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האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

יח
ֹזו ַהר ְל ָמ ׁ ִש ַ

האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג זיע"א
מחבר פירוש הסולם על הזוה"ק

מבצע לעורר רחמי שמים לזכות לביאת המשיח בנחת וברחמים
כל יהודי יקדיש  150שניות ביום
לסּיּום
לימוד זוהר הקדוש ,ובזה נזכה ִ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש בסך  358פעם כמניין
ַה ַ
משיח ,בכל יום.

בֹותם" בב"א.
 31אלף  40איש שיסיימו כל יום ַעל ָּבנִ ים וְ ֵלב ָּבנִ ים ַעל ֲא ָ
את הזוהר הקדוש  358פעם כמנין
יח ָלנּו ֵא ִלּיָ הּו ַהּנָ ִביא ִּכי
ְּכ ָבר ִה ְב ִט ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש נֵ ֵצא
משיח ,ב 2.5-דקות ,וזוהי המינימום ִּבזְ כּות ִה ְת ַע ְּסקּות ְּב ַ
ּבֹותינּו
השקעה שאנחנו מחויבים למען ֵמ ַה ָּגלּות ְּב ַר ֲח ִמים ,וְ ָכ ְתבּו ָלנּו ַר ֵ
גאולת השכינה הקדושה.
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
דֹוׁשים ִל ְגרֹוס וְ ַל ֲעסֹק ְּב ַ
ַה ְּק ִ

זֹוהר
חֹודׁש אחד נְ ַּסיֵ ם ֶאת ַה ַ
ֶ
וּבתֹוְך
ְ
הקדוש ֶ 10א ֶלף וְּ 740-פ ָע ִמים [לבטל
סך הכל  1,031,040אנשים
את העשרת אלפים ככר כסף של המן שלומדים ,כפול  2.5דקות = 2,577,600
(עיין פרי עץ חיים  -שער ר"ח חנוכה ופורים  -פרק דקות לחלק ל 60-דקות שיש בשעה
ו)] שהם הגנה קדושה על כל יושבי =  42,960שעות ,במילים ארבעים
ארץ ישראל ובוודאי ָבזֶ ה יתעוררו ושתיים אלף ותשע מאות ושישים
רחמי שמים ושפע קדוש.
שעות.

החשבון הוא כך:
הּודיּ ,בֹא וְ ִה ְצ ָט ֵרף
ַאּתה ִאיׁש יְ ִ
וְ ָ
ֹלקינּו
חּודיְ ,ל ַקיֵ ים ְרצֹון ֱא ֵ
ְל ִלּמּוד יִ ִ
בכל ספר הזוהר יש  5760עמודים.
ּול ָג ֳא ֵלנּו ,וְ ִתזְ ֶּכה ְל ָק ֵרב
ֶה ָח ֶפץ ְל ָה ִחיׁש ְ
כל חוברת שיש בה שני עמודים
יח ִצ ְד ֵקנּו.
ּול ַק ֵּבל ְּפנֵ י ָמ ִׁש ַ
ְ
של הזוהר הקדוש לוקח ללמוד 2.5
יהם יִ ְׂש ָר ֵאל ַעם
ּוכ ָבר ִק ְּבלּו ֲע ֵל ֶ
ְ
דקות ,כפול  2,880חוברות (כל הזוהר הוא
ּוב ָכל ִל ָּבם וְ נַ ְפ ָׁשם ֵהם
דֹוׁשיםְ ,
 5760עמודים ובכל חוברת יש שני עמודים מהזוהר) = ְק ִ
זּומנִ יםְּ ,ב ִר ְבבֹות וַ ֲא ָל ִפים,
ּומ ָ
מּוכנִ ים ְ
ָ
 7,200דקות שלוקח לימוד כל הזוהר
ָּכל יֹום ְל ַה ְק ִּדיׁש ִמּזְ ַמּנָ םַּ 2.5 ,דּקֹות
הקדוש ,והם  120שעות.
כלומר :ב 120-שעות מסיימים ַל ֲעׂשֹות ְרצֹון קֹונָ ם.

ללמוד את כל הזוהר הקדוש שיש
בו  2880דפים ,וכן כל יחיד שרוצה
לסיים את כל הזוהר בעצמו ,צריך
להקדיש לימוד  4שעות ביום ,ובכך
יסיים.

את הזוהר הקדוש בשלושים יום -
חודש אחד בלבד.
על כן ארגנו את חלוקת הזוהר
באופן שקבוצה אחת של 2,880
איש גומרים את כל הזוהר כל יום,
בהשקעה של  2.5דקות בלבד150-
שניות.
עוד אנחנו מארגנים  358קבוצות
כמנין משיח [ולבטל את כוח ה"נחש"
(גימטריה  )358הקדמוני] לסיום הזוהר,
כלומר סך:
 1,031,040איש ,במילים מליון

זֹוה ר לְ ָמ ִׁש יח
ַ

עֹורר
ַמ ְּט ַרת ַה ִלימּוד ַה ָּקדֹוׁש ִהיא ְל ֵ
תּוחים,
ֵעת ָרצֹון נִ ְפ ָלא וְ ַׁש ֲע ֵרי ָׁש ַמיִ ם ְּפ ִ
ֹלקי ַר ִּבי
ּול ִה ְת ַח ֵּבר ִעם ַה ַּתּנָ א ָה ֱא ִ
ְ
יֹוח ִאי זְ יָ ָע"אְ ,ל ַמ ַען יַ ֲעמֹוד
ִׁש ְמעֹון ַּבר ָ
ָאמר
עֹורר זְ כּותְּ ,כמֹו ֶׁש ַ
ילה וְ יְ ֵ
ִּב ְּת ִפ ָ
ֵא ִלּיָ הּו ַהּנָ ִביא ַ(ּב ַּמ ֲא ָמר ָּפ ַתח ֵא ִלּיָ הּו) ,קּום
עֹורר ֶאת ָה ֶע ְליֹונִ ים ֵאּלּו
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְל ֵ
דֹוׁשים ּומ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ַר ֲעיָ א
ָהָאבֹות ַה ְּק ִ
ימנָ א ְל ַמ ַען ְל ָה ִקים ֶאת ַה ְּׁש ִכינָ ה
ְמ ֵה ְ
"ּתם ֲעֹונֵ ְך ַּבת
ּול ַקיֵ ים ָּבנּו ַ
ֵמ ֲע ָפ ָרּה ְ
יֹוסיף ְל ַה ְג ֵ
ִצּיֹון ֹלא ִ
לֹותְך"( ,איכה ד כב).
יע
הֹוׁש ַ
עֹורר ֲח ַב ֶּצ ֶלת ַה ָּׁשרֹון ְל ִ
וְ ִת ְת ֵ
ּובזְ כּות
בּולם"ִ ,
ַה ָּבנִ ים" ,וְ ָׁשבּו ָּבנִ ים ִל ְג ָ
(מ ְל ִ
ַ
ֲא ֶׁשר נְ ַקּיֵ ם
ָאכי ֶּפ ֶרק ג כב-כד) "זִ ְכרּו
ּתֹורת מ ֶֹׁשה ַע ְב ִּדי" נִ זְ ֶּכה ְל ַה ְמ ִׁשיך
ַ
"הּנֵ ה ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹל ַח
ָע ֵלינּו ִּד ְב ֵרי ַהּנָ ִביא ִ
ָל ֶכם ֵאת ֵא ִלּיָ ה ַהּנָ ִביא ִל ְפנֵ י ּבֹוא יֹום
ּנֹורא ,וְ ֵה ִׁשיב ֵלב ָאבֹות
ה' ַה ָּגדֹול וְ ַה ָ

זֹוהר
אּולהֲ ,א ֶׁשר ַה ַ
ְל ָק ֵרב ֶאת ַה ְּג ָ
ִהּנֹו ַה ֶח ֶרב ַה ְמ ַק ֶצ ֶצת ֶאת ַה ֻּט ְמָאה
ָאדם
זֹוהר ְמזַ ֵּכְך ֶאת ָה ָ
וְ ַהּיֵ ֶצר ָה ַרעַ ,ה ַ
מּוסר
ַ
זֹוהר הּוא
וְ נַ ְפׁשֹוִ ,ע ָּקרֹו ֶׁשל ַה ַ
ַאה ַבת
הֹורהֲ ,
בֹודת ַה ֵּׁשם ְט ָ
ָקדֹוׁשֲ ,ע ַ
ַה ֵּׁשם וְ יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,מ ִסירּות נֶ ֶפׁש ְמ ֵלָאה
זֹוהר הּוא ֲאוִ יר
ְל ַת ְכ ִלית ַהּנִ ְצ ִחיתַ ,ה ַ
ַהּנְ ָׁש ָמהְּ ,כ ִפי ֶּׁש ַהּגּוף זָ קּוק ְלַאוִ וירָּ ,כְך
ּוביַ ַחד
קּוקה ַהּנְ ָׁש ָמה ְלז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשְ ,
זְ ָ
ִעם ִקּיּום ַה ֲה ָלכֹות וְ ַה ִּמ ְצוֹותִּ ,ליּמּוד
ּתֹורהְּ ,פ ָׁשט ַה ֲה ָלכֹות,
ָּכל ַּפ ְר ֵּד"ס ַה ָ
יהןְ ,מ ִסירּות
סֹודֹות ֶ
ֵ
יהן וְ
רּוׁש ֶ
יהןְ ,ד ֵ
ִר ְמזֵ ֶ
ּתֹורה
נֶ ֶפׁש ֻמ ְח ֶל ֶטת ְל ִקּיּום וְ ִלּמּוד ַה ָ
ּוב ְק ֻד ָּׁשה ,וְ ָאז נִ זְ ֶּכה ְלאֹורֹו
ְּב ָט ֳה ָרה ִ
יע ִּב ְמ ֵה ָרה
ּיֹופ ַ
יח ִצ ְד ֵקנּוֶׁ ,ש ִ
ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
ְּביָ ֵמינּוְּ ,ב ַה ְׁש ָק ָעה ֶׁשל ַּ 2.5דּקֹות ְּביֹום.
מּועט].
ָ
ויח ִּבזְ ַמן
ְ[ר ֵאה ְל ַה ָּלן ַמה ֶׁש ַמ ְרוִ ַ
ָּכל ִמ ְׁש ַּת ֵּתף בלימוד הקדוש ,יתחבר
יֹוח ִאי
ְל ַּתּנָ א ַה ָּקדֹוׁש ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ָ
ּובנֵ י ֵּביתֹו
ע"ה ,וְ ַעל יְ ֵדי ָּכְך יִ ָּכנֵ ס הּוא ְ
יעים
וְ ָכל ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ִעּמֹו וְ ַה ְמ ַסיְ ִ
ילה ִמ ְּפנֵ י
ּומ ִּצ ָ
ַּב ֲעדֹו ְל ֵת ַבת נ ַֹח ַה ְּמ ִגּנָ ה ַ
ּומגֹוג ֶׁשל
ּומ ְל ֶח ֶמת ּגֹוג ָ
ּנֹורא ִ
ַה ַּמּבּול ַה ָ
ַאח ִרית ַהּיָ ִמים.
ֲ

דֹוׁש ה:
ַה ָּת כְ נִ ית ַה ְּק ָ
אָּ .כל ֶא ָחד יקבל חוברת אחד ְּב ִחינָ ם
ּכּולנּו ִמ ְת ַק ְּׁש ִרים
ָ
יֹומי .ב.
ִ
ְל ִלּמּוד
ַאּמיץ ְל ַר ְׁש ִּב"י הקדוש ְּב ָכל יֹום
ְּב ֶק ֶׁשר ִ
כֹולים ִל ֵּתן
וְ יֹום .גָּ .כל ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים יְ ִ
יהם וְ יַ זְ ִּכירּו
רֹוב ֶ
יהם וְ ֵׁשמֹות ְק ֵ
מֹות ֶ
ְׁש ֵ
אֹותם בציון הרשב"י .דְ .ל ַח ֵּלק ֶאת כל
ָ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ל  2880אנשים.
ספר ַה ַ
הָּ .כל ֶא ָחד יִ ְלמֹד ַּ 2.5דּקֹות ְּביֹום,
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וביחד יסיימו בכל יום  358פעם את
כל הזוהר הקדוש כמניין משיח .ו.
לעשות חודש ימים רצוף את הלימוד
הקדוש הזה שיקרא שמו חודש
המשיח.
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש,
יּומי ַ
ויגיעו ל ִ 10,740ס ֵ
בחודש אחד.
ז .כל יחיד יכול לסיים את הזוהר
הקדוש בחודש אחד על ידי לימוד 4
שעות ביום .חָּ .כל יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַח ְּב ִרים
ְל ָה ַר ְׁש ִּב"י הקדוש .ט .כל אחד יחלק
יק ֵּבל
בעירו לכל הבתי מדרשים וִ ַ
ּכּולם ְכ ְמבֹוָאר ְל ַה ָּלן.
ְׂש ַכר ָעצּום ְּכנֶ ֶגד ָ
יָּ .כל ֶא ָחד יִ ְר ֶאה ְל ַקיֵ ים ַמ ֲא ָמר ֲחזַ "ל
עֹוׂשה ,יְ ַק ֵּבל
יֹותר ִמן ָה ֶ
ָּגדֹול ַה ֵּמ ֲע ֶׂשה ֵ
ֵסט  2880חוברות ְּב ִחינָ םְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיְ זַ ֶּכה
ּובנֵ י
זֹוהר ְּב ִחינָ ם ַל ֲח ֵב ָריו ְ
יח ֵּלק ִס ְפ ֵרי ַ
וִ ַ
חֹוקים שלכל
רֹובים וְ ָה ְר ִ
ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ַה ְּק ִ
יהודי יהיה חלק בלימוד הקדוש הזה,
יק ֵּבל ְׂש ַכר
עֹומד ,וִ ַ
ֵ
עֹולם
יהם ָה ָ
ֶּׁש ֲע ֵל ֶ
ּוכ ִאּלּו ְּב ָרָאם ְכ ְמבֹוָאר
ּכּולםְ ,
ָ
ְּכנֶ ֶגד
(ּת ָ
ְ
זֹוהר
ְּב ַ
ידים
ּוּב ֵס ֶפר ֲח ִס ִ
רּומה קכ"חְ ):
ובגר"א ,וְ עֹוד.
יא .כל אחד המשתתף בלימוד
הקדוש ירשם בספר החיים של
הרשב"י הקדוש ,וכל הנרשם בספר
יתפללו בעדו להזכירו לטובה ולחיים
אצל ישיבת הרשב"י הקדוש.
וְ ָכל ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּתף ָּבזֶ ה ְמ ַק ֵּבל ָּכל ֶא ָחד
וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְׂש ַכר ְּכ ִאילּו למד וסיים
בכל יום [ 1,031,040למעלה ממיליון]
סיומי זוהר הקדוש ,וְ ָכל ֶא ָחד ְמ ַק ֵּבל
בּורה ֶׁשּיֵ ׁש
ְׂש ַכר ְּכנֶ ֶגד ָּכל ֶא ָחד ֵמ ַה ֲח ָ
ּיֹוצא
ּיּומיםַ ,ה ֵ
לֹו ְׂש ַכר ִ 1,031,040ס ִ
ִמ ָּכְך ָּכל ֶא ָחד ֻמ ְכ ָּפל ב1,031,040-
יֹוצא:
ֵ
ֲאנָ ִׁשים ְ(ּב ֵאר ַמיִ ם ַחּיִ ים)  -ס"ה
 1,063,043,481,600במילים :אחד
טריליון  63ביליון  43מיליון  481אלף
ו  600סיומי זוהר יש לכל אחד ואחד
מבני החבורה הקדושה.

ּכֹולל ִחּׁשּוב
ֵ
ּתֹורהֹ[ ,לא
ָ
מיליון ָׁשנָ ה
קֹודׁש ֶׁשּזֶ ה ַמ ְכ ִּפיל
זֹוהר ְּב ַׁש ָּבת ֶ
ִּליּמּוד ַ
ַהּכֹל ְּב ֶא ֶלף] - ,אם כן להחישוב הנ"ל
שיֹוצא 1,063,043,481,600 :במילים:
ֵ
אחד טריליון  63ביליון  43מיליון 481
אלף ו  .600סיומי זוהר שיש לכל
אחד ,צריך להכפיל הכל ב 12-מיליון
שנה תורה שיש על כל סיום אחד,
 1063043481600כפול = ,12,000000
19E+1.27565217792
זהו הסכום שנות תורת הפשט
שיש לכל משתתף הלומד  2.5דקות
ביום אחד!!!
יצד? כל אחד מהמשתתפים
ָהא ֵּכ ַ
נחשב לו כאילו סיים לבדו ,כי השתתף
עם החבורה כדברי השדי חמד (מערת
מ' סי' קצח) וז"ל :מצוה שעושים אותה
הרבה בני אדם בשותפות ,כל אחד
נוטל שכר כאילו עשאה כולה לבדו,
עכ"ל (ראה עוד :ברכות מז ,:משנה ברורה סי' נה
ס"ק ע"ג ,אהבת חסד ח"ב פרק ט"ז ,ועיי"ש משבת

דף ג .).וכדברי הבאר מים חיים פרשת
תצוה (כתב יד דף כ"ד) ,וזל"ק :גם יאמר
על מאמר רז"ל "בתוך כל אחד ואחד"
כי אמרו ז"ל המזכה את הרבים זכות
הרבים תלוי בו ...אז לבד מזה שכל
אחד עושה מצותו שבא למקום
קדושה לברך שמו יתברך ברבים,
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
מאמר חז"ל בסוטה בענין הערבות,
האיך שכל אחד ואחד מישראל
נעשה ערב בעדו ובעד חברו ובעד
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
מאה ...אז יעשה החשבון של כל
אחד לחשבון מאה ,וזה רמז כי אתה
תשלם לאיש כמעשהו ,פרוש לפי
הפעולה שפעל אם זכה הרבים בזה
הפעולה ,אז זכות הרבים תלוי בו
ועולה זכותו למאות ולאלפים ,עכ"ל.

ַ
נֹותנִ ים ְּב ֶא ֶלף
ִמ ָּׁש ַמיִ ם ְ
(זֹוהר ָּפ ָר ַׁשת וַ ּיֵ ֵצא),
ׁשֹורה ְּב ִמנְ יָ ין ,וְ כֹל
ָ
וַ ֲה ֵרי ַה ְּׁש ִכינָ ה
לֹומ ֵדי ַה ִּׁשיעּורֲ ,ה ֵרי ְמ ַק ֵּבל
ַה ִּמ ְצ ָט ֵרף ְל ְ
ְּכנֶ ֶגד ָּכל ֶא ָחד ֶאת ַה ָּׂש ָכר ִּפי ֶא ֶלף!!!,
ויש עוד להוסיף את דברי הספר
חסידים שכל מצוה שאין לה דורשים
ואין מקיימים אותה ,נוטל שכר כנגד
כל הבטלים הימנה ,אם כן המתחבר
בחבורה הקדושה המשתתפת בלימוד
הזוהר הקדוש ,ממה נפשך מקבל
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
נכפל מדין ערבות כדלעיל ,ובוודאי
יעמוד שכרו לעולמות אין קץ ואין
מספר ,כי אמרו חז"ל כל המציל נפש
אחת מישראל כאילו קיים עולם
מלא ,וכמה נפשות קדושות מישראל
מציל מרדת שחת רוחני וגשמי ,ולזה
אין שום מוח אנושי שיוכל לחשב.

צא ולמד ,כי מקבלים את השכר
לסך  15מיליון יהודים כפול
 1,063,043,481,600במילים :אחד
טריליון  63ביליון  43מיליון  481אלף
ו  ,600סיומי זוהר לכל אחד ואחד
המשתתף בחבורה הזאת ,שהם:
 19E+1,5943652224סיומי זוהר
הקדוש.
 הנשמע אחד שלא ירוץ ויחטוףבשתי ידיים את הלימוד הקדוש הזה?
 תתארו לכם אם רוצים לתת לךטריליון דולר ביד  -האם יש בן אדם
נורמאלי שלא ירצה לקבל את זה?
ואם יש לך בן אדם כזה איפוא הוא
שייך? האם הוא בן אדם נורמלי?

וכאן נותנים לך ב 2.5-דקות דבר
ששווה טריליון כפול טריליון,
מספרים שאין להם שם וחשבון,
ומי הוא אשר לא ירצה לקבל את זה?
עכשיו בואו חשבון :כל סיום זוהר
[ועוד בא וראה חומר הדבר ברמב"ן
ּלֹומד
דּועֶׁ ,ש ַה ֵ
ּוּכּיָ ַ
לוקח  120שעותַ ,
בפרשת תבוא על פסוק "ארור אשר
ַאחת ְּבחֹול ,בשמחה
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ָׁש ָעה ַ
ַ
לא יקים את דברי התורה הזאת",
ּתֹורה,
ובצער הּוא ְּכמֹו ֵמָאה ֶא ֶלף ָׁשנָ ה ָ
שהביא מהירושלמי שזה קאי
ּתֹורה,
ָ
ּוב ַׁש ָּבתְּ ,כמֹו ֵמָאה ִמ ְליֹון ָׁשנָ ה
ְ
על החיוב להקים את התורה ביד
יקיםָ ,אבֹות ְדר'
אֹורחֹות ַצ ִּד ִ
ְ
י"ח ַהּטֹוב,
(ּכ ֵּסא ֶמ ֶלְךָ ,ה ֵר ַ
ִ
המבטלים אותה ,שאפילו היה צדיק
נָ ָתן)ְ ,ל ִפי זֶ ה ,כל סיום זוהר הקדוש
גמור במעשיו ,והי' יכול להחזיק
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש],
ַ
[ָׁ 120שעֹות ִּליּמּוד
ים,
ד
ִ
לֹומ
ְ
ין
יָ
נְ
מ
ִ
ל
ּכ
ָ
ע!
ג
ַ
ר
ֶ
עֹוד
ֹב
ׁש
ח
ֲ
את התורה ביד הרשעים המבטלים
הוא = :ל( ,12,000,000-במילים)ׁ 12 ,שּוב יֻ ְכ ַּפל ְּב ֶא ֶלףִּ ,כי ָּכל ַמה ֶׁש ְ
ּנֹותנִ ים אותה ,ולא החזיקה ,הרי זה ארור
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ח"ו ,יעיי"ש .ונמצא שהמצוה הזאת
חמורה הרבה יותר משאר מצות
עשה - .וכתב החפץ חיים בהקדמת
ספרו "נדחי ישראל" בפירוש "עלינו
ועל דורותינו ועל כל דורות" ,דקאי
על ברית בין הבתרים .וממילא נמצא
שקבלנו עונשים על כל הדורות.
ומרובה מדה טובה ממדת פורעניות,
ולכן כיון דבמדת פורעניות כן ,כל
שכן במדה טובה שמרובה .וברש"י
מכות (כג ע"א) :על אחת כמה וכמה
שתנתן לו נפשו  -דמדה טובה מרובה
ממדת פורענות אחד מחמש מאות- ,
דבמידת פורענות כתיב (שמות כ) פוקד
עון אבות על בנים על שלשים ועל
רבעים ובמדה טובה כתיב (שם) עושה
חסד לאלפים ומתרגמינן לאלפין דרי
ארבעה דורות כנגד אלפים דורות
היינו אחד מחמש מאות מיעוט
לאלפים אינו פחות משני אלפים וכל
שכן אם כפשוטו דמשמע אלפים
עד סוף כל הדורות][ .ויזכור מה
שאומרים בי"ג עיקרים ֲ -אנִ י ַמ ֲא ִמין
ּבֹורא יִ ְת ָּב ַרְך ְׁשמֹו
ֶּב ֱאמּונָ ה ְׁש ֵל ָמהֶׁ .ש ַה ֵ
ּומ ֲענִ יׁש
ֹותיו ַ
ׁשֹומ ֵרי ִמ ְצ ָ
ּגֹומל טֹוב ְל ְ
ֵ
ֹותיו ,ויזכור מה שהרמב"ם
עֹוב ֵרי ִמ ְצ ָ
ְל ְ
אומר שמי שלא מאמין באחד מי"ג
עיקרים לא קם לתחיית המתים .וכל
אחד יתבונן במה שאומר בברכת
"ּברּוְך ְמ ַׁש ֵּלם
ברוך שאמר בכל יוםָ :
ירָאיוָּ .ברּוְך ַחי ָל ַעד וְ ַקּיָ ם
ָׂש ָכר טֹוב ִל ֵ
ָלנֶ ַצח"],
בוודאי כל יהודי אשר נשמתו
עמדה על הר סיני וקיבלה את התורה
ירוץ וישמח בחלקו וישתתף בלימוד
הקדוש הזה ,כי ָכל ַהּזְ כּות ֶה ָעצּום
הּודי ֶל ַק ֵּבל
הזה הוא ְּבכֹחֹו ֶׁשל ָּכל יְ ִ
ַעל ַע ְצמֹו ְל ִה ְׁש ַּת ֵּתף ִעם ַה ְּכ ָלל וְ ִל ְלמֹוד
ֶאת ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשַ ,סְךַּ 2.5 :דּקֹות ַלּיֹום
 ויתמיד לכל הפחות ְּב ֶמ ֶׁשְך  30יֹום,עד כי יחוס עלינו הקדוש ברוך הוא
וישלח לנו את משיחנו.
וְ ָכל ַהּזְ כּות ֶה ָעצּום ְּבכֹחֹו ֶׁשל ָּכל
הּודי ֶׁשּיְ ַק ֵּבל ַעל ַע ְצמֹו ְל ִה ְׁש ַּת ֵּתף ִעם
יְ ִ
ַה ְּכ ָלל וְ ִל ְלמֹוד ֶאת ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשַ ,סְך:
ּול ָכל
ַּ 2.5דּקֹות ַלּיֹום ְּ -ב ֶמ ֶׁשְך  30יֹוםְ ,
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְמ ַה ִמ ְׁש ַת ְת ִפים יֵ ׁש זְ כּות
זּוֵ .צא וַ ֲחׁשֹב ַה ִאם יֵ ׁש ַּבר ַּד ַעת ֶׁשֹּלא
צּומה זּו ,וְ ּיִ ָּׁש ֶאר
יָ רּוץ וְ יַ ְחטֹוף זְ כּות ֲע ָ
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ַ

ָארץ?
ח"ו ַּב ְט ָלן וְ ַעם ָה ֶ
בזֹוהר
ַ
ָאמרּו
דּוע ַל ָּכלַ ,מה ֶׁש ְ
ֲה ֵרי יָ ַ
ֹודש :וַ יְ ַׁש ַּלח
ָח ָדׁש (נ ַֹח כט :לְּ :).ב ָלׁשֹון ַהק ֶ
ֶאת ַהּיֹונָ ה ְּ -ב ָגלּות ֱאדֹום .וְ ֹלא יָ ְס ָפה
ׁשּוב ֵא ָליו עֹוד ֶׁ -ש ַעד ַהּיֹום ֹלא ָחזְ ָרה
ָאמר
רּוחּהֶׁ .ש ַ
ָ
ירה
ׁשּובה וְ ֹלא ֵה ִע ָ
ִּב ְת ָ
ׁשּובהֹ ,לא
ַר ִּבי ִּפנְ ָחסִ ,א ְל ָמ ֵלי ָחזְ ָרה ִּב ְת ָ
יעזֶ ר
נִ ְׁש ֲא ָרה ַּב ָּגלּות יֹום ֶא ָחדַ .ר ִּבי ֱא ִל ֶ
אֹומרָּ ,כל ַה ָּג ֻלּיֹות ֶׁש ָּג ְל ָתה ְּכנֶ ֶסת
ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל ,נָ ַתן ָלּה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא זְ ַמן
ׁשּובה ,וְ ָגלּות
עֹור ָרה ָת ִמיד ִּב ְת ָ
וְ ֵקץ וְ נִ ְת ְ
ַאחרֹון ֵאין לֹו ֵקץ ּוזְ ַמןֶ ,א ָּלא ַהּכֹל
ָה ֲ
ָּתלּוי ִּב ְת ָ
ׁשּובהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ְ(ּד ָב ִרים ל) וְ ַׁש ְב ָּת
ֹלהיָך וְ ָׁש ַמ ְע ָּת ְבקֹלֹו .וְ ָכתּוב
ַעד ה' ֱא ֶ
ָ(ׁשם) ִאם יִ ְהיֶ ה נִ ַּד ֲחָך ִּב ְק ֵצה ַה ָּׁש ָמיִ ם
ּומ ָּׁשם
ִ
ֹלהיָך
ִמ ָּׁשם יְ ַק ֶּב ְצָך ה' ֱא ֶ
יבאִ ,אם ֵּכן,
ָאמר לֹו ַר ִּבי ֲע ִק ָ
יִ ָּק ֶחָךַ .
עֹורר ֶאת ֻּכ ָּלם ְּכ ֶא ָחד
ֵאיְך יִ ְהיֶ ה זֶ ה ְל ֵ
סֹופי ַה ָּׁש ַמיִ ם
ׁשּובה? ִמי ֶׁשהּוא ְּב ֵ
ִּב ְת ָ
ָארץֵ ,איְך יִ ְת ַח ְּברּו
סֹופי ָה ֶ
ּומי ֶׁשהּוא ְּב ֵ
ִ
ׁשּובה? ֶׁש ִאם יַ ְחזְ רּו
ְּכ ֶא ָחד ַל ֲעׂשֹות ְּת ָ
אׁשי ָה ֵע ָדה ,אֹו ֵּבית ְּכנֶ ֶסת
ׁשּובה ָר ֵ
ִּב ְת ָ
כּותם ִּת ְת ַּכּנֵ ס ָּכל ַה ָּגלּות
ֶא ָחדִּ ,בזְ ָ
יעזֶ רַ :חּיֶ יָךֶׁ ,ש ִאם
ָאמר לֹו ַר ִּבי ֶא ִל ֱ
ַ
אׁשי ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת,
ׁשּובה ָר ֵ
יַ ְחזְ רּו ִּב ְת ָ
אׁשי
ׁשּובה ָּכ ָראּוי ָר ֵ
[ׁש ִאם יַ ְחזְ רּו ִּב ְת ָ
ֶ
ָה ֵע ָדה] אֹו ֵּבית ְּכנֶ ֶסת ֶא ָחד [אֹו ֵע ָדה
כּותם ִּת ְת ַּכּנֵ ס ָּכל ַה ָּגלּות,
ַאחת]ִּ ,בזְ ָ
ַ
ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמ ְס ַּת ֵּכל ָּת ִמיד
ָמ ַתי יַ ְחזְ רּו וְ יַ ֲע ֶׂשה ָל ֶהם טֹובֶׁ ,ש ָּכתּוב
(יְ ַׁש ְעיָ ה ל) וְ ָל ֵכן יְ ַח ֶּכה ה' ַל ֲחנַ נְ ֶכםְ ,מ ַח ֶּכה
ׁשּובה.
ימ ַתי יַ ְחזְ רּו ִּב ְת ָ
ָת ִמיד ֵא ָ
ֹאמר
עֹורר ֶאת ֲח ֵברֹו ֶׁשּי ַ
וְ ָכל ֶא ָחד יְ ֵ
וְ ּיִ ְל ַמד ִעם ֲחבּורֹות ְקדֹוׁשֹות ֵאּלּו,
וְ זֶ ה ַרק ַּכ ָּמה ַּדּקֹות ְּביֹום ,וְ ַעל יְ ֵדי
עֹולמֹות
נּוגי ַּגן ֵע ֶדן וְ ָ
זֶ ה יִ זְ ֶּכה ְל ַת ֲע ֵ
ַהּנֶ ַצח ,וְ יָ ִבין ֶאת ָּכל ַּד ְר ֵכי ה' יִ ְת ָּב ַרְך
ְׁשמֹו ,וְ יִ זְ ֶּכה ִל ְׂש ַכר ַה ָּגדֹול ַעל ָּכל ַּד ָּקה
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש,
ַ
לֹומד
אֹומר וְ ֵ
וְ ַד ָּקה ֶׁש ֵ
ּוב ָכְך יִ ּנָ ֵצל ֵמ ָה ֶע ֶרב ַרבְּ ,כ ִד ְב ֵרי ַהּנָ ִביא
ְ
ילְך
"ּבזַ ֲע ֵקְך יַ ִּצ ֻ
יְ ַׁש ְעיָ ה ֶ(ּפ ֶרק נז יג-יָ ד) ְ
רּוח יִ ַּקח ָה ֶבל
ּבּוציִ ְך ,וְ ֶאת ֻּכ ָּלם יִ ָּׂשא ַ
ִק ַ
חֹוסה ִבי יִ נְ ַחל ֶא ֶרץ
[אּלּו ֶע ֶרב ַרב] ,וְ ַה ֶ
ֵ
ָאמר סֹּלּו סֹּלּו ַּפּנּו
ירׁש ַהר ָק ְד ִׁשי .וְ ַ
וְ יִ ַ
ָד ֶרְך ָה ִרימּו ִמ ְכׁשֹול ִמ ֶּד ֶרְך ַע ִּמי".

חֹוקים ִמן ַה ְּג ֻא ָּלה,
ֵמ ָרחֹקָּ .כְך יִ ְהיּו ְר ִ
ידי ֲח ָכ ִמים וְ ָה ָעם ַה ָּקדֹוׁש
וְ יִ ְראּו ַת ְל ִמ ֵ
חֹוקים ֵמ ֶהם.
ְּב ָכל ַה ָּכבֹוד ַהּזֶ ה ,וְ ֵהם ְר ִ
וְ ִאם יֵ ְרדּו ְל ִה ְת ַח ֵּבר ִא ָּתםַ ,מה ָּכתּוב
ָּב ֶהם? ָ(ׁשם יט) ֹלא ִת ַּגע ּבֹו יָ ד ִּכי ָסקֹול
יִ ָּס ֵקל אֹו יָ רֹה יִ ּיָ ֶרהְּ .באֹותֹו זְ ַמן יִ ְת ַקּיֵ ם
ְּביִ ְׂש ָר ֵאלּ(ְ ,ד ָב ִרים לב) ה' ָּב ָדד יַ נְ ֶחּנּו
ׁשּוה,
וְ ֵאין ִעּמֹו ֵאל נֵ ָכר ,וַ ֲה ֵרי ֵּפ ְר ָ
יח.
ֵאין ְמ ַק ְּב ִלים ֵּג ִרים ִלימֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
(מ ַּלת
ֹׁשְך יִ ָּדּמּו ִ
ּור ָׁש ִעים ַּבח ֶ
מּואל-א ב) ְ
(ׁש ֵ
ְ
רּוׁשּה יִ ְכרֹתּו וְ יָ מּותּו) ֵ -הם ֵע ֶרב ַרב
יִ ָּדּמּו ֵּפ ָ
ָאמר
ַ
ּומּׁשּום זֶ ה
ֶׁשּיָ מּותּו ַּבח ֶֹׁשְךִ .
ֲע ֵל ֶ
ַאד ַמת
יהם ַהּנָ ִביא( ,יְ ֶחזְ ֵקאל יג) וְ ֶאל ְ
(ּפירּוש ֶׁשּיִ ָּׁש ֲארּו ַּבחּוץ ְל ֶא ֶרץ
ׂש ָר ֵאל ֹלא יָ בֹאּו ֵ
יִ ְ
יּכנֵ ס ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל)
ֵּבין ַהּגֹויִ ם ,וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ָל ֶהם ְרׁשּות ִל ָ

ְ(ר ַמ"ק ְּומ ָפ ְר ִׁשיםָּ ,מתֹוק ִמ ְּד ַבׁש).
רֹועה ַהּנֶ ֱא ָמן [מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
ָאמר לֹו ַה ֶ
ַ ...
בּועה ָע ֶליָך
ָאמר ְל ֵא ִלּיָ הּו ַהּנָ ִביא]ִּ ,ב ְׁש ָ
ַ
ַאחר ְּב ָכל יְ ָכ ְל ְּתָךֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ְּב ֵׁשם ה'ַ ,אל ְּת ַ
ֲאנִ י ְּב ַצ ַער ַרבׁ(ְ .שמֹות ב) וַ ּיִ ֶפן ּכֹה וָ כֹה וַ ּיַ ְרא
יאנִ י ִמ ַּצ ַער
הֹוצ ֵ
ִּכי ֵאין ִאיׁש ,עֹוזֵ ר ִליְ ,ל ִ
ׁשּנֶ ֱא ַמר ָע ַלי( ,יְ ַׁש ְעיָ ה נֶ ַג)
בּורה זֹו ֶ
זֶ הִּ ,ב ְק ָ
נֹודע
וַ ּיִ ֵּתן ֶאת ָה ְר ָׁש ִעים ִק ְברֹו ,וְ ֹלא ָ
יהםֵּ ,בין ֵע ֶרב ַרב
ִּבי ,וַ ֲאנִ י ָחׁשּוב ְּב ֵעינֵ ֶ
יהם,
ָה ְר ָׁש ִעיםְּ ,כ ֶכ ֶלב ֵמת ֶׁש ָּס ַרח ֵּבינֵ ֶ
יהם
סֹופ ִרים ִּת ְס ַרח ֵּבינֵ ֶ
ְ
ֶׁש ָח ְכ ַמת
ּוב ָכל ָמקֹום ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל
ְּב ָכל ִעיר וָ ִעיר ְ
יהם ֵּבין ַה ְּמ ָל ִכים .וְ ָחזְ רּו
ְמ ֻפּזָ ִרים ֵּבינֵ ֶ
רֹועים ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל,
ִ
אֹותם ֵע ֶרב ַרב
ָ
צֹאן ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ָּב ֶהם
יתי
ַאּתן צֹאנִ י צֹאן ַמ ְר ִע ִ
(יְ ֶחזְ ֵקאל ְלד) וְ ֵ
ַאּתם ,וְ ֵאין ָל ֶהם יְ כ ֶֹלת ַל ֲעׂשֹות
ָאדם ֶ
ָ
אֹותם ֵע ֶרב
ידי ֲח ָכ ִמים ...וְ ָ
טֹוב ִעם ַּת ְל ִמ ֵ
ירים ְּב ַׁש ְלוָ הְּ ,ב ִׂש ְמ ָחה,
ַרב ֵהם ֲע ִׁש ִ
ְּב ִלי ַצ ַערְּ ,בֹלא יָ גֹון ְּכ ָללַּ ,גזְ ָלנִ יםַּ ,ב ֲע ֵלי
אׁשית
(ּב ֵר ִ
אׁשי ָה ָעםְ .
ׁש ַֹחדֶׁ ,ש ֵהם ַּדּיָ נִ ים ָר ֵ
יהם.
ָארץ ָח ָמס ִמ ְּפנֵ ֶ
ז) ִּכי ָמ ְלָאה ָה ֶ
יה ְלרֹאׁש.
יהם נֶ ֱא ַמר (איכה א) ָהיּו ָצ ֶר ָ
ֲע ֵל ֶ
בּועה ָע ֶליָך ַּפ ַעם ְׁשנִ ּיָ הְּ ,ב ַחי ה'
ִּב ְׁש ָ
רּובים,
יֹוׁשב ַה ְּכ ִ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
ְצ ָבאֹות ֱא ֵ
ֶׁש ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֹלא יִ ְּפלּו ִמ ִּפיָך,
אֹותם ִל ְפנֵ י ַה ָּקדֹוׁש
ָ
ְּב ָכל יְ ָכ ְל ְּתָך ְל ַד ֵּבר
ּול ַה ְראֹות ֶאת ַהּד ַֹחק ֶׁש ָּל ֶהם
ָּברּוְך הּוא ְ
ַ(עד ָּכאן ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א).

ְׁש ֵא לָ ה:

ימנָ א
זֹוהר ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְ
ָאמרּו ְּב ַ
ּוכמֹו ֶׁש ְ
ְ
ָּפ ָר ַׁשת נָ ׂשֹא ַ(ּדף קכ"ה -:.קכ"וָ .).לׁשֹון
הּודים ַּבחּוץ
ַה ִאם יֵ ׁש ֵע ָצה ֶׁש ַהּיְ ִ
ֹודש ... :וְ ֵע ֶרב ַרבְּ ,כמֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ַהק ֶ
ָּב ֶהם ְ(ׁשמֹות כ) וַ ּיַ ְרא ָה ָעם וַ ּיָ נֻ עּו וַ ּיַ ַע ְמדּו ְל ֶא ֶרץ יִ ָּׁש ֲארּו ַּב ַחּיִ ים?

עלון אור הזוהר 3 | 67

ׁשּוב ה:
ְּת ָ
אֹומ ִריםִּ ,כי
ְ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו וְ ָה ַר ְׁש ִּב"י
ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש הּוא ְּכמֹו ֵּת ַבת נ ַֹח
יח,
ֶׁש ֵאּלּו ֶׁשּיִ ְל ְמדּו יִ ּנָ ְצלּו ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
אֹומר ָלנּוֶׁ ,ש ַרק
ֵ
וְ ָה ַר ְמ ַח"ל ַה ָּקדֹוׁש
ָּבזֶ ה ָּתלּוי סֹוד ַה ָּצ ַלת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ּוס ֻג ַּלת
אּולתֹוְּ ,בכ ַֹח ְ
ּוג ָ
ַאחרֹון ְ
ַּבּדֹור ָה ֲ
יחת ַר ִּבי
ִלּמּוד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ,וז"לְּ :ב ִר ַ
יֹוחאי ָע ְׂש ָתה ִענְ יַ ן ַה ֵּת ָבה,
ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
וְ ֻכ ָּלנּו נִ ְב ַרח ְל ַה ֵּת ָבה ַהּזֹאת וְ נִ ּנָ ֵצל.
ִהּנֵ ה ְמבָֹאר ַּב ְּׁש ָל"ה
ּובזְ כּות
ַמ ֲא ָמר ִראׁשֹון)ֶׁ ,ש ִחּבּור ַהּז ַֹהרִ ...
יחִּ ,כי ָאז ִּת ָּמ ֵלא
עֹוס ִקים יָ בֹוא ָמ ִׁש ַ
ָה ְ
ָארץ ֵּד ָעה ְּב ִס ָּבתֹוְּ ...כ ֵדי ֶׁש ִּבזְ כּותֹו
ָה ֶ
יִ ָּג ֲאלּו יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,כ ֵׁשם ֶׁשֹּלא נִ ְג ֲאלּו
יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ַעד ֶׁש ֻה ְצ ַרְך ַה ָּקדֹוׁש
ּוב ַדם
ָּברּוְך הּוא ְל ַק ְּד ָׁשם ְּב ַדם ֶּפ ַסח ְ
ידה ֹלא ִּת ְהיֶ ה
ילהֵּ ,כן ְּג ֻא ָּלה ָה ֲע ִת ָ
ִמ ָ
תֹוס ֶפת ַה ְּק ֻד ָּׁשה
ַה ְּג ֻא ָּלה ַעד ְׁשיְ זַ ּכּו ְל ֶ
ַאׁש ֵרי
ַהּזֹו ,וְ הּוא ְרצֹון ָה ֵאל יִ ְת ָּב ַרְך ,וְ ְ
ּזֹוכה ָּבּה ,עכ"ל.
ַה ֶ
(ע ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות,
ֲ

ַאב ָר ָהם (מ"ר נָ ָהר כ"ד) :וְ ַגם ַעל
ּוב ֶח ֶסד ְל ְ
ְ
יְ ֵדי ַה ִחּבּור ַההּוא יִ ְהיֶ ה ִּבּטּול ַה ְּק ִלּפֹות
רּוגים,
וְ ַקּלּות ַה ָּגלּות וְ ַה ְׁש ָּב ַתת ַה ִּק ְט ִ
עכ"ל .ובמהרח"ו ַ(ה ְק ָּד ָמה ְל ֵעץ ַחּיִ ים)ַ :הּכֹל
יע ֵתנּו
ּומנִ ָ
ָּתלּוי ְּב ֵע ֶסק ַה ָח ְכ ָמה ַהּזֹאתְ ,
ּגֹור ֶמת ִאחּור
ֶ
ִמ ְּל ִה ְת ַע ֵּסק ָּבּה ִהיא
ַאר ֵּתנּו,
וְ ִעּכּוב ִּבנְ יַ ן ֵּבית ִמ ְק ָּד ֵׁשנּו וְ ִת ְפ ְ
עכ"ל.
מׁשה ַר ֵּבנּו ָע ָליו ַה ָּׁשלֹום
אֹומר ֶ
ֵ
וְ ָכְך
ַה ָּקדֹוׁש (נָ ׂשא
ְל ַר ְׁש ִּב"י זי"ע ַּבּז ַֹהר
קכ"ד) ,לשון הקודשִּ :בזְ כּות ַה ִחּבּור
ֶׁש ְּלָךֵ ,ס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ,יֵ ְצאּו ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ַה ָּגלּות ְּב ַר ֲח ִמים ְלֹלא ָצרֹות
יח!
ּולֹלא ַצ ַער ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ּסּורים ְ
וְ יִ ִ
בּתּקּונֵ י ז ַֹהר ָח ָדׁש
כתוב ִ
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(ע"ב ַעּמּוד

ּבּורא הּוא ְּכ ַגוְ נָ א ְּד ֵת ַבת
ד') .וְ ַהאי ִח ָ
נ ַֹח ְּד ִא ְת ְּכנַ ׁש ָּבּה ָּכל ִמין וָ ִמיןָ ,ה ֵכי
ּבּורא ָּכל נִ ְׁש ָמ ִתין
ִמ ְת ַּכּנְ ִׁשין ְּב ַהאי ִח ָ
יקּיָ א וְ ַאנְ ֵׁשי ִמּדֹותְּ ,ד ִא ְּת ַמר ְּבהֹון
ְּד ַצ ִּד ַ
יקים יָ בֹאּו
ְ(ּת ִה ִּלים קיח) זֶ ה ַה ַּׁש ַער ַלה' ַצ ִּד ִ
יקיםִ ,א ְת ַּד ְחיָ ן
ָאח ָרנִ ין ְּד ָלא ַצ ִּד ִ
ּבֹו ,וָ ֳ
ּבּורא
ִמ ַּת ָּמן .וְ ַכד ִא ְת ַּג ְּליָ א ַהאי ִח ָ
יאין ִמ ְת ַּכּנְ ִׁשין ְל ַג ֵּבּה,
ְּב ָע ְל ָמאַ ,ס ִּג ִ
ְּד ִא ְּת ַמר ְּבהֹון ְ(ּד ָב ִרים כט) ִּכי ֶאת ֲא ֶׁשר
יֶ ְׁשנֹו ּפֹה וְ גֹו' ,וְ ֶאת ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ּפֹה ְּב ַהאי
(ּדנִ ּיֵ אל
ּבּורא ִע ָּמנּו ַהּיֹום .וְ ָע ֵלהּו ִא ְּת ַמר ָ
ִח ָ
עֹולם
ּכֹוכ ִבים ְל ָ
יקי ָה ַר ִּבים ַּכ ָ
ּומ ְצ ִּד ֵ
יב) ַ
ּכֹוכ ַבּיָ א ִּדיהֹון ַקּיְ ִמין ְל ָע ָלם
וָ ֶעדְּ ,כ ִאּנּון ְ
ּובז ַֹהר (ח"ג ,קנ"גְּ :ב ַר ְעיָ א
ּול ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמּיָ אְ .
ְ
ילים יַ זְ ִהירּו ְּכז ַֹהר
ְמ ֵה ְימנָ א) וְ ַה ַמ ְׂש ִּכ ִ
יעִ .א ֵּלין ִאיּנּון ְּד ָקא ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלין
ָה ָר ִק ַ
ְּבז ַֹהר ָּדאְּ ,ד ִא ְק ֵרי ֵס ֶפר ַהּז ַֹהרְּ ,ד ִאיהּו
(ׁשמֹות א)
יבת נ ַֹחִּ ...ד ְבהֹון יִ ְת ָקּיֵ ים ְ
ְּכ ֵת ַ
אֹורה ַּת ְׁש ִליכּוהּו.
ָּכל ַה ֵּבן ַהּיִ ּלֹוד ַהּיְ ָ
אֹורה ְּד ִס ְפ ָרא ָּדא - .הרמ"ק
ָ
וְ ָדא
ְּבאֹור יָ ָקר ַ(ׁש ַער א' ִס ָימן ה')ִּ :כי ִחּבּור זֶ ה
ֶׁשּנִ ְק ָרא ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר הּוא ְּכמֹו ֵּת ַבת
נ ַֹחֶׁ ,שּבֹו ָהיּו ִמינִ ים ַה ְר ֵּבה וְ ֹלא ָהיָ ה
אֹותן ַה ִּמינִ ים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפחֹות ֻּכ ָּלם
ִקּיּום ְל ָ
יס ָתם ְל ֵּת ָבה ֵּכן הּוא
ֶא ָּלא ַעל יְ ֵדי ְּכנִ ָ
יקים ֶאל סֹוד אֹור
ַמ ָּמׁש ...יִ ָּכנְ סּו ַה ַּצ ִּד ִ
ִחּבּור ַהּזֶ ה ְל ִה ְת ַקּיֵ ם ,וְ ָכְך ְס ֻג ַּלת ַה ִחּבּור
ַאה ַבת ַה ֵּׁשם
עֹוסק ְּב ֶח ְׁשקֹו ֲ
ֶׁש ִּמּיָ ד ֶׁש ֵ
ּׁשֹוא ֶבת
יבת ָה ֶא ֶבן ַה ֶ
ָאבּנּו ִּכ ְׁש ִא ַ
יִ ְׁש ֶ
ֶאת ַה ַּב ְרזֶ ל וְ יִ ָּכנֵ ס ֵא ָליו ְל ַה ָּצ ַלת נַ ְפׁשֹו
וְ רּוחֹו וְ נִ ְׁש ָמתֹו וְ ִתּקּונֹו ,וַ ֲא ִפּלּו ִאם
יִ ְהיֶ ה ָר ָׁשע ֵאין ֲח ָׁשׁש ִאם יִ ָּכנֵ סִ ...מ ְּפנֵ י
יסהֶ ,א ָּלא יִ ְהיֶ ה לֹו
יסתֹו ְּכנִ ָ
ֶׁש ֵאין ְּכנִ ָ
ׁשּובה
ירּנּו ִּב ְת ָ
ַאחת ֵמ ַה ְּׁש ַּתיִ ם ,אֹו יַ ֲחזִ ֶ
ַ
וְ יִ ְהיֶ ה ַצ ִּדיק וְ יִ ָּכנֵ ס ּבֹו ,אֹו יִ ְּד ֶחּנּו ְּד ִחיָ ה
יפ ֵרׁש ַע ְצמֹוְּ ,כ ִענְ יַ ן ֵּת ַבת נ ַֹח
מּורה וִ ָ
ְּג ָ
אֹותם ֶׁש ָח ְטאּו
ּדֹוחה ָה ְר ָׁש ִעים וְ ָ
ֶׁש ָהיָ ה ֶ
ִמן ַה ַחּיָ ה וְ ַה ְּב ֵה ָמה ,עכ"ל.

וְ עֹוד ָּכ ַתב ָה ַר ַמ"ק
כה) :הבטחת הזוהר לאלו הזוכים לאור
החיבור הזה שהם מצדיקי הרבים
ויהיו ככוכבים לעולם ועד ,דהיינו
קיומם לאחר ביטול ההויות העולם
הגשמי ויתחדש העולם הרוחני ,הם
יזכו אל סוד הקיום ההוא (וראה עוד ַה ְק'
תיקו"ז ְל ַה ְּג ָר"א).
(אור יקר תיקו"ז כ"א ע'

ֹאמרּו
ֶׁשֹּלא ַּתּגִ ידּו ֹלא יָ ָד ְענּו! ֶׁשֹּלא ּת ְ
ֹלא יָ כֹלְ נּו! ְּביָ ֵדנּו ַה ָּד ָבר ,וְ חֹוב ָקדֹוׁש הּוא
לָ נּו! ִמי לַ ה' ֵאלָ י! ַ -ה ָּק ָּב"ה ִה ְק ִּדים לָ נּו
פּואה לַ ַּמּכָ ה וְ ָׁשלַ ח ּלָ נּו ֶאת ָה ַר ְׁש ִּב"י
ְר ָ
לְ ַה ִּצילֵ נּו ִמּכָ ל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות וְ ָרעֹות- .
עּורּו יְ ֵׁשנִ ים ִמ ַּת ְר ֵּד ַמ ְתכֶ ם! ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ּנֹורא!  -וְ זֹאת
זָ קּוק לְ ִהּנָ ֵצל ֵמ ַה ַּמּבּול ַה ָ
יבת נ ַֹח" ֶׁשהּוא
"ּת ַ
ֶא ְפ ָׁשר ַרק ַעל יְ ֵדיֵ :
"הּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש".
ַ
אּולה,
ַעל ֵּכן ּבֹואּו וְ נִ ְת ַמ ֵסר ְל ַמ ַען ַה ְּג ָ
ּבֹואּו וְ נִ ְׁש ָמע ְל ִצּוּוי ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
דֹוׁשה
ע"ה ִל ְפדֹות ֶאת ַה ְּׁש ִכינָ ה ַה ְּק ָ
וְ ֹלא ְל ַחּכֹות ְל ָמ ָחר ִ[ּכי ָמ ָחר זֶ ה ֲע ַצת
ַאחד וְ נִ ְת ַחזֵ ק
ּומּיַ ד נִ ְת ֵ
ֲע ָמ ֵלק]ַ ,רק ֵּת ֶכף ִ
ּתֹורה ,וְ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְל ְמדּו
וְ נִ ְת ַק ֵּדׁש ַּב ָ
ַאּתה
ָ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְּב ָכל יֹום ,וְ ִאם
ַ
עֹולם ַהּזֶ ה ,וָ טֹוב
ַאׁש ֶריָך ָּב ָ
עֹוׂשה ֵּכןְ ,
ֶ
ּובוַ ַּדאי ֵּת ֶכף נִ ָּג ֵאל,
עֹולם ַה ָּבאְ ,
ָלְך ָל ָ
ּזֹוכים
יהי ָרצֹון ֶׁשּנִ זְ ֶּכה ִל ְהיֹות ִמן ַה ִ
וִ ִ
ּוב ַע ְצמֹו
יח ִּב ְכבֹודֹו ְ
ַה ְמ ֻא ָּׁש ִריםֶׁ ,ש ַה ָּמ ִׁש ַ
כּותָך ִה ַּג ְע ִּתי"ַ .על ֵּכן,
"ּבזְ ְ
יָ ִעיד ָע ֵלינּו – ִ
הּודים יְ ָק ִריםְּ ,תנּו ִלּמּוד ְל ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם,
יְ ִ
יכם ְל ַמ ַען ַה ְּׁש ִכינָ ה
ּקֹות ֶ
ַה ְק ִריבּו ִמ ַד ֵ
יֹוצ ֵרנּו,
רּוח ְל ְ
דֹוׁשהַ ,ל ֲעׂשֹות נַ ַחת ַ
ַה ְּק ָ
ִל ְגרֹם ִל ְפדּות נַ ְפ ֵׁשנּו ,וְ ִל ְּמדּו ְּב ָכל יֹום
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש וְ ָכְך נֵ ֵלְך ֻּכ ָּלנּו ְּכ ֶא ָחד
ַ
יח
יַ ַחד ְל ַק ֵּבל ֶאת אֹור ְּפנֵ י ֶמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ָאמן.
ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו ֵ

º

זֹוה ר לְ ָמ ִׁש יח
ַ

