
בשעה גורלית זו של ערב מלחמת העולם השלישית יצא מפעל הזוהר העולמי במבצע חובק עולם לחלק 
את הזוהר לכל בני ישראל  15 מיליון יהודים למען הצילם משואה אטומית

בואו והיו שותפים בלימוד הזוהר ותביאו את הגאולה ברחמים

אור הזוהר 93 * ניסן תשע"ג

אל ˜רא ˜ום ˙ח˙ ואל ˙ירא אל נרדם, לך מה אדם "בן יהודי: לכל הר˘ב"י זע˜˙

בגורלך!" ˘עלה הזוהר ˘ל החל˜ א˙ אל˜יך,

נורא  שהיהמעשה  זצוק"ל  הווריץ שמעון ר' הצדיק המקובל  הגה "ח שכתב "סניגוריא" בספר שערשהובא  ישיבת (ממייסדי

הגרש"ז). של אביו  אויערבך לייב חיים ר' עם ביחד הזוה "קהשמים  לימוד  חיוב על  מעורר ובו השואה. של  בעיצומה  זה ספר חיבר
ברחמים  הגאולה  להביא עכשיו והלאה ).ובפרט 38 מעמוד  שם עיין יום, בכל ויותר ! שעה ללמוד (וכתב

שם 39)וכתב לילך(עמ' נוהגין שהיו ת "ו "בצפת וז"ל : ביניהם . וחילקו וזוהר ללמוד חבורה  עשו שבצפת  החיד"א בשם
חלק מהקוראים  אחד  לכל  אותו ומחלקים  הזוהר, ספר כל שם  ולומדים  חכמים כמה לעומר ל"ג  בכל זי"ע רשב"י למערת 
בעצמו  יודע והיה  עמהם , לקרות  הקוראים עם  מהזוהר אחד  חלק כן  גם לו ונתנו אחד  איש עמהם שהיה היום  והיה אחד ,
וילך מהמערה  לחוץ  יצא  הלימוד  של  העת  שיגיע קודם  האיש אותו עשה מה אדם , בצורת כבהמה  והוא לקרות , יודע  שאינו
נרדם , לך "מה  ליה : ואמר בחלום , זי "ע  רשב"י  אליו בא ואז במקומו, וישן תרדמה עליו שנפלה עד מאד  הרבה ובכה הלוך
לקרות ", כלל יודע ואיני  כבהמה  אני  "הרי האיש, השיבו בגורלך" שעלה החלק אלקיך, אל קרא קום  תחת  ואל  תירא אל 
יודע עצמו ומצא משנתו והקיץ היה  וכן  החכמים ", כגדולי  קורא עצמך ותמצא אסייעך, ואני קרא , "קום רשב"י ליה  אמר

עיי "ש המעשה , כאן  עד  מקודם בו ידעו שלא נוראים  דברים  בו שמצאו אותו הרואים כל  עליו ותמהו בטוב ,

בכל לגרוס זצ"ל  פרץ  ניסים  רבי  רבו לו שאמר תשובה  בעל  שהיה שליט "א  בונאן יוחנן  ברבי  אנו בימינו גם  מעשה והיה
ויחלום היום ויהי יום. בכל  בהתמדה זוהר גרס  ורק התורה . את  יודע ולא לומד שלא על יום  בכל  בוכה  והיה  זוהר  הרבה  יום 

פה . בעל  הקדוש הזוהר לשון  כל  את  יודע שהיה מצא ובבוקר  עמו. ודיבר רשב "י  את ראה  בחלומו והנה  חלום 

הקדוש הזוהר בלימוד ואמצו  חזקו – העליון  מהעולם מסר 

מותו. את  קבע והרופא דרכים  בתאונת  קשות  נפגע הוא קליני )ולאחרונה ופגש(מוות למרומים  עלתה נשמתו עת  ובאותה 
לעולם להכנס  זמן  הרבה  כבר מחכים  "אנחנו לו: וענו עצובים ?" אתם  "מדוע  ושאלם : עצובים  אותם וראה  עדן גן  בצדיקי 
לעולם לעבור רשאים  אנחנו ואין  עיכוב, יש וממילא  גאולה אין  כהלכתה  תשובה  עשו לא ישראל  שבני עוד כל  אבל  הבא ,
מהרה." הגאולה תבוא  ובזכותו הקדוש  הזוהר בלימוד  להרבות  כולם  שיתחילו הזה בעולם שדרים  האדם  לבני  תאמר הבא .

הזה . המסר  את  לנו למסור בכדי  הזה לעולם  בחזרה ירד  זה ובזכות

ּ̃ ד וֹ  ה הז וֹ הר  ללמ וֹ ד  הח יּ ים בּ אילן  ויאחז וּ  ׂ̆ מחה  וּ ב   ̇ בּ אחד וּ  ׂ̆ ראל  י כּ ל  ̂ וּ  בּ רחמי",וי˙˜בּ  גל וּ ˙א מן  ̃ וּ ן  יפ דּ א "בּ ספרא  ׁ̆ ¿◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ָ◌ֵ◌¿◌ַ◌¿◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌ֲ◌ָ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ּ̃ ד וֹ וכא ה ּ̇ וֹ רה ה בּ כח ה גּ אלּ ה  ּ̇ בוֹ א ּ̇ כף  הּס וֹ ד  בּ ˙וֹ ר˙ כּ לּ ם  ויעס˜וּ  ילמדוּ  ׂ̆ א .*ׁ̆ הׁ̆ ר נ  ˙ ׁ̆ ּפ ר מהימנא  רעיא  וּ ב זּ הר ¿◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ƒ◌¿◌¿◌¿◌ַ◌ַ◌¿◌ֻ◌ָ◌¿◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌¿◌ֻ◌ָ◌¿◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌¿◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌¿◌ֵ◌¿◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֹ
ב) ˜כד, דּ בגיניה (דּ ף נכר".אמרוּ : אל  ע ּמ וֹ  ואין  ינח נּ וּ  בּ דד "ה' י˙˜יּ ם וּ בזכ וּ ˙יה ,"ıבּ אר דּ רוֹ ר "וּ ˜רא˙ם ַ◌ָ◌¿◌¿◌¿◌ƒ◌ֵ◌¿◌ָ◌ֶ◌¿◌ָ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌¿◌ֶ◌¿◌ֵ◌ƒ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

אמן . בימינו במהרה ו˙פאר˙ינו  ˜ד˘ינו בבי˙ הפסחים ומן  הזבחים  מן  לאכול ˘ני בפסח זו  ב˘נה  עוד ונזכה

ש* בדבריהם, מקומות בכמה מבואר עוד ליקוטים: – תורה אור התורה בספר בזכות  הוא  משיח  ביאת  מאי עיקר א ) (ח, בתרא דבבא קמא בפרק שאמרו כמו ,
מעט  ואם אקבצם", כלהו  "עתה תנו, אי נאמר , ארמי בלשון הזה פסוק  כל ותניא י), ח, (הושע שרים" מלך ממשא מעט ויחלו  אקבצם עתה  בגוים יתנו כי "גם דכתיב ,
שלהם  קדושים כל עמים, מחבב שאתה  בשעה אפלו ג), לג , (דברים בידיך" קדושיו  כל עמים חובב  "אף דכתיב, מאי שם ואמרו ושרים". מלך ממשא "יחלו מהם,

כו ', הם מלכותבידיך על ממנו  מעבירים תורה , על עליו  הנותן כל שאמרו ה),וכמו משנה  יג פרק (אבות עשוכו' ידי הידים אין כו', יעקב של  שקולו בזמן כו'כי
ב ) (צח  חלק  ובפרק טז), סה , פרשה רבא כו',(בראשית  חסדים  ובגמילות בתורה יעסוק משיח , של  מחבלו  וינצל אדם יעשה מה אלעזר, רבי את תלמידיו  שאלו

לנשמת ומתקשר  כולו, העולם כל  את ומציל ומקיים נעלה  הכי באופן חסדים  ובגמילות בתורה עוסק נקרא הקדוש  הזוהר בלימוד הרבים את המזכה וכל עכ "ל .
דרזין,הרשב"י מרא המלוב "ן, הקדשים קדש ונעלם, טמיר אור עולם ויסוד  צדיק הקדוש הגאון שכתב  וכמו אבוחציראזי"ע, יעקב רבינו  בספרומרן זיע"א, זצוק "ל 

לשונו: וזה ע"ב) (עמוד  טוב  הצדיקיםדורש מכל יותר  העליון בעולם יוחאי בר שמעון  רבי  זכות  חזקיהגדולה  ואמר ע"ב). מ "ה  דף  (סוכה חז"ל, שאמרו וכמו  עכ"ל. ,
ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה  עד שנבראתי מיום הדין מן כולו העולם כל את  לפטור  אני יכול יוחאי בן שמעון רבי  משום ירמיה  רבי אמר
אלף  אם מועטין והן עלייה  בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר סופו  עד  העולם שנברא מיום עמנו  עוזיהו בן יותם ואילמלי עכשיו

הן. ובני אני הן שנים אם מהן ובני אני הם מאה אם מהן ובני אני הן


