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שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה

מכוחה של הבכיה 

והגעגועים ושברון 

הלב הללו נשפע עליו 

אותו 'רוח פי שניים', 

והשיג את סוד נצחיות 

רבו הקדוש והנורא, 

אשר נרו ואורו יאיר 

לעד, וחיותו הינה חיה 

וקיימת לנצח נצחים

מבוא



ככל שהאור גבוה ונשגב ביותר 
כך הוא נעלם יותר ויותר

מתוך ספר שיח שרפי קודש ההולך ונדפס מחדש במהדורה מורחבת בתוספת 
שיחות חדשות - שנכתב על ידי הרה"ח ר' אברהם נחמן שמחה ויצהנדלר זצ"ל אשר 

עסק כל ימיו לברר מקחו של צדיק, ומתפרסם לראשונה בגליוננו לעילוי נשמתו

שיחות וסיפורים מרבינו הקדוש ומתלמידו 
מוהרנ"ת ומתלמידיהם הקדושים

מוארים ומבוארים בטוב טעם ודעת

מפי הרב החסיד
רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל

הרואים אור לראשונה
מוגש לכבוד יום השנה ה'כ"ח' להסתלקותו - כ"ב תמוז תשמ"ט – תשע"ז

תמוז תשע"ז 4



ככל שהאור גבוה ונשגב ביותר 
כך הוא נעלם יותר ויותר

)באדיבות ג. נ.(
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ימי בין המצרים ימים של 
התחדשות בעבודת ה'
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ואשרי המחכה 
ויגיע לימי 
זריחת הר 
קדשו ודעתו 
ודבש תורתו 
ומעשיותיו 
הקדושות 
שזכה לקבל 
בכלי מידות 
ועשר 
קדושותיה. 
וברוב ועוצם 
כח ה' ביכלתו 
להצליחנו 
ולהעלותנו, 
עד שנזכה 
לקבוע שם 
ישיבות ובתי 
כנסיות ללימוד 
תורתו ודעתו 
הקדושה 
)ראבר"נ(

בימים אלו שבני אל חי יושבים לארץ בוכים על גלות 
ישראל והשכינה, מצפים לישועה ומייחלים לבנין בית 

הבחירה. זה הזמן להשתוקק ולהתגעגע ולהחיש את ימי 
העתיד, הימים בהם ישובו הכל לאוהלי וישיבות הצדיק 

אמת ויעסקו בתורת ה'אתחלתא דגאולה' ויטעמו את 
טעמו האור הגנוז, ואז לא ימושו משם לעולמים..

עֹוד אֹוִׁשיְבָך 
ָבֳאָהִלים ִּכיֵמי מֹוֵעד

בברסלב בוערת אש
דיבורי אמת מúב אú úב
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9

האור הגדול של 
רבינו יזרח בכל עוז 

ותעצומות בהר הקודש 
בירושלים, ובכל ארץ 

הקודש, ומשם ילך האור 
ויתפשט לכל העולם 
כולו. וכשהאור יזרח 
ויתפשט, יבינו כולם 
שאי אפשר להסתפק 
בהצצה יומית בספרי 

רבינו, אלא חייבים 
לקבוע על כך ישיבות...
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10

ככל אשר ירבו היהודים, 
שמנתקים את מחשבתם 
מהבלי היישוב, והולכים 

עם תורותיו של רבינו 
בשבתם בביתם ובלכתם 
בדרך, בשכבם ובקומם, 

כך ילך העולם וייגאל, 
והמקדש ילך וייבנה...
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כל אחד ואחד מאנ"ש 
חייב לידע לדבר 

ולדרוש מדברי אדמו"ר 
ותלמידו זלל"ה 

בכל בתי כנסיות 
ובתי מדרשות ובכל 

הישיבות, לקיים 
'אדברה נגד מלכים 

ולא אבוש' ולהשליך 
נפשו מנגד ולבלי 

להתבייש מן המלעיגים
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דיבורי התחזקות משיבי נפש, בעניין הצורך וההכרח העצום לכל אחד
ללמוד וללכת עם תורותיו הקדושים

על פי התגלות סוד סתרי התורה 'אור הגנוז' בליקוטי מוהר"ן קמא סימן ט"ו

"זעירין אינון 
דצריכין לה"

התורה הנסתרת היא נצרכת דווקא למי שהוא קטן 
וזעיר, ככל שאנו הולכים ומתמעטים, אפילו אם אנו 

לא ממועטים מכוח מעשינו הטובים, אלא מרוב 
ההסתרה והחושך שבו אנו נכשלים ונופלים, התורה 
שבנסתר מיועדת דווקא אלינו. זוהי הכוונה 'זעירין 

אנון דצריכין לה', אנו ממש צריכים את התורה 
בשביל שנוכל לחיות חיים של הדבקים בעץ החיים

ההולכים בתורת ה'
על פי התורה הזמנית "אור הגנוז"
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את התורה הזו קבלנו מהעניו 
שבענווים הסבלן הגדול, 

שמסר את נפשו בתפילתו 
אחרי שכבר זכה לכל 

המעלות הגדולות והגבוהות. 
הוא זה שהשפיל את עצמו 

והשחיר את עצמו בתפילתו 
כדי להוריד את אלו התורות 

הנסתרות לעולם, הוא זה 
שלא חשב על תועלת עצמו 
כלום וביטל את כל עצמיותו 
רק בשבילנו, בשביל הקטנים 
והזעירים, להשאיר לנו חיות 

ותקווה, לשום לנו שארית 
ופליטה

מי שרוצה לטעום טעם אור רבינו הק'
כלל חסידי ברסלב זקנים עם נערים הולכים ומקיימים את רצונו 
הגדול והחזק של רבינו הקדוש ללכת עם תורותיו הקדושים יומם 

ולילה וממשיכים יחדיו לעסוק ולחיות עם התורה הנפלאה

תורה ט"ו – "אור הגנוז"
עד לאחר תשעה באב

13תמוז תשע"ז



ספר
סופר
סיפור

"מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו מי יוכל לספר מי יוכל לשער את כל הגדולות והנפלאות והנוראות,  אשר עשה אדוננו מורינו ורבינו, אור האורות, אור הצחצחות אור הגנוז והצפון והטמון עם כלל נפשות ישראל"

קורות יצירת והדפסת 
ספרי רבינו ותלמידיו

"אני חייתי היום חיים
שלא חייתי מעולם חיים כזה"

סדרת מאמרים מקיפה ומרתקת 
אודות הספר הקדוש והנורא

חיי מוהר"ן
כתיבתו העתקותיו והדפסותיו השונות

מאמר ראשון בסדרה



"מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו מי יוכל לספר מי יוכל לשער את כל הגדולות והנפלאות והנוראות,  אשר עשה אדוננו מורינו ורבינו, אור האורות, אור הצחצחות אור הגנוז והצפון והטמון עם כלל נפשות ישראל"

"אני חייתי היום חיים
שלא חייתי מעולם חיים כזה"

ההקדמה לחיי מוהר''ן בכתב יד קדום

ההקדמה לחיי מוהר''ן בכתב יד של אחד התלמידים
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שער דפוס ראשון של חיי מוהר''ן
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"ובאמת למן 
היום אשר 

התחלתי להכיר 
היטיב אמיתת 

נשגבות מעלתו 
וקדושתו 

הנוראה, הייתי 
אומר תמיד 

שראוי שיעמוד 
אחד שיכתוב 

כל דיבור 
ודיבור שיצא 
מפיו הקדוש 

בקדושה 
ובטהרה ובכל 

מיני חן של אמת 
וביראה נוראה 
בוערת כלפיד 
אש, אפילו כל 

הדיבורים במילי 
דעלמא וצרכי 

אדם, וכל דבריו 
כולם ראויים 

להיכתב, כי כל 
דיבור ודיבור 

שיצא מפיו 
אפילו במילי 

דעלמא כולם 
היו בוערים 

כגחלי אש..."
השיר הרביעי - נדפס לראשונה בחיי מוהר''ן מהדורת פראמפל תרע''ג
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אורה
קרני

ראשוןבפרסוםומכתבים סיפורים עדויות, במחשכי הגטו



היקר החסיד  היה  לימים  צעיר  נער 

ר' שמחה בארנשטיין הי"ד
הברסלבאי  בשטיבל  כשהתוודע 
 ■ רבינו  של  לאורו  עירו  בלודז' 
מבורך  וסופר  למשפיע  היה  לימים 
שהציל נפשות מרדת שחת וקירבם 
השנה  יום  לקראת   ■ האמונה  לאור 
בי"ח  ה'  קידוש  על  להסתלקותו 
חייו  תולדות  מובאים  תש"ד,  תמוז 
דחסידי  הקיבוץ  בקורות  שזורים 
בסערה  עלו  שברובם  בלודז'  ברסלב 
השמימה בימי השואה ■ היחלצותו 
חינוך   ■ ההדפסה  עסק  לטובת 
 ■ ובמצוק   במצור  ישראל  ילדי 
הגטו  חורבות  בין  שנמצאו  מכתביו 
אמונתו  ומצטיירת  עולה  מהם 
עדויות   ■ האפילה  בימי  גם  היוקדת 
קרובי  מפי  ראשון  מכלי  וסיפורים 
תוקד תמיד  אש   ■ משפחתו 

גטו לודז'



ד. ברסלבר

ק

גטו לודז'

תמוז תשע"ז 20



עד מהרה יצאה השמועה 
בכל רחבי לודז' היהודית: 

ראו זה חדש! קהל 
חסידים שהרבי שלהם 
איננו כבר בחיים, ורק 

ספריו הולכים לפניהם, 
ובספריו הם מוצאים את 
מנהיגם ומדריכם הרוחני 

כמו חי, ואילו זמרתם 
וריקודיהם - בניגוד גמור 
למושג ״חסידים מתים״!

תלמידי ישיבה בפולין, לפני המלחמה
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לודז' לפני המלחמה

הרב משה מנחם סגל הי''ד רב בעיר לודז

בלכתו לחיידר עם בוקר, היה 
נותן את פתו לדל, ואף לאחיו 
הצעיר משה חיים היה אומר 

לנהוג כך. "כשאנחנו נשוב 
הביתה מהחיידר" – היה 

מסביר לאחיו הצעיר – "תהא 
ארוחת צהריים טובה מוכנה 

ומזומנת לנו מידיה של אמא, 
ואילו עני זה, מי ידאג לו, 

ואיך ישבור רעבונו?״

תמוז תשע"ז 22



בעזהשי"ת

כבוד ידידי וחביבי אחי ורעי מו״ה יצחק 
מאיר נ״י קרמן

מכתביך ששלחת לידידנו ר׳ אהרן לייב נ״י 
כולם קיבלתי בזו השעה, ולא יכולתי להתאפק 
מאד  לי  צר  ורעי  אחי  תיכף.  לך  מלהשיב 
עליך מעי מעי חמרמרו, אם כך לעושי רצונו 
סייג לחכמה שתיקה ושתוק כך עלה  וכו׳ אך 
במחשבה - והן הן גבורותיו. וקודם זריחת אור 
הבוקר, תתגבר החשך. וזהו סימן שקרוב הדבר 
שיתגלה תפארת יקר גדולת מעלת המתקרבים 
להצדיק. אוי לי מאותה בושה, אוי לי מאותה 
בין  להימנות  זכיתי  שעכ״פ  ב״ה  אך  כלימה, 
החברים הכשרים והיראים האמיתיים, ולסבול 
התקרבות  בשביל  חירוף  איזה  לפעמים  גם 
להצדיק האמיתי ואולי יש תקוה גם לאחריתי. 

ועליך אמר הכתוב אשרי הגבר וכו׳ ומתורתך 
תלמדנו, כי זכית להבין התורה שמלמדין אותך 
בעת יסוריך, ולעמוד על משמרתך בענין תיקון 
 - לטובה  עלינו  הבא  השנה  ראש  על  הכנות 
פה  לך  אבאר  לא  בזה  לבי  התנוצצות  אשר 
כבוד  מטעם  וגם  לבאר,  אפשר  שאי  מטעם 
אלקים הסתר דבר, ובפרט כי בפה ובכתב אין 
מֶליָך הכלול בהם רב טוב  לי מה להוסיף על 
לישראל, ובטוב טעם ודעת הסברת אשר בתוך 
האופנים,  בכל  ההסתרה  שבתוך  ההסתרה 
שם מוצא לו הצדיק האמת דרך לגלות עצמו 
בהתגלות נפלא וחדש שלא הי׳ מימות עולם, כי 
אין כל חדש תחת השמש, אבל הצדיק העולה 
שלא  מה  ויש,  יש   - מעלה  מעלה  פעם  בכל 
המוח  וגם   - מורנ׳׳ת  כדברי  לספר  הפה  יוכל 
לחשוב כפי דעתנו הנמוכה. רק מרחוק רחוק 
רחוק הרבה בלי שיעור דודי מציץ מן החרכים, 
ובדעתנו  במוחנו  פוגע  הזאת  וההתנוצצות 
בהעברה בעלמא כמובן, וברגע זה קול רעמך 

בגלגל האירו ברקים וכו׳ רגזה ותרעש וכו'. 

נעמוד ונשתומם ונתפלא על המחזה הנורא 
יאוש  לאחר  הוא  כבר  יוסף  לנו;  ה׳  עשה  מה 

הצדיק  העלמת  ומשום  ממנו,  ועונה  קול  אין 
והם  מצרימה  לרדת  השבטים  הוכרחו  יוסף 
מידה  הכבידה  חטאתם  מפני  שזהו  חשבו 
שהאמת  אף  אשר  הבינו,  לא  אך  מידה,  כנגד 
בתוך  אך  מידה,  כנגד  מידה  משלם  שהקב״ה 
העונש שם מלובש התיקון – כמו כן לעניינינו; 
מחיצת  עשו  עונותיי  והעיקר  עוונותינו  אם 
בהעונש  אך   - חיותנו  מקור  לבין  בינינו  ברזל 
בעצמו מתלבש שם תיקון בהעלם נפלא בדרכי 
לעד  ויתעלה  שמו  ברוך  דעים  תמים  נפלאות 
בפה  ואשריך! אשריך! אשריך!  נצחים  ולנצח 
גדול מה שלא תצייר בדעתך  הוא התעוררות 
בענין  ובפרט  וכו'  ותפילה  בלימוד  בכלל  הן 
ראש השנה הקדוש הבא עלינו לטובה - כבר 
שלחתי לר' אהרן לייב סכום מעות ואשלח עוד 

בעזרת ה'.

כי אף שמשה  חזק,  וחביבי, חזק חזק  ידידי 
אך  לישראל,  הארץ  להנחיל  יהושע  את  שלח 
הוא עמד מן הצד על ראש הגבעה והשקיף על 
פני כל הארץ - כמו כן רבינו קודם הסתלקותו 
כשמסר הנהגת עצמנו אלינו בעצמנו שבהכלל 
מקודם  וצפה  עמד  הוא   - תיקוננו  יהי׳  יחדיו 
כן  כמו  וכו׳  ביתה  הליכות  צופיה  בחינת 
לעניינינו רבינו הקדוש, הצופה האמתי, החזן 
כל  פני  על  אלינו  וצופה  מרחוק  עומד  רואה, 
לתקננו  אחד  כל  של  שממה  מקום  הישימון, 

בתיקוניו הנפלאים והנוראים. 

ונא אל רחום וחנון, תאזין נא לקול שוועתי 
יחד  באהבה  להיכלל  אותי  לזכות  ושוועתנו 
בתוך הקיבוץ הקדוש והנורא מאד מאד. לתקן 
ויאמר  נא  ויענה  הזה  היום  עד  מעודי  אותי 
סלחתי כדבריך, כדברי הצדיק, בחי׳ ואיש חכם 
יכפרנה. והחש נא הגאולה בזכות הני כנישתא 
חדא שיוכללו במתא חדא בדחילו ורחימא אמן.

כ״ד המקצר במקום שאמרו להאריך פדש"ט 
הטוב,

שמחה בן פיגא

)נדפס בספר אור צדיקים, כו(

רבינו הקדוש, הצופה האמתי, החזן רואה, עומד 
מרחוק וצופה אלינו על פני כל הישימון, מקום שממה 

של כל אחד - לתקננו בתיקוניו הנפלאים והנוראים

מכתב נפלא מר' שמחה בארנשטיין הי"ד
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ארזי הלבנון אדירי התורה
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העיירה השלווה 
אוסטרובצה, המוקפת 

שדות ויערים, התאימה 
לבחורי ברסלב. ישיבת 
'הלכתא כנחמני' מנתה 

כשישים תלמידים, 
רובם, כמו שמחה 

בורנשטיין, מהעיר לודז'

נערים יהודים בתפילה, מארישין גטו לודז'

קונטרס 'שומרי משפט' שיצא 
לאור ע''י חסידי ברסלב בלודז'

קול קורא מר' שמחה בענין 
הדפסת ספרי רבינו

קול קורא בענין 
ה'מאה בונים'
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ב"ה

כבוד ידידי ר' יצחק מאיר נ"י קרמן

וגם כלתה נפשי להאריך אליך במכתב, אך  מאוד נכספה 

לא יכולתי מפני הטרדה, כי ברוך ה' יצא הקונטרס הראשון 

 52 הכל  סך  ]חבילות[  פאקעטליך   2 אליך  ושלחתי  לאור 

זהובים.   26 הכל  סך  אחד,  קונטרס  גראש   50 ע"ס  קונטרס 

על כן השתדל למכרם בין אנ"ש והמעות יהי' אקאנטא ]על 

חשבון[ על ה-5 זלאטעס שקיבלתי פה מאנ"ש, כי ב"ה כבר 

שלחתי לר' אהרן לייב 100 זל', כידוע מסתמא לך, וזה נשאר 

מאוד  דחוק  אני  כי  ספרים  אליך  שלחתי  כן  על  בידו,  עוד 

לך  ומה שלא תוכל למכור אשלים  מהחובות שלוויתי עליו, 

בכסף כשאהי' בלובלין אי"ה.

והנה תראה אשר ב"ה השתדלתי בכל כוחי להוציא מכוח 

אל הפועל את הקונטרס הראשון, וכאשר נדבר מסתמא יחד, 

כי כמו שאתה ראית חסדי ה' בעסקך להכין על ראש השנה 

הרבה  הרבה  ב"ה  לספר  לי  יש  כן  כמו  לטובה,  עלינו  הבא 

נפלאותיו בכל הפרטים.

אך העיקר בזה שהראיתי לאנ"ש תוכנו ומראהו – וגם אם 

אין עוד בו הראוי להיות בו, לא בי האשמה, כי אדרבה יכתבו 

מוכן  כוחי  בכל  ואני  והארתו,  מנקודתו  אחד  כל  אנ"ש  לי 

כוחי  כפי  באמת  כי   – הקובץ  בהוצאות  ולהשתדל  לשמשם 

]גיליון[ אחד,  ומוחי לא הי' ביכולתי להוציא לאור רק בוגין 

ידי,  תחת  שהי'  ומאמר  מאמר  כל  של  נחיצותו  בראותי  אך 

ראיתי שאין בידי לברר את מה להדפיס ומה להוציא, על כן 

סמכתי בכוח הצדיק והוספתי עליו עוד חצי בויגין, וברוך ה' 

שנגמר בזמן ובממון כראוי בלי שום עיכוב ומונע, כי גדול כוח 

הצדיק. ואם הי' תחת ידי עוד חידושים, גם כן לא הייתי נמנע 

מלהדפיסם ולהגדיל הפורמט ביותר דפים.

על כן אבקשך להשיב לי תיכף תשובה ברורה שבו תביע 

נדבר  יחד  נתוועד  וכאשר  דעתך,  כפי  הערות  גם  דעתך, 

באריכות. וברוך ה' שיצא קודם ראש השנה, ובפרט כמה ימים 

קודם, שתוכל לעיין בו ולהתיישב על כל התיקונים שצריכים 

לעשות בו. ואם תראה בו שינויים מכפי המדובר שהי' בינינו, 

אם  הנראה,  כפי  ואי"ה  ברורה.  תשובה  לך  אענה  הכל  על 

אנ"ש יסייעו לי מעט, והעיקר במשלוח כתבים, כי זה עיקר 

המניעה כמובן, אז כפי הנראה יוכל לצאת בעזהשי"ת לאור 

מדי חודש בחדשו, ואני כבר עשיתי כל ההכנות השייכים לזה 

למסור להרזשנד אודות רישיון להדפיסו בכל חודש. גם כבר 

בכל  לי  לסייע  נא  כן  על   – שני  קונטרס  על  כתבים  הכנתי 

העניינים, גם בהפצת הקונטרס הזה, כי בע"ח ]בעל-חוב[ גדול 

אני – גם לדבר עם אנ"ש שיכתבו לי מחידושים. גם אם יש 

בידך מה, הן מצדך והן מאחרים. את הכל ָהכן לָפַני ובעזהי"ת 

אקווה שלא יבושו חבַרי בי.

וה' יתברך ינחני במעגלי צדק למען הגדיל שמו ושם הצדיק 
בעולם.

ידידך מברכך בכתיבה וחתימה טובה,

שמחה בן פיגא

מכתבו  את  ]=בארסקי[,  נ"י  נתן  ר'  לידידי  שלום  פרישת 
מסרתי לר' מרדכי יודיל ]=דאמב[, גם את הכתונת שלו אקח 
אתי בנסיעתי. להודיעני אם הדפיס את הקול-קורא, כי דבר 
נחוץ וטובה הוא. גם אם יבוא ישראל אלקנה ]=הלפרין[ מפֹה 

אליכם, תודיעו לו שאביא לו חפציו על ראש השנה.

ידידכם הנ"ל

והעיקר, חזק ואמץ, אותו חזק כי הוא ינחילהו וכו' אשריך 
ואשרינו.

◆ ◆ ◆

ב"ה כבוד ידידי ר׳ יצחק מאיר נ"י

אחי ורעי יקירי, אתך הסליחה על שאקצר אליך. כי טרדותי 
עלו למעלה ראש ובפרט מטרדת השבת הממהר לבוא והעיקר 
ר'  היקר  ידידנו  לכבוד  באריכות  מכתב  שלחתי  זו  ברגע  כי 
אהרן לייב נ"י וכללתי גם עבורך שם כמובן – על כן אקצר, 
בגיל  יחד  נשמח  ותיכף  ובאים  ממשמשים  הימים  כי  בפרט 
מכתב  לך  כתבתי  כי  לחדש,  מה  לי  שאין  ואף  בעזהשי"ת. 
 - קונטרס  זהוב  לחצי  - שתמכרם  אודות הקונטרסים  מיוחד 
וה־26 זלאטעס המה מה-5 זלאטעס. אך מפני הכבוד והאהבה 

השבתיך. 

]=ר' שמואל  הירושלמי  מהאיש  בבשורתך  מאוד שמחתני 
הורביץ[ הנמצא בגבוליך. ותודה רבה אליך על שאלתך מדוע 
עלי  כי  בי  האשמה  אין  הקובץ,  אל  לייב  אהרן  ר'  כתב  לא 
קשה להעמיס עליו ולבקש מאתו שיכתוב, כי ידעתי גם ידעתי 

טרדותיו הרבות וחולשתו - רק בכל פעם 
ברייטער  יצחק  את  שיעורר  אליו  כתבתי 
לשלוח חידושיו בחשבי שגם הוא יבין שגם 
אדינו  אך  האלה,  הדברים  נאמרים  אליו 
לכף זכות - כי ידעתי טרדותיו. אך אעפ"כ 
ידידותנו  למען  מאוד  לבקשו  אתחזק 

להתחזק לכתוב בהקונטרס השני. 

שהתחלת  את  שתגמור  אברכך  כעת 
בכי טוב ואני את שעלי עשיתי בכל כוחי 
בעזהשי״ת גם תהלה לאל חיי להיות בעזרך 

עזרת ה' בגיבורים ואשריך.

ידידך מברכך בכתיבה וחתימה טובה, 

שמחה בן פייגא ברנשטיין

יכתבו לי אנ"ש כל אחד מנקודתו והארתו ואני בכל כוחי
מוכן לשמשם ולהשתדל בהוצאות הקובץ

מכתבים שכתב ר' שמחה בארנשטיין הי"ד
באלול תרפ"ח - סביב הוצאת ירחון 'אור זורח'

ראשוןפרסום

ירחון 'אור זורח' 
הראשון שיצא לאור
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ענין נפלא שטמן בחובו ירחון 'אור 
זורח' היה: ללכד את כל החפצים 

ללכת עם תורה אחת איזה זמן ולחדש 
ולהתחדש בה. הירחון הראשון הוקדש 
לתורה א' בליקוטי מוהר"ן, "והוא על 
פי החלטה שהוחלט בין אנ״ש שכל 
אנ"ש ילמדו בכל חודש תורה מספר 
ליקוטי מוהר״ן בעיון, וכל אשר יזכו 

לחדש בה, ישלחו להדפיסם"

יהודים בפולין לפני המלחמה

תקנות והנהגות - 
אור זורח קונטרס א
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ב"ה, ב' עקב תרפ"ח, ורשה

אחי שמחה בארינשטיין

הנה שלחתי לך ע"י אהרן יהודה ציגעלמאן נ"י איזה פתקאות ולא הבנת בטח מה עניינם, הנני להבינם לך מה טיבם! הנה אני 
כתבתי לי לעצמי איזה התעוררות לעוררני קודם שנתי בכל יום להיות ממארי דחושבנא, גם בבוקר זיכרון עלמא דאתי, וגם לעת 
אכילה לזכור להמשיך הארת הרצון מעט, כאשר נצטווינו על זה על ידי רבינו ז"ל וכאשר הראיתים לאיזה מאנ"ש, 
נתעוררו עי"ז להעתיקם להם ויעצונו שאשלחם לך להדפיסם בהקובץ אם יהי׳ רצון השי"ת שיצא לאור, אבל מפני 
איזה סיבה לא שלחתי לך בשבוע העברה ההתעוררות של קודם השינה. לכן אני שולח לך בזה וכדעתך תעשה.

ותדע אחי כי בעזהשי"ת נתחדש אצלנו בחצרנו המנין של ותיקין וחצות קודם התפילה ואני לומד בעהשי"ת 
בכל יום ברבים חצי שעה ספר רבינו ז"ל מן 8.30-9 בבוקר וגם בזכות וכוח רבינו ז"ל נתחדשים בכל פעם 
חידושים נוראים אשר ראויים להביאם בדפוס לדור דורות. כי הם חידושי רבינו ז"ל ממש. אבל מונח עלי 
עצלות ואיני יודע מה ואינני כותבם ובשום אופן אין לי כוח לכתוב, התפלל בעדי בזה. גם אני מברך אותך 
ואת אחיך ואת כל אנ"ש בברכת מזל טוב אודות חג התנאים של אחיך משה. יה"ר מלפני אבינו שבשמים 

שנתקשר לכל הדברים טובים ונלך בדרך רבינו ז"ל באמת.

אחיך יצחק ברייטער

)נדפס בספר נחלי אמונה, ל(

בזכות וכוח רבינו ז״ל נתחדשים בכל פעם חידושים נוראים 
אשר ראויים להביאם בדפוס לדור דורות

מכתב שכתב רבי יצחק ברייטער לרבי שמחה בארנשטיין הי"ד

רבי יצחק 
ברייטר הי''ד
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"ידוע ידענו כי כל מגמתו 
של רבינו ז"ל היה להפיץ 
מעינותיו חוצה! כל ספרי 

רבינו ותלמידו מוהרנ׳׳ת ז"ל 
מלאים המה מזה. גם צוואתו 
האחרונה של מוהרנ׳׳ת ז"ל 
ביום פטירתו י' טבת התר"ה 
היתה, כי חזק נתחזק לעסוק 
בטרחא, ברצון ובממון בעסק 
הגדול הזה, הוא הדפסת ספרי 

רבינו ז"ל והפצתם בעולם"

מלמד ותלמידיו בבית היתומים היהודי במרישין, גטו לודז'
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לא יכולתי לזוז מחצר ה'שטיבל' הברסלבי. התגנבתי 
פנימה והצטרפתי בשעת הדמדומים אל הרוקדים. 
״גיוואלד, אידן, זייט זיך נישט מייאש!״. ישישים 

במעגל רקדו, בצוותא עם ילדים קטנים. איזו אחדות 
לבבות וזהות רגשית, ״גיוואלד, אידען, זייט זיך 
נישט מייאש!״, "אוי, יהודים, אל תתיאשו!״...

יומן גטו לודז' - ר' מנחם אופנהיים - נכתב על דפי סידור תפילה
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"קמתי לפני שבע בבוקר, מסרתי 
את כרטיס הבדיקה, לאחר 

שהצבעתי על נוכחותי במפעל, 
הלכתי להתפלל בוואלבארסקה 

27 עם חבר לעבודה ישראל 
גולדשטיין. ממול לדירתו מניין 

של חסידי 'אומן', שהיתה לי 
הנאה ממנו. הוא הזכיר לי את 

הימים שלפני המלחמה"

מודעה בכתב עת שיצא בפולין - 
הצטרפות לישיבת 'הלכתא כנחמני' 

בלודז', תשרי תרפ''ו

מכתב מר' משה יוסף 
רוזנברג לאחיו בענין ישיבת 

'הלכתא כנחמני' בלודז'
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מאמרים מר' שמחה בורנשטיין בכתב העת 'יודישע ארבייטער שטימע'

הגאון רבי מאיר דן פלוצקי

מאמר מר' שמחה בענין ארץ ישראל - שבועון 'דרכנו'
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"אתה רצית ל'וותיקין' – זה הדבר הגדול ביותר. 
הרי לא הייתי יכול לזכות לכך, גם לפי דברי 

מוהרנ״ת כדאי בשביל זה כל מאמץ שבעולם. 
בכל יום הנני קם קודם אור היום ומתפלל בכל 

יום וותיקין, ואם הייתי בכוח, הייתי יכול להרבות 
בתורה ותפילה. אבל תודה לה׳ על זה המעט..."

ר' שמחה בימי נעוריו מאמר מר' שמחה בענין ארץ ישראל - שבועון 'דרכנו'
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ב"ה יום ג' פרשת ראה שנת תרפ"ט לפ"ק לאדז 

כבוד ידידי הנכבד ר' יצחק מאיר נ"י קארמאן

אחדשה"ט

בזה הנני אודיעכם שב״ה מהתעוררות שהי' לפני כמה שבועות, רואים הפירות בענין הדפסה 

ספרים  הנה  עד  קיבלתי  הדפסה.  על  נדבות  בענין  והן  ספרים  הפצת  בענין  הן  הפרטים.  בכל 

בעד 160 זלאטעס, וב"ה רובו דרובו כבר נמכרו ומובן הוא שהספרים אני נותן בהקפה. ואודות 

ההתחייבות של אנ"ש להתנדב על הדפסה - שלחתי כבר לווארשא 50 זהובים ואי"ה מחר אשלח 

עוד 60 זהובים ובמשך ימים אחדים יהי׳ הסכום של התחייבות בשלמות.

גם שלחתי על חשבון ספרים 40 זהובים. יותר אין חדשות, השי"ת יעזור לנו שנזכה תמיד לעורר 

הנקודות הצדיק שיש בכל אחד ואחד, וממילא יהי׳ אפשר לבנות בנינים נפלאים ממש.

ידידכם דורש שלומכם ומצפה לשמוע בשורות טובות בגשמיות וברוחניות

משה חיים בן פייגא בארנשטיין

שנזכה תמיד לעורר הנקודות הצדיק שיש בכל אחד 
ואחד, וממילא יהיה אפשר לבנות בנינים נפלאים ממש

מכתב מר' משה חיים בארנשטיין
אחיו של ר' שמחה הי"ד

ראשוןפרסום
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מצבת ר' שמחה בארנשטיין בלודז'
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לצדיק
צבי

אודות מסכת ההתקשרות המופלאה רבות בשנים
וחוצה גבולות ארץ וימים שנטוותה בינו

לבין החסיד הגדול רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל

מתוך נועם שיח עם בנו יקירו הגה"ח ר' אברהם משה וואסילסקי שליט"א

לרגל זכרון יום השנה להני תרי נהורין 
רבי לוי יצחק ב"ר אברהם נח ז"ל בנדר – כ"ב תמוז

ורבי צבי יוסף ב"ר מאיר יצחק ז"ל וואסילסקי – כ"ט תמוז

ראשי פרקים מתולדות חייו רבי הפעלים 
והחסדים של הרב הגאון החסיד

ר' צבי יוסף וואסילסקי זצ"ל,
מגדולי מקימי עולה של תורה חסידות וחסד
והפצת דעת רבינו הק' בדור האחרון

ר' הרשל וואסילסקי בשנות 
הבראשית באמריקה

)באדיבות מכון 'תמימי דרך' 
ניו יורק'(

סאמארקנד - 
מבט מלמעלה
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רבי לוי יצחק ז"ל אחרי 
שנים של בדידות 
והסתתרות, כשהאש 
הלוהטת בקרבו 
מאמתת גדולת רבינו 
הק' עצורה בקרבו, 
מצא כעת בר' הרשל 
עלם חמודות נאמן רוח 
כלבבו וכלי מלא ברכת 
ה' בו ניתן להשפיע 
את אמתת אור רבינו 
הק' כפי שהיא רחשה 
ובערה בלבו

רבי לוי יצחק בתקופת סאמארקנד
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בראשית ימיו של ר' הרשל על אדמת אמריקה, עוד הוא 
עושה בה את צעדיו הראשונים, כבר רוח ה' החלה פועמת 

בקרבו. השקט לא יוכל. רעיונותיו היו משוטטות כל היום איך 
להזריח את האור הגנוז בשאון המולה של רומי. מחשבותיו 

מטכסות עצה באיזה דרך יזכו בני המדינה של עשירות 
לידע ולשמוע מנעימות התורות והעצות של הבעל תפילה

רבי לוי יצחק בשעת מסירת שיעור 
בבית המדרש במאה שערים
)באדיבות ג. נ.( תמוז תשע"ז תמוז תשע"ז38



הולכים ומתקרבים היו ימי ראש השנה הקדושים, מעיו 
של ר' הרשל הומים עליו. לנגד עיניו עולים ושבים 
המראות והתיאורים נוראי הוד של הקיבוץ הקדוש באומן. 
הוא נזכר בכל הסיפורים על מסירות נפשם של החסידים 
בכל הדורות לקיים את רצונו של רבינו הק' להיות אצלו 
על ראש השנה איש לא יעדר. בלבו גמלה ההחלטה שזה 
היום תחילת מעשיך, עכשיו הוא הזמן הראוי להתחיל 
לנסות לקבץ את הפזורים להתפלל יחד בראש השנה 
בהתקשרות לרבינו הק' הנחל נובע מקור חכמה

ר' הרשל יחד עם ר' לוי יצחק בסעודת 
ההילולא המרכזית של רבינו הק'

)באדיבות מכון 'תמימי דרך' ניו יורק'(
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היתה זאת ההדפסה הראשונה של 
הספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן" 

שלאחר השואה האיומה שלא היה 
בנמצא כמעט להשיגו עד הלום, 

והדבר עורר התרגשות רבה ונסך תקווה 
ונחמה גדולה בלבבות כלל החסידים, 

שראו איך מתקיימת הבטחתו "אז מיין 
פייערעל וועט טלואין ביז משיח וועט 

קומען", ואחרי החורבן הגדול חוזר 
להתנוצץ אורו הבהיר והמעיינות שוב 

הולכים ופורצים חוצה

אש בערה בעצמותיו ר' הרשל, התגלות 
אורו של רבינו הק' בעולם שכל הגאולה 
וישועת ישראל תלויה בה מה תהא 
עליה? והרי הספרים הקדושים בהם 
גנוזים כל האורות והקדושות העליונות 
שגילה והמשיך רבינו הק' ותלמידו 
הק' בעולם, והדפסתם היא אחת 
מההשראה הנצחית שלהם לדורות

שער 
הליקוטי 
מוהר''ן 
שנדפס ע''י 
ר' הרשל 
וואסילסקי 
בשנת 
תשי''ח
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"...וכל אחד שכפי שמוסר נפשו בשביל כבוד 
רבינו כן מקבל ונחקק בו קדושתו ועצותיו הק'. כי 
אדמו"ר ז"ל בחייו הק' מסר נפשו בשביל כל נפש 
מישראל והשליך נפשו מנגד והפקיר בני ביתו 
ונסתלק, הכל בשבילנו ובשביל נפשות ישראל 
להצילם משיני הס"מ, ועל זה הוא חורק שיניו 
על עניני אדמו"ר ז"ל, מחוייבים גם כן אנ"ש 
שיחיו למסור נפשם וממונם בשביל כבוד רבינו. 
וכשהוא מרוצה למסור נפשו על ידי זה נמתקין 
ממנו כל הדינים ונמשך עליו רחמים וחסדים..."

בית המדרש הגדול דחסידי ברסלב 
במאה שערים בשלבי בנייתו
)באדיבות מכון 'תמימי דרך' ניו יורק(
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הגאון החסיד
רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

בסוד שיח  עם הרה"ח ר' בצלאל פרידמן שליט"א
מפיו ומפי כתביו

אודות החסיד הוותיק
רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל

על דמותו המאירה, אורחות חייו, הליכותיו בקודש, 
הנהגתו הציבורית הנדירה, והתחדשותו ודביקותו 

המופלאה באורו של רבינו הק' עד הנשימה האחרונה

ליום היארצייט - כ"ב תמוז תשמ"ט

העינייםאת

רֹוִאים ֶאת ָהֵעיַנִים ָהֵאּלּו[ )מוהרנ"ת( ֵרי ָהֵעיַנִים ׁשֶ ינּו ְוַאׁשְ ל ַרּבֵ ָראּו ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ ֵרי ָהֵעיַנִים ׁשֶ יא אֹויִגין ]ַאׁשְ יא אֹוְיִגין ָוואס ֶזעְהן ּדִ ין'ס אֹוְיִגין אּון   ָוואֹויל ּדִ עם ֶרעּבִ יֶזעְהן ּדֶ ין ּגִ יא אֹוִגין ָוואס ָהאּבִ ָוואֹויל ּדִ

כזה ראה וקדש!

N. Horowitz
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של  מדרשה  ית 
ביובל  ברסלב  חסידות 
היה  האחרונים  וחצי 
בדמויות  וגדוש  מלא 
מופלגים,  ה'  עובדי  של  רבות-אנפין 
גאוני עולם ושרפי קודש, שכל אחד 
אחר  גוון  ובפעלו  בחייו  גילם  מהם 
האורות  אור  של  אורותיו  משלל 
שלהבת  להבת  אש  היו  יחד  וכולם 
"ישנה  דרך  באותה  הליכה  של 
אברהם  אבותינו  הלכו  שבה  מאד 
היא  ואף-על-פי-כן  ויעקב,  יצחק 
מעולם"  היתה  שלא  לגמרי  חדשה 
ספר  הקדמת  שצ"ב,  רס"ד,  מוהר"ן  )חיי 

זה  כולם,  מבין  והמיוחד  האחד  אך  הנפש(,  השתפכות 

ברסלב  לחסיד  מושלמת  דוגמה  מהותו  בכל  שהיווה 
רמ"ח  שכל  והפשיטות  התמימות  בתכלית  אמיתי 
דם  וטיפת  מעורקיו  עורק  וכל  גידיו  ושס"ה  אבריו 
מדמיו ספוגים מעבר אל עבר בכל אותה אמת צרופה 
"לא  כי  הקדוש  רבינו  הבטיחנו  שאודותיה  ויוקדת 
תכבה עד ביאת המשיח" )חיי מוהר"ן ש"ו(, ושיותר מכל 
אחד אחר חש והתהלך עלי אדמות למן שנות בחרותו 
המוקדמת ועד ליומו האחרון בשיבתו המופלגת כמי 
שנושא על כתפיו את כל כובד משא הדאגה והאחריות 
להמשכיותה הטהורה של דרך רבינו הקדוש לדורות 

עולם ללא כל עיוות ועיקום וכחל 
רבות  עשרות  ושבמשך  ושרק, 
של שנים לא חדל לרגע מלשמש 
כשופר המפריח לחללו של עולם 
בכל הלהט והחום שבנפשו את כל 
קלט  שאותן  והרוח  האור  אוצרות 
בבית  שנים  גבי  על  שנים  ושאב 
היוצר המקורי של חסידות ברסלב 
היה   – השואה  שלפני  באומן 
רבי  הגדול  החסיד  ספק  כל  ללא 
תלמידו  זצ"ל,  בנדר  יצחק  לוי 
רבי  האלוקי  הגאון  של  המובהק 
מטולטשין  נחמן  רבי  בן  אברהם 
העולם  אור  של  המובהק  תלמידו 

רבי נתן תלמידו הגדול של הנחל נובע מקור חכמה. 

זוכה  תמוז,  כ"ג  ביום  שחל  היארצייט  יום  לכבוד 
"אבקשה" להגיש לקוראיו שיחה מיוחדת אותה הואיל  
שליט"א,  שכטר  מאיר  יעקב  רבי  החסיד  הגאון 
מי שהיה קרוב ביותר לרבי לוי יצחק עשרות בשנים 
ויקר וחביב בעיניו עד לאחת, לקיים בטוב טעם ודעת 
פרידמן  בצלאל  ר'  הרה"ח  ימינו  ויד  אמונו  איש  עם 
רישומי  מספר  בסילודין  לשרטט  המנסה  שליט"א, 
ימוש  לא  שזכרה  ייחודית  מופת  דמות  מאותה  הוד 

מפינו ומפי זרענו עד ביאת ינון במהרה בימינו.

רֹוִאים ֶאת ָהֵעיַנִים ָהֵאּלּו[ )מוהרנ"ת( ֵרי ָהֵעיַנִים ׁשֶ ינּו ְוַאׁשְ ל ַרּבֵ ָראּו ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ ֵרי ָהֵעיַנִים ׁשֶ יא אֹויִגין ]ַאׁשְ יא אֹוְיִגין ָוואס ֶזעְהן ּדִ ין'ס אֹוְיִגין אּון   ָוואֹויל ּדִ עם ֶרעּבִ יֶזעְהן ּדֶ ין ּגִ יא אֹוִגין ָוואס ָהאּבִ ָוואֹויל ּדִ

כזה ראה וקדש!

רבי לוי יצחק בהתבודדות בכותל המערבי 
)באדיבות ג. נ.(
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כמה זרחו פניו כאשר היה מזכיר את המידה היקרה של "ישוב הדעת", כמה חפץ היה 
להנחילה לשומעי לקחו ומקורביו. "אה, 'ישוב הדעת', "געוואלד, ווי איז מען זוכה צו 

דעם?"  היה מתבטא בערגה. גם את עבודת ההתבודדות שכל כך הקפיד עליה, 'בריח 
התיכון' לכל עבודותיו בימי חייו, שככל הנראה לא החסיר מלקיימה ולו יום אחד 

במשך שבעים-שמונים שנה רצופות - היה מכנה "ישוב הדעת"
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צילום מכתבו של הרה"ג ר' מרדכי צוקרמן זצ"ל 
המתפרסם לראשונה בו מובאת התרשמותו העמוקה 

מדמותו הנאצלת של רבי לוי יצחק ז"ל

בס"ד עש"ק פנחס תנש"א

אין לאדז תש"ו.

צווישן אלע הונדערטער אנגיקומענע פון רוסלאנד 
א  האבן  צו  אויסגיקומען  מיר  איז  צופעליג  )וואס 
תורה,  בני  איינעם(  יעדן  מיט  ומתן  משא  געוויסן 
חסידישע,  ליטווישע,  רבי'ס,  ישיבות,  ראשי  רבנים, 
פולישע, רומיינישע, רוסישע, אונגארישע, איז מיר 

געבליבן א רושם מיוחד פון ר' לוי יצחק ז"ל.

מיט זיין מנוחת ושלוות הנפש, דער קלוגער בליק, 
א  זיך  פאר  געזעהן  כ'האב  מחשבה,  טיפע  די  און 
מענטש וואס די מחשבה איז פארנומען מיט עפעס 
שוין  מענטש,  הזה'דיקע  עולם  קין  ניט  העכערס, 
אפגירעט זיין בין אדם לחבירו, זיין סבר פנים יפות, 
די נעימות וואס מ'האט געשפירט אין זיינע ד' אמות 
- בלי כחל ובלי שרק ויעלת חן - הכל בפשטות, ניט 
געלאזט פילן גדלות, אלעס באהאלטן אין זיך, דאס 

האט גימיינט ר' נחמן זצ"ל.

קיינע חיצוניות כמעט כולו פנימיות.

זה מה שנשאר בזכרוני                 בכל הכבוד

מרדכי צוקרמן

תרגום המכתב ללשה"ק:

בלאדז תש"ו

מבין כל מאות הפליטים שהגיעו מרוסיה )שנזדמן לי לבוא במשא ומתן מסוים עם כל אחד ואחד מהם( בני תורה, 
רבנים, ראשי ישיבות, אדמורי"ם, ליטאים, חסידים, פולנים, רומנים, רוסים, הונגרים, מבין כל אלה נשאר לי רושם 

מיוחד מר' לוי יצחק ז"ל...

עם מנוחת הנפש המיוחדת שלו, המבט הנבון והפיקח, והמחשבה העמוקה... ראיתי לפני אדם שמחשבתו תפוסה 
ועסוקה בדברים גבוהים יותר, אין הוא אדם של 'עולם הזה', שלא לדבר על ה'בין אדם לחבירו' שלו, ה'סבר פנים יפות' 
שלו, הנעימות שחשו בד' אמות שלו - בלי כחל ובלי שרק ויעלת חן - הכל בפשטות, נמנע מכל גינונים של גדלות 

והתנשאות, הכל מוצנע וגנוז בפנימיותו, אכן לזה התכוון ר' נחמן - - - שום חיצוניות, כמעט כולו פנימיות...

זה מה שנשאר בזכרוני

בכל הכבוד

מרדכי צוקרמן

פרסום 
ראשון

רבי מרדכי צוקרמן זצ''ל

"שום חיצוניות, כמעט כולו פנימיות...  
– לזה התכוון רבי נחמן !"
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תשובה ופסק הלכה – הנחשף לראשונה - ששיגר ונחתם בידי רבי לוי יצחק בנדר ז"ל אודות 
'היתר עגונה' בעת ששימש כאב"ד במחנות העקורים 'באד-רייכנהאל' בגרמניה לאחר המלחמה

חשיפה

משרד הרבנות
בבד-ריכנהל יצ"ו

ב"ה ב' האזינו בין כסא לעשור תש"ה, פה באד רייכנהאל

וכל טוב סלה( לכבוד הרה"ג המפורסם לשם   -( )- גמר חתימה טובה( וכט"ס  גמח"ט 
אבדק"ק  שליט"א  פראמאוויטש  אליעזר  משה  הרב  מוה"ר  כש"ת  וכו'  וכו'  ולתהלה 

ציילסהיים יע"א 

אחדשה"ט )- אחר דרישת שלומו הטוב(

הנה בא לפנינו היום אחד מהגרים במחננו, והראה לנו כתב היתר מאת כתה"ר )- כבוד 
תורתו הרמה( עבור האשה הענא בת אלעזר שנייאור מעיר יאזלאוויץ שמותרת להנשא, 
ע"כ אנו מוצאים לנחוץ לכתוב לכמע"ל )- לכבוד מעלתו( אודות הענין הנ"ל, כי האשה 
הנ"ל היתה אצלנו עם עדים על דבר העדר בעלה, ועשינו הגב"ע )- הגביית עדות( אשר 
אנו שולחים ר"פ )- רצוף פה( העתקת הגב"ע, וכפי העדאת העדים והעדאת עצמה היא 
זקוקה ליבם, כי הילד שהיתה לה מבעלה המנוח - מת כפי העדאותיהם קודם מיתת בעלה. 
ועל אח אחד מאחי בעלה לא נודע לה אם חי או לא, ע"כ כתה"ר יחקור עוד היטב על דבר 

ההיתר הנ"ל, כי אנו לא רצינו לטפל בזה מחמת זיקת יבום.

בברכת התורה וגמח"ט והוקרה הראוי'

לוי יצחק בענדער
יו"ר הביד"צ דפק"ק הנ"ל

הגדלות שנחשפה במצוקת העיתים
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הסבל והתלאות שלא העיבו מאומה 
על הישוב הדעת של רבי לוי יצחק ז"ל

הנאתו ואושרו האמיתי 
של רבי לוי יצחק – היו 

מכל פרט בעבודת ה' שזכה 
לחטוף בהאי עלמא, כגון 

כשהיה לומד את שיעוריו 
הקבועים בין מנחה למעריב 
ב"שול", היתה ניכרת עליו 

הנאה רוחנית וחדוות הנפש, 
הן מעצם לימוד התורה 
ברבים, והן ממה שזיכהו 

השי"ת לחבר את היום 
ולילה בתורה, והפיק שמחה 
עצומה גם מדברים שגרתיים 

שחזרו על עצמם מדי יום 
ביומו, ותחושת שמחה זו 

הצליח להקרין על סביבותיו

רבי לוי יצחק בתפילת שחרית בביתו בערוב ימיו 
)באדיבות ג. נ.(
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ר' יעקב מאיר שליט"א 
אמר שהוא אוהב לעמוד 

בשעת התפילה קרוב 
לרבי לוי יצחק לראות את 

ה"ברען"  של יהודי זקן 
שכבר עבר את ה'גבורות', 
כיצד הוא מתפלל מילה 

במילה בהתלהבות 
ומתנועע, "און ס'האט 

געקאכט פון אים"  כעובד 
ה' צעיר בשיא תבערתו 

לעבודתו יתברך שמו

רבי לוי יצחק בשמחת אחד ממשפחתו כחודש לפני 
הסתלקותו )באדיבות ר' משה נפתלי טייטלבוים(
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 ראו בחוש שאותם יהודים 
יראי ה' שהחזיקו עצמם 

יחד עם הכלל, למדו בצוותא 
והתפללו בצוותא ודיברו 
שיחת חברים יחד, הללו 

עמדו ביהדותם פי כמה וכמה 
מאלו שעבדו את עבודתם 

בינם לבין קונם בכל המעת-
לעת. אמנם בתחילה חשבו 
שיהודים אלו, המתרחקים 

מהקהל, יצליחו להשאר 
נאמנים לה' יתברך עד הסוף, 
אך המציאות הוכיחה שאלו 

שעבדו יחדיו דווקא הם 
הצליחו הרבה יותר

 רבי לוי יצחק בהילולת רבינו, מימין: יבלחט"א רבי יעקב מאיר שכטר, 
משמאל: ה'מנחת יצחק' גאב"ד ירושלים זצ"ל )באדיבות ג. נ.(
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לילות החורף המאירים וימי הקיץ הנוראים
אמרותיהם הצרופות של הני תרין רעים אהובים רבי לוי יצחק בנדר ז"ל

ורבי שמואל שפירא ז"ל כשקרבו ובאו ימי החורף והקיץ
מאמר קצר מכותב הטורים
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העצה של רבי לוי יצחק, הבכיות בציון, 
והעליה לארץ הקודש

רבי לוי יצחק עם רבי משה ירוסלבסקי )באדיבות ג. נ.(

רבי לוי יצחק עם רבי אלחנן ספקטור )באדיבות ר' נ. שפירא(
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"מה אומר לך?", חזר המזכיר ר' משה כמה פעמים בהתפעלות עצומה, "היו שם 
במחנה גדולי תורה, אך רבי לוי יצחק בלט ביניהם, בתמימותו, בהתמדתו, בכך שלא 
ביטל רגע אחד לשוא, וכן בכוח הפסק שלו, ולא לחינם מינוהו לראש בית דין שבו 
היו השנים האחרים גם הם גדולי תורה, ואחד מהם כיהן לאחר מכן כרב גדול בארץ"

N. Horowitz
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קווים קצרים לתולדותיו:

)באדיבות ג. נ.(
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מתוך אחד ממכתביו המופלאים של הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטר שליט"א

בו מעתיק שמועה נפלאה ששמע מפי החסיד הגדול רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל
על דברי התורה "אור הגנוז" ב'ליקוטי מוהר"ן' קמא תורה ט"ו

"ושמעתי מר' לוי יצחק שליט"א ב שם מוהרנ"ת, שבעת שיצאו הדיבורים הקדושים
הללו מפי רבינו הק' 'מי שרוצה לט עום טעם אור הגנוז', הרגיש את קדושת רבינו הק'

שהוא בעצמו האור הגנוז, ואי  אפשר להשיגו אלא על ידי הרבה התבודדות"
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"ושמעתי מר' לוי יצחק שליט"א ב שם מוהרנ"ת, שבעת שיצאו הדיבורים הקדושים
הללו מפי רבינו הק' 'מי שרוצה לט עום טעם אור הגנוז', הרגיש את קדושת רבינו הק'

שהוא בעצמו האור הגנוז, ואי  אפשר להשיגו אלא על ידי הרבה התבודדות"
ותורתי שמרו

... כידוע מה שמובא על המדרש 'הלואי אותי 
כי  ומובא,  מובנת  והתמיה  שמרו',  ותורתי  עזבו 
הקדושה  האמונה  להאדם  מאיר  אין  לפעמים 
בשלמות, והוא מבקש ולא נמצא, מייעצו המדרש 
שאתה  ממילא  ותמצא  התורה,  את  שמור  אתה 
דבוק בבוראך. וזה 'הלואי אותי עזבו' רצונו לומר 
עזבו מלחקור אותי, אלא 'תורתי שמרו' ועל ידה 

תתגלה לך אור אמונתו הק'.

השקידה  ידי  על  בצדיק  ההתקשרות 
בספרים הק'

ובפרט  קדושה  עניני  בכל  הדבר  שכן  ונראה 
באמונת צדיקים שאם נזכה בעזרתו יתברך לשקוד 
ו'סיפורי  מוהר"ן'  'ליקוטי  הק',  רבינו  ספרי  על 
ממוהרנ"ת  תפילות'  ב'ליקוטי  וכן  וכו',  מעשיות' 
ושאר ספריו, ונלך בעצותיהם לשפוך תמיד שיחנו 
וכו', זה בעצמו הוא התקשרות  וכו'  לפני המקום 
להצדיק, ועל ידי כל זה מתבערים כל הקליפות עד 
שנתגלה זיו האהבה וההרגשה בנועם החן האמיתי 

של הצדיק.

ידי  על  הק'  רבינו  קדושת  את  לטעום 
התבודדות

ושמעתי מר' לוי יצחק שליט"א )ואולי זה גם מובא( 
מרבינו  ששמע  שבעת  סיפר  זצ"ל  שמוהרנ"ת 
מי  הגנוז"(:  )"אור  ט"ו  בסימן  התורה  את  הקדוש 
שרוצה לטעום טעם אור הגנוז היינו סודות התורה 
היראה  מדת  להעלות  צריך  לעתיד  שתתגלה 
לשרשה, היינו שלא יהיה לו שום יראה חיצונית 
כי יראת ה' טהורה. ואיך מעלין את היראה הוא 
עצמו  את  לשפוט  והיינו  משפט,  בחינת  ידי  על 
בשיחתו לפני השם יתברך ע"ש. ואמר מוהרנ"ת 
שבעת שיצאו הדיבורים הקדושים הללו מפי רבינו 
הרגיש  הגנוז',  אור  טעם  לטעום  שרוצה  'מי  הק' 
הגנוז  האור  בעצמו  שהוא  הק'  רבינו  קדושת  את 
ואי אפשר להשיגו אלא על ידי הרבה התבודדות 

לפני המקום.

אין תפילה נאבדת
שמוהרנ"ת  כמדומה  מהנ"ל  שמעתי  וגם 
בתפילת  כצעיר  העבודה  לו  הלך  זקנותו  בעת 

וכן  חיזוק כהתחלת החסידות'(,  'אין  )כהפתגם  ההתלהבות 
והדיבורים  התורה  והתמדת  והתפילות  החצות 
חמים כגחלי אש כמובא בהקדמת המכתבים ע"ש, 
זה  למה  ושאלוהו  השם,  בעבודת  מאד  והצליח 
אצלו כך, ואמר כי בימי נעוריו שפך הרבה שיח 
ואין  הק'  רבינו  אותו  הדריך  כאשר  המקום  לפני 

שום תפילה נאבדת.

'חיי  בפנימיות  הוא  מוהר"ן'  'ליקוטי 
מוהר"ן'

מוהר"ן'  ב'ליקוטי  תורה  שכל  פעם  אמרתי 
הק'  רבינו  כי  והיינו  מוהר"ן',  ב'חיי  סעיף  הוא 
היה  חידוש  כל  אלא  סתם,  חידוש  שום  אמר  לא 
עצמו  תורות ממדרגת  היינו שעשה  בעצמו,  הוא 
מעבודתו הנפלאה ומהשגתו הקדושה, כאשר מובן 
לכל מי ששוקד על ספרי רבינו ז"ל ומוהרנ"ת, כמו 
אבות  במסכת  השגור  הלשון  על  מובא  שראיתי 
הקדושים  שהצדיקים  והיינו  אומר',  היה  'הוא 

מה  היה"  "הוא  וזה  בחינותיהם,  הם  תורותיהם 
שהוא היה "אומר", היינו שהמאמר של התנא זה 
בעצם נשמת התנא וכן הוא כל הגמרא הקדושה 
את  לומדים  אנו  מימרותיהם  לומדים  כשאנו 
הצדיקים בעצמם, ועל ידי זה אנו מקושרים בהם, 

ועיין בסי' י"ב ב'לקוטי מוהר"ן'.

וכן ראיתי כמדומה מרבי שלמה קרלינער זצ"ל, 
החכמים  שגם  היינו  המשנה'  בלשון  חכמים  'שנו 
"ברוך  רק ההלכות,  ולא  מוזכרים בלשון המשנה 
בוחר  שהוא  האדם  הוא  ברוך  היינו  בהם"  שבחר 
בהם בהצדיקים בהחכמים "ובמשנתם" שהוא לומד 
גם עם החכמים  זה  ידי  ומתקשר על  את המשנה 

וזה בהם ובמשנתם.

ידי  על  הכתמים'  מכל  נהר המטהר  'אני 
'ליקוטי מוהר"ן',

"שאמונת  המדות:  בספר  כותב  הק'  ורבינו 
בעל  אברהם  רבי  הנפש".  הצלחת  זה  חכמים 
הק'  רבינו  שאמר  שמה  כותב  הליקוטים'  'ביאור 
על  עולה  שזה  הכתמים'  מכל  המטהר  נהר  'אני 
הלימוד  ידי  שעל  והיינו  מוהר"ן',  'ליקוטי  הספר 
לומדים את הצדיק בעצמו ואת נשמתו, ועל ידי זה 

אנו מטהרים מהכתמים.

לצפות ולהתפלל על 'ומרפא בכנפיה'
ואם שהיום שולט הסתרה נוראה וטמטום הלב 
והמוח השם ישמרינו, וזה לא פלא אחרי ... טומאה 
נוראה בעולם ... ונתקלקל ה'טעם והמראה והריח' 
להתחזק  צריכים  ואנו  מעשיות,  מסיפורי  כמובא 
שלעתיד  הק'  רבינו  שמפרש  בטהרה...  לעמוד 
יתרפא הכינוף וההסתר פנים, משמע שההסתרה 
'רפאינו'  זה  על  להתפלל  שצריכים  מחלה  זה 

מהמחלה הנוראה הזו. 

להיות בשמחה תמיד
ראיתי פעם בספר 'פתורא דאבא' ליקוטי מכתבי 
האר"י זצ"ל, שלפעמים האדם מחמת מעשיו כבר 
לו  יש  אם  אבל  הקודש,  רוח  עליו  שישרה  זכה 
עצבות אין השכינה שורה עליו. והיוצא מכל זה 
שיחד עם זה דהיינו להקריב פעולות ... שעל ידי 
זה צריך שיתגלה אהבה הקדושה אל השם יתברך 

והצדיקים, צריכים לראות שנהיה בשמחה..

רבינו הק' לא אמר 
שום חידוש סתם, 

אלא כל חידוש 
היה הוא בעצמו, 

היינו שעשה תורות 
ממדרגת עצמו 

מעבודתו הנפלאה 
ומהשגתו הקדושה, 
כאשר מובן לכל מי 
ששוקד על ספרי 
רבינו ז"ל ומוהרנ"ת
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הגאון החסיד 
ר' שמואל משה קרמר שליט"א

בשיחה עתירת גילויים על חמיו הגדול
הגאון החסיד

 ר' גדליהו אהרן קעניג זצ"ל
לכבוד יום עלותו לשמי מרום

ביום כ"ג תמוז תש"מ

העינייםאת

רֹוִאים ֶאת ָהֵעיַנִים ָהֵאּלּו[ )מוהרנ"ת( ֵרי ָהֵעיַנִים ׁשֶ ינּו ְוַאׁשְ ל ַרּבֵ ָראּו ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ ֵרי ָהֵעיַנִים ׁשֶ יא אֹויִגין ]ַאׁשְ יא אֹוְיִגין ָוואס ֶזעְהן ּדִ ין'ס אֹוְיִגין אּון   ָוואֹויל ּדִ עם ֶרעּבִ יֶזעְהן ּדֶ ין ּגִ יא אֹוִגין ָוואס ָהאּבִ ָוואֹויל ּדִ

לפאר ול רומם את שמו של 
הצדיק  בכל העולם כולו!
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לה  שקמו  הגדולים  המאורות  חד 
לחסידות ברסלב לפני שנות דור, איש 
אשר רוח בו, בעל מוח אדיר ולב רחב 
כמלוא-עולם שפיו הפיק נהרות של 
ידיו  ים,  מני  עמוקים  תורה  חידושי 
והקמת  נפשות לאביהם שבשמים  בקירוב  לו  רב 
בהתמסרות  ולדורות  לשעה  וחסד  תורה  מפעלי 
דוגמה  כולו  וכל  וריע,  אח  לה  שאין  שיור  ללא 
חיה ומוחשית של חסיד המסור כל-כולו לקדש 
 – הליכותיו  בכל  הדורות  צדיק  ושם  שמים  שם 
גדליהו אהרן קעניג  ר'  היה הגאון החסיד 
ביום  לב  כל  למגינת  בחטף  מעמנו  שנלקח  זצ"ל 
נסיעה  של  בעיצומה  תש"ם,  שנת  תמוז,  כ"ג 
היתה  רצופה  כולה  שכל  הקדושה  לארצנו  חוץ 
ונפש לפעילותו הנמרצת להחייאת  גוף  מסירות 
לנחל  נאמן  יתד  והצבת  והחסידי  הדתי  היישוב 
נובע מקור חכמה בעיר הקודש צפת, והוא בשנת 
השישים לחייו בלבד, כשהתחושה ששיתפה אז 
את כלל אנשי שלומנו היא כי אילו זכינו והאיש 
המופלא הלזה היה מאריך ימים – הרי שהיה בידו 

עם  זקנים  וקטנים  גדולים  המונים,  המוני  לקרב 
נערים, לדרכו של רבינו הקדוש, ולהאהיב ולייקר 
ה"צדיק  של  שמו  את  ולעילא  לעילא  ולרומם 
כולו"  העולם  כל  של  והיופי  והחן  הפאר  האמת, 
בכל  ס"ז(,  תורה  ב'  חלק  מוהר"ן  בליקוטי  רבינו  )לשון 

העולם כולו!

מערכת  חברי  סרנו,  שלו,  היארצייט  יום  לקראת 
החסיד  הרב  הגדול,  חתנו  של  למעונו  אבקשה, 
יחד  שליט"א,  קרמר  משה  שמואל  ר' 
שמעון  אברהם  ר'  הרב  משה,  ר'  של  חתנו  עם 
נחמן  ר'  הרב  בכורו  ובנו  שליט"א,  בורשטיין 
דוד  ר'  הרב  חדא  בצוותא  כשעמנו  שליט"א, 
של  הגדולים  ממקורביו  אחד  שליט"א,  שפירא 
ר' גדליה, להעלאת זכרונות אודות עבודת קירוב 
שלא  ומיוחדת  עילאית  דמות  שאותה  הנפשות 
הניחה כמותה התייחדה בה באופן יוצא מן הכלל. 
להגיש  מאתנו  נבצר  הדברים  אריכות  מפאת 
בהזדמנות זו את השיחה המרתקת במלואה ועוד 

חזון למועד ברצות ה'.

רֹוִאים ֶאת ָהֵעיַנִים ָהֵאּלּו[ )מוהרנ"ת( ֵרי ָהֵעיַנִים ׁשֶ ינּו ְוַאׁשְ ל ַרּבֵ ָראּו ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ ֵרי ָהֵעיַנִים ׁשֶ יא אֹויִגין ]ַאׁשְ יא אֹוְיִגין ָוואס ֶזעְהן ּדִ ין'ס אֹוְיִגין אּון   ָוואֹויל ּדִ עם ֶרעּבִ יֶזעְהן ּדֶ ין ּגִ יא אֹוִגין ָוואס ָהאּבִ ָוואֹויל ּדִ

לפאר ול רומם את שמו של 
הצדיק  בכל העולם כולו!
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הבהירות והברירות של האמונה שלו ברבינו, עוצמת הביטול הגמור והמוחלט שלו 
לרבינו, הדבקות שלו ברבינו בכל לב ונפש שניכרה על כל צעד ושעל, המפעלים 

שהוא הקים לשם כך ביגיעות וטרחות שאינן ניתנות לתיאור – בכל הנקודות הללו 
הוא היה בגדר חידוש מופלג ממש, והדבר הקרין ללא הרף על כל סביבתו
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לגבי חמי ניתן לומר 
בפה מלא שהוא אכן 

מסר את נפשו לעניין 
זה של קירוב נפשות 

פשוטו כמשמעו, 
הוא הפקיר את עצמו 

לחלוטין כהפקר ממש, 
כאילו אין לו שום 

בעלות על עצמו ושום 
פרטיות. כאשר היה 

מדובר במישהו שיש 
לקרב אותו – לא היה 

קיים לגביו לא בית 
ולא זמן ולא שום דבר

רבי גדליה בשמחה משפחתית )באדיבות ג. נ.(
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רבי גדליה בצילא דמהימנותא
)באדיבות ר' אברהם שמעון בורשטיין(
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במשך תקופה 
ארוכה של מספר 

שנים היו מגיעים 
כל בניו לביתו מדי 

שבת בשבתו בשעות 
אחר הצהריים, הם 

היו אומרים איתו 
יחד את כל ספר 

התהילים ולאחר 
מכן למדו יחד בספר 

ליקוטי הלכות 
כשכל אחד בתורו 

קורא דף שלם בפני 
כולם. בשבתות 

הקיץ למדו בצורה 
כזו דפים רבים מאד, 
דף אחר דף. בתור בן 

משפחה הייתי גם 
אני משתתף בלימוד 
המיוחד הזה, זה היה 

מעין עולם הבא. 
באחד ממכתביי 

אליו אני כותב לו 
שאני מתגעגע מאד 

לשבתות הללו...  

רבי אברהם שטערנהארץ
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כל מי שהכיר אותו הרגיש כיצד מפעמת ומקשקשת בקרבו רוח אדירה של 
התקשרות ואמונה בגדולתו של רבינו הקדוש, בנצחיותו, בהיותו המתקן הגדול 

של כל הבריאה כולה, כשרוח זו מניעה אותו לכל פעולה מפעולותיו וקורנת 
מפניו המאירות ומלאות ההוד החוצה כשהיא עושה רושם בלתי רגיל על כל מי 

שרק ראה אותו ולו פעם אחת ובראייה בעלמא

רבי גדליה עם רבי נתן שטערנהרץ ורבי משה בורשטיין אצל ציון רבי אברהם שטערנהרץ )באדיבות ג. נ.(
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פרסום 
מכתב שכתב הרה"חראשון

ר' גדליהו אהרן קעניג זצ"ל
לחתנו יבלחט"א הרה"ח

ר' שמואל משה קרמר שליט"א
בעת שהותו בגולה לקומם את העיר צפת
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שורות חרישיות שנכתבו בערגה ובגעגוע בידי אחד ממקורביו - מוגשים בזה
לרגל יום השנה הח"י להסתלקותו - כ"ו תמוז תשנ"ט

צדיק באמונתו יחיה
לדמותו הבלתי נשכחת ומעוררת הגעגועים של

החסיד האמיתי ר' נחמן שבתי גלינסקי זללה"ה

החסיד  של  חייו  הליכות  עמדו  עולם  עמודי  שלושה  על 
התורה  על  ז"ל,  גלינסקי  נחמן  רבי  האשכולות  איש  המופלא 
אלו  כשכל  שיעור,  ללא  חסדים  גמילות  ועל  העבודה  ועל 
צדיק  והפשוט,  העליון  מהיסוד  ומוארים  חיותם  את  יונקים 
יסוד עולם האור המאיר בכל העולמות הנחל נובע מקור חכמה

ר' נחמן נושא דבריו בשמחה 
משפחתית, לצידו יושב אביו 

רבי יעקב גלינסקי ז''ל
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כל משאלת לבו הייתה 
לזכות לשמש כצינור 

להעביר את דרך רבינו 
ליושבי תבל בכל צורה 
ואופן. והלוואי ויזכה 
להיות תלמיד לרבינו 
הקדוש. היה מודה 
לד' כל יום שזיכה 

אותו להתקרב לרבינו
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כתפילתו כך שיחתו, דבוק היה בכל לבו בעצת צדיק 
להשיח לפניו את כל לבו מדי יום ביומו. מיום עמדו 

על דעת רבינו הק', כמעט ולא הפסיד את שעת 
ההתבודדות. כשעבר להתגורר בעיר עמנואל השתדל 
לצאת להתבודדות בשדה, כשהיה שב מההתבודדות 

היה מספר לבניו ולבני ביתו משיחותיו עם בוראו, 
והיה מלמד אותם איך לַרצות ולפייס את ד'

בית המדרש אור זורח בעמנואל
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ר' נחמן גלינסקי בימי חוליו
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למרומי הר סיני
"מכל הדמויות בברסלב, הדמות המשפיעה עלי ביותר 
את הקשר לרבינו הקדוש – היא דמותו של רבי אברהם 
ברבי נחמן" � קירובם של בני רבי שמואל שפירא, 
השיעורים במחיצתו של רבי לוי יצחק, כמיהתו של 
רבי נפתלי דובינסקי והמפגש המכונן עם רבי ישראל 
בער אודסר � מברזיל הרחוקה, תרתי משמע, אל 
'הליכה' עם תורותיו של רבינו הקדוש במסילות ח"י 
הכללים על אדמת ארץ הקודש � שיחה מרוממת עם 
הרה"ח ר' אהרן אליהו פירר שיחי' מביתר

ר' אהרן אליהו פירר שיחי'
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ר' לוי יצחק היה סמל 
של חכמה ותמימות 
המשלימים אחד את 
חבירו. הוא היה חכם 
מופלג אבל בדרך של 
תמימות. ככל אנשי 
שלומינו בלטה אצלו 
מידה זו של תמימות 

מחוכמת בצורה מעוררת 
השתאות. קשה להסביר 

זאת למי שלא הכירו

רבי לוי יצחק בנדר יחד עם רבי שמואל שפירא
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נפשי נקשרה בנפשו 
של ר' ישראל בער. הוא 
היה איש של מסירות 
נפש, וקבלתי ממנו 
דברים שאי אפשר 

להסביר. כל העניין של 
ההפצה ושל ההתקרבות 
לרבינו בתמימות, קיבלו 
אצלי משמעות חדשה 
במחיצתו. בעניניו של 
רבינו הקדוש, הוא היה 
כילד ליד אבא, בלי שום 

דעה עצמית משלו

רבי ישראל בער אודסר
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המסורת מהסוג השלישי, 
היא המסורת של המהות 

שבמהות, עצם הלוז 
של חסידות ברסלב. כל 

צורת ההנהגה והיחס בין 
רב לתלמיד, בין אנ"ש, 
על המציאות האסורה 

של פרסום שקרי, על כך 
שרבינו הוא הוא צדיק 

הדור לכל הדורות ולנצח 
ועל כסאו לא יישב זר, 
וכל מה שבכלל זה, ועל 

זה ר' לוי יצחק היה מדבר 
בעיקר, יותר מהכל

רבי נחמן שלמה יצחק שפירא בנו של רבי שמואל
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'רּוַח  ִים',  ַהּמָ ֵני  ּפְ "'ְורּוַח ֱאלִֹקים ְמַרֶחֶפת ַעל 
יַח )זוהר וישב קצב:(,  ל ָמׁשִ א רּוחֹו ׁשֶ ֱאלִֹקים' - ּדָ
י  ֲאִמּתִ ִית  ּבַ ָהרֹאׁש  הּוא  י  ּכִ ַהּכֹל,  ן  ְיַתּקֵ הּוא  ׁשֶ
ל  ירּו אֹותֹו ְוַיֲאִמינּו ּבֹו, ְוָהרֹאׁש ּכָ ָרֵאל ַיּכִ ְוָכל ִיׂשְ

ל ְלָפָניו. ּטֵ ַנע ְוִיְתּבַ חּוצֹות ִיּכָ

ה  ִכּיָ ַהּבְ ַעל־ְיֵדי  ָלֶזה,  ה  ִנְזּכֶ ָמה  ַעל־ְיֵדי  "ַאְך 
ית־ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ִלין  ּוִמְתַאּבְ ּבֹוִכין  ׁשֶ ָמעֹות  ְוַהּדְ

רּוחֹו  א  ּדָ ֱאלִֹקים'  'ְורּוַח  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ
ִחיַנת  ּבְ ִים',  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  'ְמַרֶחֶפת  יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ
ֲאִני  ה  ֵאּלֶ 'ַעל  ִחיַנת  ּבְ ְוכּו'  ְך'  ִלּבֵ ִים  ַכּמַ ְפִכי  'ׁשִ
י ְמַנֵחם  ּנִ י ָרַחק ִמּמֶ ִים ּכִ ה ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ּמַ בֹוִכּיָ

י' ְוכּו'. יב ַנְפׁשִ ֵמׁשִ

ִים  ּמַ ָמעֹות ּכַ ִריִכין ִלְבּכֹות ְמֹאד ּוְלהֹוִריד ּדְ ּצְ "ׁשֶ
יק ָהֱאֶמת,  ּדִ הּוא ַהּצַ ּנּו ְמַנֵחם ׁשֶ י ָרַחק ִמּמֶ ַעל ּכִ
ם  ָאז ִיְתַקּיֵ יַח ׁשֶ ל ָמׁשִ ה ְלרּוחֹו ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי ֶזה ִנְזּכֶ

ַחת ֵאֶפר'". ֵאר ּתַ 'ָלׂשּום ַלֲאֵבֵלי ִצּיֹון ּפְ

)ליקוטי הלכות, מצרנות הלכה ד אות י"ג(
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