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הּס לּ ם בּ על  ׁש ל גילוּ י מכ ּת ב 
ה " א ׁש עדין  נאמנה, ׁש רׁש וֹ ו ּת דע  על ז "ל האר "י ׁש יטת את ׁש יּ בין מי הזּ ה , היּ וֹ ם עד ז"ל האר"י מזּ מן יה 

עליוֹ ן, בּ רצוֹ ן א לּ א ה ּט וֹ בים, מעשׂ י מּפ ני א ז"ל, האר"י  נׁש מת לעבּ וּ ר  זכיתי ,יתבּ ר העליוֹ ן בּ רצ וֹ ן והנּ ה וכוּ ',
היּ וֹ ם, עד ּפ טירת וֹ  מעת אדם בּ ּה  זכה ׁש א ז וּ , נפלאה לנׁש מה אנכי נבחרּת י ל ּמ ה  עצמי , מּמ נּ י גּ ם ׁש נ שׂ גב

בּ נפלא וֹ ת ". לדבּ ר בּ זה דּ ר כּ י ׁש אין מּפ ני  זה בּ ענין להארי אוּ כל תרפ "א)וא  מנת בּ מכ ּת ב  זי"ע  הּס לּ ם" "בּ על (מרן  

לע בּ וּ ר זכה ׁש הוּ א עצמוֹ  על העיד  הּס לּ ם ׁש בּ על רוֹ אים אנוּ 
אליו  ה' ׁש ל נבוּ אית להתגּ לּ וּ ת זכה והוּ א  ז"ל, האר "י נׁש מת

הת גּ לּ וּ ת) וּ מכתבי אי ׁש ית עד וּ ת  בּ המ ׁש להצּ יל (ראה ה' ׁש ליח היה והוּ א , 
ּת ר וּ פה בּ אמצעוּ ת האיּמ ה, הגּ ל וּ ת מחלי ישׂ ראל עם את

ה ּק דוֹ ׁש ". "הזּ וֹ הר ׁש נּ קראת ואקית קדוֹ ׁש ה
לע ּמ וֹ  הבּ וֹ רא, ׁש ל האינסוֹ פית הרחמים מדּ ת  ֹׁש ּמ ּת ו יד וּ ע,
עם חסד עוֹ שׂ ים ממים, ק ׁש ה גּ זרה אוֹ  דּ ין כּ ל לפני  י שׂ ראל ,
את לבּט ל מנת על  בּ ּט וֹ ב  לבחר הזדּ ּמ נוּ ת לוֹ  ונוֹ תנים  האדם
לגבּ י  ּת קף  הּפ רט גּ זרוֹ ת לגבּ י נּ כוֹ ן וּ מה מעליו. הגּ זרה

הכּ לל . גּ זרוֹ ת
ׁש וֹ לח ה' האי ּמ ה, ה וֹ אה ׁש ל ה "ּמ כּ ה" אוֹ  ה גּ זרה לפני 
עם "ּת רוּ פה" וׁש וֹ לח בּ ּט וֹ ב  לבחר ישׂ ראל לע ּמ וֹ  הזדּ ּמ נ וּ ת
היּ הוּ דיּ וֹ ת לּק הלּ וֹ ת ללכת הּס לּ ם, בּ על ׁש ל בּ דמ וּ תוֹ  ׁש ליח

הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר ללמד להם ול וֹ מר  בּ פוֹ לין
מלחמת לפני ׁש נה עשׂ רים קדׁש וֹ  בּ ר וּ ח צפה הּס לּ ם בּ על 
וזעק,  הל ה וּ א וּ קרבה, ההוֹ לכת הוֹ אה את הניּ ה העוֹ לם
כּ די  עוֹ למוֹ ת הרעי ׁש  ארוֹ ּפ ה ויהוּ די  הר בּ נים כּ ל וּ בפני
הּק דוֹ ׁש ה הּת ר וּ פה ׁש זּ וֹ  ידע כּ י ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  את  ׁש יּ למדוּ 

האיּמ ה. מה וֹ אה אר וֹ ּפ ה יהוּ די  להצּ לת

אחרא הרע )הּס טרא בּ בּ חירה,(היּ צר מפריעה מאד כּ ּמ וּ בן, , 
היּ הוּ דיּ וֹ ת. הּק הלּ וֹ ת ראׁש י ׁש ל לבּ ם את וּ מקׁש ה בּ ּט וֹ ב, לבחר 

 ּכ כּ ל גּ זרה  עליהם ׁש ּמ רחפת להאמין לּ הם היה קׁש ה
זה  וּ כנגד הגיוֹ ני , א לגמרי הרי זה ׁש וֹ אה , ׁש ל (לׁש םקׁש ה 

ׁש ּת ר וּ פההבּ חירה) מדּ ה בּ אוֹ תּה  להאמין קׁש ה גּ ם הּט וֹ ב, מ צּ ד 
יכוֹ לה ל צּ דּ יקים, רק  ׁש יּ כת ׁש אוּ לי  הזּ וֹ הר... לּמ וּ ד  ׁש ל רוּ חנית

גּ זרוֹ ת. לבּט ל

א  בּ וֹ אוּ  יוֹ דעים , כּ לּ נ וּ  הוֹ אה ׁש ל העגוּ מוֹ ת הּת וֹ צאוֹ ת את
עצמּה  על לחזר  להסטוֹ ריה !!!נּת ן 

מהּת ּק וּ ן  לברח אפׁש ר  אי בּ חוֹ ל , ראׁש נוּ  את נטמן א !בּ וֹ אוּ , 

היה  זה האם  אטוֹ ם? ּפ צצת  עלינוּ  ׁש ּת ּפ ל  הגיוֹ ני  זה האם
הוֹ אה? ׁש היתה הגיוֹ ני 

ל ּמ ה הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר ׁש נּ קראת ּת רוּ פה... לנ וּ  ׁש וֹ לח ׁש וּ ב  ה'
מחכּ ים מּת וֹ אּת ם הּט וֹ ב ׁש ל הבּ חירה ל ׁש ם ּת מיד ? הרע, 

כּ  ה וּ איבוֹ א מי הּט וֹ ב, את לס ּת ר ׁש יּ נּס ה וּ ׁש לילי שקול נגדּ י ח 
הרע הּט וֹ ב  הוּ א מי ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ׁש ל ? אחרא הּס טרא ? 

רב  הערב !דּ וֹ רנוּ , 

ִאיׁש ֱאֹלִקים ִעם ִנְׁשַמת ָהֲאִריַז"ל ַהָּקדֹוׁש ִהְתַהֶּלְך ְּבַאְרֵצנּו  ִלְפֵני ַּכֲחִמִּׁשים ָׁשָנה. ַהִאם ְיַדְעֶּתם? ִמי הּוא ָהָיה? 
ַמה הּוא ָאַמר? ַמה הּוא ָּכַתב?

עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו!!! ְוַהּטּו ִלְּבֶכם ְלִדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים
ָהָבה ִנְגַמע ְּבִצָּמאֹון ֶאת ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשֵהם ַמִים ַחִּיים ְלַנְפׁשֹוֵתינּו ַהּדֹוֲאבֹות ְוָהֲעֵיפֹות ִמִּיּסּוֵרי ַהָּגלּות

"ַּבַעל ַהֻּסָּלם" - ָהַרב ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ַאְׁשַלג זצוקללה"ה,
ֶזה ָהָיה ְׁשמֹו ֶׁשל ָהָאָדם ָהֱאֹלִקי – ִעּבּור ִנְׁשַמת ָהֲאִר"י ז"ל ֲאֶׁשר ִהְתַהֵּלְך ֵּביֵנינּו  ִּבְׁשנֹות ָהַאְרָּבִעים ְוַחי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

הּוא ָּכַתב ֵּפרּוׁש ְלָכל ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ֵּפֵרׁש ֵסֶפר ֵעץ ַחִּיים ֶׁשל ָהֲאִריַז"ל, ְועֹוד ְסָפִרים ַרִּבים.
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1 נספח

הּס לּ ם " "בּ על  ׁש ל גיל וּ י מכּת ב

2 נספח
הּס לּ ם  בּ על אל השי"ת ׁש ל  נב וּ אית התגּ לּ וּ ת  מכּת ב

ּת פ לּ ה, ואני  האי וֹ ם, הּט בח בּ ימי הּמ לחמה ׁש ני  ֹבּ תו "ויהי
אנׁש י  וה נּ ה הבּ קר כּ על וֹ ת ויהי  הלּ ילה. כּ ל רב בּ כי ואב
ואיׁש  דּ מי וֹ ני, לפני אחד  בּ קבּ וּ ץ  מקבּ צים כּ מוֹ  כּ לּ וֹ  העוֹ לם
כּ לּפ י  מצליף רא ׁש יהם, על חר בּ וֹ  בּ ראׁש  בּ יניהם  מרחף  אחד
נ וֹ פלים וּ גויוֹ תיהם ל ּמ ר וֹ ם ּפ וֹ רחים והראׁש ים ראׁש יהם,

עצמוֹ ת. ׁש ל  לים ויּ הי וּ  מאד גּ ד וֹ לה לבקעה

אלי קוֹ ל כּ לּ וֹ והנּ ה העוֹ לם לכל הּמ נהיג ׁש דּ י  אל  אני : 
ל נתּת י ע ּת ה  כּ י  בּ החרב  ואחז יד ׁש לח מרבּ ים, בּ רחמים
וּת כף  בּ החרב, ואחזּת י  ה' ר וּ ח וּת לבּ י ׁש יני  וּ גב וּ רה. עצמה 
והחרב  ואיננּ וּ , מק וֹ מוֹ  על  היטב והבּ טּת י האי ׁש  אוֹ תוֹ  נעלם

הּפ רטי . לקניני בּ רׁש וּ תי

אלי ה ' ארץ ויּ אמר  אל מּמ וֹ לדּת ךּ   ל ול  רגל שׂ א : 
גּ דוֹ ל  לחכם ׁש ם  ׂואעש הּק דוֹ ׁש ים, האב וֹ ת ארץ  החמדּ ה
לצ דּ יק  בּ חר ּת י  אוֹ ת כּ י הארץ , גּ אוֹ ני כּ ל  ּב ונברכוּ  ועצוּ ם,
בּ יׁש וּ עה האנוֹ ׁש י ׁש בר  את ּת רפא למען הזּ ה, הדּ וֹ ר בּ כל  וחכם 
בּ כל  עליה ותׁש מוֹ ר בּ יד ּת ּק ח הזּ ה החרב ואת קיּ מא, ׁש ל 
הדּ ברים כּ ל אׁש ר וּ ביני בּ יני האוֹ ת היא כּ י  ,וּ מאוֹ ד  נפ ׁש
לי  היה א עוֹ ד עּת ה עד כּ י  ,ידי על יתקיּ מוּ  האלּ וּ  הּט וֹ בים
עשׂ וּ  כּ ן ועל הזּ את, החרב לוֹ  למסוֹ ר  ,כּ מוֹ ת נאמן אי ׁש 
חרבּ י  את יראה אׁש ר  מחבּ ל כּ ל  וּ מע ּת ה עשׂ וּ , מה החוֹ בלים

מהארץ. ויתבער  יתעלּ ם ּת כף  ,בּ ידי

והחרב  בּ י, הדּ וֹ בר לעּמ ת מלּ ה בּ יט יראתי  כּ י  ּפ ני ואסּת ר
בּ רזל , ׁש ל ּפ ׁש וּ טה חרב  כּ מ וֹ  דּ מיוֹ ני  עיני למראה ׁש היתה
נוֹ צצוֹ ת לאוֹ תיּ וֹ ת בּ רׁש וּ תי  נתהּפ כה הנּ ה  נוֹ רא, מׁש חית בּ דמוּ ת
ונחת אוֹ ר  מלאה זיוום בּ רק אׁש ר ׁש דּ י" "אל ה ּק דוֹ ׁש  הם

כּ לּ וֹ . העוֹ לם כּ ל  את וּ בטח והׁש קט,

מטוּ פס )הואוֹ מר ( העוֹ לם  דּ רי לכל ואקנה יּת ן מי ל בּ י: אל 
נעם(מּט ּפ ה/מאפס) ׁש יּ ׁש  ידעוּ  אז כּ י הזּ את, החרב ׁש ל  טהרה  

בּ ארץ. ה'

עיני  אלי:ואא ויּ אמר עלי נצּ ב ה' אקי והנּ ה אל אני  
נא שׂ א ,וּת ראהאב וֹ תי לפני  עוֹ מד א ּת ה אׁש ר מהּמ קוֹ ם עיני 

ותחּת וֹ נים עליוֹ נים מאין, יׁש  המצאתי אׁש ר הּמ ציאוּ ת כּ ל
כּ ל  ועד ה ּמ ציאוּ ת, לגלּ וּ י  יציאתם מּת חילת מראׁש  יחד,
מלאכ ּת ם גּ מר  על יב וֹ אוּ  עד התּפ ּת חוּ תם, בּ סדרי זמן  המׁש
על  מאד ואשׂ מח ואראה להתּפ אר . ידי למעשׂ ה כּ ראוּ י ,
בּ אי  כּ ל אׁש ר והּט וֹ ב והענג מלּ וּ אּה , וכל הנהדרה הבּ ריאה

לה'. ואוֹ דה עליה, מתענּ גים הארץ

לׁש מ ונוֹ דה  ופחד , בּ יראה נעבד  לפני לה': אמרּת י אז
ׁש ל  ׁש לׁש לת אכן  והּט וֹ ב , הרע וֹ ת ּת צא א  מאּת כּ י ּת מיד 
על  ה דּ וֹ רכים ואׁש רי  ס וֹ ף, עד מראׁש  לפנינ וּ  ער וּ כה נעם
ׁש וּ ם אין  טוֹ ב , וכל  ועדן לנעם להם הכינוֹ ת אׁש ר  ,עוֹ למ
יחד . ותחּת וֹ נים העליוֹ נים ידי מעשׂ י  בּ כל ועּק ׁש  נפ ּת ל

הּפ רטית הׁש גּ חתוֹ  חכמת כּ לּ ם ועל  נהדרה, חכמה ונמלאתי 
רבּ ים ימים י וֹ ם י וֹ ם חכמה והוֹ ספּת י  הלכּת י כּ ן בּ ּת כלית.

י וֹ ם. וּ מאת ׁש מוֹ נים 

הן  לאמוֹ ר : לה' ּת פלּ ה  לער ל בּ י על עלה האלּ ה בּ יּ מים
אׁש ר בּ עוֹ לם דּ בר ואין הּק דמוֹ נים מכּ ל  יוֹ תר חכמה נמלאתי 
מבין  איני ה', וחכמי  הנּ ביאים דּ ברי את אוּ לם מּמ נּ י, יפלא
ה נּ ה והרהר ּת י : הבנּת י , א בּ רבּ ם הּק ד וֹ ׁש ים המוֹ ת גּ ם כּ לוּ ם,
החכמים בּ ין למוֹ פת להיוֹ ת עד ודעת, חכמה לי  הבטיח  ה'

מבין. איני שׂ יחתם את  עדין ואני  והנּ בראים,

ויּ אמרוהנהאקראוּ בטרם עלי ׁש וֹ רה ּת ראהה' הן  : 
אׁש ר החכמים כּ ל  על למעלה, למעלה  וה שׂ גת חכמת

ׁש אל ּת  וּ מה הנּ ה, עד בּ ארץ  ל(י)הי וּ  נת ּת י  וא ?מּמ נּ י  
ׁש אינ הנּ ב וּ אה , דּ ברי  בּ הבנת רוּ ח את ּת דאיב  ול ּמ ה
האם ,מהשׂ גת קטנוּ ת  ֹמּת ו נאמרים ׁש דּ בריהם מסּפ ק
כּ ל  את להבין ּת וּ כל ואז ,מּמ דרגת ׁש אוֹ ריד ּת רצה

כּ מוֹ תם ?דּ בריהם 

דּ בר. עניתי  וא רחבּ ּה  בּ התּפ אר וֹ ת ושׂ מחּת י  והחרׁש ּת י

ה' את  ׁש אל ּת י זה על אחרי דּ בר ׁש מעּת י  א הנּ ה עד  הא : 
רוּ חניּ וּ ת  ֹמּת ו לי הגּ יעוּ  והיּ ע וּ דים הּט וֹ בוֹ ת  וכל גּ ויּ תי, קיּ וּ ם
איזה ׁש בּ גלל יהיה מה כּ ן ואם מיעד , הכּ ל  ואליה בּ לבד,
האם ,לפני ואחטא שׂ כלי  יתבּ לבּ ל  הגּ וּ ף  ּפ געי  אוֹ  מחלה

ּת עני ׁש ני  אוֹ  הזּ את, הּט וֹ בה כּ ל את וּת אבּ ד  מלּ פני ?ּת ׁש ליכני 

ה' לי ה זּ ה)ו יּ בע  והחסד סלח ּת י  פׁש עי וּ לכל  ,ּת כלית על  בּ את כּ בר  (הן  

מּמ נּ י  חסדּ וֹ  יר ּפ ה א  כּ י הנּ צחי, וּ בכסאוֹ  והנּ וֹ רא  הגּ ד וֹ ל בּ ׁש מ וֹ 
א וּ קדוּ שתוֹ  חסדּ וֹ  אחטא, א  ואם אחטא, ואם בּ נצחיּ וּ ת,

מאד . ושׂ ּמ חּת י  וׁש מעּת י  לנצח , הימני יסוּ ר

היּ עוּ דים לכל רב קׁש ב הקׁש בּת י  האלּ ה היּ מים וּ במאת
ולׁש וֹ ן  סּפ וּ ק בּ הם מצאתי  וא ה', מאת ׁש נוֹ עדּת י  וההבטחוֹ ת
אׁש ר ה' לחפץ ולהביאם הע וֹ לם, בּ ני  אל  לדבּ ר  אי

הריקים(י)ה וֹ דיע  אדם בּ ני  בּ ין לטיּ ל להתאּפ ק  יכל ּת י ו א ני , 
שׂ ב  ואני  בּ ריאתוֹ , ועל ה' על  סרה ודוֹ ברים  והלּ ל (וּ )מכּ ל , ע 

אלי  ונגעוּ  האלּ ה, האמללים על מצטחק וּ כּ מוֹ  ושׂ מח,  הוֹ ל
הלּ ב. עד הדּ ברים

מ ּמ דרגתי  ארד  ואפילוּ  ׁש יּ היה מה יהיה  – בּ ל בּ י הסכּ ם אז
ה גההרמ לי  לּת ן  לה', ח ּמ ה ּת פילה  ֹל ׁש ּפ ו מוּ כרח הנּ ני ה, 

העוֹ לם בּ ני את להוֹ עיל ול ׁש וֹ ן וחכמה נבוּ אה בּ דברי  ודעת
והגם כּ מ וֹ תי . והנּ עם החכמה לדרגּ ת  להעלוֹ תם  האמללים
א זה כּ ל עם רוּ חי להדאיב לי ׁש אסוּ ר מאז  ׁש יּ דעּת י 

מאד . חּמ ה וּ ּת פלּ ה  שׂ יח וׁש פכ ּת י  התאּפ קּת י,

ועל עלי י שׂ חק בּ מים יוֹ ׁש ב  וראיתי עיני וא א בּ בּ קר ויהי
לי ויּ אמר רוֹ אהדּ ברי א ּת ה מה אנׁש ים: ב ' רוֹ אה אני ואוֹ מר  ? 

וטּפ ׁש  קטן והני עוֹ ז, בּ כל  וׁש לם חכם אחד  יחד, מתאבּ קים
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1 נספח

הּס לּ ם " "בּ על  ׁש ל גיל וּ י מכּת ב

2 נספח
הּס לּ ם  בּ על אל השי"ת ׁש ל  נב וּ אית התגּ לּ וּ ת  מכּת ב

ּת פ לּ ה, ואני  האי וֹ ם, הּט בח בּ ימי הּמ לחמה ׁש ני  ֹבּ תו "ויהי
אנׁש י  וה נּ ה הבּ קר כּ על וֹ ת ויהי  הלּ ילה. כּ ל רב בּ כי ואב
ואיׁש  דּ מי וֹ ני, לפני אחד  בּ קבּ וּ ץ  מקבּ צים כּ מוֹ  כּ לּ וֹ  העוֹ לם
כּ לּפ י  מצליף רא ׁש יהם, על חר בּ וֹ  בּ ראׁש  בּ יניהם  מרחף  אחד
נ וֹ פלים וּ גויוֹ תיהם ל ּמ ר וֹ ם ּפ וֹ רחים והראׁש ים ראׁש יהם,

עצמוֹ ת. ׁש ל  לים ויּ הי וּ  מאד גּ ד וֹ לה לבקעה

אלי קוֹ ל כּ לּ וֹ והנּ ה העוֹ לם לכל הּמ נהיג ׁש דּ י  אל  אני : 
ל נתּת י ע ּת ה  כּ י  בּ החרב  ואחז יד ׁש לח מרבּ ים, בּ רחמים
וּת כף  בּ החרב, ואחזּת י  ה' ר וּ ח וּת לבּ י ׁש יני  וּ גב וּ רה. עצמה 
והחרב  ואיננּ וּ , מק וֹ מוֹ  על  היטב והבּ טּת י האי ׁש  אוֹ תוֹ  נעלם

הּפ רטי . לקניני בּ רׁש וּ תי

אלי ה ' ארץ ויּ אמר  אל מּמ וֹ לדּת ךּ   ל ול  רגל שׂ א : 
גּ דוֹ ל  לחכם ׁש ם  ׂואעש הּק דוֹ ׁש ים, האב וֹ ת ארץ  החמדּ ה
לצ דּ יק  בּ חר ּת י  אוֹ ת כּ י הארץ , גּ אוֹ ני כּ ל  ּב ונברכוּ  ועצוּ ם,
בּ יׁש וּ עה האנוֹ ׁש י ׁש בר  את ּת רפא למען הזּ ה, הדּ וֹ ר בּ כל  וחכם 
בּ כל  עליה ותׁש מוֹ ר בּ יד ּת ּק ח הזּ ה החרב ואת קיּ מא, ׁש ל 
הדּ ברים כּ ל אׁש ר וּ ביני בּ יני האוֹ ת היא כּ י  ,וּ מאוֹ ד  נפ ׁש
לי  היה א עוֹ ד עּת ה עד כּ י  ,ידי על יתקיּ מוּ  האלּ וּ  הּט וֹ בים
עשׂ וּ  כּ ן ועל הזּ את, החרב לוֹ  למסוֹ ר  ,כּ מוֹ ת נאמן אי ׁש 
חרבּ י  את יראה אׁש ר  מחבּ ל כּ ל  וּ מע ּת ה עשׂ וּ , מה החוֹ בלים

מהארץ. ויתבער  יתעלּ ם ּת כף  ,בּ ידי

והחרב  בּ י, הדּ וֹ בר לעּמ ת מלּ ה בּ יט יראתי  כּ י  ּפ ני ואסּת ר
בּ רזל , ׁש ל ּפ ׁש וּ טה חרב  כּ מ וֹ  דּ מיוֹ ני  עיני למראה ׁש היתה
נוֹ צצוֹ ת לאוֹ תיּ וֹ ת בּ רׁש וּ תי  נתהּפ כה הנּ ה  נוֹ רא, מׁש חית בּ דמוּ ת
ונחת אוֹ ר  מלאה זיוום בּ רק אׁש ר ׁש דּ י" "אל ה ּק דוֹ ׁש  הם

כּ לּ וֹ . העוֹ לם כּ ל  את וּ בטח והׁש קט,

מטוּ פס )הואוֹ מר ( העוֹ לם  דּ רי לכל ואקנה יּת ן מי ל בּ י: אל 
נעם(מּט ּפ ה/מאפס) ׁש יּ ׁש  ידעוּ  אז כּ י הזּ את, החרב ׁש ל  טהרה  

בּ ארץ. ה'

עיני  אלי:ואא ויּ אמר עלי נצּ ב ה' אקי והנּ ה אל אני  
נא שׂ א ,וּת ראהאב וֹ תי לפני  עוֹ מד א ּת ה אׁש ר מהּמ קוֹ ם עיני 

ותחּת וֹ נים עליוֹ נים מאין, יׁש  המצאתי אׁש ר הּמ ציאוּ ת כּ ל
כּ ל  ועד ה ּמ ציאוּ ת, לגלּ וּ י  יציאתם מּת חילת מראׁש  יחד,
מלאכ ּת ם גּ מר  על יב וֹ אוּ  עד התּפ ּת חוּ תם, בּ סדרי זמן  המׁש
על  מאד ואשׂ מח ואראה להתּפ אר . ידי למעשׂ ה כּ ראוּ י ,
בּ אי  כּ ל אׁש ר והּט וֹ ב והענג מלּ וּ אּה , וכל הנהדרה הבּ ריאה

לה'. ואוֹ דה עליה, מתענּ גים הארץ

לׁש מ ונוֹ דה  ופחד , בּ יראה נעבד  לפני לה': אמרּת י אז
ׁש ל  ׁש לׁש לת אכן  והּט וֹ ב , הרע וֹ ת ּת צא א  מאּת כּ י ּת מיד 
על  ה דּ וֹ רכים ואׁש רי  ס וֹ ף, עד מראׁש  לפנינ וּ  ער וּ כה נעם
ׁש וּ ם אין  טוֹ ב , וכל  ועדן לנעם להם הכינוֹ ת אׁש ר  ,עוֹ למ
יחד . ותחּת וֹ נים העליוֹ נים ידי מעשׂ י  בּ כל ועּק ׁש  נפ ּת ל

הּפ רטית הׁש גּ חתוֹ  חכמת כּ לּ ם ועל  נהדרה, חכמה ונמלאתי 
רבּ ים ימים י וֹ ם י וֹ ם חכמה והוֹ ספּת י  הלכּת י כּ ן בּ ּת כלית.

י וֹ ם. וּ מאת ׁש מוֹ נים 

הן  לאמוֹ ר : לה' ּת פלּ ה  לער ל בּ י על עלה האלּ ה בּ יּ מים
אׁש ר בּ עוֹ לם דּ בר ואין הּק דמוֹ נים מכּ ל  יוֹ תר חכמה נמלאתי 
מבין  איני ה', וחכמי  הנּ ביאים דּ ברי את אוּ לם מּמ נּ י, יפלא
ה נּ ה והרהר ּת י : הבנּת י , א בּ רבּ ם הּק ד וֹ ׁש ים המוֹ ת גּ ם כּ לוּ ם,
החכמים בּ ין למוֹ פת להיוֹ ת עד ודעת, חכמה לי  הבטיח  ה'

מבין. איני שׂ יחתם את  עדין ואני  והנּ בראים,

ויּ אמרוהנהאקראוּ בטרם עלי ׁש וֹ רה ּת ראהה' הן  : 
אׁש ר החכמים כּ ל  על למעלה, למעלה  וה שׂ גת חכמת

ׁש אל ּת  וּ מה הנּ ה, עד בּ ארץ  ל(י)הי וּ  נת ּת י  וא ?מּמ נּ י  
ׁש אינ הנּ ב וּ אה , דּ ברי  בּ הבנת רוּ ח את ּת דאיב  ול ּמ ה
האם ,מהשׂ גת קטנוּ ת  ֹמּת ו נאמרים ׁש דּ בריהם מסּפ ק
כּ ל  את להבין ּת וּ כל ואז ,מּמ דרגת ׁש אוֹ ריד ּת רצה

כּ מוֹ תם ?דּ בריהם 

דּ בר. עניתי  וא רחבּ ּה  בּ התּפ אר וֹ ת ושׂ מחּת י  והחרׁש ּת י

ה' את  ׁש אל ּת י זה על אחרי דּ בר ׁש מעּת י  א הנּ ה עד  הא : 
רוּ חניּ וּ ת  ֹמּת ו לי הגּ יעוּ  והיּ ע וּ דים הּט וֹ בוֹ ת  וכל גּ ויּ תי, קיּ וּ ם
איזה ׁש בּ גלל יהיה מה כּ ן ואם מיעד , הכּ ל  ואליה בּ לבד,
האם ,לפני ואחטא שׂ כלי  יתבּ לבּ ל  הגּ וּ ף  ּפ געי  אוֹ  מחלה

ּת עני ׁש ני  אוֹ  הזּ את, הּט וֹ בה כּ ל את וּת אבּ ד  מלּ פני ?ּת ׁש ליכני 

ה' לי ה זּ ה)ו יּ בע  והחסד סלח ּת י  פׁש עי וּ לכל  ,ּת כלית על  בּ את כּ בר  (הן  

מּמ נּ י  חסדּ וֹ  יר ּפ ה א  כּ י הנּ צחי, וּ בכסאוֹ  והנּ וֹ רא  הגּ ד וֹ ל בּ ׁש מ וֹ 
א וּ קדוּ שתוֹ  חסדּ וֹ  אחטא, א  ואם אחטא, ואם בּ נצחיּ וּ ת,

מאד . ושׂ ּמ חּת י  וׁש מעּת י  לנצח , הימני יסוּ ר

היּ עוּ דים לכל רב קׁש ב הקׁש בּת י  האלּ ה היּ מים וּ במאת
ולׁש וֹ ן  סּפ וּ ק בּ הם מצאתי  וא ה', מאת ׁש נוֹ עדּת י  וההבטחוֹ ת
אׁש ר ה' לחפץ ולהביאם הע וֹ לם, בּ ני  אל  לדבּ ר  אי

הריקים(י)ה וֹ דיע  אדם בּ ני  בּ ין לטיּ ל להתאּפ ק  יכל ּת י ו א ני , 
שׂ ב  ואני  בּ ריאתוֹ , ועל ה' על  סרה ודוֹ ברים  והלּ ל (וּ )מכּ ל , ע 

אלי  ונגעוּ  האלּ ה, האמללים על מצטחק וּ כּ מוֹ  ושׂ מח,  הוֹ ל
הלּ ב. עד הדּ ברים

מ ּמ דרגתי  ארד  ואפילוּ  ׁש יּ היה מה יהיה  – בּ ל בּ י הסכּ ם אז
ה גההרמ לי  לּת ן  לה', ח ּמ ה ּת פילה  ֹל ׁש ּפ ו מוּ כרח הנּ ני ה, 

העוֹ לם בּ ני את להוֹ עיל ול ׁש וֹ ן וחכמה נבוּ אה בּ דברי  ודעת
והגם כּ מ וֹ תי . והנּ עם החכמה לדרגּ ת  להעלוֹ תם  האמללים
א זה כּ ל עם רוּ חי להדאיב לי ׁש אסוּ ר מאז  ׁש יּ דעּת י 

מאד . חּמ ה וּ ּת פלּ ה  שׂ יח וׁש פכ ּת י  התאּפ קּת י,

ועל עלי י שׂ חק בּ מים יוֹ ׁש ב  וראיתי עיני וא א בּ בּ קר ויהי
לי ויּ אמר רוֹ אהדּ ברי א ּת ה מה אנׁש ים: ב ' רוֹ אה אני ואוֹ מר  ? 

וטּפ ׁש  קטן והני עוֹ ז, בּ כל  וׁש לם חכם אחד  יחד, מתאבּ קים
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את מ ּפ יל והחלׁש , הּק טן טעם, החסר  והני ׁש נּ וֹ לד, קטן כּ מ וֹ 
וה ׁש לם. הגּ בּ וֹ ר

ה' לי ּפ יו ו יּ אמר  את ה ּק טן  ויּ פ ּת ח  יהיה. גּ ד וֹ ל הּק טן זה : 
אמנם, צרכּ ם, כּ ל לי מוּ בנים בּ לּת י ּפ סוּ קים איזה לי  ואמר
כּ ל  בּ ין הנּ הוּ גה והנּ בוּ אה החכמה אוֹ צרוֹ ת כּ ל  בּ הם הרגּ ׁש ּת י

עד אמת, בּ ין נביאי מהלכים לי  ונתן  ה', לי  ענה  כּ י ׁש יּ דעּת י  
ה' וחכמי הנּ ביאים .כּ ל 

ה': לי  קדמה,ויּ אמר מזרחית לרוּ ח והבּ ט רגל על קוּ ם 
נתרוֹ מם אחת בּ רגע  הלּ ז ה ּק טן  אׁש ר וראיתי עיני  ונשׂ אתי 

חסר היה ועדיין  הגּ ד וֹ ל, לק וֹ מת וקוֹ מתוֹ  עצמוֹ  את והׁש וה 
מאד . ונפלאתי כּ מּק דם ושׂ כל  טעם

לאמוֹ ר: בּ ּמ חזה אלי ה' דּ בר היה זה  צדּ אחר  על ׁש כב 
רוֹ אה אּת ה מה לי: ויּ אמר  הארץ, על ואׁש כּ ב ?הימנית. 

מתנאים מאד רבּ ים וּ לאּמ ים גּ וֹ יים רוֹ אה אני  ואוֹ מר:
מאדם. מׁש חת וּ מראיהם ה':ונאבדים לי  ּת וּ כל ויּ אמר אם 

ל  צוּ רה  אז לּת ן חיּ ים, רוּ ח בּ הם וּ להפיח האלּ ה ה גּ וֹ יים כל  
יע וּ די  וכל  , ל לתת לאבוֹ תי נׁש בּ ע ּת י אׁש ר הארץ  אל  אביא

."יד על יתק יּ מוּ 
זי "ע ) "ה ּס לּ ם " בּ על מרן ׁש ל  קד ׁש וֹ  יד כּ תב   ֹמּת ו נב וּ אית  התגּ לּ וּ ת (הע ּת ק

3 נספח
מסקנות 

יהוּ דה מה ר בּ י  האלוֹ קי המקוּ בל הרה"ק ועוֹ רר גּ לּ ה 
עם  על  ח"ו הבּ אה  האיּ מה  הגּ זרה על  זצוקללה"ה אׁש לג
בּ על חיּ ים יוֹ סף  רבּ י ה ּק ד וֹ ׁש  ר בּ ינוּ  ׁש ל לעיר וֹ  ארע - ישׂ ראל
עזר"ת  בּ ׁש נת אדר י"ז א' בּ ליל זצוקללה"ה  חי איׁש  הבּ ן
המים  מן גּ ם  נלחמוּ  י שׂ ראל  מוֹ נאי  וחוּ ץ – בּ בל  נל כּ דה
6 ׁש נּ הרגוּ  עד הני  אחרי אחד הגּ זרוֹ ת  הלכ וּ  וכ נלחמוּ ,

רח"ל. יהוּ דים  מליוֹ ן

מס ּפ ר ׁש לּ פני מבין היטב , אלּ וּ  קטעים בּ ׁש ני  ׁש ּמ תבּ וֹ נן מי
האר" נת גּ לּ ה ׁש נים ׁש ל רב זה,י א לעוֹ למנוּ  ׁש וּ ב הּק דוֹ ׁש  

לעוֹ לם, זוּ  נפלאה נׁש מה השי "ת הביא בּ כדי  וא בּ ינינוּ . וחי 
את להאיר בּ כדי  לּה , נצר ׁש העוֹ לם מּפ ני  זאת עשׂ ה  אלּ א
קיר כּ מגׁש ׁש ים הנּ ם אׁש ר הנּ מוּ כים, הדּ וֹ רוֹ ת ׁש ל  דּ ר כּ ם
והגּ ׁש מיּ וּ ת החמר  ׁש ליטת וּ מחמת הרוּ חני, עיורוֹ נם מחמת
את רבּ ינוּ  בּ נׁש מת השי"ת הטבּ יע וּ לפיכ חיּ יהם. בּ דרכי
בּ יוֹ תר, הבּ היר  בּ אפן ה', עבוֹ דת ערכּ י הבּ הרת ׁש ל הּס גלּ ה
מאירה נׁש מה הזּ ה. הדּ וֹ ר  לאנׁש י הּמ תאימה מיחדת בּ צ וּ רה
בּ כדי  נׁש לחת דּ וֹ רוֹ ת, בּ עשׂ רוֹ ת ּפ עם לע וֹ לם יוֹ רדת אׁש ר  כּ זוֹ ,
האמ ּת י . בּ אפן  השי"ת עבוֹ דת דּ ר את  ל ּמ בּק ׁש ים  לה וֹ ר וֹ ת
כּ כלּ ם רבּ ם אוּ לם ה', בּ עבוֹ דת  ל דּ וֹ ר י ׁש  רבּ ים מדריכים  כּ י
כּ לל . ּת וֹ רה  רזי להם נתגּ לּ וּ  וא  עלי וֹ נוֹ ת, להגוֹ ת הגּ יעוּ  א 

ערבוּ ת, ואין בּ לבד, סברוֹ ת על בּ נוּ יה הדרכתם כּ ל כּ ן, אם
אמ על קלוּ ׁש ה גּ ם ׁש ל ולוּ  הדרכתוֹ  אוּ לם דּ בריהם. ּת יּ וֹ ת 

ה נּ ה בּ יוֹ תר , הנּ שׂ גּ בוֹ ת הּמ עלוֹ ת לרוּ ם ׁש הגּ יע הּק דוֹ ׁש , רבּ ינוּ 
ה וּ א הרי הדרכתוֹ , לפי ההוֹ ל וכל  יוֹ קדת. אמת בּ אׁש  בּ וֹ ערת
השי"ת, לקרבת  ידוֹ  על וה גּ יע רבּ ינוּ , בּ וֹ   ׁש הל בּ נתיב  הוֹ ל
ּת וֹ רתוֹ  ו דּ אי כּ ן ועל  הנּ "ל , הּק טעים ׁש ני  מן ׁש נּ ראה כּ פי
ההבדּ ל  וזהוּ  ספקוֹ ת. אוֹ  ּפ סלת ׁש ל  ׁש מץ  ל א אמת, ּת וֹ רת
לבין  ּת ּק וּ נוֹ , לגמר ה גּ יע ׁש כּ בר מי  ׁש ל  הדרכתוֹ  בּ ין הגּ דוֹ ל
בּ ר וּ רים לברר  וּ מנּס ה הּס פקוֹ ת , בּ ערפל  ּת וֹ הה ׁש עדין מי 

לחלוּ טין. מס ּפ קים ׁש וֹ נים

 ּכ כּ ל נתּפ רסם א  חיּ וּ תוֹ  זמן כּ ל דּ ברים, ׁש ל כּ דרכּ ם והנּ ה
עד  אוֹ רוֹ , לזרוֹ ח החל מעט מעט ּפ טירתוֹ , לאחר ורק הדּ בר ,
ה'. דּ בר  המבקׁש ים לכל  בּ עז וּ מאיר  ּת וֹ רתוֹ , נוֹ גה  עלה  ׁש כּ יּ וֹ ם
זה לדוֹ ר רפוּ אה אין כּ י ּת וֹ רתוֹ , הטוֹ עמים וגמרוּ  נמנוּ  וּ כבר 
הּק דוֹ ׁש  ר בּ ינוּ  ּת וֹ רת ׁש הוּ א זה בּ צרי אלּ א אחריו, ול בּ אים
וּ בני  ואברכים חסידים סוֹ ד וֹ תיו עמקי  על ׁש וֹ קדים וּ כבר זי "ע .

זה. בּ צד זה והזרמים  החוּ גים מכּ ל  עליּ ה

ׁש נה ועכׁש ו עשׂ רים  הל הּס לּ ם בּ על ל ּמ ה להבין יכ וֹ לים 
זוֹ הר ׁש יּ למדוּ  להם לה גּ יד הר בּ נים לכל העוֹ לם מלחמת לפני

ישׂ ראל. עם את לה צּ יל הם ׁש ליח היה  כּ י הּק דוֹ ׁש 

4 נספח
האריז"ל נ ׁש מת הוּ א  הּס לּ ם  ׁש בּ על  לכ הוֹ כחה

 ֹמּת ו הּת ׁש יעי זוֹ הר  ספר הּס לּ ם לבעל ׁש אבד  התבּ רר
כּ ל  את אפף, גּ דוֹ ל  צער הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  ספרי  עשׂ רה
אכּת ב  דּ אגה. אל אמר : הּס לּ ם בּ על אבל אליו, המקרבים

מחד ׁש .הּס  פר 

וּ לאחר מחדׁש , הּת ׁש יעי  ספר כּ ל  את ׁש וּ ב כּ תב הּס לּ ם בּ על 
האוֹ בד . הּת ׁש יעי ספר את מצאוּ  מה, זמן

בּ על  ׁש כּ תב  ׁש הּס פר התבּ רר ספרים, ׁש ני בּ ין ה ׁש ואה לאחר 

מדיּ ק  העּת ק - בּ מילה מילה להפליא, מדיּ ק היה  מחדׁש  הּס לּ ם
ׁש אבּ ד  הּס פר !ׁש ל 

50 עד אלף 30 לער הּמ כיל ספר  בּ דּ בר: נתבּ וֹ נן אם
ׁש כּ תב. הראׁש וֹ ן הּס פר ׁש ל  מדיּ ק העּת ק היה מ לּ ים אלף

דּ ברי  הי וּ  הּס לּ ם, בּ על ׁש כּ תב מה ׁש כּ ל ,לכ הוֹ כחה זוֹ 
מ נּ ׁש מת הנּ אמרים כּ דברים נתיחס דּ בריו וּ לכל חיּ ים אקים

לעוֹ לם. נתגּ לּ ה א ׁש עדין האריז"ל

5 נספח
ואי לצּ בא, ילכוּ  ׁש לּ א י שׂ ראל  בּ חוּ רי  את  הצּ יל ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר אי – לבן גּ בּ י  על ׁש חוֹ ר ותראוּ  בּ וֹ אוּ 
כּ מוֹ  וחמסוּ  והרגוּ  העיר  כּ ל  נחרבה  - ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש ל  הזּ כוּ ת היה ׁש לּ א וּ ברגע העיר, את ׁש הצּ יל 

רח "ל בּ וֹ אה 

 ָ ָ ְ ַהקּדמה
וקדוֹ ׁש  צדּ יק זכר ּפ ת יּ ה יהוּ דה רבּ י  האקי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהמקבּ ל 

הרקח", "יין ספר מחבּ ר - הבּ א העוֹ לם לחיּ י ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה
◌ְועוֹ ד 

בּ בל . מקבּ לי מגּ ד וֹ לי - ּפ תיּ ה יהוּ דה ר בּ י 
- 1859 – תרי"ט בּ ׁש נת בּ בּ גדד  נוֹ לד -
בּ ׁש נת 1942 בּ ׁש נת בּ ירוּ ׁש לים  נפטר 
עלה העשׂ רים הּמ אה בּ תחלּ ת תרס"ה,
למד  מנּ עוּ ריו  כּ בר - י שׂ ראל . לארץ 
הרב  בּ דוֹ רוֹ , המק בּ לים  גּ דוֹ ל  אצל  קבּ לה

חיּ ים. י וֹ סף
"יין  - הזּ הר ספר על ּפ רוּ ׁש  יהוּ דה", לחם "בּ ית ספריו:
"מתוֹ ק  - זוּ טא" וה"אידרא ר בּ א " ה "אידרא על ּפ רוּ ׁש  הרקח",

דּ מׁש ּפ טים. סבּ א על בּ אוּ ר לנּ פ ׁש ",
הא הּת נּ א ׁש היה: זכוּ תוֹ מעשׂ ה יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר בּ י קי 

הרקח". "יין הּס פר  בּ הדּפ סת חפץ אמן, עלינוּ  יגן
הני  בּ יוֹ מוֹ  י שׂ ראל , לארץ ּפ תיּ ה יהוּ דה רבּ י עלה כּ אׁש ר

עדס. אברהם ר בּ י  הגּ א וֹ ן הרב לבּק ר וֹ  בּ א בּ יר וּ ׁש לים,
בּ התר גּ ׁש וּ ת: אוֹ תוֹ  ו ׁש אל הראוּ י בּ כּ בוֹ ד  ק בּ לוֹ  יהוּ דה ר בּ י

לבּק רני  לבוֹ א עצמוֹ  את כּ בוֹ ד וֹ  הטריח לוֹ "מדּ וּ ע הׁש יב  - "? 
הדּ בר "מהוּ  - "אלי בּ אתי מאד חׁש וּ ב  "בּ דבר עדס: ?"הרב  

ּפ ת יּ ה. הרב ׁש אל

ועדין  זוּ טא והאידרא ר בּ א האידרא על ּפ רוּ ׁש  כּ תב "כּ בוֹ דוֹ 
אוֹ תוֹ  הדּפ סּת  אתא "כּ תבּת י  - ּפ ת יּ ה הרב ענה "כּ ן" - "? 

כּ בוֹ ד  למעלת ידוּ ע  מנּ ין א ׁש נה . עשׂ רה כּ חמׁש  לפני  הּפ רוּ ׁש 
זה ּפ רוּ ׁש י  על אדםּת וֹ רתוֹ  לׁש וּ ם גּ לּ יתיו א  זה  דּ בר כּ י  ? 

." ּכ על  י וֹ דע ורבּ י מוֹ רי אבי אדוֹ ני ורק מעוֹ לם

האקי  הּת נּ א אליו נגלה כּ י לוֹ  סּפ ר  עדס  אברהם  הרב 
וכ בּ חלוֹ ם, אמן עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י
ארי  לירוּ ׁש לים לעלוֹ ת צרי הּק ר וֹ בים "בּ יּ מים ל וֹ : אמר
אׁש ר ּפ תיּ ה, יהוּ דה בּ ׁש ם עצוּ ם  וּ מק בּ ל גּ דוֹ ל  רב מבּ בל,
ׁש חבּ ר ּת י . זוּ טא" וה"אידרא ר בּ א" ה"אידרא על  ּפ ר וּ ׁש  כּ תב 
 אבּק ׁש הדּפ יסוֹ . וא בּ אמּת חּת וֹ  נמצא ׁש נים כּ ּמ ה וזה
בּ אתי  כּ ן על בּ זה", לוֹ  ולעזר  לאוֹ ר ׁש יּ וֹ ציא וֹ  עליו לה ׁש ּפ יע
כּ בוֹ דוֹ  על וּ להׁש ּפ יע החל וֹ ם אמּת וּ ת את לודּ א כּ בוֹ ד וֹ  אל

הּפ ר וּ ׁש ים. את להד ּפ יס

וא לימים, הייתי  "צעיר ואמר : ּפ תיּ ה יהוּ דה ר בּ י ענה
מה כּ י  לי, בּ רוּ ר  כּ עת א לא וֹ ר , לה וֹ ציאוֹ  מיםרציתי 

בּ קרוֹ ב". לאוֹ ר  אוֹ ציאוֹ  הם בּ עזרת והנני לפרוּ ׁש י, מסכּ ימים
נאלץ  מחלוֹ ת בּ ׁש ל  הּס פר, הד ּפ ס ׁש נים ׁש ׁש  לאחר  רק א
הדּפ סת נׁש למה וׁש ם ׁש בּ בבל בּ גדד לעיר לחזר ּפ ת יּ ה הרב

האידרוֹ ת. על  הּפ ר וּ ׁש 

הּק בּ לה חכמת  לל ּמ וּ ד  התעוֹ ררוּ ת  רא ׁש וֹ ן חלק יהוּ דה לחם  בּ ית 
המקבּ ל להרב יהוּ דה" לחם "בּ ית  ספר  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהקדּ מת 
זכר  ּפ תיּ א יׁש וּ עה מׁש ה  יאוּ דה ה צּ דּ יק הגּ א וֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהא קי

לברכה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצ דּ יק
עמק  הוּ א ח יּ ים עץ  לּמ וּ ד כּ י הענין וּ מפרסם הדּ בר ידוּ ע
גּ ם מאד  קׁש ה והוּ א סוֹ ף  להם ׁש אין מים הוּ א כּ י  מאד מאד
חזק  הוּ א כּ י  לּמ תחילים, ׁש כּ ן וכל  ּת מיד בּ וֹ  הה וֹ גים לחכמים
א אם מאוּ מה מּמ נּ וּ  לחצב אפ ׁש ר  ׁש אי  מבּ רזל  וקׁש ה מצּ וּ ר
בּ לּמ וּ ד  הּמ תחיל  וכל ׁש מיר. מצּ ּפ רן חזקים מחצב  כּ לי ידי על 
המפר ׁש  מפר ׁש  איזה לפחוֹ ת א וֹ  רב לוֹ  יהיה א אם  חיּ ים  עץ 
לעמד  יכ וֹ ל ואינוֹ  יבּ ל, נבל  ּפ ׁש וּ טוֹ  לפי  ההוּ א הּפ רק כּ וּ נת ל וֹ 
האי  וכ וּ לי עצוּ מה וּ ׁש קידה רבּ ה יגיעה לאחר אם כּ י הּפ רק  על 
הה וּ א הענין ׁש הבין המעיּ ן יסבּ ר ּפ עמים הרבּ ה כּ י ואוּ לי,
בּ עצמ וֹ  ירגּ יׁש  אחרים ּפ רקים איזה עוֹ ד  ׁש יּ למד  ואחר  כּ ראוּ י 
וּ לפי  זה. על יעיד והנּ ּס י וֹ ן הּק וֹ דמים, הּפ רקים את הבין ׁש א
קצר מצּ ד והן ה ּמ ג עמק מ צּ ד הן מאד עמק חיּ ים עץ  ׁש לּ ּמ וּ ד
כּ אׁש ר כּ י מלּ ּמ וּ דוֹ , חכמים ּת למידי כּ ּמ ה  נמנעוּ  לכן הּמ יג,
בּ מים צ וֹ ללים יהי וּ  י וֹ תר  אוֹ  ּפ רקים ע שׂ רה כּ מוֹ  בּ וֹ  ל וֹ מדים

הלּ ׁש וֹ ן  מה יבינוּ  ו א ידע וּ  וא ה ּמ ד בּ "ר עליהם וסגר  אדּ ירים
מּמ נּ וּ . ידיהם את וּ מוֹ ׁש כים מלּ ּמ וּ ד וֹ  נפׁש ם  ותקצר  אוֹ מרת

זכינוּ  א הזּ ה ה זּ מן עד  לברכה זכרוֹ נוֹ  הרב ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִוּ מימוֹ ת
הזּ ה  החת וּ ם ספר דּ ברי לנ וּ  ׁש יּ פרׁש  מפרׁש  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְלאיזה

לברכה. זכרוֹ נוֹ  רׁש "י ּכ פרוּ ׁש  וקצר צח ְבּ דר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ דברי גּ ם רוּ ח קוֹ רת מ וֹ צאים אינם הלּ וֹ מדים כּ ל 

אם כּ י אינּה  מ ּט רתם ׁש כּ ל יען לברכה זכרוֹ נם המפרׁש ים
כּ דגמת זה, את זה כּ סוֹ תרים ׁש נּ ראים הּמ קוֹ מוֹ ת אוֹ תן ליב
מוּ עטים מק וֹ מוֹ ת בּ איזה זוּ לתי  לברכה, זכר וֹ נוֹ  הּת וֹ ספ וֹ ת
לברכה זכרוֹ נוֹ  הרב כּ וּ נת מבארים הם הנּ ה ואחת הנּ ה אחת

למתחילים. מסּפ יק זה צח ׁש אין בּ דר הזּ ה החתוּ ם ספר 
לברכה. זכרוֹ נוֹ  רׁש "י  כּ פר וּ ׁש  בּ ע וֹ נוֹ תינוּ וקצר  גּ רמה זוֹ  וסבּ ה 

הּמ ר הגּ לוּ ת  וּ לאר הזּ את  הגּ ד וֹ לה מצוה לב ּט וּ ל הרבּ ים
זוית בּ קרן מ וּ נחת נעדרת האמת חכמת וּ תהי הזּ ה. והנּ מהר
לטעם בּ ידוֹ  אׁש ר  הּמ ּט ה בּ קצה נוֹ גע מהלּ וֹ מדים מי ואין

כּ י צוּ פיה. א מנּ פת כּ אלּ וּ  האמת חכמת טעם טעם ׁש א מי 
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את מ ּפ יל והחלׁש , הּק טן טעם, החסר  והני ׁש נּ וֹ לד, קטן כּ מ וֹ 
וה ׁש לם. הגּ בּ וֹ ר

ה' לי ּפ יו ו יּ אמר  את ה ּק טן  ויּ פ ּת ח  יהיה. גּ ד וֹ ל הּק טן זה : 
אמנם, צרכּ ם, כּ ל לי מוּ בנים בּ לּת י ּפ סוּ קים איזה לי  ואמר
כּ ל  בּ ין הנּ הוּ גה והנּ בוּ אה החכמה אוֹ צרוֹ ת כּ ל  בּ הם הרגּ ׁש ּת י

עד אמת, בּ ין נביאי מהלכים לי  ונתן  ה', לי  ענה  כּ י ׁש יּ דעּת י  
ה' וחכמי הנּ ביאים .כּ ל 

ה': לי  קדמה,ויּ אמר מזרחית לרוּ ח והבּ ט רגל על קוּ ם 
נתרוֹ מם אחת בּ רגע  הלּ ז ה ּק טן  אׁש ר וראיתי עיני  ונשׂ אתי 

חסר היה ועדיין  הגּ ד וֹ ל, לק וֹ מת וקוֹ מתוֹ  עצמוֹ  את והׁש וה 
מאד . ונפלאתי כּ מּק דם ושׂ כל  טעם

לאמוֹ ר: בּ ּמ חזה אלי ה' דּ בר היה זה  צדּ אחר  על ׁש כב 
רוֹ אה אּת ה מה לי: ויּ אמר  הארץ, על ואׁש כּ ב ?הימנית. 

מתנאים מאד רבּ ים וּ לאּמ ים גּ וֹ יים רוֹ אה אני  ואוֹ מר:
מאדם. מׁש חת וּ מראיהם ה':ונאבדים לי  ּת וּ כל ויּ אמר אם 

ל  צוּ רה  אז לּת ן חיּ ים, רוּ ח בּ הם וּ להפיח האלּ ה ה גּ וֹ יים כל  
יע וּ די  וכל  , ל לתת לאבוֹ תי נׁש בּ ע ּת י אׁש ר הארץ  אל  אביא

."יד על יתק יּ מוּ 
זי "ע ) "ה ּס לּ ם " בּ על מרן ׁש ל  קד ׁש וֹ  יד כּ תב   ֹמּת ו נב וּ אית  התגּ לּ וּ ת (הע ּת ק

3 נספח
מסקנות 

יהוּ דה מה ר בּ י  האלוֹ קי המקוּ בל הרה"ק ועוֹ רר גּ לּ ה 
עם  על  ח"ו הבּ אה  האיּ מה  הגּ זרה על  זצוקללה"ה אׁש לג
בּ על חיּ ים יוֹ סף  רבּ י ה ּק ד וֹ ׁש  ר בּ ינוּ  ׁש ל לעיר וֹ  ארע - ישׂ ראל
עזר"ת  בּ ׁש נת אדר י"ז א' בּ ליל זצוקללה"ה  חי איׁש  הבּ ן
המים  מן גּ ם  נלחמוּ  י שׂ ראל  מוֹ נאי  וחוּ ץ – בּ בל  נל כּ דה
6 ׁש נּ הרגוּ  עד הני  אחרי אחד הגּ זרוֹ ת  הלכ וּ  וכ נלחמוּ ,

רח"ל. יהוּ דים  מליוֹ ן

מס ּפ ר ׁש לּ פני מבין היטב , אלּ וּ  קטעים בּ ׁש ני  ׁש ּמ תבּ וֹ נן מי
האר" נת גּ לּ ה ׁש נים ׁש ל רב זה,י א לעוֹ למנוּ  ׁש וּ ב הּק דוֹ ׁש  

לעוֹ לם, זוּ  נפלאה נׁש מה השי "ת הביא בּ כדי  וא בּ ינינוּ . וחי 
את להאיר בּ כדי  לּה , נצר ׁש העוֹ לם מּפ ני  זאת עשׂ ה  אלּ א
קיר כּ מגׁש ׁש ים הנּ ם אׁש ר הנּ מוּ כים, הדּ וֹ רוֹ ת ׁש ל  דּ ר כּ ם
והגּ ׁש מיּ וּ ת החמר  ׁש ליטת וּ מחמת הרוּ חני, עיורוֹ נם מחמת
את רבּ ינוּ  בּ נׁש מת השי"ת הטבּ יע וּ לפיכ חיּ יהם. בּ דרכי
בּ יוֹ תר, הבּ היר  בּ אפן ה', עבוֹ דת ערכּ י הבּ הרת ׁש ל הּס גלּ ה
מאירה נׁש מה הזּ ה. הדּ וֹ ר  לאנׁש י הּמ תאימה מיחדת בּ צ וּ רה
בּ כדי  נׁש לחת דּ וֹ רוֹ ת, בּ עשׂ רוֹ ת ּפ עם לע וֹ לם יוֹ רדת אׁש ר  כּ זוֹ ,
האמ ּת י . בּ אפן  השי"ת עבוֹ דת דּ ר את  ל ּמ בּק ׁש ים  לה וֹ ר וֹ ת
כּ כלּ ם רבּ ם אוּ לם ה', בּ עבוֹ דת  ל דּ וֹ ר י ׁש  רבּ ים מדריכים  כּ י
כּ לל . ּת וֹ רה  רזי להם נתגּ לּ וּ  וא  עלי וֹ נוֹ ת, להגוֹ ת הגּ יעוּ  א 

ערבוּ ת, ואין בּ לבד, סברוֹ ת על בּ נוּ יה הדרכתם כּ ל כּ ן, אם
אמ על קלוּ ׁש ה גּ ם ׁש ל ולוּ  הדרכתוֹ  אוּ לם דּ בריהם. ּת יּ וֹ ת 

ה נּ ה בּ יוֹ תר , הנּ שׂ גּ בוֹ ת הּמ עלוֹ ת לרוּ ם ׁש הגּ יע הּק דוֹ ׁש , רבּ ינוּ 
ה וּ א הרי הדרכתוֹ , לפי ההוֹ ל וכל  יוֹ קדת. אמת בּ אׁש  בּ וֹ ערת
השי"ת, לקרבת  ידוֹ  על וה גּ יע רבּ ינוּ , בּ וֹ   ׁש הל בּ נתיב  הוֹ ל
ּת וֹ רתוֹ  ו דּ אי כּ ן ועל  הנּ "ל , הּק טעים ׁש ני  מן ׁש נּ ראה כּ פי
ההבדּ ל  וזהוּ  ספקוֹ ת. אוֹ  ּפ סלת ׁש ל  ׁש מץ  ל א אמת, ּת וֹ רת
לבין  ּת ּק וּ נוֹ , לגמר ה גּ יע ׁש כּ בר מי  ׁש ל  הדרכתוֹ  בּ ין הגּ דוֹ ל
בּ ר וּ רים לברר  וּ מנּס ה הּס פקוֹ ת , בּ ערפל  ּת וֹ הה ׁש עדין מי 

לחלוּ טין. מס ּפ קים ׁש וֹ נים

 ּכ כּ ל נתּפ רסם א  חיּ וּ תוֹ  זמן כּ ל דּ ברים, ׁש ל כּ דרכּ ם והנּ ה
עד  אוֹ רוֹ , לזרוֹ ח החל מעט מעט ּפ טירתוֹ , לאחר ורק הדּ בר ,
ה'. דּ בר  המבקׁש ים לכל  בּ עז וּ מאיר  ּת וֹ רתוֹ , נוֹ גה  עלה  ׁש כּ יּ וֹ ם
זה לדוֹ ר רפוּ אה אין כּ י ּת וֹ רתוֹ , הטוֹ עמים וגמרוּ  נמנוּ  וּ כבר 
הּק דוֹ ׁש  ר בּ ינוּ  ּת וֹ רת ׁש הוּ א זה בּ צרי אלּ א אחריו, ול בּ אים
וּ בני  ואברכים חסידים סוֹ ד וֹ תיו עמקי  על ׁש וֹ קדים וּ כבר זי "ע .

זה. בּ צד זה והזרמים  החוּ גים מכּ ל  עליּ ה

ׁש נה ועכׁש ו עשׂ רים  הל הּס לּ ם בּ על ל ּמ ה להבין יכ וֹ לים 
זוֹ הר ׁש יּ למדוּ  להם לה גּ יד הר בּ נים לכל העוֹ לם מלחמת לפני

ישׂ ראל. עם את לה צּ יל הם ׁש ליח היה  כּ י הּק דוֹ ׁש 

4 נספח
האריז"ל נ ׁש מת הוּ א  הּס לּ ם  ׁש בּ על  לכ הוֹ כחה

 ֹמּת ו הּת ׁש יעי זוֹ הר  ספר הּס לּ ם לבעל ׁש אבד  התבּ רר
כּ ל  את אפף, גּ דוֹ ל  צער הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  ספרי  עשׂ רה
אכּת ב  דּ אגה. אל אמר : הּס לּ ם בּ על אבל אליו, המקרבים

מחד ׁש .הּס  פר 

וּ לאחר מחדׁש , הּת ׁש יעי  ספר כּ ל  את ׁש וּ ב כּ תב הּס לּ ם בּ על 
האוֹ בד . הּת ׁש יעי ספר את מצאוּ  מה, זמן

בּ על  ׁש כּ תב  ׁש הּס פר התבּ רר ספרים, ׁש ני בּ ין ה ׁש ואה לאחר 

מדיּ ק  העּת ק - בּ מילה מילה להפליא, מדיּ ק היה  מחדׁש  הּס לּ ם
ׁש אבּ ד  הּס פר !ׁש ל 

50 עד אלף 30 לער הּמ כיל ספר  בּ דּ בר: נתבּ וֹ נן אם
ׁש כּ תב. הראׁש וֹ ן הּס פר ׁש ל  מדיּ ק העּת ק היה מ לּ ים אלף

דּ ברי  הי וּ  הּס לּ ם, בּ על ׁש כּ תב מה ׁש כּ ל ,לכ הוֹ כחה זוֹ 
מ נּ ׁש מת הנּ אמרים כּ דברים נתיחס דּ בריו וּ לכל חיּ ים אקים

לעוֹ לם. נתגּ לּ ה א ׁש עדין האריז"ל

5 נספח
ואי לצּ בא, ילכוּ  ׁש לּ א י שׂ ראל  בּ חוּ רי  את  הצּ יל ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר אי – לבן גּ בּ י  על ׁש חוֹ ר ותראוּ  בּ וֹ אוּ 
כּ מוֹ  וחמסוּ  והרגוּ  העיר  כּ ל  נחרבה  - ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש ל  הזּ כוּ ת היה ׁש לּ א וּ ברגע העיר, את ׁש הצּ יל 

רח "ל בּ וֹ אה 

 ָ ָ ְ ַהקּדמה
וקדוֹ ׁש  צדּ יק זכר ּפ ת יּ ה יהוּ דה רבּ י  האקי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהמקבּ ל 

הרקח", "יין ספר מחבּ ר - הבּ א העוֹ לם לחיּ י ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה
◌ְועוֹ ד 

בּ בל . מקבּ לי מגּ ד וֹ לי - ּפ תיּ ה יהוּ דה ר בּ י 
- 1859 – תרי"ט בּ ׁש נת בּ בּ גדד  נוֹ לד -
בּ ׁש נת 1942 בּ ׁש נת בּ ירוּ ׁש לים  נפטר 
עלה העשׂ רים הּמ אה בּ תחלּ ת תרס"ה,
למד  מנּ עוּ ריו  כּ בר - י שׂ ראל . לארץ 
הרב  בּ דוֹ רוֹ , המק בּ לים  גּ דוֹ ל  אצל  קבּ לה

חיּ ים. י וֹ סף
"יין  - הזּ הר ספר על ּפ רוּ ׁש  יהוּ דה", לחם "בּ ית ספריו:
"מתוֹ ק  - זוּ טא" וה"אידרא ר בּ א " ה "אידרא על ּפ רוּ ׁש  הרקח",

דּ מׁש ּפ טים. סבּ א על בּ אוּ ר לנּ פ ׁש ",
הא הּת נּ א ׁש היה: זכוּ תוֹ מעשׂ ה יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר בּ י קי 

הרקח". "יין הּס פר  בּ הדּפ סת חפץ אמן, עלינוּ  יגן
הני  בּ יוֹ מוֹ  י שׂ ראל , לארץ ּפ תיּ ה יהוּ דה רבּ י עלה כּ אׁש ר

עדס. אברהם ר בּ י  הגּ א וֹ ן הרב לבּק ר וֹ  בּ א בּ יר וּ ׁש לים,
בּ התר גּ ׁש וּ ת: אוֹ תוֹ  ו ׁש אל הראוּ י בּ כּ בוֹ ד  ק בּ לוֹ  יהוּ דה ר בּ י

לבּק רני  לבוֹ א עצמוֹ  את כּ בוֹ ד וֹ  הטריח לוֹ "מדּ וּ ע הׁש יב  - "? 
הדּ בר "מהוּ  - "אלי בּ אתי מאד חׁש וּ ב  "בּ דבר עדס: ?"הרב  

ּפ ת יּ ה. הרב ׁש אל

ועדין  זוּ טא והאידרא ר בּ א האידרא על ּפ רוּ ׁש  כּ תב "כּ בוֹ דוֹ 
אוֹ תוֹ  הדּפ סּת  אתא "כּ תבּת י  - ּפ ת יּ ה הרב ענה "כּ ן" - "? 

כּ בוֹ ד  למעלת ידוּ ע  מנּ ין א ׁש נה . עשׂ רה כּ חמׁש  לפני  הּפ רוּ ׁש 
זה ּפ רוּ ׁש י  על אדםּת וֹ רתוֹ  לׁש וּ ם גּ לּ יתיו א  זה  דּ בר כּ י  ? 

." ּכ על  י וֹ דע ורבּ י מוֹ רי אבי אדוֹ ני ורק מעוֹ לם

האקי  הּת נּ א אליו נגלה כּ י לוֹ  סּפ ר  עדס  אברהם  הרב 
וכ בּ חלוֹ ם, אמן עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י
ארי  לירוּ ׁש לים לעלוֹ ת צרי הּק ר וֹ בים "בּ יּ מים ל וֹ : אמר
אׁש ר ּפ תיּ ה, יהוּ דה בּ ׁש ם עצוּ ם  וּ מק בּ ל גּ דוֹ ל  רב מבּ בל,
ׁש חבּ ר ּת י . זוּ טא" וה"אידרא ר בּ א" ה"אידרא על  ּפ ר וּ ׁש  כּ תב 
 אבּק ׁש הדּפ יסוֹ . וא בּ אמּת חּת וֹ  נמצא ׁש נים כּ ּמ ה וזה
בּ אתי  כּ ן על בּ זה", לוֹ  ולעזר  לאוֹ ר ׁש יּ וֹ ציא וֹ  עליו לה ׁש ּפ יע
כּ בוֹ דוֹ  על וּ להׁש ּפ יע החל וֹ ם אמּת וּ ת את לודּ א כּ בוֹ ד וֹ  אל

הּפ ר וּ ׁש ים. את להד ּפ יס

וא לימים, הייתי  "צעיר ואמר : ּפ תיּ ה יהוּ דה ר בּ י ענה
מה כּ י  לי, בּ רוּ ר  כּ עת א לא וֹ ר , לה וֹ ציאוֹ  מיםרציתי 

בּ קרוֹ ב". לאוֹ ר  אוֹ ציאוֹ  הם בּ עזרת והנני לפרוּ ׁש י, מסכּ ימים
נאלץ  מחלוֹ ת בּ ׁש ל  הּס פר, הד ּפ ס ׁש נים ׁש ׁש  לאחר  רק א
הדּפ סת נׁש למה וׁש ם ׁש בּ בבל בּ גדד לעיר לחזר ּפ ת יּ ה הרב

האידרוֹ ת. על  הּפ ר וּ ׁש 

הּק בּ לה חכמת  לל ּמ וּ ד  התעוֹ ררוּ ת  רא ׁש וֹ ן חלק יהוּ דה לחם  בּ ית 
המקבּ ל להרב יהוּ דה" לחם "בּ ית  ספר  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהקדּ מת 
זכר  ּפ תיּ א יׁש וּ עה מׁש ה  יאוּ דה ה צּ דּ יק הגּ א וֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהא קי

לברכה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצ דּ יק
עמק  הוּ א ח יּ ים עץ  לּמ וּ ד כּ י הענין וּ מפרסם הדּ בר ידוּ ע
גּ ם מאד  קׁש ה והוּ א סוֹ ף  להם ׁש אין מים הוּ א כּ י  מאד מאד
חזק  הוּ א כּ י  לּמ תחילים, ׁש כּ ן וכל  ּת מיד בּ וֹ  הה וֹ גים לחכמים
א אם מאוּ מה מּמ נּ וּ  לחצב אפ ׁש ר  ׁש אי  מבּ רזל  וקׁש ה מצּ וּ ר
בּ לּמ וּ ד  הּמ תחיל  וכל ׁש מיר. מצּ ּפ רן חזקים מחצב  כּ לי ידי על 
המפר ׁש  מפר ׁש  איזה לפחוֹ ת א וֹ  רב לוֹ  יהיה א אם  חיּ ים  עץ 
לעמד  יכ וֹ ל ואינוֹ  יבּ ל, נבל  ּפ ׁש וּ טוֹ  לפי  ההוּ א הּפ רק כּ וּ נת ל וֹ 
האי  וכ וּ לי עצוּ מה וּ ׁש קידה רבּ ה יגיעה לאחר אם כּ י הּפ רק  על 
הה וּ א הענין ׁש הבין המעיּ ן יסבּ ר ּפ עמים הרבּ ה כּ י ואוּ לי,
בּ עצמ וֹ  ירגּ יׁש  אחרים ּפ רקים איזה עוֹ ד  ׁש יּ למד  ואחר  כּ ראוּ י 
וּ לפי  זה. על יעיד והנּ ּס י וֹ ן הּק וֹ דמים, הּפ רקים את הבין ׁש א
קצר מצּ ד והן ה ּמ ג עמק מ צּ ד הן מאד עמק חיּ ים עץ  ׁש לּ ּמ וּ ד
כּ אׁש ר כּ י מלּ ּמ וּ דוֹ , חכמים ּת למידי כּ ּמ ה  נמנעוּ  לכן הּמ יג,
בּ מים צ וֹ ללים יהי וּ  י וֹ תר  אוֹ  ּפ רקים ע שׂ רה כּ מוֹ  בּ וֹ  ל וֹ מדים

הלּ ׁש וֹ ן  מה יבינוּ  ו א ידע וּ  וא ה ּמ ד בּ "ר עליהם וסגר  אדּ ירים
מּמ נּ וּ . ידיהם את וּ מוֹ ׁש כים מלּ ּמ וּ ד וֹ  נפׁש ם  ותקצר  אוֹ מרת

זכינוּ  א הזּ ה ה זּ מן עד  לברכה זכרוֹ נוֹ  הרב ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִוּ מימוֹ ת
הזּ ה  החת וּ ם ספר דּ ברי לנ וּ  ׁש יּ פרׁש  מפרׁש  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְלאיזה

לברכה. זכרוֹ נוֹ  רׁש "י ּכ פרוּ ׁש  וקצר צח ְבּ דר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ דברי גּ ם רוּ ח קוֹ רת מ וֹ צאים אינם הלּ וֹ מדים כּ ל 

אם כּ י אינּה  מ ּט רתם ׁש כּ ל יען לברכה זכרוֹ נם המפרׁש ים
כּ דגמת זה, את זה כּ סוֹ תרים ׁש נּ ראים הּמ קוֹ מוֹ ת אוֹ תן ליב
מוּ עטים מק וֹ מוֹ ת בּ איזה זוּ לתי  לברכה, זכר וֹ נוֹ  הּת וֹ ספ וֹ ת
לברכה זכרוֹ נוֹ  הרב כּ וּ נת מבארים הם הנּ ה ואחת הנּ ה אחת

למתחילים. מסּפ יק זה צח ׁש אין בּ דר הזּ ה החתוּ ם ספר 
לברכה. זכרוֹ נוֹ  רׁש "י  כּ פר וּ ׁש  בּ ע וֹ נוֹ תינוּ וקצר  גּ רמה זוֹ  וסבּ ה 

הּמ ר הגּ לוּ ת  וּ לאר הזּ את  הגּ ד וֹ לה מצוה לב ּט וּ ל הרבּ ים
זוית בּ קרן מ וּ נחת נעדרת האמת חכמת וּ תהי הזּ ה. והנּ מהר
לטעם בּ ידוֹ  אׁש ר  הּמ ּט ה בּ קצה נוֹ גע מהלּ וֹ מדים מי ואין

כּ י צוּ פיה. א מנּ פת כּ אלּ וּ  האמת חכמת טעם טעם ׁש א מי 
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ּת וֹ רה. ׁש ל מעל בּ וֹ נּה  לבּ ר יּ וֹ ת להם  ואוֹ י מיּ מיו , מאוֹ ר וֹ ת ראה
דּ לא  ליּה  טב בּ נּ ס ּת ר וֹ ת, עסק לי אין  בּ נּ גל וֹ ת לי  דּ י והאוֹ מר

בּ עלמא  לׁש וֹ נוֹ :איברי  וזה מ"ג ּת ּק וּ ן בּ ּת ּק וּ נים כּ מבאר  

מאוֹ רייתא וחכמתא ק בּ לה דּ אסּת לּ ק  דּ גרים מאן והכי 
בּ הוֹ ן, יׁש ּת דלוּ ן דּ לא וגרים דבכתב, וּ מאוֹ רייתא ּפ ה דבעל
בּ ודּ אי  וּ בתלמ וּ דא, בּ אוֹ רייתא ּפ ׁש ט אלּ א אית דּ לא ואמרין

גן, וּ מההוּ א נהר מההוּ א נביעוּ  יסלּ ק  הוּ א טבכּ אלּ וּ  לי ּה  ווי 
בּ עלמא  את בּ רי  דּ לא דבכתב ליּה  אוֹ רייתא ההיא יוֹ ליף ולא 
וכוּ '. ּפ ה דבעל  וא וֹ רייתא

ספר דּ בהאי  ׁש תיתאה  בּ תּק וּ נא ׁש מעוֹ ן  לרבּ י  אליּ הוּ  אמר 
בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא  כּ ד  גּ ל וּ תא מן יתפרק וּ ן הזּ הר

היה ׁש אם בּ קצּ וּ ר, לׁש וֹ נוֹ  וזה ׁש ם, מל כּ ּס א הרב וּ פרׁש 
קבּ להע  לוֹ מד אינוֹ  אם ּפ וֹ גם אינוֹ  כּ י  לוֹ  טוֹ ב י וֹ תר  הארץ ם 

ויין בּ שׂ ר כּ רסוֹ  ׁש יּ מ לּ א קדם בּ ּפ רדּ ס לטיּ ל אין  מאן כּ י אבל  
קבּ לה  ילמד א אם גּ ד וֹ ל   ּכ כּ ל ענׁש וֹ  ּפ ה ׁש בּ על  ּת וֹ רה דּ יליף

בּ ל ּמ וּ ד וֹ  ּפ וֹ גם וזהואדרבּ א י"ז, הק דּ מה סוֹ ף הגּ לגּ וּ לים  בּ ׁש ער  (כּ מבאר  

דּ אציל וּ תלׁש וֹ נוֹ : בּ ּת פאר "ת  ּפ וֹ גם הּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת  עסק ׁש א ׁש ם)וּ מי יע וּ ין וכוּ ' 

ׁש ה וּ א ובה וּ  לתהוּ  עלמא אחזר כּ י  ליּה  י וֹ ליף  דּ לא ליּה  וטב
וּ מי וכ וּ '. הכּ לים ׁש בירת ׁש יּ ל ּמ דהוּ סוֹ ד רב  ל וֹ  לקנ וֹ ת ׁש יּ כ וֹ ל  

גּ לוּ תא  אר גּ וֹ רם וּ מתר ל  הּס פרים  ֹמּת ו אוֹ  חבר אוֹ  קבּ לה
דּ בהאי ׁש תיתאה בּ תי ּק וּ נא ׁש מעוֹ ן  לר בּ י  אל יּ הוּ  אמר  וּ בפרוּ ׁש 
כּ י בּ תראה, בּ דרא אתגּ ליא כּ ד  גּ לוּ תא מן  ית ּפ רקוּ ן הזּ הר  ספר 
יז כּ ה  אם ׁש כּ ן כּ ל עוֹ למוֹ ת בּ וֹ נה  בּ עלמא בּ גירסא הזּ הר  לּמ וּ ד
למעלה  ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יע שׂ ה אחד מאמר ּפ רוּ ׁש  וּ להבין  ללמד

ּת מימה, ׁש נה ה ּפ ׁש ט  בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה א מה אחת עד בּ ׁש עה 
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן

וּ בספר ׁש ם. מל וכ ּס א ּת נינא בּ נתיב למ"ד בּ תּק וּ ן  עוֹ ד  ועיּ ן
ׁש ם. יעוּ ין בּ זה מאד  הארי ה ' ּפ רק י "ב מאמר ב' חלק הבּ רית

האמת בּ חכמת  ׁש יּ עסק עד ׁש לם נקרא האדם ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאין
האמת ואין בּ חכמת ׁש יּ עסק עד  ׁש לם נקרא כּ מ וֹ האדם 

דּ מׁש ּפ טים בּ ס בּ א א')ׁש כּ תוּ ב ע ּמ וּ ד סוֹ ף צ"ט  נׁש (דּ ף בּ ר  איהוּ  כּ דין 
וכוּ '. דביתא מארי ודּ אי ּת וֹ רה בּ על ׁש לים

ׁש לם  ּת וֹ רה בּ על אינוֹ  קבּ לה  לוֹ מד ׁש אינוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
בּ צד וֹ , נכ ּת ב ׁש ם: מל בּ מקדּ ׁש  מיוכתב ׁש כּ ל למדּת  הא 

ל כּ אן עד  ׁש לם. ּת וֹ רה בּ על אינוֹ  קבּ לה לוֹ מד ׁש וֹ נוֹ .ׁש אינוֹ  

האמת בּ חכמת  לעוֹ סקים קוֹ רא  קיימיהזּ הר דּ הווּ  "אינוּ ן  ַ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
דּ סיני" ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ טוּ רא 

ת בּ הע קנב .)וּ בזהר אינ וּ ן (דּ ף האמת בּ חכמת לעוֹ סקים קרי 
דּ סיני בּ טוּ רא קיימי דּ מלכּ אדּ הווּ  עבדי חכּ ימין ל ׁש וֹ נוֹ : וזה  , 

אלּ א מסּת כּ לי לא דּ סיני, בּ ט וּ רא דּ קיימוּ  אי נּ וּ ן עלּ אה,
כּ אן  עד וכוּ '. מּמ ׁש  אוֹ רייתא דּ כ לּ א עּק רא דּ איהי בּ נ ׁש מתא,

ּמ עּת יק, אמר  בּ צדוֹ : [ונכּת ב ׁש אינם לׁש וֹ נוֹ . אוֹ תם מׁש מע 
סיני]. הר על  עמד וּ  א  הּת וֹ רה סוֹ ד וֹ ת י וֹ דעים

י שׂ ראל  כּ ׁש יּ צאוּ  בּ תחלּ ה כּ י  כּ וּ נתוֹ  בּ באוּ ר  לי ונראה 
 ּכ ואחר ההר  בּ תחּת ית מתי צּ בים  היוּ  האקים לקראת
ּפ ן  יראים היוּ  כּ י מרחק", ויּ עמד וּ  ויּ נעוּ  העם "ויּ רא נאמר:

מהעם מקצת והיה  וימוּ תוּ . הזּ את ה גּ ד וֹ לה האׁש  ּת אכלם
לזוּ ז  רצוּ  וא ה כינה לקראת וּ שׂ מחים שׂ שׂ ים ׁש הי וּ 
מּמ ׁש , ימוּ תוּ  אם אפילוּ  מרחוֹ ק לעמד הראׁש וֹ ן מּמ קוֹ מם
בּ טוּ רא דּ קיימוּ  אינּ וּ ן ה נּ זכּ ר בּ זּ הר כּ תוּ ב מה ה וּ א ועליהם

בּ טוּ רא דּ סיני, עמדוּ  א לּ א מרחוֹ ק ועמד וּ  נעוּ  וא כּ ל וֹ מר  
האמת. לחכמת זוֹ כים הם ולכן סוֹ ף ועד מּת חלּ ה ואוֹ תן דּ סיני 

גּ ם עוֹ שׂ ים הם  כּ ן מרחוֹ ק ועמדוּ  העם עם נע וּ  אׁש ר הנּ ׁש מוֹ ת
ּפ ן  מיּ ראתם האמת לחכמת מרחוֹ ק ועוֹ מדים ׁש נּ סים עּת ה

הזּ את. הגּ דוֹ לה האׁש  ּת אכלם

רזא  דּ ידעי ּכ אינוּ ן  אינוּ ן  בּ כל ּפ נימאה אתר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵלית 
י וֹ מא. בּ כל בּ הוּ  לאת דּ בּ קא וידעי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְדמאריה וֹ ן

שׂ רה חיּ י בּ זהר קל:)גּ ם בּ כלאמר:(דּ ף ּפ נימאה אתר ולית 
בּ כל בּ הוּ  לאתדּ בּ קא וידעי דמאריהוֹ ן רזא דּ ידעי כּ אינוּ ן  אינוּ ן

כּ תיב , אלּ ין  על  סד )יוֹ מא, אלּ ין(י ׁש עיה וכ וּ ' ראתה לא אינוּ ן עין 
בּ ין  דּ עאלין אינוּ ן אלּ ין יוֹ מא, בּ כל בּ הוֹ ן מׁש ּת בּ ח דּ מאריהוֹ ן
מאן  ולית דלעילא ּת רעי כּ ל  עאלין ואלּ ין קדּ י ׁש ין , עלּ אין

וכוּ '. בּ ידה וֹ ן דּ ימחי 

הוּ א   ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  בּ ן נקרא האמת  בּ חכמת  ׁש עוֹ סק ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
בּ רוּ גּ ם  להּק דוֹ ׁש  בּ ן נקרא הוּ א האמת בּ חכמת  ׁש עוֹ סק מי  
בּ הרהוּ א, ּפ רׁש ת בּ סוֹ ף  ׁש כּ תוּ ב קיא:)כּ מוֹ  מהימנא,(דּ ף בּ רעיא 

ׁש ם. יעוּ ין
בּ רזי  עוֹ סקים ׁש אינם  לאוֹ תם המעּת ד הענׁש  בּ ענין וכן

ּפ ק וּ די בּ זהר אׁש ר ליצלן רחמנא רמז:)ּת וֹ רה לׁש וֹ נוֹ :(דּ ף וזה : 
חיותא דּ חכמתאי וֹ פיא"להאי רזי בּ כל קיּ ימא ואיהי ׁש מיּה , 

קבּ ל"ה) בּ גימטר יּ ה י וֹ פיא"ל קיימין (כּ י  דּ חכמתא מפּת חאן אינּ וּ ן  לכל 
סלּ קא נׁש מתא כּ ד קיּ ימא  ק דּ יׁש א חיותא האי  וכ וּ '. בּ י ּה 
דּ מארי ּה , דּ חכמתא בּ רזא לּה  ׁש אל  כּ דין לגבּ יּה , וּ מטאת
לי ּה  יהבי הכי בּ ּה  ואד בּ ק אבתר ּה  דּ רדיף חכמתא  ההיא וּ כפוּ ם
ולא לבר, ליּה  דּ חי  אדבּ ק, ולא  לאדבּ קא יכיל ואי  אגריּה .
נטלי  וכד בּ כסיפוּ , היכלא ההוּ א ּת חוֹ ת וקיּ ימא עיילה,
כּ לּ הוּ  כּ דין חיותא, דהאי דּ תחוֹ תּה  שׂ רפים אלּ ין גּ דפייה וּ ,
אּת וֹ קדת, ולא ואּת וֹ קדת לּה  ואוֹ קד וּ ן בּ גדפייהוּ , בּ טׁש י 
ולא נהירת  יוֹ מא, בּ כל א ּת דנת והכי  קיּ ימא, ולא וק יּ ימא

לּה , אית טבין דּ עוֹ בדין  גּ ב על ואף אגרא בּ גינהירת. דּ לית ן 
בּ יקרא  לאס ּת כּ לא בּ חכמתא, דּ מׁש ּת דּ לי כּ אי נּ וּ ן עלמא, בּ ההוּ א 

ׁש ם.דּ מאריהוֹ ן  יעוּ ין וכוּ ', 
כּ ּמ ה בּ גלגּ וּ ל  ולבוֹ א לחזר  צרי אלּ א זה בּ ענׁש  דּ י  וא
ליצלן, רחמנא הּמ יתה וצער הזּ ה עוֹ לם צער  ולס בּ ל ּפ עמים
זאת יקיּ ם ׁש בּ וֹ  הני  גּ וּ ף בּ נׁש מתוֹ  יזכּ ה אוּ לי בּ זה ספק וי ׁש 
בּ תחלּ ת כּ מבאר הע בּ וּ ר, בּ סוֹ ד לבוֹ א לוֹ  מסּפ יק אין כּ י  הּמ צוה

לׁש וֹ נוֹ : וזה הּמ צווֹ ת ׁש ער
עשׂ ה מצות  מרמ"ח אחד ׁש היא הּת וֹ רה עסק בּ ענין לעוֹ לם
ׁש ה וּ א הּת וֹ רה בּ פר דּ ס  עסקוֹ  ענין ׁש הוּ א אוֹ תּה  הׁש לים א אם
אׁש ר כּ פי מהם אחת  בּ כל סוֹ ד דּ ר ׁש  רמז ּפ ׁש ט ּת בוֹ ת ראׁש י
רב  לוֹ  ולע שׂ וֹ ת לטרח מגּ עת ׁש יּ ד וֹ  מקוֹ ם  עד להיג י וּ כל

ּת למוּ דׁש יּ ל ּמ דהוּ  ׁש ל  אחד  מצוה חּס ר  הרי כּ ן עשׂ ה א ואם 
עד ׁש יּ ת גּ ל גּ ל  וצרי הּמ צווֹ ת  כּ כל וּ ׁש קוּ לה גּ דוֹ לה ׁש היא ּת וֹ רה 

הּפ רד "ס  ׁש ל בּ חינוֹ ת בּ ד ' לׁש וֹ נוֹ .ׁש יּ טרח כּ אן עד הנּ זכּ ר. 

ירמיה הנּ ביא  דּ ברי בּ זה  נמלצ וּ  מאד  כ"ב )וּ מה בּ אמר וֹ (סימן 
הּמ תקבּ צים הצּ בּ וּ ר עם מד בּ ר ׁש הוּ א וכ וּ ' למת ּת ב כּ וּ  אל
ׁש נּ חסר על ליצלן  רחמנא  הנּ פטר  צדּ יק איזה על להס ּפ יד 
להוּ  וקאמר עליהם, בּ זכוּ תוֹ  מגן ׁש היה מהדּ וֹ ר אחד  צדּ יק

וכוּ ' ּת בכּ וּ  אל  ז וֹ כים הנּ ביא אינם צדּ יקים ׁש ל ׁש ר בּ ם לפי 
לחזר הם מכרחים  כּ ן ואם הּפ רד "ס חלקי ד' בּ כל  לעסק
הוּ א  אפילוּ  כּ י  חלקים בּ ד ' ל ּמ וּ דם להׁש לים כּ די  בּ גל גּ וּ ל ולבוֹ א
"הן  נאמר ועליו חוֹ בת וֹ  ידי  יצא א הּפ רד"ס חלקי בּ ג' עסק
בּ גלגּ וּ ל להחזיר וֹ  גּ בר" עם  ׁש ל וֹ ׁש  ּפ עמים אל יפעל א לּ ה כּ ל 

ׁש נּ פ  בּ יּ וֹ ם ׁש בּ וֹ  ואפׁש ר דּ הדרא. ּפ סידא הויא כּ ן  הוּ א ואם טר 
וּ מת גּ לגּ ל בּ זהר חוֹ זר ׁש ם)כּ נּ זכּ ר  יע וּ ין אמר  ּפ ר ׁש ת אין (רי ׁש  כּ ן ואם . 

ׁש כּ בר צדּ יק לאוֹ תוֹ  ,להל בכוֹ  בּ כ וּ  אמנם , ּכ כּ ל ּפ סידא לכם
ואם ו' חסר  היא להל ּת בת כּ י הּפ רדּ ס, חלקי בּ ד' עסק
ד ' כּ נגד ׁש הם  הכּ וֹ ללים ד' עם ּפ עמים  ד' להל ּת בת ּת חׁש ב
יׁש וּ ב  א הצּ דּ יק ׁש זּ ה ּפ רד "ס. בּ גימטריּ ה הם הּפ רדּ ס חלקי

מוֹ לדּת וֹ  ארץ  את  וראה ׁש זּ הוּ עוֹ ד אׁש יב נּ וּ . א ארבּ עה על בּ י 
הזּ ה. העוֹ לם מן לגמרי ונחסר  בּ אמת  הדרא דּ לא  ּפ סידא 

אמן, עירנוּ  יּ בּ נה בּ גדד  בּ עירנוּ  והנּ ה
הּס וֹ ככים זהב  כּ רוּ בים  ׁש נים לנ וּ  היוּ 
אׁש ר והּמ ה וּ מחוּ ץ  מבּ ית העיר על

בּ יוֹ ם וּ למחסה לחוֹ מה  לנוּ  זעם,הי וּ  
עוֹ לם יסוֹ ד צדּ יק בּ ּק דׁש  חכם הראׁש וֹ ן 

חיּ ים  י וֹ סף אל יּ הוּ בּ ן רבּ י רבּ י בּ ן חכם 
מׁש ה  ר בּ י  צ דּ יק חיּ ים בּ ןחכם זכר  

הרב  בּ ּק ד ׁש  ו ׁש ני לברכה. וקדוֹ ׁש 
בּ רהגּ אוֹ ן אבּ א אהרן ׁש מעוֹ ן ר בּ י  חכם 

לברכה.אבּ א  וקדוֹ ׁש  צ דּ יק  זכר  אגּ סי המכ נּ ה 

לעבוֹ דת ישׂ ראל בּ חוּ רי נלקחוּ  לבוֹ א... הצּ רוֹ ת  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהתחילוּ 
ּכ ל והי וּ  הּמ לחמה סדר ללּמ דם יׁש מעאל למל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהצּ בא

וּ בוֹ כים  מילּ לים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעם

ׁש ער על אהרן בּ ני  ספר המחבּ ר
הם אלּ וּ  צ דּ יקים ב ' אׁש ר  הגּ לגּ וּ לים,

בּ עירנוּ  נמצאים היוּ  ׁש רבלבדּ ם 
וּ בׁש מוֹ נה  חיּ ים  בּ עץ היה עסקם
עוֹ סק  ה וּ א ואחד  אחד כּ ל  ׁש ערים
עצמוֹ , בּ פני משׂ כּ ית וֹ  בּ חדר  לבדּ וֹ 
על מגנּ ים הי וּ  וצדקתם בּ זכ וּ תם והּמ ה

אפס ה  מּפ ה , וזה מּפ ה זה  עיר  
ח  האהים ארוֹ ן  ונלקח העווֹ נוֹ ת חיּ ים כּ ׁש גּ מר וּ  י וֹ סף ר בּ י כם 

העיר התחילה אלוּ ל בי"ג ה 'תרס"ט בּ ׁש נת לברכה זכרוֹ נוֹ 
כּ י לב וֹ א הצּ ר וֹ ת והתחיל וּ  אחת רגל על  מהלּ כת צוֹ לעת להיוֹ ת
למל הצּ בא לעבוֹ דת ישׂ ראל בּ חוּ רי  נלקחוּ  קב וּ רת וֹ  אחרי
מילּ לים  העם  כּ ל והיוּ  הּמ לחמה  סדר  ללּמ דם  יׁש מעאל 

רבּ יוּ ב וֹ כים, בּ חכם מתנחמים אהרןוהיינוּ  צ דּ יק ׁש מעוֹ ן  זכר 
ה וּ א כּ י ּת קותנ וּ  אבדה א ע וֹ ד אחריו ענוּ  העם  וכל לברכה

הרב מקוֹ ם למלּ א חיּ יםיכוֹ ל יוֹ סף  רבּ י לחיּ י חכם זכרוֹ נוֹ  
הבּ א. הע וֹ לם

בּ ני בּ חוּ רי את  לקבּ ץ התחיל תכף ליעקב... צרה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵעת 
בּ ריטנייא  עם להלּ חם למלחמה לצאת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

וגם הצליח שׂ טן מעשׂ ה כּ י היתה, כּ ן דּ ּמ ינוּ  כּ אׁש ר  א א
ו' בּ ליל ׁש נים חמה אחרי כּ י הדּ ין, מדּ ת ּפ געה צדּ יק בּ אוֹ ת וֹ 

לארץ  הּמ בּ יט ׁש נת מנחם לחדׁש  ה וּ או ּת רע"דח' גּ ם נסע 
רבּ י  חכם גּ ם  וּ בהסּת לּ ק  לאנחוֹ ת. אוֹ תנוּ  ועזב למנוּ ח וֹ ת 
האחרוֹ ן. ׁש ביב גּ ם מהעיר כּ בה אז לברכה זכרוֹ נוֹ  ׁש מעוֹ ן

צרהוׁש מעוֹ ן איננּ וּ י וֹ ס"ף ליעקב צרה עת והיתה איננּ וּ . 
רבּ י  חכם ּפ טירה  אחרי  מנחם י "א כ ' בּ ליל  כּ י כּ מב כּ ירה
אדּמ ים מוֹ דעוֹ ת  נד בּ קוּ  הׁש כּ ם בּ בּ קר לברכה זכר וֹ נוֹ  ׁש מעוֹ ן
 ֹוּ בתו הּמ ק וֹ מוֹ ת וּ בכל ה וקים בּ כל וּ גדוֹ ליו הּמ ל מּט עם
בּ ממלכה. ממלכה מלחמה לאוֹ ת אדם חרב  מציּ ר הּמ וֹ דע וֹ ת
לקבּ ץ  התחיל ותכף בּ ריטנייא. בּ ממלכת קוֹ סטנטינא ממלכת 
בּ ריטנייא. עם להלּ חם למלחמה לצאת ישׂ ראל בּ ני  בּ חוּ רי את

 ּב ׁש עה ואין  וצרוֹ ת ... רע וֹ ת  רבּ וֹ ת  ואיןמצאוּ נוּ  רעה א  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יוֹ ם  בּ כל נתחדּ ׁש ים ק ׁש וֹ ת וּ גזר וֹ ת  נגע, בּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶרגע

בּ הרים למד בּ ר  וּ מּמ דבּ ר  לעיר  מעיר אוֹ תם מּס יעין והיוּ 
אז  וּ מנּ י הּמ לחמה, קׁש רי מקוֹ ם עד הגּ יעם עד  וּ ב גּ בעוֹ ת
את זוֹ  דּ וֹ חקוֹ ת הצּ ר וֹ ת והי וּ  וצרוֹ ת רעוֹ ת רבּ וֹ ת מצאוּ נוּ  והלאה
בּ א ׁש עה ואין חבר ּת ּה  ּפ ני את להקדּ ים ר וֹ צה אחת  כּ ל זוֹ 
יוֹ ם בּ כל נתחדּ ׁש ים קׁש וֹ ת וּ גזרוֹ ת נגע, בּ א רגע ואין רעה

אתמ וֹ ל . י וֹ ם על  נוֹ סף

מרב  חדּ קל נהר מי צפוּ  נלחמוּ ... המים מן ֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַגּ ם
העיר   ֹּת ו ועברוּ  וׁש טפוּ  הנּ הר גּ דרי וּ פרצוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ׁש מים
מי ה ּמ ים וגאוּ  בּ לּ ילה מּט וֹ תינוּ  על י ׁש נים היוֹ תנוּ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ְבּ עוֹ ד
א  ּכ מוֹ ה אׁש ר העיר  ֹבּ ת ו גּ דוֹ לה צעקה ו ּת הי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש ת וֹ ,

מצרים  יציאת  בּ זמן  רק ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהיה
איכה ׁש נת כּ סלו י"ג ג' בּ ליל  כּ י  נלחמוּ  המים מן גּ ם

הנּ הרתרע"ה  גּ דרי וּ פרצוּ  הגּ ׁש מים  מרב  חדּ קל נהר מי  צפוּ  
מּט וֹ תינוּ  על י ׁש נים  היוֹ תנוּ  בּ עוֹ ד  העיר  ֹּת ו ועברוּ  וׁש טפ וּ 
העיר  ֹבּ תו גּ דוֹ לה צעקה ו ּת הי  ׁש תוֹ , מי הּמ ים וגאוּ  בּ לּ ילה
אנׁש י  וכל  מצרים. יציאת בּ זמן רק  נהיתה א כּ מ וֹ ה אׁש ר
וּ בנוֹ תיהם בּ ניהם ועם כּ תפיהם ׁש על מעמּס יהם עם העיר 
ונסים בּ וֹ רחים היוּ  זרוֹ עוֹ תם על אוֹ תם ׁש נּ וֹ שׂ אים הּק טנּ ים
לצאת  דּ ר אין כּ י הגּ בוֹ ּה  לּמ קוֹ ם  ּהנּ מו מּמ קוֹ ם העיר  ֹבּ תו

העיר מּמ לוֹ א מן רחוֹ ק  י וֹ תר צד מכּ ל  העיר כּ ל  הּק יפוּ  הּמ ים כּ י 
וכ ּמ ה  העיר ׁש לי ׁש  גּ לּ יהם והּפ ילוּ  הּמ ים וגבה וּ  אדם, ׁש ל  עיניו 

קבריהם  בּ ּת יהם היוּ  לברח קדמוּ  ׁש א אדם ליצלן.בּ ני רחמנא 
אויר נתמלּ א גּ ם  צרה, ּפ עמים ּת ק וּ ם א דבר  בּ א  ּכ ואחר

ּפ רעוֹ ׁש ים ה ערים.הרקיע ויקר בּ צּ רת מכּ ת  עּמ הם ונלוה 

אנׁש י אלמנוֹ תהיוּ  נׁש יהם ונׁש ארוּ  מלחמה, הרוּ גי חרב ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ית וֹ מים  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בניהם

חרבגּ ם אנ ׁש י והי וּ  בּ ּמ לחמה הצליח וּ  א הצּ בא אנ ׁש י 
עד יתוֹ מים, וּ בניהם  אלמנוֹ ת  נ ׁש יהם ונׁש אר וּ  מלחמה  הרוּ גי

הרעה  על ו יּ נּ חם ישׂ ראל עּמ וֹ  לחץ  את הם  ונלכּ דהׁש ראה 
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ּת וֹ רה. ׁש ל מעל בּ וֹ נּה  לבּ ר יּ וֹ ת להם  ואוֹ י מיּ מיו , מאוֹ ר וֹ ת ראה
דּ לא  ליּה  טב בּ נּ ס ּת ר וֹ ת, עסק לי אין  בּ נּ גל וֹ ת לי  דּ י והאוֹ מר

בּ עלמא  לׁש וֹ נוֹ :איברי  וזה מ"ג ּת ּק וּ ן בּ ּת ּק וּ נים כּ מבאר  

מאוֹ רייתא וחכמתא ק בּ לה דּ אסּת לּ ק  דּ גרים מאן והכי 
בּ הוֹ ן, יׁש ּת דלוּ ן דּ לא וגרים דבכתב, וּ מאוֹ רייתא ּפ ה דבעל
בּ ודּ אי  וּ בתלמ וּ דא, בּ אוֹ רייתא ּפ ׁש ט אלּ א אית דּ לא ואמרין

גן, וּ מההוּ א נהר מההוּ א נביעוּ  יסלּ ק  הוּ א טבכּ אלּ וּ  לי ּה  ווי 
בּ עלמא  את בּ רי  דּ לא דבכתב ליּה  אוֹ רייתא ההיא יוֹ ליף ולא 
וכוּ '. ּפ ה דבעל  וא וֹ רייתא

ספר דּ בהאי  ׁש תיתאה  בּ תּק וּ נא ׁש מעוֹ ן  לרבּ י  אליּ הוּ  אמר 
בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא  כּ ד  גּ ל וּ תא מן יתפרק וּ ן הזּ הר

היה ׁש אם בּ קצּ וּ ר, לׁש וֹ נוֹ  וזה ׁש ם, מל כּ ּס א הרב וּ פרׁש 
קבּ להע  לוֹ מד אינוֹ  אם ּפ וֹ גם אינוֹ  כּ י  לוֹ  טוֹ ב י וֹ תר  הארץ ם 

ויין בּ שׂ ר כּ רסוֹ  ׁש יּ מ לּ א קדם בּ ּפ רדּ ס לטיּ ל אין  מאן כּ י אבל  
קבּ לה  ילמד א אם גּ ד וֹ ל   ּכ כּ ל ענׁש וֹ  ּפ ה ׁש בּ על  ּת וֹ רה דּ יליף

בּ ל ּמ וּ ד וֹ  ּפ וֹ גם וזהואדרבּ א י"ז, הק דּ מה סוֹ ף הגּ לגּ וּ לים  בּ ׁש ער  (כּ מבאר  

דּ אציל וּ תלׁש וֹ נוֹ : בּ ּת פאר "ת  ּפ וֹ גם הּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת  עסק ׁש א ׁש ם)וּ מי יע וּ ין וכוּ ' 

ׁש ה וּ א ובה וּ  לתהוּ  עלמא אחזר כּ י  ליּה  י וֹ ליף  דּ לא ליּה  וטב
וּ מי וכ וּ '. הכּ לים ׁש בירת ׁש יּ ל ּמ דהוּ סוֹ ד רב  ל וֹ  לקנ וֹ ת ׁש יּ כ וֹ ל  

גּ לוּ תא  אר גּ וֹ רם וּ מתר ל  הּס פרים  ֹמּת ו אוֹ  חבר אוֹ  קבּ לה
דּ בהאי ׁש תיתאה בּ תי ּק וּ נא ׁש מעוֹ ן  לר בּ י  אל יּ הוּ  אמר  וּ בפרוּ ׁש 
כּ י בּ תראה, בּ דרא אתגּ ליא כּ ד  גּ לוּ תא מן  ית ּפ רקוּ ן הזּ הר  ספר 
יז כּ ה  אם ׁש כּ ן כּ ל עוֹ למוֹ ת בּ וֹ נה  בּ עלמא בּ גירסא הזּ הר  לּמ וּ ד
למעלה  ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יע שׂ ה אחד מאמר ּפ רוּ ׁש  וּ להבין  ללמד

ּת מימה, ׁש נה ה ּפ ׁש ט  בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה א מה אחת עד בּ ׁש עה 
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן

וּ בספר ׁש ם. מל וכ ּס א ּת נינא בּ נתיב למ"ד בּ תּק וּ ן  עוֹ ד  ועיּ ן
ׁש ם. יעוּ ין בּ זה מאד  הארי ה ' ּפ רק י "ב מאמר ב' חלק הבּ רית

האמת בּ חכמת  ׁש יּ עסק עד ׁש לם נקרא האדם ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאין
האמת ואין בּ חכמת ׁש יּ עסק עד  ׁש לם נקרא כּ מ וֹ האדם 

דּ מׁש ּפ טים בּ ס בּ א א')ׁש כּ תוּ ב ע ּמ וּ ד סוֹ ף צ"ט  נׁש (דּ ף בּ ר  איהוּ  כּ דין 
וכוּ '. דביתא מארי ודּ אי ּת וֹ רה בּ על ׁש לים

ׁש לם  ּת וֹ רה בּ על אינוֹ  קבּ לה  לוֹ מד ׁש אינוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
בּ צד וֹ , נכ ּת ב ׁש ם: מל בּ מקדּ ׁש  מיוכתב ׁש כּ ל למדּת  הא 

ל כּ אן עד  ׁש לם. ּת וֹ רה בּ על אינוֹ  קבּ לה לוֹ מד ׁש וֹ נוֹ .ׁש אינוֹ  

האמת בּ חכמת  לעוֹ סקים קוֹ רא  קיימיהזּ הר דּ הווּ  "אינוּ ן  ַ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
דּ סיני" ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ טוּ רא 

ת בּ הע קנב .)וּ בזהר אינ וּ ן (דּ ף האמת בּ חכמת לעוֹ סקים קרי 
דּ סיני בּ טוּ רא קיימי דּ מלכּ אדּ הווּ  עבדי חכּ ימין ל ׁש וֹ נוֹ : וזה  , 

אלּ א מסּת כּ לי לא דּ סיני, בּ ט וּ רא דּ קיימוּ  אי נּ וּ ן עלּ אה,
כּ אן  עד וכוּ '. מּמ ׁש  אוֹ רייתא דּ כ לּ א עּק רא דּ איהי בּ נ ׁש מתא,

ּמ עּת יק, אמר  בּ צדוֹ : [ונכּת ב ׁש אינם לׁש וֹ נוֹ . אוֹ תם מׁש מע 
סיני]. הר על  עמד וּ  א  הּת וֹ רה סוֹ ד וֹ ת י וֹ דעים

י שׂ ראל  כּ ׁש יּ צאוּ  בּ תחלּ ה כּ י  כּ וּ נתוֹ  בּ באוּ ר  לי ונראה 
 ּכ ואחר ההר  בּ תחּת ית מתי צּ בים  היוּ  האקים לקראת
ּפ ן  יראים היוּ  כּ י מרחק", ויּ עמד וּ  ויּ נעוּ  העם "ויּ רא נאמר:

מהעם מקצת והיה  וימוּ תוּ . הזּ את ה גּ ד וֹ לה האׁש  ּת אכלם
לזוּ ז  רצוּ  וא ה כינה לקראת וּ שׂ מחים שׂ שׂ ים ׁש הי וּ 
מּמ ׁש , ימוּ תוּ  אם אפילוּ  מרחוֹ ק לעמד הראׁש וֹ ן מּמ קוֹ מם
בּ טוּ רא דּ קיימוּ  אינּ וּ ן ה נּ זכּ ר בּ זּ הר כּ תוּ ב מה ה וּ א ועליהם

בּ טוּ רא דּ סיני, עמדוּ  א לּ א מרחוֹ ק ועמד וּ  נעוּ  וא כּ ל וֹ מר  
האמת. לחכמת זוֹ כים הם ולכן סוֹ ף ועד מּת חלּ ה ואוֹ תן דּ סיני 

גּ ם עוֹ שׂ ים הם  כּ ן מרחוֹ ק ועמדוּ  העם עם נע וּ  אׁש ר הנּ ׁש מוֹ ת
ּפ ן  מיּ ראתם האמת לחכמת מרחוֹ ק ועוֹ מדים ׁש נּ סים עּת ה

הזּ את. הגּ דוֹ לה האׁש  ּת אכלם

רזא  דּ ידעי ּכ אינוּ ן  אינוּ ן  בּ כל ּפ נימאה אתר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵלית 
י וֹ מא. בּ כל בּ הוּ  לאת דּ בּ קא וידעי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְדמאריה וֹ ן

שׂ רה חיּ י בּ זהר קל:)גּ ם בּ כלאמר:(דּ ף ּפ נימאה אתר ולית 
בּ כל בּ הוּ  לאתדּ בּ קא וידעי דמאריהוֹ ן רזא דּ ידעי כּ אינוּ ן  אינוּ ן

כּ תיב , אלּ ין  על  סד )יוֹ מא, אלּ ין(י ׁש עיה וכ וּ ' ראתה לא אינוּ ן עין 
בּ ין  דּ עאלין אינוּ ן אלּ ין יוֹ מא, בּ כל בּ הוֹ ן מׁש ּת בּ ח דּ מאריהוֹ ן
מאן  ולית דלעילא ּת רעי כּ ל  עאלין ואלּ ין קדּ י ׁש ין , עלּ אין

וכוּ '. בּ ידה וֹ ן דּ ימחי 

הוּ א   ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  בּ ן נקרא האמת  בּ חכמת  ׁש עוֹ סק ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
בּ רוּ גּ ם  להּק דוֹ ׁש  בּ ן נקרא הוּ א האמת בּ חכמת  ׁש עוֹ סק מי  
בּ הרהוּ א, ּפ רׁש ת בּ סוֹ ף  ׁש כּ תוּ ב קיא:)כּ מוֹ  מהימנא,(דּ ף בּ רעיא 

ׁש ם. יעוּ ין
בּ רזי  עוֹ סקים ׁש אינם  לאוֹ תם המעּת ד הענׁש  בּ ענין וכן

ּפ ק וּ די בּ זהר אׁש ר ליצלן רחמנא רמז:)ּת וֹ רה לׁש וֹ נוֹ :(דּ ף וזה : 
חיותא דּ חכמתאי וֹ פיא"להאי רזי בּ כל קיּ ימא ואיהי ׁש מיּה , 

קבּ ל"ה) בּ גימטר יּ ה י וֹ פיא"ל קיימין (כּ י  דּ חכמתא מפּת חאן אינּ וּ ן  לכל 
סלּ קא נׁש מתא כּ ד קיּ ימא  ק דּ יׁש א חיותא האי  וכ וּ '. בּ י ּה 
דּ מארי ּה , דּ חכמתא בּ רזא לּה  ׁש אל  כּ דין לגבּ יּה , וּ מטאת
לי ּה  יהבי הכי בּ ּה  ואד בּ ק אבתר ּה  דּ רדיף חכמתא  ההיא וּ כפוּ ם
ולא לבר, ליּה  דּ חי  אדבּ ק, ולא  לאדבּ קא יכיל ואי  אגריּה .
נטלי  וכד בּ כסיפוּ , היכלא ההוּ א ּת חוֹ ת וקיּ ימא עיילה,
כּ לּ הוּ  כּ דין חיותא, דהאי דּ תחוֹ תּה  שׂ רפים אלּ ין גּ דפייה וּ ,
אּת וֹ קדת, ולא ואּת וֹ קדת לּה  ואוֹ קד וּ ן בּ גדפייהוּ , בּ טׁש י 
ולא נהירת  יוֹ מא, בּ כל א ּת דנת והכי  קיּ ימא, ולא וק יּ ימא

לּה , אית טבין דּ עוֹ בדין  גּ ב על ואף אגרא בּ גינהירת. דּ לית ן 
בּ יקרא  לאס ּת כּ לא בּ חכמתא, דּ מׁש ּת דּ לי כּ אי נּ וּ ן עלמא, בּ ההוּ א 

ׁש ם.דּ מאריהוֹ ן  יעוּ ין וכוּ ', 
כּ ּמ ה בּ גלגּ וּ ל  ולבוֹ א לחזר  צרי אלּ א זה בּ ענׁש  דּ י  וא
ליצלן, רחמנא הּמ יתה וצער הזּ ה עוֹ לם צער  ולס בּ ל ּפ עמים
זאת יקיּ ם ׁש בּ וֹ  הני  גּ וּ ף בּ נׁש מתוֹ  יזכּ ה אוּ לי בּ זה ספק וי ׁש 
בּ תחלּ ת כּ מבאר הע בּ וּ ר, בּ סוֹ ד לבוֹ א לוֹ  מסּפ יק אין כּ י  הּמ צוה

לׁש וֹ נוֹ : וזה הּמ צווֹ ת ׁש ער
עשׂ ה מצות  מרמ"ח אחד ׁש היא הּת וֹ רה עסק בּ ענין לעוֹ לם
ׁש ה וּ א הּת וֹ רה בּ פר דּ ס  עסקוֹ  ענין ׁש הוּ א אוֹ תּה  הׁש לים א אם
אׁש ר כּ פי מהם אחת  בּ כל סוֹ ד דּ ר ׁש  רמז ּפ ׁש ט ּת בוֹ ת ראׁש י
רב  לוֹ  ולע שׂ וֹ ת לטרח מגּ עת ׁש יּ ד וֹ  מקוֹ ם  עד להיג י וּ כל

ּת למוּ דׁש יּ ל ּמ דהוּ  ׁש ל  אחד  מצוה חּס ר  הרי כּ ן עשׂ ה א ואם 
עד ׁש יּ ת גּ ל גּ ל  וצרי הּמ צווֹ ת  כּ כל וּ ׁש קוּ לה גּ דוֹ לה ׁש היא ּת וֹ רה 

הּפ רד "ס  ׁש ל בּ חינוֹ ת בּ ד ' לׁש וֹ נוֹ .ׁש יּ טרח כּ אן עד הנּ זכּ ר. 

ירמיה הנּ ביא  דּ ברי בּ זה  נמלצ וּ  מאד  כ"ב )וּ מה בּ אמר וֹ (סימן 
הּמ תקבּ צים הצּ בּ וּ ר עם מד בּ ר ׁש הוּ א וכ וּ ' למת ּת ב כּ וּ  אל
ׁש נּ חסר על ליצלן  רחמנא  הנּ פטר  צדּ יק איזה על להס ּפ יד 
להוּ  וקאמר עליהם, בּ זכוּ תוֹ  מגן ׁש היה מהדּ וֹ ר אחד  צדּ יק

וכוּ ' ּת בכּ וּ  אל  ז וֹ כים הנּ ביא אינם צדּ יקים ׁש ל ׁש ר בּ ם לפי 
לחזר הם מכרחים  כּ ן ואם הּפ רד "ס חלקי ד' בּ כל  לעסק
הוּ א  אפילוּ  כּ י  חלקים בּ ד ' ל ּמ וּ דם להׁש לים כּ די  בּ גל גּ וּ ל ולבוֹ א
"הן  נאמר ועליו חוֹ בת וֹ  ידי  יצא א הּפ רד"ס חלקי בּ ג' עסק
בּ גלגּ וּ ל להחזיר וֹ  גּ בר" עם  ׁש ל וֹ ׁש  ּפ עמים אל יפעל א לּ ה כּ ל 

ׁש נּ פ  בּ יּ וֹ ם ׁש בּ וֹ  ואפׁש ר דּ הדרא. ּפ סידא הויא כּ ן  הוּ א ואם טר 
וּ מת גּ לגּ ל בּ זהר חוֹ זר ׁש ם)כּ נּ זכּ ר  יע וּ ין אמר  ּפ ר ׁש ת אין (רי ׁש  כּ ן ואם . 

ׁש כּ בר צדּ יק לאוֹ תוֹ  ,להל בכוֹ  בּ כ וּ  אמנם , ּכ כּ ל ּפ סידא לכם
ואם ו' חסר  היא להל ּת בת כּ י הּפ רדּ ס, חלקי בּ ד' עסק
ד ' כּ נגד ׁש הם  הכּ וֹ ללים ד' עם ּפ עמים  ד' להל ּת בת ּת חׁש ב
יׁש וּ ב  א הצּ דּ יק ׁש זּ ה ּפ רד "ס. בּ גימטריּ ה הם הּפ רדּ ס חלקי

מוֹ לדּת וֹ  ארץ  את  וראה ׁש זּ הוּ עוֹ ד אׁש יב נּ וּ . א ארבּ עה על בּ י 
הזּ ה. העוֹ לם מן לגמרי ונחסר  בּ אמת  הדרא דּ לא  ּפ סידא 

אמן, עירנוּ  יּ בּ נה בּ גדד  בּ עירנוּ  והנּ ה
הּס וֹ ככים זהב  כּ רוּ בים  ׁש נים לנ וּ  היוּ 
אׁש ר והּמ ה וּ מחוּ ץ  מבּ ית העיר על

בּ יוֹ ם וּ למחסה לחוֹ מה  לנוּ  זעם,הי וּ  
עוֹ לם יסוֹ ד צדּ יק בּ ּק דׁש  חכם הראׁש וֹ ן 

חיּ ים  י וֹ סף אל יּ הוּ בּ ן רבּ י רבּ י בּ ן חכם 
מׁש ה  ר בּ י  צ דּ יק חיּ ים בּ ןחכם זכר  

הרב  בּ ּק ד ׁש  ו ׁש ני לברכה. וקדוֹ ׁש 
בּ רהגּ אוֹ ן אבּ א אהרן ׁש מעוֹ ן ר בּ י  חכם 

לברכה.אבּ א  וקדוֹ ׁש  צ דּ יק  זכר  אגּ סי המכ נּ ה 

לעבוֹ דת ישׂ ראל בּ חוּ רי נלקחוּ  לבוֹ א... הצּ רוֹ ת  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהתחילוּ 
ּכ ל והי וּ  הּמ לחמה סדר ללּמ דם יׁש מעאל למל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהצּ בא

וּ בוֹ כים  מילּ לים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעם

ׁש ער על אהרן בּ ני  ספר המחבּ ר
הם אלּ וּ  צ דּ יקים ב ' אׁש ר  הגּ לגּ וּ לים,

בּ עירנוּ  נמצאים היוּ  ׁש רבלבדּ ם 
וּ בׁש מוֹ נה  חיּ ים  בּ עץ היה עסקם
עוֹ סק  ה וּ א ואחד  אחד כּ ל  ׁש ערים
עצמוֹ , בּ פני משׂ כּ ית וֹ  בּ חדר  לבדּ וֹ 
על מגנּ ים הי וּ  וצדקתם בּ זכ וּ תם והּמ ה

אפס ה  מּפ ה , וזה מּפ ה זה  עיר  
ח  האהים ארוֹ ן  ונלקח העווֹ נוֹ ת חיּ ים כּ ׁש גּ מר וּ  י וֹ סף ר בּ י כם 

העיר התחילה אלוּ ל בי"ג ה 'תרס"ט בּ ׁש נת לברכה זכרוֹ נוֹ 
כּ י לב וֹ א הצּ ר וֹ ת והתחיל וּ  אחת רגל על  מהלּ כת צוֹ לעת להיוֹ ת
למל הצּ בא לעבוֹ דת ישׂ ראל בּ חוּ רי  נלקחוּ  קב וּ רת וֹ  אחרי
מילּ לים  העם  כּ ל והיוּ  הּמ לחמה  סדר  ללּמ דם  יׁש מעאל 

רבּ יוּ ב וֹ כים, בּ חכם מתנחמים אהרןוהיינוּ  צ דּ יק ׁש מעוֹ ן  זכר 
ה וּ א כּ י ּת קותנ וּ  אבדה א ע וֹ ד אחריו ענוּ  העם  וכל לברכה

הרב מקוֹ ם למלּ א חיּ יםיכוֹ ל יוֹ סף  רבּ י לחיּ י חכם זכרוֹ נוֹ  
הבּ א. הע וֹ לם

בּ ני בּ חוּ רי את  לקבּ ץ התחיל תכף ליעקב... צרה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵעת 
בּ ריטנייא  עם להלּ חם למלחמה לצאת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

וגם הצליח שׂ טן מעשׂ ה כּ י היתה, כּ ן דּ ּמ ינוּ  כּ אׁש ר  א א
ו' בּ ליל ׁש נים חמה אחרי כּ י הדּ ין, מדּ ת ּפ געה צדּ יק בּ אוֹ ת וֹ 

לארץ  הּמ בּ יט ׁש נת מנחם לחדׁש  ה וּ או ּת רע"דח' גּ ם נסע 
רבּ י  חכם גּ ם  וּ בהסּת לּ ק  לאנחוֹ ת. אוֹ תנוּ  ועזב למנוּ ח וֹ ת 
האחרוֹ ן. ׁש ביב גּ ם מהעיר כּ בה אז לברכה זכרוֹ נוֹ  ׁש מעוֹ ן

צרהוׁש מעוֹ ן איננּ וּ י וֹ ס"ף ליעקב צרה עת והיתה איננּ וּ . 
רבּ י  חכם ּפ טירה  אחרי  מנחם י "א כ ' בּ ליל  כּ י כּ מב כּ ירה
אדּמ ים מוֹ דעוֹ ת  נד בּ קוּ  הׁש כּ ם בּ בּ קר לברכה זכר וֹ נוֹ  ׁש מעוֹ ן
 ֹוּ בתו הּמ ק וֹ מוֹ ת וּ בכל ה וקים בּ כל וּ גדוֹ ליו הּמ ל מּט עם
בּ ממלכה. ממלכה מלחמה לאוֹ ת אדם חרב  מציּ ר הּמ וֹ דע וֹ ת
לקבּ ץ  התחיל ותכף בּ ריטנייא. בּ ממלכת קוֹ סטנטינא ממלכת 
בּ ריטנייא. עם להלּ חם למלחמה לצאת ישׂ ראל בּ ני  בּ חוּ רי את

 ּב ׁש עה ואין  וצרוֹ ת ... רע וֹ ת  רבּ וֹ ת  ואיןמצאוּ נוּ  רעה א  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יוֹ ם  בּ כל נתחדּ ׁש ים ק ׁש וֹ ת וּ גזר וֹ ת  נגע, בּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶרגע

בּ הרים למד בּ ר  וּ מּמ דבּ ר  לעיר  מעיר אוֹ תם מּס יעין והיוּ 
אז  וּ מנּ י הּמ לחמה, קׁש רי מקוֹ ם עד הגּ יעם עד  וּ ב גּ בעוֹ ת
את זוֹ  דּ וֹ חקוֹ ת הצּ ר וֹ ת והי וּ  וצרוֹ ת רעוֹ ת רבּ וֹ ת מצאוּ נוּ  והלאה
בּ א ׁש עה ואין חבר ּת ּה  ּפ ני את להקדּ ים ר וֹ צה אחת  כּ ל זוֹ 
יוֹ ם בּ כל נתחדּ ׁש ים קׁש וֹ ת וּ גזרוֹ ת נגע, בּ א רגע ואין רעה

אתמ וֹ ל . י וֹ ם על  נוֹ סף

מרב  חדּ קל נהר מי צפוּ  נלחמוּ ... המים מן ֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַגּ ם
העיר   ֹּת ו ועברוּ  וׁש טפוּ  הנּ הר גּ דרי וּ פרצוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ׁש מים
מי ה ּמ ים וגאוּ  בּ לּ ילה מּט וֹ תינוּ  על י ׁש נים היוֹ תנוּ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ְבּ עוֹ ד
א  ּכ מוֹ ה אׁש ר העיר  ֹבּ ת ו גּ דוֹ לה צעקה ו ּת הי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש ת וֹ ,

מצרים  יציאת  בּ זמן  רק ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהיה
איכה ׁש נת כּ סלו י"ג ג' בּ ליל  כּ י  נלחמוּ  המים מן גּ ם

הנּ הרתרע"ה  גּ דרי וּ פרצוּ  הגּ ׁש מים  מרב  חדּ קל נהר מי  צפוּ  
מּט וֹ תינוּ  על י ׁש נים  היוֹ תנוּ  בּ עוֹ ד  העיר  ֹּת ו ועברוּ  וׁש טפ וּ 
העיר  ֹבּ תו גּ דוֹ לה צעקה ו ּת הי  ׁש תוֹ , מי הּמ ים וגאוּ  בּ לּ ילה
אנׁש י  וכל  מצרים. יציאת בּ זמן רק  נהיתה א כּ מ וֹ ה אׁש ר
וּ בנוֹ תיהם בּ ניהם ועם כּ תפיהם ׁש על מעמּס יהם עם העיר 
ונסים בּ וֹ רחים היוּ  זרוֹ עוֹ תם על אוֹ תם ׁש נּ וֹ שׂ אים הּק טנּ ים
לצאת  דּ ר אין כּ י הגּ בוֹ ּה  לּמ קוֹ ם  ּהנּ מו מּמ קוֹ ם העיר  ֹבּ תו

העיר מּמ לוֹ א מן רחוֹ ק  י וֹ תר צד מכּ ל  העיר כּ ל  הּק יפוּ  הּמ ים כּ י 
וכ ּמ ה  העיר ׁש לי ׁש  גּ לּ יהם והּפ ילוּ  הּמ ים וגבה וּ  אדם, ׁש ל  עיניו 

קבריהם  בּ ּת יהם היוּ  לברח קדמוּ  ׁש א אדם ליצלן.בּ ני רחמנא 
אויר נתמלּ א גּ ם  צרה, ּפ עמים ּת ק וּ ם א דבר  בּ א  ּכ ואחר

ּפ רעוֹ ׁש ים ה ערים.הרקיע ויקר בּ צּ רת מכּ ת  עּמ הם ונלוה 

אנׁש י אלמנוֹ תהיוּ  נׁש יהם ונׁש ארוּ  מלחמה, הרוּ גי חרב ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ית וֹ מים  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בניהם

חרבגּ ם אנ ׁש י והי וּ  בּ ּמ לחמה הצליח וּ  א הצּ בא אנ ׁש י 
עד יתוֹ מים, וּ בניהם  אלמנוֹ ת  נ ׁש יהם ונׁש אר וּ  מלחמה  הרוּ גי

הרעה  על ו יּ נּ חם ישׂ ראל עּמ וֹ  לחץ  את הם  ונלכּ דהׁש ראה 
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ׁש נת אדר  י "ז  א' בּ ליל ׁש ל עזר"ת בּ בל  הּמ לחמה סגן בּ יד 
הנּ קרא אׁש רמוֹ בּ ריטנייא העיר  שׂ רפת את כּ בּ וּ  אנס  וּ בכח , 

מהעיר , צאתם בּ עת  קוֹ צטנטינא ׁש ל חיל  אנׁש י  בּ ּה  גּ ם הצּ יתוּ  
היּ הוּ דים  חנ יּ וֹ ת את ׁש בר וּ  בּ עיר  הנּ ׁש ארים יׁש מעאל בּ ני  ׁש אר
ׁש ל הדּ לתוֹ ת ואפילוּ  כּ ל וּ ם הׁש אירוּ  ׁש א עד  ל וֹ  איׁש  וּ בזז וּ 
את  גּ ם  ולב וּ ז  ּכ אחר לחזר דּ עּת ם  והיה וּ לקחוּ ם עקרוּ  החנ יּ וֹ ת

זממםהבּ ּת ים  את הפיק ׁש א לאל  וּ ּת הלּ ה הנּ ׁש ים. את ולׁש כּ ב 
נמלטה כּ צּפ וֹ ר  ונפׁש נוּ  העיר  כּ ל  ׁש קטה נחה האוֹ יב בּ ה כּ נס כּ י

יוֹ קׁש ים. מּפ ח

הצּ ילנוּ  למלחמה לצאת ישׂ ראל בּ ח וּ רי  ק בּ וּ ץ בּ תחלּ ת גּ ם
אהים נתן אׁש ר  טבעית ותח בּ וּ לוֹ ת חכמוֹ ת ידי  על  הם
בּ ני  ב' נס ּת רוּ  וׁש ם הכּ תל בּ עבי מ ּמ חבּ וֹ אוֹ ת לע שׂ וֹ ת בּ ל בּ נוּ 

לברכה זכרוֹ נוֹ  ׁש מעוֹ ן ׁש בט )והם  ה ' ג' י וֹ ם תרצ"ב  בּ ׁש נת   ּכ אחר  (ׁש נּ פטר 

ׁש היוּ  און ּפ וֹ עלי  מרגׁש ת ויחיּ הוּ  יׁש מרהוּ  הם וע וֹ בדיה
ׁש החינוּ   ּוּ בר ו רע. דּ בר לנוּ  ארע  וא הבּ ּת ים את מקוֹ ׁש ׁש ים

הזּ ה. לזּ מן והגּ יענוּ  וק יּ מנוּ 

נגד  וצנּ ה  למגן  בּ ּה ... עוֹ סקים ׁש היוּ  האמת חכמת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְזּ כוּ ת 
היה  א מה הגּ זרוֹ ת, את  דּ וֹ חים והיוּ  הדּ ין... ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
וחסידים  צדּ יקים ּכ ּמ ה זכוּ ת  ה דּ ין מדּ ת  נגד לעמד ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל
ּת כף  זאת כּ ל מצאתנ וּ  לּמ ה וּ ראה נא הבּ ט נעים  קוֹ רא  ואּת ה
לנוּ  להוֹ דיע א אם  הנּ זכּ ר  צדּ יקים ב' ׁש ל  סלּ וּ קם בּ זמן וּ מיּ ד
עוֹ מדים  היוּ  א ׁש ר הם בּ ּה  עוֹ סקים  ׁש היוּ  האמת חכמת  ׁש זּ כוּ ת
את  דּ וֹ חים היוּ  ואוֹ נם  כּ חם וּ בעצם הדּ ין מדּ ת  נגד וצנּ ה למגן
כּ ּמ ה  זכ וּ ת הדּ ין  מדּ ת נגד  לעמד יכוֹ ל היה  א מה  הגּ זר וֹ ת,
הדּ וֹ ר. ׁש בּ אוֹ תוֹ  הּת וֹ רה בּ חיצוֹ ניּ וּ ת העס וּ קים וחסידים צדּ יקים

ּכ ל את  להצּ יל אוּ כל הזּ הר בּ זכוּ ת  ׁש רק ה נּ וֹ רא, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַהחלוֹ ם
 ּכ אחר ׁש ּק רה וּ מה – ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָהעיר

האבלוּ ת ימי  ז'  ֹבּ תו כּ י זה על נאמנה עדוּ ת לי  ואעידה
לברכה זכר וֹ נוֹ  ׁש מעוֹ ן רבּ י  חכם כּ בוֹ דׁש ל אחד  זקן אלי  בּ א 

ׁש ינא  יעקב מׁש ה ׁש ל וֹ ם צאלח ר בּ י  הרב י ׁש מרהוּ מוֹ רנוּ  הם 
לברכה)ויח יּ הוּ  מבהיל.(זכר וֹ נ וֹ  חלוֹ ם אתמוֹ ל ׁש ראה לי ואמר 

זוֹ  רק אפן , בּ ׁש וּ ם בּ חל וֹ ם ראה מה לי לה גּ יד רצה א אמנם
עלי העליוֹ ן  בּ עוֹ לם ׁש הס כּ ימוּ  בּ חל וֹ ם ל וֹ  אמר וּ  כּ י (עליאמר , 

הכּ וֹ תב ) עדן אני נׁש מתוֹ  ׁש מע וֹ ן רבּ י חכם מקוֹ ם ממלּ א להיוֹ ת 
ואוֹ תּה  הזּ את. העיר לטוֹ בת  עז בּ כל  להׁש ּת דּ ל  וצרי
אתמוֹ ל בּ ליל   מׁש כּ ב על   ּל ב על עלתה אׁש ר  הּמ ח ׁש בה
לה ׁש ּת דּ ל צרי עדן נׁש מתוֹ  ׁש מעוֹ ן  רבּ י  חכם  בּ ספרי ללמד
ׁש כּ ל ּת דע ידוֹ ע  ּת תרל  ואם כּ לל . עכּ וּ ב  בּ א בּ פעל לקיּ מּה 
צאלח  הזּ קן דּ ברי הי וּ  כּ אן עד  גּ ד וֹ לה. בּ סכּ נה יהיוּ  העיר אנ ׁש י

לעיל .ׁש לוֹ ם  הנּ זכּ ר  

החצר  בּ פתח ועמד אלי  וּ בא חזר ׁש עוֹ ת  ג' עבוֹ ר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַאחר
 ל קוּ ם עלי: וצעק ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִּכ מבלבּ ל

החצר בּ פתח ועמד אלי וּ בא חזר ׁש ע וֹ ת ג' עב וֹ ר  ואחר
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  חכם לבית בּ מהרה  ל קוּ ם עלי : וצעק כּ מבלבּ ל
דּ בר א כּ י  עלי  הנּ צר ספר  מם   ל וקח עדן  נ ׁש מת וֹ 

עלי ,רק  דּ בּ רּת י  אׁש ר  ותכף הוּ א עּמ י דּ בריו היוּ  כּ אן עד 
לדר כּ וֹ . חזר 

חיּ ים  עץ לּמ וּ ד על ׁש יּ רמז וּ ן החלוֹ ם  ּכ וּ נת את  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָידע ּת י 
עץ  לּמ וּ ד על ׁש יּ רמז וּ ן  החלוֹ ם כּ וּ נת את ידעּת י הדּ ל ואני 

הנּ זכּ ר. אזר ּת י חיּ ים ה'תרע"ה ׁש נת בּ תחלּ ת הּס כּ וֹ ת אחר ותכף  
והיה גּ דוֹ לה בּ ׁש קידה חיּ ים בּ עץ ללמד והתחלּת י חלצי כּ גבר 
קברי  על  ולצאת ולצעקה לתפלּ ה  והיּ וֹ ם ללּמ וּ ד הלּ ילה לי
יוֹ ם בּ כל  ולעמד הצּ בּ וּ ר עם וּ לתעניּ וֹ ת ולסליחוֹ ת הצּ דּ יקים
הצּ ר וֹ ת מּפ ני בּ צדק וֹ ת וּ להרבּ וֹ ת בּ רית כּ וֹ רתי ז' עם  הּת הלּ ים

סבבוּ נוּ . אׁש ר

לידע  הדּ וֹ רוֹ ת  לחכמי  מזּכ רת  להי וֹ ת  זה ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכתבּת י
גּ וֹ רמים  ורעוֹ ת  רבּ וֹ ת צרוֹ ת , ׁש ּכ ּמ ה וּ להוּ דע ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוּ להוֹ דיע

ה ּת וֹ רה  רזי  מעסק בּ התרלם  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם
וּ להוֹ דיע  לידע הדּ וֹ ר וֹ ת לחכמי  מז כּ רת להיוֹ ת  זה וכתב ּת י 
בּ התר לם  לעוֹ לם גּ וֹ רמים ורעוֹ ת רבּ וֹ ת צר וֹ ת, ׁש כּ ּמ ה וּ להוּ דע
דּ גרים  לעיל  הנּ ז כּ ר בּ ּת ּק וּ נים ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  הּת וֹ רה רזי מעסק
צרת  וקצר הכינה גּ לוּ ת וקצר  וכ וּ '. גּ לוּ תא  ואר ענ יּ וּ תא
בּ ידם  ׁש יּ ׁש  על  בּ צוּ ארם ּת ל וּ י  הוּ א הכּ ל  גּ ל גּ וּ לם וקצר  ישׂ ראל
מע וּ ר למעט ר וֹ צים ואינם האמת בּ חכמת  לעסק יכלת

וס וֹ ד ּת וֹ רה בּ רזי לעסק ּפ נאי  וּ להנּ יח להם הּק בוּ ע  וֹ תיה ל ּמ וּ דם 
בּ עדם. יכּפ ר  רחוּ ם והוּ א

לעוֹ לם  וחי ואכל החיּ ים עץ מּפ ר וֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַו יּ ּק ח
אעשׂ ה החיּ ים עץ  בּ לּמ וּ ד עברי מדּ י כּ י  בּ דעּת י עלה ולכן 
לברכה זכרוֹ נוֹ  ר ׁש "י  ּפ ר וּ ׁש  בּ דמיוֹ ן  הּמ וּ בן וקצר ּפ ׁש וּ ט ּפ רוּ ׁש 

עליו לעל וֹ ת האדם י ׁש ּת וֹ קק זה סלּ ם ידי  ׁש על אוּ לי וי ּק ח כּ י 
לעוֹ לם. וחי  ואכל  החיּ ים עץ ׁש כּ ברמ ּפ ר וֹ ת ּפ י על ואף 

כ "ד  בּ ן  בּ היוֹ תי  ה'תרמ"ב מנת חיּ ים עץ בּ לּמ וּ ד התחלּת י 
על  קטן ּפ יר וּ ׁש  לחבּ ר ׁש מוֹ  יתבּ ר האל זכּ ני כּ בר  וגם ׁש נים

הרקח. יין הנּ קרא זוּ טא ואדרא ר בּ א  אדרא

הזּ מן  צר וֹ ת  מ ּס בּ ת מהלּ ּמ וּ ד עצמי מׁש כ ּת י  ּכ אחר  הנּ ה
סבב וּ ני. לחזראׁש ר  הנּ זכּ ר תרע "ה בּ ׁש נת הכרחּת י ולכן 

ולעשׂ וֹ ת הּס דר על ללמד  כּ די חיּ ים עץ מּת ח לּ ת וּ להתחיל
ה ּפ ר וּ ׁש   ֹוּ בתו ׁש מ וֹ .  יתבּ ר ה ם ׁש חנני  מה כּ פי  ּפ רוּ ׁש  עליו
הרב  מ דּ ברי הּמ סּת עפים ל ּק ׁש יוֹ ת ּת רוּ צים איזה הבלעּת י
הּס וּ גיא מענין אצא א גּ ם אחרים. מּמ קוֹ מוֹ ת לברכה זכר וֹ נוֹ 
לבד  ּפ ׁש וּ טוֹ  כּ פי  ההוּ א הּפ רק אפרׁש  רק אחר  לענין ההיא 
ית בּ לבּ ל  ׁש א כּ די  בּ לבד ההוּ א הּפ רק רק חיּ ים  בּ עץ אין כּ א לּ וּ 
ספק  בּ א כּ י  לברכה זכרוֹ נוֹ  הרב  דּ ברי  עליו וי כּ בדוּ  המעיּ ן
ה וּ א חיּ ים בּ עץ  לּמ וּ ד וֹ  בּ תחלּ ת לברכה זכרוֹ נוֹ  הרׁש "ׁש  אפילוּ 
עד  בּ לבד  כּ פׁש וּ טן לברכה זכר וֹ נוֹ  הרב דּ ברי לוֹ מד היה

דּ ברים. ׁש ל אמּת וּ תן על  עוֹ מד והיה  ּכ אחר  הם ׁש זּ כּ הוּ 

דּ ברי  כּ פ ׁש ט מקוֹ מוֹ ת בּ כ ּמ ה אפרׁש  אם לתמּה  אין ולכן 
לברכה זכרוֹ נוֹ  הר ׁש "ׁש  דּ ברי כּ בוֹ ד  את ואנּ יח ההוּ א הּפ רק
בּ לּמ וּ ד  לּמ תחילים אם כּ י זה ּפ רוּ ׁש  כּ תבּת י א כּ י בּ מק וֹ מ וֹ ,
גּ ם האמת, מחמת כּ רסם מ לּ אוּ  ׁש כּ בר לחכמים וא חיּ ים עץ 

אי  עליו  הנּ צר ענין מ מ וֹ נהכּ ל אוֹ  חיּ ים מעץ הקדּ מה זה 
הּמ צטרכת ההקדּ מה אוֹ ת ּה  העּת קנוּ  ׁש ערים וּ מבוֹ א  ׁש ערים
אוֹ תוֹ  כּ ל וללמד לטרח  המעיּ ן יצטר ׁש א כּ די  הענין  לא וֹ תוֹ 
י וּ כל  כּ ן ידי  ׁש על  בּ הם וּ מבטחני  מב ּק ׁש וֹ  ׁש יּ מ לּ א עד ּפ רק

בּ עדי  הם יגמר ואם החיּ ים. עץ כּ ל  קצר בּ זמן  ללמד אדם כּ ל
עם עצמוֹ  חיּ ים עץ עּמ וֹ  אדּפ יס הדּפ ס מזבּ ח על להעלוֹ תוֹ 
ׁש טר נציג גּ ם  לברכה. זכר וֹ נוֹ  והריפ"ׁש  הרׁש "ׁש  ּפ רוּ ׁש 
בּ עץ  מסדּ ר הוּ א כן כּ י בּ תחלּ תוֹ , וא א' עּמ וּ ד בּ ס וֹ ף הכּ ללים
שׂ פת הרב בּ ּפ ר וּ ׁש  מסדּ ר הוּ א וכן ע"ת. דּ ׁש נת יד  כּ תב  חיּ ים
חיּ ים עץ  כּ ל האדם ׁש יּ למד אחר כּ י מהראוּ י ה וּ א  וכן אמת.

לּמ וּ ד וֹ . בּ תחלּ ת וא הכּ ללים ׁש ער  ללמד ראוּ י  גּ מירא, עד

א כּ י נכזבה, ּת וֹ חל ּת י הן הרבּ ים בּ עוֹ נוֹ תינוּ  [אמנם
ה וּ א כּ בד  כּ י הדּ פוּ ס , להוֹ צאת  הנּ צר הכּ סף  מ דּ י ידי  היגה
אוּ לי  בּ עם, הּמ תנדּ בים ישׂ ראל בּ ני  לאחינוּ  וקראתי מּמ נּ י,
קׁש ב. ואין עוֹ נה ואין לּפ על, מח ׁש בוֹ תי לה וֹ ציא בּ ידי יחזיקוּ 
אם כּ י  ההוֹ צאה, ולרביע לׁש ליׁש  אפיל וּ  לי  עוֹ זר מצאתי וא
יׁש לּ ם אוֹ תם, רוּ חם נדבה אׁש ר עּמ נוּ  בּ ני מּמ קצת ט ּפ ין טּפ ין
 ׁש בּ המׁש עד רצוֹ ן. יהי כּ ן אמן הּט וֹ ב, כּ פעלם הם להם
עשׂ ירית ל ׁש עוּ ר ונענוּ  הּט ּפ ין  אוֹ תן נצטרפוּ  ויוֹ תר ׁש נים ג'
לריק  יגיעי  יהיה ּפ ן  ואירא זחל ּת י כּ ן ועל בּ לבד. ההוֹ צאה

וׁש ל וֹ ם. חס

את להדּפ יס  והס כּ ימוּ  וּ מידּ עי אהוּ בי עם  נמלכּת י לכן
את נפסיד כּ ן  ידי  על אׁש ר  עם עצמוֹ  בּ פני לבדּ וֹ  הּפ רוּ ׁש 
הריפ"ׁש  ּפ רוּ ׁש  ואת החיּ ים עץ את הגּ הּת י אׁש ר ההגּ הוֹ ת

מ כּ ּמ  לברכה היאזכר וֹ נוֹ  חלּ וֹ תי ולכן בּ הם . ׁש נּ פלוּ  טע יּ וֹ ת ה 
את ידּפ יסוּ  ׁש א ויחיּ ים, י ׁש מרם ה ם הּמ ד ּפ יסים מּמ ערכת
ּפ ר וּ ׁש  ועם החיּ ים עץ  ח בּ וּ ר  עם אם כּ י עצמם, בּ פני ספרי 
בּ סדר הריפ"ׁש  ּפ רוּ ׁש  ׁש על הצּ יּ וּ נים יעשׂ וּ  גּ ם בּ יחד . הריפ"ׁש 
כּ ל  סוֹ פ וֹ , עד הּפ רק מראׁש  אחד   בּ המׁש ז' ו' ה' ד' ג' ב ' הא'
האחרים מד ּפ יסים ׁש ּק לקלוּ  כּ מוֹ  וא עצמוֹ . בּ פני וּ פרק ּפ רק
והריפ"ׁש  הנוֹ בּ "י ּפ רוּ ׁש  עם ח יּ ים עץ ספר  את הד ּפ יסוּ  אׁש ר
בּ עּמ וּ ד  ד' ג' ב' א' הריפ"ׁש  ּפ ר וּ ׁש  ׁש על ציּ וּ נים ׁש ע שׂ וּ 
ג' ב' הא' כּ פל וּ  חזרוּ  הדּ ף ׁש ל ב' וּ בּ עּמ וּ ד הדּ ף . ׁש ל הראׁש וֹ ן
א' בּ עּמ וּ ד הּמ תחיל א' ּפ רק  לפניהם מז דּ ּמ ן היה וכאׁש ר  ד ',
ד ' ג' ב' א' ציּ וּ ני ּפ עמים כּ ּמ ה  עוֹ שׂ ים הי וּ  ב', בּ עּמ וּ ד וּ מסּת יּ ם
הׁש מ"ׁש  בּ הגּ הוֹ ת הּמ וּ באים הּת וֹ "ח ציּ וּ ני גּ ם אחד . בּ פרק 
הׁש מ"ׁש  דּ ברי בּ ס וֹ ף להצּ יגם הּמ דּפ יסים י זּ הר וּ  לברכה זכר וֹ נוֹ 
לברכה זכרוֹ נוֹ  ׁש רעבּ י  ׁש לוֹ ם הרב דּ ברי גּ ם  בּ תחלּ תוֹ . וא
הׁש מ"ׁש  דּ ברי  בּ פנימיּ וּ ת מחדׁש  ׁש הדּפ יסוּ ם ההגּ הוֹ ת וּ ׁש אר
צריכים הנּ ז כּ ר  הנוֹ בּ "י ׁש עם חיּ ים בּ עץ כּ נּ דּפ ס הריפ"ׁש  ודברי 

המעיּ ן]. את מבל בּ לים הם כּ י  וכל מכּ ל  מהד ּפ יס להסירם

ה וּ אויׁש  הלּ ּמ וּ ד עּק ר כּ י  לידע ׁש צּ רי לה לּ וֹ מד אזן להעיר 
זכר וֹ נוֹ  הרב דּ ברי  את  מכל וֹ  וּ להכין לטרח עצמוֹ  הוּ א  ׁש צּ רי
אלּ א המפרׁש  דּ ברי אל יפנה ואל לנׁש מתוֹ  ּת ּק וּ ן זהוּ  כּ י  לברכה
ׁש לּ מד  ואחר ההוּ א הענין להבין מגּ יע  שׂ כלוֹ  ׁש אין בּ מק וֹ ם
עם ההוּ א הּפ רק יחזר אז מגּ עת ׁש יּ ד וֹ  מק וֹ ם עד ההוּ א הּפ רק
ההוּ א. המפר ׁש  טעוּ ת אוֹ  טעוּ תוֹ  ל וֹ  יתבּ רר וּ בזה המפרׁש  דּ ברי 
זכר וֹ נוֹ  הרב  דּ ברי כּ י ּפ עמים... הרבּ ה כּ י  זה על  ּת תמּה  ואל 
וּ כדי  אחרת כּ וּ נה בּ הם הבין והמפרׁש  ּפ ׁש וּ טים הם לברכה
לברכה זכר וֹ נ וֹ  הרב לׁש וֹ ן את היּ ד בּ חזקת מכריח הוּ א לפר ׁש ם 

חפץ. ׁש לּ בּ וֹ  מקוֹ ם אל אוֹ תם  וּ מוֹ ׁש

בּ וֹ טח אינ וֹ  המעיּ ן אם ראהאמנם א וע וֹ דנּ וּ  המפר ׁש  על 
ּפ ר וּ ׁש  לפר ׁש  ׁש יּ זכּ ה אפׁש ר בּ תּמ וֹ  הוֹ ל הוּ א ועדין  הּפ רוּ ׁש  את
ה וּ א  וכ ההוּ א. המפרׁש  מדּ ברי  ואמ ּת י  ונאוֹ ת הגוּ ן היּ וֹ תר 
ׁש יּ ּמ צאוּ  אפׁש ר ׁש כּ תבּת י  הּפ ר וּ ׁש ים רב ולכן לּמ וּ די , סדר היה
בּ כ ּמ ה ׁש ראיתי  כּ מוֹ  המפרׁש ים ׁש ל  מקוֹ מוֹ ת בּ איזה גּ ם
אי  יּ היה מה יהיה מחבּ ר כּ ל כּ י כּ פרוּ ׁש ם. ׁש ּפ רׁש ּת י מקוֹ מוֹ ת
ׁש כּ תוּ ב  וּ כמוֹ  יבין מי  ׁש גיאוֹ ת כּ י  מה גגוֹ ת להּמ לט אפׁש ר 

רזי (מג.)בּ גּט ין  וּ בפרט  .ידי ּת חת הזּ את והּמ כ ׁש לה ׁש ם, עיּ ן 
לוֹ מד  היוֹ תי  וּ בפרט היּ וֹ ם. כּ מוֹ ני  הדּ עת לעני ׁש כּ ן וכל ּת וֹ רה
ׁש נּ עשׂ ה גּ ם וּ מה  וסיּ וּ ע חבר עזר  בּ א בּ דד עצמי  לבין בּ יני
יעקב  בּ ת והגּ יעה צרה עת ׁש היתה הבּ רית מלכי  מלחמת בּ זמן 
ׁש גיא וֹ ת כּ ּמ ה ספק בּ א לעיל, ׁש כּ תבּת י כמ וֹ  מות ׁש ערי  עד 
מקוֹ ם עד אצבּ ע וֹ תי בּ עשׂ ר  ׁש ּט רחּת י ועם ידי, מּת חת יצאוּ 
אפׁש ר זה כּ ל  עם למעשׂ הוּ , כּ לי  להוֹ ציא כּ די מגּ עת שׂ כלי ׁש יּ ד

הע וֹ מד . על  מרבּ ה הּפ ר וּ ץ ׁש עדין

אחד  בּ י וֹ ם ׁש לּ י הּפ רוּ ׁש  עם  חיּ ים  עץ את גּ מרי אחרי ולכן 
ׁש נת לאדר עליו רפאוּ ו"ת ח "י לחזר  הצרכ ּת י ,לׁש רי ּת הי  

אׁש ר ויחיּ ים, צוּ רם יׁש מרם חברים ׁש ה וסיּ וּ ע בּ עזר ב' ּפ עם
טעמ וּ  וא כּ בוֹ דוֹ  את עוֹ ד  ראוּ  ו א ׁש מעי את ׁש מע וּ  הם
וזכינוּ  ׁש מוֹ  כּ ב וֹ ד על ׁש עזרנוּ  יתבּ ר לאל וּ ּת הלּ ה מדּ ב ׁש וֹ .
עיני  אנן ׁש בעה וכוּ ' ה נּ זכּ ר החברים כּ ל  ׁש ניּ ה ּפ עם לה ׁש לימוֹ 
נדחי  ואסף לגּ וֹ ים נס ונ שׂ א ׁש נת  חׁש ון כ "ג ג' בּ י וֹ ם הם

הארץ.יקבּ ץ יהוּ ד "ה וּ נפצוֹ "ת א"לי שׂ ר כּ נפוֹ ת מאר בּ ע 

חּט וּ ף  עלימ וֹ  אׁש ר ותלמידיהוֹ ן ר בּ נן ּפ ני  מחלּ ה ואני
גּ דוֹ ל  אוֹ  קטן דּ בר בּ כל  כּ לל ּפ ר וּ ׁש נוּ  על  יסמכוּ  ׁש א אמרּת י
יכ ׁש ר ואם  הרחב שׂ כלם בּ מאזני  דּ בר  כּ ל ׁש יּ ׁש קל וּ  עד 

לסניף להם אהיה אני גּ ם אז ההוּ א הּפ ר וּ ׁש  כּ יהוּ דה בּ עיניהם 
ה ּפ ר וּ ׁש  יהיה ּפ נים כּ ל על  בּ עיניהם יכׁש ר  א ואם לקרא. וע וֹ ד
בּ הבנת לטעוֹ ת אפׁש ר ּפ ה אׁש ר לידע הלּ וֹ מד לעוֹ רר  סבּ ה
לפר ׁש וֹ  ההוּ א המעיּ ן ויכרח אני  טעיתי כּ אׁש ר הרב דּ ברי 
וי כּ ׁש לוּ  להם אין וּ פוֹ תר כּ בּת חלּ ה בּ סתם מנּ ח יהיה וא כּ ראוּ י 

נחמתי . זאת וּ תהי אחרים עוֹ ד בּ וֹ 

הלּ וֹ מדים על היא  עצתי זמן גּ ם לאבּ ד ׁש א מאד להזּ הר  
זה  כּ י  ליבם אוֹ  לרחק א וֹ  לקרב המפר ׁש ים  בּ דברי לפלּפ ל 
הרב דּ ברי ׁש ּמ נּ יחין  בּ לבד  זמן א בּ וּ ד אם כּ י ואינ וֹ  רע ענין 
הלּ וֹ מד וּ מּט רת  הלּ ּמ וּ ד עּק ר אין כּ י המפרׁש . בּ דברי ועוֹ סקים
החיּ ים  עץ דּ ברי וּ להנּ יח המפרׁש  בּ דברי  המעוּ ת לתּק ן 

י וֹ ם. יּ לד מה ּת דע א כּ י בּ דעּת וֹ הע ּק רים. האדם לׁש יּ ר גּ י ׁש  רק 
בּ אמּת וּ ת מלּ ח ּפ שׂ  יד וֹ   ימׁש אז  לברכה זכר וֹ נ וֹ  דּ בריו  ׁש הבין

ׁש לּ אחריו. ּפ רק  ללמד  ויתחיל המפרׁש ים

א אחד מּמ קוֹ ם הלּ וֹ מד לפני  ּת זדּ ּמ ן אׁש ר ק וּ ׁש יא כּ ל גּ ם
ראה וגם ההיא בּ ּמ קוֹ ם עליה  לעיּ ן  צרי אלּ א זכר וֹ ני  על יסמ
ׁש כּ תוּ ב  בּ מה מתיבת היא אוּ לי כּ י  ׁש ם אׁש ר  בּ דברינוּ  יראה

אלּ וּ . בּ הערוֹ ת ודי בּ ישׂ ראלונתּת יׁש ם. וׁש ם יד  לחם לוֹ  "בּ ית 
ייני יהוּ דה" מסכ ּת י כּ בר  כּ י הרקח"יען ר בּ א"יין אדרא על 

ורווּ . ׁש תוּ  וּ כבר ותלמידיהוֹ ן רבּ נן לפני  והגּ ׁש ּת י זוּ טא  ואדרא
ׁש כּ תב וּ כמ וֹ  לחם  בּ א הּס עדּ ה אין כּ י זכר וֹ נוֹ הר ׁש בּ "יונוֹ דע 

בּ זהר ד')ויּ קרא לברכה לׁש וֹ נוֹ :(דּ ף וזה רעים אכלוּ  ּפ סוּ ק  על 
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ׁש נת אדר  י "ז  א' בּ ליל ׁש ל עזר"ת בּ בל  הּמ לחמה סגן בּ יד 
הנּ קרא אׁש רמוֹ בּ ריטנייא העיר  שׂ רפת את כּ בּ וּ  אנס  וּ בכח , 

מהעיר , צאתם בּ עת  קוֹ צטנטינא ׁש ל חיל  אנׁש י  בּ ּה  גּ ם הצּ יתוּ  
היּ הוּ דים  חנ יּ וֹ ת את ׁש בר וּ  בּ עיר  הנּ ׁש ארים יׁש מעאל בּ ני  ׁש אר
ׁש ל הדּ לתוֹ ת ואפילוּ  כּ ל וּ ם הׁש אירוּ  ׁש א עד  ל וֹ  איׁש  וּ בזז וּ 
את  גּ ם  ולב וּ ז  ּכ אחר לחזר דּ עּת ם  והיה וּ לקחוּ ם עקרוּ  החנ יּ וֹ ת

זממםהבּ ּת ים  את הפיק ׁש א לאל  וּ ּת הלּ ה הנּ ׁש ים. את ולׁש כּ ב 
נמלטה כּ צּפ וֹ ר  ונפׁש נוּ  העיר  כּ ל  ׁש קטה נחה האוֹ יב בּ ה כּ נס כּ י

יוֹ קׁש ים. מּפ ח

הצּ ילנוּ  למלחמה לצאת ישׂ ראל בּ ח וּ רי  ק בּ וּ ץ בּ תחלּ ת גּ ם
אהים נתן אׁש ר  טבעית ותח בּ וּ לוֹ ת חכמוֹ ת ידי  על  הם
בּ ני  ב' נס ּת רוּ  וׁש ם הכּ תל בּ עבי מ ּמ חבּ וֹ אוֹ ת לע שׂ וֹ ת בּ ל בּ נוּ 

לברכה זכרוֹ נוֹ  ׁש מעוֹ ן ׁש בט )והם  ה ' ג' י וֹ ם תרצ"ב  בּ ׁש נת   ּכ אחר  (ׁש נּ פטר 

ׁש היוּ  און ּפ וֹ עלי  מרגׁש ת ויחיּ הוּ  יׁש מרהוּ  הם וע וֹ בדיה
ׁש החינוּ   ּוּ בר ו רע. דּ בר לנוּ  ארע  וא הבּ ּת ים את מקוֹ ׁש ׁש ים

הזּ ה. לזּ מן והגּ יענוּ  וק יּ מנוּ 

נגד  וצנּ ה  למגן  בּ ּה ... עוֹ סקים ׁש היוּ  האמת חכמת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְזּ כוּ ת 
היה  א מה הגּ זרוֹ ת, את  דּ וֹ חים והיוּ  הדּ ין... ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
וחסידים  צדּ יקים ּכ ּמ ה זכוּ ת  ה דּ ין מדּ ת  נגד לעמד ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל
ּת כף  זאת כּ ל מצאתנ וּ  לּמ ה וּ ראה נא הבּ ט נעים  קוֹ רא  ואּת ה
לנוּ  להוֹ דיע א אם  הנּ זכּ ר  צדּ יקים ב' ׁש ל  סלּ וּ קם בּ זמן וּ מיּ ד
עוֹ מדים  היוּ  א ׁש ר הם בּ ּה  עוֹ סקים  ׁש היוּ  האמת חכמת  ׁש זּ כוּ ת
את  דּ וֹ חים היוּ  ואוֹ נם  כּ חם וּ בעצם הדּ ין מדּ ת  נגד וצנּ ה למגן
כּ ּמ ה  זכ וּ ת הדּ ין  מדּ ת נגד  לעמד יכוֹ ל היה  א מה  הגּ זר וֹ ת,
הדּ וֹ ר. ׁש בּ אוֹ תוֹ  הּת וֹ רה בּ חיצוֹ ניּ וּ ת העס וּ קים וחסידים צדּ יקים

ּכ ל את  להצּ יל אוּ כל הזּ הר בּ זכוּ ת  ׁש רק ה נּ וֹ רא, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַהחלוֹ ם
 ּכ אחר ׁש ּק רה וּ מה – ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָהעיר

האבלוּ ת ימי  ז'  ֹבּ תו כּ י זה על נאמנה עדוּ ת לי  ואעידה
לברכה זכר וֹ נוֹ  ׁש מעוֹ ן רבּ י  חכם כּ בוֹ דׁש ל אחד  זקן אלי  בּ א 

ׁש ינא  יעקב מׁש ה ׁש ל וֹ ם צאלח ר בּ י  הרב י ׁש מרהוּ מוֹ רנוּ  הם 
לברכה)ויח יּ הוּ  מבהיל.(זכר וֹ נ וֹ  חלוֹ ם אתמוֹ ל ׁש ראה לי ואמר 

זוֹ  רק אפן , בּ ׁש וּ ם בּ חל וֹ ם ראה מה לי לה גּ יד רצה א אמנם
עלי העליוֹ ן  בּ עוֹ לם ׁש הס כּ ימוּ  בּ חל וֹ ם ל וֹ  אמר וּ  כּ י (עליאמר , 

הכּ וֹ תב ) עדן אני נׁש מתוֹ  ׁש מע וֹ ן רבּ י חכם מקוֹ ם ממלּ א להיוֹ ת 
ואוֹ תּה  הזּ את. העיר לטוֹ בת  עז בּ כל  להׁש ּת דּ ל  וצרי
אתמוֹ ל בּ ליל   מׁש כּ ב על   ּל ב על עלתה אׁש ר  הּמ ח ׁש בה
לה ׁש ּת דּ ל צרי עדן נׁש מתוֹ  ׁש מעוֹ ן  רבּ י  חכם  בּ ספרי ללמד
ׁש כּ ל ּת דע ידוֹ ע  ּת תרל  ואם כּ לל . עכּ וּ ב  בּ א בּ פעל לקיּ מּה 
צאלח  הזּ קן דּ ברי הי וּ  כּ אן עד  גּ ד וֹ לה. בּ סכּ נה יהיוּ  העיר אנ ׁש י

לעיל .ׁש לוֹ ם  הנּ זכּ ר  

החצר  בּ פתח ועמד אלי  וּ בא חזר ׁש עוֹ ת  ג' עבוֹ ר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַאחר
 ל קוּ ם עלי: וצעק ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִּכ מבלבּ ל

החצר בּ פתח ועמד אלי וּ בא חזר ׁש ע וֹ ת ג' עב וֹ ר  ואחר
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  חכם לבית בּ מהרה  ל קוּ ם עלי : וצעק כּ מבלבּ ל
דּ בר א כּ י  עלי  הנּ צר ספר  מם   ל וקח עדן  נ ׁש מת וֹ 

עלי ,רק  דּ בּ רּת י  אׁש ר  ותכף הוּ א עּמ י דּ בריו היוּ  כּ אן עד 
לדר כּ וֹ . חזר 

חיּ ים  עץ לּמ וּ ד על ׁש יּ רמז וּ ן החלוֹ ם  ּכ וּ נת את  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָידע ּת י 
עץ  לּמ וּ ד על ׁש יּ רמז וּ ן  החלוֹ ם כּ וּ נת את ידעּת י הדּ ל ואני 

הנּ זכּ ר. אזר ּת י חיּ ים ה'תרע"ה ׁש נת בּ תחלּ ת הּס כּ וֹ ת אחר ותכף  
והיה גּ דוֹ לה בּ ׁש קידה חיּ ים בּ עץ ללמד והתחלּת י חלצי כּ גבר 
קברי  על  ולצאת ולצעקה לתפלּ ה  והיּ וֹ ם ללּמ וּ ד הלּ ילה לי
יוֹ ם בּ כל  ולעמד הצּ בּ וּ ר עם וּ לתעניּ וֹ ת ולסליחוֹ ת הצּ דּ יקים
הצּ ר וֹ ת מּפ ני בּ צדק וֹ ת וּ להרבּ וֹ ת בּ רית כּ וֹ רתי ז' עם  הּת הלּ ים

סבבוּ נוּ . אׁש ר

לידע  הדּ וֹ רוֹ ת  לחכמי  מזּכ רת  להי וֹ ת  זה ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכתבּת י
גּ וֹ רמים  ורעוֹ ת  רבּ וֹ ת צרוֹ ת , ׁש ּכ ּמ ה וּ להוּ דע ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוּ להוֹ דיע

ה ּת וֹ רה  רזי  מעסק בּ התרלם  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם
וּ להוֹ דיע  לידע הדּ וֹ ר וֹ ת לחכמי  מז כּ רת להיוֹ ת  זה וכתב ּת י 
בּ התר לם  לעוֹ לם גּ וֹ רמים ורעוֹ ת רבּ וֹ ת צר וֹ ת, ׁש כּ ּמ ה וּ להוּ דע
דּ גרים  לעיל  הנּ ז כּ ר בּ ּת ּק וּ נים ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  הּת וֹ רה רזי מעסק
צרת  וקצר הכינה גּ לוּ ת וקצר  וכ וּ '. גּ לוּ תא  ואר ענ יּ וּ תא
בּ ידם  ׁש יּ ׁש  על  בּ צוּ ארם ּת ל וּ י  הוּ א הכּ ל  גּ ל גּ וּ לם וקצר  ישׂ ראל
מע וּ ר למעט ר וֹ צים ואינם האמת בּ חכמת  לעסק יכלת

וס וֹ ד ּת וֹ רה בּ רזי לעסק ּפ נאי  וּ להנּ יח להם הּק בוּ ע  וֹ תיה ל ּמ וּ דם 
בּ עדם. יכּפ ר  רחוּ ם והוּ א

לעוֹ לם  וחי ואכל החיּ ים עץ מּפ ר וֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַו יּ ּק ח
אעשׂ ה החיּ ים עץ  בּ לּמ וּ ד עברי מדּ י כּ י  בּ דעּת י עלה ולכן 
לברכה זכרוֹ נוֹ  ר ׁש "י  ּפ ר וּ ׁש  בּ דמיוֹ ן  הּמ וּ בן וקצר ּפ ׁש וּ ט ּפ רוּ ׁש 

עליו לעל וֹ ת האדם י ׁש ּת וֹ קק זה סלּ ם ידי  ׁש על אוּ לי וי ּק ח כּ י 
לעוֹ לם. וחי  ואכל  החיּ ים עץ ׁש כּ ברמ ּפ ר וֹ ת ּפ י על ואף 

כ "ד  בּ ן  בּ היוֹ תי  ה'תרמ"ב מנת חיּ ים עץ בּ לּמ וּ ד התחלּת י 
על  קטן ּפ יר וּ ׁש  לחבּ ר ׁש מוֹ  יתבּ ר האל זכּ ני כּ בר  וגם ׁש נים

הרקח. יין הנּ קרא זוּ טא ואדרא ר בּ א  אדרא

הזּ מן  צר וֹ ת  מ ּס בּ ת מהלּ ּמ וּ ד עצמי מׁש כ ּת י  ּכ אחר  הנּ ה
סבב וּ ני. לחזראׁש ר  הנּ זכּ ר תרע "ה בּ ׁש נת הכרחּת י ולכן 

ולעשׂ וֹ ת הּס דר על ללמד  כּ די חיּ ים עץ מּת ח לּ ת וּ להתחיל
ה ּפ ר וּ ׁש   ֹוּ בתו ׁש מ וֹ .  יתבּ ר ה ם ׁש חנני  מה כּ פי  ּפ רוּ ׁש  עליו
הרב  מ דּ ברי הּמ סּת עפים ל ּק ׁש יוֹ ת ּת רוּ צים איזה הבלעּת י
הּס וּ גיא מענין אצא א גּ ם אחרים. מּמ קוֹ מוֹ ת לברכה זכר וֹ נוֹ 
לבד  ּפ ׁש וּ טוֹ  כּ פי  ההוּ א הּפ רק אפרׁש  רק אחר  לענין ההיא 
ית בּ לבּ ל  ׁש א כּ די  בּ לבד ההוּ א הּפ רק רק חיּ ים  בּ עץ אין כּ א לּ וּ 
ספק  בּ א כּ י  לברכה זכרוֹ נוֹ  הרב  דּ ברי  עליו וי כּ בדוּ  המעיּ ן
ה וּ א חיּ ים בּ עץ  לּמ וּ ד וֹ  בּ תחלּ ת לברכה זכרוֹ נוֹ  הרׁש "ׁש  אפילוּ 
עד  בּ לבד  כּ פׁש וּ טן לברכה זכר וֹ נוֹ  הרב דּ ברי לוֹ מד היה

דּ ברים. ׁש ל אמּת וּ תן על  עוֹ מד והיה  ּכ אחר  הם ׁש זּ כּ הוּ 

דּ ברי  כּ פ ׁש ט מקוֹ מוֹ ת בּ כ ּמ ה אפרׁש  אם לתמּה  אין ולכן 
לברכה זכרוֹ נוֹ  הר ׁש "ׁש  דּ ברי כּ בוֹ ד  את ואנּ יח ההוּ א הּפ רק
בּ לּמ וּ ד  לּמ תחילים אם כּ י זה ּפ רוּ ׁש  כּ תבּת י א כּ י בּ מק וֹ מ וֹ ,
גּ ם האמת, מחמת כּ רסם מ לּ אוּ  ׁש כּ בר לחכמים וא חיּ ים עץ 

אי  עליו  הנּ צר ענין מ מ וֹ נהכּ ל אוֹ  חיּ ים מעץ הקדּ מה זה 
הּמ צטרכת ההקדּ מה אוֹ ת ּה  העּת קנוּ  ׁש ערים וּ מבוֹ א  ׁש ערים
אוֹ תוֹ  כּ ל וללמד לטרח  המעיּ ן יצטר ׁש א כּ די  הענין  לא וֹ תוֹ 
י וּ כל  כּ ן ידי  ׁש על  בּ הם וּ מבטחני  מב ּק ׁש וֹ  ׁש יּ מ לּ א עד ּפ רק

בּ עדי  הם יגמר ואם החיּ ים. עץ כּ ל  קצר בּ זמן  ללמד אדם כּ ל
עם עצמוֹ  חיּ ים עץ עּמ וֹ  אדּפ יס הדּפ ס מזבּ ח על להעלוֹ תוֹ 
ׁש טר נציג גּ ם  לברכה. זכר וֹ נוֹ  והריפ"ׁש  הרׁש "ׁש  ּפ רוּ ׁש 
בּ עץ  מסדּ ר הוּ א כן כּ י בּ תחלּ תוֹ , וא א' עּמ וּ ד בּ ס וֹ ף הכּ ללים
שׂ פת הרב בּ ּפ ר וּ ׁש  מסדּ ר הוּ א וכן ע"ת. דּ ׁש נת יד  כּ תב  חיּ ים
חיּ ים עץ  כּ ל האדם ׁש יּ למד אחר כּ י מהראוּ י ה וּ א  וכן אמת.

לּמ וּ ד וֹ . בּ תחלּ ת וא הכּ ללים ׁש ער  ללמד ראוּ י  גּ מירא, עד

א כּ י נכזבה, ּת וֹ חל ּת י הן הרבּ ים בּ עוֹ נוֹ תינוּ  [אמנם
ה וּ א כּ בד  כּ י הדּ פוּ ס , להוֹ צאת  הנּ צר הכּ סף  מ דּ י ידי  היגה
אוּ לי  בּ עם, הּמ תנדּ בים ישׂ ראל בּ ני  לאחינוּ  וקראתי מּמ נּ י,
קׁש ב. ואין עוֹ נה ואין לּפ על, מח ׁש בוֹ תי לה וֹ ציא בּ ידי יחזיקוּ 
אם כּ י  ההוֹ צאה, ולרביע לׁש ליׁש  אפיל וּ  לי  עוֹ זר מצאתי וא
יׁש לּ ם אוֹ תם, רוּ חם נדבה אׁש ר עּמ נוּ  בּ ני מּמ קצת ט ּפ ין טּפ ין
 ׁש בּ המׁש עד רצוֹ ן. יהי כּ ן אמן הּט וֹ ב, כּ פעלם הם להם
עשׂ ירית ל ׁש עוּ ר ונענוּ  הּט ּפ ין  אוֹ תן נצטרפוּ  ויוֹ תר ׁש נים ג'
לריק  יגיעי  יהיה ּפ ן  ואירא זחל ּת י כּ ן ועל בּ לבד. ההוֹ צאה

וׁש ל וֹ ם. חס

את להדּפ יס  והס כּ ימוּ  וּ מידּ עי אהוּ בי עם  נמלכּת י לכן
את נפסיד כּ ן  ידי  על אׁש ר  עם עצמוֹ  בּ פני לבדּ וֹ  הּפ רוּ ׁש 
הריפ"ׁש  ּפ רוּ ׁש  ואת החיּ ים עץ את הגּ הּת י אׁש ר ההגּ הוֹ ת

מ כּ ּמ  לברכה היאזכר וֹ נוֹ  חלּ וֹ תי ולכן בּ הם . ׁש נּ פלוּ  טע יּ וֹ ת ה 
את ידּפ יסוּ  ׁש א ויחיּ ים, י ׁש מרם ה ם הּמ ד ּפ יסים מּמ ערכת
ּפ ר וּ ׁש  ועם החיּ ים עץ  ח בּ וּ ר  עם אם כּ י עצמם, בּ פני ספרי 
בּ סדר הריפ"ׁש  ּפ רוּ ׁש  ׁש על הצּ יּ וּ נים יעשׂ וּ  גּ ם בּ יחד . הריפ"ׁש 
כּ ל  סוֹ פ וֹ , עד הּפ רק מראׁש  אחד   בּ המׁש ז' ו' ה' ד' ג' ב ' הא'
האחרים מד ּפ יסים ׁש ּק לקלוּ  כּ מוֹ  וא עצמוֹ . בּ פני וּ פרק ּפ רק
והריפ"ׁש  הנוֹ בּ "י ּפ רוּ ׁש  עם ח יּ ים עץ ספר  את הד ּפ יסוּ  אׁש ר
בּ עּמ וּ ד  ד' ג' ב' א' הריפ"ׁש  ּפ ר וּ ׁש  ׁש על ציּ וּ נים ׁש ע שׂ וּ 
ג' ב' הא' כּ פל וּ  חזרוּ  הדּ ף ׁש ל ב' וּ בּ עּמ וּ ד הדּ ף . ׁש ל הראׁש וֹ ן
א' בּ עּמ וּ ד הּמ תחיל א' ּפ רק  לפניהם מז דּ ּמ ן היה וכאׁש ר  ד ',
ד ' ג' ב' א' ציּ וּ ני ּפ עמים כּ ּמ ה  עוֹ שׂ ים הי וּ  ב', בּ עּמ וּ ד וּ מסּת יּ ם
הׁש מ"ׁש  בּ הגּ הוֹ ת הּמ וּ באים הּת וֹ "ח ציּ וּ ני גּ ם אחד . בּ פרק 
הׁש מ"ׁש  דּ ברי בּ ס וֹ ף להצּ יגם הּמ דּפ יסים י זּ הר וּ  לברכה זכר וֹ נוֹ 
לברכה זכרוֹ נוֹ  ׁש רעבּ י  ׁש לוֹ ם הרב דּ ברי גּ ם  בּ תחלּ תוֹ . וא
הׁש מ"ׁש  דּ ברי  בּ פנימיּ וּ ת מחדׁש  ׁש הדּפ יסוּ ם ההגּ הוֹ ת וּ ׁש אר
צריכים הנּ ז כּ ר  הנוֹ בּ "י ׁש עם חיּ ים בּ עץ כּ נּ דּפ ס הריפ"ׁש  ודברי 

המעיּ ן]. את מבל בּ לים הם כּ י  וכל מכּ ל  מהד ּפ יס להסירם

ה וּ אויׁש  הלּ ּמ וּ ד עּק ר כּ י  לידע ׁש צּ רי לה לּ וֹ מד אזן להעיר 
זכר וֹ נוֹ  הרב דּ ברי  את  מכל וֹ  וּ להכין לטרח עצמוֹ  הוּ א  ׁש צּ רי
אלּ א המפרׁש  דּ ברי אל יפנה ואל לנׁש מתוֹ  ּת ּק וּ ן זהוּ  כּ י  לברכה
ׁש לּ מד  ואחר ההוּ א הענין להבין מגּ יע  שׂ כלוֹ  ׁש אין בּ מק וֹ ם
עם ההוּ א הּפ רק יחזר אז מגּ עת ׁש יּ ד וֹ  מק וֹ ם עד ההוּ א הּפ רק
ההוּ א. המפר ׁש  טעוּ ת אוֹ  טעוּ תוֹ  ל וֹ  יתבּ רר וּ בזה המפרׁש  דּ ברי 
זכר וֹ נוֹ  הרב  דּ ברי כּ י ּפ עמים... הרבּ ה כּ י  זה על  ּת תמּה  ואל 
וּ כדי  אחרת כּ וּ נה בּ הם הבין והמפרׁש  ּפ ׁש וּ טים הם לברכה
לברכה זכר וֹ נ וֹ  הרב לׁש וֹ ן את היּ ד בּ חזקת מכריח הוּ א לפר ׁש ם 

חפץ. ׁש לּ בּ וֹ  מקוֹ ם אל אוֹ תם  וּ מוֹ ׁש

בּ וֹ טח אינ וֹ  המעיּ ן אם ראהאמנם א וע וֹ דנּ וּ  המפר ׁש  על 
ּפ ר וּ ׁש  לפר ׁש  ׁש יּ זכּ ה אפׁש ר בּ תּמ וֹ  הוֹ ל הוּ א ועדין  הּפ רוּ ׁש  את
ה וּ א  וכ ההוּ א. המפרׁש  מדּ ברי  ואמ ּת י  ונאוֹ ת הגוּ ן היּ וֹ תר 
ׁש יּ ּמ צאוּ  אפׁש ר ׁש כּ תבּת י  הּפ ר וּ ׁש ים רב ולכן לּמ וּ די , סדר היה
בּ כ ּמ ה ׁש ראיתי  כּ מוֹ  המפרׁש ים ׁש ל  מקוֹ מוֹ ת בּ איזה גּ ם
אי  יּ היה מה יהיה מחבּ ר כּ ל כּ י כּ פרוּ ׁש ם. ׁש ּפ רׁש ּת י מקוֹ מוֹ ת
ׁש כּ תוּ ב  וּ כמוֹ  יבין מי  ׁש גיאוֹ ת כּ י  מה גגוֹ ת להּמ לט אפׁש ר 

רזי (מג.)בּ גּט ין  וּ בפרט  .ידי ּת חת הזּ את והּמ כ ׁש לה ׁש ם, עיּ ן 
לוֹ מד  היוֹ תי  וּ בפרט היּ וֹ ם. כּ מוֹ ני  הדּ עת לעני ׁש כּ ן וכל ּת וֹ רה
ׁש נּ עשׂ ה גּ ם וּ מה  וסיּ וּ ע חבר עזר  בּ א בּ דד עצמי  לבין בּ יני
יעקב  בּ ת והגּ יעה צרה עת ׁש היתה הבּ רית מלכי  מלחמת בּ זמן 
ׁש גיא וֹ ת כּ ּמ ה ספק בּ א לעיל, ׁש כּ תבּת י כמ וֹ  מות ׁש ערי  עד 
מקוֹ ם עד אצבּ ע וֹ תי בּ עשׂ ר  ׁש ּט רחּת י ועם ידי, מּת חת יצאוּ 
אפׁש ר זה כּ ל  עם למעשׂ הוּ , כּ לי  להוֹ ציא כּ די מגּ עת שׂ כלי ׁש יּ ד

הע וֹ מד . על  מרבּ ה הּפ ר וּ ץ ׁש עדין

אחד  בּ י וֹ ם ׁש לּ י הּפ רוּ ׁש  עם  חיּ ים  עץ את גּ מרי אחרי ולכן 
ׁש נת לאדר עליו רפאוּ ו"ת ח "י לחזר  הצרכ ּת י ,לׁש רי ּת הי  

אׁש ר ויחיּ ים, צוּ רם יׁש מרם חברים ׁש ה וסיּ וּ ע בּ עזר ב' ּפ עם
טעמ וּ  וא כּ בוֹ דוֹ  את עוֹ ד  ראוּ  ו א ׁש מעי את ׁש מע וּ  הם
וזכינוּ  ׁש מוֹ  כּ ב וֹ ד על ׁש עזרנוּ  יתבּ ר לאל וּ ּת הלּ ה מדּ ב ׁש וֹ .
עיני  אנן ׁש בעה וכוּ ' ה נּ זכּ ר החברים כּ ל  ׁש ניּ ה ּפ עם לה ׁש לימוֹ 
נדחי  ואסף לגּ וֹ ים נס ונ שׂ א ׁש נת  חׁש ון כ "ג ג' בּ י וֹ ם הם

הארץ.יקבּ ץ יהוּ ד "ה וּ נפצוֹ "ת א"לי שׂ ר כּ נפוֹ ת מאר בּ ע 

חּט וּ ף  עלימ וֹ  אׁש ר ותלמידיהוֹ ן ר בּ נן ּפ ני  מחלּ ה ואני
גּ דוֹ ל  אוֹ  קטן דּ בר בּ כל  כּ לל ּפ ר וּ ׁש נוּ  על  יסמכוּ  ׁש א אמרּת י
יכ ׁש ר ואם  הרחב שׂ כלם בּ מאזני  דּ בר  כּ ל ׁש יּ ׁש קל וּ  עד 

לסניף להם אהיה אני גּ ם אז ההוּ א הּפ ר וּ ׁש  כּ יהוּ דה בּ עיניהם 
ה ּפ ר וּ ׁש  יהיה ּפ נים כּ ל על  בּ עיניהם יכׁש ר  א ואם לקרא. וע וֹ ד
בּ הבנת לטעוֹ ת אפׁש ר ּפ ה אׁש ר לידע הלּ וֹ מד לעוֹ רר  סבּ ה
לפר ׁש וֹ  ההוּ א המעיּ ן ויכרח אני  טעיתי כּ אׁש ר הרב דּ ברי 
וי כּ ׁש לוּ  להם אין וּ פוֹ תר כּ בּת חלּ ה בּ סתם מנּ ח יהיה וא כּ ראוּ י 

נחמתי . זאת וּ תהי אחרים עוֹ ד בּ וֹ 

הלּ וֹ מדים על היא  עצתי זמן גּ ם לאבּ ד ׁש א מאד להזּ הר  
זה  כּ י  ליבם אוֹ  לרחק א וֹ  לקרב המפר ׁש ים  בּ דברי לפלּפ ל 
הרב דּ ברי ׁש ּמ נּ יחין  בּ לבד  זמן א בּ וּ ד אם כּ י ואינ וֹ  רע ענין 
הלּ וֹ מד וּ מּט רת  הלּ ּמ וּ ד עּק ר אין כּ י המפרׁש . בּ דברי ועוֹ סקים
החיּ ים  עץ דּ ברי וּ להנּ יח המפרׁש  בּ דברי  המעוּ ת לתּק ן 

י וֹ ם. יּ לד מה ּת דע א כּ י בּ דעּת וֹ הע ּק רים. האדם לׁש יּ ר גּ י ׁש  רק 
בּ אמּת וּ ת מלּ ח ּפ שׂ  יד וֹ   ימׁש אז  לברכה זכר וֹ נ וֹ  דּ בריו  ׁש הבין

ׁש לּ אחריו. ּפ רק  ללמד  ויתחיל המפרׁש ים

א אחד מּמ קוֹ ם הלּ וֹ מד לפני  ּת זדּ ּמ ן אׁש ר ק וּ ׁש יא כּ ל גּ ם
ראה וגם ההיא בּ ּמ קוֹ ם עליה  לעיּ ן  צרי אלּ א זכר וֹ ני  על יסמ
ׁש כּ תוּ ב  בּ מה מתיבת היא אוּ לי כּ י  ׁש ם אׁש ר  בּ דברינוּ  יראה

אלּ וּ . בּ הערוֹ ת ודי בּ ישׂ ראלונתּת יׁש ם. וׁש ם יד  לחם לוֹ  "בּ ית 
ייני יהוּ דה" מסכ ּת י כּ בר  כּ י הרקח"יען ר בּ א"יין אדרא על 

ורווּ . ׁש תוּ  וּ כבר ותלמידיהוֹ ן רבּ נן לפני  והגּ ׁש ּת י זוּ טא  ואדרא
ׁש כּ תב וּ כמ וֹ  לחם  בּ א הּס עדּ ה אין כּ י זכר וֹ נוֹ הר ׁש בּ "יונוֹ דע 

בּ זהר ד')ויּ קרא לברכה לׁש וֹ נוֹ :(דּ ף וזה רעים אכלוּ  ּפ סוּ ק  על 
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לכוּ  וכתב וכוּ ' בּ עיא  אכילה דּ חמרא, גּ ר בּ י ליּה  דּ אית מאן
להגּ יׁש  לחם בּ ית עשׂ יתי לכן מסכ ּת י. בּ יין  וּ ׁש תוּ  בלחמי  לחמוּ 
את הם ּת גן  מּמ ה לשׂ בעה לאכל  הם לפני  לה יּ וֹ ׁש בים

אמת וֹ  בּ ן עינינוּ .חנּ ה עבדּ וֹ  ולי ּה  לי ּה  אנוּ  וּ בכן עדן. נ ׁש מת ּה  
וזאת ּת פלּ תנוּ . אל ליהוּ דהּת כּ וֹ ן ׁש עה אהינוּ . אנּ א ויאמר 

ּפ זוּ רינוּ . קבּ ץ הגּ וֹ יים וּ מבּ ין עלינוּ . ורחם חוּ ס ׁש ועתנוּ .

בּ ימינוּ . ּת צמיח מהרה  ּעבד דּ וד  צמח ואת בּ ארצנוּ  ותטענוּ 
בּ מהרה כּ בוֹ דנוּ . ויגל  ל בּ נוּ  ישׂ מח עינינוּ . ּת חזינה בּ יפי וֹ   וּ מל

אמן. רצוֹ ן יהי כּ ן  בּ ימינוּ .
מ ׁש ה יאוּ דה ה צּ עיר עניא, לחמא האי המחבּ ר דּ ברי  כּ ה

ויחיּ הוּ . צוּ רוּ  י ׁש מרהוּ  ּפ תיּ יא יׁש וּ עה יחזקאל י ׁש וּ עה
ראׁש וֹ ן) חלק יה וּ דה  לחם  (בּ ית

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 6
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