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ספר

מצדיקי הרבים
חלק ב'

אותן המתכנשין ביה ללמוד אותו )הגר"א(
גודל זכות מזכי הרבים המתעסקים בלימוד והפצת הזוהר הקדוש

"כוכבי אור"
מוסרי ולומדי השיעורים בזוהר הקדוש, ומזכי הרבים בהפצת 

הזוהר הקדוש ומפרשיו

r
 ָיָצא ָלאֹור על ידי מפעל הזוהר העולמי

סניף בת ים, 052-7651911
בנשיאות כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א 

ִלְכבֹוד יֹוָמא ְּדִהילּוָלא ֶׁשל ַהְמֻקָּבל ָהֶאלֹוִקי ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַמְלָאְך 
ה' ְצָבקֹות ָהֵריַח ַהּטֹוב ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגַדאד זיע"א, י"ג 

ֱאלּול תשע"בׁ  )ק"ג ָׁשָנה ]103[ ִלְפִטיָרתֹו, תרס"ט-תשע"ב(



25קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

תורת
הזוהר הקדוש

בלשון הקודש

השיעור היומי 286-300

חי נפשכם
עו ות

שמ

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק.

&10
לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

20 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             



הקדמה
כידוע מאמר חז"ל כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו )אבות פ"ה מי"ח( ועליהם נאמר 

)דניאל יב, ג( ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.

וביותר אמר הרשב"י הקדוש על העוסקים בלימוד הזוהר הקדוש ומוסרי השיעורים שעל 
ידם מתקיים העולם וכל ההשפעות והטובות שיש בכל העולם בא על ידם.

ועוד שאין אורם כבה לעולם, וכמובא בהקדמת התיקונים דף י"ז עמוד א', וזה לשונו:

"ומצדיקי הרבים ביה יהון נפישין ככוכבים לעולם ועד דלא אחשיך נהורא דילהון לעולם 
ולעלמי עלמין".

וביאר הגר"א ז"ל: ומצדיקי הרבים – רצונו לומר, אותן המתכנשין ביה ללמוד אותו עכ"ל.

ובבאר לחי רואי ביאר: רצונו לומר שמזכים רבים שמגלה להם חכמת הקבלה ויוכלו ללמוד 
סתרי תורה בספר הזוהר עכ"ל.

ז"ל, שהלומד בספר הזוהר הקדוש, גם בלא להבין  )סופר(  וכידוע מה שפסק הכף החיים 
נחשב לו כלימוד הקבלה וסתרי תורה.

ובביאור מתוק מדבש ביאר: ומצדיקי הרבים – היינו שמזכה רבים שילמדו בספר הזוהר.

מכל זה רואים איך הלומדים והמעשים אחרים שילמדו – הם בבחינת כוכבים שמאירים 
לעולם ועד, וזכותן לנצח נצחים.

ובאמת ידוע שכל העוסק בלימוד הזוהר הקדוש, שורשו  מאימא עילאה דלית שום פגם 
ואחיזה לסטרא אחרא בה.

וכמובא לעיל שכל הלומד  ולכן כאשר האימא חופף על הבנים, הם אלו מארי קבלה - 
בזוהר הקדוש, הגם שאינו מבין נחשב מארי קבלה – ממילא מרבה רחמים ושלום בעולם, 

ומרבה הדעת – ובזה תבוא הגאולה בב"א ברחמים )מהרח"ו ורמח"ל ועוד(.

אויר  שטיהרו  על  טובה  להם  ומכירים  להם  מודים  משיח  ונשמת  הצדיקים  שכל  ובודאי 
העולם ומצילים את כולם מפורעניות קשות רח"ל.

וכשתבוא הגאולה בב"א יהיו מהראשונים המקבלים פני משיח.

על כן כל אחד לא יאחר את הרכבת, ויזדרז להחיש הגאולה ברחמים.
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