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מגן ֵַָֻס�ת 

"ס�ד על הע �מדים ְְִֵֶַַָ"א�רי 

ּכל ׁשּמבּטל ּכמֹוה ּו, אין ה ּקדֹוׁש ה ּזֹוהר ולּמּוד ׁשּגרסת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכּיד ּוע 
מרעין  וכל מׁשּנֹות, מיתֹות אסֹונֹות, מחל ֹות, ורע ֹות, קׁשֹות ְְְְְֲֲִִֵַַָָָֻּגזרֹות
"ּובדא הּגא ּולה  ׁשּמקרב מ"ג", "ּתּקּון  ּכּלנ ּו נקרא  ּכן  על ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּביׁשין.

ּברחמי". מּגל ּותא  ְְֲִִֵַָָיפקּון

ל נרּגׁשת: הר ּבים ,קריאה לזּכּוי הצטרף  אּנא  ויחיד , יחיד כל  ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
העֹולמי". הּזֹוהר "מפעל לפעילּות סניף  ּבעיר ָך ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָוהקם 

הּוא: לעׂשֹות  ׁשעליכם יׁש1)ּכל  יהּודים ּכּמה ולח ׁשב לארּגן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
מדרׁשֹות  ּבּתי ּכּמה  מגּוריכם, וכ ּדֹומה .ּבעיר  ּבעיר  לבּקׁש2)יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

"ּתּקּון  ׁשל הּקֹובץ את לדפּוס ל ׁשלח הע ֹולמי  הּזֹוהר  ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמּמפעל
לכמּיֹות. ּובסבסּוד מינימלית ּבעל ּות - [וע ֹוד] לח ּלק 3)מ"ג" ְְְְְֲִִִִֵַַַָֻ

יׂשראל , עם ּבהּצלת ׁשּתף ּתהיה ּבכְך הּׁשנה. ּבמׁשְך ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻזאת
הּגא ּולה. ְְֵַָּולקרּוב 
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ה ּזֹוהר: וא ּלּוׁשרׁשרת לפח ֹות, אנׁשים 3 לע ֹוד מֹודיע  אחד ּכל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
אחד לכל  הלאה.מֹודיעים וכן נ ֹוספים אנ ׁשים אמירתל -3 על  ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

יֹום  יום מ"ג  ּכּלֹו.ּתּקּון  העֹולם ּבכל יהּודי לכל  נ ּגיע  ּכְך ידי ועל , ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻ

‰
י �ראל �בטי  יחד - לכם וא!ידה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאספ#

י ׂשראל" ׁשבטי יחד עם רא ׁשי ּבהתא ּסף מלְך ביׁשרּון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ"ויהי 
ה) לג פרק  חדׁש(דברים  ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּכמֹו נח ), ה ּגאּולה(ּפרׁשת ׁשּכל , ְְֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּב חדא , ּבכניׁשּתא העם רא ׁשי ּבהתאחדּות לאבינ ּוּתלּוי אחד לב ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
אחד ּבלב אחד ּכאיׁש יאמרּו יח ּדיו ּיׂשראל ּכל  ּכן  על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבּׁשמים,
לתׁשּובה יזּכה הּוא ּבאׁשר יה ּודי ׁשּכל נּדח", מּמּנּו יּדח  "ׁשּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
מׁשיח את נביא  וכְך ּבאהבה, ׁשמים מלכּות על ּולקּבל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשלמה
ללא ּומכא ֹוב , צער  ללא  ה ּׁשלמה  הּגא ּולה ותהיה ּבמהרה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹצדקנ ּו
"ּבדא הבטיח  ׁשהר ׁשּב"י  ּכפי העֹולם, מאּמֹות ּפחד ּבלי ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֻיּסּורים,

ּברחמי". מּגל ּותא  ְְֲִִֵַָָיפקּון

מ &#ע? ה!יע , לא  ה)�יח ועדין ל �, אח �ה י�ם ְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָֹ(כל 

ׁשלם ,"ּכ ה ּכּסא ואין ׁשלם הּׁשם אין – י-ּה" ּכס על יד  י  ְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ
יחזרּו יׂשראל עם ּכׁשּכל הע ֹולם , לׁשלמּות מח ּכה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהקב"ה 
מּמּנּו יּדח "לבל ּתי  ה ּׁשלמה , הּגא ּולה ּתבֹוא  ׁשלמה , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבתׁשּובה

יד)נ ּדח " יד, ב' יה ּודי (שמואל לא אפיל ּו להּדיח  רֹוצה הקב"ה  אין , ְְֲִִִִֵֶַַָֹ
י ׂשראל. מכלל ְְִִֵֶַָָאחד

מלכּותֹו וידעּו יּכירּו ּכּלם ּבֹו הרגע, יּגיע  יּגיע, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻּכׁשה ּמׁשיח 
ה'" את ּדעה  הארץ מלאה "ּכי  ׁשמֹו, ט יתּברְך יא, האמת ),(ישעיהו ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
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ּתהיה" ּכא ֹור "ונגּה יעלמּו, והח ׁשְך ההסּתרה ּכל , לעין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּתתגּלה 
ד) ג, לא,(חבקוק  ּתּגמר, החפׁשית ה ּבחירה אבל  ּתאיר, ְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהאמת

יה ּודי  אם ּבתׁשּובה. לחזר מאחר מּדי יהיה  ּבּטֹוב, לבחר נ ּתן ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֻיהיה
הסּפיק  ׁשּלא מּפני ערּוְך, לאין יהיה הּׁשכינה צער יּדחה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד

ּבתׁשּובה. ְְִַָֹלחזר

אז רק ּבתׁשּובה ? חזרּו ׁשּטרם ואחי ֹותינּו אחינ ּו יע ׂשּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמה
נפׁשם , ּובכל מא ֹודם ּבכל ירצּו אם ּגם הּמׁשיח  ּבימֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָיתע ֹוררּו?
לחזר ּכדי ח ּייה  למסר ּתרצה  נ ׁשמתם  ּוו ּדאי לתּקן, נ ּתן יהיה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלא 
צער ּתּקּון , אין ּכבר  האמת ּבע ֹולם הּזמן, עבר  אבל  ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבתׁשּובה,

נצחי. צער זה  ה ּׂשגה , ּבר אינ ֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָהּנׁשמה ,

יתקרבּו ׁשּכּלם אה ּוביו, ּבניו  את ר ֹוצה  ּבכלאליו ,הקב"ה  לכן ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ
יחדיו נת ּפּלל  וכּלנּו לֹו אחּכה נפׁשיֹום ּבלבמע ֹומק אחד ּכאי ׁש נ ּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּבתׁשּובה לחזר יזּכּו י ׂשראל עם ׁשּכל אמּתית, ּבאחדּות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאחד,
י  ׁשּלא  ׁשמֹו, יתּבר ְך לפניו  ל ּמחנה",ׁשלמה  "מח ּוץ יה ּודי  אף  ּׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יחזקאל  נבּואת ּבנ ּו ויקּוים נ ּדח ", מּמּנּו יּדח  כה)"לבל ּתי  (לו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ
יהיּו יׂשראל  עם ּוכׁשּכל ּוטהרּתם", טהֹורים מים  עליכם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ"וזרקּתי
לכְך, נזּכה  ו ּדאי הּׁשלמה  להּגא ּולה לזּכֹות אמּתי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּברצֹון

חד ׁש בתיקו "ז  [ּכּמבאר  קכ"ז :)"אחיׁשּנה ", סֹודֹות (ּדף ׁשּבּלּמּוד , ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
אמן. ּבימינ ּו ּבמהרה ל"אחיׁשּנה"] זֹוכים  ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה 

‰




