ִני  ׁשֵ ְליֹום  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ְיָלה  ּלַ ּבַ
יּוְדל  י  ְוַרּבִ ֲאִני  י  ְוָנַסְעּתִ יּוְפקֹוִביץ,  ָפר  ּכְ ּבַ ב  ַהּיֹוׁשֵ ּדֹב 

י  ַרּבִ ה ִעם  ֶרְך ַהְרּבֵ ּדֶ ּבַ י  ְרּתִ ְוִדּבַ ִהְזִמין.  עּוִרים לֹא  ַהּנְ ֵני  ּבְ ָאר  ּוׁשְ

ְבנּו ְלֶמְדֶבִדיְבָקא  ִני ׁשַ יֹום ׁשֵ ת ָהֶעֶרב. ּבְ ם ְסֻעּדַ יּוְדל ְוָסַעְדנּו ׁשָ
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ין ַעל  ְלַהְמּתִ י  ֻהְכַרְחּתִ עִרין, ַאְך  ִלְטׁשֶ ד ָלׁשּוב  ִמּיָ י  ַדְעּתִ ּבְ ְוָהָיה 

י  ָנַסְעּתִ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ י.  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ַעד  ים  ֲאָנׁשִ ֵאיֶזה 

י ַחְיִקיל  ן ַרּבִ י ֵליּב ּבֶ ה אֹוִתי ַרּבִ ְוִלּוָ עִרין  עְדֶוועִדיְווָקא ִלְטׁשֶ ִמּמֶ

ם  ָ ִמּשׁ נֹוֶבֶסִליץ.  ָפר  ַלּכְ הּו  ֵאִלּיָ י  ַרּבִ ּוֶבן  עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ָאר  ּוׁשְ

ם,  ְלׁשָ נּו  ּלָ ּכֻ ָנַסְענּו  ּוְכָבר  סּוִביטּוב,  ָפר  ּכְ ּבַ ָללּון  ִלְנסַֹע  ְרצֹוִני 

ָפר  ַלּכְ ּוָבאנּו  ְוָחַזְרנּו  ְיָלה  ּלַ ּבַ ְקַרׁש  ּנִ ׁשֶ ָהר  ַהּנָ ֵמֶאְמַצע  ְוָחַזְרנּו 

ְוָאז  ֲעבּוֵרנּו.  דֹוָלה  ּגְ ה  ְסֻעּדָ ה  ְוָעׂשָ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ְלֵבית  "ל  ַהּנַ

ִמּתֹוְך  אנּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ם,  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ִעם  ה  ַהְרּבֵ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ

ע"ח(  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ן  ָוֶאְתַחּנַ סּוק  ּפָ ַעל  ַהּתֹוָרה  ֶאל  יָחֵתנּו  ׂשִ

ֶרְך   ַהּדֶ ֵמִעְנַין  ַהּתֹוָרה  ר  ִעּקַ ם  ְוׁשָ ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֵמֲאָנׁשִ ֶרת  ַדּבֶ ּמְ ׁשֶ

ִפי  ּכְ ֵהיֵטב  ֵאר  ּבַ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ִלְפֵניֶהם  י  ְוָאַמְרּתִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ַעְצִמי  ּבְ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ִפי  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ יֹוֵדַע  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה 

ְוֶהֱחֵייִתי  ְך,  ל־ּכָ ּכָ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְכָתב  ּבִ ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ

ְמֹאד. אֹוָתם 

ִלְנסַֹע  ִלי  ָרַמז  ֶזה  ם  ּגַ ׁשֶ ְוָרִאיִתי  ְמֹאד,  י  ִנְתעֹוַרְרּתִ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
י  ְעּתִ ּדַ ק  ִנְתַחּזֵ לֹא  ֲעַדִין  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ָרֵאל.  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ

ם  ּגַ ְלֵביִתי.  ָלׁשּוב  י  ַדְעּתִ ּבְ ָהָיה  ֶמְדֶבִדיְבָקא  ּבְ י  ּכִ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ

נ"ב(,  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ְיָלה  ּלַ ּבַ עֹור  ַהּנֵ ַהּתֹוָרה  ָאז  ִלְפֵניֶהם  י  ָאַמְרּתִ

ּתֹורֹות  י  ּתֵ ׁשְ ֵאּלּו  ל  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרא  ַהּטֹוב  ָהֵריַח  עֹוַרְרנּו  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 

נּו,  ּלָ ּכֻ ֵלב  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ן  ִנּתַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ ִנְפָלאֹות 

ם.  ׁשָ ֵמִחים  ׂשְ ְוָהִיינּו  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ֶאל  ְך  ּכָ ַאַחר  ְבנּו  ְוָיׁשַ
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ָראּוי  ּכָ ּוְמחֹולֹות  ִרּקּוִדין  ּבְ ְמֹאד  ְמחּו  ׂשָ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ְוָכל 

ן  ָמַעּתָ ׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ נֹוָרִאים  ָבִרים  ּדְ ֹמַע  ִלׁשְ ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ ֹמַח  ִלׂשְ

ְלָאִחיו  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ י  ִעּמִ ָנַסע  ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ֹאֶזן ֵמעֹוָלם. 

ֵבית  ּבְ ם  ׁשָ ֲארּו  ׁשְ ּנִ אֹוִתי  ּוּו  ּלִ ׁשֶ עּוִרים  ַהּנְ ּוְבֵני  סּוִביטּוב,  ָפר  ַלּכְ

ְלנּו  ּלַ ְוִהְתּפַ סּוִביטּוב  ָפר  ַלּכְ ָאִחיו  ֵליּב  ְלר'  ּוָבאנּו  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ

ָמעֹות  ִלי  ָנְתנּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ֲחִרית.  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ם  ׁשָ ְוָסַעְדנּו  ם  ׁשָ

ּוָבאִתי  י  ְוָחַזְרּתִ עִרין.  ְטׁשֶ ַעד  ֵליּב  י  ַרּבִ י  ִעּמִ ְוָנַסע  ָכבֹוד,  ּבְ

ה  ְוִהּנֵ ַהּיֹום.  ֲחצֹות  ֵעֶרְך  ּבְ רּוָמה  ּתְ ת  ָרׁשַ ּפָ ד'  יֹום  ּבְ עִרין  ִלְטׁשֶ

ֵאּלּו  ְסִביבֹות  ּבִ ׁשֶ ִסיָעה  ַהּנְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ י  ַטְרּתִ ּפָ ָבר  ּכְ

אק. ִלְקִריִמיְנְטׁשָ ִאם  י  ּכִ ִלְנסַֹע עֹוד  ָצִריְך  ְוֵאיִני 

מה

ִטְלטּול  ָעַלי  ֵבד  ּכָ ָהָיה  ָבר  ּכְ ִנית  ׁשֵ עִרין  ִלְטׁשֶ בֹוִאי  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ָאֶדעס  ּוְנִסיַעת  ְלֵביִתי,  ָלׁשּוב  רֹוֶצה  ְוָהִייִתי  ֶרְך  ַהּדֶ

ְולּוֵלא  ְמֹאד.  ְמֹאד  ֵעיַני  ּבְ ָרחֹוק  ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְוָלבֹוא 

ֶבת  יֹוׁשֶ ָרה  ׂשָ ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ת  ּבַ ׁשֶ

ּוְבֵניֶהם  ְחֶיה  ּתִ ה  ַחּיָ ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ַוֲאחֹוָתּה  אק,  ְקִריִמיְנְטׁשָ ּבִ

ָלֶהם  ן  ְוִלּתֵ ֶהם  ִעּמָ ְוֵלָראֹות  ֵניֶהם  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ֻמְכָרח  ֲאִני  ׁשֶ ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ְחֶיה,  ּתִ ָאִדיל  ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ֵמֲאחֹוָתם  לֹום  ִריַסת־ׁשָ ּפְ

ָכל  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֶזַרע  ֶאת  ֵרת  ּוְלׁשָ ַלֲעבֹד  ב  ְמֻחּיָ ֲאִני 

אק  י ִלְקִריִמיְנְטׁשָ י. ַאְך ָאַמְרּתִ ְרּכִ ב ִמּדַ ּכִֹחי, לּוֵלא זֹאת ָהִייִתי ׁשָ
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ַדאי  י ְלִעְנַין ָמעֹות לֹא ָהָיה ּכְ "ל ּכִ ֲאִני ֻמְכָרח ִלְנסַֹע ֵמֲחַמת ַהּנַ

ַבח. ֶ ַהּשׁ ַעל  ְיֵתָרה  ְמַעט  ּכִ ִהיא  ׁשֶ ַההֹוָצָאה 

ה  י ֲעָגָלה ַעל ְמָנת ַלֲחזֹר ְלָכאן ְולֹא ָהִייִתי ְמֻרּצֶ ַכְרּתִ ׂשָ ְוֵתֶכף 
ם  ָ ִמּשׁ ְוִלְנסַֹע  ְלַבד  ם  ְלׁשָ ֲעָגָלה  ּכֹר  ִלׂשְ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ

ָהִייִתי  ֶזה  ֹאֶפן  ּבְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  לֹֹמה.  ׁשְ י  ַרּבִ ִעם  ְלִניקֹוַלאֶיב 

ָהְיָתה  י  ְעּתִ ּדַ ֲאָבל  יֹוֵתר,  זֹול  ּבְ אק  ִלְקִריִמיְנְטׁשָ ֲעָגָלה  ׂשֹוֵכר 

ְלָכאן  ַלֲחזֹר  ַרק  ְוָאֶדעס  ְלִניקֹוַלאֶיב  רֹוֶצה  ֵאיִני  ׁשֶ ֲחָזָקה 

ַעל  ֲעָגָלה  י  ַכְרּתִ ׂשָ ן  ּכֵ ְוַעל  ְלֵביִתי.  ִלְנסַֹע  אן  ּוִמּכָ עִרין,  ִלְטׁשֶ

ְליֹום  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ִיל  ּלַ ּבַ ָהֲעָגָלה  י  ַכְרּתִ ְוׂשָ עִרין,  ִלְטׁשֶ ַלֲחזֹר  ְמָנת 

ַעל  ָלבֹוא  ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר  ְלָמָחר  ִלְנסַֹע  ַעת  ּדַ ַעל  י  ֲחִמיׁשִ

ת: ּבָ ׁשַ ַאַחר  ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ְוַלֲחזֹר  אק  ִלְקִריִמיְנְטׁשָ ת  ּבָ ׁשַ

מו

י  ַקְמּתִ ֲאָדר  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  ָהָיה  ְוָאז  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ֶקר  ּבֹ ּבַ
קּוִמי  ּבְ ְוֵתֶכף  ִלְנסַֹע.  ֵדי  ּכְ ְזִריזּות  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָנִתי  ְ ִמּשׁ

י  ּפִ ַעל  ַאף  אּוַלי  י  ִלּבִ ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלח  ׁשָ ָנִתי  ְ ִמּשׁ

י  ְרּתִ ְוִנְזּכַ לֹֹמה.  ׁשְ י  ַרּבִ ִעם  ְלִניקֹוַלאֶיב  אק  ִריִמיְנְטׁשָ ִמּקְ ע  ֶאּסַ ֵכן 

אֹוָתּה  ּבְ לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ א  ּבָ ֶ ּשׁ ַמה  ֵריק  ָבר  ּדָ ּלֹא  ׁשֶ ַעם  ַהּפַ עֹוד 

ָבה  ַמֲחׁשָ ִלְדחֹות  ָרִציִתי  ְולֹא  ִביִלי,  ׁשְ ּבִ הּוא  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ָהֵעת 

ֶזה  ּבָ ה  ַהְרּבֵ י  ְבּתִ ַ ְוִנְתַיּשׁ ֵאּלּו  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ ה  ַהְרּבֵ י  ְוִנְכַנְסּתִ זֹאת, 
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ִסיָעה ְלֶאֶרץ  ַהּנְ ֹמִחי ַעל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִניעֹות  ל ַהּמְ ּכָ י  ַדְעּתִ ּבְ י  ְעּתִ ְוִהּצַ

ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְוָלבֹוא  ֶזה  ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ַהּכֹל  ַעל  ִלי  ַלֲעזֹר  ְוָיכֹול 

ֵפק  ַהּסָ ַעל  אק  ִלְקִריִמיְנְטׁשָ ע  ֶאּסַ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  י  ָאַמְרּתִ ן  ּכֵ ַעל 

י  ַדְעּתִ ּבְ ֶנְחָלט  ִיְהֶיה  ְולֹא  ְלָכאן  ֶאֱחזֹר  ּלֹא  ׁשֶ ִלְהיֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶ

ל  ְלַקּבֵ ה  ַעּתָ ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ּה  ִמּנָ ְפָקא  ְוַהּנָ ְלָכאן.  ֶאֱחזֹר  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ֵדי  ּכְ ִלי  ן  ִלּתֵ עִרין  ְטׁשֶ ּבִ ׁשֶ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ רֹוִצים  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ד  ִמּיָ

ע  ֶאּסַ ׁשֶ ִדי  ִעּמָ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְהֶיה  אּוַלי  י  ּכִ הֹוָצאֹות  ַעל  ִלי  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ

"ל. ּנַ ּכַ ְוכּו'  ְלִניקֹוַלאֶיב  לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ ִעם  ם  ָ ִמּשׁ

ֲחִרית.  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ ֶזה,  ַעל  י  ַדְעּתִ ּבְ י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ ְוֵתֶכף 
יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ִעם  י  ְרּתִ ְוִדּבַ ְך,  ּכָ י  ְמּתִ ִקּיַ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ִלְהיֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶ י  ַדְעּתִ ּבְ ָסֵפק  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֱהיֹות  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ָאר  ּוׁשְ

ֵברּור  ּבְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ַוֲעַדִין  ְלִניקֹוַלאֶיב,  אק  ִמְקִריִמיְנְטׁשָ ע  ֶאּסַ ׁשֶ

ן  ּכֵ ַעל  ן,  ּכֵ ִלְהיֹות  ְוָיכֹול  ֶזה,  ּבָ ק  ְמֻסּפָ ֲאִני  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֲאָבל 

לּו  ִקּבְ ְוֵכן  ִלי.  ן  ִלּתֵ רֹוִצים  ם  ַאּתֶ ֶ ּשׁ ַמה  ֶכף  ּתֵ ִלי  ּוְתנּו  ָנא  ָחּנּוִני 

אי  ַוּדַ ּבְ ָאְמרּו  ם  ְוֻרּבָ ַהּטֹוָבה  ָיָדם  ַנת  ַמּתְ ִלי  ְוָנְתנּו  ְדָבַרי  מּו  ְוִקּיְ

ֲאִני  ָסֵפק  ֵמֲחַמת  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  י  ָאַמְרּתִ ַוֲאִני  ְלָכאן.  ׁשּובּו  ּתָ

 - ַוה'  ָכאן,  ּבְ חֹוֵצץ  ָבר  ּדָ ִלי  ֵאר  ָ ִיּשׁ ּלֹא   ׁשֶ ה  ַעּתָ ְלֵעת  רֹוֶצה 

ֲאִני  אק  ִלְקִריִמיְנְטׁשָ עִרין  ׁשֶ ִמּטְ י  ְוָנַסְעּתִ ה.  ַיֲעׂשֶ ֵעיָניו  ּבְ ַהּטֹוב 

ֶעֶרב. ְלֵעת  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ יל  ֶמְנּדִ י  ַרּבִ ַוֲחֵבִרי 
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יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ דֹול  ּגָ ַצַער  ָהָיה  ָהֵעת  אֹוָתּה  ּבְ ְוָאז 
יְלְדֶיע  ּגִ ל  ׁשֶ ְרִטיס(  )ּכַ יֶלעט  ּבִ לֹו  ֵהִביאּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ְמֹאד  ְמֹאד  ֲחלּוָקה  ֲעָצָתם  ְוָהְיָתה  עֶטעְרּבּוְרג,  ְלּפֶ ִלְנסַֹע  ֶאָחד 

זֹאת.  ֵעָצה  ּבְ לּוי  ּתָ ם  ְרכּוׁשָ ל  ּכָ ְמַעט  ּכִ ָהָיה  י  ּכִ ְלִהְתַנֵהג.  ֵאיְך 

ל  ּכָ ׁשֶ ָנִאים  ָבִרים  ּדְ ָאז  ָלֶהם  י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ָעַזר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ

ְרצֹון  יַע  ּוְלַהּגִ יג  ְלַהּשִׂ ֵאיְך  ַרק  הּוא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהֵעָצה  ת  ֲחֻלּקַ

ֲהלֹא  י  ּכִ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָהֵעָצה  ת  ֲחֻלּקַ ר  ָהִעּקָ ה  ּזֶ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא 

ֶהֶבל  הּוא  מֹון  ַהּמָ ׁשֶ מֹוָתם  ּכְ ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ַלֲאָנׁשִ ָידּוַע  אי  ַוּדַ ּבְ

ֵהם  ׁשֶ ַרק  ְוכּו',  ָזָהב  ְולֹא  ֶסף  ּכֶ לֹא  ָלָאָדם  לֹו  ין  ְמַלּוִ ְוֵאין  ָוִריק 

ְצָדָקה  ר  ְלַפּזֵ ֵדי  ּכְ ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ה  ַהְרּבֵ ָמעֹות  אי  ַוּדַ ּבְ ְצִריִכין 

ְוִאם־ ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ִיְרּבּו  מֹוָתם  ּכְ יֹוֵתר,  ּבְ ֵלב  ְנִדיֵבי  י ֵהם  ּכִ ה  ַהְרּבֵ

ְרצֹון  ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל  מֹון  ַהּמָ ַאַחר  ְלהּוִטים  ם  ַאּתֶ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ן  ּכֵ

מֹון  ַהּמָ יג  ְלַהּשִׂ ֵאיְך  ה  ַעּתָ ִקים  ְמֻסּפָ ם  ַאּתֶ ּוְכׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא 

יג  ְלַהּשִׂ ֵאיְך  ַרק  הּוא  ָהֵעָצה  ת  ֲחֻלּקַ ל  ּכָ ַהֶהְפֵסד,  ִמן  ֵצל  ּוְלִהּנָ

ָראּוי  ֶזה  ּבָ הּוא  ָהֵעָצה  ת  ֲחֻלּקַ ּוְכׁשֶ מֹו.  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ְרצֹון 

ִזיק  ה, ַהּמַ ׁש ָלֶכם ַעּתָ ּיֵ ֹמַח ְמֹאד ּוְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ׁשֶ ָלֶכם ִלׂשְ

י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ה  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ ָהִעְנָיִנים.  ְלָכל  ְמֹאד 

יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ַעת  ּדַ ְקָצת  י  ִהְרַחְבּתִ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֶהם,  ִעּמָ

ה  ְתִחּלָ ּבִ ֶ ת רֹאׁש ֹחֶדׁש. ַמה ּשׁ י ְסֻעּדַ י אֹותֹו ֶלֱאכֹל ִעּמִ ְוִהְכַרְחּתִ

ָתם  ְוִטְרּדָ ַצֲעָרם  ָהָיה  י  ּכִ ָאז.  ֶלֱאכֹל  ְמֹאד  ֵעיָניו  ּבְ ָרחֹוק  ָהָיה 

ּבּוַרי  ּדִ ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל  ְמֹאד.  ֵבד  ּכָ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהֵעָצה  ַוֲחֻלּקֹות 
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ים  ַרּבִ ים  ְמֻסּבִ ָאר  ׁשְ עֹוד  ָאְכלּו  ב  ְוַאּגַ י.  ִעּמִ ָאַכל  ְוַהְפָצָרִתי 

ה  ַהְרּבֵ דֹול  ּגָ י  ִלּבִ ּבְ ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהֵעָצה  ת  ֲחֻלּקַ ׁשֶ ָאז  לֹו  י  ְוָאַמְרּתִ

ָממֹון,  ּבְ נֹוֵגַע  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִעְנָין  י  ּכִ ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ָהֵעָצה  ת  ֵמֲחֻלּקַ יֹוֵתר 

ִלְדָבַרי: ְמֹאד  ְוהֹוָדה  ּוְלָממֹון,  ִלְנָפׁשֹות  יַע  ַמּגִ י  ּלִ ׁשֶ ְוִעְנָין 

מז

אק,  ִלְקִריִמיְנְטׁשָ ְוָנַסְענּו  ֵמֶהם  ְרׁשּות  י  ְלּתִ ִקּבַ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ַאַחר 
ֲחצֹות  ַאַחר  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  יֹום  ּבְ ִלְקָראֶקע  ּוָבאנּו 

ר  ִדיֶנעּפֶ ָהר  ַהּנָ ַלֲעבֹר  ְלהּוִטים  ְוָהִיינּו  עֹות,  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ אֹו  ִים  ּתַ ׁשְ

לֹום. ׁשָ ּבְ ְוָעַבְרנּו  ְסִפיָנה  ָלנּו  ִהְזִמין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְזִריזּות  ּבִ

ְוֵתֶכף  דֹול.  ּגָ ַהּיֹום  עֹוד  ּבְ אק  ְקִריִמיְנְטׁשָ ת קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ ּוָבאנּו 
ד  ִמּיָ ִלי  ְונֹוַדע  לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ ֶאת  ָמָצאִתי  ם,  ְלׁשָ בֹוִאי  ּבְ

ָכאן  ּבְ ֵיׁש  ּוְכָבר  ְלִניקֹוַלאֶיב,  ִלְנסַֹע  ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  מּוָכן  הּוא  ׁשֶ

נּו  ּלָ ּכֻ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ּתּוַכל  ׁשֶ ְלִניקֹוַלאֶיב  ּנֹוַסַעת  ׁשֶ ֵמָאֶדעס  ֲעָגָלה 

ֶאָחד  ֶכף ׁשֶ ַרְך. ְוהֹוִדיעּו ִלי ּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם. ְוֵכן ָהָיה ּבְ ְלׁשָ

זֹאת  ֵמֲעָגָלה  יֹוֵדַע  הּוא  לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֱאֶמת  ּבֶ ֵמאֹוֲהַבי 

"ל ְוָאַמר ִלי  ּנֹוַסַעת ְלִניקֹוַלאֶיב. ְוֵתֶכף ָקָראִתי ֶאת ָהִאיׁש ַהּנַ ׁשֶ

זֹאת. ֲעָגָלה  ִעם  ִלְנסַֹע  נּוַכל  ַקל  ּבְ ׁשֶ

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֲחַתן  ַאְיִזיק  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ם  ׁשָ ַבְתנּו  ׁשָ ְך  ּכָ ַאַחר 
ּנֹוְלָדה  ׁשֶ ְחֶיה  ּתִ ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ה  ְלּדָ ַהּיַ ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֵליל  ִלְבָרָכה. 
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ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֵליל  ַוי,  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  ֶלת  ֻמּטֶ ָהְיָתה  טֹוב  ל  ְלַמּזָ ָקרֹוב  ּבְ

ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ָאְמָרה  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ִמּבֵ ּוְבבֹוֵאנּו  ֶנת.  ְמֻסּכֶ ָהְיָתה  "ל  ַהּנַ

ִנְתָקְררּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ת  ּבַ ְחֶיה  ּתִ ָרה  ׂשָ ָמַרת 

ָפִנים ְזעּופֹות  ינֹוק ּבְ ינֹוק ְוַגם ֲחמֹוָתּה ָעְמָדה ֵאֶצל ַהּתִ ַרְגֵלי ַהּתִ

ָעַלי  ָהָיה  זֹאת  ְוָרִאיִתי  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ִמּבֵ אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִני  ְמֹאד. 

ִמי  י  ְוָאַמְרּתִ רֹום  ַלּמָ ֵעיַני  ְוָתִליִתי  ַצֲעָרם,  ִמּגֶֹדל  ְמֹאד  י  ּוָ ּדַ י  ִלּבִ

ָבר  ּכְ ֲאָבל  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֶזַרע  ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָאנִֹכי 

ַזְרעֹו  ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַעְצמֹו  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ י  ֻהְזַהְרּתִ

ְתֵהא  ְולֹא  ַוֲחֹמל  ַרֵחם  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  י  ְוָאַמְרּתִ דֹוׁש,  ַהּקָ

ְוֶזה  ָכאן,  ּבְ אֹוֵרַח  ֲאִני  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוָיגֹון  ָצָרה 

ְמָחֵתנּו  ׂשִ ב  ַעְרּבֵ ּתְ ְוַאל  ָעֵלינּו  ַרֵחם  אן.  ּכָ ָהִייִתי  ּלֹא  ׁשֶ ָנַתִים  ׁשְ

ְלֵאיָתנֹו  ינֹוק  ַהּתִ ב  ׁשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבַחְסֵדי  לֹום.  ְוׁשָ ַחס 

ְחֶיה,  ּתִ ׁשֶ ינֶֹקת  ַהּתִ ָהְיָתה  ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

ִית: ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ רּוַח  ִחי  ַוּתְ ים  ַחּיִ ֶחְזַקת  ּבְ

מח

ֶאְצִלי ֲאָבל  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ אּו  ּבָ ֲחִרית  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ַמה  ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ י  ּפִ ח  ִנְפּתַ לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף 

ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ּתֹוָרתֹו  ְפְלאֹות  ִמּנִ ר  ְלַדּבֵ ִריִכים  ּצְ ֶ ּשׁ

ם  ֵ ַהּשׁ ָלנּו  ְוָעַזר  ָראּוי.  ּכָ ְמָחה  ְלׂשִ ִהְתעֹוַרְרנּו  לֹא  ה  ְתִחּלָ ּבִ ם  ּגַ

ה  ַהְרּבֵ ד  ְלַרּקֵ ְוִהְתִחיל  ֶאָחד  ָזֵקן  ִאיׁש  ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ
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יֹוֵדַע  ֵאיִני  ַוֲעַדִין  ִעּמֹו.  ה  ַהְרּבֵ ד  ִרּקֵ ֶאָחד  ָזֵקן  ְועֹוד  ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ַוֲאִני  ְמֹאד.  ְמֹאד  ִנְצָרְך  ֶזה  ָהָיה  ְלִעְנָיֵננּו  ֲאָבל  לֹו.  ָהָיה  ה  ּזֶ ַמה 

ף ֶאל  ן לֹו ּוְלַהּכֹות ּכַ ם ְלַנּגֵ ּלָ י ּכֻ ה ְועֹוַרְרּתִ ְמָחתֹו ַהְרּבֵ י ׂשִ ְקּתִ ִחּזַ

ְתעֹוַרְרנּו  ּנִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעָזַרִני ַהּשׁ ְמָחה, ַעד ׁשֶ ק ַהּשִׂ ֵדי ְלַחּזֵ ף ּכְ ּכַ

ָאנִֹכי  ם  ּגַ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ִדים  ְמַרּקְ ְוָהיּו  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ נּו  ּלָ ּכֻ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ה  ַהְרּבֵ י  ְדּתִ ִרּקַ

ִמי  ְתֶחֶלת  ַהּמַ ַהּתֹוָרה  ְלתֹוְך  אִתי  ּבָ ׁשֶ ַעד  ֶהם  ִעּמָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ

ִלְפֵניֶהם  י  ְוָאַמְרּתִ מ'(,  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ְוכּו'  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ

ֵמֵאת  י  ּכִ ָרִאיִתי  י  ּכִ ְמֹאד  ְמֹאד  י  ְעּתִ ּדַ ק  ִחּזֵ ְוֶזה  ַהּזֹאת.  ַהּתֹוָרה 

ְפָרט  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ה  ַעּתָ ר  ְלַדּבֵ זֹוֶכה  ֲאִני  ׁשֶ הּוא  ם  ֵ ַהּשׁ

ׁשֹוְמִעים: ְך  ּכָ ׁשֶ ָאְזַנִים  ֵרי  ַאׁשְ זֹאת,  ּכָ ְונֹוָרָאה  ִנְפָלָאה  ּתֹוָרה 

מט

י־ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ִלי  ר  ִסּפֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ ּכְ ָאז  ם  ּגַ
ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ָהָיה  ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ

ָרֵאל, ְוִנְמָצא ָאז  ה ִלְנסַֹע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ דֹוׁשָ ֶדֶרְך ְנִסיָעתֹו ַהּקְ ָאַחז ּבְ

ּוְמֻיָחס  ְקָצת  יר  ָעׁשִ ִאיׁש  ָהָיה  ׁשֶ לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ִאיׁש 

ְלֶאֶרץ  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִעם  ִלְנסַֹע  ְמֹאד  ה  ְוִנְתַאּוָ דֹול,  ּגָ

ֲעבּורֹו  ׁש  ְלַבּקֵ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ַעל  ֵרִעים  ה  ְוִהְרּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְלַרּבֵ ְונֹוַדע  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִעּמֹו  ח אֹותֹו  ּקַ ּיִ ׁשֶ
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ה  ַאּתָ "ל  ַהּנַ ְלָהִאיׁש  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  ָעָנה  ֶזה.  ִעְנָין 

יב  ֵהׁשִ נֹוֵסַע.  ה  ַאּתָ ֵאין  ָמה  ֵני  ִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ָחֵפץ 

ָעָנה  ד.  ִמּיָ ֶכם  ִעּמָ ע  ֶאּסַ ֶכם  ִעּמָ אֹוִתי  ְקחּו  ּתִ ִאם  "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש 

ה רֹוֶצה  ַאּתָ ׁשֶ ְלָך  ֵיׁש  ַעם  ּטַ ְוָאַמר לֹו ַמה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ֲהלֹא  י  ּכִ ַטַעם  ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֻמְכָרח  אי  ַוּדַ ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע 

יב  ְוֵהׁשִ ְוכּו'.  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  נֹוְסִעים  ים  ְוַעְרִבּיִ ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ם  ּגַ

יב. ֵהׁשִ ֶ ּשׁ ַמה  לֹו 

ַמה  ר  ָהִעּקָ ֲאָבל  ֵהיֵטב  ָבִרים  ַהּדְ ִסּפּור  זֹוֵכר  ֵאיִני  ה  ְוִהּנֵ
ֵמָהִאיׁש  י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  ֶזה  ּפּור  ִמּסִ ָלנּו  ְצָרְך  ּנִ ֶ ּשׁ

ָניו  ּפָ ְוָהַפְך  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְעַזע  ִנְזּדַ ְך  ּכָ ַאַחר  ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ָבָריו  ּדְ ְוָכל  דֹול.  ּגָ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאל  ר  ְוִדּבֵ "ל  ַהּנַ ֵמִאיׁש 

ָלבֹוא  ֱאֶמת  ּבֶ רֹוִצים  ׁשֶ ּכְ ְוָאַמר  ְוָעָנה  ַדְרּכֹו.  ּכְ ֵאׁש  ַגֲחֵלי  ּכְ ָהיּו 

ָלבֹוא  רֹוִצים  ְך  ּכָ ע,  ִיּסַ אֹותֹו  ח  ֶאּקַ ִאם  יֹאַמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ְצִריִכין  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  רֹוִצים  ׁשֶ ּכְ ֲהלֹא  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך  ְלַאְבָרָהם  ָאַמר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ַרְגִלי  ֵליֵלְך 

ַרְגִלי  ֵליֵלְך  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְיָקא.  ּדַ ֵלְך  ָהָאֶרץ.  ֶאל  ְוכּו'  ָך  ּוִמּמֹוַלְדּתְ

ִהְתַלֲהבּות  ָרֵאל ְוָאַמר זֹאת ּבְ ֵדי ִלְזּכֹות ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁש ּכְ ַמּמָ

ְמֹאד. דֹול  ּגָ

ְמֹאד  י  ִלּבִ ֶאת  קּו  ִחּזְ ָאז  ֹמַע  ִלׁשְ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ֵאּלּו  ּבּוִרים  ּדִ ה  ְוִהּנֵ
ּוַפַעם  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִסיָעה  ַהּנְ ִעְנַין  ּבְ
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נּו  ַרּבֵ י  ִמּפִ ָצא  ּיָ ׁשֶ ָעְלָמא  ּבְ ּבּור  ּדִ ֵאיֶזה  ֹמַע  ִלׁשְ זֹוֶכה  ֲאִני  ׁשֶ

ז  ִמּפָ ְמֹאד  ֵעיַני  ּבְ ָיָקר  ֲעַדִין,  י  ַמְעּתִ ׁשָ ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ָבר  ּדָ ֹמַע  ִלׁשְ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ּכְ ה  ַעּתָ ן  ּכֵ ְוָכל־ׁשֶ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ִניִנים.  ּוִמּפְ

ל  ּכָ ם  ׁשָ ְבנּו  ָיׁשַ ְך  ּכָ ַאַחר  ָנִעים.  ּוַמה  ּטֹוב  ַמה  ִעּתֹו  ּבְ ָחָדׁש 

ֶאְצִלי  ָאז  ָהיּו  ֹוֲחִטים  ְוַהּשׁ ית.  ִליׁשִ ׁשְ ה  ְסֻעּדָ ּבִ ְוַגם  ַהּיֹום, 

ם  ׁשָ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ל"ז(  מֹוֶהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ְרׁשּו'  'ּדִ ֵמַהּתֹוָרה  ָאז  י  ְרּתִ ְוִדּבַ

ם: ׁשָ ן  ַעּיֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ר  ְמַדּבֵ ם  ׁשָ ם  ּגַ ׁשֹוֲחִטים.  ֵמִעְנַין 

נ

ָנבֹוְך  ָהִייִתי  ֲעַדִין  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר 
ֲעָגָלה  ַעל  ַהּבַ ֶאת  י  ְרּתִ ּטַ ּפִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְקָצת,  י  ַדְעּתִ ּבְ

י.  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ַעד  אק  ְקִריִמיְנְטׁשָ ּבִ י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ְלֵביתֹו  יו  ְוֶהֱחַזְרּתִ

ָמקֹום  ְלֵאיֶזה  אק  ִמְקִריִמיְנְטׁשָ ָנַסע  "ל  ַהּנַ ֲעָגָלה  ַעל  ְוַהּבַ

אק ְולֹא ָחַזר ַעד יֹום  ם ַעל ְמָנת ַלֲחזֹר ִלְקִריִמיְנְטׁשָ מּוְך ְלׁשָ ַהּסָ

לֹֹמה  י ׁשְ ם ַרּבִ ה ְסֵפקֹות. ּגַ ּמָ "ל ּוֵמֲחַמת ֶזה ָהיּו ִלי ּכַ י ַהּנַ ִליׁשִ ׁשְ

ְלַבּדֹו  ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ָאַמר  ה  ְתִחּלָ ּבִ ֵדעֹות  ִחּלּוֵקי  ה  ּמָ ּכַ לֹו  ָהיּו  "ל  ַהּנַ

ע  ִיּסַ ּלֹא  ׁשֶ ָאַמר  ְך  ּכָ ַאַחר  ָאדֹון.  ֵאיֶזה  ל  ׁשֶ ַאֶחֶרת  ֲעָגָלה  ִעם 

ִכירּות  ׂשְ ְלִעְנַין  י  ּכִ ְנִסיָעִתי.  ְלִעְנַין  ְמִניעֹות  ָהיּו  ֶזה  ְוָכל  ָלל.  ּכְ

י: ִעּמִ לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ִלי  ִנְצָרְך  ָהָיה  ֲעָגָלה  ַעל  ַהּבַ
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נא

יְקָלאב  ְלׁשִ ֶרְך  ַלּדֶ ָיִאיר  ֵנרֹו  ַאְיִזיק  י  ַרּבִ ָנַסע  "ל  ַהּנַ ג'  יֹום  ּבְ
י  ַרּבִ ם  ׁשָ ְוָהָיה  ְנִסיָעתֹו,  קֶֹדם  ה  ְסֻעּדָ ֵאיֶזה  ה  ְוָעׂשָ

לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָאִחיו  ְמעֹון  ׁשִ י  ְוַרּבִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ֲחַתן  ַאֲהרֹן 

ִעּמֹו: ַמֲחלֹוֶקת  ָאז 

נב

ָרחֹוק  ַעד  אֹותֹו  ְלַלּוֹות  ִעּמֹו  ְוָיָצאנּו  ְלַדְרּכֹו  ָנַסע  ְך  ּכָ ַאַחר 
ְכרֹו  ַעל ֲעָגָלה ֶאְצִלי ְלׂשָ ֵמָהִעיר ְוָחַזְרנּו ְלָהִעיר. ּוָבא ַהּבַ

ִאם  ְך, ְוָאַמר ׁשֶ ל ּכָ ן ּכָ י ִלּתֵ יָכְלּתִ ּלֹא ָהָיה ּבִ ה ׁשֶ ׁש ָסְך ַהְרּבֵ ּוִבּקֵ

ָאז  ר  ְלַדּבֵ ָרָצה  לֹא  לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ ֲאָבל  ָעַלי  ָיֵקל  ֶאָחד  עֹוד  ע  ִיּסַ

ָלל. ְוַגם ָאנִֹכי ָהִייִתי  ע ּכְ ּלֹא ִיּסַ י ָאַמר ׁשֶ ִסיָעה ּכִ ָלל ֵמִעְנַין ַהּנְ ּכְ

ֵעיַני  ּבְ ָרחֹוק  ָאז  ָהָיה  ׁשֶ ַעד  ְמֹאד  חֹוָרה  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ּבְ ָאז 

ׁשּום  ֲעָגָלה  ַעל  ַלּבַ י  ְבּתִ ֵהׁשַ ְולֹא  ְלִניקֹוַלאֶיב,  ע  ֶאּסַ ׁשֶ ְמֹאד 

ֲאָבל  ְלַדְרּכֹו  ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ָסבּור  ְוָהִייִתי  לֹו.  ְוָהַלְך  ָלל,  ּכְ ׁשּוָבה  ּתְ

אק. ְקִריִמיְנְטׁשָ ּבִ ם  ׁשָ ְוָלן  ב  ִנְתַעּכֵ ֲעָגָלה  ַעל  ַהּבַ

ֵנרֹו  ֵליּב  י  ַרּבִ ְלֵבית  י  ִנְכַנְסּתִ ְלַמֲעִריב  ִמְנָחה  ין  ּבֵ ֶעֶרב  ְלֵעת 
י  ַכְבּתִ ְוׁשָ ַהֶחֶדר,  אֹותֹו  ּבְ ֵנר  ֲעַדִין  ִהְדִליקּו  ְולֹא  ָיִאיר, 

ֶאה  ּתָ ִמׁשְ י  ַכְבּתִ ְוׁשָ ּוַבֲאֵפָלה.  ָכה  ֲחׁשֵ ּבַ ה  ִמּטָ ֵאיֶזה  ַעל  ם  ׁשָ

ַעד  ִלי,  ָהיּו  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ְלּבּול  ּבִ ִמּגֶֹדל  ְמֹאד  ְמֹאד  ּתֹוֵמם  ּוִמׁשְ
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ָעַבר  ֶ ִנים. ְוָכל ַמה ּשׁ ׁשּום ּפָ י ּבְ ְעּתִ ּלֹא ָהִייִתי ָיכֹול ְלַהְכִריַע  ּדַ ׁשֶ

ָלל. ּכְ ר  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָלֶזה  ְוקֶֹדם  ָאז  ָעַלי 

אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ ַעד  ָבר  ַהּדָ ב  ִסּבֵ ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל 
לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ ַעת  ּדַ ְך  ִנְתַהּפֵ ְיָלה  ַהּלַ ת  ְסֻעּדַ ּבִ ְיָלה  ַהּלַ

ינּו  ְוִנְתַרּצִ י  ְעּתִ ּדַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ק  ִחּזֵ אֹוִתי  ם  ּגַ ִלְנסַֹע.  ה  ְוִנְתַרּצָ

ֲעַדִין  ׁשֶ ִלי  הֹוִדיַע  לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ ם  ּגַ ָהֲעָגָלה.  ּכֹר  ִלׂשְ ֵנינּו  ׁשְ

ְוֵכן  ָמָחר.  יֹום  ּבְ אֹוָתּה  ּכֹר  ִיׂשְ ַעְצמֹו  ּבְ ְוהּוא  ָכאן,  ּבְ ָהֲעָגָלה 

נּו  ּלָ ּכֻ ע  ּסַ ּנִ ׁשֶ ָהֲעָגָלה  ֶאת  ַכר  ׂשָ ֳחָרת  ַהּמָ יֹום  ּבְ ׁשֶ ָהָיה 

יל. ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום  י ֶמְנּדִ לֹֹמה ַוֲאִני ְוַרּבִ י ׁשְ ַהְינּו ַרּבִ ְלִניקֹוַלאֶיב, ּדְ

אק ְוָעַבְרנּו  ִריִמיְנְטׁשָ ה ָנַסְענּו ִמּקְ ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ הּוא יֹום ְרִביִעי ּפָ ׁשֶ

לֹוֵמנּו  י־ׁשְ ַאְנׁשֵ ֵאֶצל  ְקָראֶקע  ּבִ ַלְיָלה  ִליַנת  ָלנּו  ְוָהָיה  ר  יֶנעּפֶ ַהּדִ

אק: ְקִריִמיְנְטׁשָ ּבִ ָלן  לֹֹמה  ׁשְ י  ְוַרּבִ ם  ׁשָ ִבים  ַהּיֹוׁשְ

נג

ְלִניקֹוַלאֶיב,  ַיַחד  ְוָנַסְענּו  לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ א  ּבָ ּבֶֹקר  ּבַ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ָזכֹור  ת  ָרׁשַ ּפָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַבְתנּו  ְוׁשָ

ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ְלַיאִליִסיֶוועט  בֹוא  ּנָ ׁשֶ ְסבּוִרים  ְוָהִיינּו  ְטִריקֹוְבֶקע,  ּפֶ

ְוָחַזר  י,  ֲחִמיׁשִ יֹום  סֹוף  ּבְ ַכַעס  ּבְ א  ּבָ ֲעָגָלה  ַעל  ַהּבַ ַאְך  "ל,  ַהּנַ

ְוֶהֱחִזיק  ם,  ָ ִמּשׁ ָיָצא  ָבר  ּכְ ׁשֶ ַאַחר  א  ִרּיָ ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ ִלְכַפר  ְיָלה  ּלַ ּבַ

ֵמֵאת  ה  ִסּבָ ָהָיה  ְוֶזה  )ִקּלֹוֶמֶטר(.  ֶוועְרְסט  ה  לׁשָ ׁשְ ֵעֶרְך  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ
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ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ "ל.  ַהּנַ ְטִריקֹוְבֶקע  ּפֶ ּבְ ם  ׁשָ ּבֹת  ִלׁשְ ֻהְכַרְחנּו  ׁשֶ ה' 

אנּו ַעל ְיֵמי ַהּפּוִרים  ה ִסּבֹות. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ ּמָ נּו עֹוד ּכַ ב ִעּמָ ִסּבֵ

י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ֲחצֹות  ַאַחר  ם  ְלׁשָ ּוָבאנּו  ֲחֶועִדירֹוְבֶקע,  ִלְכַפר 

ְוָעַמְדנּו  ה  ִגּלָ ַהּמְ ֶאת  ִלְקרֹא  ם  ׁשָ ְבנּו  ְוִנְתַעּכַ ר,  ֶאְסּתֵ ֲעִנית  ּתַ

ַכי. ָמְרּדְ ָהַרב  ְיִדיֵדנּו  ֵאֶצל  ם  ׁשָ

ִלְנסַֹע  מּוָכִנים  ָהִיינּו  ַוֲאַנְחנּו  ה  ִגּלָ ַהּמְ ְקִריַאת  ַאַחר  ֶקר  ּבֹ ּבַ
ְמָזְרִזים  ְוָהִיינּו  ְלִניקֹוַלאֶיב,  ֲחִרית  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ַאַחר  ד  ִמּיָ

ל  ׁשֶ ה  ֻעּדָ ַלּסְ ְלִניקֹוַלאֶיב  יַע  ְלַהּגִ ֵדי  ּכְ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ַעת  ׁשְ ּבִ ַעְצֵמנּו 

ה  ִתּיָ ְ ַהּשׁ ַעת  ּוִבׁשְ ַיִין  ִתינּו  ׁשָ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ּוְבתֹוְך  ּפּוִרים ְלֵעת ֶעֶרב, 

ת  ִתּיַ ׁשְ ַעת  ׁשְ ּבִ אֹוְמִרים  ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ "ל  ַהּנַ יל  ֶמְנּדִ י  ַרּבִ אֹוִתי  ַרְך  ּבֵ

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֵמִעְנַין  ָאז  יר  ְוִהְזּכִ ְוכּו',  ים  ְלַחּיִ ִין  ַהּיַ

ֲאִני  י  ּכִ ְמֹאד  ה  ִמּזֶ י  ִנְתעֹוַרְרּתִ ְוֵתֶכף  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ּתֹות  ִלׁשְ

זֹאת  ְנִסיָעה  ּבִ רֹוֶצה  ֲאִני  ׁשֶ ָלל  ּכְ ִלְפֵניֶהם  ֲעַדִין  י  ְרּתִ ִהְזּכַ לֹא 

ַנת  ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ְוׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ם  ָ ִמּשׁ ְוִלְנסַֹע  ְלָאֶדעס,  ִלְנסַֹע 

ֶאֶרץ  ִלי  יר  ִהְזּכִ ֵמַעְצמֹו  יל  ֶמְנּדִ י  ְוַרּבִ ְלִניקֹוַלאֶיב.  ְנִסיָעִתי 

ְפָרט ּבִ ֵלָבב  ְמַחת  ּוְלׂשִ ְלֶפֶלא  ֵעיַני  ּבְ ֶזה  ְוָהָיה  ָרֵאל,   ִיׂשְ

ָלבֹוא ֵדי  ּכְ ּפּוִרים  ִעְנַין  ל  ּכָ ֶאְצִלי  ָהָיה  ָתם  ַהּסְ ִמן  פּוִרים.   ּבְ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ֶאֶרץ  ּבְ ִלְהיֹות  ֱאֶמת  ּבֶ רֹוֶצה  ה  ַאּתָ אֹותֹו  י  ַאְלּתִ ׁשָ ְוֵתֶכף 
ֶאֶרץ  ּבְ ה  ַעּתָ ב  יֹוׁשֵ הּוא  ָאִבי  ֲהלֹא  ִלי  יב  ֵהׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ
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ִנְכָסף  הּוא  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ׁשֹוֵחט  ִאיִציֶלי  י  ַרּבִ מֹו  ּוׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ב  ִסּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ְמֹאד  י  ְוִנְבַהְלּתִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ הּוא  ָאִביו  ׁשֶ ֶזה,  ַבִית  ּבְ ַלֲעֹמד  ה  ַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ן  ִנּתַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  פּוִרים  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ִרים  ּוְמַדּבְ

ָלֶהם  י  ְרּתִ ִסּפַ ְוֵתֶכף  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ י  ִלּבִ ּבְ ְמָחה  ׂשִ

ְנִסיָעה  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ה  ַעּתָ רֹוֶצה  ֲאִני  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ּפּוִרים  ְמַחת  ׂשִ יֵנינּו  ּבֵ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ה  ַנֲעׂשָ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  זֹאת, 

ָהִיינּו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַנאי  ּפְ ָלנּו  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ְקָצת  ְוָרַקְדנּו  ַמְחנּו  ְוׂשָ

ְמָחה  ְוַהּשִׂ ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ִמּתֹוְך  ְך  ּכָ ַאַחר  ְלִניקֹוַלאֶיב.  ִלְנסַֹע  ְצִריִכין 

לֹום  ׁשָ ּבְ ְוָנַסְענּו  ְמָחה  ׂשִ ּבְ אֹוִתי  ְוִלּוּו  ָהֲעָגָלה  ַעל  י  ְבּתִ ָיׁשַ

ַעל  בּו  ָיׁשְ ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵעת  ּבָ ֶעֶרב  ְלֵעת  ם  ְלׁשָ ּוָבאנּו  ְלִניקֹוַלאֶיב 

ָרִציִתי  ה  ֻעּדָ ַהּסְ ַאַחר  ְיָלה  ּלַ ּבַ ה.  ֻעּדָ ַהּסְ ם  ׁשָ ְוָאַכְלנּו  ה  ֻעּדָ ַהּסְ

ֶאָחד  ִית  ּבַ ַרף  ׂשְ ּנִ ׁשֶ ם  ׁשָ ֵרָפה  ׂשְ ֵאיֶזה  ָהָיה  ֲאָבל  ֵליּב  ְלר'  ֵליֵלְך 

קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ם  ׁשָ ַבְתנּו  ְוׁשָ ֵליֵלְך.  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

א: ִתּשָׂ י  ּכִ ת  ָרׁשַ ּפָ ִניקֹוַלאֶיב  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ

נד

י  ְוָעַבְרּתִ יקֹוַלאֶיב  ִמּנִ י  ָנַסְעּתִ קּוֵדי  ּפְ ְקֵהל  ַוּיַ ת  ָרׁשַ ּפָ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ
ִני,  ֵ ַהּשׁ ֵעֶבר  ּבְ ַלְיָלה  ִליַנת  ם  ׁשָ י  ְוַלְנּתִ ְסִפיָנה,  ּבִ ָהר  ַהּנָ

ְוָנַסְענּו  ַכי,  ָמְרּדְ י  ַרּבִ ם  ׁשָ ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ָפר  ַלּכְ ִלְנסַֹע  ֲעָגָלה  ַכְרנּו  ְוׂשָ
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ִאיׁש  ם  ׁשָ ּוָמָצאנּו  ם,  ְלׁשָ אנּו  ּבָ ְרִביִעי  ּוְביֹום  י,  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ

ֵמִאיר: י  ַרּבִ מֹו  ּוׁשְ ֵמאֹוֲהֵבינּו  ֶאָחד 

נה

"ל,  ַהּנַ ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ ְלֵבית  אּו  ּבָ י  ֲחִמיׁשִ ְליֹום  אֹור  ְיָלה  ּלַ ּבַ
ם  ְלׁשָ אּו  ּבָ ַעְרִבית,  ת  ִלְסֻעּדַ ב  ֵליׁשֵ ָרִצינּו  ׁשֶ ֵעת  ּבָ

ָסמּוְך  ּבְ א  ּבָ ׁשֶ ְראּוֵבן  מֹו  ׁשְ ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ַרְך  ֶאָחד  ִאיׁש  ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ

ּוַבת  ה  ָ ִאּשׁ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִליְטַמן  י  ַרּבִ ִעּמֹו  ְוָנַסע  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ 

ָרִאיִתי  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְמֹאד  ֵעיַני  ּבְ ָיָקר  ָהָיה  ֶזה  ְוַגם  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ

ם  ּגַ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ִרים  ְמַדּבְ ם  ְלׁשָ א  ּבָ ֲאִני  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ

אּו  ּבָ ׁשֶ ם  ׁשָ ִלי  רּו  ִסּפְ ִניקֹוַלאֶיב  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ָהִייִתי  ׁשֶ ֵעת  ּבְ

יקֹוַלאֶיב  ִמּנִ י  ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְוַגם  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ים  ֲאָנׁשִ ם  ְלׁשָ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ֶאָחד  ׁשֹוֵחט־ּובֹוֵדק  י  ִעּמִ ָנַסע  "ל  ַהּנַ קֹומֹות  ַהּמְ ְלָכל 

ּלֹו  ׁשֶ ִחיָטה  ְ ַהּשׁ ֶחְזַקת  ּוָמַכר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  מּוָכן  ָהָיה 

י  ִעּמִ ר  ְוִסּפֵ ַטַעם  ֵמֵאיֶזה  ב  ִנְתַעּכֵ ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְך  ֶזה,  ֵמֲחַמת 

ָהָיה  ֶזה  ְוַגם  ִעּמֹו.  י  ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ה  ַהְרּבֵ

ַכי  ָמְרּדְ ְלר'  אּו  ּבָ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ְ ִמּשׁ ם  ּגַ ְמֹאד.  ֵעיַני  ּבְ ָיָקר 

ָהָיה  יָחָתם  ׂשִ ֲאָבל  ְיָקִרים,  ים  ֲאָנׁשִ ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  "ל  ַהּנַ

ְוָהַרְך  ִעְנָיִנים.  ה  ַכּמָ ּבְ אֹוִתי  קּו  ִחּזְ י  ּכִ ִעְנָיִנים  ה  ְלַכּמָ ִלי  ִנְצָרְך 

ֵני ַרֲחָמִנים,  ָרֵאל ַרֲחָמִנים ּבְ ׂשְ ּיִ ר ִלי ׁשֶ ָסמּוְך ִסּפֵ א ּבְ ּבָ ִנים ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ

ֱאֶמת  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם,  ְלׁשָ ִאים  ּבָ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְועֹוְזִרים 
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לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ְסעּו  ּנָ ׁשֶ ים,  ָהֲאָנׁשִ ְלָכל  ה  ַהְרּבֵ ָלֶהם  עֹוְזִרים 

יָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ֹמַע,  ִלׁשְ ִלי  ִנְצָרְך  ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  ָעְברּו.  ׁשֶ

ְמֹאד: ֵעיַני  ּבְ ָאז  ָיָקר  ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ַעְצָמּה  ּבְ

נו

ָבר  ּכְ י  ּכִ "ל ְלָאֶדעָסא  ַכי ַהּנַ י ָמְרּדְ ַרּבִ נּו  י ָנַסע ִעּמָ ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ֶחְפצֹו.  ִלְמחֹוז  ְלָאֶדעס  ִלְנסַֹע  ֶזה  לֹא  ּבְ מּוָכן  ָהָיה 

ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ לֹום  ְלׁשָ ְלָאֶדעס  ּוָבאנּו  ַיַחד  ְוָנַסְענּו 

קּוֵדי: ּפְ ת  ָרׁשַ ּפָ קֶֹדׁש 

נז

אִתי  ּבָ קּוֵדי  ּפְ ְקֵהל  ַוּיַ ת  ָרׁשַ ּפָ ת־קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
לֹא  ַוֲעַדִין  ָרה.  ּפָ ת  ָרׁשַ ּפָ ָהָיה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְואֹותֹו  ְלָאֶדעס, 

ָרה  ּפָ ת  ְלָפָרׁשַ ֵיׁש  כּות  ּיָ ַ ּשׁ ַמה  ֶרֶמז  ִלְמצֹא  ֵעיַני  ם  ֵ ַהּשׁ ֵהִאיר 

ֵעיַני  ם  ֵ ַהּשׁ ֵהִאיר  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ַאְך  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִסיָעה  ְלַהּנְ

ָרה  ּפָ ת  ּוָפָרׁשַ ּפּוִרים  ִעְנַין  ַעל  ָנִאים  ים  ִחּדּוׁשִ י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ּוָבא 

ַהּתֹוָרה  י  ּפִ ַעל  בּועֹות,  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ עֹוֵסק  ָהִייִתי  ׁשֶ

ֵמִעְנַין  ְקָצת  י  ַתְבּתִ ּכָ ּוְכָבר  ח'(.  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ּתֹוָכָחה  ְקעּו  ּתִ

לֹא  ָרה  ּפָ ת  ּוָפָרׁשַ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ע  ַאְרּבַ ֵמִעְנַין  ֲאָבל  ּוֶפַסח  ּפּוִרים 

ָנִאים  ָבִרים  ּדְ ם  ׁשָ ָהיּו  ָרה  ּפָ ת  ָרׁשַ ּפָ ְוִעְנַין  ִלְכּתֹב,  ֲעַדִין  ָזִכיִתי 
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ה  ּזֶ ׁשֶ ַיַחד  ְוַקְטנּות  ְדלּות  ּגַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְוֵאזֹוב  ֶאֶרז  ֵמִעְנַין ֵעץ 

ה מֹוֵצא  ם ַאּתָ תֹו ׁשָ ֻדּלָ ּגְ ְמקֹום  ִחיַנת 'ּבִ ֵלמּות ָהֲעָנָוה, ּבְ ר ׁשְ ִעּקַ

ַקְטנּות  ּדְ ּוֹמִחין  ַגְדלּות  ּדְ ֹמִחין  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַעְנְוָתנּותֹו'; 

ַסח,  ּפֶ ל  ׁשֶ ִיל  ּלַ ּבַ ַיַחד  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְוִנְכָנִסין  ַיַחד  ִנְכָלִלים  ֵניֶהם  ְ ּשׁ ׁשֶ

ַלֲעֹמד  ִמּכֹחֹו  ֵליַדע  זֹוֶכה  ָאז  י  ּכִ ָהָאָדם,  ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ

ָעָנו  ִיְהֶיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְלּבּוִלים.  ְוַהּבִ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ֶנֶגד 

ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ַהְרּבֵ ִעְנַין ָהֲעָנָוה טֹוִעים ָהעֹוָלם  ּבְ י  ּכִ ֱאֶמת.  ּבֶ

ָהָאָדם  י  ּכִ ִתְנָיָנא(  ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  )ּכַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ

"ל,  ַהּנַ ְקעּו  ּתִ ַהּתֹוָרה  ּבְ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה  ְוכּו'.  ִמּכֹחֹו  ֵליַדע  ָצִריְך 

ַקְטנּות  ּדְ ֹמִחין  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ ר  ִעּקַ ׁשֶ ם  ׁשָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ

ִלְגֹמר  ָזִכיִתי  לֹא  ֲאָבל  ּפּוִרים.  ְלִעְנַין  ה  ִמּזֶ י  ַתְבּתִ ּכָ ּוְכָבר  ְוכּו', 

ָאר  ּוׁשְ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ע  ְוַאְרּבַ ָרה  ּפָ ת  ָרׁשַ ּפָ ְלִעְנַין  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָהִעְנָין 

ִני ְלָגְמרֹו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַסח ּופּוִרים ּוְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ַהּשׁ ִעְנְיֵני ּפֶ

ְמֹאד,  ָהֲעצּוִמים  ֲחָסָדיו  ּבַ ִמיד  ּתָ ֲעָזַרִני  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְלָכְתבֹו 

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ְלִעְנַין  ְקָצת  כּות  ּיָ ׁשַ ֵיׁש  ם  ְוׁשָ י,  ַחּיָ ְלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ

ְתַער  ּיִ ׁשֶ יר  ִ ַהּשׁ ָהִעְנַין  ל  ּכָ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  סֹוף  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ

ל  ׁשֶ ַהַהְנָהָגה  הּוא  ָחה  ּגָ ְוַהׁשְ ִנְפָלאֹות  ל  ׁשֶ יר  ׁשִ הּוא  ׁשֶ ֶלָעִתיד 

ְוכּו'. ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ 

ָהיּו  ם  ְוׁשָ עִמירֹוב,  ִמּנֶ ֶהעִניְך  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ָאֶדעס  ּבְ י  ְוָעַמְדּתִ
ׁש  ּיֵ יָראִוויֶצע ׁשֶ אֹוְרִחים ּוָבֶהם ָהָיה אֹוֵרַח ֶאָחד ִמּטִ

ִנְכַנס  לֹא  ָאָדם  ְוׁשּום  אְווַראן,  ִמּסַ ְלָהַרב  ְקָצת  כּות  ּיָ ׁשַ לֹו 
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י  אּו ְקָצת ַאְנׁשֵ ֲחִרית ּבָ ת ׁשַ ְסֻעּדַ ּבֶֹקר ּבִ ת. ַרק ּבַ ּבָ ֵליל ׁשַ ֶאְצִלי ּבְ

י־ עִמירֹוב ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ י ְצִבי ִמּנֶ ֵבית ַרּבִ ְתַאְכְסנּו ּבְ ּנִ ֶנעִמירֹוב ׁשֶ

ֲחִרית  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ַמר  ּגְ ַאַחר  ְקָצת  ֶהם  ִעּמָ י  ְרּתִ ְוִדּבַ לֹוֵמנּו,  ׁשְ

ִאיִציֶלע: י  ַרּבִ מֹו  ׁשְ אִדיִז'ין  ִמּלָ ֶאָחד  ָהָיה  תֹוָכם  ּבְ

נח

אּו  ּבָ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְלִמְנָחה  ָסמּוְך  ָנה  ֵ ַהּשׁ ַאַחר  י.  ְנּתִ ָיׁשַ ְך  ּכָ ַאַחר 
יסֹו  ּגִ הּו  ֵאִלּיָ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יָראִויֶצע  ִמּטִ ְזֵאב  י  ַרּבִ ֵאַלי 

"ל  ַהּנַ ְזֵאב  י  ַרּבִ ּוָבא  ָאֶדעס.  ּבְ ָאז  ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ְרׁשֹון  ּגֵ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ

ים,  ָאר ֲאָנׁשִ ד ִמְבָראִהיֶליב ּוׁשְ נֹו ּוְבנֹו ְוִעם ֵאיֶזה ְמַלּמֵ ִעם ְמֻחּתָ

ַיִין  ְוָקנּו  ִלְכבֹוִדי  ַיִין  ִלְקנֹות  ְוָרצּו  ֵאַלי  ּוָבאּו  ְקָצת  תּוִיים  ׁשְ ְוָהיּו 

ִמְנָחה  ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ ְך  ּכָ ַאַחר  ִמְנָחה.  קֶֹדם  ּתֹות  ִלׁשְ ָרִציִתי  ְולֹא 

י  ִעּמִ ם  ּלָ ּכֻ ְוָאְכלּו  ם  ׁשָ ִמְנָחה  לּו  ּלְ ִהְתּפַ ַהּכֹל  ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ְוַגם 

ה'  ּוֵמֵאת  הּוא,  ָבר  ּדָ ֲהלֹא  י  ַדְעּתִ ּבְ י  ְוָאַמְרּתִ ית.  ִליׁשִ ׁשְ ה  ְסֻעּדָ

ַעל  ּוְלִהְתּבֹוֵנן  יַח  ּגִ ּוְלַהׁשְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִמיד  ּתָ י  ַדְרּכִ ּכְ זֹאת,  ָהְיָתה 

ה ִסּבֹות  ַכּמָ י ּבְ ב ִעּמִ ַרְך ְמַסּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ָכל יֹום ֵאיְך ַהּשׁ ָבר ּבְ ל ּדָ ּכָ

ר  ְלַדּבֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֵאָליו  ְלָקְרֵבִני  ְרָמִזים  ז  ּוְמַרּמֵ ְלטֹוָבה, 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יחֹוָתיו  ְוׂשִ ּתֹוָרתֹו  ְבֵרי  ִמּדִ

ִמּגֶֹדל  ר  ִמְסּפָ ֵאין  ְמִניעֹות  ֶזה  ַעל  ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד,  ַהּנֹוָרִאים 

ר  ְלַדּבֵ אּוַכל  ׁשֶ ֵעיַני  ּבְ ָרחֹוק  ָהָיה  ֶזה  ֵמֲחַמת  ר  ֲאׁשֶ ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ

ּכֹחֹו  דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ֲאָבל  ָאֶדעס,  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִמּתֹוָרתֹו  ָבר  ּדָ ֵאיֶזה 
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כֹחֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ

ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ּוְלעֹוָלם  מֹוִני ּבְ דֹול הּוא עֹוֵזר ְללֹא כַֹח ּכָ ַהּגָ

ְרצֹון  הּוא  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ּכִ ַהּכֹל  ְוִיְגֹמר  ַמר  ּגָ ּוְכָבר  ָהֶעְליֹוָנה.  ַעל  ָידֹו 

ה   ֻעּדָ ּסְ ּבַ ָאז  ם  ּגַ י  ִלּבִ ֶאל  י  ָנַתּתִ ן  ּכֵ ַעל  ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ַמִים ְוָכל יֹום ָויֹום ָמֵלא ְרָמִזים  ָ ַהּכֹל ִמן ַהּשׁ "ל ׁשֶ ית ַהּנַ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

נ"ד(  ִסיָמן  ְמֹאד  ַדְלּתָ  ּגָ ֱאלַֹקי  ה'  ַהּתֹוָרה  ּבְ ְמבָֹאר  )ּכַ ְוכּו'  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ

ָבר  ּדָ יר  ְלַהְזּכִ ִלְבִלי  י  ַדְעּתִ ּבְ ָהָיה  ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף 

ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ית,  ִליׁשִ ׁשְ ה  ְסֻעּדָ אֹותֹו  ּבְ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ִמּתֹוָרתֹו 

"ל  ַהּנַ ל  ּכָ י  ִעּמִ ָאְכלּו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֲאָבל  ל.  ּוְלַקּבֵ ֹמַע  ִלׁשְ ים  ֲאָנׁשִ

ם ָאז,  ם ׁשָ ּגַ ֲחִרית ָהיּו  ׁשַ ּבְ ָהיּו  י ֶנעִמיִריב ׁשֶ ְוַאְנׁשֵ י ְצִבי  ַרּבִ ְוַגם 

ַבר  ּדְ ֵאיֶזה  ְפֵניֶהם  ּבִ יד  ְלַהּגִ ְקָצת  ק  ֵחׁשֶ ִלי  ִנְתעֹוֵרר  ן  ּכֵ ַעל 

רּו  ּבְ ּדִ ה  ּוִבְתִחּלָ ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ִמּתֹוָרתֹו  ּתֹוָרה 

י ִלְכסֹף  טּוִתים ֵמִעְנַין ֶמְרָחץ ְוכּו', ַוֲאִני ִהְתַחְלּתִ ין ׁשְ יַחת ֻחּלִ ׂשִ

ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה  ּתֹוָרה  ְלֵאיֶזה  ִלְכנֹס  יָחָתם  ׂשִ תֹוְך  ּבְ ָמקֹום  ִלְמצֹא 

ִלְמצֹא. ִלי 

"ַעל  ֵמִעְנַין  ַיַחד  רּו  ְוִדּבְ ִדים,  ְמַלּמְ ֵני  ׁשְ ם  ׁשָ ָהיּו  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ֶהֶבל  ל  ׁשֶ ְלּפּול  ּפִ ֵאיֶזה  ָלֶהם  ְוָהָיה  ָרס'  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ְמָנת 

ה ֵאיֶזה ִעְנָין  ד ִהְקׁשָ ְוַהְמַלּמֵ ה.  ַמע ְלָאְזַני ִמּזֶ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִעְנָין ֶזה ַעד  ּבְ

ְקָצת  י  ֵהַבְנּתִ ַוֲאִני  ָבן,  ְ ְלַיּשׁ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַלֲחִקירֹות  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ

ִאי  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה  ּזֶ ׁשֶ י  ְבּתִ ֵהׁשַ נֹוֵגַע  ָבר  ַהּדָ ְלֵהיָכן 

ַעל  ַהּבַ ר  ּבֵ ּדִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוְבָכל  ה.  ֲאֻדּמָ ָרה  ּפָ ִעְנַין  ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ
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ַלְמָדן,  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ה  ֲאֻדּמָ ָרה  ּפָ ֵמִעְנַין  י  ִעּמִ ִית  ַהּבַ

ָרה  ת ּפָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ַ ּשׁ ֵביתֹו ּבַ ָעְבָרה ָהָיה ּבְ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ י ֵכן ּבַ ַאף ַעל ּפִ

ִית  ַהּבַ ַעל  ְלַהּבַ ֲאָבל  ֶהֶבל,  ל  ׁשֶ ה  ָרׁשָ ּדְ ְוָאַמר  ן  ְרׁשָ ּדַ ֵאיֶזה 

ּיּוט  ַהּפִ ַעל  ָאַמר  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵאיֶזה  ְקָצת  ְוָזַכר  ְמֹאד,  ְמֹאד  הּוַטב 

ֵהיֵטב  ָבָריו  ּדְ ַלֲחזֹר  יֹוֵדַע  ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  ְלֶאְלָעָזר,  ְצרּוָרה  צּור 

י ַלְחׁשֹב  ל ֶזה ִנְתעֹוֵרר ִלּבִ ר ֻאְרָין. ֲאָבל ַעל ְיֵדי ּכָ י לֹא ָהָיה ּבַ ּכִ

ְנִסיָעִתי  ְלִעְנַין  ָרה  ּפָ ת  ָרׁשַ ּפָ ִעְנַין  ֵיׁש  כּות  ּיָ ַ ּשׁ ַמה  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ

ה  ֻעּדָ ַהּסְ ַעד  י  ְעּתִ ּדַ ַעל  א  ּבָ לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ָרֵאל ֶזה ְמבָֹאר  ָכה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּיָ ַ ּשׁ ָרה ׁשֶ ת ּפָ ָרׁשַ ִעְנַין ּפָ ית ׁשֶ ִליׁשִ ׁשְ

ְוכּו'  ָהִייִתי  ֵמִתים  קֹוֵבר  אֹוֵמר  אּול  ׁשָ א  ַאּבָ ַהּתֹוָרה  ּבְ ֵהיֵטב 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֲעָזַרִני ַהּשׁ ְך  ּכָ ְוִנְפֵלאִתי ְמֹאד. ַאַחר  )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן נ"ה( 

זֹאת  ּבְ ָהעֹוָלם  ִלְפֵני  ַהּזֹאת  ֵמַהּתֹוָרה  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ

ָכל  ּבְ י ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ דֹול ּכִ ֵעיַני ְלֶפֶלא ּגָ ית ְוָהָיה ּבְ ִליׁשִ ה ׁשְ ֻעּדָ ַהּסְ

ִנְפְלאֹות ה',  ִלְבָרָכה הּוא  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ֲאִני חֹוֵזר  ׁשֶ ַעם  ּפַ

ר: ִמְסּפָ ֵאין  ְמִניעֹות  ֶזה  ַעל  ֵיׁש  י  ּכִ

נט

ַוֲעַדִין  יֶלעט  ַהּבִ אֹודֹות  ְרסּור  ַהּסַ ֵאֶצל  ָהִייִתי  ִראׁשֹון  ּיֹום  ּבְ
ַמה  י  ַתְבּתִ ּכָ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ ֶוה.  ָ ַהּשׁ ְלֵעֶמק  ִעּמֹו  אִתי  ּבָ לֹא 

ֶזה.  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְקָצת  ְגַמר  ּנִ ׁשֶ ים  ָהִעּתִ אֹוָתן  ּבְ ָאז  י  ּתִ ׁשְ ִחּדַ ֶ ּשׁ

ִלי  ָהיּו  ׁשֶ ֱאִליֶעֶזר,  ְיהּוָדא  י  ְלַרּבִ ֶרת  ִאּגֶ י  ַתְבּתִ ּכָ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ
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ִעם  י  ְרּתִ ַ ּשׁ ִנְתּפַ י  ֲחִמיׁשִ ּיֹום  ּבַ ַעל־ֶזה.  ַרּבֹות  ְמִניעֹות  י  ַדְעּתִ ּבְ

ים  ִ ֲחִמּשׁ לֹו  י  ְוָנַתּתִ יל,  רּוּבִ ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ים  ִ ּשׁ ׁשִ ַעד  ּבְ ְרסּור  ַהּסַ

לֹום. ּוְבׁשָ ים  ַחּיִ ּבְ ִלְגֹמר  ִני  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יל  רּוּבִ

ת  ָרׁשַ ּפָ ָהָיה  ְוָאז  ָאֶדעס,  ּבְ ִני  ֵ ַהּשׁ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ יַע  ִהּגִ ְך  ּכָ ַאַחר 
ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹותֹו  ּבְ ָהָיה  ִניָסן  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ְוַגם  ַהֹחֶדׁש 

ֶנעִמירֹוב  י  ַאְנׁשֵ ֶאְצִלי  ִנְכְנסּו  ה  ֻעּדָ ּסְ ּבַ ֲחִרית  ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ּוְבׁשַ

ע  ִלּסַ ְורֹוֶצה  ֶאָחד  ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ֵאַלי  א  ּבָ ם  ּגַ ְלֵעיל,  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ

ָאֶדעס  ם ּבְ ב ׁשָ י ַאֲהרֹן ְיהּוָדה ְוהּוא יֹוׁשֵ מֹו ַרּבִ ָרֵאל ׁשְ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִאיׁש  ְוהּוא  ֶהָעָבר,  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ִמּקֶֹדם 

ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ י  ַאְנׁשֵ ִרֲחקּוהּו  ן  ּכֵ ְוַעל  ְוִהְתַלֲהבּות,  קֹולֹות  ּבְ

נט(.  ְעָיה  )ְיׁשַ ּתֹוֵלל"  ִמׁשְ ֵמָרע  "ָסר  י  ּכִ ָוָנד  ָנע  ְוהּוא  ָאֶדעס  ּדְ

ע.  ּגָ ְמׁשֻ ִאיׁש  הּוא  ׁשֶ ָעָליו  ָאְמרּו  ְלָפַני  ְוַגם  לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ

ּנֹות ְקָצת, ֲאָבל ֲאִני ָהָיה ִלי ֱאמּוָנה  נּועֹות ְמׁשֻ ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש לֹו ּתְ

י  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ׁשֶ לֹא  ְוִאם  ר.  ׁשֵ ּכָ ְלִאיׁש  ד  ִמּיָ אֹותֹו  י  ְוֶהֱחַזְקּתִ ּבֹו 

ְלֶאֶרץ  י  ִעּמִ ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלָאֶדעס  בֹא  ּיָ ׁשֶ ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדא  י  ְלַרּבִ

ְלֶאֶרץ  ִסיָעה  ַלּנְ י  ִעּמִ לֹוֵקַח אֹותֹו  ָהִייִתי  ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָרֵאל  ִיׂשְ

ם  ִעּמָ י  ְרּתִ ְוִדּבַ ְז'ּבּוז'  ִמּמֶ ים  ֲאָנׁשִ ִני  ׁשֵ ֶאְצִלי  ִנְכְנסּו  ם  ּגַ ָרֵאל.  ִיׂשְ

)ִלּקּוֵטי  עֹוִדי  ּבְ ֵלאלַֹקי  ָרה  ֲאַזּמְ ַהּתֹוָרה  ִלְפֵניֶהם  י  ְוָאַמְרּתִ ְקָצת 

י ִעְנָין  י ָלֶהם ְמֹאד ּכִ ְנּתִ ֶהֱחֵייִתי אֹוָתם ְוִכּוַ מֹוֲהַר"ן רפ"ב( ְוָאְמרּו ׁשֶ

ין  ְמַחּיִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ׁשֶ ָלנּו  ָידּוַע  )ּוְכָבר  ְמֹאד  ָלֶהם  ִנְצָרְך  ֶזה 

"ל(: ַהּנַ עֹוִדי"  ּבְ ֵלאלַֹהי  ָרה  "ֲאַזּמְ ִעְנַין  ְפָרט  ּבִ ַהּכֹל 
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ס

ָהִייִתי  י  ּכִ ְסִפינֹות,  ַעל  ְקָצת  ֹאל  ִלׁשְ י  ִהְתַחְלּתִ ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר 
ַעל  ַאף  ֲאָבל  ַסח,  ּפֶ קֶֹדם  ֲאִפּלּו  ְסִפיָנה  ּבִ ֵליֵלְך  ה  ְמֻרּצֶ

ֵמֲחַמת  )א(  ְטָעִמים.  ה  ּמָ ּכַ ֵמֲחַמת  ְקָצת  ל  ִמְתַעּצֵ ָהִייִתי  ֵכן  י  ּפִ

ֵהר ֵמָחֵמץ  ר ִלּזָ ִפיָנה ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ תֹוְך ַהּסְ יַע ּבְ ַסח אּוַלי ַיּגִ ַחג ַהּפֶ

י  ַרּבִ בֹוא  ּיָ ׁשֶ י  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמֲחַמת  )ב(  ְך.  ל־ּכָ ּכָ ֲעֵרִלים  ין  ּבֵ

ָהרּוחֹות  ָהיּו  לֹא  ֲעַדִין  ָהֵעת  אֹוָתּה  ׁשֶ )ג(  ֱאִליֶעֶזר.  ְיהּוָדא 

י ּכִ ָלֵצאת  ִפינֹות  ַהּסְ ֲעַדִין  ִהְתִחילּו  לֹא  ְוַגם  ְך,  ּכָ ל  ּכָ  טֹוִבים 

ְמַעט: ִאם 

סא

אְסט  ַהּפָ ְיֵדי  ַעל  י  ַלְחּתִ ְוׁשָ י  ָחַזְרּתִ ַצו  ת  ָרׁשַ ּפָ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ
ִנים  ּפָ ל  ּכָ ְוַעל  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדא  י  ְלַרּבִ ֶרת  ִאּגֶ

ָלאו: ֵהן אֹו  ׁשּוָבה  ּתְ ִלי  ַלח  ִיׁשְ

סב

י־ ּוְלַאְנׁשֵ ְוכּו'  ּוְלָהַרב  ְלֵביִתי  ֶרת  ִאּגֶ י  ָמַסְרּתִ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ
ן  ּתֵ ּיִ ֶסף[, ׁשֶ ל־ּכֶ ָרה רּו"ּכ ]רּוּבַ ָידֹו ֲעׂשָ י ּבְ לֹוֵמנּו ְוַגם ָנַתּתִ ׁשְ

ִמּקֶֹדם: ְלֵביִתי  י  ַלְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ רּו"ּכ  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַבד  ִמּלְ ִדים  ְלַהְמַלּמְ



רצטְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

סג

לֹום: ְלׁשָ ְלֵביתֹו  ֵמָאֶדעס  יֹוְסֶקע  י  ַרּבִ ָנַסע  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ

סד

ֶאָחד  ַסְרסּור  ִלי  הֹוִדיַע  ַהּיֹום  ִלְפנֹות  ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ֵלְך קֶֹדם  ּתֵ ׁש ְסִפיָנה ׁשֶ ּיֵ י ְצִבי, ׁשֶ ֵבית ַרּבִ י ּבְ ָעַמד ִעּמִ ׁשֶ

ֶאת  י  ִעּמִ ח  ְוִלּקַ ֶהם  ִעּמָ ֵליֵלְך  ְמֹאד  ְוָרִציִתי  ִלְסַטְנּבּול,  ת  ּבָ ׁשַ

ֲעַדִין,  ִנְגַמר  לֹא  יֶלעט  ַהּבִ ֲאָבל  י,  ִעּמִ ָהָיה  ׁשֶ יל  ֶמְנּדִ י  ַרּבִ

ָמָחר  יֹום  ּבְ ׁשֶ יב,  ְוֵהׁשִ יֶלעִטין  ַהּבִ ל  ׁשֶ ְרסּור  ְלַהּסַ ד  ִמּיָ י  ַלְחּתִ ְוׁשָ

ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל  ִדי.  ִמּיָ עֹות  ַהּמָ ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ִהְבִטיַחִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֻיְגַמר 

ַאֲחָריו,  ּלְ ׁשֶ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ַעד  יֶלעט  ַהּבִ ִנְגַמר  ְולֹא  ַבִני  ִעּכְ ַרְך  ִיְתּבָ

ֵצאת  ִמּלָ עֹוד  י  ּתִ ִנְתָיַאׁשְ ְוָאז  ְלֶפַסח  מּוָכה  ַהּסְ בּוַע  ָ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ

ב ֶאְתַעּכֵ ׁשֶ הּוא  ה'  ֵמֵאת  י  ּכִ ָרִאיִתי  י  ּכִ ַסח,  ּפֶ  קֶֹדם 

ה ּמָ ִמּכַ ְלָפַני  ָנכֹון  ֶזה  ְוֶדֶרְך  דֹוׁש,  ַהּקָ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ָאֶדעס   ּבְ

"ל: ּנַ ּכַ ְטָעִמים 

סה

ֶעְזֵרנּו  ּבְ ָהָיה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ דֹול.  ַהּגָ ת  ּבָ ׁשַ יַע  ִהּגִ ְך  ּכָ ַאַחר 
ם  ְלׁשָ ְכַנְסנּו  ּנִ ׁשֶ ְצִבי  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ֵמִחים  ׂשְ ָהִיינּו  ׁשֶ

ֵבית  ּבְ ם  ְוׁשָ ֶהעִניְך.  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ָאַכְלנּו  ׁשֶ ֲחִרית  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ַאַחר 
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נּו  ּלָ ּכֻ ְוָרַקְדנּו  דֹול,  ַהּגָ ת  ּבָ ׁשַ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְמֹאד  ַמְחנּו  ׂשָ ְצִבי  י  ַרּבִ

ֶעְזַרת  ּבְ ה  ַהְרּבֵ אֹוִתי  ק  ִחּזַ ְוֶזה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ַהְרּבֵ

ֵני  ׁשְ ָבר  ּכְ ָעְברּו  ָאֶדעס ׁשֶ ּבְ ָעַמְדנּו  ׁשֶ ּוְבָכל ָהֵעת  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

הּוא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶזה  ַעד  ְוִרּקּוִדין  ְמָחה  ְלׂשִ ָזִכינּו  לֹא  ִתים  ּבָ ׁשַ

דֹוָלה: ּגְ ִויׁשּוָעה  ְלִסיָמן  ִלי  ָהָיה  ְוֶזה  דֹול,  ַהּגָ ת  ּבָ ׁשַ

סו

ִלי  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ה  ְמַצּפֶ ָהִייִתי  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ דֹול,  ַהּגָ ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר 
ָיבֹוא  ִאם  רי"א  אֹודֹות  יִתי  ִמּבֵ ְיִדיָעה  אֹו  ֶרת  ִאּגֶ ֵאיֶזה 

ֱאֶמת  ּבֶ י ׁשֶ ׁשּוָבה ֵמֶהם. ַאף־ַעל־ּפִ ל ּתְ אֹו ָלאו, ְולֹא ָזִכיִתי ְלַקּבֵ

י  ּכִ ֶכף  ּתֵ ׁשּוָבה  ּתְ ִלי  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ָראּוי  ָהָיה  ׁשֶ ֶרת  ִאּגֶ ְלחּו  ׁשָ

ְלָאֶדעס,  ֶרְסֶלב  ִמּבְ דֹול  ּגָ זֹון  ִחּפָ ּבְ הֹוֵלְך  )דֹוַאר(  ָטאֶפעט  ְ ַהּשׁ

ַאֲחֵרי  ַסח  ּפֶ ַהּמֹוֵעד  ֹחל  ַעד  א  ּבָ ְולֹא  ֶרת  ָהִאּגֶ ב  ִנְתַעּכֵ ֲאָבל 

ְלָאֶדעס: ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדא  י  ַרּבִ א  ּבָ ָבר  ּכְ ׁשֶ

סז

ינּו ִסּיּום ְוָאַכְלנּו  ַסח ָעׂשִ ת־קֶֹדׁש ֶעֶרב ּפֶ ּבַ י, ֶעֶרב־ׁשַ ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
ְקָצת.  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָהִייִתי  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ְקָצת  ַיִין  ִתינּו  ְוׁשָ

י  ַרּבִ א  ּבָ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ְקָצת,  ִליׁשֹן  י  ְחּתִ ִהּנַ ַהּיֹום  ַלֲחצֹות  ָקרֹוב 

י  ְקּתִ ַ ִנּשׁ ְמָחה  ׂשִ ּוֵמֲחַמת  ְמֹאד.  אֹוִתי  ְוֶהֱחָיה  ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדא 
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ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָיה  ַבח  ׁשֶ י  ְוָנַתּתִ ה,  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ אֹותֹו 

ִלְראֹותֹו. ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ

ַאֲחֵרי  ְויֹוֵתר  בּועֹות  ׁשָ ֵני  ׁשְ ֶזה  ָהָיה.  ְך  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ י  ּכִ
ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדא  י  ְלַרּבִ ֶרת  ָהִאּגֶ י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ

ָעָנה  ָיִאיר.  ֵנרֹו  יֹוְסֶקא  י  ְלַרּבִ זֹאת  י  ְרּתִ ִסּפַ ְך  ּכָ ַאַחר  בֹוא,  ּיָ ׁשֶ

ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדא  י  ַרּבִ ִעם  ה  ֲעׂשָ ּנַ ַמה  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֵאין  ְוָאַמר 

בּועֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ֶזה  י  ּכִ ְמֹאד,  טֹוָבה  לֹא  ה  ִסּבָ לֹו  יַע  ִהּגִ ֲהלֹא 

יַע  ִהּגִ ְלָאֶדעס  ְלָכאן  ִלְנסַֹע  מּוָכן  ְוָהִייִתי  ֵביִתי  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ֵעת  ּבְ

ֵאיֶזה  ֶאָחד  ָאדֹון  א  ּבָ ׁשֶ ֱהיֹות  ֶרְסַלב,  ּבְ ִעיֵרנּו  ּבְ מּוָעה  ְ ַהּשׁ

ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדא  י  ַרּבִ ֶאת  ה  ְוִהּכָ )ָקִצין(  ַזאְסַדאִטיל 

ַמע  ׁש ְוַהּקֹול ִנׁשְ ה ּוָפצֹוַע ַעד ְלִמיָתה ַמּמָ ב ּבֹו ַהּכֵ ּיֹוׁשֵ ָפר ׁשֶ ּכְ ּבַ

ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ֲאָבל  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ִלְקבּוָרה  אֹותֹו  ָיִביאּו  ָסמּוְך  ּבְ ׁשֶ

ה אֹותֹו  ִהּכָ ׁשֶ ָבר ֱאֶמת  ַהּדָ )ְוֶזה  יֹוֵדַע ֶמה ָעְלָתה לֹו  ּוִמי  ם  ָ ִמּשׁ י  ָנַסְעּתִ

ה  ֲעׂשָ ּנַ ַמה  ָיַדע  ְולֹא  ִנְגָוע,  ּכְ ח  ֻמּנָ ְוָהָיה  ר.  ִדּבֵ לֹא  עֹות  ׁשָ ה  ְוַכּמָ ׁש,  ַמּמָ ְלִמיָתה  ַעד 

ָלֵאל(. ה  ִהּלָ ּתְ ים  ַחּיִ ּבַ ַאר  ְוִנׁשְ ֶהֱחָיהּו,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  ָלל.  ּכְ ִעּמֹו 

ְוָהָיה  ּתֹוֵמם  ִמׁשְ י  ַאְרּתִ ְוִנׁשְ ֲאָחַזְתִני  ְרָעָדה  זֹאת  ְמִעי  ׁשָ ּכְ ַוֲאִני 
ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ַער  ַהּצַ ּגֶֹדל  ר  ָהִעּקָ ְמֹאד,  י  ּוָ ּדַ ָעַלי  י  ִלּבִ

ֵבק  ּדָ ְואֹוֵהב  ֵמֵרִעי  ִלי  יַע  ִהּגִ ׁשֶ זֹאת  ּכָ טֹוָבה  לֹא  מּוָעה  ְ ִמּשׁ

ְלֶאֶרץ  י  ִעּמִ ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ָהָיה  ְרצֹוִני  ׁשֶ ָלֶזה  ְונֹוָסף  מֹותֹו,  ּכְ ֵמָאח 
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ְלָבֲאָרם,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ִעְנָיִנים  ה  ּמָ ּכַ ְועֹוד  ָרֵאל  ִיׂשְ

מּוָעה  ְ ַהּשׁ ַעל  ְמֹאד  ּוְכֵאִבי  ַצֲעִרי  ַדל  ּגָ ֶזה  ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ר  ֲאׁשֶ

ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ ַעם  ַהּפַ עֹוד  ֶרת  ִאּגֶ י  ַתְבּתִ ּכָ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ַהּזֹאת. 

לֹא  ֲאָבל  אְסט,  ַהּפָ ְיֵדי  ַעל  ְזִריזּות  ּבִ ׁשּוָבה  ּתְ ִלי  יבּו  ׁשִ ּיָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ְדָלה  ּגָ ֶזה  ל  ּכָ ּוֵמֲחַמת  "ל,  ּנַ ּכַ ֶרת  ָהִאּגֶ ב  ִנְתַעּכֵ י  ּכִ ָיִדי  ּבְ ָעְלָתה 

ֵני  ּפְ ִלְראֹות  "ל  ַהּנַ ַסח  ֶעֶרב־ּפֶ ּבְ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ּכְ ְמֹאד  ְמֹאד  ְמָחִתי  ׂשִ

ֱהֱחַיִני  רּוְך ׁשֶ ר ְלֵעיל. ּבָ ְזּכָ י ְיהּוָדא ֱאִליֶעֶזר ַהּנִ ֱאֶמת ַרּבִ אֹוֲהִבי ּבֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָרִאיִתי  ֶזה  ל  ִמּכָ ה.  ַהּזֶ ַמן  ַלּזְ יַעִני  ְוִהּגִ ַמִני  ְוִקּיְ

ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַיַחד  ִעּמֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָאבֹוא  ׁשֶ ְורֹוֶצה  ֶעְזִרי  ּבְ

ַאֵחר ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִנים,  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ה  ִמּזֶ ְרנּו  ּבַ  ּדִ

י'(: ִסיָמן  )ְלֵעיל 

סח

ִמְצַות  ּבְ אֹוִתי  ֶאָחד  ד  ּבֵ ּכִ ׁשֶ ָזִכיִתי  ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ
ֶאְמָצא  נּו, ׁשֶ ּלָ ּכֻ דֹול ֶאְצִלי ְוֵאֶצל  ּגָ ֶלא  ִחּתּוְך ְוֶזה ָהָיה ּפֶ

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְמֹאד,  ָעֵלינּו  ִדים  ִמְתַנּגְ ָאז  ָהיּו  ם  ֻרּבָ ׁשֶ ָאֶדעס  ּבְ

ִמְצַות  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָאֶדעס  ּבְ ם  ׁשָ ְוָזִכיִתי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזָבנּו  לֹא 

ָלּה  ֵיׁש  ִמיָלה  ְצַות  ּמִ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ַסח.  ּפֶ ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ִחּתּוְך 

ר ְלֵעיל )ִסיָמן כ"ו(,  ְזּכָ ּנִ ָרֵאל ּכַ דֹול ִעם ֶאֶרץ ִיׂשְ כּות ְוַאְחדּות ּגָ ּיָ ׁשַ

מֹו  ּכְ ִמיָלה  ְזכּות  ּבִ ָהָיה  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ר  ִעּקָ ׁשֶ ֶפַסח  ּבְ ּוִבְפָרט 

ט"ז(  )ְיֶחְזֵקאל  סּוק  ּפָ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ



שגְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ּוָבאִתי  ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  י  ִנְכַנְסּתִ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ֲחִיי".  ָדַמִיְך  "ּבְ

ּיּוִטים  ַהּפִ ִסּיּום  ַאַחר  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֲחָזַרת  ן  ַהַחּזָ ן  ּגֵ ּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ם  ְלׁשָ

ְוַאַחר  ֶתר  ּכֶ ת  ַ ּוְקֻדּשׁ ַטל  ת  ְרּכַ ּבִ ר  ִעּקַ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ ַטל  ת  ְרּכַ ּבִ ל  ׁשֶ

ָלֵאל: ה  ִהּלָ ּתְ ת,  ּדָ ּכַ ינֹוק  ַהּתִ י  ַמְלּתִ ְך  ּכָ

סט

ם  ֵ ַהּשׁ ִני  ִזּכַ ַסח,  ּפֶ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  טֹוִבים  ָיִמים  ֵני  ׁשְ ּבִ ה  ְוִהּנֵ
ּוְמחֹולֹות,  ִרּקּוִדין  ּבְ ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ ַרְך  ִיְתּבָ

י ְיהּוָדא  ם ִעם ַרּבִ ַרְך. ּגַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ דֹוָלה ְמֹאד ּבְ ְמָחה ּגְ ׂשִ

ר"ז  ם  ּגַ ְוֵרִעי.  אֹוֲהִבי  לֹוֵמנּו,  י־ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ִאיׁש  א  ּבָ ֱאִליֶעֶזר 

ַסח,  ּפֶ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ִמים  ּיָ ּבַ ֶאְצֵלנּו  ם  ּגַ א  ּבָ ר"פ  ל  ׁשֶ ָאִחיו 

ם  ּגַ ם.  ׁשָ ָהיּו  ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ עֹוד  ם  ּגַ ה,  ַהְרּבֵ ָאז  נּו  ִעּמָ ַמח  ְוׂשָ

ְוַגם  ם.  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ָרַקד  ַעְצמֹו  ּבְ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ר"ש 

ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ ִנְפָלאֹות  ה  ּמָ ּכַ י  ְרּתִ ִסּפַ

יל  ֶמְנּדִ י  ְוַרּבִ ֵאּלּו.  ָיִמים  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ַמְחנּו  ׂשָ

ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ְוָרַקד  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ַמח  ׂשָ ֶרְך  ַהּדֶ ל  ּכָ י  ִעּמִ ָהָיה  ׁשֶ

ְך  ל־ּכָ ּכָ ה  ל ָהרֹוִאים ֵמֵהיָכן הּוא רֹוֵקד ַהְרּבֵ ּכָ ְמהּו  ר ּתָ ַעד ֲאׁשֶ

ְוכּו'  ְרִקין  ּפִ ית  ׁשִ ּבְ ב  ָנׁשֵ ּדְ ָיְדעּו ֵמַההּוא רּוָחא  )ְוֵהם לֹא  ַבע.  ַהּטֶ ֶדֶרְך  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ

ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ה  ְוֵאּלֶ ַהּתֹוָרה  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ְוִרּקּוִדין  ף  ּכַ ֶאל  ף  ּכַ ַהְמָחַאת  ִכין  ִנְמׁשָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ם(: ׁשָ ן  ַעּיֵ י'  ִסיָמן 



ְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת שד

ע

יל  ֶמְנּדִ י  ַרּבִ ָנַסע  ַסח,  ּפֶ ַהּמֹוֵעד  ֹחל  ּדְ ִראׁשֹון  ִני,  ׁשֵ יֹום  ּבְ
ֱאִליֶעֶזר,  ְיהּוָדא  י  ַרּבִ ָאה  ּבָ ׁשֶ ָהֲעָגָלה  ִעם  ְלֵביתֹו 

ָהִעיר.  ְלסֹוף  ָסמּוְך  ַעד  אֹותֹו  ְלַלּוֹות  ִעּמֹו  נּו  ּלָ ּכֻ ְוָיָצאנּו 

ִמְצַות  ּבְ אֹוִתי  ֶאָחד  ד  ּבֵ ּכִ ׁשֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָזִכיִתי  ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ִביִעי  ּוִבׁשְ

"ל: ּנַ ּכַ נֹוָסף  דֹול  ּגָ ֶלא  ּפֶ ָהָיה  ֶזה  ְוַגם  ִחּתּוְך, 

עא

ל  ׁשֶ ִביִעי  ׁשְ יֹום  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְבֶרְסַלב  ּבִ ִמיד  ּתָ נּו  ְרּכֵ ּדַ ה  ְוִהּנֵ
ׁש.  ַמּמָ ַחר  ַ ַהּשׁ ֵמֲעלֹות  ְמֹאד,  ם  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ ַסח  ּפֶ

ְלִוים  ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוַהּנִ ַעל ׁשֵ ל ֶזַרע ַהּבַ ר נֹוֲהִגין ּכָ ֲאׁשֶ ּכַ

ִמְנָין  ָלנּו  ִיְהֶיה  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ י  ָאַמְרּתִ ָאֶדעס  ּבְ ֲאָבל  ֲעֵליֶהם. 

ֲעָזָרנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ם  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

צּו ֵאֵלינּו ְלִמְנַין  ְתַקּבְ ּנִ ִכינּו ׁשֶ ּזָ ׁשֶ ְמָחה, ַעד  ק ֶאת ְלָבֵבנּו ְלׂשִ ְלַחּזֵ

ה  ּוִבְתִחּלָ ֵביֵתנּו.  ּבְ מֹו  ּכְ ם  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ ְלנּו  ּלַ ְוִהְתּפַ ָרה  ֲעׂשָ

ל  ּכָ ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִמיד,  ּתָ נּו  ַדְרּכֵ ּכְ ִמְקֶוה  ּבְ ָטַבְלנּו 

ם  ּגַ ּתֹוָרה  ּבַ ְוָקִרינּו  ּיּוִטים  ַהּפִ ל  ּכָ ְוָאַמְרנּו  ִמְנָין,  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ֱאִליֶעֶזר.  ְיהּוָדא  י  ַרּבִ ִעם  א  ּבָ ׁשֶ ֵמר"י  ּכֲֹהִנים  ת  ְרּכַ ּבִ ַמְענּו  ׁשָ

ְוַאַחר  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ְמרּו  ּגָ ׁשֶ י ַעד  ְנּתִ ִהְמּתַ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ָלֵאל. ה  ִהּלָ ּתְ ת,  ּדָ ּכַ ינֹוק  ַהּתִ י  ַמְלּתִ ְך  ּכָ
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ְוֵכן  ְמֹאד.  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ ְלָבֵבינּו  ִנְתעֹוְררּו  ֶזה  ל  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
ָהִיינּו  ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ִביִעי  ׁשְ יֹום  ּבְ ׁשֶ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ָהָיה 

ּלֹו  ּכֻ ַהּיֹום  ל  ּכָ ה  ַהְרּבֵ ּוְמחֹולֹות  ִרּקּוִדין  ּבְ דֹוָלה ְמֹאד  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ַאַחר  ר"ש.  ֵבית  ּבְ י  ָאַכְלּתִ ׁשֶ ר"ש  ֵבית  ּבְ ה  ְתִחּלָ ּבִ ָהֶעֶרב,  ַעד 

ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ְוֹגֶדל  ִמיָלה.  ִרית  ַהּבְ ְלֵבית  ִנְכַנְסנּו  ְך  ּכָ

ְמַחת  ם ְלׂשִ ָהָיה ׁשָ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ עֹוַרְרנּו ּכָ ֵער. ַעד ׁשֶ ם ֵאין ְלׁשַ ׁשָ

ֶטַבע  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ינֹוק  ַהּתִ ֲאִבי  ם  ּגַ ִמיָלה.  ִרית  ּבְ ְמַחת  ְוׂשִ יֹום טֹוב 

ְמָחה  ִמּשִׂ ָרחֹוק  ָהָיה  ְלֵביתֹו  ְכַנְסנּו  ּנִ ּוְכׁשֶ חֹוָרה,  ׁשְ ָמָרה  ַעל  ּבַ

אֹותֹו  עֹוַרְרנּו  ְמָחה  ַהּשִׂ ִמּגֶֹדל  ְך  ּכָ ַאַחר  ֲאָבל  ְמֹאד,  ְמֹאד 

ְמָחה  ים ָהְרחֹוִקים ִמּשִׂ ָאר ֲאָנׁשִ הּוא ּוׁשְ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ְמָחה ּגְ ְלׂשִ

ְמבָֹאר  ּוְכָבר  ה.  ַהְרּבֵ ְמָחה  ׂשִ ּבְ טֹוב  יֹום  ִלְכבֹוד  ָרְקדּו  ם  ּלָ ּכֻ

הּוא  ׁשֶ ִמי  ֶאת  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִחים  ּמְ ׂשַ ּמְ ׁשֶ ּכְ ְצָוה,  ַהּמִ ּגֶֹדל  ֶאְצֵלנּו 

ת־ִמְצָוה  ְסֻעּדַ ּבִ יֹום־טֹוב  ּבְ ּוִבְפָרט  חֹוָרה,  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ּבְ

ָהִיינּו  ם  ׁשָ ְוַגם  ְצִבי,  י  ַרּבִ ְלֵבית  י  ִנְכַנְסּתִ ְך  ַאַחר־ּכָ זֹאת.  ּכָ

יֹום  ל  ּכָ ָעַבר  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ה.  ַהְרּבֵ ְוָרַקְדנּו  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ִביִעי  ׁשְ הּוא  ׁשֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ

ַסח.  ּפֶ ל  ׁשֶ ַאֲחרֹון  הּוא  ׁשֶ ַאֲחָריו  ּלְ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוֵכן  ַרְך,  ִיְתּבָ

ְמָחה  ִמּשִׂ ְמֹאד  ְרחֹוִקים  ָהִינּו  ֲחִרית  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ַעת  ׁשְ ּבִ ה  ְתִחּלָ ּבִ

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  ֶאְתמֹול.  ל  ׁשֶ ַהְיִגיָעה  ִמּגֶֹדל  ְוִרּקּוִדין 

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ִמּתֹוָרתֹו  ר  ְלַדּבֵ ְמֹאד  ִנְכָסף  ָהִייִתי  י  ַדְעּתִ ּבְ

ָהִייִתי  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  ׁשֶ ַעד  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְוִלְהיֹות  ִלְבָרָכה 
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ן  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ ֶאְצֵלנּו  אּו  ּבָ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ִעם  ר  ּוְמַסּפֵ יַח  ֵמׂשִ

ַעל  ַהּתֹוָרה  ְלתֹוְך  ִנְכַנְסנּו  ָבִרים  ַהּדְ ּתֹוְך  ּמִ ׁשֶ ַעד  ינּו,  ּפִ ְלתֹוְך 

בּועֹות  ׁשָ י־ֵתבֹות  ָראׁשֵ הּוא  ׁשֶ ְוכּו'  ף  ּסֵ ַוְיׁשַ מּוֵאל־א ט"ו(  )ׁשְ סּוק  ּפָ

ַגת  ֲחִרית ְוכּו', ּוֵמִעְנַין ַהּשָׂ ן ׁשַ ּקֵ ַסח, ּוֵמִעְנַין ַאְבָרָהם ּתִ ֻסּכֹות ּפֶ

ְוכּו'  ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  י־ִאם  ּכִ יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֱאלֹהּות 

ל  ּכָ ֶאת  ְמֹאד  ְמֹאד  ְוֶהֱחֵייִתי  למ"ד  ִסיָמן  ּבְ ֶזה  ל  ּכָ ְמבָֹאר  ּכַ

ְמָחה  ְלׂשִ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְלִהְתעֹוֵרר  ָזִכינּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ֹוְמִעים.  ַהּשׁ

ְוָרַקְדנּו  ְוָחַזְרנּו  ְלַרְגֵלינּו,  ְמָחה  ַהּשִׂ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ַעד  דֹוָלה,  ּגְ

ְמָחה  ׂשִ ּבְ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ל  ּכָ ם  ּגַ ָעַבר  ׁשֶ ַעד  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ

ָהַאֲחרֹוִנים  ִמים  ַהּיָ ל  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ָהְיָתה  ּוְגדֹוָלה  דֹוָלה.  ּגְ

ר  ֲאׁשֶ ם,  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ָיִמים  ל  ׁשֶ ְמָחה  ֵמַהּשִׂ

ֶחְדַות  ח(  )ֶנֶחְמָיה  י  ּכִ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְלָבֵבנּו  ֶאת  ק  ְוִחּזֵ ּכֹה  ַעד  ֲעָזַרִני 

ְוכּו': נּו  ָמֻעּזֵ ִהיא  ה' 

עב

ְסִפיָנה,  ּכֹר  ִלׂשְ ְמֹאד  ָלהּוט  ָהִייִתי  ַסח  ּפֶ ַאַחר  ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ
ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהֲחָגאֹות  ָאז  ָהָיה  י  ּכִ ְמָנע  ַהּנִ ִמן  ָהָיה  ֲאָבל 

ְרצּוִפים: ָיִמים  ה  לֹשָׁ ׁשְ



שזְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

עג

ִפיָרה ִנְכַנְסנּו ְלֵבית  ר ַלּסְ ִמיִני ַאַחד־ָעׂשָ ת ׁשְ ָרׁשַ ְרִביִעי ּפָ יֹום  ּבְ
ּקֹוִרין  )ׁשֶ ָהִעיר  ֲעֵרי  ְלׁשַ נּו  ִעּמָ ְוָהַלְך  ְרסּור,  ַהּסַ ר"א 

ַעד  ּבְ ל  רּוּבָ ֵמָאה  ַסְך  ּבְ ְסִפיָנה  ַכְרנּו  ׂשָ ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף  ִריִגיָוואְרִנֶיע(  ּפְ

לֹא  י  ּכִ ֶזה,  ּכָ ָסְך  ן  ֶאּתֵ ֵאיְך  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ק  ְמֻסּפָ ָהָיה  י  ְוִלּבִ ֵנינּו.  ׁשְ

ן ֲאִפּלּו ָסְך  ם ּוְלַהּלָ ָ ֵרי ַההֹוָצאֹות ִמּשׁ ָאֵרי ִעּקְ ָיִדי ַעל ׁשְ ַאר ּבְ ִנׁשְ

ָרחֹוק  ֶרְך  ַהּדֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ַטְמּבּול  ּסְ ּמִ ׁשֶ ָידּוַע  ְוֶזה  ֶזה.  ּכָ

י  ַלְכּתִ י ֵכן ִהׁשְ ׁש ֵמָאֶדעס ִלְסַטְמּבּול. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ּיֵ ֶרְך ׁשֶ ֵמַהּדֶ

ְך  ּסָ ּבַ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ִפיָנה  ַהּסְ י  ַכְרּתִ ְוׂשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ְיָהִבי 

ַהְיׁשּוָעה: ְוַלה'  "ל,  ַהּנַ

עד

ִרים  ַהּגֵ ים  ָהֲאָנׁשִ ִעם  ִנים  ּפָ ִלְראֹות  ָרִציִתי  ָאֶדעס,  ּבְ ְהיֹוִתי  ּבִ
ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ֵדי  ּכְ ם  ְלׁשָ אּו  ּבָ ׁשֶ ם  ׁשָ ִבים  ַהּיֹוׁשְ

ת  ְתִחּלַ ּבִ ָנְסעּו  ֵמֶהם  ְקָצת  י  ּכִ ָיִדי.  ּבְ ָעְלָתה  ְולֹא  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ י  ּכִ ְלָאֶדעס.  מּוָכה  ַהּסְ ה  ְקַטּנָ ִעיר  ְלֵאיֶזה  ַהֹחֶרף 

ֶהָעַבר  תקפ"א  ַקִיץ  ּבְ אּו  ּבָ ְויֹוְצֵאי־ֲחָלֵציֶהם  ְנׁשֹוֵתיֶהם  ִעם 

ֶרעִקין  ַהּגְ ל  ׁשֶ ְלָחָמה  ַהּמִ ַרַעׁש  מּועֹות  ׁשְ ֵמֲחַמת  ֲאָבל  ְלָאֶדעס, 

ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ָלִעיר  ָנְסעּו  ֵמֶהם  ּוְקָצת  ָאֶדעס,  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ בּו  ִנְתַעּכְ
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ַההֹוָצָאה  ּגֶֹדל  ֵמֲחַמת  ַהֹחֶרף,  ְיֵמי  ל  ּכָ ם  ׁשָ ִלְהיֹות  ֵדי  ּכְ

ֵמֶהם  ּוְקָצת  ֲעֵליֶהם.  ה  ָקׁשָ ים  ַרּכִ ּכְ יַבת  ְיׁשִ י  ּכִ ָאֶדעס,  ּבְ ׁשֶ

ִהיא  ׁשֶ ֶהעִניְך  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ָהְיָתה  ַאַחת  ה  ָ ְוִאּשׁ ָאֶדעס.  ּבְ ֲארּו  ִנׁשְ

ל ֶאֶרץ  ִסיָעה ׁשֶ ָלל ֵמַהּנְ ּה ּכְ י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ י, ֲאָבל לֹא ּדִ ּלִ ַאְכַסְנָיא ׁשֶ

י  ֵהַבְנּתִ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ִדי,  ִעּמָ ע  ּסַ ּתִ ִאם  ִלי  ּיֹוִעיל  ַמה  י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ

רֹוִצים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ָאר  ּוׁשְ ֶכף.  ּתֵ ִלְנסַֹע  ה  ְמֻרּצָ ֵאיָנּה  ִהיא  ם  ּגַ ׁשֶ

לֹא  ָאֶדעס  ּבְ י  ּכִ ְלָפַני,  ְרִאיִתים  לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ע  ִלּסַ

ִאיׁש  ַרק  ָרִאיִתי אֹוָתם.  לֹא  ן  ּכֵ ַעל  ְדָרׁש,  ַהּמִ ֵבית  ּבְ י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ

"ל: ַהּנַ ְיהּוָדא  ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ֶאָחד הּוא 

עה

ֶאָחד,  ָעִני  ִאיׁש  ֵאיֶזה  ְלָפַני  ה'  ִהְקָרה  יֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ל  ּכָ ם  ׁשָ ב  יֹוׁשֵ ָהִייִתי  ׁשֶ ְצִבי  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ עֹוֵמד  ְרִאיִתיו 

ְמקֹום  ַחְסּדֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלי  ִהְזִמין  ם  ׁשָ י  ּכִ ָאֶדעס,  ּבְ ַהּיֹום 

ֲאָבל  ֶהעִניְך,  י  ַרּבִ ֵאֶצל  ְוָלן  אֹוֵכל  ְוָהִייִתי  ְמֻיָחד.  ֶחֶדר  ְמנּוָחה 

ְוֶזה  ְלֵעיל.  ר  ְזּכָ ַהּנִ ֶחֶדר  ּבַ ַרק  ִית  ּבַ ּבַ י  ְבּתִ ָיׁשַ ּלֹו  ּכֻ ַהּיֹום  ל  ּכָ

לֹא  זֹאת  ְולּוֵלא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִלְנִסיַעת  ְמֹאד  ְמֹאד  ִלי  הֹוִעיל 

ָהִייִתי  ִאם  יֹוֵדַע  ּוִמי  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ָאֶדעס  ּבְ ְלִהְתַמְהֵמּה  ָיכֹול  ָהִייִתי 

ָרֵאל: ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  נֹוֵסַע 
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ְוָרִאיִתי  ר ְלֵעיל,  ְזּכָ ַהּנִ ְצִבי  י  ַרּבִ ֵאיֶזה יֹום ְלֵבית  ּבְ אִתי  ּבָ ה  ְוִהּנֵ
ים  ֵמָהֲאָנׁשִ הּוא  ׁשֶ ּבֹו  י  ְרּתִ ְוִהּכַ ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ַהּנִ ֶאָחד  ָעִני 

ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ י  ְוִהְתַחְלּתִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ָהרֹוִצים  ִרים  ַהּגֵ

אֹותֹו  י  ַאְלּתִ ְוׁשָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ע  ִלּסַ רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ ִלי  ְוהֹוָדה 

ע  ִלּסַ ָהרֹוִצים  ֲאִמיִדים  ים  ֲאָנׁשִ ֵאיֶזה  עֹוד  ָכאן  ּבְ ֵיׁש  אּוַלי 

ְפַרְנצֹויז  יֹוֵסף  י  ַרּבִ ָכאן  ּבְ ֵיׁש  ֲהלֹא  יב  ֵהׁשִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ְוהּוא ּוְבנֹו  ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ַרב  ְזַמן  ָכאן  ּבְ ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ אל   ִמּטֹוְרנֹוּפָ

דֹול. ּגָ יר  ָעׁשִ

ַעל  ׁשֹוֵכב  ּוְמָצאִתיו  ּלֹו,  ׁשֶ ָלַאְכַסְנָיא  אֹוָתנּו  הֹוִליְך  ְוֵתֶכף 
י  ְוִנְכַנְסּתִ ן.  ָיׁשֵ ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  ֳהַרִים,  ַהּצָ ַנת  ֵ ִמּשׁ תֹו  ִמּטָ

ִמּגֶֹדל  ִלי  ר  ְלַסּפֵ ִהְתִחיל  ְוֵתֶכף  ִעּמֹו,  ר  ְלַדּבֵ י  ְוִהְתַחְלּתִ ֵאָליו 

ר ִלְנסַֹע  ִאי ֶאְפׁשָ לֹום, ְוׁשֶ ו ַחס ְוׁשָ ׁש ַעְכׁשָ ּיֵ ָנה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ּכָ ַהּסַ

ם  ָ ִמּשׁ רֹות  ִאּגְ ה  ּמָ ּכַ לֹו  יַע  ִהּגִ ְמֹאד  ָסמּוְך  ה  ּזֶ ׁשֶ ְוָאַמר  ו.  ַעְכׁשָ

ֵאיְך  ִלי  ר  ִסּפֵ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ָבן.  ַהּלָ ם  ַהּיָ ַעל  ֵליֵלְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ

ֵאין  ׁשֶ ַרּבֹות  ְמִדינֹות  לֹו  ׁש  ּיֵ ְוׁשֶ ְמֹאד,  ָחָזק  מֹו  ׁשְ ח  ִיּמַ ֶרעק  ַהּגְ

ֲחָזקֹות  ִמְלָחמֹות  ְולֹוֵחם  ם  ׁשָ ב  יֹוׁשֵ ְוהּוא  ֵמֶהם,  יֹוְדִעים  ָאנּו 

ה  ּוִבְתִחּלָ ו.  ר ִלְנסַֹע ַעְכׁשָ ּוֵמֲחַמת ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ָמֵעאל,  ׁשְ ַהּיִ ִעם 

הּוא  ֶזה  ם  ּגַ ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ י  ָאַמְרּתִ ֶכף  ּתֵ ֲאָבל  ְקָצת,  י  ְעּתִ ּדַ ֶהְחִליׁש 
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ר  ִסּפֵ ְוַגם  ְלֵעיל.  ְמבָֹאר  ּכַ ק,  ַהֵחׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ָאה  ּבָ ׁשֶ ְמִניָעה  ַרק 

ּלֹא  ׁשֶ ְלָכאן  אּו  ּבָ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ב  ּוְמַעּכֵ מֹוֵנַע  הּוא  ׁשֶ ִלי 

ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ִליַח  ׁשְ הּוא  ׁשֶ ֶכף  ּתֵ ְוָרִאיִתי  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִיְסעּו 

ּנּו. ִמּמֶ י  ְוִנְפַטְרּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ב  ְלַעּכֵ

ָלל ַעל ַהּנֹוְסִעים ְלֶאֶרץ  ֹאל ּכְ ָוָהְלָאה לֹא ָרִציִתי עֹוד ִלׁשְ ֵמָאז 
י  ַאְנׁשֵ ם  ּגַ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  י  ְעּתִ ּדַ ַיֲחִליׁשּו  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

ו  ַעְכׁשָ ָראּוי  ֵאין  ׁשֶ ֶאָחד  ה  ּפֶ ם  ּלָ ּכֻ אֹוִתי,  יִרים  ּכִ ַהּמַ ָאֶדעס 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ לֹום. ְוַהּשׁ ָנה ַחס ְוׁשָ ּכָ ָרֵאל ִמּגֶֹדל ַהּסַ ִלְנסַֹע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ִמְבַטִחי  ְוָלׂשּום  ֶזה  ל  ּכָ ַעל  ַלֲעבֹר  ְלָבִבי  ֶאת  ק  ִחּזֵ

ה  ִהּלָ ּתְ דֹול  ַהּגָ ַחְסדֹו  ּבְ ִלְנסַֹע  ַרֲחָמיו  ּבְ ֲעָזַרִני  ׁשֶ ַעד  ַרְך.  ִיְתּבָ

ָיבֹואּו  ַסח  ּפֶ קֶֹדם  ָסמּוְך  ּבְ ׁשֶ ָאֶדעס  ּבְ ִלי  הֹוִדיעּו  ם  ּגַ ָלֵאל. 

בֹואּו,  ּיָ ׁשֶ ה  ְמַצּפֶ ְוָהִייִתי  ים.  רּוׁשִ ּפְ ים  ַהְמֻכּנִ יְלָנא  ִמּוִ ִחים  ּלָ ְמׁשֻ

ַסח, ְוַאַחר  אּו קֶֹדם ּפֶ אי. ֲאָבל לֹא ּבָ ַוּדַ ּבְ ֵהם ִיְסעּו  י ׁשֶ י ָיַדְעּתִ ּכִ

ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ִפיָנה  ַהּסְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלי  ִהְזִמין  ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ַסח  ּפֶ

י  ַכְרּתִ ְוׂשָ ִחים,  ּלָ ַהְמׁשֻ ַעל  ָלל  ּכְ ין  ְלַהְמּתִ ָרִציִתי  ְולֹא  ְלֵעיל, 

ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ּבְ ְלַבד  ֵנינּו  ׁשְ ֲאַנְחנּו  ע  ּסַ ּנִ ׁשֶ ד  ִמּיָ ִפיָנה  ַהּסְ

י ּפִ ַעל  ַאף  ָלל,  ּכְ ְסִפיָנה  ַעל  ָהִייִתי  לֹא  ֵמעֹוָלם  ְוַגם   ֲעֵרִלים. 

ִניעֹות ַהּמְ ל  ּכָ ַעל  ָרה  ִהְתַגּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ת  ִחּבַ  ֵכן 

ם: ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
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ָרץ  ָהִייִתי  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ת־קֶֹדׁש,  ּבַ ֶעֶרב־ׁשַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
י  ּכִ ִפיָנה.  ַהּסְ ֶאל  ָלבֹוא  ֵדי  ּכְ ָאֶדעס  ּבְ ּוק  ּשׁ ּבַ ֶבָהָלה  ּבְ

ַער  ַ ר ַהּשׁ עֹות ִיְהֶיה ִנְסּגָ יַע ֲחצֹות ַהּיֹום, ּוְבעֹוד ֵאיֶזה ׁשָ ָבר ִהּגִ ּכְ

יַטן  ּפִ ְלַהּקַ י  ְקּתִ ִסּלַ ּוְכָבר  ִפיָנה.  ַהּסְ ֶאל  ֵליֵלְך  אֹוָתנּו  יחּו  ַיּנִ ְולֹא 

ִפיָנה  ְוַהּסְ ִפיָנה,  ַהּסְ ַכר  ׂשְ ל  רּוּבָ ָאה  ַהּמֵ ַהְינּו  עֹות  ַהּמָ ל  ּכָ

זֹון  ִחּפָ ּבְ י  ְוָהַלְכּתִ ְמֹאד  י  ִנְבַהְלּתִ ן  ּכֵ ַעל  ָמָחר.  ֵליֵלְך  מּוֶכֶנת 

יְלָנא  ִמּוִ ִחים  ּלָ ַהְמׁשֻ ה  ַעּתָ אּו  ּבָ ׁשֶ ִלי  הֹוִדיעּו  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ דֹול.  ּגָ

ק,  ְלִהְתַאּפֵ י  ָיכְֹלּתִ לֹא  זֹון  ְוַהִחּפָ ָהָלה  ַהּבֶ ּוְבתֹוְך  ְלֵעיל.  ר  ְזּכָ ַהּנִ

ְבֵרי  ּדִ ּוָמְסרּו  ְמֹאד.  ְמַעט  ֶהם  ִעּמָ י  ְרּתִ ְוִדּבַ ֲאֵליֶהם  י  ְוִנְכַנְסּתִ

לֹום,  ׁשָ י ֵמֶהם ּבְ לֹום ַעל ָיִדי ָלָאֶרץ ַהּקֹוֶדׁש, ְוִנְפַטְרּתִ ת ׁשָ ִריׂשַ ּפְ

ֱאֹמר  ת  ָרׁשַ ּפָ ִראׁשֹון  )ּוְביֹום  ָלֵאל.  ה  ִהּלָ ּתְ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ְוָעִליִתי 

ר  ְזּכָ ַהּנִ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ָיִמים  ָעה  ׁשְ ּתִ ֶזה  ָטא  ֻקׁשְ ּבְ ְהיֹוִתי  ּבִ

ְוָעְמדּו  ְלֵעיל  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ יְלָנא  ִמּוִ ִחים  ּלָ ַהְמׁשֻ אּו  ּבָ ְלֵעיל, 

ָלְקחּו  ן  ּכֵ ַעל  הֹוָצאֹות,  ּבְ ים  ַמְרּבִ ִחים  ּלָ ְוַהְמׁשֻ י.  ּלִ ׁשֶ ַאְכַסְנָיא  ּבָ

ְוָעַמְדנּו  ה  ָהֲעִלּיָ ַעל  ָעִלינּו  ַוֲאַנְחנּו  ָלֶהם,  ְוָנְתנּו  י  ּנִ ִמּמֶ ַהֶחֶדר 

יֹום  ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ָעִלינּו  ׁשֶ ַעד  ָיִמים  ה  לֹשָׁ ׁשְ אֹו  ַנִים  ׁשְ ם  ׁשָ

ְלֵעיל. ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ה  ָרׁשָ ּפָ ְרִביִעי, 

ִהְתַחְלנּו  ֶהם ְקָצת ַעד ׁשֶ י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ ם ַיַחד, ּדִ ָעַמְדנּו ׁשָ ׁשֶ תֹוְך  ּבְ
י  ּכִ ִדים,  ְלִמְתַנּגְ ֲחִסיִדים  ין  ּבֵ ׁשֶ ְקָצת  ִוּכּוַח  ִעְנַין  ּבְ ִלְכנֹס 
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ְמֻפְרָסם.  ּכַ ַהֲחִסיִדים  ל  ּכָ ַעל  דֹוִלים  ַהּגְ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ת  ֵמַהּכַ ֵהם 

ָסבּור  ָהִייִתי  ַוֲאִני  ֲחָכִמים.  ֵמֱאמּוַנת  ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ י  ְוִהְתַחְלּתִ

יְלָנא  ִמּוִ אֹון  ַהּגָ ּבְ ֱאמּוָנה  ֵאיֶזה  ָלֶהם  ֵיׁש  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ

ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ד,  ִמּיָ ִלי  יבּו  ֵהׁשִ ֵהם  ֲאָבל  מֹו.  ׁשְ ַעל  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ

ְוכּו'...  ְוכּו'  ְוָאַמר  ָעָנה  לֹו,  הֹודּו  ם  ְוֻכּלָ ר,  ַהְמַדּבֵ ר  ִעּקַ ָהָיה 

ר  ּבֵ ּדִ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ ַמּה(.  ּתֵ ְלׁשֹון  )ּבִ ְוכּו'  ָאָדם  ּבְ ִלי  ִיְהֶיה  ֱאמּוָנה 

ן  ִאם־ּכֵ ִעּמֹו  ַח  ְלִהְתַוּכֵ י  ְוִהְתַחְלּתִ ִלְדָבָריו  הֹודּו  ם  ְוֻכּלָ י,  ִעּמִ

ָלל,  ּכְ ִלְדָבַרי  ֹאֶזן  ִהּטּו  לֹא  ֵהם  ֲאָבל  ֲחָכִמים.  ֱאמּוַנת  ַמהּו 

י  ּכִ ִלְכִפירֹות.  ְקָצת  ַהּנֹוְגִעים  ָוֶהֶבל  טּות  ׁשְ ְבֵרי  ּדִ יבּו  ְוֵהׁשִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ם ֱאמּוָנתֹו ּבְ ֵאין לֹו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּגַ ֱאֶמת ִמי ׁשֶ ּבֶ

ַהּתֹוָרה  ּבְ ּוִבְפָרט  ה,  ַהְרּבֵ ְדָבֵרינּו  ּבִ ְוַכְמבָֹאר  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֵאיָנּה 

ֵהיֵטב  ָרִאיִתי  ְוָאז  ִתְנָיָנא.  ִלּקּוֵטי  ח'  ִסיָמן  ּבְ ּתֹוָכָחה  ְקעּו  ּתִ

ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָרִאיִתי  י  ּכִ ִדים,  ְלִמְתַנּגְ ֲחִסיִדים  ין  ּבֵ ׁשֶ ַהִחּלּוק 

ְלִמיד  ּתַ הּוא  ׁשֶ ָעָליו  אֹוְמִרים  ֵהם  ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְלִמיד־ָחָכם  ַהּתַ ּבְ

י  ָאַמְרּתִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֱאמּוָנה.  ָלֶהם  ֵאין  ּבֹו  ם  ּגַ דֹול  ּגָ ְוָחִסיד  ָחָכם 

ְגדֹוֵלי  ִאם ֵאין ָלֶכם ֱאמּוָנה ּבִ ֵפרּוׁש, ֲאִני ָהִייִתי ָסבּור ׁשֶ ָלֶהם ּבְ

ֱאמּוָנה  ָלֶכם  ֵיׁש  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ַהֲחִסיִדים,  ל  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ

ַמְדֵרַגְתֶכם  יֹוֵדַע  ֲאִני  ו  ַעְכׁשָ ֲאָבל  ֶכם,  ּלָ ׁשֶ ֲחָכִמים  ַתְלִמיֵדי  ּבְ

ָלל: ּכְ ֱאמּוָנה  ָלֶכם  ֵאין  ׁשֶ
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ְוִכְמַעט  ִית  ֵמַהּבַ אֹוִתי  ִלְדֹחף  ָרצּו  ּבּוֵרינּו,  ּדִ תֹוְך  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ָרִציִתי  לֹא  ֲאָבל  יֵנינּו,  ּבֵ דֹול  ּגָ ַמֲחלֹוֶקת  ה  ַנֲעׂשֶ ָהָיה  ׁשֶ

אֹוָתנּו  ִקיט  ִהׁשְ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ם  ּגַ ה.  ַהְרּבֵ ֶהם  ִעּמָ ַח  ְלִהְתַוּכֵ

ּלֹא ָנבֹא ִליֵדי ַמֲחלֶֹקת. ְוִאם לֹא ָהיּו ּפֹוֲעִלים  ְוִהְפִריד אֹוָתנּו ׁשֶ

ַעל  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  א  ֶאּלָ יִקים  ּדִ ַלּצַ ְנִסיָעָתם  ּבִ ַהֲחִסיִדים  ל  ּכָ

ה  ּוְבַכּמָ ֵאָליו  ְמקָֹרִבים  ֵהם  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ֶזה  ּבְ ֱאמּוָנה  ִנים  ּפָ ל  ּכָ

ה,  דֹוׁשָ י ֱאמּוַנת ֲחָכִמים הּוא ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ם. ּכִ ּיָ יִקים ּדַ ַצּדִ

ּזֹוֶכה ִלְבִלי  ן ִמי ׁשֶ ּכֵ ל־ׁשֶ ה. ִמּכָ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ הּוא ְיסֹוד ּכָ ׁשֶ

ם,  ֻכּלָ ּבְ ּוַמֲאִמין  יִקים  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ַעל  ָלל  ּכְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

לֹו. ֵרי  ַאׁשְ

ִלְנסַֹע  ם  ְוַדְעּתָ ם,  ַהּיָ ַעל  ִלְנסַֹע  ָרצּו  לֹא  "ל  ַהּנַ ִחים  ּלָ ַהְמׁשֻ ם  ּגַ
ְלטּול  ֶרְך, ְוֹגֶדל ַצַער ַהּטִ ל ַהּדֶ ה. ְוַגם ּגֶֹדל ָהִעּכּוב ׁשֶ ׁשָ ַיּבָ ּבְ

ֶזה  ּכָ ַרב  ַמֲהָלְך  סּוִסים  ַעל  ע  ִלּסַ ֶפׁש  ַהּנֶ ַעד  ַהּנֹוֵגַע  ְוַהְיִגיָעה 

ָהרֹוֵכב  ֶאת  ים  ַמּכִ ֵהם  ְוִלְפָעִמים  ָאָדם,  ְרֵאי  ּפִ ים  ֲאָנׁשִ ִעם 

ַעל  ְנִסיָעה  ּבִ ּסֹוְבִלים  ׁשֶ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ָצרֹות  ָאר  ּוׁשְ

ה'  ַעל  י  ָאַמְרּתִ ן  ּכֵ ַעל  ָטא.  ֻקׁשְ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּסּוִסים 

לֹום  ְלׁשָ יֹוִליֵכִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ם,  ַהּיָ ַעל  ע  ְוִנּסַ ְיָהֵבנּו  ִליְך  ַנׁשְ

לֹום  ּוְלׁשָ ֲארּוִכים  טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְמֵהָרה  ִויִביֵאִני 

ָרצֹון(: ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן 
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עט

ִמיִני  ׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ ת־קֶֹדׁש  ּבַ ֶעֶרב־ׁשַ י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ְלִעְנָיֵננּו[:  ]ַנֲחזֹר 
ָעִלינּו  תקפ"ב  ַנת  ׁשְ ִפיָרה  ַלּסְ ר  ה־ָעׂשָ לֹשָׁ ׁשְ ִניָסן  כ"ח 

ַהְינּו  ֲחצֹות  ַאַחר  עֹות  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ֶעֶרְך  ּבְ ִלְסַטְנּבּול  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל 

נּו,  ּלָ ׁשֶ ְלְטִלין  ּטַ ַהּמִ ל  ּכָ ִעם  ֵמָהַאְכַסְנָיא  ָנַסְענּו  ֲחצֹות  ֵעֶרְך  ּבְ ׁשֶ

ָפר.  ַהּסְ ֹמר  ִלׁשְ ם  ַהּיָ ַפת  ׂשְ ֵאֶצל  ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ִרים  ַהּשָׂ ֶאל  ּוָבאנּו 

ֲחִתימֹות  ֶכף  ּתֵ ְוָנְתנּו  ֲאדֹוִנים,  ה  ְלַכּמָ יֶלעט  ַהּבִ ָמַסְרנּו  ם  ְוׁשָ

י  ּתֵ ׁשְ ֶעֶרְך  ּבְ ָבר  ַהּדָ ָהה  ּתַ ְוִנׁשְ )ַהֹחק(  אָקאן  ַהּזַ ִפי  ּכְ ָעָליו  ָיָדם 

ם.  ִלּבָ ּבְ ַאֲהָבִתי  ָנַגע  ר  ֲאׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ אֹוָתנּו  ְוִלּוּו  עֹות,  ׁשָ

ה  ִמּזֶ ֶזה  ְוִנְפַטְרנּו  ם,  ֵמִאּתָ ְרׁשּות  י  ָלַקְחּתִ ָפר  ַהּסְ ֵאֶצל  ם  ְוׁשָ

ַעד  לֹום  ׁשָ ת  ְרּכַ ּבִ אֹוִתי  ּוֵבְרכּו  ְוֵרעּות,  ְוַאֲחָוה  ַאֲהָבה  ּבְ

ָוָהְלָאה ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָפר.  ַלּסְ חּוץ  ּיֹוְצִאין  ׁשֶ ַתח  ֵמַהּפֶ ָצאִתי  ּיָ  ׁשֶ

ִרים ַהּשָׂ ל  ִמּכָ יֹון  ִרׁשְ ִלי  ּבְ ְוִלְכנֹס  ָלֵצאת  אי  ַ ַרּשׁ ָאָדם   ֵאין 

ְלֵעיל. ִרים  ְזּכָ ַהּנִ

ְמָחה  ׂשִ ן  ִנּתַ ָפר  ַלּסְ חּוץ  ַתח  ֵמַהּפֶ ָלֵצאת  ָזִכיִתי  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ְיהּוָדא  י  ַרּבִ ִויִדיִדי  ֲאִני  ְמָחה  ׂשִ ּבְ י  ְוָהַלְכּתִ י,  ִלּבִ ּבְ

ַעד  ַגאָוואן(  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֵמל  ַהּנָ ַעל  ֵליֵלְך  ְצִריִכין  ְוָהִיינּו  ֱאִליֶעֶזר. 

ִפיָנה  ַהּסְ ֶאת  ד  ִמּיָ ָמָצאנּו  לֹא  ֲאָבל  נּו.  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ַלּסְ בֹוא  ּנָ ׁשֶ

ַעל  ם  ׁשָ בּו  ׁשְ ּיָ ׁשֶ ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ֶאת  ֹאל  ִלׁשְ ְוָרִצינּו  נּו,  ּלָ ׁשֶ

ְלׁשֹונֹות  ּבִ יִרים  ַמּכִ ֵאיָנם  ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ֲאָבל  ֶרְך,  ַהּדֶ
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ְלׁשֹון  ּבִ אֹו  ִאיַטְלָיה  ְלׁשֹון  ּבִ ִרים  ְמַדּבְ ם  ֻרּבָ י  ּכִ ְסִביבֹוֵתינּו.  ּבִ ׁשֶ

ְקָצָתם.  ְמִביִנים  ְמֹאד  מּוָעִטים  בֹות  ּתֵ ְקָצת  ַרק  ָמֵעאל  ִיׁשְ

)ַיאָקאּפ  ַהחֹוֵבל(  )ַרב  יַטן  ּפִ ַהּקַ ל  ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ֵהיָכן  לֹוַמר  ְוִהְתַחְלנּו 

ָמל(,  אָוואן )ַהּנָ ִסיעֹות ַעל ַהּגַ ָהַלְכנּו ֵאיֶזה ּפְ ַטְדוֹוֶיִביְטׁש(, ּוְבתֹוְך ׁשֶ

הּוא  ה,  ַעּתָ ַההֹוֵלְך  ח(  )ַמּלָ ְטָראס  ַהּמַ ֶזה  ֲהלֹא  ָלנּו  ְוָאְמרּו  ָענּו 

ּזֹאת  ָהְיָתה  ה'  ּוֵמֵאת  ְלֵעיל.  ר  ְזּכָ ַהּנִ ַיאָקאּפ  ל  ׁשֶ ִפיָנה  ֵמַהּסְ

ִפיָנה  ֵמַהּסְ ֶאָחד  ַמאְטָראס  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ָאז  ָלנּו  ִהְזִמין  ׁשֶ

ָהְיָתה ְרחֹוָקה  ּוָברַֹחב  אָוואן,  ַהּגַ ְקֵצה  ּבִ ָהְיָתה עֹוֶמֶדת  ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ

ֵאיִני  ֶזה  ּוְבלֹא  נּו.  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ִמּסְ ְסִפינֹות  ָרה  ֲעׂשָ ַטח  ׁשֶ ֶעֶרְך  ּבְ

נּו. ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ַלּסְ ָלבֹוא  ְיכֹוִלים  ָהִיינּו  ֵאיְך  יֹוֵדַע 

ל  ּכָ ֶרְך  ּדֶ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ְטָראס  ַהּמַ אֹוָתנּו  הֹוִליְך  ֶכף  ּתֵ ְוָאז 
ַעד  ֲאֵחִרים,  ל  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ְסִפינֹות  ֵאֶצל  ְוָעַבְרנּו  אָוואן,  ַהּגַ

ֵאיֶזה  ְלתֹוְך  אֹוָתנּו  ִהְכִניס  ם  ְוׁשָ אָוואן,  ַהּגַ ְקֵצה  ֵאֶצל  אנּו  ּבָ ׁשֶ

ַרק  נּו,  ּלָ ׁשֶ ְסִפיָנה  ָהְיָתה  לֹא  זֹאת  ְוַגם  מּוָכה.  ַהּסְ ְסִפיָנה 

ִלְסִפיָנה  ִפיָנה  ִמּסְ אֹוָתנּו  הֹוִליְך  ְוֵכן  תֹוָכּה  ּבְ אֹוָתנּו  ֶהֱעִביר 

ּוָבֶאְמַצע  ִלְסִפיָנה,  ִפיָנה  ִמּסְ ָצאנּו  ּיָ ּוְכׁשֶ ְסִפינֹות.  ה  ּמָ ּכַ ֶרְך  ּדֶ

ים  ַהִחּטִ מֹוִליִכין  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ְנמּוִכים  ְקַטּנֹות  ְסִפינֹות  ָעְמדּו 

ן ֻהְכַרְחנּו ֵליֵרד  ּכֵ ֶהם, ַעל  ְוַכּיֹוֵצא ּבָ דֹוָלה  ִפיָנה ַהּגְ ֵמָאֶדעס ַלּסְ

ְולֹא  ם  ֻסּלָ ָהָיה  לֹא  ּוִבְקָצָתם  ָלָאֶרץ  ה  ֵמֲעִלּיָ מֹו  ּכְ ִלְקָצָתם, 

ְורַֹחב  ְמָחִתי  ׂשִ ֵמרֹב  ֲאָבל  ֶחֶבל.  ּבְ ֵליֵרד  ֻהְכַרְחנּו  ַרק  ַמְדֵרגֹות 

ִפיָנה  ִמּסְ ֶחֶבל  ּבְ ֵליֵרד  ָלל  ּכְ ַחד  ּפַ ׁשּום  ִלי  ָהָיה  לֹא  ָאז  י  ִלּבִ
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י  ָעַבְרּתִ ַרק  ֵמעֹוָלם,  ּבֹו  י  ָעַבְרּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֶדֶרְך  ּבְ ם  ַהּיָ ַעל  ִלְסִפיָנה 

אְטָראס  ַהּמַ יל  ְלַהְבּדִ ָעַבר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְזִריזּות  ּבִ ִלְסִפיָנה  ִפיָנה  ִמּסְ

ְסִפיָנה  ּוְבֵאיֶזה  ַאֲחַרי,  ָהַלְך  ֲחֵבִרי  רי"א  ְוַגם  אֹוָתנּו.  הֹוִליְך  ׁשֶ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוָיַרד  ָעַלי  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ַחד,  ּפַ ְמַעט  לֹו  ָהָיה 

ַעד  דֹול  ּגָ ְזִריזּות  ּבִ ְסִפינֹות  ה  ּמָ ּכַ ֶרְך  ּדֶ ָעַבְרנּו  ְוֵכן  ֶחֶבל.  ּבַ

ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ַמאְטָראִסין,  ַרק  ָהיּו  ם  ְוׁשָ נּו.  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ַלּסְ אנּו  ּבָ ׁשֶ

ֲאַנְחנּו  ַרק  ִלְסַטְנּבּול  ֵמָאֶדעס  ֶרְך  ַהּדֶ ָכל  ּבְ נּו  ִעּמָ ְיהּוִדי  ׁשּום 

ָהְלכּו  ֶאְצֵלנּו  ְוַגם  ֲעֵרִלים.  ַמאְטָראִסין  ה  ּמָ ּכַ ין  ּבֵ ְלַבד  ֵנינּו  ׁשְ

ָלל. ּכְ ְיהּוִדי  ׁשּום  ָהָיה  ם לֹא  ּוְבֻכּלָ ְסִפינֹות,  ה  ּמָ ּכַ עֹוד 

יר  ַמּכִ ִאיׁש  ׁשּום  ֵאין  ם  ְוׁשָ ִפיָנה  ַהּסְ ת  ֲעִלּיַ ַעל  אנּו  ּבָ ּוְכׁשֶ
ְסִביבֹוֵתינּו.  ּבִ ׁשֶ ָלׁשֹון  ׁשּום  ּבְ ְולֹא  רּוְסָיה  ְלׁשֹון  ּבִ

ִית  ַהּבַ ְיִריַדת  ְמקֹום  י  ]ּכִ יַטן.  ּפִ ַהּקַ ל  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ֶאל  ָיַרְדנּו  ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף 

ל  ׁשֶ אָוואן  ַהּגַ ַעל  ָהעֹוֶמֶדת  ְסִפיָנה  ֵאיֶזה  ּבְ ָאֶדעס  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִמּקֶֹדם  י  ָיַדְעּתִ

אֹוְכִלים  ֲעֵרִלים  ֵני  ׁשְ ם  ׁשָ ָמָצאִתי  ִית  ַהּבַ ֶאל  ּוְבבֹוִאי  ַחאְרָסאן[ 

ַעל  ָהָיה  י  ּכִ יֵניֶהם,  ּבֵ ָהָיה  לֹא  יַטן  ּפִ ַהּקַ ֲאָבל  ֳהַרִים,  ַהּצָ ת  ְסֻעּדַ

ֶאל  י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ֲאֵחִרים.  ֵאֶצל  ם  ׁשָ ְוָאַכל  ַאֶחֶרת  ְסִפיָנה 

ְלֵעיל.  ר  ְזּכָ ַהּנִ ַיאָקאּפ  ל  ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ זֹאת  ד,  ִמּיָ י  ַאְלּתִ ׁשָ ִית  ַהּבַ

ְלׁשֹון  ּבִ יר  ַמּכִ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  יֵניֶהם  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ָהְיָתה  ה'  ּוֵמֵאת  

ל אֹוָתנּו  ְוִקּבֵ ַנז ֵהן  ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ּבִ יב ָלנּו  ַנז ְקָצת, ְוֵתֶכף ֵהׁשִ ּכְ ַאׁשְ

יַטן  ּפִ ַהּקַ ָלֶהם  הֹוִדיַע  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְרֶאה  ַהּנִ ּוְכִפי  ָיפֹות.  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ
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ְסִפיָנתֹו. ְוִהְתַחְלנּו  ְכרּו ֶאְצלֹו ַלֲעבֹר ּבִ ּשָׂ ֵני ְיהּוִדים ׁשֶ בֹואּו ׁשְ ּיָ ׁשֶ

ה  ְקַטּנָ ְסִפיָנה  ָלנּו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ֶהָעֵרל  ׁש  ְלַבּקֵ

ם  ׁשָ ַאְרנּו  ִהׁשְ ׁשֶ ְלְטִלין  ּטַ ַהּמִ ל  ּכָ ם  ׁשָ ל  ְלַקּבֵ ָפר  ַהּסְ ֶאל  ֵליֵלְך 

ם  ַאּתֶ ַרק  ָלֶכם,  ן  ֶאּתֵ אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאַמר  ָעָנה  ָלֶזה.  ַהְמֻיָחד  ִית  ּבַ ּבַ

ה הּוא ְזַמן  י ַעּתָ ים ּכִ ּיֹאְכלּו ָהֲאָנׁשִ ין ְמַעט ַעד ׁשֶ ְצִריִכין ְלַהְמּתִ

ֶהם. ּלָ ׁשֶ ֲאִכיָלה 

אְטָראִסין  ַהּמַ ל  ּכָ ׁשֶ ְוָרִאינּו  ִפיָנה,  ַהּסְ ַעל  ְוָעִלינּו  ָחַזְרנּו  ְוֵתֶכף 
ָכל  ּבְ ּוְלָכאן  ְלָכאן  ָהַלְכנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְואֹוְכִלין.  ִבין  יֹוׁשְ

רי"א  ֵאֶצל  ּוִבְפָרט  ִנְפָלאֹות,  ֶאְצֵלנּו  ָהיּו  ַהּכֹל  י  ּכִ ִפיָנה  ַהּסְ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ָאנִֹכי  ַוֲאִפּלּו  ֵמעֹוָלם.  זֹאת  ּכָ ְסִפיָנה  ׁשּום  ּבְ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ

ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ַחאְרָסאן  ל  ׁשֶ אָוואן  ַהּגַ ַעל  ָהעֹוֶמֶדת  ְסִפיָנה  ּבִ ָהִייִתי 

ָהֵאּלּו,  ִפינֹות  ֵמַהּסְ ה  ְקַטּנָ הּוא  ִפיָנה  ַהּסְ אֹוָתּה  ֲאָבל  ְלֵעיל, 

ֵעיַני  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ֵהיֵטב  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַנאי  ּפְ ִלי  ָהָיה  לֹא  ם  ׁשָ ְוַגם 

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ ָכל  ּבְ ְוָהַלְכנּו  ִפיָנה.  ַהּסְ ה  ַמֲעׂשֵ ְבִנית  ּתַ ָכל  ּבְ

ר  ַהְמַדּבֵ ָעָלה  ׁשֶ ַעד  ְקָצת  ְבנּו  ְוִנְתַעּכַ ּוְלָכאן,  ְלָכאן  דֹוָלה  ּגְ

נֹוְתִנים  ֵאין  ֲעַדִין  ׁשֶ ָרִאינּו  ּוְכׁשֶ ְלַמְעָלה.  ִית  ֵמַהּבַ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ

ָהִיינּו  י  ּכִ אֹוָתנּו,  ב  ְמַעּכֵ ָמה  ַעל  אֹותֹו  ַאְלנּו  ׁשָ ְסִפיָנה,  ָלנּו 

קֶֹדׁש  ת  ּבַ ֶעֶרב־ׁשַ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְלְטִלין  ּטַ ַהּמִ ְלָהִביא  ְלהּוִטים 

ְוֻהְכַרְחנּו ֲאִכיָלָתם  ְמרּו  ּגָ לֹא  ֲעַדִין  יב  ְוֵהׁשִ ֲחצֹות,   ַאַחר 

ְקָצת. ין עֹוד  ְלַהְמּתִ
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י  ּפִ ַעל  ַאף  ְלתֹוָכּה.  ֵנינּו  ׁשְ ְוָיַרְדנּו  ְסִפיָנה  ָלנּו  ָנַתן  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ְלְטִלין, ֲאָבל  ּטַ ַהּמִ ִביל  ׁשְ ּבִ ְלַבּדֹו  ֵיֵלְך  רי"א  י ׁשֶ ּדַ ָהָיה  ׁשֶ

ִעם  ִנים  ּפָ ִלְראֹות  ֵדי  ּכְ ְוַגם  ן,  ּכֵ ם  ּגַ י  ָהַלְכּתִ ְמָחִתי  ׂשִ ִמּגֶֹדל 

ָלנּו.  יִנים  ַמְמּתִ ֵהם  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ אֹוָתנּו  ּוּו  ּלִ ׁשֶ ָהאֹוֲהִבים 

ֵמָרחֹוק  אֹוָתם  ָרִאינּו  ָפר  ַהּסְ ַעל  אנּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ָהָיה.  ְוֵכן 

יָפאִויץ  ִמּלִ ער  ּבֶ י  ְוַרּבִ ְצִבי  י  ַרּבִ ּוָבא  בֹואּו  ּיָ ׁשֶ ָלֶהם  ְוָצַעְקנּו 

דֹוִלים  ּגְ ְוַגְעּגּוִעים  ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ ַאֲהָבה  ל  ׁשֶ ָפִנים  ּבְ ִלְקָראֵתנּו 

ר  ְלַדּבֵ י־ִאם  ּכִ ַיַחד  ְלִהְתַוֵעד  עֹוד  ָלנּו  ָאסּור  ה  ַעּתָ ֲאָבל  ְמֹאד. 

דּוַע  ּיָ ּכַ ֶגֶדר(   - )ְמִחיָצה  ִריִגיָוואְרִנֶיע  ַהּפְ ֶרְך  ּדֶ ֵמָרחֹוק  ֶהם  ִעּמָ

ַער  ׁשַ ַעל  ִלְכנֹס  אי  ַ ַרּשׁ ֲאִני  ִאם  י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ֶזה.  ּבָ ִקיִאים  ַלּבְ

י  נּו. ְוָרִאיִתי ֶאָחד ְוִהְתַחְלּתִ ּלָ ם ֲחָפִצים ׁשֶ ִחים ׁשָ ָהיּו ֻמּנָ ִית ׁשֶ ַהּבַ

ַתח  ּפְ ִלי  יב  ְוֵהׁשִ אֹוִתי  יר  ִהּכִ ְוהּוא  ְרׁשּות,  ִלי  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ לֹו  לֹוַמר 

י  ַתְחּתִ ּפָ ְוֵתֶכף  ִמְנָעל,  ׁשּום  ּבְ ַער  ַ ַהּשׁ ָסגּור  לֹא  י  ּכִ ַער  ַ ַהּשׁ

ְלנּו  ְוִקּבַ ְטָראס,  ַהּמַ יל  ְלַהְבּדִ ְוַגם  ַוֲחֵבַרי  ֲאִני  י  ְוִנְכַנְסּתִ ַער  ַ ַהּשׁ

ה. ַטּנָ ַהּקְ ִפיָנה  ַהּסְ ְלתֹוְך  ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ

אֹוֲהֵבינּו  ִעם  ִריִגיָוואְרִנֶיע  ַהּפְ ֶרְך  ּדֶ ַיַחד  ְרנּו  ּבַ ּדִ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ִפינֹות  ַהּסְ ל  ּכָ ַעל  ָעַבְרנּו  ֵאיְך  ָלֶהם  ְרנּו  ְוִסּפַ "ל,  ַהּנַ

ֵמֶהם  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ְוִנְפַטְרנּו  ְוכּו',  ֲחָבִלים  ֶרְך  ּדֶ ְלֵעיל  רֹות  ְזּכָ ַהּנִ

ָעְמדּו  ְוֵהם  נּו.  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ַלּסְ ִפיָנה  ַהּסְ ִעם  ְוָחַזְרנּו  לֹום  ׁשָ ּבְ

ם  ְוֻכּלָ בֹוּהַ ֵמָרחֹוק  ּגָ ים ָעְמדּו ַעל ַהר  ָאר ֲאָנׁשִ לּו ְוֵכן ׁשְ ּכְ ְוִהְסּתַ
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ְוַגְעּגּוִעים  ַאֲהָבה  ֶדֶרְך  ּבְ ֲאֵליֶהם,   - ַוֲאַנְחנּו  יֵדיֶהם  ּבִ ָלנּו  ָרְמזּו 

ַעד  לֹום,  ְוׁשָ ים  ַחּיִ דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ ָלֶהם  ָצַעְקנּו  ְוַגם  דֹוִלים,  ּגְ

ָעַבְרנּו  ׁשֶ ַעד  ַאֲהָבָתם  קֹול  ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ַעד  ָלנּו  יבּו  ְוֵהׁשִ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ

ִפיָנה  ַלּסְ אנּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  דֹולֹות  ַהּגְ ִפינֹות  ַהּסְ ְלֵבין  ֵניֶהם  ּפְ ד  ּגֶ ִמּנֶ

ַוֲאַנְחנּו  נּו,  ּלָ ׁשֶ ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ אְטָראִסין  ַהּמַ ֶהֱעלּו  ְוֵתֶכף  נּו.  ּלָ ׁשֶ

יַטן  ּפִ ַהּקַ א  ּבָ לֹא  ַוֲעַדִין  ְמָחה  ּוְבׂשִ ְזִריזּות  ּבִ ְוַהּכֹל  ֵמֶהם  ְלנּו  ִקּבַ

ַעל  ְלַמְעָלה  ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ ְחנּו  ִהּנַ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ִפיָנה.  ְלַהּסְ

ר  ַהְמֻדּבָ ִפי  ּכְ ִית  ַהּבַ ֶאל  ְלהֹוִריד אֹוָתם  ָרִצינּו  לֹא  י  ּכִ ִפיָנה,  ַהּסְ

ַעְצמֹו: ּבְ ה  ַעּתָ ְרׁשּות  ָלנּו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ַעד  ִעּמֹו 

פ

ָהָיה  ׁשֶ ְרְנֹגֶלת  ּתַ ל  ֵ ְלַבּשׁ ְוִהְתַחְלנּו  ֵאׁש,  ִהְדַלְקנּו  ְך  ּכָ ַאַחר 
ֵאיֶזה  ֵעֶרְך  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ת־קֶֹדׁש.  ּבַ ׁשַ ִלְכבֹוד  נּו  ִעּמָ

ְוָיַרְדנּו  ִנים.  ּפָ ָלנּו  יר  ְוִהְסּבִ אֹוָתנּו,  ּוָמָצא  יַטאן  ּפִ ַהּקַ א  ּבָ עֹות  ׁשָ

ַאֶחֶרת  ִפיָנה  ִמּסְ ָאדֹון  ֵאיֶזה  עֹוד  ִעם  ּוָבא  ִית  ַהּבַ ְלתֹוְך  ִעּמֹו 

ַעל  לֹו  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ָהֲאֵחִרים.  ֵהיָכן  אֹוָתנּו  יַטאן  ּפִ ַהּקַ ַאל  ׁשָ ְוֵתֶכף 

ים  ֵני ֲאָנׁשִ י. ָעָנה ְוָאַמר ֲהלֹא עֹוד ׁשְ א ִעּמִ ּבָ רי"א, ֶזהּו ָהִאיׁש ׁשֶ

ָלבֹוא. ִבים  ְמֻחּיָ

ֵעת  ּבָ ֵמָאֶדעס  ר"א  ְרסּור  ַהּסַ י  ּכִ ָהָיה,  ְך  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ
ִביֵלנּו,  ׁשְ ּבִ ִפיָנה  ַהּסְ ּכֹר  ִלׂשְ יַטאן  ּפִ ַהּקַ ִעם  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ
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ר"א  לֹו  יב  ֵהׁשִ ִיְהיּו,  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ יַטאן  ּפִ ַהּקַ אֹותֹו  ַאל  ׁשָ

ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ עֹוד  ְסעּו  ּיִ ׁשֶ ָסבּור  ָהָיה  י  ּכִ ִיְהיּו,  ים  ֲאָנׁשִ ע  ַאְרּבַ

ִעּמֹו  ח  ּקָ ַהּמִ ְגַמר  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָנְסעּו.  לֹא  ֲאָבל  ֵמָאֶדעס, 

ָעה  ַאְרּבָ ִיְהיּו  ִאם  ֵפרּוׁש  ּבְ רּו  ּבְ ּדִ לֹא  ֶנֶפׁש,  ַעד  ּבְ ל  רּוּבָ ים  ִ ֲחִמּשׁ

ְלָאֶדעס  ְלֵביִתי  י  ָחַזְרּתִ ּוְכׁשֶ ַאְדרּוף.  לֹו  י  ְוָנַתּתִ ַנִים.  ׁשְ ְוָקא אֹו  ּדַ

ָעה.  ַאְרּבָ ְוָקא  ּדַ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ יַטאן  ּפִ ַהּקַ יד  ַיְקּפִ ַלֲחׁשֹב אּוַלי  י  ִהְתַחְלּתִ

ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ְרסּור  ַהּסַ יב  ְוֵהׁשִ ְרסּור ַעל־ֶזה  ַהּסַ ֹאל ֶאת  ִלׁשְ יִתי  ְוִצּוִ

ָלל. ּכְ ְקֵפיָדא 

ֶאל  י  ְוָהַלְכּתִ י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ּכְ ְלָמֳחָרתֹו,  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ִלי  ְוָנַתן  יַטאן  ּפִ ְלַהּקַ ל  רּוּבְ ָאה  ַהּמֵ ל  ּכָ י  ְקּתִ ְוִסּלַ ָפר  ַהּסְ

ְוַאַחר  ָלל.  ּכְ ה  ִמּזֶ ּבּור  ּדִ ׁשּום  ר  ִנְדּבַ לֹא  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶתק[,  ]ּפֶ ְקִוויְטל 

ְהיּו  ּיִ ׁשֶ יד  ַיְקּפִ אּוַלי  ְרסּור  ַהּסַ ֶאת  ַעְצִמי  ּבְ י  ַאְלּתִ ְוׁשָ י  ָחַזְרּתִ ְך  ּכָ

ָלנּו  ַכְרנּו  ׂשָ ָלל. ַרק  ּכְ יד  ַיְקּפִ ּלֹא  ׁשֶ ְוָאַמר  י  ּנִ ִמּמֶ ַחק  ְוׂשָ ָעה,  ַאְרּבָ

ֶדֶרְך  ּכְ ר  ּבֵ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ר  ִדּבֵ ְרסּור  ַהּסַ ַרק  ל  רּוּבָ ֵמָאה  ַעד  ּבְ ָמקֹום 

ִיּסּוִרים  ִלי  ְוָהָיה  ַכַעס ְקָצת,  ּבְ נּו  ִעּמָ יַטאן  ּפִ ַהּקַ ר  ְוִדּבֵ ְרסּור.  ַהּסַ

בֹואּו  ּתָ ׁשֶ ָסבּור  ָהִייִתי  יַטאן  ּפִ ַהּקַ ְוָאַמר  ָעָנה  ה,  ִמּזֶ דֹוִלים  ּגְ

ו לֹא  נּוי, ְוַעְכׁשָ ִית ּפָ ל ַהּבַ ים, ְוָהִייִתי נֹוֵתן ָלֶכם ּכָ ָעה ֲאָנׁשִ ַאְרּבָ

ִלְהיֹות  ָצִריְך  ִית  ַהּבַ ֶזה  לֹא  ּבְ ָעִניִתי לֹו ֲהלֹא  ַנִים.  ׁשְ ַרק  אֶתם  ּבָ

ִתי  ִמּטָ ְמקֹום  י  ּדַ ִביִלי  ׁשְ ּבִ ְוָאַמר  ָעָנה  ֲאדֹוִני.  ִביל  ׁשְ ּבִ נּוי  ּפָ

ִית ָהִייִתי טֹוֵען  ם, ְוָכל ַהּבַ ֶפֶסֶקת ׁשָ ה ַהּמַ ִחּצָ ּמְ ּבַ ִית  ּבַ ּבַ ָהעֹוֵמד 

ָהְרׁשּות  ה  ַעּתָ ם  ּגַ לֹו  ָעִניִתי  ִפיָנה.  ַהּסְ ָאר  ׁשְ ּבִ מֹו  ּכְ ים  ִחּטִ
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ָמקֹום  ֵאיֶזה  ָלנּו  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַרק  ים  ִחּטִ ּבְ ִית  ַהּבַ ִלְטעֹן  ֶיְדֶכם  ּבְ

ַתק. ְוׁשָ ם  ׁשָ ָללּון  ָעְלָמא  ּבְ

ָעַלי  ַיֲעִליל  ּלֹא  ׁשֶ ִמְתָיֵרא  ָהִייִתי  י  ּכִ ה  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ִלי  ְוָהָיה 
ַעד  ּבְ ם,  ִחּנָ ּבְ ל  רּוּבָ ֵמָאה  עֹוד  לֹום  ְוׁשָ ַחס  אֹוִתי  ִלְתּבַֹע 

ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ְטַען  ּיִ ׁשֶ י  ַדְעּתִ ּבְ י  ְבּתִ ָחׁשַ י  ּכִ אּו.  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ יו  ֲאָנׁשָ ֵני  ְ ַהּשׁ

ָבר  ּכְ ָעה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ י  ּכִ ִית  ַהּבַ ּבְ ִלְטעֹן  ים  ִחּטִ עֹוד  לֹו  ֵאין 

ה,  ַהְרּבֵ ִעּמֹו  ִלְטעֹן  ָרִציִתי  לֹא  ֲאָבל  ִפיָנה.  ַהּסְ ְטִעיַנת  ִנְגַמר 

רּוְסָיה,  ָלׁשֹון  ּבְ ֲאִפּלּו  ֵהיֵטב,  ר  ְלַדּבֵ ָיכֹול  ֵאיִני  ֶזה  לֹא  ּבְ י  ּכִ ְוַגם 

מֹו  ּכְ ַיַחד  ְרנּו  ְוִדּבַ ֵהיֵטב  ר  ְלַדּבֵ ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  יַטאן  ּפִ ַהּקַ ְוַגם 

ֵאין ֶאָחד  ֲהָלָכה ַיַחד ׁשֶ י ָהֲאָרצֹות ָהעֹוְסִקין ּבַ ֵני ַעּמֵ יל ׁשְ ְלַהְבּדִ

ֲחֵברֹו. ל  ׁשֶ עּות  ַהּטָ ֵמִבין 

ְקָצת,  ֶנֶפׁש  ַפֵחי  ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ ת  ֲעִלּיַ ַעל  ִית  ֵמַהּבַ ד  ִמּיָ ְוָעִליִתי 
ֵאיְך  ִיְהֶיה  י  ִלּבִ ּבְ י  ְוָאַמְרּתִ ַעְצִמי  י  ְקּתִ ִהְתַחּזַ ַרק 

ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף  ִפיָנה.  ַהּסְ ַעל  אִתי  ּבָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ה'  רּוְך  ּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ם  ּלָ ּכֻ ְטָראִסין  ַהּמַ ְוָכל  ת,  ּבָ ׁשַ ְלצֶֹרְך  ּול  ִבּשׁ ּבְ ַלֲעסֹק  ִהְתַחְלנּו 

ִעם  ְמתּוִקים  ַמִים  ֹאב  ִלׁשְ ֵאיְך  ֶכף  ּתֵ ָלנּו  ְוֶהְראּו  נּו  ִעּמָ ֵהיִטיבּו 

ל  ֵ ְלַבּשׁ ְוִהְתַחְלנּו  ָהֵעִצים,  ּוְמקֹום  ֶהָחִבּיֹות  ִמּתֹוְך  לֹוְמּפְ  ַהּפְ

נּו  ּלָ ׁשֶ ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ ָהיּו  ַוֲעַדִין  נּו.  ִעּמָ ָהְיָתה  ׁשֶ ְרְנֹגֶלת  ַהּתַ

ָרִציִתי  לֹא  י  ּכִ ִפיָנה.  ַהּסְ ת  ֲעִלּיַ ֵני  ּפְ ַעל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ִחים  ֻמּנָ

ַיֲעבֹר  ַעד  ין  ַאְמּתִ י  ָאַמְרּתִ י  ּכִ יָחם.  ְלַהּנִ ֵהיָכן  יַטאן  ּפִ ַהּקַ ֹאל  ִלׁשְ
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ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ׁשֶ י,  ְוָאַמְרּתִ רֹום  ַלּמָ ִליִתי ֵעיַני  ּתָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַזַעם. 

ה  ֲעׂשֵ ְרצֹוְנָך  ּכִ ָך,  ּלְ ׁשֶ ַהּכֹל  ָיִדי  ּבְ ׁשֶ עֹות  ַהּמָ ּוְמַעט  ָך  ּלְ ׁשֶ ֲאִני 

ה,  ַהּזֶ ָהָאדֹון  אֹוִתי  ַיֲעׁשֹק  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִאם  ּבְ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ נּו  ִעּמָ

ָך  ִמּמְ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ַאְך  ַאֵחר,  ָממֹון  ִלי  ְוַתְזִמין  ִלי  ְעזֹר  ּתַ אי  ַוּדַ ּבְ

ם,  ִחּנָ ּבְ ּגֹוי  ַיד  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָממֹון  ִנְמָסר  ִיְהֶיה  ְוַאל  דֹו  ִמּיָ יֵלִני  ַהּצִ

ה.  ֵאּלֶ ּכָ ֻמָעִטים  ּבּוִרים  ּדִ ָאר  ּוׁשְ ְך,  ּכָ ל  ּכָ אֹוִתי  ַצֵער  ּתְ ְוַאל 

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְקָצת.  י  ְמּתִ ְוִנְרּדַ ַהֲחָפִצים  ַעל  י  ַכְבּתִ ׁשָ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

י  ּבִ אֹותֹו,  י  ַאְלּתִ ְוׁשָ יַטאן  ּפִ ַהּקַ ֶאל  ּוָבאִתי  י  ְקּתִ ְוִנְתַחּזַ י  ָעַמְדּתִ

ְלתֹוְך  י  ִעּמִ ָיַרד  ְוֵתֶכף  ַהֲחָפִצים  יַח  ַאּנִ ֵהיָכן  ִלי  יֹוִדיַע  ֲאדִֹני 

ח  ַהּנַ ְלָפֶניָך,  ִית  ַהּבַ ל  ּכָ ֲהלֹא  ָיפֹות  ָפִנים  ּבְ ִלי  ְוָאַמר  ִית  ַהּבַ

ְרֶצה. ּתִ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ

י ְלרי"א. ַאְך ַאף  י ְקָצת, ְוָעִליִתי ְוהֹוַדְעּתִ ְעּתִ ִנְתַרֵחב ּדַ ְוֵתֶכף 
ָהִיינּו  י  ּכִ ְלהֹוִריָדם,  ַנאי  ּפְ ָלנּו  ָהָיה  לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל 

י ַהּיֹום  ּכִ עֹות ָרִאינּו  ֵאיֶזה ׁשָ ּבְ ְך  ּכָ ּול. ְוַאַחר  ּשׁ ְצִריִכין ִלְגֹמר ַהּבִ

ֵדָרה ֵמַעל ָהֵאׁש.  ְקנּו ַהּקְ ֵמׁש ּוָבא, ְוִסּלַ ת ְמַמׁשְ ּבָ ַ ַרד ְמֹאד, ְוַהּשׁ

ְקָצת  הֹוִרידּו  ְטָראִסין  ְוַהּמַ ַהֲחָפִצים.  ְלהֹוִריד  ֶכף  ּתֵ ְוִהְתַחְלנּו 

ַמאְטָראִסין  ְקָצת  ָיְרדּו  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ְוַגם  ֵבִדים.  ַהּכְ ֲחָפִצים 

ים  ַפּנִ ּמְ ׁשֶ ִביֵלנּו  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל  ְוָאַמְרנּו  דּו אֹותֹו  ְוִכּבְ ִית,  ַהּבַ ּוִפּנּו ֶאת 

ֲאַנְחנּו  ְוַגם  ִביֵלנּו.  ׁשְ ּבִ ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ִלְכבֹוד  ִית  ַהּבַ ִדים ֶאת  ּוְמַכּבְ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְמקֹומֹו.  ּבִ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְחנּו  ְוִהּנַ ָראּוי,  ּכָ ַהּכֹל  ְרנּו  ִסּדַ

ָבר  ּכְ יַטאן  ּפִ ַהּקַ י  ּכִ נּוי,  ּפָ ָהָיה  ִית  ַהּבַ ְוָכל  ת,  ּבָ ׁשַ ְגֵדי  ּבִ נּו  ָלַבׁשְ
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ם  ּלָ ּכֻ ְטָראִסין  ְוַהּמַ ַאֶחֶרת,  ִלְסִפיָנה  ה  ְקַטּנָ ְסִפיָנה  ּבִ ְוָהַלְך  ָחַזר 

רֹב  ּבְ ְוֵכן  ִביֵלנּו.  ׁשְ ּבִ נּוי  ּפָ ִית  ַאר ַהּבַ ְוִנׁשְ ִפיָנה  ת ַהּסְ ָעלּו ַעל ֲעִלּיַ

ִית  ַהּבַ ָהָיה  רֹב  י  ּפִ ַעל  ִמים,  ַהּיָ ָאר  ּוִבׁשְ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ַהּיֹום 

ְרֶצה  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ּבֹו  ַלֲעׂשֹות  ְרׁשּות  ָלנּו  ְוָהָיה  ִביֵלנּו  ׁשְ ּבִ נּוי  ּפָ

ְוכּו'. ּוְלִהְתּבֹוֵדד  ְוִלְכּתֹב  ְוִלְלֹמד  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ְמָחה ְולֹא ָהָיה ָלנּו ׁשּום  ׂשִ ּבְ ִית  ּבַ ּבַ ֵנינּו  ְלנּו ׁשְ ּלַ ֶכף ִהְתּפַ ּתֵ ְוָאז 
ְמָחה  ן ׂשִ ה, ִנּתַ ִפּלָ ַמְרנּו ַהּתְ ּגָ ֵתנּו. ּוְכׁשֶ ְתִפּלָ ב ּבִ מֹוֵנַע ּוְמַעּכֵ

ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ֲעֵליֶכם  לֹום  ׁשָ ְוָאַמְרנּו  ְמֹאד.  ֵמִחים  ׂשְ ְוָהִיינּו  נּו,  ִלּבֵ ּבְ

ַעל  נּו  ׁשְ ְוִקּדַ ְלִקּדּוׁש,  ַיִין  ְוכֹוס  ֶנה  ִמׁשְ ֶלֶחם  ּבְ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ְרנּו  ְוִסּדַ

ים  ְיֵבׁשִ ִגים  ּדָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוָאַכְלנּו  ָיֵדינּו  ְוָנַטְלנּו  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַהּכֹוס 

ת  ְרּכַ ּבִ ּוֵבַרְכנּו  ַיִין  ִתינּו  ְוׁשָ ְרְנֹגֶלת,  ַהּתַ ר  ּוְבׂשַ נּו,  ִעּמָ ָהיּו  ׁשֶ

ְמָחה,  ׂשִ ֵמֲחַמת  ְמַעט  ָרַקְדנּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ַהּכֹל  זֹון  ַהּמָ

ַאְך  יַטאן.  ּפִ ַהּקַ א  ּבָ לֹא  ַוֲעַדִין  ִית,  ּבַ ּבַ ִליׁשֹן  ַכְבנּו  ׁשָ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ַוֲאַנְחנּו  ִית  ְלַהּבַ יַטאן  ּפִ ַהּקַ א  ּבָ ִנים  ְיׁשֵ ָהִיינּו  ׁשֶ ֵעת  ּבָ ְיָלה  ּלַ ּבַ

ָלל. ּכְ ֵהִקיץ אֹוָתנּו  י לֹא  ּכִ ָלל  ּכְ ַמְענּו  ׁשָ ְולֹא  ִנים,  ְיׁשֵ ָהִיינּו 

ְוָרִאינּו  ִפיָנה.  ַהּסְ ַעל  ְוָעִלינּו  ָעַמְדנּו  ת,  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ֶקר  ּוַבּבֹ
ת  ּוִבְפִריׂשַ ַהֲחָבִלים  יַכת  ְמׁשִ ּבִ עֹוְסִקים  ֵהם  ׁשֶ

ת קֶֹדׁש  ּבַ יֹום ׁשַ ּבְ ָאְמרּו ׁשֶ מֹו ׁשֶ ֱאֶמת הּוא ּכְ יָלאֹות, ְוֵהַבּנּו ׁשֶ ַהּוִ

ָהְלכּו  לֹא  ת  ּבָ ׁשַ יֹום  ָכל  ּבְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  ֵליֵלְך.  ַיְתִחילּו 

ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֵעת  ּבָ ֻמָעט  ֶרְך  ּדֶ ִפיָנה  ַהּסְ קֹוָמּה  ִמּמְ ֵהִזיזּו  ׁשֶ ַרק 
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אֹודֹות  יַטאן  ּפִ ַהּקַ ָהַלְך  ּבֶֹקר  ּבַ ְוַגם  ֲחִרית,  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ

ה ַעד ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום. ַוֲאַנְחנּו  ם ַהְרּבֵ ָהה ׁשָ ּתַ ְוִנׁשְ יֶלעִטין  ַהּבִ

ִית  ּבַ ּבַ ִאיׁש  ְוֵאין  נּו  ַדְרּכֵ ּכְ ּומּוָסף  ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ

ְכַנס ֵאיֶזה ַמאְטָראס  ּנִ ן ׁשֶ ּמֵ ה. ַוֲאִפּלּו ִאם ִנְזּדַ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ נּו ּבְ ִעּמָ

ָלל.  ּכְ אֹוָתנּו  ל  ְלּבֵ ּבִ לֹא  ְלָצְרּכֹו,  ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ל  ְלַקּבֵ ִית  ַהּבַ ְלתֹוְך 

ה  ָרׁשָ ַהּפָ ָקִרינּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַהּכֹוס,  ַעל  נּו  ׁשְ ִקּדַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוַאַחר 

ִפיָנה  ְלנּו ְקָצת ַעל ַהּסְ ְך ִטּיַ ְרּגּום, ְוַאַחר ּכָ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ׁשְ

ּוְמִכיִנים  יָלאֹות,  ְוַהּוִ ַהֲחָבִלים  ִתּקּון  ּבְ עֹוְסִקים  ֵהם  ֵאיְך  ְוָרִאינּו 

ה,  ִמּזֶ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ָלנּו  ְוָהָיה  ֵליֵלְך.  ֲהָכנֹות  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ַעְצָמן 

ד  ִמּיָ ֵליֵלְך  ַמְבִטיַח  יַטאן  ּפִ ַהּקַ ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ן  ּמֵ ִנְזּדַ ִלְפָעִמים  י  ּכִ

ֶהָעָבר  ֵרי  ׁשְ ּתִ ּוִביֵמי  ָיִמים.  ה  ּמָ ּכַ ב  ְלִהְתַעּכֵ ְצִריִכין  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ָהְלכּו,  ׁשֶ קֶֹדם  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  בּועֹות  ׁשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ בּו  ְתַעּכְ ּנִ ׁשֶ ן  ּמֵ ִנְזּדַ

ְיֵמי  יעּו  ְוִהּגִ ָלֶהם,  ֵהִכינּו  ׁשֶ ֲאָכִלים  ַהּמַ ל  ּכָ ָיָדם  ּבְ ָלה  ּכָ ׁשֶ ַעד 

ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ֶפׁש  ַהּנֶ ַעד  דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרים  ָלֶהם  ְוָהיּו  ַהּקֹר 

י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ י  ּכִ ה,  ִמּזֶ יָלנּו  ִהּצִ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ָאֶדעס,  ּבְ דּוַע  ּיָ ּכַ

ּוְביֹום  ְקָצת  קֹוָמּה  ִמּמְ ָזָזה  ת  ּבָ ׁשַ ּוְביֹום  ִפיָנה,  ַהּסְ ַעל  ָעִלינּו 

ּה. ְלַדְרּכָ ֵליֵלְך  ִהְתִחיָלה  ר  ִאּיָ ֹחֶדׁש  ִראׁשֹון רֹאׁש 

ַעל  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ְלנּו  ְוִטּיַ ֲחִרית,  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ָאַכְלנּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ְקָצת  ִליׁשֹן  ַכְבנּו  ְוׁשָ ִית  ַלּבַ ָיַרְדנּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִפיָנה.  ַהּסְ

ַהּיֹום  ל  ּכָ ם  ׁשָ ְוָהִיינּו  ִפיָנה.  ַהּסְ ַעל  ְוָעִלינּו  ָנה  ֵ ֵמַהּשׁ ְמנּו  ּכַ ְוִהׁשְ

ב ֵמֲחַמת  ִפיָנה ָהָיה נֹוַח ָלנּו ֵליׁשֵ ת ַהּסְ י ַעל ֲעִלּיַ ּכִ ְנָחה  ַעד ַהּמִ
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ְוֶלֱאכֹל  ִליׁשֹן  י־ִאם  ּכִ ִית  ַלּבַ ָיַרְדנּו  ְולֹא  טֹוב,  ֲאִויר  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ֵליֵלְך.  ִפיָנה  ַהּסְ ֲהָכַנת  ּבַ עֹוְסִקים  ָהיּו  ַהּיֹום  ְוָכל  ל,  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

יֶלעט,  ַהּבִ לֹו  ְמסֹר  ּנִ ׁשֶ יַטאן  ּפִ ַהּקַ ָלנּו  ָאַמר  ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ּוְביֹום 

ְלַהְראֹות  ְצִריִכין  קֹוָמּה  ִמּמְ ִפיָנה  ַהּסְ ּנֹוַסַעת  ׁשֶ קֶֹדם  י  ּכִ

ם.  ַהּיָ ַעל  עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ַוואְך(  ַרְנד  )ְלַהּבְ בּול(  ַהּגְ )ׁשֹוְמֵרי  יֶלעִטין  ַהּבִ

ַעד  ַהּיֹום  ל  ּכָ ם  ׁשָ ָהה  ּתַ ְוִנׁשְ ם  ְלׁשָ ְוָנַסע  יֶלעט  ַהּבִ לֹו  ּוָמַסְרנּו 

ְלׁשֹון  ר ּבִ ָהָיה ָיכֹול ְלַדּבֵ ְלֵעת ֶעֶרב, ְוִעּמֹו ָנַסע עֹוד ֶאָחד, ֶזה ׁשֶ

נּו. ִעּמָ רּות  ֶהּכֵ ְקָצת  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ "ל  ּנַ ּכַ ַנז  ּכְ ַאׁשְ

י ְלַבּדֹו, ְוֵהִביא ִעּמֹו  ַנּזִ ּכְ א ֶזה ָהַאׁשְ ְנָחה ּבָ ְך ָסמּוְך ַלּמִ ּכָ ְוַאַחר 
ְלתֹוְך  ְוָיַרד  ים  ִחּטִ ְמֵלִאים  ים  ּקִ ׂשַ ִעם  ה  ְקַטּנָ ְסִפיָנה 

ד,  ַהּצַ ֶאל  נּו  ּלָ ׁשֶ ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ ק  ְוִסּלֵ ָמקֹום,  ם  ׁשָ ה  ּוִפּנָ ִית  ַהּבַ

ָלנּו  ְוָהָיה  ִית.  ַהּבַ ְלתֹוְך  ים  ַהִחּטִ ִעם  ים  ּקִ ַהּשַׂ ל  ּכָ ְוִהְכִניס 

עֹוד  ָנה  ַכּוָ ּבְ ֵהִביא  יַטאן  ּפִ ַהּקַ ׁשֶ ֵהַבּנּו  י  ּכִ ה,  ִמּזֶ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ

ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִית  ַהּבַ תֹוְך  ּבְ אֹוָתם  ִלְטעֹן  ֵדי  ּכְ ֵמָאֶדעס  ים  ִחּטִ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָעֵלינּו.  ַטֲעָנה  ׁשּום  לֹו  ֵאין  ה  ְוַעּתָ ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ

ֵני ֵהיָכָלא  ּבְ ית ְוָאַמְרנּו  ִליׁשִ ה ׁשְ ְלנּו ִמְנָחה, ְוָאַכְלנּו ְסֻעּדָ ּלַ ִהְתּפַ

ְוַאַחר  ַלְיָלה.  ַכת  ֶחׁשְ ַעד  ה  ֻעּדָ ּסְ ּבַ ְוֶהֱאַרְכנּו  ּוְבִנּגּון,  ְנִעיָמה  ּבִ

ַעל  ְלנּו  ְוִהְבּדַ ר,  ִאּיָ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ל  ׁשֶ ַעְרִבית  ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ ְך  ּכָ

ה  ְלנּו ְוִהּנֵ ּכַ ָלה, ִהְסּתַ ַעת ַהְבּדָ ׁשְ ִמים ּבִ ׂשָ ַהּכֹוס. ְולֹא ָהָיה ָלנּו ּבְ

ם.  ׁשָ ֶלֱאכֹל  רֹוִצים  ָהיּו  י  ּכִ ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ַעל  חּוק  ׁשָ ל  ְלּפֵ ּפִ עֹוֵמד 

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִמים.  ׂשָ ַהּבְ ת  ְרּכַ ּבִ ַעל  י  ּוֵבַרְכּתִ ל  ְלּפֵ ַהּפִ י  ְוָלַקְחּתִ
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ת קֶֹדׁש  ּבַ ַ ַהּשׁ ָעֵלינּו  ָעַבר  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ִתינּו.  ְוׁשָ ַקאֶווע  ְלנּו  ַ ּשׁ ּבִ

ַרְך ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַבח  ׁשֶ י  ְוָנַתּתִ ְמָחה.  ְוׂשִ ְלָוה  ְוׁשַ לֹום  ׁשָ ּבְ
 

ר  ֲאׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ַצַער  ׁשּום  ָהָיה  לֹא  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ

ֲעָזַרִני: ּכֹה  ַעד 

פא

אֹור  קֶֹדם  ָעה  ׁשָ ֶעֶרְך  ּבְ ר,  ִאּיָ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּדְ א'  ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ
דֹול  ּגָ ְזִריזּות  ּבִ ָלִחים[  ]ַהּמַ אְטָראִסין  ַהּמַ ִהְתִחילּו  ַהּיֹום, 

יַטאן  ּפִ ַהּקַ ְוַגם  יָלאֹות,  ַהּוִ ְוִלְפרֹס  ַהֲחָבִלים  יַכת  ְמׁשִ ּבִ ַלֲעסֹק 

ְוָעַמְדנּו  ִליׁשֹן,  ְיכֹוִלין  ָהִיינּו  לֹא  ֲאַנְחנּו  ְוַגם  ָעַמד.  ַהחֹוֵבל(  )ַרב 

ִנְכַסְפנּו  י  ּכִ ְזִריזּות  ּבִ ְוָעַמְדנּו  אְטָראִסין  ַהּמַ ׁשּוַאת  ּתְ ְלקֹול 

ְוָרִאינּו  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ד  ִמּיָ ְוָעִלינּו  ִפיָנה.  ַהּסְ ְמֶלאֶכת  ִלְראֹות 

ם  ֵ ְלַהּשׁ ַבח  ׁשֶ ְוָנַתּנּו  ִפיָנה.  ַהּסְ ְמֶלאֶכת  ִעְנַין  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִנְפְלאֹות 

ֵלב  ּבְ ָחְכָמה  ְוָנַתן  ה,  ׁשָ ּבָ ַהּיַ ְוֶאת  ם  ַהּיָ ֶאת  ָרא  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ה.  ֵאּלֶ ּכָ נּות  ְוֻאּמָ ַתְחּבּולֹות  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְסִפיָנה  ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם 

ֵעֶרְך  ַעד  עֹות  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ אֹו  ִים  ּתַ ׁשְ ֵעֶרְך  ּבְ ֲעֵליֶהם  ְלנּו  ּכַ ְוִהְסּתַ

ה. ַהַחּמָ ָהֵנץ 

)עֹוֵגן(  ָהַאְנֶקיר  כּו  ָמׁשְ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָיַרְדנּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
יֹום  ל  ּכָ ֲאָבל  ֵליֵלְך.  ִפיָנה  ַהּסְ ְוִהְתִחיָלה  ם  ַהּיָ ִמן 

ֶאת  ד  ְלַצּדֵ ְוֻהְכְרחּו  נּו,  ְלַדְרּכֵ טֹוב  רּוַח  ָהָיה  לֹא  ִראׁשֹון 
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י־ִאם  ּכִ ִפיָנה  ַהּסְ ָהְלָכה  ִראׁשֹון לֹא  יֹום  ָכל  ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל  ִפיָנה.  ַהּסְ

ָחֵמׁש  אֹו  ע  ַאְרּבַ ֶעֶרְך  ּבְ עֹוד  הֹוְלִכים  ָהיּו  ְוֶאְצֵלנּו  ְמַעט, 

ְמֹאד,  ֵאֵלינּו  ְסמּוָכה  הֹוֶלֶכת  ָהְיָתה  ַאַחת  ּוְסִפיָנה  ְסִפינֹות. 

ּתֹות.  ִפיָנה ִלְסִפיָנה ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ָכל יֹום ִמּסְ יַטאִנים ָהְלכּו ּבְ ּפִ ְוַהּקַ

ֲעמּום.  ׁשִ ְולֹא ׁשּום  נּו ׁשּום ֵמחּוׁש  ׁשְ ִהְרּגַ יֹום ִראׁשֹון לֹא  ּוְבָכל 

ׁש ּיֵ ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ַמְענּו  ׁשָ י  ּכִ דֹול,  ּגָ ְלֶפֶלא  ָלנּו   ְוָהָיה 

ַוֲאַנְחנּו  ם,  ַהּיָ ַעל  ָהִראׁשֹון  ַעם  ּפַ ַלהֹוְלִכים  דֹול  ּגָ  ַצַער 

ָבר. ּדָ נּו  ׁשְ ִהְרּגַ

נּו  ִעּמָ ר  ִדּבֵ ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ַהּנִ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ַהּיֹום  ת  ּוִבְתִחּלַ
ָממֹון  ָלנּו  ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ָלנּו  ְוָאַמר  יַטאן,  ּפִ ַהּקַ

ִלים.  ּוְמַקּבְ ים  ֲעִנּיִ ֲאַנְחנּו  י  ּכִ ֲאדֹוִני,  לֹא  לֹו,  ְבנּו  ְוֵהׁשַ ה.  ַהְרּבֵ

ְקָצת  ַחד  ּפַ ִלי  ְוָהָיה  ה.  ַהְרּבֵ ָממֹון  ָלֶכם  ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ לֹא,  יב  ֵהׁשִ

ְסִפיָנה  נּו ּבִ ּלָ יַטאן ׁשֶ ּפִ יֹום ִראׁשֹון רֹב ַהּיֹום ָהָיה ַהּקַ ה. ְוַגם ּבְ ִמּזֶ

יַטאן,  ּפִ ַהּקַ נּו  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ ִמְנָחה  ְלֵעת  ָסמּוְך  ְך  ּכָ ַאַחר  ַאֶחֶרת. 

ִאם  אֹוָתנּו,  ַאל  ְוׁשָ )ִמְקֶטֶרת(,  יְלֶקע  ֵמַהּלִ ן  ָעׁשָ ַמֲעֶלה  ָהָיה  ְוהּוא 

אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאַמר  ָעָנה  לֹא.  לֹו  ְבנּו  ֵהׁשַ ן,  ּכֵ ם  ּגַ ן  ָעׁשָ ַמֲעִלים  ֲאַנְחנּו 

ם רֹוִצים ְלהֹוִציא לֹא ַעל ִטיטּון  ה ְוֵאין ַאּתֶ ֵיׁש ָלֶכם ָממֹון ַהְרּבֵ

ֲאִני  י  ּכִ ָממֹון,  ֶלֱאסֹף  רֹוִצים  ם  ַאּתֶ ַרק  ָבר,  ּדָ ׁשּום  ַעל  ְולֹא 

ֲאִמיִדים,  ים  ֲאָנׁשִ ֶדֶרְך  ּכְ ָראּוי  ּכָ אֹוְכִלים  ם  ַאּתֶ ֵאין  ׁשֶ רֹוֶאה 

ְוחֹוְמִדים  ַקְמָצִנים  ם  ַאּתֶ י  ּכִ ִנים  ְ ְמַעּשׁ ם  ַאּתֶ ֵאין  ִטיטּון  ַוֲאִפּלּו 

ָממֹון  ָלנּו  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ֲאדֹוִני,  לֹא  ְבנּו  ֵהׁשַ מֹון.  ַהּמָ ַרק 
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נּו  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ ֶזה  ל  ּכָ ֲאָבל  ָראּוי,  ּכָ ַמֲאָכִלים  ָלנּו  ֵאין  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ

יָחה. ׂשִ ֶדֶרְך  ּבְ ַרק  ַעס  ּכַ ִלי  ּבְ

הּוא ָהָיה  "ל ׁשֶ ַהּנַ י  ַנּזִ ּכְ ר ִעם ָהַאׁשְ ְוִדּבֵ נּו  ְך ָהַלְך ֵמִאּתָ ּכָ ַאַחר 
ְוַאַחר  ֹאֶרז,  אֹוְכִלים  ָאנּו  ִאם  ַיַחד  רּו  ְוִדּבְ ֶאְצלֹו,  סֹוֵפר 

ָהִיינּו  י  ּכִ ְבֵריֶהם,  ּדִ ֵהַבּנּו  לֹא  ה  ּוִבְתִחּלָ אֹוָתנּו,  ֲאלּו  ׁשָ ְך  ּכָ

ֵהַבּנּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ׁשֹוֲחִטים,  ָאנּו  ִאם  אֹוָתנּו  ֹוֲאִלים  ּשׁ ׁשֶ ְסבּוִרים 

ן ָלנּו  ה ִלּתֵ ד ִצּוָ ּוִמּיָ ְבנּו ֵהן, ְוֵתֶכף  ָנָתם ִאם נֹאַכל ֹאֶרז ֵהׁשַ ּוָ ּכַ ׁשֶ

ָלֶכם  ן  ֶאּתֵ ָהֹאֶרז  ֶזה  ִיְכֶלה  ִאם  ְוָאַמר  ָלנּו,  ְוָנְתנּו  ה  ַהְרּבֵ ֹאֶרז 

ָלֶכם  ֵאין  אּוַלי  ָלנּו  ְוָאַמר  ְוָחַזר  נּו  ֵמִאּתָ ָהַלְך  ְך  ּכָ ַאַחר  עֹוד, 

ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ לֹו  ְבנּו  ֵהׁשַ ָלֶכם,  ן  ְוֶאּתֵ ִסיֲחֶריס  ַהְינּו  ָיֵבׁש  ֶלֶחם 

)ִלּמֹוִנים  ּוַמאַרְנִצין  ִליִמיֶניס  ַרק  ְוהֹוֵתר  י  ּדַ ִסיֲחֶריס  ָלנּו  ֵיׁש 

ְמַעט,  י־ִאם  ּכִ ָלֶהם  ֵאין  ִליִמיֶניס  ָאַמר  ח,  ִלּקַ ַכְחנּו  ׁשָ ּפּוִזים(  ְוּתַ

ן  ה ִלּתֵ י ֵכן ִצּוָ יב ֶנֶפׁש חֹוֶלה, ְוַאף ַעל ּפִ ִביל ְלַהֲחיֹות ּוְלָהׁשִ ׁשְ ּבִ

ֶחֶסד  ָעֵלינּו  ה  ִהּטָ ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  דֹוָלה.  ּגְ ִליִמיֶנע  ד  ִמּיָ ָלנּו 

ְלנּו ָהֹאֶרז  ַ ּשׁ ּבִ ְוֵתֶכף  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ נּו ְמֹאד  ִעּמָ ְוֵהיִטיב 

ל  ת ָהֶעֶרב ׁשֶ ָיֵדינּו, ְוָאַכְלנּו ְסֻעּדַ ָהָיה ּבְ ְרְנֹגֶלת ׁשֶ ִעם ֲחִתיַכת ּתַ

ר: ִאּיָ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּדְ יֹום ב' 

פב

דֹוָלה  ּגְ רּוַח  ִהְתִחיל  ּבֶֹקר  ּבַ ר  ִאּיָ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּדְ ב'  ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ
רּו  ְוָקׁשְ ִויָלאֹות,  ְוהֹוִסיפּו  יָלאֹות,  ַהּוִ ל  ּכָ ּוָפְרׂשּו  ְקָצת, 
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י  ּתֵ ׁשְ ְוָהְלכּו  נּו.  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ַלּסְ ֶאְצֵלנּו,  ָהְלָכה  ׁשֶ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ְסִפיָנה 

ֲעמּום  ׁשִ יׁש  ְלַהְרּגִ י  ִהְתַחְלּתִ ֲאָבל  לֹום.  ׁשָ ּבְ ַיַחד  ּבְ ִפינֹות  ַהּסְ

ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמֹאד  ָעַלי  ֵבד  ּכָ ְוָהָיה  ְמַעט.  ְמַעט  י  ּתִ ְוֶנֱחַלׁשְ ּמַֹח,  ּבַ

ֶאת  י  ַאְלּתִ ׁשָ ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוַאַחר  דֹול.  ּגָ דַֹחק  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ י  ְוָגַמְרּתִ

ִאם  ב,  ֵליׁשֵ יֹוֵתר  טֹוב  ֵהיָכן  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ י  ַנּזִ ּכְ ָהַאׁשְ ַהּסֹוֵפר 

ֳחִלי  ִלי  יַע  ִהּגִ ׁשֶ לֹו  י  הֹוַדְעּתִ י  ּכִ ִפיָנה,  ַהּסְ ַעל  ִאם  ִית  ַהּבַ תֹוְך  ּבְ

יֹוֵתר. ִפיָנה טֹוב  ַהּסְ ת  ֲעִלּיַ ַעל  אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאַמר  ָעָנה  ם.  ַהּיָ

ְולֹא  י,  ַנְחּתִ לֹא  ם  ׁשָ ְוַגם  ּכַֹח,  ת  ֻחְלׁשַ ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ְוָעִליִתי 
ְולֹא  ָמקֹום.  ֵאיֶזה  ּבְ י  ַכְבּתִ ְוׁשָ ַלֲעֹמד,  ּכַֹח  י  ּבִ ָהָיה 

ַאַחר  י  ָנַתּתִ ִתיִתי  ָ ּשׁ ׁשֶ ַקאֶווע  ּוְמַעט  ּתֹות,  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹל  י  ָיכְֹלּתִ

י  ַכְבּתִ ְך ֲהָקאֹות ְוֵהֵקאִתי ַהּכֹל. ְוַהֲהָקאֹות ָהיּו ִלי ְלטֹוָבה. ְוׁשָ ּכָ

ל  ּכָ יׁש  ִהְרּגִ לֹא  ה  ְתִחּלָ ּבִ ְורי"א  ְמֹאד,  ָחלּוׁש  ֻכּלֹו  ּכְ ַהּיֹום  רֹב 

ְך ְלַאַחר ֲחצֹות  ֲחִרית. ַאַחר ּכָ ת ׁשַ ל ִלְסֻעּדַ ֵ ּשׁ ּבִ ֶ ְך ְוָאַכל ַמה ּשׁ ּכָ

ה  ּמָ ּכַ ַאל אֹוָתנּו  ׁשָ יַטאן  ּפִ ְוַהּקַ ן.  ּכֵ ם  ּגַ ְוֶנֱחַלׁש  יׁש  ְלַהְרּגִ ִהְתִחיל 

ם.  ַהּיָ ת  ֵמֻחְלׁשַ חֹוִלים  ָאנּו  ׁשֶ לֹו  ְוהֹוַדְענּו  ם,  ַאּתֶ ָמה  ָעִמים  ּפְ

ָלנּו  ִיּתֹוֵסף  ְך  ּכָ ַאַחר  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ה  ִמּזֶ ִנְתָיֵרא  ְלַבל  אֹוָתנּו  ק  ְוִחּזֵ

ּתֹות.  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹל  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ִני  ׁשֵ יֹום  ְוָכל  ֶזה.  ְיֵדי  ַעל  ּכַֹח 

ַעם. ַרק ֵאיֶזה  ֶאְמַצע ַהּיֹום ָהיּו ִלי ֲהָקאֹות עֹוד ַהּפַ ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

חֹוׁש ַעל  ַבד ַהּמֵ ּכָ עֹות ַאַחר ֲחצֹות ֵהֵקל ָעַלי ְקָצת, ֲאָבל ָאז  ׁשָ

ָעֵלינּו  ְבָדה  ּכָ לֹא  י  ּכִ ֶחֶסד,  ּבְ ָהָיה  ַהּכֹל  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  רי"א. 
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ִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ָהיּו  ׁשֶ ֵמֲאֵחִרים  ִרים  ְמַסּפְ ַמְענּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהֹחִלי 

ם. ַהּיָ ַעל 

י  ּכִ ִפיָנה,  ַהּסְ ת  ֲעִלּיַ ַעל  ּוַמֲעִריב  ִמְנָחה  ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ְלַמֲעִריב  ִמְנָחה  ּוֵבין  ִית.  ַהּבַ ְלתֹוְך  ֵליֵרד  ָרִצינּו  לֹא 

ֲאֶמִריָקה  ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ָלנּו  ר  ְוִסּפֵ ה,  ַהְרּבֵ יַטאן  ּפִ ַהּקַ נּו  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ

ר  ְוִסּפֵ ְוכּו'  ֶאת  ְמֹאד  ה  ְוִגּנָ ּוְמִדינֹות,  ְמקֹומֹות  ה  ּוְבַכּמָ

ֲאִמיִנים  ַהּמַ ָהֻאּמֹות  ין  ּבֵ ְוכּו'  ִחּלּוִקים  ֶאְצָלם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמֱאמּוָנָתם 

ִית,  ַהּבַ ֶאל  ָיַרְדנּו  ַעְרִבית  ְוַאַחר  ָבִרים.  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ְועֹוד  ְוכּו' 

ָעה ַמאַראְנִצין  ִביֵלנּו ַאְרּבָ ׁשְ ֵהִכינּו ּבִ ְלָחן ׁשֶ ֻ ח ַעל ַהּשׁ ּוָמָצאנּו ֻמּנָ

ן  ַהּזָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַבח  ׁשֶ ְוָנַתּנּו  ַאַחת.  ְוִלּמֹון(  ּפּוִזים  )ּתַ ְוִליִמיֶנע 

ָלנּו  ַתן  ּנָ ׁשֶ ם  ּיָ ּבַ נּו  ָצְרּכֵ ק  ִסּפֵ ר  ֲאׁשֶ טּובֹו,  ּבְ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ֶאת 

ָלנּו.  ָחֵסר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ָלנּו  יק  ּוַמְסּפִ ה,  ַהּזֶ ָהָאדֹון  ֵעיֵני  ּבְ ֶחֶסד 

ֶרַגע: ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ָמָלנּו  ּגְ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַעל  ּכְ ם ה'  ְנַקּדֵ ה  ּמֶ ּבַ

פג

ֶזה.  ְיָלה ַאַחר ֲחִליׁשּות ּכָ ַנת ַהּלַ ֵ דֹול ִמּשׁ ַחד ּגָ ָהָיה ָלנּו ּפַ ה  ְוִהּנֵ
ִפיָנה, ְוָהִיינּו ִמְתָיְרִאים  ְיָלה הֹוֶלֶכת ַהּסְ ּלַ ם ּבַ ּגַ ּוִבְפָרט ׁשֶ

ל  ּכָ ּנּו  ָיׁשַ ה'  ַחְסֵדי  ּבְ ֲאָבל  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  יֹוֵתר  ּבְ ַנֲחלֹשׁ  ּלֹא  ׁשֶ

דֹול  ּגָ ּנּוי  ׁשִ ָלנּו  ְוָהָיה  י.  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ְוָעַמְדנּו  ְיָלה,  ַהּלַ



שליְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

ְמַעט,  ּדִ ְמַעט  י־ִאם  ּכִ ה  ְוַהֻחְלׁשָ חֹוׁש  ַהּמֵ נּו  ׁשְ ִהְרּגַ ְולֹא  ְלטֹוָבה 

ֲעָזַרִני: ּכֹה  ַעד  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ְמַעט.  ִתינּו  ְוׁשָ ְוָאַכְלנּו 

פד

י  ַנּזִ ּכְ ָהַאׁשְ ַהּסֹוֵפר  א  ּבָ ֶזה,  ל  ּכָ י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ
ִלי  ֶהְרָאה  ְך  ּכָ ַאַחר  ָלל.  ּכְ אֹוִתי  ל  ְלּבֵ ּבִ ְולֹא  ִית  ַהּבַ ֶאל 

ָעָליו.  הֹוְלִכין  ָאנּו  ׁשֶ ם  ַהּיָ ל  ׁשֶ ָהעֹוָלם[  ת  ]ַמּפַ ַקאְרט  אְנד  ַהּלַ

קֹוב  ְואֹוְטׁשַ ְוִניקֹוַלאֶיב  ְוַחְרָסאן  ָאֶדעס  ְמקֹום  ִלי  ְוֶהְרָאה 

ֶעֶרְך  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ִלי  ְוֶהְרָאה  ְמקֹומֹות,  ָאר  ּוׁשְ ּוְסַטְמּבּול 

ָעה  ׁשָ ֶעֶרְך  ּבְ ָהָיה  ְוֶזה  ִלְסַטְמּבּול.  ֵמָאֶדעס  ֶרְך  ַהּדֶ ִליׁש  ׁשְ

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  לֹום  ְלׁשָ א  ְלַהּבָ יֹוִליֵכִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יִרית.  ֲעׂשִ

לֹום: ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא 

פה

ְנָיָחא,  ָלנּו  ָהָיה  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ְוָכל 
ת  ְתִחּלַ ּבִ ְרִביִעי  ְליֹום  אֹור  ְמַעט.  ְמַעט  ְלֵאיָתֵננּו  ְוָחַזְרנּו 

ַאל  ְוׁשָ ֶזֶמר,  ִלי  ּכְ ֵאיֶזה  ַעל  ן  ְלַנּגֵ יַטאן  ּפִ ַהּקַ ִהְתִחיל  ְיָלה  ַהּלַ

ֵמִעְנַין  י  ִעּמִ ר  ְוִדּבֵ לֹא.  לֹו  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ן,  ְלַנּגֵ ָיכֹול  ֲאִני  ִאם  אֹוִתי 

יֵנינּו  ּבֵ ׁשֶ ִרּקּוִדין,  ֵמִעְנַין  ם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ י  ְוִהְתַחְלּתִ ֶזֶמר  ֵלי  ּכְ

ִית.  ַהּבַ ֶאל  י  ָיַרְדּתִ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ה,  ֲחֻתּנָ ְוַעל  טֹוב  יֹום  ּבְ ִדין  ְמַרּקְ
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ה,  ַהְרּבֵ ד  ְלַרּקֵ ֵמֶהם  ֶאָחד  ְוִהְתִחיל  ֵהם  ִנְתעֹוְררּו  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ

ׁש  ּמֵ ְלׁשַ ָיַרד  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְקָצת.  ן  ּכֵ ם  ּגַ ד  ְלַרּקֵ רי"א  ִנְתעֹוֵרר  ַוֲאַזי 

ָאַכל  לֹא  ְוהּוא  ֶלֱאכֹל  י  ְבּתִ ָיׁשַ ָבר  ּכְ ֲאִני  י  ּכִ ה,  ְסֻעּדָ ּבִ אֹוִתי 

י. ְלַבּדִ ִתי  ְסֻעּדָ י  ְוָגַמְרּתִ ֲעַדִין, 

ַעל  ְוָעִלינּו  עֹוד.  ד  ְלַרּקֵ ק  ֵחׁשֶ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ רי"א  ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ֵאיֶזה  ִנים ּבְ יַטאן ִעם עֹוד ֶאָחד ָהיּו ְמַנּגְ ּפִ ִפיָנה, ְוַהּקַ ַהּסְ

ַעד  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ד  ְמַרּקֵ ָהָיה  ְורי"א  ׁשּוִטים,  ּפְ יר  ֵלי־ׁשִ ּכְ

ֵני  ׁשְ ְוַגם  ה,  ַהְרּבֵ רי"א  ִעם  ָאנִֹכי  ם  ּגַ י  ְדּתִ ִרּקַ ְך  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ

ְמָחָתם,  ּשִׂ ַמה  ָיְדעּו  ְולֹא  ְמחּו,  ְוׂשָ דּו  ָרּקְ ֵהם  דּו.  ָרּקְ ַמְטָראִסין 

ֵליֵלְך  זֹוִכים  ָאנּו  ׁשֶ ַמְחנּו,  ְוׂשָ ְדנּו  ָרּקַ ָלֵאל,  ה  ִהּלָ ּתְ ַוֲאַנְחנּו, 

ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ ִמי  ֶאת  יר  ְלַהּכִ ַהּקֹוֶדׁש,  ָלָאֶרץ  ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ

ִזְכרֹונֹו  ם־טֹוב,  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ם  ׁשֵ ּבְ ל  ָמׁשָ ּמּוָבא  ׁשֶ ּוְכמֹו  ָהעֹוָלם. 

ָהָיה  ׁשֶ ן־ֶמֶלְך,  ּבֶ ֵמִעְנַין  יֹוֵסף"(,  ַיֲעקֹב  "ּתֹוְלדֹות  ֶפר  ּסֵ )ּבַ ִלְבָרָכה 

ֶאת  ָקה  ְוִהׁשְ ֹמַח,  ִלׂשְ ְוָרָצה  ֵמָאִביו,  ֶרת  ִאּגֶ לֹו  יַע  ְוִהּגִ ְבָיה,  ִ ּשׁ ּבַ

דּו  ָרּקְ ֵהם  ְמחּו.  ְוׂשָ דּו  ְוָרּקְ רּו,  ּכְ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַעד  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ַעל  תֹוָכם  ּבְ ַמח  ְוׂשָ ד  ָרּקַ ְוהּוא  ְכרּות,  ְוׁשִ הֹוֵללּות  ּבְ ְמחּו  ְוׂשָ

דֹול,  ּגָ ְלֶפֶלא  ֵעיֵנינּו  ּבְ ֶזה  ְוָהָיה  ֵמָאִביו.  ְיִדיָעה  לֹו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ

ְולֹא  ַעּכּו"ם,  ם  ּלָ ּכֻ ָהיּו  ׁשֶ ִפיָנה,  ַהּסְ ַעל  ֹמַח  ְוִלׂשְ ִלְרקֹד  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ

ֶזה  י  ּכִ ְלַבד.  ֵנינּו  ׁשְ ֲאַנְחנּו  י־ִאם  ּכִ ְיהּוִדי,  ׁשּום  יֵניֶהם  ּבֵ ָהָיה 

ִהיא  ה'  ֶחְדַות  י  ּכִ ְמָחה,  ׂשִ הּוא  קּות  ִהְתַחּזְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ָלנּו,  ָידּוַע 
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ָכל  ּבְ ם  ּגַ עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ָעִמים  ּפְ ְדָבֵרינּו  ּבִ ְמבָֹאר  ּכַ ֶכם,  ָמֻעּזְ

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֵסֶדר  ּכְ ִפיָנה  ַהּסְ ָהְלָכה  ְרִביִעי  יֹום 

פו

ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ַנּזִ ּכְ ְרִביִעי ַאַחר ֲחצֹות הֹוִדיַע ָלנּו ַהּסֹוֵפר ָהַאׁשְ יֹום  ּבְ
ִלְסַטְנּבּול.  ֵמָאֶדעס  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ֶחְלֵקי  ה  לׁשָ ׁשְ ָהַלְכנּו 

ְסָעָרה  ּוְבִלי  ָנה  ַסּכָ ִלי  ּבְ ֲהלֹום  ַעד  ֱהִביַאִני  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ

ַלֲהִביֵאִני  ֲעִדי  ּבַ ה'  ִיְגֹמר  ן  ּכֵ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ַחד  ּפַ ּוְבִלי 

לֹום: ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְמֵהָרה 

פז

לֹו  ּנֹאַמר  ׁשֶ יַטאן  ּפִ ַהּקַ ָלנּו  ָאַמר  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ם  ּגַ
ֵהן  ָלנּו,  ן  ִיּתֵ ְוַהּכֹל  ֶלֱאכֹל  ָלנּו  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ַמֲאָכל  ַבר  ּדְ ֵאיֶזה 

אֹו  ים,  ְקַטּנִ ְמלּוִחים  ִגים  ּדָ ַהְינּו  ּדְ עִלין  ִסיְרּדֶ אֹו  ַזִית  ֶמן  ׁשֶ

ַנְחּפֹץ  ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ִקְטִנּיֹות,  ִמיֵני  אֹו  חֹוִרים[  ׁשְ ]ֵזיִתים  ַמאְסִליֶניס 

ְמאּוָמה,  ּנּו  ִמּמֶ ל  ְלַקּבֵ ַהּיֹום  ָרִציִתי  לֹא  ֲאָבל  ָלנּו.  ן  ִיּתֵ ַהּכֹל 

נּו,  ִעּמָ ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ ַהֶחֶסד  ַעל  ֵחן  ׁשּואֹות  ּתְ לֹו  י  ְוָנַתּתִ

ר ָנַתן אֹוָתנּו ְלֵחן  ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ָבר. ּבָ ל ּדָ ֲאָבל לֹא ָרִציִתי ְלַקּבֵ

ָלנּו  ָהָיה  לֹא  ְרִביִעי  יֹום  ָכל  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ֵעיֵניֶהם.  ּבְ ּוְלֶחֶסד 

ֶעְזַרת  ּבְ ָיֵדינּו  ּבְ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ִתינּו  ְוׁשָ ְוָאַכְלנּו  ָלל,  ּכְ ֵמחֹוׁש  ׁשּום 

ָלֵאל: ה  ִהּלָ ּתְ ִריִאים.  ַהּבְ ל  ּכָ ֶדֶרְך  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
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פח

אנּו  ּבָ ְמצָֹרע  ְזִריַע  ּתַ ת  ָרׁשַ ּפָ ת־קֶֹדׁש  ּבַ ֶעֶרב־ׁשַ י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
ָפר,  ִפיָנה ֵאֶצל ַהּסְ ם ִלְסַטְנּבּול. ְוָעְמָדה ַהּסְ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ַהּיֹום.  ׁש  ּדֵ ּקִ ׁשֶ ַעד  ה  ׁשָ ּבָ ַהּיַ ֶאל  ִפיָנה  ַהּסְ ִהְתָקְרבּות  ְוִנְתַמְהַמּה 

ת קֶֹדׁש: ּבַ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ַאְרנּו  ִנׁשְ ֶזה  ּוֵמֲחַמת 

פט

ת־ י ִלְקִהּלַ ר ִנְכַנְסּתִ ים ז' ִאּיָ ת ַאֲחֵרי ּוְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ִראׁשֹון ּפָ יֹום  ּבְ
ְלֵבית  י  ִנְכַנְסּתִ ה  ּוִבְתִחּלָ אִליֶטא.  ּגַ ָלִעיר  ְסַטְנּבּול  קֶֹדׁש 

י  ִנְכַנְסּתִ ם  ָ ִמּשׁ ֵביתֹו.  ּבְ ְמָצאִתיו  ְולֹא  ֶרְסֶליר  ּבְ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ּנּו ֵמָאֶדעס  לֹום ִמּמֶ ֶרת־ׁשָ ָהָיה ִלי ִאּגֶ י יֹוֵסף ׁשֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ְלֵבית ּבְ

ֵמֲחַמת  דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ אֹוִתי  לּו  ִקּבְ ם  ְוׁשָ יְנָחס.  ּפִ י  ַרּבִ ִלְבנֹו 

ְקָצת,  ם  ׁשָ ְבנּו  ְוָיׁשַ ְמֹאד.  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ָיָקר  ָהָיה  ׁשֶ לֹום  ֶרת־ׁשָ ָהִאּגֶ

ִרים  ַהּגֵ ל  ּכָ ם  ְלׁשָ צּו  ִנְתַקּבְ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ָרף.  ׂשָ ַיִין  ּבְ אֹוָתנּו  דּו  ְוִכּבְ

ר.  ְלַדּבֵ ִמי  ִעם  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ דֹול  ּגָ ַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  ּפֹוִלין,  י  ֵמַאְנׁשֵ

ם  ּגַ הּוא  ׁשֶ ּפֹוִלין  י  ֵמַאְנׁשֵ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ מֹו  ׁשְ ֶאָחד  ָהָיה  תֹוָכם  ּבְ

ִעם  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ י  ִעּמִ ָהַלְך  ְוֵתֶכף  ַסְרסּור,  ן  ּכֵ

יַח  ְלַהּנִ ָמקֹום  ִלי  ֶהְרָאה  ם  ְוׁשָ ְלֵביתֹו.  ְוִהְכִניַסִני  ֶאָחד,  עֹוד 

ם  ְלנּו ׁשָ ְוִקּבַ י ְלַהְסִפיָנה  ְך ָהְלכּו ִעּמִ ּכָ נּו. ְוַאַחר  ּלָ ְלְטִלין ׁשֶ ּטַ ַהּמִ

ָסְך  ֶמֶכס  ּנּו  ִמּמֶ לּו  ְוִקּבְ ָלִעיר.  ְוִהְכַנְסנּום  נּו  ּלָ ׁשֶ ְלְטִלין  ּטַ ַהּמִ ל  ּכָ
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י  ַרּבִ ְלֵבית  ַהּכֹל  ְוִהְכַנְסנּו  אֶריס,  ּפָ ִעים  ַאְרּבָ ֶעֶרְך  מּוָעט 

ִהְזִמין  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַבח  ׁשֶ י  ְוָנַתּתִ ְלֵעיל.  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַאְבָרָהם 

ַאְכַסְנָיא.  ִלְמצֹא  ה  ָקׁשֶ ְסַטְנּבּול  ּבִ י  ּכִ ם,  ׁשָ ִלְכנֹס  ַאְכַסְנָיא  ָלנּו 

ָיָצאִתי  ְך  ּכָ ַאַחר  ָלל.  ּכְ ְלׁשֹוָנם  ּבִ יִרין  ַמּכִ ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ּוִבְפָרט 

ֶאְצָלם  ם  ּגַ י  ּכִ ּפֹוִלין,  י  ֵמַאְנׁשֵ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ י  ִעּמִ נּו  ּמְ ְוִנְזּדַ ּוק  ַלּשׁ

ִדיָנָתם. ִמּמְ ִאיׁש  א  ּבָ ׁשֶ ְלַנַחת  ָהָיה 

ִלי  ָהָיה  ה  ּוִבְתִחּלָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֶאת  ְלָפַני  ה'  ִהְקָרה  ְך  ּכָ ַאַחר 
ַאֲהָבה  ּבְ אֹוִתי  ל  ִקּבֵ י  ּכִ ר,  ְלַדּבֵ ִמי  ִעם  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ַנַחת 

דֹוִלים ַעד ֵאין ֵקץ ֵמַאֲהָבתֹו,  ְך ָהיּו ִלי ִיּסּוִרים ּגְ ְוָכבֹוד. ַאַחר ּכָ

לֹו  י  ְרּתִ ּפַ ּסִ ׁשֶ יָאִתי  ּבִ ֵמִעְנַין  י  ִעּמִ ר  ְלַדּבֵ ִהְתִחיל  ֵתֶכף  י  ּכִ

ֵאין  ְוָאַמר  ָעָנה  ְוֵתֶכף  ַהּקֶֹדׁש,  ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ִביל  ׁשְ ּבִ אִתי  ּבָ ׁשֶ

ָנה  ּכָ ַהּסַ עֶֹצם  ּגֶֹדל  ְלָפַני  יַע  ְוִהּצִ ם.  ְלׁשָ ָלבֹוא  ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  ה  ַעּתָ

ִלְנסַֹע  ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוׁשֶ ם,  ַהּיָ ַעל  ִלְנסַֹע  ו  ַעְכׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָהיּו  ּבּוָריו  ּדִ ְוָכל  ַאֲהָבה.  ֶדֶרְך  ּבְ י  ִעּמִ ה  ַהְרּבֵ ר  ְוִדּבֵ ם  ְלׁשָ ו  ַעְכׁשָ

ְסָבָרא  ׁשּום  ְוֵאין  ְלָאֶדעס,  ַלֲחזֹר  י־ִאם  ּכִ ְלָפַני  ָנכֹון  ֶרְך  ּדֶ ֵאין  ׁשֶ

ׁש  ּלֵ ְוׁשִ ַפל  ּכָ ְוהּוא  ּתֹק,  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָחֵפץ  ְוָהִייִתי  ה.  ִמּזֶ חּוץ  ַאֶחֶרת 

ַאַחר  ה.  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ַצַער  ִלי  ְוָהָיה  ָעִמים,  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָבִרים  ַהּדְ

ִלי  ּבְ ָבָריו  ִמּדְ ְמֹאד  ְמֹאד  ר  ּבָ ִנׁשְ ָהָיה  י  ְוִלּבִ י  ּנִ ִמּמֶ ַמט  ִנׁשְ ְך  ּכָ

י  ִלּבִ ָהָיה  ְסַטְנּבּול  ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ י  ּכִ עּור,  ׁשִ

ל  ׁשַ ּכָ ְמַעט  ּכִ ר  ֲאׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ְטָעִמים  ה  ּמָ ִמּכַ ְמֹאד  ר  ּבָ ְוִנׁשְ ֶנֱעָצב 

ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ֶחֶסד  י  ִעּמִ ה  ָעׂשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל  ל,  ּבָ ַהּסַ ּכַֹח 
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ֹמַע  ִלׁשְ י  ִהְתַחְלּתִ ְוֵתֶכף  טֹוָבה.  ַאְכַסְנָיא  ֶכף  ּתֵ ִלי  ן  ּמֵ ִנְזּדַ ִנים  ּפָ

ו  ַעְכׁשָ ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ מּועֹות  ׁשְ ּפֹוִלין  י  ַאְנׁשֵ ל  ִמּכָ

יר  ֶהְעּתִ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֲאָבל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא 

ֶאָחד  ְוָכל  ִלְדָבָריו.  ְוהֹודּו  ם  ּלָ ּכֻ ָענּו  ְוַאֲחָריו  ְמֹאד,  ָבָריו  ּדְ ָעַלי 

ִאי  ׁשֶ ִלי  ְלהֹוִכיַח  ִהְתִחיל  ֶכף  ּתֵ ּוק  ּשׁ ּבַ אֹוִתי  ָצא  ּמָ ׁשֶ ּכְ ְוֶאָחד 

ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ

ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ֲאָבל  ֵעָצה,  ּנּו  ִמּמֶ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ְולֹא  אֹותֹו  י  ַאְלּתִ ׁשָ

ַחס  ע  ִלּסַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ְדָבִרים  ּבִ ִלי  ְוהֹוִכיַח  י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ

ֵלב  ְברֹון  ְוׁשִ ַעת  ַהּדַ ּוִבְלּבּול  ָאז  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ַער  ַהּצַ ְוֹגֶדל  לֹום.  ְוׁשָ

י,  ּלִ ׁשֶ ָלַאְכַסְנָיא  י  ְוָחַזְרּתִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַרק  יֹוֵדַע  ֶפׁש  ַהּנֶ ַעד 

ַעד  ֶאה,  ּתָ ּוִמׁשְ ּדֹוֶמם  י  ְבּתִ ְוָיׁשַ חּוץ,  ּבַ ּמִ ׁשֶ ה  ָהֲעִלּיָ ַעל  ְוָעִליִתי 

ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ָמעֹות  ּדְ ְלהֹוִריד  י  ִהְתַחְלּתִ י  ִלּבִ ִביַרת  ׁשְ רֹב  ּמֵ ׁשֶ

ַעל  ַעְצִמי  י  ַלְכּתִ ְוִהׁשְ ְקָצת,  ַעְצִמי  י  ְבּתִ ַ ִיּשׁ ְך  ַאַחר־ּכָ ְמֹאד. 

ֻמְכָרח  ֲאִני  ׁשֶ ָרִאיִתי  ְוֵתֶכף  ְקַצת  י  ְקּתִ ְוִנְתַחּזַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

א ִרּיָ ַסְנּדְ ַלֲאֶלּכְ ְסִפיָנה  ִלְראֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ַלְחׁשֹב  ֶכף   ּתֵ

ִמְצַרִים: ל  ׁשֶ

צ

ר  ְזּכַ ַהּנִ ִראׁשֹון  יֹום  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלי  ִהְרִחיב  ר  ּוַבּצַ
ְלָאֶדעס.  הֹוֶלֶכת  ׁשֶ ְסִפיָנה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶאָחד  ִלי  ְלֵעיל הֹוִדיַע 

י  ִעּמִ ָהַלְך  ְוֵתֶכף  ֶאָחד,  ִאיׁש  ְועֹוד  ַאַחת  ה  ָ ִאּשׁ ָהְיָתה  ם  ְוׁשָ
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ְלֵביִתי.  ֶרת  ִאּגֶ ָיָדם  ּבְ י  ְוָנַתּתִ ִלי  הֹוִדיַע  ׁשֶ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ָהִאיׁש 

ְמֹאד  אֹוָתנּו  ָקה  ְוִחּזְ נּו  ִעּמָ ָרה  ּבְ ּדִ ִפיָנה  ַהּסְ אֹוָתּה  ּבְ ם  ְוׁשָ

ם  ָ י ִהיא ָנְסָעה ִמּשׁ ֵהם אֹוְמִרים, ּכִ מֹו ׁשֶ ָבר ּכְ ֵאין ַהּדָ ְוָאְמָרה ׁשֶ

יֹוֵתר  ָנה  ּכָ ַהּסַ ָהְיָתה  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ָעְברּו,  ׁשֶ ים  ָהִעּתִ ֵאּלּו  ּבְ ְלָכאן 

ּלֹו  ָכל ַהּיֹום ּכֻ י ּבְ ָהיּו ִלי ַנַחת. ּכִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ָאר ּדְ דֹוָלה, ּוׁשְ ּגְ

ֶזה: ּכָ ּבּור  ּדִ ָאָדם  ּום  ִמּשׁ ֹמַע  ִלׁשְ ָזִכיִתי  לֹא 

צא

ְלֵעיל,  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ָהִייִתי  ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ
מֹו  ּכְ ָבִרים  ַהּדְ ֵאין  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ָבִרים  ּדְ ן  ּכֵ ם  ּגַ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ

דֹוָלה,  ּגְ ָנה  ַסּכָ הּוא  ׁשֶ ָרִאיִתי  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  אֹוְמִרים,  ֵהם  ׁשֶ

ַעל  ָמעֹות  ם  ּגַ ׁשֶ ּוִבְפָרט  דֹוָלה.  ּגְ ִויׁשּוָעה  ְלַרֲחִמים  ָצִריְך  ַוֲאִני 

ְלַהְרּבֹות  ְצִריִכין  זֹאת  ּכָ ֵעת  ּבְ י  ּכִ ִסּפּוִקי,  ֵדי  ּכְ ִלי  ֵאין  הֹוָצאֹות 

י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ּכְ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ ְוֵתֶכף  ְמֹאד.  הֹוָצאֹות  ּבְ

ְלהֹוְסִקֶיע  ה  ְקַטּנָ ְסִפיָנה  ּבִ ָנַסְענּו  ְלֵעיל,  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ִפיָנה  ֵמַהּסְ

ד  ִמּיָ ָרִאיִתי  י  ּכִ י.  ִעּמִ ָהיּו  ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ְמַעט  ם  ׁשָ ִלְמּכֹר  ִלְראֹות 

ֵמָאה  ֶעֶרְך  ּבְ ִלְסַטְמּבּול  אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָיִדי  ּבְ ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ עֹות  ַהּמָ ׁשֶ

ֶמֱחָצה  ַעל  ֲאִפּלּו  יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  ְקָצת,  חֹות  ּפָ ָטאֶליר  ים  ִ ַוֲחִמּשׁ

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ַהֲחָזָרה.  ַבד  ִמּלְ ְלַבד,  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  הֹוָצאֹות 

ִעיר  ִהיא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְלהֹוְסִקֶיע,  ִלְנסַֹע  ְמֹאד  ָעַלי  ה  ָקׁשֶ ָהָיה 

יַבת  ִמיׁשִ דֹוָלה  ַהּגְ ָהִעיר  ִהיא  ַהּזֹאת  ְוָהִעיר  ְרֵאִלים,  ִיׂשְ ּה  ֻרּבָ ׁשֶ
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ם  ָ ּשׁ ְסַטְנּבּול, ֲאָבל ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבִ ָאר ָהֲעָירֹות ׁשֶ ְ ָרֵאל יֹוֵתר ִמּשׁ ִיׂשְ

ִמּפֹוִלין  ִרים  ַהּגֵ ְמַעט  י  ּכִ ּפֹוִלין,  י  ַאְנׁשֵ ׁשּום  ִנְמָצִאים  ֵאין 

ֲאָבל  אִליָטא.  ּגַ ִעיר  ּבָ ֵהם  ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ְסַטְמּבּול  ּבִ ְמָצִאים  ַהּנִ

ה'  ֵמֵאת  אּוַלי  י  ָאַמְרּתִ י  ּכִ י  ּלִ ׁשֶ ָנה  ּוָ ַהּכַ ר  ְוִעּקַ ַהֶהְכֵרַח,  ֵמֲחַמת 

ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ִאיר  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ְלהֹוְסִקֶיע  ֵליֵלְך  ֻמְכָרח  ֲאִני  ׁשֶ הּוא 

ֶאְהֶיה  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  י  ּכִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְפֵרי  ִמּסִ ֵסֶפר 

ְוַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֵסֶפר  ׁשּום  ם  ׁשָ ִאיר  ַאׁשְ ְולֹא  ְסַטְמּבּול  ּבִ

ם. ְלׁשָ ֵאֵלְך   - ִויִהי ָמה  י  ְוָאַמְרּתִ י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ ֶזה  ֵמֲחַמת 

אי  ו ָסמּוְך ָלֶעֶרב, ּוְבַוּדַ ַעְכׁשָ ר ִלי ׁשֶ ֲחֵבִרי רי"א ְלַדּבֵ ְוִהְתִחיל 
ּוְכָבר  ָללּון.  ָמקֹום  ׁשּום  ָלנּו  ְוֵאין  ם,  ׁשָ ָללּון  ִנְצָטֵרְך 

ְמֹאד  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ְזָרח[  ַהּמִ ]ֲעדֹות  ַהְפֶרעְנֶקין  ֵאֶצל  ׁשֶ ֵהיֵטב,  ָיַדְענּו 

ֵעיֵניֶהם  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ּפֹוִלין  י  ַאְנׁשֵ ְפָרט  ּבִ ּבֹו,  ִלְכנֹס  ִית  ּבַ ִלְמצֹא 

ֵהם  רי"א  ְבֵרי  ּדִ ם  ּגַ ׁשֶ י  ָאַמְרּתִ ֲאָבל  ּוְלֶקֶלס.  ְלַלַעג  חֹוק  ִלׂשְ

ם.  ְלׁשָ ֵאֵלְך  ָמה  ִויִהי  ָבר,  ַהּדָ ִלְדחֹות  רֹוֶצה  ְוֵאיִני  ְמִניָעה, 

ִסְפֵרי  ּוְקָצת  ְסָפִרים,  ְמַעט  נּו  ִעּמָ ם  ָ ִמּשׁ ְוָלַקְחנּו  ַלחּוץ  ְוָהַלְכנּו 

ֵנינּו  ׁשְ ְוָהַלְכנּו  ְלַבד.  י  ּלִ ׁשֶ ין  ּוְתִפּלִ ית  ְוַטּלִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

רּות  ֶהּכֵ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ּפֹוִלין  י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ָצאנּו  ּמָ ׁשֶ ַעד  ּוק  ַהּשׁ ֶאל 

הֹוְלִכין  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאל  אֹוָתנּו  ּיֹוִליְך  ׁשֶ אֹותֹו  נּו  ׁשְ ּוִבּקַ נּו,  ִעּמָ

ּיֹוְצִאין  ׁשֶ ַער  ַ ַהּשׁ ֶאל  ֵהִביא אֹוָתנּו  ׁשֶ ַעד  נּו  ִעּמָ ְוָהַלְך  ְלהֹוְסִקֶיע 

ן  ִלּתֵ ֻהְכַרְחנּו  ַלֲערֹב  ַהּיֹום  ָנה  ּפָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ם.  ַהּיָ ֶאל  ּבֹו 

ָכל  ַער )ֲאָבל ּבְ ַ יַח אֹוָתנּו ָלֵצאת ִמן ַהּשׁ אֶריס ְוִהּנִ ֵני ּפָ ֹוֵמר ׁשְ ְלַהּשׁ
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עֹוְמִדים  ם  ְוׁשָ ם,  ַהּיָ חֹוף  ֶאל  ּוָבאנּו  לּום(.  ּכְ נֹוְתִנים  ֵאין  ּלֹו  ּכֻ ַהּיֹום 

ְסִפיָנה  ֵאיֶזה  ּבְ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  אֹוָתנּו  ְוִהְכִניס  נֹות.  ְמֻזּמָ ְסִפינֹות 

ם  ׁשָ בּו  ׁשְ ּיָ ׁשֶ ֲאֵחִרים  ים  ֲאָנׁשִ ָעה  ַאְרּבָ אֹו  ה  לֹשָׁ ׁשְ עֹוד  ִעם 

ֶעֶרְך ֲחִצי  ם ְלַהחֹוף ּבְ ִמּקֶֹדם, ְוָנַסְענּו ְלהֹוְסִקֶיע. ְוָהַלְכנּו ַעל ַהּיָ

ה  ָ ֲחִמּשׁ ן  ּפָ ְלַהּסַ ְמנּו  ּלַ ְוׁשִ ְלהֹוְסִקֶיע  אנּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְויֹוֵתר,  ָעה  ׁשָ

ֶנֶפׁש. ל  ּכָ ַעד  ּבְ אֶריס  ּפָ

ׁשּום  ֵאין  ם  ְוׁשָ ְורי"א  ֲאִני  ֵנינּו  ׁשְ ּוָבאנּו  ְלהֹוְסִקֶיע  ְוִנְכַנְסנּו 
ּבּור  ּדִ ִבין  ּיָ ׁשֶ ִאיׁש  ׁשּום  ְוֵאין  אֹוָתנּו,  יר  ַמּכִ ִאיׁש 

ִבין  ּיָ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ָרחֹוק ִלְמצֹא ִאיׁש ׁשֶ ְלׁשֹוֵננּו, ַוֲאִפּלּו ּבִ ֶאָחד ּבִ

ְוֵאין  ָיֵדינּו.  ּבְ ַוֲחִביָלֵתנּו  ְוָנִדים,  ָנִעים  ֲאַנְחנּו  ְוָהַלְכנּו  ָבֵרינּו.  ּדְ

ֶנֶסת  ית ַהּכְ ֹאל ֵהיָכן ַהּבֵ ֵנס. ְוִהְתַחְלנּו ִלׁשְ ָאנּו יֹוְדִעים ְלֵהיָכן ִנּכָ

י  ּכִ ָאנּו אֹוְמִרים.  ֶ ּשׁ ַמה  ֵמִבין  ָאָדם  ְוֵאין   - ְדָרׁש?  ַהּמִ ית  ַהּבֵ אֹו 

ֵאין  ְדָרׁש  ַהּמִ ּוֵבית  ָקדֹוׁש",  "ָקָהל  קֹוִרין  ֵהם  ֶנֶסת  ית־ַהּכְ ּבֵ

ְוֵיׁש  יָבה,  ְיׁשִ ִנְקָרא  ם  ׁשָ ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ָמקֹום  ַרק  ָלל.  ּכְ ם  ׁשָ ִנְמָצא 

ִנְקָרא  ְוֶזה  ים  ִהּלִ ּתְ אֹוְמִרים  ׁשֶ ְטָלִנים  ּבַ ם  ׁשָ ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ָמקֹום 

ם  ְלׁשָ ְכַנְסנּו  ּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבָ ֲאָבל  ְך,  ּכָ ַאַחר  ָלנּו  נֹוַדע  ֶזה  ְוָכל  ר.  ֶהְסּגֵ

ֶנֶסת,  ַהּכְ ית  ּבֵ ֵהיָכן  ַאְלנּו  ְוׁשָ ה.  ָהֵאּלֶ ׁשֹונֹות  ַהּלְ ל  ִמּכָ ָיַדְענּו  לֹא 

אֹו  ֶהָחָכם  ֵהיָכן  ַאְלנּו  ְוׁשָ ֵהִבינּו.  לֹא  ּוְקָצָתם  ֵהִבינּו  ּוְקָצָתם 

נּו ְמֹאד, ְוָרְדפּו  ֲחקּו ֵמִאּתָ ם ׂשָ ּלָ ָראּו אֹוָתנּו ּכֻ ָעִרים ׁשֶ ָהַרב, ְוַהּנְ

לֹום. ְוׁשָ ַחס  ע  ּגָ ַהְמׁשֻ ַאֲחֵרי  מֹו  ּכְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַאֲחֵרינּו 
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ּיֹוִליְך אֹוָתנּו ְלָהַרב  ה ְפֶרעְנק ֶאָחד ְלַנַער ֶאָחד ׁשֶ ְך ִצּוָ ּכָ ַאַחר 
ְלָכל  ַהּכֹוֵלל  ַרב  הּוא  ׁשֶ הֹוְסִקיֶע  ּבְ ם  ׁשָ ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ַהּכֹוֵלל 

לֹא  ַוֲאַנְחנּו  "ל,  ַהּנַ ַער  ַהּנַ ַאַחר  ְוָהַלְכנּו  ְסַטְנּבּול.  ּבִ ׁשֶ ָהֲעָירֹות 

ְוָהִיינּו  ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ַהּנִ ַער  ְלַהּנַ ַהְפֶרעְנק  ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ֵהַבּנּו 

ְדָרׁש.  ית ַהּמִ ֶנֶסת אֹו ּבֵ ית ַהּכְ ּמֹוִליְך אֹוָתנּו ְלֵאיֶזה ּבֵ ְסבּוִרים ׁשֶ

ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ַנַחת  י ָהָיה לֹו  ּכִ חֹוק  ּוׂשְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְלָפֵנינּו  ָהַלְך  ַער  ְוַהּנַ

ַחס  ִעים  ּגָ ְמׁשֻ ּכִ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְדמּו  ּנִ ׁשֶ ים  ַנּזִ ּכְ ָהַאׁשְ ים  ַלֲאָנׁשִ כּות  ּיָ ׁשַ

ל  ׁשֶ ה  ָהֲעִלּיָ ַעל  אֹוָתנּו  ִהְכִניס  ׁשֶ ַעד  אֹוָתנּו  ְוהֹוִליְך  לֹום.  ְוׁשָ

ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ם  ְלׁשָ ִלְכנֹס  ָעֵלינּו  ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה  ַהּכֹוֵלל.  ָהַרב 

ְוַאף  ָיֵדינּו.  ּבְ ׁשֶ ַהֲחִבילֹות  ִעם  ִלְכנֹס  ה  ָקׁשֶ ְוַגם  ְלׁשֹוֵננּו,  ֵמִבין 

ְלָהַרב,  י  ִנְכַנְסּתִ ַוֲאִני  רי"א  ַיד  ּבְ ַהֲחִבילֹות  י  ְחּתִ ִהּנַ ֵכן  י  ּפִ ַעל 

אֶתם  ּבָ ֵמַאִין  ֹאל  ִלׁשְ ְוִהְתִחיל  ִריָאה  ַהּבְ ַקו  ּבְ ָאז  ָהָיה  ְולֹא 

ֵאיָמה  ּבְ ֻמָעִטים  ָבִרים  ּדְ לֹו  י  ְבּתִ ְוֵהׁשַ ְקָצת.  ְקִפיָדא  ְלׁשֹון  ּבִ

ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ֵהיֵטב  ֵהִבין  ְולֹא  ְלָפָניו,  ָבַרי  ּדְ מּו  ִנְסּתְ י  ּכִ ה  ּובּוׁשָ

ָבִרים  ּדְ י  ִעּמִ רּו  ְוִדּבְ ְלָפָניו  ֶאָחד  ִאיׁש  עֹוד  ב  ָיׁשַ ם  ְוׁשָ אֹוֵמר. 

ְלָמָחר.  ָאבֹוא  ׁשֶ ַהְינּו  ְלָמָחר,  ד  ִמּיָ יב  ְוֵהׁשִ ְמֹאד,  ֻמָעִטים 

ֵאינֹו  ׁשֶ ה רֹוֶאה  ַאּתָ ֲהלֹא  ָידֹו  ּבְ ִלי  ֶהְרָאה  ֶאְצלֹו  ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ְוָהִאיׁש 

י  י אֹותֹו. ּכִ ַטְרּתִ ּפָ ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ד ּבְ ּנּו ִמּיָ ִריָאה. ְוָיָצאִתי ִמּמֶ ַקו ַהּבְ ּבְ

ה ָעַלי ְמֹאד, ֵמֲחַמת  י ְלָפָניו ָהָיה ָקׁשֶ ָעַמְדּתִ ֶעֶטת ׁשֶ ָעה ַהּמֻ ָ ַהּשׁ

ֶזה. ּכָ ִעְנָין  ּבְ ָהִייִתי  עֹוָלם לֹא  ּמֵ ׁשֶ
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ָעב  ֵעץ  ֵאֶצל  ָלפּוׁש  ְוָעַמְדנּו  ַהחּוץ,  ֶאל  ָיָצאִתי  ְך  ּכָ ַאַחר 
ם ֵאיֶזה ֲחִביָלה.  ְחנּו ׁשָ ִית ְוִהּנַ ָעַמד ֵאֶצל ֵאיֶזה ּבַ ֶאָחד ׁשֶ

ָאנּו  ִאם  ֹאל  ִלׁשְ ְוִהְתִחילּו  ֶאְצֵלנּו  ים  ֲאָנׁשִ ץ  ְלַקּבֵ ְוִהְתִחילּו 

לֹא  ֲאָבל  ָפִרים,  ַהּסְ ָלֶהם  ְלַהְראֹות  ְוִהְתַחְלנּו  ְסָפִרים  מֹוְכֵרי 

ַהּקֶֹדׁש.  ְלׁשֹון  ּבִ ְקָצת  ֵהִבינּו  דֹול  ּגָ י  קֹשִׁ ּבְ י־ִאם  ּכִ ָבֵרינּו,  ּדְ ֵהִבינּו 

נּו  ר ִעּמָ ְמִכיַרת ְסָפִרים ְוִדּבֵ הּוא עֹוֵסק ּבִ א ָאָדם ׁשֶ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ּבְ

נּו  ים, ְוָלַקח ֶאָחד ֵמִאּתָ ָניֹות ְקַטּנִ "ס ִמׁשְ נּו ׁשַ ְמַעט, ְוָלַקח ֵמִאּתָ

ְלָמָחר.  ח  ִיּקַ ָאר  ְ ְוַהּשׁ ְקִדיָמה[ ְמַעט ָמעֹות,  ]ְדֵמי  ַאְדרּוף  ָלנּו  ְוָנַתן 

ַלֲערֹב.  ּופֹוֶנה  הֹוֵלְך  ְוַהּיֹום  ּבֹו  ִלְכנֹס  ָמקֹום  ָלנּו  ֵאין  ַוֲעַדִין 

ְסָפִרים,  נּו  ֵמִאּתָ ִיְקֶנה  הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר  ֶאָחד  ן  ּמֵ ִנְזּדַ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך 

אֹותֹו  נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ַאֲחָריו.  ְוָהַלְכנּו  ְלֵביתֹו  אֹוָתנּו  ְוהֹוִליְך 

אֹותֹו  נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָבר,  ּדָ ּבַ ֵמֵאן  ה  ּוִבְתִחּלָ ֵביתֹו.  ּבְ ִלין  ּנָ ׁשֶ

ַבח  ׁשֶ ְוָנַתּנּו  ֵביתֹו.  ּבְ ָללּון  אֹוָתנּו  ל  ִקּבֵ ַהַהְפָצָרה  ְוַאַחר  עֹוד, 

ְיָלה  ּלַ ְך ּבַ ָצאנּו ָמקֹום ָללּון. ַאַחר ּכָ ּמָ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְוהֹוָדָאה ְלַהּשׁ

ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  אֹוָתנּו  ל  ּבֵ ּקִ ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ָלנּו  ר  ִסּפֵ

ָהָיה  לֹא  ֵביתֹו  ּבְ ּתֹו  ִאׁשְ ָהְיָתה  ִאם  ֲאָבל  ִית,  ּבַ ּבַ ּתֹו  ִאׁשְ ָהְיָתה 

לֹות  ְמַקּבְ ֵאיָנן  ְנׁשֹוֵתיֶהם  י  ּכִ אֹוָתנּו,  ל  ְלַקּבֵ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ָיכֹול 

ים: ַנּזִ ּכְ ַאׁשְ ְפָרט  ּבִ אֹוְרִחים, 
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צב

ֵאיֶזה  ּבְ ן  ַחּזָ הּוא  ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ֶאְצֵלנּו  א  ּבָ ְיָלה  ּלַ ּבַ ְך  ּכָ ַאַחר 
ְקָצת  ָיכֹל  ְוהּוא  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ מֹו  ׁשְ ם,  ׁשָ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ

ְלָפֵנינּו: י ָעְברֹו  ִמּדֵ נּו ְקָצת  ִעּמָ ר  ִדּבֵ ּיֹום  ּבַ ְוַגם  ְלׁשֹוֵננּו.  ּבִ ר  ְלַדּבֵ

צג

ָפִרים  ִעְנַין ְמִכיַרת ַהּסְ י ּוְרִביִעי ָעַסְקנּו ּבְ ִליׁשִ ָכל יֹום ׁשְ ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ם  ָ ּוִמּשׁ ְלַגאִליֶטא  ֵמהֹוְסִקֶיע  ִבים  ְוׁשָ הֹוְלִכים  ְוָהִיינּו 

נּו  ְכֵדי ִלְמצֹא קֹוִנים ַעל ִסְפֵרי ַרּבֵ ָנִתי ָהָיה ּבִ ּוָ ר ּכַ ְלָכאן ְוָכל ִעּקַ

נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ַעל  קֹוִנים  ִלְמצֹא  ָזִכיִתי  ְולֹא  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו 

ִסְפֵרי  ה  ָ ּשׁ ׁשִ י  ַכְרּתִ ּמָ ׁשֶ ּבֶֹקר,  ּבַ ְרִביִעי  יֹום  ַעד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ָלנּו  ָהָיה  ְרִביִעי  ְליֹום  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ְיָלה  ּוַבּלַ דֹוִלים.  ַהּגְ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 

יָבה: ַהְיׁשִ ֵאֶצל  ַלְיָלה  ִליַנת 

צד

ָיִמים  ה  לֹשָׁ ׁשְ ָעְברּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ְרּתִ ִנְזּכַ ְרִביִעי,  ְליֹום  ָסמּוְך  ה  ְוִהּנֵ
אֹודֹות  )קֹוְנסּוְלָיא(  ַהּקֹוְנְסֶליר  ֵבית  ּבְ ָהִייִתי  לֹא  ַוֲעַדִין 

ֵלְך  ּנֵ ה ָלנּו ׁשֶ ם ְוִצּוָ נּו ׁשָ ּלָ יַטאן ׁשֶ ּפִ יחֹו ַהּקַ ִהּנִ ְרִטיס( ׁשֶ יֶלעט )ּכַ ַהּבִ

ֵבית ַהּקֹוְנְסֶליר  ּבְ ַוֲעַדִין לֹא ָהִיינּו  ם.  ּוְלַהֲחִליפֹו ׁשָ לֹו  ם ְלַקּבְ ְלׁשָ

ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  ַרְזנּו  ִנְזּדָ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל  יֶלעט,  ַהּבִ אֹודֹות 
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ים  ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו  ַאַחת  ְסִפיָנה  ַעל  י  ִעּמִ ְוָנְסעּו  ְלַגאִליֶטע.  ְוָנַסְענּו 

עֹוד ֶאְצִלי  ִלְקנֹות  ָרצּו  י  ּכִ ֶאְצֵלנּו  ְסָפִרים  ּבֶֹקר  ּבַ נּו  ּקָ  ׁשֶ

ֲאֵחִרים. ְסָפִרים 

ֵאיֶזה  ִלי  רּו  ְוִסּפְ תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ְרנּו  ּבַ ּדִ ם  ַהּיָ ַעל  ָעְבֵרנּו  י  ּוִמּדֵ
ַיֲעקֹב  ַבת  ּתֵ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ים  ֶאְמָצִעּיִ אֹוִתּיֹות  ׁשֶ ַבר־ּתֹוָרה  ּדְ

ֵאיָמַתי  אֹוִתי  ֲאלּו  ׁשָ ה  ּוִבְתִחּלָ ֵלב.  עֹוֶלה  י'ת(  ּבֵ קּו'ף  ַעִי'ן  יֹו'ד  ֶזה  )ּכָ

הּוא  י  ּכִ ַחי  ל  ּכָ ֵמֵעין  ֶנְעָלם  ה  ּזֶ ׁשֶ ָלֶהם  י  ְבּתִ ֵהׁשַ יַח  ָמׁשִ ָיבֹוא 

ַוֲחֹתם.  ָבִרים  ַהּדְ ְסֹתם  אל  ִנּיֵ ּדָ ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ָלאֹות.  ַהּפְ ֵקץ 

מֹו  ּכְ ָגֵלי,  ָלא  ְלפּוָמּה  ּה  ּבֵ ִמּלִ ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַוֲאִפּלּו 

ְוִהְתִחילּו  יִתי.  ּלִ ּגִ לֹא  ּוְלֵאיָבַרי  יִתי  ּלִ ּגִ י  ְלִלּבִ ּקּוִנים  ּתִ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ

י  ְבּתִ יִתי ְוכּו' ְוֵהׁשַ ּלִ י ּגִ ָבִרים ֵאּלּו ְלִלּבִ רּוׁש ּדְ ִעְנַין ּפֵ י ּבְ ַלֲעסֹק ִעּמִ

ם  ֵ ַהּשׁ ה  ּלָ ּגִ ְוָלֶהם  ֵלב,  ִחיַנת  ּבְ ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵיׁש  י  ּכִ ָלֶהם 

ִחיַנת  ּבְ ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵיׁש  ֲאָבל  ָלאֹות,  ַהּפְ ֵקץ  ַרְך  ִיְתּבָ

ְוָאז  ֵלב  ִנְקָרא  ִמי  ִלי  ָאְמרּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ה.  ּלָ ּגִ לֹא  ְוָלֶהם  ֵאָבִרים 

ַאַחר  ְלֵעיל.  ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ַיֲעקֹב  ֵמִעְנַין  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ִעְנָין  ִלי  הֹוִדיעּו 

ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ְפָלא  ַהּנִ ִעְנָין  ָלֶהם  יִתי  ּלִ ּגִ ְך  ּכָ

י'ֹו'ַח'א'י'  ֵתבֹות  סֹוֵפי  הּוא  ׁשֶ ַזְרעֹו  י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  י  ּכִ סּוק  ּפָ

ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְוהּוַטב  מֹוֲהַר"ן,  ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ת  ְתִחּלַ ּבִ ס  ְדּפָ ּנִ ּכַ ְוכּו' 

סֹוֵפי  הּוא  ׁשֶ ְוכּו'  מֹות  ׁשְ ה  ְוֵאּלֶ ֵמִעְנַין  ָלֶהם  י  ָאַמְרּתִ ם  ּגַ ְמֹאד. 

לֹוַמר  י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  ע"ג(  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ׁשּוָבה"  ּתְ ים  ִהּלִ "ּתְ ֵתבֹות 

נּו.  ּלָ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ְמִביִנים  ֵאיָנם  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָהִעְנָין,  ל  ּכָ ָלֶהם 
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ְונֹוָרא,  ִנְפָלא  ה'  ִויׁשּוַעת  דֹול  ּגָ ְלֶפֶלא  ְבֵעיֵנינּו  ָהָיה  ֶזה  ְוָכל 

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ִמּתֹוָרתֹו  ר  ְלַדּבֵ ְסַטְנּבּול  ּבִ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ

ה. ְגֻאּלָ ּדִ א  ַאְתַחְלּתָ ֵהם  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ם  ׁשָ ְוִלְמּכֹר 

ַעל  ּבַ ֶאת  ּוָמָצאִתי  ַהּיֹום,  ַלֲחצֹות  ָסמּוְך  ְלַגאִליֶטע  ּוָבאִתי 
ׁש ְסִפיָנה  ּיֵ ֶכף ׁשֶ ֵביתֹו. ְוהֹוִדיַע ִלי ּתֵ י ּבְ ּלִ ָהַאְכַסְנָיא ׁשֶ

ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ אֹו  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּוְביֹום  א,  ִרּיָ ַסְנּדְ ְלֲאֶלּכְ הֹוֶלֶכת  ׁשֶ

אֹודֹות  ַהּקֹוְנְסֶליר  ֶאל  ֵליֵלְך  ְמֹאד  ז  ֶנְחּפָ ְוָהִייִתי  אן.  ִמּכָ ֵצא  ּתֵ

ים  ָהֲאָנׁשִ ִעם  ְדָבִרים  ּבִ ְלַהֲאִריְך  עֹוד  ָרִציִתי  ְולֹא  יֶלעט,  ַהּבִ

ְזִריזּות  ּבִ י  ְוָהַלְכּתִ אֹוָתם.  ְוָדִחיִתי  ְסָפִרים,  ִלְקנֹות  י  ִעּמִ אּו  ּבָ ׁשֶ

ד  ִמּיָ י  ְוָהַלְכּתִ ַאְבָרָהם,  י  ַרּבִ הּוא  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ְוַהּבַ ְורי"א  ֲאִני 

אֹוָתנּו  ְוהֹוִליְך  ַהּקֹוְנְסֶלִרין.  ל  ּכָ ִבים  יֹוׁשְ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ַיאֶלע  ּבְ ָלִעיר 

ֱאֶמת ּבֶ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  )ַאף  ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ל  ׁשֶ ָברֹות  ית־ַהּקְ ּבֵ ֶדֶרְך   ּבְ

אנּו ּבָ ׁשֶ ַעד  ָנה(  ַכּוָ ּבְ ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  ּנּו  ִמּמֶ ָקרֹוב  ַאֵחר  ֶרְך  ּדֶ  ֵיׁש 

ֵמאֹוְסְטַרְיְך. ַלּקֹוְנִציַלאְרֶיע 

אנּו  ּבָ ם ַעד ׁשֶ ַדְרּכָ ה ָלֶזה ּכְ חּו אֹוָתנּו ִמּזֶ ם ּדָ ְלׁשָ ְכַנְסנּו  ּנִ ּוְכׁשֶ
ִלי  ֶהְרָאה  ְוֵתֶכף  יר[  ְזּכִ ]ַהּמַ יְקַראטֹור  ַהּסִ ִלְפֵני 

ָעָנה  ֵהן.  לֹו  י  ְבּתִ ֵהׁשַ הּוא,  ֶזה  אֹוָתנּו  ַאל  ְוׁשָ י  ּלִ ׁשֶ יֶלעט  ַהּבִ

ל  ׁשֶ יֶלעט  ּבִ הּוא  ֶזה  ֲהלֹא  ְלָכאן  אָת  ּבָ ַמה  ה  ּזֶ ַמה  ְוָאַמר 

ְך הּוא  ּכָ ֲאדֹוִני  י לֹו,  ְבּתִ ֵהׁשַ ְלָכאן.  ְלָך  ֵיׁש  כּות  ּיָ ַ ּשׁ ּוַמה  רּוְסָיה 

אֹותֹו  ּוַמֲחִליִפין  ַהּקֹוְנְסֶליר  ל  ׁשֶ יֶלעט  ַהּבִ ּלֹוְקִחין  ׁשֶ רּוְסָיה  ת  ּדַ
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ָלֵצאת  יִחים  ַמּנִ ֵאין  ֶזה  ּוְבלֹא  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ יֶלעט  ּבִ ְונֹוְתִנים 

י  ֵמַאְנׁשֵ ֲאִני  ׁשֶ יֶלעט  ַהּבִ ּבְ ְמבָֹאר  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ֶרעִניץ,  ֵמַהּגְ

ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ י  ּכִ הּוא  ן  ּכֵ לֹא  ְוָאַמר  ָעָנה  ֵמאֹוְסְטַרְיְך.  יָסר  ַהּקֵ

י  ְוָאַמְרּתִ ַעְצמֹו.  ּבְ ַהּקֹוְנְסֶליר  ל  ׁשֶ יֶלעט  ַהּבִ ְוֵהִביאּו  ה  ֵהּנָ אּו  ּבָ

ֵמאֹוְסְטַרְיְך.  ֲאִני  ׁשֶ ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוִיְרֶאה  תֹוכֹו  ּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ִיְקָרא  לֹו 

ִקי  ּבָ ׁשֶ ְלִמי  אֹותֹו  ְוֵתן  ֵלְך  רּוְסָיה.  ְלׁשֹון  ּבִ יר  ַמּכִ ֵאיִני  יב  ֵהׁשִ

ִלְקרֹות. רּוְסָיה  ְלׁשֹון  ּבִ ֵהיֵטב 

ל  ׁשֶ ָלׁשֹון  יר  ִהְזּכִ ָבָריו  ּדְ תֹוְך  ּבְ ם  ּגַ ְמֹאד,  ֶנֶפׁש  ַפֵחי  ּבְ ְוָהַלְכנּו 
ְוָהָיה  ְלׁשֹוָנם.  ּבִ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלים  ְמַרּגְ ׁש  ֲחׁשַ

ְלֵביֵתנּו  יֶלעט  ַהּבִ ִעם  ְוָהַלְכנּו  ְמֹאד,  ּוַפַחד  דֹול  ּגָ ַצַער  ִלי 

ַעל  ַהּבַ ָהַלְך  ְך  ּכָ ַאַחר  ּתֹוֵמם.  ִמׁשְ י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ה  ָהֲעִלּיָ ַעל  ְוָעִליִתי 

לֹו  ּנֹוַדע  ׁשֶ ַעד  ְוָחַקר,  ְוָדַרׁש  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ִית  ַהּבַ

י  ְוָחַזְרּתִ אֹוִתי.  ְוָקָרא  ְלֵביתֹו  ְוָחַזר  רּוְסָיה  ְלׁשֹון  ּבִ ִקי  ּבָ ׁשֶ ִמי 

ְולֹא  ָהִאיׁש,  אֹותֹו  ְלֵבית  ּוָבאנּו  ַיאֶלע,  ּבְ ָלִעיר  ִעּמֹו  י  ְוָהַלְכּתִ

ם ָלפּוׁש.  ְבנּו ׁשָ ְוָיׁשַ ְוָהַלְכנּו ְלֵבית ַקאֶוויֶני  ֵביתֹו  ּבְ ָמָצאנּו אֹותֹו 

ְלׁשֹון  ּיֹוֵדַע ּבִ ם ֵמִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ ּנֹוַדע ׁשָ ה ַעד ׁשֶ ם ַהְרּבֵ ְבנּו ׁשָ ְוָיׁשַ

ל רּוְסָיה.  ית ַהּקֹוְנְסֶליר ׁשֶ ַאר ִמּבֵ ׁשְ ּנִ רּוְסָיה, ַהְינּו סֹוֵפר ֶאָחד ׁשֶ

י  ּכִ רּוְסָיה,  ל  ׁשֶ קֹוְנְסֶליר  ם  ׁשָ ָהָיה  לֹא  ָהֵעת  אֹוָתּה  ּבְ ָאז  י  ּכִ

ְיֵדי  ְוַעל  דּוַע.  ּיָ ּכַ ָוִנים(  )ַהּיְ ֶרעִקין  ַהּגְ ְמִריַבת  ֵמֲחַמת  ְלֵביתֹו  ָנַסע 

ר  ְזּכָ ַהּנִ ַהּסֹוֵפר  ְלֵבית  ְוָהַלְכנּו  ְך.  ּכָ ל  ּכָ ִיּסּוִרים  ָלנּו  ָהיּו  ֶזה 

ְוָלַקח  נּו  ׁשֵ ְמֻבּקָ ְרנּו  ְוִסּפַ ַער.  ַ ַהּשׁ ְלֵבית  ִלְקָראֵתנּו  ְוָיָצא  ְלֵעיל, 
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יָסר  ֵמַהּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ּבֹו  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוָאַמר  אֹותֹו  ְוָקָרא  יֶלעט  ַהּבִ

ם  ְחּתַ ּנֶ ׁשֶ ַהחֹוָתם  ֵעיָניו  ּבְ ר  ָיׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ָאַמר  ֲאָבל  ֵמאֹוְסְטַרְיְך, 

מּוַנת  ָלל ּתְ ּכְ ר  ִנּכָ י לֹא ָהָיה  ּכִ ּקֹוְבִעין ָעָליו(  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּנֶ )ַהְינּו חֹוַתם  ָעָליו 

ַיד  ַוֲחִתיַמת  ְמֹאד,  ָטׁש  ְמֻטׁשְ ָהָיה  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ֵמַהחֹוָתם  אֹות 

יר  ַמּכִ ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  ם,  ׁשָ תּוב  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ לֹוְדִזיַרן  ָרף  ַהּגְ

ָכאן.  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִנים  ׁשָ ֵרה  ים־ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ָבר  ּכְ ֶזה  י  ּכִ ָידֹו,  ִתיַבת  ּכְ

הּוא  ּקֹוְבִעין  ׁשֶ ֶהָעֹגל  ַהחֹוָתם  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ מּוּהַ  ּתָ הּוא  ֶזה  ֲאָבל 

ְוָהאֹוִתּיֹות  ר  ׁשֶ ַהּנֶ ִצּיּור  ר  ִנּכָ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְמֹאד  ְמֹאד  ָטׁש  ְמֻטׁשְ

ְוָלַקח  ה  ָהֲעִלּיָ ַעל  ָהַלְך  ְוֵתֶכף  דֹול.  ּגָ ַצַער  ָלנּו  ְוָהָיה  ָלל.  ּכְ

יֶלעט  ַהּבִ ָלנּו  ְוֵהִביא  אֹות  ּבְ אֹות  אֹותֹו  יק  ְוֶהְעּתִ יֶלעט  ַהּבִ

ֲחִתיָמה,  ּבַ ָחַתם  ָקה  ַהַהְעּתָ ַתב  ּכְ ַרק  ָקה.  ַהַהְעּתָ ְוַגם  נּו,  ּלָ ׁשֶ

י  ֲאִני ֵמַאְנׁשֵ יֶלעט הּוא ׁשֶ ַהּבִ ם ׁשֶ תּוב ׁשָ ּכָ ה ׁשֶ ַעל ּפֶ ְוָאַמר ָלנּו ּבְ

ֵאינֹו  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ָרף  ַהּגְ ַיד  ֲחִתיַמת  ֲאָבל  ֵמאֹוְסְטַרְיְך,  ִקיָר"ה 

יֹוֵתר ְיַקְלֵקל  אּוַלי  י,  ִלּבִ ּבְ דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ָהָיה  ְוֵתֶכף  יר.   ַמּכִ

לֹום. ְוׁשָ ַחס 

ְלִהְתָקֵרב  עֹוד  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֲחצֹות  ַאַחר  ָהָיה  ָבר  ּכְ ה  ְוִהּנֵ
ְלָמָחר.  ַעד  ין  ְלַהְמּתִ ְוַהֶהְכֵרַח  ַהּקֹוְנְסֶליר,  ְלֵבית 

ְמֹאד,  ֵלָבב  ּוֹמֶרְך  דֹוָלה  ּגְ ּוִבְדָאָגה  ֶנֶפׁש  ַפֵחי  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ י  ְוָחַזְרּתִ

ַחס  ֵלִני  ְיַקּבְ לֹא  ַהּקֹוְנְסֶליר  ּוְכׁשֶ ה  ָנְכִרּיָ ֶאֶרץ  ּבְ ר  ּגֵ ֲאִני  י  ּכִ

ה.  ְהֶיה ִמּזֶ ּיִ זֹאת ִמי יֹוֵדַע ַמה  ַעת ִמְלָחָמה ּכָ ׁשְ ְפָרט ּבִ לֹום, ּבִ ְוׁשָ

ם  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  ְלהֹוְסִקֶיע,  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ֵליֵלְך  י  ֻהְכַרְחּתִ ְך  ּכָ ַאַחר 
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ם  ְוָהיּו ִלי ׁשָ ם  ם. ּוָבאנּו ְלׁשָ ַאְרנּו ׁשָ ִהׁשְ ָפִרים ׁשֶ ֵקץ אֹודֹות ַהּסְ

ֶהם,  ָהָיה ִלי ֵעֶסק ִעּמָ ים ׁשֶ ָצאִתי ָהֲאָנׁשִ ּמָ ִיּסּוִרים קֶֹדם ׁשֶ ְקָצת 

"ל: ַהּנַ ן  ַחּזָ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ ְוַלּנּו 

צה

אֹודֹות  ָוסֹוף  ֵקץ  יִתי  ָעׂשִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ָמעֹות  ם  ׁשָ י  ְצּתִ ִקּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבֶעְזַרת  ָפִרים.  ַהּסְ

ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  ֶעֶרְך  ּבְ ם  ׁשָ ים  ַכְרּתִ ּמְ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ַעד  ּבְ

ְצִריִכין  זֹאת  ּכָ ֵעת  ּבְ י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ ִליׁשּוָעה  ִלי  ָהָיה  ְוֶזה  ָטאֶליר. 

ה: ְמֻרּבָ הֹוָצָאה 

צו

נּו  ִעּמָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ּבֵ ּסִ ׁשֶ ְלּגּוִלים  ְוַהּגִ ּבּוִבים  ַהּסִ ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
י  ר ְלָבֵאר. ּכִ הֹוְסִקיֶע ְוַגאִליֶטע ִאי ֶאְפׁשָ ִמים ּבְ ֵאּלּו ַהּיָ ּבְ

ּוְבָכל ֵעת  יֹום  ָכל  ּבְ ַחְסּדֹו  נּו  ִעּמָ ְלַהְפִליא  ה  ִהְרּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ָעה: ׁשָ ּוְבָכל 

צז

י  ַאְרּתִ ִהׁשְ ְולֹא  ְלַגאִליֶטע,  ְזִריזּות  ּבִ י  ָחַזְרּתִ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ַלֲחזֹר  הּוִלים  ּבְ ְוָהִיינּו  הֹוְסִקיֶע.  ּבְ ֵסֶפר  ׁשּום  עֹוד 
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ֹמַע  ִלׁשְ ַהּקֹוְנְסֶליר  ְלֵבית  ֲחצֹות  קֶֹדם  ָלבֹוא  ֵדי  ּכְ ְלַגאִליֶטע 

ָהיּו  ינּו  ְוַחּיֵ ָלֶזה  לּויֹות  ּתְ ָהיּו  ֵעיֵנינּו  ר  ֲאׁשֶ ֵמֶהם.  ׁשּוָבה  ַהּתְ

ְלֵעיל. ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ ְנָפׁשֹות  ַנת  ַסּכָ ׁש  ֲחׁשַ י הּוא  ּכִ ֶגד  ִמּנֶ לּוִיים  ּתְ

ָלִעיר  ד  ִמּיָ ְוָהַלְכנּו  נּו,  ּלָ ׁשֶ ָהַאְכַסְנָיא  ְלֵבית  ְלַגאִליֶטע  ּוָבאנּו 
לֹו  ּוָמַסְרנּו  יְקֶריטֹור  ַלּסִ ּוָבאנּו  ְוָחַזְרנּו  ַיאֶלע,  ּבְ

ָהְיָתה  ר ְלֵעיל, ׁשֶ ְזּכָ ל ַהּסֹוֵפר ַהּנִ ָקה ׁשֶ ַתב ַהְעּתָ יֶלעט ִעם ּכְ ַהּבִ

ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ֲהלֹא  ְוָאַמר,  ְוָעָנה  ּוְקָרָאּה  ּוְפָתָחּה  ֲחתּוָמה. 

ָאדֹון  ֹאל  ִלׁשְ ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר  ַהֲחִתיָמה  יר  ַמּכִ ֵאינֹו  ׁשֶ אֹוֵמר 

לֹא  ַעְצמֹו  ּבְ ַהּקֹוְנְסֶליר  י  ּכִ ַלּקֹוְנְסֶליר,  ִני  ׁשֵ מֹו  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַאֵחר 

דֹול,  ּגָ ּוַפַחד  ְדָאָגה  ּבִ ם  ָ ִמּשׁ ְוָהַלְכנּו  ְוָחַזְרנּו  ֵביתֹו.  ּבְ ָאז  ָהָיה 

י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ְלָבֵאר,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָאז  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ַחד  ְוַהּפַ ַער  ַהּצַ ְוֹגֶדל 

ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ִלְבּכֹות  י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ַעד  ה  ָהֲעִלּיָ ַעל  ּתֹוֵמם  ִמׁשְ

ָנה  ַסּכָ ּבְ ּוָבאִתי  יר,  ַמּכִ ִלי  ְוֵאין  ים  ֶמְרַחּקִ ְלֶאֶרץ  אִתי  ּבָ ׁשֶ ְמֹאד 

ה. ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ַעד  ֵעיַנִים  ְליֹון  ּכִ ִלי  ְוָהָיה  זֹאת,  ּכָ

ֵלְך  ּנֵ ׁשֶ יְקֶריטֹור  ַהּסִ יב  ְוֵהׁשִ ם  ְלׁשָ ְוָהַלְכנּו  ָחַזְרנּו  ְך  ּכָ ַאַחר 
לֹו.  יב  ֵהׁשִ לֹא  ֲעַדִין  י  ּכִ ַעְצמֹו,  ּבְ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ְלָהָאדֹון 

ה  ַהְרּבֵ ם  ׁשָ ין  ְלַהְמּתִ ְוֻהְכַרְחנּו  ֵביתֹו,  ּבְ ָאז  ָהָיה  לֹא  ָהָאדֹון  ְוֶזה 

א  ּבָ עֹות  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ אֹו  ִים  ּתַ ׁשְ ַאַחר  ֵעיַנִים.  ְוִכְליֹון  ֶנֶפׁש  ָפֵחי  ּבְ

ְוָהַלְכנּו ּוָבאנּו ְלָפָניו  ר ְלֵעיל ְלֵביתֹו, ְוהֹוִדיעּו ָלנּו,  ְזּכָ ַהּנִ ָהָאדֹון 

ר  ְזּכָ ַהּנִ יְקֶריטֹור  ַהּסִ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָטַען  ְוהּוא 
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ַלִים.  ַאל ְלֵהיָכן ָאנּו רֹוִצים ִלְנסַֹע ָאַמְרנּו לֹו ִלירּוׁשָ ם ׁשָ ְלֵעיל, ּגַ

ַההֹוְלִכים  ים  ֲאָנׁשִ ּבָ ּבֹוֵחר  נּו  ּלָ ׁשֶ יָסר  ַהּקֵ ֵאין  ְוָאַמר  ָעָנה 

ֵביתֹו.  ּבְ ְמִדיָנתֹו  ּבִ ֶאָחד  ל  ּכָ ב  ׁשֵ ּיֵ ׁשֶ רֹוֶצה  הּוא  י  ּכִ ַלִים,  ִלירּוׁשָ

ִדיָנה  ים ֶאת ָהעֹוָלם ְולֹוְקִחים ְמעֹות ַהּמְ ים ְמַרּמִ י ֵאּלּו ָהֲאָנׁשִ ּכִ

ָרֵאל(  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ְמעֹות  ץ  ְלַקּבֵ יָר"ה  ַהּקִ ת  ֻקּדַ ּפְ י  ּפִ ַעל  ָאסּור  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ דּוַע  ּיָ )ּכַ ַלחּוץ 

ל  ּכָ ַעל  ֲאָבל  ְקָצת  ק  ּתַ ְוִנׁשְ ד  ִמּיָ ַלֲחזֹר  רֹוֶצה  ֲאִני  לֹו  י  ְבּתִ ֵהׁשַ

ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ָאַמר  ַרק  ָבר.  ּדָ יב  ֵהׁשִ לֹא  יֶלעט  ַהּבִ ַעל  ִנים  ּפָ

ִאי  ְוׁשֶ ַעְצמֹו,  ּבְ ַהּקֹוְנְסֶליר  יִניְסֶטר  ַהּמִ ִלְפֵני  ָבר  ַהּדָ לַֹח  ִלׁשְ

יֶלעט  ַהּבִ ל  ְוִקּבֵ ב'.  יֹום  ַעד  ַעל־ֶזה  ׁשּוָבה  ּתְ ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ

ְלחֹו  ְלׁשָ ֵדי  ּכְ ֵדינּו,  ִמּיָ ְלֵעיל  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ָקה  ַהַהְעּתָ ּוְכַתב 

ַחד  ַער ְוַהּפַ ם. ְוֹגֶדל ַהּצַ ָ ַעְצמֹו ְוָחַזְרנּו ְוָהַלְכנּו ִמּשׁ ְלַהּקֹוְנְסֶליר ּבְ

י ּוָבִכיִתי ִלְפֵני  ר, ְוָחַזְרּתִ ר ְלַסּפֵ ָהָיה ָלנּו ָאז ִאי ֶאְפׁשָ ְוָהֵאיָמה ׁשֶ

ָהֲעצּוִמים: ַרֲחָמיו  ּבְ ָעַלי  ַרֵחם  ּיְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

צח

ל  ּכָ ָיכֹול  ִני  ׁשֵ יֹום  ַעד  ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ְליֹון  ּכִ ּגֶֹדל  ה  ְוִהּנֵ
ַהּיֹום  ה',  ה  ָעׂשָ ַהּיֹום  ֶזה  ה  ְוִהּנֵ ַעְצמֹו.  ּבְ ְלָהִבין  ֶאָחד 

ִנְכַנְסנּו  ָרֵאל,  ֵני־ִיׂשְ ר־ּבְ ְלִמְסּפַ ים  לׁשִ ׁשְ ֱאֹמר  ת  ָרׁשַ ּפָ ִני  ׁשֵ יֹום 

ֶאָחד  ִאיׁש  ָלנּו  ֵהִביא  ְך  ּכָ ַאַחר  ְקָצת.  ין  ְלַהְמּתִ ְוֻהְכַרְחנּו  ם  ְלׁשָ

ֶצְעְטִליְך  ֵני  ׁשְ ִעם  ָראּוי  ּכָ ַוֲחתּוִמים  תּוִבים  ּכְ יֶלעִטין  ּבִ ֵני  ׁשְ

ַחְסּדֹו  ִהְפִליא  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ָמֵעאל.  ִיׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ְתָקאֹות(  )ּפִ
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ַלֲהִביֵאִני  ָעֵלינּו  ַחְסּדֹו  ָנא  ִיְגֹמר  ן  ּכֵ ּכֹה,  ַעד  ַוֲעָזַרִני  נּו  ִעּמָ

ָאֵמן: לֹום  ּוְלׁשָ ים טֹוִבים  ְלַחּיִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְמֵהָרה 

צט

ֵני־ ר־ּבְ ְלִמְסּפַ ַנִים  ּוׁשְ ים  לֹשִׁ ׁשְ ֱאֹמר  ת  ָרׁשַ ּפָ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ
א.  ִרּיָ ַסְנּדְ ַלֲאֶלּכְ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ָעִלינּו  ר  ִאּיָ י"ז  ָרֵאל  ִיׂשְ

ֶהָעָבר  ים  ְקדֹוׁשִ ת  ָרׁשַ ּפָ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ָהָיה,  ְך  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ

ֶכף  ּתֵ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ָלנּו  הֹוִדיַע  ְלַגאִליֶטע,  ֵמהֹוְסִקֶיע  אנּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ

י אֹו ְלָמֳחָרתֹו  ִ ּשׁ א, ּוְביֹום ׁשִ ִרּיָ ַסְנּדְ הֹוֶלֶכת ְלֲאֶלּכְ ׁש ְסִפיָנה ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ

ַהְינּו  ּדְ יֶֹקר  ּבְ ן  ִלּתֵ ְצָטֵרְך  ּנִ ׁשֶ ָלנּו  ְוָאַמר  ְלֵעיל.  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ ֵצא  ּתֵ

לֹשׁ־ֵמאֹות  ְ ִמּשׁ יֹוֵתר  הּו  ּזֶ ׁשֶ לֹו  י  ְוָאַמְרּתִ ים.  ֲאֻדּמִ ר  מֹוָנה־ָעׂשָ ׁשְ

לֹשׁ ׁשְ ַסְך  ּבְ ח  ּקָ ַהּמִ ְלַהֲעִמיד  ּיּוַכל  ׁשֶ יב  ֵהׁשִ  ָטאֶליר, 

ָטאֶליר. ֵמאֹות 

ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ יֶלעט  ַהּבִ אֹודֹות  ְמֹאד  ָאז  הּול  ּבָ ָהִייִתי  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת 
ְנִסיָעִתי,  ְלַמֵהר  ְמֹאד  ָחָזק  ָהָיה  י  ְסּפִ ּכָ ְוַגם  ְלֵעיל, 

ְך,  ַהּסָ ֶזה  ֲאִפּלּו  ן  ִלּתֵ ה  ְמֻרּצֶ ְוָהִייִתי  ָבר  ּדָ י  ְבּתִ ֵהׁשַ לֹא  ן  ּכֵ ַעל 

ִעם  י  ָהַלְכּתִ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְך.  ַהּסָ ֶזה  ק  ְלַסּלֵ ָיִדי  ּבְ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַרק 

ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ַהּנִ ַער  ַהּצַ ל  ּכָ ם  ׁשָ ִלי  ְוָהָיה  ַלּקֹוְנְסֶליר  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ

ָפִרים.  ַהּסְ ָמר אֹודֹות  ּגְ ַהּיֹום ְלהֹוְסִקֶיע ַלֲעׂשֹות  אֹותֹו  ּבְ י  ְוָחַזְרּתִ

ַוֲעַדִין  ֵמַהּקֹוְנְסֶליר  י  ָחַזְרּתִ ּוְכׁשֶ ְלַגאִליֶטא.  אִתי  ּבָ י  ֲחִמיׁשִ ּוְביֹום 
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ר ְלֵעיל  ְזּכָ י ַאְבָרָהם ַהּנִ יֶלעט ָאַמר ָלנּו ַרּבִ ל ַהּבִ ַעְלנּו ְלַקּבֵ לֹא ּפָ

ִכירּות  יַטאן ַעל ׂשְ ּפִ ַלּקַ ים ָטאֶליר  ִ ָנַתן ַאְדרּוף ַסְך ֲחִמּשׁ ָבר  ּכְ ׁשֶ

ים  לׁשִ ׁשְ ד  ִמּיָ לֹו  י  ְוָנַתּתִ ָטאֶליר,  לֹשׁ־ֵמאֹות  ׁשְ ַסְך  ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ

ֲאָבל  ָבר.  ּדָ ּבַ אּות  ַרּמָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ֶכף  ּתֵ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָטאֶליר, 

יֶלעט  ּנּו ֵמֲחַמת ַהּבִ י ָיֵראִתי ִמּמֶ י ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעּמֹו ּכִ לֹא ָיַדְעּתִ

רֹות ִעּמֹו  י ְלִהְתּגָ ַעם, ְולֹא ָיכְֹלּתִ ּפַ ָכל  ּבְ י  ֵלְך ִעּמִ ּיֵ ׁשֶ ֲאִני ָצִריְך  ׁשֶ

ָטאֶליר. ים  לׁשִ ׁשְ לֹו  ן  ִלּתֵ י  ֻהְכַרְחּתִ ן  ּכֵ ַעל 

ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ ִני  ׁשֵ יֹום  ַעד  יֶלעט  ַהּבִ ַלת  ַקּבָ ב  ִנְתַעּכֵ ה  ְוִהּנֵ
י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  אֹוָתנּו  ִהְכִניס  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך 

ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָרף  ׂשָ ֵיין  ַעל  ׁש  ְלַקּדֵ אֹוָתנּו  ד  ְוִכּבֵ ְלֵביתֹו,  ּפֹוִלין 

ְוָהיּו  הּוג.  ּנָ ּכַ ֵפרֹות  ּבְ אֹוָתנּו  ד  ּבֵ ּכִ ּיֹום  ּבַ ם  ּגַ ְסַטְמּבּול  ּבִ ָאז  ָמצּוי 

ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ְוָאְמרּו  ָענּו  ם  ְוֻכּלָ ּפֹוִלין  י  ַאְנׁשֵ עֹוד  ם  ׁשָ

ַעד  ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ה,  ַהְרּבֵ אֹוָתנּו  ַמְטֶעה 

ְוָהָיה  דֹול,  ּגָ יֶֹקר  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִלי  ָאַמר  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ם  ּגַ ִפיָנה.  ַהּסְ

ְך.  ַהּסָ ֶזה  ל  ּכָ ק  ְלַסּלֵ ָיֵדינּו  ּבְ ָהָיה  ֱאֶמת לֹא  ּבֶ י  ּכִ דֹול  ּגָ ַצַער  ָלנּו 

א  ִרּיָ ַסְנּדְ ַלֲאֶלּכְ ָאבֹוא  ׁשֶ ּכְ ה  ֶאֱעׂשֶ דֹוִלים ַמה  ּגְ ִיּסּוִרים  ָלנּו  ְוָהָיה 

ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ַער  ַהּצַ ְוֹגֶדל  יַטאן.  ּפִ ַלּקַ ק  ְלַסּלֵ ִלְלוֹות  ֶאְכנֹס  ֵהיָכן 

הּוא  ׁשֶ ִלי  נֹוַדע  ה  ַעּתָ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ֵער.  ְלׁשַ ֵאין  ה  ֵאּלֶ ָיִמים  ּבְ

י ֵכן ָרִאיִתי  ּפִ ְוַאף ַעל  יֹוֵתר.  ַער  ַהּצַ ָלנּו  ְוִנּתֹוֵסף  ַמְטֶעה אֹוָתנּו 

ים  לֹשִׁ ְ ַהּשׁ ְלִאּבּוד  ִליְך  ַאׁשְ ׁשֶ לֹא  ִאם  ָבר  ַהּדָ ן  ְלַתּקֵ ָיִדי  ּבְ ֵאין  ׁשֶ

ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ִלי  ָאְמרּו  עֹוד  ַאְדרּוף.  י  ַתּתִ ּנָ ׁשֶ ָטאֶליר 
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ֶרְך  ַהּדֶ ם  ְוׁשָ ְירּוט  ּבַ ָלִעיר  הֹוֶלֶכת  ׁשֶ ְסִפיָנה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֱהיֹות  קֶֹדׁש 

א  ִרּיָ ַסְנּדְ ׁש ֵמֲאֶלּכְ ּיֵ ׁשֶ ֶרְך  ָרֵאל ֵמַהּדֶ ִיׂשְ ה ְלֶאֶרץ  ַהְרּבֵ יֹוֵתר  ָקרֹוב 

ר  ְזּכַ ַהּנִ ְך  ִמּסָ ה  ַהְרּבֵ ָפחֹות  ּבְ ּכֹר  ִלׂשְ נּוַכל  ְוַגם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ֲעׂשֹות: ּלַ ַמה  ְמֹאד  ָחלּוק  י  ִלּבִ ְוָהָיה  ְלֵעיל 

ק

ֵהם  ׁשֶ יְלָנא  ִמּוִ ִחים  ּלָ ַהְמׁשֻ אּו  ּבָ ֱאֹמר  ת  ָרׁשַ ּפָ ִראׁשֹון,  יֹום  ּבְ
ַעל  ַהּבַ אֹוָתם  ל  ְוִקּבֵ ים  רּוׁשִ ּפְ ְקָרִאים  ַהּנִ ִדים  ְתַנּגְ ֵמַהּמִ

נּו  ּלָ ׁשֶ ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ ְלַפּנֹות  ְוֻהְכַרְחנּו  ְלֵביתֹו,  נּו  ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ

ְוַגם  ה.  ָהֲעִלּיָ ַעל  ם  ּלָ ּכֻ ְוֶהֱעִלינּו  ם  ׁשָ ִחים  ֻמּנָ ָהיּו  ׁשֶ ֵמַהֶחֶדר 

ִלְנסַֹע  יֹוֵתר  ָנכֹון  ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ ָאְמרּו  ם  ּלָ ּכֻ "ל  ַהּנַ ִחים  ּלָ ַהְמׁשֻ

ּכֹר  ְוִלׂשְ ָהַאְדרּוף  ְלִאּבּוד  יַח  ְלַהּנִ ה  ְמֻרּצֶ ָהִייִתי  ה  ְוִהּנֵ ְירּוט.  ְלּבַ

ֵמֲחַמת  ָהָיה,  ה  ִמּזֶ י  ְמַנְעּתִ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ר  ָהִעּקָ ֲאָבל  ְירּוט,  ְלּבַ ְסִפיָנה 

בּועֹות,  ׁשָ ֵני  ׁשְ ַאַחר  ַעד  אן  ִמּכָ ֵלְך  ּתֵ לֹא  ְירּוט  ְלּבַ ִפיָנה  ַהּסְ ׁשֶ

ֶאְצִלי  י  ּכִ ֶכף,  ּתֵ ֵליֵלְך  מּוֶכֶנת  א  ִרּיָ ַסְנּדְ ַלֲאֶלּכְ ִפיָנה  ַהּסְ ְוזֹאת 

ְוַעל  ָנה,  ׁשָ מֹו  ּכְ ְסַטְמּבּול  ּבִ ֶאָחד  יֹום  ֲאִפּלּו  ָהִעּכּוב  ה  ָקׁשֶ ָהָיה 

ָהִראׁשֹון. ִחי  ִמּקָ ּבְ ֵאר  ָ ִלּשׁ י  ֻהְכַרְחּתִ ן  ּכֵ

ִכירּות  ׂשְ ָיִדי  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  דֹול  ּגָ ַצַער  ִלי  ָהָיה  ֲעַדִין  ֲאָבל 
ְלֵעיל.  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ אֹוָתנּו  ַמְטֶעה  הּוא  י  ּכִ ְוַגם  ִפיָנה,  ַהּסְ
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ֵאין   ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ִעם  ר  ְלַדּבֵ י  ְוִהְתַחְלּתִ

ׁש  ְלַבּקֵ יּוַכל  אּוַלי  ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ַהּנִ ְך  ַהּסָ ל  ּכָ ק  ְלַסּלֵ ָיֵדינּו  ּבְ

סֹוף  ָטאֶליר,  לֹשׁ־ֵמאֹות  ׁשְ ְך  ִמּסַ ַסְך  ֵאיֶזה  ְמַחל  ּיִ ׁשֶ יַטאן  ּפִ ַהּקַ

ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ א  ּבָ יֶלעט  ַהּבִ ל  ְלַקּבֵ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ַאַחר  ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ ָבר  ּדָ

ח  ּקָ יַח ֵמַהּמִ ּנִ ּיַ יַטאן ּוָפַעל ֶאְצלֹו ׁשֶ ּפִ ה ִעם ַהּקַ ַען ַהְרּבֵ ּטָ ְוָאַמר ׁשֶ

ַהּכֹל  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֵהַבּנּו  ֲאַנְחנּו  ה  ְוִהּנֵ ָטאֶליר.  ים  לׁשִ ׁשְ ַסְך 

י  ְבּתִ ַ ִיּשׁ ֲאָבל  יַטאן,  ּפִ ְלַהּקַ נֹוֵתן  הּוא  ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ּוִמי  אּות,  ַרּמָ

ֹאֶפן  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ִלי  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְוָרִאיִתי  ה  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ ַעְצִמי 

י  ְוָנַתּתִ ִלְדָבָריו.  ּוְלַהֲאִמין  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ּכְ ַעְצִמי  ַלֲעׂשֹות  ַרק  ַאֵחר, 

ים  לׁשִ ׁשְ ִלי  ר  ִוּתֵ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָיה  ַבח  ׁשֶ

ְוָקָנה  ֵמהֹוְסִקֶיע  ֶאָחד  ִאיׁש  א  ּבָ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ם  ּגַ ָטאֶליר. 

ִסְפֵרי  ָקָנה  ּוְבתֹוָכם  ָסְך,  ֵאיֶזה  ּבְ ְסָפִרים  ֵאיֶזה  עֹוד  נּו  ֵמִאּתָ

ְיֵדי  ְוַעל  ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ַהּנִ ּתּור  ַהּוִ ְיֵדי  ְוַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ַעד  ּבְ ק  ְלַסּלֵ ָיִדי  ּבְ ָהָיה  ָבר  ּכְ ׁשֶ ָזִכיִתי  ְלֵעיל  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ִכיָרה  ַהּמְ

י  ְבּתִ ַ ְוִיּשׁ ְקָצת.  ִצְמצּום  ּבְ ֶרְך  ַלּדֶ ֵציָדה  ִלְקנֹות  ְוַגם  ִפיָנה  ַהּסְ

י  ַדְעּתִ ּבְ ע  ְוִנְקּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י ַעְצִמי ַעל  ְוָסַמְכּתִ ה,  ַהְרּבֵ ַעְצִמי 

א  ִרּיָ ַסְנּדְ ְלֲאֶלּכְ י  ַכְרּתִ ּשָׂ ׁשֶ ַהּזֹאת  ִפיָנה  ּסְ ּבַ ֵליֵלְך  ֻמְכָרח  ֲאִני  ׁשֶ

י  ּכִ הּוא  ה'  ֵמֵאת  י  ּכִ ָרִאיִתי  י  ּכִ ְוַגם  ד,  ִמּיָ הֹוֶלֶכת  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ַאְך  ד  ִמּיָ ֵליֵלְך  מּוָכן  ְוָהִייִתי  ַאְדרּוף  י  ָנַתּתִ ָבר  ּכְ

ִפיָנה: ַהּסְ ַעל  ַנֲעֶלה  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  הּוא  ׁשֶ ָמָחר  יֹום  ּבְ ׁשֶ ָאַמר 
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קא

י  ַרּבִ א  ּבָ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוָרִציִתי  ּבֶֹקר  ּבַ ָעַמְדנּו  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ
ֵמֶאָחד  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ְוָאַמר  ֶבָהָלה  ּבְ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ַאְבָרָהם 

ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ַצַער  ָלנּו  ְוָהָיה  קֹוָמּה.  ִמּמְ ִפיָנה  ַהּסְ ָהְלָכה  ָבר  ּכְ ׁשֶ

זֹון  ּוְבִחּפָ ֶבָהָלה  ּבְ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ִעם  ֶכף  ּתֵ י  ְוַרְצּתִ

ִעּמֹו  י  ְוָהַלְכּתִ ֲעַדִין.  ְלָמְצָאּה  ה  ִנְזּכֶ אּוַלי  ִפיָנה  ַהּסְ ׁש  ְלַבּקֵ דֹול  ּגָ

אִליֶטע,  ָצאנּו ֵמִעיר ּגַ ּיָ ֶהם ֲעַדִין, ַעד ׁשֶ י ּבָ ּלֹא ָעַבְרּתִ ְדָרִכים ׁשֶ ּבִ

ֶאל  אנּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ְוָהַלְכנּו  ַאֶחֶרת,  ִעיר  ּבְ ְוָעַבְרנּו 

ּוָבאנּו  ה,  ְקַטּנָ ְסִפיָנה  ַכְרנּו  ׂשָ ם  ְוׁשָ ְסִפינֹות,  ְמקֹום  ְלֵאיֶזה  ם  ַהּיָ

ְולֹא  ַכְרנּו  ּשָׂ ׁשֶ ְסִפיָנה  ַעל  ַאְלנּו  ְוׁשָ דֹולֹות,  ַהּגְ ִפינֹות  ַהּסְ ֶאל 

ה  ַהְרּבֵ ָעַבר  ּוְכָבר  ְלֵביֵתנּו,  ֶנֶפׁש  ַפֵחי  ּבְ ְוָחַזְרנּו  אֹוָתּה.  ָמָצאנּו 

זֹון,  ִחּפָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ י  ּוִמַהְרּתִ ֲעַדִין.  י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ לֹא  ַוֲאִני  ֵמַהּיֹום 

ָמקֹום  ּבְ עֹוד  ִפיָנה  ַהּסְ ׁש  ְלַבּקֵ ְלַבּדֹו  עֹוד  ָרץ  ַאְבָרָהם  י  ְוַרּבִ

ַמה  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַצַער  ָלנּו  ְוָהָיה  ְמָצָאּה.  ְולֹא  ְלֵביתֹו  ְוָחַזר  ַאֵחר 

ִעם  ָהַלְכנּו  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ר  ְוָהִעּקָ ָטאֶליר  ים  לׁשִ ׁשְ ְדנּו  ִאּבַ ֶ ּשׁ

ִמְסַטְמּבּול. ָלֵצאת  ְמֹאד  ֲחֵפִצים  ָהִיינּו  י  ּכִ ִפיָנה  ַהּסְ

ה  ַהְרּבֵ ָרחֹוק  ֵליֵלְך  ַהֶהְכֵרַח  ׁשֶ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ָאַמר  ְך  ּכָ ַאַחר 
ְצִריִכים  ְוָהִיינּו  ם.  ׁשָ ִפיָנה  ַהּסְ ִנְמָצא  אּוַלי  ִעיר,  ְלֵאיֶזה 

ל  ּכָ ּוְלַבּלֹות  ָטאֶליר,  ה  ָ ֲחִמּשׁ אֹו  ָעה  ַאְרּבָ ֵפק  ַהּסָ ַעל  ְלהֹוִציא 

ֶאָחד  ָעֵרל  ָלנּו  ן  ּמֵ ִנְזּדַ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ֵליֵלְך.  ְוִהְתַחְלנּו  ֶזה.  ַעל  ַהּיֹום 
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ִפיָנה,  ַהּסְ ים  ְמַבְקׁשִ ם  ַאּתֶ ָלנּו  ְוָאַמר  ְוָעָנה  ְסִפיָנה,  ֵמֵאיֶזה 

ֶרְך  ּדֶ נּו  ִעּמָ ְוָהַלְך  ם.  ַכְרּתֶ ּשְׂ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ָלֶכם  ְוַאְרֶאה  י  ִעּמִ ּבֹואּו 

ה, ּוָבאנּו  ְסִפיָנה ְקַטּנָ ּבִ ֶרְך ֻמָעט  ּדֶ ם  ָ ְוָנַסְענּו ִמּשׁ ם  ֻמָעט ַעל ַהּיָ

ַבח  ׁשֶ י  ְוָנַתּתִ יַטאן  ּפִ ַהּקַ ָמָצאנּו  לֹא  ֲאָבל  נּו.  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ֶאל 

ְלהֹודֹות  טֹוב  ֲאֵבָדִתי.  ִלי  ֶהֱחִזיר  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָאה 

נּו  ִעּמָ יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ יָך  ִנּסֶ ַעל  ֵעת  ָכל  ּבְ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּגֶֹדל  ַעל  ַלה' 

ִמים  ִאּלְ ּכְ ָאנּו  ׁשֶ נּו  ֶעְרּכֵ ּכְ ים  ַלֲאָנׁשִ זֹאת  ּכָ ְנִסיָעה  ּבִ ּוִבְפָרט  ְוכּו' 

ה'  לּוֵלא  דֹול.  ּגָ ִצְמצּום  ּבְ י־ִאם  ּכִ ָיֵדינּו  ּבְ ֵאין  ֶסף  ְוַהּכֶ ָכאן,  ּבְ

ָכל ֵעת: ּבְ נּו  ִעּמָ ִנְפָלאֹות  ַלֲעׂשֹות  יֹוִסיף ה'  ן  ּכֵ ְוכּו'  ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ

קב

נֹוַדע  ַכְרנּו,  ּשָׂ ׁשֶ ְלֵעיל  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ְהיֹוִתי  ּבִ ה  ְוִהּנֵ
ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ַרק  ְלָמָחר.  ַעד  ִפיָנה  ַהּסְ ֵלְך  ּתֵ ּלֹא  ׁשֶ ָלנּו 

י  קֹוָמּה, ּוֵמֲחַמת ֶזה לֹא ָהָיה ָיכֹול ַרּבִ ָבר ָזָזה ִמּמְ ְרֶאה ּכְ ִפי ַהּנִ ּכְ

ְלָמְצָאּה: ַאְבָרָהם 

קג

י  ַרּבִ ּוָבא  ָחַזר  ַהּיֹום,  ֲחצֹות  ַאַחר  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ
ִעם  ִנים  ּפָ ָרָאה  ׁשֶ ְוָאַמר  ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ַהּנִ ַאְבָרָהם 

ַסְך  ִכירּות  ֵמַהּשְׂ ֶאְתמֹול  לֹו  ּכּו  ּנִ ׁשֶ ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ ְוָאַמר  יַטאן  ּפִ ַהּקַ
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ַעל  ין  ְלַהְמּתִ עֹוד  ו  ַעְכׁשָ רֹוֶצה  ֵאינֹו  ן  ּכֵ ַעל  ָטאֶליר,  ים  לׁשִ ׁשְ

רּוָטה  ּפְ ַעד  ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ַהּכֹל  לֹו  ק  ְלַסּלֵ ַרק  ִכירּות  ַהּשְׂ ְרעֹון  ּפֵ

ּוִבְלּבּול  ָהֵעָצה  ת  ֲחֻלּקַ ִלי  ָהָיה  ֶזה  ִעְנָין  ַעל  ְוַגם  ַאֲחרֹוָנה. 

ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ִעם  ָהַלְכנּו  ָבר  ּדָ סֹוף  ְמֹאד.  ַעת  ַהּדַ

ל  ׁשֶ ַהּסֹוֵפר  ִנְמָצא  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָאַמר  י  ּכִ ַהּקֹוְנְסֶליר,  ְלֵבית  ה  ִחּלָ ּתְ

ֵבית  ּבְ ָתב  ּכְ ֵמִאּתֹו  ל  ּוְנַקּבֵ עֹות  ַהּמָ ל  ּכָ לֹו  ק  ּוְנַסּלֵ יַטאן,  ּפִ ַהּקַ

ְוָחַזְרנּו  אֹותֹו.  ָמָצאנּו  ְולֹא  ם  ְלׁשָ ְוָהַלְכנּו  ַעל־ֶזה.  ַהּקֹוְנְסֶליר 

ל  ְלַקּבֵ ְמֵעאִלים,  ׁשְ ַהּיִ ל  ׁשֶ אֹות  ָהַעְרּכָ ְלֵבית  ְוָהַלְכנּו  ם  ָ ִמּשׁ

ּנּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּקֹוְנְסֶליר  ל  ׁשֶ יֶלעט  ַהּבִ ַעל  ּתֶֹקף  ָתב  ּכְ ֵמֶהם 

ָהַלְכנּו  ם  ָ ִמּשׁ ָעה.  ׁשָ ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ְבנּו  ְוִנְתַעּכַ ִמְסַטְמּבּול,  ָלֵצאת 

ְלנּו  ְוִקּבַ עֹות.  ַהּמָ ל  ּכָ ִפיָנה  ַהּסְ ּבְ ְלַהּסֹוֵפר  ְקנּו  ְוִסּלַ ִפיָנה,  ַהּסְ ֶאל 

ַלֲעלֹות  ְמָנת  ַעל  ְלֵביֵתנּו  ְוָחַזְרנּו  ָידֹו,  ֲחִתיַמת  ּבַ ָתב  ּכְ ּנּו  ִמּמֶ

ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ְרִביִעי  יֹום  ַהּיֹום  ְוֶזה  ִפיָנה.  ַהּסְ ַעל  ָמָחר  יֹום  ּבְ

ְלֶאֶרץ  לֹום  ְלׁשָ יֹוִליֵכנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִפיָנה.  ַהּסְ ַעל  ָעִלינּו 

ְמֵהָרה: ָרֵאל  ִיׂשְ

קד

ַעד  ִפיָנה  ַהּסְ ַכר  ׂשְ ל  ּכָ ְקנּו  ִסּלַ ָבר  ּכְ ם,  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ה  ְוִהּנֵ
ְלְטִלין  ּטַ ֵאי ַהּמִ ַכר נֹוׂשְ ְרסּור ּוׂשְ ַכר ַהּסַ א ּוׂשְ ִרּיָ ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ

ָבִרים  ּדְ ָאר  ּוׁשְ רֹות  ּפֵ ְמַעט  ָקִנינּו  ְוַגם  ה,  ַטּנָ ַהּקְ ִפיָנה  ַהּסְ ַכר  ּוׂשְ
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ָראּוי  ּכָ ָלנּו  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ָיֵבׁש  ְוֶלֶחם  ֶרְך.  ַלּדֶ ָקִנינּו  ֻמָעִטים 

ה  לֹשָׁ ׁשְ ֶעֶרְך  ּבְ י־ִאם  ּכִ ָמעֹות  ָיֵדינּו  ּבְ ֵאין  ה  ְוַעּתָ ֵמָאֶדעס, 

ַהְיׁשּוָעה: ְוַלה'  ָטאֶליר 

קה

ם  ּגַ ְוֵכן  ָלל,  ּכְ ִפיָנה  ַהּסְ ָזָזה  לֹא  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ְרִביִעי  יֹום  ָכל  ּבְ
ִפיָנה  ַהּסְ ָעְמָדה  ן  ּכֵ ם  ּגַ עֶֹמר  ּבָ ַל"ג  הּוא  ׁשֶ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ

ִהְבִטיַח  ה ֵמֲחַמת ׁשֶ ַעת ִמּזֶ ְמקֹוָמּה, ְוָהָיה ִלי ַצַער ּוִבְלּבּול ַהּדַ ּבִ

ָהָיה  ָבר  ּכְ ְוׁשֶ ד,  ִמּיָ ֵליֵלְך  מּוֶכֶנת  ִפיָנה  ַהּסְ ָבר  ּכְ ׁשֶ ְרסּור  ַהּסַ ִלי 

עֹוֶמֶדת  ִהיא  ֲעַדִין  ה  ְוַעּתָ ֶהָעָבר  ת  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ֵלְך  ּתֵ ׁשֶ ָראּוי 

אּות  ַרּמָ ֵיׁש  ֶזה  ּבָ ם  ּגַ אּוַלי  י  רֹאׁשִ ַעל  ָעָלה  ּומֹוָרא  ְמקֹוָמּה.  ּבִ

ם  ְלׁשָ ֶאָחד  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ א  ּבָ ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ִלי  רּו  ִסּפְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְמֹאד  ָנה  ׁשֵ ּבְ ְמַמֵעט  ְוָהָיה  ָוַלְיָלה,  יֹום  ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ָהָיה  ׁשֶ

ְוָאַמר  ֶאָחד  ַסְרסּור  אֹותֹו  ְוִהְטָעה  י.  ַנּזִ ּכְ ַאׁשְ ֵליּב  י  ַרּבִ מֹו  ּוׁשְ

ַכר  ׂשְ ל  ּכָ לֹו  ק  ִסּלֵ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ֵליּב  י  ְוַרּבִ ְסִפיָנה  לֹו  ַכר  ּשָׂ ׁשֶ

יַטאן  ּפִ ְוַהּקַ ה  ַהְרּבֵ ְזַמן  ם  ׁשָ ְוִנְתַמְהַמּה  ְלתֹוָכּה,  ְוָיַרד  ִפיָנה  ַהּסְ

ה  ּמָ ּכַ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ב  ָיׁשַ ָבר  ּדָ סֹוף  יֹום  ֶאל  ִמּיֹום  אֹותֹו  ָחה  ּדָ

ָלֵצאת  ֻהְכַרח  ּוְלַבּסֹוף  ים,  ֳחָדׁשִ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ה  ְמֻדּמֶ ּכִ ים  ֳחָדׁשִ

ְצִריָכה  ָהְיָתה  לֹא  ִפיָנה  ַהּסְ י  ּכִ ֶקר.  ׁשֶ ַהּכֹל  ָהָיה  י  ּכִ ִמּתֹוָכּה 

ם.  ִחּנָ ּבְ ָממֹונֹו  ִלְגזֹל  אּות  ַרּמָ ָהָיה  ַהּכֹל  ַרק  ָלל,  ּכְ ם  ָ ִמּשׁ ֵליֵלְך 

ַער  ַהּצַ ְרסּור,  ְלַהּסַ ְוָאַמר  ָעָנה  ִפיָנה  ֵמַהּסְ ָצא  ּיָ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
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ל  ּכָ אֹוִתי  ְלּתָ  ּטַ ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּטּול  ַהּבִ ֲאָבל  ְלָך.  ָמחּול  ִלי  ַרְמּתָ  ּגָ ׁשֶ

ְוֶזה  ְגמּוְלָך.  ּכִ ה'  ְלָך  ם  ּלֵ ְיׁשַ אי  ּוְבַוּדַ ְלָך,  מֹוֵחל  ֵאיִני  ְזַמן  ְך  ּכָ

ְוֵתֶכף  נֹות  ּבָ י  ּתֵ ּוׁשְ ה  ָ ִאּשׁ לֹו  ְוָהָיה  ָאִמיד,  ִאיׁש  ָהָיה  ְרסּור  ַהּסַ

ּתֹו  ם. הּוא ְוִאׁשְ ּלָ ְזַמן ָקָצר ֵמתּו ּכֻ ּבִ ד ֵמתּו ֶאָחד ֶאָחד ַעד ׁשֶ ּוִמּיָ

זֹאת  ה  ַמֲעׂשֶ ִלי  רּו  ְוִסּפְ ִזְכרֹו.  ַאר  ִנׁשְ ְולֹא  ְויֹוְצֵאי־ֲחָלֵציֶהם 

ְרסּוִרים. ַהּסַ ִמן  ֵהר  ְלִהּזָ ֵאַדע  ְלַמַען 

ֵהר  ִלּזָ ָצִריְך  ֲאִני  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ד  ִמּיָ י  ֵהַבְנּתִ זֹאת  ְמִעי  ׁשָ ּכְ ֲאִני  ֲאָבל 
ֵאיִני  ֲאָבל  ְקָרִנים,  ׁשַ ֵהם  ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  ֶזה  ּוְבלֹא  ֵמֶהם, 

ְסִפיָנה  ּכֹר  ִלׂשְ ִלי  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ֵמֶהם,  ֵהר  ִלּזָ ֵאיְך  יֹוֵדַע 

ר ִלי  ּפֵ ּסִ ָלל. ְוַגם ֶזה ׁשֶ ׁשֹון ּכְ יר ַהּלָ ֵאיִני ַמּכִ ְפָרט ׁשֶ ְלֲעֵדיֶהם, ּבִ ּבִ

ל  ּכָ ֲאָבל  ר,  ׁשֵ ּכָ ְלִאיׁש  ְוִנְדָמה  ן  ַחּזָ ָהָיה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  זֹאת, 

י  ְרּתִ ִהּכַ ָבר  ּכְ ַוֲאִני  ְלַסְרסּור.  אֹותֹו  ח  ֶאּקַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהָיה  ָנתֹו  ּוָ ּכַ

ְורֹוֶצה  ָממֹון  ּבְ ֵעיָניו  ְונֹוֵתן  ֱאֶמת  ִאיׁש  ֵאינֹו  הּוא  ם  ּגַ ׁשֶ אֹותֹו 

ִאי  ְמֵרִני,  ִיׁשְ לֹא  ה'  ִאם  ֶכף  ּתֵ י  ִלּבִ ּבְ י  ְוָאַמְרּתִ י.  ּבִ ְלַהְרִויַח 

ְמֹאד,  י  ְלַדְרּכִ ָנחּוץ  ֲאִני  ׁשֶ ּוִבְפָרט  ֵמֶהם  ֵמר  ָ ְלִהּשׁ ִלי  ר  ֶאְפׁשָ

ֵני  ׁשְ י  ְבּתִ ְתַעּכַ ּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבָ י  ִקְרּבִ ּבְ נֹוֵקׁש  י  ִלּבִ ָהָיה  ֶזה  ּוֵמֲחַמת 

ב.  ֶאְתַעּכֵ ָמַתי  יֹוֵדַע ַעד  ִמי  ִפיָנה,  ַהּסְ ַעל  ְלֵעיל  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ָיִמים 

דֹול  אּות ּגָ אן ַרּמָ ְרֶאה לֹא ָהָיה ּכָ ִפי ַהּנִ ּלְ י ׁשֶ ֵהַבְנּתִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ְוָהיּו  ִאיׁש  ֶלב  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ַרּבֹות  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ

ְלֵעיל: ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ָחִדים  ּפְ י  ִלּבִ ַעל  עֹוִלים 
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קו

יַכת  ְמׁשִ ּבִ ַלֲעסֹק  ִהְתִחילּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
ָזָזה  ְוֵתֶכף  ְוכּו',  יָלאֹות  ַהּוִ ת  ּוִבְפִריׂשַ ָהַאְנֶקיִרין 

ה  ִהּלָ ּתְ ַנַחת  ּבְ לֹום  ׁשָ ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ ְוָהְלָכה  ִפיָנה,  ַהּסְ קֹוָמּה  ִמּמְ

ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָאה  ַבח  ׁשֶ י  ְוָנַתּתִ ָלֵאל. 

ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ָכל  ּבְ ֲאָבל  זֹאת,  ׁש  ֵמֲחׁשָ ם  ּגַ ְלנּו  ִנּצַ

ַהר  ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ ִראׁשֹון  יֹום  ַהּיֹום  ַעד  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּוְבָכל 

ְמֹאד  ים  ְקַטּנִ רּוחֹות  ַרק  נּו,  ְלַדְרּכֵ טֹוב  רּוַח  ָהָיה  לֹא  ֻחּקַֹתי  ּבְ

ן ָהַלְכנּו ְלַאט ְלַאט.  נּו, ְוַעל ּכֵ ְרּכֵ ד ִמּדַ ִכים ִמן ַהּצַ ְוַגם ָהיּו מֹוׁשְ

ִלְמחֹוז  ְמֵהָרה  יֵענּו  ְלַהּגִ ַנַחת  ּבְ טֹוָבה  רּוַח  ן  ִיּתֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְמֵהָרה  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ה  ְוִנְזּכֶ לֹום  ּוְלׁשָ ים  ְלַחּיִ ֶחְפֵצנּו 

ָרצֹון: ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

קז

ֳהַרִים  ַהּצָ ַנת  ׁשֵ ַאַחר  ֱאֹמר  ת  ָרׁשַ ּפָ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ת  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ
ְקָצת.  ָחלּוׁש  ָהָיה  רי"א  ֲחֵבִרי  ְוַגם  ְמַעט,  ָחלּוׁש  ָהִייִתי 

ֲאָבל  ם  ַהּיָ ַוֲאִויר  ִפיָנה  ַהּסְ נּוַעת  ּתְ ֵמֲחַמת  ָהָיה  ׁשֶ ְרֶאה  ְוַהּנִ

ָלל: ּכְ ִנְתַמְהַמּה  ְולֹא  ְמַעט  ּדִ ְמַעט  ַהֻחְלׁשֹות  ָהָיה  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ
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קח

ַוֲאִני  ְסָעָרה,  רּוַח  ְקָצת  ָהָיה  ֻחּקַֹתי  ּבְ ַהר  ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ
ָהָיה  ְורי"א  ה,  ְלַמּטָ ָטן  ַהּקָ ַחְדֵרנּו  ּבְ ָאז  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהִייִתי 

ָרָאה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ָעָליו  ְוָנַפל  ּול.  ִבּשׁ ּבְ ְוָעַסק  ְלַמְעָלה 

ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ד  ַהּצַ ָהָיה  ׁשֶ ּה ְמֹאד, ַעד  ִצּדָ ָנְטָתה ַעל  ִפיָנה  ַהּסְ ׁשֶ

יַטאן  ּפִ ְוַהּקַ ְוָחֵזק  ְוָהרּוַח הֹוֵלְך  ִים ְמֹאד,  ַהּמַ ִפיָנה ָקרֹוב ֶאל  ַהּסְ

ַהֲחָבִלים  יַכת  ְמׁשִ ּבִ זֹון  ּוְבִחּפָ ֶבָהָלה  ּבְ ָעְסקּו  ם  ּלָ ּכֻ ְטָראִסין  ְוַהּמַ

ָנַפל  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ה,  ַהּזֶ ָהרּוַח  ִפי  ּכְ ִריִכים  ַהּצְ ּקּוִנים  ַהּתִ ָאר  ּוׁשְ

ְולֹא  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ֲאִני  ְוַגם  ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ רי"א  ַעל 

י ְמַעט, ּוִבְפָרט  ל ֶזה ַרק ֵמֲחַמת ַסֲעַרת ָהרּוַח ִנְפַחְדּתִ ָרִאיִתי ּכָ

ה ֵמרֹב  ׁשָ ּבָ ַלּיַ ין ֶהָהִרים ּוְסמּוָכה  ּבֵ ִפיָנה הֹוֶלֶכת  ַהּסְ י ׁשֶ ַדְעּתִ ּיָ ׁשֶ

ַהּיֹום  ַעד  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ י  ִ ּשׁ ׁשִ ִמּיֹום  ִמים  ַהּיָ ָכל  ּבְ י  ּכִ ָדִדים.  ַהּצְ

ף  ֻמּקָ ה  ׁשָ ּבָ ַהּיַ בּוֵלי  ּגְ ין  ּבֵ ִמיד  ּתָ ִפיָנה  ַהּסְ הֹוֶלֶכת  ְרִביִעי  יֹום 

ְכָנִסין  ּנִ ׁשֶ ַער  ׁשַ אן  ּכָ ֵיׁש  ֶאָחד  ָמקֹום  ּבְ ַרק  ָדִדים,  ַהּצְ ֵמרֹב 

ְוֵאּלּו  ַעם.  ּפַ ָכל  ּבְ ַער  ׁשַ ֶאל  ַער  ַ ִמּשׁ יֹוֵצאת  ִהיא  ְוֵכן  ּבֹו  ְויֹוְצִאין 

ל  ּכָ ַעל  ֶזה.  ָים  ּבְ ה  ַהְרּבֵ צּוִיים  ּמְ ׁשֶ ם  ַהּיָ י  ֵמִאּיֵ ֵהם  ׁשֹות  ּבָ ַהּיַ

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ן  ְמֻסּכָ ן  ּכֵ ַעל  ֶהָהִרים,  ין  ּבֵ ָהַלְכנּו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ִנים  ּפָ

ָחָזק  י  ִלּבִ ָהָיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  ֲחָזָקה.  רּוַח  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ יֹוֵתר 

דֹול  ּגָ ַפַחד  ּבְ ְמֹאד  ִנְבַהל  רי"א  ֲאָבל  ְמַעט,  ַרק  י  ִנְפַחְדּתִ ְולֹא 

ְוכּו'  ַוֲאבֹוי  אֹוי  ֲאָהּה,  ָנָתן  י  ַרּבִ ְוָאַמר  דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ ֵאַלי  ְוָקָרא 

ְקָצת,  יֹוֵתר  ַחד  ַהּפַ ָעַלי  ם  ּגַ ל  ְלּגֵ ְוִנְתּגַ ה'.  ֶאל  ְוִקְראּו  לּו  ּלְ ִהְתּפַ
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י.  ַדְרּכִ ּכְ י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ ָלל  ּכְ י  ַהְלּתִ ִנְתּבַ לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל 

ים  ִהּלִ ּתְ י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ם  ּגַ עֹות  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְך  ִנְמׁשַ ְוכֹה 

ֲאָהּה  ְוָעֵצב  דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ ָעַלי  ְוָקָרא  רי"א  ָחַזר  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר 

י  ִהְפַסְקּתִ ְוָאז  ה.  ֵאּלֶ ְלׁשֹונֹות  ּבִ ְוַכּיֹוֵצא  ְוסֹוֵער,  הֹוֵלְך  ם  ַהּיָ י  ּכִ

ְקָצת  ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ָהָיה  ּוֶבֱאֶמת  ין.  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ י  ּנִ ִמּמֶ י  ְקּתִ ְוִסּלַ

לֹום.  ׁשָ ּבְ ְוָעַבְרנּו  ָבר,  ּדָ ה  ִמּזֶ ָהָיה  לֹא  ה'  ַחְסֵדי  ּבְ ֲאָבל  ָנה  ַסּכָ

נּו,  ְלַדְרּכֵ ּפֹוֶנה  ָהָיה  לֹא  ְלֵעיל  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ְסָעָרה  ָהרּוַח  ם  ּגַ

ם ַאף  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ן ַצַער ְקָצת. ֲאָבל ּבְ ם ּכֵ ִביל ֶזה ָהָיה ָלנּו ּגַ ּוִבׁשְ

ִחים  ּלָ ַהּמַ ֶדֶרְך  ּכְ כֹון  ַהּנָ נּו  ְלַדְרּכֵ ִפיָנה  ַהּסְ ֶאת  בּו  ִסּבְ ֵכן  י  ּפִ ַעל 

ָלֵאל: ה  ִהּלָ ּתְ ֲעָזָרנּו  ַוה' 

קט

ָהרּוַח  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ֲאָבל  דֹוָלה,  ּגְ רּוַח  ָהָיה  לֹא  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ
נּו: ְלַדְרּכֵ ּפֹוֶנה  ַהּיֹום  רֹב  ּבְ ָהָיה 

קי

ְמֵעאִלים.  ל ִיׁשְ "ל ָעַבְרנּו ֵאֶצל ֵאיֶזה ֲעָירֹות ׁשֶ י ַהּנַ ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ
ֶאת  ְוֶהֱעִמידּו  )עֹוֵגן(,  ָהַאְנֶקיר  ֶאת  הֹוִרידּו  ֶעֶרב  ְלֵעת 

ַרק  ְוָעְמָדה  ַעם.  ַהּטַ יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ַאַחת,  ְלִעיר  ָסמּוְך  ִפיָנה  ַהּסְ

ָהִיינּו  ׁשֶ ֵעת  ּבָ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ְמקֹוָמּה.  ּבִ ְיָלה  ַהּלַ אֹוָתּה 
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ם  ַהּיָ ִמן  ָהַאְנֶקיִרין  כּו ֶאת  ּוָמׁשְ ָחְזרּו  ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַעְצֵמנּו  ְמִכיִנים 

נּו  ְלַדְרּכֵ ּפֹוָנה  ָהרּוַח  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ם  ּגַ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ְוָהְלכּו  ְוָחְזרּו 

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

קיא

ָהיּו  ְענּו ָסמּוְך ַלֲעָירֹות ׁשֶ ר ְלֵעיל, ָחַזְרנּו ְוִהּגַ ְזּכָ ְרִביִעי ַהּנִ יֹום  ּבְ
קּו ְקָצת  ְוִסּלְ ֲחָזִקים[ ְוהֹוִרידּו  ]ִמְבָצִרים  דֹולֹות  ּגְ ם ֲחָזקֹות  ׁשָ

ה  ְלַמּטָ הֹוִרידּו  ְוַגם  ְלַאט,  ְלַאט  ִפיָנה  ַהּסְ ֵלְך  ּתֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִויָלאֹות 

יֶלעִטין  ַהּבִ לֹו  ן  ִלּתֵ ָעַלי  ה  ִצּוָ יַטאן  ּפִ ְוַהּקַ ה.  ַטּנָ ַהּקְ ִפיָנה  ַהּסְ ֶאת 

ֹמר  ִלׁשְ ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ִלים  מֹוׁשְ ִבים  יֹוׁשְ ה  ּמָ ָ ּשׁ ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ נּו,  ּלָ ׁשֶ

ּנֹוְסִעים,  ׁשֶ ּכְ ָלֶהם  ְלהֹוִדיַע  ּוְצִריִכין  ַהֲחָזקֹות,  ֵאּלּו  ּבְ ִדיָנה  ַהּמְ

ַהחֹוף.  ֶאל  ם  ְלׁשָ יַטאן  ּפִ ַהּקַ ְוָנַסע  יֶלעִטין.  ַהּבִ ָלֶהם  ּוְלַהְראֹות 

ַוֲאִני  נּו,  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ֲאדֹוִנים  ְמֵעאִלים  ִיׁשְ אּו  ּבָ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ה  ָהֲאֻרּבָ ֶרְך  ּדֶ ְוָרִאינּו  ה.  ְלַמּטָ א  ּבָ רי"א  ְוַגם  ה  ְלַמּטָ י  ְבּתִ ָיׁשַ

ְולֹא  נּו  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ּסְ ּבַ ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ִבים  ְוׁשָ הֹוְלִכים  ׁשֶ ֶחֶדר,  ּבַ ׁשֶ

ֹאל  ִלׁשְ ְוִהְתִחיל  ֶאְצֵלנּו  ָיַרד  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲאָבל  ַלֲעלֹות.  ָרִצינּו 

ְך  ּכָ ַאַחר  ד.  ִמּיָ ְוָעָלה  יבֹו  ַלֲהׁשִ ָיכְֹלנּו  ְולֹא  ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  אֹוָתנּו 

ל  ם ֵאיֶזה מֹוׁשֵ ב ׁשָ ְוָיׁשַ יַטאן אֹוָתנּו ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה,  ּפִ ָקָרא ַהּקַ

נּו  ּלָ יֶלעִטין ׁשֶ ר ָלנּו ְמאּוָמה ַרק ָלַקח ַהּבִ ּבֵ ְוָעַמְדנּו ְלָפָניו ְולֹא ּדִ

ָיְרדּו  ְך  ּכָ ַאַחר  הּוג.  ּנָ ּכַ ם  ְחּתָ ּתַ ְוָכַתב  יַטאן  ּפִ ַהּקַ ד  ִמּיַ

ָרֵאל ֶאָחד, ֲאָבל  נּו ּוְבתֹוָכם ָהָיה ִיׂשְ ּלָ ִפיָנה ׁשֶ ְמֵעאִלים ִמּסְ ׁשְ ַהּיִ
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ין  ּבֵ יר  ְלַהּכִ ה  ָקׁשֶ י  ּכִ ְרֵאִלי,  ִיׂשְ הּוא  ׁשֶ ּבֹו  ְרנּו  ִהּכַ לֹא  ֲאַנְחנּו 

נּו  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ִהְתִחיל  הּוא  ֲאָבל  יל.  ְלַהְבּדִ ָמֵעאל  ְלִיׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ְוַיֲעקֹב  לֹום  ׁשָ ְוָאַמר,  ָיֵדינּו  ל  ְוִקּבֵ ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ּבִ

לֹו  ָאַמְרנּו  ֲאַנְחנּו  ְוַגם  ֶרְך(,  ּדֶ ּבַ ַלהֹוֵלְך  ּוְלָבֵרְך  לֹוַמר  נֹוֲהִגים  ֵהם  ְך  )ּכָ

ּוָפְרׂשּו  ְך ָחְזרּו  ּכָ ם. ַאַחר  ְוִנְפְטרּו ְוָהְלכּו ְלַדְרּכָ ַאֲהָבה,  ּבְ לֹום  ׁשָ

נּו  ְלַדְרּכֵ ּפֹוָנה  ְוָהרּוַח  ָלֵאל.  ה  ִהּלָ ּתְ נּו  ְלַדְרּכֵ ְוָהַלְכנּו  יָלאֹות  ַהּוִ

ָלֵאל: ה  ִהּלָ ּתְ

קיב

עֹוד  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ֻחּקַֹתי  ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ
ֲחצֹות  ַאַחר  עֹות  ׁשָ ע  ַאְרּבַ מֹו  ּכְ ָהיּו  ׁשֶ עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה 

ְוָחֵזק.  הֹוֵלְך  ַעם  ּפַ ּוְבָכל  דֹוָלה,  ּגְ ְסָעָרה  רּוַח  ִנְתעֹוֵרר  ַהּיֹום, 

ִויִגיָעה  ה  ַרּבָ ֲעבֹוָדה  ָהָיה  י  ּכִ ִפיָנה,  ַהּסְ ַעל  דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ְוָהָיה 

ַעם ֻהְצְרכּו ַלֲעׂשֹות ֲעבֹוָדה ַאֶחֶרת,  ָכל ּפַ ּבְ ִחים ׁשֶ ּלָ דֹוָלה ְלַהּמַ ּגְ

ְוָהָיה  נּו.  ְלַדְרּכֵ ּפֹוֶנה  ָהָיה  ְולֹא  ְוסֹוֵער,  הֹוֵלְך  ָהרּוַח  ָהָיה  י  ּכִ

ְוַעל  דֹולֹות.  ַהּגְ ָערֹות  ַהּסְ ֶדֶרְך  ּכְ ַצד  ְלָכל  ָהרּוַח  ְוהֹוֵלְך  סֹוֵבב 

ּוַפַעם  ַאֵחר  ְלַצד  יָלאֹות  ַהּוִ ִלְפרֹשׁ  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֻהְכְרחּו  ן  ּכֵ

ִמּגֶֹדל  ֲאָבל  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ִעְנָיִנים  ָאר  ּוׁשְ ִויָלאֹות  ה  ּמָ ּכַ ק  ְלַסּלֵ ֻהְצְרכּו 

נֹוָטה  ִפיָנה  ְוַהּסְ ע  ּלָ ְתּבַ ּתִ ָחְכָמָתם  ל  ּכָ ַהֲחָזָקה,  ְסָעָרה  ָהרּוַח 

ַעם  ּפַ ְמֹאד  ֲאַלְכסֹון  ּבַ ְוָהְלָכה  ְמֹאד,  ָדִדים  ַהּצְ ְלָכל  ּוִמְתַנְדֶנֶדת 
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ׁש ּוַפַעם ְלַצד ֶזה. ְוָאז  ם ַמּמָ ַצד ֶזה ְמֹאד ַעד ָסמּוְך ַלּיָ ָנְטָתה ּבְ

ְלֵעיל. ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ ָנה  ַסּכָ ת  ׁשַ ֲחׁשָ ָאז  ָהָיה  י  ּכִ דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ָלנּו  ָהָיה 

ָטן  ַהּקָ ַחְדֵרנּו  ּבְ ה  ְלַמּטָ ב  ְוָיׁשַ יֹוֵתר,  ַחד  ַהּפַ ָנַפל  ָעָליו  ְורי"א 
רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ַחד  ַהּפַ ִלְסּבֹל  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  י  ּכִ ר  ְוַהּצַ

ָדִדין  ַהּצְ ֶאל  ִפיָנה  ַהּסְ ְוִנְענּוַע  ֶזה  ּכָ ַרַעׁש  ּבְ ים  ּלִ ַהּגַ אֹון  ׁשְ ֵעיָניו  ּבְ

י  ָיַרְדּתִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָעה,  ׁשָ ֵאיֶזה  ְלַמְעָלה  ָהִייִתי  ֲאִני  ֲאָבל  ְוכּו'. 

י  ּכִ ַרֲחָמיו.  ּבְ ְעְזֵרנּו  ּיַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ה  ְלַמּטָ

ָלנּו  ָהָיה  לֹא  ִלְסַטְנּבּול  חֹור  ָ ַהּשׁ ם  ַהּיָ ַעל  ָהַלְכנּו  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ָכל  ּבְ

ם  ּגַ ִמְקָצתֹו,  ְולֹא  ּה  ִמּנֵ לֹא  זֹאת  ּכָ ָנה  ְוַסּכָ ֶזה  ּכָ רּוַח  ֵעת  ׁשּום  ּבְ

ָהָיה  לֹא  ָעָליו  הֹוְלִכים  ָאנּו  ׁשֶ ָיִמים  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ֶזה  ה  ַהּזֶ ם  ַהּיָ ַעל 

רּוַח  ְקָצת  ָהָיה  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ ַרק  זֹאת  ּכָ ָנה  ַסּכָ ָעֵלינּו 

ֻמֶעֶטת,  ָעה  ׁשָ י־ִאם  ּכִ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִנְתַמְהַמּה  לֹא  ֲאָבל  דֹוָלה,  ּגְ

ָהְלכּו  ְסִפינֹות  ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ְוַגם  ְמֹאד.  ְוָחֵזק  הֹוֵלְך  ָהָיה  ְוָהרּוַח 

אֹוָתם,  ב  ּוְמַסּבֵ אֹוָתם  א  נֹוׂשֵ ָהרּוַח  ֵאיְך  ם  ּלָ ּכֻ ְוָרִאינּו  ֶאְצֵלנּו, 

נּו.  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ּסְ ּבַ ָהָיה  ְוֵכן  הֹומֹות,  ּתְ ְויֹוְרִדים  ַמִים  ׁשָ עֹוִלים 

ֶעֶרב  ּוְלֵעת  ה.  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ ה  ַהּזֶ ֶהָחָזק  ְסָעָרה  ָהרּוַח  ְך  ְוִנְמׁשַ

ִפיָנה  ַהּסְ ְוֶהֶעִמידּו  יָלאֹות,  ַהּוִ ק  ּוְלַסּלֵ ָהַאְנֶקיר  ְלהֹוִריד  ֻהְכְרחּו 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָאה  ַבח  ׁשֶ ְוָנַתּנּו  ְנָחה.  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ֵעת  ּבְ

ם  ְך, ְוַהּיָ ל ּכָ דֹוָלה ּכָ ָנה ּגְ ּכָ ו ֵאין ַהּסַ ַעְכׁשָ ִפיָנה. ׁשֶ ֶהֱעִמידּו ַהּסְ ׁשֶ

ל  ּכָ ם  ּגַ דֹול  ּגָ ְוַרַעׁש  ְסָעָרה.  רּוַח  ּבְ ָנפּוַח  ִסיר  ּכְ ְוסֹוֵער  הֹוֵלְך 
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ה  ׁשֶ ַהּקָ ְוִנְענּוָעּה  ְוִטְלטּוָלּה  ִפיָנה  ַהּסְ ָלַכת  ַהׁשְ ּוִמּגֶֹדל  ְיָלה  ַהּלַ

ֵעת  ר ּבְ עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת ְוכּו' ַעל ְיֵדי ֶזה ִהְתַחְלנּו ַלֲחלֹשׁ, ַעד ֲאׁשֶ

י  ּתֵ ׁשְ ֲהָקאֹות  י  ָנַתּתִ ַוֲאִני  ְמֹאד,  י  ּתִ ֶנֱחַלׁשְ ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ

ְיָלה. ַהּלַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ָעִמים  ּפְ

ָלנּו  ָהָיה  לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ִפיָנה  ַהּסְ ָעְמָדה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ם  ּגַ
ְוֵכן  ְמֹאד.  ה  ׁשֶ ַהּקָ ִטְלטּול  ּבְ ִמְתַנְעַנַעת  ָהְיָתה  י  ּכִ ְמנּוָחה, 

ִלי  ְוָהָיה  ְמַעט  י־ִאם  ּכִ ֶעֶרב  ּבָ ָאַכְלנּו  ְולֹא  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ָהָיה 

ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדא  י  ַרּבִ ָהַלְך  ֶעֶרב  ְלֵעת  ם  ּגַ ְלֵעיל.  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ ֲהָקאֹות 

ֶאָחד  ַמאְטָראס  ְוָהַלְך  נּו  ְלָצְרּכֵ ם  ַהּיָ ִמן  ַמִים  ֹאב  ִלׁשְ ְוָרָצה 

יל  חֹוק, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִהּפִ ֶדֶרְך ׂשְ ִליְך ָעָליו ֶחֶבל ַעל רֹאשֹׁו ּבְ ְוִהׁשְ

ַהּיֹום. ַעד  ְוֶנֱאַבד  ם  ַהּיָ ְלתֹוְך  ּלֹו  ׁשֶ ַהּכֹוַבע 

ַוֲאַנְחנּו  ְמֹאד,  ְוסֹוֵער  הֹוֵלְך  ָהרּוַח  ָהָיה  ְיָלה  ַהּלַ ָכל  ּבְ ם  ּגַ
עֹוד  ָלנּו  ָהָיה  ָלֶזה  ְונֹוָסף  דֹול.  ּגָ ֲחִליׁשּות  ּבַ ִליׁשֹן  ַכְבנּו  ׁשָ

ם  ׁשָ ָהָיה  ְקָצת  ְוָהָארְֹך  ר  ַהּצַ ַחְדֵרנּו  ּבְ י  ּכִ ְיָלה  ַהּלַ אֹותֹו  ּבְ ָנה  ַסּכָ

ְוֵהִביא  ִים,  ּנַ ִ ַהּשׁ ֵאב  ּכְ לֹו  ָהָיה  ְוָאז  ִפיָנה,  ַהּסְ י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  עֹוד 

ָנה  ֵ ַהּשׁ ְוקֶֹדם  ִלְרפּוָאה.  ר(  )סּוּכַ צּוֶקער  ָעָליו  ן  ֵ ְוִעּשׁ ֵאׁש  ְלַחְדֵרנּו 

ֵמָהֵאׁש  ִיְהֶיה  ַמה  יֹוֵדַע  ִמי  זֹאת  ה  ׁשָ ֲחׁשָ י  ְעּתִ ּדַ ַעל  א  ּבָ

ַהחּוץ  ֶאל  ְפתּוָחה  ֶחֶדר  ּבַ ׁשֶ ה  ָהֲאֻרּבָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  י  ּכִ ִהְכִניס,  ׁשֶ

ן  ּכֵ ַעל  זֹאת  ּכָ ְסָעָרה  ְפָרט רּוַח  ּבִ ב  ֵ ְמַנּשׁ ְוָהרּוַח  ַמִים  ָ ַהּשׁ ַלֲאִויר 

ּוֶבֱאֶמת  ְמֹאד.  ם  ׁשָ ָהֵאׁש  ִמן  ַעְצמֹו  ֹמר  ִלׁשְ ְצִריִכין  אי  ַוּדַ ּבְ
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ִיְדַלק  ּלֹא  ׁשֶ ַלֶחֶדר  ֵנר  ִהְכַנְסנּו  ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ יַטאן  ּפִ ַהּקַ יד  ִהְקּפִ

ְוַאַחר  ֶמן  ׁשֶ ִהְדַלְקנּו  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּוִבְפָרט  ָנה,  ֵ ַהּשׁ ֵעת  ּבְ

ְנֶצֶנת, ְוָהָיה ָאסּור  ּצִ ּבַ ֶמן  ַאר עֹוד ׁשֶ ת ִנׁשְ ּבָ ל ֵליל ׁשַ ה ׁשֶ ֻעּדָ ַהּסְ

ַאַחר  ם  ּגַ ר.  ַהּנֵ ה  ַכּבֶ ּיְ ׁשֶ ֶאָחד  ְלַמְטָראס  ָרַמְזנּו  ׁשֶ ַעד  ִליׁשֹן  ָלנּו 

ַעל  חּוץ  ּבַ ְיָלה  ּלַ ּבַ ְוָאַכְלנּו  ְלַחְדֵרנּו  ֵנר  ׁשּום  ִהְכַנְסנּו  לֹא  ְך  ּכָ

ְוִהְכִניס  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ָהַלְך  ו  ְוַעְכׁשָ ַהּכֹוָכִבים,  ְלאֹור  ִפיָנה  ַהּסְ

ֲאָבל  ָנה,  ֵ ַהּשׁ קֶֹדם  ם  ּגַ ַחד  ּפַ ָעַלי  ְוָהָיה  ְיָלה.  ּלַ ּבַ ַחְדֵרנּו  ּבְ ֵאׁש 

ם  ּגַ ְלׁשֹונֹוֵתינּו  ּבִ ֵמִבין  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  לֹו,  לֹוַמר  י  ָיכְֹלּתִ לֹא 

ְיָלה  ַהּלַ תֹוְך  ּבְ ַוְיִהי  ִליׁשֹן  י  ַכְבּתִ ְוׁשָ ִלי.  ת  ְיַצּיֵ לֹא  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ

ַהב עֹוֶלה  ְוַהּלַ ְלָחן  ֻ ּבֹוֶעֶרת ַעל ַהּשׁ דֹוָלה  ּגְ ה ֵאׁש  ְוִהּנֵ ֱהִקיצֹוִתי, 

ְלָחן  ֻ ם ַעל ַהּשׁ ֶהם ׁשָ ּלָ סּוִלים ׁשֶ ִחים ִסְפֵרי ּפְ י ָהיּו ֻמּנָ ְלַמְעָלה. ּכִ

ֲאָבל  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ִמּגּוף  ְקָצת  ְוַגם  ְרפּו.  ִנׂשְ ם  ְוֻכּלָ ְנָירֹות  ָאר  ּוׁשְ

ְוָעְסקּו  ְוָעְמדּו  זֹאת,  ְלֶאָחד  נֹוַדע  ָבר  ּכְ ֱהִקיצֹוִתי  ׁשֶ ֵעת  ּבְ

י  ָנַתּתִ ֲאִני  ְוַגם  ַפֵחד  ּתְ ַאל  זֹאת  ַרם  ּגָ ׁשֶ ָלֶזה  ְוָאְמרּו  ְלַכּבֹות, 

עֹוד  ָיְרדּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוִכּבּו.  נּו  ּלָ ׁשֶ ִטיָלה  ַהּנְ יֵמי  ִמּמֵ ָלֶהם 

ָהֵאׁש.  ְקָעה  ׁשָ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ַמִים  ִלי  ּדְ ְוֵהִביאּו  ַמאְטָראִסין 

ּבֹו  ָהָיה  ְולֹא  ְמֹאד  ַצר  ַהֶחֶדר  י  ּכִ ֵער  ְלׁשַ ֵאין  זֹאת  ָנה  ַסּכָ ְוֹגֶדל 

ַחס  ְוִאם  ִפיָנה,  ַהּסְ ת  ֲעִלּיַ ּבַ ׁשֶ ה  ְקַטּנָ ה  ֲאֻרּבָ י־ִאם  ּכִ ַתח  ּפֶ ׁשּום 

ָהְיָתה  ׁשֶ ה  ָהֲאֻרּבָ ְלַצד  עֹוד  ָהֵאׁש  ט  ֵ ּשׁ ִמְתּפַ ָהָיה  לֹום  ְוׁשָ

ָהֵאׁש  ִמן  ִלְברַֹח  ָמקֹום  ׁשּום  ָלנּו  ָהָיה  ְמֹאד, לֹא  ם  ְלׁשָ ְסמּוָכה 

ֶזה. ָכל  ּבְ ָיַדע  ְולֹא  ן  ָיׁשֵ ְורי"א  לֹום.  ְוׁשָ ַחס 
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ַנת  ַסּכָ ל  ּכָ לֹו  י  ְוהֹוַדְעּתִ ֶזה  ָכל  י  ְרּתִ ִסּפַ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ֶקר  ּבֹ ּבַ
ּזֹאת  ַמה  ְוָאַמְרנּו  זֹאת,  ַלְיָלה  ּבְ ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ָהֵאׁש 

ָלֶזה  ְונֹוָסף  ו,  ַעְכׁשָ ּה  ּבָ עֹוְבִרים  ָאנּו  ׁשֶ ִים  ַהּמַ ַנת  ְלַסּכָ ּנֹוָסף  ׁשֶ

ֵמֵאׁש  יָלנּו  ִהּצִ ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ָהֵאׁש  ַנת  ַסּכָ ָעֵלינּו  ָהָיה 

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ חּות  ַהּצַ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  לֹו  י  ְרּתִ ְוִסּפַ ִים.  ּוִמּמַ

כ'(  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ּקּוִנין  ּתִ ָעה  ׁשְ ּתִ ַהּתֹוָרה  ָאַמר  ׁשֶ ַאַחר  ִלְבָרָכה 

ְמבָֹאר  י  ּכִ ִים,  ּוִמּמַ ֵמֵאׁש  ם  ׁשָ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ר  ַהְמַדּבֵ

ַגֲחֵלי ֵאׁש ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים  ָבָריו ּכְ ל ּדְ ְהיּו ּכָ ּיִ ִריִכין ׁשֶ ּצְ ם ׁשֶ ׁשָ

ן  זּובּו ָמִים ְוכּו' ַעּיֵ ַוּיָ ַתח צּור  ָמה ְוכּו' ְוָאז ּפָ ׁשָ ל ּתֹוָרה ֵמַהּנְ ְלַקּבֵ

ַפאר  אּון  ַפייֶער  ַפאר  ִגיָזאְגט  ַהייְנט  ָהאּב  )ִאיְך  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוָאַמר  ם  ׁשָ

לֹו  י  ְרּתִ ּפַ ּסִ ׁשֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַמִים[.  ּוֶכֶנֶגד  ֵאׁש  ֶנֶגד  ּכְ ַהּיֹום  י  ]ָאַמְרּתִ ַוואֶסער( 

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ ָנָאה  יָחה  ׂשִ ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  י  ִנְכַנְסּתִ זֹאת 

ֶזה. ּבָ ְקָצת  ַעְצֵמנּו  ְוֶהֱחִיינּו  ַהּנֹוָרָאה  ּוִמּתֹוָרתֹו 

ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ַוֲחִליׁשּוֵתינּו  ְמֹאד,  ְמֹאד  ְוסֹוֵער  ם הֹוֵלְך  ַהּיָ ֲאָבל 
ָרִציִתי  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ל.  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמֹאד  ָעַלי  ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה 

ן  ִלּתֵ י  ֻהְכַרְחּתִ ין  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ י  ְחּתִ ִהּנַ ׁשֶ ְוקֶֹדם  ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ָהִייִתי  דֹול, ּוְבעֹוד ׁשֶ ֲחִליׁשּות ּגָ י ּבַ ְלּתִ ּלַ ְך ִהְתּפַ ֲהָקאֹות. ְוַאַחר ּכָ

ַרחּום  ְוהּוא  ֲאִמיַרת  י  ַמְרּתִ ּגָ ׁשֶ קֶֹדם  ין,  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ ּבְ ף  ְמֻעּטָ

ְמִהירּות  ּבִ ק  ְלַסּלֵ י  ְוֻהְכַרְחּתִ ְמֹאד.  י  ּתִ ֶנֱחַלׁשְ י,  ַוֲחִמיׁשִ ִני  ׁשֵ ל  ׁשֶ

י ֲהָקאֹות. ְוָהִייִתי ָאז ָחלּוׁש  י ְוָנַתּתִ ין ְוָחַזְרּתִ ית ּוְתִפּלִ ּלִ דֹול ַהּטַ ּגָ
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הֹוִציאּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ֶהְפֵסק.  ִלי  ּבְ ְוסֹוֵער  הֹוֵלְך  ם  ְוַהּיָ ְמֹאד, 

ָהְלכּו  לֹא  ֲאָבל  ְסָעָרה  ָהרּוַח  ֹתֶקף  ּבְ ֵליֵלְך  ְוִהְתִחילּו  ָהַאְנֶקיר 

ֲחצֹות  ַאַחר  ַאַחת  ָעה  ׁשָ מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  עֹות.  ׁשָ ֵאיֶזה  י־ִאם  ּכִ

ַסק  ּפָ לֹא  ַוֲעַדִין  ִפיָנה  ַהּסְ בּו  ְוִעּכְ ָהַאְנֶקיר,  ְוהֹוִרידּו  ָחְזרּו  ַהּיֹום 

ַאְך  ְמֹאד,  ְמֹאד  ְמקֹוָמּה  ּבִ ִמְתַנְדֶנֶדת  ִפיָנה  ְוַהּסְ ְסָעָרה  ָהרּוַח 

ּכֵֹחנּו  ָחַזר  לֹא  ֲעַדִין  ֲאָבל  ְקָצת,  ֲחִליׁשּוֵתינּו  ְסקּו  ּפָ ה'  ַחְסֵדי  ּבְ

ְוַיֲחִזיר אֹוָתנּו  ַרְך ְיַרֵחם ְוָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה  ם ִיְתּבָ ֵ ָעֵלינּו. ַהּשׁ

ָרצֹון: ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן,  ְמֵהָרה,  ְלֵאיָתֵננּו 

ְוסֹוֵער.  הֹוֵלְך  ם  ְוַהּיָ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ל  ּכָ ְך  ּכָ ִפיָנה  ַהּסְ ְוָעְמָדה 
ָהרּוַח  ְקָצת  ַקט  ִנׁשְ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ֵליל  הּוא  ׁשֶ ֶעֶרב  ְלֵעת 

ל  ן לֹא ָהָיה ָהרּוַח סֹוֵער ּכָ ם ּכֵ י ּגַ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ּבֶֹקר ּבְ ְסָעָרה. ְוֵכן  ּבַ

ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ַהּיֹום  ֲחצֹות  ַאַחר  ֲאָבל  ְך.  ּכָ

ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֵליל  דֹוָלה.  ּגְ ְסָעָרה  רּוַח  ְוִנְתעֹוֵרר  ָחַזר 

ֶעֶרב  ּבָ ְוֻהְכַרְחנּו  ה.  ִיְכּבֶ ּלֹא  ׁשֶ ר  ַהּנֵ ְלַהֲעִמיד  ְמֹאד  ְמֹאד  ָעֵלינּו 

ְיָלה  ַהּלַ ְוָכל  ָזִוית  ֶקֶרן  ּבְ ְרַקע  ַהּקַ ַעל  ְלַהֲעִמידֹו  ַהַהְדָלָקה  ֵעת  ּבְ

ֲעַדִין  ִפיָנה  ַהּסְ ֲאָבל  ְוסֹוֵער  הֹוֵלְך  ָהרּוַח  ָהָיה  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ל  ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ דֹול  ּגָ ֶחֶסד  ָהָיה  ְוֶזה  ְמקֹוָמּה.  ַעל  ָעְמָדה 

ְוכַֹח  ְקָצת  ַהְרָוָחה  ָהָיה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַמן,  ַהּזְ ֶזה  ָבה  ְתַעּכְ ּנִ ׁשֶ

ּגֶֹדל  ְוַגם  ָבר,  ִמּכְ ְקָצת  ים  ׁשִ ַחּלָ ָהִיינּו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ִלְסּבֹל. 

ְקָצת: ה אֹוָתנּו  ֶהֱחִליׁשָ ְמקֹוָמּה  ּבִ ִפיָנה  ַהּסְ ִנְדנּוד 



שסטְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

קיג

ְוָכל  יַטאן  ּפִ ַהּקַ ִנְתעֹוְררּו  ם  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ
ְמִהירּות  ּבִ ְוהֹוִציאּו  דֹול,  ּגָ ְזִריזּות  ּבִ ְטָראִסין  ַהּמַ

ָהָיה  ֲאָבל  דֹול,  ּגָ ַרַעׁש  ּבְ ְוסֹוֵער  ָחָזק  ָהָיה  ְוָהרּוַח  ָהַאְנֶקיר. 

ד.  ִמּיָ ֵליֵלְך  ְרזּו  ִנְזּדָ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְמֹאד  ן  ְמֻכּוָ נּו  ְלַדְרּכֵ ב  ֵ ְמַנּשׁ

ְוִנְענּוַע  ִטְלטּול  ּבְ ְזִריזּות  ּבִ קֹוָמּה  ִמּמְ ִלְפרַֹח  ִפיָנה  ַהּסְ ְוִהְתִחיָלה 

יַע  ּגִ ּיַ ֶ ּשׁ ַמה  ָלנּו  יַע  ַיּגִ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ּזֶ ּמִ ׁשֶ ֶכף  ּתֵ ְוֵהַבּנּו  דֹול,  ּגָ ְוִנְדנּוד 

ֲחִרית  ת ׁשַ ִפּלַ ּתְ ְלנּו  ּלַ י ֵכן ִהְתּפַ ּפִ ְוֵכן ָהָיה. ְוַאף ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס 

י  ּכִ ַזִית  ֶמן  ׁשֶ ִעם  ֶלֶחם  ְמַעט  ֲחִרית  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ְוָאַכְלנּו  ּומּוָסף 

ם  ּגַ ֲאָבל  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ָבִרים  ּדְ ָאֵרי  ׁשְ ֶלֱאכֹל  ָלנּו  ָהָיה  לֹא  ֶזה  לֹא  ּבְ

י  ּוֵבַרְכּתִ דַֹחק,  ּבְ ְמַעט  י־ִאם  ּכִ ָראּוי  ּכָ ֶלֱאכֹל  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ֶחם  ַהּלֶ

ּוֵמָאז  ִליׁשֹן  ַעְצִמי  י  ְחּתִ ִהּנַ זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ְוַאַחר  זֹון.  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ

ַוי  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  ַפְלנּו  ּנָ ׁשֶ ַעד  ָעֵלינּו  ְלהֹוִסיף  ַהֲחִליׁשּות  ִהְתִחיל 

לּום,  י ּכְ ת קֶֹדׁש ְולֹא ָטַעְמּתִ ּבַ ַ ל יֹום ַהּשׁ ים ְמֹאד ּכָ ְוָהִיינּו ֲחלּוׁשִ

ִליִמיֶנע  ֲאִפּלּו  ית,  ִליׁשִ ׁשְ ה  ְסֻעּדָ ּבִ ָבר  ּדָ ׁשּום  י  ָאַכְלּתִ ְולֹא 

ַהּכֹל  )ַאְלּכֹוהֹל(  יִריטּוס  ּפִ ּוׂשְ ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ּפּוִזים(  ְוּתַ )ִלּמֹון  ּוַמאַראְנץ 

ְוַעְרִבית  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ּוִמְנָחה  ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ ָלל,  ּכְ ל  ְלַקּבֵ י  ָיכְֹלּתִ לֹא 

ְמקֹוֵמנּו,  ּבִ ח  ֻמּנָ ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ ַהּכֹל  ּוְסִפיָרה,  ת  ּבָ מֹוָצֵאי־ׁשַ ל  ׁשֶ

ַוֲעֵיפּות. ֲחִליׁשּות  ּבַ



ְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת שע

ְלֵעיל ַעד  ר  ְזּכַ ַהּנִ ת קֶֹדׁש  ּבַ ַ ַהּשׁ יֹום  ִמן  ָלנּו  ָהיּו  ֵאּלּו  ְוִיּסּוִרים 
ַזַעף ּוְבַרַעׁש  ם הֹוֵלְך ְוסֹוֵער ּבְ ּבֶֹקר, ְוַהּיָ יֹום ְרִביִעי ּבַ

ֶכת  ִפיָנה ִמְתַנְדֶנֶדת ּוִמְתַהּפֶ ֵדל ְוָחֵזק ְמֹאד, ְוַהּסְ דֹול, ְוָהרּוַח ּגָ ּגָ

ִאים  ִמְתַנּשְׂ ים  ּלִ ְוַהּגַ ָדִדים,  ַהּצְ ְלָכל  דֹול  ּגָ ִנְדנּוד  ּבְ ֶבת  ּוְמַסּבֶ

ְוִלְפָעִמים  ִפיָנה.  ַהּסְ ְלתֹוְך  ה  ַהְרּבֵ ַמִים  יזּו  ִהּתִ ַעם  ּפַ ְוָכל  ְמֹאד 

ְויֹוֶרֶדת  ַמִים  ׁשָ עֹוָלה  ְוִהיא  ַחְדֵרנּו,  ְלתֹוְך  ָעֵלינּו  יזּו  ִהּתִ

ַצַער  ָלנּו  ְוָהָיה  ְמֹאד,  ְמֹאד  אֹוָתנּו  ְוִצֲעָרה  ְוִטְלְטָלה  הֹומֹות  ּתְ

י  ָנַתּתִ ַוֲאִני  ִמים.  ַהּיָ ֵאּלּו  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַוֲחִליׁשּות  ָמִרים  ְוִיּסּוִרים 

ַהּנֹוֵתן  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ יֹום.  ָכל  ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ה  ַהְרּבֵ ֲהָקאֹות 

ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ֲעָזַרִני.  ּכֹה  ַעד  ר  ֲאׁשֶ ּכַֹח  ֵעף  ַלּיָ

ַקט  ִנׁשְ ְוַגם ָהרּוַח ְסָעָרה  ְלֵאיָתֵננּו,  ַלֲחזֹר ְקָצת  ּבֶֹקר ִהְתַחְלנּו  ּבַ

ַמה  ְוָכל  ָלל.  ּכְ י  ָאַכְלּתִ לֹא  ְלֵעיל  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ִמים  ַהּיָ ְוָכל  ְקָצת 

ם ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ְך.  ּכָ ַאַחר  ֵהֵקאִתי  ַקאֶווע  אֹו  ֵטייא  ִתינּו  ָ ּשׁ ׁשֶ
 

ְלֵאיָתֵננּו ְוָחַזְרנּו  ֶלֱאכֹל  ִהְתַחְלנּו  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ְרִביִעי  יֹום   ּבְ

ְמַעט. ְמַעט 

ָלִעיר  אנּו  ּבָ ִסיָון  ג'  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ַהּיֹום  ה'  ה  ָעׂשָ ַהּיֹום  ְוֶזה 
ּום  ִמּשׁ ַצע  ּפֶ ִלי ׁשּום  ּבְ לֹום,  ׁשָ ּבְ ל ִמְצַרִים  ׁשֶ א  ִרּיָ ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ

אֹוָתנּו  ִלְמנַֹע  ָרצּו  ׁשֶ נּו  ּבָ ָענּו  ֶקר  ְוׁשֶ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְואֹוֵיב  ַצר 

ַמְענּו  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ְלֵעיל.  ר  ְזּכַ ַהּנִ ֶקר  ׁשֶ ַחד  ּפַ ֵמֲחַמת 

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָלֶהם 
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ִראׁשֹון  יֹום  ר  ִמְדּבַ ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ְסִפיָנה  ּבִ יַטאן  ּפִ ַהּקַ י ִעם  ִנְכַנְסּתִ ָלה,  ְיֵמי ַהְגּבָ ת  לֹשֶׁ ְ ִמּשׁ

ֶאְכנֹס ֵמַאַחר  ְלֵהיָכן  י  ָיַדְעּתִ ּוְבַעְצִמי לֹא  א.  ִרּיָ ַסְנּדְ ְלֲאֶלּכְ ה  ְקַטּנָ

ְוׁשּום  ְלׁשֹוָנם.  ּבִ ּבּור  ּדִ ׁשּום  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ם,  ׁשָ יר  ַמּכִ ִלי  ֵאין  ׁשֶ

יַטאן  ּפִ ַהּקַ ִעם  ּוָבאִתי  ם.  ׁשָ ִנְמָצא  לֹא  ַנז  ּכְ ְוַאׁשְ ִמּפֹוִלין  ָרֵאל  ִיׂשְ

ִלְכנֹס  יַטאן  ּפִ ַהּקַ ְוִהְתִחיל  ה  ׁשָ ּבָ ַהּיַ ֶאל  ְוָיָצאִתי  ם  ַהּיָ ַהחֹוף  ַעד 

ה  ַכּמָ תֹוְך ָהִעיר ּבְ ָעַבר ּבְ י ַאֲחָריו, ַעד ׁשֶ ֶאל ָהִעיר, ַוֲאִני ָהַלְכּתִ

י  ּכִ י.  ָיַדְעּתִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעם  ְלָפַני  ְוָרִאיִתי  ַאֲחָריו  ַוֲאִני  ְרחֹובֹות, 

ְנַהג  ִמּמִ ָבִרים  ּדְ ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ עֹוד  ה  ּנֶ ְמׁשֻ ִמְצַרִים  ִמְנַהג 

ֵהמֹות  ּבְ ִמיֵני  ּבְ ְוֵהן  ׁשֹון  ַהּלָ ּבְ ְוֵהן  ים  ְלּבּוׁשִ ַהּמַ ּבְ ֵהן  ְסַטְנּבּול, 

ָהִעיר  תֹוְך  ּבְ עֹוֵבר  ַוֲאִני  ֵמְראֹות.  י  ְוִנְבַהְלּתִ ָבִרים  ּדְ ָאֵרי  ּוׁשְ

ּוְקָצָתם  ָעַלי.  ּוְתֵמִהים  ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ְוַהּכֹל  ּוְכֵחֵרׁש  ם  ִאּלֵ ּכְ

י  ַגע ּבִ ָפַני, ֲאָבל ׁשּום ָאָדם לֹא ּפָ י ּבְ ּנִ ׂשֹוֲחִקים ּוִמְתלֹוְצִצים ִמּמֶ

ְמקֹום  ֵהיָכן  ֲאִפּלּו  ֹאל  ִלׁשְ ָיכֹול  ָהִייִתי  ְולֹא  לֹום.  ְוׁשָ ַחס 

ׁשֹוָנם. ִמּלְ ּבּור  ּדִ ׁשּום  ְלָהִבין  ְלׁשֹוִני  ּבִ ה  ִמּלָ ֵאין  י  ּכִ הּוִדים  ַהּיְ

ֵהם  ׁשֶ ַפאַחאִקין,  ים  ֲאָנׁשִ ְקָצת  ִלְפּגַֹע  י  ִהְתַחְלּתִ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ַנז  ּכְ ֵמַאׁשְ גֹון  ּכְ נּו  ּלָ ׁשֶ ִדינֹות  ִמּמְ ִאים  ַהּבָ ים  ָהֲאָנׁשִ

ים  ָהֲאָנׁשִ ְוֵאּלּו  ְפֶרעְנִקין.  ם  ׁשָ ִנְקָרִאים  ְוֵהם  ְוכּו',  ְוִאיַטְלָיה 

ֵאַלי  ְלָקֵרב  ְוִהְתִחילּו  י,  ִעּמִ ִנים  ְמֻחּתָ מֹו  ּכְ ָהיּו  אֹוִתי  ָראּו  ׁשֶ ּכְ
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ה.  נּו ֵמַאְקִלים ֶאָחד ֵמֵאירֹוּפָ ּלָ ָאנּו ּכֻ י ְקָצת ֵמֲחַמת ׁשֶ ר ִעּמִ ּוְלַדּבֵ

ִרים  ְמַדּבְ ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ י  ּכִ ר  ְלַדּבֵ י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ֶהם  ִעּמָ ם  ּגַ ֲאָבל 

י  ּנִ ִמּמֶ ֶנְעַלם  ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ְוסֹוְלִוויְטָקא.  ִאיַטְלָיה  ְלׁשֹון  ּבִ

ַהֲחֻנּיֹות  ּוֵבין  ָהְרחֹובֹות  תֹוְך  ּבְ י  ְלַבּדִ ֲאִני  י  ְוָהַלְכּתִ יַטאן,  ּפִ ַהּקַ

ֵהיָכן  ֹאל  ִלׁשְ ְוָרִציִתי  הֹוֵלְך.  ֲאִני  ְלֵהיָכן  ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ַוֲעַדִין 

ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ י  ַגְעּתִ ּפָ לֹא  י  ּכִ ָבר  ּדָ ִלי  יב  ֵמׁשִ ְוֵאין  ֶהָחָכם  אֹו  ָהַרב 

ְמֵעאִלים. ִיׁשְ ים אֹו  ַעְרִבּיִ ּבְ ַרק 

ְלָקֵרב  ְוִהְתִחילּו  ְפֶרעְנִקין,  ֵני  ׁשְ ִלְפֵני  ה'  ִהְקָרה  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ֵהִבינּו  לֹא  ֵהם  ְוַגם  ֶרֶמז.  ּבְ לֹוִמי  ׁשְ ּבִ ֹאל  ְוִלׁשְ אֹוִתי 

יב  ְוֵהׁשִ ְוֶהָחָכם.  ָהַרב  ֵהיָכן  אֹוָתם  י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ַנז,  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ

אֹוִתי  ֵהִביא  ׁשֶ ַעד  ְוָהַלְך  ה,  ָעׂשָ ְוֵכן  ְלָהַרב  אֹוִתי  ּיֹוִליְך  ׁשֶ ֶאָחד 

ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  י אֹותֹו,  ַגְעּתִ ּפָ ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ָהָיה ָסמּוְך  ׁשֶ ְלֵבית ָהַרב 

ם  ֵ ֵמַהּשׁ דֹול  ּגָ ֶחֶסד  ֶזה  ְוָהָיה  לֹום.  ׁשָ ּבְ ָהַרב  ְלֵבית  אִתי  ּבָ ׁשֶ

ֲאִני  ָמקֹום ׁשֶ לֹום ּבְ ׁשָ ֶזה ּבְ ַרְך ּכָ י ְלתֹוְך ּכְ ְכַנְסּתִ ּנִ ַרְך ֶאְצִלי ׁשֶ ִיְתּבָ

ָכל  ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ אֹוְמִרים  ָאנּו  ם  ִחּנָ ַעל  ְולֹא  ׁש.  ַמּמָ ם  ִאּלֵ ּכְ

ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוַעל  נּו,  ִעּמָ יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ יָך  ִנּסֶ ַעל  ְוכּו'  ְלָך  נֹוֶדה  יֹום 

ֲאִפּלּו  ְוֶזה  ְוכּו'  ְוָצֳהָרִים  ָובֶֹקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוטֹובֹוֶתיָך 

ם  ַהּיָ ְמִדינֹות  ּבִ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ֵביתֹו,  ּבְ ָהָאָדם  ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ּכְ

ה'  ם  ׁשֵ ְיִהי  זֹו.  ּכָ ִדינֹוֵתינּו  ִמּמְ ְמֹאד  ה  ּנָ ּוְמׁשֻ ְרחֹוָקה  ְמִדיָנה  ּבִ

ִמיד: ּתָ ְמבָֹרְך 
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קטו

הֹוִליְך  ׁשֶ ֶזה  י  ֵמִאּתִ ָהַלְך  ָהַרב.  ם  ׁשָ ר  ּדָ ׁשֶ ה  ָהֲעִלּיָ ַעל  בֹוִאי  ּבְ
ְסגּוָרה  ָהְיָתה  ֶלת  ְוַהּדֶ י.  ְלַבּדִ ם  ׁשָ י  ַאְרּתִ ְוִנׁשְ אֹוִתי 

ִלְדֹפק  ְוִהְתִחיל  ְלָהַרב  ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ְרֵאִלי  ִיׂשְ ם  ׁשָ ן  ּמֵ ְוִנְזּדַ

ִלְכנֹס  אֹוִתי  יָחה  ִהּנִ ְולֹא  ַאַחת,  ה  ָ ִאּשׁ ּוָפְתָחה  ֶלת.  ַהּדֶ ַעל 

ַאף  י  ְוָאַמְרּתִ ָנה,  ׁשֵ ִעְנַין  ָיֶדיָה  ּבְ ִלי  ְוָרְמָזה  ן.  ָיׁשֵ ָהַרב  ׁשֶ ְוָאְמָרה 

ִלְכנֹס.  אֹוִתי  יָחה  ִהּנִ ְולֹא  קּוץ  ּיָ ׁשֶ ַעד  ין  ְוַאְמּתִ ֶאְכנֹס  ֵכן  י  ּפִ ַעל 

ָאזּוז  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ה,  ָהֲעִלּיָ ַעל  ׁשֶ ַער  ׁשַ ֵבית  ּבְ ב  ֵאׁשֵ י  ְוָאַמְרּתִ

ְקָצת  ִלי  ָהָיה  ְוֶזה  י  ְלַבּדִ ם  ׁשָ י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ָהַרב.  ִקיץ  ּיָ ׁשֶ ַעד  אן  ִמּכָ

ָצִריְך. ָהִייִתי  ֶ ּשׁ ַמה  ַלֲחׁשֹב  י  ְוִהְתַחְלּתִ ְמנּוָחה 

ְלָהַרב,  ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ָהִאיׁש  ּוָבא  ָחַזר  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  אֹוִתי.  ְוֵקֵרב  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ם  ׁשָ י  ִעּמִ ב  ְוָיׁשַ

י  ּכִ דֹול.  ּגָ ּוי  ִקּשׁ ּבְ ְמַעט  ּדִ ְמַעט  י־ִאם  ּכִ ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ֵמִבין 

דּוַע,  ּיָ נּו ּכַ ּלָ ׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ׁשֶ ה ְמֹאד ִמּלְ ּנָ ֶהם ְמׁשֻ ּלָ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ

ר ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְיכֹוִלין ְלָהִבין ְמַעט  הּוא ַלְמָדן ְויֹוֵדַע ְלַדּבֵ ּוִמי ׁשֶ

ּבּור  ּדִ ְלָהִבין  ה  ָקׁשֶ ּוֵמֶהם  ָהֲאָרצֹות  י  ַעּמֵ ם  ֻרּבָ ֲאָבל  ּנּו,  ִמּמֶ

ָעה  ׁשָ ְלֵעֶרְך  "ל  ַהּנַ ַער  ׁשַ ֵבית  ּבְ ם  ׁשָ י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ַהּקֶֹדׁש.  ְלׁשֹון  ּבִ

ַאל אֹוִתי  ְוׁשָ י ֵאָליו  ְוִנְכַנְסּתִ ֶלת  ַתח ָהַרב ַהּדֶ ּפָ ְך  ּכָ ְויֹוֵתר. ַאַחר 

ה'  ֵמֵאת  ֲאָבל  ר.  ְלַדּבֵ ְקָצת  ה  ָקׁשֶ ָהַרב  ִעם  ְוַגם  ּטּוִבי;  ַמה 

ְיִחיֵאל  י  ַרּבִ מֹו  ׁשְ ְסַטְנּבּול  ּבִ ֶאָחד  ִאיׁש  ִלי  ן  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ ָהְיָתה 
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א  ִרּיָ ַסְנּדְ ֵמֲאֶלּכְ ָסמּוְך  ּבְ א  ּבָ ְוהּוא  ִליָטא,  י  ֵמַאְנׁשֵ ְוהּוא  ַפת  ִמּצְ

לֹו  ָהָיה  ּוְכָבר  ים,  ֳחָדׁשִ ה  ָ ֲחִמּשׁ א  ִרּיָ ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ ּבְ ב  ְוָיׁשַ ִלְסַטְנּבּול 

ִלי  ְוָנַתן  ִטיְלָקא.  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ִביר  ַהּגְ ְוִעם  ָהַרב  ִעם  רּות  ֶהּכֵ

ְיִחיֵאל  י  ַרּבִ י  ּכִ ְלֵעיל.  ר  ְזּכַ ַהּנִ ּוְלַהְגִביר  ְלָהַרב  רֹות  ִאּגְ ֵני  ׁשְ

ת  ֲחֵמׁשֶ ל  ּכָ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ִביר  ַהּגְ ֵבית  ּבְ ָעַמד  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ

ָהיּו  רֹות  ָהִאּגְ ֵני  ׁשְ ְוֵאּלּו  ם.  ׁשָ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ְלֵעיל  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ים  ֶהֳחָדׁשִ

יִתי  ֻנּסֵ לֹא  ֵמעֹוָלם  ר  ֲאׁשֶ מֹוִני  ּכָ ְלִאיׁש  ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה 

ְמֹאד  ְמֹאד  ָעַלי  ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה  ְלָהַרב,  ֵליֵלְך  ְלִהְצָטֵרְך  ֶזה  יֹון  ִבּזָ ּבְ

ֲאִפּלּו  זֹאת  ְמִדיָנה  ּבִ ָאנִֹכי  ָלׁשֹון  ַבד  ּכְ י  ּכִ ּוִבְפָרט  ְלָהַרב  ִלְכנֹס 

ְלֵעיל  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ֶרת  ָהִאּגֶ ן  ּכֵ ַעל  ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ

ְלֶפה. ִלי  ָהָיה 

ֶדֶרְך  ּבְ לֹוַמר  ִהְתִחיל  ְוֵתֶכף  ָדן  ַקּפְ ְקָצת  הּוא  ָהַרב  ה  ְוִהּנֵ
ו  ְסַטְנּבּול, ֵאיְך נֹוְסִעים ַעְכׁשָ ָאְמרּו ִלי ּבִ מֹו ׁשֶ ְקִפיָדא ּכְ

ִעם  זֹאת  ּכָ ִמְלָחָמה  ָמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  זֹאת  ּכָ ֵעת  ּבְ

א  ִרּיָ ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ ּבְ ם  ּגַ ּוֶבֱאֶמת  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְדָבִרים  ּבִ ְוַכּיֹוֵצא  ֶרעִקין  ַהּגְ

ׁש ֶאת  י ְלַבּקֵ ִעְנַין ִמְלָחָמה זֹאת. ְוִהְתַחְלּתִ ֵאין יֹוְדִעים ָהֱאֶמת ּבְ

ה ַעל  ן ִלי ְלֵעת ַעּתָ ִיּתֵ אִתי  ּבָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ִנים ֵמַאַחר  ּפָ ל  ּכָ ָהַרב ַעל 

לֹו  י  ָאַמְרּתִ ִלְפרַֹע.  ָיכֹול  ה  ַהַאּתָ יב  ֵהׁשִ ַאְכַסְנָיא.  ִנים  ּפָ ל  ּכָ

ּלֹא  ׁשֶ ָנה  ּקָ ּתַ ֵיׁש  ָכאן  ּבְ יב  ֵהׁשִ אן.  ּכָ ֵאין  אֹוְרִחים  ְוַהְכָנַסת 

ֲאַנְחנּו  י לֹו טֹוב  ְבּתִ ֵהׁשַ ָיִמים.  ה  לׁשָ ׁשְ י־ִאם ַעד  ּכִ ל אֹוֵרַח  ְלַקּבֵ
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ָלנּו  ן  ִיּתֵ ה  ַעּתָ ְלֵעת  ַרק  ָיִמים  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַאַחר  נּו  ּלָ ֶ ִמּשׁ נֹאַכל 

נּו. ּלָ ׁשֶ ַהֲחָפִצים  יַח  ְלַהּנִ ַאְכַסְנָיא 

ְלָהַרב  ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ָהִאיׁש  י  ִעּמִ ַלח  ׁשָ ְוֵתֶכף 
ְוָעַבר  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ָהִאיׁש  י  ִעּמִ ְוָהַלְך  ֵעֶסק,  ֵאיֶזה  ּבְ

אֹוִתי  ְוֵהִביא  ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ ִלי  ה  ְוָקׁשֶ ָוִקים.  ְ ּוַבּשׁ ְרחֹובֹות  ּבָ י  ִעּמִ

ם  ְוׁשָ ִית.  ּבַ ְלֵאיֶזה  ַמֲעלֹות  ה  ַכּמָ ּבְ אֹוִתי  ְוֶהֱעָלה  ַאַחת  ְלָחֵצר 

ְלׁשֹון  הּוא  ׁשֶ ְלׁשֹוָנם  ּבִ י  ִעּמִ ָרה  ְוִדּבְ ה,  ָ ָהִאּשׁ ַרק  ָהְיָתה  לֹא 

ם. ֲאָבל ֲאִני  ל אֹוִתי ׁשָ ַקּבֵ ּתְ ָיֶדיָה ׁשֶ ּבְ ה ִלי  ָ ְוֶהְרָאה ָהִאּשׁ ַעְרִבי, 

ֵעָצה  ִלי  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ׁשֹו  ּוְלַבּקְ ִית,  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ָצִריְך  ָהִייִתי 

ְולֹא  ְלָכאן,  ִפיָנה  ֵמַהּסְ ַהֲחָפִצים  ְוֶאת  רי"א  ֶאת  ְלָהִביא  ֵאיְך 

ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ָהִאיׁש  ִעם  ם  ָ ִמּשׁ י  ְוָהַלְכּתִ ם.  ׁשָ ֵאר  ָ ִלּשׁ ָרִציִתי 

ַגע  ּפָ ְך  ּכָ ַאַחר  אֹוִתי.  מֹוִליְך  הּוא  ְלֵהיָכן  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ַוֲעַדִין 

י.  ֵהַבְנּתִ לֹא  ַוֲאִני  ר,  ּבֵ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ֶהם  ִעּמָ ר  ְוִדּבֵ ים  ֲאָנׁשִ ֵאיֶזה  ּבְ

ְרֶאה  ִהיא ּתַ ה ׁשֶ ה ַאַחת ֲעִנּיָ ָ ְך ָהַלְך ְלַדְרּכֹו, ְוָאַמר ְלִאּשׁ ַאַחר ּכָ

ל  ים ְמצּויֹות ּכָ ם ֵאין ָנׁשִ ּה ְוׁשָ י ִעּמָ ֶרְך. ְוָרְמָזה ִלי ְוָהַלְכּתִ ִלי ַהּדֶ

ֵליֵלְך  י  ְוֻהְכַרְחּתִ ּוק  ּשׁ ּבַ ה  ָ ִאּשׁ ִעם  ֵליֵלְך  ֶרְך  ַהּדֶ ְוֵאין  חּוץ  ּבַ ְך  ּכָ

ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ה  ּמָ ּכַ ין  ּבֵ י  ְוָעַבְרּתִ הֹוֶלֶכת,  ִהיא  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ֵמָרחֹוק 

אֹוִתי  ֵהִביָאה  ׁשֶ ַעד  ים,  ַרּבִ ם  ׁשָ ּדֹוֲחִקין  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ים  ְוַעְרִבּיִ

ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ָהַאְכַסְנָיא  ל  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ְלָחֵצר 

ן  ַחּזַ אי  ּבַ ּגַ ה  ֹמשֶׁ י  ַרּבִ מֹו  ּוׁשְ צֹוֵרף  ָהָיה  ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ י  ּכִ ְלֵעיל. 

ם  ְמַלאְכּתָ ין  עֹוׂשִ ְמָלאכֹות  ֲעֵלי  ַהּבַ ל  ּכָ ם  ְוׁשָ ם,  ׁשָ ּדְ ֶנֶסת  ַהּכְ
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ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ַהֲחנּות  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ְלָחֵצר  ּוָבאִתי  ֵביָתם.  ּבְ ְולֹא  ֲחֻנּיֹות  ּבַ

ִלי  ְוָאַמר  אֹוִתי  ל  ְוִקּבֵ ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ַהּנִ ה  ֹמשֶׁ י  ַרּבִ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ

א. ַהּבָ ּוָברּוְך  לֹום  ׁשָ

י  ַרּבִ ְוֶאת  ַהֲחָפִצים  ְלָהִביא  ֵאיְך  ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ י  ְוִהְתַחְלּתִ
ְיהּוָדא ֱאִליֶעֶזר ְלָכאן. ְוֵתֶכף ִהְתִחיל ַלֲעלֹות ַעל 

ַלֲחזֹר  ּלֹא אּוַכל  ׁשֶ ֶכף  ּתֵ י  ֵהַבְנּתִ י  ּכִ י.  ּלִ ׁשֶ ַער  ַהּצַ ּגֶֹדל  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ

ׁשֹון  ַהּלָ ֵמִבין  ֵאיִני  ׁשֶ ּוִבְפָרט  ְמקֹוָמּה  ֵאַדע  ְולֹא  ִפיָנה  ַהּסְ ֶאל 

ֶזה  ְוַצַער  ר,  ְלַדּבֵ ִלי  ה  ָקׁשֶ ְרֵאִלים  ִיׂשְ ִעם  ְוַגם  ָלל,  ּכְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ

ַעל־ ַהּבַ ִעם  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד.  ד  ִמּיָ י  ְעּתִ ּדַ ל  ְלּבֵ ּבִ

ֲאִני  ׁשֶ ֵהִבין  ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ֲאָבל  ְקָצת.  יֹוֵדַע  ֲאִני  ִאּלּו  ּכְ ִית  ַהּבַ

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ִפיָנה  ַהּסְ ְמקֹום  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ל,  ְמֻבְלּבָ ַעְצִמי  ּבְ

י ְלַבַעל  ּתִ ׁשְ ם. ּוִבּקַ י ֶאל ַהּיָ ֵלְך ִעּמִ ּיֵ נֹו ַנַער ֶאָחד, ׁשֶ י ּבְ ַלח ִעּמִ ׁשָ

ְוָהַלְך  ה  ְקַטּנָ ְסִפיָנה  ם  ׁשָ ִלי  ּכֹר  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ַער  ְלַהּנַ ּיֹאַמר  ׁשֶ ִית  ַהּבַ

ם.  ַהּיָ חֹוף  ֶאל  אֹוִתי  ֵהִביא  ׁשֶ ַעד  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַער  ַהּנַ י  ִעּמִ

ָהָיה  לֹא  ם  ׁשָ י  ּכִ ה  ְקַטּנָ ְסִפיָנה  ם  ׁשָ ִנְמָצא  לֹא  ם  ְלׁשָ בֹוִאי  ּבְ

ָהָיה  לֹא  ֶאְצִלי  ֲאָבל  ְקַטּנֹות,  ְסִפינֹות  ֹוְכִרין  ּשׂ ׁשֶ ָלל  ּכְ קֹום  ַהּמָ

י  ִפיָנה ּכִ ּכֹר ַהּסְ ֵאיִני יֹוֵדַע ְלֵהיָכן ֶאׂשְ ה ֵמַאַחר ׁשֶ ּה ִמּזֶ ַנְפָקא ִמּנָ

י,  ּלִ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ יר  ְלַהּכִ ִלי  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ְסִפינֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָאז  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ּוִבְלּבּול  ַחד  ְוַהּפַ ַער  ַהּצַ ְוֹגֶדל 

ְמקֹום  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ׁשֶ ַער  ַלּנַ י  ְדּתִ ִהּגַ לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְלָבֵאר. 
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ְמָצא  ּיִ ׁשֶ ְלָמקֹום  אֹוִתי  ּיֹוִליְך  ׁשֶ לֹו  י  ָאַמְרּתִ ַרק  י  ּלִ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ

ה. ְקַטּנָ ְסִפיָנה 

י  קֹום. ְוָחַזר ִעּמִ ַאל ֶאת ֶאָחד, ְוהֹוִדיעּו לֹו ַהּמָ ַער ְוׁשָ ַהּנַ ְוָהַלְך 
ְלחֹוף  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ָהִעיר,  ֶרְך  ּדֶ ה  ַהְרּבֵ י  ִעּמִ ְוָהַלְך  ם  ָ ִמּשׁ

ם רֹוִאים  ם ִנְמָצִאים ְסִפינֹות ְקַטּנֹות. ְוׁשָ ָ ּשׁ ם ְלָמקֹום ַאֵחר ׁשֶ ַהּיָ

הֹוֵלְך  ְוַצֲעִרי  ֵמאֹות,  ה  ּמָ ּכַ עֹוְמִדים  ׁשֶ דֹולֹות  ַהּגְ ִפינֹות  ַהּסְ ל  ּכָ

ָהָיה  לֹא  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַער  ְוַהּנַ י.  ּלִ ׁשֶ ְסִפיָנה  ֶאְמָצא  ֵאיְך  ְוָגֵדל 

ם  ׁשָ ִנְמָצִאים  ֵאין  י  ּכִ ה,  ְקַטּנָ ְסִפיָנה  ם  ׁשָ ם  ּגַ ִלְמצֹוא  ָיכֹול 

ּכֹר.  ִלׂשְ ָאז  ָמצּוי  ָהָיה  ְולֹא  ְמַעט  י־ִאם  ּכִ ְקַטּנֹות  ְסִפינֹות 

ֵמֲחַמת  ַרק  ָהָיה  ׁשֶ ְך  ּכָ ַאַחר  ִלי  נֹוַדע  ָהִעּכּוב  ר  ִעּקַ ּוֶבֱאֶמת 

ִפינֹות  ַהּסְ ֶרְך  ּדֶ י  ּכִ י.  ּלִ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ְמקֹום  יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ּלֹא  ׁשֶ

דֹולֹות  ּגְ ְסִפינֹות  ה  ּמָ ִמּכַ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ם  ׁשָ ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ַטּנֹות  ַהּקְ

חֹוֵזר  הּוא  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּלֹו,  ׁשֶ ִפיָנה  ַלּסְ ֶאָחד  ל  ּכָ מֹוִליְך  ן  ּפָ ְוַהּסַ

ה  ֵאּלֶ ּכָ ֲאֵחִרים  ים  ֲאָנׁשִ עֹוד  מֹוֵצא  ם  ַהּיָ ְלסֹוף  ּוְבבֹואֹו  ם  ָ ִמּשׁ

ִפיָנה  ֶכף ְלַהּסְ דֹולֹות ְוֵהם ִנְכָנִסין ּתֵ ִפינֹות ַהּגְ ִריִכין ֵליֵלְך ַלּסְ ּצְ ׁשֶ

ם ִעם  י ׁשָ ָעַמְדּתִ ׁשֶ ל ֶאָחד ִלְמקֹומֹו. ְוָאז ּכְ ה ְוהּוא מֹוִליְך ּכָ ְקַטּנָ

אֹוִתי  ח  ִלּקַ ַער  ַהּנַ ָלֶהם  ָאַמר  ּוְכׁשֶ ְקַטּנֹות,  ְסִפינֹות  ָחְזרּו  ַער  ַהּנַ

לֹו  יב  ְלָהׁשִ י  ָיכְֹלּתִ ּלֹא  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ְסִפיָנה  ְלֵאיֶזה  ן  ּפָ ַהּסַ ַאל  ׁשָ

ן  ּכֵ ַעל  ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ י  ָיַדְעּתִ לֹא  ַעְצִמי  ּבְ י  ּכִ רּוָרה  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ

ם ֵאֶצל  דֹול ׁשָ ִפיָנה ְלַדְרּכֹו. ְוָהָיה ִלי ַצַער ּגָ ֶכף ִעם ַהּסְ ָנַסע  ּתֵ

ה  ְקַטּנָ ִפיָנה  ַהּסְ ִלְמצֹא  אּוַכל  אּוַלי  ָוָאָנה  ָאֶנה  י  ְוָהַלְכּתִ ם  ַהּיָ



ְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת שעח

ָהָיה  ׁשֶ ַער  ַהּצַ ְוֹגֶדל  ְלָמְצָאּה.  י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  א  ּבָ ׁשֶ יַטאן  ּפִ ַהּקַ ל  ׁשֶ

ְוַהּיֹום  ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה  ָלל  ּכְ י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָאז  ִלי 

ַהּיֹום. ִלְפנֹות  ָסמּוְך  ָהָיה  ּוְכָבר  ְמקֹומֹו  ּבִ ֵאינֹו עֹוֵמד 

ַעְצִמי  ּבְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ׁשֶ ְלָאִביו  ְוָאַמר  ְלָאִביו  ַער  ַהּנַ י  ִעּמִ ְוָחַזר 
י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ַער  ּנַ ּבַ רֹון  ַהִחּסָ ִליִתי  ּתָ ַוֲאִני  ִפיָנה  ַהּסְ ֵהיָכן 

ֱאֶמת.  ָהָיה  ֵניֶהם  ּוׁשְ ְסִפיָנה  ּכֹר  ִלׂשְ יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ָקָטן  הּוא  ׁשֶ

ב  ׁשַ ּיָ ן ֵמֵאת ה' ׁשֶ ּמֵ ַרֲחָמיו ִרֵחם ָעַלי, ְוִנְזּדַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ְוִהּנֵ

א  ּבָ ׁשֶ ַרק  לֹוִניק  ִמּסַ ְוהּוא  ַאֲהרֹן,  י  ַרּבִ מֹו  ׁשְ ֶאָחד  ִאיׁש  ם  ׁשָ

ְלׁשֹון  ּבִ ְמַעט  יֹוֵדַע  ָהָיה  ָהִאיׁש  ְוֶזה  בּועֹות.  ׁשָ ֵאיֶזה  ֶזה  ם  ְלׁשָ

ם  ַהּיָ ֶאל  י  ִעּמִ א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ַעְצמֹו  ּבְ י  ִעּמִ ְוָהַלְך  ָעַלי  ְוִרֵחם  ַהּקֶֹדׁש. 

ה.  ַהְרּבֵ י  ְעּתִ ְתַיּגַ ּנִ ׁשֶ ה ְמֹאד ַעד  ַהְרּבֵ י  ָהַלְכּתִ ּוְכָבר  ִנית.  ׁשֵ ַעם  ּפַ

ְקַטּנֹות  ִפינֹות  ַהּסְ ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ם  ַהּיָ ֶאל  ַעם  ַהּפַ ִעּמֹו עֹוד  י  ְוָהַלְכּתִ

ם  ְלׁשָ ְתָקְרִבים  ּמִ ׁשֶ ֶאָחד  ְלָמקֹום  ּוָבאנּו  ם,  ָ ִמּשׁ הֹוְלִכין 

ְסִפיָנה  ָמָצאנּו  ְולֹא  ה  ַהְרּבֵ ם  ׁשָ ְוָעַמְדנּו  ַטּנֹות,  ַהּקְ ִפינֹות  ַהּסְ

ֵמֲחַמת  ָלה אֹוִתי  ִקּבְ ְסִפיָנה לֹא  ֵאיֶזה  ִנְמֵצאת  ְוַגם ִאם  ה.  ְקַטּנָ

דֹול  ּגָ ַצַער  ּבְ ם  ׁשָ י  ְוָעַמְדּתִ י.  ּלִ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ְמקֹום  י  ָיַדְעּתִ ּלֹא  ׁשֶ

ַמה  י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ְמֹאד,  ְמֹאד  ֵעיַנִים  ּוְבִכְליֹון  ֶנֶפׁש,  ּוְבַפֵחי 

ה  ְקַטּנָ ִפיָנה  ַהּסְ ֶאְמָצא  אּוַלי  ּוְלָכאן  ְלָכאן  י  ְוָהַלְכּתִ ֲעׂשֹות.  ּלַ

י ַאֲהרֹן  ה, ְוַרּבִ ם ַהְרּבֵ י ְולֹא ָמָצאִתי. ְוִנְתַמְהַמְהנּו ׁשָ ָאה ִעּמִ ּבָ ׁשֶ

ִביִלי. ׁשְ ּבִ ם  ׁשָ י  ִעּמִ ב  ְוָיׁשַ ֶחֶסד  י  ִעּמִ ַמל  ּגָ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ
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ִעם  ַאֲהרֹן  ר'  ר  ְוִדּבֵ ה.  ְקַטּנָ ְסִפיָנה  ָאה  ּבָ ֶעֶרב  ְלֵעת  ְך  ּכָ ַאַחר 
אֹוָתנּו.  ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְתַרּצָ ָהִעְנָין  לֹו  ר  ְוִסּפֵ ִפיָנה,  ַהּסְ ַעל  ּבַ

ם  ְלׁשָ י  ְוִנְכַנְסּתִ ִפיָנה.  ַהּסְ זֹאת  ְלתֹוְך  ִלְכנֹס  ַאֲהרֹן  ר'  ִלי  ה  ְוִצּוָ

יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ָאַמר  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ּבַ ְוָהַעְרִבי  י.  ִעּמִ ִנְכַנס  ְוַגם הּוא 

ִלי  ְוָהָיה  ַטְנּבּול,  ִמּסְ אֹות  ַהּבָ ִפינֹות  ַהּסְ ם  ׁשָ עֹוְמִדים  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ

ֶעְזַרת  ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ִלְמצֹא  אּוַכל  ר  ֶאְפׁשָ ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ְקָוה  ּתִ

ם  ׁשָ בּו  ָיׁשְ ִפיָנה  ַהּסְ זֹאת  ּבְ ֲאָבל  ִעּמֹו.  ְוָהַלְכנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְוהֹוִליְך  מּוכֹות,  ַהּסְ ְסִפינֹות  ה  ּמָ ִמּכַ ים  ְוַעְרִבּיִ ְמֵעאִלים  ִיׁשְ עֹוד 

ה  ְלַכּמָ נּו  ִעּמָ ְוִנְתָקֵרב  ּלֹו,  ׁשֶ ִלְסִפיָנה  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶאת  ה  ְתִחּלָ ּבִ

ּוְקָצת  ְלֵעיל.  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ים  ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו  ִביל  ׁשְ ּבִ ְסִפינֹות 

ה  ַהְרּבֵ ם  ׁשָ בּו  ׁשְ ּיָ ׁשֶ ִמְלָחָמה  ל  ׁשֶ ְסִפינֹות  ָהיּו  ִפינֹות  ֵמַהּסְ

ֲאָבל  ְוִהְתלֹוְצצּו  ֲחקּו  ׂשָ ָראּו אֹוִתי  ּוְכׁשֶ ַחִיל,  י  ַאְנׁשֵ ְמֵעאִלים  ִיׁשְ

ָהַלְך  ְוֵכן  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֵמֶהם  ֶאָחד  ׁשּום  י  ּבִ ַגע  ּפָ לֹא 

ִאיׁש  ל  ּכָ ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל  ְוהֹוִריד  ִלְסִפיָנה  ִפיָנה  ִמּסְ נּו  ִעּמָ

ְוָהָיה  ְנָחה  ַהּמִ ְזַמן  יַע  ְוִהּגִ ַהּיֹום ְמֹאד  ָנה  ּפָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ִלְסִפיָנתֹו. 

ּוְבתֹוְך  ָכה  ַלֲחׁשֵ ָסמּוְך  ׂש  ְלַחּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  י  ּכִ דֹול,  ּגָ ַצַער  ִלי 

ְך  ּכָ ַאַחר  ְסָעָרה,  רּוַח  ְקָצת  ָהָיה  ׁשֶ ּוִבְפָרט  ְיָלה  ַהּלַ יַע  ַיּגִ ְך  ּכָ

י־ִאם  ּכִ ם  ׁשָ ַאר  ִנׁשְ ְולֹא  ִפיָנה  ֵמַהּסְ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ל  ּכָ ק  ּלֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ

ְוָאַמר,  ַאֲהרֹן  ר'  ָעָנה  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַאֲהרֹן  י  ְוַרּבִ ֲאִני  ֲאַנְחנּו 

ְלֵביֵתנּו,  ָלׁשּוב  ְוַהֶהְכֵרַח  ו  ַעְכׁשָ ׂש  ְלַחּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ָנה  ּפָ ַהּיֹום 

דֹול  ּגָ ַצַער  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ׁש,  ְלַבּקֵ ֶכם  ִעּמָ ֵאֵלְך  ּוְלָמָחר 
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ֵכן  י  ּפִ ַעל  ֵעיַנִים, ַאף  ּוְבִכְליֹון  ֶנֶפׁש  ַפֵחי  ּבְ ָללּון  ֶאְצָטֵרְך  ׁשֶ ה  ִמּזֶ

ְסִפיָנה  ּבִ ַעְצִמי  ן  ֲאַסּכֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְמֹאד  ֶזה  ּבָ ִלי  ִניָחא  ָהָיה 

ְלֵעיל.  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ ְסִפיָנִתי  ׂש  ְלַחּפֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ְיָלה  ּלַ ּבַ ה  ְקַטּנָ

ַאַחת  רּוָטה  ּפְ ֲאִפּלּו  ן  ּפָ ַלּסַ י  ָנַתּתִ ְולֹא  ה  ׁשָ ּבָ ַהּיַ ֶאל  י  ְוָחַזְרּתִ

ְטרּוָדה  י  ְוַדְעּתִ י  ּלִ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ְלֵבית  ַאֲהרֹן  ר'  ִעם  י  ְוָחַזְרּתִ

ְמֹאד. ַצַער  ּבְ

ֵאיֶזה  י  ִאּתִ ֵאין  ִאם  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַאֲהרֹן  ר'  אֹוִתי  ַאל  ׁשָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹו  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ְוֵתֶכף  אֹוִתי  ֶהֱחָיה  ּוָבֶזה  ָחָדׁש  ֵסֶפר 

מֹו  ּוׁשְ זֹו  ְמִדיָנה  ּבִ ֲעַדִין  אֹותֹו  ְרִאיֶתם  ּלֹא  ׁשֶ ָחָדׁש  ֵסֶפר  י  ִאּתִ

י  ְוָאַמְרּתִ ְמֹאד,  אֹוִתי  ֶהֱחָיה  ָהִעְנָין  ְוֶזה  מֹוֲהַר"ן.  ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר 

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוִטְלטּוִלים  ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ּכָ ַדאי  ּכְ ְלַבד  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ

ּוְמֻטְלָטל  ָוָנד  ָנע  ֲאִני  ׁשֶ ִמְצַרִים  ָגלּות  ּבְ מֹו  ּכְ ו  ַעְכׁשָ ֲאִני  ׁשֶ ִלי 

ָעָלה  לֹא  ֵמעֹוָלם  ר  ֲאׁשֶ ִמְצַרִים  ל  ׁשֶ א  ִרּיָ ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ ּבַ ל  ּוְמֻבְלּבָ

א  ִרּיָ ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ יר ּבַ ֲאִני זֹוֶכה ְלַהְזּכִ ׁשֶ אן. ֲאָבל ּכְ י ִלְהיֹות ּכָ ְעּתִ ַעל ּדַ

ִביל ֶזה  ׁשְ נּו ַהּנֹוָרא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּבִ ל ַרּבֵ ֶפר ׁשֶ ם ַהּסֵ ּוק ׁשֵ ּשׁ ּבַ

ת  ַ ְקֻדּשׁ ת  ֻדּלַ ּגְ ְקָצת  ְויֹוֵדַע  ַמֲאִמין  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ַדאי  ּכְ ַהּכֹל 

ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ְונֹוָראֹות  טֹובֹות  ֻעּלֹות  ַהּפְ ְוֹגֶדל  ֶפר  ַהּסֵ ֶזה  נֹוְראֹות 

ָהָיה  ָמַתי  יֹוֵדַע  ִמי  ָכאן  ּבְ ָהִייִתי  לֹא  ְוִאם  ְוכּו',  ְוכּו'  עֹוָלם  ּבָ

י,  ּדַ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ י־ִאם  ּכִ אִתי  ּבָ לֹא  ְוִאם  ָכאן,  ּבְ ֶפר  ַהּסֵ ֶזה  ר  ִנְזּכָ

ה  ֶאְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ַהּזֹאת  ֵאָלה  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֶכף  ּתֵ י  ֵהַבְנּתִ ׁשֶ ְפָרט  ּבִ
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ֵמַעל ֵעיַני  ּבְ ָיָקר  אי  ַוּדַ ּבְ ְוֶזה  ָהָיה(  )ְוֵכן  ֵסֶפר  ֵאיֶזה  אן  ּכָ  ִלְמּכֹר 

ל הֹון. ּכָ

ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ה  ֹמשֶׁ ִית ר'  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ְלֵבית  ַעד  ִעּמֹו  י  ְוָהַלְכּתִ
ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ה  ֹמשֶׁ י  ְוַרּבִ ה  ָהֲעִלּיָ ֶאל  י  ִעּמִ ְוִנְכַנס 

ָלה  ְוִקּבְ ה  ָ ָהִאּשׁ י־ִאם  ּכִ ם  ׁשָ ָהְיָתה  ְולֹא  ֲעַדִין  ְלֵביתֹו  א  ּבָ לֹא 

ָנה  ּפָ ָבר  ּכְ י  ּכִ ִמְנָחה,  י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ְוֵתֶכף  ְרִמיָזה  ּבִ ָכבֹוד  ּבְ אֹוִתי 

עֹוָלם,  ּבָ ֲאִני  ֵהיָכן  ְקָצת  י  ְבּתִ ַ ִנְתַיּשׁ ִמְנָחה   ְוַאַחר  ְמֹאד.  ַהּיֹום 

ה'  ּבַ ִלְבטַֹח  ַעְצִמי  ֶאת  ְקִתי  ְוִחּזַ ְקָצת,  ַעְצִמי  ֶאת  י  ְוִנַחְמּתִ

י ַמֲעִריב  ְלּתִ ּלַ ְך ִהְתּפַ דֹול. ְוַאַחר ּכָ ַחְסּדֹו ַהּגָ ְהֶיה ַהּכֹל ָנכֹון ּבְ ּיִ ׁשֶ

ר'  ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ א  ּבָ י  ַמְרּתִ ּגָ ׁשֶ ְוקֶֹדם  ָהעֶֹמר.  ְסִפיַרת  י  ְוָסַפְרּתִ

ַעל  ִעּמֹו  י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ָיפֹות.  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ אֹוִתי  ל  ְוִקּבֵ ה  ֹמשֶׁ

ם  ׁשָ אֹוֵכל  ׁשֶ יֹוֵסף  א ר'  ּבָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ם.  ַדְרּכָ ּכְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ עֹות  ּצָ ַהּמַ

י  ְרּתִ ְוִדּבַ ֵכִנים  ׁשְ ים  ֲאָנׁשִ ָאר  ּוׁשְ ִית,  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ֶזה  ֵאֶצל  ן  ּכֵ ם  ּגַ

ֶרְך  ַהּדֶ ֵמִעְנַין  ֶהם  ִעּמָ י  ְרּתִ ְוִדּבַ ָכבֹוד.  ּבְ אֹוִתי  לּו  ְוִקּבְ ֶהם  ִעּמָ

ִעיר  ֶרְך  ּדֶ ע  ִלּסַ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ָאְמרּו  ּוְקָצָתם  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  אן  ִמּכָ

ָכה.  ּכָ ְוֶזה  ָכה  ּכָ אֹוֵמר  ְוֶזה  ִמְצַרִים  ל  ׁשֶ ִעיר  הּוא  ׁשֶ ּדּוַמְיָטא, 

אן  ִמּכָ נּו  ְרּכֵ ּדַ ְיֵהא  ְרֶאה  ַהּנִ ִפי  ּכְ ׁשֶ ֶכף  ּתֵ י  ֵהַבְנּתִ ְבֵריֶהם  ּדִ ִמּתֹוְך 

ָאֵמן[,  ָיֵמינּו,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְוִתּכֹוֵנן  ֶנה  ּבָ ]ּתִ תובב"א  ִלְצָפת  ם  ָ ּוִמּשׁ ְלִצידֹון 

ֶרְך  ִמּדֶ ֶכף  ּתֵ ר  ְמַדּבֵ ֲאִני  ׁשֶ ְיׁשּוָעה  ּוְלִסיַמן  ְלַנַחת  ֶזה  ִלי  ְוָהָיה 

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְנִסיָעִתי 
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אֹו  ֵרה  ֲחֵמׁש־ֶעׂשְ ֵני  ּבְ מֹו  ּכְ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ם  ְלׁשָ אּו  ּבָ ְך  ּכָ ַאַחר 
ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ִלְפֵני  בּו  ְוָיׁשְ ְויֹוֵתר,  ָנה  ׁשָ ֵרה  ׁש־ֶעׂשְ ׁשֵ

ְבנּו  ֶהם, ְוִנְתַעּכַ ּלָ ִנּגּון ּוְנֻקּדֹות ׁשֶ ר ּבְ ִמְדּבָ ה ּבַ ְרׁשָ ְוָקְראּו ְלָפָניו ַהּפַ

ה  ִעּסָ ְוָאַכְלנּו  ְיָלה  ַהּלַ ת  ְסֻעּדַ ָאַכְלנּו  ְך  ּכָ ַאַחר  עֹות.  ׁשָ ֵאיֶזה 

ם.  ַדְרּכָ ּכְ ֶלֶחם  ְוִעם  ָיַדִים  ּבְ ִביָנה  ּגְ ִעם  )ִאְטִרּיֹות(  ין  לֹוְקׁשִ ּקֹוִרין  ׁשֶ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ֵמַאַחר  ֵעיַני  ּבְ ָחִביב  ָהָיה  ְוַהּכֹל 

ִלי  נֹוְתִנין  ְוַגם  ֶזה,  ּכָ ָרחֹוק  ָמקֹום  ּבְ ָללּון  ְמנּוָחה  ָמקֹום  ִלי 

ַעל  ׁשֶ ה  ָהֲעִלּיָ ַעל  ַלֲעלֹות  ִלי  ִצּוּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ם.  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ֶלֱאכֹל 

ִרים  ְוַהּכָ ְרַקע.  ַהּקַ ַעל  ם  ׁשָ י  ְנּתִ ְוָיׁשַ ם,  ׁשָ ִליׁשֹן  זֹאת  ה  ֲעִלּיָ

ְיִריָעה  ֵאיֶזה  ִלי  ְוָנְתנּו  ם,  ׁשָ ֲעַדִין  ִלי  ָהָיה  לֹא  י  ּלִ ׁשֶ ָסתֹות  ְוַהּכְ

ֵעיַני  ּבְ ָיָקר  ָהָיה  ְוַהּכֹל  ם.  ׁשָ י  ְנּתִ ְוָיׁשַ ם,  ַדְרּכָ ּכְ ַקׁש  ל  ׁשֶ ְוַכר 

ְמַעט. י־ִאם  ּכִ ִליׁשֹן  י  ָיכְֹלּתִ ֲאָבל לֹא  ְמֹאד, 

ְלֵבית  ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ן  ּבֶ י  ִעּמִ ְוָהַלְך  י,  ָעַמְדּתִ ם  ּכֵ ַהׁשְ ֶקר  ּבֹ ּבַ
י  ּוְבקֹשִׁ ִביָלה.  ַהּטְ ית  ּבֵ ם  ׁשָ ֵיׁש  י ִאם  ַאְלּתִ ְוׁשָ ֶנֶסת.  ַהּכְ

ם  ׁשָ ֵיׁש  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ׁשֶ ִלי  ְוהֹוִדיעּו  ָנִתי,  ּוָ ּכַ ֵהִבינּו  ׁשֶ דֹול ַעד  ּגָ

ֲאִפּלּו  ָלל  ּכְ ִלְטּבֹל  ים  ָהֲאָנׁשִ הֹוְלִכים  ֵאין  ם  ׁשָ ֲאָבל  ִמְקֶוה 

ּיֹוִליְך אֹוִתי  ַער ׁשֶ י ֵמַהּנַ ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ת ּוְבֶעֶרב־יֹום־ טֹוב.  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ

ה  ָ ִאּשׁ ם  ׁשָ ְוָעְמָדה  ם.  ְלׁשָ י  ִעּמִ ְוָהַלְך  ְרצֹוִני  א  ּוִמּלֵ ְקֶוה  ַלּמִ

יַח  ְלַהּנִ ה  ְתִחּלָ ּבִ ָרְצָתה  ְולֹא  ים,  ָנׁשִ ְטִביַלת  ַעל  ה  ֻמּנָ ּמְ ׁשֶ ַאַחת 

י  ִנְכַנְסּתִ ְך  ּכָ ַאַחר  ִביִלי  ׁשְ ּבִ ּה  ִעּמָ ָטַען  ַער  ְוַהּנַ ִלְכנֹס.  אֹוִתי 
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ֵני  ְ ִמּשׁ יֹוֵתר  ֶזה  י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד  אֹוִתי  ֶהֱחָיה  ְוֶזה  ם.  ׁשָ י  ְוָטַבְלּתִ

ַעל  ה,  ִמּזֶ ִיּסּוִרים  ִלי  ְוָהיּו  ִמְקֶוה  ּבְ ִלְטּבֹל  ָזִכיִתי  ּלֹא  ׁשֶ בּועֹות  ׁשָ

ִמְקֶוה.  ֵהר ּבְ ו ְלִהּטָ ִכיִתי ַעְכׁשָ ּזָ ֶ ן ָהָיה ִלי ַנַחת רּוַח ְמֹאד ַמה ּשׁ ּכֵ

ֻמָעִטים  ים  ֲאָנׁשִ ם  ׁשָ ְוָהָיה  ֶנֶסת,  ַהּכְ ְלֵבית  י  ָהַלְכּתִ ְך  ּכָ ַאַחר 

ִמְנָין  ְך  ּכָ ַאַחר  צּו  ִקּבְ דֹול  ּגָ דַֹחק  ּבְ ַרק  ִצּבּור,  ּבְ לּו  ּלְ ִהְתּפַ ְולֹא 

ין  ִפּלִ ְוַהּתְ ין.  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ ם  ׁשָ ָלִויִתי  ַוֲאִני  ּוָבְרכּו.  ה  ָ ְקֻדּשׁ לֹוַמר 

ע,  ֵמֶאְצּבַ ה  ַהְרּבֵ חֹות  ּפָ ָעְבָים  ְמֹאד,  ְמֹאד  ים  ְקַטּנִ ם  ּלָ ּכֻ ֶהם  ּלָ ׁשֶ

ֵיׁש  ְוַגם  ְמֹאד.  ְוָקָטן  ֶפן  ּגֶ ֶצֶמר  ל  ׁשֶ ָהָיה  ִויִתי  ּלָ ׁשֶ ית  ּלִ ַהּטַ ם  ּגַ

ָאז,  ם  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו  ֲאָבל  ֶצֶמר,  ל  ׁשֶ יִתים  ַטּלִ ם  ׁשָ

ית  ַטּלִ ּבְ י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ ֶפן,  ּגֶ ֶצֶמר  ל  ׁשֶ יתֹות  ַטּלִ ָלֶהם  ָהיּו  ם  ֻרּבָ

ֶנֶסת. ַהּכְ ֵבית  ּבְ ֵאּלּו  ין  ּוְתִפּלִ

ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַער  ַהּנַ ִעם  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ִמּבֵ ָיָצאִתי  ְך  ּכָ ַאַחר 
ַקאֶווע  ּבְ אֹוִתי  דּו  ְוִכּבְ י.  ּלִ ׁשֶ ָהַאְכַסְנָיא  ְלֵבית  י  ְוָחַזְרּתִ

ַעד  ַאֲהרֹן  ר'  ַעל  ה  ַהְרּבֵ י  ְנּתִ ְוִהְמּתַ ְסִנין.  ּכִ ּבְ א  ַהּבָ ת  ּפַ ִעם 

ָהַלְך  ְך  ּכָ ים, ַאַחר  ִהּלִ ּתְ ְך ָאַמר  ּכָ ְוַאַחר  ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ַמר  ּגָ ׁשֶ

ָפֵחי  ּבְ י  ְוָהַלְכּתִ י  ְוָחַזְרּתִ ִפיָנה.  ַהּסְ ׁש  ּוְלַבּקֵ ַלֲחזֹר  ם  ַהּיָ ֶאל  י  ִעּמִ

ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב   - ְוַהּיֹום  ִפיָנה,  ַהּסְ ְמקֹום  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶנֶפׁש 

ַהּיֹום  ֶאְמָצא  לֹא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוִאם  בּועֹות,  ׁשָ ֶעֶרב  הּוא  ׁשֶ

ֶאְהֶיה  ׁשֶ בּועֹות ּכְ ת ְוׁשָ ּבָ ׁשַ ה ּבְ מֹו ֶאְתמֹול, ָמה ֶאֱעׂשֶ ִפיָנה ּכְ ַהּסְ

ְמַחת  ׂשִ ִלי  ֶיֱעַרב  ֵאיְך  י  ּכִ רי"א.  ֲחֵבִרי  לֹא  ּבְ י  ְלַבּדִ לֹום  ְוׁשָ ַחס 
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לֹום ִנְתֶעה ֵמֲחֵבִרי ּוְסִפיָנִתי,  ֶאְהֶיה ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ת ְויֹום טֹוב, ּכְ ּבָ ׁשַ

ׁש. ְלַבּקֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ ְויֹום טֹוב  ת  ּבָ ּוְבׁשַ י,  ּנִ ִמּמֶ ְוהּוא 

ַלִים  ִמירּוׁשָ א  ּבָ ׁשֶ ֶאָחד,  י  ְסָפַרּדִ נּו  ּבָ ַגע  ּפָ ָהַלְכנּו  ׁשֶ תֹוְך  ּבְ
ִפיָנה  ּסְ ּבַ לֹו  ּנֹוַדע  ׁשֶ ִלי  ר  ְוִסּפֵ ְלִאיְזִמיר,  ם  ָ ִמּשׁ ְוָנַסע 

י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  סֹוֵפר  י  ּכִ ַטְנּבּול.  ִמּסְ ְלָכאן  אנּו  ּבָ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ

ֶאל  א  ּבָ ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ לֹו.  ר  ְוִסּפֵ ּלֹו  ׁשֶ ִפיָנה  ּסְ ּבַ ָהָיה  ְסִפיָנֵתנּו 

י  ֵמַאְנׁשֵ ַטְנּבּול  ִמּסְ ֶרת  ִאּגֶ ִלי  ֵאין  ִאם  אֹוִתי  ֹאל  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ָהִעיר 

ים,  ָפַרּדִ ֵמַהּסְ ֶרת  ִאּגֶ ׁשּום  ָיִדי  ּבְ ֵאין  ׁשֶ לֹו  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ים.  ְסָפַרּדִ

ִלי  ְוָהָיה  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ י  ָפַרּדִ ַהּסְ ִעם  ּבּוִרים  ּדִ ֵאיֶזה  י  ְרּתִ ְוִדּבַ

י  ָפַרּדִ ַהּסְ ִעם  ַאֲהרֹן  ר'  ָהַלְך  ְך  ּכָ ַאַחר  ֶזה.  ְיֵדי  ַעל  ֶנָחָמה  ְקָצת 

ם  ַהּיָ ֶאל  ַאֲהרֹן  ר'  י  ִעּמִ ָחַזר  ְך  ּכָ ַאַחר  ַאֲחֵריֶהם.  ַוֲאִני  ְלָצְרּכֹו 

נּו. ְואֹותֹו  ה ְלָצְרּכֵ ה ְולֹא ָמָצא ְסִפיָנה ְקַטּנָ ם ַהְרּבֵ י ׁשָ ב ִעּמִ ְוָיׁשַ

ה ְוָהָיה  ם ַהְרּבֵ ְבנּו ׁשָ ְוִנְתַעּכַ ם,  ל ֶאְתמֹול לֹא ָהָיה ׁשָ ָהַעְרִבי ׁשֶ

ה. ַהְרּבֵ ֵעיַנִים  ְליֹון  ּכִ ִלי 

ֶהם  ִעּמָ ר  ְוִדּבֵ ְסִפיָנה  ִעם  ים  ְקַטּנִ ים  ַעְרִבּיִ ֵני  ׁשְ אּו  ּבָ ְך  ּכָ ַאַחר 
ְסִפיָנָתם  ּבִ ִלְכנֹס  ִלי  ה  ְוִצּוָ אֹוָתם  ַכר  ְוׂשָ ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ

י  ּכִ ַצַער  ִלי  ְוָהָיה  י  ִעּמִ ִנְכַנס  ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ְוַגם  ם  ְלׁשָ י  ְוִנְכַנְסּתִ

ְסִפיָנִתי  ִלְמצֹא  יּוְכלּו  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ֵאּלּו  ּכָ ים  ְקַטּנִ י  ּכִ י  ֵהַבְנּתִ

ְך ִהְתִחילּו ֵליֵלְך  ם. ַאַחר ּכָ י ִלְסִפינֹות ֲאֵחִרים ְלָצְרּכָ ְוָהְלכּו ִעּמִ

ִפיָנה  ׁש ְסִפיָנִתי ְוָהַלְכנּו ְלָכאן ּוְלָכאן ְולֹא ָמָצאנּו ַהּסְ י ְלַבּקֵ ִעּמִ
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ְוהּוא  ָך,  ּלְ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ֵהיָכן  אֹוִתי  ׁשֹוֲאִלים  ַעם  ּפַ ּוְבָכל  י.  ּלִ ׁשֶ

ְך ָהְלכּו  יָבם. ַאַחר ּכָ ֲהׁשִ י ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלַ י, ּכִ ַנְפׁשִ ַער ּבְ מֹו ׂשָ ּכְ

ָהְיָתה  ׁשֶ ַאֶחֶרת  ה  ְקַטּנָ ְסִפיָנה  ּבִ ַגְענּו  ּפָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ עֹוד.  י  ִעּמִ

עֹוְבֵדי  ֵני  ׁשְ בּו  ָיׁשְ ם  ְוׁשָ ּה,  ּבָ ְבנּו  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ִפיָנה  ִמּסְ ְקָצת  דֹוָלה  ּגְ

ר  ּבֵ ּדִ ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ַאֲהרֹן  ר'  ֶהם  ִעּמָ ר  ְוִדּבֵ דֹוִלים.  ּגְ ּכֹוָכִבים 

ִפיָנה  ִמּסְ ְוָיָצאנּו  ֶאְצֵלנּו  ִפיָנה  ַהּסְ ִנְתָקְרָבה  ְך  ּכָ ַאַחר  ֶהם.  ִעּמָ

ים  ָהַעְרִבּיִ ֵאּלּו  ִעם  י  ְוָהַלְכּתִ זֹאת,  ִלְסִפיָנה  ה  ִחּלָ ּתְ ְבנּו  ׁשַ ּיָ ׁשֶ

ֵיְדעּו יֹוֵתר  ֵהם  י ׁשֶ י ֵהַבְנּתִ ּכִ ה  ִמּזֶ ְוָהָיה ִלי ְקָצת ַנַחת  דֹוִלים  ַהּגְ

ְסִפינֹות  עֹוְמִדים  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ֶהם  ִעּמָ ְוָהַלְכנּו  ִפיָנה.  ַהּסְ ׁש  ְלַבּקֵ

ִפיָנה  ַהּסְ ָמָצאנּו  ְולֹא  ִלְסִפיָנה  ִפיָנה  ִמּסְ ְוָהַלְכנּו  ִאיַטְלָיא,  ל  ׁשֶ

ה  ֶאְזּכֶ ִפינֹות, אּוַלי  ַהּסְ ל  ּכָ ַעל  ּוְמַצּפֹות  ְמֹאד  לֹות  ּכָ ְוֵעיַני  י  ּלִ ׁשֶ

ְולֹא  ְסִפיָנִתי  י  ֵמַאְנׁשֵ ן  ַסּפָ ֵאיֶזה  ִלְראֹות  אֹו  ִסיָמן  ֵאיֶזה  ִלְמצֹא 

ֵלייֶזר,  ְיהּוָדא  ֵלייֶזר,  ְיהּוָדא  קֹול:  ּבְ ִלְצעֹק  י  ְוִהְתַחְלּתִ ָרִאיִתי. 

ְוֵאין עֹוֶנה. ְוֵאין קֹול 

ֲאָבל  אֹוָתּה,  י  ְרּתִ ִהּכַ ְולֹא  ִלְסִפיָנֵתנּו  ָסמּוְך  אנּו  ּבָ ְך  ּכָ ַאַחר 
ם  ְלׁשָ ְוִנְתָקַרְבנּו  זֹאת,  ִלְסִפיָנה  ְתָקֵרב  ּיִ ׁשֶ ָאַמר  ן  ּפָ ַהּסַ

ְטָראִסין  ַהּמַ ְוֵתֶכף ָראּו אֹוִתי  נּו.  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ַלּסְ אנּו  ּבָ ּוְבַחְסֵדי ה' 

ַרד  ּיָ ׁשֶ ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדא  ר'  ֶאת  ְוִלְקרֹות  ֵאַלי  ִלְצעֹק  ְוִהְתִחילּו 

ֶכף.  ּתֵ ִלְקָראִתי  ְוָיָצא  ם  ׁשָ ְבנּו  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ְלַחְדֵרנּו  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ

ֵאין  אֹותֹו  ִלְראֹות  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ּכְ ָאז  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ְוֹגֶדל 

י  ּכִ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ָהָיה  ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדא  ר'  ַעל  ְוַגם  ֵער.  ְלׁשַ
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י  ְבּתִ ְתַעּכַ ּנִ ׁשֶ ַעל  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ֵעיַנִים  ְליֹון  ּכִ ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹו  ָהָיה  הּוא 

ִבים טֹובֹות  ם ַהּגֹוֵמל ַלַחּיָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ְך ָקרֹוב ְלֵמֵעת ְלֵעת. ּבָ ל ּכָ ּכָ

דֹול. ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ַהּכֹל  ִלְסּבֹל  ּכַֹח  ִלי  ְוָנַתן  ּכֹה,  ַעד  ֲעָזַרִני  ר  ֲאׁשֶ

ְוַגם  ּה,  ִעּמָ אִתי  ּבָ ׁשֶ זֹאת  ִלְסִפיָנה  ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ ְלנּו  ִקּבַ ְוֵתֶכף 
אּו  ּבָ ְוֵתֶכף  ָהִעיר.  ֶאל  נּו  ּלָ ּכֻ ְוָחַזְרנּו  ְלתֹוָכּה  ָיַרד  רי"א 

ִפיָנה  ֵמַהּסְ ַהֲחָפִצים  ְוָחְטפּו  אֹות  ַמּשָׂ ִאים  ַהּנֹוׂשְ ים  ָהַעְרִבּיִ

אֹוי  ּשְׂ ַהּמַ א  ִיּשָׂ הּוא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַעְצמֹו  ים  ַמְקּדִ ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ם  ַדְרּכָ ּכְ

ק,  ֶהּזֵ ׁשּום  ָלנּו  ָהָיה  לֹא  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ֲאָבל  ָכר.  ׂשָ ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ

ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ַדע  ּיָ ׁשֶ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַאֲהרֹן  ר'  ְיֵדי  ַעל  ְוַהּכֹל 

א  ִלּשָׂ ְצִריִכין  ֵהיָכן  ָלֶהם  ּוְלהֹוִדיַע  ֵהיֵטב  אֹוָתם  ּכֹר  ְוִלׂשְ

ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ָהִאיׁש  ָלנּו  ִהְזִמין  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ נּו.  ּלָ ׁשֶ ַהֲחָפִצים 

ֶמה  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ּוִבְלָעָדיו  ם.  ִחּנָ ּבְ ֶחֶסד  י  ִעּמִ ַמל  ּגָ ׁשֶ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ

ל  ּכָ ִעם  לֹום  ׁשָ ּבְ אֹוִתי  ִהְכִניס  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ה.  עֹוׂשֶ ָהִייִתי 

לֹום: ׁשָ ַהּכֹל  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ י.  ּלִ ׁשֶ ָהַאְכַסְנָיא  ְלֵבית  ַהֲחָפִצים 

קטז

ְקָצת.  ַצַער  ִלי  ָהָיה  ַהֲחָפִצים  ִעם  ים  ָהַעְרִבּיִ ָהְלכּו  ׁשֶ ֵעת  ּבָ ם  ּגַ
ָהְלכּו  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ אֹו,  ַמּשָׂ ן  ְלַתּקֵ ב  ִנְתַעּכֵ ֶאָחד  ַעְרִבי  י  ּכִ

ַוֲאִני  ָהַעְרִבי  ָהַלְך  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִעּמֹו.  י  ְבּתִ ִנְתַעּכַ ַוֲאִני  ָאר  ְ ַהּשׁ

לֹא  ֲאִני  ְוַגם  אֹוי,  ּשְׂ ַהּמַ א  ִלּשָׂ ְלֵהיָכן  ָיַדע  לֹא  ְוָהַעְרִבי  ַאֲחָריו, 
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ְוָרָצה  ֲאֵחִרים  ים  ּתִ ּבָ ה  ְלַכּמָ ה  ְתִחּלָ ּבִ ָהַעְרִבי  ְוָהַלְך  י  ָיַדְעּתִ

ְוָהָיה  א,  ִלּשָׂ ְצִריִכין  ְלֵהיָכן  ָיַדע  לֹא  י  ּכִ אֹוי,  ּשְׂ ַהּמַ ם  ׁשָ יַח  ְלַהּנִ

ה, ַוֲעָזַרִני  ָעה. ֲאָבל לֹא ִנְתַמְהַמּה ַהְרּבֵ אֹוָתּה ׁשָ דֹול ּבְ ִלי ַצַער ּגָ

ה  ָהֲעִלּיָ ַעל  ְוָעִלינּו  י,  ּלִ ׁשֶ ָהַאְכַסְנָיא  ְלֵבית  ָלבֹוא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ י  ְחּתִ ִהּנַ ם  ְוׁשָ ְיָלה  ּלַ ּבַ ם  ׁשָ ְנִתי  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ַהְמֻיֶחֶדת 

אֹוָתנּו  ֵהִביא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָיה  ַבח  ׁשֶ י  ְוָנַתּתִ לֹום.  ׁשָ ּבְ

ה  ֲעִלּיָ ַאְכַסְנָיא טֹוָבה  ָלנּו  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ְוַגם  לֹום,  ׁשָ ּבְ ַיַחד  ּבְ

ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ִלְלֹמד  ְרֶצה  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ּה  ּבָ ַלֲעׂשֹות  כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת 

ַעד  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ֵמַהְפֶרעְנֶקין.  ה  ַהְרּבֵ ה  ּנָ ׁשֻ ּמְ ׁשֶ נּו,  ַדְרּכֵ ּכְ

ֲעָזַרִני: ּכֹה 

קיז

ְוָהַלְכנּו  ְויֹום טֹוב  ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ַעְצֵמנּו  ְלָהִכין  ִהְתַחְלנּו  ְך  ּכָ ַאַחר 
ּלּוַח  ַהּגִ נּות  ָאּמָ ְוַגם  ָמֵעאל.  ִיׁשְ ֵאֶצל  ַעְצֵמנּו  ַח  ְלַגּלֵ

ְקֶוה  ּמִ ּבַ ִלְטּבֹל  ְוָהַלְכנּו  נּו.  ּלָ ׁשֶ ִנים  ֵמָאּמָ ְמֹאד  ה  ּנָ ְמׁשֻ ֶהם  ּלָ ׁשֶ

ֵאין  ְוַגם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֶמְרָחץ  ֵאין  ם  ְוׁשָ ֶנֶסת  ֵבית־ַהּכְ ּבְ ׁשֶ

ל  ִמּכָ טֹוב,  יֹום  ְוֶעֶרב  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ֲאִפּלּו  ִלְטּבֹל  ם  ׁשָ הֹוְלִכים 

ם ָהָיה ַהּכֹל ַעל ָנכֹון.  ֵ ת ַעְצמֹו. ּוָברּוְך ַהּשׁ ּבָ ְוׁשַ יֹום טֹוב  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ

ְוִטְלטּוִלים  ֵאּלּו  ּכָ ְוִיּסּוִרין  ֲחִליׁשּות  ַאַחר  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ְמֹאד  ַמְחנּו  ְוׂשָ

ת  ּבַ ְוׁשַ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ַעל  ָלבֹוא  ם  ַהּיָ ַעל  ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ

ם: ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ְמנּוָחה  ִלְמקֹום  קֶֹדׁש 
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קיח

ֲחַצר  ּבַ ָהִיינּו  ׁשֶ ֵעת  ּבָ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ָלנּו  ן  ּמֵ ִנְזּדַ ְקֶוה,  ּמִ ּבַ ם  ׁשָ ִלְטּבֹל  ִביל  ׁשְ ּבִ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ

י רֹב  ּכִ ֶנֶסת.  ַהּכְ ית  ּבֵ ֲחַצר  ּבַ ם  ׁשָ ָעַמד  ׁשֶ י  ְסָפַרּדִ ֶאָחד  ָעִני  ם  ׁשָ

ַאְכַסְנָיא  ָלֶהם  ֵאין  ְמַעט  ַהֲחׁשּוִבים  ַוֲאִפּלּו  ׁשּוִטים  ַהּפְ ים  ָהֲעִנּיִ

יֹוֵתר נֹוְתִנים  ּבְ ֶנֶסת, ַרק ַהֲחׁשּוִבים  ית ַהּכְ ֲחַצר ּבֵ ּבַ י־ִאם  ּכִ ם  ׁשָ

ְוֶזה  ֶאְצלֹו.  ָעַמְדנּו  ׁשֶ אי  ּבַ ּגַ ה  ֹמשֶׁ ר'  ֵאֶצל  ַאְכַסְנָיא  ָלֶהם 

ְקָצת  ר  ְלַדּבֵ יֹוֵדַע  ְוָהָיה  ָפת  ִמּצְ ָהָיה  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ י  ָפַרּדִ ַהּסְ

א  ּבָ ָבָריו  ּדְ ּוְבתֹוְך  ְלַנַחת.  ָלנּו  ְוָהָיה  ִעּמֹו  ְרנּו  ְוִדּבַ ְלׁשֹוֵננּו,  ּבִ

ָלנּו  הֹוִדיעּו  ְבֵריֶהם  ּדִ ּוִמּתֹוְך  ְיהּוָדא  י  ַרּבִ מֹו  ׁשְ ֵמָהִעיר  ֶאָחד 

ְוִהְבִטיַח  ְלִצידֹון,  טֹוב  יֹום  ַאַחר  ֵליֵלְך  ְרצֹוָנּה  ׁשֶ ְסִפיָנה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ה. ְוֶזה ָהָיה ֶאְצֵלנּו  ר ְלֵעיל ְלהֹוִדיַע ָלנּו ִמּזֶ ְזּכַ י ְיהּוָדה ַהּנִ ָלנּו ַרּבִ

ֶזה: ּכָ ָמקֹום  ּבְ ְמֹאד  ׂשֹוָרה טֹוָבה  ּבְ

קיט

ר  ְזּכַ ַהּנִ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ֵבית  ּבְ אֹוָתנּו  לּו  ִקּבְ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ה  ְוִהּנֵ
דֹול ּוְבַנַחת, ְוָהָיה ָלנּו  ּגָ ָכבֹוד  ת ְויֹום טֹוב ּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ ְלֵעיל 

ַמה  ם  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  ְרׁשּוִתי  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ה  ָהֲעִלּיָ ַעל  ְמנּוָחה  ְמקֹום 

ם  ׁש ׁשָ ְלַחּדֵ דֹול  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ם  ֲעָזַרִני ׁשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ֶאְרֶצה.  ֶ ּשׁ

ֶעְזַרת  ָבִרים ָנִאים ּבְ ן ּתֹוָרה ּדְ בּועֹות ֵמִעְנַין ַמּתַ ת ְוׁשָ ּבָ ִלְכבֹוד ׁשַ

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
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קכ

ְסִפיָנה אֹוֵרַח ֶאָחד  ּבִ א  ּבָ ת קֶֹדׁש ִהְזִמין ה', ׁשֶ ּבָ יֹום ׁשַ ּבְ ה  ְוִהּנֵ
א ְלָכאן  ם ּבָ ָ מּוְך ִלְסַטְנּבּול, ּוִמּשׁ ְרִניִקיְלס ַהּסָ ֵמִעיר ְטׁשֶ

ת־קֶֹדׁש  ִהּלַ ִמּקְ ִדיָנֵתנּו  ִמּמְ ָהָיה  ָהאֹוֵרַח  ְוֶזה  א.  ִרּיָ ַסְנּדְ ַלֲאֶלּכְ

ָיַדִים  ּבְ ְלַבּדֹו  יתֹו  ִמּבֵ ָצא  ּיָ ׁשֶ ָנַתִים  ׁשְ מֹו  ּכְ ְוֶזה  ֶרִמיְסָלא.  ּפְ

ם  ׁשָ ב  ְוָיׁשַ ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ  א  ּבָ ׁשֶ ֲעָזרֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ֵריָקִנּיֹות, 

ָמֵעאל  ִיׁשְ ְמִדינֹות  ּבִ ב  ְוִסּבֵ ם  ָ ִמּשׁ ָיָצא  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ים,  ֳחָדׁשִ ֵאיֶזה 

ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהַרב  לֹו  ְוָנַתן  קֶֹדׁש.  ת  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ְלָכאן  א  ּבָ ׁשֶ ַעד 

דֹול  ּגָ ְלַנַחת  ָלנּו  ְוָהָיה  נּו.  ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ֵאֶצל  ַאְכַסְנָיא 

ר.  ְלַדּבֵ ִמי  ִעם  ָלנּו  ְוָהָיה  ִדינֹוֵתינּו,  ִמּמְ ֶאָחד  עֹוד  ָלנּו  ן  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ

ִעְנָיִנים. ה  ְלַכּמָ דֹוָלה  ּגְ ֶזה טֹוָבה  ָהָיה  ְוֶאְצִלי 

ה  ּמָ ּכַ צּו  ִנְתַקּבְ בּועֹות  ׁשָ ל  ׁשֶ א'  ֵליל  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּוְבמֹוָצֵאי 
ֵנעֹוִרים  ְוָהִיינּו  נּו,  ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ְלֵבית  ים  ֲאָנׁשִ

ּוְבֵבית  ְכֵנִסּיֹות.  י  ּתֵ ּבָ ַרק  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ם  ׁשָ ֵאין  י  ּכִ ַיַחד  ם  ׁשָ

ַעל  ַהּבַ ְלֵבית  צּו  ִנְתַקּבְ ְקָצָתם  ַרק  ם.  ׁשָ ֵנעֹוִרים  ֵאין  ֶנֶסת  ַהּכְ

דֹול,  ּגָ ְלַנַחת  ָלנּו  ֶזה  ְוָהָיה  ם.  ׁשָ ֵנעֹוִרים  ְוָהִיינּו  נּו  ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ

דֹוָלה  ּגְ ְיָלה  ַהּלַ ם  ׁשָ י  ּכִ א  ַרּבָ ָרא  ָהִאּדְ ְוַגם  ּקּון  ַהּתִ ל  ּכָ ְוָאַמְרנּו 

ם  ׁשָ י  ּכִ נּו,  ּלָ ׁשֶ ְיָלה  ַהּלַ עּור  ִ ִמּשׁ ְלִכְפַלִים  ָקרֹוב  לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ

י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  עֹות.  ׁשָ מֹוֶנה  ׁשְ הּוא  בּועֹות  ׁשָ ֵליל  ּבְ ְיָלה  ַהּלַ

ַהְרָוָחה  ּבְ ם  ׁשָ ְבנּו  ָיׁשַ י  ּכִ ָנה,  ֵ ַהּשׁ ּדּוד  ִמּנִ ַצַער  ָלנּו  ָהָיה  לֹא  ֵכן 
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ַקאֶווע  ָלנּו  ָנְתנּו  ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ עֹות  ּצָ ַהּמַ ַעל  דֹוָלה  ּגְ

ִעם  טֹוב  ָרף  ׂשָ ֵיין  ָהעֹוָלם  ְלָכל  ָנְתנּו  ְליֹום  ְוָסמּוְך  ּתֹות  ִלׁשְ

ַהּיֹום  ְלאֹור  ָסמּוְך  ם  ּגַ ּפּוִזים(.  )ּתַ ַמאַראְנְצן  ת  ְקִלּפַ ל  ׁשֶ ִמְרַקַחת 

ְקָצָתם  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ן  ְלַנּגֵ ים  ְסָפַרּדִ ְקָצת  ִהְתִחילּו 

נּו  ִנּגְ ְוַגם  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ים  ּנִ ְמׁשֻ ִנּגּוִנים  ּבְ ֲאֵחִרים  ּוְקָצת  ָלנּו  ַהְידּוִעים 

י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ּנֹות  ְמׁשֻ ּוְנֻקּדֹות  ִנּגּון  ּבְ ְוכּו'  ָעַלם  ִרּבֹון  ָיּה 

ִנּגּון  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶהם  ִעּמָ ן  ְמַנּגֵ ְוָהִייִתי  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַנַחת  ִלי  ָהָיה  ֵכן 

ִחים  ּבְ ּוְמׁשַ ִרים  ְמַזּמְ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ י  ַמְחּתִ ְוׂשָ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ

ה. ְוִיְתַעּלֶ ַרְך  ִיְתּבָ דֹול  ַהּגָ מֹו  ִלׁשְ

ם  ּלָ ּכֻ ָהְלכּו  ְוֵהם  ִלְטּבֹל.  ָהַלְכנּו  ְוָאז  ַהּיֹום,  ֵהִאיר  ׁשֶ ַעד 
ּבֶֹקר  ּבַ ם  ּלָ ּכֻ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ם  ׁשָ י  ּכִ ֶנֶסת.  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַוֲאַנְחנּו  ֵנעֹוִרים.  ָהיּו  לֹא  ם  ֻרּבָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  בּועֹות  ׁשָ ּבְ ם  ּכֵ ַהׁשְ

ּוְדַבׁש,  ה ָאַכְלנּו ֹאֶרז ִעם ָחָלב  ִפּלָ ְוַאַחר ַהּתְ ֵביֵתנּו  ּבְ ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ

ְוָחָלב. ַבׁש  ּדְ בּועֹות  ׁשָ ּבְ ֶלֱאכֹל  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְנָהג  ַהּמִ ְך  ּכָ י  ּכִ

ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  בּועֹות  ׁשָ ל  ׁשֶ ב'  ֵליל  ּבְ ם  ּגַ
ְוִהְתִחיל  נּו,  ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ֵאֶצל  ן  ּכֵ ם  ּגַ ָאַכל  ׁשֶ ֶאָחד 

ְך  ּכָ ַאַחר  ׁשֶ ַעד  ד,  ְלַרּקֵ ִהְתִחיל  ְוהּוא  לֹו  נּו  ְוִנּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָלבֹוא 

ם.  ׁשָ ין  ַהְמֻסּבִ ל  ּכָ ְחנּו  ּמַ ְוׂשִ ַיַחד  ִעּמֹו  ְדנּו  ְוִרּקַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ַמְחנּו  ׂשָ

דֹוׁש  ָחג ַהּקָ ד ּבֶ ֹמַח ּוְלַרּקֵ ִכינּו ִלׂשְ ּזָ ֵעיֵנינּו ְמֹאד ׁשֶ ְוֶזה ָהָיה ָיָקר ּבְ

ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה,  ּכָ ה  ּנֶ ּוְמׁשֻ ָרחֹוק  ָמקֹום  ּבְ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ַמּתַ ְזַמן  ה  ַהּזֶ
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ַעל  ב  ִנְתַעּכֵ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ׁשֶ ְסבּוִרים  ָהִיינּו  י  ּכִ נּו.  ְעּתֵ ּדַ ַעל  ָעָלה 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  ו  ְוַעְכׁשָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  בּועֹות  ׁשָ ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ

ִרּקּוִדין  ּבְ בּועֹות  ׁשָ ּבְ ֹמַח  ְוִלׂשְ טֹוָבה  ְלַאְכַסְנָיא  ָהִעיר  ֶאל  ָלבֹוא 

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

קכא

ַוֲאִני  ָניו.  ּפָ ל  ְלַקּבֵ ָהַרב  ֶאל  ָהַלְכנּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  ִני  ׁשֵ ּוְביֹום 
י־ ּכִ טֹוב  ְויֹום  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלל  ּכְ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ָהִייִתי  לֹא 

רי"א  ֲאָבל  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּוְבֵליל  ּבֶֹקר  ּבַ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ִאם 

מֹוִציִאין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ר  ְוִסּפֵ ַלּתֹוָרה.  ם  ׁשָ ְוָעָלה  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ָהָיה 

ֵאין  ְוַגם  ּה  ּבָ קֹוִרין  יק  ַהּתִ ּוְבתֹוְך  ּה  ּלָ ׁשֶ יק  ּתִ ּבַ ֶפר־ּתֹוָרה  ַהּסֵ

ְך  ּכָ יק  ּתִ ּבַ עֹוֶמֶדת  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶאְצֵלנּו ַרק  מֹו  ּכְ ֶפר־ּתֹוָרה  ַהּסֵ יִחין  ַמּנִ

ֶפר־ּתֹוָרה  יק ִעם ַהּסֵ ְלָחן, ּופֹוְתִחין ַהּתִ ֻ ַמֲעִמיִדין אֹוָתּה ַעל ַהּשׁ

יק.  ּתִ ּבַ ְזקּוָפה  עֹוֶמֶדת  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ֶפר־ּתֹוָרה  ּסֵ ּבַ ְוקֹוִרין  ַיַחד  ּבְ

ה  ִחּלָ ּוַבּתְ ִטיְלָקא.  ַאְבָרָהם  ר'  ִביר  ַלּגְ ָהַלְכנּו  ָהַרב  ית  ּוִמּבֵ

ַאַחת,  ָחֵצר  ּבְ ִעּמֹו  ר  ּדָ ׁשֶ יֹוֵסף  י  ַרּבִ ָאִחיו  ְלֵבית  אֹוָתנּו  הֹוִליכּו 

ל  ְוִקּבֵ ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ְלֵבית  י  ִנְכַנְסּתִ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ֵאָליו  ָיִדי  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ֶרת  ָהִאּגֶ לֹו  י  ּוָמַסְרּתִ דֹול.  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ אֹוָתנּו 

ִאם ׁשֶ ָלנּו  ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלֵעיל.  ְמבָֹאר  ּכַ ְיִחיֵאל  י   ֵמַרּבִ

ְוִנְפַטְרנּו טֹוב.  יֹום  ַאַחר  ֵאָליו  ָנבֹוא  ְלטֹוָבתֹו  ְצִריִכין   ָאנּו 
לֹום: ׁשָ ּבְ ּנּו  ִמּמֶ
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קכב

ְמָחה  ְוׂשִ לֹום  ׁשָ ּבְ טֹוב  ְויֹום  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָעַבר  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ה  ְוִהּנֵ
י  ְחּתִ ִהּנַ ׁשֶ ה ּכְ ֻעּדָ ִני ַאַחר ַהּסְ ֵליל יֹום טֹוב ׁשֵ ָוַנַחת. ַרק ּבְ

ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  ה.  ַהְרּבֵ ֲהָקאֹות  ן  ִלּתֵ י  ְוֻהְכַרְחּתִ י,  ּתִ ֶנֱחַלׁשְ ִליׁשֹן 

ַהֲחִליׁשּות  ִמּגֶֹדל  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְלֵאיָתִני  י  ָחַזְרּתִ לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ֲעַדִין  ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ טֹוב  יֹום  ַאַחר  ם  ּגַ ם.  ַהּיָ ַעל  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ֵבד  ַהּכָ

ָהָיה י  ָאַכְלּתִ ׁשֶ ַמה  ְוָכל  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ִריָאה  ַהּבְ ַקו  ּבְ  ֵאיִני 

ָעַלי: ה  ָקׁשֶ

קכג

אן  ֶכף ֵאיְך זֹוִכין ָלֵצאת ִמּכָ י ַלֲחׁשֹב ּתֵ יֹום טֹוב ִהְתַחְלּתִ ַאַחר 
י  ֵהַבְנּתִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  טֹוב,  יֹום  קֶֹדם  י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ָלֵצאת  דֹוָלה  ּגְ ִויׁשּוָעה  ים  ַרּבִ ְלַרֲחִמים  אן  ּכָ ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ֶכף  ּתֵ

ָאָגה  ּדְ י  ְעּתִ ִמּדַ ְלַהֲעִביר  ַעְצִמי  י  ִהְכַרְחּתִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  אן,  ִמּכָ

ַאַחר  ֲאָבל  טֹוב.  ְויֹום  ת  ּבָ ׁשַ ְמַחת  ׂשִ ב  ְלַעְרּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ זֹאת 

י  ּכִ ה  ַעּתָ ָדְחִקי  ּגֶֹדל  ְוָרִאיִתי  ֶזה,  ּבָ ַלֲחׁשֹב  י  ִהְתַחְלּתִ טֹוב  יֹום 

ָטאֶליר,  ה  לֹשָׁ ׁשְ ֶעֶרְך  ּבְ י־ִאם  ּכִ א  ִרּיָ ַסְנּדְ ַלֲאֶלּכְ ֵהֵבאִתי  לֹא 

דֹוָלה  ַהּגְ ִפיָנה  ַהּסְ ִמן  ְוכּו'  ֶכס  ְוַהּמֶ ה  ְקַטּנָ ִפיָנה  ַהּסְ ְוהֹוָצאֹות 

ֵהם  )ׁשֶ ִמְצַרִים  ל  ׁשֶ ָטאֶליר  מֹוָנה  ִלׁשְ ָקרֹוב  ָעָלה  ָהַאְכַסְנָיא  ַעד 

ָיִדי ֵאּלּו  ּבְ ל ְסַטְנּבּול( ּוֶבֱאֶמת לֹא ָהָיה  אֶליר טֹוִבים ׁשֶ ִליׁש ִמּטָ חּוִתים ׁשְ ּפְ
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ר  ְזּכַ ַהּנִ ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ׁשֶ ָעַלי  ִרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַרק  ַההֹוָצאֹות, 

ל  ּכָ ֲעבּוִרי  ַעְצמֹו  ְוָטַרח  ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ י  ִעּמִ ֶחֶסד  ַמל  ּגָ ׁשֶ ְלֵעיל 

ּוְמַעט  ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ַהּנִ ְך  ַהּסָ ל  ּכָ ה  ַעּתָ ְלֵעת  ּלֹו  ֶ ִמּשׁ ָנַתן  ְך,  ּכָ

ה  ְוַעּתָ ים  ָיִדי ַעל הֹוָצאֹות ְקַטּנִ ּבְ ַאר  ָהָיה ֶאְצִלי, ִנׁשְ אֶריס ׁשֶ ַהּפָ

ּכֹר ְסִפיָנה  י ַאֲהרֹן, ְוִלׂשְ ר ְלֵעיל ְלַרּבִ ְזּכַ ְך ַהּנִ ְצִריִכין ְלַהֲחִזיר ַהּסָ

ֶרְך  ְוַהּדֶ ָיִמים  ה  לֹשָׁ ׁשְ ֲהַלְך  ִמּמַ יֹוֵתר  הּוא  ׁשֶ ְלַעּכֹו  אֹו  ְלִצידֹון 

ידֹון  ִמּצִ אֹו  ֵמַעּכֹו  ְוַגם  ִלְסַטְנּבּול.  ֵמָאֶדעס  מֹו  ּכְ ְמַעט  ּכִ ָרחֹוק 

ָאר הֹוָצאֹות ַלֲעלֹות ַעל  ּכֹר ֲחמֹוִרים ִלְצַפת, ְוַגם ׁשְ ְצִריִכים ִלׂשְ

ְלֵעיל.  ר  ְזּכַ ַהּנִ ֻמָעט  ָסְך  י־ִאם  ּכִ ֶסף  ּכֶ ֵאין  ּוְבָיִדי  ִפיָנה,  ַהּסְ

ֶאְצלֹו  אִתי  ּבָ ׁשֶ ֵעת  ּבָ בּועֹות  ׁשָ קֶֹדם  י  ֵהַבְנּתִ ָהַרב  ְבֵרי  ּוִמּדִ

אִתי  ּבָ ׁשֶ ַעל  יד  ַמְקּפִ ְוהּוא  י,  ֵהיֶמּנִ ָידֹו  ק  ְלַסּלֵ רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ

ִטְרּדֹות  ָכה  ִנְמׁשְ ַחג  ִאְסרּו  ּבְ ֶכף  ּתֵ ן  ּכֵ ַעל  ַהּזֹאת.  ֵעת  ּבָ

ִלְבטַֹח  י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַרק  ָעַלי,  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ

אן: ִמּכָ ּיֹוִציֵאִני  ׁשֶ ה'  ּבַ

קכד

ַוֲחֵבַרי  ֲאִני  ְלָהַרב  ָהַלְכנּו  בּועֹות  ׁשָ ַאַחר  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ֶאְצלֹו  ֶנֱאַבד  י  ּכִ ֶעְליֹון,  ּכֹוַבע  לֹא  ּבְ ָהַלְך  ְורי"א  רי"א. 

ְמִדיָנה ְרחֹוָקה  ּבִ ה לֹא ָהָיה ָלנּו ַנַחת. ֱאֶמת ׁשֶ ם. ְוַגם ִמּזֶ ַעל ַהּיָ

ֵאיְך  ן  ּכֵ ַעל  ְמֹאד,  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ים  ּנִ ְמׁשֻ ָאנּו  ֶזה  לֹא  ּבְ זֹאת  ּכָ

י ֵכן ָהָיה ִלי ְקָצת  ם ַהּכֹל ָנכֹון ִלְפֵניֶהם, ַאף ַעל ּפִ ין ׁשָ ׁשִ ֻלּבָ ּמְ ׁשֶ
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ַמה  ַאְך  ְלָהַרב.  ְך  ּכָ ִלְכנֹס  ְלָכבֹוד  ָלנּו  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ה  ִמּזֶ ַצַער 

ֶכף  ּתֵ ָלנּו  יב  ְוֵהׁשִ ְלָהַרב  ּוָבאנּו  ה.  ְיֻגּנֶ לֹא  ְוַהֶהְכֵרַח  ֲעׂשֹות  ּלַ

ִעּמֹו לֹא הֹוִעיל. ְרנּו  ּבַ ּדִ ׁשֶ ַמה  ְוָכל  ָלל,  ּכְ ָלנּו  ַלֲעזֹר  ָיכֹול  ֵאין  ׁשֶ

ן  ִלּתֵ ִיְרֶצה  ּום ָאָדם לֹא  ּשׁ ׁשֶ ָאַמר ָלנּו,  ָבִרים ָהָיה ׁשֶ ַהּדְ ר  ְוִעּקַ
ִקְבֵרי  ַעל  ַח  ּטֵ ּתַ ְלִהׁשְ ו  ַעְכׁשָ הֹוְלִכים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ִביל  ׁשְ ּבִ

ָלנּו  ְוִאם ָהָיה  ָזר ֶאְצָלם.  ָבר  ּדָ י הּוא  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ יִקים  ַצּדִ

ן ְנָדָבה  ְרֶצה, ַאְך ִלּתֵ ּנִ ֶ ָממֹון ַעְצֵמנּו ָהְרׁשּות ָלנּו ַלֲעׂשֹות ַמה ּשׁ

ָזָכר  ֲאִני  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוִכי  ִעּמֹו  י  ָטַעְנּתִ ַוֲאִני  ִיְרצּו.  לֹא  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ

ָעַלי  יְך  ְלַהְמׁשִ ִלְדַבר־ִמְצָוה  נֹוֵסַע  ֲאִני  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוִכי  י,  ִהְפַסְדּתִ

לֹא  הּוא  ֲאָבל  ִלי,  ַלֲעזֹר  ְצִריִכים  ֵאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ

ִיְפֲעלּו  לֹא  ים  ֲאָנׁשִ ַלח  ִיׁשְ ִאם  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְוָאַמר  ֵאַלי  ַמע  ׁשָ

ַאַחר  ְך,  ּכָ ַאַחר  ַרק  ֵביתֹו.  ּבְ דֹול  ּגָ ַצַער  ִלי  ְוָהָיה  ְמאּוָמה. 

ַלח  ּלֹו, ְוִיׁשְ ה ֶאת ׁשֶ הּוא ַיֲעׂשֶ נּו אֹותֹו ׁשֶ ׁשְ ּקַ ּבִ ַהְפָצרֹות ַרּבֹות ׁשֶ

ָפה  ׂשָ ּבְ יב  ֵהׁשִ ְך  ּכָ ַאַחר  ה,  ַיֲעׂשֶ ֵעיָניו  ּבְ ַהּטֹוב  ַוה'  ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ

לֹא  ֲאָבל  ים  ֲאָנׁשִ ַלח  ֶאׁשְ ֲאִני  אֹוֵמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלח,  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָרָפה 

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  ֶנֶפׁש.  ָפֵחי  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ י  ְוָהַלְכּתִ ְמאּוָמה.  ִיְפֲעלּו 

ל  ֲעַדִין ָהָיה ִלי ְמַעט ְסָפִרים, ְוָהַרב ִקּבֵ י ַעְצִמי ֵמֲחַמת ׁשֶ ִנַחְמּתִ

ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה  י ׁשֶ ֶאְצִלי ֵאיֶזה ְסָפִרים, ְוָרָצה ִלְקנֹוָתם ְוֵהַבְנּתִ

ָסתֹות  ְוַהּכְ ִרים  ַהּכָ ִנְמּכֹר  יק  ַיְסּפִ לֹא  ְוִאם  הֹוָצאֹות.  ַעל  ִלי 

אן  ּכָ ל  ַקּבֵ ּנְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַיְעזֹר  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ר  ְוֶאְפׁשָ נּו,  ּלָ ׁשֶ

ה: ִהּלָ ַהּקְ ֵני  ִמּבְ ֵעֶזר  ֵאיֶזה 
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קכה

ַעל  ָעָלה  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ֶחֶסד  י  ִעּמִ ַמל  ּגָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ְוִהּנֵ
ִביל  ׁשְ ּבִ ָנַתן  ַעְצמֹו  ּבְ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ִביר  ַהּגְ י  ּכִ י,  ְעּתִ ּדַ

ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ א  ּבָ ׁשֶ ָהאֹוֵרַח  ֵצרּוף  ּבְ ֵנינּו  ׁשְ ֲאַנְחנּו  ַהְינּו  ּדְ נּו  ּתֵ ָלׁשְ ׁשְ

ם  ּגַ צּו  ִקּבְ ָהִעיר  ל  ּכָ ָאר  ְ ּוִמּשׁ ִמְצַרִים,  ל  ׁשֶ ָטאֶליר  ים  ִ ֲחִמּשׁ ָנַתן 

ַנִים  ּוׁשְ ים  ִ ּשׁ ׁשִ ְלֶחְלֵקנּו  ָהַרב  ְוָנַתן  ָטאֶליר,  ַנִים  ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ן  ּכֵ

ָטאֶליר,  ִעים  ַאְרּבָ ָסְך  ּבְ ְסָפִרים  י  ּנִ ִמּמֶ ָקָנה  ָהַרב  ם  ּגַ ָטאֶליר. 

]ֵסֶפר  ית  ָהָאֶלף־ּבֵ ְוֵסֶפר  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ָקָנה  ּוְבתֹוָכם 

נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ִאיר  ְלַהׁשְ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ְמֹאד  ֵעיַני  ּבְ ָיָקר  ְוֶזה  ּדֹות[  ַהּמִ

ר  ְזּכַ ַהּנִ ַאֲהרֹן  ר'  ם  ּגַ זֹאת.  ּכָ ְרחֹוָקה  ְמִדיָנה  ּבִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ָאֶלף־ ִסְפֵרי  ֵני  ּוׁשְ מֹוֲהַר"ן,  ִלּקּוֵטי  ִסְפֵרי  ֵני  ׁשְ י  ּנִ ִמּמֶ ָקָנה  ְלֵעיל 

ְמִדינֹות  ּבִ ַלֲאָלִפים  דֹוָלה  ּגְ ִעיר  ִהיא  ׁשֶ ְלַסלֹוִניק  ְלהֹוִליָכם  ית  ּבֵ

ַטְנּבּול: ִמּסְ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ם  ׁשָ ִרים  ּדָ ְרֵאִלים  ְוִיׂשְ ָמֵעאל,  ִיׁשְ

קכו

ם,  ׁשָ יר  ַמּכִ ִלי  ֵאין  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ְסִפיָנה.  ׁש  ְלַבּקֵ י  ִהְתַחְלּתִ ה  ְוִהּנֵ
ִלְמצֹא  ְמֹאד  ִלי  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ָלׁשֹון  ׁשּום  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְוַגם 

ִאם  ְנכֹוָנה,  י  ְרּכִ ּדַ ְלֵהיָכן  ֵהיֵטב  י  ָיַדְעּתִ לֹא  ַעְצִמי  ּבְ ם  ּגַ ְסִפיָנה. 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ב ַהּשׁ ּבֵ ּסִ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ּכָ ְלַעּכֹו אֹו ְלִצידֹון, ִאם ְלָיפֹו. ְוִהּנֵ

לֹא  ָבר  ּדָ סֹוף  ַאְך  ַהּכֹל,  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִמים  ַהּיָ ֵאּלּו  ּבְ נּו  ִעּמָ
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ם  ֵ ְוַהּשׁ ת.  ּבָ ׁשַ קֶֹדם  ְך  ּכָ ל  ּכָ ְזִריזּות  ּבִ ם  ָ ִמּשׁ ָלֵצאת  י  ַדְעּתִ ּבְ ָהָיה 

יֹום  ה ִסּבֹות ְלטֹוָבה, ּוָבא ְלֵביִתי ּבְ ּמָ ב ּכַ ַרְך ָחַמל ָעַלי ְוִסּבֵ ִיְתּבָ

ֶעֶרב  ּבְ ִעּמֹו  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ְיהּוָדא  ר'  ָלֶעֶרב  ָסמּוְך  ה' 

ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹו  הֹוִדיַע  ׁשֶ ֶאָחד  ַעְרִבי  ִעּמֹו  ְוֵהִביא  ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ ת  ּבָ ׁשַ

יַטאן  ּפִ ַהּקַ י  ּכִ ַלּקֹוְנְסֶליר,  ֶכף  ּתֵ ֵליֵלְך  ָעַלי  ה  ְוִצּוָ ְלִצידֹון,  ְסִפיָנה 

ָתב  ּכְ ל  ֲאַקּבֵ ׁשֶ ַעד  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ַלֲעלֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָאַמר 

ְלָהַרב  י  ָהַלְכּתִ ְוֵתֶכף  ֵמַהּקֹוְנְסֶליר.  ִטיְסִקיֶרע  ם  ׁשָ ּקֹוִרין  ׁשֶ

י  ְוָנַתּתִ ֶכף,  ּתֵ יֶלעִטין  ַהּבִ ַחת  ּתַ ְוָכַתב  ּוְלַהּקֹוְנְסֶליר,  ִביר  ּוְלַהּגְ

יֹום  ַעד  ָבה  ִנְתַעּכְ יְסִקיֶרע  ַהּטִ ֲאָבל  ָטאֶליר.  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ֶזה  ַעד  ּבְ לֹו 

ֲחצֹות: ַאַחר  ָמָחר 

קכז

י  ּכִ ְמֹאד,  ָאז  ָטרּוד  ְוָהִייִתי  ָמה,  ּכָ ַהׁשְ ּבְ י  ָעַמְדּתִ ו'  יֹום  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ִפיָנה,  ַהּסְ י  ַכְרּתִ ׂשָ ְולֹא  יַטאן  ּפִ ַהּקַ ָרִאיִתי  לֹא  ֲעַדִין 

י  ְלּתִ ִקּבַ לֹא  ֵמָהַרב  עֹות  ַהּמָ ְוַגם  יְסִקיֶרע.  ַהּטִ י  ְלּתִ ִקּבַ לֹא  ַוֲעַדִין 

ַעל  ַלֲעלֹות  ַהּיֹום  ּוְצִריִכין  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ְוַהּיֹום  ֲעַדִין, 

ִריִכין: ּצְ ֶ ּשׁ ַמה  ְוִלְקנֹות  ִפיָנה  ַהּסְ

קכח

ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ה  ַהְרּבֵ ּוְמֻטְלָטל  ָוָנד  ָנע  י  ָהַלְכּתִ י  ּכִ ַנאי.  ַהּפְ ֵמֶאֶפס 
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ִאּתֹו  ר  ְלַדּבֵ י  ָיכְֹלּתִ לֹא  אֹותֹו,  ָצאִתי  ּמָ ּוְכׁשֶ יַטאן.  ּפִ ַהּקַ ׁש  ְלַבּקֵ

ם.  ׁשָ ִלי  ָהיּו  ׁשֶ יִרים  ּכִ ֵמַהּמַ ִאיׁש  ָצאִתי  ּמָ ׁשֶ קֶֹדם  דֹול  ּגָ י  ּוְבקֹשִׁ

ר ֵהיֵטב, ְוהּוא לֹא ֵהִבין  י ְלַדּבֵ ְרֵאִלי לֹא ָיכְֹלּתִ ׂשְ ַהּיִ ְוַגם ִעם ֶזה 

ְולֹא  אֹוֵמר,  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  י  ֵהַבְנּתִ לֹא  ַוֲאִני  אֹוֵמר,  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה 

ִלי  ָאְמרּו  ה  ְתִחּלָ ּבִ יַטאן.  ּפִ ַהּקַ ִעם  ֶוה  ָ ַהּשׁ ְלֵעֶמק  ָלבֹוא  י  ָיכְֹלּתִ

י  ָהַלְכּתִ ְך  ּכָ ַאַחר  ֵנינּו.  ׁשְ ַעד  ּבְ ָטאֶליר  ים  לׁשִ ׁשְ רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ

ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ִלי  ְוָאַמר  ֶאְצִלי  רי"א  ּוָבא  ם.  ׁשָ י  ְנּתִ ְוִהְמּתַ ַלּקֹוְנְסֶליר 

ָטאֶליר.  ַנִים  ּוׁשְ ים  ִ ֲחִמּשׁ רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ יֵרינּו  ּכִ ִמּמַ ֶאָחד  לֹו  ָאַמר 

ָבר  ּכְ ֲאִני  ֲאָבל  ֶזה,  ּכָ ָסְך  ן  ֶאּתֵ ׁשֶ ְמֹאד  ָרחֹוק  ָהָיה  רי"א  ּוְבֵעיֵני 

ְמֹאד  ָלנּו  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ָרִאיִתי  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶזה  ּכָ ָסְך  ן  ִלּתֵ ה  ְמֻרּצֶ ָהִייִתי 

ָלׁשֹון.  ׁשּום  ְמִביִנים  ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ר  ְוָהִעּקָ אן,  ִמּכָ ָלֵצאת 

ֵמַהּקֹוְנְסֶליר  י  ְוָהַלְכּתִ ר.  ְלַדּבֵ ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ְרֵאִלים  ִיׂשְ ִעם  ֲאִפּלּו 

ר  ְזּכַ ַהּנִ ָהִאיׁש  ֶאל  י  ָהַלְכּתִ ַוֲאִני  רי"א.  ֶאת  ם  ׁשָ י  ַאְרּתִ ְוִהׁשְ

ָסְך  רֹוֶצה  הּוא  י  ּכִ ָבָריו  ּדְ ֵהִבין  לֹא  רי"א  ׁשֶ ִלי  ְוָאַמר  ְלֵעיל, 

ּוִבְלּבּול  ָרדֹות  ַהּטְ ְוֹגֶדל  ְלַבּדֹו.  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעד  ּבְ ָטאֶליר  ים  ִ ֲחִמּשׁ

לֹשׁ־ ׁשָ ַעד  ָבר  ַהּדָ ְך  ְוִנְמׁשַ ֹפר.  ִמּסְ ַרּבּו  ָאז  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ

ת  ּבָ ַ ְוַהּשׁ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ֲחצֹות  ַאַחר  עֹות  ׁשָ ע  ַאְרּבַ

קּות  ִהְתַחּזְ ִלי  ְוָנַתן  ֲעָזַרִני,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ָלבֹוא.  ֵמׁש  ְמַמׁשְ

ָהְיָתה  ִפיָנה  ַהּסְ י  ּכִ ְיָקא  ּדַ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ִלְנסַֹע  עֹז  ָכל  ּבְ ֵרז  ְלִהְזּדָ

יַח  ַאּנִ ִאם  י  ָאַמְרּתִ י  ּכִ יָחּה  ְלַהּנִ ָרִציִתי  ְולֹא  ד,  ִמּיָ ֵליֵלְך  מּוֶכֶנת 

יֹוָמא  ָכל  ּבְ י ָלאו  ּכִ אן,  ּכָ ִעּכּוִבי  ִיְהֶיה  ָמַתי  יֹוֵדַע ַעד  ִמי  אֹוָתּה 
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ה.  ּנָ ִמּמֶ ֵאַדע  ּלֹא  ׁשֶ ָקרֹוב  ְסִפיָנה  ן  ּמֵ ְזּדַ ּתִ ְוִאם  ְסִפיָנה,  ֶנת  ּמֶ ִמְזּדַ

ִסּבֹות  ה  ּמָ ּכַ ב  ְוִסּבֵ ִלי  ָעַזר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ י,  ַרְזּתִ ִנְזּדָ ן  ּכֵ ַעל 

ְלטֹוָבֵתנּו. ִנְפָלאֹות 

ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַאֲהרֹן  ר'  ְיֵדי  ַעל  כּות  ַהּזְ ל  ְלּגֵ ִנְתּגַ ָבר  ּדָ ְוסֹוף 
ם  ֵ ה ֲעָזַרִני ַהּשׁ ְכִניָסִתי. ְוַעּתָ י ֶחֶסד ּבִ ַמל ִעּמִ ּגָ ַעְצמֹו ׁשֶ ּבְ

ָהָיה  ְולֹא  ְמֹאד  ָטרּוד  ָהִייִתי  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ּוק  ּשׁ ּבַ ִלי  ן  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ

י  ִעּמִ ָהַלְך  ְוהּוא  יַטאן.  ּפִ ַהּקַ ְבֵרי  ּדִ ְלָפֵרׁש  ָמן  ְמֻתְרּגְ ׁשּום  ִלי 

י  ּכִ ֶוה  ָ ַהּשׁ ְלֵעֶמק  אִתי  ּבָ לֹא  ַוֲעַדִין  יַטאן,  ּפִ ַהּקַ י  ַאְנׁשֵ ִעם  ר  ְוִדּבֵ

ַאֲהרֹן  ר'  ָחַזר  ן  ּכֵ ְוַעל  ַעְצמֹו.  ּבְ יַטאן  ּפִ ַהּקַ ם  ׁשָ ָהָיה  לֹא  ָאז 

ְלֵבית  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ י  ָהַלְכּתִ ַוֲאִני  נּו.  ּלָ ׁשֶ ָהַאְכַסְנָיא  ְלֵבית 

אֹוָתּה  י  ָמַסְרּתִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  יְסִקיֶרע.  ַהּטִ י  ְלּתִ ְוִקּבַ ַהּקֹוְנְסֶליר 

י  ָחַזְרּתִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶכס.  ַהּמֶ ֵבית  ּבְ ם  ׁשָ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ֶאָחד,  ָמֵעאל  ְלִיׁשְ

ִלי  ְוָאַמר  ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַאֲהרֹן  ר'  ֶאת  ם  ׁשָ ּוָמָצאִתי  ְלֵביִתי, 

ָמֵעאל  ׁשְ ַלּיִ יְסִקיֶרע  ַהּטִ ֶכף  ּתֵ י  ַסְרּתִ ּמָ ׁשֶ יִתי  ָעׂשִ טֹוב  ּלֹא  ׁשֶ

י  ֶהֱחַלְפּתִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ַצַער  ִלי  ְוָהָיה  ְלֵעיל.  ר  ְזּכַ ַהּנִ

ִפיָנה  ַכר ַהּסְ ֵאר ִלי ַאַחר ׂשְ ָ ּשׁ ּיִ י ׁשֶ ַדְעּתִ י ּבְ ַעְרּתִ ִ ּשׁ ְמַעט ָמעֹות ׁשֶ

ָמֵעאל,  ִיׁשְ ְמִדינֹות  ָאֵרי  ִלׁשְ ְצַרִים  ִמּמִ ּיֹוְצִאין  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ְוַההֹוָצאֹות, 

ַאַחת,  רּוָטה  ּפְ ֲאִפּלּו  ָלל  ּכְ ֶוה  ׁשָ ִמְצַרִים  ל  ׁשֶ ַע  ַמְטּבֵ ֵאין  ׁשּוב 

ְמֹאד  י  ִהְפַצְרּתִ ְך  ּכָ ַאַחר  ְמֹאד.  ְמֹאד  רּוַע  ּגָ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַע  ַמְטּבֵ י  ּכִ

ְוֵתֶכף  ַעם,  ַהּפַ עֹוד  י  ִעּמִ ְוָהַלְך  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ֶאת 

ִמְצַרִים  ל  ׁשֶ ָטאֶליר  ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ִעים  ַאְרּבָ ַסְך  ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ י  ַכְרּתִ ׂשָ
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ַכר  ׂשָ ַאֲהרֹן  י  ְוַרּבִ ְך.  ַהּסָ ל  ּכָ יַטאן  ּפִ ְלַהּקַ י  ְקּתִ ְוִסּלַ ֵנינּו,  ׁשְ ַעד  ּבְ

ַהחֹוף,  ֶאל  נּו  ּלָ ׁשֶ ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ ְוֵהִביא  ֶהם,  ִעּמָ ְוָהַלְך  ים  ַעְרִבּיִ

ה. ְקַטּנָ ְסִפיָנה  ָלנּו  ַכר  ְוׂשָ

ָיָצאנּו  דֹוָלה,  ַהּגְ ְוֶעְזָרתֹו  ִויׁשּוָעתֹו  ה'  ַחְסֵדי  ּוְבֹגֶדל 
ת  ָרׁשַ ּפָ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ו'  יֹום  ּבְ א  ִרּיָ ַסְנּדְ ֵמֲאֶלּכְ

קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ַלת  ַקּבָ קֶֹדם  עֹות  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ אֹו  ִים  ּתַ ׁשְ ֶעֶרְך  ּבְ ָנׂשֹא 

ֶרְך  ַלּדֶ ֵציָדה  ָקִנינּו  לֹא  זֹון  ַהִחּפָ ּוִמּגֶֹדל  דֹול,  ּגָ זֹון  ִחּפָ ּבְ ְוָיָצאנּו 

ָהָיה  ׁשֶ ַרק  ְמַעט,  ְוֶלֶחם  )ְמַלְפפֹון(  אּוֶגעְרֶקיס  ְמַעט  י־ִאם  ּכִ

ּיֹוְצִאין  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ְוָיָצאנּו  ֵמָאֶדעס.  ָבר  ִמּכְ ָיֵבׁש  ֶלֶחם  ָיֵדינּו  ּבְ

ֶאל  ּוָבאנּו  ָלנּו.  ינּו  ָעׂשִ לֹא  ֵציָדה  ְוַגם  זֹון,  ִחּפָ ּבְ ְצַרִים  ִמּמִ

עֹות. ְוָנַתּנּו  י ׁשָ ּתֵ ֶעֶרְך ׁשְ ת ּבְ ּבָ ַלת־ׁשַ דֹוָלה קֶֹדם ַקּבָ ִפיָנה ַהּגְ ַהּסְ

ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ְצַרִים.  ִמּמִ ִכינּו ָלֵצאת  ּזָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ דֹול  ּגָ ַבח  ׁשֶ

ַצַער  ִלי  ָהָיה  א  ִרּיָ ַסְנּדְ ַלֲאֶלּכְ ַטְנּבּול  ִמּסְ י  ָהַלְכּתִ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ָכל  ּבְ

ה  ְמַצּפֶ ְוָהִייִתי  ְלִמְצַרִים,  ֵליֵלְך  ה  ַעּתָ ֻמְכָרח  ֲאִני  ׁשֶ י  ַכְרּתִ ּזָ ׁשֶ ּכְ

ְזִריזּות  ּבִ ם  ָ ִמּשׁ ָיָצאנּו  ה'  ּוְבַחְסֵדי  ם.  ָ ִמּשׁ ָלֵצאת  ָעה  ָ ְוַהּשׁ ַהּיֹום 

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

קכט

ָהָיה  ְולֹא  קֹוָמּה.  ִמּמְ ִפיָנה  ַהּסְ ָזָזה  לֹא  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּוְבָכל 
ְלִקּדּוׁש  ַיִין  ְוַגם  קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ יל  ְבׁשִ ּתַ ׁשּום  ָלנּו 
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ּבֶֹקר  ּבַ ּוְביֹום א'  "ל.  ַהּנַ זֹון  ָלה לֹא ָהָיה ָלנּו ֵמֲחַמת ַהִחּפָ ּוְלַהְבּדָ

ָהִייִתי  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּוְביֹום  ֵליֵלְך.  ִפיָנה  ַהּסְ ִהְתִחיָלה  ם  ּכֵ ַהׁשְ

ה.  ַהְרּבֵ ֲהָקאֹות  י  ְוָנַתּתִ ה  ַהְרּבֵ י  ּתִ ֶנֱחַלׁשְ א'  ּוְביֹום  ְמַעט  ָחלּוׁש 

ְלֵאיָתִני  ָלׁשּוב  י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  ב'  יֹום  ּבְ ֲאָבל 

ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ִריָאה  ַהּבְ ַקו  ּבְ ָהִייִתי  לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  ְקָצת, 

ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ִטְלטּול  ֵמֲחַמת  ְוַהּכֹל  ה  ַהּזֶ ֶרְך  ַהּדֶ ָכל  ּבְ

מֹו  ּכְ ב  ּכָ ְלִמׁשְ ל  ֻמּטָ ָהִייִתי  ְולֹא  ֶחֶסד  ּבְ ָהָיה  ַהּכֹל  ַרק  ָעַלי. 

לֹשׁ  ֶעֶרְך ׁשָ א. ְוֶזה ַהּיֹום יֹום ה' ּבְ ִרּיָ ַסְנּדְ ַטְנּבּול ְלֲאֶלּכְ ֶרְך ִמּסְ ּדֶ ּבַ

ה: ׁשָ ַיּבָ ֵאיֶזה  ִלְראֹות  ִהְתִחילּו  ְיָלה,  ַהּלַ עֹות קֶֹדם  ׁשָ

קל

ִלְמחֹוז  ָלבֹוא  ים  ְמַצּפִ ָהִיינּו  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
בּול  ִמּגְ ָהָיה  ה  ׁשָ ּבָ ַהּיַ זֹאת  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ְלִצידֹון,  ֶחְפֵצנּו 

ּבֶֹקר ָעַבְרנּו ֵאֶצל ִעיר ַאַחת ֵמָרחֹוק, ְוָאְמרּו  י ּבַ ִ ּשׁ ַעּכֹו. ּוְביֹום ׁשִ

ם  יַטאן לֹא ָרָצה ַלֲעֹמד ׁשָ ּפִ הּוא ַעּכֹו. ֲאָבל ַהּקַ אְטָראִסין ׁשֶ ַהּמַ

קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ֲחצֹות  ְוַאַחר  ם.  ָ ִמּשׁ ְוָעַבְרנּו  ָלל,  ּכְ

ם.  ׁשָ ְוָעַמד  ָהַאְנֶקיר,  ל  ְלׁשֵ ׁשִ ם  ְוׁשָ ַאַחת  ִעיר  ֶאל  עֹוד  אנּו  ּבָ

י  ּכִ י  ֵהַבְנּתִ י  ּכִ ם  ׁשָ ֵליֵרד  י  ְוִנְכַסְפּתִ צֹור,  ָהְיָתה  ָהִעיר  ְוזֹאת 

י ִאם  ָיַדְעּתִ יֹוֵתר ִלְצָפת תובב"א. ֲאָבל לֹא  ֶרְך ָקרֹוב  ַהּדֶ ם  ָ ִמּשׁ

ִפיָנה, ְולֹא ָהָיה ָלנּו ׁשּום  ְבנּו ַעל ַהּסְ ְרֵאִלים, ְוִנְתַעּכַ ם ִיׂשְ ֵיׁש ׁשָ
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]ְצִניִמים[.  סּוֲחֶריס  י־ִאם  ּכִ ת,  ַהּפַ ֶאת  ּבֹו  ת  ְלַלּפֵ ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ָבר  ּדָ

ּוִמיֵני  ַחם  ֶלֶחם  ִלי  ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ עֹות(  )ַמְטּבְ אֶריס  ּפָ ְלַמְטָראס  י  ְוָנַתּתִ

ָלנּו  ְוֵהִביא  נּו  ּלָ ׁשֶ ָהְרָמִזים  ֵהִבין  דֹול  ּגָ י  ּוְבקֹשִׁ ִעיר,  ּבָ ּוִאין  ִקּשׁ

ֱאכֹל. ּלֶ ַמה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלנּו  ְוָהָיה  ְלֵעיל.  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ָבִרים  ּדְ

קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ֵליל  ֲחצֹות  ַאַחר  ַעד  צֹר  ֵאֶצל  ִפיָנה  ַהּסְ ְוָעְמָדה 
ָזָזה  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ֵליל  ֲחצֹות  ַאַחר  עֹות  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ּוְכמֹו 

עֹות ִמּצֹר ְלִצידֹון.  ֵרה ׁשָ ים־ֶעׂשְ ּתֵ קֹוָמּה, ְוָהַלְכנּו ׁשְ ִפיָנה ִמּמְ ַהּסְ

ַהּיֹום  ֲחצֹות  ַאַחר  עֹות  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ מֹו  ּכְ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ ּוָבאנּו 

ְוָאְמרּו  ִפיָנה.  ַהּסְ ְוָעְמָדה  ָהַאְנֶקיר  ל  ְלׁשֵ ְוׁשִ ִצידֹון,  ִעיר  ַפת  ִלׂשְ

ֵליֵלְך  רֹוִצים  ֵהם  י  ּכִ ד,  ִמּיָ ֵרד  ּנֵ ׁשֶ ְטָראִסין  ְוַהּמַ יַטאן  ּפִ ַהּקַ ָלנּו 

ַעל  ב  ְתַעּכֵ ּנִ ׁשֶ ְמֹאד  ִהְפַצְרנּו  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ְירּוט.  ְלּבַ אן  ִמּכָ

ל  ְלַחּלֵ ִנְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ֲעבֹר  ּיַ ׁשֶ ַעד  ִפיָנה  ַהּסְ

ֻהְכַרח  דֹול  ּגָ ּוְבדַֹחק  ְוכּו'.  ּוָמעֹות  ַהֲחָפִצים  ִטְלטּול  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ

מֹוָצֵאי  ֵליל  ת  ִחּלַ ּתְ ַעד  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ְוָעַמְדנּו  ְרצֹוֵננּו,  ְלַמּלֹאת 

ּוְלָגֵרׁש  ַלְחּפֹז  ִהְתִחילּו  זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ י  ַמְרּתִ ּגָ ׁשֶ ְוקֶֹדם  ת.  ּבָ ׁשַ

ה  ְתִחּלָ ּבִ ְוָהָיה ָלנּו  ת.  ּבָ ׁשַ ֵליל מֹוָצֵאי  ּבְ י ֵליֵרד  ְוֻהְכַרְחּתִ אֹוָתנּו, 

ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ ְלִעיר  ְיָלה  ּלַ ּבַ ֵנס  ִנּכָ ֵאיְך  י  ּכִ ַצַער,  ְקָצת  ה  ִמּזֶ

ַהֲחָפִצים.  ִעם  ְיָלה  ּלַ ּבַ ָנלּון  ְוֵהיָכן  ׁשֹון,  ַהּלָ יֹוְדִעין  ְוֵאין  יר,  ַמּכִ

אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ְוָסַמְכנּו  ַלֲעׂשֹות.  כְֹלנּו  ּיָ ַמה  ֲאָבל 

ה. ֵהּנָ ַעד  ָלנּו  ָעַזר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ַעּתָ ם  ּגַ ָלנּו  ַיְעזֹר 
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ים  ָהַעְרִבּיִ ֶכף  ּתֵ אּו  ּבָ ֲאַזי  ְלַהחֹוף,  ָסמּוְך  בֹוֵאנּו  ּבְ ְוֵתֶכף 
י  ּכִ ִמיד  ּתָ ם  ַדְרּכָ ּכְ נּו,  ּלָ ׁשֶ אֹוי  ּשׂ ַהּמַ ַלְחטֹף  ִאים  ַהּנֹוׂשְ

אּו  ָנׂשְ ְוֵתֶכף  ָכר.  ׂשָ ל  ְיַקּבֵ הּוא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַעְצמֹו  ים  ַמְקּדִ ֶאָחד  ל  ּכָ

א  ּבָ ָפר  ַהּסְ ֶאל  אנּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ָפר.  ַהּסְ ֶאל  נּו  ּלָ ׁשֶ ַהֲחָפִצים 

הּוא  ׁשֶ ָיַדְענּו  לֹא  ה  ּוִבְתִחּלָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאָחד  ִאיׁש  ִלְקָראֵתנּו 

אֹוָתנּו  ְוֵקַרב  ְרֵאִלי,  ִיׂשְ הּוא  ׁשֶ ָלנּו  נֹוַדע  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ם ַהֲחָפִצים,  יַח ׁשָ ֶכס ְלַהּנִ ְמֹאד ְוָנַתן ָלנּו ָמקֹום ָסמּוְך ְלֵבית ַהּמֶ

ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָלִעיר  ִלְכנֹס  ר   ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ְיָלה.  ּלַ ּבַ ם  ׁשָ ְוָללּון 

ָלנּו  ֵאין  ִאם  ְוִלְבּדֹק  ִלְראֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֶכס  ַהּמֶ ַעל  ּבַ ם  ׁשָ ָהָיה 

ֵאיֶזה ְסחֹוָרה. ְוַגם ֵהִביא ָלנּו ַמֲחֶצֶלת ּוֵפֵרׂש ְלָפֵנינּו, ְוָהָיה ָלנּו 

ֵאיֶזה  ֵאֵלינּו  צּו  ִנְתַקּבְ ְוֵתֶכף  ם.  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ְמנּוָחה  ְמקֹום 

נּו ָלנּו  ּתְ ּיִ נּו, ְוֵקְרבּו אֹוָתנּו ְמֹאד, ְוָאְמרּו ׁשֶ רּו ִעּמָ ְרֵאִלים ְוִדּבְ ִיׂשְ

ִביל  ׁשְ ּבִ ֶנֶסת  ית ַהּכְ ּבֵ ֲחַצר  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶחֶדר ְמֻיָחד  ּבְ ַאְכַסְנָיא טֹוָבה 

ְוַיְכִניס  ָיבֹוא  ּבֶֹקר  ּבַ ָחר  ּמָ ׁשֶ ְוָאַמר  ׁש  ּמָ ַ ַהּשׁ ם  ׁשָ ְוָהָיה  אֹוְרִחים. 

ֶקה  ַמׁשְ ָכאן  ּבְ לֹוְקִחין  ֵאיְך  ֶהם  ִעּמָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  אֹוָתנּו. 

ְוֵיין  ָכר  ׁשֵ ַרק  ַהֹחם  ֵמֲחַמת  ַיִין  ִנְמָצא  ּבְ ֵאין  ּוְבִצידֹון  ָלה,  ְלַהְבּדָ

ִלימֹוִניס  ִאיָלֵני  ל  ׁשֶ ְוָעִלים  ָרף  ַיִין־ׂשָ ׁש  ּמָ ַ ַהּשׁ ִלי  ְוֵהִביא  ָרף.  ׂשָ

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ י,  ְלּתִ ְוִהְבּדַ ְלָהִריַח.  )ִלּמֹוִנים( 
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קלא

ֵיׁש  ָהִעיר  ֵאֶצל  ִצידֹון  ּבְ ׁשֶ ֶכף  ּתֵ ִלי  הֹוִדיעּו  יָחָתם,  ׂשִ ּוְבתֹוְך 
ָאִחיו  ם  ּגַ ׁשֶ אֹוְמִרים  ׁש  ּיֵ ְוׁשֶ ַיֲעקֹב,  ן  ּבֶ ְזבּולּון  ֶקֶבר 

ִלְהיֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ דֹול,  ּגָ ַנַחת  ה  ִמּזֶ ָלנּו  ְוָהָיה  ם.  ׁשָ ר  ִנְקּבַ ׂשָכר  ִיּשָׂ

ַעד  ֱהִביַאִני  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ ֶבט  ׁשֵ ל  ׁשֶ ֶקֶבר  ַעל 

ָרֵאל: ִיׂשְ ֶאֶרץ  בּול  ּגְ ַעד  ֲהלֹום 

קלב

ם  ׁשָ ְוֵיׁש  ְזבּולּון,  ֶקֶבר  ַעל  ְוָהַלְכנּו  ְלִצידֹון.  י  ִנְכַנְסּתִ ֶקר  ּוַבּבֹ
ם  ׁשָ ְוֵיׁש  ַזִית  ֶמן  ׁשֶ ּבְ ּוְמנֹורֹות  ִקְברֹו,  ַעל  ָנֶאה  ֵהיָכל 

ֶזה  ִדים  ְמַכּבְ ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ם  ּגַ י  ּכִ ֶאָחד,  ָמֵעאל  ִיׁשְ ׁשֹוֵמר 

ם  ּגַ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ָעֵלינּו  ְגמּולֹוִהי  ּתַ ל  ּכָ ַלה'  יב  ׁשִ ּנָ ּוַמה  ְמֹאד.  ֶבר  ַהּקֶ

ַזִית  ֶמן  ׁשֶ ם  ׁשָ י  ְוִהְדַלְקּתִ ֶזה,  ּכָ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ֶקֶבר  ַעל  ִלְהיֹות 

ַעְצָמּה ֲעַדִין  ּבְ ִעיר ִצידֹון  ְך ָאְמרּו ָלנּו, ׁשֶ ּכָ ם. ְוַאַחר  ָ ְוָחַזְרנּו ִמּשׁ

ַמְתִחיל  ם  ָ ִמּשׁ ְוֵאיָלְך  ְזבּולּון  ֶבר  ִמּקֶ ַרק  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֵאיָנּה 

כ'  א'  יֹום  ַהּיֹום  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ה'  ם  ְנַקּדֵ ה  ּמֶ ּבַ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  בּול  ּגְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַהּנֹוָרא  ֶקֶבר  ַעל  ַח  ּטֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִסיָון 

ִלְצַפת  ֵליֵלְך  מּוָכִנים  ָאנּו  ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ָמָחר  ּוְביֹום 

יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ לֹום,  ְלׁשָ ם  ְלׁשָ ְיִביֵאנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ תובב"א. 

ָרצֹון: ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ֱאֶמת.  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו 



ְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת תד

קלג

יֹום  ַעד  בּו  ְוִנְתַעּכְ ִלְצַפת,  ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ ֵליֵלְך  ֲחמֹוִרים  ַכְרנּו  ְוׂשָ
ֶנֶסת  ית ַהּכְ י ָיָצאנּו ִמּבֵ ִליׁשִ יֹום ׁשְ י ַעד ָעֶרב. ּבְ ִליׁשִ ׁשְ

אֹוְרִחים,  ִביל  ׁשְ ּבִ ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶחֶדר  ּבַ ם  ׁשָ ָעַמְדנּו  ׁשֶ ִצידֹון,  ל  ׁשֶ

ם  ְוׁשָ ָהִעיר.  סֹוף  ַעד  נּו  ּלָ ׁשֶ ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ ִאים  ַהּנֹוׂשְ אּו  ְוָנׂשְ

ָרא  ּיָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַהֲחמֹוִרים  ָאֵרי  ׁשְ תֹוְך  ּבְ נּו  ּלָ ׁשֶ ַהֲחמֹוִרים  ָעְמדּו 

ָהָיה  ּוְבתֹוָכם  ּגֹוִיים,  ם  ְוֻכּלָ ֲחמֹוִרים,  ר  ה־ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ מֹו  ּכְ ֵהם  ׁשֶ

ְוָעַמְדנּו  ָלנּו.  דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה  ָהָיה  ְוֶזה  ֲחמֹור,  ַעל  ּבַ ֶאָחד  ְיהּוִדי 

י,  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ָנה  ּפָ י  ּכִ ַעד  עֹות,  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ַהֲחָפִצים  ִעם  חּוץ  ּבַ

עֹות  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ מֹו  ּכְ ְרִביִעי  ְליֹום  אֹור  ַעד  ידֹון  ִמּצִ ָיָצאנּו  ְולֹא 

ְיָלה,  ַהּלַ ל  ּכָ ְוָהַלְכנּו  ַהֲחמֹוִרים,  ַעל  ְבנּו  ָיׁשַ ְיָלה  ּלַ ּבַ ְוָאז  ְיָלה.  ּלַ ּבַ

ִלְגבּול  י  ִנְכַנְסּתִ זֹאת  ּוְבַלְיָלה  ַהּיֹום.  ַעל  עֹות  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ֶעֶרְך  ַעד 

דֹוָלה: ּגְ ְמָחה  ׂשִ ָלנּו  ְוָהָיה  אי,  ַוּדַ ּבְ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ

קלד

ִלְצַפת  אנּו  ּבָ ִסיָון,  כ"ד  ַלח־ְלָך,  ׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ י,  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ָהָהר  ֶאל  אנּו  ּבָ ּוְכׁשֶ ָפָניו.  ִמּלְ ַהּיֹום  ַלֲחצֹות  ָסמּוְך 

אֹוי  ּשׂ ַהּמַ ִליִכין  ַמׁשְ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִעיר,  ַער  ְלׁשַ מּוְך  ַהּסָ ָטן,  ַהּקָ

ָהִעיר,  ְלתֹוְך  ֵני־ָאָדם  ּבְ ַעל־ְיֵדי  אֹוָתּה  ִאים  ְונֹוׂשְ ֵמַהֲחמֹוִרים 

ִלְקָראֵתנּו,  ים  ֲאָנׁשִ ֶכף  ּתֵ ָיְצאּו  ם,  ְלׁשָ אנּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף 
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ְלֶאֶרץ־ ים  ֲאָנׁשִ ָיבֹואּו  ַהּזֹאת  ֵעת  ּבָ ׁשֶ ָמהּו,  ּתָ ן  ּכֵ ָראּו  ה  ֵהּמָ

אֹוָתנּו.  ָראּו  ׁשֶ ּכְ דֹוָלה  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ֲעֵליֶהם  ְוָהָיה  ָרֵאל.  ִיׂשְ

ָסמּוְך  ִרים  ּדָ ים  רּוׁשִ ַהּפְ י  ּכִ ים,  רּוׁשִ ֵמַהּפְ ָהיּו  ים  ָהֲאָנׁשִ ְוֵאּלּו 

ְיִדיָעה  ֵאיֶזה  ָלנּו  ֵיׁש  ִאם  אֹוָתנּו,  ֲאלּו  ׁשָ ְוֵתֶכף  ָהִעיר.  ַער  ְלׁשַ

ָלֶהם  ְוֵאין  ָנַתִים,  ִלׁשְ ָסמּוְך  ֶזה  ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ִחים  ּלָ ֵמַהְמׁשֻ

ְסַטְנּבּול,  ֶהם ּבִ י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶכף, ׁשֶ י ָלֶהם ּתֵ ְיִדיָעה ֵמֶהם. ְוהֹוַדְעּתִ

ֵליֵלְך  ָרצּו  לֹא  ֵהם  י  ּכִ ָיבֹואּו,  ּוְבָקרֹוב  ֵמֶהם,  ֶרת  ִאּגֶ ִלי  ְוֵיׁש 

"ל,  ּנַ ּכַ ָאז,  ָהָיה  ׁשֶ ַחד  ַהּפַ ִמּגֶֹדל  א  ִרּיָ ַסְנּדְ ַלֲאֶלּכְ ם  ַהּיָ ַעל  נּו  ִעּמָ

תֹוְך  ּבְ ָלֶהם זֹאת,  י  הֹוַדְעּתִ ׁשֶ ְוֵתֶכף  ה.  ׁשָ ּבָ ַהּיַ ֵליֵלְך ִעם  ּוְרצֹוָנם 

ְמָחה  ְוׂשִ ַרַעׁש  ה  ְוַנֲעׂשָ ים,  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ְסִביֵבנּו  צּו  ִנְתַקּבְ ְך  ּכָ

ְוִהְכִניסּום  י,  ּלִ ׁשֶ ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ ָחְטפּו  ְוֵתֶכף  יֵניֶהם.  ּבֵ דֹוָלה  ּגְ

ֶרת  ָהִאּגֶ ָלֶהם  ן  ִלּתֵ ְמֹאד  ַני  ּפָ ֲחרּו  ְוׁשִ מּוְך,  ַהּסָ ִית  ּבַ ֵאיֶזה  ְלתֹוְך 

תֹוְך  ּבְ ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ְוהֹוֵצאִתי  ָבה  ַהּתֵ י  ַתְחּתִ ּפָ ְוֵתֶכף  ד,  ִמּיָ

י  ּכִ ים,  רּוׁשִ ֵמַהּפְ ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ְוֻרּבָ ים,  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ אֹוִתי  בּו  ִסּבְ ְך  ּכָ

ֵליֵלְך  ְמֹאד  י  ּבִ ִהְפִצירּו  ְוֵתֶכף  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ְרחֹוב  ּבָ ָהָיה  ֶזה  ל  ּכָ

ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ה  ְוַהְמֻמּנֶ ָהרֹאׁש  הּוא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ י  ְלַרּבִ ֶהם  ִעּמָ

ִנְתַרּבּו  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ֶהם.  ִעּמָ י  ְוָהַלְכּתִ ְרצֹוָנם,  ְלַמּלֹאת  י  ְוֻהְכַרְחּתִ

י  ַרּבִ ֵבית  ּבְ י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ים,  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ צּו  ְוִנְתַקּבְ

ְלַהֲעִמיד  ֻהְכְרחּו  ׁשֶ ַעד  ָהעֹוְמִדים,  ַרּבּו  מֹו  ּכְ ַרּבּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ְלֵבית  י  ְוִנְכַנְסּתִ ִית.  ַהּבַ ֶאל  ִלְכנֹס  ם  ּלָ ּכֻ ֲחקּו  ִיּדָ ּלֹא  ׁשֶ ׁשֹוְמִרים, 

ְולֹא  ַהֲחָפִצים,  ֵאֶצל  ַאר  ִנׁשְ ְורי"א  י,  ְלַבּדִ ֲאִני  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ
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ם,  ׁשָ צּו  ְתַקּבְ ּנִ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ְלֵבית  ִלְכנֹס  יחּו  ִהּנִ

ִית. ַוֲאִני לֹא  חּוץ ְסִביבֹות ַהּבַ ֲארּו ּבַ ָאר ִנׁשְ ְ י ִאם ְקָצָתם, ְוַהּשׁ ּכִ

ַתֲעִנית  ּבְ י  ְוִנְכַנְסּתִ ַהּיֹום,  אֹותֹו  ּבְ ָבר  ּדָ ׁשּום  ֲעַדִין  י  ָטַעְמּתִ

ל  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ְלַרּבִ י  ְרּתִ ְוִסּפַ ַקאֶווע,  ם  ׁשָ ִלי  ָנְתנּו  ְוֵתֶכף  ִלְצַפת, 

לֹו  י  ְוָנַתּתִ ְוכּו',  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִחים  ּלָ ַהְמׁשֻ ִעם  י  ָעַמְדּתִ ׁשֶ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ְוֶהֱחֵייִתי  ֵער,  ְלׁשַ ֵאין  ֲעֵליֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ְוֹגֶדל  ֶרת.  ָהִאּגֶ

ְלהֹוִדיַע  ַלִים  ִלירּוׁשָ ְמֻיָחד  ִליַח  ׁשָ ְלחּו  ׁשָ ְוֵתֶכף  ׁש.  ַמּמָ אֹוָתם 

ר  ֲאׁשֶ ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ ב  ַהּיֹוׁשֵ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהרֹאׁש  יל,  ֶמְנּדִ י  ְלַרּבִ זֹאת 

י  ְוַרּבִ ִני  ׁשֵ ָנֶטע  י  ַרּבִ ְועֹוד  ִחים,  ּלָ ֵמַהְמׁשֻ ֶאָחד  ָהָיה  ָנֶטע  נֹו ר'  ּבְ

ֶרת,  ִאּגֶ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ י  ַרּבִ ִלי  הֹוִדיַע  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ִאיֶציֶלי. 

אנּו  ּבָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ָהָיה  ָלִים  ירּוׁשָ ּבִ ם  ּגַ ׁשֶ

ְנָפׁשֹות  ְך  ל־ּכָ ּכָ ר  ֲאׁשֶ זֹאת,  ּכָ טֹוָבה  ׂשֹוָרה  ּבְ ָלֶהם  ְרנּו  ּוִבּשַׂ

ֶזה: ּבָ לּוִיים  ּתְ

קלה

ֶזה  תֹוְך  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ י  ַרּבִ ֵאֶצל  ה  ַקּלָ ָעה  ׁשָ ְבִתי  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ְך,  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ה  נּו, ְוַנֲעׂשָ ּלָ י ּפֹוִלין ׁשֶ ין ַאְנׁשֵ ָכל ָהִעיר ּבֵ ָבר ּבְ נֹוַדע ַהּדָ

ים,  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ו  ַעְכׁשָ ְמְצאּו  ּנִ ׁשֶ זֹאת,  מּוָעה  ְ ִמּשׁ דֹול  ּגָ ַרַעׁש 

א  ּבָ לֹא  ָנַתִים  ִלׁשְ ָסמּוְך  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ְלֶאֶרץ  ה  ַעּתָ אּו  ּבָ ׁשֶ

י  ַרְזּתִ ְוִנְזּדָ ֲאֵליֶהם,  ֵאֵלְך  ׁשֶ ֵאַלי  אּו  ּבָ ְוֵתֶכף  ם.  ְלׁשָ ָאָדם  ׁשּום 

ָמָצאִתי,  ם  ְלׁשָ אִתי  ּבָ ּוְכׁשֶ קֹוְלֶיע.  ִמּסְ ָהַרב  ְלֵבית  י  ְוָהַלְכּתִ
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ִלְראֹות  ֵדי  ּכְ ם  ְלׁשָ ה  ַהְרּבֵ ים  ְוָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ צּו  ִנְתַקּבְ ָבר  ּכְ ׁשֶ

ִזְכרֹונֹו  ֵמִאיר,  יְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ַאְלָמַנת  ָהְיָתה  ּוְבתֹוָכם  אֹוָתנּו, 

ְתַאְלְמָנה  ּנִ נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ׁשֶ ל ַרּבֵ ִהיא ֲאחֹותֹו ׁשֶ ִלְבָרָכה, ׁשֶ

ים  ֲאָנׁשִ ם  ׁשָ ְוָהיּו  קֹוְלֶיע,  ִמּסְ ָהַרב  ְלֵבית  י  ְוִנְכַנְסּתִ ָסמּוְך.  ּבְ

ם  ְוֻכּלָ ַוֲעצּוָמה ְמֹאד,  ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ לּו אֹוִתי  ִקּבְ ם  ְוֻכּלָ ה,  ַהְרּבֵ

ֵעת  ּבָ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ְמֹאד,  ֶזה  ִעְנָין  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְוִנְפָלא  זּו,  ֶנְחּפָ ִנְבֲהלּו 

ַאְדַמת  ַעל  ִלְדרְֹך  ַרק  ַלֲחזֹר,  ַעל־ְמָנת  ים  ֲאָנׁשִ ָיבֹואּו  ַהּזֹאת 

יָאֵתנּו  ִמּבִ ָאז  ָהָיה  ׁשֶ ְוַהִחּיּות,  ְמָחה  ְוַהּשִׂ ָהַרַעׁש  ְוֹגֶדל  ַהּקֶֹדׁש. 

ֲאַנְחנּו  ם ָאְמרּו ׁשֶ ֵער. ְוֻכּלָ ר ְלָבֵאר ּוְלׁשַ ָרֵאל ִאי ֶאְפׁשָ ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ

ָאָדם  ָראּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָנַתִים  ׁשְ ֶזה  י  ּכִ ׁש,  ַמּמָ אֹוָתם  ֶהֱחֵיינּו 

ׁשּום  ָיְדעּו  ְולֹא  ם,  ָ ִמּשׁ ְיִדיָעה  ׁשּום  ְמעּו  ׁשָ ְולֹא  ִדיָנֵתנּו,  ִמּמְ

ים  ם. ְוָכל ָהֲאָנׁשִ ו ַעל ַהּיָ עֹוָלם ֵליֵלְך ַעְכׁשָ ר ּבָ ְיִדיָעה ִאם ֶאְפׁשָ

ֵאיְך  ֶרְך  ַהּדֶ ָיְדעּו  לֹא  ָלָאֶרץ,  ְלחּוץ  ָלֵצאת  ָאז  מּוָכִנים  ָהיּו  ׁשֶ

ְמֹאד,  ה  ָקׁשֶ ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ה  ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ ֵליֵלְך  ָהָיה  ם  ְוַדְעּתָ ְלִהְתַנֵהג, 

ה.  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ֲעֵליֶהם  ָהָיה  ן  ּכֵ ַעל  ְמֹאד.  ים  ַרּבִ ְוַההֹוָצאֹות 

אנּו  ּבָ ׁשֶ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ל  ּכָ ים  ְמַחּיִ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָאְמרּו  ם  ְוֻכּלָ

ַמְלָאִכים  ֵהם  ַרק  ָלל  ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ֵאּלּו  ֵאין  ׁשֶ ָאְמרּו  ְקָצָתם  ם.  ְלׁשָ

בֹואּו  ּיָ ׁשֶ הּו  ֵאִלּיָ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָאַמר  ְוֶזה  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ְלחּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֵעת  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלָאֶרץ  ִמחּוץ  ים  ֲאָנׁשִ ְתאֹום  ּפִ ו  ַעְכׁשָ

י־ִאם  ּכִ ם  ּיָ ּבַ ֵליֵלְך  ָרצּו  לֹא  ִחים  ּלָ ַהְמׁשֻ ֲאִפּלּו  ר  ֲאׁשֶ זֹאת  ּכָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָאָדם  ׁשּום  א  ּבָ לֹא  ֶזה  ֵמֲחַמת  ר  ֲאׁשֶ ה,  ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ
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ְוַגם  יָרֵתנּו.  ּדִ ִלְקּבַֹע  אנּו  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְפָרט  ָנַתִים,  ִלׁשְ ָסמּוְך  ֶזה 

ֶהֱחִייֶתם  ם  ַאּתֶ ׁשֹון,  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ָלנּו  ָאַמר  ִמּבֹוְלֶטע  ְזֵאב  ר'  ָהַרב 

ָרֵאל: ִיׂשְ ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֶאת 

קלו

בּו  ִסּבְ י  ָהַלְכּתִ ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  "ל  ַהּנַ ִית  ִמּבַ ָיָצאִתי  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ם,  ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ ַעל  ֲאלּו  ׁשָ ם  ְוֻכּלָ ים  ְוָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ אֹוִתי 

ְיִדיָעה  ֶהְעֵלם  ּבְ ָצאִתי  ּיָ ׁשֶ ֶרת ֵמֲחַמת  ִאּגֶ ִלי ׁשּום  ָהָיה  ֲאָבל לֹא 

ְלֶאֶרץ  נֹוֵסַע  ֲאִני  ׁשֶ ָלֶהם  י  הֹוַדְעּתִ ְולֹא  ְסִביבֹוֵתינּו,  ל  ִמּכָ

ִפיָנה.  ַהּסְ ַעל  י  ְבּתִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ַעד  ק  ְמֻסּפָ ָהִייִתי  ַעְצִמי  ּבְ ְוַגם  ָרֵאל.  ִיׂשְ

טֹובֹות  ׂשֹורֹות  ּבְ י  ְרּתִ ּשַׂ ּבִ ים  ֲאָנׁשִ ה  ְלַכּמָ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל 

ֵהם  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ אֹוָתם  יר  ַמּכִ ֲאִני  ׁשֶ ם  ְחּתָ ּפַ ׁשְ ִמּמִ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ

ֲאָבל  ְמֹאד.  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ְלַנַחת  ָלֶהם  ְוָהָיה  לֹום.  ּוְבׁשָ ים  ַחּיִ ּבְ

ָלֶהם  ָהָיה  ם,  ְחּתָ ּפַ ׁשְ ִמּמִ ָלֶהם  י  הֹוַדְעּתִ ּלֹא  ׁשֶ אֹוָתם  ֲאִפּלּו 

ִדיָנָתם,  ִמּמְ ִאיׁש  רֹוִאים  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ דֹול  ּגָ ְוִחּיּות  ְמָחה  ׂשִ

"ל: ּנַ ּכַ ם  ָ ִמּשׁ ָאָדם  ָראּו  ַרב לֹא  ְזַמן  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ

קלז

ם  ָ ּשׁ ׁשֶ יְסק,  ִמּוֹוְלְטׁשִ ָהַרב  ּבְ ַפְיִביׁש  י  ַרּבִ ָהַרב  ֵבית  ּבְ י  ְוָעַמְדּתִ
עִריל  ּפֶ ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ָהַאְלָמָנה  ל  ׁשֶ יָרָתּה  ּדִ הּוא 
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ֵאֶצל  י  ְוָאַכְלּתִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ֲאחֹותֹו  ִהיא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ָראד: ִמּבְ ַהּכֵֹהן  אּול  ׁשָ י  ַרּבִ ּוְזֵקִני  ּדֹוִדי 

קלח

ֱאִליֶעֶזר ַעל ֶקֶבר ָהֲאִר"י  ְיהּוָדא  י  ְוַרּבִ ֲאִני  י  ָהַלְכּתִ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
קֹוְרּדֹוֵבירֹו  ה  ֹמשֶׁ י  ַרּבִ ח  ֻמּנָ ֶאְצלֹו  ם  ְוׁשָ ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו 

ר  ִחּבֵ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ץ  ֶאְלַקּבֶ לֹֹמה  ׁשְ י  ְוַרּבִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו 

ֶקֶבר  ם  ְלׁשָ ּוְבָסמּוְך  נֹוָרִאים.  יִקים  ַצּדִ ָאר  ּוׁשְ ּדֹוִדי",  "ְלָכה 

ָהֲאִר"י  ֶקֶבר  ֵאֶצל  ְוָעַמְדנּו  ְוכּו'.  יְך  ְוָהַאְלׁשִ יֹוֵסף"  ית  "ַהּבֵ

ּכֹה  ַעד  ָלֵאל.  ה  ִהּלָ ּתְ יֵחנּו  ׂשִ ם  ׁשָ ַפְכנּו  ְוׁשָ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו 

ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ָהֲעצּוִמים  ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני 

ָמה  ה'  י  ַמֲעׂשֵ דֹוִלים  ּגְ ה  ּמָ ּכַ זֹאת.  ּכָ ִמְלָחָמה  ֵעת  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָעָלי: ְגמּולֹוִהי  ּתַ ל  ּכָ ַלה'  יב  ָאׁשִ ָמה  ר  ֲאַדּבֵ ָמה  ֹאַמר 

קלט

ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֵליל  ְלֵעיל.  ר  ְזּכַ ַהּנִ אּול  ׁשָ ר'  ֵאֶצל  י  ָאַכְלּתִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
נּו  ה ֵמַרּבֵ י ָלֶהם ַהְרּבֵ ְרּתִ ים ְוִסּפַ ה ֲאָנׁשִ ּמָ אּו ֶאְצִלי ּכַ ּבָ

י  ָאַמְרּתִ ְוַגם  ַהּקֶֹדׁש.  ְלֶאֶרץ  ְנִסיָעתֹו  ֵמִעְנַין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ ְבֵרי־תֹוָרה  ּדִ ֵאיֶזה  ָלֶהם 

ּוְכָבר  ם.  ְלׁשָ י  ְוָהַלְכּתִ קֹוְלֶיע.  ִמּסְ ְלָהַרב  ֵליֵלְך  אּול  ׁשָ ר'  ִהְפִציר 
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ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ָהַרב  ֵבית  ּבְ ם  ׁשָ ְוַגם  ַלְיָלה  ֲחצֹות  מֹו  ּכְ ָהָיה 

ִזְכרֹונֹו  ַהּנֹוָרא  נּו  ֵמַרּבֵ תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵניֶהם  י  ָאַמְרּתִ

ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ּוְלׂשִ ׂשֹון  ְלׂשָ ִלי  ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  ִלְבָרָכה. 

נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ַהּנֹוָרָאה  ִמּתֹוָרתֹו  תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַסּפֵ ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ  ּבְ

ִלְבָרָכה: ִזְכרֹונֹו 

קמ

ה  ּמָ אּו ּכַ ּבֶֹקר ּבָ ת ּבַ ּבָ ֶנֶסת ּוְבׁשַ ֵבית ַהּכְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ
ַעת  ׁשְ ְך ּבִ ִנים, ְוַאַחר ּכָ ל ּפָ ים ֲחׁשּוִבים ְלַקּבֵ ֲאָנׁשִ

ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ִתינּו  ְוׁשָ ְוָאַכְלנּו  ה  ַהְרּבֵ ים  ֲאָנׁשִ ן  ּכֵ ם  ּגַ אּו  ּבָ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ

ְבֵרי־ ָיִדי ָאז לֹוַמר ּדִ ּלֹא ָעְלָתה ּבְ ֲאָבל ָהָיה ִלי ְקָצת ַצַער ָאז ׁשֶ

ל  ׁשֶ ְוָהַרַעׁש  ְמָחה  ַהּשִׂ ֵמֲחַמת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ תֹוָרה 

הּוג: ּנָ ּכַ ִין  ַהּיַ ְמִביֵאי 

קמא

ם  ְוׁשָ ַפְיִביׁש  ר'  ְלֵבית  י  ָהַלְכּתִ ֲחִרית  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ַאַחר  ְך  ּכָ ַאַחר 
יִני ְלֵבין קֹוִני ָמה  ּבֵ ם  י ׁשָ ְך ָאַמְרּתִ ּכָ י ְקָצת. ְוַאַחר  ְנּתִ ָיׁשַ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְך  ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ ֲעִנית  ּתַ ֵמִעְנַין  ָאז  ׁש  ְלַחּדֵ ִכיִתי  ּזָ ֶ ּשׁ

ת  ּוִבְרּכַ ֲחלֹום  ַוֲהָטַבת  ים  ּסִ ַהּנִ ְרכֹות  ּבִ ִהְלכֹות  ַעל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוכּו'.  ָעָליו  ֶהָחִביב  ֲחֵברֹו  ֶאת  ָהרֹוֶאה  ַעל  ֶהֱחָינּו  ׁשֶ
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אּול  ׁשָ ר'  ְלֵבית  י  ְוָהַלְכּתִ ְדָרׁש,  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ִמְנָחה  י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ

ְקָצת  ם  ׁשָ ְוָהיּו  ית.  ִליׁשִ ׁשְ ה  ְסֻעּדָ ם  ׁשָ י  ְוָאַכְלּתִ ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ַהּנִ

סּוק  ּפָ ַעל  ְפָלא  ַהּנִ ִעְנָין  ִלְפֵניֶהם  י  ָאַמְרּתִ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ים,  ֲאָנׁשִ

ְבֵרי־ ּדִ ה  ּמָ ּכַ ְועֹוד  רפ"ב(,  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  עֹוִדי  ּבְ ֵלאלַֹהי  ָרה  ֲאַזּמְ

ם  ּבֹות ׁשָ ִלׁשְ ָזִכיִתי  ה ָלֵאל  ּוְתִהּלָ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,  נּו  תֹוָרה ֵמַרּבֵ

ּוִמּתֹוָרתֹו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ּנּו  ִמּמֶ ְקָצת  י  ְרּתִ ְוִסּפַ ַהּקֶֹדׁש,  ֶאֶרץ  ּבְ

ּנֹוֵגַע  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ נֹוֵגַע  ה  ּזֶ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ֶאֶרץ  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ה: ֵהּנָ ַעד  נּו  ֵמִאּתָ ַחְסּדֹו  ָעַזב  ר לֹא  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ְוכּו'.  ְוכּו' 

קמב

ֵאִרי,  ן ּבְ ַע ּבֶ ת קַֹרח ָהִייִתי ַעל ְמָעַרת הֹוׁשֵ ָרׁשַ ִראׁשֹון, ּפָ יֹום  ּבְ
ָנִביא  ָהָיה  הּוא  ם  ּגַ ׁשֶ ָאִביו,  ֵאִרי  ּבְ ְמָעַרת  ּוְכֶנְגּדֹו 

ָעַמְדנּו  ַרק  ָעָרה  ַהּמְ ל  ׁשֶ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ ָלנּו  ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ

ם ַעל  ׁשֹות. ּגַ ִחּנֹות ּוַבּקָ ם ְקָצת ּתְ ַתח ְוָאַמְרנּו ׁשָ חּוץ ֵאֶצל ַהּפֶ ּבַ

ַע,  הֹוׁשֵ ִלְמָעַרת  ִהּלּוֵכנּו  ֶדֶרְך  ּבְ ם  ּגַ ְקָצת,  ָאַמְרנּו  ֵאִרי  ּבְ ְמָעַרת 

ֲעֵליֶהם  ָאַמר  ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ת  לׁשֶ ׁשְ ְוֵאֶצל  ַהְינּוָקא  ֵאֶצל  ָהִיינּו 

ָעָרה  ַהּמְ ּוְבתֹוְך  ְוַיֲעקֹב.  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל 

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ַחת  ֻמּנַ ם  ְוׁשָ יְסק  ִמּוֹולֹוְטׁשִ ָהַרב  ל  ׁשֶ

ּוְבָנּה  ְעָלּה  ּבַ ִעם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנּה  ִמְרָים  ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ִלְבָרָכה 

ָעַרת  ִמּמְ יִקים,  ַצּדִ ָאר  ׁשְ ֵאֶצל  ָאז  ָהִיינּו  ְועֹוד  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹוָנם 

ן  ּבֶ יְנָחס  ּפִ ר'  א  ּנָ ַהּתַ ל  ׁשֶ ֶבר  ַלּקֶ ּוָבאנּו  ְוָהַלְכנּו  ָחַזְרנּו  ַע  הֹוׁשֵ
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ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהֲאִר"י  ל  ׁשֶ ְקֶוה  ַלּמִ ְוָהַלְכנּו  ָחַזְרנּו  ם  ָ ִמּשׁ ָיִאיר, 

ם: ׁשָ ְוָטַבְלנּו 

קמג

ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדא  י  ַרּבִ ֲחֵבִרי  לֹא  ּבְ י  ְלַבּדִ ֲאִני  ָהִייִתי  ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ
ָרה  ֵמֲעׂשָ ָמן, ֶאָחד  ַהְמֻתְרּגְ ית  ֻחְצּפִ י  ַרּבִ א  ּנָ ַהּתַ ֶקֶבר  ַעל 

ם: ְלׁשָ ָסמּוְך  ח  ּנָ ַהּמֻ ַהּכֵֹהן  ְיהֹוָיָדע  ֶקֶבר  ְוַעל  ַמְלכּות,  ֲהרּוֵגי 

קמד

ָאז  ִלְהיֹות  ְוָרִציִתי  ּמּוז  ּתַ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  ָהָיה  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ
ְוָללּון  ִני,  ׁשֵ יֹום  ּבְ ם  ְלׁשָ ִלְנסַֹע  י  ַדְעּתִ ּבְ ְוָהָיה  ִמירֹון.  ּבְ

ָהָיה  ּבֶֹקר  ּבַ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ְוַגם  ֶזה,  ַעל  ְמִניעֹות  ָלנּו  ְוָהָיה  ם.  ׁשָ

ִניעֹות  ַהּמְ י  ְרּתִ ּבַ ִ ּשׁ ׁשֶ ֲעָזַרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל  ְמִניעֹות,  ה  ּמָ ּכַ

י ְלִמירֹון ֲאִני ַוֲחֵבִרי רי"א. ּוְבֶדֶרְך ִהּלּוֵכנּו  ם ְוָנַסְעּתִ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ַכְרנּו  ּשָׂ ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ְועֹוד  רֹוֶדיב,  ִמּגְ ַאֲהרֹן  ר'  נּו  ִעּמָ ל  ִנְטּפַ

נּו. ִעּמָ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ אֹותֹו 

ְדָרׁש  ְלַהּמִ ְוִנְכַנְסנּו  ַהּיֹום,  ַלֲחצֹות  ָסמּוְך  ְלִמירֹון  ּוָבאנּו 
ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ּוְבנֹו  יֹוַחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ַהּנֹוָרא 

ַהּנֹוָרִאים.  ִקְבֵריֶהם  ׁשֹות ַעל  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות  ים  ִהּלִ ּתְ ם  ׁשָ ְוָאַמְרנּו 

ְרצֹוִני. ם ּכִ י ׁשָ ּפְֹך ִלּבִ ֲאָבל ָהִייִתי ָאז ָחלּוׁש ְמֹאד ְולֹא ָזִכיִתי ִלׁשְ
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ָלר.  ְנּדְ ַהּסַ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ א  ּנָ ַהּתַ ֶקֶבר  ַעל  ְוָהִיינּו  ָהַלְכנּו  ם  ָ ִמּשׁ
עֹורֹות  ד  ְמַעּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ַהּבֹור  ם  ׁשָ ֶאְצלֹו  ּוְבָסמּוְך 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ֶקֶבר  ְוַעל  ם.  ׁשָ

ְקָצת. יֹוֵתר  י  ְתעֹוַרְרּתִ ּנִ ׁשֶ

ְוַתְלִמיָדיו  ֵקן  ַהּזָ ל  ִהּלֵ ל  ׁשֶ ָעָרה  ַלּמְ ּוָבאנּו  ָהַלְכנּו  ם  ָ ִמּשׁ
תֹוְך  ּבְ ם  ׁשָ ַהּנֹוְבִעים  ִים  ֵמַהּמַ ִתיִתי  ְוׁשָ ם  ְלׁשָ ְוִנְכַנְסנּו 

ַעד  י  ְוִנְכַנְסּתִ ְקָצת  י  ְקּתִ ִנְתַחּזַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְלִמיָדיו  ּתַ ִקְבֵרי  ה  ּמָ ּכַ

יָחִתי  ׂשִ י  ַפְכּתִ ׁשָ ם  ְוׁשָ ר,  ִנְסּגַ ְמקֹומֹו  ר  ֲאׁשֶ ֵקן  ַהּזָ ל  ִהּלֵ ְמקֹום 

ְלנּו  ּלַ ם ְוִהְתּפַ ְמָחה ׁשָ א ָעֵלינּו ׂשִ ְך ּבָ ִהְתעֹוְררּות ְוַאַחר ּכָ ְקָצת ּבְ

ְמָחה. ׂשִ ּבְ ִמְנָחה  ם  ׁשָ

בּו  ִעּכְ ים  ָהֲאָנׁשִ ֲאָבל  אי  ּמַ ׁשַ ִלְמָעַרת  ם  ָ ִמּשׁ ֵליֵלְך  ְוָרִצינּו 
ח  ּנָ ּמֻ ׁשֶ ִיְצָחק  י  ַרּבִ א  ּנָ ַהּתַ ֶקֶבר  ַעל  ָהִייִתי  ְוַגם  אֹוִתי. 

"י: ּבִ ַרׁשְ ל  ׁשֶ ָחֵצר  ּבֶ

קמה

ֶיֶפת  ן  ּבֶ ְנָיִמין  ּבִ י  ַרּבִ ֶקֶבר  ַעל  ָהִיינּו  ִלְצָפת  ירֹון  ִמּמִ ֲחָזָרה  ּבַ
י  ְוַרּבִ ַעאי  ִאּלְ ר  ּבַ ְיהּוָדא  י  ַרּבִ א  ּנָ ַהּתַ ֶקֶבר  ְוַעל 

ַדאי  רּוְסּפְ ּכְ י  ַרּבִ ֶקֶבר  ַעל  ִלְהיֹות  ָזִכיִתי  ְולֹא  ָאִביו  ַעאי  ִאּלְ

יֹוֵסי  ר'  ֶקֶבר  ַעל  ָהִייִתי  ְלִמירֹון  ֲהִליָכה  ּבַ ם  ּגַ ם.  ְלׁשָ מּוְך  ַהּסָ

יּוְקַרת: ִמן  ּדְ
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קמו

ְוַגם  ֶעֶרב.  ְלֵעת  ם  ְלׁשָ ּוָבאנּו  ִלְטֶבְרָיה  ָנַסְענּו  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ם ׁשָ ם  ּגַ אֹוָתנּו  לּו  ְוִקּבְ דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ָהָיה  ם   ׁשָ

דֹול: ּגָ ָכבֹוד  ּבְ

קמז

ַנְחָמן  ר'  ֶקֶבר  ַעל  ים  ַהַחּיִ ית  ַהּבֵ ַעל  ָהִייִתי  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
ַאְבָרָהם  י  ְוַרּבִ ְסֶקר  ִויֶטּפְ יל  ֶמְנּדִ י  ְוַרּבִ ֵמהֹוִריֶדְנָקא 

ם  ָ ִמּשׁ נֹוָרִאים.  יִקים  ַצּדִ ָאר  ּוׁשְ יִטיְוָקא  ּפִ ְ ִמּשׁ ְוָהַרב  ַקִליְסֶקיר 

ם ָהַלְכנּו ּוָבאנּו  ָ ֲהָנא ְוַתְלִמיָדיו ִמּשׁ ָהַלְכנּו ּוָבאנּו ִלְמָעַרת ַרב ּכַ

ַעד  ֶזה  ָכל  ּבְ ְבנּו  ְוִנְתַעּכַ ס,  ַהּנֵ ַעל  ּבַ ֵמִאיר  ר'  א  ּנָ ַהּתַ ֶקֶבר  ַעל 

ְטֶבְרָיא.  י  ַחּמֵ ּבְ ְוָרַחְצנּו  ִנְכַנְסנּו  ם  ָ ִמּשׁ ֲחצֹות  ַאַחר  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה 

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ד  ְמֻעּמָ ר  ְקּבַ ּנִ ׁשֶ ִיְרְמָיה  ר'  ֶקֶבר  ַעל  ָהִיינּו  ם  ּגַ

ר'  ֵבית  ּבְ ְטֶבְרָיא  ּבִ ְוָעַמְדנּו  ְלַאִים פ"ט ה"ג(  ּכִ ְלִמי  )ְירּוׁשַ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

ְמָחה: ׂשִ ּבְ ת קֶֹדׁש  ּבַ ַ ַהּשׁ ם  ׁשָ ַבְתנּו  ְוׁשָ ֵמֲחֶמְלִניק  ָהַרב  ּבְ ִוד  ּדָ

קמח

ם: ׁשָ ַמְחנּו  ְוׂשָ ה  ֲחֻתּנָ ַעל  ָהִייִתי  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ
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קמט

ִרים  ְוֶעׂשְ ֲעִקיָבא  ר'  ִצּיּון  ַעל  ָהִיינּו  ת  ֻחּקַ ת  ָרׁשַ ּפָ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ
 , בֹוּהַ אֹותֹו ָהָהר ַהּגָ ִחים ּבְ ּנָ ּמֻ ְלִמיָדיו ׁשֶ ָעה ֶאֶלף ּתַ ְוַאְרּבָ

י  ַרּבִ ת  ֵאׁשֶ ל  ׁשֶ ְמָעָרה  ּוְכֶנְגּדֹו  ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ִצּיּון  ּוְברֹאׁשֹו 

א ּוָבָניו  אנּו ִלְמָעַרת ר' ִחּיָ ּבָ ם ָחַזְרנּו ְוָהַלְכנּו ַעד ׁשֶ ָ ֲעִקיָבא, ִמּשׁ

ְלֵביֵתנּו: ְוָחַזְרנּו 

קנ

ְוֶאְצלֹו  ְוַתְלִמיָדיו,  אי  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  ן  ַרּבָ ָהִיינּו ַעל ִקְבֵרי  ג'  יֹום  ּבְ
ַאְרָעא  ּדְ ָמָרא  יֹוָחָנן  ר'  ֶאָחד  ַצד  ּבְ ח  ֻמּנָ ָסמּוְך  ּבְ

ח  ֻמּנָ ָסמּוְך  ּבְ ם  ְוׁשָ י.  ַאּסִ ְוַרב  י  ַאּמִ ַרב  ִני  ֵ ַהּשׁ ד  ּוִמּצַ ָרֵאל,  ְדִיׂשְ

ָל"ה: ְ ַהּשׁ ַעל  ּבַ

קנא

ר ְמקֹוָמם  ְדָקִנּיֹות ֲאׁשֶ ים ַהּצִ ׁשִ ְרִביִעי ָהִיינּו ַעל ִקְבֵרי ַהּנָ יֹום  ּבְ
יָנָדב,  ַעּמִ ת  ּבַ ַבע  ֱאִליׁשֶ ְוֵהם,  ְקָצת.  ֵמָהִעיר  ָרחֹוק 

ה  ְוֻחְלּדָ ְוַאֲהרֹן,  ה  ֹמשֶׁ ֵאם  ְויֹוֶכֶבד  ה,  ֹמשֶׁ ת  ֵאׁשֶ ְוִצּפֹוָרה 

ר  ֶאְסּתֵ ם  ּגַ אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ַוֲאִביַגִיל,  ה  ְוִזְלּפָ ּוִבְלָהה,  ִביָאה,  ַהּנְ

ַעל  ֲאָבל  ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ֵמַהּנִ ְקָצת  ַעל  עֹות  ּדֵ ִחּלּוֵקי  ְוֵיׁש  ה.  ְלּכָ ַהּמַ
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ְדָקִנּיֹות  ֵמַהּצִ ָהרֹב  ם  ׁשָ ִחים  ֻמּנָ ם  ּלָ ּכֻ ַעת  ּדַ ְלִפי  ִנים  ּפָ ל  ּכָ

ָלֶהם: ֵרי  ַאׁשְ ְלֵעיל  רֹות  ְזּכָ ַהּנִ

קנב

ֲהָנא ְוַתְלִמיָדיו: י ַעל ְמָעַרת ַרב ּכַ י ְוָהַלְכּתִ י ָחַזְרּתִ יֹום ֲחִמיׁשִ ּבְ

קנג

ַעל  ְוָהִייִתי  ים,  ַהַחּיִ ית  ַהּבֵ ַעל  י  ְוָהַלְכּתִ י  ָחַזְרּתִ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
יִקים. ְוַאַחר  ָאֵרי ַצּדִ ַלאֶנער ּוׁשְ ִריִמיׁשְ יל ּפְ י ֶמְנּדִ ֶקֶבר ַרּבִ

ַעל  ּבַ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ֶקֶבר  ַעל  אִתי  ּבָ ׁשֶ ַעד  י  ְוָהַלְכּתִ י  ָחַזְרּתִ ְך  ּכָ

ֵאֶצל  י  ָאַכְלּתִ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְטֶבְרָיא.  י  ְלַחּמֵ י  ָהַלְכּתִ ם  ָ ִמּשׁ ס.  ַהּנֵ

אְרִניאֹוְסְטֶריר: ְטׁשָ ְזֵאב  י  ַרּבִ ַהְמֻפְרָסם  ָהַרב 

קנד

בֹוִאי ְלֶאֶרץ  ֶסף ֶאְצִלי ּבְ י ָאַפס ַהּכֶ דֹול, ּכִ ָהָיה ִלי ַצַער ּגָ ה  ְוִהּנֵ
ּוַמְרֵאה  ַהֲחָזָרה.  הֹוָצאֹות  ַעל  ִלי  ָהָיה  ְולֹא  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ִוד,  ּדָ י  ַרּבִ ַיד  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ לֹֹמה  י ׁשְ ַרּבִ ָהָיה ִלי ַעל ְמעֹות  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ

דֹול  ּגָ ַצַער  ִלי  ְוָהָיה  רּוׁש.  ּגְ ים  ִ ֲחִמּשׁ י־ִאם  ּכִ ִלי  ק  ְלַסּלֵ ָרָצה  לֹא 

ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ְטֶבְרָיא  ּבִ י  ְבּתִ ִנְתַעּכַ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ה,  ִמּזֶ ְמֹאד 
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ִלי  ְוִהְזִמין  ָעַלי,  ָלק ָחַמל ה'  ּבָ ת  ָרׁשַ ּפָ ּוְביֹום א'  ְלֵעיל.  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ

ת  ְסֻעּדַ ּבִ ם  ׁשָ ב  יֹוׁשֵ ְהיֹוִתי  ּבִ ׁשֶ ִנְפָלָאה  ָחה  ּגָ ְוַהׁשְ ֵנס  ֶדֶרְך  ּבְ

ִהְזִמין  ם  ְוׁשָ ֲעבּוֵרנּו,  ה  ְסֻעּדָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ֵאֶצל  ֲחִרית  ׁשַ

ִלי  ְוָאְמָרה  ַאַחת  ה  ָ ִאּשׁ ָאה  ּבָ ְתֹאם  ּפִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלנּו 

ְלָמְכָרם  ְרׁשּות  ִלי  ְוֵיׁש  ֶכֶסף,  ֵלי  ּכְ ְיָקא  ּדַ י  ִעּמִ ַלח  ׁשְ ּתִ ׁשֶ

ָלָאֶרץ. חּוץ  ּבְ ָנּה  ּבְ ְלַיד  עֹות  ַהּמָ ְוִלְמסֹר  א,  ִרּיָ ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ  ּבַ

ָחה ּגָ ַהׁשְ ּבְ ָעַלי  ָחַמל  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָיה  ַבח  ׁשֶ י   ְוָנַתּתִ

י ֵמִעּמִ ַחְסּדֹו  ָעַזב  ְולֹא  ֶזה.  ּכָ יִתי  ִמּבֵ ָרחֹוק  ָמקֹום  ּבְ  ִנְפָלָאה 

דֹוָלה: ַהּגְ ֶעְזָרתֹו  ּבְ

קנה

ָכבֹוד  ּבְ אֹוִתי  ְוִלּוּו  ֶבְרָיא  ִמּטְ ָיָצאִתי  ָלק  ּבָ ת  ָרׁשַ ּפָ ִני,  ׁשֵ יֹום  ּבְ
ָהִייִתי  ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ִלְצָפת,  אִתי  ּבָ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ דֹול.  ּגָ

ִנית  ׁשֵ ְוָהַלְכנּו  ָחַזְרנּו  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ְיהֹוָיָדע.  ן  ּבֶ ָנָיהּו  ּבְ ֶקֶבר  ַעל 

ֵאֶצל  י  ָאַכְלּתִ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ָהֲאִר"י  ֶקֶבר  ַעל 

א  ַאּבָ י  ַרּבִ ִעם  ְמָחה  ׂשִ ּבְ י  ְדּתִ ָרּקַ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ קֹוְלֶיע.  ִמּסְ ָהַרב 

ָחַזְרנּו  יְנָחס  ּפִ ת  ָרׁשַ ּפָ ִני,  ׁשֵ יֹום  ּבְ יֹוָנה.  ה  ֹמשֶׁ י  ְוַרּבִ ׁשֹו"ב 

ַתח ָלנּו ַנַער ֶאָחד ֶאת  ֵאִרי, ְוָאז ּפָ ּבְ ן  ּבֶ ַע  ְוָהַלְכנּו ִלְמָעַרת הֹוׁשֵ

ּוְבַתֲחנּוִנים,  ְבִכי  ּבִ ם  ׁשָ יֵחנּו  ׂשִ ַפְכנּו  ְוׁשָ ם  ְלׁשָ ְוִנְכַנְסנּו  ַתח  ַהּפֶ

ְלֵביֵתנּו: ַלֲחזֹר  ַפת  ִמּצְ ָלֵצאת  ָהִיינּו מּוָכִנים  ָבר  ּכְ ְוָאז 
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קנו

ְלֵביֵתנּו,  ַלֲחזֹר  ַפת  ִמּצְ ָיָצאנּו  יְנָחס  ּפִ ת  ָרׁשַ ּפָ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ
ּכֹה  ַעד  ה.  ַהְרּבֵ ים  ַוֲאָנׁשִ ַהֲחׁשּוִבים  רֹב  אֹוָתנּו  ְוִלּוּו 

ֲעָזַרִני ה':

קנז

ל  ּכָ ם  ׁשָ ּוָמָצאנּו  לֹום,  ׁשָ ּבְ ְלֵחיָפה  אנּו  ּבָ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ
ֶרְך  ּדֶ ַעל  ַפת  ִמּצְ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ָאר  ּוׁשְ ִחים  ּלָ ַהְמׁשֻ

ֶהָעָבר: בּוַע  ׁשָ ּבְ ָלָאֶרץ  ְלחּוץ  ִלְנסַֹע 

קנח

ִיְצָחק  י  ַרּבִ ֶקֶבר  ַעל  ים  ַהַחּיִ ית  ַהּבֵ ַעל  ָהַלְכנּו  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ם  ָ ִמּשׁ ֵחיָפה.  ִמן  ּדְ ִיְרְמָיה  ר'  ם  ׁשָ ח  ֻמּנָ ְוַגם  ָחא,  ַנּפָ

אֹוָתנּו  יַח  ְלַהּנִ ָרצּו  ְולֹא  הּו,  ֵאִלּיָ ִלְמָעַרת  אנּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ָהַלְכנּו 

י  ְחּתִ ַרְך ֲעָזַרִני ְוִנּצַ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְמִניעֹות ַעל ֶזה ְוַהּשׁ ּמָ ִלְכנֹס. ְוָהָיה ּכַ

ַמְחנּו  ְוׂשָ ִנְפָלא  ִחּדּוׁש  ָעָרה  ְוַהּמְ ם.  ְלׁשָ נּו  ּלָ ּכֻ ְוִנְכַנְסנּו  אֹוָתם 

ֶהָחֵצר  ַתח  ּפֶ ַעל  אנּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ָצאנּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְמֹאד.  ם  ׁשָ

ְמָחה  ׂשִ ְלתֹוְך  אנּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ר  ּוְלַזּמֵ יר  ָלׁשִ ִהְתִחילּו  ָעָרה,  ַהּמְ ל  ׁשֶ

ם  ָ ִמּשׁ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ם  ׁשָ ְדנּו  ְוָרּקַ דֹוָלה.  ּגְ

ה  ֵהּנָ ַעד  ר  ֲאׁשֶ ָפט,  ׁשָ ן  ּבֶ ע  ֱאִליׁשָ ֶקֶבר  ַעל  אנּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ָהַלְכנּו 
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י  אׁשִ ַהּפַ ְוֶזה ָסמּוְך ָסַתר אֹוָתּה  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ְפָלה  ּתִ ית  ּבֵ ם  ׁשָ ָעַמד 

ה  ּוְתִהּלָ דֹוׁש.  ַהּקָ ִקְברֹו  ַעל  ֵליֵלְך  ְיכֹוִלים  ה  ְוַעּתָ י(,  ּתּוְרּכִ ל  )מֹוׁשֵ

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ נּו  ּלָ ּכֻ ֲאַנְחנּו  ם  ׁשָ ָהִיינּו  ָלֵאל 

קנט

ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  ַמּטֹות.  ת  ָרׁשַ ּפָ ְרִביִעי  יֹום  ְבנּו ַעד  ָיׁשַ ֵחיָפה  ּבְ
ֶאֶרץ  ּבְ ִלְהיֹות  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ֵחיָפה,  ּבְ י  ְבּתִ ְתַעּכַ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ָיִמים,  ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ָרֵאל  ִיׂשְ

ָזָכה  ֶכף  ּתֵ ם  ְוׁשָ ְלֵחיָפה,  ה  ִחּלָ ּתְ א  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ

ַעד  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש  טֹוִבים  ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ם  ׁשָ ב  ְוִנְתַעּכֵ ָכה  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה 

קֶֹדׁש  ַאְדַמת  ּבְ ִלְדרְֹך  ָזִכינּו  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ֻסּכֹות.  ַאַחר 

ִלְבָרָכה: ִזְכרֹונֹו  ַהּנֹוָרא  נּו  ַרּבֵ ם  ׁשָ ַרְך  ּדָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ

קס

ָרחֹוק  ׁשֶ ּדּוַמֶיע  ָלִעיר  ָלבֹוא  ֵמֵחיָפה  ָיָצאנּו  "ל  ַהּנִַ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ
ּלֹא  ׁשֶ ָהְיָתה  ה'  ֵמֵאת  ֲאָבל  ם.  ַהּיָ ַעל  ָיִמים  ֵני  ׁשְ מֹו  ּכְ

ַעד  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְנבּוִכים  ְוָהִיינּו  ד  ַהּצַ ִמן  ֵליֵלְך  טֹוָבה  רּוַח  ָהָיה 

ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ּוַמְסֵעי  ַמּטֹות  ת  ָרׁשַ ּפָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ אנּו  ּבָ ׁשֶ

רֹוץ  ִקיּבְ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָהִאי  ַעל  הּוא  ׁשֶ ִליִמיסֹון   ָלִעיר  ָסמּוְך 
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ם  ׁשָ ִפיָנה  ַהּסְ ְוָעְמָדה  )ָהעֹוֶגן(  ָהַאְנֶקיר  ם  ׁשָ ְוהֹוִרידּו  )ַקְפִריִסין(, 

עֹות. ׁשָ ֵאיֶזה 

ָעׂשּו  ְוֵכן  ָהַאְנֶקיר  ְלהֹוִציא  ה  ְוִצּוָ יַטאן  ּפִ ַהּקַ ב  ֵ ִנְתַיּשׁ ְך  ּכָ ַאַחר 
ִמן  לּו  ּכְ ִהְסּתַ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ם.  ָ ִמּשׁ ָלזּוז  ִפיָנה  ַהּסְ ְוִהְתִחיָלה 

ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ְסִפיָנֵתנּו  ַאֲחֵרי  ם,ְוָרְדפּו  ָ ִמּשׁ נֹוֵסַע  הּוא  ׁשֶ ָהִעיר 

ָלנּו  ּוְברֶֹגז.ְוָהָיה  ַרַעׁש  ּבְ נּו  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ם  ָ ִמּשׁ

ַעת  ׁשְ ָהְיָתה  ָהֵעת  אֹותֹו  ּבְ ָאז  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָהָיה  ְוֶזה  ְקָצת  ַחד  ּפַ

ִעם  ְלֲחמּו  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ַעְצָמן.ּדְ ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ין  ּבֵ ִמְלָחָמה 

ְוכּו',  ֶלְך  ַהּמֶ ֶנֶגד  מֹוֵרד  ָהָיה  ׁשֶ ַעּכֹו  ל  ׁשֶ ל(  )ַהּמֹוׁשֵ י  אׁשִ ַהּפַ

ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ ְסִפיָנֵתנּו  ַאֲחֵרי  ָרְדפּו  ֶזה  ְמֻפְרָסם.ּוֵמֲחַמת  ּכַ

ה  ָ ֲחִמּשׁ ּכֶֹפר  נּו  ֵמִאּתָ ְבעּו  ּתָ נּו  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף 

ּוְברֶֹגז  ַרַעׁש  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ה  ְנִגיׂשָ ּבִ ְוָתְבעּו  ֶנֶפׁש.  ל  ִמּכָ ָוֵחִצי  ָטאֶליר 

ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ ד  ִמּיָ ָלֶהם  ן  ִלּתֵ י  ְוֻהְכַרְחּתִ ד.  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ָלֶהם  ן  ִלּתֵ

ְוַגם  ִרים ָטאֶליר.  ְוֶעׂשְ נּו ָסְך ֵמָאה  ּלָ ִמּכֻ ָעָלה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ קֶֹדׁש ָסְך 

ֻמָעט  ְזַמן  ּלּוק  ַהּסִ ב  ְתַעּכֵ ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְקָצת  ְלַהּכֹות  ִהְתִחילּו 

ַפַחד: ּבְ ָאז  ְבנּו  ְוָיׁשַ עֹות,  ַהּמָ ץ  ְתַקּבֵ ּנִ ׁשֶ קֶֹדם 

קסא

ְקָצת  ְוַגם  ְלָהִעיר.  אֹותֹו  ְוהֹוִליכּו  יַטאן  ּפִ ַהּקַ ָלְקחּו  ְך  ּכָ ַאַחר 
ִעם  ם  ׁשָ ר  ְלַדּבֵ ֵדי  ּכְ ָלִעיר  ָיְרדּו  ִפיָנֵתנּו  ִמּסְ ים  ֲאָנׁשִ
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קֹוְנְסֶליר  ֵאיֶזה  ֵאֶצל  ְוָהיּו  ָהִעיר.  ֶאל  ּוָבאּו  ְגִריר(,  )ׁשַ ַהּקֹוְנְסֶליר 

ָכאן  ּבְ בּו  ַעּכְ ּיְ ׁשֶ ְונֹוַדע ָלֶהם  ְוֵקֵרב אֹוָתם ְקָצת,  ה  ל ֵאיֶזה ֻאּמָ ׁשֶ

ַאֶחֶרת.  ְסִפיָנה  ָלנּו  ּכֹר  ִיׂשְ ִביֵלנּו  ּוִבׁשְ ִפיָנה,  ַהּסְ ִעם  יַטאן  ּפִ ַהּקַ

"ל  ַהּנַ ַהּקֹוְנְסֶליר  ה  ִצּוָ ת־קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ּבְ ַהּיֹום  ּוְבאֹותֹו  ָהָיה.  ְוֵכן 

ָטאֶליר,  ְבִעים  ׁשִ ַסְך  ִכירּות  ֵמַהּשְׂ ָלנּו  ְלַהֲחִזיר  נּו  ּלָ ׁשֶ יַטאן  ּפִ ַלּקַ

ָלנּו  ְלַהֲחִזיר  ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ֵאָליו  ָיבֹואּו  ָמָחר  יֹום  ּבְ ׁשֶ ָאַמר  ְוַגם 

לֹות  ּכָ ְוֵעיֵנינּו  ִפיָנה  ַהּסְ ַוֲאַנְחנּו ָעַמְדנּו ַעל  ְלֵעיל.  ר  ְזּכַ ַהּנִ ַהּכֶֹפר 

ַהּקֹוְנְסֶליר  ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ ּוַמה  ם,  ּבָ ָעְלָתה  ֶמה  ֹמַע  ִלׁשְ ַהּיֹום  ל  ּכָ

ל  ינּו ֵמָהִעיר ְוהֹוִדיעּו ָלנּו ּכָ ר ְלֵעיל. ְלֵעת ֶעֶרב ָחְזרּו ֲאָנׁשֵ ְזּכַ ַהּנִ

ְלֵעיל. ר  ְזּכַ ַהּנִ

ְוַגם  ָהִעיר,  ְלתֹוְך  ְוָהַלְכנּו  ָחַזְרנּו  ָבִרים  ּדְ ת  ָרׁשַ ּפָ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ
ל  ּכָ ם  ׁשָ ְוָעַמְדנּו  ָהִעיר  ֶאל  ּוָבאנּו  ֶהם.  ִעּמָ י  ָנַסְעּתִ ֲאִני 

אֹותֹו יֹום ִראׁשֹון  ָבר לֹא ֶהֱחִזירּו ָלנּו ַהּכֶֹפר. ַרק ּבְ ַהּיֹום, סֹוף ּדָ

ַעְצֵמנּו  ְוִטְלַטְלנּו  ָעֶליָה  ד  ִמּיָ ְוָעִלינּו  ַאֶחֶרת,  ְסִפיָנה  ַכְרנּו  ׂשָ

ר  ְזּכַ ַהּנִ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ה.  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ִפיָנה  ַלּסְ ָהַאַחת  ִפיָנה  ִמּסְ נּו  ּלָ ּכֻ

ְלֵעיל.  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ִפיָנה  ַלּסְ ּוָבאנּו  ֵמָהִעיר  ָחַזְרנּו  ְלֵעיל 

ָלבֹוא  ֵדי  ּכְ ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ִפיָנה  ַהּסְ ִהְתִחיָלה  ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ָיִמים  ֵני  ׁשְ ֶעֶרְך  ּבְ ַרק  ם  ָ ִמּשׁ ָרחֹוק  ֵאינֹו  ׁשֶ א  ִרּיָ ַסְנּדְ ַלֲאֶלּכְ

ֶרְך ַעד  ּדֶ ְבנּו ּבַ רּוַח טֹוָבה, ֲאָבל לֹא ָהָיה ָלנּו רּוַח טֹוָבה ְוִנְתַעּכַ

ן. ָוֶאְתַחּנַ ת  ָרׁשַ ּפָ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ַעד  ָאב,  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ַאַחר 
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דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרים  ָלנּו  ָהָיה  א  ִרּיָ ַסְנּדְ ַלֲאֶלּכְ ֵמֵחיָפה  ֶרְך  ַהּדֶ ּוְבָכל 
ל  ׁשֶ ָהיּו  ׁשֶ ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ִפינֹות  ַהּסְ ֵני  ׁשְ ּבִ י  ּכִ ִים.  ֵמַהּמַ

ה  ִמּדָ ּבְ דֹול  ּגָ ִצְמצּום  ּבְ י־ִאם  ּכִ ַמִים  ָלנּו  ן  ִלּתֵ ָרצּו  לֹא  ים  ַעְרִבּיִ

ְסרּוִחים.  ִים  ַהּמַ ָהיּו  ָהרֹב  י  ּפִ ְוַעל  דֹול,  ּגָ ִדְקּדּוק  ּבְ ּוִבְמׂשּוָרה 

ָלנּו  ָהָיה  ְולֹא  דֹול,  ּגָ דַֹחק  ּבְ ָהָיה  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  יָבֵתנּו  ְיׁשִ ְוַגם 

ם,  ַהּיָ ֳחִלי  רֹב  י  ּפִ ַעל  ִלי  ָהָיה  ְוַגם  ָראּוי.  ּכָ ְמנּוָחה  ָמקֹום  ׁשּום 

ֶחֶסד  ּבְ ָהָיה  ַהּכֹל  ֵכן  י  ּפִ ְוַאף ַעל  ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ י ֲהָקאֹות  ְוָנַתּתִ

ְוִאי  ֵעת.  ָכל  ּבְ ָלנּו  ְוָעַזר  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלנּו  ִהְרִחיב  ר  ּוַבּצָ

ְלָך  נֹוֶדה  יֹום  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו.  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְפָרִטּיּות  ּבִ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ

ַרְך ֲעָזָרנּו, ּוָבאנּו  ם ִיְתּבָ ֵ נּו ְוכּו' ּוְבַחְסֵדי ַהּשׁ ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ ְוכּו' ׁשֶ

א: ִרּיָ ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ ן  ָוֶאְתַחּנַ ת  ָרׁשַ ּפָ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ

קסב

ָלנּו  ְוהֹוִדיעּו  ִמּקֶֹדם.  ם  ְלׁשָ אּו  ּבָ ׁשֶ ְצָפת  י  ַאְנׁשֵ ָמָצאנּו  ם  ְוׁשָ
ים  ָעה ֲאָנׁשִ ַאְרּבָ ה ִלְסַטְנּבּול ְוׁשֶ ׁש ְסִפינֹות ַהְרּבֵ ּיֵ ֶכף ׁשֶ ּתֵ

ֶנֶפׁש,  ל  ּדֹוֶריס ִמּכָ ָסְך ח'  ּבְ ָבר ְסִפיָנה ִלְסַטְנּבּול  ּכְ ְכרּו  ׂשָ ֵמֶהם 

ְמָחה  ׂשִ ָעַלי  ְוָהָיה  ָפחֹות.  ּבְ ּכֹר  ִלׂשְ כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ְסִפינֹות  עֹוד  ְוֵיׁש 

ְרִביִעי,  יֹום  ּבְ ְסִפיָנה  ּכֹר  ִלׂשְ ָיִדי  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ָהָיה  ְוֵכן  דֹוָלה.  ּגְ

רֹאׁש ַעל  יַע  ַאּגִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ְוָהָיה  ד.  ִמּיָ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ  ְוֵליֵלְך 

ְלאּוַמאן. ָנה  ָ ַהּשׁ
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י  ְדּתִ ִפיָנה, ְוִאּבַ ל ַהּסְ י ֶחְבָרֵתנּו ׁשֶ י ֵמֲחַמת ַאְנׁשֵ ְבּתִ ִנְתַעּכַ ֲאָבל 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ּבֶֹקר.  ּבַ ה'  יֹום  ּבְ ָהְלָכה  י  ּכִ זֹאת  ְסִפיָנה 

ָיָצאנּו  ְולֹא  בּועֹות  ׁשָ ה  לֹשָׁ ִלׁשְ ָקרֹוב  א  ִרּיָ ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ ּבַ י  ְבּתִ ִנְתַעּכַ

ִיּסּוִרים  ם  ׁשָ ָלנּו  ְוָהָיה  ׁשֹוְפִטים,  ת  ָרׁשַ ּפָ ִראׁשֹון  יֹום  ַעד  ם  ָ ִמּשׁ

ת  ָפָרׁשַ ּבְ ֶכף  ּתֵ ְסִפיָנה  ַכְרנּו  ׂשָ ָבר  ּכְ י  ּכִ ָהִעּכּוב  ִמּגֶֹדל  דֹוִלים  ּגְ

ָסמּוְך ְוַאַחר  ֵלְך ּבְ ּיֵ ָאַמר ׁשֶ יַטאן ִהְטָעה אֹוָתנּו ׁשֶ ּפִ ֵעֶקב ַאְך ַהּקַ

ָלדּון  ְוֻהְכַרְחנּו  דֹול,  ּגָ ַצַער  ָלנּו  ְוָהָיה  ה.  ַהְרּבֵ אֹוָתנּו  ב  ִעּכֵ ְך  ּכָ

ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ל  ְמֻעּקָ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְוָיָצא  ַהּקֹוְנְסֶליר,  ִלְפֵני  ִעּמֹו 

ָהָיה. ְוֵכן  ֶנֶפׁש  ל  ִמּכָ ֶאָחד דֹוֶרע  ֶאְצלֹו  ְלִאּבּוד  יַח  ַנּנִ

ָסמּוְך  ֶעֶרב  ְלֵעת  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ָהָיה  ָמר  ְוַהּגְ
ָלנּו  ִהְזִמין  ָעה  ָ ַהּשׁ ּוְבאֹוָתּה  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ִלְכִניַסת 

ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ ֵליֵלְך  מּוֶכֶנת  ָהְיָתה  ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ ְסִפיָנה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

דֹול,  ּגָ ֶהְכֵרַח  ָהָיה  י  ּכִ ִפיָנה  ַהּסְ ְכרּו  ׂשָ ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ּוְביֹום  קֶֹדׁש. 

י  ְבּתִ ִנְתַעּכַ ְוַגם  ֶנֶפׁש.  ל  ִמּכָ ּדֹוֶריס  ד'  ַסְך  ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ ַכְרנּו  ְוׂשָ

ה'  ַחְסֵדי  ּבְ ֲאָבל  ה  ִמּזֶ ַמֲחלֹוֶקת  ְקָצת  ִלי  ְוָהָיה  ְור"י.  ר"ג  ַעד  ּבְ

ְוכּו': ֵהם  ָרצּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַיַחד לֹא  נּו  ּלָ ּכֻ ְוָנַסְענּו  ם  ּלָ ּכֻ י  ְחּתִ ִנּצַ

קסג

ב'  ּוְביֹום  ִפיָנה.  ַהּסְ ַעל  ָעִלינּו  ׁשֹוְפִטים  ת  ָרׁשַ ּפָ ִראׁשֹון  ּוְביֹום 
ָמקֹום  ָלנּו  ָהָיה  ם  ְוׁשָ א  ִרּיָ ַסְנּדְ ֵמֲאֶלּכְ ִפיָנה  ַהּסְ ָיְצָאה 
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ב  ָיׁשַ ְמקֹומֹו  ַעל  ֶאָחד  ְוָכל  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ְלָכל  ְונֹוַח  ח  ְמֻרּוָ

רּוַח  ָלנּו  ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  ָרה(.  )ַאְכַסּדְ ר  ָהַאְמּבַ תֹוְך  ּבְ לֹום,  ׁשָ ּבְ

י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ְלרֹוֶדיס  אנּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ָיִמים  ָעה  ׁשְ ּתִ ְוָהַלְכנּו  טֹוָבה 

ֵציָדה  ְקָצת  ם  ׁשָ ְוָלַקְחנּו  ָהִעיר  ְלתֹוְך  ְוִנְכַנְסנּו  ֵתֵצא.  ת  ָרׁשַ ּפָ

ְוכּו': ְוֶלֶחם  ְוֹחֶמץ  ַיִין  נּו  ְלַדְרּכֵ

קסד

ֵדי  ּכְ ֲחֵבִרי  ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדא  י  ַרּבִ ֶאת  י  ַלְחּתִ ׁשָ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ם  ּגַ
ֵסֶפר  ם  ׁשָ ּוָמַכר  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ם  ׁשָ ִלְמּכֹר 

ְלֵעיל: ר  ְזּכָ ַהּנִ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ַעד  ם  ׁשָ ְוָעַמְדנּו  ית  ָהָאֶלף־ּבֵ

קסה

רּוחֹות  ָהיּו  לֹא  ן  ּכֵ ְוַגם  ֵמרֹוֶדיס  ִפיָנה  ַהּסְ ָזָזה  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ָהָיה  ֲחצֹות  ַאַחר  ָתבֹא  ת  ָרׁשַ ּפָ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ טֹובֹות. 

ֵאֶצל  ָהַאְנֶקיר  ְוהֹוִרידּו  נּו.  ְלַדְרּכֵ פֹוֶנה  ָהָיה  ְולֹא  ְסָעָרה  רּוַח 

ֻמָעִטים.  ֲחֵצרֹות  ֵאיֶזה  י־ִאם  ּכִ ם  ׁשָ ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ה,  ׁשָ ַיּבָ ֵאיֶזה 

ָזָזה  ת ָתבֹא, ְוֶזה ַהּיֹום  ָרׁשַ ּפָ י  ִליׁשִ ם ַעד ַהּיֹום יֹום ׁשְ ְוָעַמְדנּו ׁשָ

ְוהֹוִרידּו  ָחְזרּו  ָסמּוְך  ּבְ ֶכף  ּתֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּבֶֹקר.  ּבַ ִפיָנה  ַהּסְ

ָעה ֻמֶעֶטת ָחְזרּו ְוהֹוִציאּו ָהַאְנֶקיר,  ְך ַאַחר ׁשָ ָהַאְנֶקיר, ְוַאַחר ּכָ
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ָנה ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ִויֵמי  ִלְסַטְנּבּול  ָלבֹוא  ו  ַעְכׁשָ הֹוְלִכים   ַוֲאַנְחנּו 

יֹוִליֵכּנּו ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלבֹוא  ים  ְמׁשִ ְמַמׁשְ ּפּוִרים  ַהּכִ  ְויֹום 

לֹום: ְלׁשָ ְמֵהָרה 

קסו

ֶאְצֵלנּו  ְוִנְתָקְרָבה  )ַקְפִריִסין(  רּוץ  יּבְ ִמּקִ ְסִפיָנה  ָאה  ּבָ ַהּיֹום  ֶזה  ּבְ
ֶהם  ִעּמָ ְרנּו  ְוִדּבַ ַפת  ִמּצְ ְרֵאִלים  ִיׂשְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ָהיּו  ם  ְוׁשָ

ים: רּוׁשִ ֵמַהּפְ ְצִבי  י  ְוַרּבִ ִמּטֹוְרְנּפֹול  ִאיִציק  ר'  ָמם  ּוׁשְ ֵמָרחֹוק. 

קסז

ת־קֶֹדׁש  ּבָ ֶעֶרב־ׁשַ י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ַעד  י  ִליׁשִ ׁשְ ִמּיֹום  ְוָהַלְכנּו 
ר ְלֵעיל  ְזּכַ י ַהּנִ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ר ְלֵעיל. ּבְ ְזּכַ ת ָתבֹא ַהּנִ ָרׁשַ ּפָ

ה  ּמָ ָ ּשׁ ׁשֶ ְוָאְמרּו  ִעיר,  ֵאיֶזה  ֵאֶצל  ָהַאְנֶקיר  ְוהֹוִרידּו  ָחְזרּו 

ּוְבָכל  ִבים.  ִנּצָ ת  ָרׁשַ ּפָ ִני  ׁשֵ יֹום  ַעד  ם  ׁשָ ְוָעַמְדנּו  ָסאְמֶלע, 

ִהּיֹות  ְ ְוַהּשׁ ָהִעּכּוב  ֵמֲחַמת  דֹול  ּגָ ַצַער  ָלנּו  ָהָיה  ָהִעּכּוִבים 

ָהָיה  ה'  ֵמֵאת  ֲאָבל  ַהּנֹוָרִאים,  ִמים  ַלּיָ ָסמּוְך  ָהָיה  ׁשֶ ּוִבְפָרט 

ַעל  ְוַאף  נּו.  ְלַדְרּכֵ ָלנּו רּוחֹות  ָהָיה  ֶרְך לֹא  ַהּדֶ ָכל  ּבְ י  ּכִ ָהִעּכּוב, 

ָקִנינּו  י  ּכִ ם  ׁשָ ָעַמְדנּו  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ן  ּכֵ ם  ּגַ טֹוָבה  ָלנּו  ָהָיה  ֵכן  י  ּפִ

נּו: ְלַדְרּכֵ ֵציָדה  ְלַעְצֵמנּו 
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קסח

ְוִהְתַחְלנּו  ָהַאְנֶקיר  ְוהֹוִציאּו  ָחְזרּו  ִבים  ִנּצָ ת  ָרׁשַ ּפָ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ
ְלֵעיל,  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ה  ָרׁשָ ּפָ ְרִביִעי  יֹום  ַעד  ְוָהַלְכנּו  ֵליֵלְך 

ְוָחְזרּו ְוהֹוִרידּו ָהַאְנֶקיר ֵאֶצל ֵאיֶזה ִעיר, ַוֲעַדִין ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים 

ה  ּזֶ ׁשֶ אֹוְמִרים  ּוְקָצָתם  ִסיָאה,  ָמּה  ְ ּשׁ ׁשֶ אֹוְמִרים  ְקָצת  ָמּה  ׁשְ

ר  ן ִאי ֶאְפׁשָ ְלׁשֹוָנם ֵהיֵטב, ַעל ּכֵ יִרים ּבִ י ֵאין ָאנּו ַמּכִ ָסאִקיס, ּכִ

ֶרת ְלֵעיל ָהְיָתה  ְזּכֶ ָבר. ְוָהִעיר ַהּנִ רּור ַהּדָ ֹמַע ּוְלָהִבין ֵמֶהם ּבֵ ִלׁשְ

ֵאּלּו  ּבְ ֶהֱחִריבּוָה  ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ י  ּכִ ַוֲחֵרָבה,  ֵאׁש  ּבָ רּוָפה  ׂשְ

בּו  ָיׁשְ ה  ּמָ ׁשָ י  ּכִ ָוִנים(.  )ַהּיְ ֶרעִקין  ַהּגְ ְמִריַדת  ֵמֲחַמת  ים  ָהִעּתִ

ֲאָלִפים  מֹוִנים  ׁשְ ֵאּלּו  ְסִביבֹות  ּבִ ם  ׁשָ ָהְרגּו  ׁשֶ ְוָאְמרּו  ֶרעִקין,  ּגְ

ם  ׁשָ ְוָהְרגּו  ְויֹוֵתר,  ֲעָירֹות  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֶעֶרְך  ּבְ ם  ׁשָ ְוֶהֱחִריבּו  ְנָפׁשֹות 

ִעיר  ִחים ּבָ ם ֻמּנָ ֲעַדִין ׁשָ יַטאן ׁשֶ ּפִ ים ָוַטף. ְוָאַמר ַהּקַ ים ְוָנׁשִ ֲאָנׁשִ

ָלִכים  ֻמׁשְ ָגִרים  ְוַהּפְ ַהֲהרּוִגים,  ֶאְצָלּה  ָעַמְדנּו  ׁשֶ ְלֵעיל  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ

ִנְבָלָתם  ּוִפְגֵרי  ִלְקבּוָרה,  נּו  ִנּתְ לֹא  י  ּכִ ָוִקים,  ְ ּוַבּשׁ חּוצֹות  ּבַ

רּוָפה  ּוׂשְ ֲחֵרָבה  ָהִעיר  ׁשֶ ֵעיֵנינּו  ּבְ ָרִאינּו  ְוֶזה  חּוצֹות.  ּבַ ָלִכים  ֻמׁשְ

ְרֶאה  ָרֵאל, ּוְכִפי ַהּנִ ר ִיׂשְ ו ׁשּום ּבַ ם ַעְכׁשָ ֵאין ׁשָ ֵאׁש, ְוָאְמרּו ׁשֶ ּבָ

ְלָחָמה: ַהּמִ ַרַעׁש  ֵמֲחַמת  ם  ָ ִמּשׁ ְרחּו  ּבָ הּוִדים  ַהּיְ ׁשֶ

קסט

ם  ׁשָ ָאְמרּו  ְלֵעיל,  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ָסאְמֶלע  ָהִעיר  ֵאֶצל  ָהִיינּו  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ
ִנים  ְמֻזּיָ ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ִעים ֶאֶלף  ַאְרּבָ ָסמּוְך  ּבְ ם  עֹוְמִדים ׁשָ ׁשֶ
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ֶרעִקין  ַהּגְ ְוַגם  ֶרעִקין.  ַהּגְ ְמקֹומֹות  ָאר  ׁשְ ְלַהֲחִריב  ְלָחָמה  ַלּמִ

ֶזה  ל  ּוִמּכָ ֶרעִקין.  ּגְ ֲאָלִפים  ָמאַתִים  ֶעֶרְך  ּבְ ָבר  ּכְ ם  ׁשָ צּו  ִנְתַקּבְ

ֶעְזַרת  ּבְ ׁשֶ ָרִאינּו  י  ּכִ ה.  ַהְרּבֵ לֹא  ֲאָבל  נּו  ִלּבֵ ּבְ ַחד  ּפַ ְקָצת  ָנַגע 

ְמֵעאִלים  ׁשְ ְוַהּיִ ֲעֵליֶהם,  ּגֹוֶבֶרת  ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ַיד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

אֹוָתם  יִלים  ַמּצִ ֵהם  א  ַרּבָ ַאּדְ הּוִדים  ַהּיְ ִעם  ֵעֶסק  ָלֶהם  ֵאין 

ֶרעִקין: ַהּגְ ִמן  ֲעֵליֶהם  ים  ּוְמִגּנִ

קע

ַוֲעַדִין ָאנּו עֹוְמִדים ָסמּוְך  ִבים,  ִנּצָ י  ַהּיֹום יֹום ֲחִמיׁשִ ֶזה  ה  ְוִהּנֵ
יֹום  ּבְ ָלבֹוא  ָסמּוְך  ָנה  ָ ַהּשׁ ְורֹאׁש  ְלֵעיל,  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ָלִעיר 

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָעֵלינּו  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ִני  ׁשֵ

ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֵמי  ּבִ ְמנּוָחה  ִלְמקֹום  ָלבֹוא 

ִפיָנה. ַהּסְ ַעל  ׁשֹוָפר  ָלנּו  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ֶנָחָמֵתנּו   ְוזֹאת 

ַהּטֹוב ַוה'  ָרה,  ֲעׂשָ ְנַין  ִמּמִ יֹוֵתר  יֵנינּו  ּבֵ ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ  ְוַגם 

ה: ַיֲעׂשֶ ֵעיָניו  ּבְ

קעא

נֹוַדע  ְוָאז  ָהִעיר,  ְלתֹוְך  נּו  ֵמִאּתָ ים  ֲאָנׁשִ ְקָצת  ָיְרדּו  ְך  ּכָ ַאַחר 
אֹוָתּה  קֹוִרין  ְקָצת  ַרק  ָסאֶקיס,  הּוא  ָהִעיר  ּזֹאת  ׁשֶ

ים ַלֲאִכיָלה.  ָבִרים ְקַטּנִ ָאר ּדְ ם ָקִנינּו ְמַעט ֲעָנִבים ּוׁשְ ִסיָאה. ְוׁשָ
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ָאֶקיס  ֵני  ּוׁשְ ֶלֶחם,  ים  לׁשִ ׁשְ ֵמָהִעיר  ָלנּו  ֵהִביאּו  י  ִ ּשׁ ׁשִ ּוְביֹום 

ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ם,  ׁשָ ְמְצאּו  ּנִ ׁשֶ ְרֵאִלים  ׂשְ ַהּיִ ְמַעט  ְתנּו  ּנָ ֶ ּשׁ ֲעָנִבים ַמה 

ְולֹא  ם,  ֻרּבָ ְרחּו  ּבָ ְלָחָמה  ַהּמִ ֵעת  ּבְ ַרק  ְרֵאִלים  ִיׂשְ ם  ׁשָ רּו  ּדָ

ר: ִמְסּפָ ְמֵתי  י־ִאם  ּכִ ם  ׁשָ ֲארּו  ִנׁשְ

קעב

ְלֵעיל,  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ם ֵאֶצל ָהִעיר ָסאֶקיס  ָעַמְדנּו ׁשָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ִני  ׁשֵ יֹום  ַעד  ם  ׁשָ ַיֲעֹמד  הּוא  ׁשֶ יַטאן  ּפִ ַהּקַ ָלנּו  ָאַמר 

ַעל  ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ל  ְלַקּבֵ ָרָצה  ם  ּגַ ָנה.  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  הּוא  ׁשֶ

יָבֵתנּו  ְיׁשִ ָלנּו  ֵהֵצר  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  י,  אׁשִ ּפַ ֲאדֹון  ּוְבתֹוָכם  ִפיָנה  ַהּסְ

ָרָצה  ׁשֶ ּכְ ה  ְוַעּתָ ַהְרָחָבה.  ּבְ ה  ְתִחּלָ ּבִ ם  ׁשָ ְבנּו  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ר  ָהַאְמּבַ ּבְ

ְלתֹוְך  ה  ַהְרּבֵ ֶפֶסֶקת  ַהּמַ ה  ִחּצָ ַהּמְ ִהְכִניס  ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ח  ִלּקַ

ה ַמֲחלֶֹקת  ּמָ ה ּכַ קֹום ְוַנֲעׂשָ בּוֵלנּו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה ַצר ָלנּו ַהּמָ ּגְ

ם  ֻרּבָ ֻהְצְרכּו  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ּדַֹחק  ֵמֲחַמת  ִפיָנה  ַהּסְ י  ַאְנׁשֵ ין  ּבֵ

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ַצַער  ָלנּו  ָהָיה  ם  ּגַ ְמקֹוָמם.  ּנֹות  ְלׁשַ

ם  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ין  ּבֵ ׁשֹוָפר  ְוִלְתקַֹע  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ נּוַכל  ֵאיְך 

ָהיּו  ׁשֶ ִיּסּוִרים  ָאֵרי  ׁשְ ם  ּגַ ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ְקִפידֹות  יד  ְלַהְקּפִ

ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל  ִפיָנה.  ַהּסְ ַעל  ָהיּו  ִאם  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָלנּו  יִעים  ַמּגִ

ב ִסּבֹות ְלטֹוָבה  ֶהם ְוִסּבֵ ּלָ ל ָהֵעֶסק ׁשֶ ַרְך ִרֵחם ָעֵלינּו ּוִבְלּבֵ ִיְתּבָ

ָלל: ּכְ ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ִקּבֵ ְלַבּסֹוף לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעד 
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קעג

ת  ּבַ ׁשַ ּבֹות  ִלׁשְ ִפיָנה  ֵמַהּסְ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ָיְרדּו  ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֶעֶרב 
ַעד  ָיזּוז  ּלֹא  ׁשֶ ָסְברּו  י  ּכִ ְלֵעיל.  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ִעיר  ּבָ קֶֹדׁש 

ֶעֶרב  ּבְ ָלִעיר  ֵליֵרד  נּו  ַדְעּתֵ ּבְ ָהָיה  ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ת־קֶֹדׁש,  ּבַ ׁשַ ַאַחר 

ַעל  ּבַ ַיֲעקֹב  נּו  ַרּבֵ ֶקֶבר  ַעל  ם  ׁשָ ִלְהיֹות  ֵדי  ּכְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 

ִאיׁש  ֵלב  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ַרּבֹות  ַאְך  ם,  ׁשָ ָקבּור  הּוא  ׁשֶ ַהּטּוִרים 

ֲעסּו  ּכָ ְוֵתֶכף  ָהרּוַח,  ה  ּנָ ּתַ ִנׁשְ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֵליל  ּבְ י  ּכִ ְוכּו', 

ְלתֹוְך  ְלֵעיל  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ נּו  ֵמִאּתָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ָיְרדּו  ר  ֲאׁשֶ ַעל  ִחים  ּלָ ַהּמַ

יֹום ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ ְלתֹוְך  ַלֲחזֹר  ֻהְכְרחּו  ָבר  ּדָ ְוסֹוף   ָהִעיר. 

ָזָזה ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֶעֶרב  הּוא  ׁשֶ ִראׁשֹון  ּוְביֹום  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ  ׁשַ

אֶקיס. ִמּסָ ִפיָנה  ַהּסְ

לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ ָלנּו  רּו  ִסּפְ ִעיר  ּבָ ָהיּו  ׁשֶ ְלֵעיל  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ַנִים  ְ ְוַהּשׁ
ֵני  ּבְ ֲחָסִדים  ּגֹוְמֵלי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַאֵחינּו  ם  ׁשָ אֹוָתם 

ס  ַהּנֵ ּתֶֹקף  ִמּגֶֹדל  ָלֶהם  רּו  ּפְ ּסִ ְוׁשֶ דֹול.  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ֲחָסִדים,  ּגֹוְמֵלי 

ֶרעִקין  ַהּגְ ִמְלֶחֶמת  ָהָיה  ָאז  ׁשֶ ֶהָעַבר  ַסח  ַהּפֶ יֵמי  ּבִ ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ

ין  ּבֵ ְוַהֶחְזַקת  ְבָצר  ַהּמִ תֹוְך  ּבְ ָהיּו  ְרֵאִלים  ׂשְ ְוַהּיִ ָהִעיר.  בּו  ּבְ ּסִ ׁשֶ

ָלֶהם  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ְמֵעאִלים  ׁשְ ֵמַהּיִ ְקׁשּו  ּבִ ֶרעִקין  ְוַהּגְ ְמֵעאִלים.  ׁשְ ַהּיִ

ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ַעד  ּבְ ָלֶהם  ַיֲחִזירּו  ְוֵהם  ְיהּוִדים  ָרה  ֲעׂשָ

ָנַתן  ְלעֹוָלם,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ַעל  ְפָלא  ַהּנִ ה'  ּוְבֶחֶסד  ְמֵעאִלים  ִיׁשְ

ִצּפֶֹרן  ֲאִפּלּו  ָלֶהם  ן  ִלּתֵ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ה  ִנְתַרּצָ ּלֹא  ׁשֶ י  אׁשִ ַהּפַ ֵלב  ּבְ
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ִניָסן  ְיֵמי  ל  ּכָ ָנה  ַסּכָ ּבְ ָעְמדּו  ְרֵאִלים  ׂשְ ְוַהּיִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַאַחת 

ָלֶהם  בֹוא  ּיָ ׁשֶ יֹום  ָכל  ּבְ לֹות  ּכָ ָהיּו  ְוֵעיֵניֶהם  ַסח,  ַהּפֶ סֹוף  ַעד 

ל  ׁשֶ ִביִעי  ׁשְ ּוְבֵליל  ה.  ַהְרּבֵ ָבר  ַהּדָ ב  ִנְתַעּכֵ ֲאָבל  ַטְנּבּול  ִמּסְ ֵעֶזר 

ַטְנּבּול  ִמּסְ ה  ַהְרּבֵ ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ אּו  ּבָ ׁשֶ ס  ַהּנֵ ּתֶֹקף  ָהָיה  ַסח  ּפֶ

ַלְיָלה  ּבְ ָהְלכּו  ׁשֶ דֹול  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ אֹוָתם  ֵהִביא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ

לּו  ִנּצְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָיִמים,  ה  ּמָ ּכַ ֵליֵלְך  ְצִריִכין  ָהיּו  ֶ ּשׁ ַמה  ַאַחת 

ם  ׁשָ ְרֵאִלים  ׂשְ ַהּיִ ְוָאְמרּו  ַרְך.  ִיְתּבָ דֹול  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ְרֵאִלים  ׂשְ ַהּיִ

ָלֶהם: ָהָיה  ׁשֶ ס  ַהּנֵ ִמּתֶֹקף  ֵלָמה  ׁשְ ה  ְמִגּלָ ִלְכּתֹב  ם  ַדְעּתָ ּבְ ׁשֶ

קעד

ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ אֶקיס  ִמּסָ ָהַלְכנּו  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֶעֶרב  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ְיֵדי  ַעל  ם  ַהּיָ תֹוְך  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ַעְצֵמנּו  ָטַבְלנּו  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ

ְוַהּנֹוָרא,  דֹוׁש  ַהּקָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֹום  יַע  ִהּגִ ְך  ּכָ ַאַחר  ֲחָבִלים. 

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ְותֹוְקִעים  ְתִפּלֹות  ֲעֵלי  ּבַ ָלנּו  ָהיּו  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ

ָפת  ִמּצְ ֹוָפר  ַהּשׁ ֵהֵבאִתי  ֲאִני  י  ּכִ ַלה'  ְלהֹודֹות  ְוטֹוב  ַרְך,  ִיְתּבָ

ֵהִכין  ּלֹו  ׁשֶ ֹוָפר  ַהּשׁ ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶזה  י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

י ָאנִֹכי  ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶ ּכְ ְך  ֵביתֹו. ְוַאַחר ּכָ ָכחֹו ּבְ ֶרְך, ּוׁשְ ּדֶ ּבַ ׁשֹוָפר ִלְקחֹו 

י  ֶכף ּכִ י. ְוָרִאיִתי ּתֵ ֹוָפר ִעּמִ ְלחּו ַהּשׁ ַאֲחֶריָה ׁשָ בּוַע ׁשֶ ׁשָ ַפת ּבְ ִמּצְ

ַהּזֹאת  ִמְצָוה  ִלְדַבר  ִליַח  ׁשָ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ הּוא  ה'  ֵמֵאת 

ר  ָעה־ָעׂשָ ׁשְ ּתִ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ָהִיינּו  ַוֲאַנְחנּו  ֹוָפר.  ַהּשׁ ְלָהִביא 

ים: ָנׁשִ י  ּתֵ ִמׁשְ ים חּוץ  ֲאָנׁשִ
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ְמֹאד  ְוָחָזק  דֹול  ּגָ ְסָעָרה  רּוַח  ָהָיה  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֵליל  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ל  ּכָ ְך  ִנְמׁשַ ה  ַהּזֶ ְסָעָרה  ְורּוַח  דֹול,  ּגָ ַחד  ּפַ ָלנּו  ְוָהָיה 

ם  ַהּיָ ַסֲעַרת  ּוֵמֲחַמת  ִמְנָחה  ַעת  ׁשְ ַעד  ַהּיֹום  ְוָכל  ְיָלה  ַהּלַ

ָהָיה  ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  ּבֶֹקר  ּבַ ְמֹאד  י  ּתִ ֶנֱחַלׁשְ

ָיכֹול  ָהִייִתי  ְולֹא  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ם  ַהּיָ ל  ׁשֶ ַהחֹוַלַאת  ֶזה  ִלי 

ְמֹאד  ֶנְחְלׁשּו  ם  ֻרּבָ ִפיָנה  ַהּסְ י  ַאְנׁשֵ ָאֵרי  ׁשְ ם  ּגַ ָלל.  ּכְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ֲחִליׁשּות  ּבַ ַוֲעָזַרִני  י  ִעּמִ נֹוְראֹוָתיו  ִהְפִליא  דֹול  ַהּגָ ה'  י  ּוְבַחְסּדֵ

ה  ֹמַע קֹול ׁשֹוָפר ּוְלִהְתעֹוֵרר ִלְבִכּיָ ל ְמַעט ְוִלׁשְ ּלֵ ֶזה ְלִהְתּפַ ּכַֹח ּכָ

יׁשּוַעת ה'  ּבִ ְוַהּכֹל  יָבה  יׁשִ ּבִ לּו  ּלְ ִהְתּפַ ְתִפּלֹות  ֲעֵלי  ַהּבַ ם  ּגַ ְקָצת 

ָראּוי. ּכָ ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ִמְצַות  ְמנּו  ִקּיַ ְוַגם  דֹול  ַהּגָ

ִקיעֹות  ְוַהּתְ ִפּלֹות  ַהּתְ ַמר  ּגְ ַאַחר  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּדְ ִני  ׁשֵ ּוְביֹום 
ֵאֶצל  ִפיָנה  ַהּסְ ְוָעְמָדה  ָחְזָרה  ֲחִרית  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ְוַאֲחֵרי 

ֶעֶרְך  ּבְ ְרִניִקיְלס  ְטׁשֶ ָלִעיר  קֹום ָהָיה ָסמּוְך  ַהּמָ ְוֶזה  ָמקֹום ֶאָחד, 

ם.  ׁשָ ָעַמד  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ַצַער  ָלנּו  ְוָהָיה  ה,  ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ ֶאָחד  יֹום  ַמֲהַלְך 

לֹא  ְלֵעיל  ר  ְזּכַ ַהּנִ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּדְ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 

ֲעָזַרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ א  ַרּבָ ַאּדְ ַרק  ָלל,  ּכְ ַער  ַהּצַ ַאַחר  י  ְכּתִ ִנְמׁשַ

רֹאׁש  ּדְ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ ה  י ַהְרּבֵ ְדּתִ ְוָרּקַ דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ְך ָעַלי ׂשִ ְמׁשַ ּנִ ׁשֶ

ה: ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ
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י  ּכִ ה,  ַהְרּבֵ נּו  ִלּבֵ ּבְ ַער  ַהּצַ ִנְכַנס  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַאַחר  ה  ְוִהּנֵ
ה  ּמָ ּכַ ם  ׁשָ ב  ְתַעּכֵ ּיִ ׁשֶ ִלְהיֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶ ָאַמר  יַטאן  ּפִ ַהּקַ

ַמְתִחיל  ְלָכאן  ָסמּוְך  י  ּכִ יֹום  ִעים  ַאְרּבָ ר  ֶאְפׁשָ ָיִמים,  ה  ְוַכּמָ

ם ִאי  ְוׁשָ ים ְלֶאָחד.  ַיּמִ ֵני  ְ ַהּשׁ ֶרת  ַחּבֶ ּמְ ׁשֶ ּקֹוִרין ַקאַנאל(  )ׁשֶ ַהֲחִפיָרה 

ֵאּלּו  ּבְ ָמצּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ָרה  ְיׁשָ רּוַח  ְיֵדי  ַעל  י־ִאם  ּכִ ֵליֵלְך  ר  ֶאְפׁשָ

ָדִדים  ַהּצְ ּמֵ ֶרְך ָהַלְכנּו ַעל ְיֵדי רּוחֹות ׁשֶ ל ַהּדֶ י ּכָ ָלל. ּכִ ים ּכְ ָהִעּתִ

רּוַח  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּכְ י־ִאם  ּכִ ֵאּלּו,  ּכָ רּוחֹות  ּבְ ֵליֵלְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ּוְבָכאן 

ַוֲחִקיָרָתם  ם  ְעּתָ ּדַ ְלִפי  י  ּכִ ב,  ִיְתַעּכֵ ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ּוִמי  ָרה.  ְיׁשָ

נּו.  ְלַדְרּכֵ ָהָראּוי  ָהרּוַח  ִיְהֶיה  לֹא  לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ׁשֶ ָלֶהם  ִנְדָמה 

ְמקֹום  ּבִ ַיַחד  נּו  ִעּמָ ם  ׁשָ ָעְמדּו  ְסִפינֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ם  ּגַ

קֹום  ַלּמָ יעּו  ִהּגִ ּוְכׁשֶ ֲחָדׁשֹות,  ְסִפינֹות  אּו  ּבָ ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ַההּוא, 

ה  ּמָ ָבר ֶזה ּכַ ם ּכְ ָצָתם עֹוְמִדים ׁשָ ּקְ ם, ְוָאְמרּו ׁשֶ ַההּוא ָעְמדּו ׁשָ

קֹום ַההּוא עֹוְמִדים עֹוד  ַלּמָ מּוְך  ּסָ ׁשֶ ם ְקָצת ָאְמרּו  ּגַ בּועֹות.  ׁשָ

ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ם  ׁשָ ֵליֵלְך  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ ְסִפינֹות  ָמאַתִים 

ְיָקא. ּדַ ָנכֹון  רּוַח  ְצִריִכין 

בּוַע  ָ ל ַהּשׁ ם ּכָ דֹול, ְוָעַמְדנּו ׁשָ ל ֶזה ָהָיה ָלנּו ַצַער ּגָ ּכָ ּוֵמֲחַמת 
ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֶעֶרב  קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ַעד 

נּו  ִעּמָ ֵהיִטיב  יַטאן  ּפִ ַהּקַ ם  ּגַ ֲעָנִבים  ְטָראִסין  ַהּמַ ָלנּו  ֵהִביאּו 

ֶחֶסד  ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  ָפה,  ַהּקָ ּבְ ָיֵבׁש  ֶלֶחם  )סּוֲחֶריס(  ָלנּו  ּוָמַכר 
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ְוכּו'  ַעְצמֹו  ר  ּצַ ּבַ ה',  ָלנּו  ִהְרִחיב  ר  ּוַבּצָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ דֹול  ּגָ

ָנְטִלית  א  ַמּיָ ִלׁשְ ֵעיַני  ַוֲאִני  קצה(.  ִסיָמן  ּבְ ָהִראׁשֹון  ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  )ּכַ

י ֲאִני  ה, ּכִ ב אֹוָתנּו ַהְרּבֵ ַעּכֵ ל עֹוָלם ֲחֹמל ָעֵלינּו ְוַאל ּתְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִמְתַנֵהג  ְוַהּכֹל  ָלל,  ּכְ יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמין 

ָכל  ּבְ ְרצֹוְנָך  ּכִ ָהרּוַח  ּנֹות  ְלׁשַ ָיכֹול  ה  ְוַאּתָ ְלַבד  ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַרק 

ֲעַדִין: ידו הקדושה(  ונאבד קצת מכתיבת  )כאן חסר  ֶרַגע  ּוְבָכל  ֵעת 

קעז

ּוְבֵליל  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ָכל  ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ ָהְלָכה  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ
ָלִעיר  ָסמּוְך  ָהַאְנֶקיר  הֹוִרידּו  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי 

ֶרת־ ַלֲעׂשֶ ִביִעי  ׁשְ ַהֲאִזינּו,  ת  ָרׁשַ ּפָ ִראׁשֹון  ּוְביֹום  ְרִניִקיְלס.  ְטׁשֶ

ָלִעיר  ְמֹאד  ָסמּוְך  יָעם  ּוְבַהּגִ ָהַאְנֶקיר,  הֹוִציאּו  ְיֵמי־ְתׁשּוָבה 

ָלֶהם  ְוֶהְרֵאינּו  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ְמֵעאִלים  ִיׁשְ אּו  ּבָ ְרִניִקיְלס  ְטׁשֶ

ַהּיֹום  הֹוְלִכים  ֲאַנְחנּו  ה  ְוִהּנֵ ם.  ָ ִמּשׁ ָהַלְכנּו  ְוֵתֶכף  יֶלעִטין,  ַהּבִ

נּו  ְוֻכּלָ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ נּו  ְלַדְרּכֵ ּפֹוָנה  ְוָהרּוַח  א'  יֹום 

ֵאיָנם  ם  ְוֻכּלָ ָוֶרַגע.  ֵעת  ָכל  ּבְ ְלַבד  ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַהּכֹל  ׁשֶ רֹוִאים 

ֵאיְנָך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ תּוב )קֶֹהֶלת י"א(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלל,  ּכְ ֶרְך ָהרּוַח  ּדֶ יֹוְדִעים 

ִמן  ָהרּוַח  ה  ּמָ ׁשָ ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ֶאל  ַרק  ְוכּו'  ָהרּוַח  ֶרְך  ּדֶ יֹוֵדַע 

ַעד  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ִפינֹות.  ַהּסְ ֵיְלכּו  ה  ּמָ ׁשָ ָלֶלֶכת  ַמִים  ָ ַהּשׁ

ֲעָזַרִני: ּכֹה 
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קעח

ְקָרא  ַהּנִ יָנא  ַטְנּדִ ְלקּוׁשְ אנּו  ּבָ ּפּור  ּכִ יֹום  ֶעֶרב  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ
ְסַטְנּבּול: ֶאְצֵלנּו 

קעט

יֹום  ֶעֶרב  י  ִליׁשִ ׁשְ ִמּיֹום  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ָעַמְדנּו  יָנא  ַטְנּדִ קּוׁשְ ּבְ
ִראׁשֹון  ִני,  ׁשֵ יֹום  ַעד  ֲחצֹות  ַאַחר  ּפּור  ּכִ

ּכֹר אֹוָתּה  ִלׂשְ ָרִצינּו  ה  ְתִחּלָ ּבִ י  ּכִ ֲחִרית.  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ֻסּכֹות ַאַחר  ּדְ

)כפי הנראה כאן חסר  יָנא  ַטְנּדִ ְלקּוׁשְ ּה  ִעּמָ אנּו  ּבָ ׁשֶ ַעְצָמּה  ִפיָנה  ַהּסְ

גם כן מעט(:

קפ

ְתֹאם  ּפִ ׁשֶ ֵנס,  ָלנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ָעׂשָ ֻסּכֹות  ּדְ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ
ָבר  ּכְ ׁשֶ ַאַחר  ִפיָנתֹו  ִמּסְ אֹוָתנּו  ְוֵגֵרׁש  יַטאן  ּפִ ַהּקַ א  ּבָ

ְמנּו ִמְצַות ֶאְתרֹוג ְולּוָלב ּוִמיָניו  ֲחִרית, ְולֹא ִקּיַ ת ׁשַ ָאַכְלנּו ְסֻעּדַ

ָהֲעצּוִמים  ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ה.  ֻסּכָ ִמְצַות  ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ּוִמּכָ

ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ אֹוָתנּו  ֵרׁש  ּגֵ ְתֹאם  ּפִ ׁשֶ ְלטֹוָבה  ִסּבֹות  נּו  ִעּמָ ל  ְלּגֵ ּגִ

בֹוֵאנּו  ּבְ ְוֵתֶכף  ָהִעיר.  ֶאל  ֵליֵלְך  ְוֻהְכַרְחנּו  ִפיָנה,  ֵמַהּסְ ֻסּכֹות  ּדְ

חּוץ  ּבַ ִחים  ֻמּנָ נּו  ּלָ ׁשֶ ְלְטִלים  ּטַ ַהּמִ ל  ּכָ ָהיּו  ַוֲעַדִין  ָפר,  ַהּסְ ֶאל 

י  ַאְלּתִ ׁשָ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ַאְכַסְנָיא,  ׁש  ְלַבּקֵ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ִעם  ְוָהַלְכנּו 
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ְפָלִאים  ַהּנִ ֲחָסָדיו  ּבַ ְוָזִכיִתי  ם   ְלׁשָ י  ְוָהַלְכּתִ ֶאְתרֹוג  ִנְמָצא  ֵהיָכן 

ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ֻסּכֹות  ּדְ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ּוִמיָניו  ֶאְתרֹוג  ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ

ַעל  ָבֵרְך  ִמּלְ נּו  ּלָ ּכֻ נּו  ִנְתָיַאׁשְ ָבר  ּכְ ׁשֶ ַאַחר  ַהּיֹום,  ֲחצֹות  ַאַחר 

ְוָהַלְכנּו  ְסִנין,  ּכִ ּוְבִמיֵני  ַיִין  ּבְ אֹוָתנּו  ד  ּבֵ ּכִ ר"ש  ְוַגם  ָהֶאְתרֹוג. 

ְוָאַכְלנּו  ֶהֱחָינּו  ְוׁשֶ ה  ּכָ ּסֻ ּבַ ב  ֵליׁשֵ ּוֵבַרְכנּו  תֹו,  ֲעִלּיָ ּבַ ׁשֶ ה  ּכָ ַהּסֻ ֶאל 

ְמָחה: ׂשִ ּבְ ִתינּו  ְוׁשָ

קפא

ִהּלּוִכי  ֶדֶרְך  ּבְ ְמַעט  י  ְדּתִ ְוָרּקַ ַאְכַסְנָיא,  ׁש  ְלַבּקֵ ָחַזְרנּו  ם  ָ ּוִמּשׁ
ִלְזּכֹות  ה  ֵאּלֶ ּכָ ִנְפָלאֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ נּו  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ

ַאֲחֵרי  ה  ּכָ ַהּסֻ ְוַעל  ָהֶאְתרֹוג  ַעל  ְלָבֵרְך  ֻסּכֹות  ּדְ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ

ַמְחנּו  ּשָׂ ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ י  ְוֶהֱאַמְנּתִ ְלַגְמֵרי.  ה  ִמּזֶ י  ּתִ ִנְתָיַאׁשְ ָבר  ּכְ ׁשֶ

ָאז  ֵמִחים  ׂשְ ָהִיינּו  ׁשֶ ֻסּכֹות  ּדְ ִראׁשֹון  ֵליל  הּוא  ָפָניו  ּלְ ׁשֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ

ל  ּכָ י  ּכִ ֵאּלּו,  ְקדֹוׁשֹות  ִמְצֹות  ּבְ אֹוָתנּו  ה  ִזּכָ ְמָחה  ַהּשִׂ ּכַֹח  ְמֹאד, 

ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ִלְזּכֹות  ָהָיה  ְמָחה  ַהּשִׂ ַעת  ׁשְ ּבִ ָאז  ָנִתי  ּוָ ּכַ

ֲהָוה. ְוֵכן  ֶאְתרֹוג,  ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ְוָהִרּקּוִדין 

ִראׁשֹון  יֹום  ַעד  ּפּור  ּכִ יֹום  ֵמֶעֶרב  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ָעַבר  ֶ ּשׁ ּוַמה 
ם  ְלַקּיֵ ְמָנע  ַהּנִ ִמן  ָהָיה  ְוֵאיְך  ר.  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ֻסּכֹות  ּדְ

ְמַעט  ּכִ ְוִכְמַעט  ה,  ִמּזֶ נּו  ִנְתָיַאׁשְ ּוְכָבר  ֵאּלּו  ְקדֹוׁשֹות  ִמְצוֹות 
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ֶזה  ָכל  ּבְ ֵאּלּו,  ְיָקרֹות  ִמְצוֹות  ם  ְלַקּיֵ לֹום  ְוׁשָ ַחס  אֹוְבִדים  ָהִיינּו 

ַאֵחר  ְזַמן  ּבִ ְיבָֹאר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ים  ַיְסּכִ ְוִאם  ר  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש 

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

קפב

ָלִעיר  ִנְכַנְסנּו  ֻסּכֹות  ַהּמֹוֵעד  חֹול  ּדְ ִני  ׁשֵ הּוא  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ְתָקא(  )ַהּפִ ִוויְטל  ַהּקְ ִלְתּבַֹע  יָנא  ַטְנּדִ קּוׁשְ ּבְ ׁשֶ ָהאֶרעִקֶיע 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ַחְיֶקעס  ֵליּב  י  ֵמַרּבִ ִלי  ָהָיה  ׁשֶ

ְוֻהְכַרְחנּו  ִנְפָלָאה.  ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ אֹותֹו  ִביִתי  ּגָ ׁשֶ ֵנס  י  ִעּמִ ה  ָעׂשָ

ֲחנּות ָסגּור ְוכּו', ַאף  י ּבַ ם, ְולֹא ָהָיה ָלנּו ַאְכַסְנָיא ְוַלְנּתִ ָללּון ׁשָ

ְוכּו': ם  ׁשָ י  ּתִ ׁשְ ְוִחּדַ ֶעְזִרי  ּבְ ָהָיה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵכן  י  ּפִ ַעל 

קפג

ַגאִליֶטע,  ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ָלַאְכַסְנָיא  ֵמָהאֶרעִקֶיע  י  ָחַזְרּתִ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
י  ַכְרּתִ ׂשָ ֶעֶרב  ְלֵעת  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  יֹום  ּוְבאֹותֹו 

ְעָנא־ יֹום הֹוׁשַ ים ְוכּו'. ּבְ ְבָעה ֲאָנׁשִ ִביל ׁשִ ׁשְ ּבִ ִפיָנה ְלָאֶדעס  ַהּסְ

ְלֵעיל  ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ִפיָנה  ַהּסְ ֵמֶחְבָרֵתנּו  ָאִרים  ׁשְ ַהּנִ ְכרּו  ׂשָ א  ַרּבָ

ִביִרים,  ַהּגְ ֵאֶצל  ה  ַהְרּבֵ ַמְחנּו  ׂשָ ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְלָאֶדעס. 

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ם  ׁשָ ה  ַהְרּבֵ ְדנּו  ְוָרּקַ
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קפד

ְלתֹוְך  ָיַרְדנּו  ית  ֵראׁשִ ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
תקפ"ג  ָון  ֶחׁשְ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּדְ ב'  ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ִפיָנה.  ַהּסְ

ר ְסַטְנּבּול  י ֶאל ָהִעיר ִעּקַ ְוִנְכַנְסּתִ ִפיָנה ֶאל ָהִעיר,  ָיָצאִתי ֵמַהּסְ

י ְיהּוָדא ֱאִליֶעֶזר,  ׁש ֶאת ֲחֵבִרי ַרּבִ ֵדי ְלַבּקֵ ם ַהּתֹוָגר ּכְ ב ׁשָ ּיֹוׁשֵ ׁשֶ

י  ָיַדְעּתִ לֹא  י  ּכִ ם  ׁשָ ּתֹוֶעה  ְוָהִייִתי  ָלזּוז  ִפיָנה  ַהּסְ ִהְתִחיָלה  י  ּכִ

נּו  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ִהְתִחיָלה  ָבר  ּכְ י  ּכִ דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ִלי  ְוָהָיה  ַלֲחזֹר, 

ַרח  ּבָ ְך  ּכָ ַאַחר  ׁשֶ ָעַזר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְוכּו'.  קֹוָמּה  ִמּמְ ָלזּוז 

ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְלַבְקׁשֹו  ְוָהְלכּו  ָהִעיר,  ְלתֹוְך  ִפיָנה  ֵמַהּסְ ַמְטָראס 

ָיָצאנּו  לֹא  ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ם  ּגַ ַרְך,  ִיְתּבָ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ְבנּו  ִנְתַעּכַ

ָון: ֶחׁשְ נַֹח ב'  ת  ָרׁשַ ּפָ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ַעד  ָטא  ִמּקּוׁשְ

קפה

ֶאת  ֵמָרחֹוק  ִלְראֹות  ִהְתַחְלנּו  ֶעֶרב  ְלֵעת  ת־קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ
ְולֹא  ָיִמים,  ה  לֹשָׁ ׁשְ ְלָאֶדעס  ָסמּוְך  ְוָהַלְכנּו  ָאֶדעס, 

יֹום  ּבְ ֶעֶרב.  ְלֵעת  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ַעד  ָפר  ַהּסְ ֶאל  יַע  ְלַהּגִ ָיכְֹלנּו 

ִלְסַפר  אנּו  ּבָ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזַרִני  ֶלְך־ְלָך,  ת  ָרׁשַ ּפָ י,  ִליׁשִ ׁשְ

ְמָחה: ׂשִ ּבְ ָבָנה  ַהּלְ נּו  ׁשְ ִקּדַ ְיָלה  ּוַבּלַ יׁשּוָעתֹו,  ּבִ ַמְחנּו  ְוׂשָ ָאֶדעס, 



ְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת תלח

קפו

בּוַע  ְכַנְסנּו ַלּקֹוִליְנֶטער ׁשָ ּנִ ם קֶֹדם ׁשֶ ָאֶדס ָעַמְדנּו ַעל ַהּיָ ֵאֶצל 
ת  ָרׁשַ י ּפָ ִליׁשִ ָרא. ִמּיֹום ׁשְ י ַוּיֵ ִליׁשִ ַהְינּו ַעד יֹום ׁשְ ַאַחת, ּדְ

ֶלְך־ְלָך  ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְך,  ּכָ תֹוְך  ּבְ ָרא.  ַוּיֵ י  ִליׁשִ ׁשְ ַעד  ֶלְך־ְלָך 

דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ָלנּו  ְוָהָיה  ְמֹאד,  דֹוָלה  ּגְ רּוַח־ְסָעָרה  ָהָיה  ְיָלה,  ּלַ ּבַ

ְלנּו: ִנּצַ ּוְבַחְסֵדי ה'  דֹול,  ּגָ ַוֲחִליׁשּות 

קפז

ת־ ּבַ ׁשַ ּבְ ַלּקֹוִליְנֶטער.  ְוִנְכַנְסנּו  ִפיָנה  ֵמַהּסְ ָיָצאנּו  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ
ֵליל־ ּבְ ַמְחנּו  ְוׂשָ ּקֹוִליְנֶטער,  ּבַ ָהִיינּו  ָרא  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ קֶֹדׁש 

ָאז  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ָטן,  ה־ׂשָ ַמֲעׂשֵ ָהָיה  ַאְך  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ת־קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ

ְמֹאד  רי"א  ֶאת  ר"ג  ק  ִחּזֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  מט"ר.  ר"י  ִעם  ַמֲחלֹוֶקת 

מּו  ְתַקּיְ ּיִ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי  ָרכֹות,  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ּוֵבַרְך  דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ ְמֹאד 

בּועֹות: ׁשָ ֵני  ׁשְ ָעַמְדנּו  ּקֹוִליְנֶטר  ּבַ ָרצֹון.  ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ְמֵהָרה 

קפח

דֹוָלה ֵאֶצל ר'  ְמָחה ּגְ ׂשִ ת ּתֹוְלדֹות ָהִיינּו ּבְ ָרׁשַ י, ּפָ ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ
ְועֹוד  ם,  ׁשָ ָהָיה  ר"ג  ְוַגם  ם,  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ָהַרב  ִעם  אּול  ׁשָ

ִפיָנֵתנּו: ִמּסְ ְקָצת 



תלטְיֵמי מֹוַהֲרַנ"ת

קפט

ֵמָאֶדעס  ָיָצאִתי  ֵצא  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
ְוכּו': יטֹוְקֶצע  ּפִ ת קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ַבְתנּו  ְוׁשָ

קצ

ְמָחה,  ׂשִ ּבְ לֹום  ׁשָ ּבְ ְלֵביִתי  אִתי  ּבָ ַלח  ׁשְ ַוּיִ ת  ָרׁשָ ּפָ י,  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ
ַעד  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ לּונּו  ִקּבְ ְוַהּכֹל 

ה'  ֲחָסֶדיָך  ֲעָזבּונּו  ְולֹא  ַרֲחֶמיָך  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהּנָ ַעד  ֲעָזַרִני.  ּכֹה 

ַלֲהִביֵאנּו  דֹוִלים  ַהּגְ ְוִנְפְלאֹוֶתיָך  ֲחָסֶדיָך  ּבַ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו, 

ֱאלֵֹהינּו  ְיִהי ה'  ן  ּכֵ לֹום.  ׁשָ ּבְ ְלֵביֵתנּו  ּוְלַהֲחִזיֵרנּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

י  ּכִ ה.  ֵמַעּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ָלׁשּוב  ַרֲחָמיו  ּבְ ְלַזּכֹוֵתנּו  נּו  ִעּמָ

י  ָטַרְחּתִ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ר  ֲאׁשֶ ֵלב,  ֲעלּומֹות  ּתַ ל  ּכָ ִנְגלּו  ְלָפֶניָך 

נּו.  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוַהּטֹוב  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  ה  ַהּזֶ ַהּטַֹרח 

ָאֵמן: ְיַרֵחם  ָיחּוס אּוַלי  ֲאַיֵחל אּוַלי  ִמיד  ּתָ ְוֵאָליו 

ַלם ְוִנׁשְ ם  ּתַ
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גמת

ָמה ַהְקּדָ

ָעִרים  ְ ּשׁ ּבַ ֲהָלָכה  ּבַ ן  ֻצּיָ ַהּמְ ָהִאיׁש  נֹוַדע  ָבר  ּכְ ַהּכֹוֵתב,  ָאַמר 
ֲהַלכֹות  ִלּקּוֵטי  ִסְפֵרי  ה  ֵהּמָ ַהּלֹא  ֲהָלָכה,  ּבַ ִנים  ֻצּיָ ַהּמְ

ת  ּוְגֻדַלּ ִצְדָקתֹו  ַזַצ"ל.  ָנָתן  י  ַרּבִ ָהַרב  ִמּמֹוֵרנּו  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ

ֶאת  ה  ְוִזָכּ ָזָכה  ֵסֶפר,  ַעל  ָתָבם  ּכְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָבָריו  ּבִ ָגתֹו  ַהּשָׂ

ַנֲעׂשּו  ׁשּוָבה  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ה  ַהְרּבֵ ה  ְוַהְרּבֵ ֵמֲעוֹון  יָבם  ְלֲהׁשִ ים  ָהַרּבִ

ה',  ִיְרַאת  ּבְ יו  ֲאָנׁשָ ִעם  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ י  ּכִ ַעל־ָידֹו, 

ָלׁשּוב  ַעל־ָיָדם  ְתעֹוְררּו  ּנִ ׁשֶ ַעד  ּבֹוֶעֶרת  ֵאׁש  ּכְ ם  ִלּבָ ּבְ ִנְכְנסּו 

ְסָפָריו  ּבִ עֹוֵסק  ׁשֶ ִמי  ה  ַעּתָ ְוַגם  ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ׁשּוָבה  ּתְ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב  ַעל־ָיָדם  ִמְתעֹוֵרר  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ

ם. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ִמיד  ּתָ ַעְצמֹו  ק  ּוְלַחּזֵ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ

ְמֹאד  נֹוָרָאה  ֵאׁש  ת  ַלַבּ ּבְ ָהְיָתה  ה  ּוְתִפָלּ ּתֹוָרה  ּבְ ֲעבֹוָדתֹו  ם  ּגַ
ְותֹוָרתֹו,  תֹו  ִפָלּ ְתּ קֹול  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד, 

ְוֵאין  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ִנְתעֹוֵרר 

ם  ּגַ תֹו,  ִפָלּ ְתּ ִדְבֵרי  ּבְ ֵהִביא  ׁשֶ ה  ׁשָ ַהְרּגָ אֹוָתּה  ל  ּכָ ר  ְלַצּיֵ יכֶֹלת  ּבִ

ִמְקִרִמְנְטׁשּוק,  ַז"ל  ֶאְפַרִים  ָהַרב  ְפָלא  ַהּמֻ ִויִדיֵדנּו  זּוָלתֹו.  ב  ּלֵ ּבְ



ָלאֹותגמת ַהּתְ ְיֵמי 

אִויֶנען ַמאְכט  ַדּ ַאֶייער  ׁשֹון: "ִמיט  ַהּלָ זֹו  ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ ָאַמר לֹו 

ים  עֹוׂשִ ם  ַאּתֶ ֶכם  ּלָ ׁשֶ ה  ַהְתִפָלּ )ִעם  אִויֶנען  ַדּ עם  ּדֶ אֹויף  ַאֵפֹרּוׁש  ִאיר 

ָהָיה  ׁשֶ ל ִמְקָרא ּוִמְקָרא ִמִדְבֵרי ַהַתַנ"ְך, ּכְ ה(. ְוֵכן ּכָ רּוׁש ַעל ַהְתִפָלּ ּפֵ

ִביא  ַהּנָ ִאּלּו  ּכְ ְלַהׁשֹוֵמַע  ִנְדָמה  ָהָיה  ׁש  ַמּמָ יו,  ִמּפִ מֹוִציאֹו 

ָבִרים. ַהּדְ ה  ֵאּלֶ ְוצֹוֵעק ֶאת  ַעְצמֹו קֹוֵרא  ּבְ

ָרִגיל  ָהָיה  עִמירֹוב  ִמֶנּ ְזֵאב  ֲעִקיָבא  ַהר'  ְפָלא  ַהּמֻ ְיִדיֵדנּו  ם  ּגַ
מֹוֲהַרַנ"ת  ִמּמֹוֵרנּו  ָרָאה  ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  ֵמעֶֹצם  ר  ְלַסּפֵ

יֹום  ֶעֶרב  ְסעּוַדת  ֵעת  ּבְ ָאז  ר  ּבֵ ּדִ י  ּכִ ָהַאֲחרֹון,  ּפּור  ּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ

ר, ְוָאַמר, ַהּלֹא  ּפּור ְמִעְנַין ַהד' ְיסֹודֹות, ּדֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי ְמַדּבֵ ּכִ

ְדֵרָגה ְנמּוָכה יֹוֵתר, ִנְמָצא ּבֹו טֹוב  ַהּמַ ל ַמה ׁשֶ ּכָ ֲאַנְחנּו רֹוִאים 

ְמִכיָרתֹו  ּבִ ָהָאָדם  ּוֶמַקח  ָהָאָדם,  הּוא  ר  ַהְמַדּבֵ ְיסֹוד  י  ּכִ יֹוֵתר, 

ר  ַדּבֵ ֵמַהּמֵ מּוְך  ַהּנָ ַהַחי  ִמיסֹוד  הּוא  ׁשֶ ַהּסּוס,  ֶמַקח  ּכְ ַיֲעֶלה  לֹא 

רּו"כ  ֲאָלִפים  ה  ּמָ ּכַ ְמִחירֹו  ּבִ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ סּוס  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ נֹוָדע,  ּכַ

ִנְמָצִאים  י  ּכִ יֹוֵתר,  עֹוד  ַיֲעֶלה  ַהּצֹוֵמַח  ּוֶמַקח  ֶסף(.  ֶכּ ל  )רּוָבּ

ֵעֶרְך  ֵאין  ׁשֶ ְרחֹוקֹות  ִדינֹות  ִמּמְ ִביִאים  ּמְ ׁשֶ ּוְפָרִחים  ים  ּנִ ׁשֹוׁשַ

ֲאָבִנים  ִנְמָצִאים  ַהּדֹוֵמם  ּוִביסֹוד  ְוָים,  ְלׁשָ ִחיִרים  ַלּמְ ָלל  ּכְ

ַהּטֹוב  ֶאת  ָאנּו  ְורֹוִאים  יֹוֵתר,  עֹוד  ָהעֹוִלים  ִויָקרֹות  טֹובֹות 

דֹול  ּגָ ֵהן  ַהכֹּ ַעל  ַהּתֹוָרה  ַדת  ּקֻ ִמּפְ ֶהם,  ּבָ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ְוַהֱאלֹהּות 

ְוֵאפֹוד,  ן  ֹחשֶׁ ּבְ ָלבּוׁש  ִיְהֶיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ְלּבֵ ִניָסתֹו  ּכְ ֵעת  ָכל  ּבְ ׁשֶ

ֲאָבִנים טֹובֹות. ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ְנתּוִנים  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
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ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַדְרּכֹו  ּבְ ַז"ל  ִנְכַנס מֹוֲהַרַנ"ת  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ְוַאַחר 
דֹול  ּגָ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ִהְתִחיל  ׁשֶ ַעד  ְלִעְנָין,  ְמִעְנָין 

ׁשֹון: ְוַאף־ ֶזה ַהּלָ דֹוׁש ּבְ קֹולֹו ַהּקָ ְלֶהֶבת ֵאׁש נֹוָרָאה ְוָצַעק ּבְ ַ ּשׁ ּבַ

ָרה,  ְוִנְסּתָ ֶנֶעְלָמה  ה  ְקֻדׁשָ  , בֹוּהַ ּגָ ֵמַעל  בֹוּהַ  ּגָ ִנְמָצא  י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ם,  ְלׁשָ ִלְכנֹס  ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ׁשֶ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש 

ד  ּבַ ת  ֹתֶנֵ "ּכֻ ַרק  ָקִרים,  ַהּיְ ָגִדים  ַהּבְ ל  ּכָ יט  ְלַהְפׁשִ ָצִריְך  ָהָיה 

ֶאת  ְוָאַמר  ְוכּו",  רֹו  ׂשָ ּבְ ַעל  ִיְהיּו  ד  ּבַ ּוִמְכְנֵסי  ׁש  ִיְלּבַ קֶֹדׁש 

ְיהּוָדה  ֵמִאיר  ְור'  ּפּור.  ּכִ ּיֹום  ּבְ ַהּקֹוֵרא  ל  ׁשֶ ּגּון  ּנִ ּבְ ה  ַהּזֶ סּוק  ַהּפָ

ָאז  ִנְכַנס  הּוא  ם  ּגַ י  ּכִ ר,  ְלַסּפֵ ן  ם־ּכֵ ּגַ ָרִגיל  ָהָיה  ֶרְסֶלב  ִמְבּ ַז"ל 

ַמע  ִנׁשְ ְוָהָיה  ַתח,  ַהּפֶ ַעל  בֹואֹו  ּוְבּ מֹוֲהַרַנ"ת,  מֹוֵרנּו  ית  ּבֵ ֶאל 

יד  ַלּפִ ּכְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ יֹוְצִאים  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ֵמָרחֹוק 

יֹוֵתר  ָלֶלֶכת  ְוָיֵרא  ּוְמקֹומֹו  עְֹמדֹו  ַעל  עֹוֵמד  ַאר  ְוִנׁשְ ֵאׁש, 

ְלָחן. ֻ ַהּשׁ ֶאל  ְלִהְתָקֵרב 

ֲעִקיָבא  ר'  ִנית  ׁשֵ ֵאָליו  א  ּבָ ִטיָרתֹו  ּפְ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ה  ְוִהּנֵ
ַעם  ַהּפַ עֹוד  ר  ֵבּ ּדִ עּוָדה,  ַהּסְ ַאַחר  ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֵליל  ְזֵאב, 

ְונֹוָרא,  דֹול  ּגָ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ּפּור  ּכִ ִמּיֹום  דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ֵמֲעבֹוַדת 

ִנְכַנס  ָהֲעבֹוָדה,  ֶדר  ּסֵ ּבְ ׁשֶ ּיּוט  ֵמַהּפִ בֹות  ּתֵ ה  ּמָ ּכַ ָאז  יר  ְוִהְזּכִ

בֹות,  ּתֵ ה  ּמָ ּכַ ְועֹוד  ָעַמד,  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ְוָעַמד  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ קֹום  ְלּמָ

בֹות, ַחּנּון  ה ַהּתֵ ֵאּלֶ ָמתֹו ּבְ ַאַחר ֶזה ִנְפַטר ְוָיְצָאה ִנׁשְ בּוַע ׁשֶ ָ ּוַבּשׁ

ֵטֵבת. ְלֹחֶדׁש  יִרי  ָהֲעׂשִ ּיֹום  ּבַ ִלְסלַֹח,  ה  ְרּבֶ ַהּמַ
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ִליָחה  ל ַהּסְ ם ּכָ ָמתֹו ּגַ ד ִנׁשְ י ִנְמָצא ּבֹו ִמּצַ ל ֶזה, ּכִ ִמּכָ ְוַהּמּוָבן 
ׁשּוָבה,  ּתְ ְיֵמי  ֶרת  ֵמֲעׂשֶ יִרי  ָהֲעׂשִ יֹום  ל  ׁשֶ ָרה  ּפָ ְוַהּכַ

אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ׁשּוָבה  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ה  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ י  ּכִ ּפּור,  ּכִ יֹום  הּוא 

ּוְסָפָריו  ּבּוָריו  ּדִ ַעל־ְיֵדי  ַנֲעׂשּו  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ר  ּפֵ ִנְתּכַ

ִפיָנא  ִמְסּתַ ְדּ ְולּוֵלא  מּוָבא,  ּכַ ַאֲחָריו  ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ן  ְמֻכָוּ ה  יַמְטִרּיָ ּגִ דֹוׁש  ַהּקָ מֹו  ׁשְ ם  ּגַ ׁשֶ הּו  ּזֶ ׁשֶ אֹוֵמר  ָהִייִתי  )ָיֵראִתי(, 

ר  ֲאׁשֶ ְוֶזה  ִלְסלַֹח".  ה  ְרּבֶ ַהּמַ "ַחּנּון  בֹות  ַהּתֵ ִמְנַין  ר  ִמְסּפָ ׁש  ַמּמָ

ָידֹו  ָסַמְך  ַז"ל,  מֹוֲהַר"ן  ָחְכָמה  ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַחל  ַהּנַ ַאְדמֹו"ר  ם  ּגַ

ְמבָֹאר  ּכַ ם,  ָלּ ִמּכֻ יֹוֵתר  ּנּו  ִמּמֶ יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ָעָליו  ְוָאַמר  ָעָליו 

דֹוׁש  ר ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ַהּקָ ָמקֹום ַאֵחר. ְוַעל ֶזה ָזָכה ְלַחּבֵ ּבְ

ָקָטן,  ְוַעד  ִמָגדֹול  ִאיׁש  ל  ּכָ ּוַמֲחִזיִקים  עֹוְרִרים  ַהּמְ ּוְתִפּלֹוָתיו 

ֵלָמה. ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ּבִ ָלׁשּוב  ַלּטֹוב  ְלַהּטֹותֹו 

ַהר'  ָאַמר  ׁשֶ ַמה  ּפֹה  יג  ַאּצִ ִמְסָפָריו,  ּפֹה  ר  ְמַסּפֵ ֲאִני  ׁשֶ ב  ְוַאּגַ
ְלָפָניו  רּו  ּבְ ּדִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ִממֹוֲהַרַנ"ת  ַמע  ׁשָ ׁשֶ ַז"ל,  ה  ֹמשֶׁ

ׁשֹון  ּלְ ּבִ ה  ִחָלּ ּתְ ְוָאַמר  ַז"ל,  ַאְייִזיק  מּוֵאל  ׁשְ ר'  ל  ׁשֶ ֵמֲחלֹומֹו 

ָלֶכם ֶאת ֲחלֹוִמי,  ר  ֲאַסּפֵ ֲאִני  ְך ָאַמר,  ְוַאַחר־ּכָ ָצחּות ֲחלֹומֹות, 

ְלָפָניו  י  ְרּתִ ְוִסּפַ ֶאָחד,  עֹוד  ִעם  ֵאַלי  א  ּבָ ׁשֶ ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ָרִאיִתי 

זֹו  ּבְ ַאְדמֹו"ר  ִלי  ְוָאַמר  ָעַלי,  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ קּוְבָלָנא  ֶרְך  ּדֶ ּבְ

ַמאְכט"  ּגֶ יט  ִגּ ָפִרים  ּסְ ְייֶנע  ּדַ ִמיט  ער  ָאֶבּ ָהאְסט  יא  "ּדִ ׁשֹון:  ַהּלָ

ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָהֶאָחד  ְוֶזה  יָת(,  ָעׂשִ טֹוב  ָך  ּלְ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ִעם  ּה  ַאּתָ )ֲאָבל 



גמת ָלאֹות ַהּתְ ְיֵמי 

ָיא  "ָיא  ׁשֹון  ַהּלָ זֹו  ּבְ ְוָאַמר  ֶזה,  ַעל  ים  ְוִהְסּכִ רֹאׁשֹו  ּבְ לֹו  ִנֲעַנע 

י ֶאת ַאְדמֹו"ר  ַאְלּתִ יָת(, ְוׁשָ ן, טֹוב ְמֹאד ָעׂשִ ן ּכֵ ַמאְכט" )ּכֵ יט ּגֶ ֵזייֶער ּגִ

לֹום. ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ֶזה הּוא  ִלי,  יב  ְוֵהׁשִ ֶזה?  ִמי הּוא 

ְתָקֵרב  ּנִ ׁשֶ ת ַהִהְתָקְרבּות  ְתִחּלַ ּבִ ָאַמר ַאְדמֹו"ר  נֹוַדע ַמה ׁשֶ ם  ּגַ
ְוַעל־ ֶאָחד  ַאְבֵרְך  ֵאַלי  א  ּבָ ָאז:  ָאַמר  ַז"ל,  ֵאָליו מֹוֲהַרַנ"ת 

הּוא  ַרק  י  ּכִ ָהָיה,  ְוֵכן  י".  ּלִ ׁשֶ ין  ֻחּלִ יַחת  ׂשִ ֲאִפּלּו  יֹאַבד  לֹא  ָידֹו 

ים,  דֹוׁשִ יחֹוָתיו ַהּקְ עֹוָלם ְוׂשִ דֹוׁש ּבָ נּו ַהּקָ ָעַסק ְלַפְרֵסם ּתֹוַרת ַרּבֵ

ְיֵדי־ ַעל־  ְלָקֵרב  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  ת  ֻדַלּ ְגּ ָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 

ָעָליו  ָעַמד  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ֶזה 

ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְווַראן,  ִמּסַ ָהַרב  ַעל־ְיֵדי  ַמֲחלֶֹקת  ָעָליו  ה  ְוָעׂשָ ַהס"מ 

ּוְלַמַען  ן.  ְלַקּמָ ר  ְנַסּפֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלָחָייו,  ַעד  דֹול  ּגָ ְוׂשֹוֵנא  רֹוֵדף  לֹו 

ל  ִנְכׁשַ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ דֹול  ּגָ ַרב  ׁשֶ ַמה  ַהּקֹוֵרא,  ֵעיֵני  ּבְ ֵלא  ִיּפָ לֹא 

ל  ּכָ סֹוף  ֲאָבל  ַמֲחלֶֹקת,  ָהָיה  יֹוֵסף  ַעל  ם  ּגַ ֲהֵרי  ׁשֶ ַמֲחלֶֹקת,  ּבְ

ְוֵאינֹו  ְוֶנֱאַבד  ה  ּלֶ ּכַ ְסָעָרה  ְוָהרּוַח  ָלַעד  ּכֹון  ּתִ ֱאֶמת  ַפת  ׂשְ סֹוף 

אן. ּכָ ַעד  ָעתֹו  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ דֹול  ּגָ
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א

ה  ֹמֶשׁ ם  ֵשׁ ּבְ ְקָרא  ַהּנִ ה,  ֹמֶשׁ מֹו  ּוׁשְ ְבֶרְסֶלב  ִבּ ָהָיה  יר  ָעׁשִ ִאיׁש 
דֹוׁש מֹוֲהַר"ן  קֹוָרֵבי ַאְדמֹו"ר ַהּקָ ִחיְנֶקעס, ְוהּוא ָהָיה ִמְמּ

קֶֹדם  ַזַצ"ל  דֹוׁש  ַהּקָ ְוַאְדמֹו"ר  ִנים.  ִמָבּ ָעָקר  ְוָהָיה  ַזַצ"ל, 

זֹו  ּבְ ֵדר ַצָוָאתֹו ִלְפֵני מֹוֲהַרַנ"ת, ָאַמר לֹו ָאז  ּסִ ֵעת ׁשֶ ּבְ ִטיָרתֹו,  ּפְ

ין  ָהאִבּ ה  ֲחֻתּנָ ִאין  עִטין  ֶגּ ִזיְך  ֶוועט  ֶער  ָאז  ה  "ֹמשֶׁ ׁשֹון  ַהּלָ

ְיָלִדים[. לֹו  ִיָוְלדּו  ׁשּוב,  ן  ְוִיְתַחּתֵ ֵרׁש  ִיְתּגָ ה, ִאם הּוא  ]ֹמשֶׁ ִקיְנֶדער" 

תקע"א,  ַנת  ְשׁ ִבּ אּוָמאן  ְבּ ַזַצ"ל  ַאְדמֹו"ר  ִטיַרת  ּפְ ְוַאַחר 
ֶרְך  ּדֶ ְלֶנעִמירֹוב  ְלֵביתֹו  ַזַצ"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ָחַזר  ׁשֶ ּכְ

ּתֹו  ְלָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ְוָיֲעצּו  "ל,  ַהַנּ ה  ִלְפֵני ֹמשֶׁ ר זֹאת  ֶרְסֶלב, ִסּפֵ ּבְ

ְוָאַמר  ָלֶזה,  ָרצֹון  לֹו  ָהָיה  לֹא  ה  ֹמשֶׁ ַאְך  ים.  ּנִ ּבָ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

לֹו  ֵאין  ׁשֶ ה  ִמּזֶ ַזַצ"ל  ַאְדמֹו"ר  ִעם  הּוא  ר  ֵבּ ּדִ ׁשֶ ַמה  ִפי  ּכְ ׁשֶ לֹו, 

ֲאָבל  ַעְצמֹו.  ּבְ ָידֹו  ַעל  ִהיא  ַלֶזה  ִניָעה  ַהּמְ ׁשֶ ֵהִבין  ים,  ּנִ ּבָ

ָבר,  ּדָ ּבַ הּוא טֹוֶעה  ׁשֶ לֹו  ְוהֹוִכיַח  ִעּמֹו,  ר  ְלַדּבֵ ה  ִהְרּבָ מֹוֲהַרַנ"ת 

מּו  ְתַקּיְ ּיִ ׁשֶ ּכֹוְספֹו  ֵמרֹב  ּתֹו,  ִאׁשְ ֶאת  ָגֵרׁש  ּיְ ׁשֶ ְלַהְזִהירֹו  ה  ְוִהְרּבָ
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ַזַצ"ל  ַאְדמֹו"ר  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָיַדע  י  ּכִ ַזַצ"ל,  ַאְדמֹו"ר  ְבֵרי  ּדִ

ים ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ּנִ ּבָ ְיֵהא לֹו  ָסֵפק  ּוְבִלי  ֲעִליל,  ּבַ ָצרּוף  ֶכֶסף  ּכְ ֵהם 

יֹוֵתר  ב  ִנְכּתַ ין  ַאְנׁשִ ֵמִאיר  ר'  ֵאֶצל  ׁשֶ ָיד  ּוִבְכַתב  )ָחֵסר, 
ִעם  ר  ּדָ "ל,  ַהַנּ ִחיְנֶקעס  ה  ֹמשֶׁ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ֲאִריכּות  ּבַ

ְבֵרי  ים, ּוִמּתֹוְך ּדִ ּנִ ּבָ ִנים ְוָהָיה ָחשֹּוְך  ה ׁשָ ּמָ ּתֹו ָהִראׁשֹוָנה ּכַ ִאׁשְ

ָבר  ַהּדָ ּתֹוֶלה  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ לֹו  ִנְדָמה  ֶזה,  אֹודֹות  ַעל  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ִנים. ְלָבּ ל  ְמֻסּגָ ֵאינֹו  הּוא  ׁשֶ ּבֹו, 

הֹוִליד  ִמּלְ ֵיאּוׁש  ְלַאַחר  ּכִ ַזַצ"ל,  נּו  ַרּבֵ י  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ָהָיה  ּוְבֵכן 
ָבה ְלָגֵרׁש ֶאת  ים, ּוֵמֲחַמת ֶזה, לֹא ָהָיה לֹו ַאף ַמְחׁשָ ּנִ ּבָ

ַעד  ֵמַאֶחֶרת.  ֶנה  ִיּבָ אּוַלי  ַאֶחֶרת,  א  ְוִלשָֹּ ָהִראׁשֹוָנה  ּתֹו  ִאׁשְ

ַז"ל,  ְפֵני מֹוֲהַרַנ"ת  ּלִ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ קּות  ּלְ ִהְסּתַ קֶֹדם  ׁשֶ

ם  ּגַ ָאַמר  ְוָאז  ה,  ּפֶ ּוְבַעל  ְכָתב  ּבִ ָוָאה  ַהּצַ ָבר  ּדְ ּבִ עֹוֵסק  ָהָיה 

לֹו  ִיְהֶיה  ּתֹו,  ִאׁשְ ֶאת  ְיָגֵרׁש  ה  ֹמשֶׁ ִאם  ַז"ל,  ְלמֹוֲהַרַנ"ת  ְתֹאם  ּפִ

ִקיְנֶדער". ין  ָהאּבִ ֶער  ֶוועט  עִטין  ֶגּ ִזיְך  ֶוועט  ה  ֹמשֶׁ "ָאז   - ים  ּנִ ּבָ

ִלְבֶרְסֶלב  מֹוֲהַרַנ"ת  ָחַזר  ׁשֶ ּכְ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ְוֵכן 
"ל, הּוא  ה ַהַנּ נּו ַז"ל, ְלֹמשֶׁ ָוָאת ַרּבֵ ל ּצַ ין ֵאּלּו ׁשֶ ּוָמַסר ִמִלּ

ִדְבֵרי  תֹו ּבְ ִפיׂשָ ָבר ְלִפי ּתְ ּכְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָאְמָנם לֹא ֶהֱאִמין ִלְדָבָריו ּבִ

"ל  ַהַנּ ה  ֹמשֶׁ ֻהְזַמן  ַעם  ּפַ ֵיאּוׁש.  ְלַאַחר  הּוא  ַנ"ל  ּכַ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ין  ּוְתִפּלִ ית  ּלִ ּטַ ּבְ ָלבּוׁש  ָהָיה  ׁשֶ ָעה  ָ ּשׁ ּבְ ֶקר  בֹּ ּבַ ַז"ל  למֹוֲהַרַנ"ת 

"ל אֹודֹוָתיו,  נּו ַז"ל ַהַנּ ָוָאת ַרּבֵ ּצַ יר  ַעם ִהְזּכִ ְדר"ת, ְוָאז עֹוד ַהּפַ
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מֹוֲהַרַנ"ת  ֶשׁ ַעד  ְלַהֲאִמין,  ָחֵפץ  ְוֵאינֹו  ַדְעּתֹו  ּבְ עֹוֵמד  ְוהּוא 

ע ּבַ ְוִנׁשְ ָקַפץ  ָבָריו  ּדְ ּיּום  ּוְבּקִ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ּבְ ֱאמּוָנתֹו  ְמֹחֶזק   ַזַצ"ל 

ן ּכֵ ׁשֶ ין  ּוְתִפּלִ ית  ּלִ ּטַ ּבְ ָלבּוׁש  ֲאִני  ׁשֶ מֹו  "ּכְ ׁשֹון:  ַהּלָ זֹו  ּבְ  לֹו 

ַז"ל". נּו  ַרּבֵ ָאַמר 

ָהַלְך  ְוֵתֶכף  ִלְדָבָריו,  ֵאמּון  ָלֵתת  "ל  ַהַנּ ה  ֹמשֶׁ ִנְתעֹוֵרר  ה  ִמּזֶ
ְוָאְמָרה  ֵרׁש,  ְלִהְתּגָ ֲחֵפָצה  ּתֹו ִאם  ִאׁשְ ַאל ֶאת  ְוׁשָ ְלֵביתֹו 

הֹוֵננּו  ִעם  ַחֵלק  ּנְ ׁשֶ ֲחֵפָצה  ֲאִני  ֶזה?  ַעד  ּבְ ֲחֵפָצה  ַאת  ּוַמה  ֵהן, 

ר  ְלַדּבֵ ִהְתִחילּו  ד  ִמּיָ ּה.  ְוֵגְרׁשָ ה  ָעׂשָ ְוֵכן  ֶוה.  ָ ּשׁ ּבְ ֶוה  ׁשָ נּו  ּוְרכּוׁשֵ

ְוַגם  יל.  ּפִ אָמאְשׁ ִמּטָ ָהַרב  ְלָאחֹות  אֹותֹו  כּו  ּדְ ְוׁשִ ּדּוְך,  ׁשִ אֹודֹות 

ה  ָ ָלִאּשׁ לֹו  ָהְיָתה  ְוִהיא  ּדּוְך,  ַהׁשִ ְלֶזה  ים  ִהְסּכִ ַז"ל  ָנָתן  ַהר' 

ֶעְלִקי. ָמּה  ְוׁשְ

זֹו.  ה  ָ ִאּשׁ ִעם  ם  ּגַ ְלָבִנים  ִסיָמן  ְוֵאין  ּוִאין  ּשׂ ַהּנִ ַאַחר  ְזַמן  ָעַבר 
ַעד  ְלמֹוֲהַרַנ"ת,  ֲעָנה  ּטַ ּבְ א  ּבָ ַפַעם  ּבַ ַפַעם  ּכְ ּוְבֵכן 

זֹו  ֲעָנה  ּטַ ּבְ ם  ׁשָ ְוִיְהֶיה  ְלאּוָמאן  ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ָעָליו  ה  ִצּוָ מֹוֲהַרַנ"ת  ֶשׂ

ַעל־ְיֵדי  ָעַלי  יֶתם  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ יִתי  ָעׂשִ ַהּלֹא  ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ ִצּיּון  ַעל 

ה ֵאפֹוא ַהַהְבָטָחה  י ָהִראׁשֹוָנה, ְוַאּיֵ ּתִ י ֶאת ִאׁשְ ּתִ ַהר' ָנָתן ְוֵגַרׁשְ

ַאף ְוֵאין  ְזַמן,  ֶזה  אִתי  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ִעם  ים  ּנִ ּבָ ִלי  ְהֶיה  ּיִ  ׁשֶ

ְלָבִנים. ִסיָמן 

ָלֶכם  "ִזְרעּו  סּוק  ַהּפָ ַרְעיֹונֹו  ּבְ ָנַפל  דֹוׁש  ַהּקָ ּיּון  ֵמַהּצִ ֵצאתֹו  ּבְ
ָיְצאּו  ִאּלּו  ּכְ ָבִרים  ַהּדְ ֶאְצלֹו  ב  ֶנְחׁשָ ְוָהָיה  ָדָקה",  ִלּצְ
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ָדָקה,  ִלּצְ ר ָמעֹות  ּוִפּזֵ ִלְבֶרְסֶלב  ב  ה, ׁשָ ּפֶ ה ֶאל  ּפֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ י  ִמּפִ

ְלׁשֹונֹו(. אן  ּכָ ַעד  ּוַבת,  ן  ּבֵ ה  ַיְלּדָ ּתֹו  ְוִאׁשְ

ב

ַאל  ְוִיׁשְ "ל,  ַהַנּ ה  ֹמשֶׁ ב  ּלֵ ּבְ ֵנס  ְלִהּכָ ָבִרים  ַהּדְ ִהְתִחילּו  ן  ְוַעל־ּכֵ
לֹו  יָבה  ִ ְוֵהּשׁ ט,  ּגֵ ֵהיֶמּנּו  ל  ַקּבֵ ּתְ ִאם  ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת 

ַמֲחִצית  ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ָלּה  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ְבּ ַרק  ָלֶזה  ה  ְמֻרָצּ ִהיא  ׁשֶ

ל  ּכָ ֶאת  ד  ִמּיָ יֵניֶהם  ּבֵ ְוִחְלקּו  ָלֶזה,  ה  ֹמשֶׁ ה  ְוִנְתַרּצָ רֹו,  ָעׁשְ

ְך  ַאַחר־ּכָ א  ְוָנׂשָ ט,  ּגֵ ָלּה  ְוָנַתן  ַנַעל  רֹוְך  ׂשְ ְוַעד  ִמחּוט  ם  ְרכּוׁשָ

ָהָיה  ׁשֶ יל,  ּפִ אָמאְשׁ ִמּטָ ָהַרב  ָאחֹות  ָהְיָתה  ׁשֶ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ּתֹו  ִאׁשְ

ּוַבת. ן  ּבֵ ה  ּנָ ִמּמֶ ְוהֹוִליד  ְווַראן,  ְמּסַ ָהַרב  ִמְמקֹוָרֵבי 

ּתֹו  ה ְוִאׁשְ נּו ַז"ל אֹודֹות ָהִאיׁש ֹמשֶׁ ְבֵרי ַרּבֵ מּו ּדִ ִנְתַקּיְ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֲערֹוְך.  ְלֵאין  ְמֹאד  ַמח  ׂשָ ּוַבת,  ן  ּבֵ לֹו  ה  ַיְלּדָ ֶעְלָקא, 

ֲאִחי  ֶאת  ה  ִמּלָ ִרית  ַהּבְ ַעל  ְלָהִביא  ְמֻיֶחֶדת  ֲעָגָלה  ַלח  ַוִיׁשְ

ִריָעה,  ִמְצַות ּפְ ד אֹותֹו ּבְ "ל ְוִכּבֵ יל ַהַנּ ּפִ אָמאְשׁ ּתֹו, ָהַרב ִמּטָ ִאׁשְ

ד  ְלַכּבֵ ֻהְכַרח  ַאֲהרֹון  ר'  ַאְתָרא  ּדְ ָמָרא  ָהִעיר  ָהַרב  ֶאת  י  ּכִ

ִחתּוְך  ְצַות  ּמִ ּבַ ד  ֵבּ ּכִ מֹוֲהַרַנ"ת,  מֹוֵרנּו  ְוֶאת  ק  ַסְנּדָ ִמְצַות  ּבְ

ד  ֵבּ ּכִ יל  ּפִ אָמאְשׁ ִמּטָ ָהַרב  יסֹו  ּגִ ְוֶאת  ֶזה.  ּבָ דֹול  ּגָ ן  ֻאָמּ ָהָיה  ׁשֶ

ִריָעה. ּפְ ְצַות  ּמִ ּבַ
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ֶייעס,  ּפַ ַאְבֵרייִמיל  מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  ִאיׁש  ָעַמד  ה,  ּלָ ַהּמִ ּוְבֵעת 
ֵאין  ׁשֶ ְוָרָאה  "ל,  ַהַנּ ה  ֹמשֶׁ ל  ׁשֶ פֹו  ּתָ ְוׁשֻ ֲחֵברֹו  ָהָיה  ׁשֶ

ָעקֹות  ּצְ ּבִ ָצַעק  ֶלד  ַהּיֶ י  ּכִ ֶזה,  ּבָ נּות  ֻאּמָ יל  ּפִ אָמאְשׁ ִמּטָ ְלָהַרב 

ה  ּבֹל ַצַער ָאִביו ָהִאיׁש ֹמשֶׁ יָכְלּתֹו ִלּסְ דֹולֹות ְמֹאד ְולֹא ָהָיה ּבִ ּגְ

ָיכֹל  ָהָיה  ְולֹא  ְמֹאד,  ֶאְצלֹו  ָחׁשּוב  ָהָיה  ֶלד  ַהּיֶ י  ּכִ "ל,  ַהַנּ

ֶלד  יל ֵמַהּיֶ ּפִ אָמאְשׁ גּופֹו ְקָצת ֶאת ָהַרב ִמּטָ ּבְ ֹחף  ְדּ ַוִיּ ק,  ְלִהְתַאּפֵ

ן  ְוֻאָמּ ִקי  ּבָ י ֶזה ָהִאיׁש ַאְבֵרייִמיל ָהָיה  ּכִ ָנֵקל,  ּבְ ד  ִמּיָ ַרע  ּפָ ְוהּוא 

ְקָצת,  ָניו  ּפָ נּו  ְוִנּתַלְבּ ׁש  ּיֵ ִנְתּבַ יל  ּפִ אָמאְשׁ ִמּטָ ְוָהַרב  ֶזה.  ּבָ דֹול  ּגָ

ַאְבֵרייִמיל  ַהִאיׁש  ְבּ ְוִלְנקֹם  ָיד  לַֹח  ִלׁשְ ֵעיָניו  ּבְ ַוִיֶבז  ַאּפֹו  ַוִיַחר 

מֹוֵרנּו  ְלּ ׁשֶ קָֹרִבים  ַהּמְ ַדת  ְמַאּגֻ הּוא  ׁשֶ לֹו  ידּו  ִהּגִ י  ּכִ ְלַבּדֹו, 

ַעְצמֹו  ּבְ יק ְלמֹוֵרנּו מֹוֲהַרַנ"ת  ּוְלַהּזִ לַֹח ָיד  ׁש ִלׁשְ ַוְיַבּקֵ מֹוֲהַרַנ"ת, 

ָבר. ּדָ ַעל לֹא  ם  ִחּנָ ּבְ

ג

ּדּוְך  ה ׁשִ ּדּוִכין ְלִבּתֹו, ָעׂשָ ְזַמן ׁשִ יַע  ְוִהּגִ ִמים  ָאְרכּו ַהּיָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ַהר'  ָנּה  ּבְ ח ֶאת  ַוִיּקַ ָמַרת ָהאִדיל,  ַאְדמֹו"ר,  ת  ּבַ ִעם 

ְהיֹוָתם  ּבִ ּוֵאיֶהם  ִנּשׂ ְזַמן  יַע  ִהּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָלּה.  ְלֲחַתן  דֹב  ַאְבָרָהם 

ִהְזִמין  ַהּקֹוְדִמים,  ִנים  ָ ַהּשׁ ִמְנָהג  ּכְ ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ע  ַאְרּבַ ֶעֶרְך 

יל  ּפִ אָמאְשׁ יסֹו ָהַרב ִמּטָ ּגִ ַעם ֶאת  "ל עֹוד ַהּפַ ַהַנּ ה  ן ֹמשֶׁ ֻחּתָ ַהּמְ

ַעל  ּוִבְהיֹוָתם  ּוִאין.  ּשׂ ַהּנִ ְלּמֹוֵעד  ִלְבֶרְסֶלב  בֹואּו  ּיָ ׁשֶ זּוָגתֹו,  ִעם 
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מֹוֵרנּו  ַעל  ָבר  ִמּכְ ם  ִחּנָ ּבְ ְנָאה  ׂשִ ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ּוִאין,  ּשׂ ַהּנִ

מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ַוְיָחְרפּו  ֹחק  ִלְבִלי  יֶהם  ּפִ ֲערּו  ּפָ ַנ"ל,  ּכַ מֹוֲהַרַנ"ת 

ְרָמה  ּגָ ׁשֶ ְוִגּדּוף, ַעד  ֵחרּוף  ּבְ ְך  ל־ּכָ ּכָ ה  ּפֶ ֲעָרה  ּפָ "ל  ַהַנּ ת ָהַרב  )ְוֵאׁשֶ יו  ֲאָנׁשָ ִלְפֵני 

ְמִריָבה  ִנְתעֹוֵרר  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַעד  ֵמַאַנ"ׁש(  ֵמֵאָחד  ָאה  ַהּכָ ְלַעְצָמה 

בֹות  ַמֲחׁשָ יל  ּפִ אָמאְשׁ ִמּטָ ָהַרב  ב  ָחׁשַ ְלּיֹום  ּוִמּיֹום  דֹוָלה,  ּגְ

ׂשֹוְנִאים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ּה  ּוִבּתָ ּוְבָנּה  "ל  ַהַנּ ֶעְלָקא  ֲאחֹותֹו  ֶאת  ְלָהִסית 

ה  ֹמשֶׁ ָהִאיׁש  ֶאת  ִויַפּתּו  ָיִסיתּו  ֵהם  ׁשֶ ִויעֹוְרָרם  ְלמֹוֲהַרַנ"ת, 

ְך ְלׂשֹוֵנא, ְלרֹוֵדף ֶאת מֹוֲהַרַנ"ת. ם הּוא ִיְתַהּפֵ ּגַ ַעְצמֹו ׁשֶ "ל ּבְ ַהַנּ

ד

ֶאת  ַח  ּבֵ ִ ּשׁ ׁשֶ י מֹוֲהַר"ן,  ַחּיֵ ֶפר  ּסֵ ּבְ ַאְדמֹו"ר  ִמִדְבֵרי  נֹוַדע  ה  ְוִהֵנּ
לֹא  ן  ְוַעל־ּכֵ ּבֹו,  ְמֵצאת  ּנִ ׁשֶ ָהֲעָנָוה  ּגֶֹדל  ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת 

ֵלִמים  ְ ְוַהּשׁ ֵרִאים  ַהּיְ ַאְך  י,  ַרּבִ ם  ֵ ּשׁ ּבַ ֵרא  ְלִהּקָ ֹאֵפן  ּום  ּשׁ ּבְ ָרָצה 

ֵעיֵני  ּבְ ְפלּותֹו  ְוׁשִ ֲעָנָותֹו  ָלל ַעל  ּכְ יטּו  ִהּבִ ִמְמקָֹרֵבי ַאְדמֹו"ר, לֹא 

ַעְצָמם  ְוֵקְרבּו  י,  ַרּבִ ם  ֵ ּשׁ ּבְ ֵרא  ְלִהּקָ ַחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעְצמֹו 

ַלֲעבֹוַדת ה'. ְלָבָבם  ְלעֹוֵרר ֶאת  ְלַמַען  ְלמֹוֲהַרַנ"ת, 

ה  ְבֶרְסֶלב ּוֵמֶהם ָהִאיׁש ֹמשֶׁ ָהיּו ִבּ ׁשּוִטים ׁשֶ ים ַהּפְ ָהֲאָנׁשִ ֲאָבל 
ָהָיה  ׁשֶ יל,  ּפִ אָמאְשׁ ִמּטָ ָהַרב  ל  ׁשֶ יסֹו  ּגִ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ "ל  ַהַנּ

ֵהם  ם  ּגַ ׁשֶ ַאף  ֶייעס,  ּפַ ַאְבֵרייִמיל  ְוַגם  ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב  ֵמֲחִסיֵדי 

ל  ּכָ ִעם  ַפְרָנָסתֹו,  ּבְ ּוְלַהֲחִזיקֹו  ְלמֹוֲהַרַנ"ת  ֵנס  ְלִהּכָ ְרִגיִלים  ָהיּו 
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ַעְצמֹו ק  ּפֵ ִהְסּתַ לֹא  ְוהּוא  ְווַראן,  ִמּסַ ְלָהַרב  ִלְנסֹע  ָנטּו   ֶזה 
ָקְרבּו  ִנְתּ ֶשׁ ֵלָטה  ַהּפְ ֵאִרית  ׁשְ ַעל  ַאּפֹו  ָחָרה  א,  ַרּבָ ְוַאְדּ ֶהם  ּבָ

ְלמֹוֲהַרַנ"ת.

ַרְך,  ְבֵעַרת ְלָבבֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ רֹב ּתַ ה מֹוֲהַרַנ"ת ּבְ ְוִהּנֵ
ה',  ִיְרַאת  ּבְ ְמקָֹרָביו  ִעם  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ ָרִגיל  ָהָיה 

ַנת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ַעד  ֹוְמִעים,  ַהּשׁ ב  ְלּלֵ ְכָנִסים  ַהּנִ ב  ַהּלֵ ִמן  ָבִרים  ּדְ

ים ֲאָנׁשִ ְלמֹוֲהַרַנ"ת  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ַעל  צּו  ִנְתַקּבְ  תקצ"ג, 

ֵאָליו צּו  ְתַקּבְ ּנִ ׁשֶ ה  ִמּמַ ְוחּוץ  ים,  ֲאָנׁשִ מֹוִנים  ׁשְ ֵעֶרְך  ים,   ַרּבִ

ָהִעיר. י  ֵמַאְנׁשֵ

ָיַדע  י  ּכִ ְמֹאד,  ּבֹו  א  ִקּנֵ ְווַראן  ִמּסַ ְלָהַרב  ה  ִמּזֶ ַמע  ׁשְ ּנִ ּוְכׁשֶ
ֵאין  ְלמֹוֲהַרַנ"ת,  ַהּנֹוְסִעים  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֵהיֵטב 

נֹות  ּוָ ָאר ּכַ ְרָנָסה אֹו ׁשְ ָוַנת ּפַ ִביל ּכַ ׁשְ בֹוד אֹו ּבִ ִביל ּכָ ׁשְ ָוָנָתם ּבִ ּכַ

ַרק  הּוא  ֵאָליו  ַהּנֹוְסִעים  ל  ּכָ ָוַנת  ּכַ ַרק  יו,  ֲאָנׁשָ מֹו  ּכְ ִמּיֹות  ׁשְ ּגַ

א ַעל ֶזה ְמֹאד, ָאְמרּו לֹו, ַמה ֶזה  ן ִנְתַקּנֵ ַבר ה'. ַעל־ּכֵ ֹמַע ּדְ ִלׁשְ

ָהיּו  ֶאְצִלי  ָאַמר,  אֹוְרִחים.  ֵמאֹות  ָחֵמׁש  ָהיּו  ֶאְצְלֶכם  ב,  ֶנְחׁשַ

ְוכּו'. ְיֵרִאים  ָהיּו  ְוֶאְצלֹו  ְמִזיָגה[  י  ּתֵ ּבָ ]ׂשֹוְכֵרי  ֵריְנָדאֶרעס 

ה

ַז"ל,  ַאְייִזיק  ר'  ִביר  ַהְגּ ְפִטיַרת  ּבִ מֹוֲהַרַנ"ת  ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ
אן( ּוִבְפִטיַרת  ָאה )ָחֵסר ּכָ ַצָוּ ּלֹא ּבְ דֹוׁש ׁשֶ ָחָתן ַאְדמֹו"ר ַהּקָ
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ֵבב ַעל־ ְסּתַ ִנּ ׁשֶ ָאה  ַצָוּ ּבְ ּלֹא  ֶשׁ "ל  ַהַנּ ֶייעס  ּפַ ִגיד ר' ַאְבֵרייִמיל  ַהּנָ

ַעל  מֹוֲהַרַנ"ת  ַעת  ּדַ ֶזה  ֵמֲחַמת  ָהְיָתה  ִקְלקּוִלים,  ה  ּמָ ּכַ ְיֵדי־ֶזה 

ָאה  ַצָוּ ְלָהִכין  ּוָממֹון,  ר  עֹשֶׁ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִהְצִליחֹו  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ֶחְלֵקי  ְך  ַאַחר־ּכָ ה  ּנֶ ּתַ ִיׁשְ ְוִאם  ּוִבְבִריאּותֹו,  ַבֲחרּותֹו  ּבְ עֹודֹו  ּבְ

ִפי ּכְ ָאתֹו  ַצָוּ ָבר  ּדְ ֶזה  ְלִפי  ּנֹות  ְלׁשַ ְלַמֵהר  ָיִחיׁש  מֹון,   ַהּמָ

ּוְרצֹונֹו. ְעּתֹו  ּדַ

ו

ְסִליחֹות,  ּדִ ִראׁשֹון  יֹום  תקצ"ד  ִיץ  ַהּקַ ְיֵמי  ּסֹוף  ּבְ ַהּיֹום  ַוְיִהי 
לֹו  ר  ַוְיַסּפֵ מֹוֲהַרַנ"ת,  ִעם  "ל  ַהַנּ ה  ֹמשֶׁ ִגיד  ַהּנָ ִנְתַוֵעד 

ִלּבֹו  ַעל  ר  ְלַדּבֵ מֹוֲהַרַנ"ת  ה  ְוִהְרּבָ ְפַטר.  ּנִ ׁשֶ ֲחלֹומֹו  ּבַ ָרָאה  ׁשֶ

ְולֹא  ַמֲעִלין  לֹא  ֲחלֹומֹות  ְבֵרי  ּדִ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ה  ִמּזֶ ִיְצַטֵער  ּלֹא  ׁשֶ

ִמי  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ מֹוֲהַרַנ"ת  ַמת  ִהְסּכָ ֵמֲחַמת  ֲאָבל  נֹוָדע,  ּכַ מֹוִריִדין 

ּוִבְפָרט  ַבֲחרּותֹו,  ּבְ עֹודֹו  ּבְ ם  ּגַ ָאה  ַצָוּ ָיִכין  ר  ְועֹשֶׁ ָממֹון  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ִמים ְקָצת, ָאַמר לֹו מֹוֲהַרַנ"ת  ּיָ א ּבַ ָבר ּבָ "ל ּכְ ה ַהַנּ ָהִאיׁש ֹמשֶׁ ׁשֶ

ָידֹו  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ הּוא  ר  ׁשָ ְוַהּיָ ַהּטֹוב  ׁשֶ ים,  ְצִחּיִ ַהּנִ ְלָחָייו  ְלטֹוָבתֹו 

ָאה מּוֶכֶנת. ַצָוּ ִמיד  ּתָ

ָהָיה לֹו  ּוְכִפי ׁשֶ ָאה,  ֵאיֶזה ֹאֶפן ִלְכֹתב ַהַצָוּ ּבְ ה,  לֹו ֹמשֶׁ ַויֹאַמר 
ְמֹאד,  ֵעיָניו  ּבְ ֲחׁשּוָבה  ָהְיָתה  ַהּזֹאת  ת  ְוַהּבַ ּוַבת,  ן  ּבֵ

ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְוַגם  ן,  ַהּבֵ מֹו  ּכְ ְלּיֹוֵרׁש  אֹוָתּה  ם  ּגַ ְחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ לֹו  ָאַמר 
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ים  לֹשִׁ ׁשְ ֵעֶרְך  ָאז  ָעָלה  רֹו  ָעׁשְ ׁשֶ ּוְכִפי  ְלּיֹוֵרׁש,  ַיֲחׁשֹב  ַעְצמֹו  ּבְ

רו"כ,  ֲאָלִפים  ֶרת  ֲעׂשֶ ַנְפׁשֹו  ְלֵחֶלק  ם  ּגַ יַע  ְוָיִגּ רו"כ,  ֲאָלִפים 

ַהַהְכָנָסה  ם ֲחֻנּיֹות ׁשֶ ה, ּגַ ֶנֶסת ֲחָדׁשָ ית־ְכּ ְבֶרְסֶלב ּבֵ ה ִבּ ִיְבֶנה ִמּזֶ

ָאז  ָהָיה  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ית־ִמְדָרׁש.  ַהּבֵ הֹוָצַאת  ַעל  ִיְהֶיה  ֵמֶהם 

ּיּום  ּסִ ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  לֹו  ָאַמר  ן,  ֻאּמָ ּבְ ׁשֶ ְדָרׁש  ֵבית־ַהּמִ ּבְ ִקְלקּול 

ָמעֹות,  ְקָצת  ן  ּתֵ ּתִ ן  ֻאּמָ ּבְ ׁשֶ ית־ִמְדָרׁש  ַהּבֵ ַעל  ִלי  ם  ּגַ ָבָריו,  ּדְ

יֶסעל  ַאִבּ ען  יּבֶ ּגִ אֹויְך  ַאַוואֶדע  ֶוועְסִטי  ְקלֹוְיז  י  ִדּ אֹויף  ִמיר 

ֶסף[. ּכֶ ְקָצת  ן  ּתֵ ּתִ ם  ּגַ אי  ַוּדַ ּבְ לֹוְיז  ַהּקְ ִביל  ׁשְ ּבִ ]ִלי  עְלט  ֶגּ

ם־ ּגַ ְלמֹוֲהַרַנ"ת  ֵנס  ְלִהּכָ ָרִגיל  ָהָיה  ה  ֹמשֶׁ ָהִאיׁש  ׁשֶ ַאף  ה  ְוִהּנֵ
ָהַרב  ל  ׁשֶ "ל  ַהַנּ ַהֲהָסתֹות  ת  ִסּבַ ּבְ ַאְך  ַנ"ל,  ּכַ ן  ּכֵ

יֹוֵדַע  ֲאִני  ַעּזּות,  ֶרְך  ּדֶ ּבְ ד  ִמּיָ ה  ֹמשֶׁ לֹו  יב  ֵהׁשִ יל,  ּפִ אָמאְשׁ ִמּטָ

ַהּזֹאת  ׁשּוָבתֹו  ּתְ ְוָכל  ן  ֻאּמָ ּבְ ׁשֶ ית־ִמְדָרׁש  ַהּבֵ ר  ָהִעָקּ ֶאְצְלֶכם  ׁשֶ

ְלַהְרִחיקֹו  ַנ"ל  ּכַ ּוִבּתֹו  ִמּזּוָגתֹו  ַהֲהָסתֹות  ַעל־ְיֵדי  ַרק  ָהְיָתה 

ְוַאַחר־ "ל.  ַהַנּ ִדְסִליחֹות  א'  ּיֹום  ּבְ ָהָיה  זֹאת  ְוָכל  ִממֹוֲהַרַנ"ת, 

"ל  ַהַנּ ֲחלֹומֹו  ֶאת  ְלזּוָגתֹו  ם  ּגַ ר  ְוִסֵפּ ְלֵביתֹו  ה  ֹמשֶׁ ָחַזר  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ

ם  ּגַ ן  ּתֵ ּיִ ְוׁשֶ ָאה  ַצָוּ ִלְכֹתב  ֲעָצתֹו  ּבַ ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ מֹוֲהַרַנ"ת  ְבֵרי  ּדִ ְוֶאת 

יָבה לֹו  ִ ן, ָאז ַהּשׁ ֻאּמָ ּבְ ית־ִמְדָרׁש ׁשֶ ֵאָליו ְקָצת ָמעֹות ְלצֶֹרְך ַהּבֵ

ה  ְמַצּפֶ הּוא  ׁשֶ ָיַדְעּתָ  לֹא  ה  ֵהּנָ ַעד  ְוִכי  ִמיָהה,  ּתְ ׁשֹון  ּלְ ּבִ זּוָגתֹו 

ּוֵמָאז  ֶזה.  ַעל־ְיֵדי  ָמעֹות  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָאְתָך  ְוַצָוּ ִמיָתְתָך  ַעל 

ה ֹמשֶׁ ֲעָלּה  ּבַ ֵלב  ַעל  ר  ּוְלַדּבֵ ְלהֹוִסיף  ִהְתִחיָלה   ְוָהְלָאה 
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ְך ִלְהיֹות ְלׂשֹוֵנא ְורֹוֵדף ְתַהּפֵ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ  ַהַנ"ל, ֲהָסתֹות ּוִפּתּוִיים, ּבְ

ֶאת מֹוֲהַרַנ"ת.

ָיַדע  ְולֹא  ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ַעל  ְלאּוָמן  מֹוֲהַרַנ"ת  ָנַסע  ְך  ַאַחר־ּכָ
יֹום  ְוַאַחר  ה,  ֹמשֶׁ ֵבית  ּבְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַמה 

יֵמי  ּבִ ם  ׁשָ ץ  ְלִהְתַקּבֵ ְלאּוָמן  ַאַנ"ׁש  ָאר  ׁשְ ם  ּגַ ָנְסעּו  יֹוַמִים  אֹו 

ְוהֹוִדיעּו  רּו  ִסּפְ ְלאּוָמן,  ּוְבבֹוָאם  ִמיד.  ּתָ נּו  ַדְרּכֵ ּכְ ָנה,  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ

דֹוָלה  ּגְ ְנָאה  ׂשִ ֵמָחָדׁש  ִנְתעֹוֵרר  ה  ֹמשֶׁ ֵבית  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְלמֹוֲהַרַנ"ת, 

ה  ֹמשֶׁ ָהָיה  ֲעַדִין  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ִעּמֹו,  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ְגַלל  ּבִ

ל  ׁשֶ א'  ּוְביֹום  ִממֹוֲהַרַנ"ת.  ִהְתַרֲחקּותֹו  ַעל  ֲחָרטֹות  ָמֵלא 

ִנְכַנס  יו,  ֵמֲאָנׁשָ ִמְנָין  ִעם  ֵביתֹו  ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ּכְ ֻסּכֹות, 

ָעַמד  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ם  ְלׁשָ ּוָבא  מֹוֲהַרַנ"ת,  ְלֵבית  ן  ם־ּכֵ ּגַ ה  ֹמשֶׁ ָהִאיׁש 

ד  ִמּיָ ְוָחַזר  ְלַהְפִסיקֹו,  ָרָצה  ְולֹא  תֹו  ִפּלָ ּתְ ֶאְמַצע  ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת 

ַעל  יד  ִהְקּפִ ה  ִמּזֶ ְלמֹוֲהַרַנ"ת  ּנֹוַדע  ׁשֶ ּכְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוַאַחר  ְלֵביתֹו. 

ִפָלה. ַהּתְ ין ַעד ַאַחר  ְמּתִ ּיַ ׁשֶ ה  ׁשּו ֶאת ֹמשֶׁ ּקְ ּבִ ַמּדּוַע לֹא  יו  ֲאָנׁשָ

ְוָאז  מֹוֲהַרַנ"ת,  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֶאְמַצע  ּבְ ּוָבא  ָחַזר  ִני  ֵ ַהּשׁ ּוַביֹום 
ׁש אֹותֹו  הּוא ְמַבּקֵ מֹו, ׁשֶ ׁשְ ּבִ י מֹוֲהַרַנ"ת  ָאְמרּו לֹו ַאְנׁשֵ

ין ַעד ַאַחר  ְוִהְמּתִ ה  ה ֹמשֶׁ ָעׂשָ ְוֵכן  ִפָלה,  ַהּתְ ין ַעד ַאַחר  ְלַהְמּתִ

ה מֹוֲהַרַנ"ת  תֹו, ְוִצּוָ ה. ְוָאז ִנְכַנס ִעם מֹוֲהַרַנ"ת ְלתֹוְך ֻסּכָ ִפּלָ ַהּתְ

ין  ל ִאיׁש ֵמָעָליו, ֲאָבל ֲאִבי ַז"ל, ָהַרב ַנְחָמן ִמטּוְלְטׁשִ ְלהֹוִציא ּכָ

ְבֵריֶהם,  ּדִ ֶאת  ֹמַע  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ָכְך  ַלּסְ ָסמּוְך  ָהָיה  ׁשֶ ְלָמקֹום  ָעָלה 
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ַעל  ְך  ל־ּכָ ּכָ ָך  ַאּפְ ֶיֱחֶרה  ה  ָלּמָ ַאל אֹותֹו מֹוֲהַרַנ"ת:  ָ ּשׁ ׁשֶ ַמע  ַוִיׁשְ

יר  ְלַהְזּכִ ִמיד  ּתָ י  ְרּכִ ּדַ ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ַהּלֹא  ָאה?  ּוָ ַהּצַ ִעְנָין  ּבְ ָבַרי  ּדְ

ם  ִויַקּיֵ ְלַדְרּכֹו,  ֵציָדה  ִכין  ּיָ ׁשֶ ְוַתְכִליתֹו,  סֹופֹו  ֶאת  ָאָדם  ְלָכל 

זֹאת  ָכל  ּבְ ִאם  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְוכּו',  ְפרֹוְזּדֹור"  ּבִ ַעְצְמָך  "ַהְתֵקן 

ִביל  ׁשְ ּבִ ְטֶעה  ּתִ ַהִאם  ְך,  ּכָ ְלָך  לֹוַמר  ָצִריְך  ָהִייִתי  ְולֹא  ִגיִתי  ׁשָ

ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ְוַאל  ָנא  ְזכֹר  לֹום,  ְוׁשָ ָחס  ְלָך  ׂשֹוֵנא  ֲאִני  ׁשֶ לֹוַמר  ֶזה 

אֹוְתָך  ֵהֵבאִתי  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  לֹא  ִאם  ִנים,  ּבָ ְלָך  ֵיׁש  ִמי  ַעל־ְיֵדי 

ִעּמֹו  ר  ּבֵ ּדִ ה  ְוָכֵהּנָ ה  ֵהּנָ ּכָ ֶזה.  ּכָ ָבר  ּדָ ּתֹאַמר  ְוֵאיְך  ֶזה,  ְלָכל 

ַהַנ"ל, ה  ֹמשֶׁ לֹו  יב  ֵהׁשִ ׁשֶ ַעד  ב  ַהּלֵ ַעל  ִבין  ְתַיְשּׁ ַהִמּ ָבִרים   ּדְ

ֲאִנ מֹוֲהַרַנ"ת  לֹו  יב  ְוֵהׁשִ ֶאְתֶכם,  ס  ְמַפּיֵ ֲאִני  ַהּלֹא  ן  ּכֵ  ִאם 

ְלָך. מֹוֵחל 

לֹום  ָ ַהּשׁ ְתָוְך  ּנִ ׁשֶ ֵמַאַחר  ְלמֹוֲהַרַנ"ת,  ה  ֹמשֶׁ ָאַמר  ְך  ַאַחר־ּכָ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָצְרַפִתי(  )ַיִין  ַווְין  ְפַראְנץ  ָלֶכם  ַלח  ֶאׁשְ יֵנינּו,  ּבֵ

ֵמַעי  י ֲאִני ְמֻקְלָקל ּבְ ָבר, ּכִ יב לֹו מֹוֲהַרַנ"ת, טֹוב ַהּדָ ֶאְצִלי, ְוֵהׁשִ

ְך(.  ַאַחר־ּכָ ה  ִמּזֶ ְפַטר  ּנִ ׁשֶ ֵמַעִים  ֹחִלי  ְלמֹוֲהַרַנ"ת  ָהָיה  ָבר  ּכְ ִנים  ָ ַהּשׁ ֵאּלּו  ָכל  ּבְ י  )ּכִ

נֹו  ּבְ לֹו  ֵהִביא  "ל,  ַהַנּ ְדֻסּכֹות  ב'  יֹום  ל  ׁשֶ עּוָדה  ַהּסְ ּוְבֶאְמַצע 

ָבר ָהָיה ֵמַהּנֹוְסִעים  ּכְ ַנ"ל, ְוַאף ׁשֶ "ל ְצלֹוִחית ַיִין ּכַ ה ַהַנּ ל ֹמשֶׁ ׁשֶ

ֶזה. ּבָ ְלַהֲאִריְך  ַדאי  ּכְ ְוֵאין  )ָחֵסר(  ְלָחֵרף, 
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ז

ְלחּו  ׁשָ ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ָאז  ָחל  ׁשֶ ֻסּכֹות  ֶעֶרב  ּבְ ָלֶזה  קֶֹדם  ה  ְוִהּנֵ
ְלָהַרב  ָנה  ַמּתָ ְבֶרְסֶלב,  ִבּ ָהיּו  ׁשֶ ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב  ְמקָֹרֵבי 

ֶעֶרב  ּבְ ד  ִמּיָ ָצא  ּיָ ׁשֶ ר ַעל־ְיֵדי ָעֵרל  ּוְמֻהּדָ ְווַראן, ֶאְתרֹוג ָנֶאה  ִמּסַ

ְווַראן  ִמּסַ ְלָהַרב   יַע  ִגּ ַיּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ ִמְבֶרְסֶלב,  ָהֶאְתרֹוג  ִעם  ֻסּכֹות 

ָאז  ׁשַחל  ֻסּכֹות  ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  ּיֹום  ּבְ י  ּכִ ַיַען  ְדֻסּכֹות,  ִני  ׁשֵ ֵליל  ּבְ

ְמֹאד  ע  ִנְתַיּגַ ְוֶהָעֵרל  ָעָליו.  ְלָבֵרְך  ְצִריִכים  ֵאין  יָלא  ִמּמֵ ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבְ

ָבה  ַהּתֵ ֶאת  ְוֶהֱעִמיד  ָהָאֶרץ  ַעל  ִליׁשֹן  ב  ּכַ ַוִיׁשְ ִהּלּוכֹו,  ֶרְך  ּדֶ ּבְ

ּוְבתֹוְך  ָהָאֶרץ,  ַעל  ֶאְצלֹו  ָסמּוְך  ָהֶאְתרֹוג  ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ַהְקָטָנה 

ְוֵתָבה  ן  ָיׁשֵ ה  ַהּזֶ ֶהָעֵרל  ֶאת  ְרא  ַוּיַ ֶאָחד,  ָעֵרל  ָעָליו  ָעַבר  ָנתֹו  ׁשְ

ֶאת  ְרא  ַוּיַ ָבה  ַהּתֵ ֶאת  ח  ַוִיְפּתַ ֶאְצלֹו,  ְסמּוָכה  עֹוֶמֶדת  ה  ְקַטּנָ

ם  ֻרּבָ ְמִדיָנֵתנּו  ּבִ י  ּכִ הּוא,  ִרי  ּפְ ֵאיֶזה  ָלל  ּכְ ָיַדע  ְולֹא  ָהֶאְתרֹוג 

ִרי  ַהּפְ ָטַעם  ִלְטעֹם  ְוָרָצה  ֵמיֵמיֶהם,  זֹאת  ּכָ ִרי  ּפְ ָראּו  לֹא  ם  ֻכּלָ ּכְ

י  ּכִ ֵמָהֶאְתרֹוג,  ְקָצת  ִעם  ְטָמא  ַהּפִ ֶאת  יו  ּנָ ׁשִ ּבְ ְך  ְוָנׁשַ ַהּזֹאת, 

ּבֹו  יׁש  ְוִהְרּגִ ַעם  ּטָ ּוְכׁשֶ ַלֵחיְך,  ָמתֹוק  ִרי  ּפְ הּוא  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ּבְ ָמה  ּדִ

ָבה  ּתֵ ּבְ אֹותֹו  ֵהִניחּו  ׁשֶ ַעל  ְמֹאד  א  ּלֵ ִנְתּפַ ָלל,  ּכְ טֹוב  לֹא  ָטַעם 

ָלֶזה. ְמֻיֶחֶדת 

ם,  ְלׁשָ ָסמּוְך  ָהָיה  ׁשֶ ָמא  ְקִריְטְשׁ לֹון  ית־ַהּמָ ְלּבֵ ם  ָ ִמּשׁ ַוֵיֵלְך 
ְמְצאּו  ּנִ ׁשֶ ָהֲעֵרִלים  ִלְפֵני  ַהּזֹאת  ִליָאה  ַהְפּ ֶאת  ר  ַוּיַסּפֵ

לֹון  א ְלַהּמָ ְך ּבָ ָבָריו. ְוַאַחר ּכָ ַמע ֶאת ּדְ לֹון ׁשָ ם ָאז, ּוַבַעל ַהּמָ ׁשָ
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ִמי  לֹון,  ַעל־ַהּמָ ּבַ ֲאֵלהּו  ְוִיׁשְ ַעְצמֹו,  ּבְ ִליַח  ָ ַהּשׁ ֶהָעֵרל  ם  ּגַ ה  ַהּזֶ

ֶרְסֶלב ְלָהַרב  ַלח ִמְבּ ׁשְ ּנִ ר לֹו ׁשֶ ּה הֹוֵלְך? ַוּיַסּפֵ ׁשֹוְלֲחָך ּוְלָאן ַאּתָ

יֵלְך  ֵלּ ַמה  עֹוד  לֹו  ֵאין  ׁשֶ לֹון  ַעל־ַהּמָ ּבַ לֹו  ְויֹּאֶמר  ְווַראן.  ִמּסַ

ְוַאַחר־ ן.  ְלַתּקֵ יּוַכל  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ת  ְמֻעּוָ ּבִ ִנְתַקְלֵקל  ָבר  ּכְ י  ּכִ ם  ְלׁשָ

ר  ַוּיַסּפֵ ִלְבֶרְסֶלב,  לֹון  ַעל־ַהּמָ ּבַ ָנַסע  ַהּמֹוֵעד,  ֹחל  ְדּ ּיֹום א'  ּבְ ְך  ּכָ

ָהִעיר. ָכל  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְרֵסם  ְוִנְתּפַ "ל,  ַהַנּ ֹאָרע  ַהְמּ ל  ּכָ ֶאת  ם  ׁשָ

ח

ִאיׁש  ַעל־ְיֵדי  ה  ִסָבּ ָהְיָתה  ְנָחה,  ַהּמִ ְזַמן  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ
ְזַלאִטיס,  ְראּוֵבן  לֹֹמה  ׁשְ ם  ֵ ּשׁ ּבְ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ֶאָחד 

ָהָיה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַרק  ִממֹוֲהַרַנ"ת,  ְלַגְמֵרי  ָרחֹוק  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ

ְקָרא  ּנִ ׁשֶ מֹוֲהַרַנ"ת  י  ֵמַאְנׁשֵ ְדָרׁש  ֵבית־ַהּמִ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְרּכֹו  ּדַ

י  ַרּבִ ָהַרב  קָֹרֵבי  ִמְמּ ָהָיה  הּוא  י  ּכִ ֶהָחָדׁש,  ְדָרׁש  ית־ַהּמִ ֵבּ ם  ֵ ּשׁ ּבְ

ְוַאף־ַעל־ ַאְדמֹו"ר.  ְלִמיֵדי  ִמּתַ ן  ם־ּכֵ ּגַ ָהָיה  ׁשֶ ַאְייִזיק,  מּוֵאל  ׁשְ

ַהּזֹאת  ְוַהַמֲחלֶֹקת  ָהָיה לֹו ַמֲחלֶֹקת ְקָצת ִעם מֹוֲהַרַנ"ת,  י־ֵכן  ּפִ

"ל. ּומֹוֲהַרַנ"ת ָאַמר  לֹֹמה ְראּוֵבן ְזַלאִטיס ַהַנּ ב ַעל־ְיֵדי ׁשְ ּבֵ ִנְסּתַ

ָאֵתי. ְדּ ָעְלָמא  ּבְ ֲאִפּלּו  לֹו  ִיְמֹחל  לֹא  ֶשׁ ָעָליו 

ם  ּגַ ַעל־ָידֹו  ב  ּבֵ ִנְסּתַ י  ּכִ ֲעֵבָרה,  ּגֹוֶרֶרת  ֲעֵבָרה  ּבֹו  ם  ְוִנְתַקּיֵ
ָהְיָתה  ה  ְוַהִסָבּ ְווַראן,  ִמּסַ ֵמָהַרב  ַהזֹּאת  ַהַמֲחלֶֹקת 

ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ָרִגיל  ָהָיה  ְזַלאִטיס  ְראּוֵבן  לֹֹמה  ׁשְ ָהִאיׁש  ֶזה  י  ּכִ
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ְנָחה,  ַהּמִ ִפַלת  ּתְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ּוְבֵעת  ִדיחֹות[,  ]ּבְ ֶוועְרְטִליְך  ַצחּות, 

ֵעיָניו  ּבְ הּוְטבּו  טֶֹרת"  ַהְקּ ּטּום  ּפִ ָנן  ַרּבָ נּו  "ּתָ ּלֹות  ְלַהִמּ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

ם  ָטּ ַהּפִ ֶהָעֵרל ֶאת  יַכת  ׁשִ ִמּנְ "ל,  ַהַנּ ֹאָרע  ַהּמְ ִפי  ּכְ ְלִדְבֵרי ָצחּות 

ִאים  ַהּבָ ׁשֶ ית־ִמְדָרׁש  ַהּבֵ ַחּלֹון  ֵאֶצל  ַעְצמֹו  ַוַיֲעִמיד  ֵמָהֶאְתרֹוג. 

ַחּלֹון  ֵאֶצל  עֹוְבִרים  ן,  ׁשָ ַהּיָ ְדָרׁש  ֵבית־ַהּמִ ּבַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ּוק  ֵמַהּשׁ

ַחּלֹון  ּבַ "ל  ַהַנּ לֹֹמה  ׁשְ ָלֶהם  ק  ְדֹפּ ַוִיּ "ל,  ַהַנּ ֶהָחָדׁש  ית־ִמְדָרׁש  ַהּבֵ

רֹות  ְלִהְתּגָ ֵדי  ּכְ  " ּטּום  ּפִ ָנן  ַרּבָ נּו  ּתָ  " ּקֹול  ּבְ ִלְפֵניֶהם  ְקָרא  ַוּיִ

ְמחּו  ִיּ ׂשֶ ְדָרׁש  ֵבית־ַהּמִ ּבְ ָאז  ָהיּו  לֹא  מֹוֲהַרַנ"ת  י  ְוַאְנׁשֵ ֶהם.  ִעּמָ

י לֹא  ּכִ ַחר ָלֶהם ְמֹאד,  ַוִיּ ַעת ַעְצמֹו,  ה זֹאת ִמּדַ ָידֹו, ְוהּוא ָעׂשָ ּבְ

לֹֹמה   "ל, עֹוד ֶזה ָהִאיׁש ׁשְ ֹאָרע ַהַנּ ָהָיה ָלֶהם ִיּסּוִרים ְמַהּמְ י ׁשֶ ּדַ

ֶהם. ִעּמָ ֶרה  ִמְתּגָ

י  ַאְנׁשֵ ׁשֶ ְלָהִבין  ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב  י  ַאְנׁשֵ ְצִריִכין  ָהיּו  ּוֶבֱאֶמת 
י ָהִאיׁש  רּות, ִכּ ֶזה ַהִהְתּגָ ָלל ּבְ ִבין ּכְ מֹוֲהַרַנ"ת ֵאין ַחָיּ

לֹא  ם ְבּ ּגַ ָלל, ֲאָבל ֵמֲחַמת ׁשֶ ָתם ּכְ "ל לֹא ָהָיה ֵמֲאֻגָדּ לֹֹמה ַהַנּ ׁשְ

ְלמֹוֲהַרַנ"ת,  ׂשֹוְנִאים  ְוָהיּו  ְוכּו'  ִלְפרֹשׁ  ֲעִלילֹות  ׁשּו  ּקְ ּבִ ֶזה 

נֹוֵתן  ֲאִני  ׁשֶ יֶהם  ַחּיֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶהם  ּבָ ם  ִנְתַקּיֵ

ְוכּו'. ִלְטעֹות  ָמקֹום  ָלֶהם 

ְוִהְמִציא  ן,  ׁשָ ַהּיָ ְדָרׁש  ֵבית־ַהּמִ ּבְ ָין  ּדַ רּוְך  ּבָ ַעְצמֹו  ַוַיֲעִמיד 
ר  ֲאׁשֶ ית־ִמְדָרׁש  ַהּבֵ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  ְוָאַמר  ּבֹו  ִמּלִ ְסָבָרא 

ם  ּגַ ֵמָהֶאְתרֹוג,  ָטם  ַהּפִ ִלְנׁשְֹך  ֶהָעֵרל  ַלח  ִנׁשְ מֹוֲהַרַנ"ת  ת  ְפֻקּדַ ּבִ
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ה  ָבר ַהּזֶ ְווַראן ְוֶהְחִליט לֹו ֶאת ַהּדָ ָנה ְלָהַרב ִמּסַ ַכּוָ ּבְ ֶכף  ָנַסע ּתֵ

ָהַרע,  ְלָלׁשֹון  רּוָתה  ּכְ ִרית  ּבְ ַחַז"ל  ָאְמרּו  ּוְכָבר  מּור.  ּגָ ֶלֱאֶמת 

דֹול  ּגָ ְוֶקֶצף  ֵחָמה  ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב  ֵלא  ַמּ ַוִיּ ְוכּו'.  ִוד  ָדּ ם  ּגַ ׁשֶ ַעד 

ׁש ַלֲעקֹר אֹותֹו ִמן ָהעֹוָלם, ְוֶאת  יו, ַמּמָ ַעל מֹוֲהַרַנ"ת ְוַעל ֲאָנׁשָ

ָבר. ּדָ ַעל לֹא  ם  ִחּנָ ּבְ יו  ֲאָנׁשָ ל  ּכָ

ֶהֱעִליל ָעָליו  ֶקר ְוָהֲעִליָלה ׁשֶ ֶ ל ַהּשׁ ְמעֹו ֶאת ּכָ ׁשָ ּבְ ּומֹוֲהַרַנ"ת 
ן,  ְלַקּמָ ר  ְנַסּפֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמֲחלֶֹקת  ְלַהְבִעיר  ָין  ּדַ רּוְך  ּבָ

ַאף־ַעל־ ָהָיה.  ְוֵכן  ָהעֹוָלם,  ִמן  ִזְכרֹו  ֶנֱעַקר  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ אֹותֹו  ל  ִקּלֵ

ים, סֹוף  ּנִ ים ּוְבֵני ּבָ ּנִ אֹותֹו ָהֵעת ּבָ "ל ּבְ ָין ַהַנּ רּוְך ּדַ ָהָיה ְלּבָ י ׁשֶ ּפִ

ִנים ֶנֶעְקרּו ִמן ָהעֹוָלם,  ה ׁשָ ּמָ ִטיַרת מֹוֲהַרַנ"ת ּכַ ל סֹוף ַאַחר ּפְ ּכָ

ַעְצמֹו  ּבְ ָין  ּדַ רּוְך  ּבָ ְוַגם  ּוְכָלל.  ָלל  ּכְ ם  ְוׁשֵ ֵזֶכר  ּנּו  ִמּמֶ ָאר  ִנְשׁ ְולֹא 

ַעד  ִנים,  ׁשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ עֹוד  ַרק  ְך  ּכָ ַאַחר  ַחי  ְולֹא  ָיָמיו  רּו  ִנְתַקּצְ

ר  ְנַסּפֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה ְמֹאד,  ּנָ ְמׁשֻ יָתה  ּמִ ּבְ ּוֵמת  ַנת תקצ"ח  ׁשְ ת  ִחּלַ ּתְ

ָהָיה  ה  ּוֹמשֶׁ ִעיר,  ּבָ דֹול  ּגָ ַרַעׁש  רּוְך  ּבָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהּמֹוֵעד  ֹחל  ּבְ ׁשֶ ָחֵסר,  )עֹוד  ן.  ְלַקּמָ

ְלֶעְלֶקע(  ין  ִמטּוְלְטִשׁ ַנְחָמן  ר'  ִעם  ָהַלְך  ה,  ִמּזֶ ָנָתן  ר'  ֹמַע  ְוִכְשׁ "ל,  ַהַנּ ָהַרב  ֵאֶצל 

ּסֹוף(. ּבַ ָלם  )ִנְשׁ

ט

ָעָליו  ין  ּוְלַהְלׁשִ ץ  ְלִהְתַקּבֵ ִהְתִחילּו  ׁשֶ ָנָתן  ַהר'  ְראֹות  ּבִ ְוָאז 
ה  ְלֹמשֶׁ ָהַלְך  ה,  ִמּזֶ ְמֹאד  ַוִייָרא  ם,  ִחּנָ ּבְ ָהַרע  ָלׁשֹון 



גתת ָלאֹות ַהּתְ ְיֵמי 

ה  ְלֹמשֶׁ ר  ְלַסּפֵ ְוִהְתִחיל  יֶנער  טּוְלְטִשׁ ַנְחָמן  ר'  ִעם  ִחיְנֶקעס 

ִעְנָין  ם  ִחּנָ ּבְ ָעָליו  ֶהֱעִלילּו  ׁשֶ ַעל  ַצֲערֹו  ּגֶֹדל  ּתֹו  ּוְלִאׁשְ ִחיְנֶקעס 

טֹוָבה,  ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות  ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ּתֹו  ְוִאׁשְ ה  ִמֹמשֶׁ ׁש  ּוִבּקֵ ם,  ָטּ ַהּפִ

ֶקר  ׁשֶ ּתֹו:  ְוִאׁשְ ה  ֹמשֶׁ ְוָענּו  ה.  ַהּזֶ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ְלַהְכִחיׁש  ְוִיְראּו 

ּוַמה  ם.  ִחּנָ ּבְ ה  ֲעׂשֶ לֹום ַהּמַ ְוׁשָ ַיֲעִלילּו ֲעֵליֶכם ָחס  י לֹא  ּכִ ֶקר,  ׁשֶ

ם  ִלּבָ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  לֹו,  ֶהֱאִמינּו  לֹא  מֹוֲהַרַנ"ת  ָלֶהם  ָאַמר  ׁשֶ

ְנסּו  ּיָכּ ׁשֶ ָרצּו  לֹא  ן  ְוַעל־ּכֵ ָאה,  ַהַצָוּ ֵמֲחַמת  ָבר,  ִמּכְ ָעָליו  ְנָאה  ׂשִ

ַנְחָמן  ְור'  ֵלב,  ְברֹון  ׁשִ ּבְ ֵמֶהם  מֹוֲהַרַנ"ת  ְוָהַלְך  ָנם.  ָאּזְ ּבְ ָבָריו  ּדְ

ּנּו ְמֹאד ְולֹא ֵהִבין  ּתַ ִנׁשְ ָניו  ָפּ ׁשֶ ְוָרָאה  ל ָעָליו  ּכֵ ין ִהְסּתַ ִמטּוְלְטִשׁ

ְך  ַאַחר־ּכָ ַאְך  ַמֲחלֶֹקת,  ה  ִמּזֶ ה  ַנֲעׂשָ ׁשֶ ָיַדע  לֹא  י  ּכִ ַמה,  ֵני  ִמּפְ

ֶקר,  ֶ ַהּשׁ ִקיַע  ְלַהׁשְ כָֹחם  ּבְ י  ּכִ ָרָאה  י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָחְכָמתֹו  ָרָאה 

ְמֹאד,  ֵחד  ִנְתּפַ ָאז  אֹותֹו  ׂשֹוְנִאים  ֵהם  ם  ּגַ ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ ְוֵכיָון 

ה  ְתִפָלּ ים  ְלַהְקּדִ זֹאת  ל  ּכָ ה  ִחּלָ ּתְ ּבִ ֵהִבין  ׁשֶ ה'  ֵמֵאת  אי  ּוְבַוּדַ

ֲעָזרֹו. ְלַבּדֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ַעד  ָרה,  ַלּצָ

י

ָין  ּדַ רּוְך  ּבָ ִהְתִחיל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶעֶרב  ִלְפנֹות  א  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ ּוְבּיֹום 
ַאַחר־ ְלָפְרָטם,  ַדאי  ּכְ ֵאין  ׁשֶ ֵחרּוָפיו  ּבְ ְלַהְרּבֹות  "ל  ַהַנּ

תּו  ְוׁשָ ִנים,  ּפָ י  ַעּזֵ ה  ַהְרּבֵ ֵאָליו  צּו  ִנְתַקּבְ ֲעֶצֶרת  ִמיִני  ְ ּשׁ ּבִ ְך  ּכָ

ֵליֵלְך  ַעְצָמם  ֵהִכינּו  ְמַחת־ּתֹוָרה  ׂשִ ּוְבֵליל  פֹות,  ַהּקָ קֶֹדם  ֶאְצלֹו 

מֹוֲהַרַנ"ת,  ית  ּבֵ ֶרְך  ּדֶ ָהָיה  ְדָרׁש  ְלֵבית־ַהּמִ ֶרְך  ְוַהּדֶ פֹות.  ַלַהּקָ
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ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ְכרּות  ִ ְוַהּשׁ ַההֹוֵללּות  ֵמרֹב  ְלמֹוֲהַרַנ"ת  נֹוַדע  ר  ְוַכֲאׁשֶ

ִיְפֲערּו  יתֹו  ּבֵ ֶרְך  ּדֶ ָעְבָרם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֵהִבין  ָין,  ּדַ רּוְך  ּבָ ֵבית  ּבְ ׁשֶ ִין  ַהּיַ

ַעל  ְמֹאד  ִהְזִהיר  ן  ַעל־ּכֵ אֹותֹו,  ף  ּוְלַגּדֵ ְלָחֵרף  ֹחק  ִלְבִלי  יֶהם  ּפִ

ּלֹא ֵיֵצא ֶאָחד ֵמֶהם ַלחּוץ ַלֲעׂשֹות  ֵביתֹו, ׁשֶ ְמְצאּו ּבְ ּנִ ְמקָֹרָביו ׁשֶ

ה. ָהֵאּלֶ ִנים  ּפָ י  ָהַעּזֵ ִעם  ְמִריָבה 

ּלֹא  ׁשֶ ְמׁשֹון(  ׁשִ ר'  מֹו  )ׁשְ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ָהיּו  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל 
ֱעָלִבים ְוֵאיָנם  ק ַעל ֶעְלּבֹוָנם ִלְהיֹות ִמן ַהּנֶ ָיְכלּו ְלִהְתַאּפֵ

אֹות,  ַהּכָ ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ַעד  ֶהם,  ִעּמָ ָלִריב  ַלחּוץ  ְוָיְצאּו  עֹוְלִבים, 

ְרזּו  ְזַדּ ִנּ ֶשּׁ ַמה  ּלּוֵלא  ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ַרב  ָהָיה  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ּבּוץ  ְוַהּקִ

ִקיט  ְלַהְשׁ ֶקעס  ִטיׁשְ ֶיעְשׁ ַאּבִ ּקֹוִרים  ׁשֶ ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ְלָהִביא  ַאַנ"ׁש 

ִהּכּו  אֹות ׁשֶ "ל ַעל־ְיֵדי ַהַהּכָ ִנים ַהַנּ י ּפָ ִאים ָהַעּזֵ ִריָבה, ָהיּו ּבָ ַהּמְ

יו  ֲאָנׁשָ ַעל  ְמֹאד  יד  ִהְקּפִ ּומֹוֲהַרַנ"ת  ׁש.  ַמּמָ ַלֲהִריָגה  ַאַנ"ׁש  ֶאת 

ֻהְכְרחֹו ְלָהֵעָצה  ֶהם, ַעד ׁשֶ קֹולֹו ְוָיְצאּו ָלִריב ִעּמָ ְמעּו ּבְ ּלֹא ׁשָ ׁשֶ

ה  ָקׁשֶ י  ּכִ ְקָצת  י  ְרּתִ ְוִקַצּ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַיַהְרגּו אֹוָתם  ּלֹא  ׁשֶ ַהּזֹאת 

ֶהם ָהַלְך ֶאל ר' ָנָתן ְוָאַמר לֹו מּוָסר ַעד  ּלָ רֹאׁש ׁשֶ ְכָתב )ֶשׁ ָבר ּבִ ל ּדָ ְלָפֵרט ּכָ

ַעְולֹות ֵאיֶזה  יֹוֵדַע  ִמי  מֹוֲהַרַנ"ת,  ָאַמר  ְך  ּוְלַאַחר־ּכָ "ל,  ַהַנּ ָהַרב  ִעם  ָהַלְך  ׁשֶ
 

ּנּו(. ִמּמֶ רּו  ְבּ ּדִ
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ּדֹוֶמה  ]ַהַמֲחלֶֹקת  ְוכּו''  ַמָיא  ְדּ ְלִביְדָקא  ְמָיא  ּדַ יְגָרא  ִתּ ַהאי  ה  ְוִהּנֵ
ִריָבה  ַהּמְ ָלה  ְדּ ִנְתּגַ ְלּיֹום  ִמּיֹום  ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ַמִים[  ל  ׁשֶ ֶדק  ְלּסֶ

ֲאוֹות,  ּתַ ֲעֵלי  ּבַ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ם  ׁשָ ִנְמָצא  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ י  ּכִ יֹוֵתר, 

ּתֹו  ּבִ י  ּכִ ֵמֲחַמת  "ל  ַהַנּ ה  ֹמשֶׁ ֵבית  ּבְ ַעם  ּפַ ל  ּכָ ָלבֹוא  ִהְתַאוּו  ׁשֶ

ָבִרים  ּדְ ּבִ ּה  "ל ָהְיָתה ְיַפת ּתַֹאר ְמֹאד, ְוִהְתַאוּו ְלַהְרּבֹות ִעּמָ ַהַנּ

ֶחְפָצם  ְלהֹוִציא  ם  יָכְלּתָ ּבִ ָהָיה  לֹא  ַאְך  ְוַתֲאָוָתם,  ֶחְפָצם  ִפי  ּכְ

לֹא  ִאם  "ל  ַהַנּ ה  ֹמשֶׁ ֵבית  ְבּ ְוִנְכָנִסים  יֹוְצִאים  ִלְהיֹות  ַעל  ַלֹפּ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ אּו  ּבָ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַהֲחִסידּות,  בּוׁש  ּלְ ּבִ ׁשּוָתם  ִהְתַלּבְ ּבְ

ָהַרע  ְוָלׁשֹון  ה  ּבָ ּדִ ם  ׁשָ ר  ְלַדּבֵ ִהְרּבּו  ְוֵהם  "ל,  ַהַנּ ה  ֹמשֶׁ ְלֵבית 

ב  ּלֵ ּבְ ְנָאה  ׂשִ ְלַהְבִעיר  ְכֵדי  ּבִ מֹוֲהַרַנ"ת  ַעל  ּוְכָזִבים  ָקִרים  ּוׁשְ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָרָעה  ָתם  ּבָ ּדִ ֶאת  ֵהִביאּו  ְוַגם  מֹוֲהַרַנ"ת.  ַעל  ה  ֹמשֶׁ

יר  ִהּתִ ֶהם, ַעד ׁשֶ ּלָ ׁשֹון ָהַרע ׁשֶ ל ַהּלָ ְווַראן, ְוהּוא ִקֵבּ ְלָהַרב  ִמּסַ

ָקׁשֹות.  ִסירֹות  ּמְ ּבִ ּוְלָמְסרֹו  ָהִעיר  ֵרי  ׂשָ ִלְפֵני  ָעָליו  ְלַהֲעִליל  ם  ּגַ

ן. ְלַקּמָ ר  ְנַסֵפּ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁש,  ַמּמָ ְלָהְרגֹו  מֹו  ּדָ ֶאת  יר  ִהּתִ ְך  ְוַאַחר־ּכָ

יב

ל  ׁשֶ ֲחָתנֹו  ָהָיה  ׁשֶ ַאְדמֹו"ר  ֶנֶכד  ב,  דֹּ ַאְבָרָהם  ַהר'  ִויִדיֵדנּו 
ֲעֵלי  ּבַ ֵאיְך  זֹאת,  ִלְראֹות  ָיכֹל  ָהָיה  לֹא  "ל,  ַהַנּ ה  ֹמשֶׁ

ֹמַע  ְוִלׁשְ "ל,  ַהַנּ ה  ֹמשֶׁ ֵבית  ּבְ ְויֹוְצִאים  ִנְכָנִסים  ה  ָהֵאּלֶ ֲאוֹות  ּתַ
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ֶאת  ָעַזב  ן  ַעל־ּכֵ ַז"ל,  מֹוֲהַרַנ"ת  ַעל  ִרים  ַדּבְ ּמֵ ׁשֶ ָהַרע  ׁשֹון  ַהּלָ

ָאְדל,  ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ִאּמֹו  ית  ְלּבֵ ְוָהַלְך  חֹוְתנֹו  ֵבית  ּבְ ּתֹו  ִאׁשְ

ְוַגם  "ל  ַהַנּ ה  ת ֹמשֶׁ ְלּבַ ּטּוִרין  ּפִ ט  ּגֵ ַתן  ּנָ ׁשֶ ִמים ַעד  ַהּיָ ְולֹא ָאְרכּו 

ְוכּו'  ה  ְלֹמשֶׁ ַאְדמֹו"ר  ָרַמז  ׁשֶ ְוֵאיְך  ֵלָמה.  ׁשְ ה  ַמֲעׂשֶ ֵיׁש  ֶזה  ּבְ

ַז"ל  נּו  ְלַרּבֵ יט  ַעם הֹוׁשִ ּפַ ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ֵמַרּבֵ "ל מֹוֵפת  ַהַנּ ה  ְלֹמשֶׁ ִנְתעֹוֵרר  ן  ם־ּכֵ ּגַ ה  ּזֶ ּמִ )ׁשֶ

ׁשֹוין  ֶוועְסט  י  "ִדּ ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ לֹו  ְוָאַמר  ְמַעט,  ְך  ּפַ ִנׁשְ ָטה  ַההֹוׁשָ ְוִעם  ה,  ּתֵ ִצְנֶצֶנת 

ְך  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ָאְמָנם  י[,  ּלִ ׁשֶ ן  ַהְמֻחּתַ ְהֶיה  ּתִ לֹא  ָבר  ּכְ ּה  ]ַאּתָ ן"  ְמֻחּתָ ַמְיין  ַזְיין  ט  ִניְשׁ

ְך  ַאַחר־ּכָ ה  ֲעׂשָ ּנַ ּוְכׁשֶ ן,  ְמֻחּתַ ְוָקא  ּדַ ו  ַעְכׁשָ הּוא  ׁשֶ ֵאר  ִהְתּפָ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ת  ּבַ ִעם 

אן  ּכָ ְוֵאין  ַז"ל(.  נּו  ַרּבֵ ְנבּוַאת  ִקּיּום  ַעל  ּבֹוׁש  ְולֹא  ְוהֹוָדה  ֵעיָניו  ּבְ ָרָאה  רּוד,  ַהּפֵ

ְמּקֹוָמה.

יג

מֹו  ׁשְ ר  ְוָיׁשָ ם  ּתָ ַאֵחר  ְלִאיׁש  ָאה  ִנׂשְּ "ל  ַהַנּ ה  ֹמשֶׁ ת  ּבַ ה  ְוִהֵנּ
ֲעֵלי  ַהַבּ ֵאיְך  ִלְראֹות  ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  הּוא  ם  ּגַ ַאְך  א,  ַאּבָ

ה  ּנָ ִמּמֶ ָרָאה  ַאַחת  ּוַפַעם  ּתֹו,  ִאׁשְ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ים  ַמְרּבִ ֲאוֹות  ּתַ

ר  ֲאׁשֶ ָהָיה,  ָבר  ַהּדָ ְוסֹוף  אֹוָתּה.  הּוא  ם  ּגַ ַוְיָגֵרׁש  ְמכָֹער  ָבר  ּדָ

רּות  ִהְתַחּבְ ָלּה  ְוֵיׁש  ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ּדֶ ּבְ הֹוֶלֶכת  ֵאיָנּה  ׁשֶ נֹוַדע  ְלָכל 

ָהָיה  ְוסֹוָפה  ה.  ָ ְלִאּשׁ א אֹוָתּה  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ַעל ֶאָחד, ַעד  ִלּיַ ּבְ ִאיׁש  ִעם 

ֶאְמַצע ָהְרחֹוב, ְוֶזה  ִעיר ַקאִמיִניץ ּבְ ְתאֹוִמית ּבְ ָתה ִמיָתה ּפִ ּמֵ ׁשֶ

ִטיַרת מֹוֲהַרַנ"ת. ִמּפְ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחר  ָהָיה 
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ֶאת  ִלְמסֹר  י  ֵמָהַרּבִ ר  ֶהּתֵ ים  ּדִ ְתַנְגּ ְלַהִמּ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהֵנּ
ְקָרא  ר ָהִעיר ַהּנִ ִֹרים, ָהְלכּו ְלּשַׂ מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל ִלְפֵני ַהּשַָ

ֲעִלילֹות  ּבַ מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ּוָמְסרּו  ע,  אַראְדִניְטֶשׁ ּגַ ם  ֵ ּשׁ ּבְ ָאז 

ֲעָירֹות,  ה  ּמָ ִמּכַ ֵאָליו  ִפים  ְתַאּסְ ּמִ ׁשֶ לֹו  רּו  ִסְפּ ם  ּגַ דֹולֹות,  ְגּ

ְזַמן  ֶעֶרב,  ִלְפנֹות  ה  ָחֻנָכּ ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבְ ְלֵביתֹו  בֹוא  ּיָ ׁשֶ אֹותֹו  ׁשּו  ַוְיַבּקְ

ִפיָסה  ִלּתְ אֹותֹו  ח  ִיּקַ ְוָאז  ית,  ִליׁשִ ׁשְ עּוָדה  ּסְ ּבִ ּתֹוָרתֹו  ֲאִמיַרת 

ל  ּכָ ְוִעם  ֵביתֹו,  ּבְ ָאז  ְצאּו  ָמּ ּיִ ׁשֶ ֲאֵחרֹות  ְמֲעָירֹות  יו  ֲאָנׁשָ ל  ּכָ ִעם 

ְקָרא  ַוּיִ "ל.  ַהַנּ ר  ַהּשַׂ ה  ָעׂשָ ְוֵכן  ֵביתֹו,  ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ ּתֹוָרתֹו  ְתֵבי  ּכִ

ִיְהֶיה ְיכֶֹלת  לֹא  ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ ית מֹוֲהַרַנ"ת  ּבֵ ב ֶאת  ַוְיַסּבֵ י ַחִיל,  ַאְנׁשֵ

ַתח  חֹוָתמֹו ֶאת ּפֶ ם ֲאִפּלּו ִאיׁש ֶאָחד, ְוַגם ָחַתם ּבְ ָ ֵלט ִמּשׁ ְלִהּמָ

ּתֹוָרתֹו. ְתֵבי  ּכִ ם  ׁשָ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ תֹו  ֲעִלּיָ ית  ּבֵ

לֹא  ֶרְסֶלב  ְבּ ִעיר  ֵבי  ּתֹוׁשָ ים  ָהֲאָנׁשִ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ֵמֲחַמת  ה  ְוִהֵנּ
ִאיׁש ֶאָחד ַעל  ֶהֱעִמידּו  ן  ִפיָסה, ַעל־ּכֵ ּתְ ּבִ ֶלֱאסֹר  ָחְפצּו 

ְלָתְפָסם  ֲאֵחרֹות  ְמֲעָירֹות  ִמי  ַחִיל  י  ְלַהַאְנֵשׁ יֹּאַמר  ׁשֶ ַתח  ַהּפֶ

ַחִיל  י  ַהַאְנֵשׁ חּו  ַוִיּקְ ְלָתְפָסם.  ּלֹא  ׁשֶ ֶרְסֶלב  ְבּ ִעיר  י  ֵמַאְנׁשֵ ּוִמי 

אֹוָתם  ַויֹוִליכּו  ֲאֵחרֹות  ְמֲעָירֹות  אּו  ּבָ ׁשֶ ים  ַהֲאָנִשׁ ֶאת 

ָאז  אֹותֹו  ָלְקחּו  לֹא  ַעְצמֹו  ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  ְוֶאת  ִפיָסה,  ְלַהְתּ

ן  ַעל־ּכֵ ִיְבַרח,  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ם  ַנְפׁשָ ּבְ מּו  ּדִ י  ּכִ ִפיָסה,  ְלַהְתּ

ָפׂשּוהּו. ּתְ ְולֹא  ֱהִניחּוהּו 
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ית  ִמּבֵ ַחִיל  י  ַהַאְנֵשׁ ָהְלכּו  ׁשֶ ּכְ קֶֹדש  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ה  ְוִהֵנּ
ֶרְסֶלב  ְבּ ִעיר  י  ַאְנׁשֵ ַעם  ַהּפַ עֹוד  ִנְכְנסּו  מֹוֲהַרַנ"ת, 

ם  ֵ ְלַהּשׁ ִנְפָלָאה  ְדֵבקּות  ּבִ ב  יֹוׁשֵ אֹותֹו  ַוִיְמְצאּו  ְלמֹוֲהַרַנ"ת, 

לּוִדים  ַהּיְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְלַעְצמֹו  ְוָחַזר  ַרְך,  ִיְתּבָ

ה  ְוִהְרּבָ ְוכּו'.  הּוא  ׁשֶ ּוְלהֹוִדיַע  ֵליַדע  ְלַהֲחיֹות  ִתים  ְוַהּמֵ ָלמּות 

ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֲעצּוָמה  ה  ׁשָ ַהְרּגָ ּבְ ַהּזֹאת  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ַלֲחז¬ֹר 

ָאַמר  ְלַדְעּתֹו,  ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ְמֹאד.  דֹוָלה  ְגּ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ

ִני  ֵ ַהּשׁ ַתח  ַהּפֶ ַלְחּתֹם  ָהִעיר  ר  ִמּשַׂ ח  ּכַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ יו,  ַלֲאָנׁשָ

ם  ֻסּלָ ַיֲעִמידּו  ָלזֹאת  ַהחּוָצה,  תֹו  ֲעִלּיָ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ֶסת  ְרּפֶ ּמִ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ם  ָ ִמּשׁ ּיֹוִציאּו  ׁשֶ ה,  ָהֲעִלּיָ ַעל  ַלֲעלֹות  ֶסת  ְרּפֶ ְלַהּמִ ְיָלה  ּלַ ּבַ ֶכף  ּתֵ

ְתֵבי ּתֹוָרתֹו, ַרק  ל ּכִ ם ּכָ ָ חּו ִמּשׁ ְתֵבי ּתֹוָרתֹו. ְוֵכן ָעׂשּו, ַוִיּקְ ל ּכִ ּכָ

ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ֻמְצָנע  ְמקֹום  ּבִ יְפָלאד(  )ׁשִ ה  ְקַטּנָ ָבה  ּתֵ ֵמֶהם  ח  ּכַ ִנׁשְ

ַהּגֹוִים. ְלַיד  ְך  ַאַחר־ּכָ ְוִנְלְקחּו  ָתִבים  ּכְ ְקָצת  ן  ם־ּכֵ ּגַ

ַוִיְבַרח  יתֹו,  ִמּבֵ ִלְברַֹח  מֹוֲהַרַנ"ת  ִמֵהר  ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ְוֵתֶכף 
ֶאָחד  ם  ׁשָ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ְלָהִעיר  מּוְך,  ַהּסָ ָפר  ַלּכְ ה  ִחּלָ ּתְ

ב אּוַלי ַאף־ ְוָחׁשַ יֹוַמִים,  יֹום אֹו  ֵעֶרְך  ּבְ ם  ׁשָ ב  ְוִנְתַעּכֵ יו,  ֵמֲאָנׁשָ

ֲאָבל  ְלֵביתֹו,  ָלׁשּוב  יָכְלּתֹו  ּבִ ְוִיְהֶיה  ָהַרַעׁש,  קֹט  ִיׁשְ י־ֵכן  ַעל־ּפִ

הּוא  ׁשֶ ֵהִבין  ָהִעיר,  ְבּ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַמה  ה  ִריׁשָ ְוַהּדְ ַהֲחִקיָרה  ַאַחר 

ּוֵמאּוָמן  ן  ְלאּוּמָ ם  ִמׁשָ ה  ִחּלָ ְתּ ַוִיְבַרח  ֶרְסֶלב.  ִמְבּ ִלְברַֹח  ֻמְכָרח 



גתת ָלאֹות ַהּתְ ְיֵמי 

ָעַזר  ׁשֶ ַעד  ב  ָיׁשַ ם  ְוׁשָ ִלְקִרִמְנְטׁשּוק,  עהִרין  ּוִמְטֶשׁ עהִרין  ִלְטֶשׁ

ֶאת  ְלַפֵיּס  ְרג,  ַווְיְנּבֶ מּוֵאל  ׁשְ ַהר'  ְיִדיֵדנּו  ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵּ

ְקָצת  ְוַגם  ָהֲאסּוִרים,  ל  ּכָ ֶאת  י  ַלָחְפׁשִ ְוהֹוִציאּו  ָהִעיר  ֵרי  ׂשָ

יֹון  ָ ]ִרּשׁ יֶלעט  ּבִ ָלֵתת  ְרׁשּות  ָנַתן  ָהִעיר  ר  ְוׁשָ "ל.  ַהַנּ ָיד  ְתֵבי  ּכִ

ֶאת  ד  ִמּיָ ְלחּו  ַוִיׁשְ יֶלעט  ַהּבִ ֶאת  לּו  ְוִקּבְ ְלמֹוֲהַרַנ"ת,  ע[  ַמּסָ

ָלׁשּוב ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלמֹוֲהַרַנ"ת,  ִלְקִרִמְנְטׁשּוק  יֶלעט   ַהּבִ

ְלֵביתֹו. ֶרְסֶלב  ִלְבּ

טו

ְועֹוד  ְרג  ַווְיְנּבֶ מּוֵאל  ׁשְ ר'  יכֶֹלת  ִבּ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל 
ַעל־ְיֵדי  ָהָיה  ָהִעיר,  ֵרי  ׂשָ ֶאת  ְלַפֵיּס  ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ

ֲעַצת  ּבַ עֹוד  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִלְבִלי  ם  ַדְעּתָ ּבְ בּו  ְ ִנְתַיּשׁ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ׁשֶ

ֶאת  ַלֲהרֹג  יטּות  ְפׁשִ ּבִ ַאֶחֶרת  ֵעָצה  ימּו  ִהְסּכִ ַרק  ִסיָרה,  ַהּמְ

ַרק  ַעְצמֹו,  ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  ְבּ ָיד  לַֹח  ִלׁשְ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ֶבז  ַוִיּ מֹוֲהַרַנ"ת. 

ּפְֹך  ְוִלׁשְ ְלָהְרגֹו  ן  ם־ּכֵ ּגַ ִמְצָוה  ֶרְסֶלבר,  ְבּ ם  ׁשֵ ּבְ ְקָרא  ַהּנִ ל  ּכָ ֶאת 

ָבר. ּדָ ַעל לֹא  ם  ִחּנָ ּבְ מֹו  ּדָ ֶאת 

ה  ָהֵאּלֶ ִעים  ְוַהּפֹוׁשְ ָרִכיל  ַההֹוְלֵכי  ל  ׁשֶ ָתם  ּבָ ּדִ רֹב  ּוֵמֲחַמת 
ֶזה  ַעל  ן  ם־ּכֵ ּגַ ָלֶהם  ים  ִהְסּכִ ְווַראן,  ִמּסַ ָהַרב  ִלְפֵני 

ל  ּכָ ַעל  ַהּזֹאת  ֻקָדה  ַהְפּ ֶאת  ְלהֹוִציא  ַלֲעׂשֹות  יל  ִהְגּדִ ְוַגם 

ָהַרב  סֹוְפֵרי  ְראּו  ַוִיָקּ ְוִטיְראִווֶצע,  אּוָמן  ַעד  ֶרְסֶלב  ִמְבּ ָהֲעָירֹות 
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ֲחִסיָדיו  י  ְלָראׁשֵ "ל  ַהַנּ ָהַרב  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ ב  ְוִיָכּתֵ "ל  ַהַנּ

ֶזה  ּבְ ֶרְסֶלב  ְבּ ה ַעל אֹודֹות ֲחִסיִדי  ָכל ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ

ֵמֵאיַמת  ְתָיֵרא  ּנִ ׁשֶ ְוִאם  ְוכּו'.  ם  ְלֻהּמָ ְלָרְדָפם  ְלָהְדָפם  ׁשֹון:  ַהּלָ

ֲאִפּלּו  ׁשַֹחד,  ֶזה  ַעל  ְלָהִכין  ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב  ב  ּלֵ ּבְ ם  ַכּ ִנּסְ ַמְלכּות 

יִרים  ֲעׁשִ ָהיּו  ׁשֶ ְלֲחִסיָדיו  ַויֹאַמר  ְויֹוֵתר.  רּו"כ  ֶאֶלף  ֵמָאה  ַעד 

ְרָבבֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַעל  ַקאְנָטאר,  ִמְסָחר  ָלֶהם  ְוָהָיה  ּוְגדֹוִלים 

ִאיר  ֶוועט  ִוויְפל  ָצחּות,  ִדְבֵרי  ּבְ אֹוָתם  ַאל  ַוִיׁשְ רּו"כ.  ֲאָלִפים 

ַעל  ִלי  ן  ִלּתֵ ם  ַאּתֶ מּוָכִנים  ה  ּמָ ]ּכַ ַמאֵטיעֶזׁש?  ֶרְסֶלבר  ְבּ ן אֹויף  יּבְ ּגִ ִמיר 

ִרים  ְמֻקׁשָ ָהיּו  י  ּכִ ַהַקאְנָטאר,  ֲחִצי  ַעד  לֹו  יבּו  ְוֵהׁשִ ֶרְסֶלבר[,  ַהְבּ

"ל  ַהַנּ ָהַרב  ׁשֶ ַעד  "ל,  ַהַנּ ָהַרב  ִעם  ֲחִסידּוָתם  כֶֹזב  ּבְ ְמֹאד 

ַהְלָואֹוֵתיֶהם  ּבְ ָטרֹות  ׁשְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַעל  ַעְצמֹו  ָחַתם  ַעְצמֹו  ּבְ

ְלִמְסָחָרם. ִלְלוֹות  ֻהְכְרחּו  ׁשֶ

ְוָהְלָאה  י ֵמָאז  ּכִ ָפֳעָלם,  ּכְ ד  ִמּיָ ַלח ָלֶהם  ׁשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהׁשּ ֲאָבל 
חֹובֹוֵתיֶהם,  ם  ּלֵ ְלׁשַ ָלֶהם  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ָחָרם  ִמּסְ ָיַרד 

יֹון  ּזָ ּבִ לֹו  ְוָהָיה  ַעְצמֹו,  ּבְ ְווַראן  ִמּסַ ְלָהַרב  ְבעּו  ּתָ ֲעֵלי חֹובֹות  ְוַהּבַ

ֵיׁש  ָהֶרֶגל(  יַטת  ׁשִ )ּפְ ֶזעץ  ַהָהאן  ָאַמר,  מֹותֹו  ְוקֶֹדם  ְוָעצּום.  דֹול  ּגָ

ַאַחר  ָיִמים  ֶהֱאִריְך  לֹא  ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב  ם  ּגַ י  ּכִ מֹותֹו,  ּבְ ֵחֶלק  לֹו 

ִנְקַמת מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל  ַמִים ָנַקם  ָ ּשׁ ּבַ ב  ַהּיֹוׁשֵ י  ּכִ ן,  ְלַקּמָ ר  ִנְזּכָ ּכְ ֶזה 

ן. ְלַקּמָ ר  ְזּכָ ּנִ ּכְ ּוֵמֲחִסיָדיו  ֵמָהַרב 
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טז

ִמְדָבָריו  ִנְרֶאה  ָהָיה  ַז"ל,  מֹוֲהַרַנ"ת  ְבֵרי  ִמּדִ ַהּמּוָבן  ִפי  ּכְ ה  ְוִהֵנּ
ֵעֶרְך  ּגּוף  ֶלג  ּפֶ ָהָיה  ׁשֶ ַעל  ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ ָיַרד  "ל  ַהַנּ ָהַרב  ׁשֶ

יו  ַחּיָ ִליֵמי  מ"ד  ַנת  ׁשְ ּבִ י  ּכִ מֹותֹו,  ִלְפֵני  ִנים  ׁשָ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ

ָהָיה  ׁשֶ אּות  ּגֵ ּבֹו  ם  ִנְתַקּיֵ י  ּכִ ָעָליו  ְוָאַמר  ְוכּו'.  ְוכּו'  ִנְתַאְלֵמן 

יֵמי ְנעּוָריו ְוָאַמר ָעָליו  י ַאְדמֹו"ר ָרָאה אֹותֹו ּבִ ָיָרְבָעם ְוכּו', ּכִ ְבּ

ֶזה ַאְבֵרְך ֲאִני אֹוֵהב( ,ְוִאם  ּכָ ַאז "ַאַזא יּוְנֶגעְרַמאן ָהאּב ִאיְך ִליּב" )ׁשֶ

מֹוֲהַרַנ"ת  ְלַמְדֵרַגת  הּוא  ם  ּגַ זֹוֶכה  ָהָיה  ֵאָליו,  ִנְתָקֵרב  ָהָיה 

ֶזה,  ּכָ ְלרֹוֵדף  ְך  ל־ּכָ ּכָ ְך  ִנְתַהּפֵ ְנִפיָלתֹו,  ּבִ ְך  ַאַחר־ּכָ ְואּוָלם  ַז"ל, 

ַזְיין  מּוִזין  ׁשֹוין  ֶוועט  ֶסע  ׁשֹון,  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ָאַמר  ָאז 

ָהאט  ִזיא  ִוויא  ָיאהר  הּוְנֶדעְרט  ִמיט  ייֶטער  ּפֵ ְשׁ ה  ֻאּלָ ְגּ יא  ּדִ

ה  ִמּמַ ֵמֻאַחר  יֹוֵתר  ָנה  ׁשָ ֵמָאה  ִלְהיֹות  ֻמְכַרַחת  ָבר  ּכְ ה  ֻאּלָ )ַהְגּ ַזְיין  עָזאְלט  ּגֶ

ֶהָעצּום  ן  ַהֻחְרּבָ ֶאת  ָהרֹואֹות  ינּו  ֵעּנֵ ׁשֶ ּוְלִפי  ִלְהיֹות(.  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ׁשֶ

ִנים,  ׁשָ ָאה  ַהּמֵ ה  ֵאּלֶ ּבְ ְצַמח  ּנִ ׁשֶ ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ב  ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ

ֶזה. ּבָ ְלַהֲאִריְך  ֵאין עֹוד  ַנ"ל,  ּכַ ֶזה  ל  ּכָ ַרם  ּגָ ְוהּוא 

יז

ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב  ַתב  ּכָ ׁשֶ קֶֹדם  עֹוד  "ל  ַהַנּ ַהֹחֶרף  ת  ְתִחּלַ ּבִ ם  ּגַ
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ יו  ֲאָנׁשָ ַעל  "ל  ַהַנּ ָהַרב  ַקד  ּפָ "ל,  ַהַנּ רֹות  ָהִאּגְ ֶאת 

ים  ָהִעּתִ ְבּ י  ּכִ ְרָנָסתֹו,  ּפַ ַח  ּוְלַקּפֵ מֹוֲהַרַנ"ת  ל  ׁשֶ ְלָחָייו  יֹוְרִדים 
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ֶהָחָדׁש  ְדָרׁש  ֵבית־ַהּמִ ּבְ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ָהיּו  ַהַמֲחלֶֹקת  קֶֹדם  ׁשֶ

ָהַאֲהָבה  ֵמֲחַמת  ַפְרָנָסתֹו  ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  יִקים  ַמְסּפִ ָהיּו  ׁשֶ

ְלָבָבם  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ה  ִהְרּבָ ׁשֶ ַיַען  ְמֹאד,  אֹותֹו  ָאֲהבּו  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ

ר  ה, ַעד ֲאׁשֶ ֵעת ַהְתִפָלּ ב ּבְ ַנת ַהּלֵ ְוְלַכּוָ ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ

יֹום  ָכל  ּבְ ים  ֲאָנׁשִ ִצּבּור  ּבְ ָתם  ְתִפָלּ ּבִ ָהָרִקיַע  ֶאת  ְקעּו  ּבָ ׁש  ַמּמָ

ָהִיינּו  ָבר  ּכְ "ל  ַהַנּ ְוָהְרִדיפֹות  ַהַמֲחלֶֹקת  לּוֵלא  ָובֶֹקר,  ֶעֶרב  ָויֹום 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה.  ֵאל  ְלִהּגָ זֹוִכים 

ה,  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ יו,  ֲאָנׁשָ ְוֶאת  מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ְרִדיָפָתם  ּוְברֹב 
ָקֶצה  ַעד  ְרָנָסָתם  ּפַ ְוֶאת  אֹוָתם  ְוַלֲהרֹס  ר  בֹּ ְ ִלּשׁ

יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ָעְמדּו  ְבֶרְסֶלב  ִבּ ים  ֲאָנׁשִ ה  ָ ֲחִמׁשּ ַרק  י  ּכִ ָהַאֲחרֹון, 

ם  ֻרּבָ ֲאָבל  ִמקֶֹדם,  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵּ ֶאת  ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ֲארּו  ְוִנׁשְ

ְלַהֲחִזיָרם  יכֶֹלת  ִבּ ָהָיה  לֹא  ְבֶרְסֶלב  ִבּ ֶשׁ ּבּוץ  ֵמַהּקִ ם  ֻכּלָ ּכְ

ְוֵהִניַח  ְלמֹוֲהַרַנ"ת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵּ ָעַזר  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ְוַגם  ְלֲעבֹוָדָתם, 

ֻקָדָתם. ּפְ ַעל־ְיֵדי  ִביב  ִמּסָ ל אֹוְיָביו  ִמּכָ לֹו 

יח

ָהַרב  ַעל־ְיֵדי  ָאז  ַפְרָנָסתֹו  ְבּ ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ְמצּוַקת  ּוְבֹתֶקף 
ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהׁשּ ב  ִסּבֵ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ "ל,  ַהַנּ

ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני  ְתָקֵרב  ּנִ ׁשֶ עְרִוויץ,  ׁשֵֶ ַפר  ִמְכּ ִיְצַחק  ר'  ֶאָחד,  ִאיׁש 

ָהִאיׁש  ַעל־ְיֵדי  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ י  ַאְנׁשֵ ָאר  ְ ְוִלּשׁ ְלמֹוֲהַרַנ"ת  ִנים  ׁשָ
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ב  ְויֹוׁשֵ ְחּתֹו  ּפַ ׁשְ ִמּמִ ָהָיה  הּוא  י  ּכִ ַעְצמֹו,  ּבְ "ל  ַהַנּ ִחיְנֶקעס  ה  ֹמשֶׁ

ֶרְסֶלב.  ִלְבּ מּוְך  ַהּסָ "ל  ַהַנּ ָפר  ּכְ ּבַ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָהֵרַחִים  ְסָחר  ּמִ ּבְ ִאּתֹו 

"ל,  ַהַנּ ה  ֵבית ֹמשֶׁ ּבְ ִנְתַאְכֵסן  ֶרְסֶלב,  ִלְבּ "ל  ַהַנּ ִיְצַחק  א ר'  ּבָ ּוְכׁשֶ

ָרָאה  ׁשֶ ְפָלאֹות  ְוַהּנִ דֹולֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ְלָפָניו ֶאת  ר  ַעְצמֹו ִסּפֵ ּבְ ְוהּוא 

ַנ"ל. ּכַ ְתָקֵרב  ּנִ ׁשֶ ַעד  ַז"ל  נּו  ֵמַרּבֵ

"ל  ַהַנּ ר  ֲאׁשֶ ֲחלֶֹקת  ֵמַהּמַ ְסָעָרה  ָהרּוַח  ֵצאת  ּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ
ה  ְנֻקּדָ ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ַאר  ִנׁשְ ד,  ְתַנּגֵ ְלּמִ ֶנֱהַפְך 

ְרָנָסתֹו,  ִמּפַ "ל  ַהַנּ ִיְצָחק  ר'  ֶאת  ִלְדחֹות  ָרָצה  לֹא  ׁשֶ ה  ֹמשֶׁ ּבְ

ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ֶרְסֶלב,  ְבּ ָהִעיר  ֶאל  ֵמָהֵרַחִים  ַמח  ַהּקֶ ֶאת  ּוְבהֹוָלָכתֹו 

ִניַסת  ּכְ ת  ּוִבְתִחּלַ ְיָלה,  ַהּלַ ֶאְמַצע  ּבְ ִניָסתֹו  ּכְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָנה  ַכּוָ ּבְ

לֹו  ְוָדַפק  מֹוֲהַרַנ"ת,  י  ֵמַאְנׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ֶצ'  ֵלייְבּ ר'  ם  ׁשָ ר  ּדָ ָהִעיר 

ַמח  ַהּקֶ ּבֹון  ֵמֶחׁשְ ִיְצַחק  ר'  לֹו  ְוהֹוִריד  ַהחּוָצה  ֵצא  ּיֵ ׁשֶ ַחּלֹון  ּבַ

ּוַבּבֹקר  ְלמֹוֲהַרַנ"ת,  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ֶצ'  ֵלייְבּ ר'  ְלֵבית  ֶקַמח  ִעם  ק  שַֹ ּלֹו  ׁשֶ

"ל  "ל ְלֵבית מֹוֲהַרַנ"ת, ְוַהר' ִיְצָחק ַהַנּ ק ֶקַמח ַהַנּ א ֶאת ַהּשַׂ ָנׂשָ

ם  ב ַהּשֵׁ ְוֵכן ֵסּבֵ ָכל ָצְרּכֹו,  ּבְ יתֹו ִעם ֶקַמח  ּבֵ יק אֹותֹו ְוֶאת  ִהְסּפִ

ְרָנָסתֹו. ּפַ ְדַבר  ּבִ ִנְפָלאֹות  ִסּבֹות  ַרְך עֹוד  ִיְתּבָ

יט

ַמה  ָלל  ּכְ ְלָבֵאר  יכֶֹלת  ִבּ ֵאין  "ל,  ַהַנּ רֹות  ָהִאּגְ ְלחּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְוַאַחר 
ְוַחּיֹות  ֵאִבים  ַהּזְ ַעל־ְיֵדי  ֵלָטה  ַהּפְ ֵאִרית  ׁשְ ַעל  ָעַבר  ׁשֶ
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ְוַהּנֹוָראֹות  בּורֹות  ַהּגְ ָלל  ּכְ ְלָבֵאר  ֵאין  ְלֶהֶפְך  ְוֵכן  "ל,  ַהַנּ ָרעֹות 

מּו  ְתַקּיְ ּיִ ׁשֶ יו,  ֲאָנׁשָ ְוִעם  מֹוֲהַרַנ"ת  ִעם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ִהְפִליא  ׁשֶ

ִאיׁש  ִנּזֹוק  ִטאָרִוויֶצע  ִבּ ַרק  ה,  ָהֵאּלֶ ֵאִבים  ַהּזְ ין  ּבֵ ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ

ִענּו  ׁשֶ ְוָהִעּנּוִיים  אֹות  ַהַהּכָ ֵמרֹב  י  ּכִ מֹוֲהַרַנ"ת,  י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד 

ַז"ל  ַוֲאִבי  ִלְצָלן,  ַרֳחָמָנא  נֹוֵפל  ֳחִלי  ּבְ ָיָדם  ַחת  ִמּתַ ֶנֱחָלה  אֹותֹו 

ָאז  ָהָיה  אּוָמן  ְבּ י  ּכִ ְלאּוָמן,  יתֹו  ִמּבֵ ַרח  ּבָ ין,  ִמטּוְלְטִשׁ ַנְחָמן  ר' 

ת  ְתִחּלַ ּבִ י  ּכִ ְווַראן,  ּסַ ֵמֲחִסיֵדי  ַעְצָמם  ֶאת  ִהְרִחיקּו  ׁשֶ דֹול  ּגָ ָצד 

ַעל־ָיד  ָעַבר  ר  ְוַכֲאׁשֶ ְלאּוָמן,  ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב  ָנַסע  ה  ַהּזֶ ִיץ  ַהּקַ

ּיֹון  ּזָ ם מֹוֲהַרַנ"ת, ָעָנה ְוָאַמר ַלֲחִסיָדיו ּבִ ָנה ׁשָ ּבָ ית־ִמְדָרׁש ׁשֶ ַהּבֵ

ֶרְסֶלב, ְקלֹוְיז ְוָהְרסּו ְוכּו'( ִזיא אֹויְך ִצי ֶנעִמין  ׁש ּפֹה ְבּ ּיֵ דֹול ִלְפֵניֶכם )ׁשֶ ּגָ

ֶאָחד ר'  ִביר  ּגְ אּוָמן  ְבּ ם  ׁשָ ָהָיה  ֲאָבל  ִמן ָהעֹוָלם[,  ְלַהֲעִביר  ם  ּגַ ]אֹוָתּה 

אֹותֹות  ע  ַאְרּבַ לֹו  ָהָיה  ם  ּגַ ם,  ַהּשֵׁ י  ֵמַאְנׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ַאְבָרָהם... 

רּוְסָיא, ְוהּוא לֹא ָהָיה  יָסר ָירּום הֹודּו ְדּ בֹוד )ַמאְנַדאִלין( ֵמַהּקֵ ַהּכָ

ְך,  ל־ּכָ ּכָ ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ ָהִעּנּוִיים  ִלְראֹות  ל  ִלְסבֹּ ָיכֹל 

ע  ִיּסַ לֹא  ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ר  ֲאׁשֶ ְווַראן  ִמּסַ ְלָהַרב  ב  ִמְכּתָ ְוָכַתב 

ַעל  ֵאיָמה  ֵהִטיל  "ל  ַהַנּ ַהְגִביר  ְוַגם  ְלאּוָמן.  ַעם  ַהּפַ עֹוד 

י מֹוֲהַרַנ"ת  ְלַאְנׁשֵ ָרָעה  ׁשּום  ַיֲעׂשּו  א  לֹּ ׁשֶ ְוִהְזִהיָרם  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ

ָלֶבַטח. ַאַנ"ׁש  ם  ׁשָ בּו  ׁשְ ּיָ ׁשֶ ַעד 
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כ

ר'  ן  ּבֵ ִיְצָחק  ר'  ֶאת  ִעּנּוִיים  ּבְ ְלַהּכֹות  ִהְרּבּו  ין  טּוְלְטִשׁ ּבְ
ד  ִמּיָ ַרק  ָלֶהם,  ה  ּתָ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ַעד  ב,  דֹּ ַאְבָרָהם 

ְוָנַסע ְלמֹוֲהַרַנ"ת.  ן, ָחַזר  ר ְלַקּמָ ִנְזּכָ ּכְ ָעַבר ְקָצת ָהַרַעׁש  ַאַחר ׁשֶ

ְוֵכן  יֹון,  ּסָ ּנִ ּבַ ן לֹא ָעַמד  ם־ּכֵ ּגַ ים,  ַחּיִ ה  ַיֲעקֹב ָחָתן ר' ֹמשֶׁ ְוֵכן ר' 

ְחָדן  ּפַ הּוא  ׁשֶ ים  ּדִ ַנְגּ ְלַהִמְתּ נֹוַדע  מ'  ם  ׁשֵ ּבְ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ִוד  ּדָ ר' 

ְוָאְמרּו  ים,  ַהַחּיִ ית  ֵבּ ָבה ַעל  ּצֵ ְלּמַ רּו אֹותֹו  ָקׁשְ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ֵצאת  ִמּלָ

)ֶאת  ְיָלה,  ּלַ ּבַ ם  ׁשָ ַיִניחּוהּו  מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ל  ְיַקּלֵ לֹא  ִאם  ׁשֶ לֹו 

ְרחֹוב(. ּבָ ְוהֹוִבילּו אֹוָתם  ֲעֵרלֹות  ִעם  ֶאָחד  ֶחֶבל  ּבְ רּו  ָקׁשְ ֶאָחד 

אֹות  הּוא  ֵחרּוִפין,  ּבְ אֹותֹו  ל  ִקֵלּ ׁשֶ ִמי  ְלִסיָמן  ָעׂשּו  ֶזה  י  ּכִ
ּוְכִפי  מֹוֲהַרַנ"ת.  ֶאל  ע  ִיּסַ ְולֹא  ָלֶהם  ה  ּתָ ִנְתּפַ ָבר  ּכְ ׁשֶ

ם  ׁשָ ָהָיה  ֶאָחד  ִאיׁש  ַרק  יֹון,  ּסָ ּנִ ּבַ ָעַמד  לֹא  הּוא  ם  ּגַ ׁשֶ ְרֶאה  ַהּנִ

ָהִעיר,  ְרחֹוב  ּבִ ים  ָקׁשִ ִעּנּוִיים  ּבְ אֹותֹו  ִהּכּו  ׁשֶ ַכי  ָמְרּדְ ר'  מֹו  ּוׁשְ

ְמָצא  בֹוּהַ ַהּנִ ּוק ְמקֹום ַעּמּוד ָהֶאֶבן ַהּגָ ֶאְמַצע ַהּשׁ א ּבְ ר ּבָ ְוַכֲאׁשֶ

ּוְבּקֹול  ה  ִגּלָ ַהּמְ ּגּון  ּנִ ּבְ ָצַעק  ם,  ׁשָ אֹותֹו  ִהּכּו  ִדים  ְתַנּגְ ְוַהּמִ ם  ׁשָ

ֲחֶוה". ּתַ ִיׁשְ ְולֹא  ִיְכַרע  ַכי לֹא  "ּוָמְרּדְ דֹול,  ּגָ

ן  ּבֵ ִיְצַחק  ַהר'  ּוְלַהּכֹות  ְלַענֹות  ָחְפצּו  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ה  ְוִהֵנּ
ִביר  ּגְ ם  ׁשָ ָהָיה  ַאְך  ין,  טּוְלְטִשׁ ּבְ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת 

ָאַמר  י  ּכִ ְזכּותֹו,  ּבִ ל  ַצּ ּנִ ׁשֶ הֹוְזֶנער,  יֹוֵסף  ר'  מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ֶאָחד 

ּנֹוֵסַע  ׁשֶ ּוַמה  ָלל,  ּכְ ָחִסיד  ֵאינֹו  ִיְצָחק  ר'  ר  ֲאׁשֶ ים  ּדִ ְתָנְגּ ְלַהּמִ
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ִנַצל  ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי  ָאב,  ּבּוד  ַהּכִ ִמּכַֹח  ֵמֶהְכֵרַח  הּוא  ְלמֹוֲהַרַנ"ת 

רֹאׁש־ ְיֵמי  יַע  ְוִהּגִ ִיץ  ְוַהּקַ ַהֹחֶרף  ל  ּכָ ָעַבר  ׁשֶ ַאַחר  ַאְך  ֵמֶהם. 

"ל,  ַהַנּ ִביר  ַהְגּ ל  ׁשֶ ַטֲענֹוָתיו  מּו  ּתְ ִנְסּתַ ְלאּוָמן,  ִלְנסַֹע  ָנה  ָ ַהּשׁ

ן, ִנַצל  ר ְלַקּמָ ְזּכָ ִנּ אֹות ּכַ ַחד ַהַהּכָ ָבר ָעַבר ּפָ ָאז ּכְ ֲאָבל ֵמֲחַמת ׁשֶ

ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ לֹו  יקּו  ַיּזִ א  לֹּ ׁשֶ ְמאֹוד  ֵרא  ּיָ ׁשֶ ְוַאף  ַעל־ְיֵדי־ֶזה. 

רּותֹו  ׁשְ ּכַ ְגַלל  ּבִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֲאָבל  ַאר[  ]ֵמַהדֹּ אְסט  ֵמַהּפָ ְלַפְרָנָסתֹו 

לֹו יק  ִהּזִ לֹא  ָהִעיר,  י  ַאְנׁשֵ ב  ּלֵ ּבְ ְמֹאד  ל  ִנְתַקּבֵ  ֶוֱאמּוָנתֹו 

ָלל. ּכְ ָבר  ַהּדָ

כא

"ל  ַהַנּ ִבים ֵמָהַרב  ְכּתָ ַהּמִ יעּו  ִהּגִ י  ּכִ ין,  ַנְחָמן ִמטּוְלְטִשׁ ר'  ַוֲאִבי 
ָעֵיף  ְלֵביתֹו  ּוְבבֹואֹו  ֵביתֹו,  ּבְ ָאז  ָהָיה  לֹא  ין,  ְלטּוְלְטִשׁ

ַרְגָליו,  ּבְ ָהַלְך  ֲעִנּיּותֹו  רֹב  ֵמֲחַמת  י  ּכִ עּור,  ׁשִ ְלֵאין  ַדְרּכֹו  ּכְ ְוָיֵגַע 

ֶטֶרם  ד  ִמּיָ ִלְברַֹח  אֹותֹו  ֵזְרזּו  ְוחֹוְתנֹו  ּתֹו  ִאׁשְ אֹותֹו  ָרֲאָתה  ׁשֶ ּכְ

אֹות  ַהּכָ ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ִמי  י  ּכִ ְלֵביתֹו,  א  ּבָ י  ּכִ ים  ּדִ ְתָנְגּ ְלַהּמִ ַדע  ִיּוָ

ֵמרֹב  ֵליֵלְך  ּכַֹח  עֹוד  ּבֹו  ָהָיה  א  לֹּ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֲאָבל  לֹו.  נּו  ִיְתּ

ִאיׁש  ְלֵבית  ֵנס  ַוִיָכּ ָהִעיר  ְקֵצה  ַעד  ַרק  ָהַלְך  ַנ"ל,  ּכַ ֲעֵיפּותֹו 

ּבֶֹקר  ּבַ ים  ּכִ ְוִהׁשְ ַהּבֶֹקר  ַעד  ֶאְצלֹו  ְוָלן  ד  ִמְתַנּגֵ ָהָיה  א  לֹּ ׁשֶ ֶאָחד 

ַנ"ל. ּכַ ְלאּוָמן  ם  ִמׁשָ ַוֵיֵלְך 
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א  לֹּ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ַמאִחיִליְפֶקע,  ִעיר  ֶרְך  ּדֶ ָעַבר  ֲהִליָכתֹו  ֶרְך  ּדֶ
ַרְגָליו,  ּבְ ְוֵהן  גּופֹו  ּבְ ֵהן  ָראּוי,  ּכָ ְבָגִדים  ּבִ ָלבּוׁש  ֲאִבי  ָהָיה 

ְלַגְמֵרי  ַרְגָליו  ִיְתָקְררּו  א  לֹּ ׁשֶ ַוִייָרא  ְמֹאד,  ָחָזק  ָאז  ָהָיה  ְוַהּקֹר 

ִית  ַבּ ְלֵאיֶזה  ֵנס  ְלִהּכָ ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ְכָרח  ּמֻ ׁשֶ ְוֵהִבין  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

י  ּכִ ָפר,  ּכְ ֵעין  ּכְ ִהיא  "ל  ַהַנּ ָהִעיר  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֲאָבל  ם,  ְלִהְתַחּמֵ

ָיַדע  ן לֹא  ֲעֵרִלים, ַעל־ּכֵ ָהיּו  ם  ִמׁשָ ִבים  ַהּתֹוׁשָ ל  ׁשֶ ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ

ֶאָחד,  ְיהּוִדי  ֶאת  ְרחֹוב  ּבָ ַגע  ּפָ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ֵנס.  ְלִהּכָ ִית  ַבּ ְלֵאיֶזה 

ם.  ְלִהְתַחּמֵ ֵנס  ְלִהּכָ ִית  ַבּ ְלֵאיֶזה  לֹו  ְלַהְראֹות  אֹותֹו  ׁש  ִויַבּקֵ

ים  ֳחָדׁשִ ה  ּמָ ּכַ ָאז  ְוָעְברּו  ַחִיל  ָאז  ָעׂשּו  ֶקר  ׁשֶ ּפֹוֲעֵלי  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת 

ַובֶֹקר  ֶעֶרב  ְסקּו  ּפָ לֹא  "ל  ַהַנּ ֵמָהֲעָירֹות  ים  ּתִ ַהּבָ ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ

ֶרְסֶלבר,  ִריִכים ִלְרּדֹף ֶאת ַהְבּ ּצְ ה, ֵאיְך ׁשֶ ְבֵרי ִריב ּוַמּצָ ר ּדִ ַדּבֵ ִמּלְ

ֶרְסֶלֶבר  ְבּ ְוִאם  ֶרְסֶלֶבר,  ְבּ ה  ַאּתָ ר  ֶאְפׁשָ "ל  ַהַנּ הּוִדי  ַהּיְ יב לֹו  ֵהׁשִ

ָסֵפק. ִלי  ּבְ ד  ִמּיָ ֶאְתֶכם  ַיַהְרגּו  ה,  ַאּתָ

ִלי  ִחּדּוׁש  ִמיָהה,  ְתּ ׁשֹון  ּלְ ּבִ לֹו  יב  ֵהׁשִ זֹאת  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ַז"ל  ַוֲאִבי 
ְלֵאיֶזה  לֹו  ֶהְרָאה  ְוָאז  ֶזה.  ּבָ אֹוִתי  דּו  ְחׁשְ ּתַ ׁשֶ ֲעֵליֶכם 

ִני  ֵ ַהּשׁ ד  ּוַבַצּ ם  ְלִהְתַחּמֵ ַהֹחֶרף  ּנּור  ּתַ ֵאֶצל  ַוַיֲעֹמד  ֵנס,  ְלִהּכָ ִית  ַבּ

ינֹוק  ם, ְוַהּתִ ַכב ׁשָ ינֹוק ָקָטן ׁשָ ּתִ ם ֲעִריָסה ׁשֶ ּנּור ָעַמד ׁשָ ל ַהּתַ ׁשֶ

ְפַעל  ּתִ ֵדי ׁשֶ ָצַעק ְמֹאד ְוִאיׁש ֶאָחד ָעַמד ְוִנֲעַנע ֶאת ָהֲעִריָסה ּכְ

ַעל  ָהִאיׁש  ַוִיְכַעס  ַצֲעָקתֹו  ּבְ ֶהֱחִזיק  ינֹוק  ַהּתִ ַאְך  ינֹוק,  ַהּתִ ַעל 

ינֹוק,  ַהּתִ ַעל  ַכֲעסֹו  ּבְ ָאַמר  ׁשֶ ַמע  ׁשָ "ל  ַהַנּ ַנְחָמן  ְור'  ינֹוק,  ַהּתִ
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ָעָליו  דֹול  ּגָ ַחד  ּפָ ַוִיּפֹל  ְתִפָלתֹו.  ּבִ ֶרְסֶלב  ְבּ מֹו  ּכְ צֹוֵעק  ה הּוא  ִהּנֵ

א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ם  ִמׁשָ ְוָהַלְך  ד,  ִמּיָ ם  ִמׁשָ ֵליֵלְך  ַעְצמֹו  ֵרז  ּזֵ ׁשֶ ַעד 

ֶפר  ּסֵ ּבְ ּמּוָבא  ׁשֶ ַמה  ם  ּגַ ַסח.  ּפֶ קֶֹדם  ַעד  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ְלאּוָמן, 

ָלאִדיִזין  ֵמִעיר  תקצ"ז  ַנת  ְ ִמּשׁ ב  ְכָתּ ַהִמּ ּבְ רּוָפה  ִלּתְ ָעִלים 

ר ָקְלעּו ְוָזְרקּו  ת ָהֲאָבִנים ֲאׁשֶ ִסּבַ ם מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל ּבְ ן ׁשָ ּכֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ

ְלחּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ָהָיה ֵמֲחַמת  ֶזה  ּלֹו,  ׁשֶ ָהַאְכַסְנָיה  ית  ֵבּ ַעל 

"ל. ַהַנּ ֵמָהַרב 

כב

ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  ַז"ל,  מֹוֲהַרַנ"ת  י  ֵמַאְנׁשֵ ְגדֹוָלה  ָצד  ָהָיה  ִליק  ֶטעְפּ ּבְ
ּתֹק. ִלׁשְ ְקָצת  ֻהְכְרחּו  ְווַראן  ּסַ ֲחִסיִדי 

ְך  ל־ּכָ ּכָ רּו  ּבְ ִהְתּגַ ם  ׁשָ ֶרְסֶלב,  ְבּ ֵמִעיר  ר  ְלַדּבֵ ָנׁשּוב  ה  ְוַעּתָ
ִנְפְרדּו  ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ׁשֶ ּוְזִריקֹות ָהֲאָבִנים, ַעד  אֹות  ַהַהּכָ

ַרְך,  ִיְתָבּ ַהּבֹוֵרא  ְונֹוָראֹות  בּורֹות  ְגּ ֵהן  ְוֵהן  ַנ"ל.  ּכַ ִממֹוֲהַרַנ"ת 

ַוֲאָריֹות  ְזֵאִבים  ין  ּבֵ ֵלָטה  ַהּפְ ֵאִרית  ׁשְ ַאר  ִנׁשְ זֹאת  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ

ָאז  ָהָיה  ׁשֶ ּוְלמֹוֲהַרַנ"ת  ָלֶהם  ָיְכלּו  לֹא  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ה,  ֵאּלֶ ּכָ

ְלֵביתֹו  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ יֶלעט  ַהּבִ לֹו  ְלחּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ַאף  ַנ"ל,  ּכַ ְבְקִרִמְנְטׁשּוק 

לֹו  ְוהֹוִדיעּו  ִבים  ִמְכּתָ אֹוֲהָביו  לֹו  ְתבּו  ּכָ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַנ"ל,  ּכַ

לֹו  ְוָכְתבּו  ַנ"ל,  ּכַ ָלֲעָירֹות  ְלחּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְווַראֶנר  ַהּסַ ֵבי  ְכּתְ ִמּמִ
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ִאם ָיבֹא  ה ׁשֶ י רֹוִאים ֵהּמָ ֶרְסֶלב, ּכִ א ָיבֹא ִלְבּ לֹּ ֲעָצָתם הּוא ׁשֶ ׁשֶ

ָסֵפק. ִלי  ּבְ ַיֲהָרגּוהּו 

פּוס  ּדְ מֹוֲהַרַנ"ת  ֵבי  ִמְכּתְ ֵסֶפר  ּבְ ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ֵהן  ְוֵהן 
ם,  ׁשָ ן  ַעּיֵ ִטים תקצ"ה  ּפָ ִמׁשְ ג'  ִמּיֹום  ב  ְכּתָ ַהּמִ ְבּ ַלִים,  ְירּוׁשָ

י ָיְדעּו אֹוֲהָביו  ם(. ּכִ ן ׁשָ רּוָמה תקצ"ה ַעּיֵ ב ִמּיֹום ג' ּתְ ְכּתָ ַהּמִ ּוְבּ

ַעל  ַטח  ּבֶ ע  ִיּסַ ִמְקִרִמְנְטׁשּוק  ְלֵביתֹו  מֹוֲהַרַנ"ת  ע  ִיּסַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ל  ְיַקּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ם  ַנְפׁשָ ּבְ ְוִדמּו  אּוָמן,  ֶרְך  ּדֶ

מֹוֲהַרַנ"ת  א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְואּוָלם  ֶרְסֶלב.  ִלְבּ ָיבֹא  ְולֹא  ם  ׁשָ ב  ִיְתַעּכֵ

ק  ִנְתַחּזֵ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ִבים,  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ם  ׁשָ ְוָקָרא  ְלאּוָמן  ַז"ל 

ָכל  ּבְ ׁשֶ ְויֹאֶמר  ְלֵביתֹו.  ִלְנסַֹע  ּוְתִפָלתֹו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ כַֹח  ּבְ ץ  ְוִנְתַאּמֵ

ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ּפֹה  ב  ֶאְתַעּכֵ ַרק  ְלֵביִתי,  ִלְנסַֹע  מּוָכן  ֲאִני  זֹאת 

ּוְלַהְרּבֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ַרֲחֵמי  ְלֵתי  ּדַ ַעל  קֹד  ִלְשׁ ְזַמן  ֵאיֶזה 

דֹוׁש. ַהּקָ ִצּיּונֹו  ֵבית  ּבְ ה  ְתִפָלּ ּבִ

ָיבֹואּו  ֵהם  ם  ּגַ ׁשֶ ְלַאַנ"ׁש  ִליק  ְלֶטעְפּ ב  ִמְכּתָ ד  ִמּיָ ַתב  ּכָ ם  ּגַ
ּסֹוף  ּבְ ָהָיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ְוַיַען  תֹו,  ְתִפָלּ ּבִ ִעּמֹו  ְלִהְצָטֵרף  ְלאּוָמן 

י  ַאְנׁשֵ אּו  ּבָ ָבט,  ׁשְ רֹאׁש־ֹחֶדׁש  ְלֶעֶרב  ָסמּוְך  ֵטֵבת  ֹחֶדׁש 

ם  ָבט ְלאּוָמן, ּוְבתֹוָכם ָהָיה ׁשָ ִליק ַעל ֶעֶרב רֹאׁש־ֹחֶדׁש ׁשְ ֶטעְפּ

ִדְבֵרי  ּבְ ְמבָֹאר  י  ּכִ מֹוֲהַרַנ"ת,  ָלֶהם  ְוָאַמר  ִליק.  ִמֶטעְפּ ָהַרב  ם  ּגַ

אֹותֹו  ֶפׁש  ַהּנֶ ַעד  ָהרֹוֵדף  ִאם  ט,  ּפָ ן־ִמׁשְ ֹחשֶׁ ּבְ ְלָחן־ָערּוְך  ֻ ַהּשׁ

סֹר  ִלּמְ ר  ֻמּתָ ֶנְגּדֹו,  ַלֲעֹמד  כֶֹלת  ּיְ ּבִ ְוֵאין  ים  ַאּלִ ַבר  ְגּ הּוא  ָהִאיׁש 
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ִצּיּון  ְלֵבית  ם  ׁשָ אּו  ּבָ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ל  ּכָ ִעּמֹו  ַוֵיְלכּו  ְוֵכן  ַמִים,  ָ ַלּשׁ ין  ּדִ

ים,  ַמֲחׁשִ ם  ַאּתֶ ה  ָלּמָ ַוִיְצַעק  דֹוׁש,  ַהּקָ ִצּיּונֹו  ֵבית  ּבְ ׁשֶ ַאְדמֹו"ר 

ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ה  ְבִכּיָ ּבִ ם  ּלָ ּכֻ לּו  ּלְ ַוִיְתּפַ ְוכּו'.  ָעֵלינּו  ָעַמד  ַהּלֹא 

רֹאׁש־ ֶעֶרב  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ּוָמרֹות,  דֹולֹות  ּגְ ְצָעקֹות  ם  ּלָ ּכֻ ְוָצֲעקּו 

ם  ֵמַהּשֵׁ ַרֲחִמים  ם  ׁשָ ׁש  ְלַבּקֵ ַוַיְרּבּו  ּפּור.  ּכִ ִמּיֹום  יֹוֵתר  ֹחֶדׁש 

ים.  ְתִהּלִ ּבִ ק"ט  יָטל  ָקּפִ יֹּאְמרּו  ׁשֶ ָלֶהם  ָאַמר  ְוַגם  ַרְך.  ִיְתּבָ

יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  מּוָעִטים  ָיִמים  ָהיּו  ְולֹא  ַמִים,  ָ ַלּשׁ ָעְלָתה  ְוָעָתם  ְוׁשַ

ֲחָלה  ַהּמַ לֹו  ְוָהְיָתה  ֵמָעיו,  ּבְ ֶבר  ֶ ַהּשׁ ַמֲחַלת  ְווַראן  ִמּסַ ְלָהַרב  

יָתה  ּמִ ּבְ ַהּזֹאת  ֲחָלה  ַהּמַ ִמן  ְפַטר  ּנִ ׁשֶ ַעד  ִנים  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ ַהּזֹאת 

ַעל  ָעָלה  לֹא  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֲאָבל  ן,  ְלַקּמָ ר  ִנְזּכָ ּכְ ה  ְמֻגּנָ

ְך, לֹא ָעַזב ֶאת ַהַמֲחלֶֹקת  ל־ּכָ ֲחָלה ּכָ ר ָעָליו ַהּמַ ּבֵ ְתּגַ ּתִ ְעּתֹו ׁשֶ ּדַ

ִקיט  ְלַהׁשְ ֲאֵחרֹות  ִסּבֹות  עֹוד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ב  ִסּבֵ ׁשֶ ַעד 

ן. ְלַקּמָ ר  ִנְזּכָ ּכְ ַהַמֲחלֶֹקת 

כג

ַהּזֹאת  ָהִעיר  י  ַאְנׁשֵ ׁשֶ ַהאְייִסין  ִעיר  ּבְ ר  ּדָ ָהָיה  יֹוֵסף  ְראּוֵבן  ר' 
ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ֶרְסֶלב  ִמְבּ ְוַאַנ"ׁש  ְווַראן,  ִמּסַ ָהַרב  ֲחִסיִדי  ָהיּו 

ִנים  ְיׁשֵ ָהיּו  ַהאְייִסין,  ִעיר  ַעל  ִהיא  ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ ְלאּוָמן  נֹוְסִעים 

ֶבר  ּסֵ ּבְ ל אֹוָתם  ְמַקּבֵ "ל, ְוהּוא ָהָיה  ַהַנּ יֹוֵסף  ל ְראּוֵבן  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ

ִלְפֵני  ִנים  ׁשָ ּוְקָצת  ם.  ָצְרַכָּ ָכל  ּכְ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ּוְבֲאִכיָלה  ָיפֹות,  ִנים  ּפָ

ָלבֹוא  ֵדי  ּכְ ֲאָדר,  ּיֹום כ"ח  ּבְ ַאַנ"ׁש  ם  ׁשָ ָעְברּו  "ל  ַהַנּ ַהַמֲחלֶֹקת 
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אּוָמן,  ְבּ דֹוׁש  ַהּקָ ּיּון  ַהּצִ ַעל  ִניָסן  רֹאׁש־ֹחֶדׁש  ֶעֶרב  ּבְ ְלָמֳחָרת 

ַעל  ׁשֹוֵכב  אֹותֹו  ָמְצאּו  "ל,  ַהַנּ יֹוֵסף  ְראּוֵבן  ר'  ְלֵבית  ּוְבבֹוָאם 

ִלְטעֹם  ָיכֹל  ָהָיה  ְולֹא  יָתה,  ְלּמִ ָסמּוְך  ֶנת  ְמֻסּכֶ ֲחָלה  ּמַ ּבְ תֹו  ִמּטָ

ר. ְלַדּבֵ ָיכֹל עֹוד  ָהָיה  ם לֹא  ּגַ ָבר,  ּדָ ׁשּום 

ַאֲהָבָתם  ד  ִמּצַ ְמֹאד  ֶזה  ַעל  ם  ִלּבָ ָוה  ּדָ זֹאת,  ָראּו  ַאַנ"ׁש  ּוְכׁשֶ
זֹאת  ַכּ ִויָקָרה  טֹוָבה  ַאְכַסְנָיה  ּטּול  ּבִ ד  ּוִמּצַ אֹותֹו, 

ם,  ּלָ ּכֻ ב  ּלֵ ּבְ ֵיאּוׁש  ְלַאַחר  ָהָיה  ָבר  ּכְ י  ּכִ מֹותֹו,  ּבְ ל  ּטֵ ְתּבַ ּתִ ׁשֶ

אּוָמן  ֶעֶרב רֹאׁש־ֹחֶדׁש ְבּ בֹוָאם ְלָמֳחָרת ּבְ ּבְ לּו ַעל ַעְצָמם ׁשֶ ְוִקּבְ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ה  ּוְתִפָלּ ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ְוָהָיה  דֹוׁש,  ַהּקָ ּיּון  ַהּצִ ַעל 

יַע, ְוֵכן ָעׂשּו, ּוְבַרֲחֵמי  ַרְך ַרב ְלהֹוׁשִ ִיְתּבָ ם  י ַהּשֵׁ ּכִ ַעל ְרפּוָאתֹו, 

ל  ּדֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ י ֵמֲאִבי ַז"ל  ַמְעּתִ ְוׁשָ ָתם.  ִפָלּ ּתְ ָלה  ִנְתַקּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ

ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַז"ל  ֲאִבי  ל  ׁשֶ ּדֹודֹו  ָהָיה  הּוא  י  ּכִ ֵביתֹו,  ּבְ ָאז 

ֶעֶרב  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ַהּזֹאת  ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ֻכֳון  ּמְ ׁשֶ ְוָרָאה  ֶאְצלֹו  ָאז  ָעַמד 

דֹוׁש ַעל  ַהּקָ ִצּיּון  ֵבית  ּבְ ָאז  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָהיּו ַאַנ"ׁש  ׁשֶ רֹאׁש־ֹחֶדׁש 

א  ְלִהְתַרּפֵ ִהְתִחיל  ָוָהְלָאה  ּוֵמָאז  ְלטֹוָבה,  ה  ּנָ ּתַ ִנׁשְ ְרפּוָאתֹו, 

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ א  ְתַרּפֵ ּנִ ׁשֶ ַעד  ְלּיֹום,  ִמּיֹום 

ְבֵעַרת  ּתַ ְוִנְתעֹוֵרר  ִנים  ׁשָ ְקָצת  ָעְברּו  ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ְואּוָלם 
ָיְצאּו  ְווַראֶנער  ַהַסּ ֵבי  ּוִמְכּתְ "ל  ַהַנּ ַהַמֲחלֶֹקת 

לֹו  ַיֲעשֹּו  א  לֹּ ׁשֶ ִדים  ְתַנּגְ ֵמַהּמִ יֹוֵסף  ְראּוֵבן  ר'  ַוִייָרא  טּו,  ְ ּשׁ ְוִנְתּפַ
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ְלָהַרב   ע  ַסּ ִיּ ׁשֶ ִלּבֹו  ַעל  ר  ְלַדּבֵ יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ִהְתִחילּו  ָאז  ָרָעה, 

ְלִדְבֵריֶהם,  ה  ּתָ ִנְתּפַ ְוהּוא  ֶנְגּדֹו,  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְכִניַע  ְווַראן  ִמּסַ

ִאם לֹא ַיְכִניַע ַעְצמֹו ִלְנסַֹע ֵאָליו, ַיַהְרגּוהּו  רּור ׁשֶ י ִנְדֶמה לֹו ּבָ ּכִ

ָסֵפק. ִלי  ּבְ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ

ִקיַעת  ּתְ לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ָעָליו  ה  ִצּוָ ְווַראן,  ִמּסַ ָהַרב  ְלֵבית  ּוְבבֹואֹו 
ְוַגם  ֶאְצלֹו,  ְלִהְתַאְכֵסן  ְלמֹוֲהַרַנ"ת  ן  ִיּתֵ א  לֹּ ׁשֶ ף  ּכַ

ָעְמּדֹו  ּבְ ִביב  ִמּסָ יפּוהּו  ִהּקִ ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ַעד  ּוַ ּבְ ם  ְוׁשָ ן.  ּכֵ יו  ַלֲאָנׁשָ

ים  ַמּכִ ָהיּו  אי  ַוּדַ ּבְ ָבָריו,  ּדְ ַעל  ים  ַמְסּכִ ָהָיה  ָהַרב, ִאם לֹא  ִלְפֵני 

ְלָרב  ַאַחת  ַעם  ּפַ ָקָרה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶרַצח,  ַמּכֹות  ַהֲחִסיִדים  אֹותֹו 

לֹו  ָהָיה  ְווַראן  ִמּסַ ְוָהַרב  ְמַאַנ"ׁש,  ָלל  ּכְ ָהָיה  א  לֹּ ׁשֶ ֶאָחד 

ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ה  ַהּזֶ ְוָהַרב  ֲאֵחרֹות,  ִסּבֹות  ֵמֲחַמת  ָעָליו  ְרעֹומֹות  ּתַ

ֶאת  ְלַהְכִניַע  ָרָצה  לֹא  ֲאָבל  ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב  ל  ׁשֶ ְלָחנֹו  ׁשֻ ַעל 

ָמאִלית ַעד  ִצּדֹו ַהּשְׂ ְך ְלָפָניו, ְוִהּכּו אֹותֹו ֲחִסיָדיו ּבְ ל־ּכָ ַעְצמֹו ּכָ

"ל,  ל ֶזה ִהְכִניַע ַעְצמֹו ְראּוֵבן יֹוֵסף ַהַנּ ֱחָלה ַוֵמת. ּוֵמֲחַמת ּכָ ּנֶ ׁשֶ

ְוֶנֱעַנׁש  ְלֵביתֹו  ְך  ַאַחר־ּכָ ְוָחַזר  ֶזה.  ַעל  ף  ּכַ ִקיַעת  ּתְ לֹו  ְוָנַתן 

ָעָליו  ְוָכְבָדה  "ל  ַהַנּ ַמֲחָלתֹו  ָעָליו  ָחְזָרה  ׁשֶ ְלֵביתֹו,  בֹואֹו  ּבְ ֶכף  ּתֵ

ּוְרפּוָאתֹו  יו  ַחּיָ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעִין  ּבְ ַעִין  ָראּו  ְוָאז  ְפַטר.  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד 

מֹוֲהַרַנ"ת  י  ַאְנׁשֵ ל  ׁשֶ ה  ַהְתִפָלּ ַעל־ְיֵדי  ַרק  ָהְיָתה  ֲחָלתֹו  ִמּמַ ָאז 

ַזַצ"ל. ַאְדמֹו"ר  ִצּיּון  ַעל 
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כד

י  ַמְעּתִ חֹות ִנְפָלאֹות, ְוׁשָ ּגָ ה ַהׁשְ ִמים ָהֵאּלֶ ּיָ ְבֶרְסֶלב ָראּו ּבַ ִבּ ְוַגם 
ל  ׁשֶ ַהְזַּמן  אֹותֹו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ִמַיאס  ִמיְכל  ֵמָהַרב  ִדיֵדנּו  ִמּיְ

ֶאָחד  ד  ִמְתַנּגֵ ְבֶרְסֶלב  ִבּ ָהָיה  ׁשֶ ִלי  ר  ְוִסּפֵ ְבֶרְסֶלב,  ִבּ ַהַמֲחלֶֹקת 

אֹותֹו  ַאל  ַוִיׁשְ מֹוֲהַרַנ"ת,  ֶאת  ּוְלָחֵרף  ל  ְלַקּלֵ ְמֹאד  ה  ִהְרּבַ ׁשֶ

ִאיׁש  ף  ּוְלַגּדֵ ְלָחֵרף  יָרא  ּתִ לֹא  ֵאיְך  מֹוֲהַרַנ"ת:  י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד 

ֵחרּוֶפיָך?  ּבְ ְלָך  ְיֵהא  ֶרַוח  ּוַמה  מֹוהּו  ּכָ ה  ּוְתִפָלּ ּתֹוָרה  ּבְ בּוק  ּדָ

ְוֶהֱחִזיק  ה ָעְרּפֹו  ׁשָ ה ִהּקְ ד ַהּזֶ ְתַנּגֵ ה. ֲאָבל ַהּמִ ֵאּלֶ ּכָ ָבִרים  ּדְ ְועֹוד 

ָמת.  ַוּיָ "ל  ַהַנּ ד  ְתַנּגֵ ַהּמִ ֶנֱחָלה  ָיִמים  ְקָצת  ְוַאַחר  ֵחרּוָפיו,  ּבְ

ְך  ְוַאַחר־ּכָ ים,  ַטּנִ ַהּקְ ָלָדיו  ִמּיְ ֶאָחד  ּוֵמת  ֶנֱחָלה  ֶכף  ּתֵ ְך  ְוַאַחר־ּכָ

י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֶלד  ַהּיֶ ֵמת  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ִני,  ֵ ַהּשׁ ֶלד  ַהּיֶ ם  ּגַ ָמת  ַוּיָ ֶנֱחָלה 

י לֹא ָהָיה לֹו  ּכִ ָהְרִביִעי ְוהּוא ָהַאֲחרֹון,  ֶלד  ַהּיֶ ֶנֱחָלה  ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ָכל  ּבְ ְמֹאד  ִנְכְסָפה  ָהַאְלָמָנה  ְוזּוָגתֹו  ַהד'  ֵמֵאּלּו  יֹוֵתר  ְיָלִדים 

ֵעיֶניָה  ּבְ ׁש  ַמּמָ ָרֲאָתה  י  ּכִ סֹו,  ְלַפּיְ מֹוֲהַרַנ"ת  ְלֵבית  ָלרּוץ  ּה  ִלּבָ

ֲעָלּה,  ּבַ ל  ׁשֶ ַהֵחרּוִפים  ְגַלל  ּבִ ַרק  ַהּזֹאת,  ה  ּכָ ַהּמַ ָהְיָתה  א  לֹּ ׁשֶ

ָרַדף  ׁשֶ ָהְרִדיפֹות  ִפי  ּכְ ּיּוס  ַהּפִ ָלּה  יֹוִעיל  ִאם  ָיְדָעה  לֹא  ֲאָבל 

ְלָחָייו. ַעד  ֲעָלּה  ּבַ ְוֵחֵרף אֹותֹו 

ְוַעל  ֶניָה  ּבָ ִמיַתת  ַעל  ּה  ִלּבָ ַמְכאֹוֵבי  ֵמרֹב  י־ֵכן  ַעל־ּפִ ְוַאף 
ֶלד  ַהּיֶ ֶאת  ַעל־ָיָדּה  ָלְקָחה  ָהַאֲחרֹון,  ה  ַהּזֶ ֶלד  ַהּיֶ ת  ֻחְלׁשַ

ְוָאְמָרה  תֹו,  ֻחְלׁשָ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלֵבית מֹוֲהַרַנ"ת  ְוֵהִביָאה אֹותֹו 
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ל  ׁשֶ ֲחָרפֹות  ּבַ ֶבת  ַחּיֶ ֵאיִני  ַעְצִמי  ּבְ ֲאִני  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ְלמֹוֲהַרַנ"ת 

ַרק  ִלי  ַאר  ִנׁשְ ְולֹא  ים,  ּנִ ּבָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ְוַגם  ִנְפַטר  ָבר  ּכְ ְוהּוא  ֲעִלי  ּבַ

ד  ּוִמּיָ הּוא.  ם  ּגַ ֶנֱחָלׁש  ה  ְוַעּתָ י,  רֹאׁשִ ּבְ ַאַחת  ַעִין  ה,  ַהּזֶ ֶלד  ַהּיֶ

ָבר  ּדָ ּבְ ׁשֶ לֹו  יָבה  ִ ְוֵהּשׁ א,  ְתַרּפֵ ּיִ ׁשֶ ְלַהְבִטיָחּה  מֹוֲהַרַנ"ת  ִהְתִחיל 

ה  ַהּזֶ ֶלד  ַהּיֶ ב  ּכַ ִיׁשְ ַרק  ַהְבָטחֹות  ְרצֹוִני  ּבִ עֹוד  ֵאין  ֶזה  ּכָ ן  ִמֻסּכָ

ֵביְתֶכם.  ּבְ ָימּות  ָימּות,  ִאם  ֶאָחיו,  ּכְ הּוא  ם  ּגַ ּוֵמת  ֵביְתֶכם  ּבְ

ֶלד  ְלַהּיֶ עֹוד  ֵליֵלְך  ָרְצָתה  ְולֹא  מֹוֲהַרַנ"ת,  ית  ִמּבֵ ְרָחה  ּבָ ְוֵתֶכף 

ִלְבִריאּותֹו, ָלׁשּוב  ִהְתִחיל  ֶלד  ַהּיֶ ׁשֶ ָלּה  ְוָאְמרּו  אּו  ּבָ ׁשֶ  ַעד 

ָהָיה ְוֵכן  ֶלד  ַהּיֶ ֶאת  ָלַקַחת  מֹוֲהַרַנ"ת  ְלֵבית  ָאה  ּבָ  ְוָאז 

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ א  ְתַרּפֵ ּנִ ׁשֶ

כה

ַהּסֹוֵכן  ל  ׁשֶ ֲחָתנֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ַאְבֵרְך  ְבֶרְסֶלב  ִבּ ם  ׁשָ ָהָיה  ְוֵכן 
ֵעָצה  ּבְ ֲחֵבָריו  ִעם  ר  ֵ ַוִיְתַקּשׁ "ל.  ַהַנּ ה  ֹמשֶׁ ד  ְתַנּגֵ ַהּמִ ֵבית  ּבְ

ַעד  י  ּכִ ְלֵביתֹו,  ְמאּוָמן  בֹא  ּיָ ׁשֶ ּכְ מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ְלָהִמית  ַאַחת 

ְלַהּכֹותֹו  ָהָיה  ָנָתם  ְוַכּוָ אּוָמן.  ְבּ ב  ִנְתַעּכֵ ִניָסן  רֹאׁש־ֹחֶדׁש  קֶֹדם 

ִיְהֶיה  ָוִמי  ִמי  יֵניֶהם  ּבֵ ִויּכּוַח  ה  ַנֲעׂשָ ַרק  ְלַגְמֵרי,  ּוְלָהְרגֹו 

הּוא  ׁשֶ "ל  ַהַנּ ָהַאְבֵרְך  ֶזה  ְוָאַמר  ֶזה.  ּכָ נֹוָרא  ִעְנָין  ּבְ ְתִחיל  ַהּמַ

ּוְבֶחְמַלת  ִראׁשֹוָנה.  ָאה  ַהּכָ ּבְ ַמְתִחיל  ִלְהיֹות  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ְמַקּבֵ

עּול,  ִ ד ַמֲחַלת ַהּשׁ ה ִמּיָ יַע ַעל ָהַאְבֵרְך ַהּזֶ ה' ַעל מֹוֲהַרַנ"ת, ִהּגִ

ּתֹו,  ִאׁשְ ִעם  ָלדּור  ְלָפָניו  ָנה  ּכָ ּסַ ׁשֶ ד  ִמּיָ ֵהִבינּו  יתֹו  ּבֵ ּוְבֵני  ְוהּוא 



גתת ָלאֹות ַהּתְ ְיֵמי 

בּועֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ְוַאַחר  יד.  ְלֶבעְרׁשִ ָאִביו  ית  ֵבּ ֶאל  ִלְנסַֹע  ְוֻהְכָרח 

ד חֹוְתנֹו ֲעָגָלה  ַלח ִמּיָ ב ִלְבִריאּותֹו, ַוִיׁשְ ָ ּשׁ ּנּו ׁשֶ ב ִמּמֶ יַע ִמְכּתָ ִהּגִ

ִעם  ִליַח  ָ ַהּשׁ ם  ַלׁשָ א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך  ִלְבֶרְסֶלב,  ְלָהִביאֹו  ְמֻיֶחֶדת 

ְתֹאם. ּפִ ֶפַתע  ּבְ ֵמת  י  ּכִ ַלִוים אֹותֹו  ּמְ ׁשֶ ְוָרָאה  ָמָצא  ָהֲעָגָלה, 

ַפל  ּנָ ׁשֶ ַעד  ְמַעט  ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ָנַקם  ה  ְוָכֵהּנָ ה  ֵהּנָ ּכָ
ֶאת  ַלֲהרֹג  ָיָדם  ּבְ ָעָלה  ְולֹא  ֲעֵליֶהם  ַחד  ּפָ ְקָצת 

ַהס"מ  ל  ׁשֶ רּות  ּבְ ַהִהְתּגַ ֵמרֹב  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ מֹוֲהַרַנ"ת. 

ׁשֹון  ַהּלָ זֹו  ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  ֵבי  ִמְכּתְ ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ר  ּבֵ ִהְתּגַ ׁשֶ

ר  ְלַיּסֵ ִנים  ּפָ ָהַעֵזּי  ׁשּו  ִנְתַחּדְ ם(  ן ׁשָ ַעֵיּ ֵחם  ְלִהָלּ ַעְצמֹו ָחַגר ָמְתָניו  ּבְ ַהס"מ  ֶשׁ

ֵבי  ִמְכּתְ ֵסֶפר  ְבּ ְמבָֹאר  ּכַ ׁשֹוִנים  ּסּוִרים  ּיִ ּבְ יו  ּוְלֲאָנׁשָ ְלמֹוֲהַרַנ"ת 

ב. ְכּתָ ּמִ ּבַ מֹוֲהַרַנ"ת 

כו

ַעל  ִלּיַ י ּבְ ר ַאְנׁשֵ ִבַיּת ֵעדּות, ֲאׁשֶ אִתי ְלהֹוִדיַע ְקָצת ֵמַהְגּ ּבָ ה  ִהֵנּ
ְוָלְבׁשּו  ֲחִסיִדים  ם  ׁשֵ ּבְ ְוִנְתָקרּו  ֶהם  ּבָ ַעְצמֹו  ׁש  ִהְתַלּבֵ ַהס"מ  )ֶשׁ "ל  ַהַנּ

ְווַראן,  ִמּסַ ָהַרב  ִלְפֵני  ֵהִעידּו  ֲאֻרּכֹות(  ֵפאֹות  ּוְבּ ַהֲחִסיִדים  בּוׁש  ּלְ ּבִ ַעְצָמם 

מֹו  ּוׁשְ ֶהם,  ּבָ ׁשֶ ֻיָחד  ְוַהּמְ ָהֶאָחד  ֶאת  י  ְרּתִ ִהּכַ ַעְצִמי  ּבְ ַוֲאִני 

ִלְפֵני  ֵהִעיד  ְוהּוא  ַגְמַפ"ת,  ְבּ ַלְמָדן  ָהָיה  ׁשֶ ְמִאיְרֶצ'ס  ֲעִקיָבא 

ָאב  ּבְ ָעה  ִתׁשְ ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ָרָאה  ֵעיָניו  ּבְ ׁשֶ ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב 

ר. ּשַָׂ ּבָ ֹאֵכל 
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ר'  ָהַרב  ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ב  ִסּבֵ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר  ְואּוָלם 
ְוַאַחר  ְבֶרְסֶלב  ִבּ ה  ָ ִאּשׁ א  ָנׂשָ ִמֶמעְדֶווִדְווֶקא  ַזְלָמן 

ָחִמיו.  ָחן  ּלְ ׁשֻ ַעל  ָאז  ִנּזֹון  ָהָיה  י  ּכִ ְבֶרְסֶלב,  ִבּ ב  ָיׁשַ ּוִאין  ּשׂ ַהּנִ

ְוַעל־ "ל  ַהַנּ ֵמִאירֶצ'ס  ֲעִקיָבא  ִעם  ִלמּוד  ּבְ ל  ְלַפְלּפֵ ְרּכֹו  ּדַ ְוָהָיה 

ַתְחּתָ  ּפָ ֵאיָכה  ַאַחת  ַעם  ּפַ אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ ַאֲהָבה,  ְקָצת  ָקָנה  ן  ּכֵ

יב  ְוֵהׁשִ ֶזה,  ּכָ ְוָכָזב  ָזר  ָבר  ּדָ ְווַראֶנער  ַהּסַ ִלְפֵני  יד  ְלַהּגִ יָך  ּפִ ֶאת 

ַחס  ָזב  ּכָ אֹוַמר  א  לֹּ ׁשֶ ִלי  ַהֲאֵמן  "ל:  ַהַנּ ֵמִאירֶצ'ס  ֲעִקיָבא  לֹו 

ָאב  ּבְ ָעה  ִתׁשְ ּבְ ָהָיה  ֶזה  ֲאָבל  ן,  ּכֵ ָרִאיִתי  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ

ֵאיֶזה  ּבְ ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב  אֹותֹו  ַאל  ׁשָ ְוִכי  ת.  ּבָ ַ ּשׁ ּבְ ִלְהיֹות  ַחל  ׁשֶ

ה. ַהּזֶ ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ּבֹו  ַחל  יֹום 

ִלְפֵני  ֵהִעיד  ׁשֶ ַחָנה'ס,  ִיְצָחק  ָהִאיׁש  ֶאת  י  ְרּתִ ִהּכַ ַעְצִמי  ּבְ ְוֵכן 
ַז"ל,  מֹוֲהַרַנ"ת  ֵבית  ּבְ ֶאָחד  ַעם  ּפַ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב 

מֹוֲהַרַנ"ת  ִטיַרת  ּפְ ְוַאַחר  ֵחיקֹו,  ּבְ ְנֵקָבה  ִעם  ב  יֹוׁשֵ אֹותֹו  ּוָמָצא 

ָהְיָתה  ַהּזֹאת  ֵקָבה  ַהּנְ ׁשֶ ְיהּוָדה,  ֵמִאיר  ר'  יסֹו  ּגִ ִלְפֵני  הֹוָדה 

ְוֶזה  ִציְרל.  ָחָנה  ּתֹו  ּבִ ת  ּבַ ָנה,  ׁשָ ֵחִצי  ֵעֶרְך  ּבְ ינֶֹקת  ּתִ תֹו,  ֶנְכּדָ

ֵאיֶזה  ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב  י  ֵמִאּתִ ַאל  ׁשָ ְוִכי  ן:  ם־ּכֵ ּגַ יב  ֵהׁשִ ָהִאיׁש 

ָהְיָתה. ְנֵקָבה 

ַמֲחלֶֹקת  ִהְבִעירּו  ׁשֶ ַעד  ּוְפָחִזים,  ָקִרים  ׁשְ ַרּבּו  ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ
ָהַרב  ּוֵמֲחִסיֵדי  אֹוְרָין  ר  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ְוִאיׁש  זֹאת.  ּכָ

ָהַרב  לֹו  ר  ֵפּ ּסִ ּוְכׁשֶ מֹוֲהַרַנ"ת,  ֶאת  ם  ּגַ יר  ִהּכִ ַאְך  ְווַראן  ִמּסַ
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ְוָצַעק,  ק  ְלִהְתַאּפֵ ָיכֹל  ָהָיה  לֹא  "ל,  ַהַנּ ֵעדּות  ִבַיּת  ַהּגֵ ְווַראן  ִמּסַ

חֹון  ּצָ ת ַהּנִ אֹוֵמר ִמּדַ ם[, ּכְ ֶזה ּגַ אֹויף ַאַזא ֶמעְנְטׁש אֹויְך ]ַעל ָאָדם ּכָ

ֵאינֹו חֹון  ּצָ ַהּנִ י  ּכִ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ָקִרים  ְ ּשׁ ּבִ ְלַהֲאִמין  ֵמִביא  ְהֶיה  ּיִ  ׁשֶ

ָהֱאֶמת. סֹוֵבל ֶאת 

כז

ם  ּגַ ָהָיה  ְווַראן,  ִמּסַ ָהַרב  י  ַאְנׁשֵ ַז"ל,  מֹוֲהַרַנ"ת  ֵדי  ִמְתַנּגְ ין  ּבֵ
ה  ָעׂשָ ְולֹא  ַתק  ׁשָ א  ַרָבּ ַאְדּ ׁשֶ ד,  ְמַלּמֵ יֹוָנה  ָהַרב  ֵכנֹו  ׁשְ

אֹותֹו  ַאל  ׁשָ ְווַראן,  ּסַ ְבּ "ל  ַהַנּ יֹוָנה  ָהַרב  ּוִבְהּיֹות  יֶהם,  ַמֲעׂשֵ ּכְ

ַמה  ֱאֶמת  ן  ְוִאם־ּכֵ לּום,  ּכְ ה  עֹוׂשֶ ְוֵאינֹו  ׁשֹוֵתק  ַמּדּוַע  ָהַרב, 

ֵכנֹו  ׁשְ ּה  ַאּתָ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ְוׁשֶ ּדֹו  ִמּצִ ּה  ַאּתָ ׁשֶ ָעֶליָך  אֹוְמִרים  ׁשֶ

יב  ְוֵאיְנָך ִמְתָעֵרב ִעם ָהרֹוְדִפים אֹותֹו ְוזֹוְרִקים ּבֹו ֲאָבִנים. ְוֵהׁשִ

ָנה  ֵ ֲאִני ִמְתעֹוֵרר ֵמַהּשׁ ׁשֶ ן  ּמֵ ִנְזּדַ ַעם  ּפַ ל  ּכָ ר  ה ֲאׁשֶ לֹו: ַמה ֶאֱעׂשֶ

ָכל ִקיָנה,  ֲחצֹות ַלְיָלה ְוׁשֹוֵמַע ִהְתַמְרְמרּות ְלָבבֹו ְוַצֲעקֹוָתיו ּבְ ּבַ

רֹב  ּבְ י  )ּכִ בֹוד  ַהּכָ ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  תּוב  ַהּכָ ֶאת  ְגָמא  ְלּדֻ לֹו  ְוָתַפס 

ַעם  ּפַ ל  ּכָ ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה  תּוב,  ַהּכָ ֶזה  ּבְ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֱאלֹקּותֹו  ִהְתנֹוְצצּות  ׁשֹוָתיו  ַהְרּגָ

ְוָכל  ּגּוִפי  ל  ּכָ ֶאת  ׁש  ַמּמָ ֵמִרים  ְוהּוא  תּוב(  ַהּכָ ֶזה  ֲאִמיָרתֹו  ּבַ ב  ְלִהְתַעּכֵ

ל  ּכָ ְמִעי  ׁשָ ּבְ ִאיְנֶטער(  ִמיְך  ְטָראְגט  )ֶעס  ִתי  ִמּטָ ַעל  ב  ּכַ ׁשְ ִמּלִ ֶאָבַרי 

ִלְזרֹק  חּוץ  ּבַ אֹותֹו  ְורֹוֶאה  ּבֶֹקר  ּבַ קּוִמי  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ְוֵאיְך  "ל,  ַהַנּ

ֲאָבִנים. ַאֲחָריו 
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ָיכֹל  ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ֵאיְך  ְרֵאה  ם  ּגַ ְרֵאה  ָיָקר,  קֹוֵרא  ה  ְוַעּתָ
ֲאִפּלּו  ְוַגם  ׁשֹוָלל,  אֹוָתם  ְלהֹוִליְך  ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלַהְטעֹות 

ַעל  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ּוְכמֹו  אֹוָתם,  ַמְטֶעה  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ְמֻפְרָסִמים 

דֹוִלים. ּגְ ּבַ ָידֹו  ט  ׁשַ ּפָ ׁשֶ ַלֲעׂשֹות"  יל  ִהְגּדִ י  "ּכִ סּוק  ַהּפָ

כח

ֹחֶרף  ּבְ "ל  ַהַנּ ְנִסיָעתֹו  ּבִ מֹוֲהַרַנ"ת  ׁשֶ י  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ה  ְוִהֵנּ
ת  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ַעד  ם  ׁשָ ְוָהָיה  אּוָמן  ְבּ ב  ִנְתַעּכֵ תקצ"ה, 

מֹוֲהַרַנ"ת  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ָרה  ּפָ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֶעֶרב  ָרה,  ּפָ ת  ָרׁשַ ּפָ

ֵניאֹור  מֹו ְשׁ ת, ָעַמד ָעָליו ִאיׁש ֶאָחד ׁשְ ּבָ ְרָחץ ִלְכבֹוד ׁשַ ּמֶ ַז"ל ּבַ

ל  ּנּור ׁשֶ ְלּתַ ָגָדיו  ּבְ ִליְך ֶאת  "ל ְלַהׁשְ ִוד ַהַנּ ָדּ ֵניאֹור  ְוָרָצה ְשׁ ִוד,  ָדּ

ְרָחץ  ּמֶ ּבַ ָהיּו  ׁשֶ ים  ָהֲאָנִשׁ אֹותֹו  ֵהִניחּו  לֹא  ה'  ּוְבֶחְמַלת  ֵאׁש, 

"ל,  ַהַנּ ְרצֹונֹו  ה  ַנֲעׂשָ א  לֹּ ׁשֶ ִוד  ָדּ ֵניאֹור  ְשׁ ָרָאה  ּוְכׁשֶ ה.  ִמּזֶ ל  ָנּצֵ ַוִיּ

ְרצֹון  א  ַוְיָמּלֵ ָפָניו,  ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ף  ּוְלַגּדֵ ְלָחֵרף  יו  ּפִ ַער  ּפָ

ָיָצא  י  ּכִ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַנְפׁשֹו.  ּוְבָכל  ְלָבבֹו  ָכל  ּבְ ׁש  ְתַלּבֵ ּנִ ׁשֶ ַהס"מ 

ֶזה  ל  ּכָ יֹוֵתר  טֹוב  אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאַמר  ָעָנה  ְרָחץ,  ֵמַהּמֶ מֹוֲהַרַנ"ת 

ּזַֹהר. ּבַ ר  ְזּכָ ַהּנִ ָמָרה  ֵדי  ּכַ ֶאֶלף  יִהּנֹם,  ִמּגֵ

ִלְבֶרְסֶלב, ְוקֶֹדם  "ל, ָנַסע ְלֵביתֹו  ַהַנּ ָרה  ּפָ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ ְוַאַחר 
ָלֶהם  ְבִטיחּו  ּיַ ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ ָהרֹוְדִפים  ְמֹאד  ִנְכְספּו  ַסח  ּפֶ

ַעל  ִבין  יֹוְשׁ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַסח,  ּפֶ ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  ֵליל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָהִעיר  ֵרי  ׂשָ
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ְלֵבית־ ְויֹוִליכּוהּו  אֹות  לָֹ ְלׁשְ ַ ּשׁ ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  סּו  ִיְתּפְ ֶדר,  ַהּסֵ

ה. ִמּזֶ ם  ּגַ ַזַצ"ל  ִנַצל מֹוֲהַרַנ"ת  ּוְבֶחְמַלת ה'  ַהּסֹוַהר, 

כט

ַאַחר  אּוָמן  ְבּ ְהיֹותֹו  ּבִ מֹוֲהַרַנ"ת  ַעְצמֹו  ִחֵזּק  זֹאת  ָכל  ּבְ ה  ְוִהֵנּ
מֹוֲהַרַנ"ת  ּוִבְהּיֹות  ְווַראן,  ִמּסַ "ל  ַהַנּ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ יעּו  ִהּגִ

אִמיִניץ  ִמַקּ יְנָטא  אּבִ ְלַהַגּ ִנֶיע  ֶרעְשׁ ּפְ ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ַתב  ּכָ אּוָמן,  ְבּ ַז"ל 

נֹוְפִלים  ר  ֲאׁשֶ ַעל  אִמיִניץ(  ַקּ ֶלְך  ּפֶ ִהיא  ֶרְסֶלב  ְבּ י  )ּכִ ָלה[  ְמׁשָ ַלּמֶ לּוָנה  ]ּתְ

יר  ִהְזּכִ לֹא  ִצְדָקתֹו  ּוְברֹב  ֲאָבִנים,  ּוְזִריקֹות  אֹות  ַהּכָ ּבְ ָעָליו 

יק  ּזִ ּתַ א  לֹּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶזה,  ל  ּכָ ִנְצַמח  ֵמֵהיָכן  לּוָנה[  ]ּתְ ִנֶיע  ֶרעְשׁ ַהּפְ ְבּ

ְלָמְסרֹו  מֹוֲהַרַנ"ת  ָרָצה  לֹא  י  ּכִ ְווַראן,  ִמּסַ ְלָהַרב   ִנֶיע  ֶרעְשׁ ַהּפְ

יְנַטאר  אּבִ ׁש ֶאת ַהַגּ ּקֵ ִנֶיע ּבִ ֶרעְשׁ ַהּפְ ּום ֹאֶפן. ּוְבּ ּשׁ ִרים ּבְ ְפֵני ַהּשָׂ ּבִ

ַעל־ְיֵדי  ַהּזֹאת  ִנֶיע  ֶרעְשׁ ַהּפְ ַעל  ׁשּוָבתֹו  ּתְ יב  ָיׁשִ א  לֹּ ׁשֶ ל[  ]ַהּמֹוׁשֵ

ל ׁשַֹחד  יִליֶצע ְמַקּבֵ ֵרי ַהּפִ ְרֶאה ׂשָ ִפי ַהּנִ ָטָרה[ ַיַען ּכְ יִליֶצע ]ִמׁשְ ַהּפִ

ָסאד  אִלֶיעָטאֶווע  ַהַפּ ַעל־ְיֵדי  ׁשּוָבתֹו  ּתְ יב  ָיׁשִ ַרק  ֵמָהרֹוְדִפים, 

ׁשּוַבת  ּתְ ב  ִנְתַעּכֵ ַאְך  נּו(,  ְזַמּנֵ ּבִ ׁשֶ ָראֶווע  ַאְפּ אְרִדיְדְסְקדֹוי  ַהּגַ מֹו  ּכְ ָאז  ָהָיה  )ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי  ׁשּוָבתֹו  ּתְ יַע  ִהּגִ ְוָאז  בּועֹות,  ׁשָ קֶֹדם  ַעד  יְנַטאר  אּבִ ַהַגּ

ִלְבֶרְסֶלב.  ְלַהּפֹוִליֶציע  ַלח  ִנׁשְ ם  ּוִמׁשָ ָסאד,  אִלֶיעָטאֶווע  ַהַפּ

ֲערּוִרּיֹות  ַ ֵרי ַהּפֹוִליֶציע ַעל ַהּשׁ ָזּה ְלׂשָ ּבִ יְנַטאר  אּבִ ּוִבְתׁשּוַבת ַהַגּ

עֹוד  ל  ְיַקּבֵ ִאם  י  ּכִ ֶהם  ּבָ ַעד  ַוָיּ ֶרְסֶלב,  ְבּ ִעיר  ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ

ם  ּלָ ּכֻ ִיְדֶחה  מֹוֲהַרַנ"ת,  אֹות  ַהּכָ אֹודֹות  זֹאת  ּכָ ִנֶיע  ֶרעְשׁ ּפְ
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ֵרי ַהּפֹוִליֶציע ְלָהִטיל ֵאיָמה ָוַפַחד  ם. ְוָאז ִהְתִחילּו ׂשָ ַמְרּתָ ׁשְ ִמּמִ

ֵקד  ִיּפָ ְולֹא  ִיָזֵּכר  לֹא  ַוָהְלָאה  ֵמַהּיֹום  ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ ָהרֹוְדִפים  ַעל 

יו. ֲאָנׁשָ ְוַעל  ַז"ל  ַעל מֹוֲהַרַנ"ת  ֲאָבִנים  ּוְזִריַקת  ָאה  ַהּכָ ׁשּום 

ֵבי רמ"א(  ִמְכּתְ )א"ה 

ּוָפׁשּוט  ְוַאַנ"ׁש,  ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ַעל  ַהַמֲחלֶֹקת  ְבָרה  ּגָ ׁשֶ ּכְ
ין  ּבֵ ָהָיה  ע  ּוְכֶפשַֹ ַלֲהִריָגה,  ם...  ְמַרּבָ ֻהְתרּו 

ֶאת  יל  ְלַהּצִ ְכֵדי  ּבִ ּוְבֵכן  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֶות  ַהּמָ ּוֵבין  ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת 

ׂשֹוְנֵאי  ים  ַרּבִ ׁשֶ ֶזה:  תֹוֶכן  ּבְ ֶלְך  ַהּפֶ ר  ְלּשַׂ קּוְבָלָנא  ַתב  ּכָ ַנְפׁשֹו, 

הּוא  ֵעת  ּוְבָכל  ֲאָבִנים,  ּבֹו  זֹוְרִקים  ְלָהְרגֹו,  ָעָליו  ָקִמים  ם  ִחּנָ

ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוְמַבּקֵ ׁשֹוֵאל  ּוְבֵכן  מֹוֶחה.  ֵאין  ִליֶציע  ּוֵמַהָפּ ָנה,  ּכָ ּסַ ּבְ

ר  ָיׁשָ ַלח  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ׁש  ּוְמַבּקֵ ַנְפׁשֹו,  ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ִליֶציע  ְלַהָפּ ַאְזָהָרה 

ּתּוַכל  לֹא  ִליֶציע  ַהָפּ ׁשֶ ְכֵדי  )ּבִ ִליֶציע  ְלַהָפּ ְמסֹר  ּתִ ְוַהּדּוֶמע  ְלַהּדּוֶמע, 

ָהָיה. ְוֵכן  זֹו(  ֵמַאְזָהָרה  ם  ּגַ ָיְדעּו  לֹא  ּכְ ַעְצָמה  ַלֲעׂשֹות 

נֹוָרָאה  ַאְזָהָרה  ֶלְך  ַהּפֶ ר  ִמּשַׂ ִלְבֶרְסֶלב  יַע  ִהּגִ ִמים  ַהּיָ ּוְבֶקֶרב 
ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ֶנֶפׁש  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ֵהר  ְלִהּזָ ִליֶציע,  ְלַהָפּ

ָנכֹון  ָאז  זֹו,  ּכָ קּוְבָלָנא  לֹו  יַע  ַיּגִ ִנית  ׁשֵ ּוְבִאם  ֶטעֶרעְנַהאְרץ",  "ׁשְ

ֵאיזֹו  ֵיׁש  ּוְבִאם  ם,  ַמְרּתָ ׁשְ ִמּמִ ִליֶציע  ַהָפּ ִקיֵדי  ּפְ ל  ּכָ ְלָהִסיר  הּוא 

ְצִריִכין  ְלֶזה  ָעָליו,  ִמים  ַהּקָ ֶנֶגד  ָחָטא  ׁשֶ ֶטעֶרעְנַהאְרץ  ִלׁשְ ֵחְטא 

ָלדּון  ָמה  ַאׁשְ ּבֹו  ִיְמְצאּו  י  ּכִ ְוַאַחר  ה,  ּוְדִריׁשָ ֲחִקיָרה  קֶֹדם 



גתת ָלאֹות ַהּתְ ְיֵמי 

ְוַהּדּוֶמע  ְלַהּדּוֶמע,  ר  ָיׁשָ ַלח  ִנׁשְ ְוֶזה  ַהֹחק.  י  ּפִ ַעל  ְוַלֲענֹשׁ אֹותֹו 

ָלֶהם  יָעה  ִהּגִ י  ּכִ ִליֶציע,  ַהָפּ ֶשׁ מּוָבן  ִליֶציע.  ְלַהָפּ ֶכף  ּתֵ ָמְסָרה 

ִדים,  ְתַנּגְ ַהּמִ ְלָכל  זֹאת  ְרְסמּו  ּפִ ִחיׁש  ֶלְך,  ַהּפֶ ר  ִמּשַׂ זֹו  ּכָ ַאְזָהָרה 

ְנָפׁשֹות,  ַנת  ּכָ ִמַסּ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָיָצא  ַז"ל  ּומֹוֲהַרַנ"ת 

ּוְבִבְטָחה. ֵקט  ַהׁשְ ּבְ ְבֶרְסֶלב  ִבּ לֹו  ב  ְוָיׁשַ

ַעל  בֹות  ַמֲחׁשָ בּו  ָחׁשְ ָיְכלּו,  לֹא  ֵקט  ַהׁשְ ָאְמָנם  ִדים  ְתַנּגְ ְוַהּמִ
ֶלְך  ַהּפֶ ר  ׂשַ ַתב  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְבֵכן  ַז"ל.  מֹוֲהַרַנ"ת 

י ַהֹחק, ּוְבֵכן  ָמה ַלֲענֹשׁ אֹותֹו ַעל־ּפִ ִאם ִנְמָצא ָעָליו ֵאיזֹו ַאׁשְ ׁשֶ

ֲחָטִאים,  ִני  ׁשֵ ָעָליו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶלְך  ַהּפֶ ר  ְלׂשַ ְוָכְתבּו  ֵעָצה  ָמְצאּו 

יַח  ִביא ּוָמׁשִ ה ַעְצמֹו ְלּנָ עֹוׂשֶ לֹוַמר ׁשֶ הּוא "ַצאִדיָקאן ּכְ ֶאָחד: ׁשֶ

ִלי  ּבְ פּוס  ּדְ ית  ֵבּ ַמֲחִזיק  הּוא  ׁשֶ ִנית:  ׁשֵ ִרּיֹות,  ַהּבְ ֶאת  ה  ּוְמַרּמֶ

עְנזּור. ַהּצֶ יֹון  ָ ִרּשׁ

ִרים  ַלח ֶאָחד ַהּשָׂ ֶכף ׁשָ ֶלְך, ּתֵ ר ַהּפֶ ְמִסיָרה זֹו ְלַשׂ יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ם  ׁשָ ׁשֶ ִביל  ׁשְ )ּבִ ה  ּוְדִריׁשָ ֲחִקיָרה  ַלֲעׂשֹות  ְלְבֶרְסֶלב 

ַעל  ׁשּוָבה  ַהּתְ ׁשֶ צּו  ִהְתַאּמְ ׁשֶ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ד  ִמּצַ ים  ֲאָנׁשִ ן  ם־ּכֵ ּגַ ָהיּו  ֶלְך,  ַהּפֶ ִעיר  ּבְ

ר  ַהּשַׂ ׁשֶ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ָעׂשּו  זֹאת  ְוַגם  ְמִהירּות(  ּבִ ְהֶיה  ּתִ זֹו  ְמִסיָרה 

הּוא  ׁשֶ ֵניאֹור"  "ְשׁ ֵאֶצל  ַאְכַסְנָיה  לֹו  ָנְתנּו  ְלְבֶרְסֶלב  ַלח  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֵעצֹות  ְלּיֹוֵעץ  ָלֶהם  ָהָיה  ְוהּוא  רּוִסית,  ׁשֹון  ּלְ ּבִ ד  ְמַלּמֵ ָהָיה 

ַלֲעׂשֹות  ֵהֵחל  ְלְבֶרְסֶלב,  ר  ַהּשַׂ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ּכֹוֵתב.  ְוַגם  ָרעֹות 

ְולֹא  ׂש  ְוִחּפֵ ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ְלֵבית  ְוִנְכַנס  ה  ִריׁשָ ְוַהּדְ ַהֲחִקיָרה 
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ה  ּזֶ ׁשֶ ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  לֹו  ָאַמר  ְוכּו',  פּוס  ִמּדְ ִסיָמן  ׁשּום  ָמָצא 

ׁשּום  ֶאְצִלי  ֵאין  ׁשֶ ְזַמן  ֶזה  ֲאָבל  פּוס,  ּדְ ֶאְצִלי  ָהָיה  ׁשֶ ֱאֶמת 

ֵמֶהם  ְוֶהֱעִמידּו  ֶזה  ּבָ ֵעָצה  ָמְצאּו  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ֲאָבל  פּוס.  ּדְ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ר,  ִלְפֵני ַהּשַׂ ֶקר  בּוַעת ׁשֶ ׁשְ ּבִ ֶקר  ׁשֶ ר ֵעֵדי  ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ּוָבֶהם 

יַאת  ִמִבּ לֹו  ע  ְתַוַדּ ּנִ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ְוהּוא  פּוס.  ּדְ ית  ֵבּ ֶאְצלֹו 

ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  אֹוָתּה,  ִהְטִמין  ר,  ַהּשַׂ ּוֵמֵאיַמת  ְלְבֶרְסֶלב  ר  ַהּשַׂ

ִנְדבּו  ֵמֶהם  ְנִגיִדים  ה  ְוַכּמָ ַרב,  ָממֹון  ָהָיה  ְוֶאְצָלם  ְלָמְצָאּה. 

יר  ָעׁשִ ָהָיה  ׁשֶ ִחיְנֶקעס  ה  ֹמשֶׁ ּוִבְפָרט  ֲהגּוִנים,  ְסכּוִמים  ְוָנְדרּו 

ָקִרים. ְ ַהּשׁ ק  ּוְלַחּזֵ ֵחד  ְלׁשַ ָהָיה אֹוָצרֹו  תּוַח  ּפָ ַעם  ּפַ ּוְבָכל  דֹול,  ּגָ

ר  ַהּשַׂ ֵאֶצל  ֲעלּו  ּפָ ׁשֶ ַעד  זֹו,  ֶקר  ׁשֶ ֵעדּות  ּבְ ִהְצִליחּו  ּוְבֵכן 
ֲאָסר  ּמַ ּבַ ַז"ל  ְוָנַתן ֶאת מֹוֲהַרַנ"ת  ֶלְך  ַהּפֶ ר  ִמּשַׂ ַלח  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ּוִמְנָהג  ְזָלִנים.  ְוַהּגַ ָהרֹוְצִחים  ין  ּבֵ יבּו אֹותֹו  ְועֹוד הֹוׁשִ ְבֶרְסֶלב,  ִבּ

מֹו  ּכְ ֶקה  ַמׁשְ ַעל  חֹוְקִרים  אֹוֵרַח,  ָלֶהם  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָהֵאּלּו  ִעים  ָהְרׁשָ

ַז"ל, ֲאָבל לֹא ָהָיה לֹו  ם ֶאת מֹוֲהַרַנ"ת  ּגַ ְבעּו  ּתָ ּוְבֵכן  ָרף,  ׂשָ ַיִין 

אֹוָתם  ְוָקְלעּו  ֲחָבִלים  ה  ּמָ ּכַ ָלְקחּו  ּוְבֵכן  ַאַחת,  רּוָטה  ּפְ ַאף 

ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ִליָעה  ַהּקְ ְמרּו  ּגָ ׁשֶ ּכְ אֹותֹו,  ְלַהּכֹות  ּוַבֶזה  ַיַחד  ּבְ

ְלַהּכֹותֹו  ַז"ל  ְוֵהִרים אֹוָתּה ַעל מֹוֲהַרַנ"ת  ָידֹו  ּבְ ְקֵלָעה  ַהַמּ ָלַקח 

עֹז,  קֹול  קֹולֹו  ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  ָנַתן  ָעָליו,  הֹוִרידֹו  ׁשֶ ֶטֶרם  עֹוד  ּבְ ּבֹו, 

ר  ַשׂ ְלָאְזֵני  ָעָקה  ַהּצְ קֹול  יַע  ִהּגִ ְוַגם  ָניו  ִמּפָ ִנְבֲהלּו  ם  ָלּ ֻכּ ׂשֶ ַעד 

ַאל  ַוִיׁשְ ה,  ָמּ ְלׁשָ ְוִנְכַנס  ֵהר  ּמִ ׁשֶ ַעד  ֵביתֹו,  ּבְ ם  ׁשָ ית־ַהּסֹוַהר  ֵבּ

מֹוֲהַרַנ"ת  ֵאָליו  ׁש  ִנּגַ ֶכף  ּתֵ ָאְזַני,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ָעָקה  ַהּצְ קֹול  ַמה 
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ׁש  ִלים ָעָליו ְלָהְרגֹו, ּוְבֵכן ְמַבּקֵ ה ִמְתַנּפְ ֵהּמָ ֹאָרע ׁשֶ ר לֹו ַהּמְ ְוִסּפֵ

ֲאָבל  ַאֵחר.  ֶחֶדר  ֵאיֶזה  ּבְ אֹותֹו  יב  ְויֹוׁשִ ִמּתֹוָכם  ּיֹוִציאֹו  ׁשֶ הּוא, 

עּו  ִיּגְ ְלַבל  ֲעֵליֶהם  ה  ִצּוָ ֲאָבל  זֹו,  תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ ִמֵלא  לֹא  ה  ַעּתָ ְלֵעת 

ַז"ל,  ר מֹוֲהַרַנ"ת  ִסּפֵ ְך  )ַאַחר־ּכָ ְיָלה.  ַהּלַ ל אֹוָתּה  ּכָ ם  ׁשָ ְוַלן  ְלָרָעה,  ּבֹו 

ְלֲאֵכי  ּמַ ׁשֶ ֵאיְך  ִזְכרֹונֹו  ַעל  א  ּבָ ַער,  ַ ַלּשׁ יַע  ְוִהּגִ ִפיָסה  ַלּתְ אֹותֹו  הֹוִבילּו  ׁשֶ ֵעת  ְבּ ׁשֶ

ַתח  ַהּפֶ ֶזה  ּבְ רֹוֶאה  ׁשֶ יִהּנֹם,  ּגֵ ל  ׁשֶ ְלִפְתחֹו  יִעים  ּוַמּגִ יִהּנֹם  ַלּגֵ ֶאָחד  מֹוִביִלים  ָלה  ַחּבָ

ָהָיה  לֹא  ם  ּגַ ׁשֶ ְיָלה  ַהּלַ אֹוָתּה  ּבְ יֹוֵתר  עֹוד  לֹו  ָהָיה  ָוַמר  ַרע  ּוַמה  יִהּנֹם,  ְלּגֵ ֵנס  ִיּכָ

"ל  ַהַנּ ִעים  ָהְרׁשָ ב  מֹוׁשָ ֵבית  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ ׁשֶ ה,  ְקֻדׁשָ ל  ׁשֶ ּבּור  ּדִ יו  ִמּפִ ְלהֹוִציא  יָכְלּתֹו  ּבִ

ּבֹו(. ַמְתִריִזים  ָלם  ֻכּ ׂשֶ ְרִעי  ל  ׁשֶ דֹול  ּגָ ַרף  ְגּ ם עֹוֵמד  ׁשָ יֵניֶהם,  ּבֵ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ

ֹחק,  ּכַ ֲעדֹו  ּבַ ְוַלֲערֹב  ִפיָסה  ֵמַהּתְ ְלהֹוִציאֹו  צּו  ִהְתַאּמְ ַאַנ"ׁש 
ָטן ּוָפֲעלּו ֵאֶצל  ִדים ְלּשָׂ ְתַנּגְ ֶרְך ֶזה ָעְמדּו ַהּמִ ְוַגם ַעל ּדֶ

ֵחֶפץ  ּבְ ַהֹחק  ֶנֶגד  ְוֶזה  ַעְרבּות,  ׁשּום  ל  ְיַקּבֵ א  לֹּ ׁשֶ "ל  ַהַנּ ר  ַהּשַׂ

ר  ְלּשַׂ ֵלאֹות  אי  ַוּדַ ּבְ ָהָיה  ְוֶזה  ֶלְך,  ַהּפֶ ר  ְלּשַׂ זֹאת  ִלְכּתֹוב  ַאַנ"ׁש 

ֲאָבל  ִליֶציע.  ַהָפּ מֹו  ּכְ ָחד  ְמׁשֻ הּוא  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ר  ַהּשַׂ ם  ּגַ ׁשֶ ֶלְך  ַהּפֶ

ֲאָבל  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  ִאם  ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ֲאלּו  ׁשָ ה  ִחּלָ ִמּתְ

ֶזה  ּבָ יֹוִסיפּו  ְוָחִליָלה  זֹאת,  ּכָ ה  ֵיָעׂשֶ א  לֹּ ׁשֶ ְוִהְזִהיר  ִהְזִהיר  הּוא 

ׁשּוָבה  ַהּתְ יַע  ַיִגּ ַמֵהר  ְך  ל־ּכָ ּכָ לֹא  הּוג  ּנָ ּכַ ׁשֶ ֵמַאַחר  ָרה,  ַהּצָ ַעל 

ְוַאף  יֹוֵדַע,  ִמי  ְזַמן  ה  ּמָ ּכַ פּוס  ּתָ ִיְהֶיה  ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ִלְבֶרְסֶלב, 

ַיֲחִריׁשּו  ַרב  ָלֶהם  מֹון  ּמָ ׁשֶ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ְוִכי  ׁשּוָבה,  ַהּתְ יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכְ

ּומּוָבן  ר,  ַהּשַׂ יק  ְלַהְצּדִ ְוַיְצִליחּו  רּות  ָהֶאְפׁשָ ל  ּכָ ַיֲעׂשּו  ָלֶזה, 

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָעֵלינּו  ְך  ַאַחר־ּכָ ְוִתְתַלֵהב  ַח  ְתַלּקֵ ּתִ ׁשֶ ָהָבה  ַהּלֶ
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ְוִאם  זֹאת,  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ִלְבִלי  ְוָזִהיר  ָזִהיר  ּוְבֵכן  ר.  ַהּשַׂ ַאף  ֲחרֹון  ּבַ

ֶאל  ְוַגם  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ְלַהּשֵׁ ה  ַהְתִפָלּ ָהִעָקר  ֲאַנְחנּו,  דֹוָלה  ּגְ ָרה  ּצָ ּבְ

ְוחֹוֶלה,  ּכַֹח  ָחלּוׁש  ֵקן  ַהּזָ ָעַלי,  ָפָניו  ִמּלְ ׁש  ְלַבּקֵ ֲחנּוִנים  ּתַ ּבְ ר  ַהּשַׂ

ָעׂשּו. ְוֵכן  ָבר,  ּדָ ְולֹא  ם  ִחּנָ ַעל  פּוס  ּתָ ב  יֹוׁשֵ

ָהיּו  ׁשֶ ֶהם  ִעּמָ ּתֹו  ְוִאׁשְ עְרג  ַווְיְנּבֶ ה  נֹו ֹמשֶׁ ּבְ ְוַגם  מּוֵאל  ׁשְ ְוָהַרב 
ְוַהּיֹוֲעִצים  ָהעֹוְסִקים  ל  ּכָ ְוָהיּו  רּוִסית  ָפה  ּשָׂ ּבְ ִדים  ְמֻלּמָ

ָהִעְנָין  ל  ּכָ ר ֶאת  ְלַהַשּׂ רּו  ִסְפּ ה  ֵעת ַהַמֲחלֶֹקת, ֵהּמָ ּבְ ְוַהּכֹוְתִבים 

ה  ּמָ ּכַ ּוַמֲחִזיק  ָנִגיד  ֵלִוי  ָהָיה הר'  )ֶאָחד  ֲחִסיִדים  א ַמֲחלֶֹקת  ֶאּלָ ֶזה  ֵאין  ׁשֶ

ְלטֹוַבת  ר  ַהּשַׂ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ָהָיה  ָחֵפץ  ִרים,  ַהּשָׂ ֵעיֵני  ּבְ ְוָחׁשּוב  רֹות[  ]ִמׂשְ אְסְטן  ָפּ

ֵאֶצל ִהְתַאְכֵסן  ר  ַהּשַׂ ׁשֶ ֵמֲחַמת  רּות  ֶאְפׁשָ ּבְ ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  ַז"ל,   מֹוֲהַרַנ"ת 

"ל(. ַהַנּ ֵניאֹור  ְשׁ

ְבֵריֶהם  ּדִ ְוִנְכְנסּו  ר  ַהּשַׂ ֵאֶצל  ַאַנ"ׁש  ל  ׁשֶ ׁשֹות  ּקָ ַהּבַ ּכֹל  ַאַחר 
ם נֹוְתִנים  ַאל אֹוָתם ַמּדּוַע ֵאין ַאּתֶ ִלּבֹו, ׁשָ ְבֵרי ֱאֶמת ּבְ ּדִ

ׁשּוט  ּפָ לֹו  ָענּו  ֶזה  ַעל  ֶכם?  ּלָ ׁשֶ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ מֹוֶהם,  ּכְ ֶסף  ּכֶ ִלי 

ה  ּמָ ּכַ יֵנינּו  ּבֵ ֵיׁש  ְועֹוד  ֶסף,  ּכֶ ֵאין  ְוָלנּו  ֶסף  ּכֶ ֲעֵלי  ּבַ ה  ֵהּמָ ׁשֶ

ץ  ִנְתַקּבֵ זֹאת  ָכל  ּבְ ָלֶהם.  ן  ִלּתֵ עֹוד  ְוִנְצָרִכים  ים  ֲעִנּיִ ה  ֵהּמָ ׁשֶ

רּו"כ,  ָאה  ַהּמֵ ָרָאה  ׁשֶ ּכְ לֹו.  ְוֵהִביאּו  רּו"כ  ֵמָאה  ַאַנ"ׁש  ֵאֶצל 

ֵהם  ה?  ַהּזֶ ַהּמּוָעט  ְך  ַהּסָ ֶאְצִלי  ב  ֶנְחׁשַ ֶמה  ּבַ ְוָאַמר:  ַחק  ׂשָ

ִלי, נֹוְתִנים  ֶאֶלף,  עֹוד  ֲאִני  ָחֵפץ  ְולּו  ֲאָלִפים,  ִלי   נֹוְתִנים 
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ה ֶאֱעׂשֶ ׁשֶ טּוִחים  ּבְ ְוֱהיּו  ֶזה,  ּדֹורֹון  ֶאְצְלֶכם  ח  ֶאּקַ זֹאת  ָכל   ּבְ

ָלֶכם טֹוָבה.

מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ּיֹוִציא  ׁשֶ ית־ַהּסַֹהר  ֵבּ ר  ַשׂ ַעל  ה  ִצּוָ ה  ַעּתָ ְלֵעת 
ה.  ָעׂשָ ְוֵכן  ְמֻיָחד,  ֶחֶדר  לֹו  ן  ְוִיּתֵ ִעים  ָהְרׁשָ ין  ִמּבֵ ַז"ל 

ְרָחץ  ַהּמֶ ית  ֵבּ ְוֵאֶצל ֶחֶדר ֶזה ָהָיה ֶחֶדר  ְמֻיָחד,  ֶחֶדר  ּבְ יבֹו  ְוהֹוׁשִ

ַלֶחֶדר  לֹו  ב  ֶנְחׁשַ ָהָיה  ׁשֶ ְך,  ּכָ ַאַחר  ר  ִסֵפּ ֶזה,  ֶמְרָחץ  ית  ֵבּ )ְוֶחֶדר  ִפיָסה  ַהּתְ ל  ׁשֶ

ָמה ִהְכִניסּו לֹו  ה(. ְלׁשָ ְקֻדׁשָ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַלּדְ ּבֹו  ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ְוַהֶחֶדר  ל ֹחל,  ָבִרים ׁשֶ ִלּדְ

ּתֹוָרה,  י  ִחּדּוׁשֵ ה  ַהְרּבֵ ׁש  ִחֵדּ ם  ְוׁשָ ּוְדיֹו  ְנָיר  ְוַגם  ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ

אֹוָתּה  ר  ִחּבֵ ׁשֶ ר  ֻמְזּכָ ֶשׁ ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ּבְ ֵיׁש  ַאַחת  ְוֲהָלָכה 

ם  ַהּשֵׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ָחֵפץ  ָהָיה  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ה  ָעׂשָ ם  ׁשָ ְתִפיָסה.  ּבַ

ים, ַעד  ְתִהּלִ ּקּון ֲחצֹות ּבִ ּתִ ְיָלה ּבְ ּלַ ר ּבַ ָעקֹות, ְוָהִעָקּ ּצְ ה ּבִ ּוִבְתִפָלּ

ֵקן  ַהּזָ ׁשֶ ית־ַהּסֹוַהר  ֵבּ ר  ַהּשַׂ ִלְפֵני  ִהְתאֹוְננּו  פּוִסים  ַהּתְ ל  ּכָ ׁשֶ

ִליׁשֹן. ְמִניָחם  ְוֵאינֹו  ּנֹות  ְמׁשֻ ּקֹולֹות  ּבְ ַלְיָלה  ָכל  ּבְ ה צֹוֵעק  ַהּזֶ

ַמה  ר  ְוַהּשַׂ ְתׁשּוָעתֹו,  ּבִ ְלהֹוִפיַע  ֵהֵחל  ְצָעָקה  ֲאִזין  ַהּמַ ַוה' 
ַהּכֹל  את  ְלַמלֹּ ָהָיה  ֻמְכָרח  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ְלטֹוַבת  ּנֹוֵגַע  ׁשֶ

ָהָיה  ּוֻמְכָרח  ּנּו  ִמּמֶ ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲחִקיָרתֹו  ׁשּוַבת  ּתְ ְוִלְכֹתב 

ָנַתן  לֹא  ֲאָבל  ְרצֹוָנם,  ּכִ ל  ַהכֹּ ַתב  ּכָ ׁשֶ ַמה  ֵניאֹור  ִלְשׁ ְלַהְראֹות 

ב  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶטֶרם  ּוְבֵכן  לַֹח,  ִלׁשְ ָיָדם  ּבְ ב  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת 

ָבִרים  ּדְ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ יִדיַעת  ּבִ א  לֹּ ׁשֶ עֹוד  ַתב  ּכָ ֶלְך  ַהּפֶ ר  ְלּשַׂ

הּוא  ן  ּכֵ ׁשֶ ְלָברּור  ֶאְצלֹו  ֵאינֹו  זֹאת  ל  ּכָ ַאַחר  ֵאּלּו:  ֲאָחִדים 
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ֶרְסֶלב  ֶטעְרְנַהאְרץ ִמְבּ י ְלָגֵרׁש ֶאת ְשׁ אי, ּוְבֵכן ֲעָצּתִ ָהֱאֶמת ְלַוּדַ

ִליֶציע. ַהָפּ ַחת  ּגָ ַהׁשְ ַחת  ּתַ ִיְהֶיה  ָבר  ּדָ בַֹרר  ּיְ ׁשֶ ְוַעד  ְלֶנְעִמירֹוב, 

ָצִרים,  ַהּמְ ין  ּבֵ ן  ְמֻכּוָ ּבִ ָעָליו  ָעְברּו  ׁשֶ ָהֵאּלּו  רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ְוַאַחר 
אֹותֹו  הֹוִציאּו  ְוֵתֶכף  דֹוָלה,  ּגְ ָהְרָחָבה  ֶזה  ּבָ לֹו  ה  ַנֲעׂשָ

ִעיר  ְלֶנְעִמירֹוב  בֹו  מֹוׁשָ יק  ְוֶהֱעִתּ ָהֲאסּוִרים  ית  ִמּבֵ י  ָחְפׁשִ

ב  ִדים ֶנְחׁשַ ְתַנּגְ ֵאֶצל ַהּמִ ק ַהַמֲחלֶֹקת, ׁשֶ ֶזה ִנְמַתּ מֹוַלְדּתֹו, ְוַגם ּבָ

ְלמֹוֲהַרַנ"ת  ׁשּוָעה  ְוַהּתְ ְלַפֳעָלּה,  ם  ְבּתָ ַמְחׁשַ הֹוִציאּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֵבי רמ"א. ִמְכּתְ אן  ּכָ ַעד  ַמְעָלה.  ְלַמְעָלה  ְוָרֶבה  ָהלֹוְך  ָהְלָכה 

"ל,  ַהַנּ ֵניאֹור  ְשׁ ָהִאיׁש  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ים  ְוָהֳעָנׁשִ ָסִקים  ַהְפּ ּבַ ן  ְלַקּמָ ַעֵין  יק,  ַעִתּ ַהּמַ )ָאַמר 

הּוא  ׁשֶ ֵאיְך  ְקלֹוְיז,  ִדּ ן  ַחּזָ ֶטעְרְנַהאְרץ  ְשׁ ַאְבָרָהם  ר'  אֹון  ַהּגָ ָהַרב  י  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ַוֲאִני 

ְוָהָיה  ָיָמיו,  ּסֹוף  ּבְ ָסַבל  ְוִעּנּוִיים  ִיּסּוִרים  ִמיֵני  ה  ְוַכּמָ "ל  ַהַנּ ֵניאֹור  ְשׁ ֶאת  יר  ַמּכִ ָהָיה 

ער  ִאיּבֶ ַאֶלעס  ַז"ל "ָדאס  ְכֵדי מֹוֲהַרַנ"ת  ִמּנֶ הּוא  ׁשֶ "ל  ַהַנּ ַאְבָרָהם  ְלר'  ִמיד  ּתָ אֹוֵמר 

ִסירֹות ַאְלְדז ִאיז ִגיֶווען דּוְרְך ִמיר ֵגייט ֵבייט ַאֶיעהר ֵזייֶדען  ַאֶייעהר ֶזייֶדען, ַאֶלע ּמְ

ֶגֶווען  ִאיז  ֶעס  טּוִאין?  ִגיָקאְנט  ִאיְך  ָהאּב  ָוואס   ! ִמיר  ַפאר  דֹוׁש(  ַהּקָ ִקְברֹו  )ַעל 

ָדאְך  ָהאט  ֶער  ִמיר,  ָנאר  ן  ְמֻזָמּ ין  ִגיֶגּבִ ִניט  ֶער  ָהאט  ֵקייֶנעם  ִאין  ִנים  ַרּבָ ִפיל  ַאזֹוי 

ְלכּו  י,  ְרּכִ ּדַ ָהיּו  ִסירֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ֶכם  ּלָ ׁשֶ א  ּבָ ַהּסַ ת  ִסּבַ ּבְ ֶזה  ל  ]ּכָ ן  ְמֻזָמּ ין  ִגיֶגּבִ ִמיר 

ִנים  ַרּבָ ה  ַהְרּבֵ ֶאְצלֹו  ָהיּו  ַלֲעׂשֹות,  ָיכֹל  ָהִייִתי  ַמה  ֲעבּוִרי,  ּבַ א  ּבָ ַהּסַ ֵאֶצל  ׁשּו  ַבּקְ ּתְ

ָהַרב  ׁשֶ רּוׁש:  )ּפֵ ן[  ְמֻזּמַ ּבִ ד  ְמַכּבֵ ָהָיה  ָהַרב  אֹוִתי  ַרק  ן,  ְמֻזּמָ ּבִ ד  ֵבּ ּכִ לֹא  ֶאָחד  ְולָֹאף 

ֶאת  ְמסֹר  ּיִ ֶשׁ אֹותֹו  ֵחד  ׁשִ ֶזה  ְוִעם  זֹון,  ַהּמָ ת  ִבְרַכּ ּבְ ן  ְמֻזּמָ ּבִ אֹותֹו  ד  ֵבּ ּכִ ְווַראן  ִמּסַ

ַז"ל(. מֹוֲהַרַנ"ת 
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ל

ְיכֹוִלים עֹוד  ֵאין  ׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ִעים  ָהְרׁשָ ָהרֹוְדִפים  ָראּו  ׁשֶ ּכְ ה,  ְוִהֵנּ
ַעם ִלְמסֹר  ִליְך ֲאָבִנים, ִהְתִחילּו עֹוד ַהּפַ ְלַהּכֹות ּוְלַהׁשְ

ח  ִלַקּ ֵדי  ּכְ נֹוָראֹות,  ִסירֹות  ּמְ ּבִ ִרים  ַהּשָׂ ְפֵני  ּבִ מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת 

ַנת  ׁשְ ֵעי  ַמּסְ ַמּטֹות  ת  ָרׁשַ ּפָ ב'  ּוְבּיֹום  ְלֵבית־ַהּסַֹהר.  אֹותֹו 

ַעל  ֲאֵלהּו  ַוִיׁשְ י,  ְרִדיְנְטׁשִ ְלַהּגַ מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ָקְראּו  תקצ"ה, 

יס  ְלַהְדּפִ ֲעַדִין  עֹוֵסק  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  אֹותֹו  ְסרּו  ּמָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

ַאְך  ָבִרים,  ַהּדְ ֶקר  ֶ ּשׁ ׁשֶ לֹו  הֹוִכיַח  ּומֹוֲהַרַנ"ת  ְוַכיֹוֵצא,  ֵביתֹו  ּבְ

ָרָצה  לֹא  ן  ְוַעל־ּכֵ ה,  ַהְרּבֵ ָממֹון  "ל  ַהַנּ ְלָהָאדֹון  ָנְתנּו  ַהּמֹוְסִרים 

בּועֹות  ׁשְ ְבעּו  ַוִיׁשָּ ֵמַהּמֹוְסִרים  ים  ֲאָנׁשִ ְקָרא  ַוּיִ ָבִרים,  ּדְ ל  ְלַקּבֵ

ֱאֶמת. ְמִסיָרָתם  ְבֵרי  ּדִ ׁשֶ ְפֵני מֹוֲהַרַנ"ת  ּבִ ֵחֶפץ  ְנִקיַטת  ּבִ ֶקר  ׁשֶ

בּוַע  ׁשָ ַאַחר  ׁשֶ ַעד  הֹוִעיל,  לֹא  אֹוָתם  ִהְכִחיׁש  ׁשֶ ַמה  ְוָכל 
ְרָמא(  ַהֶטּ )הּוא  ְלֵבית־ַהסַֹהר  מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ָלַקח  "ל,  ַהַנּ

ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ּוַבּיֹום  ְנָפׁשֹות.  ְורֹוְצֵחי  ְזָלִנים  ּגַ ין  ּבֵ יבֹו  ְוהֹוׁשִ

ָעָליו  ָחַמל  ׁשֶ ַעד  אֹותֹו,  ִענּו  ׁשֶ ָהִעּנּוִיים  ַעל־ְיֵדי  ן  ְמֻסּכָ ְמַעט  ּכִ

יבּוהּו  ְוהֹוׁשִ ית־ַהסַֹהר,  ֵבּ ר  ׂשַ ֵעיֵני  ּבְ ִחנֹו  ן  ַוִיּתֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ

ִנְצָרִכים  ָהיּו  ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ְלָהִביא  ים  ִהְסּכִ ם  ּגַ ְמֻיָחד,  ֶחֶדר  ּבְ

ְלָחן ָערּוְך  ׁשֻ ֶחְלֵקי  ְוֶאָחד ַמד'  ּוְגָמָרא  ַנ"ְך  ַתּ ַהְינּו  יֹום,  ָכל  ּבְ לֹו 

עֹוד  ְוַכּיֹוֵצא  ַז"ל  ָהֲאִר"י  ְוִכְתֵבי  דֹוׁש,  ַהּקָ ְוזַֹהר  דֹוִלים  ַהּגְ

ם  ּגַ ִתיָבה,  ּכְ ֵלי  ּכְ ם  ְלׁשָ לֹו  ֵהִביאּו  ְוַגם  ר.  ְוִנְסּתַ ְגֶלה  ּנִ ּבְ ְסָפִרים 
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יג  ְלַהּשִׂ ם  ׁשָ ם  ּגַ ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ְלַהּשֵׁ ַעְצמֹו  ק  ּבֵ ּדִ ם  ׁשָ

ד'  ָהְלָכה  ֶנֶסְך,  ַיִין  ִהְלכֹות  ם  ׁשָ ְוָכַתב  אֹוַרְיָתא  ּדְ ין  ִחּדּוׁשִ

ַהר,  ֵבית־ַהסֹּ ם ּבְ ָעה. ּוְכָתָבּה ׁשָ ֶפר ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות יֹוֶרה ּדֵ ּסֵ ּבְ ׁשֶ

ָהָיה  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ָיִמים,  ח'  ֵעֶרְך  ַהר  ֵבית־ַהסֹּ ּבְ ם  ׁשָ ָאסּור  ְוָהָיה 

ְך  ֶנֱהַפּ ְוָהָאדֹון  ְוַהּמֹוְסִרים  ָבר  ַהּדָ ְך  ְתַהּפֵ ּנִ ׁשֶ ְוִנְפָלא  דֹול  ּגָ ֵנס 

ַאְך  ַעְרבּות,  ַעל  ְלהֹוִציאֹו  ַאַנ"ׁש  ְכלּו  ּיָ ׁשֶ ַעד  ם,  ְעּתָ ּדַ ָלֶהם 

אֹותֹו  ְרׁשּו  ּגֵ מּוְך,  ַהּסָ ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ּבֶ ׁשֶ ַעד  ְך  ִנְמׁשַ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ַאַחר  ַעד  ֶנעִמירֹוב  ְבּ ב  ֵליׁשֵ ְוֻהְכַרח  ְלֶנעִמירֹוב,  ּוֵמִעירֹו  יתֹו  ִמּבֵ

ַנת תקצ"ט. ׁשְ ּפּור  ּכִ יֹום 

לא

ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ּבֶ ְלֶנעִמירֹוב  ַזַצ"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהֵנּ
ָהָיה  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ִליֵמי  ִמים  ַהּיָ ַוִיְקְרבּו 

נּו  ַדְרּכֵ ּכְ ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ַעל  ְלאּוָמן  ִלְנסֹע  ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ָצִריְך 

ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ יֵמי  ּבִ אּוָמן  ְבּ ף  ְלִהְתַאּסֵ ִמיד  ּתָ

ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ֶעֶרב  ּבְ ַאְדמֹו"ר  ִצּיּון  ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

דֹוׁש. ָהָיה לֹו  ַהּקָ ִמְדָרׁשֹו  ּבְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ יֵמי רֹאׁש־ַהּשׁ ּבִ ַיַחד  ּבְ

לֹא  ְבּ ְלאּוָמן  ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ַעל  ע  ִיּסַ ֵאיְך  ְלמֹוֲהַרַנ"ת  ְמֹאד  ַצר 

אִליֶציע.  ַהּפָ ַחת  ּגָ ַהׁשְ ַחת  ּתַ ָהָיה  ׁשֶ ּוִבְפָרט  יֹון[,  ָ ]ִרּשׁ יֶלעט  ִבּ

ֶטֶרם  ֶנעִמירֹוב  ְבּ יֶלעט  ִבּ ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ִסּבֹות  ב  ִסּבֵ ה'  ּוְבַחְסֵדי 

יֶלעט. ִבּ לֹו  ִיְתנּו  א  לֹּ ׁשֶ ְלֶנעִמירֹוב  ַהְפָקָדה  יַע  ִהּגִ ׁשֶ
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ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ַעל  ְלאּוָמן  ִמֶנעִמירֹוב  ָנַסע  ַזַצ"ל  ּומֹוֲהַרַנ"ת 
ים,  ּדִ ְתָנְגּ ְלַהּמִ זֹאת  ּנֹוַדע  ּוְכׁשֶ תקצ"ו,  ַנת  ׁשְ

ְכּתֹב  ּיִ ׁשֶ ֶרְסֶלב,  ִמְבּ ע  אְרִדיְנְטׁשֶ ַהּגָ ֵאֶצל  ַהּמֹוְסִרים  לּו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ

ֶנֶסת  ֵבית־ַהְכּ ּבְ ִעירֹו  ּבְ ִנְמָצא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ן  ְמֻאּמָ ע  אְרִדיְנְטׁשֶ ְלַהּגָ

אִליֶציע,  ַהּפָ ַחת  ּגָ ַהׁשְ ַחת  ּתַ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ֶרְסֶלב  ְבּ ל  ׁשֶ

י  ֶכף ַעל־ְיֵדי ַאְנׁשֵ ַלח אֹותֹו ּתֵ יתֹו, ִיׁשְ ֵאין לֹו ְרׁשּות ִלְנסַֹע ִמּבֵ ׁשֶ

ָהָיה,  ְוֵכן  ְלֶנעִמירֹוב.  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ יֵמי  ּבִ ַחִיל 

ֶאת  ׂש  ְלַחּפֵ י־ַחִיל  ַאְנׁשֵ ֶכף  ּתֵ ַלח  ׁשָ ְמאּוָמן  ע  אְרִדיְנְטׁשֶ ַהּגָ ׁשֶ

ִצּיּון  ַעל  ָאז  ָהָיה  ּומֹוֲהַרַנ"ת  ָנה,  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ֶעֶרב  ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת 

ַויֹוִבילּוהּו  דֹוׁש  ַהּקָ ְמַהִצּיּון  אֹותֹו  ָלְקחּו  ַחִיל  י  ְוַהַאְנֵשׁ דֹוׁש,  ַהּקָ

אְרִדיִניֶצע. ְלַהּגָ

ָהָיה  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרְעיֹונֹוָתיו  ּבְ ָאז  בּוק  ּדָ ָהָיה  ַז"ל  ְומֹוֲהַרַנ"ת 
ּוָפָניו  דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ֶעֶרב  ּבְ לֹו 

יר ּבֹו  אְרִדיִניֶצע ָרָאה אֹותֹו, ִהּכִ ר ַהּגָ ָהיּו ְמִאירֹות ְמֹאד, ְוַכֲאׁשֶ

ָהִעיר  ַוֲחׁשּוֵבי  ְנִגיֵדי  ְוַגם  ִעים,  ַהּפֹוׁשְ ים  ְמַהֲאָנֵשִ ֵאינֹו  הּוא  ׁשֶ

ַעְרבּות,  ַעל  אֹותֹו  ַויֹוִציאּו  אְרִדיִניֶצע,  ַהּגָ ֵאֶצל  לּו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ

ְלֵביתֹו.  ע  ִיּסַ ָנה,  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ַאַחר  ֶכף  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ לֹו  ַוַיְבִטיחּו 

ע  ַוִיּסַ ה.  ִמּזֶ ם  ּגַ ְוִנַצל  י  ַלָחְפׁשִ ֵצא  ַוֵיּ אֹותֹו,  ַטר  ּפָ ה'  ּוְבֶחְמַלת 

ָלאִדיִזין,  ֶרְך  ּדֶ עּו  ַוִיּסְ ְלֶנעִמירֹוב,  ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ַאַחר  ְלֵביתֹו 
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ים  ַרּבִ ֲאָבִנים  ַעל־ְיֵדי  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ּכָ ּסַ ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  ָהָיה  ם  ּוְבׁשָ

ָצָרה  א  ּבָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ַאְך  ָהַאְכַסְנָיא,  ית  ֵבּ ַעל  ְוָזְרקּו  ְלעּו  ּקָ ׁשֶ

ִקיד  ַהּפָ א  ּבָ ׁשֶ ַהְינּו  ַהּזֹאת,  ָרה  ְלַהּצָ ְרפּוָאה  ָהְיָתה  ׁשֶ ַאֶחֶרת 

ְבָיה, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנַצל ֵמֲהִריָגה, ְוֶהֱחִזיק  ִ ח אֹותֹו ְלַהׁשּ ם ַוִיּקַ ׁשָ ְדּ

ה  ִמּזֶ מּוָבא  ּכַ ְבָיה  ִ ֵמַהּשׁ ִנַצל  ּוְבֵנס  ְלֵעת,  ֵמֵעת  ְלֵעֶרְך  אֹותֹו 

ַנת תקצ"ו. ְ ִמּשׁ ב  ְכָתּ ַהִמּ ּבְ רּוָפה"  ִלּתְ "ָעִלים  ּבְ

לב

ָנְסעּו  ַנת תקצ"ו  ׁשְ ּוַבֹחֶרף  ֵקט,  ַהׁשְ ּבְ ב  ָיׁשַ לֹא  ֶנעִמירֹוב  ּבְ ְוַגם 
דֹול  ַהּגָ ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ְלמֹוֲהַרַנ"ת  ְלֶנעִמירֹוב  ים  ֲאָנׁשִ ֵאיֶזה 

ְלֵביתֹו  ּוָבא  ַאּפֹו,  ַוִיַחר  ִחיְנֶקעס,  ה  ֹמשֶׁ ֶרְך  ּדֶ ּבַ אֹוָתם  ְפּגֹשׁ  ַוִיּ

לֹו  ר  ַסּפֵ ּיְ ׁשֶ ְרִדיְנֶצע  ְלַהּגָ ֵניאֹור  ְשׁ ַהּמֹוֵסר  ֶאת  ַלח  ַוִיׁשְ ִלְבֶרְסֶלב 

ה ֲאֵספֹות  ם ְלֶנעִמירֹוב ְועֹוׂשֶ ים ֶאל מֹוֲהַרַנ"ת ּגַ ּנֹוְסִעים ֲאָנׁשִ ׁשֶ

עּוָדה  ּסְ ּבַ דֹול  ַהּגָ ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  ב  ָיׁשַ ר  ְוַכֲאׁשֶ ם.  ׁשָ ם  ּגַ

ְלֵביתֹו,  אִליֶציע  ַהּפָ ֵרי  ׂשָ ָהְלכּו  ים,  ָהֲאָנִשׁ ִעם  ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

קֶֹדם  ר  ֲאׁשֶ ְוִנְפָלא  דֹול  ּגָ ֵנס  ְוָהָיה  ֶאְצלֹו,  ים  ֲאָנׁשִ ׂש  ְלַחּפֵ

ֵלט  ְלִהּמָ ים  ַהֲאָנׁשִ יקּו  ִהְסּפִ ְלֵביתֹו  אִליֶציע  ַהּפָ ֵרי  ׂשָ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ

אִליֶציע ְוַגם ֶאת  ים ָלְקחּו אֹוָתם ְלַהּפָ ה ֲאָנׁשִ לֹשָׁ ְוִלְברַֹח, ַרק ׁשְ

ְטרּו  ּפָ ה'  ּוְבַחְסֵדי  אִליֶציע,  ְלַהּפָ ָלְקחּו  ַעְצמֹו  ּבְ ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת 

לֹום. ְלׁשָ אֹוָתם 
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לג

יֹוֵתר,  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ָרַדף  ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב  ה  ְוִהֵנּ
ֵדי  ּכְ ְלַקאִמיִניץ  ַעְצמֹו  ּבְ ְנִסיָעה  ה  ָעׂשָ תקצ"ו  ּוְבֹחֶרף 

ֵאֶצל  לּו  ּדְ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּוְלעֹוְרָרם  ֲחִסיָדיו  ֵאֶצל  ם  ׁשָ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ּוְלָגְרׁשֹו,  ּוְלָעְקרֹו  ִפיָסה  ּתְ ּבִ ס ֶאת מֹוֲהַרַנ"ת  יְנָטאר, ִלְתֹפּ אִבּ ַהּגַ

ַלת  ְלַהּצָ ִנְפָלאֹות  ִסּבֹות  ב  ִסּבֵ ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ַאְך 

ְדָבר  ּבִ ִנְתָעְרָבה  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ִסיָעה  ַהּנְ ּוְבאֹוָתּה  ַזַצ"ל,  מֹוֲהַרַנ"ת 

ָנַפל  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַהּנֹוָדע  יְטֶנעוִויץ  ִמִלּ ַהּמֹוֵסר  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ִלְרּדֹף עֹוד ֶאת מֹוֲהַרַנ"ת. ַוָפַחד  ֵאיָמה  ְך  ַאַחר־ּכָ ָעָליו 

ִנְפָלאֹות  ִסּבֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ב  ִסּבֵ ְלַקאִמיִניץ,  בֹואֹו  ּבְ ְוַגם 
ָהַרב  ְכבֹוד  ּבִ ַגע  ּפָ ם  ְלׁשָ בֹואֹו  ּבְ י  ּכִ מֹוֲהַרַנ"ת,  ַלת  ְלַהּצָ

ְוַגם  ם,  ִמׁשָ ה  ֹמשֶׁ ַאֲהרֹן  ַהר'  ַקאִמיִניץ  ְדּ ַאְתָרא  ְדּ ָמָרא  אֹון  ַהּגָ

ין  ַהּדִ ּוָבא  ָהִעיר  יֵפי  ְוַתּקִ יֵרי  ֲעׁשִ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ּוְדָבִרים  ין  ּדִ ם  ׁשָ ָהָיה 

ִדינֹו ָחָרה ַאּפֹו ּבֹו, ְוָכל ֶזה ָהָיה ִסּבֹות  ב ּבְ ָצא ַחּיָ ּיָ ְלָפָניו, ּוִמי ׁשֶ

א ָהָיה ָיכֹל עֹוד ַלֲעׂשֹות ׁשּום ַרע ְלמֹוֲהַרַנ"ת,  לֹּ ִנְפָלאֹות ַעד ׁשֶ

ְוָחַזר  יֹוֵתר,  ְלָרְדפֹו  ָוַפַחד  ֵאיָמה  ָעָליו ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָנַפל  א  ַאְדַרּבָ

ַעל  ְוִהְזִהיר  לֹום,  ׁשָ ׁש  ּוְלַבּקֵ ָהִריב  ִקיט  ְלַהׁשְ ְוִהְתִחיל  ְלֵביתֹו 

יב מֹוֲהַרַנ"ת ֲאִני  לּו ִלְמסֹר ֶאת מֹוֲהַרַנ"ת. ָאז ֵהׁשִ ְחּדְ ּיֶ יו ׁשֶ ֲאָנׁשָ

הּוא  ֶחְפִצי  ל  ּכָ ָלל,  ּכְ לֹו  יקּו  ַיּזִ לֹא  ַוַדאי  ּבְ ַאַנ"ׁש  ְוַגם  לֹום  ׁשָ

יֹוֵתר. ִיְמְסרּו אֹוִתי  ֵהם לֹא  ׁשֶ
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ִנְפַטר  י  ּכִ ְך,  ַאַחר־ּכָ ָיִמים  ֶהֱאִריְך  לֹא  ְווַראן  ִמּסַ ָהַרב  ה  ְוִהֵנּ
ֵמָעיו  ּבְ ֶבר  ֶ ֵמַהּשׁ ַמֲחָלתֹו  ַעל־ְיֵדי  ֹחֶרף תקצ"ז  ּבְ ָסמּוְך  ּבְ

ַלחּוץ.  ֵמָעיו  ּנּו  ִמּמֶ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְמֹאד  ה  ְמֻגּנָ יָתה  ּמִ ּבְ ּוֵמת 

ת  ְתִחּלַ ּבִ ן  ם־ּכֵ ּגַ ֵמת  ַהַמֲחלֶֹקת,  ִהְתִחיל  ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ָין  ּדַ רּוְך  ּבָ ְוַגם 

"ל  ַהַנּ ִחיְנֶקעס  ה  ֹמשֶׁ ְוַגם  ְמֹאד.  ה  ְמֻגּנָ יָתה  ּמִ ּבְ תקצ"א,  ַנת  ׁשְ

י  ְרְדִניְטׁשִ ַהּגַ ֵבית  ּבְ ְתאֹום  ּפִ ֶפַתע  ְבּ ְתאֹוִמית  ּפִ ִמיָתה  ֵמת 

ַעל  ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ְמִסיָרתֹו  ְבֵרי  ּדִ ֵבית  ּבְ תקצ"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ

ל  ּכָ ְוִכְמַעט  ְבֶרְסֶלב.  ִבּ ִעירֹו  ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ ַלֲחזֹר  ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

ִהְתָחְרטּו  ְוָאז  דֹוָלה,  ּגְ ָלה  ַמּפָ ָלֶהם  ָהָיה  ּלֹו  ׁשֶ ֹוְנִאים  ַהּשׂ

ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִהְתִחילּו  ַעְצָמם  ּבְ ְוֵהם  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ַעל  ֹוְנִאים  ַהּשׂ

ְיׁשּוָעה  ת  ֻקַדּ ּפְ א  ּבָ ה'  ּוְבַחְסֵדי  ִלְבֶרְסֶלב,  מֹוֲהַרַנ"ת  ְחזֹר  ּיַ ׁשֶ

ם  ֲחזֹר ִלְבֶרְסֶלב, ְוָחַזר ְלׁשָ ּיַ ַנת תקנ"ט ׁשֶ ת ׁשְ ְתִחּלַ ֶבעְרִני ּבִ ֵמַהּגִ

סּו אֹותֹו. ּיְ ּפִ ּלֹו  ׁשֶ ׂשֹוְנִאים  ה  ְוַהְרּבֵ ַנת תקצ"ט,  ׁשְ ת  ְתִחּלַ ּבִ

א  ּבָ ְבֶרְסֶלב  ִבּ מֹוֲהַרַנ"ת  ָאז  ָהָיה  ׁשֶ תקצ"ט  ַנת  ׁשְ ּוְבפּוִרים 
ִסירֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ "ל  ַהַנּ ִמְבֶרְסֶלב  ֵניאֹור  ְשׁ ֵאָליו 

י  ה ָאז ְמאֹוד ַעד ְלָמֶות, ְוֵכן ָהָיה ּכִ ּתֹו ֶנְחְלׁשָ ָהיּו ַעל־ָידֹו, ְוִאׁשְ

קֶֹדם  מֹוֲהַרַנ"ת  ל  ׁשֶ ְחּתֹון  ַהּתַ ִית  ַבּ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָאז  ִנְפְטָרה 

ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ִית  ַלַבּ ָעָלה  ּוְכׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ִית  ַלַבּ ָעָלה  ׁשֶ

אֹוָתם  ק  ְוָנׁשַ מֹוֲהַרַנ"ת  ַרְגֵלי  ַעל  ָנַפל  בֹואֹו  ּבְ ֶכף  ּתֵ מֹוֲהַרַנ"ת 

ה  ּמָ ּכַ ה  ְוֵכן ָעׂשָ ַרְגָליו,  ּבְ יָקה  ׁשִ ַהּנְ ּכַֹח  יׁש  ִהְרּגִ ׁשֶ דֹול ַעד  ּגָ כַֹח  ּבְ
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ה  ִכּיָ ּבְ ּוָבָכה  ה  ַהְרּבֵ ֵקם  ׁשַּ ַוִיּ ַרְגָליו  ַעל  ַפל  ּנָ ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ

ל  ּכָ ָחָטאִתי,  ַז"ל  ְלמֹוֲהַרַנ"ת  ְוָאַמר  ְמֹאד,  ַוֲעצּוָמה  ה  ַרָבּ

ב'  לֹו  ְוָנַתן  ִלי.  ְמֲחלּו  ּתִ ה,  ֶאֱעׂשֶ ַמה  ַעל־ָיִדי,  ָהיּו  ִסירֹות  ַהּמְ

ֵביתֹו,  ּבְ ּתֹו  ִאׁשְ יַתת  ִמּמִ ֲעַדִין  ָיַדע  לֹא  י  ּכִ ְדיֹון,  ּפִ ַעל  רּו"כ 

ְלֵקל. ּקִ ׁשֶ ַמה  ן  ְלַתּקֵ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָאז  ְוִהְבִטיַח 

ִריָעה.  ַהּיְ ְקַצר  ּתִ ַהּזֹאת  ֲחלֶֹקת  ֵמַהּמַ ְפָרטּות  ּבִ ר  ְלַסּפֵ ה  ְוִהֵנּ
ִבים  ְכּתָ ּמִ ּבַ ַלִים  ְירּוׁשָ פּוס  ּדְ מֹוֲהַרַנ"ת  ֵבי  ִמְכּתְ ְוַעֵין 

ְוַגם  ים,  סּו ִמּיֹום א' ְקדֹוׁשִ ִנְדּפְ א  לֹּ ִבים ׁשֶ ְכּתָ ּוַבּמִ ַנת תקצ"ה  ׁשְ

ב יֹום  ְכּתָ עְרָמא, ּוְבַהּמִ ָצא ְמַהּטֶ ּיָ ַתב אֹותֹו ׁשֶ ּכָ ב ׁשֶ ְכּתָ ַהּמִ ַעֵין ְבּ

ְוַגם  ְלֶנעִמירֹוב.  יתֹו  ִמּבֵ אֹותֹו  ְרׁשּו  ּגֵ ׁשֶ ַאַחר  אֹותֹו  ַתב  ּכָ ׁשֶ א' 

תקצ"ז  תקצ"ו  ַנת  ְ ִמּשׁ רּוָפה  ִלּתְ ָעִלים  ֶפר  ּסֵ ּבְ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ְבּ ַעֵין 

ָרְדפּו  ֵעיר ֵמָהְרִדיפֹות ׁשֶ ְרֶאה ְמַעט ִמּזְ ם ּתִ תקצ"ח תקצ"ט, ְוׁשָ

ֵמעֹוָלם,  ַמע  ִנׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ זֹאת  ּכָ ְרִציָחה  ּבִ מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת 

ַרְך ֵאינֹו עֹוֵזב ֶאת ֲחִסיָדיו ֲאִפּלּו  ִיְתּבָ ם  ַכח ָלַדַעת ֵאיְך ַהּשֵׁ ְוִתָוּ

ם  ִנְתַקּיֵ ּבֹו  י  ּכִ ִרים,  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֹוְנִאים  ַהּשׂ ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ

ְלעֹוָלם  ָמרֹום  ה  ְוַאּתָ ְלָך  יּוְכלּו  ְולֹא  ֵאֶליָך  "ְוִנְלֲחמּו  ְקָרא  ַהּמִ

ּלֹו ְוֵקֵרב  ה ֶאת ׁשֶ ָטא ָקֵאי, ּומֹוֵרנּו מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל ָעׂשָ ה'" ְוקּוׁשְ

ַעד  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָרָכיו  ּבִ ְועֹוְרָרם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ְלַהּשֵׁ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ

ּתֹוָרה,  י  ִחּדּוׁשֵ ה  ַהְרּבֵ יג  ְלַהּשִׂ ְוָזָכה  ֵלִמים,  ּוׁשְ ְיֵרִאים  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ

ָבָריו  ּדְ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ה  ַעּתָ ְוַגם  סּו.  ְוִנְדּפְ ֵסֶפר,  ַעל  ּוְכָתָבם 

ָהֱאֶמת  ֵעין  ּבְ ֶהם  ּבָ יט  ּבִ ּמַ ׁשֶ ּוִמי  ָלַעד.  ִמים  ְוַקּיָ ים  ַחּיִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
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ה  ּוְתִפָלּ ּתֹוָרה  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְועֹוֵסק  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ְלַהּשֵׁ ְמֹאד  ִנְתעֹוֵרר 

ֱאֶמת,  ּבֶ ה'  ְיֵרא  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ַעד  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ְלַהּשֵׁ ְמֹאד  ְוכֵֹסף 

אן. ּכָ ַעד  ְלעֹוָלם,  ֶוֱאֶמת ה' 

לד

ַאְבָרָהם  ר'  אֹון  ַהּגָ ָהַרב  י  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ יק,  ֲעִתּ ַהּמַ ָאַמר 
ם  ּגַ ּומּוָבא  ָידּוַע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְקלֹוְיז,  ּדִ ן  ַחּזָ ֶטעְרְנַהאְרץ  ְשׁ

ֶהֱעִמידּו  ׁשֶ ָוואִליְנֶיע,  ְשׁ ּקֹוִרין  ׁשֶ ָהַרְצָעִנים  ֵמִעְנַין  ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ְבּ

ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ֲהָסַתת  י  ּפִ ַעל  ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ֵבית  ּבְ לּוָכה  ֵמַהּמְ

ַמן  ִלּזְ יַע  ִהּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְוכּו',  טֹוב  ְויֹום  ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבְ ֵביתֹו  ּבְ ְוָעְבדּו 

ם ָחֵמץ, ּוְלמֹוֲהַרַנ"ת  ֵביתֹו ְוָאְכלּו ׁשָ ּבְ ִדיַקת ָחֵמץ ְוֵהם ָעְבדּו  ּבְ

ַעל  ָרָכה  ַהּבְ ה  ָעׂשָ ן  ְוַעל־ּכֵ ְלַבד,  ַהֶחֶדר  ֶזה  ִאם  י  ּכִ ָהָיה  לֹא 

ָרָכה  ַהּבְ ֶאת  ֵרְך  ּבֵ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָזִוּיֹות,  ֵאיֶזה  ּבְ ּוָבַדק  ָחֵמץ  עּור  ּבִ

ֵעת  ּבְ ֶכף  ּתֵ ׁשֶ לֹוַמר  ָרִגיל  ָהָיה  י  )ּכִ ֵאׁש  יד  ַלּפִ ּכְ ָהיּו  ּוָפָניו  ָראּוי  ּכָ ָנה  ַכּוָ ּבְ

ְמֹאד  ם  ְמֻאּיָ ָהָיה  ּוֵמָאז  ַסח,  ּפֶ ִטיק[  ]ַאְשׁ ָבר  ּכְ ַמְתִחיל  ָחֵמץ,  עּור  ּבִ ַעל  ָרָכה  ַהּבְ

לֹא  ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ׁשֶ י  ]ַאף־ַעל־ּפִ ַנְחָמן  נֹו  ּבְ ֶאת  ה  ַהְרּבֵ ְלהֹוִכיַח  ֵמָאז  ָהְיָתה  ְוַדְרּכֹו 

ֵדי  ּכְ ]ְוָהֲארֹונֹות[  אֶפעס  ְוַהׁשַּ בֹות  ַהּתֵ ין  ּבֵ ּוְלָדְחפֹו  ְך[  ל־ּכָ ּכָ אֹותֹו  מֹוִכיַח  ָהָיה 

ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ַהּתֹוָרה מ"ב  ְבּ ַהּמּוָבא  ָאה"  ּבָ אּוַלי  ּגְ ַנת  ּוׁשְ י  ִלּבִ ּבְ ָנַקם  "ַהּיֹום  ְלעֹוֵרר 

ֶהָחֵמץ,  ֵרַפת  ׂשְ ַאַחר  ַעד  ָחֵמץ  ִדיַקת  ִמּבְ ּומֹוִכיחֹו  ין  ַהִדּ ת  ִמּדַ ּבְ ָהָיה  ְוֵכן  ם.  ׁשָ ַעֵין 

ֶהָחֵמץ  ַעל  ָרָכה  ַהְבּ ּבְ ָאז  ָהְיָתה  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ְוַגם  ְוכּו'(  ב  ֵמַהּלֵ ֶהָחֵמץ  ְלַבֵער  ְצִריִכין  ָאז  ׁשֶ

ִמְרׁשּותֹו. ְלַבֲערֹו  )ָהֲעֵרִלים(  ה  ַהּזֶ
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ם  ּגַ ׁשֶ ֵמִאּתֹו  ׁשּו  ּוִבּקְ ּוִמּקֹולֹו  ָניו  ִמּפָ ָאז  ִנְבֲהלּו  ְוָהַרְצָעִנים 
ְרצֹונֹו.  ּכִ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַמה  ה  ְוַיֲעׂשֶ ִיְבּדֹק  ִית  ַהּבַ ָכל  ּבְ

ה  ְוִהֵנּ ְלַגְמֵרי,  ֵמֶהם  ִנְפַטר  ֲחצֹות  ּבַ ַסח  ּפֶ ֶעֶרב  ּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ְמֹאד  נֹוָרא  ָהָיה  ַסח  ּפֶ ֵליל  ֵסֶדר  ּבְ ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ

ֶאל  ּוָפָניו  ה  ּטָ ַהּמִ ַעל  ְלַגְמֵרי  ב  יֹוׁשֵ ְוָהָיה  ָעצּום,  ִהְתַלֲהבּות  ּבְ

לקו"מ(  כ'  יָמן  ּסִ ּבְ )ְוַכּמּוָבא  ָרם  ּקֹול  ּבְ ָדה  ַהַהּגָ אֹוֵמר  ְוָהָיה  יר,  ַהּקִ

ּלֹו  ׁשֶ ּגּון  ּנִ ּבַ ֵער  ְלַשׁ ֵאין  ׁשֶ ּוְבִהְתעֹוְררּות  ֶפׁש  ַהּנֶ כּות  ּפְ ּתַ ּוְבִהׁשְ

ל  ּכָ ִעם  ב  ָיׁשַ ְוָאז  עֹוֵרְך",  ְלָחן  "ׁשֻ ַעד  ה  ָעׂשָ ְוֵכן  ְלַאַנ"ׁש(  דּוַע  )ַהּיָ

ֶאְצלֹו,  ָהָיה  חֹוְרגֹו  ן  ּבֵ ֶמעְלֶקי  ְשׁ ר'  ְוַגם  ּוְנָכָדיו,  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ

ם  ַהּשֵׁ לֹו  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ה  ֻאָלּ ְוַהְגּ ים  ּסִ ַהּנִ ֵמִעְנַין  ֵאָליו  ָאז  רּו  ְוִדְבּ

ְוכּו',  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ֶהֱעִמידּו  ׁשֶ ֵמָהַרְצָעִנים  ִנְפְטרּו  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ

ֶאָחד  ל  ּכָ ְוׁשֶ ֶזה  ּכָ ָרצֹון  ֵעת  ַמן  ּזְ ּבִ ו  ַעְכׁשָ ְוָאַמר  ֲעֵליֶהם  יד  ְוִהְקּפִ

ְוַעל  ֶהָחֵמץ  ְלַבֵער  לֹו  ָהָיה  ּוְטָרחֹות  ְיִגיעֹות  ה  ּמָ ּכַ ְוֶאָחד 

ָאסּור  ֶזה,  ַעל  זּו  ְזּבְ ּבִ ָמעֹות  ה  ְוַכּמָ ְלֶפַסח,  ָיִכים  ַ ַהּשׁ ְצוֹות  ַהּמִ

ּקּון  אי ְיֵהא ָלֶהם ּתִ לֹום, ַהּלֹא ֵהם ַאֵחינּו )ּוְבַוּדַ ר ֲעֵליֶהם ַחס ְוׁשָ ְלַדּבֵ

ַהְינּו  ֶדר  ַהּסֵ ָמר  ּגְ ּבִ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ּקּוִנים(.  ּתִ ִביָלם  ׁשְ ּבִ ׂש  ְלַחּפֵ ִנְצָטֵרְך  ַוֲאַנְחנּו 

יר,  ַהּקִ ֶאל  ָניו  ּפָ ַעם  ּפַ עֹוד  ֵהֵסב  ַמת,  ִנׁשְ ל  ַהּלֵ זֹון  ַהּמָ ת  ְרַכּ ּבִ

ֵאין  ׁשֶ ּוְבִהְתעֹוְררּות  ִנְפָלא  ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ֶדר  ַהּסֵ ֶאת  ְוָעַרְך 

ֶדר. ַהּסֵ ַמר  ְגּ ַעד  ַמת,  ִנׁשְ ַעל  דּוַע  ַהּיָ ִנּגּונֹו  ּבְ מֹוהּו  ּכָ



גתת

אֶוועְצִקי  ִליּפָ ר ַהר' ַאֲהרֹן  ֵפּ ּסִ ׁשֶ ַמה 
ַאְבָרָהם ַז"ל ְלַהר' 

ְלַהר'  ְתֹאם  ּפִ ָאַמר  ֶרְסֶלב,  ְבּ ִבּ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ עֹוד  ר  ּדָ ָהָיה  ׁשֶ ַמן  ּזְ ּבַ
ִצּיּון  ַעל  ְלֶמעִז'ּבּוז'  ם  ְרּכָ ּדַ ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ ִלי  ַנְפּתָ ּוְלר'  ָנָתן 

ֶבְרִדיְטׁשֹוב  ּבְ ֶדם  ִמקֹּ ִיְהיּו  ם  ׁשָ ּבְ ם  ְרּכָ ּדַ ְוִעם  ַז"ל,  "ט  ֲעׁשֵ ַהַבּ

אּו  ּבָ ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֶעֶרב  ָעׂשּו,  ְוֵכן  ַז"ל.  ִיְצָחק  ֵלִוי  ר'  ָהַרב  ֵאֶצל 

אֹוָתם  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ָהַרב.  ֵני  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ָהְלכּו  ְוֵתֶכף  ְלֶבְרִדיְטׁשֹוב 

ּום  ִמּשׁ ֵאָליו  יָאָתם  ּבִ ֵעת  ּכָ ָנִעים לֹו  ּלֹא  ֶשׁ ַז"ל ָאַמר ָלֶהם  ָהַרב 

ֶאְצלֹו. ת  בֹּ ִלׁשְ א  ּבָ ֵקן  ַהּזָ ׁשֶ

ֲעֵליֶהם  ִיְגזֹר  א  לֹּ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ּנּו  ִמּמֶ ֶכף  ּתֵ ט  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵהִבינּו  ד  ִמּיָ
ִלְפנֹות  ַעד  ְלָפָניו  ִהְתָראּו  ְולֹא  ְרִדיְטׁשֹוב,  ִמֶבּ ִלְנסֹע 

ָאַמר  אֹוָתם  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ַאֲחרֹוָנה,  ָעה  ָ ּשׁ ּבְ ֵאָליו  אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֶעֶרב, 

לֹו:  ָאְמרּו  ְרִדיְטׁשֹוב?  ֶבּ ֶאת  ם  ֲעַזְבּתֶ לֹא  ּפֹה  עֹוד  ם  ַאּתֶ ָלֶהם: 

ת.  ּבָ ׁשַ ַעל  ֶאְצְלֶכם  ִלְהיֹות  א  לֹּ ׁשֶ ִמּפֹה  ִלְנסֹע  ר  ֶאְפׁשָ ְוֵאיְך 

ָהָיה  ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ַז"ל,  ָנָתן  ַהר'  ֶאת  ְמֹאד  ד  ְמַכּבֵ ָהָיה  ַז"ל  ְוָהַרב 

ְלַחּכֹות  ָהָיה  ְרִדיְטׁשֹוב  ֶבּ י  ַאְנׁשֵ ְוֶדֶרְך  ִפָלתֹו,  ְתּ ּבִ ְמֹאד  ְלַהֲאִריְך 

זֹו  ת  ּבָ ַ ּוְבּשׁ הּוג,  ּנָ ּכַ ת"  ּבָ ׁשַ יט  "ִגּ לֹו  ְולֹוַמר  ה  ַהְתִפָלּ ְמרֹו  ּגָ ַעד 



גתת ָלאֹות ַהּתְ ְיֵמי 

ָרָאה  ְולֹא  ֵעיָניו  ֵמַעל  ָקַפִים  ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ְוֵהִסיר  ה  ַהְתִפָלּ ַמר  ּגָ ׁשֶ ּכְ

ֲעָמד  ּוְבּמַ ע"?  ָנַתּלֶ ִאיז  "ִוויא  ַאל  ׁשָ ַז"ל,  מֹוֲהַרַנ"ת  ֶאת  ֶכף  ּתֵ

ָנָתן  ַהר'  בּו  ָיׁשְ לֹא  עּוָדה,  ַהּסְ ְזַמן  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ֵקן,  ַהּזָ ם  ּגַ ָהָיה  ֶזה 

ַעל  ֵקן  ַהּזָ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ָראּו  ׁשֶ ַעד  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֵאֶצל  ַז"ל  ִלי  ַנְפּתָ ְוַהר' 

ּדֹו  ִמּצִ ְוֶאָחד  ֵקן   ַהּזָ ֶנֶגד  ּכְ ֶאָחד  ְמקֹוָמם  ֶאת  ֲחרּו  ּבָ ָאז  ְמקֹומֹו, 

ּוְלַהְכִניעֹו  ֶנְגּדֹו  ּכְ ַלֲעֹמד  יו,  ּפִ ֶאת  ֵקן   ַהּזָ ח  ִיְפּתַ ִאם  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ

ֵרֶעָך. ם  ּדָ ַעל  ֲעֹמד  ּתַ ֲחַז"ל לֹא  ַמֲאָמר  ְלַקֵים  ְכֵדי  ּבִ ֹאֶפן,  ָכל  ּבְ

ָאז  ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ַעל  ַיִין  ְצלֹוִחית  יׁשּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ עּוָדה  ַהּסְ ַעת  ּוִבׁשְ
ַז"ל  ָנָתן  ְלַהר'  ְוָנַתן  לֹוִחית  ַהּצְ ֶאת  ַז"ל  ָהַרב  ָלַקח 

ר ָהָיה ְלַהָזֵּקן  ִאי ֶאְפׁשָ יָלא ׁשֶ ים. מּוָבן ִמּמֵ ק ְלַהְמֻסּבִ הּוא ְיַחּלֵ ׁשֶ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָעַבר  ְוֵכן  ְסעּודֹות,  לֹשׁ  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ יו  ּפִ ֶאת  ִלְפעֹר 

ִנְכַנס  ּבֶֹקר  ּבַ ִראׁשֹון  ּיֹום  ּבְ ָאְמָנם  ָדִדים,  ַהּצְ ֵני  ְ ִמּשׁ ִתיָקה  ְ ּשׁ ּבִ

נּו  ַרּבֵ ק  ֵחׁשֶ ֶדל  ֹגּ ּמִ ׁשֶ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ְלָפָניו  ר  ְוִסּפֵ ַז"ל  ְלָהַרב   ֵקן   ַהּזָ

ֵיין ִתַית  ׁשְ ָלֶהם  יר  ִהּתִ ִהְתַלֲהבּות,  ּבְ לּו  ּלְ ִיְתּפַ יו  ֲאָנׁשָ ׁשֶ  ַז"ל 

ַז"ל, ָהַרב  ִלְפֵני  קּוְבָלָנא  ּכְ ָהָיה  ְוֶזה  ה,  ַהְתִפָלּ קֶֹדם  ָרף   ׂשָ

לֹו. ְוָהַלְך 

ְלָהַרב  ַז"ל  ִלי  ַנְפּתָ ְוַהר'  ָנָתן  הר'  ְוִנְכְנסּו  בּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ
ם.  לֹא ׁשֵ "ל ּבְ ר ָלֶהם ָהַרב ַז"ל קּוְבָלָנא ַהַנּ ַז"ל, ִסֵפּ

ַפס  ּתָ ָדן  ַקּפְ ְמַעט  ָהָיה  ׁשֶ ִלי  ַנְפּתָ ְוַהר'  ָבר,  ּדָ ָענּו  לֹא  ֶזה  ַעל 

ִהְתִחילּו  ֵניֶהם  ּוׁשְ ָהַרב  ַמְלּבּוׁש  ל  ׁשֶ אֹוָתיו  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ָיָדיו  ּבְ



ָלאֹותגתת ַהּתְ ְיֵמי 

ָזאְלט  ִאיר  אֹויְך?  ִאיר  י!  ַרּבִ י!  "ַרּבִ ְוָצֲעקּו:  ַרְגֵליֶהם  ּבְ ִלְרקַֹע 

ה  זֹאת?![, ִמּזֶ אְמרּו ּכָ ם ֹתּ ַאּתֶ ם? ׁשֶ ם ַאּתֶ ּגַ י!  י! ַרּבִ ַאֶזאְלֶכעס ָזאִגין?" ]ַרּבִ

ֶקר  ׁשֶ ַמע  ׁשֵ יֹוִציא  הּוא  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ָבה  ּגָ ִנׂשְ ִליָאה  ּפְ ׁשֶ ֵהִבין 

הּוא  אֹוֵמר,  ֲאִני  לֹא  ֶסעְרְדֶצע,  לֹא!  לֹא!  ָלֶהם:  ָאַמר  ֶזה,  ּכָ

זֹאת. אֹוֵמר 

ַהר'  ֶאת  ַלח  ׁשָ לֹא  ְוִאּלּו  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ְנבּוַאת  רֹוִאים  ָאנּו  ֶזה  ּבָ
ֵקן   ַהּזָ ֱהיֹות  ִעם  ָהָיה  ַמה  יֹוֵדַע  ִמי  ַז"ל,  ִלי  ַנְפּתָ ְוַהר'  ָנָתן 

ַז"ל  ָהַרב  ָאַמר  ְרִדיְטׁשֹוב  ִמּבֶ ְסעּו  ּנָ ׁשֶ ּכְ ֶבְרִדיְטׁשֹוב.  ּבְ ְלַבּדֹו 

ֲחִסיִדים  ָרָאה  א  לֹּ ׁשֶ ַז"ל,  ִלי  ַנְפּתָ ְוַהר'  ָנָתן  ַהר'  ַעל  יו  ַלֲאָנׁשָ

ְרִדיְטׁשֹוב  ִמֶבּ ָחַזר  ׁשֶ ּכְ ֵקן   ְוַהּזָ מֹוֶהם.  ּכְ ם  ַרּבָ ֶאת  אֹוֲהִבים 

ַאל  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ִמֶנעִמירֹוב,  ֶאָחד  ֶאְצלֹו  ָהָיה  זֹו,  ה  ַמֲעׂשֶ ַאַחר  ְלֵביתֹו 

יב לֹו ִמֶנעִמירֹוב, ָאַמר לֹו  ְוֵהׁשִ ֶאת ָהִאיׁש ֵמֵאיֶזה ָמקֹום הּוא, 

ָנָתן  ַהר'  ַעל  ָהָיה  ָנתֹו  ְוַכּוָ ֶאֶרץ  י  ָמִגּנֵ ֵיׁש  ֶנעִמירֹוב  ּבְ ֶאְצְלֶכם 

נּו ַז"ל, ְוָאַמר ר' ַאְבָרָהם  רּו ִלְפֵני ַרּבֵ ִלי ַז"ל. ְוזֹאת ִסְפּ ְוַהר' ַנְפּתָ

ְקעּו  "ּתִ ַהּתֹוָרה  ְבּ ר  ְזּכָ ּמֻ ׁשֶ ה  ּמַ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ַלת  ַקּבָ ָצַדק,  ֶזה  ּבָ ׁשֶ

ַעל  ר  ִעָקּ ָהָיה  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַנת  ָוּ ַכּ ׁשֶ ֶאֶרץ"  י  "ָמִגּנֵ אֹודֹות  ֱאמּוָנה" 

פּולֹות  ַהּנְ ְנָפׁשֹות  יב  ּוֵמׁשִ ק  ְמַחּזֵ ְסָפָריו  ּבִ ׁשֶ מֹוֲהַרַנ"ת, 

ָטַעם. יֵבי  ְמׁשִ ְבָעה  ׁשִ ּבְ ְוַהֲחלּוׁשֹות 



 
 

ְדיֹון ִּ  פ 
 :יניח ידיו על המעות ויאמר

ם ,ָמעֹות ַרְגֵליהֶׁ ר ּבְ ֶׁ קּום ֲאש  ק  ,ְוֵאת ַהּיְ דֶׁ צֶׁ

א ,ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלו   ָ יש  ק ַמְלכּוָתא ַקּדִ דֶׁ יָנא , צֶׁ ּדִ

יָנא ַמְלכּוָתא ּדִ יָנה .ּדְ יִנים ּבִ ש  ַהּדִ יָנה ִלי , ש  רֶׁ ֲאִני ּבִ

בּוָרה א, ּגְ ּלָ ק אֶׁ ין ִנְמּתָ ו   ֵאין ַהּדִ ְרש  ָ ש  ה . ּבְ ָ ל ש  ש ְ

ִביָנה ָלה :ָיַדִים ּבְ דו   .ָיד ָהָרָמה, ָזָקהָיד ַהחֲ , ָיד ַהּגְ

ל ֶׁ ם ש  ֵ יַמְטִרּיָא ש  ָעִמים ָיד ּגִ ל ש  ּפְ ָ ב "מ. ב"מ ש 

ִציָרה ּיְ ּבַ ֶׁ חַ  :ש  כ  א ּבְ ל ָאּנָ ֶׁ ם ש  ֵ בְּ ב "מ. ש  ּבַ ֶׁ  :ִריָאהש 

ֵני ָעִמים ש ְ בָּ  ב"מ .ק"אקי ּפְ ֶׁ ּוט] ה"ָויָ הֲ  :ֲאִצילּותש  ש   ,[ּפָ

 :ִמּלּויְד  ּוִמּלּוי, ִמּלּואו  בְּ 

י ּיְֻּמּתְ  ְיהִּ ֶׁ יָך ש  ָפנֶׁ ן ִמּלְ ת ָרצו  בּורו  יִנים ְוַהּגְ קּו ַהּדִ

ת ֵמַעל ו  ש  א ְיֵדי־ַעל (תפלוני בן פלוני) ַהּקָ לֶׁ ן  ּפֶׁ ְליו  עֶׁ

הּוא  ֶׁ ִלים ֲחָסִדים   ש  דו  מּוִרים ֲחִמים ְוַר   ּגְ ּוִטים  ּגְ  ּוְפש 

ֵאין ֶׁ ָללַתֲער   ּבו   ש  ין ּכְ ת ּדִ  :ָאֵמן ,בֶׁ
 

ת רו  ל ַהּצָ יַע ִמּכָ ש ִ יִנים ְוהּוא מו  ַקת ַהּדִ ן הּוא ַהְמּתָ ְדיו  ר ָהְרפּוָאה , ּפִ י ִעּקַ ּכִ

ְוָקא־ַעל ן ּדַ ְדיו  י , ְיֵדי ּפִ א“ּכִ ת )” ְוַרּפ א ְיַרּפֵ בו  י ַהּתֵ ּתֵ ר ( ִעם ש ְ ן “ִמְסּפַ ְדיו  ּפִ

ש   פֶׁ  (ג, ב”מ ח”לקו). ”נֶׁ

 






