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התעוררו שני , ב"לראש חודש ניסן תשנסמוך 

 הנוראה על מנת ואנשים לחפור במקום קבורת

ואיזה מפורסם , אחר כך התחרטו .להביא ציונו הקדוש בארץ

  .אמר שאין לעשות את זה
  

 שר ,)ב"תשנ(רון ינו לרבי ישראל בראש חודש ניסן במעסשנכ

מר המפורסם וושכל מה שא, ת הציון לארץואמר שיש להביא א

  .צריך לעשות להיפך, הזה

  

 מהסכנה דברו עם רבי ישראל, באומןג "תשנ ה"רתקופת ב

  .'שהרוסים זרקו גז מדמיע במקום לינת היהודים וכו

  

  :אמר רבי ישראל, בגמר ההפטרה, ה"של ר' יום בב

צריכים להביא את הציון של רבנו הקדוש לארץ , נגמר אומן

  .אלישר

 הבעל ,ןרבי נת, ריכים להביא גם כן הציון של כל הצדיקיםצ

ועכשיו , וכמה יכולים לשמור, כי פה נעשה מסוכן. 'שם טוב וכו

כי זה מקום שאיפה , שאר מקום קדושיאומן י. יש לנו מדינה

ניסע לאומן כל השנה ). אחרי שיבוא(היה קבור רבנו הקדוש 

שנה יהיה אבל בראש ה, )גם אחרי שיבוא(בכל זאת 

יהיה אנשים שירצו בכל זאת להמשיך , וגם אז. בירושלים

אני  -אבל אני , וצריך לא לעשות מחלוקת, לנסוע בראש השנה

מקום של , כי יהיה יותר קדוש, אהיה בירושלים בראש השנה

  ..'ובית המקדש וכו, הקדוש וקודש קודשיםעצמות של רבנו 

  

  :אחד שאל

  ..'אבל אם לא יבוא הציון וכו

  

  :השיב רבי ישראל

  .יבוא, יבוא

  

ואמר שצריך לחשוב ,  באיזה מקום להביא הציוןשאלו אותו

  ..'וכו

  .אחד הציע בהר ציון

  .ה"על יד דוד המלך ע, כן בהר ציון, ונענע בשמחה רבי ישראל

  

  :הוא גם אמר

  .אני חושב שצריך לעשות את זה דרך הממשלה

  

  :אחד אמר

  ..אז הגאולה קרובה

  

  :אלהשיב רבי ישר

  .זה קרוב מאוד, זה לא קרוב, לא

  :צום גדליה על הציון

 ובסוף אמר גם 'דיבר כמו נבואה ממה שיהיה בביאת משיח וכו

  :בעניין הבאת הציון

והיה מובן  ("יכולים לחכות עוד קצת, חכינו כבר הרבה זמן"

  ).כמו שחשבנו מקודם, שזה לא יהיה מהר

  

 רבי ישראל הלך, )אחרי(סמוך לשבת חנוכה , אותה שנהב

, בעוונותינו, אבל. והיה הסכם, לנשיא לבקש להביא הציון

עד שלא הביאו את ', התעורר מחלוקת גדולה מצד הוועד וכו

, כשאחד אמר לו שהתנגדו הוועד, אחרי כמה חודשים. [הציון

כי היה להם פרנסה , זה הרוסים, לא: רבי ישראל אמר בצחוק

  ].ולא רצו לאבד את זה, ה טובהניכסאו

  

ולא ידענו איפה הוא , נעלם רבי ישראל, תקופה הזאתב

ביע יגם לעיתונאים שרצו ש, הוא היה אוחז בשתיקה. מתאכסן

רק . 'גם לחברים ששאלו מה לעשות וכו. דעת לא רצה להשיב

צריכים רק , כבר עשיתי כמעט את הכל: שמעתי שאמר

  .להתפלל עוד קצת

  

אבל ', שלים וכוהיה חזק אצלנו שיהיה הקיבוץ בירו, כל זאתב

ן ורבי ישראל בעצמו התחיל לפקפק קצת בזה בתקופה של סיו

  .ג" תשנ–

  

כי רצינו , ונבהלנו, דיבר איתנו מהקיבוץ באומן, סוף איירב

רבנו הקדוש הוא כלילות : אמר, אז. וחשבנו שיהיה בירושלים

  ..'וכו, גדול

  

  .שאל אותי איפה יהיה ראש השנה, ןוסיוב

  ? מי אמר: וגער בי, או במירוןבירושלים : אמרתי לו

  .אתם: אמרתי לו

  

אחד מהמקורבים הישנים שהתרחק אז ולא ידע , ג"ן תשנוסיוב

ובחזרה בא לרבי ישראל , נסע לאומן על שבועות, מכל הסיפור

  .והודיע לו על זה

נצטרך להמשיך לנסוע ,  אם לא בא הציון,כן: אמר רבי ישראל

  !לשם כמקודם

  

 יהיה  רבי ישראל לבלבל העולם איפההתחיל, בתמוז, כך-חרא

    ..'פעם דיבר שיהיה באומן ופעם אמר בירושלים וכו, הקיבוץ

  

, והיה קשה לנו לקבל, היה יותר חזק שיהיה באומן, כל זאתב

  .כי רצינו שיהיה בירושלים

  

  ואחר ספיקות שעשה במקום', נכנסתי אליו בשבת וכו, עםפ

 צחק  ?ברך איפה יהיהית' רצון של ה ה מה:אמרתי לו, הקיבוץ

  .. נראה: ואמר, רבי ישראל

ÍÂÓÒ  

  

  נעשה ונצליח' בשם ה

 ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער בשראל ילזכרון נצח מורינו רבי 

 ל"וד, שלא לקלקל המכוון,  בלי להוציא דיבורים– מותר להעתיק איך שהוא –כל הזכויות שמורות 



  

וצריכים לנסוע , הרוסים התחרטו, בסוף: אמר, סוף תמוזב

  .אז יהיה באומן, ן"מוהר-במקום העצמות כמו שכתוב בחיי

  ".'נגמר אומן וכו"אבל אמרתם : הקשו לו

  .'מה לעשות שהתחרטו הרוסים וכו, אבל: "אמר

  ?" יבוא"ואמרתם , "ואאם לא יב"שהוא שאל אבל ִמ: שאלו

, יהיה שמח? אבל מה לעשות שבסוף התחרטו הרוסים: אמר

אבל אני אהיה , בחברון, ויהיה הרבה קיבוצים בירושלים

  !באומן

  

  .לקח רבי ישראל כרטיס לאומן, עת ההיאב

. כך לקח עוד פעם כרטיס לאומן-אחר. ביטל הכרטיס, כך-אחר

כי חשבנו בכל זאת שיהיה , לקחתאבל אנחנו לא רצינו 

  .חוץ מאחד שלקח איתו, בירושלים

  

: שאמר, שמע גם בתקופה של הבלבולים איפה יהיה הקיבוץנ

  .וזה יתגלה באלול, שהעצמות הם כבר פה

ואמר רבי , אחד הזכיר הדיבור הזה, אבל כשרצה לנסוע

ר שהתעקשו חוא, "אבל אנחנו לא זוכים לראות אותו: "ישראל

  ).זה מוקלט(כים לנסוע אמר שצרי

  

באו אנשים לא מקורבים לשאול איפה , ג"ון תשנוחודש סיב

ואמר רבי ישראל שצריכים לברר איפה , השנה-יהיה ראש

 לשאול ,בית הנשיאנסענו ל, בבקשתו, בכן. נמצאים העצמות

ואמר רבי , את זה) המזכירה של הנשיא שזר(מאביבה 

אז , א התחרטואו ל, שמעתי שהרוסים התחרטו: "ישראל

  .והיא אמרה שתברר. לברר איפה העצמות

  .אמר שיהיה באומן, בתמוז, אבל כנזכר לעיל

  

וכשנודע לנו שהמטוס , ד"ה תשנ"שראל נסע לאומן בריבי ר

וכן עשו רוב , הלכנו תיכף לשדה תעופה על מנת לנסוע, המריא

  .באיחור זמן, החברים

, ש לי אוטו למטהי": אמר, ה"ביום שני בלילה לפני ר, כשהגענו

  ."ואני רוצה לנסוע לטבריה לבתי

) באומן" (?איפה אנחנו : "אמר לי, אמרתי לו שאנחנו לא בארץ

  "?!?לא משיבים כלום ? בחוץ לארץ "

-רבנו הקדוש לא רוצה שניסע לאומן על ראש: נגשתי ואמרתי

  ?השנה

אולי ,  אולי לא טוב עשינו,הייתי אז נבוך. ולא השיב כלום

ועל זה ) הבאת הציון(נו גרמו שנתעכב הישועה עוונות של

וגם בשנה רוב , כי הוא נסע ואמר לנסוע, מקפיד רבי ישראל

  .ל"כנ' חוץ מכמה ספיקות וכו, הדיבורים היו לנסוע

  

דיבר , ציוןהניגש על , היה שמח, יום שלישי, מחרתל

: ואמר, הראה לי הציון עם היד, וכשבקשתי ברכה. בהתעוררות

ורמז , "יש פה כל הנשמות,  הכי קדוש בעולםפה זה המקום"

  .אז לבקש פה הכל

  .היה דינים, )ד"תשנ (אותו ראש השנהב

, שלישית בסעודה, היה עת רצון, ה יום שבת קודש"במחרת ר

  .ה לאומן"לר נצטרך לנסוע כל שנה ושנה: ואמר רבי ישראל

  ?אז לא יבוא הציון : חד שאלא

,  כל זמן שלא נעשהאבל, יבוא זמן לזה: "אמר רבי ישראל

  ".צריכים לנסוע לאומן

  

להישאר בירושלים החליטו  ארבעה-שניים, הסיפור הזהמ

  .ולהשפיע על השאר

יש לנו , המקדש-לא צריך בית, ק"לא צריך ק: "אמר רבי ישראל

  ...אומן

  

 ופנה ,תעופה-אחד חיכה לו בשדה. נסע לאומן, ה"ה תשנ"רב

  ..אל תישארו פהרבי ישר, נו:  ואמר,מראההאליו לפני ה

  .בגערה, ודחף אותו רבי ישראל עם תנועה חזקה של היד

  

עסק גם ו, ה"בפרט ערב ר, ראל שמח רבי ישוהיה, סענונ

  .'בהמתקת הדינים כהרגלו וכו

מדוע להיות : אמר, כשהגויים לא רצו ליתן לו להיכנס, ה"ערב ר

צריכים לקנות דירות שלנו שנסע לאומן לדורי ? תלויים בגויים

  .רותדו

כשאחד אמר לו שעשה מסירות נפש ביותר , ה"במוצאי ר

  ".אבל לא זכיתי להרבות בתפילה על הציון: "ענה, לנסוע

  

היית באומן : "בלילה, אמר לאחד, ה" תשנהמועד סוכות-חולב

  ".?השנה -בראש

  .הייתי בירושלים, לא: ענה

  : ענה לו רבי ישראל בשלילה

  ".אומןאלי זה , רבנו הקדוש אמר לנסוע אלי"

  

אבל , שלא יספיקו המון יריעות לספר, בורים על זהיש עוד די

,  העצמותוויבא, שנגמר אומן, הכלל היה שאמר בהתחלה

  .ובסוף אמר שכן צריכים לנסוע

, אמרו שצריכים להבין ולא לנסועו, ומזה נתבלבלו קצת אנשים

  .. בעצמו אמר לא לנסוערבי ישראלאבל לא ש

כי דברתי עם ,  איך הביטול לצדיקדעות בזה היה רקהוחילוק 

וראיתי שלא מסכימים עד כמה , הארבעה אנשים שלא נסעו אז

  .צדיקהצריכים לזרוק השכל ולהתבטל ל

  

ואמר , לא רצה לנסועהוא , אחד התווכח איתי, תקופה הזאתב

פניתי לרבי ... 'צריכים להבין וכו, לי שאנחנו לא כמו ירק לדרוך

: השיב. ם שלא רוצים לנסוע לאומןיש חברי:  ואמרתי לו,ישראל

ליתן כדי (רבנו הקדוש לא צריך לאף אחד , לא צריך, אז? !כן

  ). לו תיקון

  ! הם חושבים שזה האמת, אבל: אמרתי

  .רוציםהם שיחשבו מה ש:  רבי ישראלאמר

  

 ירק אחר; ל האחרים היו אז נוסעים לאומן בלי פקפוקכ

וחזרו האנשים , עלמהנתגברה ה, הסתלקות רבי ישראל

  .ל"וד', ידי משפיעים וכו-מדעותיהם על


