
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.
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העוֹ לם, על ּפ רצה ׁש מוֹ  יּמ ח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִהיטלער 
הּק דוֹ ׁש ה לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע  מאד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֲ◌ָוּ פחד וּ 
היהוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד להרוֹ ג ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש מיד
אמר, כּ ן על ח"ו. ונשׂ ים  טף זקן ועד ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמנּ ער
בּ זּ הר כּ וֹ תב יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ור בּ י ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֱהיוֹ ת 
מגּ לוּ תא, יפקוּ ן דּ א בּ ספרא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
כּ די  הּק דׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר  לתר גּ ם ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהתחיל
הזּ וֹ הר את וללמד להבין י וּ כל יהוּ די  ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
ה ּס פר לא וֹ ר  ׁש יּ צא ׁש בּ י וֹ ם ואמר  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
לר ׁש ע  יהיה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן
לאוֹ ר ׁש יּ צא בּ יּ וֹ ם היה, וכ גּ דוֹ לה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַמּפ לה
לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר, מּס פר הראׁש וֹ ן ַהכּ ר◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל  הּמ לחמה ונגמרה מּפ לה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלהרׁש ע
זממ וֹ  הצליח וא ׁש מוֹ . י ּמ ח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִהיטלער 

הּק ד וֹ ׁש ה. לארצנוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהגּ יע

ׁש מ יּ א, לרחמי בּ י וֹ תר  זקוּ קים אנוּ  כּ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ כמ וֹ 
ערבים בּ ליוֹ ן וחצי אחד כּ מעט י ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִכּ י 
יהוּ דים מלי וֹ ן 15 את לחּס ל  רוֹ צים  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶׁש כּ לּ ם
זאבים ׁש בעים בּ ין אחת כּ כבשׂ ה ואנוּ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְח"ו,
הזּ וֹ הר את ילמדוּ  ׁש אם בּ טוּ חים, אנוּ  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָלכן
ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל אי ׁש  70 בּ חבוּ רת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ס יּ וּ מי  לאלפי  ונצטרף בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמסּפ ר
הּמ גן" "אלף ישׂ ראל, ׁש בטי יחד  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַזוֹ הר
ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  מׁש יח, מחבלי ננּ צל ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ ודּ אי
עדה הבּ דּ "ץ חברי ׁש ל הרבּ נים ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְגּ דוֹ לי
בּ ׁש נת הּק ד ׁש  עיר בּ ירוּ ׁש לים  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחרדית
יוֹ חאי , בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י כּ הבטחת ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְתרפ"א
גל וּ תא מן יפקוּ ן דּ א ׁש בּ ספרא הלוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעליו
ׁש ארע  גּ דוֹ ל נס בּ ימינוּ  חזינוּ  ועוֹ ד - ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמי.
הזּ וֹ הר "מפעל אנׁש י  ׁש התאחדוּ ת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַבּ יּ וֹ ם
הזּ וֹ הר ספר הדּפ סת את  סיּ מוּ  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למי "
בי "ב  היּ וֹ מי, הדּ ף סדר לפי  המחלּ ק ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

הנה, חדׁש י  לי"ב היּ וֹ ם כּ רכים בּ אוֹ תוֹ  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
יצוּ קה  עוֹ פרת ׁש ל הּמ לחמה נפסקה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמּמ ׁש 

כּ סלו בּ עזּ ה  [מל' ׁש נים ג' לפני טבת בּ חדׁש  , ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ דצמבּ ר 27 בּ ין למסּפ רם – טבת ח "י ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַעד 

תשס"ט )2008 בכסלו בינואר(ל' ל-18
אחרי  לביתם, אנׁש ים מליוֹ ן  וחזרוּ  ,[.2009ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
- ׁש בוּ עוֹ ת. כּ ּמ ה כּ בר קׁש ה בּ גל וּ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
ׁש בוּ ע  אחר נתגּ לּ ה יתבּ ר ה' ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִוּ מנּ פלאוֹ ת
ׁש מׁש ], בּ בית "חדׁש ", בּ עּת וֹ ן  כּ תוּ ב , ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ[היה 
צריכים היוּ  הערבים, ׁש זּ רקוּ  הּט ילים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֶׁש רב
ׁש בוּ עוֹ ת הׁש  וכל ׁש מׁש , לבית ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהגּ יע
26 לער אנׁש ים כּ ּמ ה  אצלנוּ  עבדוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָהאלּ וּ 
הזּ וֹ הר את לסדּ ר  הפסק, בּ לי  לעת מעת 30-ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
גּ ד וֹ לים נּס ים וכּמ ה היּ וֹ מי , ללּ ּמ וּ ד  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
נוֹ דע   ּכ ואחר כּ יּ ד וּ ע, זוּ  בּ ּמ לחמה היוּ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְמאד
ׁש מ ׁש  בּ ית כּ ל  את ׁש הצּ יל הגּ דוֹ ל  הנּ ס ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָלנ וּ 
נוֹ רא, מאסוֹ ן י שׂ ראל  עם כּ ל ואת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵמהטילים,
למקוֹ ם קרוֹ ב אחד טיל רק [והגּ יע ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ דוּ ע,
וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  צבאי מחנה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ל 
ועוֹ ד  כּ לוּ ם]. קרה ׁש א גּ ד וֹ ל נס ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה
הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  ספר הד ּפ סת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ גמר
ׁש מ וֹ נה [ׁש נּ דּפ ס י וֹ מי ללּמ וּ ד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהמחלּ ק
בּ אוֹ תוֹ  הוּ ק ], מן ואזל עּת קים, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֲאלפים

הּמ לחמה. נגמרה מּמ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַה יּ וֹ ם

ׁש ּק ר וּ  הגּ לוּ ים, הנּ ּס ים את בּ עינינוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוראינוּ 
לפני  עוֹ ד  הזּ וֹ הר, ספרי הד ּפ סת ידי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
כּ ׁש ע וֹ סקים ׁש רק לרבּ ים, אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש חלּ ק וּ 
נּס ים כּ בר  י ׁש  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַבּ הפצת
י שׂ ראל , עם להצּ לת וז וֹ כים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְגּ לוּ יים
וה ם הנּ וֹ פלת, דּ וד סכּ ת את ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ להקים
ׁש לוֹ מ וֹ  סכּ ת  את עלינוּ  ּפ וֹ רס  ִית בּ ר◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌◌ַ◌ְ◌
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  דּ ברי  וּ מתקיּ מים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים,
דּ הינוּ , מגּ לוּ תא", יפקוּ ן דּ א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ"בּ ספרא
מן  יצאנוּ  כּ לּ וֹ  הּס פר כּ ל בּ גמר ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ראינוּ 
נוּ כל  וכעת עלינוּ , ׁש עברה הּק טנּ ה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהגּ לוּ ת
ונלמד  כּ לּ נוּ  נּס ים ׁש אם מ זּ ה , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלהבין



אֹור  ַתב  ּכָ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ֵמַהֹזַהר  ָהֵאּלּו  ים  ּפִ ּדַ יֹום  ָכל  ּבְ ִלְקרֹא  דֹוָלה  ּגְ ְסגּוָלה 
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ָאָדם  ְוָכל   - ע"ה.  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ ָהעֹוָלם 
ה  ְזּכֶ ּיִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  יֹאַמר אֹוָתם  ִאם  ּוִבְפָרט  יֹום  י  ִמּדֵ ָהֵאּלּו  ים  ּפִ ּדַ ְקָרא  ּיִ ׁשֶ
*ִזיוּוִגים  ִית,  ּבַ לֹום  *ׁשָ ָרָכיו,  ּדְ ָכל  ּבְ *ַיְצִליַח  לֹו,  ַמּזָ *ָירּום  ֵאּלּו:  ֲעלֹות  ַלּמַ
רּוחֹו  ַנְפׁשֹו  ן  *ְמַתּקֵ יו,  ְחּתָ ּתַ לּו  ִיּפְ *אֹוְיָביו  ִמי,  ְוַגׁשְ רּוָחִני  ַפע  *ׁשֶ ֲהגּוִנים, 
*זֹוֶכה  ִנים ִעם יֹוְצֵאי ֲחָלָציו,  ְוׁשָ ָיִמים  *ֲאִריכּות  ַמִים,  *ִיְרַאת ׁשָ ָמתֹו,  ְוִנׁשְ

דֹוִלים )סוד ה'(. ַרֲחִמים ּגְ ה ּבְ אּוּלָ בֹוא ַהּגְ א, *ַעל ָידֹו ּתָ ְלעֹוָלם ַהּבָ

מעלה  של די בבית ותשובות 84ח"ושאלות | 929935 הזוהר אור

המח לּ ק" ה"זּ וֹ הר את אי ׁש  70 ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חבוּ רת
יׁש יר מּמ ׁש  בּ קרוֹ ב אז בּ יוֹ מ וֹ , י וֹ ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ בר 
הר ׁש בּ "י  להבטחת ונזכּ ה וישׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹמׁש ה
י שׂ ראל  דעתידין  "וּ בגין לעיל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָהאמוּ רה
ספר האי  דּ איהוּ  דּ ח יּ י מאילנא  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמטעם

אמן  בּ רחמי", גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַהזּ הר
בּ נוּ  יתקיים וּ בזכוּ תכם רצוֹ ן. יהי  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵכּ ן 

טו)הכּ תוּ ב פרק עליהם(שמות "ּת ּפ ל  : ַ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌
י  ה ' ופחד... ועד",אימתה לעלם  מ ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌

בב"א.



המשך בעלון הבא

ב"ה  

קול קורא לקירוב הגאולה ברחמים

אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן החפץ חיים זיע"א במשל 
הידוע כאשר בעל הבית רוצה לסגור את החנות אז מתרחשים דברים במהירות, כן מה שרואות עינינו הוא בודאי 
לרמז ולעורר את עם ישראל – היכונו לגאולה. וידוע שכמה פעמים כמעט וזכינו לגאולה, אך עוונותינו מעכבים ועוד 
שאמרו צדיקים מוטב שיתעכב המשיח - ולא ייפגע שום יהודי. אלא אנו מצווים לידבק במידת הקב"ה, ולראות לבלתי 

ידח ממנו נידח ולראות לקרב הגאולה ברחמים.

מחכים אנו לאליהו הנביא זכור לטוב שיבוא ויבשרנו. בואו ונראה מה אמר )אליהו זוטא פרק א(: לא חרב העולם 
העולם אלא בפשעה של תורה, ולא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה, וכל הצרות הבאות על ישראל 

אינן אלא מפני פשעה של תורה, שנאמר: "בפשע יעקב כל זאת" )מיכה א, ה(.

ומפורש בזוהר הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד, וכתב האור החיים הקדוש זי"ע דאין משה 
רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים - ואלו שלא לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות. וכתב 
המקובל האלקי רבי יצחק אלפיה זיע"א )בספרו "שיח יצחק" עמ' שכ"ד( כי עיקר נתינת התורה לסודותיה. ובתיקוני זוהר 

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

וזכינו מן שמיא על ידי הרמח"ל הקדוש שתיקן לנו ללמוד זוהר הקדוש בחבורה ובאחדות, וגילה שרק לימוד זה מציל 
מן הפורענות, ובו ועל ידו ניגאל ברחמים. וכבר יצאו כל גדולי ישראל הן בדור שעבר )משנת תרפ"א( וכן בדורנו אנו 

)שנת תשס"ח( להתעורר ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה, שרק על ידי לימוד זה נינצל.

עתה באנו בקריאה קדושה – בֹאּו וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום ה"זוהר" על ידי לימוד ששה עמודים בלבד 
ובתוך מספר דקות )כשבע דקות( הנך מסיים את הזוהר. הכיצד? התוכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם הכולל 
5760 עמודים ל-960 חוברות – תתק"ס , כלומר ב-32 אריזות כשבכל קופסא יש שלשים חוברות, וכל אחד שלומד מצטרף 
עם הכלל ומסיים יחדיו ונחשב לכל אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הקדוש )כמובא ב"שדה חמד" מערכת מ' כלל 

קצ"ח(.

ועל ידי שיקבעו ישראל הטהורים את לימודם בו ויאחזו ויתאחדו בלימוד זה בכל עיר ועיר ובכל בית מדרש ובית 
מדרש נזכה שיתקיים בנו דברי הנביא ישעיה )פרק ט' כ"ב( "הקטן יהיה לאלף". וכולנו נזכה לגאולה ברחמים בקרוב 

כמאמר הרעיא מהימנא "בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי". אמן כן יהי רצון.
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