
   



ה יבת ני ס זרת בל והאסנת הזרת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָל 

ל באהבה אחדת דה ז הר ל ד  אחת ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָדה 

יראל ְְִֵַָלל

אהבת נרה חם, נאת ל הדמן החטא  את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָלתן

ויראל אריתא הא  רי ְְְְְִִֵַָָָקד א

זיע "א הר"י למידי והקהילת הר נים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָהתאחדת 

אלי !!! לה' מי 
לבר  אין הּמ קדּ ׁש  בּ ית  ׁש נּ חרב  מיּ וֹ ם חז"ל אמר וּ  ְָ

בּ מדר ׁש  ואמר וּ  מחבר וֹ , מר בּ ה קללתוֹ  ׁש אין יוֹ ם
נחרב כּ א לּ וּ  בּ ימיו  ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית נבנה ׁש לּ א דּ וֹ ר כּ ל
בּ עוֹ ן  אלּ א ירוּ ׁש לים  חרבה  ולא ידוֹ . על הּמ ק דּ ׁש  בּ ית

חנּ ם! שׂ נאת

הוּ אקדא חד ואוֹ ריתא וי שׂ ראל הוּ א  (זוֹ ה "ק )בּ רי, ְָ

בּ ינינוּ  העּק רי לפרוּ ד גּ וֹ רם מה  ונתבּ וֹ נן, בּ וֹ אוּ 



   

בּ ה' בּ אמת מאמינים  היינ וּ  אם ׁש בּ מים? לאבינוּ 
ׁש הם  כּ מוֹ  מ ּמ ׁש  יה וּ די כּ ל אוֹ הבים היינ וּ  , יתבּ ר
רוֹ צה  לא  יה וּ די, כּ ל ׁש אוֹ הב וּ מי יה וּ די, כּ ל אוֹ הב  יתבּ ר
ע וֹ ד  וּ מה וחס, חלילה  ישׂ ראל, לעם אסוֹ נוֹ ת ׁש יּ גרמוּ 
חז"ל  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה, הכינה  צער  ׁש זּ ה וּ 

ׁש אפ אוֹ מרת בּ מדר ׁש , מה ׁש כינה  לוֹ קה, רׁש ע  אם ילוּ  
לנוּ וּ כבר.מ זּ רוֹ עיקלנימראׁש יקלניכּ נגדּ וֹ , גּ ילה 

זי"ע  וע וֹ ד)הר ׁש בּ "י  ל' ּת ּק וּ ן זוֹ הר אסוֹ נ וֹ ת,(ּת ּק וּ ני כּ ל מה  מּפ ני 
ּת וֹ רת ללמד ר וֹ צים ׁש לּ א  מכּ יון  זה ׁש ּק וֹ רים, הנּ וֹ ראים

הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר לוֹ מדים ולא  נ וֹ רא וֹ ת,ה ּס וֹ ד  נוֹ רא וּ פוֹ גמים , 
לּת למידים  ׁש מים יראת אין  לעץולזה  בּ הקדּ מה (מהרח "ו 

אמ וּ נהח יּ ים ) ואין יג ), ט ' ׁש ער ּפ נחס לתׁש וּ בה (אמרי זוֹ כים  לא  , 
הנּ ׁש מה מ "ד)ות ּק וּ ן  א וֹ ת  בּ אצבּ ע  בּ טמטוּ ם (מ וֹ רה ונׁש ארים , 

הּת ניא )הלּ ב  לבעל ׁש ערים  ואס וֹ נוֹ ת (מאה  מגּ פוֹ ת יׁש  וּ בגללם , 
בּ הק דּ מה ) ּפ תיּ ה, יהוּ דה ר בּ י  הנ"ל, ּפ נחס  בּ אים,(אמרי אנוּ  ואנּ א , 

לרחמי  אנ וּ  זקוּ קים  כּ י יוֹ ם, ילד  מה יוֹ דע א ּת נ וּ  ואין 
ּת צּפ נּ וּ . וּ מחוּ ץ מבּ ית  מרבּ ים , ׁש מים 

הר ׁש בּ "יעל ּת למידי חברים בּ אהבת מתאחדים אנ וּ  כּ ן ַ
הם  אלּ א חלילה, וּ פרוּ ד קנאה בּ יניהם אין אׁש ר זי"ע 
"אנן  בּ אדּ רא: כּ דאיתא גּ מוּ ר ואחדוּ ת בּ אהבה
כּ דאיתא  הח יּ ים, בּ אילן ואוֹ חזים ּת ליא ", בּ חביב וּ תא

הּק דוֹ ׁש  נשׂ א )רעיא(בּ ז וֹ הר בּ גּ מראמהימנא אמרוּ  וכן  (ׁש בּ ת, 

ב ') פח, דּ חיי,:דּ ף  ס ּמ א - בּ ּה  למיימינים רבא , "דּ אמר  



   

סּמ א – בּ ּה  ׁש ם:דמוֹ תא"למשׂ מאילים  ר ׁש "י וּ פרׁש  , 
סוֹ דּה ,למיימינים לדעת וּ טר וּ דים כּ חם, בּ כל עס וּ קים - 

עכ "ל. ע ּק ר, ׁש היא ימינוֹ  בּ יד הּמ ׁש ּת ּמ ׁש  כּ אדם 

הּק דוֹ ׁש ׁש לּ וֹ מדיםא ללמד וּ מוֹ רים זוֹ הר  לתלמידיהם  ֵ
הּק דוֹ ׁש  החיּ יםהםזוֹ הר בּ עץ  הא וֹ חזים  ,המימינים  

ה דּ וֹ רוֹ ת, וצ דּ יקי  קדוֹ ׁש י  ׁש ל דּ רכּ ם מהרמח"ל וּ ממׁש יכי 
ולילדוֹ ׁש הּק  ּפ ניו להק בּ יל חפץ זי"ע  הגר "א רבּ נ וּ  א ׁש ר  

חיּ וּ תוֹ  בּ חיּ ים נמצא  היה  אם אליו, לקראתוֹ  רגלי
ה צּ דּ יקים  וכל בּ רגל], כּ ׁש נתים מהל לאיטליה, [מוילנא
זי "ע דיסקין  מהרי"ל ׁש ל הגּ דוֹ ל דּ ין מהבּ ית הּק דוֹ ׁש ים

תרפ"א מׁש נת עיה"ק העוֹ לם בּ ירוּ ׁש לים מלחמת לפני  ׁש נה 19) 

בּ ארץהניּ ה ) זוֹ ה"ק  סיּ וּ מי אלף לאר גּ ן חפצוּ  אׁש ר , 
גּ ם  ואּת ם הנּ וֹ ראים, האסוֹ נוֹ ת את למנוֹ ע  כּ די  וּ ב גּ וֹ לה,

אז זי "עאׁש ל"גמהרי"ל הּק דוֹ ׁש  ׁש התחנּ ן  הּס לּ ם, בּ על , 
ללמד  לתלמידיהם  ויוֹ ר וּ  ׁש יּ תחזּ ק וּ  איר וֹ ּפ ה, רבּ ני בּ פני 

הּק דוֹ ׁש  כּ פיכּ י,זוֹ הר  ישׂ ראל, עם את ׁש יּ צּ יל מה זה רק 
המים מן לוֹ  וגילוּ  אבוּ ,(בכ"י )ׁש הוֹ רוּ  ולא ׁש מע וּ  ולא  , 

רח"ל,קר וּ וּ לזה האיּמ ה בּ וֹ אה הא יּ וּ מים האסוֹ נוֹ ת כּ ל 
את  ראה כּ אׁש ר זי"ע, אמת האמרי הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק  אׁש ר 
הּמ קבּ לים  ׁש עשׂ וּ  ה נּ וֹ ראים והּת ּק וּ נים והבּ כיּ וֹ ת הּת פ לּ וֹ ת 
הּק דוֹ ׁש  מ וֹ רנוּ  וּ ברא ׁש ם נס ּת רים, צדּ יקים עם הּק דוֹ ׁש ים
היוּ  "אלּ וּ  אמר - זי"ע ּפ תיּ ה יהוּ דה רבּ י האלקי הּמ קבּ ל
אי [אׁש ר  וּ בכיּ וֹ ת  ּת פלּ וֹ ת וכא לּ ה צ דּ יקים כּ אלּ ה  לנ וּ 



   

זוֹ הר ל ּמ וּ ד בּ לי טה וֹ רה ה לּ ב  לפנימ יּ וּ ת להגּ יע  אפׁש ר
הּס וֹ ד] ּת וֹ רת  הוֹ אההּק דוֹ ׁש  היתה  לא  בּ ודּ אי בּ איר וֹ ּפ ה, 

עכ"ד. יה וּ דים , וּ מיליוֹ ני רבבוֹ ת  נצּ לים  והיוּ  ה נּ וֹ ראה ,

הזּ וֹ הרע ה , בּ לּמ וּ ד וּ להתא גּ ד להתאחד ח יּ בים  כּ לּ נוּ  ַָ
את  וּ בפרט י שׂ ראל, עם את להצּ יל כּ די  הּק דוֹ ׁש ,
וכל  ימ "ש , האירני ההמן  מ גּ זרת  הּק דׁש , ארץ יוֹ ׁש בי
האיּ וּ מים  וּ מהאסוֹ נוֹ ת  וּ מ בּ פנים , מבּ חוּ ץ הא וֹ יבים
קטנּ ה  ׁש וֹ אה מעין ׁש זּ ה רח"ל, בּ יוֹ מוֹ  יוֹ ם מידי הנּ ׁש מעים

ולכּ לל. ליחידים 

אדיׁש !!! ּת היה אל 
להחיׁש !!! הגּ אוּ לה את  כּ די התח זּ ק

 ארץוצרי" למאד, עד קדוֹ ׁש ה הזּ את הארץ כּ י  לזכּ ר , ְִָ
 אלקי ה' עיני ּת מיד אתּה  דּ רׁש  אלקי ה' א ׁש ר 

ׁש נה" אחרית ועד הנה מרא ׁש ית יב )בּ ּה  יא ּפ רק  ,(דּ ברים  

ּת ׁש וּ קת וֹ " ועלי  לדוֹ די "אני הּפ ס וּ ק  כּ וּ נת לידע צרי א
יא ) ז ּפ רק  הירים  לע וֹ רר(ׁש יר מּק דם צריכים אנוּ  כּ י והוּ א , 
דּ לתּת א  ל)אתער וּ תא ל ה'(זוֹ הר ואהבת וגעג וּ עים , 

אלינוּ ,  יתבּ ר ה' אהבת את עלינוּ  לעוֹ רר  כּ די , יתבּ ר
לּמ וּ ד ידי על רק  נעשׂ ה וזה ישׂ ראל, לעם זוֹ הרוהבטחתוֹ  

עם הּת וֹ רה וּ ּפ נימ יּ וּ ת הּק דוֹ ׁש  את  בּ אמת ׁש ּמ ק ר  , 
ל ׁש וֹ רׁש וֹ . ישׂ ראל



   

הכּ ל על כּ י ונדע ׁש בּ מים, לאבינ וּ  ליחדוֹ  לבּ נוּ  נער כּ ן ַ
בּ נביא  ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  העליוֹ ן הּת וֹ רה בּ ספר  כּ תוּ ב 

טז)מלאכי ג  רעה וּ (ּפ רק אל  איׁש  ה' יראי נדבּ ר וּ  "אז  
ה ' ליראי לפניו  ז כּ רוֹ ן  ספר  ו יּ כּ תב ו יּ ׁש מע  ה' ויּ ק ׁש ב

דּ בריכם כּ נים אם  ּת בּ חנ וּ  וּ בזאת ׁש מוֹ ", הם וּ לחׁש בי מי 
אלקיכם" לה ' אּת ם "בּ נים בּ הרהנּ קראים ּפ ר ׁש ת ס וֹ ף  (זוֹ ה"ק 

קיא:) וּ מי(דּ ף הּק דׁש , בּ ארץ  ה כינה להׁש ראת הראוּ יים 
ללמד  רוֹ צה  ׁש אינוֹ  מּפ ני מהרׁש ימה, יצא וׁש לוֹ ם  חס 

המארע וֹ תזוֹ ה"ק , כּ ל אחריוּ ת וֹ  ועל רח"ל.ועליו  
דּ חיּ ילימינים סּמ א - אח וּ ז)בּ ּה  הר ׁש וּ מים (80 אלּ וּ  הם , ְִִַַ

בּ  לחסוֹ ת הרׁש בּ "י הכינה בּ היכל כּ נפי צל 
האדמוֹ ר כּ ל חיּ וּ תם, בּ חיּ ים  הי ׁש יב וֹ ת עוֹ ד וראׁש י י"ם, 

וּ קה לּ וֹ ת אלקיכם"ורבּ נים לה ' א ּת ם  "בּ נים  הנּ קראים  
ה ּק דׁש  בּ ארץ  הכינה  לה ׁש ראת  :והרא וּ יים  

ׁש ר ׁש ל מאילים רב הערב  ר בּ ני - דּ מוֹ תא סמא בּ ּה  ְְִִַַ
הּמ ׁש יח בּ יאת לפני ׁש יּ ּמ חקוּ  עמלק,

אח וּ ז),(זוה "ק ) 20). 

ולא הם להם, אכ ּפ ת ולא האסוֹ נוֹ ת לכל האחראים ֵ
י שׂ ראל עם את  ל')אוֹ הבים ּת ּק וּ ן .(תיקו"ז 

 כר א ׁש רוי ה' אוֹ יבי חרפ וּ  "אׁש ר עוֹ לם, לדראוֹ ן ְְִָ
"מ ׁש יח עּק בוֹ ת נב )חרפ וּ  פט ּפ רק .(ּת ה לּ ים  

ודע!ז יהוּ דיכ וֹ ר  כּ ל על מחכּ ה הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ י 
ע "ה הרׁש בּ "י ׁש ל נוֹ ח  ה ּת יבת  ֹלתו יאׁש יּ כּ נס  "ולא 



   

נדּ ח" מּמ נּ וּ  ידּ ח  לבלּת י מחׁש בוֹ ת וח ׁש ב נפ ׁש , אלקים 
יד) יד ּפ רק  ב לוֹ ,(ׁש מ וּ אל יׁש  יכנּ ה ישׂ ראל בּ ׁש ם  א ׁש ר וכל  

הנּ ביאּת קוה . ירמיהוּ  נבוּ את בּ מהרה בּ נ וּ  לאויקוּ ים (ּפ רק 

טז) כּ י טו מדּ מעה , ועיני מבּ כי ק וֹ ל מנעי ה ' אמר  "כּ ה
ּת קוה ויׁש  א וֹ יב , מארץ ו ׁש בוּ  ה ', נאם לפעלּ ת שׂ כר יׁש 

לגב וּ לם". בנים ו ׁש בוּ  ה ', נאם  לאחרית

בּ רוּ ח1. ׁש נים מאוֹ ת כּ ּמ ה לפני זה על וכתב ידע מי
הּק דׁש ?

האמ2. את מח ּפ שׂ  בּ אוּ מי זה  מה ועל זה מה לדעת ת 
האלּ וּ ? ה צּ רוֹ ת כּ ל ישׂ ראל לעם

האלּ וּ ?3. ה צּ רוֹ ת בּ כל אׁש ם מי

וכת4. רב הערב הם ?דּ ליּה מי 

ה ּמ ׁש יח?5. בּ יאת מע כּ ב מי

ישׂ ראל?6. עם את וּ מטעים הּט וֹ עים  הרּמ אים הם מי

הפלגה?7. דּ וֹ ר אנׁש י הם מי 

לׁש מּה ?8. ׁש לּ א בּ ּת וֹ רה הע וֹ סקים הם מי

עבדי?9. לגרמיהוּ  דּ עבדי חסד כּ ל הם מי

בּ ּה ?10. לחת קרדּ ם נעשׂ ית הּת וֹ רה  אׁש ר  הם מי

ׁש מם 11. להיוֹ ת סנהדראוֹ ת, ודיני י ׁש יב וֹ ת , רא ׁש י הם מי
לאנׁש י בּ מע שׂ יהם ודוֹ מים הארץ בּ כל נ וֹ דף  וריחם

בּ מים? וראׁש וֹ  מגדּ ל ה בּ וֹ נים  הפלגה דּ וֹ ר



   

ׁש ם"?12. לנ וּ  "ונעשׂ ה עליהם כּ תוּ ב  אׁש ר הם מי 

רב ?13. בּ ערב ׁש יּ ׁש  מינים מחמה הם מי 

א ׁש ר14. הגּ בּ וֹ רים "ה ּמ ה נאמר: ׁש עליהם  הם מי
דּ אלּ ין? מּס טרא  ואינּ וּ ן הם", אנׁש י מעוֹ לם

ׁש א וֹ מרים:15. עליהם מכריזה הּת וֹ רה אׁש ר  הם מי 
וג וֹ '? וּ מגדּ ל" עיר  לנוּ  נבנה "הבה

לנוּ 16. "נעשׂ ה הזּ מן כּ ל ואוֹ מרים אמרוּ  אׁש ר הם  מי
מדרׁש וֹ ת"? וּ בּ ּת י  כּ נס יּ וֹ ת בּ ּת י בּ בנין  ׁש ם

רי17. על ועטרה ּת וֹ רה  ספר  בּ הוֹ ן ׁש ויין - הם ׁש יּה ,מי 
לׁש מּה ? ו לּ א

ׁש ליתוֹ 18. ׁש נּ הפכה ל וֹ  נח עליהם" כּ תוּ ב אׁש ר הם מי
העוֹ לם"? לאויר  יצא ולא ּפ ניו על

ישׂ ראל?19. עם את להטעוֹ ת מעשׂ יהם כּ ל אׁש ר הם מי

הע וֹ לם 20. בּ כל לפרסמם מחוּ ייב אחד  כּ ל אׁש ר הם מי
מהם? להתרחק

החסידים 21. על אוֹ מרים אׁש ר האדמוֹ רי"ם הם מי
אדמוֹ "ר אני אּת י, ׁש ר וֹ קדים עגלים יוֹ תר "כּ ּמ ה

גּ דוֹ ל"? י וֹ תר

עניּ וּ תא 22. דּ גרמי  לוֹ ן "וי עליהם אוֹ מר  ׁש הזּ הר הם מי
בּ עלמא"? וא בּ דן והרג  וּ ביזה וחרבּ א



   

ׁש ל 23. ר וּ ח וֹ  מאּת נ וּ  דּ אסּת לּ ק גּ וֹ רמים  אׁש ר הם מי
מ ׁש יח?

רב ל והערב הזוֹ הר  האלּ וּ  בּ ּס פרים  ּת מצא (ח "יזה ָ
הּק ד וֹ ׁש חלקים ) ז וֹ הר  מאמרי 172 בּ ם יבוֹ אוּ  אׁש ר

בּ על  ּת למידי מּס פרי מאמרים ו -132 האריז"ל , וכתבי
האמת !!! לכם המגלּ ים ט וֹ ב ׁש ם 

לפני:וכן אׁש ר  בּ ּמ אמר  ְֵ

הרב   רינמ אמןהקמת   עלינ יגן תזכ ויטאל חים  ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ההקמת ער ְַַַַַָעל 

הגּ לוּ תא) אר כּ חי :ס בּ ת  ּת ׁש ש לכח ׁש לׁש ים  בּ ן  בּ היוֹ תי 
קציר עבר  כּ י  ּת מהים . וּ מחׁש בוֹ תי מ ׁש ּת וֹ מם . יׁש ב ּת י
עלתה לא  רפוּ אה  נוֹ ׁש ענ וּ . לא  ואנחנוּ  קיץ כּ לה 

למכּ תנ וּ למח אר וּ כה  עלתה  ולא לבשׂ רנוּ . מז וֹ ר אין  לתנוּ . 
וד' ות"ק אלף ה יּ וֹ ם  זה הנּ חרב מקדּ ׁש נ וּ . בּ ית לחרבּ ן

הּק ד וֹ ׁש (1504)ׁש נים  ׁש ל אחד יוֹ ם  ה יּ וֹ ם , ּפ נה  כּ י לנ וּ  אוֹ י 
ׁש הם ערב צללי נטוּ  וגם ׁש נים , אלף ׁש הוּ א ה וּ א  ּבּ ר ו
הּק צּ ין , כּ ל וכלוּ  הב'. ה יּ וֹ ם מחצי  יוֹ תר ׁש נים  וד' ת"ק 
רבּ וֹ תינ וּ  אמרוּ  א ׁש ר  את ונ וֹ דע  בּ א. לא  דּ וד  בּ ן  ועדין 
בּ ימיו ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית נבנה ׁש לּ א  דּ וֹ ר  כּ ל לברכה  זכר וֹ נם 
זּ ה מה ולדעת לחקר  ּפ ני את ואּת נה  בּ ימיו . נחרב כּ א לּ וּ 

יׁש י. בּ ן בּ א  לא  וּ מדּ וּ ע  וגלוּ תנוּ , קצּ נ וּ  נּ תאר מה ועל



   

אחד מצאתי  מּמ אמר  ד וּ י, ול בּ י בּ קר בּ י ואנינה  לי א וֹ ן ִָָ
ל' ּת ּק וּ ן  ה ּת ּק וּ נים בּ ספר ע "ז:)הוּ בא וזה (דּ ף , 

מאי וג וֹ ', מרחפת" אלקים "ורוּ ח כּ תיב  ּת ניינא לׁש וֹ נוֹ :
האי בּ גלוּ תא, נחתת דׁש כינּת א בּ זמנא בּ ו דּ אי א לּ א ור וּ ח,
ׁש כינּת א  בּ גין  בּ אוֹ רייתא, דּ מתעּס קי אינ וּ ן על נׁש יב רוּ ח
הכי ויימא  קלא, אתעביד רוּ ח והאי בּ ינייהוּ , דאׁש ּת כּ חת
אטימי עיינין סתימין בּ חוֹ ריה וֹ ן, דּ ׁש ינתא  דּ מיכין אינ וּ ן
בּ לא  לבּ א  לכוֹ ן  דּ אית ׁש כינּת א, לג בּ י ואתער וּ  ק וּ מוּ  לבּ א,
ק וֹ ל  דמלּ ה ורזא בּ יניכוּ . ואיהוּ  בּ יּה , למנדּ ע סכלתנוּ 
אוֹ מרה  והיא  וג וֹ ' ע וֹ נ ךּ  הי ׁש  נא קרא כּ ג וֹ ן  קרא. אוֹ מר
דּ אכלין  כּ בעירה  אינ וּ ן כּ לּ א חציר ה בּ שׂ ר כּ ל אקרא מה
לגרמייהוּ  דּ עבדי  חסד כּ ל הדה, כּ ציץ חס דּ וֹ  וכל חציר,

דּ עבדי. ה וּ א

כּ תוּ ב ההא מצאתי ל')זמנא  ּת ּק וּ ן זהר "ו יּ ז כּ וֹ ר(ּת ּק וּ ני : ְַ
יׁש וּ ב " ולא הוֹ ל ר וּ ח  ה ּמ ה, בשׂ ר (ּת הלּ ים כּ י  

לט ) דּ גרמי ,עח  מאן  ל וֹ ן  וי מׁש יח, ׁש ל  ר וּ חוֹ  איה וּ  דא
אינ וּ ן דּ אלּ ין  לעלמא, יתוּ ב ולא עלמא מן  ליּה  דּ יוֹ זיל

יבּ ׁש ה לא וֹ רייתא בּ חכמתדּ עבדי לאׁש ּת דלא בעאן  ולא , 
יוּ "ד  דאיהי דחכמה נביעוּ  דּ אסּת לּ ק  וגרמין  הּק בּ לה ,
ענ יּ וּ תא דּ גרמי ל וֹ ן  וי יביׁש ה , בּ י"ת ואׁש ּת ארת  מינ ּה ,
דּ אסּת לּ ק רוּ ח והאי בּ עלמא, וא בּ דן  והרג  וּ ביזה  וחרבּ א
ר וּ ח ואיה וּ  דאּת מר, כּ מה  מׁש יח ׁש ל ר וּ חוֹ  דּ איה וּ 
ר וּ ח וּ גבוּ רה עצה  ר וּ ח וּ בינה חכמה  ר וּ ח ואיה וּ  הּק ד ׁש ,



   

הם  ויראת ב )דּ עת יא הּמ אמרכּ ל עיי "ׁש (וכו ',(יׁש עיה 

ותרו"ץ ) , בּ אר. 

לׁש מּה :ב ) ׁש לּ א  הּת וֹ רה בּ תח לּ ת עסק כּ תב מה והנּ ה 
חסד  כּ ל בּ א וֹ ריתא  דּ מׁש ּת דּ לי אינ וּ ן כּ ל ואפילּ וּ  דּ בריו 

מבאר , ׁש ּפ ׁש טוֹ  היוֹ ת עם וכוּ '. לגרמיה וּ  וּ בפרטדּ עבדי 
קרדּ ם נע שׂ ית הּת וֹ רה א ׁש ר  הר בּ ים  בּ עו וֹ נוֹ תינ וּ  זה  בּ זמנּ נ וּ 
בּ ּת וֹ רה עסקם  אׁש ר ּת וֹ רה , בּ עלי קצת  אצל בּ ּה  לחת
מכּ לל  להיוֹ תם  וגם  יתר וֹ ת , וה ּס ּפ ק וֹ ת  ּפ רס לקבּ ל מנת על
וריחם ׁש מם להיוֹ ת סנהדראוֹ ת, ודיני יׁש יבוֹ ת , רא ׁש י
הפלגה דּ וֹ ר  לאנ ׁש י בּ מעשׂ יהם  וד וֹ מים  הארץ, בּ כל  נוֹ דף
היא מעשׂ יהם ס בּ ת  וע ּק ר בּ מים , ורא ׁש וֹ  מג דּ ל הבּ וֹ נים 
כּ כּ תוּ ב ׁש ם. לנוּ  ונע שׂ ה ה כּ תוּ ב  ּכ אחר כּ תב מה

בּ ראׁש ית  בּ פרׁש ת הזּ הר כ"ה:)בּ ספר על (דּ ף  לׁש וֹ נוֹ  וזה 
והארץ, המים ּת וֹ לדוֹ ת אלּ ה מיניםּפ סוּ ק  ׁש חמ ה  

כּ ת הנּ קרא הוּ א מהם מינים , הג' וּ מן  רב, בּ ערב יׁש 
מעוֹ לם א ׁש ר  ה גּ בּ וֹ רים  ה ּמ ה  א ּת מר  דּ עלייהוּ  גּ בּ וֹ רים ,

ה ם , בּ ה וֹ ןאנ ׁש י דּ אּת מר דּ א לּ ין מ ּס טרא (בּ ראׁש יתואינּ וּ ן 

ׁש םיא ) לנ וּ  ונעשׂ ה וגוֹ ' וּ מג דּ ל  עיר  לנ וּ  נבנה  הבה 
ּת וֹ רה ספר בּ ה וֹ ן  וׁש ויין  מדר ׁש וֹ ת וּ בּ ּת י כנס יּ וֹ ת  בּ ּת י בּ בנין 
וכוּ '. לוֹ ן למע בּ ד אלּ א ל ׁש מּה , ו לּ א ריׁש יּה , על ועטרה 

בּ גּ מרא: אמר וּ  הזּ את הכּ ת על בּ ּת וֹ רהוה נּ ה העוֹ סק כּ ל 
יצא ולא  ּפ ניו  על  ׁש ליתוֹ  ׁש נּ הפכה  לוֹ  נח לׁש מּה  ׁש לּ א 

הע וֹ לם . לאויר 



   

ל ׁש מּה :ג ) עוֹ סקין  ׁש אין  האלּ ה ראיה  האנ ׁש ים ואמנם 
בּ ּת וֹ רה  עסקם כּ ל כּ י בּ אמרם וענוה ּת ימה מראים 

הּת נּ א ה גּ דוֹ ל החכם וה נּ ה לׁש מ ּה . עליוהוּ א מאיר רבּ י 
כּ ללוּ ת , לׁש וֹ ן  בּ אמרוֹ  ה וּ א ,  ּכ ׁש לּ א  עליהם העיד הלוֹ ם 
וכוּ ' הרבּ ה לדברים  ז וֹ כה  לׁש מּה  בּ ּת וֹ רה העוֹ סק כּ ל
והוֹ ל ּפ וֹ סק ׁש אינ וֹ  כּ נהר ונע שׂ ה  ּת וֹ רה  רזי לוֹ  וּ מגלּ ים
בּ ּה  וּ לעיּ ן  לטרח הצטרכ וֹ  בּ לּת י מאליו , הּמ ת גּ בּ ר וּ כמעין
זה הנּ ה  ה ּס לע, מן  הּת וֹ רה מימי ׁש ל  טּפ ין  טּפ ין  וּ לה וֹ ציא
האיׁש  זה וּ מי כּ הלכתּה , ל ׁש מּה  בּ ּת וֹ רה עוֹ סק ׁש אינ וֹ  יוֹ רה
ור וֹ אה ה זּ את ה ּמ ׁש נה  בּ ראוֹ תוֹ  דּ מעוֹ ת עיניו  יזּ ל וּ  לא  אׁש ר

וּ פחיתוּ תוֹ . חסרוֹ נ וֹ 

ירמיהועד הנּ ביא דּ ברי את ׁש ם כ"ד)ממׁש י ד' ,(ּפ רק  ְ

ה גּ בע וֹ ת וכל רעׁש ים  והנּ ה ההרים  "ראיתי
ה בּ חוּ רים מתקלקלים  מה מּפ ני ׁש כּ וּ נתוֹ , התקלקלוּ ",
מ ּפ ני  לגמרי, ׁש נּ תקלקלוּ  גּ בע וֹ ת , ה נּ קראים הצּ עירים 
ועל  ה ּס וֹ ד, ּת וֹ רת ללמוֹ ד רוֹ צים  לא ׁש ר בּ וֹ תיהם  ר וֹ אים
ועלתה ולענה, רא ׁש  ּפ וֹ רה ולבּ ם נתקלקלוּ  א לּ וּ  גּ בע וֹ ת  כּ ן 
וּ מּמ ילא האמת, בּ ת וֹ רת לכפוֹ ר ורפ ׁש  טיט חלוּ דת  בּ הם 
ה ּס וֹ ד, ּת וֹ רת וע ּק רּה  סוֹ ד וֹ ת, ׁש כּ לּ ּה  בּ ּת וֹ רה מאמינים לא 
בּ עוֹ לם חלק להם יהיה  לא  כּ י ספק ואין  בּ ּה , וכוֹ פרים

ח יּ ים )המהרח "וּ (עכת"דהבּ א  לעץ בּ הקדּ מה ונמצא ,. 

ּפ טירת בספר  ׁש אחרי מוּ בא, הזוֹ הר  איׁש אוֹ ר חי ה בּ ן ְֵֶ
חיּ יםרבּ ינ וּ  ּת למידוֹ י וֹ סף  וּ פטירת  זי "ע , 



   

אגסיהמקוּ בל ׁש מעוֹ ן בּ צּ רת ר בּ י ׁש נים  ׁש לׁש  היה זי "ע , 
הּת ב וּ אה, כּ ל את ׁש אכל ארבּ ה  בּ א  ּכ ואחר ורעב ,

בּ רחוּ . וכלּ ם העיר  בּ ּת י את  ׁש הציפוּ  רבּ ים וׁש טפ וֹ נ וֹ ת

בּ ע וֹ נ וֹ תינוּ ׁש ם ,המהרח"וּ כּ תב ע ד גּ רמה זוֹ  וסבּ ה : 
 וּ לאר ה זּ את, הגּ דוֹ לה מצוה לבּט וּ ל הר בּ ים
נעדרת  האמת חכמת וּת הי הזּ ה. והנּ מהר ה ּמ ר הגּ לוּ ת
בּ קצה  נ וֹ גע מה לּ וֹ מדים  מי ואין זוית , בּ קרן מוּ נחת

כּ י צ וּ פיה. מנּ פת לטעם בּ ידוֹ , אׁש ר טעםהּמ ּט ה ׁש לּ א מי 
וא וֹ י  מ יּ מיו, מא וֹ רוֹ ת ראה  לא  כּ א לּ וּ  האמת חכמת טעם 
בּ נּ גלוֹ ת לי דּ י והאוֹ מר ּת וֹ רה . ׁש ל מעל בּ וֹ נּה  לבּ ר יּ וֹ ת להם 
בּ עלמא איברי דּ לא  ליּה  טב  בּ נּ סּת רוֹ ת, עסק לי אין 

בּ ּת ּק וּ נים מ "ג )כּ מבאר  הּמ ׁש נה (ּת ּק וּ ן ּפ יר וּ ׁש  אצלי וזה ... 
ב ') ו' ּפ רק ויוֹ ם (אב וֹ ת יוֹ ם בּ כל לוי, בּ ן יהוֹ ׁש ע רבּ י "אמר 

להם  אוֹ י ואוֹ מרת וּ מכרזת חוֹ רב מהר י וֹ צאת  ק וֹ ל בּ ת
בּ היוֹ תם  ספק  בּ לי כּ י ּת וֹ רה", ׁש ל מעלבּ וֹ נּה  לבּ ר יּ וֹ ת 
בּ גדי לוֹ בׁש ת היא לבדּ ם, וּ בסיּפ וּ ריה בּ ּפ ׁש טיה עוֹ סקים
יאמר וּ  הא ּמ וֹ ת וכל כּ ס וּ תּה , הוּ ׁש ת  ו שׂ ק  אלמנוּ תּה 
הלא  מּת וֹ רתינוּ , ּת וֹ רתכם  מה מדּ וֹ ד, דּ וֹ ד מה לישׂ ראל,
גּ דוֹ ל  ּת וֹ רה עלב וֹ ן אין  עוֹ לם, בּ הבלי  ס ּפ וּ רים ּת וֹ רתכם גּ ם

ולכן ּת וֹ רה",מ זּ ה, ׁש ל מעל בּ וֹ נ ּה  לבּ ריּ וֹ ת להם  "א וֹ י 
כּ בוֹ ד  נוֹ תנת ׁש היא ה ּק בּ לה בּ חכמת עוֹ סקים  ואינם
ה ּמ תרגּ ׁש וֹ ת הרע וֹ ת  וכל ה גּ ל וּ ת, מאריכים  הם כּ י לת וֹ רה,

לעוֹ לם האס וֹ נוֹ ת עכ"ל ,לב וֹ א  כּ ל בּ לבד זוּ  ׁש לּ א [כּ לוֹ מר . 



   

ח "ו גּ ם אלּ א בּ צאורם, ּת לוּ י להיוֹ תׁש ּק רוּ  ׁש עתיד מה 
בּ וּ ׁש ה , לא וֹ ת ּה  לּה  ואוֹ י ,בּ כ אׁש מים הם  יבוֹ א, ׁש לּ א 

הדּ ין בּ יוֹ ם  יענ וּ  מה כלּמ ה , לא וֹ תּה  לּה  ר בּ י ,וא וֹ י רק כּ י 
לוֹ  לׁש מוֹ ע רצוּ  לא  והם הדּ ין , מן  לפטוֹ ר יכ וֹ ל ,ׁש מעוֹ ן  

" – בּ ת וֹ רת וֹ  ללכת  אבוּ  אוֹ ר "ולא כּ תבּת וֹ רה  זה  על 
הּפ ס וּ ק ׁש ם המהרח"וּ  כּ י כ"ג ), ו' ּפ רק  אוֹ ר"(מ ׁש לי "ותוֹ רה  

וז"ל: הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  ספר חכמת על רק הוּ א 

הע וֹ סקים הם הניה ה כּ תכנגד חכמים הּת למידי ְֶֶ
ולא  ה מים מן חצ וּ בה נפ ׁש ם אׁש ר ה' בּ תוֹ רת

אמר הארץ  א וֹ רם"מן ואין  ה מים  ׁש נּ פ ׁש ם "ואל גּ ם כּ י 
המים, מן  בּ תוֹ רתם חצ וּ בה א וֹ ר להם  כּ תבנוּ אין  כּ מ וֹ  

ּפ ס וּ ק : על חז "ל בּ ׁש ם ה וֹ ׁש יבני",למעלה "בּ מחׁש כּ ים  
בּ בלי  ּת למוּ ד  א וֹ תם ,.זה  ה ּמ אירה היא הזוֹ הר ספר וחכמת 

כּ א לּ וּ הדּ בריםוּ מבארת בּ מל בּ וּ ׁש ים  בּ ּת למוּ ד, ה נּ אמרים  
אוֹ ר", "ותוֹ רה  נאמר  עליהם  א ׁש ר  גּ ׁש מיּ ים, חׁש וּ בים הם 

ׁש אמרוּ  א וֹ רםוזה ואין  המים נתנבּ א ואל זה  ועל , 
ואמר : בּ נחמוֹ תיו הנּ ביא בּ דר יׁש עיה עורים "וה וֹ לכּת י 

ידע וּ " וכוּ ',לא  בּ מסּפ רם נוֹ דעוּ  הפׁש טית הּת וֹ רה כּ י וג וֹ ', 
בּ לבד,וּ בלי ...עיי"ׁש  בּ בלי בּ ּת למ וּ ד העוֹ סקים  כּ י ספק 

עינים להם  ואין  הּת וֹ רה, בּ לב וּ ׁש י קיר, כּ עורים  מגׁש ים 
בּ וֹ , ה נּ סּת רים  ה ּת וֹ רה  בּ רזי כּ פירוֹ אוֹ ת חנּ ם  על לא כּ י 

כּ ׁש ר והּת ר אסוּ ר  טהוֹ ר טמא ּפ סקוּ  אלּ אוּ פסוּ ל,רצ וֹ נם 
חן ליוֹ דעי כּ נּ וֹ דע ה ּת וֹ רה  ּפ נימיּ וּ ת   ֹׁש ּק ראם מ ּת ו וּ כמוֹ  , 



   

לעיל, בּ ארנ וּ  האחד אחר, עיניןבּ מק וֹ ם  וכוּ ',סתימין  
ׁש כּ תוּ ב  י"ט )וזה מ "ב  פרק  עבדּ י"(ישעיה  אם  כּ י עוּ ר ,"מי 

היא  הכוונה האמתוּ לאּפ וּ קי למע וֹ טי אבל חכמי  
קבּ לה מרי אינוּ ן  בּ נים , הע וֹ סקיםכּ נּ "ל,הנּ קראים  אבל 

וּ כפי  בּ סוֹ דוֹ תיה, הסּת כלוּ תם בּ לּת י לבדּ ּה , בּ ּמ ׁש נה
הנּ הה דּ יניםיפסקוּ סוֹ דוֹ תיה  כּ נּ "ל , מּת ר ואם אס וּ ר  אם 

הם, בּ ו דּ אי עורים  ׁש כּ תוּ באלּ וּ  אםוזה כּ י עוּ ר "מי  
עבד  נקרא  בּ פׁש ט הע וֹ סק כּ י ועליהםכּ נּ "ל,עב דּ י", 

ידעוּ  לא  בּ דר ללכת ׁש יּ זכּ וּ  לבוֹ א לעתיד יׁש עיה  נתנבּ א 
האמת חכמת  דּ ר ׁש כּ תוּ ב ה וּ א  וזה  ... מחׁש אשׂ ים "ע וֹ ד 

הּמ סּפ ר  מחׁש ׁש ה וּ א בּ בלי הּת למוּ ד כּ י לאוֹ ר ", לפניהם 
ויסתכּ לו לאוֹ ר , לפניהם  אשׂ ים ה זּ ה, הע וֹ לם  בּ פ ׁש ט
אוֹ ר" "ות וֹ רה הנּ קרא בּ וֹ , הגּ נ וּ זים  דּ א וֹ רייתא  רזין מּת וֹ כוֹ 

הק דּ מת - ח יּ ים  עץ  ההק דּ מוֹ ת )מוהרח "ו (ספר  ׁש ער על .זיע"א 

בּ מכילּת אאמר זי"ע הּק דוֹ ׁש הרׁש בּ "י :כּ תב וֹ וּ בז וֹ הר ַָ
וג לּ וּ יׁש אוֹ כלי ר וּ חנית הארה מק בּ לים היוּ  הּמ ן 

החיד"א  זה על וכתב  הּת וֹ רה. בּ ס וֹ דוֹ ת ללמ וֹ ד  ׁש כינה
היה  אׁש ר לצּ דּ יקים דּ וקא  ׁש זּ ה אוֹ רוֹ ת, בּ ניצ וֹ צי ׁש ם
בּ הם  ׁש כּ תוּ ב  לאלּ וּ  כּ ן אין מה בּ הם, מאיר הּמ ן

ולקט וּ " ׁש טוּ  ׁש טוּ תם ,כּ לוֹ מר,"והעם  אחר  הלכוּ  
ה ּמ ן האיר לא  צריכים ולהם  ׁש היוּ  הם אלּ וּ ? וּ מי , 

מרחוֹ ק, הּמ ן את  לחּפ שׂ  וכוּ ',וּ לטחנוֹ לטרח  וּ לדוּ כוֹ  
עכת "ד.



   

,רבא ּוקרא ו הּמ ן את  רצ וּ  לא מדּ וּ ע לוֹ ה צּ דּ יקים ֵ
את  מג לּ ה היה הּמ ן כּ י  הּק לוֹ קל? לחם

כּ יצד? לבּ ם, צפ וּ נוֹ ת כּ ל ואת קלקלתם

לא יקים וּ בכלל האהל, ּפ תח ליד  הּמ ן  טרח וּ בּ א  ִִֶַַ
יׁש יבה,לצאת  וראׁש  אדמוּ "ר  היה  ואם  

ו ׁש לוֹ םגּ דוֹ ל ה ּמ ןחטאׁש חס היה לּמ חרת מיּ ד בּ סתר , 
לׁש וֹ טט  נצר והיה אהלוֹ , מּפ תח ּמ אד  רחוֹ ק יוֹ רד
היה כּ י ה ּמ ן  את רצ וּ  לא  ולכן הרׁש עים , כּ ל כּ מוֹ  וּ לחּפ שׂ 

בּ רבּ ים . קלקלתם את  מג לּ ה 

מ י ׁש יב וֹ ת וראׁש י ואדמוֹ רי"ם ר בּ נים יׁש  ע ּת ה כּ ן ְ
הזוֹ הר לּ יּמ וּ ד את רוֹ צים ׁש לּ א וּ מלּמ דים, וּ מנהלים
ראוּ יים  אינם כּ י עליהם, יגּ לה ׁש ּמ א מ ּפ חד הּק דוֹ ׁש ,

איצטלא  בּ מיר וֹ ן לא וֹ תּה  וׁש רים  וק וֹ פצים  ׁש ר וֹ קדים  להיוֹ ת (ויכוֹ ל 

לנוּ " מ גּ ן אם"ּת וֹ רת וֹ  עליהם , יגן אי כּ י  מ ּפ יהם , יוֹ צא  מה לב שׂ מים  ולא 

ּת וֹ רת וֹ  לוֹ מדים  לא וֹ תּה ,)לא ל ּה  ואוֹ י בּ וּ ׁש ה, לאוֹ תּה  לּה  וא וֹ י 
יבוֹ ׁש וּ  לא  האי ח וֹ ׁש ׁש ים , ודם בּ שׂ ר מּפ חד אם  כּ י  כלּמ ה ,
מה וה נּ וֹ רא, הגּ ד וֹ ל ה דּ ין  יוֹ ם בּ ב וֹ א  עוֹ לם, ׁש ל  מלכּ וֹ  מּפ ני

ּפ קוּ דה , ל יּ וֹ ם  ק וֹ ראם יענ וּ   ּכ כּ י הם , הארץ עּמ י כּ י 
הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר  מהימנא לוֹ מדהרעיא ׁש לּ א  ז וֹ הרׁש מי 

הארץנקראהּק ד וֹ ׁש  "הא וֹ רעם הּק ד וֹ ׁש  הבטיחנוּ  וּ כבר  . 
ׁש אמר וּ  מה כּ י זי"ע , הּק דוֹ ׁש החיּ ים" 'היה ׁש 'המבּ זהר  

ר"ת ה ׁש יּ היה גּ וֹ אל מׁש ה'וּ א הוּ א ר בּ ינוּ  מ ׁש ה מּמ ׁש  כּ י , 
אחרוֹ ן, גּ וֹ אל והוּ א לאראׁש וֹ ן  הּת וֹ רה נ וֹ תן ר בּ נ וּ  וּ מׁש ה 



   

בּ טלנים ׁש ל עם  לגא וֹ ל  ר בּ נוּ ר וֹ צה מ ׁש ה  לנוּ  אמר וּ כבר , 
מׁש ה  לנוּ  ׁש הבטיח כּ מוֹ  להגּ אל, כּ די נאחז בּ מה ע"ה ,

הּק ד וֹ ׁש רבּ נ וּ  קכ"ד:)מהימנאבּ רעיאבּ ז וֹ הר דּ ף  נשׂ א (ּפ רׁש ת 

דּ יל ח בּ וּ רא  בּ האי הרקיע", כּ זוֹ הר יזהיר וּ  "והמשׂ כּ ילים 
ּת ׁש וּ בה . ע לּ אה  דּ אימא ז וֹ הרא מן  הזּ הר , ספר דּ איה וּ 

נ ּס יוֹ ן , צּ רי לא  למטעם בּ אלּ ין  ישׂ ראל דּ עתידין וּ בגין 
מן  בּ יּה  יפק וּ ן  הזּ הר, ספר  האי דּ איהוּ  דחיּ י , מאילנא

בּ רחמי. בּ הוֹ ן גּ לוּ תא לב )ויתקיּ ים  ינחנּ וּ (דּ ברים  בּ דד  "ה' 
נכר" אל  עּמ וֹ  עכ "ל.ואין , 

הּק דוֹ ׁש וע ד החיּ ים  הא וֹ ר  ויחי )כּ תב הּפ סוּ ק(בּ פרׁש ת על ְ
מ יּ ין" ענ יּ ים חכלילי וג וֹ ' עירה, לגּ פן  "א וֹ סרי
מה צּ ר וֹ ת נ נּ צל  בּ ּה  ׁש רק ה ּת וֹ רה , לּ יּמ וּ ד  על יוֹ רה  זה  וג וֹ ',

ּת וֹ רה ,בּ רחמיםונ גּ אל  ׁש ל יינ ּה  בּ נ וּ  ׁש יּ היה  וצרי , 
ה ּפ סוּ ק על בּ ספרי ד')כּ דפרׁש ּת י הירים  אל ,(ׁש יר "הביאני 

ּפ 'ר 'ד 'ס כּ ל ללמוֹ ד רוֹ מז  ׁש יּ ין ּפ ר ׁש , ו ׁש ם וג וֹ ', ה יּ ין " בּ ית 
הזּ ההּת וֹ רה, הּפ ס וּ ק על ּפ רׁש  בּ גמרא "ייןוּ ברׁש "י  

וּ ב גּ מרא  ס וֹ ד", ב ')גּ ימטריּ ה  פח , דּ ף  ר ׁש "י:(ׁש בּ ת  ּפ ר ׁש  
סוֹ דה-לּמ ימינים לדעת וּ טר וּ דים  כּ חם, בּ כל  ,עסוּ קים  

ע"כ. ע ּק ר, ׁש היא ימינוֹ  בּ יד הּמ ׁש ּת ּמ ׁש  כּ אדם 

ד אלפיה וה יצחק בּ ספרוֹ ר בּ י יצחקזי"ע, שׂ יח ְַָ
לס וֹ דוֹ תיה ,כּ תב, היא  הּת וֹ רה נתינת דּ עּק ר  

ע "ה, הר ׁש בּ "י  הבטחת וז וֹ הי גּ םע"כ. לגא וּ לה   ּׁש ּס מו 
ותוֹ דה ה ', ס וֹ דוֹ ת ילמד וּ  קטנּ ים  ית בּ ר ילדים  כּ ברלה ם 



   

בּ יוֹ מוֹ .חז וֹ ןבּ נ וּ מתקיּ ם  יוֹ ם  דּ בר  דּ בר ,הר ׁש בּ "י ׁש ל כּ לל וֹ  
כּ ל וּ ם , רב הערב  לרבּ ני יעזר  יוֹ צאים לא  ישׂ ראל "וּ בני 

רמה הא וּ נקלוּ ס בּ יד  ו ּת ר גּ ם גּ לּ י ", אוֹ תיּ וֹ ת בּ ריׁש  בּ רי"ׁש  , 
הרחמים,ג "םגּ ימטריּ הגּ לּ ירׁש בּ "י, למידת  הר וֹ מז 

הּפ סוּ ק על הּמ קבּ לים בּ ׁש ם בּ חיּ י  רבּ ינוּ  ּפ רקכּ דכּ תב  (ויּ קרא 

מד) זאת"כו גּ ם כּ יואף  ודע וז "ל: וגוֹ ', " הּק בּ לה מדּ ר 
ּפ י על אף  'גּ ם', ללׁש וֹ ן 'אף' לׁש וֹ ן בּ ין גּ דוֹ ל הפר ׁש  יׁש 
הדּ ין, למ דּ ת ירמוֹ ז 'אף' לׁש וֹ ן  כּ י  ר בּ וּ י, לׁש וֹ ן ׁש ניהם
חסדים, גּ מילוּ ת מלּ ׁש וֹ ן  רחמים, למדּ ת ירמוֹ ז 'גּ ם' ולׁש וֹ ן

ל')כּ ענין וכוּ ',(ׁש ם  בּ רחמים, והמיעה בּ ק וֹ לי , ׁש מע וגם 
כּ לוֹ מר ,דּ בריו עיי"ׁש  ׁש נּ מׁש יהּק דוֹ ׁש ים. ידי על 

ּת וֹ רת וֹ , את בּ ל וֹ מדינ וּ  ע "ה  הר ׁש בּ "י נׁש מת את כּ מ וֹ עלינוּ  
לאברהם ׁש כּ תב רבּ יהחסד גלאנטי בּ ׁש ם זי"ע ,אברהם 

הרׁש בּ "י  בּ א  הר ׁש בּ "י, ּת וֹ רת לוֹ מדים אנ וּ  ׁש כּ א ׁש ר 
מ דּ ת בּ גווןויוֹ ׁש ב מתעּט ר את עלינוּ  נמׁש י זה ידי על , 

'גּ ם'. הנּ קראת  הרחמים 

לבניםוכל וז וֹ כה  לעד  עוֹ מדת  זכוּ תוֹ  הרבּ ים  את המז כּ ה ְָ
העוֹ זרים ׁש ל הר בּ ים  זכוּ ת כּ ח וּ בגדל צדּ יקים .
מיּ וֹ צאי  לראוֹ ת יזכּ וּ  ה זּ ה , הּק ד וֹ ׁש  לּמ פעל והמסיּ עים
בּ קרוֹ ב  נזכּ ה  אׁש ר עד דּ קדה , ונחת ּת ענ וּ ג רב חלציהם 
ה ּפ ס וּ ק בּ נ וּ  ויקוּ ים טהרה, ר וּ ח  עלינ וּ  ה ם ׁש יּ ערה

כה ) לו ּפ רק וּ טהר ּת ם ",(יחזקאל טהוֹ רים מים עליכם "וזרקּת י 
וּ בכל  כּ חנוּ  בּ כל ליוֹ צרנ וּ , לעבד לבבנוּ  לטהר ונזכּ ה



   

מאד  וּ בכל הּק דוֹ ׁש ה נפׁש נוּ  ּת וֹ רתנוּ  חלקי כּ ל וללמ וֹ ד נוּ , 
מהימנא  הרעיא  הבטחת וּ תקיּ ם  הּפ רד"ס , חלקיה  בד'
בּ ביאת  בּ רחמי " גּ לוּ תא מן  בּ יּה  יפק וּ ן  הזּ הר, ספר  "בּ האי

אמן. בּ ימינוּ , בּ מהרה צדק גּ וֹ אל

הר"י למידי והקהיל ת הרנים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָהתאחד ת

יחד התקר ת ּת ליא", בּ חביבוּ תא "אנן וּ באהבה! ְְְִַ
הגּ וֹ אל. את נחיׁש  ישׂ ראל, ׁש בטי

על דברי  זי"ע , הּט וֹ ב הרי"ח ישׂ ראל קדוֹ ׁש  מרן ְְִֵ
ז-ט )הּפ ס וּ ק  נב רגלי (י ׁש עיה ההרים על נּ או וּ  "מה  

בּ עין עין כּ י יר נּ נוּ  יחדּ ו  ק וֹ ל נ שׂ אוּ  צפי קוֹ ל  מבר ...
יר וּ ׁש לם" גּ אל  ע ּמ וֹ  ה ' נחם  כּ י הגּ אוּ לה ירא וּ ... ׁש כּ ל , 

יר נּ נ וּ "ּת לוּ יה  בּ אהבה-בּ "יחדיו ישׂ ראל ,(עכת"ד)בּ אחדוּ ת  
חלקי  כּ ל לּ יּמ וּ ד בּ חבּ וּ ר  ּת וֹ רה, ז וּ  רנּ ה - ירנּ נ וּ  יחדּ יו 
נצא הרׁש בּ "י, ּת וֹ רת אל ישׂ ראל  כּ ל יחד וּ בּ חיבּ וּ ר הּת וֹ רה

בּ ב"א . גּ לי, בּ רי"ש – רמה  בּ יד

סנהדרא וֹ ת,תן ראׁש י וחמים מּמ אתים היוּ  ואבירם ָָ
ס וֹ פם? היה וּ מה רבּ ינוּ , מׁש ה נגד הם זאת וּ בכל

 צינ הׁש ּת ּת פ וּ הּק דוֹ ׁש ים בּ חז"ל לא העגל בּ חטא ִָ
וכל  ׁש חטאוּ , הם רב  הערב ורק  ישׂ ראל, בּ ני כּ לל

בּ ידם  מחוּ  ׁש לּ א בּ ס בּ ת ה וּ א ישׂ ראל נּ ענׁש וּ  הוּ א מה  כּ ן , 
על  העמקים ׁש וֹ ׁש נּ ת בּ פר וּ ׁש וֹ  הּק דוֹ ׁש , באלׁש יך מפרׁש 

הּפ סוּ ק על הירים, המוֹ ר 'ׁש יר י"ג )'צר וֹ ר  ּפ ס וּ ק  א' ,(ּפ רק 



   

א ׁש וּ בספר ּפ רׁש תנוּ ל ּק וּ טי על קרח )בּ פר וּ ׁש וֹ  כּ תב ,(ּפ רׁש ת 
סנהדרא וֹ ת , רא ׁש י וחמים מּמ אתים היוּ  ואבירם ׁש דּ תן 
נגד  ּת מיד הם זאת  וּ בכל ישׂ ראל , בּ ני מוֹ טרי זקנים והיוּ 

בּ סוֹ פם , היה וּ מה רבּ ינוּ , ח וֹ בתמׁש ה  כּ ן, המחאה אם  
ׁש לּ א כּ די ׁש בטי בּ וֹ א וּ ,בּ רׁש ת נ ּת ּפ שׂ עלינוּ , יחד  ונתאחד 

יהוּ די, כּ ל על זכוּ ת ונלמד  הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר  ונלמד ישׂ ראל
וגם הּק ד וֹ ׁש , ז וֹ הר  ללמוֹ ד רוֹ צה  יהוּ די כּ ל בּ אמת כּ י

היּ ׁש יבוֹ ת , ורא ׁש י  לא הר בּ נים  עדין  כּ נּ ראה ׁש חלקם  רק  
וּ להתּפ לּ ל  עליהם לרחם וצרי הּק לּפ וֹ ת, את ׁש בּ ר

עמלק,עליהם, מקליּפ ת העם"וכנּ אמרׁש יּ נּ צלוּ  
אוֹ ר" ראוּ  לא   בּ חׁש וּ צריכים )לעיל מהרח "וּ (ראה הה וֹ לכים  , 

בּ דברי בּ פ ׁש יטוּ ת וּ להאמין החכמוֹ ת , כּ ל את להׁש לי
ה', ט וֹ ב כּ י וּ ראוּ  טעמוּ  יוֹ םחז"ל, כּ ל הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר למדוּ  

ה ּק ׁש יוֹ ת כּ ל ירד וּ  כּ בר  ואז  רצוּ ף, יוֹ ם ארבּ עים   בּ מ ׁש
החיּ ים מעץ לטעם  אלּ א  ּת בוּ נה, ואין  עצה אין  כּ י לבד,

לעוֹ לם האדוֹ ן וחי יבא וּ פתאם  זמן, אין כּ י ח וּ ׁש וּ , מהרוּ  , 
יתבּ יּ ׁש וּ . הכּ ל אז אוֹ  יאמרוּ , וּ מה  יענוּ  וּ מה היכלוֹ , אל

מאחר!!! יהיה ּפ ן מחר ּת אמר אל

יראל ְְִֵַָמע 

א ׁש רא ׁש לגיהוּ דהבּ גימטריה [וּ מרדּ כי  כּ ל את ידע [ 
בּ גדיו  את מרדּ כי ו יּ קרע  ו יּ צאנע שׂ ה ואפר  שׂ ק ויּ לבּ ׁש  

וּ מרה גדלה זעקה ו יּ זעק העיר   ֹא'),בּ ת ו ד ' פרק .(אסתר 



   

מגּ יע ודתוֹ  ה ּמ ל דּ בר אׁש ר  מק וֹ ם  וּ מדינה מדינה  וּ בכל
וּ מס ּפ ד וּ בכי וצוֹ ם ליּ הוּ דים גּ דוֹ ל ואפראבל יצּ עשׂ ק 

ג'),לרבּ ים ד' פרק .(אסתר 

! ילִַה

ישׂ ראלהעוֹ למיועד עם המאיימוֹ ת מגּ זרוֹ ת לה צּ לת ַַ
התאר גּ נוּ ת וּ ב על  מוֹ דיע  נערים א וֹ ת, אברכים, ׁש ל 

ה יּ ׁש יב וֹ ת  מ וּ ל אל בּ תהלוּ כה ואפר שׂ ק  עם ׁש יּ צאוּ  וּ זקנים 
הּק דוֹ ׁש . הז וֹ הר ללמוֹ ד ׁש מתנגדים יׁש יבוֹ ת וראׁש י

י שׂ ראל ידע עם יצאוּ  הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר "ׁש בּ זכוּ ת ַָ
ברחמים ". מהגּ לוּ ת

נ וֹ חה וּ אהז הר  כּ רחםּת יבת היא ישׂ ראל, הוֹ מרלעם  ַַ
בּ ניו. עליו

לרחמיאנ נוֹ אׁש וֹ ת רבּ נילמ גּ ר,ׁש מים זק וּ קים את ָ
לּ יּמ וּ ד  מאפ ׁש רים ולא ׁש ּמ קטרגים  רב הערב

ישׂ ראל. על חרבּ ן  מביאים וּ בכ הז וֹ הר,

בּ עוֹ רהם  "זאב  וּ בבחינת  בּ פרווה", "צ דּ יקים  בּ בחינת ֵ
כּ ב שׂ ה ". ׁש ל

עם רני וׁש ל עצמם ׁש ל הענף  את כּ וֹ רתים רב הערב ֵַָ
הח יּ ים. מעץ  ישׂ ראל

נדר ׁש ידע יוֹ תר , מס כּ ן  רע  בּ מ צּ ב  ׁש החוֹ לה ׁש כּ כל ַָ
וּ תר וּ פה ׁש דּ וֹ רנוּ רוֹ פא ידוּ ע  ולכן יוֹ תר, גּ דוֹ לים 

נדרׁש ת ולכן הרוּ חנית, הּמ דרגה  בּ פל ּת רוּ פה נמצא  



   

אלוֹ קי מר וֹ פא הּק דוֹ ׁש , הז וֹ הר ׁש נּ קראת בּ יוֹ תר חזקה
זי"ע . הרׁש בּ "י ׁש נּ קרא מאד, גּ דוֹ ל

דמה ּת רוּ פה, נוֹ תן  מכּ ה כּ ל לפני הוּ א ,  ּאפׁש רבּ ר ו ַָ
בּ ט וֹ ב ! לבחר בּ רחמיו

בּ ט וֹ ב ?האם לבחר יוֹ דעים אנוּ  ִַ

העוֹ לם,זה את אלוֹ קים בּ רא זה הבּ חירה כּ נגדכּ נגד ֶ
ר וּ חנ יּ ים  כוֹ חוֹ ת קיימים הז וֹ הר, לּ יּמ וּ ד ׁש ל בּ ט וֹ ב 

רב . הערב ר בּ ני בּ דמ וּ ת ׁש לילים

הּק לּפ ה ללמד את לאכוֹ ל כּ מוֹ  זה זוֹ הר , ללא ּפ ׁש ט רק  ְִ
הּפ רי. את ולזרק 

היא פקיד אבל ה ּפ רי , על לׁש מ וֹ ר היא הּק לּפ ה ְִַ
העּק ר! לא

הזוֹ הר!הע ר - הּת וֹ רה ּפ נימ יּ וּ ת - ה ּפ רי  הוּ א ִָָ

לפניׁש ה ּמ קוּ בל יד ע  ׁש נה עשׂ רים  הּס לּ ם בּ על האלוֹ קי ַָ
והתחנּ ן  זעק ,הל ה ניּ ה הע וֹ לם  מלחמת ּפ רץ 
ראה  כּ י  הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר ׁש יּ למדוּ  בּ פוֹ לין יׁש יב וֹ ת  רבּ ני בּ פני 
לוֹ , ׁש מעוּ  לא א וּ לם קדׁש וֹ , בּ רוּ ח הוֹ אה גּ זירת  את 

קרה. מכּ ל וה נּ וֹ רא

ראׁש נ וּ !זרת על מרחפת  אטוֹ ם ּפ צצת  ׁש ל ְֵ

זה ּת ׁש ב וּ אל "לנוּ  ו ּת גידוּ  ּפ וֹ לין, כּ רבני ידים  בּ חבּ וּ ק ַ
יקרה ". לא



   

עצמה?להסטוֹ ריה נּת ן האם על לחזר  ִַ

מהתק וֹ ממוּ !ק הּמ תנגּ דים! את וּ מגרוּ 

 נ, זוֹ הר ולּמ דוּ  בּ ישׂ ראל אדם  לכל איׁש ית  דּ גמא ְ
מקוֹ ם! בּ כל אוֹ תוֹ  והפיצ וּ 

איח דּ יו מ ׁש ּת ּת ף )ואפרבּ שׂ קנצא לכל כּ די(ׁש יּ וּ צע  
והרע וּ ע , האמּת י מצּ בוֹ  את י שׂ ראל  לעם  לׁש קף
האמיּת ית  ליׁש וּ עה מתע וֹ רר ולא ק ׁש וֹ ת, לגזרוֹ ת ׁש ח שׂ וּ ף 

הזוֹ הר! ללמוֹ ד

ׁש הם אף האמיּת ית, הבּ כיּ ה על וּ ב וֹ כה זוֹ עק  לא אחד ַ
כּ ל  ואת הגּ לוּ ת את ׁש ּמ אריכים רב הערב רבּ ני

הּמ תר גּ ׁש וֹ ת  לעוֹ לם.הרע וֹ ת  

מקלים : ְְִִֵָֻברי

ּפ יר וּ ש וזה ב ')אבוֹ ת(הּמ ׁש נה אצלי ו' ר בּ יּפ רק  "אמר : ְֶ
מהר יוֹ צאת ק וֹ ל בּ ת ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל לוי , בּ ן יהוֹ ׁש ע
ׁש ל  מעלבּ וֹ נּה  לבּ ר יּ וֹ ת  להם  אוֹ י ואוֹ מרת  וּ מכרזת חוֹ רב 
בּ ּפ ׁש טיה  עוֹ סקים בּ היוֹ תם ספק  בּ לי כּ י ּת וֹ רה",
ו שׂ ק אלמנוּ תּה  בּ גדי לוֹ בׁש ת היא לב דּ ם, וּ בסי ּפ וּ ריה
דּ וֹ ד מה  לישׂ ראל, יאמרוּ  האּמ וֹ ת וכל כּ ס וּ תּה , הוּ ׁש ת
ס ּפ וּ רים  ּת וֹ רתכם גּ ם הלא מּת וֹ רתינוּ , ּת וֹ רתכם  מה מדּ וֹ ד,

" ולכן  מזּ ה, גּ דוֹ ל ּת וֹ רה עלבוֹ ן אין עוֹ לם, א וֹ י בּ הבלי 
ּת וֹ רה ׁש ל מעלבּ וֹ נּה  לבּ ריּ וֹ ת ע וֹ סקים",להם  ואינם  

הם כּ י לתוֹ רה , כּ ב וֹ ד נ וֹ תנת ׁש היא הּק בּ לה  בּ חכמת 



   

וכ  ה גּ לוּ ת, לעוֹ לםמאריכים לבוֹ א ה ּמ תר גּ ׁש וֹ ת  הרעוֹ ת ,ל 
ּת לוּ י ׁש ּק רוּ  האס וֹ נ וֹ ת כּ ל בּ לבד זוּ  ׁש לּ א  [כּ לוֹ מר עכּ "ל.

ח "ובּ צאורם  גּ ם  א לּ א הם, יב וֹ א  ׁש לּ א  להיוֹ ת ׁש עתיד מה  
לא וֹ תּה  לּה  וא וֹ י בּ וּ ׁש ה  לא וֹ ת ּה  לּה  וא וֹ י ,בּ כ אׁש מים

הדּ ין בּ יוֹ ם יענ וּ  מה  יכוֹ ל ,כלּמ ה , ׁש מעוֹ ן רבּ י רק  כּ י 
לוֹ  ל ׁש מוֹ ע רצוּ  לא והם ה דּ ין, מן ללכת לפט וֹ ר  אבוּ  ולא , 

" – אוֹ ר"בּ תוֹ רתוֹ  כּ תב ּת וֹ רה  זה כּ יהמהרח"וּ על ׁש ם, 
כ"ג )ה ּפ סוּ ק  ו' ּפ רק  אוֹ ר"(מ ׁש לי חכמת "ותוֹ רה  על רק  הוּ א 

וז"ל: הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  ספר

הע וֹ סקים הם הניה ה כּ תכנגד חכמים הּת למידי ְֶֶ
ולא  ה מים מן חצ וּ בה נפ ׁש ם אׁש ר ה' בּ תוֹ רת

אמר הארץ  א וֹ רם"מן ואין  ה מים  ׁש נּ פ ׁש ם "ואל גּ ם כּ י 
המים, מן  בּ תוֹ רתם חצ וּ בה א וֹ ר להם  כּ תבנוּ אין  כּ מ וֹ  

ּפ ס וּ ק : על חז"ל בּ ׁש ם זהלמעלה הוֹ ׁש יבני" "בּ מחׁש כּ ים  
בּ בלי  א וֹ תם ,.ּת למוּ ד ה ּמ אירה  היא הז וֹ הר ספר  וחכמת  

כּ א לּ וּ הדּ בריםוּ מבארת בּ מל בּ וּ ׁש ים  בּ ּת למוּ ד, ה נּ אמרים  
אוֹ ר", "ותוֹ רה  נאמר  עליהם  א ׁש ר  גּ ׁש מיּ ים, חׁש וּ בים הם 

" ׁש אמר וּ  א וֹ רם"וזה ואין ה מים  נתנבּ א ואל זה  ועל , 
ואמר : בּ נחמוֹ תיו הנּ ביא בּ דר יׁש עיה עורים "וה וֹ לכּת י 

ידע וּ " וכוּ ',לא  בּ מסּפ רם נוֹ דעוּ  הפׁש טית הּת וֹ רה כּ י וג וֹ ', 
ׁש ם. עיין 

מג ׁש יםבלי  בּ לבד, בּ בלי בּ ּת למוּ ד  העוֹ סקים  כּ י ספק ְִ
עינים להם  ואין  ה ּת וֹ רה , בּ לב וּ ׁש י קיר , כּ עורים 



   

בּ וֹ  ה נּ סּת רים ה ּת וֹ רה  בּ רזי כּ פיר וֹ א וֹ ת ח נּ ם על לא כּ י  , 
וּ פסוּ ל, כּ ׁש ר והּת ר אסוּ ר טהוֹ ר טמא ּפ סקוּ  אלּ ארצ וֹ נם 

חן ליוֹ דעי כּ נּ וֹ דע ה ּת וֹ רה  ּפ נימיּ וּ ת   ֹׁש ּק ראם מ ּת ו וּ כמוֹ  , 
לעיל, בּ ארנ וּ  האחד אחר, עיניןבּ מק וֹ ם  וכוּ ',סתימין  

ׁש כּ תוּ ב  עבדּ י""מיי"ט )מ "בּפ רק(ישעיהוזה אם  כּ י ,עוּ ר 
האמתוּ לאּפ וּ קי למע וֹ טי היאה כּ וּ נהאבל חכמי 

קבּ לה מרי אינ וּ ן  בּ נים, הע וֹ סקיםכּ נּ "לה נּ קראים  אבל 
וּ כפי  בּ סוֹ ד וֹ תיה , הס ּת כל וּ תם  בּ לּת י לבדּ ּה  בּ ּמ ׁש נה
הנּ ה כּ נּ "ל  מּת ר  ואם אסוּ ר אם  ה דּ ינים  יּפ סקוּ  סוֹ ד וֹ תיה 

הם, בּ ו דּ אי עורים  ׁש כּ תוּ באלּ וּ  אםוזה כּ י עוּ ר "מי  
נקרא בּ פ ׁש ט העוֹ סק כּ י כּ נּ "לעבדּ י", ועליהםעבד 

ידעוּ  לא  בּ דר ללכת ׁש יּ זכּ וּ  לבוֹ א לעתיד יׁש עיה  נתנבּ א 
האמת חכמת דּ ר "ה וּ א ׁש כּ ת וּ ב  וזה ... מחׁש אשׂ ים  עוֹ ד  

 מחׁש ׁש ה וּ א  בּ בלי ה ּת למוּ ד  כּ י לא וֹ ר", המסּפ רלפניהם 
הזּ ה ,בּ פׁש ט ויסתכּ לו הע וֹ לם  לאוֹ ר, לפניהם אשׂ ים  

אוֹ ר" "ותוֹ רה הנּ קרא בּ וֹ , הגּ נ וּ זים דּ אוֹ רייתא  רזין  מּת וֹ כוֹ 
הק דּ מת - ח יּ ים  עץ  ההק דּ מוֹ ת )מ וֹ הרח "וּ (ספר  ׁש ער על .זיע"א 

הרׁשּב"י מׁשּפחת  המארּגנים  ִ ְ ַ ָ ַ ַ ְ ִ ִ ְ ְ ַ ְ ַ ַ ַועד






