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פצצת 
אטום

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ִעם ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַיִּציל אֹוָתנּו ִמְּפָצָצת ָאטֹום!!!

הזוהר  מפעל  ..... לרדיו  השומעים לכל  רב  ושלום טוב  שבוע 
ואמונה עידוד חיזוק  דברי בעומר ל "ג לכבוד לכם מגיש  העולמי
לקראת  ישראל בני אחינו כל את  את  לעורר  הקדוש  הזוהר על 

בב "א  הקרובה הגאולה

ואמר: פתח

מïצצת ä תנõא י ðיל – Łõ דñה הז õהר עם י õחאי àר Łמעõן  ְְִִִִִִַַַַַַָָָָָרàי
!ä עננ י õחאי âבר  ãתיäזכà ְְֲִֵֵַַָאטõם !!!

ביחד: כולנו  נשיר ל "ג לכבוד עכשיו

טב  ימלי הא , עינינ מאירת היא ,לנ מג  רתְְִִִֵֵֵַַָָָ
:ואמר יחאי. ר  ננ אד ,עדנְֲֲֲֵֵֶַַַַָ

 א מי  לפני יראל, ריכ א עקיבא, רי  ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמר 
ואמר, .מי אביכ , אתכ מטהר מי ,הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמ
 א ,מאיה את  מטהר  קוה מה יי , י ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמקוה

יראל: את מטהר ה א ר  דְְִֵֵֶַַָָָה

אני"! "יכ õל  ְֲִַַָָָההבטחה:

אלף)1,500,000 מא õת Ł וחמ Łעäרי(מיליõן 1,500 ה õçמי , זהר ל õמדי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ
להפצת  àמרץ  הע õבדים מתנâבים 1000 מעל הארץ, àרחבי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹזהר
üאי äלנ מסïרים עצמם, àעד מדàרים הëסïרים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָֹהåהר.
àא õר  üéâלהז ולקהõêתיו, ל Łבטיו ,õêé מת çáס ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻעםיłראל 

הåהר. מאõר לעõלם äלהïŁיע  ְְְִֵֶַַַַָָָֹהעליõן

לפעל  העõלמי ", הåהר à"מפעל  éמæרה äלעצמנ äמנł ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹֹזאת 
א Łר  עד לŁקט ולא לנäח לא  הåהר, ל äëד למען äְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָֹֹֹֹלהפעיל

מכ íים", לçם ëéים ד' את  âעה הארץ יהäדי"äמלאה éל אŁר  עד  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ה åהר. אõר את õמתŁ נà äלהðית  õàלà להבעיר יזéה הäא àְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹאŁר 

äêאפŁ ידäע, מעלת õולהוי  éלל , הבנה ללא הíפר מן לõמר  רק ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
הáלäת קץ  את äמקרב מאד  à"כ íא áדõלה מõצאים äאנŁ éפי , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

"ü מ"ה )מל :(äñôן ִֶֶ

Łõדñה הåהר ל äëד עõלמ õתéי  õàנה àעלמא éŁןàגירסא וכל  , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
אחד, מאמר Łäרï äêאפ äלהבין ללמד יז éה äñôן אם õà יע łה  ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ôמימה, Łנה  הŁïט  àלäëד  יעłה êא מה  אחת Łàעה  ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלמעלה

מרõאי ויהיה âמלéא, היכלא מàני ה àא  ע õלם  àן Łהäא  õל äְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמבטח 
רäח  נחת  ואין âרקיעא. àמלכ äתא  ראõŁנה הŁõçבים  üלë ה ïְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָני 
המקàלת האמôית החכמה  Łהäא הõôרה àנŁמת éעסק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻלה ם 

äמצוõתיו. õדתõעבà ü רàית õ נõרצ יõדע  מìëה éְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָי

הע õלם Łéאõëת  âמŁיחא , עקבתא  õâר ,äרנõדà àְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֻפרט
äפõתחים עינים ל õטŁים טלפים , מרימים ,äביבנíמ ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָמר ñדים
àין éכבłה äאנ חŁים מôמיד י õתר הõçם – חçים ä לבלענ ïְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיהם

זאבים, ערב,Łבעים מדינ õת éל מäל  האירני , הáרעין  אäçם  מäל ְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָ
הàרית, ארצ õת מעצמת êéנäמäל  .ãâנגé ïה ïתחõן  äלנ Łאין ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

äללא  ïחד ללא  לחי õת  נז éה מתי ד', ליäŁעת  äמק äים מצïים éְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֹבר
מצרים? äללא  יäíרים ללא  Łàלוה ל Łבת  נäכל  מתי ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹחת ?

õêé העõלם  éל  את לפטר  אני "יכõל יõחאי: àר Łמע õן רàי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻאמר
הâין " מה:)מן סéה סה . אני".(ערäבין "יכ õל  õעצמ על  מעיד רàŁ"י  . ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֻ

מ õôŁקקים הâין? מâת  ע õד Łôלט êŁא  א ôם רõצים ְְְִִִִִִִֶֶַַַַֹֹהאם
חסדים רק  לרא õת  חפצים הרחמים? àמâת  יתנהל  Łְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהעõלם

?üרàית õôמא áְְִִִֵַָל äיים

לרàŁ"י: äינàר מŁה ספר אמר äאיהâ üילâ ח äàרא àהאי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
האי äאיהâ דח çי, מאילנא למטעם  יłראל âעתידין äבגין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹה åהר...

àהõן ויתקçים  àרחמי. áל äתא מן  ãיà יפקäן הåהר , לב )ספר (âברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

י łראל  Łעתידים מäם  Łäרï נכר". אל  õë ע ואין äìינח àדד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ"ה'
הáלäת  מן ä יצא õיד על הåהר, ספר Łהäא  הח çים, מאילן ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלטעם
àלי הáלäת  מן  äציאנõי Łהם הïסäק äנà ויתקçם àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָרחמים,

קכ"ד:)קטרäג  âף  נłא , ïר Łת  àזהר  מהימנא  .(רעיא ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹ

áם äמצינ ü וכ ,üלë ל íéא  àעל üé על  (סõףäñôàנים äמבאר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ו') àסõף äñôן בתראה àדרא  לת ôא  ית áלי  éד ,ü דיל חäàרא  מהאי : ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

ã בגיניä י)יõמçא , כה  על (וçקרא äמבאר .'õוג àארץ âרõר  äקראתם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
"ü לë ל ה"íéא  àעל  üé(' ל ôלמידי(äñôן על חäçב  áדõל ëéה : ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ק àלה, לõמדים אינם אם áדõל  ëéה וענŁם ק àלה, ללמד ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָָֹחכמים
áל äתא , üאר éיוגõרם ליצלן , רחמנא הáאêה מעéבים הם éי  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ

Łחד àל äëד נע łה êא  מה הàñלה àלäëד אחת  Łàעה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹיע łה
ה áא êה. לקרב ãחé áדõל éי ה õôרה, àפŁטי  ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻימים

:Łõדñה הל "ה מבאר מאמר õ תõ א ְְֲֵַַַַָָָָעל 
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'ä וכ áנ äז להיõת עתיד  היה מהåהר Łהח äàר מéאן, מבאר ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהìה
לôח õôנים , יתêáה Łאז ה çמים  àסõף האחרõן  ה õâר çŁבõא ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָעד
,õתàסà âעה הארץ  ëôלא אז éי מŁיח , יבõא העõסקים  äְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָבזכäת
וŁבôם  ãבגיניä Łאמר ä וזה .õלביאת קרõבה  סàה  ôהיה זה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאŁר
êŁא Łéם  יłראל, ä אלáי זה àŁזכ äת éדי  ,'äוכ õתåאח אל Łְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֻאי
לקŁâם  הäא üä רà Łõדñה üהצרŁ עד מ ëצרים , יłראל äְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻנגאל
עד  הáאêה  ôהיה  לא העתידה  áאêה éן  מילה, äבדם ïסח àְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻדם 
ואŁרי ,üרàית האל רצ õן  והäא ,õåה הñדה  ל õôספת äéזçŁְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

.ãà א ')ה õåכה  מאמר  מאמר õת, עłרה  .(Łל"ה, ְֲֲֲֶַַַָָָָָָ

להגר"א Łלמה  àאבן éתב ג 'וכן אõת  י"ד  לא)(ïרק  âה áאêה  , ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ
הàñלה  àלäëד  הáאêה וע ñר הõôרה  לäëד  ידי  על  רק .ôהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ

ח çים": "עץ לספר àהק âמה ויטאל ח çים רàי áם éתב  הéלéן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ
õáרמת היא ãà מêהתע íק ä מניעתנä הåאת, החכמה àעסק ôְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלäי

.ä נô ותפאר ä נŁâמק àית àנין וע äéב  ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָאח äר

הרחמים. מן Ł נתיא àל õåה הâחק  Łàעת  רàיáם הäא éדאי ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָ
הâחק Łàעת עליו üלסמ ס:)Łמע õן âף àכ ëה(àרכõת עõד וכן  : ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ
הâחק  Łàעת  äל õŁן à"ס âברי(âוקא )äâכתי ïי על ל õמר  Ł י ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָ

סéה יõחאי (מה:)ה"ס àן Łמעõן ר àי ŁמעõןŁאמר רàי  סתם  (âה äא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֻ

מק õם) ìŁברא àכל מõçם הâין מן העõלם  éל את  לפטר יכ õלני ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ
אדõם áל äת  Łל õ פõס éעת הכ àיד והאחרõן ,õפõס עד ְְֱֲִִֵֶַַָָָָָהע õלם

אמן) äימינà àמהרה  צדק  õáאל àיאת  קדם י õחאי(Łה äא  àן Łמע õן  Łרàי  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
רõמי מלכי éנגד õŁנפà Łעמד ועל (אד õם)הäא  àŁàת , éדאמרינן ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

אי êין יõמçא  àסõף äבפרט  יהרג, ìáŁה Łמע õן  אז  ü לëה אמר éְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָן
äבכח  õכחà י õחאי àן Łמעõן  רàי äוזה אדõם, áלäת  ימי  àְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹאחרית 
מחבלי להðיל àתראה àדרא âית ïרנסäן õרäà ח Łõדñה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהåהר

õכחà áל äתא  מן ויפק äן ה âחק מŁיח  Łעת  נקראים הçמים äê וא . ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
Łפיר (âגל äתא )àדäחקא éן על ,Łõדñה åàהר  éמבאר äâחקא  àתר ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

äי)אמר"àŁרà הâחק ,(רק  Łàעת  עליו ü לסמ Łמע õן רàי הäא  éדאי  ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָֹ
äאנ õ תä זכ ועל  äê הא àנים äהינ הâחק  Łàעת  äìדõ עà Łְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעõמד

ìéזéר. לט)סõמכין א õת ט' מהדäרא õôרה  .(âברי  ְְְֲִִִֵַַַָָ

äנêé נפעל  לפעêה. נרחב  éר äלנ Łי õïעמת , הôקוה  ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻעדין
הåהר. ספרי Łל  ול äëד  הפצה ידי על הŁëיח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלביאת 

אתה קודש  בשבת אחת שעה הקדוש  זוהר בלימוד
בעולם הגדול  הכי  העשיר

התורה כל כנגד שקולה ששבת  מכיון  הגר"א בשם מובא 
מימי 613 כפול  הוא קודש  בשבת  מצוה העושה כל  כן אם כולה
מילה וכל  כולה, התורה כל  כנגד שקול  התורה לימוד ועוד החול,
בשבת , תורה הלומד כן אם מצוות , 613 כפול  שווה  תורה של
שכל  חי איש  הבן דברי עם ועוד 375,769 = 613 כפול  613 הוא 
1000 כפול  375,769 יוצא  באלף, נכפל קודש  בשבת  מצוה פעולת 
החפץ  כתב  ובדקה תורה , של  אחת  מילה זה  וכל  ,375,769,000 =
12,000 = 60 כפול בשעה כן  אם מילים, 200 אומר שאדם חיים
אחת  למילה מצוות  המספר שזה ,375,769,000 כפול מילים,
509 טריליארד ארבע  ,4,509,228,000,000 = קודש , בשבת  תורה 
בשבת  אחת  שעה תורה בלימוד מצוות  מיליון  228 מיליארד,

התורה. פשט לימוד זה וכל קודש ,

נחשב  אחת ששעה מלך  הכסא  אמר הקדוש: זוהר וכשלומד 
שעות  כמה וחשוב צא  התורה. פשט  לימוד של  שלימה כשנה  לו
הלומד כלומר בשנה. יש שעות  8,760 = 365 כפול  24 בשנה יש
= הוא  שכרו קודש  בשבת  אחת  שעה הקדוש זוהר

= בשנה שעות  8,760 כפול  4,509,228,000,000
טריליארד, 500 קוואדריליון , 39 כלומר = 39,500,837,280,000,000
זוהר  לימוד אחת  שעה של  מצוות  מיליון 280 מיליארד, 837

קודש. בשבת  הקדוש 

וכו', היצר, כבישת צער או קור חום כלומר  בצער זה ואם
100 נתן)כפול  דרבי =(אבות  מאה כפול 39,500,837,280,000,000 ,

אלף כפול  עוד בשמחה ואם (אורחות950,083,728,000,000,000

=צדיקים) 1000 כפול  950,083,728,000,000,000 כלומר ,
.950,083,728,000,000,000,000

שכינתא  עשרה ביי כל כי  אלף, כפול  עוד במנין זה ואם
באלף שמיא  מן דיהביה מה וכל  ויצא )שריא , כלומר:(זוה"ק  ,

= 1000 כפול  950,083,728,000,000,000,000
אלף  כפול עוד ונכפל  950,083,728,000,000,000,000,000
כלומר: זצ"ל. חיים  מים הבאר כדברי החבורה  בהתחברות 
= 1000 כפול  950,083,728,000,000,000,000,000
החליטו  לא  עוד [בינתיים 950,083,728,000,000,000,000,000,000
מראש  הדורות  קורא  ובוודאי הזה, הגדול  למספר לקרוא  איך

מצוה ]. שום של  שכר שום נעלם ולא  החשבון יודע 

עצומה זכות  ויחטוף  ירוץ  שלא  דעת  בר יש האם וחשוב צא 
הקדוש. זוהר אחד שעה הפחות  לכל  קודש  שבת בכל  וילמד זו
שעה בשבת  וילמוד כן שיעשה אחד יהודי מעורר אתה ואם
הוא  ואם שלו, השכר כל את  מקבל  אתה גם הקדוש, זוהר אחת 
ילמדו  אם וגם ומשפחתו, שכינו קרוביו את  או  חברים עוד ילמד
סוף  עד שלך הוא  השכר כל  הרי כלום, ידבר  לא  אם אפילו ממנו
שאתה הרי  דבריך וקיבל שמע  לא  חבירו  אם וגם הדורות . כל 
העבירות  כל  ממך שלוקח מסכן הוא  וגם השכר אותו את  מקבל

קרח) ישראל  אוהב משלי, הגר "א  הגלגולים, שער .(מהרח "ו

כנגד שכר נוטל  אתה שילמוד מי  שאין בזמן לומד אתה ואם
מיליון. עשרה חמש כפול כלומר כולו  העולם  שבכל  היהודים כל 
בוודאי ידים? בחיבוק  תשב  האם בטלן? שישאר מי יש  האם נו !
בשבת  הקדוש זוהר מללמוד אחת  שניה  יפסיד לא  דעת  בר כל 
זיליונר  מולטי  בעולם, גדול הכי  עשיר נהיית  הרי קודש ,

במצוות!!!!

הקדוש זוהר שעות 3 שתלמוד לך  מחכה  הרשב"י 
עם הקדוש  זוהר סיום שמחת ותעשה  קודש  בשבת

במירון הרשב"י
ל  עולםעכשיו הרעיש חיים החפץ למה מובן  הזה החשבון  פי

הזוהר  כל  את  ויסיימו  יגמרו  ובחורים האברכים שכל  ומלואו
ואם בשנה שבתות  50 אומרת  זאת  השבוע . פרשת  על  הקדוש 
יכול  באמת  ואז  שנה, בכל  סיום עושה שבת  בכל  שעות  3 ילמד

הרשב"י. עם ולרקוד לשמוח בעומר בל "ג לעלות 

בבית הקרבנות מהקרבת יותר חשוב הזוה "ק לימוד 
המקדש

הרשב"י ז:)ומבטיח שמות  התגלות (זוהר בזמן שיזדמן  מי אשרי ,
וסיוע  עזר שיתן ומי  באמונה זמן  באותו שיהיה מי  כי המשיח ,
הוא  ברוך  המלך  שמחת של האור לאותו יזכה הקדושה  לשכינה
האריז "ל  ובתורת בזוה"ק  והעוסק  במעשיו. ה' ישמח שאז
למעלה נרשם ודיוקנו  יום בכל שלו בפמליא  בו משתבח הקב"ה 
בדיוקנא  זהירין "הוו לפניו ומכריזין המלך , ואהובי אוהבי בן

לבטלם. רשות לו  יש גזירות  גוזר הקב"ה ואפילו ה')דפלוני" .(סוד 

סעד ליתן משיחא  מלכא  בימי  להתגלות היה עתיד זה  וספר
זו לשכינה, עבודה כי לגאולה, יזכו אליו שיזכו אותן כל והנה 

כשהיה  נביות אילי מכל חשובה  יותר היא ההוא בזמן המועטת
קיים  המקדש  זיע"א )בית אזולאי  אברהם  רבי לאברהם, .(חסד

הåכ äת  את  הע õלמי" הåהר "מפעל  נõתן àע õמר ל "ג יõם ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלקראת 
ôיקäן את  àחינם äלפרסם  לחלק  הרàים ממז éי  להיõת  אחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכל
הצלחה àברéת  ורחמים , יäŁעה âבר àכל  äקדïô äבו âאי ְְְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָמ"ח

מàŁח. זה  הרי הëרàה וכל  לע "נ, õ א äְְְְְֲֵֶֶַַָָָֻרפäאה

יłראל עם  הŁëיח, üמל àבõא ואמר: צâיק ïעם  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהתæàא
יתõàנן  õåה àעת łäמחים . łłים  העם  äפליטת ,üל äבאä äצàְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָנק
מע łיו, לפי ואחד אחד  éל יבחן  ה æהõרõת, àעיניו הŁëיח  üְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמל

àפליאה  עיניהם äירימ êéם  .õעàאצà ויראה  õיד ירים äְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻלפתע
õ תõהפנà ויאמר, õלõ ק את הŁëיח  üמל י Łמיע אז ëàחזה, äיטàְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹוי
àגאêת חלק Ł י ýל הáעôי, ýתäזכà" מסçם : יהäדי על õעàְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻֻאצ

.õיאתà למען  ïŁעל ויה äדי יהäדי  éל על יראה üé ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהעם ".

õדõכבà Łה Łëיח  המארים , הõåכים  מן  להיõת ìŁז éה  ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻהלואי
ה áעôי". ýתä זכà"  ä עלינ יעיד õבעצמäְְְְְִִִִֵַַָָ

éי העלי õן , àא õר הע õלם  את  להעיר äררõ והתע äרäע éן ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָעל 
Łחד "א õר הïרט , ועל  הéלל  על חסד üŁלמ א õר נראה ýרõ אàְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

אמן. "õרõ לא àמהרה ונז éה ôאיר צõçן ְְְְִִִִֵֵֶַָָָעל 

!ä עננ י õחאי âבר  ãתיäזכàְְֲִֵֵַַ
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'ä וכ áנ äז להיõת עתיד  היה מהåהר Łהח äàר מéאן, מבאר ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהìה
לôח õôנים , יתêáה Łאז ה çמים  àסõף האחרõן  ה õâר çŁבõא ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָעד
,õתàסà âעה הארץ  ëôלא אז éי מŁיח , יבõא העõסקים  äְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָבזכäת
וŁבôם  ãבגיניä Łאמר ä וזה .õלביאת קרõבה  סàה  ôהיה זה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאŁר
êŁא Łéם  יłראל, ä אלáי זה àŁזכ äת éדי  ,'äוכ õתåאח אל Łְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֻאי
לקŁâם  הäא üä רà Łõדñה üהצרŁ עד מ ëצרים , יłראל äְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻנגאל
עד  הáאêה  ôהיה  לא העתידה  áאêה éן  מילה, äבדם ïסח àְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻדם 
ואŁרי ,üרàית האל רצ õן  והäא ,õåה הñדה  ל õôספת äéזçŁְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

.ãà א ')ה õåכה  מאמר  מאמר õת, עłרה  .(Łל"ה, ְֲֲֲֶַַַָָָָָָ

להגר"א Łלמה  àאבן éתב ג 'וכן אõת  י"ד  לא)(ïרק  âה áאêה  , ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ
הàñלה  àלäëד  הáאêה וע ñר הõôרה  לäëד  ידי  על  רק .ôהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ

ח çים": "עץ לספר àהק âמה ויטאל ח çים רàי áם éתב  הéלéן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ
õáרמת היא ãà מêהתע íק ä מניעתנä הåאת, החכמה àעסק ôְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלäי

.ä נô ותפאר ä נŁâמק àית àנין וע äéב  ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָאח äר

הרחמים. מן Ł נתיא àל õåה הâחק  Łàעת  רàיáם הäא éדאי ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָ
הâחק Łàעת עליו üלסמ ס:)Łמע õן âף àכ ëה(àרכõת עõד וכן  : ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ
הâחק  Łàעת  äל õŁן à"ס âברי(âוקא )äâכתי ïי על ל õמר  Ł י ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָ

סéה יõחאי (מה:)ה"ס àן Łמעõן ר àי ŁמעõןŁאמר רàי  סתם  (âה äא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֻ

מק õם) ìŁברא àכל מõçם הâין מן העõלם  éל את  לפטר יכ õלני ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ
אדõם áל äת  Łל õ פõס éעת הכ àיד והאחרõן ,õפõס עד ְְֱֲִִֵֶַַָָָָָהע õלם

אמן) äימינà àמהרה  צדק  õáאל àיאת  קדם י õחאי(Łה äא  àן Łמע õן  Łרàי  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
רõמי מלכי éנגד õŁנפà Łעמד ועל (אד õם)הäא  àŁàת , éדאמרינן ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

אי êין יõמçא  àסõף äבפרט  יהרג, ìáŁה Łמע õן  אז  ü לëה אמר éְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָן
äבכח  õכחà י õחאי àן Łמעõן  רàי äוזה אדõם, áלäת  ימי  àְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹאחרית 
מחבלי להðיל àתראה àדרא âית ïרנסäן õרäà ח Łõדñה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהåהר

õכחà áל äתא  מן ויפק äן ה âחק מŁיח  Łעת  נקראים הçמים äê וא . ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
Łפיר (âגל äתא )àדäחקא éן על ,Łõדñה åàהר  éמבאר äâחקא  àתר ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

äי)אמר"àŁרà הâחק ,(רק  Łàעת  עליו ü לסמ Łמע õן רàי הäא  éדאי  ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָֹ
äאנ õ תä זכ ועל  äê הא àנים äהינ הâחק  Łàעת  äìדõ עà Łְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעõמד

ìéזéר. לט)סõמכין א õת ט' מהדäרא õôרה  .(âברי  ְְְֲִִִֵַַַָָ

äנêé נפעל  לפעêה. נרחב  éר äלנ Łי õïעמת , הôקוה  ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻעדין
הåהר. ספרי Łל  ול äëד  הפצה ידי על הŁëיח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלביאת 

אתה קודש  בשבת אחת שעה הקדוש  זוהר בלימוד
בעולם הגדול  הכי  העשיר

התורה כל כנגד שקולה ששבת  מכיון  הגר"א בשם מובא 
מימי 613 כפול  הוא קודש  בשבת  מצוה העושה כל  כן אם כולה
מילה וכל  כולה, התורה כל  כנגד שקול  התורה לימוד ועוד החול,
בשבת , תורה הלומד כן אם מצוות , 613 כפול  שווה  תורה של
שכל  חי איש  הבן דברי עם ועוד 375,769 = 613 כפול  613 הוא 
1000 כפול  375,769 יוצא  באלף, נכפל קודש  בשבת  מצוה פעולת 
החפץ  כתב  ובדקה תורה , של  אחת  מילה זה  וכל  ,375,769,000 =
12,000 = 60 כפול בשעה כן  אם מילים, 200 אומר שאדם חיים
אחת  למילה מצוות  המספר שזה ,375,769,000 כפול מילים,
509 טריליארד ארבע  ,4,509,228,000,000 = קודש , בשבת  תורה 
בשבת  אחת  שעה תורה בלימוד מצוות  מיליון  228 מיליארד,

התורה. פשט לימוד זה וכל קודש ,

נחשב  אחת ששעה מלך  הכסא  אמר הקדוש: זוהר וכשלומד 
שעות  כמה וחשוב צא  התורה. פשט  לימוד של  שלימה כשנה  לו
הלומד כלומר בשנה. יש שעות  8,760 = 365 כפול  24 בשנה יש
= הוא  שכרו קודש  בשבת  אחת  שעה הקדוש זוהר

= בשנה שעות  8,760 כפול  4,509,228,000,000
טריליארד, 500 קוואדריליון , 39 כלומר = 39,500,837,280,000,000
זוהר  לימוד אחת  שעה של  מצוות  מיליון 280 מיליארד, 837

קודש. בשבת  הקדוש 

וכו', היצר, כבישת צער או קור חום כלומר  בצער זה ואם
100 נתן)כפול  דרבי =(אבות  מאה כפול 39,500,837,280,000,000 ,

אלף כפול  עוד בשמחה ואם (אורחות950,083,728,000,000,000

=צדיקים) 1000 כפול  950,083,728,000,000,000 כלומר ,
.950,083,728,000,000,000,000

שכינתא  עשרה ביי כל כי  אלף, כפול  עוד במנין זה ואם
באלף שמיא  מן דיהביה מה וכל  ויצא )שריא , כלומר:(זוה"ק  ,

= 1000 כפול  950,083,728,000,000,000,000
אלף  כפול עוד ונכפל  950,083,728,000,000,000,000,000
כלומר: זצ"ל. חיים  מים הבאר כדברי החבורה  בהתחברות 
= 1000 כפול  950,083,728,000,000,000,000,000
החליטו  לא  עוד [בינתיים 950,083,728,000,000,000,000,000,000
מראש  הדורות  קורא  ובוודאי הזה, הגדול  למספר לקרוא  איך

מצוה ]. שום של  שכר שום נעלם ולא  החשבון יודע 

עצומה זכות  ויחטוף  ירוץ  שלא  דעת  בר יש האם וחשוב צא 
הקדוש. זוהר אחד שעה הפחות  לכל  קודש  שבת בכל  וילמד זו
שעה בשבת  וילמוד כן שיעשה אחד יהודי מעורר אתה ואם
הוא  ואם שלו, השכר כל את  מקבל  אתה גם הקדוש, זוהר אחת 
ילמדו  אם וגם ומשפחתו, שכינו קרוביו את  או  חברים עוד ילמד
סוף  עד שלך הוא  השכר כל  הרי כלום, ידבר  לא  אם אפילו ממנו
שאתה הרי  דבריך וקיבל שמע  לא  חבירו  אם וגם הדורות . כל 
העבירות  כל  ממך שלוקח מסכן הוא  וגם השכר אותו את  מקבל

קרח) ישראל  אוהב משלי, הגר "א  הגלגולים, שער .(מהרח "ו

כנגד שכר נוטל  אתה שילמוד מי  שאין בזמן לומד אתה ואם
מיליון. עשרה חמש כפול כלומר כולו  העולם  שבכל  היהודים כל 
בוודאי ידים? בחיבוק  תשב  האם בטלן? שישאר מי יש  האם נו !
בשבת  הקדוש זוהר מללמוד אחת  שניה  יפסיד לא  דעת  בר כל 
זיליונר  מולטי  בעולם, גדול הכי  עשיר נהיית  הרי קודש ,

במצוות!!!!

הקדוש זוהר שעות 3 שתלמוד לך  מחכה  הרשב"י 
עם הקדוש  זוהר סיום שמחת ותעשה  קודש  בשבת

במירון הרשב"י
ל  עולםעכשיו הרעיש חיים החפץ למה מובן  הזה החשבון  פי

הזוהר  כל  את  ויסיימו  יגמרו  ובחורים האברכים שכל  ומלואו
ואם בשנה שבתות  50 אומרת  זאת  השבוע . פרשת  על  הקדוש 
יכול  באמת  ואז  שנה, בכל  סיום עושה שבת  בכל  שעות  3 ילמד

הרשב"י. עם ולרקוד לשמוח בעומר בל "ג לעלות 

בבית הקרבנות מהקרבת יותר חשוב הזוה "ק לימוד 
המקדש

הרשב"י ז:)ומבטיח שמות  התגלות (זוהר בזמן שיזדמן  מי אשרי ,
וסיוע  עזר שיתן ומי  באמונה זמן  באותו שיהיה מי  כי המשיח ,
הוא  ברוך  המלך  שמחת של האור לאותו יזכה הקדושה  לשכינה
האריז "ל  ובתורת בזוה"ק  והעוסק  במעשיו. ה' ישמח שאז
למעלה נרשם ודיוקנו  יום בכל שלו בפמליא  בו משתבח הקב"ה 
בדיוקנא  זהירין "הוו לפניו ומכריזין המלך , ואהובי אוהבי בן

לבטלם. רשות לו  יש גזירות  גוזר הקב"ה ואפילו ה')דפלוני" .(סוד 

סעד ליתן משיחא  מלכא  בימי  להתגלות היה עתיד זה  וספר
זו לשכינה, עבודה כי לגאולה, יזכו אליו שיזכו אותן כל והנה 

כשהיה  נביות אילי מכל חשובה  יותר היא ההוא בזמן המועטת
קיים  המקדש  זיע"א )בית אזולאי  אברהם  רבי לאברהם, .(חסד

הåכ äת  את  הע õלמי" הåהר "מפעל  נõתן àע õמר ל "ג יõם ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלקראת 
ôיקäן את  àחינם äלפרסם  לחלק  הרàים ממז éי  להיõת  אחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכל
הצלחה àברéת  ורחמים , יäŁעה âבר àכל  äקדïô äבו âאי ְְְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָמ"ח

מàŁח. זה  הרי הëרàה וכל  לע "נ, õ א äְְְְְֲֵֶֶַַָָָֻרפäאה

יłראל עם  הŁëיח, üמל àבõא ואמר: צâיק ïעם  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהתæàא
יתõàנן  õåה àעת łäמחים . łłים  העם  äפליטת ,üל äבאä äצàְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָנק
מע łיו, לפי ואחד אחד  éל יבחן  ה æהõרõת, àעיניו הŁëיח  üְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמל

àפליאה  עיניהם äירימ êéם  .õעàאצà ויראה  õיד ירים äְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻלפתע
õ תõהפנà ויאמר, õלõ ק את הŁëיח  üמל י Łמיע אז ëàחזה, äיטàְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹוי
àגאêת חלק Ł י ýל הáעôי, ýתäזכà" מסçם : יהäדי על õעàְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻֻאצ

.õיאתà למען  ïŁעל ויה äדי יהäדי  éל על יראה üé ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהעם ".

õדõכבà Łה Łëיח  המארים , הõåכים  מן  להיõת ìŁז éה  ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻהלואי
ה áעôי". ýתä זכà"  ä עלינ יעיד õבעצמäְְְְְִִִִֵַַָָ

éי העלי õן , àא õר הע õלם  את  להעיר äררõ והתע äרäע éן ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָעל 
Łחד "א õר הïרט , ועל  הéלל  על חסד üŁלמ א õר נראה ýרõ אàְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

אמן. "õרõ לא àמהרה ונז éה ôאיר צõçן ְְְְִִִִֵֵֶַָָָעל 

!ä עננ י õחאי âבר  ãתיäזכàְְֲִֵֵַַ

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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