
  

 )‡, ‡ (...משה אלה הדברים אשר דבר 

י שמנה כאן כל המקומות שהכעיסו "רש רשיופ
נו כי התוכחה של משה היה תוכחה י הי,'לפניו וכו
תוכחה  — כמו שכתוב בהתורה תקעו ,של חסד

ין שם שאמר משה יע) סימן ח -בלקוטי תנינא (
תוכחתו באֹפן שלא יעורר חס ושלום על ידי תוכחתו 

ל המעשים רעים שעשו ויחליש אותם חס הריח רע ש
ושלום על ידי זה רק אדרבא על ידי תוכחתו יחזק 

 כמו שכתוב ,'אותם ויוסיף ויתן בהם ריח טוב וכו
ועל כן הזכיר כל המקומות שהכעיסו לפניו כל . שם

יקא כי בזה הזכיר להם זכות וחסד כי יהמקומות ד
 , אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו:םיהוא קי

 בחינת מאחז פני ,י הוא זכה לאחֹז בכסא הכבודכ
 שעל ידי זה היה בבחינת מקומו של עולם' כסא וכו

ין יע,  אסימן –ב ן חלק "כמבֹאר בלקוטי מוהר(
ועל כן ידע שכל אלו המקומות שהכעיסו בהם . )שם

לפני המקום ברוך הוא המקומות בעצמן גרמו להם 
 לחטֹא כי עברו במדבר מקום נחש שרף ועקרב

פות והסטרא יקף הקלושהם מקום ת' וצמאון וכו
פות קשות י והיו צריכים ללחֹם עם קל,אחרא כידוע

וזה גרם להם שכמה . ועצומות שהיו במקומות כאלו
 ,פעמים לֹא יכלו לעמֹד בנסיון ונכשלו במה שנכשלו

 וישב ישראל :ל על פסוק"וכמו שאמרו רבותינו ז
ו שכתוב  כמ,שהמקום גרם להם לחטֹא' בשטים וכו

נמצא שבזה שהזכיר את המקומות . הר הקדושובז
 , בזה המציא להם זכות,קא שהכעיסו לפניוידי

 אל תדין את :בחינת הזכות של רֹאש השנה שהוא
  . ל"כנ' חברך עד שתגיע למקומו וכו

וכן סובב והולך כל ספר דברים על קֹטב זה 
להזכיר את ישראל כל מה שהכעיסו לפניו ואף על פי 

כי רחמיו . יאשו עצמן מן הרחמים לעולםי יתכן לֹא
 שאף על פי שעשו את ,לֹא כלים כאשר ראו בעיניהם

וכן אחר . העגל אף על פי כן לֹא מנע רחמיו מהם
 עד שהם ,שאר החטאים היטיב עמהם בחסדו

על כן ידעו לדורות . מוכנים עתה לכנֹס לארץ ישראל
שבכל מה שיעבֹר עליהם עד ביאת משיח בכלל 

לעולם ,  על כל אחד ואחד יהיה איך שיהיהובפרט
 כמו שאמרו רבותינו אשו עצמן מן הרחמיםיאל יתי

ארו של אדם אל ולו חרב חדה ֻמנחת על צוי אפ:ל"ז
 יפה צעקה : ואמרו,ימנע את עצמו מן הרחמים

וזה . לאדם בין קֹדם גזר דין בין לאחר גזר דין
'  איך התפלל והתחנן לפני ה,פר תפלותיוישס

 ,'ואֹמר וכו' וכו'  ואתנפל לפני ה: כמו שכתוב,יתברך
לה יהכל כדי להורות בני ישראל שיתחזקו בתפ

 כי רחמיו אינם כלים ,יתברך תמיד' וצעקה לה
  )טזאות , ד הלכה – הלכות ערלה (.לעולם
  

  )‚, ‡(... ויהי בארבעים שנה 

) י"רש(מלמד שלא הוכיחן אל סמוך למיתה 
נו ימנא על משה רבברעיא מהימובא בזוהר הקדוש 

ובגין דהוית חשיב בחייך דאלו הוה : עליו השלום
אפשר לך הוית מהדר כלא עלמא תחות ֻקדשא בריך 

דל מעלת משה ושמבֹאר שם ג, ין שםיע', הוא וכו
לו היה אפשר לו יבשביל זה שהיה חושב כל ימיו שא

לו ישאפ, נמצא. יתברך' היה מחזיר כל העולם לה
ת תוכחה היה ועיקר מצו, משה רבנו עליו השלום

ם על ידי הרצון שהיה כוסף תמיד להחזיר כל ימקי
 וזה ; ועל ידי זה זכה למה שזכה,העולם למוטב

ל שאין מוכיחין את "בחינת מה שאמרו רבותינו ז
שכן משה לֹא הוכיחן , האדם אלא סמוך למיתה

ינו כי יה', אלא סמוך למיתה וכן יעקֹב אבינו וכו
ועל כן עיקר . די הרצוןעיקר התוכחה הוא על י

התוכחה הוא רק סמוך למיתה שאז מתחילין 
מחמת , להכלל ברצון ואז מאיר בו הרצון ביותר

כי ההסתלקות של הצדיק , שהוא סמוך להסתלקות
הוא שיהיה נסתלק ונכלל בבחינת רצון כמו משה 

שנכלל בשעת מיתתו ברעוא , רבנו עליו השלום
מתחיל להאיר ומחמת שסמוך למיתתו . ל"דרעוין כנ

כי  .קא יכול להוכיחםי על כן אז די,בו בחינת הרצון
 וצריך  מה שכל אחד ערב בעד חברו,עיקר הערבות

, ובאמת מי יכול להוכיח את חברו, להוכיח את חברו
כי אינו יודע מה שחסר לחברו וגם מי יודע אם חברו 

לו אם ישמע מי יודע אם יוכל יישמע לדברו ואפ
, לשוב אליו יתברךו להתגבר להתגבר על מה שצריך

, על כן עיקר קיום מצוה זֹאת הוא על ידי הרצון
שיהיה רצוננו חזק מאֹד לראות בטובת חברו 

שיזכו , ובטובת כל ישראל טובה אמתית ונצחית
וכמו שהאדם בעצמו . לם לשוב אליו יתברך באמתוכ

דאי ראוי לו שלא ירצה שום רצון אחר רק לזכות ובו

שרק זה הוא טובה והצלחה , ךלהתקרב אליו יתבר
כמו כן מֻחיב כל אחד , וחוץ מזה הכל הבל, אמתית

ולהתגעגע , לאהֹב את חברו וכל ישראל כנפשו
, ולכסֹף שיזכו כל ישראל להתקרב אליו יתברך

ם מצוה זֹאת של תוכחה יובתוך כך אם אפשר לו לקי
ודאי מה וב, בפשיטות לדבר עם חברו ביראת שמים

 כל אחד מֻחיב לדבר עם חברו כי, טוב ומה נעים
  .אבל העיקר הוא הרצון, ביראת שמים

  
שוע צויתי בעת ההוא לאמֹר וואת יה

' עיניך הרֹאֹת את כל אשר עשה ה
אלֹקיכם לשני המלכים האלה כן יעשה 

ת אשר אתה עֹבר שמה ולכל הממלכ' ה
אלֹקיכם הוא הנלחם ' לֹא תיראום כי ה

 )Î‡, ‚(  ...לכם

המלחמה הגדולה והכבדה וזה מרמז על עיקר 
שהיא עיקר מלחמת כל אדם שהיא מלחמת היצר 

בזה העולם שהעיקר שלא יירא ולֹא יתפחד כלל כי 
כי מלֹא כל הארץ כבודו כמו שאמר אז , אתנו' ה

', יתברך עמך ואצלך וכו' ה: ל"אדוננו מורנו ורבנו ז
שהאדם צריך לעבֹר בזה : וכמו שאמר. אל תירא

בלקוטי (יקר שלא יתפחד העולם על גשר צר והע
  ).סימן מח -תנינא 

אלֹקיכם הוא הנלחם ' לֹא תיראום כי ה: וזה
כמו , ואזהרה זֹאת הזהיר ביותר את יהושע. לכם

כי יהושע הוא . 'ויתי וכווואת יהושוע צ: שכתוב

בחינת התלמיד שהשגתו בחינת מלֹא כל הארץ 
שהוא . 'כוכני עפר וובחינת הקיצו ורננו ש, כבודו

ן "כמבֹאר בלקוטי מוהר(' ראשי תבות יהושע וכו
שעיקר השגתו הוא , )ן שםיעי,  זסימן –ב חלק 

בחינת התחזקות שיחזק את עצמו ואת כל ישראל 
יאשו ולֹא יפלו משום יבכֹחו של משה רבנו שלא ית

דבר ובכל מה שיעבֹר עליהם יהיו חזקים בכֹחו של 
' ראו כי הייתיין ולֹא יאתם עד' כי ה. משה רבם

שזהו בחינת לֹא . כי מלֹא כל הארץ כבודו, אתם
כי הצדיק בחינת משה יכול להשפיל . 'תיראום וכו

את המלאכים המקטרגים שמהם נמשכו ונשתלשלו 
מה : שאמרו הנפילים מבני שהם (פות סיחון ועוגיקל

כי מראה להם שאינם , )וכמובא, אנוש כי תזכרנו
ולעורר . ' כלל וכוין בידיעתו יתברךייודעים עד

ולהקיץ כל השוכני עפר שהם הדרי מטה שלא 
אתם כי מלֹא כל הארץ כבודו ' ין היראו כי עדייתי
עיניך : שזהו בחינת אזהרת משה את יהושע. 'וכו

אלֹקיכם לשני המלכים ' הרֹאֹת את כל אשר עשה ה
חם היה מקטרוג והאלה שהם סיחון ועוג שכ

כי מאחר . ' וכולכל הממלכות' המלאכים כן יעשה ה
שכבר הרג שני המלכים האלה בזה רואין כי יש כח 
לבטל קטרוג המלאכים מאחר שהרג שני המלכים 

ודאי תהיה ועל כן ב, האלה סיחון ועוג שנמשכו מהם
לכל הממלכות אשר אתה ' בטוח וחזק כי כן יעשה ה

דאי תירשו ארץ ישראל ששם עיקר ועֹבר שמה ובו
א בחינת עליונים התגלות זה הדעת של משה שהו

דאי לֹא ועל כן בו', למטה ותחתונים למעלה וכו
 ,ו הלכה – הלכות נטילת ידים שחרית. ('תיראום וכו

  )אות פד
  

) ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï- ‡‰Á ,ËÏ ÌÈÓÈÒ-Ó(  

אנחה וגנוחא של איש  � � � �                      
. כי הוא שלמות החסרונות, הישראלי הוא יקר מאֹד
-כי, ידי אנחה-החסרון עלאבל אי אפשר להשלים 

ידי התקרבות להצדיק שהוא הרב האמת -אם על
חיים להשלים -כי ממנו מקבלים הרוח, שבדור

'; סימן ח, ן"ליקוטי מוהר(ידי אנחה -החסרון על
 ).עיין צדיק אות יא

  

) ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï‡ -  ‰ÏÈÙ˙Á( 

' היהי רצון מלפניך  ...   ����                           
אל רחום וחנון ארך אפים , י אבותינוקינו ואלֹקאלֹ

שתעורר רחמיך וחסדיך הגדולים . ורב חסד ואמת
ותזכנו ברחמיך הרבים להאמין ולהתקרב , עלינו

, לצדיקים אמתיים שבדורנו אשר בהם בחרת
כי מהם , להחיות את עמך בית ישראל על ידם

שנזכה ' הובכן עזרני . תוצאות חיים לנו ולכל ישראל
, ך מהם רוח חיים למלאת כל מחסורנולהמשי

ויהיה לנו כֹח להמשיך , ותשמע קול אנחותינו תמיד
על ידי אנחותינו רוח חיים רוח טובה מהצדיקי 

הן , הן בגוף, להשלים כל החסרונות שחסר לנו, אמת
לם יתמלאו וכ, בגשמי וברוחני, הן בממון, בנפש

ואתה משפיע , כי עמך מקור חיים, ויושלמו לטובה
על ידי , ח החיים לכל חי ולכל דבר שבעולםרו

, צדיקיך האמתיים הדבקים בתורתך הקדושה תמיד
על כן חמֹל על עמך . אשר היא חיינו ואֹרך ימינו

ותזכנו , ותגלה לנו צדיקך האמתיים, ישראל
עד שיהיה לנו כֹח על ידי , להמשיך מהם רוח החיים

, אנחותינו לבד שאנו מאנחים על מה שחסר לנו
ותמלא כל משאלות , ה נשלם החסרון תכףשיהי

ונות והחטאים והפשעים ווכל הע. לבנו לטובה
אשר על ידם סלקנו והרחקנו הרוח , שחטאנו לפניך

על , ועל ידם באו לנו כל החסרונות שחסר לנו, חיים
לם תמחול ותסלח ברחמיך הרבים על ידי צדיקי וכ

אשר על , ים בקרבםקהדור האמתיים אשר רוח אלֹ
ועל , ס לישראל ברחמיםיתה מתרצה ומתפיידם א

כמו , נותינו בכל דור ודורוידם אתה מכפר ומוחל לעו
ותבטל ותשבר ותכניע .  ואיש חכם יכפרנה:שכתוב

וכל הקמים עלינו לרעה מהרה הפר , כל אויבינו
  ...עצתם וקלקל מחשבתם

  ¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË  ˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ  
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, ב"היה בשנת תרפהמעשה                         
רק הילדים שלי . וששים שנה היה לגמרי בסוד

כן היו אחדים יחידי סֻגלה -וגם, ןיספרתי להם העני
כמו רב שלֹמֹה , שהיו צדיקים קדושים וחברים שלי

איך .  אני ספרתי להם והם קבלו את זה-וקסלר 
, נו. זה למעלה למעלה מן הטבע? אפשר לקבל את זה

  .והם קבלו את זה
. בתמצית, צוריאני ֻמכרח לספר בק, ן היהייהענ

ם וחצי אחרי שנפטר י זה היה שנתי-היה מעשה כזה 
. נכשלתי ונפלתי, אני נכשלתי, רבי ישראל קרדונר

זה צום חמור של , זוזה היה ביום שבעה עשר בתמ
ואני . לפני תשעה באב וזמן הֻחרבן, ארבע תעניתים

ני בכל ש, הייתי רגיל להתענות בכל התעניתים
כן אני עשיתי -וגם, חֹדש-בכל ערב רֹאש, וחמישי

לה יתענית בכל יום ויום מחצות לילה עד אחרי התפ
כמו שנהג מורי הקדוש רבי , לו מיםילֹא טעמתי אפ
חוץ , לו באביאני ראיתי שאפ. ישראל קרדונר
רבי ישראל הוא היה ', לחן ערוךוש'מהתעניות של 

אני , אלהייתי עם רבי ישר, כן אני-וגם, מתענה
ודוקא ביום . כן כך והייתי נזהר כל תענית-עשיתי גם

ז שהוא תענית חמור מארבע ושבעה עשר בתמ
  .תעניתים נפלתי ונכשלתי

ז והיה נדמה לי שאני לֹא והגיע שבעה עשר בתמ
אני . שאני ֻמכרח לבטל את התענית, מרגיש טוב

-אבל לֹא חס, כך טוב-הרגשתי עצמי חלש ולֹא כל
קר ודבר התגבר עלי בב-אז הבעל. מורושלום באֹפן ח

אתה , אתה חלש מאֹד", זוביום שבעה עשר בתמ
  !" להילפני התפ! ויעכש, צריך לאכֹל

ש לספר יפנים יהיה איך שיהיה אני מתבי-כל-על
אני לֹא שתיתי מים מחצות לילה עד אחר , הכל
ו בא אלי יועכש. לֹא אכלתי ולֹא שתיתי, להיהתפ

 צריך לאכֹל לפני אתה: "דבר ואמר לי-הבעל
  ".כך-אתה חלש כל, להיהתפ

לֹא , אני שמעתי לו, אני לֹא יכֹלתי להתגבר
  ...אבל אכלתי, רציתי
ושלום -אבל כמו שאוכלים חס, אני אכלתי, נו

אני אכלתי אבל זה היה בלֹא ידים , דברים מזיקים
. פנים נכשלתי-כל-על. אבל אכלתי, ובלֹא רגלים

אחרי . קרואכלתי בבירדתי ירידה גדולה ו, ירידה
האכילה ברכתי ברכת המזון והלכתי למקוה 

יכולים להבין איך היה , נו. ולהתפלל אחרי הסעודה
 -לה ובאיזה מצב אני הייתי אחרי דבר כזה יהתפ

   .להילאכֹל לפני התפ
אני לֹא , וזה היה מעיק עלי והיה לי צער גדול

הייתי , אני כמעט שיצאתי מהדעת, רציתי לחיות
ד ונפלתי לעצבות כזה שלא יכֹלתי לדבר שבור מאֹ

רק שכבתי ולֹא דברתי , ולהתראות בפני אנשים
שלא היה אפשר .. נפלתי לעצבות כזה. כלום

כל מי שראה אותי היה , דל הפחדולהסתכל בפני מג
  !נופל עליו פחד

זה , הכנסת-ואני הלכתי לישיבה ושכבתי בבית
-שכבתי בבית, הכנסת-היה גם ישיבה וגם בית

בבית אני הייתי ביום . נסת כמו מת חמשה ימיםהכ
בישיבה הייתי ביום ראשון וביום , ששי וביום שבת

אני . עם שני ימים זה ששה ימים, רביעי, שלישי, שני
, רק התפללתי. לֹא מדבר ולֹא אוכל, שכבתי כמו מת

  !הייתי כמו מת, לֹא אכלתי ולֹא דברתי
  

, זוג בתמ"זה היה כבר בכ, וביום רביעי בערב
אני בכיתי להשם יתברך שירפא , נכנס לי מחשבה

מתי ששמעתי שכל , שיקח ממני את העצבות, אותי
הישיבה מצחקים ואומרים שישראל בער -בני

לם והם כ, געוהברסלבר הוא חולה והוא נעשה מש
כנסת והיו -זה בית. כל העיר טבריה היו מתנגדים

הכנסת ראה את -ומי שנכנס לבית, הישיבה-שם בני
והם היו רגילים , ראל בער שוכב בעצבות כזהיש

והם היה להם . שאני הייתי תמיד מרקד ושמח
אין ?  ממה הוא שמח,איך ישראל בער שמח: "קשה

  : אז הם חשבו ".לו פרנסה ואין לו לחם לילדים

ו זה לֹא ישראל יעכש"
זה ישראל , בער שהיה
וככה , געובער מש

הוא הסוף של כל 
כי הם . הברסלבים

 על חצות הולכים
לילה לשדות וליערות 
ולפעמים הם נפחדים 

מאיזה , מאיזה כלב
אז , מאיזה גוי, חיה
סוף הם -כל-סוף

, כן. געיםונעשים מש
  ".זה הסוף שלהם

לם רצו להשתמט וכ
ממני ואמרו שיצאתי 
מדעתי ואני כבר 

  .געומש
וזה שהם אמרו על , ואני הייתי בעצבות נוראה

, עורי יותר בלי שוד עמזה היה לי עצבות, ברסלב כך
כי אני הרגשתי שאני הגורם לכל זה שהם מדברים 

לו אם יאפ! ?עצבות כזה, מה זה: " חשבתיאז, ככה
אבל להיות בעצבות , להועוברים על כל התורה כ

מה , אבל יכולים לעשות תשובה, עשיתי עברה? כזה
  !"זה הדכאון הזה

הייתי , אני נפלתי למחלת נפש, היה לי צער גדול
  ...היה קשה לי מאֹד ולֹא רציתי לחיות, וןבדכא

ואני למדתי בישיבת . לם צחקו ממניושכ, הכלל
אז הלכתי לציון רבי , הנס בטבריה-רבי מאיר בעל

הנס בצהרי היום ואמרתי לרבי מאיר -מאיר בעל
לם מצחקים ממני ואינני יודע מה וכ: "הנס-בעל

 אני נכשלתי ונפלתי ,לעשות ואיך לעשות תשובה
 איך עושים .י שום עצה איך לעשות תשובהואין ל

בתענית שכל ישראל קבלו , ישיםידבר כזה ולֹא מתב
נפלתי , ואני נכשלתי, עליהם תענית בגמרא והדין

-ישתי ונפלתי כליאני התב ".להיואכלתי לפני התפ
. כך ולֹא מצאתי שום מקום איך לחיות ואיך לעשות

שה דל הבוואני הייתי יכול למות מג!" מה עשיתי"
  ...דל הנפילהומג

פנים אני היה לי צער גדול וגם לֹא יכֹלתי -כל-על
אני הייתי בעצבות כזה , שךוהייתי בח, לעבֹד השם

הייתי חולה נפש . ממש כמו שיוצאים מן הדעת
והייתי מֻדכא מאֹד ובכיתי להשם על זה שאני גורם 

אז היה לי התבודדות . בזיון לברסלב, חלול השם
הכנסת -פני השם יתברך בביתוהתפללתי ובכיתי ל

, שירחם עלי ושירפא אותי ושיקח ממני הדכאון
שלא יוכלו לומר המתנגדים על . המחלה, העצבות

רבונו של  ",חסידי ברסלב כך ושלא יהיה חלול השם
עשיתי מה ,  אכלתי-אמת . עולם ראה המצב שלי

תרפא אותי ותוציא , אבל אני רוצה תשובה, שעשיתי
כי אני גורם , העצבות הזהמ, אותי מהמצב הזה

תרפא אותי , רבונו של עולם. חלול השם לברסלב
  .."שאוכל לצאת מן העצבות

הכנסת והחדר שלי היה ליד -ואני הייתי בבית
ונכנס לי מחשבה תקיפה , אולי נרדמתי, הכנסת-בית

, ח שליובפנים המ, כמו מי שנכנס ברֹאש שלי
תכנס לחדר שלך : "ואומרת לי המחשבה בתֹקף

פתח את ארון הספרים ותתן ידך על איזה ספר ות
רק תניח את היד על , ן לספר מֻסיםולֹא תכו, שהוא

.. ותפתח אותו במקום שתפתח, ספר ותוציא אותו
, ושמה תמצא דברים טובים שתוכל להחיות עצמך

  !"שמה תמצא רפואה לנפשך
: אז חשבתי, והתפללתי, אז אני רציתי רפואה

כן -פי-על-אף, טוב? המחשבה שלי זה דבר רציני"
אני אעשה את זה ונראה מה , מה יש לי להפסיד

  ".שיהיה מזה
הכנסת לחדר שלי -נכנסתי מבית, עשיתי כן

נתתי את , ופתחתי את הארון ועשיתי כמו שאמרו לי
חלק ' לקוטי הלכות'זה היה ספר , ידי על איזה ספר

, והוצאתי אותו ופתחתי אותו, ראשון של רבי נתן
  ...פתקוהיה שם זה ה
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? יר זה רפואהיזה הנ, אבל לא ידעתי מה שזה

יכול להיות , יר בספרינ: "חשבתי? רותיחסר ני, מה
לֹא אז , "שזה סימן בשביל לידע איפֹה אני לומד

ר וקראתי רק יראיתי חתיכת ני, שמתי לב לזה
, נו הקדוש מחדש במקום שפתחתייבתורה שרב

אולי אני אמצא ", ה"דף ק' באֹרח חיים בחלק א
דאי ואז קראתי ובו, "שמה דבורים שהם יעזרו לי

כך ראיתי שאין לי שום -אבל אחר, החייתי את נפשי
 עשיתי הכל ולֹא, כי עשיתי כך וכך, תקוה לרפואה

עזר לי , יר ולֹא עזר לי התורהימצאתי רק חתיכת נ
 חזרה -אבל תכף שגמרתי לקרֹא , על המקום

המחלה כמו שהיתה ולֹא ראיתי שום רפואה ולֹא 
חשבתי שאין לי שום , אז נפלתי בדעתי. היה לי כלום

  ...יאשתייונת, שום תקנה, תקומה
ר ולהחזיר את ורציתי לקחת את הספר ולסג

אז מה , א מצאתי רפואהלֹ", הספר להארון
טרם שסגרתי את הספר הבחנתי וראיתי " ?לעשות

  ...ירישיש שורות כתובות על הנ
שזה , ותכף ראיתי מה שזה, רק התחלתי לקרֹא

  !פלא מה שלא היה מעולם
תלמידי ", התחלתי לקרֹא וראיתי מה שכתוב

וקראתי וקראתי אותו עד שגמרתי לקרֹא .." היקר
וכל דבור ודבור , לו עד הסוףואת המכתב כ

הרגשתי וראיתי פלאות כאלה , נכנס בי.. שקראתי
דם בעצבות כזה וכמו שהייתי מק. שאי אפשר לספר

שמחה כזה ,  ככה קבלתי שמחה מזה הפתק-
לֹא . שהעצבות לֹא היה לה שום ערך נגד השמחה

. רק בעולם הבא, רואים שמחה כזו בעולם הזה
  !שמחה כזו שאין בעולם הזה שמחה כזו

התחלתי לנגן נגונים כאלה של שמחה ולרקֹד ו
כל , וֻכלם.. פנים כאלה של שמחה, ולמחֹאת כפים

והם למדו . שמעו שאני נעשיתי שמח, הישיבה-בני
 הם ,"גע נעשה שמחו המש,הו: "בישיבה ואמרו

אחרי , אמרו שישראל בער כבר הוא בסדר גמור
גע לכל ו אז הוא מש,הוא בשמחה כזה עצבות כזה

לֹא יעזֹר לו ! געו הוא מש-יש גושפנקא ", ימי חייו
  ".חולים ולֹא שום רפואה-שום בית

, אז נכנסתי לחדר והתחלתי לרקֹד בחדר שלי
וֻכלם נכנסו לחדר שלי וראו דבר כזה שאני מרקד 

, אני מרקד ושמח כזה, אני לֹא שואל אותם, ושמח
הם , אז הם ראו את הרקודים והשמחה. הם נתבטלו

הישיבה -דר להחצר ועשו כל בניהוציאו אותי מהח
-וֻכלם שמחו כל. ואני הייתי באמצע ורקדתי, גוליע

  .."גע הוא מרקדוהמש", כך וֻכלם התלוצצו ממני
הם עמדו כמה שעות עד , הם עמדו זמן רב, טוב

: אז אמרו, יפיםיקרוב לחצות לילה והם נעשו ע
אנחנו , יף אותנויהוא יע, יףיהוא לֹא נעשה ע"
אין לנו , אנחנו לֹא יכולים לעמֹד, כבריפים יגעים יע
אז הם הלכו ואני , "ןוצריכים ליש, ח יותרוכ

  ... נשארתי כמעט כל הלילה ורקדתי לבדי
 )‡Â·È Í˘Ó‰‰(  

  
בלרה�בת�דיאמנטא���לעילוי�נשמת�מרת
 .ה.ב.צ.נ.ת


