
והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ֵסֶפר
ְיִׁשיַבת ַהֹּזַהר

23 חוברת מספר 

דרשה מכ"ק האדמו"ר מהאלמין

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב



  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
 רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש ארץ ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

בשאר  בדפוס  באו  כבר  ישראל,  מגדולי  הסכמה  מכתבי 
הספרים שהוצאנו לאור - וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן 

 בס"ד 

 עימוד ועיצוב ספרים מקצועי

 'מקראי אור'
052-7615936

yoel32@neto.net.il

א

קונטרס 
הזוהר ישיבת 

זצוללה "ה פרץ ניסים רבי המקובל הצה"ק לפטירת השלושים הספד

רבי "ויּ קרא  הפרשה, על  בזוה"ק לאמר", מוֹ עד  מאהל  אליו ה' וידבּ ר מׁש ה אל 
הגבּ ּה  אוֹ  ׁש אלה העמק  אלהי ה' מעם אוֹ ת ל "ׁש אל פתח , אלעזר 

יא)למעלה" ז, בין(ישעיהו  מה האחרונים, ובדורות  הראשונים בדורות הסתכלתי , 
ומסתכלים יודעים היו הראשונים דורות  האחרונים , לדורות הראשונים דורות 

בסיני... למשה שנמסרו  האותיות  לצרף וידעו העליונה , בחכמה

דורותרבינו של בדרכם ילך אחד שכל כדי היה ורובו ראשו חייו ימי כל זצ "ל 
תורת ללימוד גדולה  ישיבה פתח  וכן התורה, סודות וללמוד  הראשונים 

ח לימי  האחרוֹ נים  ובשבועות ביקרנו הקבלה, חברי יּ יו, הזוהראצלו "מפעל  
לכל  וראוי נפלאים דברים כאן שנעשים וכתב מאוד אותנו וחיזק העולמי ",
של  רצונו לעשות כן גם עלינו ורבותי, מורי ולכן בזה, שותפים  להיות ישראל
בידו  עלתה  ולא ה ', ודבר הקדוש הזוהר את להפיץ שרצה הזה  הקדוש  הצדיק
בעיניו  יקר היה הזה שענין ומאחר שנותיו, באמצע שנסתלק  מחמת הדבר, לגמור
הזה, התיקון לעשות ודרש לנצח, מאתנו היפרדו טרם האחרונים, בעתותיו מאוד

בדרכיו. להמשיך עלינו מוטל כן על

ב)בסנהדריןהגמרא עמוד צד ׁש כמ(דף  מעל סבּ ל וֹ  יסוּ ר  ההוּ א  בּ יּ וֹ ם "והיה  אומרת:
ׁש מן" מּפ ני  על  וח בּ ל צוּ אר מעל כז)וע לּ וֹ  י פרק נפחא,(ישעיה  יצחק רבי אמר . 

וּ בבּת י כּ נסיּ וֹ ת בּ בּת י דּ וֹ לק ׁש היה  חזק יּ הוּ  ׁש ל  ׁש מנ וֹ  מּפ ני סנחריב ׁש ל  על  חוּ בל
בתורה עוסק שאינו מי כל ואמר, המדרש  בית פתח על  חרב נעץ עשׂ ה  מה  מדרׁש וֹ ת,

הארץ, עם מצאו ולא  שבע  באר ועד מדן בדקו זו, בחרב אנטיפרסידקר ועד  מגבת
וטהרה, טומאה בהלכות  בקיאין היו  שלא ואשה איש  ותינוקת תינוק מצאו ולא

קמא בבא ב)ובגמרא  עמוד טז על(דף  ישיבה  שהושיבו מלמד במותו  לו  עשו  וכבוד :
בישראל. תורה  שהרבה לפי - קברו על ישיבה שהושיבו  בתוספות וכתוב קברו,

בירושלמי ואמרו  ז"ל פ "א)חכמינו  ועתה(ברכות כבודו. זהו אדם  של רצונו ,
רצונו. לעשות עלינו האחרון , כבוד  לו לחלק  שנתאספנו

אתואפשר  השלושים ביום להספיד עומדים אנו כאן דהנה לענינינו לומר
בגמרא כדאיתא זצ"ל , ע "א)הצה"ק קנ "ג דף  דהתם(שבת בהספידא "אחים
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הזוהר ישיבת  ב 

לילות שם שהיה בדרכו לילך  אנו  ומצווים  ההספד. בשעת נמצא שהנפטר קאימנא ",
הסוד, תורת ילמדו ישראל  שכל תקנות ולתקן  הזוה"ק, תורת  בישראל להפיץ כימים
שעיקר בידעו ח"ו , שפתים " "ערל בבחינת ישראל יהיו  שלא  ופועל עושה  והיה
עיקר תלוי שבזה  היטב  וידע  הסוד , תורת  לימוד  אי בגלל הוא בעוה "ר הגלות  עיכוב
בפתע לעולמו הלך  זה וצדיק זה, כוח  מאתנו נחסר וכעת נפשינו , ופדות גאולתינו

הדור. בעון נתפס צדיק  כי  הדור בעון  זה כל  ובודאי פתאום,

שימשיכו ולכן הקדושים במוסדותיו להחזיק קודם רצונו, למלאות צריכים אנו
את הניף והנה שבשמים, לאבינו ישראל את ולקרב ישראל עם את להאיר 
"אגורה המלך, דוד תפילת את בו לקיים ליה, זכו קא  השמים ומן  שנית, ידו
אחרי  גם עז וביתר  שאת  ביתר הקדוש מפעלו  שימשיך עולמים", באהלך
מנוחה להם אין וצדיקים מבחייהם, יותר במיתתם צדיקים גדולים כי  פטירתו,
ותלמידיו  חיל", אל מחיל  "ילכו כנאמר הבא, בעולם  ולא הזה בעולם לא
בעולם הגדולה הכי הישיבה שתהיה  קברו, על ישיבה לעשות התארגנו הצדיקים

כמותה. שאין

לזכותעל ישראל כלל את מזמין  אשר - העולמי" הזוהר "מפעל  של התכנית פי 
הקדוש, הזוהר  בזכות כי  הקדוש, הזוהר ספר  של האדיר בלימוד  חלק  וליטול
הזוהר כידוע  השלמה, לגאולה ולבא ברחמים , מהגלות לצאת יזכה ישראל , עם
אדם כל  קשות, מגזרות הדור כל את  שמצילה נוח , לתיבת  נמשל הקדוש 

ה בלימוד  מהכלל  כחלק עליון,המשתתף  ממקור לברכה זוכה הקדוש, זוהר 
מסירים אדמות , עלי  הקיימת ביותר  והחזקה הטובה חיים, ביטוח תעודת שהיא
זוכה ומתעלה, מזדככת נשמתו נמחלים, עוונותיו קשים, ויסורים גזרות  ממנו
ככתוב  חיים, בעץ להאחז הזה, בעולם עוד וזוכה לצדיקים, הצפון הבא לעולם

בחייך" תראה "ועולמך 

אלפי אנחנו  לארגן ישראל לעם שקראו  הדור גדולי  קריאת לקול נשמעים
את נביא זה ועם שלמה", לך  "האלף בבחינת הקדוש, הזוהר  של סיומים

השם. בעזרת ברחמים המשיח 

להכניע כבר  כדי  סיום לכל איש שבעים של בקבוצות יהודים אלפי התארגנו
בזוה"ק כדאמרו לישראל , ה ּמ צרים  אומות שבעים  קליפת ,(שמות)את 

ובזה נפש , שבעים  של  אב  נקרא  אבינו ויעקב למצרים, אבותינו ירדו  נפש בשבעים
אלפי שהתקבצו  בס"ד זכינו כבר העולם, אומות  שרי השבעים את להכניע יכולים 
ספרי לצערינו אך  בחדשו , חודש  מידי הזוה "ק את ולסיים ללמוד  בשמחה  יהודים 
בדחיפות ומוכרחים  השוק, מן אזלו כיס, בפורמט כרכים לשבעים  המחולק  הזוה"ק
שמו למען  בגבורים , ה' לעזרת בואו  מבקש , אנוכי אחי את  כן על  מחדש, להדפיסם
קברו, על  ישיבה להושיב חז"ל מצוות את ולקיים  צדיק רצון ולעשות  באהבה ,

הזוהר גישיבת 

אתר בכל די יהודי לכל  הרשב"י  תורת  את ולפרסם להפיץ הקדושה בדרכו ולהמשיך
והחלש בזה. תלויה הגאולה כל כי נידח  ממנו  ידח  לבלתי מחשבות ולחשוב ואתר,
סך הדפוס לבית ישר לתרום יכול אחד וכל זהב, בוזו  כסף בוזו  אני, גיבור יאמר
וככל הקדוש  זוהר של  סטים עשרה  עוד ידפיסו וכך תשלומים, בעשרה ש "ח 1600
כי ישראל, לכלל בחינם לחלוקה ויותר יותר להדפיס  נוכל כך התורמים, שירבו 
נשמת את  ולהמשיך החיים , בעץ לאחוז רוצים קדושים ישראל ועם גדול הצמאון

זי"ע. הטוב הרי "ח עינינו  מאור שחיבר הפיוט וכמו לדורינו , כאן הרשב"י

ובזהק וֹ לוֹ  יוֹ חאי . בּ ר אדוֹ ננוּ  הלּ ח וּ צים, והצּ יל  הּק וֹ צים, את  והכרית עריצים, זּמ ר 
אדוֹ ננוּ  בּ עדנוּ , ט וֹ ב ימליץ הוּ א עינינוּ , מאירת היא לנ וּ , מגן לּת וֹ רתוֹ  נזכה

יוֹ חאי . בּ ר 

וּ בנּ גלה.ויקויים בּ נּ סּת ר מׁש יח, עת ישׂ יח. "ּפ ה הטוב : הרי"ח  תפילת בנו
ׁש ם , קדׁש הר ציּ וֹ ן לעיר  ליּה . מצ ּפ ים כּ לּ נוּ  צבי, לעיר תביא, ּת ׁש בּ י

ונעלה". נשׂ מח 

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

לבטלם . רשות לו יש  גזירות, גוזר הקב"ה ה')ואפילו היה(סוד עתיד  זה וספר .
יזכו אליו שיזכו אותן כל והנה ל כינה, סעד  ל ּת ן משיחא  מלכא  בימי להתגלות
נביות אילי מכל חשובה יותר היא  ההוא, בזמן המועטת זו  עבודה  כי לגאולה,

קיים המקדש בית זיע "א)כשהיה אזולאי אברהם  רבי לאברהם , .(חסד

מסורהאנו שהיתה החשובה זוגתו בעד  טוב מליץ  שיהא מהנפטר  מבקשים
עזרתה ידי  ועל חוליו, בעת ובפרט נפשה בכל  באמונה אותו לשמש אליו
הרבנים הבנים ובעד עבורה טוב  וימליץ הטובות, הפעולות כל לעשות זכה
בהיותו  למענם פועל שהיה כמו ישראל  כלל ובעד משפחתו כל ובעד  החשובים 

חיותו. בחיים

לנו ובזכות  ישלח שהשי"ת עלינו טוב ימליץ הוא צדיק, של רצונו שנעשה זה 
אמן. בימינו במהרה האמיתי  הגואל





הזוהר ישיבת  ב 

לילות שם שהיה בדרכו לילך  אנו  ומצווים  ההספד. בשעת נמצא שהנפטר קאימנא ",
הסוד, תורת ילמדו ישראל  שכל תקנות ולתקן  הזוה"ק, תורת  בישראל להפיץ כימים
שעיקר בידעו ח"ו , שפתים " "ערל בבחינת ישראל יהיו  שלא  ופועל עושה  והיה
עיקר תלוי שבזה  היטב  וידע  הסוד , תורת  לימוד  אי בגלל הוא בעוה "ר הגלות  עיכוב
בפתע לעולמו הלך  זה וצדיק זה, כוח  מאתנו נחסר וכעת נפשינו , ופדות גאולתינו

הדור. בעון נתפס צדיק  כי  הדור בעון  זה כל  ובודאי פתאום,

שימשיכו ולכן הקדושים במוסדותיו להחזיק קודם רצונו, למלאות צריכים אנו
את הניף והנה שבשמים, לאבינו ישראל את ולקרב ישראל עם את להאיר 
"אגורה המלך, דוד תפילת את בו לקיים ליה, זכו קא  השמים ומן  שנית, ידו
אחרי  גם עז וביתר  שאת  ביתר הקדוש מפעלו  שימשיך עולמים", באהלך
מנוחה להם אין וצדיקים מבחייהם, יותר במיתתם צדיקים גדולים כי  פטירתו,
ותלמידיו  חיל", אל מחיל  "ילכו כנאמר הבא, בעולם  ולא הזה בעולם לא
בעולם הגדולה הכי הישיבה שתהיה  קברו, על ישיבה לעשות התארגנו הצדיקים

כמותה. שאין

לזכותעל ישראל כלל את מזמין  אשר - העולמי" הזוהר "מפעל  של התכנית פי 
הקדוש, הזוהר  בזכות כי  הקדוש, הזוהר ספר  של האדיר בלימוד  חלק  וליטול
הזוהר כידוע  השלמה, לגאולה ולבא ברחמים , מהגלות לצאת יזכה ישראל , עם
אדם כל  קשות, מגזרות הדור כל את  שמצילה נוח , לתיבת  נמשל הקדוש 

ה בלימוד  מהכלל  כחלק עליון,המשתתף  ממקור לברכה זוכה הקדוש, זוהר 
מסירים אדמות , עלי  הקיימת ביותר  והחזקה הטובה חיים, ביטוח תעודת שהיא
זוכה ומתעלה, מזדככת נשמתו נמחלים, עוונותיו קשים, ויסורים גזרות  ממנו
ככתוב  חיים, בעץ להאחז הזה, בעולם עוד וזוכה לצדיקים, הצפון הבא לעולם

בחייך" תראה "ועולמך 

אלפי אנחנו  לארגן ישראל לעם שקראו  הדור גדולי  קריאת לקול נשמעים
את נביא זה ועם שלמה", לך  "האלף בבחינת הקדוש, הזוהר  של סיומים

השם. בעזרת ברחמים המשיח 

להכניע כבר  כדי  סיום לכל איש שבעים של בקבוצות יהודים אלפי התארגנו
בזוה"ק כדאמרו לישראל , ה ּמ צרים  אומות שבעים  קליפת ,(שמות)את 

ובזה נפש , שבעים  של  אב  נקרא  אבינו ויעקב למצרים, אבותינו ירדו  נפש בשבעים
אלפי שהתקבצו  בס"ד זכינו כבר העולם, אומות  שרי השבעים את להכניע יכולים 
ספרי לצערינו אך  בחדשו , חודש  מידי הזוה "ק את ולסיים ללמוד  בשמחה  יהודים 
בדחיפות ומוכרחים  השוק, מן אזלו כיס, בפורמט כרכים לשבעים  המחולק  הזוה"ק
שמו למען  בגבורים , ה' לעזרת בואו  מבקש , אנוכי אחי את  כן על  מחדש, להדפיסם
קברו, על  ישיבה להושיב חז"ל מצוות את ולקיים  צדיק רצון ולעשות  באהבה ,

הזוהר גישיבת 

אתר בכל די יהודי לכל  הרשב"י  תורת  את ולפרסם להפיץ הקדושה בדרכו ולהמשיך
והחלש בזה. תלויה הגאולה כל כי נידח  ממנו  ידח  לבלתי מחשבות ולחשוב ואתר,
סך הדפוס לבית ישר לתרום יכול אחד וכל זהב, בוזו  כסף בוזו  אני, גיבור יאמר
וככל הקדוש  זוהר של  סטים עשרה  עוד ידפיסו וכך תשלומים, בעשרה ש "ח 1600
כי ישראל, לכלל בחינם לחלוקה ויותר יותר להדפיס  נוכל כך התורמים, שירבו 
נשמת את  ולהמשיך החיים , בעץ לאחוז רוצים קדושים ישראל ועם גדול הצמאון

זי"ע. הטוב הרי "ח עינינו  מאור שחיבר הפיוט וכמו לדורינו , כאן הרשב"י

ובזהק וֹ לוֹ  יוֹ חאי . בּ ר אדוֹ ננוּ  הלּ ח וּ צים, והצּ יל  הּק וֹ צים, את  והכרית עריצים, זּמ ר 
אדוֹ ננוּ  בּ עדנוּ , ט וֹ ב ימליץ הוּ א עינינוּ , מאירת היא לנ וּ , מגן לּת וֹ רתוֹ  נזכה

יוֹ חאי . בּ ר 

וּ בנּ גלה.ויקויים בּ נּ סּת ר מׁש יח, עת ישׂ יח. "ּפ ה הטוב : הרי"ח  תפילת בנו
ׁש ם , קדׁש הר ציּ וֹ ן לעיר  ליּה . מצ ּפ ים כּ לּ נוּ  צבי, לעיר תביא, ּת ׁש בּ י

ונעלה". נשׂ מח 

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

לבטלם . רשות לו יש  גזירות, גוזר הקב"ה ה')ואפילו היה(סוד עתיד  זה וספר .
יזכו אליו שיזכו אותן כל והנה ל כינה, סעד  ל ּת ן משיחא  מלכא  בימי להתגלות
נביות אילי מכל חשובה יותר היא  ההוא, בזמן המועטת זו  עבודה  כי לגאולה,

קיים המקדש בית זיע "א)כשהיה אזולאי אברהם  רבי לאברהם , .(חסד

מסורהאנו שהיתה החשובה זוגתו בעד  טוב מליץ  שיהא מהנפטר  מבקשים
עזרתה ידי  ועל חוליו, בעת ובפרט נפשה בכל  באמונה אותו לשמש אליו
הרבנים הבנים ובעד עבורה טוב  וימליץ הטובות, הפעולות כל לעשות זכה
בהיותו  למענם פועל שהיה כמו ישראל  כלל ובעד משפחתו כל ובעד  החשובים 

חיותו. בחיים

לנו ובזכות  ישלח שהשי"ת עלינו טוב ימליץ הוא צדיק, של רצונו שנעשה זה 
אמן. בימינו במהרה האמיתי  הגואל
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