
  

ıַמִים ָוָאֶר ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ ֵ   ֶעְזִרי ֵמִעם ַהׁשּ

  ֵסֶפר
בִּ    י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

הֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמ    ְדָרׁשָ
ׁשּוָבה  ֶרת ְיֵמי ּתְ   א"תשעֲעׂשֶ

ַמִים   ְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ׁשָ
רּות ר  ַעל ְיֵדי ִהְתַחּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלַֹקי ַרּבִ ּנָ ְלּתַ

  ע"זייֹוָחאי 

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ֶמׁש  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

  

  "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"ַעל ְיֵדי יֹוֵצא ָלאֹור 
ֶמׁש תובב"בעיה ית ׁשֶ   א"ק ּבֵ

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ



  

  

בִּ  – ל ָהַרׁשְ דֹולֹות ׁשֶ   – י"ַהַהְבָטחֹות ַהּגְ
רּוָמה קכ( ֹזַהר ּתְ   :)ח"ּבְ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :א"זיעָאַמר ַרּבִ
ַמִים ָוָאֶרץ יםשֶׁ , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ   ּכָ

דֹושׁ [ ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ   ]ּבַ
לֹׁש ַמעֲ  ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, לֹותִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ ֶ   ַמה ׁשּ

ָעה  .א   .ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכּות ָהִרׁשְ
ַרְך   .ב ם ִיְתּבָ ֵ ה ַנַחת רּוַח ְוִעּלּוי ְלַהׁשּ  .עֹוׂשֶ

ּלֹא ֵיָחֵרב  .ג ל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ַמֲעִמיד ֶאת ּכָ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

בִּ   :י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ
ִנים ְל   .א  .ָבָניוזֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ

ה  .ב עֹוָלם ַהּזֶ ירּות ּבָ  .זֹוֶכה ַלֲעׁשִ

א  .ג  .זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ

יק ּוְלָהַרע לֹו   .ד כֹול ְלַהּזִ ּיָ  .ֵאין ׁשּום ֶאָחד ׁשֶ

ן ֵעֶדן  .ה ֲעֵרי ּגַ ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו  – ִנְכַנס ִלׁשְ  .ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ

ָכל ִעְנָי   .ו ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַפע ּבְ יִעים ָעָליו ׁשֶ ּפִ ל ַהּדֹורֹותַמׁשְ  .ִנים לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ

ּבִ   .ז רּוְך הּוא ְוָהַרׁשְ דֹוׁש ּבָ ֶהם ַאְבָרָהם י "ַהּקָ ֵרְך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ
ם הּוא , ָאִבינוּ  ּגַ ָלם ֶאת ִקֵרב ׁשֶ רּוְך הּואּכֻ דֹוׁש ּבָ  .ְלַהּקָ

רּוְך הּוא קֹוֵר   .ח דֹוׁש ּבָ ים אֹותֹו ַהּקָ ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ּוְמַלּוִ ְוִנְכַנס , א ְלַאְרּבַ
נּוִזים  ְבִעים עֹוָלמֹות ּגְ א (ְלׁשִ יַמְטִרּיָ ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּגִ ּלֹא זֹוֶכה ּבָ  –ׁשֶ

 .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו 
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ּבִ   ג  י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

  

  ֵסֶפר
בִּ    י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

  

ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ
ׁשּוָבה  ֶרת ְיֵמי ּתְ   א"תשעֲעׂשֶ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ית ׁשֶ  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ   ֶמׁש ּבֵ

ַמִים   ְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ׁשָ
רּות א ָהֱאלַֹקי  ַעל ְיֵדי ִהְתַחּבְ ּנָ ר יֹוָחאי ְלּתַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   ע"זיַרּבִ

ִאים רּוִכיםּבְ  ם ַהּבָ ׁשֵ  'ה ּבְ

ְרׁשּות אֹוִנים ּבִ ִנים ַהּגְ יבֹות  ,ָהַרּבָ י ְיׁשִ ִליָט ָראׁשֵ ים  ,א"ׁשְ י ָהַרּבִ ּוְמַזּכֵ
ַמִים ַהְמָקְרִבים ֶאת ַאֵחינוּ  ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ְלָאִבינּו ׁשֶ ֵני ִיׂשְ נּו , ֲעֵליֶהם ִיְחיוּ ' ה ּבְ ִאְרּגְ ׁשֶ

הַה ֶאת  ָהל לכָּ ּוִבְרׁשּות , ִקּבּוץ ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ה ַהּקָ ָעִמים ' היֹוֵסף , ַהּזֶ ֲעֵליֶכם ֶאֶלף ּפְ
ר ָלֶכם ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ   .ָאֵמן, ַוְיָבֵרְך ֶאְתֶכם ּכַ

ה ַהּיֹוֵצא ֲאַנְחנּו ְמַיֲחִלים וּ  דֹול ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ם ַהּגָ ֵ ְמִקידּוש ַהׁשּ ים ׁשְ ְמַצּפִ
ּבּוץ  הֵמַהּקִ דֹוׁש ַהּזֶ ה ְלּבִ  ,ַהּקָ תִנְזּכֶ ְנפֹות " :ְרּכַ ע ּכַ ֵצנּו ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרּבַ ְוַקּבְ

יַח ִצְדֵקינּו  ,"ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנוּ  ִביַאת ָמׁשִ   .א"בבּבְ

ָא  ָנה ּבְ ִמׁשְ תּוב ּבְ ֶרק ג א(בֹות ּכָ ל , ֲעַקְבָיא ֶבן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר: ")ּפֶ ּכֵ ִהְסּתַ
ה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה ה ְדָבִרים ְוֵאין ַאּתָ לׁשָ ׁשְ ע. ּבִ אָת , ּדַ ה הֹוֵלךְ , ֵמַאִין ּבָ , ּוְלָאן ַאּתָ



ּבִ   ד  י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

ּבֹון ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ ָלִכי, ְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ רּוְך ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ
  ".הּוא

ים ַמה ָפְרׁשִ ין  ׁשֹוֲאִלים ַהּמְ ּבֹוןוֶזה ּדִ ין ֶזה ַעל ? ַמה ֶזה ֶחׁשְ ּוְמָבֲאִרים ּדִ
ְצָוה  ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּמִ ּבֹון ֶזה ַעל ְזַמן ָהֲעֵבָרה ׁשֶ   .ּתֹוָרהְוִלְלמֹד ָהֲעֵבָרה ְוֶחׁשְ

תשובה מיראה מהפכת  )ב"ע ו"יומא דף פ(: ל הקדושים"ידועים דברי חז
והעצה היחידה . ותשובה מאהבה זדונותיו נהפכים לזכויות, זדונות לשגגות

ואחד מיסודי התשובה זה קבלה , להינצל מהחשבון היא תשובה מאהבה
  .לעתיד

ואיך אפשר להפוך שעה אחת למאות , איך אפשר לתקן!!! מורי ורבותי
ומה ?, ו לתשובה מאהבהובמה יתרצה תשובתנ?, מיליוני שעות של תורה

  ? נקבל על עצמנו כדי לזכות בדין וחשבון

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון" ּבָ ּבֹון ּתִ ִלים ּבֹאּו ֶחׁשְ ן ֹיאְמרּו ַהּמׁשְ י ֵאׁש  :ַעל ּכֵ ּכִ
מֹות ַאְרנֹן ֲעֵלי ּבָ ְרַית ִסיחֹן ָאְכָלה ָער מֹוָאב ּבַ ּבֹון ֶלָהָבה ִמּקִ במדבר ( :ָיְצָאה ֵמֶחׁשְ

ר "ר שמואל בר נחמן א"א: )ב"ע ח"דף ע(בבא בתרא ובגמרא , )ח"כ- ז"כ – א"כ
המושלים אלו המושלים ' יוחנן מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וגו

 אביצרם בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה
ושכר עבירה כנגד הפסדה תבנה ותכונן אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה 

 

ניצל את , כשנודע לו דברי הבן איש חי והכסא מלך: ק"סיפור מסוחר יהודי מוכר בירושלים עיה ]א[

  .זמנו ולמד שש שעות בשבת אחת

לו ידעתי הייתי , ענה לי, זה שווה מליון שנה, אמרתי לו שכשלומדים בשמחה. וסיפר לי על כך

  .שעות זוהר בשבת 13לומד 

כששומע חשבונות כאלו שיכול להגיע , ו וראו מוחו של סוחר שעושה חשבונות על כסף וזהבבוא

ועל זה אפשר ". טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"ומקיים בעצמו את הפסוק , לעשירות גדולה כזה

ן זֹוָמא אֹוֵמר :)'משנה א 'פרק ד(מסכת אבות ל הקדושים ב"להמליץ דברי חז ֶחְלקוֹ ֵאיֶזהּו ָעׁשִ ... ּבֶ ֵמַח ּבְ ָ , יר ַהׂשּ

ֱאַמר  ּנֶ ֶריָך ְוטֹוב ָלךְ , )תהלים קכח(ׁשֶ י ֹתאֵכל ַאׁשְ יָך ּכִ ּפֶ ֶריךָ . ְיִגיַע ּכַ עֹוָלם ַהזֶּה, ַאׁשְ א, וטֹוב ָלךְ . ּבָ   .ָלעֹוָלם ַהּבָ

תֹוָרֶתךָ : "ואנו מתפללים בכל יום  ומיהו העשיר האמיתי זה ששמח בחלק ולימוד, "ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ

, צריך להיות בשמחה' י החי שעיקר עבודת ה"וידוע דברי האר, התורה ובזה מכפיל את תורתו באלף

  .ועל ידה זוכים לכל המעלות וההשגות בסייעתא דשמיא



ּבִ  ה  י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

ירוץ ויחטוף , וכל מי שעיניו בראשו ועדיין בר דעה. ל"עכ, כונן לעולם הבאות
  .ויאחז באילן החיים האמיתיים

ה "והקב, ק כתוב שכל יהודי חייב לחדש חידושים בשבת קודש"בזוה
ועתה על , ואם לא חידש נמצאת בבושה גדולה, שואל לנשמה מה חידשה

ה כדברי הכסא מלך ידי הלימוד הנפלא בזוהר הקדוש ששעה שווה שנ
ובשמחה למיליון שנה , ע"ובשבת עולה לערך אלף שנה כדברי הבן איש חי זי

י ָנָתן וביסורים כפול מאה כד, כדברי האורחות צדיקים ַרּבִ ָאבֹות ּדְ ִאיָתא ּבְ
ֶרק ג( ָנה ו' ּפֶ לפי שטוב לו לאדם דבר אחד ... רבי ישמאעל ברבי יוסי אומר, )'ִמׁשְ

ילקוט ואיתא ב, וגם צער כבישת היצר נחשב ליסורים, בבצער ממאה בריווח
אמר רבי חנינא בר פפא תורה שלמדתי : )רמז תתקסח -קהלת פרק ב (שמעוני 

  .באף נתקיימה לי

שעה אחת בשבת קודש שווה מאה : בואו וראו היוצא מחשבון זה
וזהו בוודאי , ועוד נחשב כמו שמחדשים חידושים בתורה, מיליון שנה תורה

  .ובכך כל אחד ימצא תיקון ונחת לנשמתו, אמיתיים ותורה לשמהחידושים 

, כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו )ח"י' אבות פרק ה(ל "אמרו חז
ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני : "כמוחיסרון וגם מלשון  ,חטא ועבירהמלשון  חטא

ִאים לֹמֹה ַחּטָ   .חסרים: פירוש. )כאפסוק  'פרק א 'מלכים א(" ׁשְ

  ?במה נשלים את החיסרון? נתקן את העבירה ובמה

 

וידוע דאיתא באבות דרבי נתן דפעם אחת : )פרק א( – צפית לישועהספר ב החפץ חייםכתב  ]ב[

שם יתברך כעת היא טהורה ונקיה שאין בה מטרה ועבודת ה, בצער שקול ממאה פעמים שלא בצער

י בסנהדרין צז "פרש(, ר וסר מרע משתולל על הבריות"כי אדרבא נתקיים בנו בעוה, לכבוד או שאר פניות

ויש . ימאסו אצל כמה סוגי אנשים' ויראי ה, )היינו משתולל לשון שטות, ב כל העולם אומרין עליו שוטה הוא"א ע"ע

מקבלים עליהם לחיות חיי עוני , ות את בניהם יהודים כשרים כדת התורהאנשים אשר בשביל לעש

ואינם . 'ומשארית עמלם יפרישו שכר למלמדים ומורים שיחזקו בניהם בתורת ה, ודוחק כל ימיהם

בשביל חינוך בניהם  ,מהגרים ממקומם למרות עוניים ודוחקם למקומות הרחוקים שהפרנסה מצויה יותר

  .בכל לב ונפש' וכל לומר דנחשב זה תשובה להבודאי נ, לתורה ויראה
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ֵני " :)ז"י ג"ירמיה פרק י( אפשר לפרש במה שכתוב י ִמּפְ ה ַנְפׁשִ ְבּכֶ ִרים ּתִ ִמְסּתָ ּבְ
ה ֵעֶדר ה ּבָ י ִנׁשְ ְמָעה ּכִ ְדַמע ְוֵתַרד ֵעיִני ּדִ   .'ֵגָוה ְוָדֹמַע ּתִ

רב אמר רב שמואל בר איניא משמיה ד: )ב"ע' חגיגה דף ה(ל "ודרשו חז
מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו מאי מפני גוה אמר רב 
שמואל בר יצחק מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי 

  .ל"עכ, כוכבים רב שמואל בר נחמני אמר מפני גאוותה של מלכות שמים

כל הלומד אחר חצות לילה  )ובאדרא ,א"ע ו"חלק ב דף מ(ק "וכתוב בזוה
וזה לשון הזוהר , את המלאכים וכולם מקשיבים לקולו גטה משקי"הקב

  : הקדוש

אבל בפלגות ליליא קודשא בריך הוא עאל בגנתא דעדן לאשתעשעא 
והא אתמר , וכדין בעי ליה לבר נש למיקם ולמלעי באורייתא, עם צדיקיא

הדא הוא , דקודשא בריך הוא וכל צדיקיא דבגנתא דעדן כלהו צייתין לקליה
)ג"י 'שירים פרק חשיר ה( דכתיב

יִבים ְלקֹוֵלְך  ד ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ַהּיֹוׁשֶ
 

וכשקול רנה של תורה עולה : )ב"פרק דרך חיים תוכחת מוסר כ - מסכת חולין ( –ה הקדוש "השלוכתב  ]ג[

וכנסת ישראל וכל צבא המלאכים , ה כל צבא מעלה ומקשיב הקול ההוא"מחריש הקב, מלמטה

. ושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיניהי, )יג, ש ח"שה(כענין שכתוב , מקשיבים הקול ההוא

ולפי שהיה . נוטלים חלקם כל המתחברים עמה בלילה, ה מושך חוט של חסד על כנסת ישראל"וכשהקב

עורה כבודי , )ט, תהלים נז(וכתיב , )סב, תהלים קיט(' אמר חצות לילה אקום להודות לך וגו, דוד יודע דבר זה

, לפי שלא היה ישן אלא כשינת הסוס, שחר ואין השחר מעיר אותיל אני מעיר את ה"ודרשו רז', וגו

, וכשעלה עמוד השחר באה הכלה מעוטרת מכמה שירות ותושבחות וכמה מיני תודה. והוא סוד נעלם

מצוה לכתוב בספר , וכשרואה אותה באותה התיקון הטוב. ויושבת בחיק דודה, כלולה ממעלה וממטה

ומאותו החוט נכתר אותו צדיק . ילות ומושך עליהם חוט של חסדבל' כל בני ביתו העומדים בבית ה

לפי שהוא רשום בסימן , ואין בעלי הדין שולטים עליו, ויראים ממנו עליונים ותחתונים, בכתר המלך

והנזהר בזה מעיד על עצמו שהנשמה הקדושה . ולפיכך אין דנין אותו, המלך וניכר שהוא מבני ביתו

ובשביל שהיא שעה רצויה היה מזהיר הנביא ואומר . מתעורר לעבודתו ומאהבתו ביוצרו, מאירה בו

וצריך ליזהר . נפשי אויתיך בלילה, )ט, ישעיה כו(וכתיב , קומי רוני בלילה לראש אשמורות, )יט, איכה ב(

  . ל"עכ, שלא יפסיק משיתחיל עד שיתפלל עם הנץ החמה

אל את הנפוצה בגולה רועה בגנים של ה אומר לכנסת ישר"הקב - היושבת בגנים )שם(י "רשוב ]ד[

מלאכי השרת חבריך בני  -  חברים מקשיבים לקולך. אחרים ויושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

אמר נואחר כך יקדישו הם ש -  השמיעני. ים דוגמתך מקשיבים ובאים לשמוע קולך בבתי כנסיותקאל

  .יםקל בני אלויריעו כואחר כך  ,אלו ישראל ברן יחד כוכבי בקר )ח"איוב ל(
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ִמיִעיִני דאיהי משבחת , והא אוקמוה היושבת בגנים דא כנסת ישראל. ַהׁשְ
זכאה חולקיה מאן , ליה לקודשא בריך הוא בשבחא דאורייתא בליליא

  .לשבחא ליה לקודשא בריך הוא בשבחא דאורייתא, דאשתתף בהדה

ים : ")ספר שיר השירים - שער הפסוקים (י מובא "ובכתבי האר ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ַהּיֹוׁשֶ
ִמיִעיִני יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ קולך 'לקשיבים 'מבירים 'חת "ר :"ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

על פסוק והנה , כמו שדרשו בזוהר בפרשת שמות ,חמלההוא , שמיעני'ה
  .והבן זה', נער בוכה ותחמול עליו וגו

  ! ורבותי קהל קדושמורי 

  ?היאך לא נחוס על אבינו שבשמים? עד מתי תהא שכינתא בגלותא

, הוא רוצה לבוא, מלך המשיח מתגולל ביסורים ומתחנן אלינו
   !!!וכל זה תלוי רק בנו, השם יתברך רוצה לגאלנו

א נתנו לנו עצה "י זיע"משה רבינו אליהו הנביא והרשב? ומה העצה
וכיצד נזכה שיבוא תיכף , ות לקירוב הגאולהטובה קלה ומועילה מה לעש

  .ומיד

  .תיכף ומיד בעזרת השם, כולנו ביחד יכולים להביא אותו! אחים יקרים

  .באחדות ואהבת ישראל

 .עלינו להרבות מיליוני שעות תורה

 .יכולים רק בלימוד זוהר הקדוש, ולזכות לכל זה

  !!!נביא את המשיח₪ בחמש מאות 

כן ירבו כולנו ! ידוש השם גדול ונוראה ק"רבותי יש לנו כאן ב
 100כאשר כל אחד יקנה  !!!מתאספים כאן למען הרבות כבוד שמים

, ₪ 500סך הכל , לספר₪ ספרי תיקוני זוהר בפחות ממחיר הקרן בחמש 
, וכך נגיע לשני מיליון יהודים, ולכל העיר, ויחלק את זה למשפחה ולחברים

כפול שני  - נפשות  6משפחה יש  מינימום כל[, וביחד עם בני משפחותיהם
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וכך נגיע לכל עם ישראל לומדי זוהר , ]- מליון שווה שנים עשר מיליון יהודים 
עתה מובן איך בזיכוי הרבים לא יבואו לידי חיסרון כי מכפיל את , הקדוש

וכמו שכתוב בזוהר הקדוש , זכויותינו למיליארדי שעות תורה עד אין קץ
וכתבו , ות ובכוח התורה הקדושהשהגאולה אחרונה תבוא רק בזכ

ללמוד תורת , היא ההמקובלים שהעצה היחידה להינצל ממלחמת גוג ומגוג
  .ותיכף ומיד מגיע המשיח, הסוד ולימוד הזוהר הקדוש בראשונה

מורי ורבותי כולנו רוצים לקרב את הגאולה ברחמים ומתארגנים 
. ע"י זי"בל לכנס את כל היהודים בתיבת נח של הרש"לקיים תקנת הרמח

וכל אחד יקח על על עצמו  0722-99-00-44 על כן מתארגן קו טלפון עולמי
לכל (שעה או חצי שעה ביום להשתתף באלף סיומי זוהר הקדוש ביום אחד 

רּו , )הפחות ְתַחּבְ ּיִ   .כל היהודים באהבה ואחדות למען שמו באהבהׁשֶ

שעל  ,פרטים אפשר לקבל אצל חברי הוועד העולמי להצלת עם ישראל
  ו"יצ" מפעל הזוהר העולמי"ידי הארגון הקדוש 

א ראש "ה שזכינו שהגאון הצדיק המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"ב
והרב מזכה הרבים העולמי רבי , ירושלים" נהר שלום"ישיבת המקובלים 

הוציאו כעת סטים של זוהר הקדוש במהדורה , א"פינחס ראובן שליט
וכך כל אחד יכול תיכף , מחיר מסובסדב, מיוחדת עם תרגום ללשון הקודש

אם יבין : שעל זה אמר בעל הכסא מלך ,להתחיל ללמוד ולהבין זוהר הקדוש
 

וענן [" .בסוכות תשבו שבעה ימים< כמנין  )1679(בגימטריא >  ישראל מתאחדים בזוהר הקדוש ]ה[

עיין [, "סכותה לראשי ביום נשק"וזוכים ל, שהשכינה הקדושה חופפת על ישראל, "עליהם יומם' ה

, את הפסוק הזה" יאבי עזר"וכמו שתמיד היה דורש בפתיחה לירחי כלה מרן בעל , ח"ירושלמי יבמות ע

, ועוד, נינצל ממלחמת גוג ומגוג, ובזכות התאחדות עם ישראל בלימוד הזוהר הקדוש, ]על סכנת האטום

כך חייבים ללמוד את הזוהר הקדוש כל השבוע , כמו שהתורה צוותה עלינו בסוכות תשבו שבעת ימים

  ].בלי הפסק

ֹדוׁש ִציָלא ּדְמֵהיְמנּוָתא כְּ  הִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ ים  :ֻסּכָ תִהּלִ תּוב ּבְ ֶרק (ּכָ ָני ֹעז יׁשּוָעִתי - ֲאדֹ'ה " )'מ ח"קּפֶ

ק יֹום ָנׁשֶ י ּבְ תה ְלרֹאׁשִ ְלִמי ". ַסּכָֹ ק"ּדָבר ַאֵחר : ָאְמרוּ  )ְ◌יָבמֹות ּדף עח(ּוִבירּוׁשַ יֹום ָנׁשֶ ל ּגֹוג" ּבְ קֹו ׁשֶ וָכְתבּו . ֶזה נׁשְ

ה בִּ  ּכָ ל ַהּסֻ ִלים דַהְסַכך ׁשֶ ֻקּבָ יָנהַהּמְ ֵקראת, ְבִחיַנת ּבִ ִנים ְבִצָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא ַהּנְִ ן , ֵאם ַהחֹוֶפֶפת ַעל ַהּבָ ֹמו ּכֵ ּוּכְ

יָנה ְבִחיַנת ּבִ ּמּוֹדו ּבִ ּלִ דֹוׁש ׁשֶ ר ַהּקָ ב ִלְסָכךְ , ַהזּהַֹ יל , ְוִציָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא ֶנְחׁשָ ַמּצִ ק ׁשֶ יֹום ָנׁשֶ ְך ּוָמֵגן ּבְ ּוְמַסּכֵ

ְלֶחמֶ  י (. ת ּגֹוג ּוָמֹגוגִמּמִ ּדֵ   .)ֲעָרבֹותּבַ
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, ובזה יזכה להיות מבני עליה, מאמר אחד עולה לו ללימוד שנה תמימה
   .היושבים ראשונה במלכות

יַח ָיבֹוא   ) א ׁשִ ּמָ ׁשֶ ים , ּכְ ָפַרּדִ ל ַהּסְ ֵני ִיְהיּו ָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ ּפְ
יַח ִצְדֵקנוּ    ָמׁשִ

, ה שענין לימוד הזוהר הקדוש נכנס חזק מאוד גם אצל האשכנזים"ב
וחשבו , שפשוט לא ידעו ממושג כזה שכל יהודי צריך ללמוד זוהר הקדוש

ועכשיו כמעט יום יום מטלפנים אלי , שזה ענין רק למקובלים ונסתרים
שאין להם בבית , גיםובתוכם גם אברכים מופל, יהודים מירושלים בני ברק

, ורוצים לזכות להכניס הבושם הזה אל ביתם וללמוד ולסיים, זוהר הקדוש
  .ושוב ללמוד בזוהר הקדוש

ר "ק מרן האדמו"ח כ"וכאן כדאי לספר מה ששמעתי ממחותני להבחל
שאמר כמה פעמים , ]ע"ושו, ס"מייסד מפעל הש[, ה"מקלויזנבורג זצללה

בגלל , אשונים לקבל פני משיח צדקנוהספרדים יהיו הר, שכשמשיח יבוא
וידוע , ובאמת מפני מה זכו לאמונה פשוטה. שיש להם אמונה פשוטה

פרק (חבקוק שגדלה אמונתם ותמימותם ומקיימים כפשוטו את דברי הנביא 

ל ָהָא  'ַוה" )'כ 'ב ָניו ּכָ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמּפָ כלל בבית  וואין משיחים, "רץּבְ
  .הכנסת

כל גדולי הספרדים נקראו בשם ועוד למה ? כל זה ומנין בא להם
  ?ואילו במקומות אחרים נקראו רק בשם רבי ,חכם

  !!!כל זה בא מדבקותם בלימוד הזוהר הקדוש
 

שמא מתוך , לא יאמר בבית הכנסת, שאפילו לומר דברי מוסר לחבירו, י הקדוש"ידוע דברי האר ]ו[

 .כך יגרר לדבר דברי חולין

מפני מה זכו הספרדים ולא יכלו הגויים ליגע בהם בזמן המלחמה " השפת אמת"וכבר אמר 

וידוע שיש בית המדרש בבלגיה ששרד ולא נחרב . בית הכנסתהעולמית מפני ששומרים על קדושת 

אבל בבית הכנסת הזה שלא , ]מאות בתי מדרשות 500הגם שהם שרפו [מפני שלא שחו שם שיחת חולין 

 .דיברו לא יכלו לשלוט עליו
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שרק מי שלומד תורת הסוד נקרא בשם וכתוב בספרים הקדושים 
ובזכות זה , ובאמת כל גדולי הספרדים היו גדולים גם בתורת הסוד, זחכם

גם להמון , מונה פשוטה יראת שמים ואהבת השם יתברךזכו להחדיר א
וכולם דבקים בדרכי אבותיהם ולומדים . שזה הכח של הזוהר הקדוש, העם

וראינו לפשוטי העם שסיימו כמה , שיעורים ביחיד וברבים זוהר הקדוש
פעמים את הזוהר הקדוש ולא הולכים לישון כל לילה לפני שלומדים זוהר 

  . מונתם התמימה והטהורהוכל זה מכוח א, הקדוש

כי , והישועות ניסים ונפלאות בזכות הלימוד הקדוש הזה חוכל הברכות
אילו לא , ע כוחו רב ועצום עד כדי שאמרו עליו בזוהר הקדוש"י זי"הרשב

 

ל ַהּתֹוָרה ]ז[ ר ׁשֶ ְסּתָ הּ , ַהּדֹוֶחה ֵחֶלק ַהּנִ ּלָ ל ַהּתֹוָרה: ְוֶנֱעָנׁש , ּדֹוֶחה ּכֻ הּ  ּכָ ּלָ ר ,ּכֻ ְסּתָ ְגֶלה ְוַהּנִ ַהּכֹל  ,ֵחֶלק ַהּנִ

הּ , ַאְחדּות ֶאָחד ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ר ׁשֶ ְסּתָ ּה ְוֶנֱעָנׁש , ְוַהּדֹוֶחה ֵחֶלק ַהּנִ ּלָ ִאּלּו , ּדֹוֶחה ּכֻ י ַהּדֹוֶחה ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדּות ּכְ ּכִ

ּלוֹ  ְבֵרי ֲחכָ . ּדֹוֶחה ּכֻ ְלִעיג ַעל ּדִ ן ַהּמַ ּכֵ ל ׁשֶ ִכיָנהּוִמּכָ ְ יַע ְלַהׁשּ ּפִ ָחְכָמה זֹו ְלַהׁשְ ַתב , ִמים ָהעֹוְסִקים ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ילּו זֹאת ּכִ ֶנה לּו ָחְכמּו ַיׂשְ ֵסֶפר ַהּקָ ּה לֹא ִנְקָרא ָחָכם ַרק ַלְמָדן, ּבְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ י ַהּלֹוֵמד ּכָ ֵדי , ּכִ י ִאם ַהּלֹוֵמד ּכְ ּכִ

ְקֵר  ה ַהּנִ יַע ְלִמּדָ ּפִ    .'ת ְוכוּ "את זֹאְלַהׁשְ

ְיָלה ּלַ עֹור ּבַ תּוב ַהּנֵ ּכָ ְקָרא ַלְיָלה , ְוֶזה ׁשֶ ְגֶלה ַהּנִ ֵחֶלק ַהּנִ י ַהּתֹוָרה ּבַ ְלבּוׁשֵ הּוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַהְינּו ׁשֶ

דּועַ  ּיָ אוֹ , ּכַ י אוֹ , ר ַהּתֹוָרה"ְוֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ יַמְטִרּיָה ָר "ּכִ ָרֵזי הַ , ז"ר ּגִ ִחיַנת ּתֹוַרת , ּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיהָ ַהְינּו ּבְ הּו ּבְ זֶּ ׁשֶ

ְקָרא יֹום ּנִ ם ׁשֶ ֵ ַנְפׁשוֹ , ַהׁשּ ּלֹו ּוִמְתַחּיֵב ּבְ ִאּלּו ּדֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדּות ּכֻ ם , ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ּכְ ן ִאם ָחֵפץ ּגַ ֵאין ּכֵ ֶ ַמה ׁשּ

ּתֹוָרה ּבַ ר ׁשֶ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ר לוֹ  ,ּבַ ִאי ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ יגוֹ  ַהּגַ ִ ם ֶחְפצוֹ , ְלַהׂשּ ֵ תֹוַרת ַהׁשּ י ִאם ּבְ ּוְכמֹו , ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ּכִ

יךְ  יַרׁש ָהַאְלׁשֵ ּפֵ ּתֹוָרה, ׁשֶ ּבַ ם ֵחֶלק ֶזה ׁשֶ יג ּגַ ִ ּלוֹ , ּוְכִאּלּו ִהׂשּ ִאּלּו ּתֹוֵפס ּכֻ י ַהּתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדּות ּכְ  .'כוּ  ּכִ

ת( ָרׁשַ ים ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּפָ ים. ְקדֹוׁשִ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ים ּפָ ּסִ ֹתֶנת ּפַ ִסְפרֹו ּכְ תּוב ּבְ   .)ְוֵכן ּכָ

ה ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי " )ג"ז מ"פרק ק(תהילים כתוב ב ָמר ֵאּלֶ י בבחינת חמישים "יש לרמז מ "'הִמי ָחָכם ְוִיׁשְ

הוא הנקרא  –נת בינה לימוד הזוהר בבחי –י "שהעוסק בתורת מ, כמבואר בתיקוני זוהר, שערי בינה

יסובבנהו "מלשון  ויתבוננוהוא יזכה ל, זוהר'המרות 'אימוד 'ל: ראשי תיבות ה"וישמר אל, חכם

שבזכות לימוד התורה  "אלפינון פתגמי אורייתא נטרינון כבבת עיניהון": כמו שביאר התרגום" יבוננהו

ד עינא פקיחא ההוא עינא דלא ישמרוהו כבבת העין ויזכה שיהא עליו תמי' שחסדי ה' יזכו לחסדי ה

ּוָורא. )ב"ט ע"כדאיתא באידרא רבא קכ(" הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל"נאים כנאמר  א ִחָ ריׁשָ ֵ , ֵעינֹוי ּדְ

ַאר ַעְייִנין ְ ְנָיין ִמׁשּ ּתַ סּוָתא ַעל ֵעיָנא ֵלית, ִמׁשְ ִביִנין ַעל ֵעיָנא. ּכְ נּום ְולֹא ִהּנֵה לֹא יָ דכתיב  .ַטְעָמא ָמאי. ְוֵלית ּגְ

רֵאל ָ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ א. ִייׁשָ ְלֵעיּלָ רֵאל ּדִ ָ יבוִּ  )א"תהלים קכ(. ִיׂשְ ר ֵעיֶניָך  ְכּתִ קּוחֹות ּוְכִתיב )ירמיה לב(ֲאׁשֶ ל , ְוָתאָנא. ּפְ ּכָ

רֲחֵמי סּוָתא, ַמה ְדָאֵתי ְבַ ִביִנין ַעל ֵעיָנא, ַעל ֵעיָנא ֵלית ּכְ א חִָ . ְוֵלית ּגְ ן ֵריׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ָעא ִמיִדי ,ּוָוראּכָ ָלא ּבָ  .ּדְ

  .)א ְנִטירוּ "ס(

נו 'א: ראשי תיבות ה"האל ,"ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך": )'ח ב"דברים כ(כתוב בתורה  ]ח[

ע בלימוד הזוהר "י זי"כאשר נידבק בתורה ונתקשר לנשמת הרשב: ביאור, קדוש'הזוהר 'הומדי 'ל
  



ּבִ  יא  י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

שממנו , ניתנה תורה בסיני אלא נתן לנו השם את רבי שמעון בר יוחאי דיינו
  , )א"זוהר פרשת פינחס דף רמ(. תתגלה ותאיר לעולם התורה

 - י "ואפילו בדורנו הפשוט בכל רגע תוכלו להתקשר לנשמת הרשב
ע יכיר לכם טובה ותושפעו "י זי"ובוודאי הרשב, ולזכות לישועות נפלאות

שכידוע שהזוהר הקדוש מגן ומציל מכל הצרות ומונע , טממקור הברכות
  .פגועים ואסונות

  !"לת העםלך יש חלק בגאו, !בזכותך הגעתי"

עם ישראל נקבצו , בבוא מלך המשיח: התבטא פעם צדיק ואמר
יתבונן מלך המשיח  אתבעת הז, ופליטת העם ששים ושמחים, ובאו לך

לפתע ירים ידו , בעיניו הטהורות יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו
אז ישמיע , כולם ירימו עיניהם בפליאה ויביטו במחזה, ויראה באצבעו

: בהפנותו אצבע על יהודי מסויים, ויאמר מלך המשיח את קולו
כך יראה על כל יהודי !". לך יש חלק בגאולת העם, !בזכותך הגעתי"

  . ויהודי שפעל למען ביאתו

הם יהיו , אלו שלמדו זוהר הקדוש, ובוודאי כשמשיח יבוא
ומשיח יאמר להם יישר כוחכם שזרזתם , לקבל פניו, הראשונים

   .ובא על תיקונו השלם ,ובזכותכם העולם קיים, הגאולה

שהמשיח בכבודו ובעצמו , הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים
  ".בזכותך הגעתי" –יעיד עלינו 

 

אז נזכה לכל הברכות הכתובות בתורה , י הזוהר הקדושומשמים יכריזו עלינו שאנו לומד, הקדוש

  .א"ולגאולה שלימה בב

, ועוד הצלחות ברוחניות ובגשמיות! ברכה לילדים! פרנסה בנקל! כל אחד רוצה שידוך טוב ]ט[

ועל , י עליו השלום ולעורר זכותו"וכאן יש לכל אחד ואחד אפשרות להמשיך עליו את נשמת הרשב

  .ל עניניוידי כן בודאי יצליח בכ



ּבִ  יב  י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

הקריבו מדקותיכם למען , תנו לימוד לשם שמים, יהודים יקרים, על כן
ונלך , לגרום לפדות נפשנו, לעשות נחת רוח ליוצרינו, השכינה הקדושה

  . א"ת אור פני מלך המשיח בבכולנו כאחד יחד לקבל א

  




