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רמה" בּ יד יצאים י שׂ ראל  ח ')"וּ בני י "ד ּפ רק ּפ עמי(ׁש מוֹ ת , 
מצרים . יציאת מימי עוֹ ד הח לּ ה  ה יּ מים  אחרית ותּק וּ ן ה גּ א וּ לה
לגא לּ ה  וּ מצ ּפ ים מח כּ ים היהוּ דים אנוּ  יוֹ ם  בּ כל וּ מ ּת מיד , מאז

מיכה  הנּ ביא וּ להבטחת ט"ו)הלמה , ז' מארץ(ּפ רק  צאת "כּ ימי 
נפלאוֹ ת" ארא נּ וּ  היא מצרים ה ּס ימנים  כּ ל לפי  כּ י ונראה  , 

עמ וֹ ק  כּ בר  ׁש אנחנ וּ  להי וֹ ת יכוֹ ל וּ בכלל ענק , בּ צעדי מתקרבת 
ה זּ ה , בּ ע וֹ לם ׁש קוּ ע עדין  העוֹ לם ר וֹ ב כּ י נראה  זאת , עם בּ פנים .
ל ׁש נים  קדימה וּ מסּת כּ ל בּ ּת ים, ולקנוֹ ת  ׁש לּ וֹ , לּפ נסיה ודוֹ אג
ׁש הוּ א  כּ מ וֹ  בּ דיּ וּ ק  ויתקיּ מוּ  יחי וּ  ׁש הם ולדאג לתכנן כּ די  ה בּ א וֹ ת ,
יקרה . זה  רגע ׁש בּ כל  האמ וּ נה את  סוֹ תר ׁש לּ א כּ ּמ וּ בן  דּ בר חפץ.
ּפ י  ועל הּק יּ ם, מהּמ צּ ב  מדאגים ישׂ ראל בּ עם הרבּ נים גּ דוֹ לי 
כּ וֹ ללת, מלחמה ּת פרץ ׁש בּ עתיד  חוֹ זים ז"ל, חכמינ וּ  דּ ברי 
לא ואוּ לי  רח"ל. וכוּ ' אטוֹ ם ּפ צצת טילים, נפילת  הכּ וֹ ללת
א לבּ הלה , חׁש ׁש  בּ ׁש ל  בּ ר בּ ים ה זּ ה  הנּ וֹ שׂ א  את מפיצים
כּ לּ נוּ  נחזר  לא אם הּמ ציאוּ ת להי וֹ ת עלוּ לה  זוֹ  כּ י טוֹ ענים

בּ סנהדרין הגּ מרא כּ דברי  ׁש למה, ע "ב )בּ תׁש וּ בה צ"ז רבּ י(דּ ף : 
אין לאו  ואם נגאלין  ּת ׁש וּ בה עוֹ שׂ ין י שׂ ראל אם אוֹ מר אליעזר 
אין ּת ׁש וּ בה ע וֹ שׂ ין  אין  אם יהוֹ ׁש ע רבּ י ליּה  אמר  נגאלין ,

ׁש גּ זר וֹ תיו?נגאלין , מל להן  מעמיד הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אלּ א ! 
עכ"ל . ל ּמ וּ טב, וּ מחזירן ּת ׁש וּ בה, עוֹ שׂ ין  וישׂ ראל  כּ המן, ק ׁש וֹ ת 
כּ אן, עליו לפרט מכּ די קצר  ואינוֹ  ּפ ׁש וּ ט  אינ וֹ  ׁש ה נּ וֹ שׂ א  כּ ּמ וּ בן
וכן וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג למלחמת היא ׁש ה כּ וּ נה  ולדעת  לז כּ ר  צרי  א

בּ עוֹ לם . חדׁש  לעדּ ן 
הזּ וֹ הר ספר ׁש בּ אמצעוּ ת הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ׁש נּ כּת ב מה ידוּ ע
יּס וּ רי  ללא דּ הינוּ  בּ רחמים, מהגּ לוּ ת לצאת לזכּ וֹ ת אפׁש ר 
מסבּ יר זיע"א הּק דוֹ ׁש  לוּ צאטוֹ  ח יּ ים מׁש ה ורבּ נוּ  מׁש יח. חבלי

בּ ּמ ר וֹ ם",בּ ספרוֹ  הזּ וֹ הר.מהי "אדּ יר  ׁש ל הלּ לוּ  הדּ ברים כּ וּ נת 
הזּ וֹ הר ספר בּ קריאת ל דּ בק עכ ׁש ו דּ וקא מאד  כּ דאי כּ י וכן

בּ גירסא גּ ם הזּ וֹ הר הּק דוֹ ׁש  ספר  ׁש ּק ריאת  הּמ ק בּ לים גּ דוֹ לי  מ דּ ברי  (כּ יּ דוּ ע , 

ׁש ּק וֹ ראים) ה ּמ לּ ים את  מבינים לא אם גּ ם  עצוּ מוֹ ת רוּ חניּ וֹ ת  ּפ ע לּ וֹ ת .ּפ וֹ על 

הּט הוֹ ר לׁש וֹ נוֹ  עדוזה לחבריא ׁש מעוֹ ן ר ' אמר "ּת ניא : 
סמכא ". דּ חד בּ קיימא נתיב אימת

הזּ וֹ הר, ספר  היה בּ עוֹ לם ׁש נּ תקנ וּ  הגּ ד וֹ לים הּת ּק וּ נים מן
הוּ א  כּ י עצמוֹ , מּמ נּ וּ  מק וֹ מוֹ ת  בּ כ ּמ ה  ׁש בחיו נאמר  כּ אׁש ר 
בּ וֹ  ויתבּ אר  ישׂ ראל. לבית יׁש וּ עה קרן  וּ להצמיח הוּ כן, לגּ אלּ ה 
וכ ּמ ה  כּ ּמ ה וּ בּת ּק וּ נים מהימנא, בּ רעיא מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה זה דּ בר

נשׂ א בּ פר ׁש ת ּפ ה וגם ב )ּפ עמים. ישׂ ראל(קכ "ד  דעתידין  "וּ בגין : 
מן בּ יּה  יפקוּ ן  הזּ וֹ הר , ספר האי  דּ איה וּ  דּ חיּ י מאילנא  למטעם

בּ רחמי" הזּ וֹ הר גלוּ תא  ספר  ׁש הוּ א החיּ ים מעץ לטעם י שׂ ראל ׁש עתידים  (וּ בגלל 

בּ רחמים) מהגּ ל וּ ת בּ זכוּ תוֹ  יצאוּ  .הזּ ה, 

החכמה, מעּק רי גּ דוֹ לים בּ עּק רים הוּ א ּת ל וּ י  הזּ ה והענין
היּ חיד האד וֹ ן וּ פעל הכין אׁש ר ההנהגה, בּ עוּ מקי  עלוּ מוּ ׁש רׁש  

טוּ ב רב אל  בּ וֹ  י גּ יעוּ  אׁש ר הדּ ר לנחוֹ תם נחלתוֹ , ועל עּמ וֹ 
ישׂ ראל חסר וּ  כּ ּמ ה ּת דע  וצרי ה ּמ חׁש בה. בּ ראׁש ית הּמ כוּ ן 
לקדמוּ תם. להחזירם להם  הם צריכים  ּת ּק וּ נים וּ מה בּ גל וּ תם,

ה ּמ ׁש וֹ רר ה לוֹ ם)וּ בחׁש וֹ ב עליו ה ּמ ל והבין(דּ וד  ה זּ ה, הענין על  
לא "א וֹ תוֹ תינוּ  ואוֹ מר: מתא וֹ נן היה האלּ ה , הגּ דוֹ לים החסרוֹ נוֹ ת 

וכוּ ' נביא" ע וֹ ד אין ט )ראינוּ , עד, ר בּ ה.(ּת הלּ ים חכמה  בּ אמת  כּ י 
"מ יּ וֹ ם אמר וּ  לברכה  זכרוֹ נם  וחכמינוּ  מיּ שׂ ראל, אבדה  ויּק ירא

כו' כּ ספר יּ א" למהוי חכמיא ׁש רוּ  הּמ קדּ ׁש , בּ ית  מ "ט ׁש חרב  (סוֹ טה 

אלהים.א) מתי "עד  וא וֹ מר: זאת  על מתּפ לּ ל ה ּמ ׁש וֹ רר והיה
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כו' צר" י)יחרף  עד, גּ דוֹ לים.(ׁש ם ס וֹ דוֹ ת נכללים א לּ ה  וּ בפס וּ קים  
והבן: ׁש מע ה זּ ה , בּ ענין  מאד

הּת בה, ענין עשׂ תה י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש בּ ריחת ונמצא
ר בּ וֹ א  הים כּ ל  נכללוּ  בּ וֹ  אׁש ר הזּ וֹ הר, נעשׂ ה ׁש בּ ס וֹ ד ּה 
לכל כּ ללית לבריחה זה נחׁש ב  ואז  בּ ּת ּק וּ נים. כּ ּמ זכּ ר  נ ׁש מתין ,
וזהוּ  יציאה. א לּ א יצטר לא היּ מים בּ סוֹ ף עד ישׂ ראל,

יב )ׁש נּ אמר  נב , תלכוּ ן,(י ׁש עיה לא וּ במנוּ סה  תצאוּ , בּ ח ּפ ז וֹ ן לא "כּ י : 
ישׂ ראל "... אלוֹ קי וּ מא ּס פכם  ה ' לפניכם ה וֹ ל כּ י

אחריו נׁש אר  הזּ וֹ הר ספר כּ י רשב "י)והאמת, לברכה,(אחרי  
ׁש לּ א עד  אחרא , ה ּס טרא מן ׁש בּ וֹ רח  נקרא בּ וֹ  ׁש יּ תדּ בּ ק  מי ׁש כּ ל

ל וֹ  היּ מים)יצטר נמצא(בּ אחרית  ּת וֹ עלת מה ואוֹ דיע יציאה. אלּ א  
מׁש יח. מחבלי ה צּ לה  ה וּ א כּ י הוּ א , גּ דוֹ ל ּת וֹ עלת  כּ י והאמת בּ זה .
ח בּ וּ ט  כּ מוֹ  אלּ א צריכים , היוּ  לא מׁש יח חבלי  כּ י והענין :
היוּ  כּ ן בּ וֹ , ׁש נּ ד בּ ק ה זּ המא האדם מן  להפריד  הצּ רי הּק בר,

החבלים מׁש יח)צריכים זהמת(חבלי  [את] מ יּ שׂ ראל  להפריד כּ די  
לצאת. יחזר וּ   ּכ ואחר לעיל, כּ נּ זכּ ר לברח  ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די  הגּ לוּ ת ,
מעמיד הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לברכה זכרוֹ נם חכמינ וּ  מאמר סוֹ ד וזה 

לּמ וּ טב " וּ מחזירם כּ המן ק ׁש וֹ ת ׁש גּ זרוֹ תיו  מל צזעליהם (סנהדרין 

אחראב ) הּס טרא ּת גבּ רת  ֹּת ו ׁש האדם בּ ע וֹ ד גּ ד וֹ ל: כּ לל זהוּ  כּ י ,
תאר אחרא  ׁש הּס טרא   וצרי .ה צּ רי הּת ּק וּ ן לת ּק ן  יכוֹ ל אינ וֹ 
ׁש ּת י להם   צרי ולכן לעיל, כּ נּ זכּ ר  ישׂ ראל  ּת חת וּ ק ׁש וּ רה כּ פ וּ תה 

הּפ עלּ וֹ ת:
אי יציאה  בּ דר כּ י  בּ ריחה, בּ דּ ר ההם הּק ל ּפ וֹ ת מן לצאת

בּ ראׁש וֹ נה. אפׁש ר 
שהקליּפ וֹ ת  רמה , בּ יד  הּק לּפ וֹ ת מן מּמ ׁש  ׁש יּ צאוּ   ּכ ואחר

ּת חּת ם. כּ פוּ תוֹ ת ּת ארנה 
להם כּ יון א אפׁש ר היה לא הזּ המא, בּ הם הר בּ ה ׁש נּ דבּ ק  

החבלים ידי  על אלּ א מׁש יח)לברח חוֹ זרים(חבלי  היוּ  ׁש אז , 
הבּ ריחה. היא וזאת מקלט , עיר "איּמ א" ׁש היא בּ תׁש וּ בה 

ל "בּ צּ ר הכּ תוּ ב: ׁש אמר מה  גּ דוֹ ל סוֹ ד בּ זה ואוֹ דיע
וכ וּ ' " אלהי ה' עד וׁש בּת  וכ וּ ' האלּ ה הדּ ברים  כּ ל   ּוּ מצאו

ל ) ד, וׁש לוֹ ם .(דּ ברים חס לגזר אחרא ה ּס טרא  התגּ בּ ר וּ ת כּ י  דּ ע, 
ולינק  להתאחז עליּ ת ּה  לפי  נמׁש י שׂ ראל , על גּ זר וֹ ת
עוֹ לה  היא והנּ ה  מתגּ בּ רת.  ּכ על וֹ ת ּה  כּ פי  כּ י  בּ מדרגוֹ ת ,
דּ חק. אחר דּ חק ישׂ ראל נדחקים ואז זו"ן , בּ ּס פירוֹ ת וּ מתגּ בּ רת
כּ ן , גּ ם  ׁש ם להת דּ בּ ק ח וֹ ׁש בת והיא ל"אּמ א", מ גּ עת ׁש היא עד

מינ ּה " מתערין דּ ינין  "איּמ א א)בּ סוֹ ד, סה ג' חלק בּ אמת(זוֹ הר   א , 
מתדבּ קין ישׂ ראל אדּ רבּ ה , ואז  חר וּ ת. היא  איּמ א כּ י  יכ וֹ לה , אינ ּה 

הּת ׁש וּ בה. בּ סוֹ ד וּ בוֹ רחין בּ ּה 
וּ מתגּ בּ ר  ׁש הוֹ ל ק ׁש וֹ ת, ׁש גּ זרוֹ תיו הּמ ל צרי היה  ולכן 
כּ י כּ חוֹ , נׁש בּ ר וׁש ם לאּמ א  ׁש ּמ גּ יע עד  לספירה מּס פירה

- ׁש בר "לפני סוֹ ד  והוּ א לישׂ ראל. הּת ׁש וּ בה מתעוֹ ררת אדּ רבּ ה
יח)גּ אוֹ ן" טז, בּ ר(מ ׁש לי  ׁש מע וֹ ן ורבּ י מׁש ה בּ ריחת גּ ם  כּ ן ועל  , 

ספר נע שׂ ה  זאת ׁש בּ בריחה  וכיון ה גּ זרה. ידי  על הי וּ  יוֹ חאי
אליו, ׁש יּ זדּ ּמ ן מי לכל ועוֹ מד קים  הּת בה  ענין כּ בר ה נּ ה  הזּ וֹ הר,
ה ּס טרא מן ויצא  ל "א ּמ א " מ גּ יע כּ בר ה זּ וֹ הר  בּ ספר  הנּ דבּ ק  דּ הינוּ :
ּפ ר ׁש ת מהימנא  בּ רעיא כּ ּמ ז כּ ר מ ׁש יח, חבלי ל וֹ  צרי ואין אחרא ,

בּ ּת חלּ ה. למעלה הבאתי בּ ענין נ שׂ וֹ א ,

אחרי הרבּ ה בּ זמן אלּ א  הזּ וֹ הר  נתגּ לּ ה לא זה, כּ ל  עם והנּ ה,
אלּ א  להּמ צא צריכה  אינ ּה  הזּ את ה ּפ עלּ ה הלא כּ י הע שׂ וֹ תוֹ ,
ּפ עלּ תוֹ  כּ י  הזּ ה, הזּ וֹ הר  בּ סוֹ ד ישׂ ראל ׁש יּ ברחוּ  ּפ רוּ ׁש : בּ זמנּ ּה ,

מׁש יחא  דּ מלכּ א בּ דרא י וֹ מיּ א  בּ סוֹ ף אלּ א בּ דוֹ ר וֹ אינוֹ  היּ מים, (בּ סוֹ ף 

הּמ ׁש יח) מל עכ"ל .ׁש ל , 

בּ קריאת ישׂ ראל עם להצּ לת  עוֹ למי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמפעל
ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר

י שׂ ראל  בּ עם גּ דוֹ לה ּת נוּ עה  התעוֹ ררה האחר וֹ נוֹ ת בּ נים
מאהבה, לתׁש וּ בה לזכּ וֹ ת אוֹ תנוּ  וּ מע וֹ ררים בּ תׁש וּ בה, ל ׁש וּ ב
ויחיׁש  יּ ביא  מה הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ולּמ וּ ד  בּ קריאה וּ להתאחד 

הּמ ׁש יח. בּ יאת נח)את ּפ ר ׁש ת חדׁש  ּפ י(זוֹ הר  על מבּס סים ה דּ ברים . 
כּ ל   לאוֹ ר עוֹ לם  מ גּ ד וֹ לי  וּ מצ וּ טטים י שׂ ראל, גּ דוֹ לי ׁש ל  דּ בריהם

ר בּ י  מהאלמין האדמוֹ "ר גראסהדּ וֹ רוֹ ת . יהוּ דה ׁש ליט "א ׁש לוֹ ם  
ישׂ ראלמי ּס ד עם הצּ לת  למען הע וֹ למי הזּ וֹ הר אצל מפעל בּ ּק ר 

ר בּ י  ה ּמ קבּ לים, הּק דוֹ ׁש ים חיהצּ דּ יקים  ר בּ י אברהם  ח יּ ים, דּ וד 
רבּ יׁש טרן ּפ רץ, רבּ ינּס ים בּ רלנד, "ׁש וּ בוּ אליעזר  יׁש יבת  ראׁש  

ר בּ י  ׁש טרןבּ נים", רבּ ימאיר ובנש"ק  מיר וֹ ן , ק דּ יׁש א דּ אתרא מרא 
א בּ וּ חצירא רבּ ייחיאל רמלה , דּ אתרא בּ ניהוּ מרא  ישׂ כר 

ירוּ ׁש לים)ׁש ליט "א ׁש מוּ אלי ׁש לוֹ ם נהר  הּמ קבּ לים י ׁש יבת יצחק (ראׁש  רבּ י , 
ר בּ י  ּהחיּ ו שׂ ר ואדם  אלקים וּ משׂ ּמ ח מרגנ ׁש טרן, ׁש ל וֹ םמאיר 

רבּ יאר וּ ׁש  ירוּ ׁש לים , חסד" ׁש ל "ח וּ ט  י ׁש יבת  יהוּ דהרא ׁש  ׁש למה  
י שׂ ראל ,ׁש ווייצער גּ דוֹ לי הרבּ ה  ועוֹ ד נ"י, בּ מאנסי  אב"ד  מלּ פנים 

הרב  בּ רא ׁש וּ ת הר ׁש בּ "י אהל מוֹ סד וֹ ת  עם ׁש ניצרוּ ביחד ׁש רגא  
מ ׁש ּת פת: קריאה  יזמ וּ  הצטרפוּ ׁש ליט"א , יקרים  "יה וּ דים  

בּ עוֹ לם ה גּ ד וֹ לה  הכי אט וֹ ם  ּפ צצת  – ה מים  את  ׁש ירעיד  למבצע 
ישׂ ראל" עם את ה ּס טרא ׁש ּת צּ יל ׁש ל החמ ים  ׁש ער  כּ נגד כּ י  , 

כּ די הרוּ חני האטוֹ מי הנּ ׁש ק את להוֹ ציא וּ מכרחים צריכים אחרא
הקד וּ ׁש ה . ׁש ל החמים  לׁש ער  לׁש נּ זכּ ה  ּת ע שׂ ה  וּ בתחבּ וּ לוֹ ת  

ה וּ א!!מלחמה המתכנן הּמ בצע כּ ן על בּ קריאה:! התאחד וּ ת 
בּ עוֹ לם היּ ה וּ דים  לכל  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ׁש ל  ב "ה ולּמ וּ ד כּ ה  עד  . 

ׁש כּ -70,000 זכינוּ  וּ בנ וֹ סף הּת פוּ צ וֹ ת , בּ כל ר בּ ים  יה וּ דים  התאחד וּ 
הזּ וֹ הר ׁש ל  סיּ וּ מים  ל-1000 ׁש נּ זכּ ה  כּ די מתאחדים  יהוּ דים

בּ חד ׁש וֹ  חד ׁש  מידי הכּ ל )ה ּק ד וֹ ׁש  בּ ס בּ י וֹ ם דּ ּק וֹ ת 4.5 לוֹ מד אחד .(כּ ל  

על  וּ מוּ פצים ׁש הוּ ד ּפ סוּ  וּ בעלוֹ נים וּ בחוֹ ברוֹ ת בּ קוּ נטרסים 
העוֹ למיידי  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד מפעל מעלת כּ י  בּ הרחבה, מסבּ ר 

יׁש נן  וכי , ער וּ לאין ׁש ע וּ ר  לאין היא גּ דוֹ לה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר
הזּ וֹ הר לּמ וּ ד  ידי על  רק להם לזכּ וֹ ת ׁש יּ כוֹ לים רבּ וֹ ת סגוּ לוֹ ת
יהוּ די  כּ ל  על  חוֹ בה כּ י  הצּ דּ יקים הרבּ נים כּ תבוּ  עוֹ ד הּק ד וֹ ׁש .
יוֹ ם מידי  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר את וללמד  להפיץ  ׁש ם ה וּ א בּ אׁש ר 
יוֹ ם בּ כל כּ ׁש עה  ל ּמ וּ ד לקבּ ע וכ וֹ ללים בּ יׁש יבוֹ ת וּ בפרט בּ יוֹ מוֹ 
אסוֹ נוֹ ת קׁש וֹ ת, מחלוֹ ת  ישׂ ראל, מעם ימנע לבד  הוּ א כּ י –
לעצר העה  חוֹ בת "ועוֹ ד  וכדּ וֹ מה. דּ רכים, ּת א וּ נוֹ ת למיניהם,
י ּמ ח האירני  ההמן יוּ כל ולא יפעל לא וׁש לוֹ ם וׁש חס הּמ ׁש חית

ח"ו, זממוֹ  להפק לפעלׁש מוֹ  אפ ׁש ר ׁש אי  בּ ע וֹ לם דּ בר אין כּ י 
רוּ ח  נחת  עוֹ שׂ ה זה ול ּמ וּ ד  הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד ידי  על בּ וֹ 

בּ מים  בּ יוֹ תר ה נּ וֹ ראיםגּ ד וֹ ל  והיּ ּס וּ רים הארכּ ה גּ לוּ תינוּ  כּ י , 
אחת, למּט רה הם ישׂ ראל עם נדּ ח ׁש ל מּמ נּ וּ  י דּ ח כּ מ וֹ לבל ּת י  , 

בּ ספר וֹ  זי"ע מלּ יסא יעקב ר בּ י  הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן "צרוֹ רׁש כּ תב 
היריםהּמ וֹ ר " ׁש יר ב )על ד ׁש עלוּ (ּפ רק ה ּק צ וּ בוֹ ת כּ עדר  ׁש נּ י" 

בּ הם" אין וׁש כּ לה  מתאימ וֹ ת ׁש כּ לּ ם  הרחצה לׁש וֹ נ וֹ :מן  וזה , 
ה ּק צ וּ בוֹ ת" כּ עדר ישׂ ראל "ׁש נּ י על  הבּ אים וה יּ ּס וּ רין הגּ ל יּ וֹ ת כּ י  

בּ מדר ׁש  כּ ּמ וּ בא אבוֹ ת  בּ מעשׂ י נרמז סימןה כּ ל  ע "ה ּפ רׁש ה ויּ ׁש לח (ר בּ ה 

הּפ סוּ ק:י"ג ) עדר"על  וּ בין עדר בּ ין ּת שׂ ימ וּ  טז)"ורוח לב  ,(בּ רא ׁש ית 

כּ אן כּ וּ נתוֹ  וזה וּ  י שׂ ראל, ׁש ל  צר וֹ תיהם  בּ ין רוח ׁש יּ היה  דּ הינ וּ 
הן ׁש נּ יך אוֹ ת ׁש ּמ כ לּ ים והיּ ּס וּ רים ה צּ רוֹ ת  ,אכלי כּ עדרּפ רוּ ׁש  

כּ ןהּק צוּ ב וֹ ת לעשיו  יעקב  ׁש לח  העדרים ּפ י על  נקצבוּ  כּ א ׁש ר  , 
וּ מסּת לּ קים ׁש עלוּ הוּ א  עוֹ לים ׁש יּ ּס וּ רים הרחצה, כּ ׁש ר וֹ חצים מן , 

בּ ׁש ליחוּ תן, הם נאמנים  כּ י העוֹ נוֹ ת , כּ תם  מתאימ וֹ תאת ,ׁש כּ לּ ם  
ׁש יּ היוּ  י שׂ ראל , את  ּלזכ בּ כדי  הוּ א, היּ ּס וּ רים ׁש ליחת ס בּ ת
אמרוּ  וכן ח בּ וּ ר ], מ לּ ׁש וֹ ן  הוּ א [מתאים  לה כינה, מחבּ רים

ל כינה , מתאמים הם ׁש יּ שׂ ראל  בּ הםבּ מדר ׁש , אין בּ כדיוׁש כּ לה 
ויתחבּ רוּ  יז דּ כּ כ וּ  כּ לּ ם יּס וּ רים ידי  ועל  נדּ ח , מּמ נּ וּ  ידּ ח  ׁש לּ א
וּ באמת  עכ"ל . בּ הם  יהיה לא  ׁש כּ וּ ל וׁש וּ ם  ה ּק דוֹ ׁש ה , להכינה

ה גּ לוּ ת  אריכת  ׁש ל  הּת כלית  כּ ל נ דּ חז וֹ הי מ ּמ נּ וּ  ידּ ח  וּ כמוֹ לבל ּת י , 
הנּ יצ וֹ צוֹ ת  לתּק ן  כּ די היה  מצרים  לגל וּ ת  י שׂ ראל  ׁש יּ רידת
ה עבּ וּ ד  כּ בד כּ ל זאת, בּ גל וּ תנ וּ  הוּ א כּ ן ׁש ם, ׁש נּ פל וּ  ה ּק ד וֹ ׁש ים
כּ י ידוּ ע   א העוֹ נוֹ ת . מתמרקים היּ ּס וּ רים ידי על  כּ י  לזה , ה וּ א 

לּמ וּ דכּ בר  וּ בפרט  ה ּת וֹ רה ּפ ר דּ "ס  כּ ל לּמ וּ ד ידי דּ על הב ּט חנוּ  
מצליחים והם יּס וּ רים ולא  נ ּס יוֹ ן  יצטרכוּ  לא  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר

בּ אהבה ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת ה נּ יצ וֹ צוֹ ת הח יּ ים וּ מבררים  האוֹ ר  וּ כדברי , 

ויחי)ה ּק דוֹ ׁש  הרעיא (ּפ ר ׁש ת וּ כהבטחת  הּק ד וֹ ׁש , והרמח"ל , 
בּ זוֹ הר והּט ה וֹ רים הּק דוֹ ׁש ים י שׂ ראל  ידּ בקוּ  וכא ׁש ר  ע "ה , מהימנא
הכינה  וה ׁש ראת  דּ וֹ דים  ואהבת  דּ קדה ה דּ עת יר בּ ה ה ּק ד וֹ ׁש ,

ה ּפ ס וּ ק : על ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר וּ כמאמר ו')ה ּק ד וֹ ׁש ה , ב ' ּפ רק (ׁש מ וֹ ת 

וּת אמר עליו  ו ּת חמל בּ כה נער  והנּ ה היּ לד  את ו ּת ראהוּ  "ו ּת פּת ח
ואוֹ מר זה", העברים א)מ יּ לדי יא ּפ רק ישׂ ראל (הוֹ ׁש ע  נער  "כּ י  

ידי על ואהבה וּ  י שׂ ראל  נער  לבני ", קראתי וּ מ ּמ צרים  ואהבה וּ 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  מעפר ,(א)ל ּמ וּ ד ננערים  כג )ישׂ ראל ב  ּפ רק (ׁש מוֹ ת 

ׁש ועתם  ו ּת על  העבדה ", מן האלהים  אל ׁש ועתם וּת על "ו יּ זעקוּ 
האלהים , ורחמיםאל  אהבה וישׂ ראל  דּ ין  בּ מדר ׁש לגוֹ ים ואמרוּ  , 

כג ) ּפ סקה ב  ּפ ר ׁש ה דּ ברים כּ ׁש נּ גאלוּ (רבּ ה אלעזר  ר בּ י  אמר אחר  דּ בר  
 ֹמּת ו אלּ וּ , דּ ברים חמ ה  ֹמ ּת ו א לּ א  נגאלוּ  לא מ ּמ צרים  ישׂ ראל 
 ֹוּ מּת ו רחמים ,  ֹוּ מּת ו אבוֹ ת , זכוּ ת  ֹוּ מּת ו ּת ׁש וּ בה,  ֹוּ מ ּת ו צרה ,

דּ כתיב , צרה   ֹמ ּת ו ב )ה ּק ץ. מּת וֹ (ׁש מוֹ ת  ישׂ ראל", בני "ו יּ אנחוּ  
דּ כתיב דּ כתיב ,(ׁש ם)ּת ׁש וּ בה  אבוֹ ת זכוּ ת  ֹמ ּת ו ׁש ועתם ", "ו ּת על 

אלהים  "ו יּ רא דּ כתיב, רחמים   ֹוּ מּת ו בּ ריתוֹ ", את  אלהים  "ו יּ ז כּ ר 
לבוֹ א  לעתיד ואף אלהים ", "ו יּ דע  הּק ץ   ֹמּת ו ישׂ ראל", בּ ני  את
דּ כתיב  צרה  ֹמ ּת ו הלּ לוּ , דּ ברים  חמ ה   ֹמ ּת ו אלּ א נגאלים  אין
 ֹמּת ו הרי " אלהי ה ' עד "ו ׁש ב ּת  צרה ,  ֹמ ּת ו הרי  ,"ל "בּ צּ ר
"ולא  רחמים ,  ֹמ ּת ו הרי  "אלהי ה' רח וּ ם  אל  "כּ י ּת ׁש וּ בה,
כּ ל   ּוּ מצא ו" אבוֹ ת, זכוּ ת  ֹמ ּת ו הרי " אבתי בּ רית את יׁש כּ ח 
ּפ ר ׁש  ודוד הּק ץ,  ֹמּת ו הרי היּ מים " בּ אחרית  האלּ ה ה דּ ברים

קו)אוֹ תן להם"(ּת הלּ ים בּ צּ ר את "ו יּ רא  "בּ ׁש מעוֹ  צרה ,  ֹמּת ו הרי 
זכוּ ת   ֹמּת ו הרי בּ ריתוֹ " להם "ויּ זכּ ר ּת ׁש וּ בה,  ֹמ ּת ו הרי  רנּ תם"

רחמים ,  ֹמ ּת ו הרי  לרחמים" א וֹ תם "ויּ ּת ן  "ה וֹ ׁש יענוּ (ׁש ם)אב וֹ ת , 
עכ"ל . הּק ץ,  ֹמּת ו הרי הגּ וֹ ים " מן  וה צּ ילנ וּ  וקבּ צנוּ  י ׁש ענ וּ  אלהי 
ניצוֹ צי לברר  בּ כח וֹ  כּ י נגאלים , אנוּ  ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  וּ בל ּמ וּ ד
עכּ וּ ב  כּ ל וכיּ דוּ ע הגּ אוּ לה , את  וּ לקרב הּק ל ּפ וֹ ת,  ֹמּת ו הקד וּ ׁש ה 
 ֹמּת ו א וֹ תם לה וֹ ציא  דּ וֹ ר ׁש וֹ ת ה נּ ׁש מוֹ ת ואוֹ תם  היוֹ ת  הוּ א ה גּ א וּ לה
ולּמ וּ ד  זה , מחמת בּ אים ליצלן רחמנא  ה יּ ּס וּ רים  כּ ל וכן הקל ּפ וֹ ת ,
הקל ּפ ה  בּ עוֹ מק ה נּ מצאים הקד וּ ׁש ה ניצוֹ צי לברר יכוֹ ל הזוה"ק
להמׁש י נזכּ ה  זה ידי ועל לעשׂ וֹ ת , ל ּמ וּ דים בּ ׁש אר  כּ וֹ ח אין  מה

וא וֹ מר  מוֹ סיף וע וֹ ד  ישׂ ראל", עם  על  וּ קדוּ ׁש ה יׁש וּ עה הרבבּ רכה  
ּת וֹ רה בּ תלמוּ ד  קטנּ ים ילדים "ואפילוּ  ׁש מ וּ אלי י שׂ כר בּ ניה וּ 

רבּ ן בּ ית  ׁש ל לפחד ,(ב)ּת ינוֹ קוֹ ת ולא ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  לעסק  צריכים  
נ ׁש ים  אפיל וּ  י שׂ ראל , מעם הּפ חד  את  מסירים בּ לּמ וּ דם  אדר בּ ה  כּ י 

זה (ג)צדקניּ וֹ ת  והיה טוֹ ב, רק  מזּ ה ויבא  ה ּק ד וֹ ׁש  בּ ז וֹ הר  יגרס וּ  



יצחקא. שיח וכו')ובספר בנסוע  ויהי  של  נוני ב' בעני דרוש  א  ה (חלק  צבאות  וב' ,
כמ"ש  "נער ",  נקראי ג "כ וה ישראל, ה ,באר מטה וצבא ,בשמי מעלה צבא
והמצוות התורה ע "י ביחד הצבאות ב' מתחברי וכאשר  ואוהבהו", ישראל  נער "כי
. בה שולטת  הרע   עי אי ואז ,אמ משדי הברכות מקבלי אז ישראל, שמקיימי

יונתב . ט')ובתרגו פסוק ח  פרק  השירי שיר וגו',(על  היא חומה א הפסוק על ,
כספא  ישראל יתנו  שא דישראל, רבהו מיכאל יאמר הגאולה  זמ דקוד כתב ,
ומגוג, גוג מלחמת בזמ ישראל את  בזה  יצילו אז עלמא דמרי שמיה יחוד למקני
 רחמי נבקש פיקודיא  מ היא מסכנא אי ואפילו ,בה לשלוט לעמי רשות  ואי
הטהור בלשונו ש עיי התינוקות, בה  שעוסקי התורה הזכות  לה ויזכר עליה
לנו יש  הלא פיקודיא , מ היא מסכנא אי שכתב מה ביאור   וצרי נחת. ותרווה
דבריו, בתחילת  שכתב  מה לראות צרי אלא  וצדקה ? תורה לימוד  מוסדות הרבה
מלחמת בזמ ישראל את בזה יצילו אז עלמא  דמרי שמיה יחוד  למקני לשונו: וזה
 הבוני אלו לא  אבל עלמא, דמרי שמיה יחוד למקני שדווקא אומר  זאת ומגוג, גוג

שכתב  כמו ,עצמ לש הוא  כוונת וכל הכנסת, ולבית לתורה  כביכול בניני
הקדוש כ"ה :)בזוהר ד וזה(בראשית  אלו  ה  מה שאחד  רב  ערב  מיני חמשה על

של ואפוטרופוס שר  הגדול הכה מיכאל ולכ הגאולה, לפני רב הערב ניסיו יהיה
הנביא  ירמיה של הקללה בו נתקיי ולא  שמי לש כס  שנות מי מחפש ישראל

מהוגני שאינ בעניי  הכשיל ענתות אנשי ע"ב)על ט"ז ד ב"ק עיי) ג וכאשר ,
לימוד  רק זה לנו  שנשאר מה פיקודיא,  מ היא מסכנא ונקראי נמצא לא  זה
הקדוש  זוהר  ילמדו שהתינוקות חשוב  כ כל ולכ ,רב בית  של תינוקות של תורת
על וגאולה אהבה רחמי להשפיע הכבוד, כסא לפני הטהור  פיה הבל  שיעלה

ישראל. ע

זי"ע,ג . יוס פורת ישיבת ראש צדקה  יהודה רבי הגה"צ של מהאמא  שידוע וכמו
הקדוש  זוהר ולומדת  בוקר לפנות  קמה  שהייתה  ע"ה , חי איש הב מר של אחיניתו
הזוהר כל את ומסיימת  החמה,  בנ בציבור  מתפלל  כ ואחר  הנ תפילת  לפני עד

. וטהורי קדושי צדיקי לבני זכתה  ולזה ושנה, שנה בכל הקדוש
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כו' צר" י)יחרף  עד, גּ דוֹ לים.(ׁש ם ס וֹ דוֹ ת נכללים א לּ ה  וּ בפס וּ קים  
והבן: ׁש מע ה זּ ה , בּ ענין  מאד

הּת בה, ענין עשׂ תה י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש בּ ריחת ונמצא
ר בּ וֹ א  הים כּ ל  נכללוּ  בּ וֹ  אׁש ר הזּ וֹ הר, נעשׂ ה ׁש בּ ס וֹ ד ּה 
לכל כּ ללית לבריחה זה נחׁש ב  ואז  בּ ּת ּק וּ נים. כּ ּמ זכּ ר  נ ׁש מתין ,
וזהוּ  יציאה. א לּ א יצטר לא היּ מים בּ סוֹ ף עד ישׂ ראל,

יב )ׁש נּ אמר  נב , תלכוּ ן,(י ׁש עיה לא וּ במנוּ סה  תצאוּ , בּ ח ּפ ז וֹ ן לא "כּ י : 
ישׂ ראל "... אלוֹ קי וּ מא ּס פכם  ה ' לפניכם ה וֹ ל כּ י

אחריו נׁש אר  הזּ וֹ הר ספר כּ י רשב "י)והאמת, לברכה,(אחרי  
ׁש לּ א עד  אחרא , ה ּס טרא מן ׁש בּ וֹ רח  נקרא בּ וֹ  ׁש יּ תדּ בּ ק  מי ׁש כּ ל

ל וֹ  היּ מים)יצטר נמצא(בּ אחרית  ּת וֹ עלת מה ואוֹ דיע יציאה. אלּ א  
מׁש יח. מחבלי ה צּ לה  ה וּ א כּ י הוּ א , גּ דוֹ ל ּת וֹ עלת  כּ י והאמת בּ זה .
ח בּ וּ ט  כּ מוֹ  אלּ א צריכים , היוּ  לא מׁש יח חבלי  כּ י והענין :
היוּ  כּ ן בּ וֹ , ׁש נּ ד בּ ק ה זּ המא האדם מן  להפריד  הצּ רי הּק בר,

החבלים מׁש יח)צריכים זהמת(חבלי  [את] מ יּ שׂ ראל  להפריד כּ די  
לצאת. יחזר וּ   ּכ ואחר לעיל, כּ נּ זכּ ר לברח  ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די  הגּ לוּ ת ,
מעמיד הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לברכה זכרוֹ נם חכמינ וּ  מאמר סוֹ ד וזה 

לּמ וּ טב " וּ מחזירם כּ המן ק ׁש וֹ ת ׁש גּ זרוֹ תיו  מל צזעליהם (סנהדרין 

אחראב ) הּס טרא ּת גבּ רת  ֹּת ו ׁש האדם בּ ע וֹ ד גּ ד וֹ ל: כּ לל זהוּ  כּ י ,
תאר אחרא  ׁש הּס טרא   וצרי .ה צּ רי הּת ּק וּ ן לת ּק ן  יכוֹ ל אינ וֹ 
ׁש ּת י להם   צרי ולכן לעיל, כּ נּ זכּ ר  ישׂ ראל  ּת חת וּ ק ׁש וּ רה כּ פ וּ תה 

הּפ עלּ וֹ ת:
אי יציאה  בּ דר כּ י  בּ ריחה, בּ דּ ר ההם הּק ל ּפ וֹ ת מן לצאת

בּ ראׁש וֹ נה. אפׁש ר 
שהקליּפ וֹ ת  רמה , בּ יד  הּק לּפ וֹ ת מן מּמ ׁש  ׁש יּ צאוּ   ּכ ואחר

ּת חּת ם. כּ פוּ תוֹ ת ּת ארנה 
להם כּ יון א אפׁש ר היה לא הזּ המא, בּ הם הר בּ ה ׁש נּ דבּ ק  

החבלים ידי  על אלּ א מׁש יח)לברח חוֹ זרים(חבלי  היוּ  ׁש אז , 
הבּ ריחה. היא וזאת מקלט , עיר "איּמ א" ׁש היא בּ תׁש וּ בה 

ל "בּ צּ ר הכּ תוּ ב: ׁש אמר מה  גּ דוֹ ל סוֹ ד בּ זה ואוֹ דיע
וכ וּ ' " אלהי ה' עד וׁש בּת  וכ וּ ' האלּ ה הדּ ברים  כּ ל   ּוּ מצאו

ל ) ד, וׁש לוֹ ם .(דּ ברים חס לגזר אחרא ה ּס טרא  התגּ בּ ר וּ ת כּ י  דּ ע, 
ולינק  להתאחז עליּ ת ּה  לפי  נמׁש י שׂ ראל , על גּ זר וֹ ת
עוֹ לה  היא והנּ ה  מתגּ בּ רת.  ּכ על וֹ ת ּה  כּ פי  כּ י  בּ מדרגוֹ ת ,
דּ חק. אחר דּ חק ישׂ ראל נדחקים ואז זו"ן , בּ ּס פירוֹ ת וּ מתגּ בּ רת
כּ ן , גּ ם  ׁש ם להת דּ בּ ק ח וֹ ׁש בת והיא ל"אּמ א", מ גּ עת ׁש היא עד

מינ ּה " מתערין דּ ינין  "איּמ א א)בּ סוֹ ד, סה ג' חלק בּ אמת(זוֹ הר   א , 
מתדבּ קין ישׂ ראל אדּ רבּ ה , ואז  חר וּ ת. היא  איּמ א כּ י  יכ וֹ לה , אינ ּה 

הּת ׁש וּ בה. בּ סוֹ ד וּ בוֹ רחין בּ ּה 
וּ מתגּ בּ ר  ׁש הוֹ ל ק ׁש וֹ ת, ׁש גּ זרוֹ תיו הּמ ל צרי היה  ולכן 
כּ י כּ חוֹ , נׁש בּ ר וׁש ם לאּמ א  ׁש ּמ גּ יע עד  לספירה מּס פירה

- ׁש בר "לפני סוֹ ד  והוּ א לישׂ ראל. הּת ׁש וּ בה מתעוֹ ררת אדּ רבּ ה
יח)גּ אוֹ ן" טז, בּ ר(מ ׁש לי  ׁש מע וֹ ן ורבּ י מׁש ה בּ ריחת גּ ם  כּ ן ועל  , 

ספר נע שׂ ה  זאת ׁש בּ בריחה  וכיון ה גּ זרה. ידי  על הי וּ  יוֹ חאי
אליו, ׁש יּ זדּ ּמ ן מי לכל ועוֹ מד קים  הּת בה  ענין כּ בר ה נּ ה  הזּ וֹ הר,
ה ּס טרא מן ויצא  ל "א ּמ א " מ גּ יע כּ בר ה זּ וֹ הר  בּ ספר  הנּ דבּ ק  דּ הינוּ :
ּפ ר ׁש ת מהימנא  בּ רעיא כּ ּמ ז כּ ר מ ׁש יח, חבלי ל וֹ  צרי ואין אחרא ,

בּ ּת חלּ ה. למעלה הבאתי בּ ענין נ שׂ וֹ א ,

אחרי הרבּ ה בּ זמן אלּ א  הזּ וֹ הר  נתגּ לּ ה לא זה, כּ ל  עם והנּ ה,
אלּ א  להּמ צא צריכה  אינ ּה  הזּ את ה ּפ עלּ ה הלא כּ י הע שׂ וֹ תוֹ ,
ּפ עלּ תוֹ  כּ י  הזּ ה, הזּ וֹ הר  בּ סוֹ ד ישׂ ראל ׁש יּ ברחוּ  ּפ רוּ ׁש : בּ זמנּ ּה ,

מׁש יחא  דּ מלכּ א בּ דרא י וֹ מיּ א  בּ סוֹ ף אלּ א בּ דוֹ ר וֹ אינוֹ  היּ מים, (בּ סוֹ ף 

הּמ ׁש יח) מל עכ"ל .ׁש ל , 

בּ קריאת ישׂ ראל עם להצּ לת  עוֹ למי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמפעל
ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר

י שׂ ראל  בּ עם גּ דוֹ לה ּת נוּ עה  התעוֹ ררה האחר וֹ נוֹ ת בּ נים
מאהבה, לתׁש וּ בה לזכּ וֹ ת אוֹ תנוּ  וּ מע וֹ ררים בּ תׁש וּ בה, ל ׁש וּ ב
ויחיׁש  יּ ביא  מה הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ולּמ וּ ד  בּ קריאה וּ להתאחד 

הּמ ׁש יח. בּ יאת נח)את ּפ ר ׁש ת חדׁש  ּפ י(זוֹ הר  על מבּס סים ה דּ ברים . 
כּ ל   לאוֹ ר עוֹ לם  מ גּ ד וֹ לי  וּ מצ וּ טטים י שׂ ראל, גּ דוֹ לי ׁש ל  דּ בריהם

ר בּ י  מהאלמין האדמוֹ "ר גראסהדּ וֹ רוֹ ת . יהוּ דה ׁש ליט "א ׁש לוֹ ם  
ישׂ ראלמי ּס ד עם הצּ לת  למען הע וֹ למי הזּ וֹ הר אצל מפעל בּ ּק ר 

ר בּ י  ה ּמ קבּ לים, הּק דוֹ ׁש ים חיהצּ דּ יקים  ר בּ י אברהם  ח יּ ים, דּ וד 
רבּ יׁש טרן ּפ רץ, רבּ ינּס ים בּ רלנד, "ׁש וּ בוּ אליעזר  יׁש יבת  ראׁש  

ר בּ י  ׁש טרןבּ נים", רבּ ימאיר ובנש"ק  מיר וֹ ן , ק דּ יׁש א דּ אתרא מרא 
א בּ וּ חצירא רבּ ייחיאל רמלה , דּ אתרא בּ ניהוּ מרא  ישׂ כר 

ירוּ ׁש לים)ׁש ליט "א ׁש מוּ אלי ׁש לוֹ ם נהר  הּמ קבּ לים י ׁש יבת יצחק (ראׁש  רבּ י , 
ר בּ י  ּהחיּ ו שׂ ר ואדם  אלקים וּ משׂ ּמ ח מרגנ ׁש טרן, ׁש ל וֹ םמאיר 

רבּ יאר וּ ׁש  ירוּ ׁש לים , חסד" ׁש ל "ח וּ ט  י ׁש יבת  יהוּ דהרא ׁש  ׁש למה  
י שׂ ראל ,ׁש ווייצער גּ דוֹ לי הרבּ ה  ועוֹ ד נ"י, בּ מאנסי  אב"ד  מלּ פנים 

הרב  בּ רא ׁש וּ ת הר ׁש בּ "י אהל מוֹ סד וֹ ת  עם ׁש ניצרוּ ביחד ׁש רגא  
מ ׁש ּת פת: קריאה  יזמ וּ  הצטרפוּ ׁש ליט"א , יקרים  "יה וּ דים  

בּ עוֹ לם ה גּ ד וֹ לה  הכי אט וֹ ם  ּפ צצת  – ה מים  את  ׁש ירעיד  למבצע 
ישׂ ראל" עם את ה ּס טרא ׁש ּת צּ יל ׁש ל החמ ים  ׁש ער  כּ נגד כּ י  , 

כּ די הרוּ חני האטוֹ מי הנּ ׁש ק את להוֹ ציא וּ מכרחים צריכים אחרא
הקד וּ ׁש ה . ׁש ל החמים  לׁש ער  לׁש נּ זכּ ה  ּת ע שׂ ה  וּ בתחבּ וּ לוֹ ת  

ה וּ א!!מלחמה המתכנן הּמ בצע כּ ן על בּ קריאה:! התאחד וּ ת 
בּ עוֹ לם היּ ה וּ דים  לכל  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ׁש ל  ב "ה ולּמ וּ ד כּ ה  עד  . 

ׁש כּ -70,000 זכינוּ  וּ בנ וֹ סף הּת פוּ צ וֹ ת , בּ כל ר בּ ים  יה וּ דים  התאחד וּ 
הזּ וֹ הר ׁש ל  סיּ וּ מים  ל-1000 ׁש נּ זכּ ה  כּ די מתאחדים  יהוּ דים

בּ חד ׁש וֹ  חד ׁש  מידי הכּ ל )ה ּק ד וֹ ׁש  בּ ס בּ י וֹ ם דּ ּק וֹ ת 4.5 לוֹ מד אחד .(כּ ל  

על  וּ מוּ פצים ׁש הוּ ד ּפ סוּ  וּ בעלוֹ נים וּ בחוֹ ברוֹ ת בּ קוּ נטרסים 
העוֹ למיידי  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד מפעל מעלת כּ י  בּ הרחבה, מסבּ ר 

יׁש נן  וכי , ער וּ לאין ׁש ע וּ ר  לאין היא גּ דוֹ לה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר
הזּ וֹ הר לּמ וּ ד  ידי על  רק להם לזכּ וֹ ת ׁש יּ כוֹ לים רבּ וֹ ת סגוּ לוֹ ת
יהוּ די  כּ ל  על  חוֹ בה כּ י  הצּ דּ יקים הרבּ נים כּ תבוּ  עוֹ ד הּק ד וֹ ׁש .
יוֹ ם מידי  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר את וללמד  להפיץ  ׁש ם ה וּ א בּ אׁש ר 
יוֹ ם בּ כל כּ ׁש עה  ל ּמ וּ ד לקבּ ע וכ וֹ ללים בּ יׁש יבוֹ ת וּ בפרט בּ יוֹ מוֹ 
אסוֹ נוֹ ת קׁש וֹ ת, מחלוֹ ת  ישׂ ראל, מעם ימנע לבד  הוּ א כּ י –
לעצר העה  חוֹ בת "ועוֹ ד  וכדּ וֹ מה. דּ רכים, ּת א וּ נוֹ ת למיניהם,
י ּמ ח האירני  ההמן יוּ כל ולא יפעל לא וׁש לוֹ ם וׁש חס הּמ ׁש חית

ח"ו, זממוֹ  להפק לפעלׁש מוֹ  אפ ׁש ר ׁש אי  בּ ע וֹ לם דּ בר אין כּ י 
רוּ ח  נחת  עוֹ שׂ ה זה ול ּמ וּ ד  הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד ידי  על בּ וֹ 

בּ מים  בּ יוֹ תר ה נּ וֹ ראיםגּ ד וֹ ל  והיּ ּס וּ רים הארכּ ה גּ לוּ תינוּ  כּ י , 
אחת, למּט רה הם ישׂ ראל עם נדּ ח ׁש ל מּמ נּ וּ  י דּ ח כּ מ וֹ לבל ּת י  , 

בּ ספר וֹ  זי"ע מלּ יסא יעקב ר בּ י  הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן "צרוֹ רׁש כּ תב 
היריםהּמ וֹ ר " ׁש יר ב )על ד ׁש עלוּ (ּפ רק ה ּק צ וּ בוֹ ת כּ עדר  ׁש נּ י" 

בּ הם" אין וׁש כּ לה  מתאימ וֹ ת ׁש כּ לּ ם  הרחצה לׁש וֹ נ וֹ :מן  וזה , 
ה ּק צ וּ בוֹ ת" כּ עדר ישׂ ראל "ׁש נּ י על  הבּ אים וה יּ ּס וּ רין הגּ ל יּ וֹ ת כּ י  

בּ מדר ׁש  כּ ּמ וּ בא אבוֹ ת  בּ מעשׂ י נרמז סימןה כּ ל  ע "ה ּפ רׁש ה ויּ ׁש לח (ר בּ ה 

הּפ סוּ ק:י"ג ) עדר"על  וּ בין עדר בּ ין ּת שׂ ימ וּ  טז)"ורוח לב  ,(בּ רא ׁש ית 

כּ אן כּ וּ נתוֹ  וזה וּ  י שׂ ראל, ׁש ל  צר וֹ תיהם  בּ ין רוח ׁש יּ היה  דּ הינ וּ 
הן ׁש נּ יך אוֹ ת ׁש ּמ כ לּ ים והיּ ּס וּ רים ה צּ רוֹ ת  ,אכלי כּ עדרּפ רוּ ׁש  

כּ ןהּק צוּ ב וֹ ת לעשיו  יעקב  ׁש לח  העדרים ּפ י על  נקצבוּ  כּ א ׁש ר  , 
וּ מסּת לּ קים ׁש עלוּ הוּ א  עוֹ לים ׁש יּ ּס וּ רים הרחצה, כּ ׁש ר וֹ חצים מן , 

בּ ׁש ליחוּ תן, הם נאמנים  כּ י העוֹ נוֹ ת , כּ תם  מתאימ וֹ תאת ,ׁש כּ לּ ם  
ׁש יּ היוּ  י שׂ ראל , את  ּלזכ בּ כדי  הוּ א, היּ ּס וּ רים ׁש ליחת ס בּ ת
אמרוּ  וכן ח בּ וּ ר ], מ לּ ׁש וֹ ן  הוּ א [מתאים  לה כינה, מחבּ רים

ל כינה , מתאמים הם ׁש יּ שׂ ראל  בּ הםבּ מדר ׁש , אין בּ כדיוׁש כּ לה 
ויתחבּ רוּ  יז דּ כּ כ וּ  כּ לּ ם יּס וּ רים ידי  ועל  נדּ ח , מּמ נּ וּ  ידּ ח  ׁש לּ א
וּ באמת  עכ"ל . בּ הם  יהיה לא  ׁש כּ וּ ל וׁש וּ ם  ה ּק דוֹ ׁש ה , להכינה

ה גּ לוּ ת  אריכת  ׁש ל  הּת כלית  כּ ל נ דּ חז וֹ הי מ ּמ נּ וּ  ידּ ח  וּ כמוֹ לבל ּת י , 
הנּ יצ וֹ צוֹ ת  לתּק ן  כּ די היה  מצרים  לגל וּ ת  י שׂ ראל  ׁש יּ רידת
ה עבּ וּ ד  כּ בד כּ ל זאת, בּ גל וּ תנ וּ  הוּ א כּ ן ׁש ם, ׁש נּ פל וּ  ה ּק ד וֹ ׁש ים
כּ י ידוּ ע   א העוֹ נוֹ ת . מתמרקים היּ ּס וּ רים ידי על  כּ י  לזה , ה וּ א 

לּמ וּ דכּ בר  וּ בפרט  ה ּת וֹ רה ּפ ר דּ "ס  כּ ל לּמ וּ ד ידי דּ על הב ּט חנוּ  
מצליחים והם יּס וּ רים ולא  נ ּס יוֹ ן  יצטרכוּ  לא  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר

בּ אהבה ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת ה נּ יצ וֹ צוֹ ת הח יּ ים וּ מבררים  האוֹ ר  וּ כדברי , 

ויחי)ה ּק דוֹ ׁש  הרעיא (ּפ ר ׁש ת וּ כהבטחת  הּק ד וֹ ׁש , והרמח"ל , 
בּ זוֹ הר והּט ה וֹ רים הּק דוֹ ׁש ים י שׂ ראל  ידּ בקוּ  וכא ׁש ר  ע "ה , מהימנא
הכינה  וה ׁש ראת  דּ וֹ דים  ואהבת  דּ קדה ה דּ עת יר בּ ה ה ּק ד וֹ ׁש ,

ה ּפ ס וּ ק : על ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר וּ כמאמר ו')ה ּק ד וֹ ׁש ה , ב ' ּפ רק (ׁש מ וֹ ת 

וּת אמר עליו  ו ּת חמל בּ כה נער  והנּ ה היּ לד  את ו ּת ראהוּ  "ו ּת פּת ח
ואוֹ מר זה", העברים א)מ יּ לדי יא ּפ רק ישׂ ראל (הוֹ ׁש ע  נער  "כּ י  

ידי על ואהבה וּ  י שׂ ראל  נער  לבני ", קראתי וּ מ ּמ צרים  ואהבה וּ 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  מעפר ,(א)ל ּמ וּ ד ננערים  כג )ישׂ ראל ב  ּפ רק (ׁש מוֹ ת 

ׁש ועתם  ו ּת על  העבדה ", מן האלהים  אל ׁש ועתם וּת על "ו יּ זעקוּ 
האלהים , ורחמיםאל  אהבה וישׂ ראל  דּ ין  בּ מדר ׁש לגוֹ ים ואמרוּ  , 

כג ) ּפ סקה ב  ּפ ר ׁש ה דּ ברים כּ ׁש נּ גאלוּ (רבּ ה אלעזר  ר בּ י  אמר אחר  דּ בר  
 ֹמּת ו אלּ וּ , דּ ברים חמ ה  ֹמ ּת ו א לּ א  נגאלוּ  לא מ ּמ צרים  ישׂ ראל 
 ֹוּ מּת ו רחמים ,  ֹוּ מּת ו אבוֹ ת , זכוּ ת  ֹוּ מּת ו ּת ׁש וּ בה,  ֹוּ מ ּת ו צרה ,

דּ כתיב , צרה   ֹמ ּת ו ב )ה ּק ץ. מּת וֹ (ׁש מוֹ ת  ישׂ ראל", בני "ו יּ אנחוּ  
דּ כתיב דּ כתיב ,(ׁש ם)ּת ׁש וּ בה  אבוֹ ת זכוּ ת  ֹמ ּת ו ׁש ועתם ", "ו ּת על 

אלהים  "ו יּ רא דּ כתיב, רחמים   ֹוּ מּת ו בּ ריתוֹ ", את  אלהים  "ו יּ ז כּ ר 
לבוֹ א  לעתיד ואף אלהים ", "ו יּ דע  הּק ץ   ֹמּת ו ישׂ ראל", בּ ני  את
דּ כתיב  צרה  ֹמ ּת ו הלּ לוּ , דּ ברים  חמ ה   ֹמ ּת ו אלּ א נגאלים  אין
 ֹמּת ו הרי " אלהי ה ' עד "ו ׁש ב ּת  צרה ,  ֹמ ּת ו הרי  ,"ל "בּ צּ ר
"ולא  רחמים ,  ֹמ ּת ו הרי  "אלהי ה' רח וּ ם  אל  "כּ י ּת ׁש וּ בה,
כּ ל   ּוּ מצא ו" אבוֹ ת, זכוּ ת  ֹמ ּת ו הרי " אבתי בּ רית את יׁש כּ ח 
ּפ ר ׁש  ודוד הּק ץ,  ֹמּת ו הרי היּ מים " בּ אחרית  האלּ ה ה דּ ברים

קו)אוֹ תן להם"(ּת הלּ ים בּ צּ ר את "ו יּ רא  "בּ ׁש מעוֹ  צרה ,  ֹמּת ו הרי 
זכוּ ת   ֹמּת ו הרי בּ ריתוֹ " להם "ויּ זכּ ר ּת ׁש וּ בה,  ֹמ ּת ו הרי  רנּ תם"

רחמים ,  ֹמ ּת ו הרי  לרחמים" א וֹ תם "ויּ ּת ן  "ה וֹ ׁש יענוּ (ׁש ם)אב וֹ ת , 
עכ"ל . הּק ץ,  ֹמּת ו הרי הגּ וֹ ים " מן  וה צּ ילנ וּ  וקבּ צנוּ  י ׁש ענ וּ  אלהי 
ניצוֹ צי לברר  בּ כח וֹ  כּ י נגאלים , אנוּ  ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  וּ בל ּמ וּ ד
עכּ וּ ב  כּ ל וכיּ דוּ ע הגּ אוּ לה , את  וּ לקרב הּק ל ּפ וֹ ת,  ֹמּת ו הקד וּ ׁש ה 
 ֹמּת ו א וֹ תם לה וֹ ציא  דּ וֹ ר ׁש וֹ ת ה נּ ׁש מוֹ ת ואוֹ תם  היוֹ ת  הוּ א ה גּ א וּ לה
ולּמ וּ ד  זה , מחמת בּ אים ליצלן רחמנא  ה יּ ּס וּ רים  כּ ל וכן הקל ּפ וֹ ת ,
הקל ּפ ה  בּ עוֹ מק ה נּ מצאים הקד וּ ׁש ה ניצוֹ צי לברר יכוֹ ל הזוה"ק
להמׁש י נזכּ ה  זה ידי ועל לעשׂ וֹ ת , ל ּמ וּ דים בּ ׁש אר  כּ וֹ ח אין  מה

וא וֹ מר  מוֹ סיף וע וֹ ד  ישׂ ראל", עם  על  וּ קדוּ ׁש ה יׁש וּ עה הרבבּ רכה  
ּת וֹ רה בּ תלמוּ ד  קטנּ ים ילדים "ואפילוּ  ׁש מ וּ אלי י שׂ כר בּ ניה וּ 

רבּ ן בּ ית  ׁש ל לפחד ,(ב)ּת ינוֹ קוֹ ת ולא ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  לעסק  צריכים  
נ ׁש ים  אפיל וּ  י שׂ ראל , מעם הּפ חד  את  מסירים בּ לּמ וּ דם  אדר בּ ה  כּ י 

זה (ג)צדקניּ וֹ ת  והיה טוֹ ב, רק  מזּ ה ויבא  ה ּק ד וֹ ׁש  בּ ז וֹ הר  יגרס וּ  



יצחקא. שיח וכו')ובספר בנסוע  ויהי  של  נוני ב' בעני דרוש  א  ה (חלק  צבאות  וב' ,
כמ"ש  "נער ",  נקראי ג "כ וה ישראל, ה ,באר מטה וצבא ,בשמי מעלה צבא
והמצוות התורה ע "י ביחד הצבאות ב' מתחברי וכאשר  ואוהבהו", ישראל  נער "כי
. בה שולטת  הרע   עי אי ואז ,אמ משדי הברכות מקבלי אז ישראל, שמקיימי

יונתב . ט')ובתרגו פסוק ח  פרק  השירי שיר וגו',(על  היא חומה א הפסוק על ,
כספא  ישראל יתנו  שא דישראל, רבהו מיכאל יאמר הגאולה  זמ דקוד כתב ,
ומגוג, גוג מלחמת בזמ ישראל את  בזה  יצילו אז עלמא דמרי שמיה יחוד למקני
 רחמי נבקש פיקודיא  מ היא מסכנא אי ואפילו ,בה לשלוט לעמי רשות  ואי
הטהור בלשונו ש עיי התינוקות, בה  שעוסקי התורה הזכות  לה ויזכר עליה
לנו יש  הלא פיקודיא , מ היא מסכנא אי שכתב מה ביאור   וצרי נחת. ותרווה
דבריו, בתחילת  שכתב  מה לראות צרי אלא  וצדקה ? תורה לימוד  מוסדות הרבה
מלחמת בזמ ישראל את בזה יצילו אז עלמא  דמרי שמיה יחוד  למקני לשונו: וזה
 הבוני אלו לא  אבל עלמא, דמרי שמיה יחוד למקני שדווקא אומר  זאת ומגוג, גוג

שכתב  כמו ,עצמ לש הוא  כוונת וכל הכנסת, ולבית לתורה  כביכול בניני
הקדוש כ"ה :)בזוהר ד וזה(בראשית  אלו  ה  מה שאחד  רב  ערב  מיני חמשה על

של ואפוטרופוס שר  הגדול הכה מיכאל ולכ הגאולה, לפני רב הערב ניסיו יהיה
הנביא  ירמיה של הקללה בו נתקיי ולא  שמי לש כס  שנות מי מחפש ישראל

מהוגני שאינ בעניי  הכשיל ענתות אנשי ע"ב)על ט"ז ד ב"ק עיי) ג וכאשר ,
לימוד  רק זה לנו  שנשאר מה פיקודיא,  מ היא מסכנא ונקראי נמצא לא  זה
הקדוש  זוהר  ילמדו שהתינוקות חשוב  כ כל ולכ ,רב בית  של תינוקות של תורת
על וגאולה אהבה רחמי להשפיע הכבוד, כסא לפני הטהור  פיה הבל  שיעלה

ישראל. ע

זי"ע,ג . יוס פורת ישיבת ראש צדקה  יהודה רבי הגה"צ של מהאמא  שידוע וכמו
הקדוש  זוהר ולומדת  בוקר לפנות  קמה  שהייתה  ע"ה , חי איש הב מר של אחיניתו
הזוהר כל את ומסיימת  החמה,  בנ בציבור  מתפלל  כ ואחר  הנ תפילת  לפני עד

. וטהורי קדושי צדיקי לבני זכתה  ולזה ושנה, שנה בכל הקדוש
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"מים  מתקיּ ם מת גּ לּ ה הּפ נימי וּ כ ׁש האוֹ ר  עכ"ל. אמן", ׁש ל וֹ ם 
"וה ׁש יבוּ  "ׁש להבתי-ה", האהבה ", את לכ בּ וֹ ת יוּ כלוּ  לא רבּ ים

ה יּ וֹ ם". כּ לּ כם  חיּ ים  אלקיכם  בּ ה ' ה דּ בקים  "וא ּת ם  וחי וּ ",
ּת בל , קצווֹ ת בּ כל אדם לכל מצוּ י  הזּ וֹ הר  ׁש ּס פר  זכינוּ  והנּ ה,

ׁש אמר צריכההר ׁש בּ "י כּ מוֹ  הזּ את ׁש החכמה הּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  
הּמ ׁש יח,  מל ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  היּ מים, בּ סוֹ ף ישׂ ראל לכלל לה ּמ צא 

את וּ מזכּ ים מעוֹ ררים ממים ולכן אנוּ , בּ ד וֹ רנ וּ  כּ לוֹ מר 
לכל  ׁש נּ כוֹ ן י שׂ ראל, גּ ד וֹ לי וקבעוּ  ה זּ ה, הּק דוֹ ׁש  בּ לּמ וּ ד  י שׂ ראל 

מוּ עט דּ בר ׁש ל קריאה אפילוּ  לעצמוֹ  ׁש יּ קבּ ע  בּ ספר(ד)יהוּ די  
הזּ וֹ הר. בּ ספר לדּ בק  ה' בּ עזרת י וּ כל  וּ בכ יוֹ ם, מדּ י  הזּ וֹ הר
דּ בר מכּ ל האדם נׁש מת את ממרק הזּ וֹ הר ׁש ּס פר  ידוּ ע והרי

וההצלחוֹ ת. הישוּ ע וֹ ת לכל סגוּ לה היא בּ וֹ  וה ּק ריאה רע,



בדורותד. שקיימו מצוות, ככמה  שקול – זה בדור ,קט ואפילו טוב , מעשה כל
:יש ראשוני שבנפשי לי, אומר  היה   אי לברכה, זכרונו למורי , שאלתי אחת פע

לעקבו. מגיע  אני שאי וחסיד, צדיק היה ראשוני שבדורות  קט והרי , כ כל מעלה
כי  ,לעיניי הנראה האד מעשה כפי תלויה  אינה הנפש  גדולת כי דע, אלי: ויאמר 
הזה בדור  מאוד   קט מעשה ההוא והדור הזמ וכפי , יתבר ה' וכליות לבות בוח
מתגבר והרע שולטת הקליפה אלו בדורות כי ,ראשוני בדורות  מצוות ככמה  שקול
באות  היו אני הייתי ואילו , ראשוני בדורות  כ שאי מה  .ק אי עד מאוד, מאוד 

 תנאי הראשוני צדיקי מכמה  ועולי נפלאי וחכמתי  מעשי היו הדורות ,
בניהו נפש לנפשי  יש ספק בלי כי כלל, זה על אצטער  לא כ על אשר , ואמוראי
 התנאי מזמ ראשוני הצדיקי כל  על יתרה  מעלה עקיבא  ורבי וזכריה
ורבבות אלפי כמה ע אשר הזה בדור  נענה מה כ וא לשונו,  כא עד  . ואמוראי
קודשא  גבי העבודה מקצת חשוב הוא  בודאי עכשיו , ועד מאז הדור  נתקט מדרגות 

שעור  בלי  מאוד מאוד הזה  בזמ הוא בריד הגלגולי שער זי"ע , ויטאל חיי רבי (שבחי

ב') עמ' 31קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי.ס"ב


