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  ק"ג לפ" תמוז תשע- קול קרא לקירוב הגאולה ברחמיםה                        "ב

אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן 
א במשל הידוע כאשר בעל הבית רוצה לסגור את החנות אז מתרחשים "החפץ חיים זיע
היכונו  –וא בודאי לרמז ולעורר את עם ישראל כן מה שרואות עינינו ה, דברים במהירות

ועוד שאמרו אך עוונותינו מעכבים , וידוע שכמה פעמים כמעט וזכינו לגאולה. לגאולה
אלא אנו מצווים לידבק במידת . יפגע שום יהודיי ולא -צדיקים מוטב שיתעכב המשיח 

  . לבלתי ידח ממנו נידח ולראות לקרב הגאולה ברחמיםתאורול, ה"הקב

אליהו (בואו ונראה מה אמר . ויבשרנושיבוא אליהו הנביא זכור לטוב כים אנו למח

ולא חרבה ארץ ישראל אלא ,  העולם העולם אלא בפשעה של תורהב לא חר:)זוטא פרק א
,  וכל הצרות הבאות על ישראל אינן אלא מפני פשעה של תורה,מפני פשעה של תורה

  .)ה, מיכה א(" בפשע יעקב כל זאת: "שנאמר

וכתב האור , שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסודומפורש בזוהר הקדוש 
ואלו שלא לומדים זוהר  - ע דאין משה רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים"החיים הקדוש זי

לקי רבי יצחק אלפיה אוכתב המקובל ה. הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות
תיקון ( ובתיקוני זוהר .כי עיקר נתינת התורה לסודותיה )ד"שכ' עמ" שיח יצחק"בספרו (א "זיע

  .ל"רח כתוב דאלו שלא רוצים ללמוד סודות התורה הם אלו שגורמים את כל הצרות )ל

ל הקדוש שתיקן לנו ללמוד זוהר הקדוש בחבורה "וזכינו מן שמיא על ידי הרמח
וכבר יצאו  .ל ברחמים ובו ועל ידו ניגא,וגילה שרק לימוד זה מציל מן הפורענות, ובאחדות

 להתעורר )ח"שנת תשס( וכן בדורנו אנו )א"משנת תרפ(כל גדולי ישראל הן בדור שעבר 
  .שרק על ידי לימוד זה נינצל, ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה

על " זוהר" וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום האּו בֹ–עתה באנו בקריאה קדושה 
התוכנית ערוכה ? הכיצד.  הנך מסיים את הזוהרה ובתוך דקאחד ביוםידי לימוד עמוד 

וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ...  עמודים5760באופן של חלוקת הזוהר השלם הכולל 
שדה "כמובא ב(ומסיים יחדיו ונחשב לכל אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הקדוש 

  ).ח" כלל קצ'מערכת מ" חמד

ים את לימודם בו ויאחזו ויתאחדו בלימוד זה בכל עיר ועל ידי שיקבעו ישראל הטהור
 )ב"כ' טפרק ( שיתקיים בנו דברי הנביא ישעיהועיר ובכל בית מדרש ובית מדרש נזכה 

וכולנו נזכה לגאולה ברחמים בקרוב כמאמר הרעיא מהימנא  ".הקטן יהיה לאלף"
  .אמן כן יהי רצון". בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי"
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