
 

 

 

  

 

 ן זצוק"לבתמונה למעלה: מהרי"ל דיסקי

 
והרא רחוב הס – י"ל דיסקיןמהרו של חלון ביתלמטה: 

 שממנו נשקף הר הבית. , הרובע המוסלמי, ירושלים,68



 80-4240929 לתרומות והנצחות:

 8950-4240929: הערות והארות בפקס

 n613@okmail.co.il או במייל

 ניתן לקבל את העלון במייל הנ"ל.

 

 דבר העורך
בימים אלו בהם אויבי ה' מנסים לחבל בעם ה', אנו רואים 
לצערנו את החילול ה' הנגרם על ידי צמאי דם שהכריזו 

נקום לעינינו " ותפלתנו לה'מלחמה על ה' ועל משיחו. 
ו הרנינ". ובמהרה יתקיים הכתוב "השפוךנקמת דם עבדיך 

וכפר אדמתו ם ישיב לצריו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונק
 הנקמה באויבי ה' תתכפר אדמת ארץ הקודש.  "י. שע"עמו

כמו הגמ' )ברכות ה, א( אומרת שא"י נקנית ביסורים ו
"כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוקיך מיסרך" ומיד  שנא'

ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה".  לאחר מכן נאמר "כי
וממילא עלינו לדעת כי היסורים הללו שהקב"ה מייסר 
את אלו היושבים בארץ הקודש הם יסורים של אהבה 

. כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוקיך מיסרךשעליהם נאמר 
ועלינו לשמוח שיסורים אלו באים עלינו מחמת ישיבתנו 

את ארץ הקודש, בארץ הקודש, וביסורים אלו אנו בונים 
 ואינם באים מחמת ישיבה בארץ העמים.

הקורים בתקופה זו מלבד זאת עלינו לראות את הדברים 
אויבי ה' מרימים יד בתוך המצב הנורא שבראיה הנכונה. 

 ,אין לנו להיות כפויי טובה ו, ושופכים את דמם,על בני
ולראות גם את חסד ה' עלינו. אם נתבונן בפרספקטיבה 
יותר רחבה, נראה שמצבנו טוב לאין ערוך מכל התקופות 
שעם ישראל היה בגלות, שאז היינו כצאן לטבח, לעומת 
מה שקורה בימינו. עבודתם של העיתונים היא לייצר 
דרמות, ולכן הם אוהבים להשוות את מצבנו לכל מיני 

ו על עמנו, אך האם ניתן להשוות תקופות אפלות שעבר
את מצבנו עתה למה שהיה בפרעות תרפ"ט שאז עמדו 

 אמוריםהיהודים חסרי אונים, כאשר האנגלים שהיו 
הסדר בארץ לא נקפו אצבע כאשר ראו  לשמור על

אויבינו  , לעומת המצב היום בושטובחים את עם ישראל
ת אי אפשר להשוות א. בוודאי נהרגים יותר מאשר הורגים

של אלפי ערבים מוסתים שרצים לתוך הריכוזים  התופעה
, כפי שהיה בפרעות לידיהם היהודיים וטובחים בכל הבא

ודי  לעומת המצב היום. תרפ"ט, בחברון ובכל הארץ,
להתבונן בכל הארצות סביבינו, כדי להבין את חסד ה' 

 הגדול עלינו במצבנו.

ה דבר נוסף שעלינו להתבונן בו, הוא הסיבה שמחמת
הישמעאלים רוצים להכות אותנו, כאשר הם רואים 
שבמשך ישיבתם בארץ במשך מאות שנים הארץ היתה 

ממה, ואילו כאשר עם ישראל הגיע לארץ ישראל, תוך וש
תקופה קצרה הם הפריחו את הארץ והפכו אותה ממדבר 
שממה לארץ פורחת, הרי שהם לא יכולים לסבול דבר זה, 

 ם, וכמו שאמרו חז"ל )זוה"קוהם מרגישים שקרוב יום איד
שכל שליטתו של ישמעאל בארץ  (לא דף וארא פ"סו

הקודש היא רק כאשר היא ריקנית, והם מרגישים שככל 
שארץ ישראל מתמלאת יותר על ידי בניה, כך מתמעטת 
אחיזתם בה, וא"כ כל הנסיונות שלהם לפגוע ביושבי 

הולכת הארץ מכריזים על כך שהם מבינים שארץ ישראל 
 מתיישבת על ידי בניה, ואילו הם נדחקים ממנה. ו

נקודה נוספת שאפשר להבחין, שבעוד הפרעות בתרפ"ט 
פרצו על רקע זה שהערבים רצו לשלוט בכותל המערבי 
ולגרש משם את היהודים, היום הם אינם מזכירים 
במלחמתם כלל את הכותל, משום שכבר ברור להם ולכל 

יהיה בידיהם, ולכן העולם שאין להם כל סיכוי שהכותל 
היום הם טוענים שהם נלחמים על הר הבית, משום שהם 
באמת מרגישים שככל שעובר הזמן כך הם מאבדים יותר 
ויותר מהשליטה שהיתה להם בארץ הקודש, והם יודעים 
שבקרוב גם לא יהיה להם דריסת רגל במקום הקדוש 
הזה, ובמהרה גם לא יוכלו להילחם על זה וידעו כי ה' 

 בציון. שוכן

עלינו לראות את חסד ה' עלינו כאשר הישוב היהודי 

 

  ון תשע"וחש 80ן גליו                                       ארץ הקודש נחלת ה' גליון תורני בעניני

 
 מעניני הפרשה

 ברית הארץ

ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים...  באהבה זכרתבתפילות ראש השנה אנו אומרים "וגם את נח 
א( ויזכור אלוקים את נח וכו'". ולכאורה לא מובן היכן מוזכר בפסוק  ככתוב בתורתך )בראשית ח,

ו )עיין בפירש"י שזה היה באהבה, שהרי הביאור בפשטות הוא, שה' זכר את צדקתו וריחם עלי
 שם(, אבל מנין שזה היה באהבה.

אמנם להבין ענין זה עלינו להבין מהו ברית. ידוע שברית הוא כעין הסכם והתחייבות על דבר 
התקשרות של אהבה בין מסוים, אמנם לעומקו של דבר ברית אינה רק התחייבות גרידא, אלא הוא 

גר"א לספ"י פ"א מ"ח, הובא חלקו בחומש וכמו שמבאר הגר"א )ביה שני הצדדים כורתי הברית,
אדם שיש לו אוהב כנפשו ורוצה שלא אומר לך מהו ענין "ברית", והוא הגר"א בראשית ט, יג( "

והן נקשרים על אבל אי אפשר להיות אצלו, נותן לו דבר שכל מגמתו ותשוקתו אליו,  יפרוש ממנו,
, אף על פי שנוטל ממנו את הדבר, מ"מ כל מחשבתו שם הוא ]א.ה. שכבר הורגלה ידי הדבר ההוא

ה קשר, ולכן למרות שכבר נטל ממנו את החפץ, כבר נתבמקום שהחפץ בו קשורהמחשבתו להיות 
 מחשבתו בו[. 

]א.ה. הבטחה שהקשר תמיד  ולשון ברית הוא הבטחה שע"י הדבר ההוא וודאי לא יתפרד ממנו
, וכן הוא הקשת שהוא דבר ין לשון "כריתה" שכורת ממנו דבר הדבוק לו ונותן לווזהו ענ, ישאר[

מאצלו יתברך... וכן היא התורה והמילה, הן דברים אמצעיים בין הבורא יתברך ובין ישראל, וכל זה 
לפי שאין יכולת להשיגו בעצמו יתברך. וכן היו צריכים ישראל במשכן ומקדש לאמצעים כמו ארון 

נקרא "ארון הברית", הכל לפי שא"א להשיגו רק ע"י אמצעים. ולכן אמרו על דבר זה וכרובים, ו
 עכ"ד הגר"א. ."נכרת ברית

", בריתי את ואזכר אמר דאת כמה, נח את אלהים והנה אמרו חז"ל )זוה"ק נח סט, ב( "ויזכור
כרת  שהוא שהוא זכר את הבריתכלומר שמה שנאמר בפסוק ויזכור אלוקים את נח, הכוונה היא 

עם נח )והוא מעין גז"ש שדרשו חז"ל(, ומעתה מובן היטב הלשון שתקנו אנשי כנה"ג וגם את נח 
 .זכרון הברית, שמורה על האהבה וההתקשרות של הקב"ה עם נחזכרת, שהזכרון היה  באהבה

 וקנאת ה' לציון –ברית אהבה על הארץ 

בכמה מקומות כרת הקב"ה ברית עם אברהם על הארץ, ואחד מהם הוא ברית המילה, שהיא ברית 
על כך שה' יתן את הארץ לאברהם ולזרעו כמבואר בפרשת ברית המילה. וגם שם כתב רש"י על 

 ברית של אהבה וברית הארץ -ואתנה בריתי " –ואתנה בריתי ביני ובינך"  ב(, בראשית יזהפסוק )
". כלומר שמחמת הקשר של האהבה שנוצר בין הקב"ה לאברהם על ידי מצוה זו להורישה לך

 אבינו, הקב"ה נתן לו את הארץ. 

, לאוהבוואתנה בריתי ביני ובינך. כמלך האומר וכך כותב רמ"ד וואלי )בראשית, ח"א, עמוד רל"א(: "
אני הנה בריתי ... אלא עמך חברהמכמה שרים ועבדים שיש לי תחת ממשלתי איני בוחר לעשות 

 ".שנתיחדתי ונתקשרתי עמךאתך. כלומר, ראה 

, כלומר חמה וכעס שאין האהבה נקראת "אהבה שלמה", אלא אם כן יש עמה קנאהוהנה ישנו כלל 
"כי עזה כמות אהבה קשה כשאול  (ח, ו השירים על מי שמכאיב לרגש האהבה, וכמ"ש )שיר

כל מאן דרחים, ולא קשיר עמיה " (:עמוד א דף רמה -פרשת ויחי  "קזוהופירשו חז"ל ) קנאה"
 קנאה, לאו רחימותיה רחימותא. כיון דקני הא רחימותא אשתלים".

, ובמקום שיש אהבה גדולה אהבה, משום ש"ברית" זה ברית קנאהיש  בריתולכן בכל מקום שיש 
, יתבריש קנאה. ולכן מצינו שסמל "פרשת הקנאות" בתורה, הוא בין בעל ואשתו, שיש ביניהם 

וכך ממשיך הזוה"ק )שם( "מכאן אוליפנא ] ".בריתךב, יד(: "והיא חברתך ואשת  וכמש"כ )מלאכי
 דבעי בר נש לקנאה לאיתתיה, בגין דיתקשר עמה רחימותא שלים"[.

גרמה שה' ינחילנו את  -שברית האהבה בין הקב"ה לאברהם וזרעו  א.עפ"י שני הקדמות אלו. 
את רגש אהבתו של הקב"ה  -ארץ היא כביכול מׂשביעה ומענגת הארץ, וממילא יוצא שישיבתינו ב

ממילא מובן שהגויים או כל מי שמפריע לישיבת בני  -שאהבה גדולה מולידה קנאה.  ב.אלינו. 
ישראל בארץ ישראל, שממילא הוא כביכול מכאיב לרגש האהבה של הקב"ה אלינו, שאינה יוצאת 

( ח, ב) גדול מאת הקב"ה, וזהו מה שנאמר ביואל הוא מעורר עליו קנאה גדולה וכעס -לפועל 
 קנאתי גדולה וחמה גדולה קנאה לציון קנאתי צבאות' ה אמר כה( ב, ח) ובזכריה .לארצו' ה ויקנא

וכן כמה וכמה פסוקים בתנ"ך שמבארים שה' מקנא וכועס על כל מי שמפריע לישיבת בני  .לה
 ישראל בארץ ישראל.

 הקנאההכתובה אצל יוסף,  וכמש"כ ויקנאו בו אחיו, וכן לקנאה וכן מבואר בכתבי הגר"א, שהסיבה 
שכתובה אצל פנחס, וכמש"כ בקנאו את קנאתי, הוא משום שיוסף נקרא יוסף הצדיק, שהוא על 

. וכן פנחס משורש נשמתו של יוסף הצדיק. והוא אותו ענין של הקנאה הכתובה הבריתשם קדושת 

 
נחלת ה' דא ארץ החיים, והכי קרא לה דוד מלכא 

)זוה"ק  נחלת ה' –לארץ ישראל דאיהי ארץ החיים 
 וירא קטו, א(.



בארץ עומד בניסים גדולים, וכל גל כזה של טרור הוא 
הזדמנות נוספת לראות את יד ה' כיצד למרות כל מי 
שעומד עלינו, הישוב היהודי בארץ ממשיך לפרוח 
ולשגשג, ולומר לכל אויבינו שאין להם כל דרך להילחם 

אים בנצחונו של בשר ודם ואנו באים הם ב –בעם ישראל 
בנצחונו של מקום. וכבר אמר הג"ר איסר זלמן מלצר 
בתקופת מלחמת השחרור "הקב"ה לא קיבצנו לכאן כדי 

 .(064' עמ ב"ח החיים עץ דרך)להשמידנו" 

 מן הראוי להביא כאן מדבריו של ר' יוסף חיים זוננפלד
בפרעות תרפ"ט כפי שמספר יהודי שפגש אותו באותו זמן 
בכותל כאשר רחבת הכותל היתה ריקה ממתפללים 

 הוא. לבו מתוך פרצה כבדה שפחדו להגיע למקום: "אנחה
 ורצה הכותל לאבני פרידה נשיקת נשק ראשו את הרים
 – מאושר" אני כמה" - .אלי וניגש בי הרגיש והנה ללכת
 בצערנו מרגיש הוא שגם רובק אח פה "שמצאתי, אמר

 ראש בערב מבקר הייתי לא לאחרונה. כאבינו את וכואב
 כזה מקום בריחוק הדרך עלי קשה כי, הכותל את השנה

, כיום דווקא אולם(. שנה 04-מ יותר שיבה בן אז היה הוא)
 לגשת לעצמי חובה מצאתי, האלה המאורעות אחרי

 את הרים פתאום". מלשעבר תפארתנו שריד את ולראות
 אל" ואמר ותקווה התלהבות מתוך נוצצות כשעיניו ראשו
" העלפען ניט זיי ועט עס, "יעבור זה גם, עליך רוחך יפול

 לא: מטרתנו את נשיג אנחנו(! להם יעזור לא זה)
 המקום אל נכנס ראש כפופי ולא צרות בסימטאות

 ".זקופה ובקומה המלך בדרך אם כי, הזה הקדוש

ברגע שנתבונן בכל הדברים האלו תשתנה כל ההסתכלות 
שלנו על המאורעות, בוודאי אין לנו לאבד את 
העשתונות, גם הגל הזה יעבור, הם יכרעו ויפולו ואנחנו 
נקום ונתעודד, ובמהרה יתקיים כי הנה החושך יכסה ארץ 

 וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה.

 בברכת התורה, העורך

 קנאתי כתיב ובציון אחיו, בו ויקנאו כתיב יא(: "ביוסף סימן ויגש וכמו שאמרו )תנחומא בציון,
 "ברית" האהבה. – כי בשניהם הקנאה הוא על הפגיעה באהבה הגדולהגדולה".  קנאה לירושלים

 שלא יגרום החטא -והוסיף לכרות לו ברית עליהן 

כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצף עליך ומגער בך. 
שנשבעתי שלא יעברו עוד על  ,כמו דבר מי המבול שהיו בימי נח".. :רד"ק. ופירש הישעיהו נד ט()

זאת כן נשבעתי אחרי צאתך מהגלות מקצף עליך ומגער בך, ופי'  ,והיא גזרה שלא תבטל ,הארץ
 ".כמו שהם לא יהיו עוד כן לא יהיה לך גלות עוד ,השבי' היא לך כמו מי נחהגלות ו

שהרי כל ענינה של ברית נח הוא, שגם כמו שברית נח אינה מתבטלת ע"י שום חטא, , כלומר
ם להיבעבור ברית האהבה שנכרת בין אכשהדור ראוי למבול הקב"ה לא משחית את העולם, וזהו 

)עיין רמ"ד וואלי בראשית, ח"א, עמוד קנ"ו(, כך  נפש חיה, ועל כל פשעים תכסה אהבה ובין כל
)בראשית טו, הברית שהקב"ה כרת על הארץ אינה מתבטלת ע"י שום חטא, וכמו שכתב הרמב"ן 

והוסיף לכרות לו ברית עליהן שלא "ביאר לו תחומי הארץ, והזכיר לו כל העמים עשרה אומות, יח( 
 ". יגרום החטא

ל קיבוץ גלויות, שמכאן ואילך אם תמשיך הגלות זה עומד בסתירה לברית, ולכן כשמגיע הזמן ש
"וידעתם כי  (מד – מב ,כוכמש"כ )יחזקאל עם ישראל מתקבצים לארץ ישראל למרות החטאים, 

אני ה' בהביאי אתכם אל אדמת ישראל אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם.. 
לא כדרכיכם הרעים וכעלילותיכם הנשחתות בית  שמי למעןוידעתם כי אני ה' בעשותי אתכם 

ידע " (:לו, שמות רבה א]ו"למען שמי" היינו "למען הברית", וכמו שאמרו חז"ל ) ישראל נאום ה'".
 .". וע"ע יחזקאל פרק לו[בעבור הברית שכרת עם האבות - שעליו לגאלם למען שמו הקב"ה

אר בהרבה מקומות בתנ"ך ובדברי חז"ל, ואחד וענין זה שהברית אינה מתבטלת ע"י שום חטא, נתב
 אשר עשית כאשר אותך ועשית ה' אלוקים אמר כה "כי( ס – נט ,יחזקאל טזמש"כ ) מהם הוא

וביאר  עולם". ברית לך והקמותי נעוריך בימי אותך בריתי את אני וזכרתי ברית. להפר אלה בזית
 הברית את ששוכחים, עמו נוהגים שהם כמו בניו עם נוהג ה"הקב אין אמנם אך(: "רמ"ד ואלי )שם

 כח להם ונותן העוונות כפי הראוי הפורענות את עליהם מביא' ית הוא אבל ,כרצונם וחוטאים
 לעולמי נפסק שאינו אמיץ בקשר עמהם נקשר כי, לאבדם שלא הברית את שזוכר לפי, בו לעמוד

 כי: שנאמר כענין והוא. עולם ברית לך והקימותי נעוריך בימי אותך בריתי את אני וזכרתי: ש"וז, עד
 לא ונקה למשפט ויסרתיך כלה אעשה לא ואותך שמה הדחתיך אשר הגויים בכל כלה אעשה
 .אנקך"

 נבואות ה' לאחרית הימים
 מדברי מהרי"ל דיסקין

 דברי הרמב"ן בענין קיבוץ גלויות
ושב ה' אלוקיך את  א.מבואר שיהיו שני שלבים בקיבוץ גלויות:  פסוקיםבכמה 

והיה ביום ההוא  ב. )דברים ל, ג(.. וכו'מכל העמים  ושב וקבצךשבותך ורחמך 
ידו לקנות את שאר אמו אשר ישאר מאשור וממצרים וכו'.  שניתיוסיף ה' 

ץ עליו עוד אקבנאום ה' אלוקים מקבץ נדחי ישראל  ג.. יא( )ישעיהו יא,
שאעשה עוד קיבוץ  -" עוד אקבץ עליו]ומשמע, " .)ישעיהו נו, ח(לנקבציו. 

 בנוסף לקיבוץ גלויות הראשון[. –" לנקבציוגלויות, "
שיש שני קיבוץ גלויות, בתחילה יהיה קצת  :ח, יג(  שיר השירים)הרמב''ן  כתבו

ואח"כ יוסיף וברשיון מלכי האומות ובעזרתם ילכו לארץ ישראל" קיבוץ גלויות "
הרד"ק . וכ"כ )י' השבטים( ע"י משיח בן דוד ה' שנית ידו לקבץ את שאר עמו

 ,והוא יסובבנה על ידי בני אדםבפי' לתהילים )קמו, ג( "כי לה' לבדו התשועה, 
כן לעתיד יסבב גאולת ישראל על  וכמו שסיבב תשועת גלות בבל על ידי כורש,

 וכ"כ עוד ראשונים ואחרונים. .ידי מלכי הגויים שיעיר את רוחם לשלחם"

וכ"כ החפץ חיים בספרו שם עולם )שער ההתחזקות עמ' יד( "אל יתמה האדם 
איך נוכל לצפות ולחכות שתהיה הגאולה במהרה, אחרי אשר אנו בתוקף 

כמה מיני פדיון וכו', ויש המצוקות. כי אצל הקב"ה לא שייך זה, שיש אצלו 
ו כולם האמת וירצו להיטיב עם ישראל, שהקב"ה נותן בלב מלכי האומות שיכיר

י ותו כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלוקשהכריז בכל מלכ וכענין שנאמר בכורש
 יו עמו ויעל וגו'". השמים, מי בכם מכל עמו יהי ה' אלוק

ומאידך היו שסברו שלא יתכן שיהיה קיבוץ גלויות כי אם על ידי ניסים, ואף 
בו דוד ע"י ניסים שלא כדרך  ע"י משיחתחילת הקיבוץ גלויות יהיה דווקא 

]והמפורסם בשיטה זו הוא ר' משה טייטלבוים בעל . הטבע, ולא כמו בבית שני
על תלמידי הגר"א וסבר שכל הקשיים שהיו להם בישוב  חלק"ישמח משה" ש

הארץ הם ראיה דלא כהרמב"ן, וכתב לאחר רעש האדמה בצפת: "ולי נראה 
ה"ק שנה אחר שנה מהביזה שבזזו אותם... זה ברור מפני הרפתקאות דעדו אל ע

רק שנמתין שמשיח לך מעצתינו ומרצונינו לא"י ון השי"ת שכעת לא ניראה שרצ
נדפסה ב"ישמח משה" סוף חלק ד(. ועי' האגרת ". )צדקינו יוליכנו לארצינו

א"י דחביבא לי טובא, כי " בהקדמתו על יסורים אלו: בעל פאת השולחןמש"כ 
 "[.מדה ליביסורים רבים ע

 
 הוכחת מהרי"ל דיסקין כשיטת הרמב"ן

וכתב בספר ציר נאמן )מאת ר' יהושע זאב זיסנעוויץ זצ"ל תלמידו של מהרי"ל 
טיילתי עמו דיסקין( מהרי"ל )יתי מרואי פניו של הציס"ע יוכאשר ה: "...דיסקין(

' כי היה ריו הקדבבכל יום חוץ לעיר לשאוף רוח צח להבריא בריאותו. ולמדתי מ
אשר ההתעוררות של אהבת הארץ הנעשה והנשמע במחנה תקותו חזקה, 
וכדפירש  ז"ל ודעימיה ןת הרמב"טהקיבוץ כשי םשיתקיי הולדהעברים, ראי' ג

 ."הרמב"ן ז"ל עוד אקבץ עליו לנקבציו
והביאו בהקדמת הספר "בטוב ירושלים" להג"ר בן ציון ידלר זצ"ל )עמוד כ(: 

לדור יבוא מקורות בני דורי, ומקורותי אני, וביחוד בענין "אאריך גם אני לספר 
חיבת ארץ הקודש, כי לפי מה שנמצא כתוב בהקדמת הספר "ציר נאמן" אמר 
הגאון שר התורה אור ישראל נר מערבי רשכבה"ג מוהר"ר משה יהושע יהודה 
ליב דיסקין זצלה"ה, הרב מבריסק. כי תקותו חזקה אשר ההתעוררות של אהבת 

נעשה והנשמע במחנה היהודים, ראיה גדולה לקיום היעוד "עוד אקבץ הארץ ה
 עליו לנקבציו". 

"בשנת תר"ן כשהחלו לגרש את אחינו בני  וכעי"ז הביא בנו של הח"ח בשמו:
ישראל ממוסקבה, נתעוררה אז תנועה גדולה לארצנו הקדושה... באותו פרק 

הגדולה בכל פינות ההתעוררות קיבלתי מכתב מאבי ז"ל ובו הוא מעירני על 
וכי פקד ה' את ומשער כי הימים ימי עקבתא דמשיחא,  עמנו לעלות לארצנו,

ואם  עמו, ואפשר שהוא אתחלתא דקיבוץ גלויות, שהוא קודם ביאת המשיח.
היינו ביכולת היה מן הראוי לקנות קרקע ולעלות להארץ" )מכתבי הח"ח עמ' 

44.) 
(: 444  -  444 עמ' ,שנת תרס"ד ,סירחון הפלעוד הובא בשם מהרי"ל דיסקין )

ע"י נסים ונפלאות, לא זכו כבר  –עם עננא שמיא  -"ביאור מאמרם ז"ל "זכו 
 תהיה אתחלתא דגאולה ברשיון הממשלות". –אנשא 

 

 בהתחלה מועטת מאתנו יפתחו שערי גאולה וישועה
אבד"ק בדף ס:  .. וכן הצדיק ר' אליהו גוטמאכער  ציר נאמן ספרועוד שם ב

דעיר גריידיץ כתב וז"ל: והגאולה ממתנת עלינו ורק בהתחלה מועטת מאתנו 
 "ייופתחו כל שערי "גאולה וישועה", ויש לומר בטח שאם יהי' התחלה לישוב א

לפדות חלק מסוים לעבודת ישראל שישמרו שבתות ומועדים מלעבדה, ויקיימו 
לל זכו שימהר כל מצות התלויות בארץ, שתבוא הגאולה הגדולה שהיא בכ

ושאלתי את פה קודש הגאון המנוח אדמו"ר  ויחיש קודם "בעתה" עכ"ל.
והשיב כי הגאון רבי אליהו אם דעתו מסכמת לדבריו,  זצוק"ל)דיסקין( מוהרי"ל 

לא מסברת עצמו אמר, אלא רק מדברי חז"ל המה וכל אחד מחויב להאמין 
וכן הראה לי  .גוטמכרולהסכים. ואז ראיתי והבנתי שהוא מסכים לדברי הגר"א 

 ."בשנת תרמ"ה הלכה למעשה שהשתדל עבורי בעת שעסקתי בקנין אחוזת ארבל



 מדברי רבותינו
זצוק"ל הגאון מהרי"ל דיסקין

 תכלית המצוות כדי שיזכו לא"י
ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים... למען תחיו ובאתם וירשתם 

 את הארץ. )דברים ד, א(.
. שיזהרו במצוות ה', כדי שיזכו בזכות גדול ליכנס לארץ ישראלדיבר להם 

ועכשיו הזהיר להם עוד, אפשר תאמרו כיון שתכנסו לארץ ישראל הותרה 
וכבר זכו[ ע"כ  שיזכו לא"י,כיון שתכלית המצוות בשביל הרצועה ח"ו, ]א.ה. 

אתכם חוקים כו' לעשות כן בקרב הארץ. פי' אדרבא  לימדתיאמר להם ראה 
דקדושת ארץ ישראל גדולה כ"כ שיש כמה מצוות שנוהגות דוקא בארץ 

 קב. עמוד, דברים - ואתחנן מהרי"ל דיסקין עה"ת פרשת .1ישראל
 

 ישבו רק בארץ –העבריים שרצו לקיים מצוות התורה 
 עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורתי

ברהם אבינו כל התורה אאמר רבא אמר רב אשי, קיים  .)בראשית כו, ה(
ב' תורות תורה שבכתב ותורה . תורותי ר"ל תבשיליןכולה ואפי' ערוב 

ואיתא ברמב"ן שידעו ברוה"ק את התורה והמצוות  . )יומא כח(שבע"פ
  ."לוקיימו אותן, ורק בארץ ישראל ולא בחו ליתן לישראלשעתיד הקב"ה 

( ויקח אברם וגו' ואת יב, יהרמב"ן מקרא דלעיל ) בריויש להביא סמוכין לד
ה מגייר את האנשים ושרה יכל הנפש אשר עשו בחרן, ופירשו שאברהם ה

ומאחר מגיירת את הנשים, וע"כ צ"ל דגיירו אותם שיקיימו מצות התורה, 
יום מצות התורה הי' אז רק באר"י, לכן לקח אותם אתו ללכת דכל תכלית ק

 . ארצה כנען דהיינו אר"י שיקיימו אתו מצות התורה
נקרא אז אר"י ארץ העברים )כדאיתא להלן מ, טו: כי גנב גונבתי  הולכן הי...

אשר  תלמידי עבר( -) מפני שרק בארץ ההיא ישבו העברים מארץ העברים(
בראשית  –שם פרשת תולדות לא בארץ אחרת. רצו לקיים מצות התורה ו

 עמוד סא.

 
 עיקר יציאת מצרים להכניסנו לא"י ולעשות מקדש

לא תוכל לזבח את הפסח באחד שעריך... כי אם אל המקום וכו'. )דברים טז, 
מקום אשר יבחר[ ב הפסח]א.ה. שתזבח את יותר הול"ל כי אם במקום  ה(.

עיקר יצ"מ, היינו להכניסנו  הדזה היהכונה כו', ע"כ פי' בדוחק כי אל מאי 
 .דברים עמוד קטו –ראה פרשת . לא"י, ולעשות מקדש

 
 לאבות בתנאי ולבנים בלא תנאי –שבועת הקב"ה על הארץ 

 . )בראשית יג, טו(. הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך
 לארץ נכנסו לא – המדבר דור עד זרעו כל הלא] זה שנתקיים מצינו והיכן

 המידה דזה. השבועה לבטל יוכל ו"ח חוטאים יהיו שאם', פי אלא[. ישראל
' פי וזהו הקדושים. האבות עם נוהג [ היהתנאי על נאמרה שהשבועה -]

  בדרכיך. ונוהגים אחריך המיוחסים צדיקים ל"ר –ולזרעך 
 צדיקים שאינם פ"אע קיימת דהשבועה הבנים, אצל היינו כעת, לא אבל

 סט. –סח  עמוד בראשית - ויצא פרשתכ. "כ
 

 ישראל יושבים בארץ גם אם אינם ראויים –בזכות ברית אבות 
 הברית את לך אלקיך' ה ושמר' וכו האלה המשפטים את תשמעון עקב והיה
 )דברים ז, יב(.. 'וכו לאבותיך נשבע אשר החסד ואת

' פי, צדקתך שכר זהו י"לא נכנס שאתה מה תאמר, שלא, הכתובים כוונת' פי
 תיכף שיגרשם ראוים תהיו שלא בעת להיות צריך כ"א, לכך ראוי שהדור

 לשבת ראוים יהיו שלא זמן שיהיה ת"השי לפני וידוע גלוי ובאמת ומיד.
והי' עקב תשמעון,  הכתוב אמר ז"ע ומיד. תיכף יגרשם לא ועם כל זה בארץ

כלומר  -] עתה –וכניסת א"י ר"ל מה שאמר אח"כ ואהבך וברכך וכו' 
 ושמר – ואח"כשכניסת א"י תהיה בשכר שתשמעון את המשפטים האלה[. 

 האבות בזכות' פי, לאבותיך נשבע אשר החסד ואת הברית את לך אלקיך' ה
 דברים' לב צריך י"בא לשבת ל"ור .[ראויים ישראל שאין פ"אע] 2הקדושים

                                                   
ומעשה המקושש היה בתחלת ארבעים מיד אחר מעשה מרגלים " ב"ב קיט, ב 'תוסעיין  1

כיון שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ נתכוין שהיו אומרים ישראל  "שדאמר במדרש דלש
עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחרים ולא  ממעשה מרגלים שוב אין מחויבין במצות

מבוארים היטב  אלו מהרי"ל דיסקין"ד ולפי ."נשאו עד סוף ארבעים שנה כדמוכחי קראי
 .דרוש ה)מאת הג"ר שלמה בוכנר( בספר "בית שלמה" דברי התוס'. ובדרך זו ביאר 

על הפסוק "ביום ההוא כרת ה' את אברם  יח( בראשית טו,יעוי' ברמב"ן פר' לך לך ) 2
כרות לו והוסיף ל .."ביאר לו תחומי הארץ –ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת" 

 "ברית עליהן שלא יגרום החטא
כי בכל הדברים החטא מונע, מה שאין כן "י(  )אדרת אליהו, שמות לד,ובדברי הגר"א 

 ".בקיום הברית
וכל פרשיות הגלות, כגון "ואבדתם מהרה מעל הארץ", ו"ולא תקיא הארץ אתכם" וכיו"ב, 

דהיינו בשנים הקצובות לגלות הוא רק במקום שאין הגלות באה בסתירה עם הברית. 
 אינםאם  ףקבץ את עם ישראל לארץ ישראל אהקב"ה מהזמן ש)אם לא ראויים(, עד 

בצתי אתכם..". כב. "לא למענכם.. כ"א לשם קדשי.. וק ראויים, וכמפורש ביחזקאל לו,
 ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר.

 המשפטים, ועשיית התורה לשמיעת[, דברים' מב לאחד, כלומר. ה.א]
 קח. עמוד דברים – עקב פרשת אבות. ולזכות

 
 תחת יד ישראלאינה  הארץכש חורבן, וגםהגם בזמן  - "ימצות ישיבת א

מה שאומר "וז"ל:  )שכחת העשין מצוה ד( ואשר כתב שם בעל מגילת אסתר
זהו דוקא בזמן ]יש לדחות ד[ ,דירת הארץ חהרמב"ן שהחכמים הפליגו בשב

 ."וכן פי' התוס' .קיים, אבל עכשיו אין מצוה לדור בה שביהמ"ק
ורבינו מוהרי"ל זצ"ל אמר ראי' גדולה להרמב"ן, כי דברי חז"ל )במצוות ישוב 

)דלא כהרב בעל מגילת אסתר  א"י( נאמרו אפי' בזמן שאין ביהמ"ק קיים
קודם בנין הבית עד שלא נכבשה ז"ל(, כי חז"ל הפליגו בשבח דירת א"י 

שמא יהרג,  -ב"ר פ' ע"ו( וייצר לו מ, כמו שאמרו חז"ל )ישראל הארץ לפני
תאמר שהוא בא עלי מכח ישיבת  -אמר כל השנים הללו הוא יושב בא"י 

ארץ ישראל, כל השנים הללו הוא יושב ומכבד את הוריו, תאמר שהוא בא 
הרי שהפליגו כ"כ במעלת יישוב א"י גם עד שלא עלי מכח כבוד אב ואם. 

  .עד שהשוו זכות מצותה לזכות מצות כבוד אב ואםאת הארץ, ירשו ישראל 
( כבר שאין מצוה בזה"זהנ"ל ) גילת אסתרודברי התוס' אשר הביא בעל מ

וז"ל: ודין זה ממש ת"ר לעולם  דחה הגר"א ז"ל בשו"ע יו"ד הלכות עבדים
ר יחיים שם הוא אומר לעלות. עכ"ל. )העתק מס' צ 'יידור אדם וכו' ודלא כר

ויקרא עמ'  -פרשת בהר  .(היטבש מאמר שערי ציון דף לז ודף לח ע"נאמן ב
 נו. –נה 

 
 גם בזמן גלות יש לקיים המצווה וירשתה וישבת בה במאי דאפשר

 )ויקרא כה, כד(. .ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ
השכנים יקבלו אתכם  כלומר כשתחובו חובת גלות ח"ו ותגלו מקום אשר

באהבה, ובסבר פנים יפות, והשי"ת יברך אתכם שם, ויהי' לכם אחוזה, זהו 
, כי בל תאמרו כי נעמו עלינו ישיבתינו ישיבת חו"לובכל ארץ אחוזתכם, 

ברכת ה' עלינו גם בחו"ל לרשת אחוזות, ע"כ אין לנו לדאוג עבור ארץ 
לקיים המצוה וירשתה רק גאולה תתנו לארץ, כלומר במאי דאפשר ישראל, 

או אליבא דמ"ד שכירות קונה,  היינו לקנות שדה או כרם או בית, וישבת בה,
 -פרשת בהר  אזי השוכר בית בא"י מקיים המצוה וירשת וישבת בה לשעתה.

 .)בשם ספר ציר נאמן דף לז( ונ –נה  'ויקרא עמ

 

 בטענה שהעני יכול לרדת לחו"ל -פטר ממצוות צדקה הלא ל
 פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאביונך בארצך ...בך אביון הכי יהי

 . )דברים טו, ז(
הלשון בארצך הוא קשה ההבנה. ואמר רבינו ז"ל בשם אביו הגאון מוה' 
בנימין זצל"ה. דהכי פירושו שלא תוכל לומר להעני המבקש ממך לעשות 

וא"כ  עמו חסד, כיון דכאן בארץ ישראל אסור לחרוש ולזרוע בשנת השמטה,
אני בעצמי אין לי כ"כ מאין אתן לך, לך בחו"ל שם מותר כל הנ"ל ויתנו לך, 
ע"כ אמר הכתוב כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, ע"כ אנכי מצוך לאמר פתח 

, ר"ל שישאר לשבת בארצך, ולא תוכל לטעון טענה הנ"ל תפתח וכו' בארצך
פרשת  ודו"ק. ותגרום לו לצאת לחו"ל ח"ו, כ"א שישאר בא"י ופה תעזרנו

 .קיז 'דברים עמ –ראה 
 

 מעודד את תלמידו להקים ישובים בארץ ישראל
זצ"ל, בהסכמת הגרי"ח  יהושע זאב זיסנעוויץ )להגה"צ רבי - ציר נאמן ספר

 מבני רבים שנתעוררו מ"תר שנת[ב]: בהקדמה זוננפלד וגאוני דורו(: מדבריו
 הזה הקדוש הרעיון ,ישראל ארץ עפר את ולחונן קודש אבני את לרצות ישראל

 חבר להיות ידי ונתתי", סובאלק" מולדתי עיר נכבדי בלבות גם קן מצא
 ולהתיישב י"בא נחלה אחוזת לקנות היינו, ישראל ארץ ישוב של ע"מ לקיים

 השגת מקיש אשר( ה, א ברכות) א"זיע י"רשב בדברי בינותי וכאשר, שם
 מהדברים אינו הזה הרעיון כי הבנתי, ב"ועוה התורה להשגת י"בא נחלה

 הנעלמים מדברים הוא רק, אדם כל של לבו לעין המושגים הפשוטים
 הגאון ר"לאדמו חכם בשאלת אז ובאתי, התורה גופי ככל ונפלאים

 ישראל נר הגולה מאור דורו עטרת והדרו הדור מופת התורה שר המפורסם
 הרעיון נוציא אופנים באיזה להשיבני ל"זצוק ליב יהושע' ר מרן ג"רשכבה
 ובתוך. הטהורה בינתו כפי הרמה תשובתו והיתה, הפועל אל מכח הקדוש

  י..."א יושבי עם להתיעץ תרים שני לשלוח לעצתו הביע תשובתו דברי
 דעתו ל, היתה"זצוק ר"אדמו פני את וראיתי א"תוב לירושלים וכשבאתי

 וקבלתי, קאלאניע שמה וליסד הגליל לערי לעלות ויצוני, הנה מנסיעתי נוחה
 יסוד" אחוזת את בשותפות וקנינו תרים... שני לפני' ה הקרה וכן, עצתו

 . מרום מי אצל שהיא ו"ת" המעלה
בעצת אדמו"ר זצוק"ל עזבתי את האחוזה הזאת בידי אנשי "מעזעריטש", ...

 והתחלתי להשתדל בקנין אחוזת "ארביל"..



בדיך את אבניהכי רצו ע
 בהקמת הישוב "פתח תקוה"פעילותו של מהרי"ל דיסקין 

חביבותו הרבה של מהרי"ל דיסקין לארץ הקודש, שאותה אנו רואים במאמריו 
בפעולותיו למען )שהובאו במדור מדברי רבותינו( באה לידי ביטוי מעשי 

הוא עודד את תלמידו לקנות אחוזות  ,שהבאנו כפי הפרחת שממות הארץ.
אצל תלמידו הגדול, ר' יוסף חיים זוננפלד ראו את  וכןולהקים ישובים בארץ, 

רוח האהבה והרצון להפריח שממות הארץ )כפי שהבאנו חלק מהדברים בגליון 
01 .) 

דיסקין בהקמת הישוב  מן הראוי להביא במסגרת זו את חלקו של מהרי"ל
 "פתח תקוה". 

בשטח ישוב הארץ והפרחת " מסופר:( 502 - 502ח"א עמ' ) בהאיש על החומה
שממותיה היה הרב מבריסק פעיל מאד, עודד וחיזק את כל אלה שעסקו 

 ברכישת אדמות והרחבת הישוב. 

בשנת תרל"ט קמה התעוררות גדולה בין עדת החרדים בירושלים למען הקמת 
רתה תהא לצאת מהמיצר וההסתגרות שבתוך החומות, טחקלאית, שמתנועה 

ולהפריח את הארץ הנמקה בשממונה. מראשוני הוגי רעיון החקלאות החרדית 
 היה הקנאי רבי עקיבא יוסף שלזינגר. 

התייסדות חברה ראשית דרכם של מייסדי פ"ת היתה, ביסוד חברה שנקראה "
היו צריכים להרשם מאה חברים, ", ליסודה לעבודת האדמה לנחלת פתח תקוה

שכל אחד יכניס שלשים נפוליון לשם רכישת הנחלה מידי הנוצרי טאיאן ביפו, 
  .עשרה נפוליון במזומן והשאר בחמשה תשלומים לשעורים..

קנית הנחלה והקמת הבתים הראשונים על שפת הירקון לא עלו יפה, החום 
ההרפתקאות שנתנסו  והלחות הגבוהה שגרמו למחלות קשות ולאסונות ושאר

וכל  בהם המתיישבים הראשונים, גרמו לסכסוכים ומריבות פנימיות,
ההתארגנות היתה בסכנה של התפוררות ופירוק. חלק מהמתישבים חזר 
מאוכזב לירושלים, וחלק נפגע במחלות ובמגפות. מתי מספר של עקשנים 

ועברו לגור בראשותו של ר' יהושע שטמפר מהונגריה, נאחזו בצפרניהם במקום, 
 .זמנית ביהוד הסמוכה עד יעבור זעם

לכן נכנס הגאון  דבר כשלון ההיאחזות בפתח תקוה כאב מאד להרב מבריסק..
דש תחת חמבריסק לעובי הקורה, ועודד את רוחם של המתיישבים, שהתארגנו מ

 .כפי שאנו קוראים בכתב ההתקשרות חסותו

עודד, דירבן וחיזק את הענינים. הרב מבריסק התענין באופן פעיל בהתפתחות 
. גם החברים לא להתרפות ולא להרתע מהקשיים העצומים שנערמו בדרכם

לכל אחד החובב עמו וארצו מבית דינו של הרב מבריסק יצאה קריאה הקוראת "
 ". לעמוד לימין החברה

ועמק עכור של מגפות וקדחת, היה ל"פתח  ,ואכן הפעם תקעו יתד בל ימוט
האיש על )ע"כ מ" ".פורחת, עד שהיתה לאם המושבות תקוה" ולמושבה

 "(.החומה

 שובי אל עריך אלה -שובי בתולת ישראל 

 - ספר "הברית והזכרון" לחברת "אגודת מיסדי הישוב"חברי האגודה הוציאו 
אשר ראשית מעשיה בחברת "פתח תקוה" אשר הוסדה ביום השמיני לחודש 

 תובב"אתמוז שנת התרל"ט לפ"ק. בעיה"ק ירושלים 

שובי אל עריך  -שובי בתולת ישראל " :בראש הספר מוצבת קריאה לאנשי חו"ל
 " )ירמיה ל"א(. !אלה

ארצכם החמודה מדבר, עריכם הקדושות שממה  עד מתי תחבקו חיק נכריה?"
לבלות בטוב ימיכם  כל מאויכםואין איש שם על לב ואין מכל חולה על זה? 
ולהרים קרן המסחור בארצות  לצבור הון, לאסוף עושר לבנות היכלי עונג,

.. עד אנה תצפו צפית הבל כי זאת המרגעה וזאת המנוחה, ותאמרו כי אחרות
ובגויים ההם לא תרגיע שלום שלום ואין שלום, כי אחת דיבר אלקים בקדשו "

שובי בתולת ישראל, נוחה "רק זאת המרגעה וזאת לכם המ ולא תמצא מנוח,
 "...שובי אל עריך אלה

 אבותינו הקדושים חרפו נפשם למות בעד עמינו ובעד ערי אלקינו

איך לא נבוש ולא נכלם, בפינו ובשפתינו נחבב את אדמת קדשינו, ולבינו בל "
נזכור נא את אבותינו הקדושים אשר חרפו נפשם למות על מרומי שדה אתנו, 

ועתה אשר כיבוש ארצינו בידינו, עמינו ובעד ערי אלקינו ושפכו דמם כמים בעד 
לא בחיל ולא בכוח לא בחרב ולא בחנית, כי אם ברוח נדיבה, ולא שינדב כל 

כי אם מעט מזער מהונו ורכושו, כל זה לפניכם ואתם מחשים, אחד את נפשו, 
 . "ותקפצו את ידיכם, רב העון וגדול הפשע עד אין חקר

דלה אהבתם לארץ גני תבל עד כמה כעל כל העמים שו...הביטו והתבוננו "
הונם ורכושם וגם נפשם את כולם יקריבו על מזבח אהבת ארץ מולדתם, 

אוי לנו כי חטאנו, בושנו ונכלמנו, אנה  מולדתם, ומכם נאבדו רגשי קודש אלו,
 ".נוליך את חרפתינו...

 לעומת החושך שבימים עברו -להתבונן באור שבארץ ישראל 

 .יכולים ללמוד על התפתחות הישוב בימים ההם אנוספר, ה תהקדמתוך מ
אקטואליים גם לימינו להבין את חסד ה' אתנו בכל מה שקורה בארצנו  הדברים

 הקדושה:

גלוי וידוע לכל יושבי תבל, כי שינוי העתים וחילופי הזמנים היורדים משמים "
נערוך ראשיתם  עד אשר אםארץ לאט לאט, אף אם אמנם הם גדולים ונוראים, 

ממספד  – ך משורש, והדבר נהפמול תכליתם, הם רחוקים כרחוק מזרח ממערב
 ,יען לאט מהלכם ,בכל זאת ,מאפילה לאור גדול, משעבוד לגאולהלמחול, 

פות המשתנים ונאחזים ביתר ילדי הזמן, יתעלמו עקבי השנוים והחלי
ואין רואה ואין מבין ואין איש שם על לב להשכיל  ;והמתחלפים מרגע לרגע

 אחרית דבר מראשיתו. 

אשר אנחנו יוצאים מן החושך ומתקרבים אל כן אנחנו גם עתה בדורינו זה, 
עד אשר תפיץ השמש קרני האור לאט לאט, אשר הולך ואור עד נכון היום, 
 לא נרגיש... -אורה על כל פני תבל, ואנחנו מבלי נביט לאחורינו 

ואם אך נפתח עינינו לא נצטרך להביט למרחוק, ולזכור את החושך והצלמות, 
ואת גלי ים הזועף, ואת סערת המים הזדונים אשר עברו על ראשי אבותינו 

עת שבאו המה הראשונים לירושלם עיר קדשינו, וימצאוה  ..משנים קדמוניות
עה לה נפשם ורבות שבשכולה וגלמודה וכצפרים נדודים קוננו בסעפי חרבותיה, 

מחמת המציק, חייהם היו תלוים מנגד, גיום נתנו למכים ולחייהם למורטים, 
ולא שמו לבם לזה, ובטחו בה' ועשו את  ובחרוף נפש סבלו כל מה שעבר עליהם

שלהם לסולל מסילה ליתר חונני עפר ציון החפצים להשליך נפשם מנגד לעלות 
ר את כל שוקל לתאר ולציי ולחבק את חיק אמנו הקדושה. הה! איה סופר ואיה

  .התלאות אשד עברו על ראשם

וגם מבלעדי זה, גם אם לא נטה אזנינו לשמוע את דברי הזקנים האלה, רק 
למראה עינינו נשפוט אשר עינינו ראו ולא זר, וגם לא נביט למרחוק, כי אם עד 

באימה  כי ישבנו בביתינוחמש עשרה שנה, הנה גם אז הי' מצבינו נורא מאוד, 
ופחד, ואם הלכנו בשוק היה מגור מסביב, ומחוץ לעיר הי' אימת מות שוד ורצח, 
מדבר שממה שמה ושאיה, וכנטות צללי ערב סוגרו כל שערי העיר על מסגר, 

 והנשאר בחוץ הי' מאכל למלתעות כפירים.

בזכרינו זאת עתה חרדת קודש יאחזינו, על מעשי ה' הנפלאים והנוראים, 
מי הי' יכול להאמין לפני חמש עשרה שנה מחליף את הזמנים, המשנה עתים ו

שילך יהודי בחוצות ירושלם בצואר נטוי, ופניו לא ישבע כלימות ורוק? מי הי' 
 יכול להאמין שישב יהודי בדד בטח ושאנן מחוץ לעיר מושבו ואין מגור מסביב?

 לקבץ עמו ישראללא יפסיק התפתחות ירושלים ובנינה מבשרת כי הקב"ה 

, ומה חברת מאה שערים בנויה לתלפיותמה גדלה שמחתינו בראותינו את 
, האח! האח! חברת משכנות ישראל המתנוססת בהדרהעל  תגלנה כליותינו

, אבן ישראל, בית יעקב, נחלת שבעה, ויתר בנות ירושלםבראותינו חברות 
ובכולם מלאים  סביבה משובצים בפאר עדים ומתנוצצים כספירים ביפעת זהרם

ואין פרץ ואין  בני ציון היקרים, שוכנים שמה שלוים ושקטים בטוחיס ושאננים,
 .יוצאת ואין צוחה ברחובותיהם

כי הדבר הזה מבשר וכאשר עמדנו וראינו אותם בפעם הראשון חרצנו משפטינו 
, כי כאשר פתחה ירושלם עיר הקודש את חיקה והרחיבה מקום לנו צבא רב

, כן גם תמהר ותחיש ארצינו הקדושה להביא גם בניה בניה אליהאוהלה להביא 
טובה, ועוד נצא השדה ותחליץ להם משוד תנחומיה להשביעם ולענגם מ עליה

הראשונים לסול המסילה לשאר עם ה' וישובו בנים לגבולם,  הואנחנו נהי
 .ועד אשר יקבץ ה' עוד עליו לנקבציארץ שבים, ויחרדו ויאתיו בני ציון היקרים מ
, יהי שם ה' מבורך מן העולם ועד התרנו כן היוהנה אמת נכון הדבר כאשר פ

העולם, לא יארכו הימים ומשפטינו יצא לאור ותקותינו לא נכזבה, ארצינו 
הקדושה הטיבה פניה אלינו גם הושיטה ידה וקראה לנו מרחוק ואנחנו שמענו 

אנחנו עומדים בקולה, ובעזר ה' נעבור חלוצים לפני כל אחינו, והנה עתה 
ועוד מעט "בפתח תקוה" הפתוחה לפנינו לרוחה, כי תקותינו כשחר נשקפה, 

תצא גם השמש בזהרה ותאיר כל הארץ, ופתאום יבא האדון אל היכלו אשר 
 אתם מבקשים, ואלוה כל קדושים עמו...

 עמד מאחרי כל דבריהם ופעולותיהם -מהרי"ל דיסקין 

אנו  שמי שעומד מאחורי כל הפעילות הזו הוא מהרי"ל דיסקיןאת העובדה 
הישוב יכתב על שם אדמו"ר  םהקושאן של מקוש" רואים ממה שנכתב שם
, וכל התנהגות של החברה יהיה רק ע"פ פקודתו בכל הגאון אב"ד דבריסק נ"י

דבר, וכל התקנות המוסכמים ממנו, מכבר קבלנו עלינו לשמור ולעשות מבלי 
: ולאחר כל התקנות המופיעות שם לחברי הקבוצה נאמר ...ן ושמאללנטות ימי

, וה' יהיה בעזרנו סוכן החברה יהיה אדמו"ר הגאון אבדק"ק בריסק שליט"א"
לבנות הנהרסות ולנטוע הנשמות, ותחזינה עינינו בשוב ה' שכינתו לציון במהרה 

 . "בימינו אמן

 –" עזרת ה' בגבוריםהתקנות לאחינו בני הגולה הבאים לבהמשך מופיעות "
בכל מקום  שבסופם מופיעה ההוראה שאת כל הנדבות יביאו לגבאי החברה

לסוכן החברה בירושלם, הלא והם יקבלו את כסף הקודש מהחברים וישלחו "
הוא עטרת ראשינו מורינו ורבינו הגאון האמיתי מוהר"ר משה יהושע יהודא ליב 

 ".דיסקין שליט"א

"כל החפץ לבוא בברית וחוזה אתנו, יואיל בטובו לאחר כל התקנות מופיע שוב 
אדמו"ר הרב הגאון הגדול אב"ד דק"ק בריסק לפנות אלינו במכתבו ע"ש 

על פי האדרעססע  ,שליט"א, אשר הואיל בטובו לקבל עליו משרת סוכן חברתנו
 ".הזאת


