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שמחת ישראל 

בענין משיח: 

היות וכל עם ישראל מחכה למשיח אז אני יכול לספר סיפור קטן. 
בשנת תש"ם־תשמ"א בבית אבות ברעננה, הצדיק הקדוש רבי 

ישראל דב אודסר, בא אלי ואמר לי: 

אהרן, יום אחד בפתע פתאום, יתגלה ילד פלא בגיל ארבע, והוא 
יהיה המשיח. והוא ידע את כל התורה, ישר והפוך, את כל הספרים, 
הספרים של החכמות החיצוניות פיזיקה כימיה אטום ו.. יבחנו 
אותו בטלוויזיה, וכולם יראו — זה ילד פלא, זה מוכרח להיות 

משיח! והוא יהיה ילוד אשה. 

אז אם אתם רוצים ליפגש איתו — תתקרבו מהר לספרים של רבינו 
ותילמדו אותם, ותתצעקו על זה: אנחנו רוצים ספרי ברסלב. 

זה מה שאני יכול לספר על ענין של משיח. 

        (קלטות הרדיו קול השמחה) מפי אהרן פץ ז"ל 
 _____

אשמחת ישראל

ועיין בכתב יד מוהר"ר אלטר מטעפליק זצ"ל העתקת ספר מגילת סתרים אות באות, וז"ל: 

בן יב"ש [י"ב שנה] ויו"א [ויום אחד], באותו היום היינו יום א' הנ"ל, אז יהיה 
נעשה קי' [קיסר] על כה"ע [כל העולם], ובאותו היום יכנס לחו' [לחופה] [...] 

ויתנו לו דר' [דרשה] גיש' [גישאנק]...



 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. ב

פעם הייתי אצל חבר אחד במירון, והיו חברים ששאלו אותו כמה 
פעמים באותו יום "מתי יבוא משיח?". ואמר לי שרבינו אמר 

שמשיח יבוא בהיסח הדעת. 

    חנניה א. 

פעם הייתי בבית חולים הדסה עין כרם שבירושלים כשהיה שמה 
בחדר מיון קצת ימים לפני פטירתו, חבר אחד רצה לחזק אותו 
ולשמח אותו לכן קרא לו את הפתק, וכשהגיע למילים "מיין 
פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען" [האש שלי תוקד עד ביאת 

המשיח], רבי ישראל חזר על המילים: "עד ביאת המשיח". 

    חנניה א. 

פעם שאלתי אותו: "מי (יהיה) יותר גדול רבינו או משיח?" וענה 
לי משיח. 

    אחד מאנ"ש 

בענין ניגונים: 

פעם אחת אצל חבר אחד במירון, אחד החברים שם שיר אחד 
מקלטת שהיה בהם דיבורים מרבינו ז"ל, (וכנראה שהיה הלחן של 
השיר לחן של גויים), רבי ישראל צעק בהקפדה: ניגונים של 

גויים! ואותו החבר הפסיק את הקלטת. 

    חנניה א. 



על מוהר"ר שלמה וקסלר זצוק"ל: 

כשרבי שלמה וקסלר היה לומד "סיפורי מעשיות", היה קושר את 
ראשו מרוב ההשגות שנבעו והציפו אז את מוחו. 

(שמעתי מר' ישראל דב אודסר שפעם נכנס אליו וראהו יושב בראש 
קשור ולפניו סיפורי מעשיות פתוח) 

         ספר חידושי אבי"ר (ר' יצחק אייזיק זילברמן ז"ל) 

על הדפסת והפצת הספרים הקדושים: 

  א) התנגד לספרים מנוקדים. 

פעם אמרתי לר' ישראל דב אודסר ז"ל נדפיס ביחד ספרי רבינו ז"ל 
מנוקדים, סירב, לא רצה בשום אופן להדפיס ספרי ברסלב מנוקד. 

רב שמעון יוסף וויזנפלד 

שמעתי מפיו שאמר בפירוש על הספרים הקדושים מנוקדים: 
"הנקודות משקרות". 

  דוד נ' 

פעם אחד החברים אמר שהוא רוצה להדפיס ספר "כתבי רבי נחמן 
מברסלב" מנוקד, ואמרתי לו שהלא רבי ישראל נגד זה, והלכנו אליו  

ג שמחת ישראל



התנגד והתרגז בהקפדה, ולא הסכים בשום אופן. ואמר לנו (היות 
והיינו אז שנינו עולים חדשים) שבזה שנתאמץ ללמוד ולקרוא ללא 

ניקוד נקיים דברי חז"ל לעמול בתורה, וזה העבודה שלנו. 

      אחד מאנ"ש 

  ב) שיהיו נדפסים כמה שאפשר כמו במקור. 

כשהייתי עובד איתו לעריכת הספר הקדוש "כתבי רבי נחמן 
מברסלב" (שיצא לאור בשנת תשנ"ב), לא רצה שמומחה בדקדוק 

יעבוד על הספרים, רק שנעתיק אותם מהמקור כמו שהם. 

  דוד נ' 

על בגדי יהודים: 

היה רוצה שנלבוש בגדי יהודים המסורתיים כאשר נוהגים 
החסידים והירושלמים, ובשבת קודש רצה שאהיה לבוש קפטן 
כמנהג. ואני היות והייתי גר בירושלים ת"ו בשכונה שאף אחד לא 
היה מכיר כלל כמעט מה זה קפטן, התביישתי מללכת לבית הכנסת 
ורציתי להתפלל בבית. והקפיד אז שאלך להתפלל בציבור (ולא 

אבוש). 

      אחד מאנ"ש 
 )ההמשך יבא אי"ה(

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.ד



מאמר בענין התכלת 

א) התגלות התכלת. 

הצדיק הקדוש שמצא אותו בשנת תרמ"ח הוא מוהר"ר גרשון 
חנוך ז"ל רבה של קהילת קדש ראדזין [עיר במדינת פולין], וכתב 
הספרים על מצוותה ופרטיה ועל בירור זהותו של התכלת וכו': 
"שפוני טמוני חול" "פתיל תכלת" ו"עין התכלת". וכתב עוד 

ספרים חשובים מאד בנגלה ובנסתר. 

המאמר בענין התכלת



ב) התכלת אצל חסידי ברסלב. 

תחילת הסיפור איך קיבלו עליהם חסידי ברסלב דוקא את 
התכלת;  כתב  מוהר"ר  שמואל הורוויץ  זצ"ל  (נמצא עד היום 

בכתב יד בספריית 'שוקן' בירושלים), וזה לשונו: 

הרב מסוקלוב שליט"א סיפר איך נתקרב לרבינו הקדוש. שהוא היה 
תלמיד מובהק של הרבי מראדזין בעל התכלת, ולא ידע כלל מרבינו 

הקדוש. 

ופעם אחד שמע ממנו שאמר "הם חושבים שאני הברסלבר שרדפו 
אותו והוא שתק להם, אני לא אשתוק להם", [ביידיש:] "ֵזייא ֵמיינין אז 

איך בין דער ברסלבר וואס מען האט אים ִגָיאגט אין ער האט ָאפ 

ִגשִויֶגען, איך ועל ניט [וועל נישט] שוואגין". 

(היינו כי המציא את התכלת בשנת תרח"ם וחכמי דורו היו בהם 

שרדפו אותו על זה והוא עשה ג' ספרים והראה בהם איך שהוא 

צודק, ורדפו אותו, ואמר כן שהם חושבים שהוא כמו הברסלבר 

שרדפו אותו בחנם ושתק, אבל הוא לא ישתוק כנ"ל). 

ושאל אותו תלמידו הרב ר' מרדכי הנ"ל: מי זהו הברסלבר, ומה זה 
היה שם? והשיב לו: שהיה ר' נחמן ז"ל מברסלב שהיה יותר קדוש 

בתיקון הברית מהבעל־שם־טוב ז"ל ומפני שעשה דרך חדש בעבודת 

ה' רדפו אותו. 

ומאז נתקרב הרב ר' מרדכי לחסידות רבינו ז"ל, ונסע לאומן על 
ראש־השנה, ונעשה מתלמידי ר' אברהם [ב"ר נחמן מטולטשין ז"ל] ז"ל. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.ו



 
ור' אברהם ז"ל נסע לראדזין ופלפל עם הרב מראדזין כל הלילה 

בענין תכלת, ומאז — קיבל ר' אברהם ז"ל והרבה מאנשי־שלומנו את 

התכלת. 

ופעם אחד סיפר אחד מאנשי־שלומנו לפני ר' אברהם ז"ל איך 
שראה בהעתקת מכת"י הרה"צ ר' שמשון ז"ל מאסטרפאלי איזה 

חתיכה מספר "מחנה דן" שחיבר הר' שמשון ז"ל הנ"ל פירוש על 

הזוהר (ואינו בנמצא כלל כלל), והיה כתוב שם: שבשנת כך וכך יקום 

חכם מפולניא וימצא את התכלת, ויקומו עליו חכמי דורו ויחלוקו עליו 

ולא יקבלוהו. והשיב לו ר' אברהם ז"ל: שזה אצלו דבר קטן, ושיש לו 

יותר סמיכות על התכלת. 

(ואני הכותב כשהייתי אצל הרב ר' מרדכי שליט"א, כל השני ימים 
שהייתי אצלו — דיבר אתי רק מר' אברהם ז"ל וכו' וכו'. 

וכאשר הדפסתי ספרי ר' אברהם ז"ל, כתב לי מכתב בתודה והודאה 

שממש יצא אור חדש בעולם וכו', ומודה לי מאד על זה וכו'). 

וכידוע שמו"ה רבי ישראל ד"ב אודסר זצוק"ל היה לובש התכלת 
שעל ידי מורנו רבי גרשון חנוך זצ"ל מראדזין. כך שמעתי מכמה 

אנשים מאנשי שלומנו שהכירו אותו. 

ומאוחר יותר בשנת תשי"ב פרשת בשלח, פורסם באיזה עיתון 
[הנקרא: 'הצפה'], יכול להיות שהסיפור אינו מדוייק, אמנם אפשר 

ז מאמר בענין התכלת



לראות איך שגם חסידי ברסלב השתתפו למלאכת הקודש הזאת, 
וז"ל: 

"נתגלה סוד צביעת התכלת בדם החלזון". 

היתה זאת שעה גדולה בשביל שני המנינים של חסידי רדז'ין וחסידי 
ברסלב ביום חמישי שעבר [בי"א שבט], כשהתאספו בתל אביב בבית 

אחד מאנשי־שלומנו לעריכת הבדיקה האחרונה של צביעת התכלת 

מדם החלזון, שנמצא בחוף ימה של חיפה. 

הפעם הביאו כמה חלזונות טריים ישר מן הים, וגם כאלה שהיו 
שרויים בספירט, והצובע הביא אתו את הסממנים הנוזלים "משוללי 

צבע" שהראה אותם לעיני כולם, לבדוק שאין בהם זכר לצבע, אחרי 

כן ניגש בצעדים בטוחים לצביעה. כשהוציא את חוט הציצית 

ומראהו כצבע התכלת אורו פני כולם. 

עתה מתמנים חסידי רדז'ין כיצד להקנות את סוד הצביעה לרבים, 
כדי שלא תשכח עוד מצווה זו מישראל. 

והרבה שאלו על זה וחלקו על זה, ואנחנו סומכים על מוהר"ר 
אברהם בנו של מוהר"ר נחמן מטולטשין זצוק"ל, אשר כתב 
הספרים הידועים "כוכבי אור", ובפרט הספר "ביאור הליקוטים" 
אשר האיר בו עיני כל העולם בעיון הספר ליקוטי מוהר"ן כראוי, 
והוא הפירוש העיקרי על הליקוטי מוהר"ן עד שיבא משיח כמו 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.ח



שאפשר לראות מכתבי אנשי שלומנו זצ"ל שהיו בדורות הקודמים, 
אשר הם קיבלו ספריו בעיון תורה לשמה באמת ובאמונה שלמה. 

ועל ממו"ה רבי ישראל ד"ב אודסר זצוק"ל בעל הפתק הקדוש, 
בעל המחבר ספרי אב"י הנחל, שקיבל התכלת שמצא הרבי 

מראדזין זצ"ל כידוע. 

אמנם בודאי אין שום ספק שהתכלת הוא אמיתי המפורש 
בתורתנו הקדושה, אבל בכל זאת רציתי לענות על קצת שאלות 

ששאלו על זה, לפי עניות דעתי. 

ט מאמר בענין התכלת



ג) זמן התגלותו, הקשר בין התכלת להשיר חדש. 

שאלו איך יתכן שזה התכלת המפורש בתורה, שהרי ענין התכלת 
קשור רק לעתיד לבא כמבואר בכמה ספרים קדושים? וכן הוא 
בספרי רבינו ז"ל, ועיין בליקוטי הלכות אורח־חיים הלכות ציצית א' 

א', וז"ל: 

אבל בזמן הזה דליכא [שאין] תכלת, כי אין בנו כח בזמן הגלות 
להפוך הגבורות לחסדים להלבין האדמימיות. ועיקר הציצית שלנו 

הם רק ציצית לבנים שהם בחינת שמירה שלא יתאחזו בנו יותר. 

על כן בזמן הזה שאין תכלת — אסור כלאים בציצית. כי אין בנו 

כח להכריע ולעשות שלום מחמת שאין תכלת מחמת שאנחנו 

בגלות כנ"ל.  

ועל כן עיקר הציצית שלנו הם רק של צמר כמו שמסיק הרמ"א... 

ועיין עוד בלקוטי תפילות חלק א' תפלה מ"ט, וז"ל: 

ויהי רצון לפניך שתהא חשובה מצות ציצית שאנו עושין מצמר 
לבן כאלו קימנו גם מצות תכלת שבציצית; 

כי גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ואנו חפצים 

ומתגעגעים לקיים מצות תכלת שבציצית, ואם היינו זוכים למצא 

תכלת לציצית — היינו מפזרים הון רב כדי לקיים המצוה בשלמות, 

אך בעוונותינו הרבים חרב בית מקדשנו, ונתעלם החלזון 

בעוונותינו, ומאז והלאה אין אנו זוכים לקיים מצותך בשלמות. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.י



על כן יהי רצון מלפניך שתהא חשובה מצות ציצית לבן לפניך — 

כאלו קימנו מצות תכלת שבציצית. ורחם עלינו, ובנה עירך 

במהרה בימינו, והביאנו לשלום לארץ הקדושה, וזכנו שיחזור 

ויתגלה החלזון, ונזכה לקיים מצות תכלת שבציצית, ועל ידי זה 

תכלה ותשבר ותעקור ותמגר מלכות הרשעה מן העולם, ויקוים 

מקרא שכתוב: "כלה בחמה כלה ואינמו, וידעו כי אלקים מושל 

ביעקב לאפסי הארץ סלה". 

והתשובה היא לפי עניות דעתי כי זמן הגאולה קרוב מאד כידוע 
אצלינו, והגיע זמנו להתגלות, כמו שכתב מוהר"ר שמשון זצ"ל 
מאסטרפאלי בספר הנ"ל שהתכלת יתגלה בשנת תרח"ם. וכן כתוב 
במפורש בספרי רבינו ז"ל על השיר חדש "פשוט כפול משולש 
מרובע" — שיתער לעתיד לבא וכו' עיין בלקוטי מוהר"ן תנינא 
(תורה ז' סימן א') בזוהר הקדוש (פרשת פנחס דף רי"ט רעיא 
מהימנא) ובתרגום יונתן בן עוזיאל לשיר השירים, עיין שם באריכות 
(ואאריך על זה אי"ה בספר אור הצדיק בהקדמה), ואף־על־פי שכתבו שיתגלה 

"לעתיד לבא", כתבו במפורש שעל ידו יצאו עם ישראל מהגלות 
לגאולה השלמה — דהיינו שיתבגלה בזמננו — בגלות. והוא 
התגלה בשנת תרפ"ב כידוע בתוך פתק שקיבל מוהר"ר ישראל דב 

אודסר זצוק"ל. 

והשיר הזה הוא שמו של רבינו הקדוש כידוע: 

ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן 

יא מאמר בענין התכלת



גדולי תורה ויראת שמים ובעלי מקובלים גדוים זכו  צדיקים, 
לראות את הפתק הקדוש קודם שהמקבלו מו"ה רידב"א זצוק"ל 
הסתלק מן העולם, וקיבלו אותו והעריכו אותו מאד מאד, וביניהם: 

מוהר"ר שמואל הורוויץ ז"ל, 

מוהר"ר שלמה וועקלסער ז"ל, 

מוהר"ר נפתלי כהן ז"ל (חתן רבי אברהם ב"ר נחמן ז"ל), 
מוהר"ר נתן בייטלכמכר ז"ל, 

חסידי ברסלב מפולין ז"ל הי"ד, 

הרה"ג ר' משה פינשטיין ז"ל (כתב עליו המלצה כידוע), 

הרה"ג ר' שמואל קרויזר ז"ל (חתנו. חיבר ספר "אוצר תורה שבעל פה" ועוד, 
וכן תירגם ללשון הקודש הספר "מעם לועז" של מוהר"ר יעקב קולי זצ"ל והשלים 

אותו על התנ"ך). 

הרה"ג המקובל ר' אברהם אשכנזי ז"ל (היה חברו כבר מזמן קבלת הפתק 
בשנת תרפ"ב, והיה אז בישיבה של רבי מאיד בעל הנס. והיה מחשיב אותו בין הל"ו 

צדיקים נסתרים שבדור, והוכיח בשנת תשנ"ז בערך ברדיו "קול השמחה" לפני כמה 

עדים שהפתק אמת וכו' ואמר על כמה רבנים שחלקו על הפתק הקדוש הזה שהם 

ערב־רב וכו', ועדיין ניתן לשמוע הסיפור מפי כמה עדים ומנכדו ר' דניאל ולעס נ"י). 

הרה"ג המקובל ר' לוי סעדיה נחמני ז"ל (וכאשר ראה הפתק אמר שלפי 

הפתק יסתלק מורנו בגיל מאה ושש וכן היה). 

והרה"ג המקובל ישראל אבוחצירא ה'בבא סאלי' ז"ל (ונפגש איתו 

פעמיים). 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.יב



וסיפר מו"ה רידב"א זצ"ל שלפני התגלותו הראה אותו לבעלי 
מקובלים גדולים בירושלים, וזה לשונו: "והם נשתוממו, הם 

נתרגשו מזה כל־כך..." (ש"ס שיחה י'). 

ואמר מו"ה רבי ישראל ד"ב אודסר זצ"ל שהפתק אינו צריך שום 
הוכחה וה"אמת הוא עד לעצמו" כידוע, ורבינו הקדוש זצ"ל רוצה 

דוקא שעדיין יהיה בחירה ביד כל אחד ואחד וכו'. 

וחשוב להעיר שהתכלת והשיר חדש — הם ב' דברים קשורים 
מאד, עיין להלן לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ט. ועיין בלקוטי 
הלכות אורח־חיים הלכות ציצית הלכה ה' אות א' ובאות כ"א, וז"ל: 

כי ציצית הוא בחינת החוט של חסד שנקלע ונשזר מן השבעים 
ושתים נימין שעליהם יתנגן השיר של חסד שיתער לעתיד... 

עיין שם באריכות. 

וכן באוצר היראה סימן ציצית אות י', וז"ל: 

חוטי הציצית הם בחינת 'חוט של חסד' — שעל זה יתנגן השיר 
שלעתיד על שבעים ושנים נימין גימטריא 'חסד', שעל־ידי קול 

השיר הזה יכולין להוכיח את ישראל, ולהוסיף ריח טוב בנשמתם 

על־ידי תוכחתו [עיין לקוטי מוהר"ן תנינא תורה ח']. 

יג מאמר בענין התכלת



כי ציצית הם בחינת תוכחה, שמוכיחין את האדם שיקיים כל 

המצוות ולא יתור אחר לבבו ואחר עיניו, כמו שנאמר "וראיתם 

אותו וזכרתם" וכו'. 

ועל־ידי מצות ציצית — יזכה להשיר הנ"ל שיתער לעתיד. 

(לקוטי הלכות הלכות ציצית הלכה ה') 

לקוטי הלכות הלכה ה' אות א' ב' ג' כ"א וכ"ה, וז"ל: 

ענין ציצית על פי התורה "תקעו" ג', בליקוטי תנינא בסימן ח' 
עיין שם כל התורה היטב מתחלתה לסופה. 

א) 

וזה בחינת ציצית, כי ציצית הוא בחינת החוט של חסד שנקלע 
ונשזר מן הע"ב נימין שעליהם יתנגן השיר של חסד שיתער 

לעתיד, שזהו הקול המשקה את הגן, ששם גדילים כל היראות וכל 

הריחות... 

ב) 

כי ציצית הם בבחינת כינור של דוד כמובא בזוהר הקדוש 
ובתיקונים תיקון יו"ד. 

וזהו בחינת "מכנף הארץ זמירות שמענו" [ישעיה כ"ד ט"ז], כמובא 

בדברי רבינו ז"ל (סימן ח' ליקוטי א') "מכנף הארץ" דייקא שהם 

בחינת כנפי הציצית, משם דייקא הם כל הזמירות והשירות, בחינת 

"זמירות שמענו". 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.יד



כי חוטי הציצית — הם בחינת החוט של חסד הנ"ל שעליהם יתנגן 

השיר הנ"ל, שמשם נמשכין כל הזמירות והשירות. 

כי גם כל הזמירות והשירות והנגונים של עכשיו כולם נמשכין 

מהשיר הנ"ל, שהוא שיר שלעתיד שיתנגן על החוט של ע"ב נימין 

הנ"ל, שהוא בחינת חוט של ציצית כנ"ל. 

ג) 

וזהו בחינת תכלת שבציצית, כי תכלת — כורסייא דדינא כמו 
שכתוב בזוהר הקדוש. 

כי עיקר החוט של חסד הנ"ל, שהוא בחינת קול הניגון שלעתיד 

כנ"ל, שהוא בחינת חוט של ציצית כנ"ל... [עיין שם]. 

כא) 

ועל־כן הם ארבע ציציות כנגד ארבע אותיות הוי', שהוא בחינת 
שיר פשוט כפול משולש מרובע שעולה ע"ב, שהוא בחינת השיר 

שלעתיד, שהוא בחינת חוטי הציצית כנ"ל. 

כי מצות ציצית הוא בבחינת פשוט כפול משולש מרובע. 

כי מתחילה לוקחין ד' חוטין פשוטים — זה בחינת שיר פשוט. 

ואח"כ מכניסין אותו לתוך הכנף וכופלין אותן — זה בחינת שיר 

כפול. 

אח"כ קושרין אותן וכורכין אותן ואזי הם משולשין, בחינת שליש 

גדיל וב' שלישי ענף — וזהו בחינת שיר משולש. 

וכן צריכין לעשות בכל הארבע כנפות, ועל ידי הארבע ציציות 

שבארבע כנפות — נמשך בחינת שיר מרובע. 

טו מאמר בענין התכלת



נמצא שבמצות ציצית מרומז בחינת שיר פשוט כפול משולש 

מרובע, כי משם שורש הציצית כנ"ל. 

כה) 

...וזהו "ליהודים היתה אורה ושמחה" וכו', "והעיר שושן צהלה 
ושמחה", בחינת תוקף השמחה של הפורים. כי עיקר השמחה 

נמשך מבחינת חוט של חסד הנ"ל, שהוא בחינת "לבוש מלכות 

תכלת" וכו', בחינת ציצית. 

כי החוט של חסד הנ"ל הוא בחינת הניגון שלעתיד, שמשם כל 

השמחות כנ"ל. 

וזהו שאמרו רז"ל (מגילה י"ג): אסתר — חוט של חסד משוך עליה. 

כי זכתה לחוט של חסד הנ"ל כנ"ל. 

עיין שם (הלכה ה') באריכות ויאיר עיניך נפלאות תורת ה' ומצוותיו 

הקדושות, ובלקוטי מוהר"ן חלק א' תורה ז'. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.טז



ד) לקיים מצות ה' — בודאי ממתיק דינים! 

השמועה על שסיפר רב מפורסם אחד ששמע מאביו שסיפר  ידוע 
על אחד מאנשי שלומנו ע"ה שהוא מאמין שהוא כן התכלת, אבל 
בכל זאת הוא אומר שלא טוב לקיים המצוה הזאת היות וזה יכול 
להמשיך דינים בעולם לפי פשט שעשה מתוך דברי רבינו ומוהרנ"ת 

זצוק"ל. 

ובוודאי שאינו כן, ואסור להגיד כזה דבר שעל ידי קיום מצוה זאת 
ממשיכם דינים לעולם ח"ו, מי יעיז להגיד שלקיים עיקר מצות 
ציצית מביא דינים לעולם?! להיפך, מי שבא מצוה לידו (הן קטנה 
הן גדולה) ואינו מקיימה בגלל פשטים בחכמת האמת (וקל־וחומר 
אם הוא מורה לרבים שלא לקיים אותה) — מביא דינים וגלות 
לעולם וכו' ועונשו גדול וכו'. ואומרים שהבין זאת מתוך מה שכתב 
רבינו ז"ל בליקוטי מוהר"ן (חלק א' תורה מ"ט) בשם הזוהר הקדוש (דף 
נ"א ע"א), ופלא הדבר בעיניי שכנראה לעין כל הלומד שם מתחילת 

מאמר הזוהר הקדוש שם והלקוטי מוהר"ן שם עד סופם — שאינו 
כן ח"ו, ואף על פי שהדבר פשוט, אעתיק כאן קיצור לקוטי מוהר"ן 
על התורה הנ"ל, להוכיח שדוקא על ידי שנזהרים בקיומה — 
ממשיכים ממנה שפע ועשירות גדול וברכה עד בלי די, וזוכין 

להשיר פשוט כפול משולש מרובע, וז"ל: 

...וזה בחינת ציצית היינו בחינת תכלת (פירוש: עיקר מצות 
ציצית הוא על ידי תכלת [כנ"ל]... 

יז מאמר בענין התכלת



וזה בחינת ה"א שהיא דל"ת עם יו"ד. ד"לת — זה בחינת ארבע 

כנפות, יו"ד — זה בחינת עשרה מיני נגינה בחינת השיר הנ"ל 

[השיר פשוט כפול משולש ומרובע כמו שכתב שם מקודם]. 

ועיקר כח הכלה היינו בחינת תכלת — היא מקבלת מבחינת 

יָנה'  'אמא אוזפת מאנהא לברתא'. [זוהר הקדוש דף א' ע"ב] כי ִמ'ּבִ

שורש הדינים — שעל ידה נמתקים! ועל ידי זה עושין מדל"ת 

ה"א, וממשיכים ממנה שפע ועשירות גדול וברכה עד בלי די. 

ועל ידי שנזהרים במצות ציצית — זוכין לכל הנ"ל. 

(עיין שם באריכות ובלקוטי מוהר"ן שם, ועיין שם איך כל הנ"ל 

קשור עם השיר הנ"ל "נ נח נחמ נחמן מאומן", 

ועם החתן והכלה והחופה וכו׳) 

ועיין בקיצור לקוטי מוהר"ן תורה מ"ט סימן ט', וזה לשונו: 

עיקר מצות ציצית הוא על ידי תכלת. 

כמובא בלקוטי הלכות הלכות ציצית הלכה ה' אות ג', ועיין מסכת 

סוטה י"ז וחולין פ"ט שזכו לחוט של תכלת ופירש רש"י — לציצית 

וכו'. 

ולפי כל מה שהעתקתי לעיל ועכשיו — מתיישב היטב, כי התגלה 
תחילה התכלת בעולם (בשנת תרח"ם), ואחרי־כן השיר חדש (בשנת 
תרפ"ב). כי על ידי שנזהרים במצות ציצית שעיקר קיומה הוא על ידי 
התכלת דוקא — עושין מדל"ת ה"א, וממשיכים ממנה שפע 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.חי



ועשירות גדול וברכה עד בלי די, וזוכין גם כן להשיר פשוט כפול 
משולש מרובע שיתער לעתיד כנ"ל, וכן לקמן בלקוטי הלכות 
הלכות ציצית הלכה ה', כי חוטי הציצית הם בחינת החוט של חסד 

שעליהם יתנגן השיר שעל ידו יצאו עם ישראל מהגלות. 

ולחיזוק הדבר העתקתי לקמן הקשר בין התכלת לשיר החדש. 

מכל הנ"ל ידוע מה שכתבו חז"ל שכל מי שבא לידו איזה  וחוץ 
מצוה — חייב לקיימה מיד ואין מעבירין על המצות — כך דין 
בש"ס ופוסקים! ומי שבא לידו מצוה לקיים אותה ואינו עושה 
אותה עובר על דברי חז"ל, ובודאי שבגלל פשט בספרי רבינו 
הקדוש ואפילו אם הוא נכון אמת וצדק והסכימו איתו צדיקים וכו' 
— אסור לעבור על דברי חז"ל! ומקור דין זה במכילתא והובא 

ברש"י (שמות י"ב י"ז), וז"ל: 

"ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהּמַּצֹות"... רבי יאשיה אומר: אל תהי קורא את 
המצות, אלא את המצוות. כדרך שאין מחמיצין את המצות — כך 

אין מחמיצין את המצוות. אלא אם באה לידך — עשה אותה מיד. 

וכן בגמרא (יומא דל"ג בסוף ע"א), וז"ל: 

דאמר ריש לקיש דאין מעבירין על המצות. 

יט מאמר בענין התכלת



ופירש רש"י שם, וז"ל: 

אין מעבירין: הפוגע במצוה לא יעבור ממנה, ונפקא לן במכילתא 

מ"ושמרתם את המצות" קרי ביה את המצות לא תמתין לה 

שתחמיץ ותיישן: 

ועיין בפירוש רש"י (מסכת מועד קטן ד"ט ע"א), וז"ל: 

פלס מעגל רגלך, כלומר שקול מצות ועיין בהן, איזו מצוה גדולה, 

ועשה הגדולה. וכתיב "ֹאַרח ַחּיִים ּפֶן ּתְַפּלֵס" [משלי ה' ו'], דמשמע כל 

מצוה שתבא לידך — עשה אותה, בין גדולה בין קטנה. ואל תניח 

קטנה מפני הגדולה. 

והלא בודאי כל הצדיקים כולל רבינו הקדוש זצ"ל לא מסכימים על 
זה כלל, ורבינו ז"ל הזהיר אותנו ואמר בפירוש (שיחות הר"ן סימן 

רס"ז), וז"ל: 

אמר: מי שרוצה לחדש בתורה, מותר לו לחדש ולדרוש כל מה 
שירצה כל מה שיזכה לחדש בשכלו — ובלבד שלא יוציא איזה 

דין חדש על פי דרושיו שדורש דרוש וסוד. 

והמובן מדבריו היה: שאפילו בכוונות האר"י ז"ל ודרכי הקבלה 

מותר לחדש בהם כאשר ישיג שכלו — ובלבד שלא יוציא מהם 

שום דין ח"ו. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.כ



ועיין בחיי מוהר"ן ב"נסיעתו וישבתו באומין", וז"ל: 

אמר: גם בעניני התורה הקדושה שמעתי מפיו הקדוש שאינו 

מסכים על אלו הלומדים והגדולים שרוצים דיקא להמציא חדשות, 

כגון איזה דין חדש או איזה הנהגה חדשה... 

מה שאין כן הרבי מראדזין זצ"ל מצא התכלת על־פי מה שאמרו 
חכמינו ז"ל על זהותו של חלזון בש"ס ופוסקים וכו', ובודאי שאינו 
"דין חדש" ולא "הנהגה חדשה" ח"ו והם בעצמם מסכימים על זה 
ואומרים שהוא כן מצא התכלת האמיתי המפורש על ידי דברי 
חכמינו ז"ל ורק בגלל דרוש על פי סוד מונעים עצמם ואחרים לקיים 

אותה. 

והאומר כן (ובפרט המורה לרבים דרוש מעוות זה) עונשו גדול! 
ועיין עוד במעם לועז דברים א' עמוד כ"ב, וז"ל: 

והאופן הששי שמזלזל במצות ואומר מה יגע לי אם אקיימנה, 
ומה אפסיד אם לא אקיימנה, ורוצה להבין בשכלו תועלתה של 

מצוה והפסדה כשלא מקיימה. ואינו אומר בדעתו: אם הקדוש־ברוך 

הוא צוה לי לעשות מצוה זו — בודאי יש בה תועלת גדולה לעצמי 

אם אקיימנה, והפסד גדול אם לא אקיימנה! וכשאינו מבין השכר 

וההפסד — אינו מקיימה; והרי זה זלזול במצוה! 

ועל כך הזהיר שלמה המלך ואמר אל תהי חכם בעיניך, ירא את ה' 

וסר מרע, ומסור נפשך לקיום המצוה מפני שכך צוך הקדוש ברוך 

כא מאמר בענין התכלת



הוא, אף על פי שאין שכלך משיג השכר וההפסד. שבודאי לטובתנו 

צוה הקדוש־ברוך־הוא המצוה, כמו שנאמר "ויצונו ה' לעשות את 

כל החקים האלה" וגו'. "לטוב לנו כל הימים" (דברים ו'). והשען על 

הקדוש ברוך הוא שצוה כך ואל תחשוב יותר. 

משל למה הדבר דומה: לחולה שהזמין אליו הרופא שירפא אותו 

ממחלתו. שצוה לו הרופא על כל דבר ודבר, ואמר לו: "את זה 

תאכל וזה לא תאכל, ותקח תרופה פלונית", הרי הוא צריך לשמוע 

כל מה שמצוה עליו הרופא, אף־על־פי שאינו מבין התועלת 

שמביאה לו התרופה הזאת. ואם הוא ממרה פיו ואינו עושה 

התרופה מפני שאינו מבינה בדעתו, ואינו רוצה לסמוך עצמו על 

דברי הרופא [שהוא הצדיק!] — בודאי אם ימות, דמו יהיה בראשו. 

כך האדם הרוצה להבין בשכלו התועלת שבקיום מצוה, וכשאינו 

מבינה, חדל מלעשותה, ודאי עונשו גדול. 
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ה) ואנחנו סומכים על מוהר"ר אברהם הבן של מוהר"ר נחמן 
מטולטשין זצ"ל, ועל ממו"ה רבי ישראל ד"ב אודסר זצ"ל 
בעל הפתק הקדוש, שקיבלו התכלת שמצא הרבי מראדזין זצ"ל 

כנ"ל. ואשרי הזוכה לסמוך עליהם ולקיים מצוה זאת, אשרי לו 
בעולם הזה ובעולם הבא, ואשרי המסתופף בצל הצדיקים 

הקדושים. 

ועכשיו שהתגלה התכלת בעולם עלינו להודות לה' שזיכנו בדור 
השפל הזה לכזאת מצוה, וצריכים להתחזק — ולפזר הון רב 
כדי לקיים המצוה בשלמות כמו שכתוב בספר לקוטי 

תפילות (חלק א' תפלה מ"ט) כנ"ל. 

חזקו ואמצו לבבכם! 

        אליהו עמנואל בן בתיה 

כג מאמר בענין התכלת



חידושים ביאורים ורמזים 

על סיפורי מעשיות, מעשה הבנים שנתחלפו: 

רואים במעשה שהתחלת התיקון היה מזה ששני הבנים התחרטו 
והתאנחו על מעשיהם, וזה רמז למה שרבנו אומר בליקוטי מוהר"ן 

שעל ידי האנחה האדם זוכה להשלים את כל חסרונותיו. 

הציון של רבנו — זה בחינת הכלי שקיבל הבן מלך, כשבאים לשם 
מתחילות כל הבהמות לנגן ניגון נפלא, זה כל הענינים של תשובה 
שנעשים בציונו הקדוש, וכל הבהמות נעשים בני אדם שכל אחד 

מתחרט על מעשיו ומקבל על עצמו לא לעשות עוד. 

גם התיבה, המקום איפה שעומד השליח ציבור ומנגן ניגוני התפלה 
— רואים גם כן רמז לבחינת התיבה שבמעשה הזה. 

      חנניה א. 

 ——————

על לקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה א': 

רבינו אומר (שם) שעל ידי חלב של אשה כשרה — הילד מתנקה 
מהתאוות כמו שכתוב: "(ו)לבי חלל בקרבי" [תהלים ק"ט כ"ב] ראשי 

תיבות "חלב", עיין שם. 
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ובלקוטי מוהר"ן חלק א' תורה ד' כתוב שהצדיק מניק לישראל 
באור תורתו, והתורה נקראת חלב כמו שכתוב: "דבש וחלב תחת 

לשונך" [שיר השירים ד' י"א], עיין שם. 

דהיינו על ידי לימוד ספרי רבינו הקדוש זצ"ל — מתנקים מכל 
התאוות, כי יונקים חלב כשר כנ"ל; כי הצדיק הוא בחינת "אשת 
חיל" כידוע, ובתרגום יונתן כתוב "אשת חיל" — "אתתא 

כשרתא" [אשה כשרה].
     אחד מאנ"ש 

 ——————

על לקוטי מוהר"ן תורה רס"ו, וספירת העומר: 

"וזה בחינת שבועות וכו', כי התורה יוצאת מבינה". 
(לקוטי מוהר"ן שם) 

הנה מבואר בליקוטי הלכות שספירת הימים לעומר, הם הבחינה 
שסופרים ומודדים הימים שהם בחי' מדות וגבולים, כדי לקבל את 

האור במידה וגבול של יהיה בבחינת ריבוי אור. 

וכמו כן עבודת הטהרה בשבעה שבועות אלו, דהיינו לטהר עצמנו 
מהדמים העכורים מזוהמת מצרים — הוא לאט לאט, מדרגא 

לדרגא, עד שנזכה לאור התורה הקדושה בחג השבועות. 

ואפשר לרמז זאת בפסוק: "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על 
מקומו ואיננו". 

כהחידושים ביאורים ורמזים



דהיינו, איך זוכים לצאת מהרשעות והטומאה שהוא "ואין רשע" 

—על ידי "עוד מעט", שהוא בחי' מידה והדרגה, כי כך יוצאים 
מהדמים הרעים, כדוגמת ימי ספירת העומר. 

וזה הראשי תיבות של: "ואין רשע, והתבוננת על מקומו" —הם 
אותיות עומר. 

כי בימי העומר עוסקים בתיקונים הנ"ל, עד שזוכים ל"והתוננת" 
הנכתב בהמשך הפסוק, שהוא מרמז לחג השבועות שהוא בבינה 
כמבואר בליקוטי מוהר"ן (סימן רס"ו), ש"זה בחינת שבועות וכו', 

כי התורה יוצאת מבינה". 

 (חידושי אבי"ר מר' יצחק אייזיק זילברמן ז"ל) 

 ——————

על ההר גבוה שיש שם כמין כסא חקוק על ראש ההר שקורין לו כסא 
של אליהו, והפסוק "ועלו מושיעים בהר ציון" — ראשי תיבות "מרון"! 

ספר "קול אמר קרא" (בסוף הספר) למורנו ר' ישעיה אשר זעליג 
מרגליות ע"ה (מתלמידי הסבא קדישא מורנו הר"ר שלמה 

אליעזר אלפאנדארי זצוק"ל), זה לשונו: 

אחרון אחרון חביב עלי מאד להעתיק כאן קטע מכתב קדש 
מש"כ לי ידיד נפשינו הגאון האדיר צדיק נשגב קדוש ישראל רבי 
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שלמה זלמן עהרענרייך אבדק"ק שאמלוי הי"ד מה־שכתב לי 
בשנת תרצ"א: 

נוהגין לכתוב מירון ביוד, ואמנם בספר כפתור ופרח * ראיתי 
שכותב מרון בלא יוד. 

וכשהייתי במירון, הראו לי מרחוק הר גבוה שיש שם כמין כסא 
חקוק על ראש ההר שקורין לו כסא של אליהו, ואמרו שמקובל 

שישב שם אליהו, לבשר הגאולה. 

ואפשר שעל זה ההר אמר הנביא ישעיה מ': "על הר גבוה עלי 
לך מבשרת ציון". 

ועלה ברעיוני דסופי תיבות: "ועלו' מושיעים' בהר' ציון'" — 
הוא מרון, שמשם נראה ההר הנ"ל. 

או על כן מרומז שם מקום קבורתו כי על־ידי תורת התנ"א 
רשב"י זי"ע יבא משיח בן דוד ויגאלינו כמבואר בזוהר־הקדוש. 

 ——————

 

זך חידושים ביאורים ורמזים

 _____

* נמצאים עד היום ב' ספרים מהראשונים זצוק"ל בשם "כפתור ופרח", ובשניהם נדפס 
"מרון" בלא יו"ד.



על רשב"י הקדוש זצ"ל זיע"א, על ברית קודש ושבת קודש; על־פי 
) ולקוטי מוהר"ן תורה כ"ט.  שיחות הר"ן (סימן קט"ו

"ועל שם זה נקרא כלליות הגידין שהוא ברית קודש שדי 
ע"ש ששדי וכו'". 

(לקוטי מוהר"ן שם) 

בספר שיחות הר"ן (אות קט"ו), מובא שעיקר הנסיון בזה העולם 
הוא בתאוה הידועה, כי "עיקרא דיצרא בישא הוא על עריין" [חלק ג' 
דף ט"ו ע"ב]. ועיקר השונא והאויב של האדם הוא היצר הרע הרוצה 

להכשילו דוקא בזה. 

וזה שאנו מתפללים בכל יום "שובר אויבים ומכניע זדים", כי 
הראשי־תיבות של "ש'ובר א'ויבים ו'כמניע ז'דים", — הוא 

בגימטריא שד"י, ושדי הוא ברית ברית קודש. 

ועל ידי תיקונו — שוברים את הזדים והאויבים האמיתיים, שהוא 
הבעל דבר וחיותיו שעיקר מלחמתם הוא על ענין זה. 

"רבי שמעון בר יוחאי היה קשת הברית, בחי' "ויגד לכם 
את בריתו", היינו כלליות הגידין (שהוא ברית קודש שד"י 

עיין־שם ששדי ויורה כחץ לבנונית ותיקונין לכל פרט 

ופרט), וכשאין תיקון הכללי — אזי הדיבור אזור..." 
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"וביומוי דר' שמעון הוי אמר חד לחבריה פתח פיך, כי 
כשיש תיקון הכללי שהוא קשת הברית אזי הדיבור מותר, כי 

הדמים כבר נתתקנו." 

(לקוטי מוהר"ן תורה כ"ט אות ה' ד') 

לפי האמור שהברית קודש נקרא שד"י, ור' שמעון הוא התיקון 
בשלימות, וביומוי דרבי־שמעון וכו'. 

יש לרמז שהראשי־תיבות של "י'ומוי ד'רבי ש'מעון" הם אותיות 
שד"י. 

ובזוהר מובא שהחברייא אמו לרבי־שמעון: "אנת הוא שבת 
דכולי יומא" *. 

וברית נאמר בשבת, כמו שכתוב (שמות ל"א) "ברית עולם ביני ובין 
בני ישראל". 

ויש להוסיף שהראשי־תיבות של "ש'בת ד'כולי י'ומי" —הם 
אותיות שדי, שהוא בחינת תיקון הכללי. 

 (חידושי אבי"ר מר' יצחק אייזיק זילברמן ז"ל) 

 )ההמשך יבא אי"ה(

כט חידושים ביאורים ורמזים

 _____

* שבת, וכן 'לימוד תורה', ו ' מ ר פ א ל ׁשֹ ן' — עם הכולל, גימטריא שמעון בר יוחאי.



תולדות חיים 

לפנינו מעט מתולדות ימי חייו של ר' יצחק אייזיק ז"ל, כפי ששמעתי מפיו 
בחודש אייר תשס"ב, והעלתי על הכתב מילה במילה. לאחר מכן עבר על 

הכתובים והוסיף והעיר הערותיו, והרי הוא לפניכם. 

נולדתי ביום א' דראש־חודש תמוז שנת תרפ"ב בעיר "ריישא" 
שבגליציה, לאבי הנגיד הנכבד הרה"ח ר' נפתלי זילברמן ז"ל הוא 
היה בעל־בית חשוב ונמנה על חסידי צאנז, נצר לגזע הרה"ק ר' 
נפתלי מראפשיץ זי"ע. ולאמי מרת רבקה ע"ה. הייתה לי אחות 

אחת. 

אבי שעסק במסחר, עזב בשנת תרפ"ו את גליציה העניה יחסית, 
ונסע לגרמניה העשירה, לקדם את מסחריו. 

בגרמניה שהה אבי עד שנת תרצ"ג שנת עליית הצורר ימח־שמו 
לשלטון, אשר החל מיד להצר את צעדיהם של היהודים. אף אבי 
קיבל איומים על בית מסחרו וחייו, ומפחד עזב את גרמניה ועקר 
להולנד השכנה. שם התגורר אבי בבית מפואר בן שלוש קומות, 

ונחשב בין עשירי ונכבדי הקהילה היהודית דשם. 
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חיינו נמשכו על מי מנוחות, פחות או יותר, עד שנת ת"ש, שאז 
פרצו צבאות הנאצים ימח־שמם להולנד. בתחילה היתה התייחסות 
הצוררים ליהודים בגדר הסבירות, אך לא ויתרו על אות הקלון, 
היינו שכל יהודי יענוד 'טלאי צהוב' לאות היכר. ורק כעבור 
כשנתיים, בשנת תש"ב, הסירו הרשעים את כפפותיהם וגילו את 
פרצופם השטני האמתי והחלו לרצוח ולטבוח ביהודים ולשלחם אל 

ארץ גזירה שממנה לא שבו. 

בתחילה הסתתרנו מעין הצוררים אך שוטרים גויים מהולנד מסרו 
אותנו לידי הנאצים הארורים, ומיד שלחו אותנו, את אבי, אמי, אותי 
ואחותי - לגיטו "בלאכהאמער" בקרבת הגיהינום אושביץ, ולאחר 

מכן העבירו אותנו לתוך ה"שאול" של אושביץ גופא. 

מיד בהגיענו לשס הפרידו הרשעים בינינו ויותר לא ראיתי את 
משפחתי [לאחר המלחמה נודע לי, על ידי הצלה"א שבשבוע 
הראשון להגיענו לאושביץ הוציאו להריגה בצוותא את אבי, אמי 

ואחותי הי"ד]. 

אני נשארתי לבדי בודד ומיוסר לנפשי. בשפוד מלובן של ברזל 
חרטו הצוררים על בשרי מספר 178632 ומאז הפכתי מצלם אנוש 

ל"מספר". 

אז התחילו שנות יסוריי הנוראים שנמשכו על פני שנים רבות. 

בתופת של אושביץ העבידוני עבודת פרך, עבודת כפיה, במשך 
שנתייס ימים ומחצה, שאין ניתן לתאר את הסבל הנורא שעברתי 

לאתולדות חיים



שם. במיוחד הציקו לי יסורי הרעב. קשה להעלות על הדעת את 
מהות היסורים הנוראים הללו, עד כדי כך שבקשתי את נפשי למות 
מהצער הנורא של רעב וכפן. ניזונתי ממה שמדי פעם השליכו לי 
פיסת לחם מעופשת או ברשעותם האכילוני סלק רקוב ומעופש 
שמטבעו נודך ריח רע מאד (ואני שגדלתי בבית עשיר על מעדנים 
ותפנוקים היה מאכל זה בפי כגחלי רתמים). לפעמיס כלכלו אותנו 
בקליפות תפוחי אדמה מעורבבות בעפר וצרורות. כאשר לנגד עינינו 
הרואות וכלות השליכו מיני מזונות ופירות נאים לחתולים ולחיתו 
יער ששוטטו במחנה, ואודה ולא אבוש שלפעמיס קנאתי 

בחתולים... 

ואני, במועט דמועט של מזון מעופש ומגועל החזקתי את נשמתי 
באפי תוך כדי עבודות פרך נוראות ואיומות, כולל הרמת פסי רכבת 

ונשיאתם על צווארי השפוף והחלוש מעינויים ומרעב. 

תקופת גיהנום אושביץ נמשכה כשלושים חודשים תמימים עד 
שנת תש"ה, שנת סיום המלחמה, כאשר צבאות בנות הברית החלו 
לשתלט על צבאות גרמניה הנאצית. אך הגרמנים הארורים, למרות 
שכבר ראו את סופם בעיניהם, לא ויתרו על עינויי השבויים היהודים 
יושבי מחנות המות, וגררו אותם עמם יחד בעת תבוסתם ומנוסתם 
מפני צבאות הברית. כך יצא שהגרמנים גררו אותי עד איזור העיר 

הידועה "קטוביץ". 

היתה זו דרך יסורים קשה מרה ונוראה למתי מעט היהודים ששרדו 
את התופת, עינויים כאלו שקשה להעלותם במוח האנושי, כאשר 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.לב



קבוצת "מוזלמנים" ונפוחי כפן גררו את רגליהם בכוחותיהם 
האחרונים מוקפים סרדיוטים נאצים אכזריים חמושים ככלי יריה, 
ומי שהעז לנוח לרגע קט או להאט מעט הילוכו, נורה מיד ונפל 

שדוד בדרך. 

תשוש ונפוח רעב הייתי, ונאלצתי להגרר אחריהם בשארית כוחותי 
קילומטרים רבים, וכמובן שלא העזתי לנוח לרגע אחד. 

אט אט התחלתי להרגיש שכוחותי אוזלים, עד שהחלטתי להתיישב 
על הארץ ויעשו בי הרשעים כטוב בעיניהם. אך לפתע נפתח לי פתח 
צר לישועה; בדרך היסורים הבחנתי בשדה זרועה ובה חבילות 
גדולות של קש ותבן. ואז, ברגע כמימריה מכלי שהרשעים יבחינו, 
נטיתי הצידה והשלכתי עצמי בין העמרים הגבוהים, ולמזלי הרב 
בחסדי השם יתברך כי גברו עלי והאיר לי גם בחושך ההסתרה 

הנוראה ההיא, לא קלטה זאת עין הרשעים הארורים. 

ובכן, השיירה המשיכה, ואני נשארתי מוסתר בין הררי הקש, כאשר 
לבי מלא תקוה לשרוד בחיים. 

עודי שוכב בין העמרים הבחין בי גוי אוקראיני שעכד כמשרת אצל 
גויה גרמניה זקנה, ובראותו אותי בבגדי אסירים הזדרז מיד להודיע 
לגבירתו על דבר היהודי שפגש. באותה שעה חשתי כי הנה הגיע 
קצי. ושוב בעזרתו יתברך שהשפיע עליו את נסיו הגדולים בכל 
השנים האיומות הללו, במקום שהגבירה בעלת הבית תמסור אותי 

לג תולדות חיים



לנאצים, לא האמנתי למשמע אזני היא דיברה אלי כדבר איש אל 
אדם מן השורה, והבטיחה לי שלא יאונה לי כל רע. 

מה אומר ומה אדבר, עדיין היה מעבי גרוע מאד, אבל היה זה אחד 
הרגעים היפים בחיי. נשאתי את עיני ונתתי שבח והודיה לה' אשר 

הצילני ממות בטוח, כל כך הרבה פעמים, ובודאי לא יעזבני. 

שמונה חודשים הוסתרתי בבית אותה גויה מחסידי אומות העולם, 
והיא ציותה לכל משרתיה להאכיל ולהשקות אותי ולדאוג למחסורי, 
עד שנסתיימה המלחמה והשרידים חילצו את עצמותיהם והלכו 

לחפש שאריות מעברם. 

 )ההמשך יבא אי"ה(

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.לד
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תמונת הפספורט מתקופת נסיעתו לאומן

תמונות: מוהר"ר שמואל הלוי הורוויץ זצוק"ל.



"השם־יתברך יודע ועד שאני 

מוכן ומזומן למסור את חיי 

וממוני וכל אשר לי, בשביל 

עסק זה, לקרב איזה נפש 

ישראלי להשם־יתברך, או 

על כל פנים להכניס בו איזה 

הרהור תשובה אפילו רק 

לרגע אחד בלבד..." 

מו"ה רבי ישראל ד"ב אודסר 
זצוק"ל זכותו יגן עלינו

בתמונה: מוהר"ר שלמה ווקסלר זצוק"ל


