ותורת הסוד מה תהא עליה???
אמר המקובל הרש"ש הקדוש איש האלוקים בשכבו
על ערש דוי ,בדקותיו האחרונות לפני פטירתו פנה
לבנו חזקיה יצחק זיע"א" :יודע אני שבזכות הזוהר
הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל לחרות,

ובלימוד זה תלויים גאולתינו וביאת משיח
צדקינו "...ותורת הסוד מה יהא עליה?
)ספר הרש"ש עמ' (158

כדאי רבי שמעון לסמוך עליו
מפעל הזוהר העולמי שוקד בימים אלו על הוצאה לאור של
ספרי הזוהר בלשון הקודש
וספרי הזוהר מחולקים לפרשיות ולנושאים שונים ,ועלונים
לנוער*,
לשם כך דרושים לנו מגיהים גרפיקאים ועורכים בהתנדבות,
מי רואה שותפים אלו ואינו משתתף עמהם,
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!
המעונינים נא ליצור קשר ,טל054-8436784 :

גליון מס' 5
אלול תשס"ט לפ"ק

ַביֵי ְד ַע ְל ָמ א זְ ִמינִין ְל ַא ְׁש ָּכ ָחא ְט ִמ ִירין
ֲפ ּיל ּו ר ְ
יחא א ִ
*( ַּכ ד י ְֵהא ָק ִריב ְליו ֵֹמי ְמ ִׁש ָ
ְּד ָח ְכ ְמ ָתא ]נ ְָע ִרים ְק ַט ּנִים י ְִמ ְצא ּו או ְֹצ רוֹת ְס ָפ ִרים ֲחׁשו ִּבים ִמ ּסוֹדוֹתִּ ,כ י ָאז
ֱמת[) .ז ַֹהר ֵח ֶלק א' ַּדף קי"ח(.
ֶך א ֶ
ִּת ְת ַמ ֵּל א ָה ָארֶץ ֵּד ָעהֶּ ,דר ְ

ָתנ ּו ְל ַה ִּג יַע ְלִ 1000-ס ּיו ֵּמ י ז ַֹהר
ַמ ְּטר ֵ
ַב ים" ְּב ַמ ָּטרָה ְל ָה ֵקל ַעל ַה ּלו ְֹמ ִדים
ַכי ָהר ִּ
"ח ְברָה ְמז ֵּ
זֹּהר ָה עו ָֹל ִמי" ֶׁש ַע"י ֶ
"מ ְפ ַעל ַה ַ
ְל ֵׁשם ָּכ ְך ִה ְת ַּג ּי ְַסנוִּ ,
זֹּהר ַה ָּק דוֹׁש
ו ְּל ָצרֵף עוֹד וְעוֹד יְהו ִּדים ְל ַמ ְע ַּג ל ַה ּלו ְֹמ ִדים ַה ְּקבו ִּעים ַּב ַ
ָכים ְלָ 12-ח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָה
זֹּהר ְלְּ 12-כר ִ
ֻמ ֶצת ִה ְצ ַל ְחנ ּו ְל ַח ֵּל ק ֶאת ַה ַ
ְל ַא ַחר עֲבו ָֹדה ְמא ֶּ
זֹּהר ְּב ָכ ל יוֹם
ֻלק ְל ִל ּמ ּו ד יו ִֹמי ָּכ ְך ֶׁש ְּב ִל ּמ ּו ד ֶׁשל ַּ 15 – 10ד ּקוֹת ִמן ַה ַ
ֶך ְמח ָּ
ְּכ ֶׁש ָּכ ל ֶּכר ְ
זֹּהר ָּב ֵּתי ִּמ ְד ָר ִׁש ים ְי ִׁשיבוֹת ו ְּכו ְֹל ִל ים ַה ְמ ַק ְּב ִל ים ַעל ַע ְצ ָמם ֶאת ַה ִּל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי
ְס ּיֵם ּתו ְֹך ָׁשנָה ֶאת ֵס ֶפר ַה ַ
נַ
ַב ים
זֹּהר ע"פ ַה ִּל ּמ ּו ד ַה ּיו ִֹמי ְלזִ ּכוּי ָהר ִּ
יְכו ִֹלים ְל ַק ֵּבל ִח ָּנ ם ֶאת ַה ַ

ָתנ ּו ְל ַה ִּג יַע ְלִ 1000-ס ּיו ֵּמי ז ַֹהר ְּכ ַת ָּקנַת ַה ֵּבית ִּדין ַה ּגָדוֹל ֶׁש ִּביר ּו ָׁש ַליִם ִמ ְּׁשנַת תרפ"א
ַמ ְּטר ֵ
ַבי יו ֵֹסף
ייב ִּד ְיס ִקין ,ר ִּ
ֻע ְי הו ָּדא ֵל ּ
ַבי מֶׁשה ְי הוֹׁש ַ
ַבי י ְִצ ָחק ְי רו ָּחם ֶּבן ר ִּ
ָׁשם ָח ְת ּמו ַה ְּג אוֹ ִנ ים ַה ַּצ ִּד ִיקים ר ִּ
ַבנִים דק"ק
ַבי ַי ֲעקֹב ֵמ ִאיר ס"ט רֹאׁש ָהר ָּ
ַח ּיִים זוֶֹננ ְֶפ ְלד אב"ד ִּד ְק ִה ַּלת ָה ַא ְׁש ְּכנ ִַּזים עיה"ק יְר ּו ָׁש ַל ִי ם ,ר ִּ
ָצ"ל .וְעוֹד ]רָא ּו ְּב ַע לוֹן ִמס' [1,2
ַדים ז ָ
ְס ָפר ִּ
ֲתר עוּר ּו ו ְִה ְתעו ְֹרר ּו ְל ָה ִאיר ֶאת ָה עוֹ ָלם ָּבאוֹר ָה ֶע ְל יוֹן
ֲתר וַא ָ
ׂ ָר ֵאל ַה ּנ ְִמ ָצ ִאים ְּב ָכל א ָ
ֵצא ִּב ְק ִר יָאה נ ְִר ֶּג ֶׁשת ְל ָכל ַא ֵחינ ּו ְּבנֵי ִי ְש
נֵ

ַל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ִמ ּתו ְֹך ַהז ַֹּהר ַה ָּק דוֹׁש
ֻלָהִ .ה ְצ ָט ְרפ ּו ל ִּ
ּבוֹ ּאו ו ְּטל ּו ֵחלֶק ְּב ֵקרוּב ַה ְּגא ּ
ָמינ ּו ָא ֵמן
יכם ו ְָע ֵלינ ּו ְל ִה ּוָ ַׁשע ִּב ְתׁשו ַּעת עו ָֹל ִמים ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ֲל ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ָיגֵן ע ֵ
וּזְ כוּת ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי ר ִּ

הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי
ֻלק ִח ּנָם – ְּב ַדף ָה ַא ֲח רוֹן ֶׁשל ָה ַע לוֹן
זֹּהר ַה ְמח ָּ
ְל ַה ְר ָׁש ָמה עֲבוּר ַק ָּב ַלת ִס ְפרֵי ַה ַ
כל הקודם זוכה!
גם ניתן לקבל את ספר הזוהר הקדוש אצל הרה"ג המקובל בניהו שמואלי שליט"א
ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום"  -סט שלם במחיר מוזל ומסופסד02-6251451 :
וכן זוהר "הסולם" במחיר מוזל בטל 052–7632452 :וכן זוהר "מתוק מדבש" במחיר מוזל

עריכת עלון ע"י ניסוחית 02-5800364

"מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :

חדשות ללומדי זוהר הקדוש וקבלה

אמר רבי יהושע בן לוי .עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל
לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות ,שנאמר )משלי
ח( להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא) .מסכת עקצים פרק ג(
אפשר לשמוע  310שיעורים )כנגד ש"י עולמות( בקבלה מכבוד הרב הגאון המקובל
בניהו שמואלי שליט"א ,ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" ,וראש "היכלא דרבי שמעון
בר יוחאי" ,עמותה העוסקת בהפצת הזוהר הקדוש ולימודו.
מכיל שיעורי זוהר וקבלה עדכניים של כבוד הרב שליט"א ,השיעורים מפי מקובלים אמיתיים ,שקיבלו תלמיד מפי רבו במשך
דורות עד משה רבינו ,מאחר ובשנים האחרונות צצים "מקובלים" ו"קבליסטים" כמו פטריות לאחר הגשם ,והפטריות הללו עשויות
להיות לעתים קרובות רעילות ומזיקות ביותר ,על כן חובה קדושה ללמוד רק אצל המקובלים האמיתיים המוסמכים.
מכיל שיעורים מחודש ניסן תשס"ו ואילך ,בעוד שלמעלה מ 310-שיעורים נוספים בדיסק  MP3אפשר לקבל ,בעמותה היכלא
דרשב"י .בישיבת נהר שלום ,שילה  ,4ירושלים ,טלפון .02-6251451
עמותת היכלא דרשב"י פועלת ללא מטרת רווח כלל ועיקר )מלכ"ר( ,ושמה לעצמה מטרה
להפיץ את ספר הזוהר הקדוש וחשיבותו בעולם ,לקירוב הגאולה ולביטול גזירות קשות מעם
ישראל.

ספר הזוהר הקדוש בשלמותו ,לזכוי הרבים.
קרא דף אחד ליום מהזוהר הקדוש ,גם בלי להבין ,ותביא לגאולת ישראל.
מאמר הרב המקובל בניהו שמואלי שליט"א על חשיבות הלימוד בזוהר הקדוש.
המקובל שמואלי :אירן עלולה לפגוע בכור
בדימונה

ב

אשרי אדם שומע לי
לשקוד על דלתותי יום יום
כי בזכות ספר הזוהר יפקון
מן גלותא ברחמים

ראש ישיבת "נהר שלום" ,הרב בניהו שמואלי ,מזהיר מפני
אסון לעם ישראל ומפני הריגת משיח על-ידי אירן אתר
בינלאומי פופולארי מפרסם כי על-פי הצופן התנ"כי צפוי
להתרחש ביום שלישי הקרוב פיצוץ גרעיני או וולקני ענק
אנא האזן לדברי הרב המקובל בניהו יששכר שמואלי
שליט"א ]אפשר לקבל את הקלטות[
 האם אחרית הימים בפתח? בשיעורו השבועי )יום א', (30.10.05התייחס ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום",
הרב בניהו שמואלי ,לעניין פרס )אירן( ,ולמה שהיא
מתכוונת לעולל בקרוב לישראל .הרב המקובל ציטט
דברים מן הזוהר ,לפיהם צפויה אירן לפגוע בכור האטומי
בדימונה אולם הדבר אינו בלתי הפיך ותלוי בתשובת עם-
ישראל לאלוהיו.
דבריו של הרב שמואלי המתפרסמים ,מצטרפים
לאמירות נוספות המושמעות באחרונה על-ידי אנשי דת
רבים בארץ ובחו"ל ,הרואים לנגד עיניהם את חזון אחרית
הימים הולך ומתממש.
"אתם יודעים שעכשיו יש ]כאלה ש[מתחילים לעורר
גזירות על עם ישראל ,כמו הפרסים האלה .הם מחכים
מתי"...
אין דבר כזה ]שלא חל הכלל[ "עשיו שונא ליעקב" ,תדעו
לכם ,זה כלל .זו הלכה :עשיו שונא ליעקב .אומות העולם
מאז ומתמיד לא יכולים לסבול את עם ישראל .תמיד הם
מחפשים בכל דרך איך להאביד אותנו מהעולם ,ח"ו .אבל
הקדוש-ברוך-הוא לא ייתן בידם.

הם הכריזו בשבוע שעבר למחוק את עם ישראל ,חס
ושלום ,היה זה בליל שישי ,בזמן שאנו לומדים ברוב עם
שיעור בזוהר הקדוש ,שבוע שעבר בליל שישי כבכל שבוע
חזרנו מהכותל המערבי ,והתחלנו בלימוד הזוהר .נפתח
לנו בזוהר של ]פרשת[ "שלח לך" ...אומר הזוהר :דע לך,
עתידה פרס שתעלה בארץ ישראל  45קילומטר בערך
מירושלים )לפי חישוב הפרסאות של הזוהר( .הנכם
יודעים איפה יוצא  45קילומטר? באיזור דימונה ,באיזור
הכור האטומי...
ובהמשך הזוהר שם ,והיא )פרס( תעשה ,בר מינן12 ,
חודשים תנהל מלחמה גדולה ,עד כדי כך שאפילו תחסל
את משיח בן יוסף ,כך אומר רבי שמעון בר יוחאי .עד
כדי כך .חלילה מלחשוב שדברים אלו הם דברים של מה
בכך...
דעו לכם ,אם יקום אחד )מהגויים( וירצה להתחיל עם
עמ"י ,הוא יהיה כעמלק אשר יקרר את האמבטיה לשאר
האומות ,הוא יתחיל במלחמה ,ויצטרפו אליו הרבה חברים
מאומות העולם .בשנאתם התהומית לכל אשר בשם
ישראל יקרא ,הם מחכים להשמיד להרוג ולאבד את כל
היהודים ח"ו.
ואנו בלימוד הזוהר בכוחינו ,כפי שאמר הרשב"י ,להציל
את עם ישראל מן המלחמה הנוראה ,שאף אחד לא ייפגע,
ושלא תיפול נפש יהודית ארצה ,כי כל יחיד שנופל הוא
אסון גדול לעם ישראל כולו .עלינו מוטלת החובה לעצור
את המשחית מלפגוע ,קבלו על עצמכם את לימוד הזוהר
הקדוש ותזרזו את ישועת עמ"י בחסד וברחמים גלויים.
"כי בדא ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמים".

נקודות החלוקה בפריסה ארצית
ב"ה זכינו ואור הזוהר הקדוש מתפשט והולך ממשיך להאיר עוד בית יהודי ועוד אחד ,בתי מדרשות ,כוללים
וישיבות נוספות ,מקומות בהם נוסדו שיעורים ללימוד הזוהר היומי ברוב עם ,מרחבים רבים אשר נהנים מהאור
הזך והטהור .בכח האור לגרש את החושך ולקרבינו לתכלית האמיתית ,לעת אשר יתגלה האור הגנוז לעין כל
"אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו".
היות שרצונינו להקל על כל אחד המקבל על עצמו ללמוד הזוהר הקדוש לפי עמוד היומי נחלק את ספרי
הזוהר הקדוש ,תיקוני זוהר ,אור הזוהר ,עלונים ועוד  -חינם  -בפריסה נרחבת במקומות ובאיזורים כדלקמן:
0544523917
 052-7643116 03-9090881בני ברק
אלעד
04-6262204
 08-8565928חדרה-אור עקיבא
אשדוד
052-7686978
 08-6739750ירושלים-גבעת זאב
אשכלון
02-5023811
 054-4699823 08-6716606ירושלים-מקור ברוך
אשכלון-נוה דקלים
02-5344634
 0522436822ירושלים-נוף הרים
אשקלון
02-6448515
 0779248522ירושלים-עין כרם
באר שבע
6448515-20
 052-7652742 077-5505936ירושלים-עין כרם
בית שאן
052-2637767
בית שמש  054-8405603 054-8462212 02-9923927ירושלים-פסגת זאב
077-4080252
 054-5291099ירושלים-פרדס
בית שמש-חפציבה
0546571330
 02-9922769ירושלים-רמות א'
בית שמש-יפה נוף
02-5712461
 02-9919520ירושלים-רמות
בית שמש-נחלה ומנוחה
050-4001775
 054-4794860 02-9913322ירושלים-שדרות אשכול
בית שמש-עיר
052-2906020
 050-8756477 02-9996424לוד
בית שמש-עיר
052-4178426 08-9721439
 057-9221591מודיעין עילית
בית שמש-עיר
054-4840174 08-9740174
 02-9924486מודיעין-ברכפלד
בית שמש-קריה חרדית
0544523917
 02-9922862מירון
בית שמש-רמה א'
057-8161389 08-6595237
 050-4105953 077-7995694מצפה רמון
בית שמש-רמה א'
050-4160188 09-8323442
 504105953נתניה
077-7995694
בית שמש-רמה א'
0523976612
 02-9921388עפולה עלית
בית שמש-רמה ב'
0544328190
 052-7695378 02-9923581עפולה
בית שמש-רמה ב'
054-8474455 03-2087058
 052-7634563 02-9924247פתח תקוה
בית שמש-רמה ב'
054-8425228 03-9088572
 02-9924332פתח תקוה
בית שמש-רמה ב'
054-7781959
 02-9995236צפת
בית שמש-רמה ב'
052-8325421 03-94028270
 052-7603303 02-5808970ראשון לציון
ביתר עילית
0527607999
 02-5807752רחובות
ביתר עילית
050-9094953 08-9151932
 054-8475305רמלה
ביתר עילית
03-7316051
 057-3107400תל אביב
ביתר עילית
0507487004
 02-5800364תל אביב
ביתר עילית-הגפן
03-6180777
בני ברק

וכאן אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא
ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת
נא לשלוח פרטים לפקס  02-995-1300או לדואר
אלקטרוני hazohar.com@gmail.com

המזכה את הרבים הוא "המיוחס" בשמים
בזוהר הק' תרומה ד' קכ"ח ע"ב :ההוא זכאה בעי למרדף
בתר חייבא וכו' בגין דיחשב ליה כאלו הוא ברא ליה ודא
איהו שבחא דיסתלק בי' יקרא דקב"ה יתיר משבחא אחרא
וכו' ועל דא באהרן ורבים השיב מעון וכתוב בריתי היתה
אתו החיים והשלום ועיי"ש בד' קכ"ט ע"א כמה הפליגו שם
כמה גדולים זכות הצדיקים שמחזירים רשעים בתשובה .וכן
שמעתי מאדמו"ח ז"ל אשר ספר לו מוזלל"ה איך שפעם אחת
נפגשו בעולם העליון רש"י ז"ל עם הרב הקדוש רבי איציקל
מדראהאביטש ושאל רש"י ז"ל רבי איציקל איזה זכות ומצוה
יש לו לבנו הרב הקדוש ר' מיכל המגיד משרים מזלאטשוב
מה ששומע שמרעישין בכל העולמות עם בנו הרב הנ"ל ,והשיב
לו ר' איציקל הנ"ל ,איך שלומד תורה לשמה ולא נתקררה
דעתו של רש"י ז"ל ,ואמר לו עוד שבנו הרבה לסגף את עצמו
בתעניתים וסגופים וגם בה לא נתקררה דעתו הקדושה ,ואמר

לו עוד אשר הרבה בגמ"ח וצדקה ופיזר נתן לאביונים וכדומה
ועוד לא נתקררה דעתו.
שוב אמר לו שרבים השיב מעון ועשה הרבה בעלי תשובה
בעולם ובזה נחה ושקטה דעתו של רש"י ז"ל ,ונחה דעתו
הקדושה מה שמרעישים אתו כל הפמליא של מעלה ע"כ .מובן
כי מעשה כזאת לא יוכל לספר אשר עיני בשר לו ואך לאדם
אשר עיניו משוטטות בעולמות עליונים שומע ורואה מה שלא
ישמע לזולתו .יוכל לספר כזאת.
מכאן נוכל להבין איך גדלה מעלתן של אלו שזוכים להפיץ
את הזוהר הקדוש שבה תלויה כל הגאולה שלימה ,וגדולה
זכות הראשי ישיבות המנהלים והמלמדים שיתחילו ללמוד
זוהר הקדוש עם תלמידיהם ,הלא אין זכות גדולה מזה בעולם,
)ישמח משה עה"ת בהקדמה בקו' תהלה למשה דף י"א ע"ב(

)ראה בעלון  4-5זכות של אדם אחד שלומד זוהר ,ומכל שכן
מלמדים לצאן קדשים ,ראה עין יעקב על מסכת שבת אות
צא(
"אל ִּת ְּגע ּו
ָא ַמר רַב יְהו ָּדהָ ,א ַמר רַבַ ,מאי ִּד ְכ ִתיב) ,תהלים קה( ַ
יחי" ֵ -אלוֹ ִּתינוֹקוֹת
"אל ִּתגְ ע ּו ִב ְמ ִׁש ָ
יאי ַאל ָּתרֵעוּ"? ַ
יחי ,ו ִּלנ ְִב ַ
ִב ְמ ִׁש ָ
ֲכ ִמיםָ .א ַמר
ידי ח ָ
יאי ַאל ָּתרֵעוּ" ֵ -אלוֹ ַּת ְל ִמ ֵ
ַבן" .ו ִּלנ ְִב ַ
ֶׁשל ֵּבית ר ָּ
יאהֵ ,אין ָהעו ָֹלם ִמ ְת ַק ּיֵים ֶא ָּלא
ָׂ
ַבי יְהו ָּדה ְנ ִש
ֵריׁש ָל ִקיׁש ִמּׁשוּם ר ִּ
ַבןָ .א ַמר ֵל ּיה רַב ַּפ ָּפא ְל ַא ַּב ּיֵי,
ִב ְׁש ִביל ֶה ֶבל ִּתינוֹקוֹת ֶׁשל ֵּבית ר ָּ
יד ְך ַמאי? ָא ַמר ֵל ּיהֵ ,אינוֹ ּדו ֶֹמה ֶה ֶבל ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ ֵח ְטא,
ִּד ִידי ו ְִד ָ
יאה,
ָׂ
ַבי יְהו ָּדה ְנ ִש
ְל ֶה ֶבל ֶׁש ֵאין ּבוֹ ֵח ְטא .ו ְָא ַמר ֵריׁש ָל ִקיׁש ִמּׁשוּם ר ִּ
ׁ.
ֲפ ּיל ּו ְל ִב ְניָן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש
ַבן ,א ִ
ֵאין ְמ ַב ְּט ִלין ִּתינוֹקוֹת ֶׁשל ֵּבית ר ָּ
)ראה ילקוט שמעוני תהלים  -פרק קה  -רמז תתסג ,ועוד,
ואכמ"ל(.
ג

אומר יהודי בכל יום " -אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח" בכמיהה
תמידית להתגלות הגואל ,התקוה פועמת ,והצפיה היא כללית של העם
כולו לשבטיו ולקהילותיו.
לו יצויר ,אנו עומדים בבית הכנסת ,נגש הרב למרכז ,דופק על הבימה
ומכריז" :כל מי שפעל במשהו לביאת המשיח ,נא לגשת ולהגיד קבל עם
ועדה ,כדי שממנו יראו וכן יעשו" .מיד רצים כולם ומצטופפים בשורה
ארוכה ממתינים לומר דבריהם...
פתח ראובן ואמר" :אני מכוון  3פעמים בתפילת שמונה עשרה 'את צמח
דוד עבדך מהרה תצמיח". '...
שמעון הגיד" :אני חי כיהודי ,באורח חיי אני מקרב את הגואל".
לוי ענה" :אני מזרז הקץ בהתאמצות להשלים  8שעות רצופות של לימוד
מדי יום ביומו".
יהודה גילה" :אני לומד בכל יום  2הלכות בשמירת הלשון ומקבל על
עצמי ליישמם".
יששכר ספר" :סיימתי  40יום פרק שירה".
והשורה מתארכת ,ממתינים עוד הרבה יהודים ,כל אחד חפץ להעשיר את
חבירו בידיעה ,כיצד הוא משתדל לקרב את ביאת המשיח.
רבותי! הכל שריר וקיים ואמת ויציב ונכון ,קדושי אמוני ישראל אכן
משתדלים ,מקבלים על עצמם קבלות טובות ומקרבים זמן גאולתינו ,אבל
עדיין חסרה לנו הלהבה שתצית את אור הגאולה ,עדיין אין לנו את הגפרור
הקטן שיהפוך את מאמצינו המרובים לאש גדולה ולאור עולם .רוצים אנו
לגרש את החושך בבת אחת ולגלות את האור הגנוז .אבל איך?
גילה לנו הרש"ש הקדוש בשכבו על ערש דוי סמוך לפטירתו ,השאיר לנו
מעין צוואה כאשר אמר לבנו חזקיה יצחק זיע"א" :יודע אני שבזכות הזוהר
הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל לחרות ,ובלימוד זה תלויים גאולתינו
וביאת משיח צדקינו "...ותורת הסוד מה יהא עליה? )ספר הרש"ש עמ' (158
מילותיו האחרונות של אותו צדיק וקדוש מרחפות בעולם ,תובעות עלבונן,
ומפצירות לקיימן" ,ותורת הסוד מה יהא עליה?!"...

והקול קורא במדבר פנו דרך לאלוקינו ,הקדישו מזמנכם היקר בכל יום
לשם שמיים ,בשביל ישועת העם,,בכוחינו לשנות את המצב ,בידינו הדבר,
בואו נתגייס כולנו הגדולים עם הקטנים ,גאונים עם פשוטי עם ,צדיקים
ובינונים ,זקנים עם נערים ,מגידי שיעורים עם בחורים ,מלמדים עם תינוקות
של בית רבן ,התחילו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים זוהר הקדוש,
ונפעל בדרך זו לקרב את ביאת משיחינו.
במיוחד להזהיר גדולים על קטנים ,אב ילמד עם בנו ,מחנך עם חניכו
ומלמד עם תלמידו ,שהרי אם אין גדיים אין תיישים ,כך יחדור תלמודם
מנערותם ,לתלמודי תורה ,לישיבות ולכוללים ,ותורת הסוד תקבל תנופה.
ש ּי ְִל ַמד ז ַֹהרֶׁ ,שהוּא ְּב ִחינַת "עֵץ
ַמד ָצ ִר ְיך ֶׁ
וכבר פסק רבי פנחס מקאריץְ :מל ֵּ
ַתינוֹק,
ׂכֶל יָ ָׁשר ל ִּ
ַת ְל ִמ ִידיםִּ .כי ְּבזֶה ֶׁש ָהרַב נו ֵֹתן ֵש
ַח ּיִים" ,וְי ּוכַל ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ְנ ָׁש ָמה ל ַּ
ֲמ ִּתית.
ָּבזֶה ַמ ִּנ ַיח ְנ ָׁש ָמה א ִ
בספר חכם הרזים הוסיף על דברתו :כשאב שולח בנו למלמד ללמוד
אצלו תורה ,דבר הראשון צריך לברר אם המלמד של בנו לומד זוהר,
כי אם לא ,אז מי יודע איזה נשמה המלמד ימשיך לבנו – וגם אי אפשר
שיהיה להמלמד קצת יראת שמים בלי לימוד הזוהר הקדוש כמבואר
בספרים הקדושים.
על כן ,יהודים יקרים ,תנו לימוד לשם שמים ,הקריבו מדקותיכם למען
השכינה הקדושה ,לעשות נחת רוח ליוצרינו ,לגרום לפדות נפשינו ,ונלך
כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב"א.
התבטא פעם צדיק ואמר :בבוא מלך המשיח ,עם ישראל נקבצו ובאו לך,
ופליטת העם ששים ושמחים .בעת הזו יתבונן מלך המשיח בעיניו הטהורות
יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו ,לפתע ירים ידו ויראה באצבעו ,כולם ירימו
עיניהם בפליאה ויביטו במחזה ,אז ישמיע מלך המשיח את קולו ויאמר,
בהפנותו אצבעו על יהודי מסוים" :בזכותך הגעתי ,לך יש חלק בגאולת
העם" .כך יראה על כל יהודי ויהודי שפעל למען ביאתו.
הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים ,שהמשיח בכבודו ובעצמו יעיד
עלינו " -בזכותך הגעתי".

חשבון אמיתי של גודל הזכות לימוד הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של  75שנה בימות חול
כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך  75שנה

 ְלׁשוֹן ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה ,זי"ע:לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה שוה ללימוד  75שנה בימות החול
החשבון בשעות יהיה 637,200=75*354*24 :שוה 637,200 :שעות תורה בנגלה

זה מבוסס על  24שעות לימוד תורה ביום
יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם יעלה החשבון 70X52X637,200=2,319,408,000
 2מיליארד  319מיליון  408אלף
זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך  70שנה ,עולה החשבון יותר משני מיליארד שעות ,והרי זה בהישג ידו של כל יהודי ,ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים
עודדו ואמרו שבזכות הזוהר הקדוש נגאל במהרה .מבוסס על  70שנות חייו של אדם )לפי תהלים(  52שבתות בשנה

עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה[ שיצטבר ב  11דורות** בהתחשב במשפחה בת  10ילדים ** למספר עצום
של אנשים 100,000,000,000 :של הדור האחרון זאת אומרת מספר הצאצאים של בן אדם אחד ,וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה:
סך הכל שעות התורה 2,319,408,000) :מוכפל ב 100,000,000,000-מיליארד  223,020,000,000,000,000,000 -שעות ,כלומר כ 223-קווענטיליון  20קוואדריליון שעות תורה.

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.
* כיון שנותרו לכל היותר כ  230שנה עד  6000שנה שזה הזמן שמוזכר בגמרא לקיום העולם הזה) ,מסכת סנהדרין דף צז/א :אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב
ה' לבדו ביום( .ומשך דור בימינו הינו כ  20שנה ,הרי בזמן שנותר יש מקום ל 11דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:
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זאת אומרת  100מיליארד צאצאים

