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ביום  שניות   150 יקדיש  יהודי  כל 
לימוד זוהר הקדוש, ובזה נזכה לִסּיּום 
358 פעם כמניין  ַהָּקדֹוׁש בסך  ַהזֹוַהר 

משיח, בכל יום. 

ְנַּסֵים ֶאת ַהזֹוַהר  וְּבתֹוְך חֹוֶדׁש אחד 
10 ֶאֶלף ו-740 ְּפָעִמים ]לבטל  הקדוש 
את העשרת אלפים ככר כסף של המן 
)עיין פרי עץ חיים - שער ר"ח חנוכה ופורים - פרק 

יושבי  כל  על  קדושה  הגנה  שהם  ו([ 
יתעוררו  ָבֶזה  ובוודאי  ישראל  ארץ 

רחמי שמים ושפע קדוש.

החשבון הוא כך: 

בכל ספר הזוהר יש 5760 עמודים.

עמודים  שני  בה  שיש  חוברת  כל 
 2.5 ללמוד  לוקח  הקדוש  הזוהר  של 
דקות, כפול 2,880 חוברות )כל הזוהר הוא 
5760 עמודים ובכל חוברת יש שני עמודים מהזוהר( = 

7,200 דקות שלוקח לימוד כל הזוהר 
הקדוש, והם 120 שעות.

מסיימים   שעות  ב-120  כלומר: 
שיש  הקדוש  הזוהר  כל  את  ללמוד 
שרוצה  יחיד  כל  וכן  דפים,   2880 בו 
צריך  בעצמו,  הזוהר  כל  את  לסיים 
ובכך  ביום,  שעות   4 לימוד  להקדיש 

יסיים.

את הזוהר הקדוש בשלושים יום - 
חודש אחד בלבד.

הזוהר  חלוקת  את  ארגנו  כן  על 
 2,880 של  אחת  שקבוצה  באופן 
יום,  כל  הזוהר  כל  את  גומרים  איש 
בלבד-150 דקות   2.5 של  בהשקעה 

שניות.

קבוצות   358 מארגנים  אנחנו  עוד 
כמנין משיח ]ולבטל את כוח ה"נחש" 
הזוהר,  לסיום  הקדמוני[   )358 )גימטריה 

כלומר סך:

מליון  במילים  איש,   1,031,040

יום  כל  שיסיימו  איש   40 אלף   31
כמנין  פעם   358 הקדוש  הזוהר  את 
משיח, ב-2.5 דקות, וזוהי המינימום 
למען  מחויבים  שאנחנו  השקעה 

גאולת השכינה הקדושה.

אנשים   1,031,040 הכל  סך 
שלומדים, כפול 2.5 דקות = 2,577,600 
דקות לחלק ל-60 דקות שיש בשעה 
ארבעים  במילים  שעות,   42,960  =
ושישים  מאות  ותשע  אלף  ושתיים 

שעות.

ְוִהְצָטֵרף  ּבֹא  ְיהּוִדי,  ִאיׁש  ְוַאָּתה 
ֱאֹלֵקינּו  ְרצֹון  ְלַקֵיים  ִיחּוִדי,  ְלִלּמּוד 
ְלָקֵרב  ְוִתְזֶּכה  ֶהָחֶפץ ְלָהִחיׁש ּוְלָגֳאֵלנּו, 

ּוְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו.

ַעם  ִיְׂשָרֵאל  ֲעֵליֶהם  ִקְּבלּו  ּוְכָבר 
ֵהם  ְוַנְפָׁשם  ִלָּבם  ּוְבָכל  ְקדֹוִׁשים, 
ַוֲאָלִפים,  ְּבִרְבבֹות  ּוְמזּוָמִנים,  מּוָכִנים 
ַּדּקֹות   2.5 ִמְּזַמָּנם,  ְלַהְקִּדיׁש  יֹום  ָּכל 

ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם.

ְלעֹוֵרר  ִהיא  ַהָּקדֹוׁש  ַהִלימּוד  ַמְּטַרת 
ֵעת ָרצֹון ִנְפָלא ְוַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ְּפתּוִחים, 
ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ִעם  ּוְלִהְתַחֵּבר 
ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ְזָיָע"א, ְלַמַען ַיֲעמֹוד 
ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ְזכּות,  ְוְיעֹוֵרר  ִּבְּתִפיָלה 
קּום  ֵאִלָּיהּו(,  ָּפַתח  )ַּבַּמֲאָמר  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלעֹוֵרר ֶאת ָהֶעְליֹוִנים ֵאּלּו 
ַרֲעָיא  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות 
ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ְלָהִקים  ְלַמַען  ְמֵהיְמָנא 
ַּבת  ֲעֹוֵנְך  "ַּתם  ָּבנּו  ּוְלַקֵיים  ֵמֲעָפָרּה 
כב(.  ד  )איכה  ְלַהְגלֹוֵתְך",  יֹוִסיף  ֹלא  ִצּיֹון 
ְלהֹוִׁשיַע  ַהָּׁשרֹון  ֲחַבֶּצֶלת  ְוִתְתעֹוֵרר 
ַהָּבִנים, "ְוָׁשבּו ָּבִנים ִלְגבּוָלם", ּוִבְזכּות 
"ִזְכרּו  כב-כד(  ג  ֶּפֶרק  )ַמְלָאִכי  ְנַקֵּים  ֲאֶׁשר 
ְלַהְמִׁשיך  ִנְזֶּכה  ַעְבִּדי"  מֶֹׁשה  ּתֹוַרת 
ׁשֵֹלַח  ָאנִֹכי  "ִהֵּנה  ַהָּנִביא  ִּדְבֵרי  ָעֵלינּו 
יֹום  ּבֹוא  ִלְפֵני  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיה  ֵאת  ָלֶכם 
ָאבֹות  ֵלב  ְוֵהִׁשיב  ְוַהּנֹוָרא,  ַהָּגדֹול  ה' 

ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם" בב"א.

ִּכי  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ָלנּו  ִהְבִטיַח  ְּכָבר   
ִּבְזכּות ִהְתַעְּסקּות ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֵנֵצא 
ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים, ְוָכְתבּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו 
ַהְּקדֹוִׁשים ִלְגרֹוס ְוַלֲעסֹק ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ַהזֹוַהר  ֲאֶׁשר  ַהְּגאּוָלה,  ֶאת  ְלָקֵרב 
ַהֻּטְמָאה  ֶאת  ַהְמַקֶצֶצת  ַהֶחֶרב  ִהּנֹו 
ָהָאָדם  ֶאת  ְמַזֵּכְך  ַהזֹוַהר  ָהַרע,  ְוַהֵּיֶצר 
מּוַסר  הּוא  ַהזֹוַהר  ֶׁשל  ִעָּקרֹו  ְוַנְפׁשֹו, 
ַאֲהַבת  ְטהֹוָרה,  ַהֵּׁשם  ֲעבֹוַדת  ָקדֹוׁש, 
ְמֵלָאה  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ְוִיְׂשָרֵאל,  ַהֵּׁשם 
ֲאִויר  הּוא  ַהזֹוַהר  ַהִּנְצִחית,  ְלַתְכִלית 
ַהְּנָׁשָמה, ְּכִפי ֶּׁשַהּגּוף ָזקּוק ְלַאִוויר, ָּכְך 
ּוְבַיַחד  ַהָּקדֹוׁש,  ְלזַֹהר  ַהְּנָׁשָמה  ְזקּוָקה 
יּמּוד  ִלּ ְוַהִּמְצוֹות,  ַהֲהָלכֹות  ִקּיּום  ִעם 
ַהֲהָלכֹות,  ְּפָׁשט  ַהּתֹוָרה,  ַּפְרֵּד"ס  ָּכל 
ִרְמֵזיֶהן, ְדרּוֵׁשיֶהן ְוסֹודֹוֵתיֶהן, ְמִסירּות 
ַהּתֹוָרה  ְוִלּמּוד  ְלִקּיּום  ֻמְחֶלֶטת  ֶנֶפׁש 
ְלאֹורֹו  ִנְזֶּכה  ְוָאז  ּוִבְקֻדָּׁשה,  ְּבָטֳהָרה 
ִּבְמֵהָרה  ֶׁשּיֹוִפיַע  ִצְדֵקנּו,  ָמִׁשיַח  ֶׁשל 
ְּבָיֵמינּו, ְּבַהְׁשָקָעה ֶׁשל 2.5 ַּדּקֹות ְּביֹום. 
]ְרֵאה ְלַהָּלן ַמה ֶׁשַמְרִוויַח ִּבְזַמן מּוָעט[.

ָּכל ִמְׁשַּתֵּתף בלימוד הקדוש, יתחבר 
יֹוָחִאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ְלַּתָּנא 
ע"ה, ְוַעל ְיֵדי ָּכְך ִיָּכֵנס הּוא ּוְבֵני ֵּביתֹו 
ְוַהְמַסְייִעים  ִעּמֹו  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ְוָכל 
ַּבֲעדֹו ְלֵתַבת נַֹח ַהְּמִגָּנה ּוַמִּציָלה ִמְּפֵני 
ַהַּמּבּול ַהּנֹוָרא ּוִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ֶׁשל 

ַאֲחִרית ַהָּיִמים. 

ַהָּתְכִנית ַהְּקדֹוָׁשה: 

א. ָּכל ֶאָחד יקבל חוברת אחד ְּבִחיָנם 
ִמְתַקְּׁשִרים  ּכּוָלנּו  ב.  יֹוִמי.  ְלִלּמּוד 
ְּבֶקֶׁשר ַאִּמיץ ְלַרְׁשִּב"י הקדוש ְּבָכל יֹום 
ִלֵּתן  ְיכֹוִלים  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ָּכל  ג.  ְויֹום. 
ְוַיְזִּכירּו  ְקרֹוֵביֶהם  ְוֵׁשמֹות  ְׁשמֹוֵתיֶהם 
אֹוָתם בציון הרשב"י. ד. ְלַחֵּלק ֶאת כל 
אנשים.   2880 ל  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ספר 
ְּביֹום,  ַּדּקֹות   2.5 ִיְלמֹד  ֶאָחד  ָּכל  ה. 
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מבצע לעורר רחמי שמים לזכות לביאת המשיח בנחת וברחמים

יַח זֹוַהר ְלָמׁשִ

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

 רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה
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358 פעם את  יום  יסיימו בכל  וביחד 
ו.  משיח.  כמניין  הקדוש  הזוהר  כל 
לעשות חודש ימים רצוף את הלימוד 
חודש  שמו  שיקרא  הזה  הקדוש 

המשיח.

ויגיעו ל 10,740 ִסיּוֵמי זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, 
בחודש אחד.

הזוהר  את  לסיים  יכול  יחיד  כל  ז. 
הקדוש בחודש אחד על ידי לימוד 4 
שעות ביום. ח. ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִמְתַחְּבִרים 
יחלק  אחד  כל  ט.  הקדוש.  ְלָהַרְׁשִּב"י 
ִויַקֵּבל  מדרשים  הבתי  לכל  בעירו 
ְׂשַכר ָעצּום ְּכֶנֶגד ּכּוָלם ְכְמבֹוָאר ְלַהָּלן. 
ֲחַז"ל  ַמֲאָמר  ְלַקֵיים  ִיְרֶאה  ֶאָחד  ָּכל  י. 
ָּגדֹול ַהֵּמֲעֶׂשה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוֶׂשה, ְיַקֵּבל 
ֵסט 2880 חוברות ְּבִחיָנם, ְּכֵדי ֶׁשְּיַזֶּכה 
ִויַחֵּלק ִסְפֵרי זֹוַהר ְּבִחיָנם ַלֲחֵבָריו ּוְבֵני 
ְוָהְרחֹוִקים שלכל  ַהְּקרֹוִבים  ִמְׁשַּפְחּתֹו 
יהודי יהיה חלק בלימוד הקדוש הזה, 
ְׂשַכר  ִויַקֵּבל  עֹוֵמד,  ָהעֹוָלם  ֶּׁשֲעֵליֶהם 
ְכְמבֹוָאר  ְּבָרָאם  ּוְכִאּלּו  ּכּוָלם,  ְּכֶנֶגד 
ֲחִסיִדים  ּוְּבֵסֶפר  קכ"ח:(  )ְּתרּוָמה  ְּבזֹוַהר 

ובגר"א, ְועֹוד.

בלימוד  המשתתף  אחד  כל  יא. 
של  החיים  בספר  ירשם  הקדוש 
בספר  הנרשם  וכל  הקדוש,  הרשב"י 
יתפללו בעדו להזכירו לטובה ולחיים 

אצל ישיבת הרשב"י הקדוש.

ֶאָחד  ָּכל  ְמַקֵּבל  ָּבֶזה  ַהִּמְׁשַּתֵּתף  ְוָכל 
וסיים  למד  ְּכִאילּו  ְׂשַכר  ֵמֶהם  ְוֶאָחד 
]למעלה ממיליון[   1,031,040 יום  בכל 
ְמַקֵּבל  ֶאָחד  ְוָכל  הקדוש,  זוהר  סיומי 
ֶׁשֵּיׁש  ֵמַהֲחבּוָרה  ֶאָחד  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ְׂשַכר 
ַהּיֹוֵצא  ִסּיּוִמים,   1,031,040 ְׂשַכר  לֹו 
ב-1,031,040  ֻמְכָּפל  ֶאָחד  ָּכל  ִמָּכְך 
יֹוֵצא:  ס"ה   - ַחִּיים(  ַמִים  )ְּבֵאר  ֲאָנִׁשים 
אחד  במילים:   1,063,043,481,600
טריליון 63 ביליון 43 מיליון 481 אלף 
ו 600 סיומי זוהר יש לכל אחד ואחד 

מבני החבורה הקדושה.

זוהר  כל סיום  בואו חשבון:  עכשיו 
ֶׁשַהּלֹוֵמד  ּוַּכָּידּוַע,  שעות,   120 לוקח 
זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָׁשָעה ַאַחת ְּבחֹול, בשמחה 
ובצער הּוא ְּכמֹו ֵמָאה ֶאֶלף ָׁשָנה ּתֹוָרה, 
ּוְבַׁשָּבת, ְּכמֹו ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה, 
ְדר'  ַצִּדיִקים, ָאבֹות  ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא 

הקדוש  זוהר  סיום  כל  ֶזה,  ְלִפי  ָנָתן(, 

ַהָּקדֹוׁש[,  זֹוַהר  יּמּוד  ִלּ ָׁשעֹות   120[
 12 )במילים(,  ל-12,000,000,   = הוא: 

ִחּׁשּוב  ּכֹוֵלל  ]ֹלא  ּתֹוָרה,  ָׁשָנה  מיליון 
יּמּוד זֹוַהר ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֶׁשֶּזה ַמְכִּפיל  ִלּ
ַהּכֹל ְּבֶאֶלף[, - אם כן להחישוב הנ"ל 
במילים:   1,063,043,481,600 שיֹוֵצא: 
אחד טריליון 63 ביליון 43 מיליון 481 
לכל  שיש  זוהר  סיומי   .600 ו  אלף 
אחד, צריך להכפיל הכל ב-12 מיליון 
אחד,  סיום  כל  על  שיש  תורה  שנה 
 =  ,12,000000 כפול   1063043481600

 19E+1.27565217792

הפשט  תורת  שנות  הסכום  זהו 
2.5 דקות  שיש לכל משתתף הלומד 

ביום אחד!!!

מהמשתתפים  אחד  כל  ֵּכיַצד?  ָהא 
נחשב לו כאילו סיים לבדו, כי השתתף 
עם החבורה כדברי השדי חמד )מערת 
מ' סי' קצח( וז"ל: מצוה שעושים אותה 

אחד  כל  בשותפות,  אדם  בני  הרבה 
נוטל שכר כאילו עשאה כולה לבדו, 
נה  סי'  ברורה  משנה  מז:,  ברכות  עוד:  )ראה  עכ"ל 
משבת  ועיי"ש  ט"ז,  פרק  ח"ב  חסד  אהבת  ע"ג,  ס"ק 

דף ג.(. וכדברי הבאר מים חיים פרשת 

יאמר  גם  וזל"ק:  כ"ד(,  דף  יד  )כתב  תצוה 
על מאמר רז"ל "בתוך כל אחד ואחד" 
כי אמרו ז"ל המזכה את הרבים זכות 
שכל  מזה  לבד  אז  בו...  תלוי  הרבים 
למקום  שבא  מצותו  עושה  אחד 
ברבים,  יתברך  שמו  לברך  קדושה 
ולבד זה גם מזכה את התשעה שעמו 
ואז זכות הרבים תלוי בו גם כן להיות 
בו זכות עשרה עושה מצוה. ]כלומר: 
שמקבל שכר כל העשרה[. והנה לפי 
הערבות,  בענין  בסוטה  חז"ל  מאמר 
מישראל  ואחד  אחד  שכל  האיך 
ובעד  חברו  ובעד  בעדו  ערב  נעשה 
כל הערבות של ששים רבוא שעליו 
]ולדברי הגמרא סוטה )דף ל"ז ע"ב ובפרש"י 
שם, ועיין רש"ל שם([, אם כן כל שכן במדה 

טובה כשאדם זוכה בזכות אלו עשרה 
זוכה ככל עשרה זכותים אשר לחברו, 
ואז עולה זכות כל אחד ואחד לזכות 
כל  של  החשבון  יעשה  אז  מאה... 
אחד לחשבון מאה, וזה רמז כי אתה 
לפי  פרוש  כמעשהו,  לאיש  תשלם 
בזה  הרבים  זכה  אם  הפעולה שפעל 
בו  תלוי  הרבים  זכות  אז  הפעולה, 
ועולה זכותו למאות ולאלפים, עכ"ל. 

לֹוְמִדים,  ִמְנָיין  ָּכל  ֶרַגע!  עֹוד  ֲחׁשֹב 
ׁשּוב ֻיְכַּפל ְּבֶאֶלף, ִּכי ָּכל ַמה ֶׁשּנֹוְתִנים 

ַוֵּיֵצא(,  ָּפָרַׁשת  )זֹוַהר  ְּבֶאֶלף  נֹוְתִנים  ִמָּׁשַמִים 
ְוכֹל  ְּבִמְנָיין,  ׁשֹוָרה  ַהְּׁשִכיָנה  ַוֲהֵרי 
ַהִּמְצָטֵרף ְללֹוְמֵדי ַהִּׁשיעּור, ֲהֵרי ְמַקֵּבל 
ֶאֶלף!!!,  ִּפי  ַהָּׂשָכר  ֶאת  ֶאָחד  ָּכל  ְּכֶנֶגד 
הספר  דברי  את  להוסיף  עוד  ויש 
חסידים שכל מצוה שאין לה דורשים 
ואין מקיימים אותה, נוטל שכר כנגד 
כל הבטלים הימנה, אם כן המתחבר 
בחבורה הקדושה המשתתפת בלימוד 
מקבל  נפשך  ממה  הקדוש,  הזוהר 
שכר כנגד כל היהודים שבעולם, אם 
לא השתתפו אז מקבל כנגד הבטלים, 
ונחשב לו כמו שעושה חסד עם מת 
מצוה, ואם כן זכו והשתתפו, אז שוב 
ובוודאי  כדלעיל,  ערבות  מדין  נכפל 
ואין  קץ  אין  לעולמות  שכרו  יעמוד 
מספר, כי אמרו חז"ל כל המציל נפש 
עולם  קיים  כאילו  מישראל  אחת 
מלא, וכמה נפשות קדושות מישראל 
מציל מרדת שחת רוחני וגשמי, ולזה 

אין שום מוח אנושי שיוכל לחשב. 

השכר  את  מקבלים  כי  ולמד,  צא 
כפול  יהודים  מיליון   15 לסך 
אחד  במילים:   1,063,043,481,600
טריליון 63 ביליון 43 מיליון 481 אלף 
ואחד  אחד  לכל  זוהר  סיומי   ,600 ו 
שהם:  הזאת,  בחבורה  המשתתף 
זוהר  סיומי   19E+1,5943652224

הקדוש. 

ויחטוף  ירוץ  - הנשמע אחד שלא 
בשתי ידיים את הלימוד הקדוש הזה?

לך  - תתארו לכם אם רוצים לתת 
טריליון דולר ביד - האם יש בן אדם 
זה?  את  לקבל  ירצה  שלא  נורמאלי 
כזה איפוא הוא  בן אדם  לך  יש  ואם 

שייך? האם הוא בן אדם נורמלי? 

דבר  דקות  ב-2.5  לך  נותנים  וכאן 
טריליון,  כפול  טריליון  ששווה 
וחשבון,    שם  להם  שאין  מספרים 
ומי הוא אשר לא ירצה לקבל את זה? 
ברמב"ן  הדבר  חומר  וראה  בא  ]ועוד 
בפרשת תבוא על פסוק "ארור אשר 
הזאת",  התורה  דברי  את  יקים  לא 
קאי  שזה  מהירושלמי  שהביא 
ביד  התורה  את  להקים  החיוב  על 
המבטלים אותה, שאפילו היה צדיק 
להחזיק  יכול  והי'  במעשיו,  גמור 
המבטלים  הרשעים  ביד  התורה  את 
ארור  זה  הרי  החזיקה,  ולא  אותה, 
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ונמצא שהמצוה הזאת  יעיי"ש.  ח"ו, 
מצות  משאר  יותר  הרבה  חמורה 
עשה. - וכתב החפץ חיים בהקדמת 
ספרו "נדחי ישראל" בפירוש "עלינו 
דקאי  דורות",  כל  ועל  דורותינו  ועל 
על ברית בין הבתרים. וממילא נמצא 
הדורות.  כל  על  עונשים  שקבלנו 
ומרובה מדה טובה ממדת פורעניות, 
כל  כן,  פורעניות  דבמדת  כיון  ולכן 
וברש"י  שמרובה.  טובה  במדה  שכן 
וכמה  כמה  אחת  על  ע"א(:  )כג  מכות 
שתנתן לו נפשו - דמדה טובה מרובה 
ממדת פורענות אחד מחמש מאות, - 
דבמידת פורענות כתיב )שמות כ( פוקד 
ועל  שלשים  על  בנים  על  אבות  עון 
רבעים ובמדה טובה כתיב )שם( עושה 
חסד לאלפים ומתרגמינן לאלפין דרי 
דורות  אלפים  כנגד  דורות  ארבעה 
מיעוט  מאות  מחמש  אחד  היינו 
לאלפים אינו פחות משני אלפים וכל 
אלפים  דמשמע  כפשוטו  אם  שכן 
מה  ]ויזכור  הדורות[.  כל  סוף  עד 
שאומרים בי"ג עיקרים - ֲאִני ַמֲאִמין 
ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה. ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו 
ּוַמֲעִניׁש  ִמְצֹוָתיו  ְלׁשֹוְמֵרי  טֹוב  ּגֹוֵמל 
ְלעֹוְבֵרי ִמְצֹוָתיו, ויזכור מה שהרמב"ם 
מי"ג  באחד  מאמין  שלא  שמי  אומר 
עיקרים לא קם לתחיית המתים. וכל 
בברכת  שאומר  במה  יתבונן  אחד 
ְמַׁשֵּלם  "ָּברּוְך  יום:  בכל  שאמר  ברוך 
ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו. ָּברּוְך ַחי ָלַעד ְוַקָּים 

ָלֶנַצח"[,

נשמתו  אשר  יהודי  כל  בוודאי 
עמדה על הר סיני וקיבלה את התורה 
ירוץ וישמח בחלקו וישתתף בלימוד 
ֶהָעצּום  ַהְּזכּות  ָכל  כי  הזה,  הקדוש 
ֶלַקֵּבל  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשל  ְּבכֹחֹו  הוא  הזה 
ַעל ַעְצמֹו ְלִהְׁשַּתֵּתף ִעם ַהְּכָלל ְוִלְלמֹוד 
ֶאת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ַסְך: 2.5 ַּדּקֹות ַלּיֹום 
- ויתמיד לכל הפחות ְּבֶמֶׁשְך 30 יֹום, 
עד כי יחוס עלינו הקדוש ברוך הוא 

וישלח לנו את משיחנו.

ָּכל  ֶׁשל  ְּבכֹחֹו  ֶהָעצּום  ַהְּזכּות  ְוָכל 
ְיהּוִדי ֶׁשְּיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלִהְׁשַּתֵּתף ִעם 
ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ַסְך:  ְוִלְלמֹוד ֶאת  ַהְּכָלל 
2.5 ַּדּקֹות ַלּיֹום - ְּבֶמֶׁשְך 30 יֹום, ּוְלָכל 
ְזכּות  ֵיׁש  ְמַהִמְׁשַתְתִפים  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
זּו. ֵצא ַוֲחׁשֹב ַהִאם ֵיׁש ַּבר ַּדַעת ֶׁשֹּלא 
ְוִּיָּׁשֶאר  ְוַיְחטֹוף ְזכּות ֲעצּוָמה זּו,  ָירּוץ 

ח"ו ַּבְטָלן ְוַעם ָהָאֶרץ?

בזֹוַהר  ֶׁשָאְמרּו  ַמה  ל,  ַלָכּ ָידּוַע  ֲהֵרי 
ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש: ַוְיַׁשַּלח  ָחָדׁש )נַֹח כט: ל.(: ְבּ
ֶאת ַהּיֹוָנה - ְּבָגלּות ֱאדֹום. ְוֹלא ָיְסָפה 
ׁשּוב ֵאָליו עֹוד - ֶׁשַעד ַהּיֹום ֹלא ָחְזָרה 
ֶׁשָאַמר  רּוָחּה.  ֵהִעיָרה  ְוֹלא  ִּבְתׁשּוָבה 
ַרִּבי ִּפְנָחס, ִאְלָמֵלי ָחְזָרה ִּבְתׁשּוָבה, ֹלא 
ִנְׁשֲאָרה ַּבָּגלּות יֹום ֶאָחד. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ְּכֶנֶסת  ֶׁשָּגְלָתה  ַהָּגֻלּיֹות  ָּכל  אֹוֵמר, 
ִיְׂשָרֵאל, ָנַתן ָלּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְזַמן 
ְוֵקץ ְוִנְתעֹוְרָרה ָתִמיד ִּבְתׁשּוָבה, ְוָגלּות 
ַהּכֹל  ֶאָּלא  ּוְזַמן,  ֵקץ  לֹו  ֵאין  ָהַאֲחרֹון 
ָּתלּוי ִּבְתׁשּוָבה, ֶׁשֶּנֱאַמר )ְּדָבִרים ל( ְוַׁשְבָּת 
ְוָכתּוב  ְבקֹלֹו.  ְוָׁשַמְעָּת  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ַעד 
ַהָּׁשָמִים  ִּבְקֵצה  ִנַּדֲחָך  ִיְהֶיה  ִאם  )ָׁשם( 

ּוִמָּׁשם  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ְיַקֶּבְצָך  ִמָּׁשם 
ֵּכן,  ִאם  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ִיָּקֶחָך. 
ְּכֶאָחד  ֻּכָּלם  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ֶזה  ִיְהֶיה  ֵאיְך 
ַהָּׁשַמִים  ְּבסֹוֵפי  ֶׁשהּוא  ִמי  ִּבְתׁשּוָבה? 
ּוִמי ֶׁשהּוא ְּבסֹוֵפי ָהָאֶרץ, ֵאיְך ִיְתַחְּברּו 
ַיְחְזרּו  ֶׁשִאם  ְּתׁשּוָבה?  ַלֲעׂשֹות  ְּכֶאָחד 
ִּבְתׁשּוָבה ָראֵׁשי ָהֵעָדה, אֹו ֵּבית ְּכֶנֶסת 

ֶאָחד, ִּבְזכּוָתם ִּתְתַּכֵּנס ָּכל ַהָּגלּות 

ֶׁשִאם  ַחֶּייָך,  ֶאִליֱעֶזר:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר 
ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ָראֵׁשי  ִּבְתׁשּוָבה  ַיְחְזרּו 
ָראֵׁשי  ָּכָראּוי  ִּבְתׁשּוָבה  ַיְחְזרּו  ]ֶׁשִאם 
ֵעָדה  ]אֹו  ֶאָחד  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  אֹו  ָהֵעָדה[ 
ַהָּגלּות,  ָּכל  ִּתְתַּכֵּנס  ִּבְזכּוָתם  ַאַחת[, 
ָּתִמיד  ִמְסַּתֵּכל  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ְוַיֲעֶׂשה ָלֶהם טֹוב, ֶׁשָּכתּוב  ַיְחְזרּו  ָמַתי 
)ְיַׁשְעָיה ל( ְוָלֵכן ְיַחֶּכה ה' ַלֲחַנְנֶכם, ְמַחֶּכה 

ָתִמיד ֵאיָמַתי ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה. 

ֶׁשּיֹאַמר  ֲחֵברֹו  ֶאת  ְיעֹוֵרר  ֶאָחד  ְוָכל 
ֵאּלּו,  ְקדֹוׁשֹות  ֲחבּורֹות  ִעם  ְוִּיְלַמד 
ְיֵדי  ְוַעל  ְּביֹום,  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ַרק  ְוֶזה 
ְועֹוָלמֹות  ֵעֶדן  ַּגן  ְלַתֲענּוֵגי  ִיְזֶּכה  ֶזה 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ַּדְרֵכי  ָּכל  ֶאת  ְוָיִבין  ַהֶּנַצח, 
ְׁשמֹו, ְוִיְזֶּכה ִלְׂשַכר ַהָּגדֹול ַעל ָּכל ַּדָּקה 
ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ְולֹוֵמד  ֶׁשאֹוֵמר  ְוַדָּקה 
ַהָּנִביא  ְּכִדְבֵרי  ִיָּנֵצל ֵמָהֶעֶרב ַרב,  ּוְבָכְך 
ַיִּציֻלְך  "ְּבַזֲעֵקְך  יג-ָיד(  נז  )ֶּפֶרק  ְיַׁשְעָיה 
ִקּבּוַצִיְך, ְוֶאת ֻּכָּלם ִיָּׂשא רּוַח ִיַּקח ָהֶבל 
ִיְנַחל ֶאֶרץ  ִבי  ]ֵאּלּו ֶעֶרב ַרב[, ְוַהחֹוֶסה 
ַּפּנּו  סֹּלּו  סֹּלּו  ְוָאַמר  ָקְדִׁשי.  ַהר  ְוִייַרׁש 

ָדֶרְך ָהִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶּדֶרְך ַעִּמי". 

ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  ְּבזֹוַהר  ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ָלׁשֹון  קכ"ו.(.  קכ"ה.:-  )ַּדף  ָנׂשֹא  ָּפָרַׁשת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ַרב,  ְוֵעֶרב   ... ַהקֹוֶדש: 
ָּבֶהם )ְׁשמֹות כ( ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו 

ַהְּגֻאָּלה,  ִמן  ְרחֹוִקים  ִיְהיּו  ָּכְך  ֵמָרחֹק. 
ַהָּקדֹוׁש  ְוָהָעם  ֲחָכִמים  ַתְלִמיֵדי  ְוִיְראּו 
ֵמֶהם.  ְוֵהם ְרחֹוִקים  ַהֶּזה,  ַהָּכבֹוד  ְּבָכל 
ָּכתּוב  ַמה  ִאָּתם,  ְלִהְתַחֵּבר  ֵיְרדּו  ְוִאם 
ָּבֶהם? )ָׁשם יט( ֹלא ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ָסקֹול 
ִיָּסֵקל אֹו ָירֹה ִיָּיֶרה. ְּבאֹותֹו ְזַמן ִיְתַקֵּים 
ַיְנֶחּנּו  ָּבָדד  ה'  לב(  )ְּדָבִרים  ְּבִיְׂשָרֵאל, 
ֵּפְרׁשּוָה,  ַוֲהֵרי  ֵנָכר,  ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין 
ַהָּמִׁשיַח.  ִלימֹות  ֵּגִרים  ְמַקְּבִלים  ֵאין 
)ִמַּלת  ִיָּדּמּו  ַּבחֶֹׁשְך  ּוְרָׁשִעים  ב(  )ְׁשמּוֵאל-א 

ַרב  ֵעֶרב  ֵהם   - ְוָימּותּו(  ִיְכרֹתּו  ֵּפרּוָׁשּה  ִיָּדּמּו 

ָאַמר  ֶזה  ּוִמּׁשּום  ַּבחֶֹׁשְך.  ֶׁשָּימּותּו 
ַאְדַמת  ְוֶאל  יג(  )ְיֶחְזֵקאל  ַהָּנִביא,  ֲעֵליֶהם 
ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיבֹאּו )ֵּפירּוש ֶׁשִּיָּׁשֲארּו ַּבחּוץ ְלֶאֶרץ 
ֵּבין ַהּגֹוִים, ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם ְרׁשּות ִליָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל( 

)ְרַמ"ק ּוְמָפְרִׁשים, ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש(.

... ָאַמר לֹו ַהרֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן ]מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ָעֶליָך  ִּבְׁשבּוָעה  ַהָּנִביא[,  ְלֵאִלָּיהּו  ָאַמר 
ְּבֵׁשם ה', ַאל ְּתַאַחר ְּבָכל ְיָכְלְּתָך, ֶׁשֲהֵרי 
ֲאִני ְּבַצַער ַרב. )ְׁשמֹות ב( ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא 
ִּכי ֵאין ִאיׁש, עֹוֵזר ִלי, ְלהֹוִציֵאִני ִמַּצַער 
ֶנַג(  )ְיַׁשְעָיה  ָעַלי,  ֶׁשֶּנֱאַמר  זֹו  ִּבְקבּוָרה  ֶזה, 
נֹוָדע  ְוֹלא  ִקְברֹו,  ָהְרָׁשִעים  ֶאת  ַוִּיֵּתן 
ִּבי, ַוֲאִני ָחׁשּוב ְּבֵעיֵניֶהם, ֵּבין ֵעֶרב ַרב 
ֵּביֵניֶהם,  ֶׁשָּסַרח  ֵמת  ְּכֶכֶלב  ָהְרָׁשִעים, 
ֵּביֵניֶהם  ִּתְסַרח  סֹוְפִרים  ֶׁשָחְכַמת 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ָמקֹום  ּוְבָכל  ָוִעיר  ִעיר  ְּבָכל 
ְוָחְזרּו  ַהְּמָלִכים.  ֵּבין  ֵּביֵניֶהם  ְמֻפָּזִרים 
ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  רֹוִעים  ַרב  ֵעֶרב  אֹוָתם 
צֹאן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם 
ַמְרִעיִתי  צֹאן  צֹאִני  ְוַאֵּתן  ְלד(  )ְיֶחְזֵקאל 

ַלֲעׂשֹות  ְיכֶֹלת  ָלֶהם  ְוֵאין  ַאֶּתם,  ָאָדם 
טֹוב ִעם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים... ְואֹוָתם ֵעֶרב 
ְּבִׂשְמָחה,  ְּבַׁשְלָוה,  ֲעִׁשיִרים  ֵהם  ַרב 
ְּבִלי ַצַער, ְּבֹלא ָיגֹון ְּכָלל, ַּגְזָלִנים, ַּבֲעֵלי 
ׁשַֹחד, ֶׁשֵהם ַּדָּיִנים ָראֵׁשי ָהָעם. )ְּבֵראִׁשית 
ִמְּפֵניֶהם.  ָחָמס  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי  ז( 
ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר )איכה א( ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש. 
ה'  ְּבַחי  ְׁשִנָּיה,  ַּפַעם  ָעֶליָך  ִּבְׁשבּוָעה 
ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל יֹוֵׁשב ַהְּכרּוִבים, 
ִמִּפיָך,  ִיְּפלּו  ָהֵאֶּלה ֹלא  ַהְּדָבִרים  ֶׁשָּכל 
ְּבָכל ְיָכְלְּתָך ְלַדֵּבר אֹוָתם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ּוְלַהְראֹות ֶאת ַהּדַֹחק ֶׁשָּלֶהם 

)ַעד ָּכאן ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא(.

 ְׁשֵאָלה: 

ַּבחּוץ  ֶׁשַהְּיהּוִדים  ֵעָצה  ֵיׁש  ַהִאם 
ְלֶאֶרץ ִיָּׁשֲארּו ַּבַחִּיים? 
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ְּתׁשּוָבה:
ִּכי  אֹוְמִרים,  ְוָהַרְׁשִּב"י  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 
נַֹח  ֵּתַבת  ְּכמֹו  הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר 
ָמִׁשיַח,  ֵמֶחְבֵלי  ִיָּנְצלּו  ֶׁשִּיְלְמדּו  ֶׁשֵאּלּו 
ֶׁשַרק  ָלנּו,  אֹוֵמר  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהַרְמַח"ל 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַהָּצַלת  סֹוד  ָּתלּוי  ָּבֶזה 
ּוְסֻגַּלת  ְּבכַֹח  ּוְגאּוָלתֹו,  ָהַאֲחרֹון  ַּבּדֹור 
ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, וז"ל: ְּבִריַחת ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָעְׂשָתה ִעְנַין ַהֵּתָבה, 

ְוֻכָּלנּו ִנְבַרח ְלַהֵּתָבה ַהּזֹאת ְוִנָּנֵצל. 

ַמֲאָמרֹות,  )ֲעָׂשָרה  ַּבְּׁשָל"ה  ְמבָֹאר  ִהֵּנה 
ּוִבְזכּות  ַהּזַֹהר...  ֶׁשִחּבּור  ִראׁשֹון(,  ַמֲאָמר 

ִּתָּמֵלא  ָאז  ִּכי  ָמִׁשיַח,  ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים 
ֶׁשִּבְזכּותֹו  ְּכֵדי  ְּבִסָּבתֹו...  ֵּדָעה  ָהָאֶרץ 
ִנְגֲאלּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵׁשם  ִיְׂשָרֵאל,  ִיָּגֲאלּו 
ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ַעד ֶׁשֻהְצַרְך ַהָּקדֹוׁש 
ּוְבַדם  ֶּפַסח  ְּבַדם  ְלַקְּדָׁשם  הּוא  ָּברּוְך 
ִּתְהֶיה  ֹלא  ָהֲעִתיָדה  ְּגֻאָּלה  ֵּכן  ִמיָלה, 
ַהְּקֻדָּׁשה  ְלתֹוֶסֶפת  ְׁשְיַזּכּו  ַעד  ַהְּגֻאָּלה 
ְוַאְׁשֵרי  ִיְתָּבַרְך,  ָהֵאל  ְרצֹון  ְוהּוא  ַהּזֹו, 

ַהּזֹוֶכה ָּבּה, עכ"ל. 

ּוְבֶחֶסד ְלַאְבָרָהם )מ"ר ָנָהר כ"ד(: ְוַגם ַעל 
ְיֵדי ַהִחּבּור ַההּוא ִיְהֶיה ִּבּטּול ַהְּקִלּפֹות 
ַהִּקְטרּוִגים,  ְוַהְׁשָּבַתת  ַהָּגלּות  ְוַקּלּות 
עכ"ל. ובמהרח"ו )ַהְקָּדָמה ְלֵעץ ַחִּיים(: ַהּכֹל 
ָּתלּוי ְּבֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאת, ּוְמִניָעֵתנּו 
ִאחּור  ּגֹוֶרֶמת  ִהיא  ָּבּה  ִמְּלִהְתַעֵּסק 
ְוִתְפַאְרֵּתנּו,  ִמְקָּדֵׁשנּו  ֵּבית  ִּבְנַין  ְוִעּכּוב 

עכ"ל.

ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  ְוָכְך אֹוֵמר מֶׁשה 
)ָנׂשא  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  זי"ע  ְלַרְׁשִּב"י 
ַהִחּבּור  ִּבְזכּות  הקודש:  לשון  קכ"ד(, 

ְּבֵני  ֵיְצאּו  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֶׁשְּלָך, 
ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים ְלֹלא ָצרֹות 

ְוִיּסּוִרים ּוְלֹלא ַצַער ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח! 

ַעּמּוד  )ע"ב  ָחָדׁש  זַֹהר  בִּתּקּוֵני  כתוב 

ְּדֵתַבת  ְּכַגְוָנא  הּוא  ִחּבּוָרא  ְוַהאי  ד'(. 
ָהֵכי  ָוִמין,  ִמין  ָּכל  ָּבּה  ְּדִאְתְּכַנׁש  נַֹח 
ִנְׁשָמִתין  ָּכל  ִחּבּוָרא  ְּבַהאי  ִמְתַּכְּנִׁשין 
ְּדַצִּדיַקָּיא ְוַאְנֵׁשי ִמּדֹות, ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון 
)ְּתִהִּלים קיח( ֶזה ַהַּׁשַער ַלה' ַצִּדיִקים ָיבֹאּו 

ִאְתַּדְחָין  ַצִּדיִקים,  ְּדָלא  ָוָאֳחָרִנין  ּבֹו, 
ִחּבּוָרא  ַהאי  ִאְתַּגְּלָיא  ְוַכד  ִמַּתָּמן. 
ְלַגֵּבּה,  ִמְתַּכְּנִׁשין  ַסִּגיִאין  ְּבָעְלָמא, 
ֲאֶׁשר  ֶאת  ִּכי  כט(  )ְּדָבִרים  ְּבהֹון  ְּדִאְּתַמר 
ֶיְׁשנֹו ּפֹה ְוגֹו', ְוֶאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ְּבַהאי 
ִחּבּוָרא ִעָּמנּו ַהּיֹום. ְוָעֵלהּו ִאְּתַמר )ָּדִנֵּיאל 
ְלעֹוָלם  ַּכּכֹוָכִבים  ָהַרִּבים  ּוַמְצִּדיֵקי  יב( 

ָוֶעד, ְּכִאּנּון ּכֹוְכַבָּיא ִּדיהֹון ַקְּיִמין ְלָעָלם 
ְּבַרְעָיא  קנ"ג:  )ח"ג,  ּוְבזַֹהר  ָעְלַמָּיא.  ּוְלָעְלֵמי 
ְּכזַֹהר  ַיְזִהירּו  ְוַהַמְׂשִּכיִלים  ְמֵהיְמָנא( 

ִמְׁשַּתְּדִלין  ְּדָקא  ִאיּנּון  ִאֵּלין  ָהָרִקיַע. 
ְּדִאיהּו  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ְּדִאְקֵרי  ָּדא,  ְּבזַֹהר 
א(  )ְׁשמֹות  ִיְתָקֵּיים  ִּדְבהֹון  נַֹח...  ְּכֵתיַבת 
ַּתְׁשִליכּוהּו.  ַהְּיאֹוָרה  ַהִּיּלֹוד  ַהֵּבן  ָּכל 
הרמ"ק   - ָּדא.  ְּדִסְפָרא  אֹוָרה  ְוָדא 
ֶזה  ִחּבּור  ִּכי  ה'(:  ִסיָמן  א'  )ַׁשַער  ָיָקר  אֹור  ְבּ
ֵּתַבת  ְּכמֹו  הּוא  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֶׁשִּנְקָרא 
ָהָיה  ְוֹלא  ַהְרֵּבה  ִמיִנים  ָהיּו  ֶׁשּבֹו  נַֹח, 
ִקּיּום ְלאֹוָתן ַהִּמיִנים ְוַהִּמְׁשָּפחֹות ֻּכָּלם 
הּוא  ֵּכן  ְלֵּתָבה  ְּכִניָסָתם  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא 
ֶאל סֹוד אֹור  ַהַּצִּדיִקים  ִיָּכְנסּו  ַמָּמׁש... 
ִחּבּור ַהֶּזה ְלִהְתַקֵּים, ְוָכְך ְסֻגַּלת ַהִחּבּור 
ַהֵּׁשם  ַאֲהַבת  ְּבֶחְׁשקֹו  ֶׁשעֹוֵסק  ֶׁשִּמָּיד 
ַהּׁשֹוֶאֶבת  ָהֶאֶבן  ִּכְׁשִאיַבת  ִיְׁשָאֶבּנּו 
ַנְפׁשֹו  ְלַהָּצַלת  ֵאָליו  ְוִיָּכֵנס  ַהַּבְרֶזל  ֶאת 
ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְוִתּקּונֹו,  ְוִנְׁשָמתֹו  ְורּוחֹו 
ִיְהֶיה ָרָׁשע ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס... ִמְּפֵני 
לֹו  ִיְהֶיה  ֶאָּלא  ְּכִניָסה,  ְּכִניָסתֹו  ֶׁשֵאין 
ִּבְתׁשּוָבה  ַיֲחִזיֶרּנּו  אֹו  ֵמַהְּׁשַּתִים,  ַאַחת 
ְוִיְהֶיה ַצִּדיק ְוִיָּכֵנס ּבֹו, אֹו ִיְּדֶחּנּו ְּדִחָיה 
נַֹח  ֵּתַבת  ְּכִעְנַין  ַעְצמֹו,  ִויָפֵרׁש  ְּגמּוָרה 
ֶׁשָהָיה ּדֹוֶחה ָהְרָׁשִעים ְואֹוָתם ֶׁשָחְטאּו 

ִמן ַהַחָּיה ְוַהְּבֵהָמה, עכ"ל.

ְועֹוד ָּכַתב ָהַרַמ"ק )אור יקר תיקו"ז כ"א ע' 
כה(: הבטחת הזוהר לאלו הזוכים לאור 

הרבים  מצדיקי  שהם  הזה  החיבור 
דהיינו  ועד,  לעולם  ככוכבים  ויהיו 
העולם  ההויות  ביטול  לאחר  קיומם 
הגשמי ויתחדש העולם הרוחני, הם 
יזכו אל סוד הקיום ההוא )וראה עוד ַהְק' 

תיקו"ז ְלַהְּגָר"א(.

ָיָדְענּו! ֶׁשֹּלא ֹּתאְמרּו  ֶׁשֹּלא ַּתִּגידּו ֹלא 
ֹלא ָיֹכְלנּו! ְּבָיֵדנּו ַהָּדָבר, ְוחֹוב ָקדֹוׁש הּוא 
ָלנּו! ִמי ַלה' ֵאָלי! - ַהָּקָּב"ה ִהְקִּדים ָלנּו 
ָהַרְׁשִּב"י  ֶאת  ָּלנּו  ְוָׁשַלח  ַלַּמָּכה  ְרפּוָאה 
 - ְוָרעֹות.  ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  ִמָּכל  ְלַהִּציֵלנּו 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם!  ְיֵׁשִנים  עּורּו 
ְוֹזאת   - ַהּנֹוָרא!  ֵמַהַּמּבּול  ְלִהָּנֵצל  ָזקּוק 
ֶׁשהּוא  ֹנַח"  "ֵּתיַבת  ְיֵדי:  ַעל  ַרק  ֶאְפָׁשר 

"ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש".

ַעל ֵּכן ּבֹואּו ְוִנְתַמֵסר ְלַמַען ַהְּגאּוָלה, 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְלִצּוּוי  ְוִנְׁשָמע  ּבֹואּו 
ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ִלְפדֹות  ע"ה 
ֲעַצת  ֶזה  ָמָחר  ]ִּכי  ְלָמָחר  ְלַחּכֹות  ְוֹלא 
ֲעָמֵלק[, ַרק ֵּתֶכף ּוִמַּיד ִנְתַאֵחד ְוִנְתַחֵזק 
ִיְלְמדּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ַּבּתֹוָרה,  ְוִנְתַקֵּדׁש 
ַאָּתה  ְוִאם  יֹום,  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ָוטֹוב  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַאְׁשֶריָך  ֵּכן,  עֹוֶׂשה 
ִנָּגֵאל,  ֵּתֶכף  ּוְבַוַּדאי  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ָלְך 
ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָרצֹון  ִויִהי 
ַהְמֻאָּׁשִרים, ֶׁשַהָּמִׁשיַח ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו 
ָיִעיד ָעֵלינּו – "ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי". ַעל ֵּכן, 
ְיהּוִדים ְיָקִרים, ְּתנּו ִלּמּוד ְלֵׁשם ָׁשַמִים, 
ַהְּׁשִכיָנה  ְלַמַען  ִמַדּקֹוֵתיֶכם  ַהְקִריבּו 
ְליֹוְצֵרנּו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ַהְּקדֹוָׁשה, 
יֹום  ְּבָכל  ְוִלְּמדּו  ַנְפֵׁשנּו,  ִלְפדּות  ִלְגרֹם 
ֶאָחד  ְכּ ֻּכָּלנּו  ֵנֵלְך  ְוָכְך  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ְּפֵני  אֹור  ֶאת  ְלַקֵּבל  ַיַחד 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
º


