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עְרִדיְטׁשֹוב.2 ּבֶ ְלִיְרָאה” התרס”ג,1  י ִאם  ּכִ ְך  ֵמִעּמָ ’ׁשֵֹאל’  ֱאלֶֹהיָך  ְלֵסֶדר ”ָמה ה’  ם, א’  ֵ ַהׁשּ ֶעְזַרת  ּבְ

ְוִיְזַרח. ָיִאיר  ֵנרֹו  ”ׁשֹוֵאל”,4  ָהַרב ר’  ִתְפַאְרּתֹו מֹוֵרנּו  ם  ׁשֵ בֹוד  ּכְ ן  ׁשֶ ּדֶ ֶפְך  ֶ ִמּשׁ  3 יּהַ ַיּגִ ֵאׁש  ִביב  ִלׁשְ

ְלטֹוָבה. ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי  יֹוֵדַע ָמה הּוא?5  י  ְוֵאיֶנּנִ י  ָחַלְמּתִ ֲחלֹום 

ים,  ֵמּנִ ׁשְ ּבִ ׁשֶ ֵמן  ר ׁשָ ׂשָ ּבָ ֵרה ָנָפה,  לֹשׁ ֶעׂשְ ׁשְ ּבִ ה  י ֶמֶלְך, ֶלֶחם סֶֹלת ְמֻנּפֶ ל ַמֲעַדּנֵ ם! ַאַחר ֲארּוַחת ֶעֶרב ִמּכָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ
ָנִתי ָעְרָבה ָעַלי,  ָנה, ׁשְ י ָוִאיׁשָ ַכְבּתִ ְבָחִרים, ֲאִני ׁשָ ּמֻ ּבַ ְבָחר ׁשֶ ִין ַהּמֻ ת ִמּיַ ה ַכּדָ ִתּיָ ים ּוׁשְ ּקִ נֹות, ַמְמּתַ ִמְגּדָ

ֲענּוִגים6. ַהּתַ ֲענּוג  ּתַ ְמתּוָקה,  ָנה  ׁשֵ

ַיד  ּבְ ֹחֶמר  ָידֹו ּכַ ּבְ ם  ְוֻכּלָ י, ְוִעּמֹו ַחִיל ּוְצָבא ַרב ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות,  א, עֹוֵמד ְלֶנְגּדִ ַעל ַהֲחלֹומֹות ּבָ ה ּבַ ְוִהּנֵ ְתאֹום!  ּפִ
עֹוד  ה  ְוֵהּמָ ְוִלְגָזִרים;  ִלְנָתִחים  ִויַנְתָחם  ׁשֹוְחָטם  הֹוְרָגם,  ָחֵפץ:  ּבֹו  ּלִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶהם  ִעּמָ ה  עֹוׂשֶ ַהּיֹוֵצר, 

ֵלב  – ְלָבבֹו  ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ ָבֶהם  א  ַמּלֵ ּיְ ׁשֶ ָלמֹו  ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ ׁשֹוֲאִלים  עֹוד  ַתח  ּפֶ ּבַ ָוָרׁש  ָעִני  ּוְכמֹו  לֹו,  ֲחוּו  ּתַ ְוִיׁשְ  ִיְכְרעּו 
ַח7. ּוְמַרּצֵ ַאְכָזר 

ַהּנֹוָרָאה  ַהּזֹאת  ְרֶאה  ַהּמַ  – י  ְלַנְפׁשִ י  ַאְלּתִ ׁשָ ּזֹאת?  ַמה  ֲאָחַזְתִני,  צּות  ּוַפּלָ ְרָעָדה  ֵמְראֹות,  י  ִנְבַהְלּתִ ֹאד  ּמְ ַמה 
ֶאת  ִקיט  ְלַהׁשְ י  ָיכְֹלּתִ לֹא  זֹאת  ּבָ ְוַגם  ַלֲאסֹוִני.   – ֲחלֹום  ִאם  י  ּכִ ֶזה  ֵאין  ַבֲחלֹום?8  אֹו  ִלי  ִהיא  ָהִקיץ  ּבְ ה,  ְוָהַאֻיּמָ

אָרם,  ִטים ַצּוָ ם ָירּוצּו ְלַגְזָלן ְורֹוֵצַח, ּפֹוׁשְ ָכל ְלָבָבם ּוְבָכל ַנְפׁשָ ָלאֹות? ִרּבֹוא ְרָבבֹות ּבְ ֶלא ּפְ ֶהְמַית רּוִחי9, ַהֵאין ֶזה ּפֶ

ָנא  ֵאֵלְך  לֹא!  לֹא!  לֹא!  ַנְפׁשֹו?  ַעל  חּוס  ּיָ ׁשֶ ֶאָחד  ְוֵאין  הּוא?  ן  ּכֵ ן  ּכֵ ׁשֶ ָהַאֲאִמין  ַבח,  ַלּטֶ ַעְצָמם  ֶאת  ַמְכִריִעים 

ֲחִקיָרה,  ַאַחר  ֲחִקיָרה  ּבַ ה,  ִריׁשָ ּדְ ַאַחר  ה  ְדִריׁשָ ּבִ ָוֶאְחקֹור  ֶאְדרֹוׁש  ַאל,  ֶאׁשְ ּלֹו,  ׁשֶ ַח ֶאת  ַהְמַרּצֵ ִיְגֹמר  ֶטֶרם  ּבְ ַאֲחֵריֶהם 

1. ב’ באב תרס”ג, 26/7/1903.

עיר   ,)Kamyanets-Podilskyy( לקמניץ-פודולסק  הסמוכה   )Zikovtsy( זינקוב  בעיירה  נולד  המכתב,  כותב  אנשין,  מאיר  שמואל  ר’   .2

דרומית-מערבית לברדיטשוב, אוקראינה. בברדיטשוב התקיים אז קיבוץ ברסלבי חשוב, על קיבוץ זה נמנה חותנו לעתיד ר’ יעקב צבי פילמר. 

כאמור להלן כבר ביקר רש”מ בברדיטשוב כמה שנים לפני כן, תוך כדי חיפושו אחר האמת, אך רק עתה מצא את אשר איותה נפשו.

ויעוררו ”שואל”  של   – הכבויה  באש   – הדשן  בשפך  לוחש  שעדיין  הקדוש  לניצוץ  מיועד  הזה  שהמכתב  לאמור,  ה’.  י”ח  איוב  פי  על   .3 

את לבו.

ככה  על  ראה  מה  ושואל:  שמתעניין  מי  כל  את  הכולל  דמיוני,  שואל  ר’  לאיזה  כאן  והכוונה  שואל,  כמו  פעם  נהגה  היה  שאול  השם   .4

זה גם מתקשר עם הפסוק המצוטט למעלה בתאריך כתיבת המכתב: ”לסדר מה ה’ שואל”. שהתקרב לחסידות ברסלב. 

5. הוא פותח במשל, כאילו העולם הוא חלום בלהות, שאותו גילה כאשר יצא אל העולם הגדול, אחרי שהיה סמוך על שולחן אביו שסיפק 

וישב ולמד בלי עול. לו עד אז את כל מחסורו 

6. כל זה רמז לשנים הטובות שעשה בחיק הוריו, שחלפו-עברו כארוחת ערב דשנה.

- ”הוא השטן הוא מלאך המוות”, ועוד מבקשים ממנו שיתאכזר להם עוד... 7. לאמור, יצאתי לעולם וראיתי שהכל רצים אחרי יצר הרע 

8. רמז למציאות שלא תיאמן, שאנשים רודפים אחרי הבלי העולם, ואינם חושבים על תכליתם בעולם הבא.

ירוצו אחרי אסונם. 9. כלומר גם אם זה בסך הכל חלום, הרי מפליא ביותר שאנשים רבים כל כך 

מכתב  עוז
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ה10. ָהַרּבָ בּוָכָתּה  ִמּמְ ִלְמנּוָחָתּה  י  ַנְפׁשִ ֶאת  יב  ָיׁשִ ְוהּוא  ָהֻאְמָלִלים,  ֵמֶהָהמֹון  ֶאָחד  ֶאְמָצא  אּוַלי 

ַעת, הּוא  ִמּדַ ּובֲֹעִרים  ְסָכִלים  ָתִיים,  ּפְ  – ֶהָהמֹון  ִמּתֹוְך  ְמֻיָחד  ֶאָחד  ְוֶאְרֶאה  ֵעיַני,  א  ָוֶאּשָׂ י,  ְבּתִ ַמְחׁשַ ּבְ ָתפּוׂש  י  עֹוֶדּנִ
ֶפׁש ָהַאַחת ֶהָחָסה ַעל ַעְצָמּה,  ְלַהּנֶ ֵעיַני  ּבְ י  ָרַמְזּתִ ִויִהי ַאְך  ָכא;  ַהּבָ ב ְוחֹוֵתר ָמקֹום ָלֵצאת ֵמֵעֶמק  ּנֵ ִמְתּגַ מֹו  ּכְ

ֶאָחד,  ר  ְלָבׂשָ ְוָהִיינּו  ְקנּו  ִנְדּבַ ַקִני,  ְ ִנׁשּ ַקִני,  ִחּבְ ח,  ִמּפַ ִצּפֹור  ּכְ ִנְמָלט,  ְצִבי  ּכִ ֵאַלי  ָרץ  ֲחָלָציו,  ֶגֶבר  ּכְ ָאַזר  הּוא  ה  ְוִהּנֵ

 – ים  ַחּיִ ַמִים  ּוַמְעַין  ְמקֹור  נֵֹבַע  ַחל  ִמּנַ ָאַכְלנּו,  ֶאָחד  ֶחם  ִמּלֶ ֵבנּו,  מֹוׁשָ ֵאיָתן  ּבְ ִויִהי  ָלנּו,  ן  ּכָ ִמׁשְ ָחַקְקנּו  ֶאָחד  ֶסַלע  ּבְ

ְנָצִחים11. ְלֶנַצח  ִמים –  ַהּיָ ל  ּכָ ָלנּו  ְוַאְך טֹוב טֹוב  ִתינּו,  ׁשָ ֵמיֵמינּו 

עֹז  ֶיֶתר  ּבְ ֲאָהּה,  ה,  ְוִהּנֵ ְמָצאִתיו!  י,  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ ֶאת  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ י,  ּתִ ׂשְ ִחּפַ י!  ּנִ ִמּמֶ ֻרַחק  ֻרַחק!  ֵאיֶנּנּו,  ְוָהֶאָחד  ֶרַגע!  ּכְ
ים  ַהַחּיִ ִליְך  ִהׁשְ ַעת,  ּדַ ִלי  ִמּבְ ִחים  ּדָ ְוַהּנִ ָהֻאְמָלִלים  ִעים,  ּגָ ַהְמׁשֻ ֹוִטים,  ַהּשׁ ֶהָהמֹון  תֹוְך  ּבְ ְרִאיִתיו  ְוַתֲעצּומֹות 

ַעל ַהֲחלֹומֹות, ְלָהִמית ֶאת ַעְצמֹו  יִפּיֹות ּבַ ּפִ ֶחֶרב  ארֹו ִלְנּפֹל ּבְ ט ַצּוָ מֹוהּו ָרץ ּופֹוׁשֵ מֹוֶהם ּכָ וֹו. ּכְ ּגֵ טֹוִבים ָלֶנַצח ַאֲחֵרי 

ָלן12. ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ִמיַתת עֹוָלם,  ִמיַתת  ּבְ ּבֹו  ּוְתלּוִיים  ַאֲחָריו  ְנָפׁשֹות  ה  ְוַכּמָ

קֹוִלי  ֶאת  אִתי  ָנׂשָ ן,  ָנְקׁשָ ְלָדא  א  ּדָ הֹון  ּלְ ּכֻ הֹון  ּלְ ּכֻ  – יַדי  ּגִ ָס”ה  ּוׁשְ ֵאָבַרי  ְרַמ”ח  ַעְצמֹוָתי,  ל  ּכָ ֲאָחַזְתִני,  ּוְרָעָדה  ָחִיל 
ֶרב  ה ּוְצָעָקה ִמּקֶ ִפּלָ י אּוָמנּות ֲאבֹוֵתינּו – ּתְ ַפְסּתִ י ֵלב: ”אֹוי! ַוֲאבֹוי! אֹוי! אֹוי!”, ּתָ ֲעַמּקֵ – קֹול עֹז, ָוֶאְקָרא ִמּמַ

יט  ִמּטִ ַצר,  ִמּמֵ ָצה  ְוַחּלְ ָנא!  יָעה  הֹוׁשִ ְיָקָרה!  ֶנֶפׁש  ַעל  ָנא  ַרֵחם  ָנא!  חּוס  ָנא!  ֲחֹמל  ַרֲחִמים!  ָמֵלא  ֵאל  א,  ”ָאּנָ ְוֵלב: 

ָמֵלא  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ֲחלֹום!13   ה  ְוִהּנֵ ֱהִקיצֹוִתי  ְוָלֶנַצח.  ָלַעד  עֹוָלם  י  ְלַחּיֵ  – עֹוָלם  ֶות  ִמּמָ ֵון,  ַהּיָ

ִנְפָלא14 – ְלעֹוְלֵמי  ְוִתְהֶיה ְלַתְכִלית ִהְתָקְרבּות  ְך  ְתַהּפֵ ּתִ ִנְפָלא  ְהֶיה ְלטֹוב, ִהְתַרֲחקּות  ּיִ ׁשֶ ֶוֱאֶמת,  ְוַרב ֶחֶסד  ַרֲחִמים 

ְנָצִחים. ּוְלֶנַצח  ַעד 

ִפי  ּכְ ְלַגּלֹות לֹו16. ָאְמָנם,  ָנכֹון ָאנִֹכי  ן!  ּכֵ ן!  ּכֵ ָלַדַעת ִמי הּוא ַהחֹוֵלם ֲחלֹום?  בֹודֹו  ּכְ ֶנֶפׁש  ּבְ י  ּכִ יֹוַדַעת ְמֹאד  י15  ַנְפׁשִ
 – ּתֹוְלדֹוַתי  ֶדר  ִמּסֵ ְמַעט  ּדִ ְמַעט  ְלָפָניו  ְלַגּלֹות  ָקדֹוׁש  ּוְלחֹוב  ְלֶהְכֵרַח  ִלי  ָמָצאִתי  ָהִעְנָין,  ֶטַבע  ב  ְיַחּיֵ ר  ֲאׁשֶ

ַמה  ֶאל  ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ָלַדַעת  ְוֶנֱאָמן,  ָנכֹון  ג  ֻמּשָׂ ְמַעט  ּבִ ִלְכבֹודֹו  ִיְהֶיה  ְלַמַען   – ָרִקים  ּפְ י  ָראׁשֵ ְצָער17  ַלּמִ ְצָער  ַלּמִ

ָרִטים  ְוַהּפְ ְקּדּוִקים  ַהּדִ ָכל  ּבְ ָנכֹון  ְתרֹון  ּפִ ּוְבַעְצמֹו  ַנְפׁשֹו  ּבְ ִיְמָצא  ּוְבָנֵקל  ְוָהָאיֹום,  ַהּנֹוָרא  ֲחלֹוִמי  הּוא   – י  ִמּלַ ְרְמזּון  ּיִ

ה ַאַחת;  ּוְנֻקּדָ ה  ִמּלָ ּבְ ַפת ֶיֶתר ַאף  ְלׁשֹוִני ׂשְ ּבִ ֵאין  ְוִיְרֶאה ׁשֶ ים ֵלב,  ׂשִ ּבְ ַעם ֶאת ֲחלֹוִמי  ְוִיְקָרא עֹוד ַהּפַ ְכָלל ּוִבְפָרט;  ּבִ

ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָלַעד  ִרי טֹוב  ּפְ ַלֲעׂשֹות  ָים18,  צּולֹות  ִמּמְ בּוׁש  ַהּכָ ְוַהּטֹוב  ה טֹוָבה  ֻקּדָ ַהּנְ ְלהֹוִציא 

ַזע  ִמּגֶ הֹוִרים  י  ְרּכֵ ּבִ ַעל  י  ְוָגַדְלּתִ י  נֹוַלְדּתִ ַהּכֹוֵתב  ֲאִני  ם  ּגַ ְמגּורֹו!19  קֹום  ִמּמָ ָרחֹוק  לֹא  ָרחֹוק!  לֹא  ָקרֹוב!  ָקרֹוב! 

10. הוא מביע תקווה שימצא לפחות אחד מאנשי העולם-חלום, שיכיר במוזרות שבהליכה אחר היצר המבקש את נפשם.

התגלתה  זמן  לאחר  אך  אחריו,  כרוכים  היו  נוספים  שאנשים  מנהיג  כנראה  אמת,  איש  שמצא  חשב  שבו  בחייו  שלב  כנראה  היה  זה   .11

התרמית.

זמן, התגלה שגם הוא רץ אחרי התאוות הרעות. זו אכזבה קשה מאיש צדיק כביכול, שלאחר ששהה במחיצתו במשך  12. היתה 

13. כאן הגיעה ההתפכחות האמיתית: השקר שולט בעולם!

ה’. ראה למשל  לעבוד את  יותר  לעורר את חשקו  כדי  לפעמים אדם מעבודת השם,  זיע”א, שמן השמים מרחקים  מוהר”ן  דברי  פי  על   .14

ֵדי  ּכְ ָנַפל  ן  ַעל-ּכֵ ַהִהְתָקְרבּות,  ְכִלית  ּתַ הּוא  ִהְתַרֲחקּות  י  ּכִ הּוא,  ַמִים  ָ ַהּשׁ ן  ּמִ ׁשֶ ָיַדע  ְדֵרָגתֹו,  ִמּמַ ָאָדם  ּנֹוֵפל  ׁשֶ ”ּכְ א’:  רס”א  מוהר”ן  ליקוטי  קיצור 

ַרְך”. ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  יֹוֵתר  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ

15. כאן מסתיים החלום, והוא פונה אל הקורא שלבטח סקרן לדעת מה פשר החלום.

16. מוכן אני לגלות...

17. = לפחות.

18. כל מטרת סיפור החלום, הוא כדי להוציא לאור את הנקודה הקדושה הטמונה במעמקי לב הקורא.

יועד לאנשי הסביבה הקרובה לברדיטשוב שיבואו לקיבוץ הק’ בר״ה(. 19. אינני מתגורר רחוק ממך... )הדברים רומזים אולי שהמכתב 
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יָרם21. ּכִ ַוּיַ ָדָעם  ּיְ ׁשֶ ֲאָחִדים  ֵיׁש  בֹודֹו  ּכְ ם  ּגַ ָסֵפק  ִלי  ּבְ ִדים20 –  ְמֻכּבָ ים  ֲאָנׁשִ ְוׁשֶֹרׁש 

טֹוִבים.  ים  ּוְלַמֲעׂשִ ה  ּוְלֻחּפָ ְלתֹוָרה  ָרֵאל,  ְוִיׂשְ ה  ֹמשֶׁ ַדת  ּכְ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ָהָיה  אֹוִתי,  ִחּנּוָכם  ּבְ ִיְחיּו22  הֹוַרי  ת  ְמַגּמַ ל  ּכָ
ְבָחִרים,  ּמֻ ּבַ ְבָחר ׁשֶ יִלי ָהִייִתי ַהּמֻ ֵני ּגִ ל ֲחֵבַרי ּבְ ין ּכָ ְנֵפי ַהּתֹוָרה ְוָהֱאמּוָנה, ּבֵ ַחת ּכַ ָרם, ִמּיֹום ִהְכִניסּו אֹוִתי ּתַ ְלָאׁשְ

ַהּטֹוב  רֹוִני  ִכׁשְ ּבְ ה  ְוִלְתִהּלָ ַבח  ְלׁשֶ ָהִייִתי   – דֹוִלים  ּגְ ּבַ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָהַאֲחרֹון  ַעד  י  ּקֵ ְרּדַ ּדַ ד  ַלּמֵ ִמּמְ  – ִדים  ַלּמְ ַהּמְ ל  ּכָ ּוְבִפי 

ְוֶנֶפׁש. ֵלב  ָכל  ּבְ ּוִבְרצֹוִני  ה,  ֻעּלֶ ְוַהּמְ

ֲהמֹות  ּכַ ָרה,  ְוַהּבָ ה  ּמָ ַהּתַ  – רּוָפה  ַהּצְ ְוָהֱאמּוָנה  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִטיב  ּבְ ה  ְמַעּטָ ְיִדיָעה  ִלי  י  ּתִ ָרַכׁשְ ָהֵעת,  יָעה  ִהּגִ
ה  ְוִהּנֵ ּה;  ֻעּלָ ִאים  ְונֹוׂשְ ּה  ְבִצּלָ ַהחֹוִסים  ֵמֵאת  ת  ּדֹוֶרׁשֶ ִהיא  ָמה  ָלַדַעת  קֶֹדׁש  י  ִרְגׁשֵ י  ִקְרּבִ ּבְ ָהמּו23  ָיִמים 

ָהיּו  ַעל  ָוׁשַ ַצַעד  ל  ּכָ ְוַעל  ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּטֹוב  ִלי  ֶהְרֲאָתה  ֱאלִֹהים  ע  ּוָבֶאְצּבַ י,  ִקְרּבִ ּבְ ְלִהְתנֹוֵצץ  ה  ֵהֵחּלָ ָהֱאֶמת  ת  ְנֻקּדַ

ֱאֶמת  ֶרְך  ִמּדֶ ָתסּור  לֹא  ָהֱאֶמת,  ַרת  ַמּטְ ֶאל  ָקַלְעּתָ  ים,  ַחּיִ ֶרְך  ּדֶ ּקֶֹדׁש  ּבַ ָך  ְרּכֶ ּדַ ’ֶזה  ָמִעים:  ִנׁשְ ַנַחת  ּבְ ֵאַלי  ָבֶריָה  ּדְ

ֹמאל’. ּוׂשְ ָיִמין  ַחְרּתָ  ּבָ

ְלֵעִדים  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ִלי  ה  ֵהּמָ ֵמעֹוָלם  ֵמָאז  יַרי  ּוַמּכִ יֹוְדַעי  ְוָכל   – ְולֹאַמר  ֵאר  ְלִהְתּפָ אּוַכל  ּקֶֹדׁש:  ּבַ י  ְרּכִ ּדַ ְוֶזה 
י  ְבּתִ ֶנְחׁשַ ְמַעט,  ּכִ ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ֵמָאֳהָלּה  י  ּתִ ַמׁשְ לֹא  נּוִתי,  ֻאּמָ ָהְיָתה  ּתֹוָרִתי  ׁשֶ  – ֶנֱאָמִנים 

לֹום  ְוׁשָ ְלָיִדי – ַחס  יָעה  ִהּגִ י  ּכִ ִמְצָוה  ַבר  ּדְ ה,  ִנּיָ ּפְ ִלי  ּבְ ָהְיָתה  ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ה –  ִפּלָ ַהּתְ ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ּה  ּבָ ֵמַההֹוִגים 

ם,  ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִלׁשְ ד,  ּוְמַלּמֵ לֹוֵמד  ָהִייִתי  ְוֶנֶפׁש  ֵלב  ָכל  ּבְ ַרב.  ָלל  ׁשָ מֹוֵצא  ּכְ ֵעיַני  ּבְ ְוָהְיָתה  יָה,  ֶהְחַמְצּתִ לֹא 

ָעְלָמא24. ַהאי  ּדְ ֵמֵחיזּו  רּוׁש  ּפָ ָהִייִתי  ְמַעט  ּכִ

ה ְוָכל ָהִהְצָטְרכּות  ׁשָ ה, ַהְלּבָ ִתּיָ ֲאִכיָלה, ׁשְ ְלָחן הֹוַרי ִיְחיּו ָהִייִתי ָסמּוְך, ּבַ ה לֹא? ֶמה ָחַסר ִלי ָאז? ַעל ׁשֻ ּוֶבֱאֶמת ָלּמָ
ַהּמֹוְלִכים  עֹון  ּגָ ִ ְוַהּשׁ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ִלְראֹות  ַהחּוָצה  ָלֵצאת  ּוְבֵטָלה  נּוָיה  ּפְ ָעה  ׁשָ ִלי  ָמָצאִתי  לֹא  ֵכן  ּבְ ת25.  ּדָ ּכַ

”ֱהֵוי  ָיִדי:  ּבְ ְלמּוִדי  ּתַ ה  ִהּנֵ ָמה,  ָרִאיִתי  ּוְבַאְקַראי  ַלחּוץ  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ֵמָאֳהָלּה  ְמַעט  ָצאִתי  ּיָ ַמה  ֵמַהֶהְכֵרַח  ִאם  ה.  ּפָ ּכִ ּבַ

ּלֹו טֹוב. ּכֻ ִמים!  ַהּיָ ל  ּכָ ִלי  ָהָיה  ַאְך טֹוב! טֹוב  ְזכּות”26,  ְלַכף  ֲחֵבְרָך  ן ֶאת  ּדָ

רֶֹגז,  ָעַלי  ָקַפץ  ה  ְוִהּנֵ ְבַסר28,  ׁשִ ַבר  ּכְ  – ַסר  ּתְ ׁשִ ַבר  ּכְ ָהִייִתי  ָמִים27.  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ֵחֶפץ  ְלָכל  ְוֵעת  ְזָמן  ַלּכֹל  ָאְמָנם, 
ָיָצאִתי  ְדֵרָגָתם”29.  ִמּמַ ְוָיְרדּו  ל  ְלּגַ ַהּגַ ְך  ֶנְהּפַ ִיְחיּו  ְוַעל הֹוַרי  ר,  ַהּמַ לּות  ַהּגָ ְוָצרֹות  ּוְבִעְנָין ַרע ֵמַאַחת ֵמָרעֹות 

20. אצל משפחת אנשין שמור כתב יחוס אותו כתב רבי יצחק אבד”ק לעטשוב, בו מפורט עד הגאון רבי דוד מלידא בעל ה”יד כל בו”, ועד 

המהר”ם פדואה מגדולי הפוסקים, המתייחס לרש”י, עד דוד המלך.

21. אתה בודאי מכיר אפילו כמה מבני משפחתי... כלומר, אינני ”מישהו שמגיע מהירח”...

בנו של הרה”ק  מאיר  יצחק  רבי  זצ”ל שהיה ממקורבי הרה”ק  חיים  רבי אהרן  בן המקובל  מזינקוב,  ז”ל  אנשין  זלמן  אפרים  ר’  היה  אביו   .22

זצוק”ל. רבי יהושע העשל מאפטא 

י”ב. י”ז  23. על פי ישעיה 

24. על פי דברי הזוה”ק ויקרא דף קסט ע”ב: ”חסידא קדישא, ודאי אי לא אסתים מניה כל חיזו דהאי עלמא, ולא אתאביד כלא מניה, לא 

להוי ליה חיזו וחולקא בההוא עלמא, עלמא דא בהפוכא איהו מההוא עלמא”.

חבית  שמנת,  חבית  טוב:  מכל  באוקראינה  הקשה  החורף  לקראת  הכינו  במרתף  חדרים,  שבעה  בן  בית  להם  היה  הוריו,  היו  עשירים   .25

שומן אווז, חבית פובידל )ריבת שזיפים( ועוד. תמיד היה אומר רש”מ כי עינו שבעה מן העשירות...

26. שבועות ל’ ע”א.

ג’ א’. 27. קהלת 

)גיטין נ”ט ע”א(. 28. כבן 16-17; על משקל ”כבר שית כבר שב” 

29. כנראה שירדו מנכסיהם. עובדה היא שהגרו אחר כך לארה”ב, שם מנו”כ בבית העלמין ”בית דוד” שבלונג איילנד. אביו ר’ אפרים זלמן 

אומר  היה  זלמן  אפרים  ר’  ואביהם  לפעם,  מפעם  בו  תומכים  היו  באמריקה  מאחיו  חלק  גם  ולשמחות.  טובים  לימים  כספים  לו  שולח  היה 

דבורה.  יעקב,  ישעיה,  יצחק,  היו:  בארה”ב  אחיו  שמות  זהב”.  של  טס  על  הכסף  את  לו  מגישים  הייתם  מאיר,  הוא  מי  ידעתם  ”אילו  להם: 

באוקראינה נותר אחיו חיים.
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ָהֱאֶמת  עֹוָלם,  ּבָ ַאְנֶדְרָלמּוְסָיא  ה  ְוִהּנֵ ֲאָהּה!  ָרִאיִתי,  ָמה,  ְזַמן  ָעַבר  ָהָיה.  ֶ ּשׁ ַמה  ָהָיה  ָהעֹוָלם30.  ָלֲאִויר  ָיָדם  ַחת  ִמּתַ

מֹון  ֶסף, ַהּמָ ה: ַהּכֶ ר ֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ֵהּמָ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ּדְ לֹשָׁ ְ ה, ְוַהּשׁ ְקָרא ַוֲחֻנּפָ ׁשִ ֶרת, עֹוָלם ָחָדׁש, ָעְלָמא ּדְ ֶנְעּדֶ

ָאָדם. ֵני  ִמּבְ ֱאמּוִנים  ּסּו  ּפַ ֶאֶרץ!31  ֶרְך  ּדֶ ֵאין  ּתֹוָרה!  ֵאין  עֹות.  ְוַהּמָ

ִלְראֹות  ה,  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ יִקים  ְוַצּדִ ים  ְקדֹוׁשִ ְלֵאיֶזה  ִניִתי  ּפָ ּוְבֵכן  ְסָחר;  ַהּמִ עֹוָלם  ּבָ ַרק  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ ָמה  ְזַמן 
 – ם  ׁשָ ְוַגם  ֶהם,  ּבָ ק  ּבֵ ּדַ ְלַמַען   - ה  ַמֲעׂשֶ י  ַאְנׁשֵ ֲחִסיֵדיֶהם  ִעם  ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ּבְ ֵהיֵטב  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ

ם  ְוֻכּלָ ֶזה,  ְרִאי  ּכִ ֶזה  ְרִאי  ׁשֶ ָרִאיִתי  ֱאֶמת.  ּבֶ ְכִליתֹו  ּתַ ַעל  ב  ְוחֹוׁשֵ ַנְפׁשֹו  ַעל  ָלָחס  ַמֲעָמד  ֵאין  ׁשֶ ָרִאיִתי   – ַלֲאסֹוִני 

ם,  ֵ ַהּשׁ ִחּלּול  ע,  ׁשַ ּפֶ ַעל  ֵחְטא  ים  דֹוׁשִ ְלַהּקְ ְועֹוד  ָהב;  ַהּזָ ֵואלֵֹהי  ֶסף  ַהּכֶ ֵלאלֵֹהי  ְוַיַעְבדּו  ֲחוּו  ּתַ ְוִיׁשְ ִיְכְרעּו  ֶאָחד  ּכְ

ירּו  ַיְגּבִ הּוא,  ַנֲהֹפְך  א,  ַרּבָ ַאּדְ ה  ֵהּמָ ָממֹון,  ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ם  ֵ ַהּשׁ ֶרְך  ּדֶ ָלָעם  ְלהֹורֹות  ְוַתַחת  ים,  ָהַרּבִ ֶאת  ַמְחִטיִאים 

ָאה, ְלהֹוִציא ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם ַרֲחָמָנא  ע ְוַחּטָ ל ָעוֹון ָוֶפׁשַ י ּכָ ְרׁשֵ בֹוד, ׁשָ מֹון ְוַהּכָ ֲאַות ַהּמָ ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש ּתַ ִיׂשְ ּבְ

יֹום  ָכל  ּבְ יֶהם  ְבַמֲעׂשֵ ְוַיֲעִמיקּו  ַיְרִחיבּו  ר  ֲאׁשֶ ְוָהֲאַבּדֹון  אֹול  ְ ַהּשׁ ְוִיְרֶאה  ָהֱאֶמת,  ֵעין  ּבְ ֲעֵליֶהם  בֹודֹו  ּכְ ל  ּכֵ ִיְסּתַ ָלן.  ִלּצְ

ָלן32. ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ָעה,  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל 

ַעל  ּכֹוָננּו  ֶבר  ּגֶ ִמְצֲעֵדי  ם  ֵ ֵמַהּשׁ ָעַלי,  ֲעדּו33  ּדַ ְוִיּסּוִרים  ָלאֹות  ּתְ ָצרֹות,  ְתָקאֹות,  ַהְרּפַ ה  ּמָ ּכַ תֹוְך  ּבְ ֲאָמִרים:  ִקּצּור  ּבְ
ְמחֹוזֹות,  ֲעָירֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ ם,  ְוׁשָ ם  ְוׁשָ ם  ׁשָ ָהִייִתי  ֱאֶמת.  ּבֶ ָהֱאֶמת  ׁש  ִלְמַבּקֵ  – ִנְפָלאֹות  ִסּבֹות  י  ּפִ

ׁשּוט!  ּפָ ׁשּוט!  ּפָ עֹוֵתיֶהם,  ּדֵ ּנּוי  ׁשִ ִמְנֲהֵגיֶהם ִעם  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ַאַחר  י  ְוָחַקְרּתִ ַרב,  ְזַמן  י  ּתִ ַרׁשְ ּדָ ׁשֹוִנים34,  ּוְגִליִלים  ָלִכים  ּפְ

ֶזה  ְרִאי  ְולֹא  ֶזה  ְרִאי  ּכִ ֶזה  ְרִאי  לֹא  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ִלְדָבַרי,  ימּו  ִהְסּכִ ֵלִמים  ׁשְ ְוֵכן  ים  ַרּבִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ִאיָרה,  ַהּמְ ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ ּבְ

ז,  ְלֶמְרּכָ ָלֶהם  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ָוִנין,  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ן  ּבֶ ֶקר  ׁשֶ ּבְ ּוְדבּוִקים  ֲאחּוִזים  ֶאָחד  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֶהן  ּבָ ׁשֶ ֶוה  ָ ַהּשׁ ד  ַהּצַ ָאְמָנם  ֶזה,  ְרִאי  ּכִ

ֶקר. ֶ ַהּשׁ ז  ֶמְרּכַ ֶאל  ְוִיְנָהרּו  כּו  ׁשְ ִיּמָ ַיַחד  ּבְ ם  ְוֻכּלָ ְמַעט,  ֱאֶמת  ּבֶ ְקרֹו  ׁשִ ּוְלָפֵאר  יַע35  ְלַהְצּבִ ץ  ִיְתַאּמֵ ֶאָחד  ְוָכל 

רּוָחִנּיּות,  ּבְ ַאְנֶדְרָלמּוְסָיא   – ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ֵעת,  ּכָ ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ָהְיָתה  ּבּול  ַהּמַ יֵמי  ּבִ ַאְנֶדְרָלמּוְסָיא  ָלל:  ַהּכְ ֶזה 
ִסים36  ִנים, ַהֲחִסיִדים ֵאיָנם ֲחִסיִדים, ָהאֹוְרּתֹודֹוּכְ ִנים מֹוֵרי ֶצֶדק ֵאיָנם ַרּבָ יִקים, ָהַרּבָ יִקים ֵאיָנם ַצּדִ ּדִ ַהּצַ

ְלַהֲעלֹוָתם  ְלמֹוָתר  ֶאְחׁשֹב   – ִמְסָחר  ֲעֵלי  ִמּבַ ַאִריְסטֹוְקַרִטים,  ֵאיָנם  ָהַאִריְסטֹוְקַרִטים37  ִסים,  אֹוְרּתֹודֹוּכְ ֵאיָנם  ֵאיָנם 

הּוא  ֶהָחִסיד,  הּוא  ֶצֶדק,  מֹוֵרה  ָהַרב  הּוא  יק,  ּדִ ַהּצַ הּוא   – ֶסף  ְוַהּכֶ מֹון  ַהּמָ ַעל  ּבַ ַאַחת!  ִמיָלה  ּבְ יֹון.  ּלָ ַהּגִ ַעל 

ט  ֵ ּשׁ ֶקר ִהְתּפַ ֶ ַאְרָעא ַחד הּוא; ַהּשׁ ַהּכֹל ּבֹו. ְוַסְדָנא ּדְ ִסי, הּוא ָהַאִריְסטֹוְקַרט, ְועֹוד ְועֹוד ְועֹוד – ִאיׁש ׁשֶ ָהאֹוְרּתֹודֹוּכְ

כֹוָרה. ּבְ ֵכר  ּמָ ּתִ ים  ֲעָדׁשִ ְנִזיד  ּוְבַעד  בֹוד;  ְוַהּכָ מֹון  ַהּמָ ָידֹו:  ַעל  ִעים  ּוְמַסּיְ עֹוְזִרים  ֵני  ׁשְ ְולֹו  ִנְפָלא,  טּות  ׁשְ ִהְתּפַ ּבְ

לֹום, ְלָהִמיר  ֱאַבל38 ַחס ְוׁשָ ֹמחֹו, ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ּתֶ ן, ֶהָחס ּוְמַרֵחם ַעל ַנְפׁשֹו, ְואֹור ָהֱאֶמת זֹוֵרַח ּוִמְתנֹוֵצץ לֹו ּבְ ְוִאם ּכֵ
ַנְפׁשֹו,  ַעל  ֶהָחס  ֶזה  ֶבר;39  ּקֶ ּבַ ּוָמָחר  ַחי  ַהּיֹום  ֶלה,  ּכָ ְוָעָנן  ֵצל עֹוֵבר  ֲהָבִלים –  ֶהֶבל  י  ַחּיֵ ּבְ ְנָצִחים  ֶנַצח  ַעד  י  ַחּיֵ

ויצא לעולם המסחר. 30. כנראה שהיה צריך לעזור בפרנסת בית הוריו, כי היה הבכור, 

ונקי. 31. היה בעל דרך ארץ, כשהגיד לפעמים שיעור בליקו”מ בביהמ”ד דחסידי ברסלב, עמד על רגליו לכבוד הספר. כמו כן היה מסודר 

ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ַעְצָמן...  ֶאת  ְלַהְנִהיג  ֲאִפּלּו  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ י  ּדַ ש”לֹא  י,  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ַמְנִהיִגים  שֵיׁש  רבינו  לדברי  בהתאם   .32

הר”ן  )שיחות  ומנהיגים של שקר”  מפורסמים  ”כמה  יהיו  ביאת המשיח  אמר, שלפני  כן  כמו  ס’(.  ח”א  מוהר”ן  )ליקוטי  ֲאֵחִרים”  ֶאת  ְלַהְנִהיג 

סימן קכ”ו( ועוד.

33. = שעברו.

34. כמדומני שאבי ז”ל אמר לי שגם היה בגרמניה, וכמעט נלכד במצודתם הרעה של המשכילים. בתקופה מסויימת נמשך לתורתו של רבי 

שמשון רפאל הירש.

35. = לצבוע.

36. = החרדים.

37. = האצילים.

י”ד כ”ד 38. על פי איוב 

ול”ג. 39. על פי ברכות כ”ח 
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 – ֵכֵניֶהם  ִלׁשְ ְואֹוי  ָלֶהם  אֹוי  ”ל,  ַהּנַ ְוָהֻאְמָלִלים  ַהּתֹוִעים  ִעם  ר  ְתַחּבֵ ַהּיִ ר?  ִיְתַחּבֵ ִמי  ִעם  ה?  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה  ַוֲאבֹוי!  אֹוי 

לֹו  אֹוֵמר  ”ַהּיֹום  ַז”ל:  ֲחָכֵמינּו  ִלְדַרׁש  ַמְתִאים  ְפׁשּוטֹו;  ּכִ ׁשּוט  ּפָ ָאה;40  ַחּטָ ֲעָגָלה  ְוַכֲעבֹות  ְוא  ׁשָ ַחְבֵלי  ּבְ ָעֹון  ֵכי  ֹמשְׁ

מֹון  ַהּמָ ֲאָוה,  ַהּתַ ֲעבֹוַדת   – ָזָרה”41  ֲעבֹוָדה  ַו(ֲעבֹד  )ֵלְך  לֹו  אֹוֵמר  ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכָ ה  ֲעׂשֵ לֹו  אֹוֵמר  ּוָמָחר  ְך,  ּכָ ה  ֲעׂשֵ

ָלן. ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ּיֹות,  ְחּתִ ּתַ אֹול  ׁשְ ַעד  ֶפֶגר מּוָבס42  ּכְ ִיְסָחֻבהּו  ְוֵכן  בֹוד,  ְוַהּכָ

ָהֱאֶמת  ַאַחר  מֹוֶהם,  ּכְ ְתָקאֹות  ַהְרּפַ ּבְ ְוִחּפּוׂש  ה  ׁשָ ּקָ ִמּבַ י  ַבְעּתִ ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ִרירּות,  ְוַהּמְ ּסּוִרים  ַהּיִ ָאגֹות  ַהּדְ ֵער  ְלׁשַ ָנֵקל 
ְלָאִבינּו  ּוְצָעָקה  ה  ְתִפּלָ ּבִ י  ִלּבִ י  ּוַמֲעַמּקֵ ֶרב  ִמּקֶ ָיָצאּו  ּוְגִניחֹות  ֲאָנחֹות  ה  ּמָ ּכַ ְמָצאִתיו.  ְולֹא  י  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ

ֶאּמֹוט, ל  ּבַ יִמיִני  ּבִ ַהְחֵזק  ָפֶניָך.  ִמּלְ טֹוָבה  ֵעָצה  ּבְ ְקֵנִני  ּתַ ָך.  ֲאִמּתֶ ּבַ ְך  ֲאַהּלֵ ָך,  ְרּכֶ ּדַ ה’  ”הֹוֵרִני  ַמִים:  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

 

ְנֵחִני”. ּתַ ֲעָצְתָך  ּבַ

לֹוַמר, ”אֹוְמִרים  ּכְ ִעין לֹו”.  ֱאֶמת – ”ְמַסּיְ ּבֶ ֵהר” –  ִלּטָ א  ַרּבֹוֵתינּו ַז”ל ”ַהּבָ ת ַמֲאָמר  י ָרִאיִתי ֲאִמּתַ ּבִ ר ָוֹאַמר:  ַאַקּצֵ
 – י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ִלְמצֹא  ָזִכיִתי  ְולֹא  עְרִדיְטׁשֹוב,  ּבֶ ּפֹה  ָהִייִתי  ֲאָחִדים  ִנים  ׁשָ ֶזה  ן”43.  ַהְמּתֵ לֹו: 

ׁשֹונֹות,  ּבֹות  ִמּסִ ִסּבֹות  ה  ּמָ ּכַ י,  רֹאׁשִ ַעל  ֵמָאז  ָעְברּו  ִרים  ּבְ ּוְמׁשַ ים  ּלִ ּגַ ה  ּמָ ּכַ אֹוי!  אֹוי!  אֹוי!   – ֵמָאז  ַלֲאִמּתֹו.  ָהֱאֶמת 

זֹו”44. ָנה  ׁשָ זֹו,  ָנה  ”ׁשָ ַעד  ּבֹות  ַהּסִ ת  ּבַ ִמּסִ ְוָסְבבּו  ָסְבבּו  ַוֲאיּומֹות,  ִנְפָלאֹות 

ה  ֵהּנָ ַעם  ַהּפַ עֹוד  אֹוִתי  ָכה  ָמׁשְ ַאֲהָבה  ַחְבֵלי  ֲחָבִלים  ּבַ מֹו  ּכְ ּבֹות,  ַהּסִ ל  ּכָ ת  ִסּבַ ֵמֵאת  נֹוָרָאה45  ה  ִסּבָ ַאֲחֵרי 
ֵהֵחּלּו  ְלַפֲעֵמִני  ָהֱאֶמת  ֵהֵחל רּוַח  ִמּיֹום  ֵאיְך  ים,  ַרּבִ ַרֲחִמים  ּבְ ִנְפְלאֹוָתיו  ם  ֵ ַהּשׁ ֶהְרַאִני  ּוַבֲעִליל  עְרִדיְטׁשֹוב,  ּבֶ

ֱאֶמת  ְוִקּבּוץ  ָמקֹום  ֶאל  ַלֲהִביֵאִני  הֹוִליֵכִני  ר  ְוָיׁשָ ֶזה,  ּבָ ֶזה  כּו  ּבְ ְוִהְסּתַ דּו  ִהְתַלּכְ ִהְתַאֲחזּו  ּוֹפה  ּבֹות,  ַהּסִ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ

ָכל  ּבְ  – בֹוד  ּכָ ֵאין  ָממֹון,  ֵאין  ִנים,  ְמֻכּוָ ְצִחי  ַהּנִ ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  ַרק  יֶהם  ּוַמֲעׂשֵ ְבֵריֶהם  ּדִ בֹוֵתיֶהם  ַמְחׁשְ ל  [ּכָ ]ׁשֶ ַלֲאִמּתֹו, 

ַחל  ּנַ ּבַ י  ַנְפׁשִ ים ֶאת  ּוֵמׂשִ ץ  ּוְמַאּמֵ ק  ְמַחּזֵ ֲאִני  ם  ּגַ דֹוׁש,  ַהּקָ ּבּוץ  ַהּקִ ַלל  ּכְ תֹוְך  ּבְ ֶרַגע.  ּוְבָכל  ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  ּוְבָכל ֵעת  יֹום 

ֱאֶמת. ּבֶ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ֲעֻמּקֹות  ְוֵעצֹות  ים  ִחּדּוׁשִ ּבְ דֹוֵתיֶהם  ּגְ ל  ּכָ ַעל  ְמֵלִאים  ִנְפָלִאים,  ְסָפִרים  ּבִ ָחְכָמה,  ְמקֹור  נֵֹבַע 

ְוָהֲאֵפָלה,  ְך  ְחרּוִתי46 הֹוֵצאָתִני ֵמעֶֹמק ַהֹחשֶׁ ּבַ יֵמי  ּבִ ׁשֶ ֶמָך,  ׁשְ ַוֲאַהְלָלה  ֲחָך  ּבֵ ַוֲאׁשַ ַוֲאָבֵרְך אֹוְתָך  י,  ַחְסּדִ ֱאלֵֹהי  אֹוְדָך 
ם,  ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ מֹוהּו.  ְוֶנֱעָלם ּכָ ֹמִחי אֹור ָטִמיר  ּבְ ְתנֹוֵצץ  ּיִ ׁשֶ ר זֹוֶכה47  ּבַ ִני  ִהּנְ ִנְפָלִאים,  ְוֵכִלים  ְיֵדי ִצְמצּוִמים  ְוַעל 

ְלָכל  ֲאִני  ְוָחֵבר  ְמָצאִתיו,  ְחרּוִתי  ּבַ ֹתֶקף  ּבְ ְוֶזה  י,  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶאת  ְוֶנֶפׁש  ֵלב  ָכל  ּבְ י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ י  ְוָיַגְעּתִ י  ָיַגְעּתִ

ּוְבָתִמים. ֱאֶמת  ּבֶ ְיֵראּוָך  ר  ֲאׁשֶ

י”ח. 40. על פי ישעיה ה’ 

י”ג. ונדה  41. שבת ק”ה 

י”ט. י”ד,  42. ישעיה 

בא  ואפרסמון.  נפט  מוכר  שהיה  לאדם  משל  ישמעאל:  רבי  דבי  תנא  אותו.  מסייעין  לטהר  בא  לו;  פותחין  לטמא  ”בא  ע”א:  ל”ח  יומא   .43

בליקו”מ  ואתה”.  אני  כדי שנתבסם  לי עד שאמדוד עמך,  לו: המתן  לו: מדוד אתה לעצמך; בא למדוד אפרסמון, אומר  נפט, אומר  למדוד 

רֹוִצין  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ”ּכָ מבאר:  ו’  סעיף  ב’  הלכה  ר”ה  בהלכות  מוהרנ”ת  עיי”ש.  אלה,  חז”ל  מאמרי  שני  בין  רבינו  מקשר  ו’  תורה  ח”א 

ִחיַנת  ּבְ ן.  ַהְמּתֵ לֹו  ָאְמִריַנן   – לֹו  ִעין  ְמַסּיְ ְלַטֵהר  א  ַהּבָ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַהְדָרָגה,  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ָהאֹור  ְתאֹום  ּפִ ל  ְיַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְמִניָעה,  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ ַלֲעׂשֹות, 

ַוֲאַזי הּוא  יֹוֵתר,  ק  ה לֹו ֵחׁשֶ ַנֲעׂשֶ ִניָעה  ַהּמְ ְיֵדי  ְוַעל  ְתאֹום...  ּפִ ל ָהאֹור  ְלַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְוַלֲעׂשֹות  א ְלַטֵהר  ּבָ ׁשֶ ּכְ ּמֹוְנִעין אֹותֹו  ׁשֶ ְמִניָעה 

ָהאֹור  ֶאת  תֹוכֹו  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ִלי  ּכְ ה  ַנֲעׂשֶ ֶזה...  ְיֵדי  ְוַעל  יֹוֵתר,  מֹוַנַעת  ִניָעה  ְוַהּמְ  – יֹוֵתר  ק  חֹוׁשֵ ַוֲאַזי הּוא  אֹותֹו,  מֹוַנַעת  ִניָעה  ְוַהּמְ  – ְמֹאד  ְוכֹוֵסף  ק  חֹוׁשֵ

ִניָעה  ה ֵמַהּמְ ַנֲעׂשֶ ק, ָאז  הּוא חֹוׁשֵ ֶ ּשׁ ְוזֹוֶכה ְלַמה  ִניָעה  ַהּמְ ר ֶאת  ּבֵ ּוְמׁשַ ִניָעה,  ַהּמְ ִפי  ּכְ דֹול  ּגָ ק  ְהֶיה לֹו ֵחׁשֶ ּיִ ׁשֶ ְך  ּכָ ּזֹוֶכה ַאַחר  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ה,  ּוְבִמּדָ ַהְדָרָגה  ּבְ

ק”. ְחׁשַ ַהּנֶ ָהאֹור  תֹוכֹו ֶאת  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ִלי  ּכְ לֹו קֶֹדם  ָהָיה  ׁשֶ

זו”, כדי להדגיש את גודל השנה, היא שנת תרס”ג בה זכה והתקרב לברסלב. זו, שנה  44. בכתב היד יש קוים מעל המשפט: ”שנה 

כתיבת מכתב  לפני  חודשים  - מספר  פסח תרס”ג  בסביבות  הנולד, שארע  בנה  עם  יחד  פטירת אשתו  היתה  הנוראה  כנראה שהסיבה   .45

אנטשין  זלמן  ב”ר  מאיר  ה”ר  המופ’  ”האברך  הכותב:  ליברזון,  נחום  רבי  זינקוב  דקהילת  מו”צ  לא”י  לו  ששלח  בהמלצה  שמוכח  כפי  זה, 

זינקוב”. מזינקוב, נתאלמן זה שנה ומחצה... ע”ז באעה”ח אור ליום ד’ חמשה ימים לחודש תשרי תרס”ה. פה 

ימי צעירותי.  .46

זכות. 47. בר 
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ֶאֶלף  ר  ֲאׁשֶ ְלַבד   – יָחא  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ ְקָרא  ׁשִ ּדְ ֵמָעְלָמא  ף48  ְרּדָ ַהּנִ ּבּוץ  ַהּקִ ל  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ת  ֲאִמּתַ ַעל  ּוְלהֹוִכיַח 
ח  ְוִיּקַ ָהֱאֶמת,  ֵעין  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ בֹודֹו49  ּכְ ָנא  ץ  ִיְתַאּמֵ ֵעת.  ּכָ ִני  ַתְרׁשֵ ָהֵעת לֹא  ֵמָהִכיל, עֹוד  ִיְקצֹרּו  ְליֹונֹות  ּגִ

יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ה,  ֵאּלֶ ִעּתֹוֵתי  ּבְ ם  ּגַ ּוַמה  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ְלַמַען  ּדֹור  ִמּדֹור  ִפים50  ִנְרּדָ ה  ּמָ ִמּכַ ּוְלמֹוֵפת  ְלאֹות  לֹו 

סֹוָטה51. ּבְ ָהַאֲחרֹוָנה  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל  ַז”ל,  ֲחָכֵמינּו  ֵמרֹאׁש  זֹאת  אּו  ִנּבְ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ

 – ִלּבֹו  ֶאל  ֵהיֵטב  ְנסּו  ִיּכָ ב  ַהּלֵ ִמן  ַהּיֹוְצִאים  ָבַרי  ּדְ ׁשֶ ּומּוְבְטַחִני  ה.  ָהֵאּלֶ ים  ַעּטִ ַהּמְ ְדָבַרי  ּבִ ה  ַעּתָ ְלֵעת  ק  ּפֵ ֶאְסּתַ ּוְבֵכן 
ֶדר  ִמּסֵ ם  ַהּיָ ִמן  ה  ִטּפָ  – ָרִקים  ּפְ י  ָהָראׁשֵ ִעם  ַהּנֹוָרא,  ַהֲחלֹום  ַהֲחלֹום  ֶאת  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ְוִיְקָרא   – ׁש52  ַרּגָ ֵלב 

ִיְמָצא  ם  ׁשָ דֹוׁש,53  ַהּקָ ּבּוץ  ַהּקִ ֶאל  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ִיְדֶאה  ר  ֶנׁשֶ ּכְ ם,  ֵ ַהׁשּ ִיְרֶצה  ְוִאם  ּתֹוְלדֹוַתי. 

ִקיַעת  חֹוק ְוִלְלעֹג ַעל ּתְ ה ֻמְמִחים ֻמְמִחים ֻמְפָלִגים ִלׂשְ ּמָ ְמָצא ּכַ ּיִ ה ֶהְדיֹוִטים,54 ְואּוַלי, ֶאְחׁשֹב ׁשֶ לֹוׁשָ ם ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִסיָני,  ֵמַהר  ָעֶליָה  ְועֹוֵמד  ע  ּבָ ׁשְ ַהּמֻ ּתֹוָרה55  ְלמּוד  ּתַ ָעָליו  ֶלֱאסֹור  ָבר –  ּדָ ַעל  ַהּבַ ָאַנס אֹותֹו  ׁשֶ ְוֶהֶבל  טּות  ׁשְ ל  ׁשֶ ַכּפֹו 

ֶנֶפׁש  ַעל  ְוַתֲעצּומֹות  עֹז  ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ץ  ּוִמְתַאּמֵ ַח  ּטֵ ּתַ ִמׁשְ ֵאיְך  ָבר,  ּדָ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  דֹול  ּגָ ַמה  ָלן;  ִלּצְ ַרֲחָמָנא 

ָחְכָמה,  ְמקֹור  נֵֹבַע  ַחל  ִמּנַ ִנְפָלִאים  ְסָפִרים  י  ּפִ ַעל  ְצִחי  ַהּנִ ְכִליָתּה  ּתַ ַעל  ַלְחׁשֹב  ַעְצָמּה  ַעל  ּוְמַרֶחֶמת  ֶהָחָסה  ְיָקָרה 

ָך  ָקְדׁשְ עֹון  ִמּמְ ִקיָפה  ַהׁשְ ַמִים!  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ְלָעָדם. אֹוי! אֹוי!  ּבִ ה –  ֵאּלֶ ְך  ֹחשֶׁ ְוָיֵמׁש  ֹאֶפל  ִעּתֹוֵתי  ּבְ ְמָנע  ַהּנִ ִמן  ר  ֲאׁשֶ

ֵאר. ְתּפָ ּתִ ם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ָעֵלינּו  ְלַרֵחם  ַמִים  ָ ַהּשׁ

ִיְסְמרּו  ֲעֵליֶהם  ר  ֲאׁשֶ ל קֹורֹוַתי  ּכָ לֹו  ר  ַוֲאַסּפֵ ּבֹו,  ר  ֲאַדּבֶ ה  ּפֶ ֶאל  ּוֶפה  ִנים,  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ם  ֵ ַהׁשּ ִיְרֶצה  ִאם  ִנְתָרֶאה  ם  ׁשָ
ֵחהּו  ּבְ ְנׁשַ ְנַהְלֵלהּו  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ֵאל  ֶאל  ינּו  ּפֵ ּכַ א  ִנּשָׂ דֹוׁש.  ַהּקָ ּבּוץ  ַהּקִ ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְוִיַחּדְ  ׁשֹוְמָען,  ל  ּכָ רֹאׁש  ֲערֹות  ׂשַ

ְוֶיֶתר  ֵאת  ֶיֶתר ׂשְ ּבְ ֱאֶמת; ּוְכבֹודֹו!56  ּבֶ ִהְתָקְרבּות ִנְפָלא ַלֲעבֹוָדתֹו  ּבְ ַוֲאֵפָלה, ֵקְרָבנּו  ְך  תֹוְך ֹחשֶׁ ר ּבְ ּוְנָפֲאֵרהּו, ַעל ֲאׁשֶ

מֹוָה  מֹוָה, ַלֲעבֹר ַעל ְמִניָעה ּכָ א ּכָ ר ָזָכה ְוָעָלה ְלַדְרּגָ ָרִטי, ַעל ֲאׁשֶ יַח ַהּפְ ּגִ ׁשְ ַבח ְותֹוָדה ְלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם ַהּמַ ׁשֶ ּבְ עֹז 

ִנְפָלא. ִהְתָקְרבּות  ְכִלית  ּתַ ִנְפָלא  ְלִהְתַרֲחקּות   –

ִויִדידּות. ַאֲהָבה  רֹב  ּבְ לֹומֹו  ׁשְ ּבִ ּופֹוֵרׂש  ֶעְרּכֹו,  ּכְ ירֹו,57 מֹוִקירֹו  ַמּכִ י  ְלּתִ ּבִ עֹז  ְיִדידֹו  ִבְטחֹון  ּכְ

ר ֶאְסּתֵ ן  ּבֶ ֵמִאיר58 

48. כלומר, אם באתי להוכיח את צדקת דרכה של חסידות ברסלב הנרדפת...

ויתבונן בתולדות הצדיקים שנרדפו מאז ומעולם. 49. כאן הוא פונה לקורא שיתאמץ לבדו 

ידי מתנגדיו ועוד ועוד. ידי שאול, והבעש”ט שנרדף על  ידי אחיו, ודוד המלך שנרדף על  יוסף הצדיק שנרדף על  50. כמו 

ים”. ְקַטּנִ ֵני  ִמּפְ ַיַעְמדּו  ְזֵקִנים  ינּו,  ַיְלּבִ ְזֵקִנים  ֵני  ּפְ ְנָעִרים  ֶרת.  ֶנְעּדֶ ֵהא  ּתְ ְוָהֱאֶמת  ֲאסּו,  ִיּמָ ֵחְטא  ִיְרֵאי  א...  ִיְסּגֵ א  ֻחְצּפָ יָחא  ְמׁשִ ִעְקבֹות  ”ּבְ  .51

ז” )דברים כ”ח, ס”ה(. ַרּגָ ”ֵלב  52. על משקל 

53. באומן.

54. כלומר, ציבור קטן והדיוט בעיני העולם )עשרה ”בטלנים”(, אך ביניהם יש דוקא ”מומחים מופלגים” היודעים ללעוג להבלי העולם.

55. אולי הכוונה ל”איסור” שהיה נפוץ בקרב מתנגדים ללמוד את תורת ברסלב.

זה, יהיה צריך ביתר שאת להודות לה’ על חסדיו. ידי מכתב  56. כלומר, הקורא המתקרב לרבינו על 

57. שוב רמז שהמכתב מיועד לקורא האלמוני מתוך קהל הקוראים שאליו מיועד המכתב.

58. משום מה החסיר את שמו שמואל, כך הוא נקרא בפי כל ”מאיר” בלבד בלי שמואל, וכך גם חתם את שמו בכמה מקומות, בין השאר 

התורה.  על  מלעטשוב  יצחק  רבי  של  חידושיו  את  העתיק  שבו  יד  ובכתב  תרצ”א  בשנת  שהדפיס  העתים”  ”קורות  ספר  של  השער  בדף 

ואגב, צורת כתב ידו שם זהה במדויק לכתב ידו כאן, דבר שסייע לקבוע סופית – בנוסף לעוד פרטים רבים העולים מן המכתב – כי מחבר 

ז”ל, ששם אמו היה כאמור אסתר. המכתב הוא אכן ר’ שמואל מאיר 
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