
   



היבת ני ס זירת ְְְִִִֵֵַַל

 דה ז הר יד אחת ְִַַַַַָָד ה

בּ תהלּ יםוד ד)הּמ ל מד בחרבּ ם (פרק לא "כּ י א וֹ מר , ִָ
...ימינ כּ י  לּ מוֹ  הוֹ ׁש יעה לא וּ זר וֹ עם ארץ ירׁש וּ 

רציתם ", כּ י  ּפ ני "י וֹ נתן בּ תרג וּ ם וּ בארואוֹ ר  לא ארוּ ם : 
לא אדרעיהוֹ ן וּ תקוֹ ף,ארעא יריתוּ סיפהוֹ ן בּ גב וּ רת  

ואדרעארוּ ם ,להוֹ ן פרקת  ימינ זיו וּ נה וֹ ר,גּ ב וּ ר ּת 
 בהוֹ ן"אתרעיתא בּ אוֹ ריתא דעסיק וּ זמן כּ ל ארוּ ם ,יקר. 

ר, ולא הּט נקים ולא המטוֹ סים ולא הצּ בא ׁש לּ א ֵ
הם הארת אלּ א ,הארץעל מג נּ ים הם הּט ילים  

 זמןכּ ל ארוּ ם",הּת וֹ רה ידיעל י שׂ ראל לעם יתבּ ר 
נמצא הוּ א זה ּפ סוּ ק".בה וֹ ןאתרעיתאבּ א וֹ ריתאדעסיקוּ  
,ׁש ניליוֹ ם ּפ נחסּפ רׁש ת "לי שׂ ראל חק"היּ וֹ מיבּ לימ וּ ד  
סדראת האריז"ל דּ בריּפ יעל ּת ּק ן ׁש המרח"וּ וכיּ דוּ ע 
ועד ּפ ׁש וּ טמה ויהוּ דייהוּ דילכל לי שׂ ראל החקלימ וּ ד  

יּ וֹ ם וּ בכל ,הּק וֹ דׁש בּ רוּ חונאמר,בּ י וֹ תרהגּ דוֹ ל הלמדן  



   

ועכ ׁש ו.דּ י וֹ מא מעניּ נא ּמ דבּ רנבוּ אה כּ מעין רוֹ אים  
וּ לבּט ל ,לצּ באלגייסםׁש רוֹ ציםבּ סכּ נההיּ ׁש יבוֹ תבּ ני ׁש כּ ל  

ו ׁש לוֹ םּת וֹ רתםאת ישׂ ראל ארץיוֹ ׁש בי ׁש כּ ל וּ ביוֹ תר,חס 
ה ּת וֹ רהלימוּ ד בּ לי כּ י !!!גּ ד וֹ להבּ סכּ נהנמצאים 

מהכּ ןאם,כּ לל יגןולאיעזרלאה צּ באכּ ל ה ּק דוֹ ׁש ה 
ו ׁש וֹ בריםמתחבּ טיםישׂ ראל גּ דוֹ לי ׁש כּ ל היעוּ צההעצה 

,להםגּ ילוֹ לאעוֹ ד הׁש מיםוּ מן,לעשׂ וֹ תמההרא ׁש את 
הד וֹ ר וֹ תגּ דוֹ לי לכל וידוּ עגּ לוּ י ׁש היהמהגדוֹ ל ּפ לאוזה וּ  

ה גּ דוֹ ל לבדּ "ץועד בּ ק וֹ דׁש וּ למעלהוהגר "אמהרמח"ל  
ה ּס לּ םוּ בעל ,ישׂ ראל בּ ארץתרפ "אמנתׁש בּ ירוּ ׁש לים 

י שׂ ראל גּ דוֹ ליאלףדּ בריראה [בּ אירוֹ ּפ אה ׁש נהבּ א וֹ תה 
כּ ל דּ בריוכן ",הזוֹ הרא וֹ ר"בּ ספרהקוֹ דמים מ דּ וֹ רוֹ ת  

עדה בּ דּ "ץעם והאׁש כּ נ זּ ים הּס פר דּ ים י שׂ ראל גּ דוֹ לי 
ס"בתשס "בהחרדית  הּק ד וֹ ׁש בּ לימוּ ד ׁש רקח],– הזּ וֹ הר  

.ה גּ זר וֹ תכּ ל יתבּ ּט לוּ ,ישׂ ראל ׁש בטי כּ ל יחד  

,אמרתרע"ד בּ ׁש נת זי "עּפ תייה הרבהּק דוֹ ׁש והיק  ְִַַ
בּ גלל היאלצּ באה בּ חוּ ריםגּ יּ וּ סגּ זרתׁש כּ ל  

הּק ד וֹ ׁש לימוּ ד בּ יּט וּ ל  .הזּ וֹ הר  

לזמנּ נוּ נבוּ אה כּ מ וֹ ׁש נּ ׁש מעים )בּ אגּ רוֹ ת(הרמח"ל כדברי  ְְִֵ
לׁש וֹ נוֹ ,זה  ישׂ ראל חכמי יׁש ליכוּ אל וע ּת ה:וזה  

חילינתיראלמלא אניכּ י,גּ וםאחרי הזּ הה דּ בראת 
כּ ב וֹ ד וּ מק וֹ ם מק וֹ ם בּ כל זה דּ ברק וֹ בעהייתי אבל , 

אין  כּ י  לזכוּ ת , לוֹ  ויהיה ה זּ את העצה  את  יּק ח  ּת וֹ רתכם



   

יכוֹ ל  בּ מק וֹ מ וֹ  אחד וכל ישׂ ראל, לכל לטוֹ בה כּ מוֹ ה
גּ דוֹ ל  לנוּ  וּ מי כּ לל". הוּ א  ק ׁש ה דּ בר לא כּ י לעשׂ וֹ ת וֹ 
עצ וּ ם  בּ קי  היה א ׁש ר  אמן עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  כּ הרמח "ל

הּת וֹ רה מכמ נּ י מעםבּ כל גּ זר וֹ ת  לב ּט ל  עצה מצא ולא  
בּ רצף ה זּ הר בּ ספר לּמ וּ ד  ה זּ וֹ , העצה  את  א לּ א ישׂ ראל
ה זּ הר ספר ׁש ל העליוֹ נה הּק ד ה  ׁש בּ כח הפסק, ללא 

בּ רחמים . הגּ אלּ ה  וּ לקרב גּ זרוֹ ת כּ ל לב ּט ל ה ּק דוֹ ׁש 

הבּ וֹ רא ידע  ׁש ל האינסוֹ פית הרחמים מ דּ ת  ֹׁש ּמ ּת ו ַָ
ממים  ק ׁש ה גּ זרה אוֹ  דּ ין  כּ ל לפני ישׂ ראל, לעּמ וֹ 
בּ ּט וֹ ב לבחר הזדּ ּמ נוּ ת לוֹ  ונ וֹ תנים האדם עם חסד עוֹ שׂ ים
גּ זרוֹ ת  לג בּ י נּ כוֹ ן וּ מה מעליו. ה גּ זרה את לב ּט ל מנת על

הכּ לל. גּ זרוֹ ת לג בּ י  ּת קף "ה ּמ כּ ה"הּפ רט אוֹ  הגּ זרה לפני 
ישׂ ראל  לעּמ וֹ  הזדּ ּמ נ וּ ת ׁש וֹ לח ה' האיּמ ה, ה וֹ אה ׁש ל
ׁש ל  בּ דמוּ תוֹ  ׁש ליח עם  "ּת ר וּ פה" ו ׁש וֹ לח בּ ּט וֹ ב לבחר 
להם ול וֹ מר  בּ פוֹ לין  ה יּ הוּ דיּ וֹ ת לּק ה לּ וֹ ת ללכת ה ּס לּ ם  בּ על 
עשׂ רים קדׁש וֹ  בּ ר וּ ח צפה  הּס לּ ם  בּ על ה ּק דוֹ ׁש . ז וֹ הר ללמד
הה וֹ לכת ה וֹ אה  את ה נ יּ ה העוֹ לם מלחמת לפני ׁש נה 

הוּ א וּ קרבה ארוֹ ּפ ה, ויהוּ די הרבּ נים  כּ ל וּ בפני וזעק, הל 
הּק ד וֹ ׁש , ה זּ וֹ הר את ׁש יּ למדוּ  כּ די ע וֹ למוֹ ת ידעהרעיׁש  כּ י 

מה וֹ אה  ארוֹ ּפ ה  יה וּ די להצּ לת הּק דוֹ ׁש ה הּת רוּ פה ׁש זּ וֹ 
אחרא  הּס טרא הרע )האיּמ ה . מאד (היּ צר  מפריעכּ ּמ וּ בן  

ראׁש י ׁש ל לבּ ם  את וּ מק ׁש ה בּ ּט וֹ ב, לבחר  בּ בּ חירה
ל  קׁש ה היּ הוּ דיּ וֹ ת . ׁש ּמ רחפת הּק הלּ וֹ ת להאמין ר בּ נים 



   

לא  לגמרי הרי זה ׁש וֹ אה, ׁש ל קׁש ה  ּכ כּ ל גּ זרה עליהם
זה וּ כנגד הבּ חירה )הגיוֹ ני, ק ׁש ה (לׁש ם  גּ ם הּט וֹ ב  מצּ ד 

לּמ וּ ד  ׁש ל ר וּ חנית  ׁש ּת רוּ פה מדּ ה בּ אוֹ תּה  להאמין
גּ זרוֹ ת. לבּט ל  יכוֹ לה לצּ דּ יקים, רק  ׁש יּ כת ׁש אוּ לי הזּ וֹ הר ...
בּ וֹ אוּ  יוֹ דעים, כּ לּ נוּ  ה וֹ אה ׁש ל העגוּ מוֹ ת הּת וֹ צאוֹ ת את 

על לחזר  להסט וֹ ריה נּת ן  נטמן עצמה לא לא בּ וֹ אוּ  !!! 
י ׁש יב וֹ ת  וראׁש י רבּ נים  האדמ וֹ רי"ם כּ מוֹ  בּ ח וֹ ל ראׁש נוּ  את 
הגיוֹ ני זה האם  מהּת ּק וּ ן ! לברח אפ ׁש ר  אי בּ פ וֹ לין ,

ׁש היתה ּפ צצת עלינוּ ׁש ּת ּפ ל הגיוֹ ני  היה זה האם אט וֹ ם? 
ּת ר וּ פה לנ וּ  ׁש וֹ לח ׁש וּ ב  ה ' זּ וֹ הרלימ וּ ד הוּ א הוֹ אה ? 

הּק ד וֹ ׁש ר בּ נוּ מׁש ה לנוּ ׁש הבטיחכּ מ וֹ הּק דוֹ ׁש , בּ ז וֹ הר  
קכ"ד:)מהימנאבּ רעיא דּ ף נשׂ א  יזהיר וּ (ּפ רׁש ת "והמ שׂ כּ ילים  , 

מן ה זּ הר , ספר דּ איה וּ   דּ יל חבּ וּ רא  בּ האי הרקיע", כּ ז וֹ הר 
נ ּס יוֹ ן , צּ רי לא בּ א לּ ין ּת ׁש וּ בה . עלּ אה דּ אימא זוֹ הרא 
דּ איהוּ  דח יּ י, מאילנא למטעם  ישׂ ראל דּ עתידין  וּ בגין 

בּ רחמי. גּ לוּ תא מן בּ יּה  יפק וּ ן הזּ הר, ספר ויתקיּ יםהאי 
לב )בּ הוֹ ן  עד (דּ ברים  נכר", אל עּמ וֹ  ואין ינח נּ וּ  בּ דד "ה' 

לׁש וֹ נוֹ . כּ אן

מחכּ ים?למה י שׂ ראל עם סוֹ בלים מסּפ יקלא האם אּת ם ְַ
י שׂ ראל גּ דוֹ ליכּ ּמ ה ,מחרידים ואס וֹ נוֹ ת צרוֹ ת  

וּ מה ,כּ כה 'ה ע שׂ ה מה על מבינים לא ועדין ,ׁש נּ פטר וּ  
גּ דוֹ ליצ דּ יקיו את לנוּ ׁש לחיתבּ ר 'ה אבל ,מאּת נוּ רוֹ צים  

כּ יּ דוּ עכּ י,מאּת נוּ רוֹ צה הׁש ם מה מראׁש ׁש חזוּ הדוֹ רוֹ ת  



   

,הגּ אוּ לה לפניה גּ לוּ ת סוֹ ףהאחרוֹ ן ה דּ וֹ ראנחנוּ  
,הּת וֹ רה בּ לימ וּ ד אלּ א ׁש ּת בא אפׁש ראיהזאת והגּ אוּ לה  

בּ י ׁש יב וֹ ת כּ י,הּת וֹ רה לימ וּ ד נקרא מה יוֹ דעים ׁש לּ א רק 
ׁש יּ ׁש ׁש וֹ כחים אבל ,וּ פלּפ וּ לים גּ מרא היּ וֹ ם כּ ל לוֹ מדים  
ׁש כּ תבכּ מ וֹ ,וֹ ד ס 'רוּ ׁש דּ 'מז ר 'ׁש טּפ 'ּפ רדּ "סלּת וֹ רה  

בּ אר בּ עה ע וֹ סקׁש לּ א מיוכל ,)ויחי(הּק דוֹ ׁש החיים הא וֹ ר 
להםא וֹ י "וצ וֹ וחת ק וֹ ל בּ ת יּ וֹ ם בכל י וֹ צאת עליו ,חלקיה  
הׁש ל"ה וכּ תב,)מהרח "וּ ("ּת וֹ רהׁש ל מעלבּ וֹ נ ּה ל בּ ר יּ וֹ ת 
לׁש וֹ נוֹ הּק דוֹ ׁש  להיוֹ ת ׁש הח בּ וּ ר:וזה עתיד היה מהזּ הר 

ׁש אז  היּ מים בּ סוֹ ף  האחר וֹ ן  הדּ וֹ ר ׁש יּ ב וֹ א עד וכוּ ' גּ נוּ ז 
מ ׁש יח , יב וֹ א העוֹ סקים וּ בזכוּ ת לּת חּת וֹ נים, אזיתגּ לּ ה כּ י 

קרוֹ בה סבּ ה ּת היה  זה  א ׁש ר  בּ סבּ תוֹ , דּ עה הארץ ּת ּמ לא
ׁש אמר  וזה וּ  אחזּ תוֹ לביאתוֹ . אל איׁש  ו ׁש ב ּת ם וּ בגיניּה  

נגאלוּ  ׁש לּ א  כּ ׁש ם ישׂ ראל, י גּ אל וּ  זה  ׁש בּ זכוּ ת כּ די וכוּ ',
לק דּ ׁש ם הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הצר עד  מּמ צרים ישׂ ראל
ּת היה לא העתידה  גּ אלּ ה  כּ ן מילה, וּ בדם  ּפ סח בּ דם 

ׁש יּ ז כּ וּ  עד האל הּק ד הלתוֹ ספתה גּ א לּ ה רצוֹ ן וה וּ א ה זּ וֹ , 
בּ ּה  הזּ וֹ כה ואׁש רי ,ראׁש וֹ ן)יתבּ ר מאמר  מאמר וֹ ת, ע שׂ רה .(ׁש ל"ה, 

ג')מוּ ילנאהגּ אוֹ ן כּ תבוכן אוֹ ת י"א ּפ רק  ׁש למה ה גּ אלּ ה (אבן : ְֵ
הּק בּ לה. בּ לּמ וּ ד רק ּת לוּ יים  הּמ ׁש יח  וּ ביאת

ילמד ׁש לּ א עוֹ שׂ ה הרעׁש ה יּ צר,כּ תב')ט'ו (וּ ביׁש עיה  
האדם י ׁש וּ בזה לימ וּ ד ידיׁש על יוֹ דעכּ י,קבּ לה  

ׁש למה.בּ ּת ׁש וּ בה  



   

)י"ח'ג(מלאכיהנּ ביא דּ בריעל כּ תבה ּק נה בספר ְֵֶ
עבד  בּ ין לרׁש ע צדּ יק  בּ ין וּ ראיתם "ו ׁש ב ּת ם

" עבדוֹ ", לא לאׁש ר  העוֹ סקאלהים הינ וּ  אלקים" עוֹ בד  
לבד  בּ ּת למוּ ד הע וֹ סק - עבדוֹ " "לא  וּ בזּ הר , בּ ּת למ וּ ד

בּ זּ הר עוֹ סק  מעין ואינ וֹ  מהרצ"א, מ דּ ינוֹ ב, ׁש ּפ ירא  אלימל צבי (רבּ י 

ב ') אוֹ ת פ"א  התקימוּ ת לפניהאחרוֹ ן ה בּ רוּ רוזהוּ ,גּ נּ ים , 
כג )שם (הנּ בוּ אה  אליּ ה , את  לכם  ׁש לח אנכי "הנּ ה 

והנּ וֹ רא", ה גּ דוֹ ל ה' יוֹ ם בּ וֹ א לפני הׁש ם כּ יהנּ ביא 
 זוֹ הרילמדוּ היּ הוּ דים ׁש כּ ל וּ מצּפ ה מח כּ ה יתבּ ר 

ידּ חולא ,הּק דוֹ ׁש ים ה נּ יצ וֹ צ וֹ ת יתלּק ט וּ וּ בזה ,הּק דוֹ ׁש  
וילּמ ד הּמ ׁש יחמלוי וֹ פיעיגּ לה ואז ,נדּ חמ ּמ נּ וּ  
עכׁש ו ׁש לּ מדוּ מה ,הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת את י שׂ ראל לכל  

.הבינוּ ולא  
וזה ,כּ תבהניצוץ )שער(העב וֹ דה וׁש ר ׁש יס וֹ ד בספר ְֵֶ

ל מיםגּ ד וֹ להכּ כּ ל אם,ורעי אחי :לׁש וֹ נוֹ  
רברבאאילנאדּ האי חילאּת ּק יףוכּמ ה,וּ מעלתוֹ שׂ יא וֹ  

לׁש לּ חגּ זעוֹ בארץו ׁש רׁש ,הּק ד וֹ ׁש הז וֹ הרספרלימוּ ד ׁש ל  
לב יתלהב לאהאי,ה ּמ רהגּ לוּ תמןחפׁש י רצוּ צים 

קבוּ עׁש עוּ רלקבּ ע,כּ לּ ּמ וּ דיםלׁש מ וֹ ע,אזןלהעירהאדם 
המק בּ ליםספרי וּ ׁש ארוּ בּת ּק וּ ניםהּק ד וֹ ׁש בּ ז וֹ הריּ וֹ םבכל  

.עכ"ל ',וכוּ  

ארי ח את היל   דה ההר אי  ראְִִֵֵֶַַַַָ

העיר, את  ה יל ואי לבא , ילכ א  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיראל



   

נחרבה   דה ההר ל  ה כ ת  היה  א  ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָֹברגע

רח"ל אה מ וחמס והרג העיר ְְְְְִַַָָָָָָל 

 זצוקללה"ה א ּפ ת יּ ה  יהוּ דה  ר בּ י האלקי  המקבּ ל דּ ברי ֵ
לׁש וֹ נוֹ ,יהוּ דה"לחם בית "לספר וֹ בּ הק דּ מתוֹ  :וזה  

טעםכּ י... ׁש לּ א  ראהטעםמי לא  כּ אלּ וּ  האמת חכמת 
ּת וֹ רה . ׁש ל מעלבּ וֹ נ ּה  לבּ ריּ וֹ ת להם  ואוֹ י מיּ מיו , מאוֹ ר וֹ ת 
ליּה  טב בּ נּ סּת ר וֹ ת , עסק לי אין  בּ נּ גלוֹ ת לי דּ י והא וֹ מר 

בּ עלמא איברי וּ פר ׁש דּ לא  מ"ג. ּת ּק וּ ן  בּ ּת ּק וּ נים  כּ מבאר  
ׁש ם, "מל "כּ ּס א לׁש וֹ נוֹ הרב  עם וזה  היה ׁש אם בּ ק צּ וּ ר : 

ק בּ לה, לוֹ מד אינוֹ  אם ּפ וֹ גם אינוֹ  כּ י לוֹ , טוֹ ב  יוֹ תר  הארץ
ויין, בּ שׂ ר  כּ רס וֹ  ׁש יּ מלּ א קדם בּ ּפ ר דּ ס לטיּ ל אין  אבל כּ י 

לא אם  גּ ד וֹ ל  ּכ כּ ל  ענ ׁש וֹ  ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה  דּ יליף מאן 
בּ ל ּמ וּ דוֹ  ּפ וֹ גם ואדרבּ א קבּ לה  ה גּ לגּ וּ לים ילמד בּ ׁש ער (כּ מבאר  

וז"ל: י "ז, הק דּ מה בּ ּת פאר"תסוֹ ף  ּפ וֹ גם  הּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת  עסק ׁש לּ א וּ מי 

ׁש ם )דּ אצילוּ ת יע וּ ין אחזרוכוּ ' כּ י  ליּה  יוֹ ליף דּ לא ליּה  וטב , 
וכוּ '. הכּ לים ׁש בירת ס וֹ ד ׁש הוּ א ובהוּ  לתהוּ  עלמא 
לר בּ י  אליּ ה וּ  אמר  וּ בפרוּ ׁש  גּ לוּ תא   אר גּ וֹ רם  וה ּמ תר ל
מן יתּפ רקוּ ן ה זּ הר ספר  דּ בהאי ׁש תיתאה בּ תיּק וּ נא  ׁש מע וֹ ן 
ה זּ הר לּמ וּ ד כּ י בּ תראה , בּ דרא  אתגּ ליא  כּ ד גּ לוּ תא 
ללמד  יז כּ ה  אם  ׁש כּ ן  כּ ל  עוֹ למוֹ ת בּ וֹ נה  בּ עלמא  בּ גירסא
בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יע שׂ ה  אחד מאמר ּפ ר וּ ׁש  וּ להבין 

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



   

קנב .)בּ העלתבזהר האמת ,(דּ ף  בּ חכמת לע וֹ סקים קרי ְַֹ
דּ הו וּ  בּ צדוֹ ,דּ סיניבּ טוּ ראקימי אינ וּ ן [ונכּת ב  

לאא"ה: ה ּת וֹ רה  סוֹ ד וֹ ת יוֹ דעים  ׁש אינם אוֹ תם  מ ׁש מע 
סיני  הר על לאוֹ תם עמד וּ  המעּת ד הענׁש  בּ ענין  וכן  .[ 

בּ זהר אׁש ר  ליצלן  רחמנא ּת וֹ רה בּ רזי ע וֹ סקים ׁש אינם
רמז:)ּפ ק וּ די לׁש וֹ נוֹ :,(דּ ף  סוֹ ד,למד ולא ׁש יּ כל מי...וזה 

,למעלה ע וֹ לה ולא ,לחוּ ץאוֹ תוֹ דּ וֹ חים נׁש מתוֹ כּ ׁש ּת עלה  
מרימים הרפים וכא ׁש רבּ בוּ ׁש ה להיכל מ ּת חת ונמצא  

את ושׂ וֹ רפים בּ כנפיהם בּ וֹ בּ וֹ עטים כּ וּ לם כּ נפיהם את  
נ דּ וֹ נת וככה ,ע וֹ מדת ולא וע וֹ מדת ,נשׂ רפת ולא נׁש מתוֹ  
ׁש יּ ׁש גּ בעל ואף,מאירה ולא מאירה ,יּ וֹ ם בכל נׁש מתוֹ  

עלמא ,בּ גין-טוֹ בים מע שׂ ים לוֹ  בּ הה וּ א אגרא  דּ לית 
דּ מאריה וֹ ן בּ יקרא  לאס ּת כּ לא  בּ חכמתא, דּ מׁש ּת דּ לי כּ אינּ וּ ן 

.ׁש ם יע יּ ן וכוּ ', 

כּ ּמ הולא  בּ גלגּ וּ ל ולבוֹ א לחזר  צרי אלּ א זה  בּ ענ ׁש  דּ י ְֹ
צער  ולסבּ ל ה ּמ יתה ּפ עמים וצער  הזּ ה  עוֹ לם 

ליצלן, גּ וּ ףרחמנא בּ נ ׁש מתוֹ  יז כּ ה א וּ לי בּ זה  ספק ויׁש  
לבוֹ א לוֹ  מסּפ יק אין  כּ י הּמ צוה  זאת יק יּ ם ׁש בּ וֹ  הני

הע בּ וּ ר , הּמ צו וֹ תבּ ס וֹ ד ׁש ער בּ תחלּ ת וזה כּ מבאר  
ׁש ל ואם:לׁש וֹ נוֹ  אחד מצוה  חּס ר הרי כּ ן עשׂ ה לא  

וצרי הּמ צו וֹ ת  כּ כל וּ ׁש קוּ לה  גּ דוֹ לה  ׁש היא  ּת וֹ רה ּת למוּ ד 
ׁש יּ טרח עד ה ּפ רד"סבּ חינ וֹ תבּ ארבּ עׁש יּ תגּ ל גּ ל ׁש ל 

לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד הנּ ז כּ ר ,



   

ה צּ דּ יקוּ מרן "ה:[א ׁש ליט"א קניבסקיחיּ ים ר בּ יהגּ א וֹ ן 
הם לוֹ מדים אם אליו הבּ אים לאברכים ׁש וֹ אל  
הּק דוֹ ׁש  !!!ׁש "סס יּ מנוּ לא עדין לוֹ ,ועוֹ נים ?זוֹ הר 

זוֹ הרלימ וּ ד ללא כּ יוּ דע וּ ,נוֹ געזה מה ,להם ואוֹ מר 
וּ מ וֹ רה ,העליוֹ ן עדן לגן להכּ נסזוֹ כים לא הּק דוֹ ׁש  

כּ אן ,בּ גירסא גּ ם זוֹ הרללמ וֹ ד לאברכים  ].עד 

ׁש נים והה לנ וּ  היוּ  אמן, עירנ וּ  יּ בּ נה בּ גדד  בּ עירנוּ  ְִֵ
וּ מחוּ ץ מ בּ ית העיר  על ה ּס וֹ ככים זהב  כּ רוּ בים
הראׁש וֹ ן  זעם, בּ יוֹ ם וּ למחסה  לח וֹ מה לנוּ  היוּ  אׁש ר והּמ ה 

עוֹ לם יס וֹ ד צ דּ יק חיּ יםבּ ּק דׁש  יוֹ סף רבּ י ר בּ י בּ ןחכם  חכם  
מׁש הבּ ןאל יּ ה וּ  רבּ י לברכה.חיּ יםבּ ןחכם  וקדוֹ ׁש  וז"ל 

הגּ א וֹ ן הרב  בּ ּק דׁש  בּ רו ׁש ני אבּ א  אהרן ׁש מעוֹ ן ר בּ י חכם  
ספראגּ סיהמכנּ האבּ א  המחבּ ר לברכה, וקדוֹ ׁש  וז"ל 

אׁש ר הגּ לגּ וּ לים, ׁש ער  על אהרן" אלּ וּ צ דּ יקים ׁש ני"בּ ני 
בּ עירנ וּ  נמצאים  היוּ  לבדּ ם בּ עץׁש רב הם  היה  עסקם  

לבדּ וֹ  עוֹ סק  ה וּ א ואחד אחד כּ ל  ׁש ערים  וּ בׁש מוֹ נה חיּ ים
היוּ משׂ כּ יתוֹ בּ חדר  וצדקתם בּ זכוּ תם  וה ּמ ה עצמוֹ , בּ פני 

מּפ ה , וזה  מּפ ה  זה  העיר על  כּ ׁש גּ מר וּ מג נּ ים אפס  
חיּ ים  י וֹ סף רבּ י חכם האלהים אר וֹ ן ונלקח  העווֹ נ וֹ ת

בי "ג  ה'תרס"ט  בּ ׁש נת לברכה התחילה אלוּ ל זכרוֹ נוֹ  
אחת  רגל על מהלּ כת  צוֹ לעת להי וֹ ת והתחילוּ העיר  

ישׂ ראל  בּ חוּ רי נלקח וּ  קבוּ רתוֹ  אחרי כּ י  לב וֹ א  הצּ רוֹ ת
ה ּמ לחמה סדר  ללּמ דם יׁש מעאל למל הצּ בא  לעב וֹ דת



   

העם  כּ ל בּ חכם מתנחמים והיינוּ ,וּ בוֹ כיםמילּ ליםוהיוּ  
אהרןר בּ י ע וֹ ד ׁש מע וֹ ן  אחריו ענוּ  העם וכל לברכה  וז "ל 

הרב מק וֹ ם למ לּ א  יכוֹ ל ה וּ א כּ י ּת קותנ וּ  אבדה  חכםלא 
י  חיּ יםרבּ י הבּ א.וֹ סף העוֹ לם לח יּ י זכרוֹ נוֹ  

הצליחא שׂ טן  מע שׂ ה  כּ י היתה, כּ ן דּ ּמ ינוּ  כּ אׁש ר  לא  ַ
חמה  אחרי כּ י הדּ ין, מ דּ ת ּפ געה צ דּ יק בּ אוֹ תוֹ  וגם
לארץ הּמ בּ יט ׁש נת  מנחם  לחדׁש  ח' ו' בּ ליל ׁש נים

לאנחוֹ ת.ו ּת רע"ד  אוֹ תנוּ  ועזב למנוּ חוֹ ת הוּ א  גּ ם נסע  
כּ בה  אז לברכה זכר וֹ נוֹ  ׁש מעוֹ ן ר בּ י חכם גּ ם וּ בהסּת לּ ק 

האחר וֹ ן. ׁש ביב גּ ם  אינ נּ וּ .וׁש מעוֹ ן איננּ וּ יוֹ ס"ף מהעיר 

י"א והיתה בּ ליל כּ י  כּ מבכּ ירה צרה  ליעקב  צרה עת  ְְָָ
זכרוֹ נוֹ  ׁש מעוֹ ן רבּ י חכם ּפ טירת  אחרי אב, מנחם 

ה ּמ ללברכה , מּט עם  אדּמ ים מוֹ דע וֹ ת  נדבּ ק וּ  ה ׁש כּ ם  בּ בּ קר  
ה ּמ וֹ דע וֹ ת  ֹוּ בת ו ה ּמ קוֹ מוֹ ת  וּ בכל ה וקים  בּ כל וּ גדוֹ ליו 

ממלכתמציּ ר בּ ממלכה. ממלכה מלחמה  לא וֹ ת  אדם חרב 
את לקבּ ץ התחיל ותכף בּ ריטנייא . בּ ממלכת קוֹ סטנטינא
בּ ריטנייא . עם להלּ חם  למלחמה לצאת ישׂ ראל בּ ני בּ ח וּ רי
בּ הרים למדבּ ר  וּ מּמ דבּ ר  לעיר  מעיר אוֹ תם  מּס יעין והיוּ 

עד  ה ּמ לחמה,עד הגּ יעםוּ ב גּ בעוֹ ת קׁש רי אזוּ מנּ י מקוֹ ם 
ז וֹ  דּ וֹ חקוֹ ת הצּ ר וֹ ת והיוּ  וצרוֹ ת, רעוֹ ת ר בּ וֹ ת  מצא וּ נ וּ  והלאה 
ׁש עה ואין  חבר ּת ּה  ּפ ני את להק דּ ים  רוֹ צה  אחת כּ ל ז וֹ  את 
בּ כל  נתחדּ ׁש ים  קׁש וֹ ת וּ גזרוֹ ת נגע, בּ לא רגע  ואין  רעה  בּ לא 

אתמוֹ ל.על נוֹ סףיוֹ ם  יוֹ ם 



   

איכהם ׁש נת כּ סלו  י"ג ג ' בּ ליל כּ י נלחמוּ  ה מים  מן  ַ
גּ דרי  וּ פרצוּ  ה גּ ׁש מים  מרב  חדּ קל נהר מי צפוּ  תרע"ה 
על  יׁש נים היוֹ תנ וּ  בּ עוֹ ד  העיר   ֹּת ו ועבר וּ  ו ׁש טפוּ  הנּ הר
גּ ד וֹ לה צעקה  ו ּת הי ׁש תוֹ , מי ה ּמ ים  וגאוּ  בּ לּ ילה מּט וֹ תינ וּ 
יציאת בּ זמן  רק  נהיתה לא כּ מוֹ ה אׁש ר העיר  ֹבּ ת ו
כּ תפיהם ׁש על מעמּס יהם  עם  העיר אנׁש י וכל מצרים .
על  אוֹ תם  ׁש נּ וֹ שׂ אים  ה ּק טנּ ים  וּ בנוֹ תיהם  בּ ניהם  ועם

העיר   ֹבּ תו ונסים  בּ וֹ רחים  היוּ  הנּ מוּ זרוֹ עוֹ תם  מּמ ק וֹ ם  
ה ּמ ים כּ י העיר מן  לצאת  דּ ר אין  כּ י הגּ בוֹ ּה  ל ּמ קוֹ ם
ׁש ל  עיניו  מּמ לוֹ א  רחוֹ ק יוֹ תר  צד מכּ ל העיר  כּ ל  הּק יפוּ 
בּ ני  וכּמ ה  העיר  ׁש ליׁש  גּ לּ יהם וה ּפ ילוּ  ה ּמ ים וגבהוּ  אדם ,

קבריהם בּ ּת יהם  היוּ  לברח קדמ וּ  ׁש לּ א רחמנא אדם 
גּ ם  צרה, ּפ עמים ּת קוּ ם לא דבר  בּ א  ּכ ואחר  ליצלן.

ּפ רעוֹ ׁש ים הרקיע  אויר  בּ צּ רתנתמלּ א מכּ ת ע ּמ הם  ונלוה  
בּ ּמ לחמה הצליח וּ  לא  הצּ בא  אנׁש י גּ ם ה ערים. ויקר
אלמנ וֹ ת נׁש יהם ונׁש אר וּ  מלחמה  הרוּ גי חרב אנׁש י והיוּ 

יתוֹ מים . וּ בניהם

הרעה עד על ויּ נּ חם ישׂ ראל עּמ וֹ  לחץ  את הם ׁש ראה ַ
ׁש נת  אדר י"ז א' בּ ליל בּ בל סגן עזר"תונלכּ דה בּ יד 

ה נּ קרא בּ ריטנייא ׁש ל את מוֹ הּמ לחמה כּ בּ וּ  אנס וּ בכח  , 
קוֹ צטנטינא  ׁש ל חיל אנׁש י בּ ּה  ה צּ יתוּ  א ׁש ר  העיר שׂ רפת

מהעיר, צאתם יׁש מעאלבּ עת בּ ני  ׁש אר ה נּ ׁש אריםגּ ם  
ׁש לּ א עד לוֹ  איׁש  וּ בזז וּ  היּ ה וּ דים  חנ יּ וֹ ת את  ׁש ברוּ  בּ עיר



   

עקר וּ  החנ יּ וֹ ת  ׁש ל ה דּ לתוֹ ת ואפילוּ  כּ ל וּ ם  הׁש איר וּ 
ה בּ ּת יםוּ לקחוּ ם את  גּ ם  ולב וּ ז   ּכ אחר  לחזר  דּ עּת ם  .והיה 

האוֹ יבהה בּ הכּ נס  כּ י זממם  את הפיק  ׁש לּ א לאל ְִָ
נמלטה  כּ צּפ וֹ ר  ונפׁש נוּ  העיר  כּ ל ׁש קטה נחה 
לּמ ה  וּ ראה נא  הבּ ט  נעים ק וֹ רא וא ּת ה יוֹ קׁש ים. מּפ ח

ׁש ל סלּ וּ קם  בּ זמן וּ מיּ ד ּת כף  זאת  כּ ל צ דּ יקים ׁש נימצאתנוּ  
ׁש היוּ אם הנּ זכּ רים  האמת  חכמת ׁש זּ כוּ ת לנוּ  לה וֹ דיע  לא 

מ דּ ת  נגד וצ נּ ה  למגן עוֹ מדים היוּ  אׁש ר הם בּ ּה  עוֹ סקים
מה  הגּ זר וֹ ת , את דּ וֹ חים היוּ  ואוֹ נם  כּ חם  וּ בעצם הדּ ין 
צ דּ יקים  כּ ּמ ה זכוּ ת הדּ ין מדּ ת נגד לעמד יכוֹ ל  היה לּ א
ה דּ וֹ ר ... ׁש בּ אוֹ תוֹ  הּת וֹ רה בּ חיצ וֹ נ יּ וּ ת העסוּ קים וחסידים

ה המח ּבר  ּדברי ה ּצעירּכה עניא  לחמא  אי ִֹ ְ ֵ ַ ְ ַ ֵ ַ ַ ְ ָ ַ ְ ָ ַ ָ ִ 
יחזק יׁשּועה מ ׁשה יצ"ו יאּודה ּפתּייא  יׁשּועה אל  ְ ָ ֶ ְ ָ ְ ֶ ְ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ 

ראׁשֹון) חלק  יהּודה  לחם  ִ ֶ ֵ ָ ְ ֶ ֶ ֵ(ּבית 

    

ממ"ודע היה לא עדי נאמנה , ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
את   בי מי הה, ה עד ז"ל ֲִִִֶֶֶַַַָָהאר "י
והה ,' וכ ר על ז "ל האר"י ְְְֲִִִֵַַָָָיטת
נמת  לער זכיתי רית העלי  רצְְְְְִִִִִֶַַָָָָ
אא  , בי ה מעי מני לא ז"ל, ְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹהאר "י
עצמי , מ י   נגב ,עלי  רצְְְְְִִִִֶֶַַָָ
 אד  זכה א ,ז נפלאה  לנמה  אנכי נבחרי  ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָָָָֹֹלה



   

מ ני זה   עני להארי אכל ולא , ה עד  טירת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעת
נפלאת  לדר זה רי אי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָ

      

זכה אנ ׁש הוּ א עצמוֹ  על העיד הּס לּ ם ׁש בּ על רוֹ אים ָ
להת גּ לּ וּ ת  זכה והוּ א ז"ל, האר"י נ ׁש מת  לעבּ וּ ר 

אליו ה ' ׁש ל התגּ לּ וּ ת )נב וּ אית וּ מכתבי איׁש ית עדוּ ת למ ּט ה ,(ראה 

ה גּ לוּ ת  מחלי ישׂ ראל עם את להצּ יל ה' ׁש ליח  היה  והוּ א
ׁש נּ קראת  ואלקית קדוֹ ׁש ה ּת ר וּ פה בּ אמצעוּ ת האי ּמ ה,

ה ּק דוֹ ׁש "" .הזּ וֹ הר  
בּ ח וֹ ל! ראׁש ּה  הּט וֹ מנת  יענה כּ בת  נהיה לא 

הזּ וֹ הר נלמד  כּ חינוּ ! בּ כל הּק ׁש וֹ ת ה גּ זרוֹ ת לב ּט וּ ל נפעל 
מעלינוּ ! הּק טר וּ גים  כּ ל וית בּ ּט לוּ  הּק ד וֹ ׁש 

בּ תׁש וּ בה ,כבר א לּ א נגאלים  ישׂ ראל אין ה וּ בטחנ וּ  ְָ
יחזקאל  ה נּ ביא  התנ בּ א וּ כבר כה )וכיצד ? לו (ּפ רק 

ואמר וּ  וג וֹ ', וּ טהר ּת ם " טה וֹ רים מים עליכם "וזרקּת י
ונז כּ ה הּק ד וֹ ׁש , הזוֹ הר בּ לימוּ ד ׁש זּ הוּ  ה דּ וֹ ר וֹ ת צדּ יקי
לטהר ונז כּ ה  טהרה , ר וּ ח הׁש י"ת עלינוּ  ׁש יּ ערה  בּ קרוֹ ב
ה ּק דוֹ ׁש ה ּת וֹ רתנ וּ  כּ ל  וללמוֹ ד ליוֹ צרנ וּ  לעבד לבבנ וּ 
מאדנ וּ , וּ בכל נפ ׁש נ וּ  וּ בכל כּ חנ וּ  בּ כל חלקיה  בּ פרד"ס
יפקוּ ן הזּ הר, ספר "בּ האי מהימנא  הרעיא הבטחת וּ תקיּ ם 
בּ מהרה צדק  גּ וֹ אל בּ ביאת  בּ רחמי" גּ לוּ תא  מן בּ יּה 

אמן . בּ ימינ וּ ,





