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

 לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכישרעבי זכר צדיק לברכה ,זי"ע:

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד  75שנה בימות החול
החשבון בשעות יהיה24X354X75=637,200 :
שוה 637,200 :שעות תורה בנגלה
חשבון זה מבוסס על  24שעות לימוד תורה ביום
במשך  70שנות חייו של אדם לפי תהלים ) 52שבתות בשנה)
יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון  70X52X637,200=2,319,408,000מיליארד  319מיליון  408אלף
פירושו של דבר ,אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך  70שנה,
עולה החשבון יותר משני מיליארד שעות ,והרי זה בהישג ידו של כל יהודי.
בהתחשב במשפחה בת  10ילדים ** שיצטבר ב  11דורות** למספר עצום של אנשים:
 100,000,000,000של הדור האחרון סך הכל מספר הצאצאים של בן אדם אחד,
וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה כדלקמן:

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.
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חשון תש"ע לפ"ק

מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר

כל הזכות העצומה מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד
את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.
ואם הנך מזכה רק יהודי אחד בלימוד שעה זוהר בשבת
זכית לקבל מיליארד שעות תורה.
אם כך מובן ,שגדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות הזוהר הקדוש נגאל במהרה.
* כיון שנותרו לכל היותר כ  230שנה עד  6000שנה שזה הזמן המוזכר 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:

1
2
3
4
5
6

10
10
X10
X10
X10
X10
X

X

10
100
1000
10000
100000
1000000

10 7
10 8
X10
9
X10 10
X10 11
X
X

10000000
100000000
1000000000
10000000000
100000000000

סכ"ה  x 100מיליארד צאצאים

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

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר
ַאתכֶם ִּב ְקרו ְֹתכֶם ז ַֹהר
ׂ ְמח ּו ִל ְקר ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ו ְּבנוֹ ָש
א .ר ִּ
ָתם
עַל ְמ ָער ָ
ַאת ֶכם ִּב ְקרו ְֹת ֶכם
ׂ ְמח ּו ִל ְקר ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ו ְּבנוֹ ָש
וְר ִּ
ָתם ו ַּב ְּכ ָפר ַה ָּסמו ְּך ָל ֶהם וְכוּ' ו ְּב ֵכן ֵּת ַדע ִּכי ֵהם
ז ַֹהר ַעל ְמ ָער ָ
ָתם אוֹ ַּב ְּכ ָפר ַה ָּסמו ְּך
ׂ ֵמ ִחים ְמאֹד ִּב ְקרו ְֹת ֶכם ז ַֹהר ַעל ְמ ָער ָ
ְש
ֻלהוֹ ְר ִמיזִין
ָאין ְוכ ְ
ָל ֶהם ו ְִאם ַּת ְת ִמיד ּו ִל ְקרוֹת ּכֵן י ִּגָל ּו ָלכֶם ָרזִין ִע ּל ִ
)מ ִּגיד ֵמי ָׁש ִרים ָּפ ָר ַׁשת ֱאמֹר)
ַ
ַּבז ַֹּהר.
בַ .הז ַֹּהר ו ְִת ּק ּונִים ִנ ְׁש ַמת ַה ּתוֹרָה
גֹּדל ַה ִח ּיוּב ַל ֲעסֹק ְּבסוֹד ַהז ַֹּהר ו ְִת ּק ּונִים ו ְֵהם ִנ ְׁש ַמת
שם ֶ
ַע ּיֵן ָׁ
ַה ּתוֹרָה ו ְּבזֶה ִי ְז ֶּכה ְל ִא ְס ַּת ְּכלָא ְּב ִנ ְׁש ָמ ָתא ְל ִנ ְׁש ָמ ָתא ְּד ָב ִרים
)ה ְדרַת ֶמ ֶל ְך ֵח ֶלק ג' ַּדף רמז).
ַ
ַת ִיקים וְכוּ'.
ע ִּ
ָמד לֹא י ּוכַל
ג .עַל ִל ּמוּד ַה ַּפ ְר ֵדס ִאם ָהיָה יָכוֹל ִל ְלמֹד ְולֹא ל ַ
ַלֵם ְּב ִע ּבוּר ְל ַת ֵּקן ֶאת ֲא ֶׁשר ִע ּוֵת ֶא ּלָא ָצ ִר ְיך לָבוֹא ְּבגִ ְלגּ וּל
ְל ִה ְתע ּ
ַמ ָּמׁש
ׂה ַה ְּגדו ָֹלה ֶׁשל ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָה ָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת ְּב ַא ְר ָּב ָעה
ו ִּמ ְצוַת ֲע ֵש
ֶמז ְּדר ּוׁש
ָאים ַּפ ְר ֵדס רו ֶֹצה לו ַֹמר ְּפ ָׁשט ר ֶ
ָכים ֶׁש ָּב ּה ַה ּנ ְִקר ִ
ְּדר ִ
ָכה ְועַל
ֲר"י לו ְּריָא זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
סוֹדְ .וזֶה ְלׁשוֹן ַה ָּקדוֹׁש ָהא ִ
ַלֵם
ָמד לֹא י ּוכַל ְל ִה ְתע ּ
ִל ּמוּד ַה ַּפ ְר ֵדס ִאם ָהיָה יָכוֹל ִל ְלמֹד ְולֹא ל ַ
ַׁ .עד
ְּב ִע ּבוּר ְל ַת ֵּקן ֶאת ֲא ֶׁשר ִע ּוֵת ֶא ּלָא ָצ ִר ְיך לָבוֹא ְּבגִ ְלגּ וּל ַמ ָּמש
ָּכאן ְלׁשוֹנוִֹּ .ב ְפרָט ֵנזֶר ַה ּתוֹרָה ִהיא ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ֲא ֶׁשר רֹב
ית ִה ְת ּבוֹנֵן ,ו ְֵאין
ֻר ֵׁש ָ
ָהעו ָֹלם ּפו ְֹר ִׁשים ִמ ֶּמ ּנָה ְּב ָא ְמרָם ַּב ֶּמה ֶׁשה ְ
ְל ָך ֵע ֶסק ְּבנ ְִס ָּתרוֹתַ ,א ָּתה ְׁשלַח נָא י ְָד ָך ֶו ֱאחֹז ָּבזֶה ִאם ַא ָּתה
ֵיה לֹא ָּתז ּועִַּ ,כי ִמי ֶׁש ּלֹא ָטעַם ַטעַם
ַתוֹרָה ַהזֹּאת ו ִּמי ּנ ּ
ֻגָל ל ּ
ְמס ּ
ֵך ַּבחֹ ֶׁש ְך.
ָמיו וְהוֹל ְ
ָאה ְמאוֹרוֹת ִמ ּי ָ
ָח ְכ ָמה זוֹ לֹא ר ָ

ׂכַר ִל ּמוּד ַה ּזֶה יו ֵֹתר ִמ ְּׁש ָאר ּכָל ַה ּתוֹרָה ְוכָל ַה ִּמ ְצווֹת
וְ .וגָדוֹל ְש
ׂ ַכר ִל ּמוּד ַה ּזֶה יו ֵֹתר ִמ ְּׁש ָאר ָּכל ַה ּתוֹרָה ו ְָכל ַה ִּמ ְצווֹת,
ְוגָדוֹל ְש
ִימ ָאה
ֲתר ְּפנ ָ
זֹּהר ָּ)פ ָר ַׁשת וַ ּי ֵָרא) זֶה ְלׁשוֹנוֹ :ו ְֵלית א ַ
ְּכמוֹ ֶׁש ָא ְמר ּו ַּב ַ
ְּב ָכל ִאינוּן ְּכ ִאינוּן ְּדי ְָד ֵעי ָרזָא ְד ָמארֵיהוֹן ְוי ְָד ֵעי ְל ִא ְת ַּד ְּב ָקא
ָא ָתה
ְּבה ּו ְּב ָכל יו ָֹמאַ ,על ִא ֵּלין ְּכ ִתיבְ ) ,י ַׁש ְעיָה סד) ַעיִן לא ר ָ
ילא ו ְֵלית
אלין ָּכל ַּת ְר ֵעי ִד ְל ֵע ָ
ׂה ,ו ְִא ֵּלין ָע ִ
ֱלהים זו ָּל ֶת ָך ַי ֲע ֶש
א ִ
ַכ ָאה חו ָּל ֵקיהוֹן ְּב ַע ְל ָמא ֵדין ו ְּב ַע ְל ָמא
ידהוֹן ,ז ָּ
ַמאן ְּדי ְִמ ֵחי ִּב ֵ
ְד ָא ֵתיַ ,עד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.

יאַ .ה ּי ֵֶצר ַה ָּק ֶׁשה ָהרַעּ ,לו ֵֹחם ו ְּמ ַפ ֶּתה או ְֹתךָ ,עַד ֶׁש ָּתמוּת ְּב ִלי
ֵך ְּבח ֶֹמר ו ִּב ְל ֵבנִים,
ַכל ְ
ִידיעַת ַה ֵּׁשם ,ו ְַא ָּתה ִמ ְתל ְ
ָח ְכ ָמה ו ְּב ִלי ַּדעַת ו ִ
עַד ֶׁש ּלֹא י ְִּתנ ּו ְל ָך ֵחלֶק לָעוֹלָם ַה ָּבא
ש ָּכל ַה ְּמנִיעוֹת ָה ֵא ּל ּו ) ֲע ִנ ּיוּת ַה ְמ ַח ּיֵב ְר ִדיפוֹת
ֲאנִי ִנ ְׁש ָּבע ְל ָך ְּבנִיֶׁ ,
ַה ָּמזוֹן ו ְַה ְּלב ּוׁש ו ְִת ּקוּן ַה ַּביִת ֶׁש ֵהם ִע ְנָי ִנים ֶה ְכר ִֵח ִיּים וְכוּ')ֵ ,הם נ ְִמ ָׁשכוֹת
ַא ַחר ַה ּי ֵֶצר ַה ָּק ֶׁשה ָהרַעַ ,ה ּלו ֵֹחם ו ְַה ְמ ַפ ֶּתה או ְֹתךָ ,עַד ֶׁש ָּתמוּת
ֵך ְּבח ֶֹמר
ַכל ְ
ִידיעַת ַה ֵּׁשם ,ו ְַא ָּתה ִמ ְתל ְ
ְּב ִלי ָח ְכ ָמה ו ְּב ִלי ַּדעַת ו ִ
ו ִּב ְל ֵבנִים ,עַד ֶׁש ּלֹא י ְִּתנ ּו ְל ָך ֵחלֶק לָעוֹלָם ַה ָּבא.

יאת ִנ ְׁש ָמתוֹ ִמגּ וּפוֹ ּפו ְֹט ִרין
ָסק ְּב ָח ְכ ָמה זוְֹ ,ל ַא ַחר י ְִצ ַ
זִ .אם ע ַ
אוֹתוֹ ִמ ּכָל ִּדינִים
יאת ִנ ְׁש ָמתוֹ ִמגּ וּפוֹ ּפו ְֹט ִרין
ו ְִאם ָע ַסק ְּב ָח ְכ ָמה זוְֹ ,ל ַא ַחר י ְִצ ַ
זֹּהר ָּ)פ ָר ַׁשת ַח ּיֵי ָשׂ ָרה)ַ :מאן
אוֹתוֹ ִמ ָּכל ִּדינִיםְּ ,כמוֹ ֶׁש ָא ְמר ּו ַּב ַ
ְיתא ֵחיר ּו ִאית ֵל ּיה ִמ ּכ ָֹּלא ְּב ַע ְל ָמא ֵדין
ְּד ִא ְׁש ָּת ַּדל ְּבאו ַֹרי ָ
ִמ ִּׁש ְע ּבו ָּדא ִּד ְׁש ָאר ַע ִּמין עו ְֹב ֵדי עֲבו ַֹדת ּכו ָֹכ ִבים ו ַּמ ּזָלוֹתֵ ,חיר ּו
ֵיה ִּדינָא ְּב ַההוּא ַע ְל ָמא
ְּב ַע ְל ָמא ְד ָא ֵתי ְּבגִ ין ְּד ָלא י ְִת ְּבעוּן ִמ ּנ ּ
ְּכ ָללַ .עד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.

ׁש ּנָה
יתה ְמ ֻ
ֶפׁש ִמ ָ
ֲמ ִּתית ָּתמוּת ַה ּנ ֶ
יבִ .אם ֶּת ְח ַסר ַה ָח ְכ ָמה א ִ
ֶפׁש ַה ִהיא ֲעוֹנָה ָב ּה
ִה ָּכרֵת ִּת ָּכרֵת ַה ּנ ֶ
ַא ְך ִאם יֵׁש ֱאל ִֹקים ִא ְּת ָך רָאוּי ְל ָך ֶׁש ַּת ֲחׁשֹב ִּכי ַה ָח ְכ ָמה הוּא
ֲמ ִּתיתָּ ,תמוּת
ׁ ,ו ְִאם ֶּת ְח ַסר ַה ָח ְכ ָמה ִהיא ָח ְכ ָמה א ִ
ֶפש
ְמזוֹן ַה ּנ ֶ
ֶפׁש ַה ִהיא ֲעוֹנָה ָב ּה .ו ְִאם
ׁש ּנָהִ ,ה ָּכרֵת ִּת ָּכרֵת ַה ּנ ֶ
יתה ְמ ֻ
ֶפׁש ִמ ָ
ַה ּנ ֶ
ֱמר ִּכי
ֶיה ֶנא ַ
ֲמ ִּתית ִמ ְּמךָָ ,אז ִּת ְחיֶהִּ ,כי ָעל ָ
לֹא ֶּת ְחסֹר ַה ָח ְכ ָמה ָהא ִ
ָמיךָ.
ֶך י ֶ
הוּא ַח ּיֶי ָך ְואֹר ְ
ֵצר ָהרַע ַה ֵּמ ִמית ַה ַח ּיִים,
ַּדעִּ ,כי ַה ְּמנִיעוֹת ַההוּאִ ,מ ַּצד ַה ּי ֶ
יאה ּו ְּב ִמ ְׁש ָּפט ַעל ֶׁש ּלֹא ָּב ַחר ַּב ַח ּיִים ,ו ְּב ַצ ּי ְֶר ָך זֶה
ו ְָה ֱאל ִֹקים י ְִב ֵ
ֲך מוֹנ ְִעים ְּכ ָלל ִמ ְּל ַב ֵּקׁש ָח ְכ ָמהֶׁ ,ש ַא ָּתה יו ֵֹד ַע
ְּב ִל ְּבךָ ,לֹא י ְִמ ַנע ָ
ַה ּמוֹנ ְִעים ַה ּנִזְ ָּכ ִריםִ ,א ּל ּו ִּב ְּקׁש ּו ִל ְמנ ַֹע ִמ ְּמ ָך ְמזוֹן גּ ו ְּפ ָך לֹא
ִית צו ֵֹעק ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ו ְַל ְּב ִר ּיוֹת
ִית סו ֵֹבל ֶא ָּלא ָהי ָ
ָהי ָ
ֵח ֵמ ָה ִעיר ְל ִעיר וְאו ַּלי ָהיָה ְל ָך
ִית ּבוֹר ַ
ֵס ָך ְוגַם ָהי ָ
ְל ַפ ְרנ ְ
ְּב ֶא ְפ ָׁשר ִל ְפר ַֹח ָּב ֲאוִיר ָהיִית ּפו ֵֹר ַח ,ו ְָכל זֶה ְּכ ֵדי ְל ַב ֵּקׁש ְמזוֹנ ְָך
ֵצר,
ִמ ָּכל ַצד ו ִּפ ּנָה ,ו ְָכל זֶה ְל ִק ּיוּם ַהגּ וּף ַה ּנ ְִמ ָׁש ְך ַא ַחר ַה ּי ֶ
ַך
ׁ ,וְאו ַּלי ַי ֲעז ְָר ָך ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ֶפש
ָּכל ֶׁש ֵּכן ו ְַקל וָח ֶֹמר ְל ַק ּיֵם ַה ּנ ֶ
ֲריו ְּב ָכל
ֲמינוֹ ו ְּל ַה ְמ ִׁש ְיך ַאח ָ
ׂ ְכ ִלי ְל ַק ְּבלוֹ ו ְּל ַהא ִ
ְּבזֶה ַה ִּצ ּיוּר ַה ִּש
ֵע ֵהן עֹנִי ֵהן ּגָלוּת.
ֲך ׁשוּם מוֹנ ַ
י ְָכ ְל ְּתךַָּ ,דע ְל ָך ֶׁש ּלֹא י ְִמ ַנע ָ

ֲמי ַה ִּמ ְצווֹת
ָדעַת ָרזֵי ַה ּתוֹרָה ו ְַטע ֵ
חָ .העו ֵֹסק ְּב ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ל ַ
עַל ִּפי סוֹד ,נ ְִקרָא ֵּבן ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ,וְקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא
ָקי ַע
ִמ ְת ָּפ ֵאר ּבוֹ ָּבר ִ
ֲמי ַה ִּמ ְצווֹת
ו ְָהעו ֵֹסק ְּב ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ָל ַד ַעת ָרזֵי ַה ּתוֹרָה ו ְַטע ֵ
ַעל ִּפי סוֹד ,נ ְִקרָא ֵּבן ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ,וְקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא
יעְּ ,כמוֹ ֶׁש ָא ְמר ּו ְּ)ב ִת ּק ּונֵי ז ַֹהר ו ְּב ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא):
ָק ַ
ִמ ְת ָּפ ֵאר ּבוֹ ָּבר ִ
ֲב ִדיםָ ,מאן ְּדאו ִֹליף רָזִ ין ְּדאו ַֹרי ְָתא,
ִאם ְּכ ָבנִים ִאם ַּכע ָ
ִיתאְ ,ו ֲע ּיִיל ְּבלֹא ָּבר ,ו ְִאית ֵל ּיה
ִא ְיקרֵי ֵּבן ְל ַמ ְל ָּכא ו ְּל ַמ ְטרוֹנ ָ
ׂ ְּבגִ ְנזֵי ְד ַמ ְל ָּכא ְל ִא ְׁש ַּת ְע ְׁש ָעא ו ְּל ַק ֵּׁשט,
ְרׁשוּת וְהו ְּר ָמנָא ְל ַח ֵּפש
יל ּיהַ ,עד ָּכאן
וְקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ִא ְׁש ְּת ַּבח ֵל ּיה ְּב ָפ ַמ ְליָא ִּד ֵ
ֲמר יב ֶּפ ֶרק ה')
)ס ֶפר ַה ְּב ִרית ֵח ֶלק ב' ַמא ָ
ֵ
ְלׁשוֹנוֹ.

ֵיה ְּדלָא
דָ .האו ֵֹמר ַּדי ִלי ַּב ּנִגְ לוֹת ֵאינִי רו ֶֹצה ְּבנ ְִס ָּתרוֹת ָטב ל ּ
ָל ָמא
ִא ָּברֵי ְּבע ְ
וְאוֹי ָל ֶהם ַל ְּב ִר ּיוֹת ֵמ ֶע ְל ּבוֹנ ָּה ֶׁשל ַה ּתוֹרָה ַהזֹּאת ו ְָהאו ֵֹמר
ַּדי ִלי ַּב ּנִגְ לוֹת ֵאינִי רו ֶֹצה ַּב ּנ ְִס ָּתרוֹת ָטב ֵל ּיה ְּד ָלא ִא ָּברֵי
ְּב ָע ְל ָמא ְּכמוֹ ֶׁש ָא ְמר ּו ַּב ִּת ּק ּונִים ִּ)ת ּקוּן מג) זֶה ְלׁשוֹנוַֹ :מאן
ָצה ִל ְלמֹד או ָֹת ּה,
ֱמת ְולֹא ר ָ
ָסק ְּב ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ְּד ִא ְס ַּת ַּלק ַק ָּב ָלה ו ְָח ְכ ָמ ָת ּה ֵמאו ַֹרי ְָתא ִּד ְב ַעל ֶּפה ו ֵּמאו ַֹרי ְָתא טִ .מי ֶׁש ּלֹא ע ַ
ֵדן ּדו ִֹחין או ָֹת ּה ִמ ָּׁשם
ִּד ְכ ָתב ְוג ִֵרים ְּד ָלא ִי ְׁש ַּת ְּדלוּן ְּבהוֹן ו ְָא ַמר ְּד ָלא ִאית ֶא ָּלא ְּב ָׁשעָה ֶׁש ִּנ ְׁש ָמתוֹ רו ָֹצה ַלעֲלוֹת ְּבגַן ע ֶ
ַדאי ְּכ ִא ּל ּו ֲהוָה ִא ְס ַּת ַּלק
ְּפ ָׁשט ְּבאו ַֹרי ְָתא ו ְּב ַת ְלמו ָּדא ְּבו ַּ
ׂים ַה ּטו ִֹבים ֶׁש ָּבעוֹלָם,
ֲפ ּל ּו ִאם יֵׁש ְּביָדוֹ ּכָל ַמ ֲע ִש
ָהר ו ֵּמ ַההוּא ּגַן וַוי ֵל ּיה ָטב ֵל ּיה ְּד ָלא ִא ְת ָּברֵי ְּב ִב ּזָיוֹן ְ -וא ִ
נ ְִביעוֹ ֵמ ַההוּא נ ָ
ׂו ְֹר ִפים ֶאת ִנ ְׁש ָמתוֹ ְּבכָל יוֹם וְיוֹם -
ָפיִם ש
ָפים ַּב ֲעלֵי ֵׁשׁש ְּכנ ַ
ׂר ִ
ְּב ָע ְל ָמא ו ְָלא יו ִֹליף ַההוּא או ַֹרי ְָתא ָּדא ְּת ַח ֵּׁשב ֵל ּיה ְּכ ִא ּל ּו ַה ְּש
ֵיה ּכָל ִּדינִין
ָאיןִ ,א ְס ַּת ְּלק ּו ִמ ּנ ּ
ֶך ּגָלו ָּתא .ו ְִאינוּן ְּדי ְָדעֵי ו ִּמ ְס ַּת ְּכ ִלין ְּב ָרזִין ִע ּיל ִ
ָחזַר ָע ְל ָמא ְלתֹה ּו וָבֹה ּו ְוג ִָרים ֲע ִנ ּיוּת ְל ָע ְל ָמא ְואֹר ְ
ַעד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
ֲפ ְר ְסמוֹנָא ַד ְכיָא
ֵיסר ַּת ְרעֵי ְד ָרזֵי ַּדא ַ
ֵיה ְּתל ַ
ָל ָמא ,ו ָּפ ְת ִחין ל ּ
ְּדע ְ
ו ְָכ ַתב ַּב ַעל ֵס ֶפר 'וַ ּי ְַק ֵהל מ ֶׁשה' ֶׁש ַּכ ּוָנַת זֶה ַה ַּמא ָ
ָצה ִל ְלמֹד או ָֹת ּהְּ ,ב ָׁשעָה
ֱמת ְולֹא ר ָ
ָסק ְּב ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ֲמר הוּא ו ִּמי ֶׁש ּלֹא ע ַ
גֹּדל ֶה ָעווֹן ֶׁשל או ָֹתן ָה ֲא ָנ ִׁשים ַהגּ ו ְֹר ִמים ְמנ ָ
ְל ָב ֵאר ֶ
ֵדןּ ,דו ִֹחין או ָֹת ּה ִמ ָּׁשם ְּב ִב ּזָיוֹן,
ִיעה ֶׁש ִּנ ְׁש ָמתוֹ רו ָֹצה ַלעֲלוֹת ְּבגַן ע ֶ
ְלאו ָֹתם ָהרו ִֹצים ִל ְלמֹד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ִּב ְס ָברוֹת ַטעֲנו ֵֹת ֶ
זֹּהר ִׁשיר ַה ִּׁ
יהם ְּכמוֹ ֶׁש ָא ְמר ּו ַּב ַ
ָאין ּכָל ִאינוּן ְּד ִמ ְׁש ַּת ְּדלֵי
ש ִירים :ז ַּכ ִ
אתי ו ְִקנ ַ
ֲמת ַה ֵּׁשם ָמ ֵל ִ
ַה ְמזֻ ּי ִָפים) .ו ְּב ַדף י ).זֶה ְלׁשוֹנוֹ ח ַ
ְיתאְ ,ל ִמנ ְַדע ְּב ָח ְכ ְמ ָתא ְד ָמארֵיהוֹן ,ו ְִאינוּן י ְָדעֵי ו ִּמ ְס ַּת ְּכ ִלין
ְאת ְּבאוֹ ַרי ָ
ַד
י
ת
ח
ַ
ת
ַ
ּ
ָה
ּ
נ
ּ
נ
ֶ
י
א
ֵ
זֹּאת
ה
ַ
ֵאתי ו ְַה ַּמ ְכ ֵׁש ָלה
ַה ֵּׁשם ְצ ָבאוֹת ִק ּנ ִ
ָפיק ֵמ ַהאי ָע ְל ָמאְּ ,ב ָהא
ָאיןְּ .בגִ ין ְּד ַכד ַּבר ָנׁש נ ֵ
ְּב ָרזִין ִע ּיל ִ
ֲכ ִמים ִמ ְת ַח ְּכ ִמים ְּב ַד ְע ָּתם
ֶה ָהמוֹן ִּב ְל ַבד ַא ְך יַד ַה ְּס ָגנִים ו ְַהח ָ
ִא ְס ַּת ְּלק ּו ִמ ּנ ּ
ֵיה ָּכל ִּדינִין ְּד ָע ְל ָמא .ו ְָלא עוֹדֶ ,א ָּלא ְּד ָפ ְת ִחין
יעת
ֲסים ִּב ִיד ַ
ְּב ֶמרֶד ו ַּמ ַעל ַהזֹּאת ְולֹא זוֹ ִּב ְל ַבד ֶׁש ּמוֹא ִ
ָאה
ֲפ ְר ְסמוֹנָא ַד ְכיָאְּ ,ד ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּיל ָ
ֵיסר ַּת ְרעֵי ְד ָרזֵי ַּדא ַ
ֵיה ְּתל ַ
ָה ֱאלֹקוּת ֶא ָּלא ַאף זוֹ ִה ְת ִחיל ּו ְל ַבזּ וֹת ו ְּל ַג ּנוֹת ַה ָח ְכ ָמה ַהזּ וֹ ל ּ
ָפה ַּב ָּנ ִׁשיםְ ,צ ִאי ָל ְך ִאם
יהם ו ְָא ְמר ּו ַּת ְליָיא ְּבה ּו כוּ'ִ .אם לֹא ֵת ְד ִעי ָל ְך ַה ּי ָ
ֻסה ַעל ֶׁש ָּפעֲר ּו ִּפ ֶ
ַּבחֹ ֶׁש ְך י ְֵלכ ּו ו ַּבח ֶׁש ְך ְׁש ָמם ְיכ ֶּ
יעה ,ו ְָלא ִא ְס ַּת ְּכ ַלת ְּב ָח ְכ ְמ ָתאַ ,עד ְּד ָלא
ָמה ַּב ּנִגְ ֶלה ַמה ָּלנ ּו ַל ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ַּדי ָלנ ּו ִּב ְפׁשו ֵּטי ַאנ ְְּת ַא ְתיָא ְּב ָלא י ְִד ָ
ָדנ ּו ר ָ
יֵ
יל ָאהְ ,צ ִאי ָל ְךֵ ,לית
ֵתיעוֹל ָה ָכא ,ו ְָלא י ְַד ְע ְּת ְּברָזִ ין ְד ַע ְל ָמא ִע ָּ
ַה ּתוֹרָה ַעד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
יעלַ .עד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
ַאנ ְְּת ְּכ ַדי ְל ֵמ ַ
הַ .מאן ְדאו ִֹליף ָרזִין ְּדאוֹ ַרי ְָתא ִא ְּיקרֵי ֵּבן ְל ַמ ְל ּכָא ו ְּל ַמ ְטרוֹנ ָ
ׂים ַה ּטו ִֹבים ֶׁש ָּבעו ָֹלם
ֲפ ּל ּו ֵיׁש ְּביָדוֹ ָּכל ַמ ֲע ִש
ִיתא ְולֹא עוֹד א ִ
ָא
כ
ׂ ְּבגִ ְנזֵי ְּד ַמ ְל ּ
ֵיה ְרׁשוּת וְהו ְֹר ָמנָא ְל ַח ֵּפש
ַו ֲעיַיל ְּבלֹא ָּבר ו ְִאית ל ּ
ׂו ְֹר ִפים ֶאת ִנ ְׁש ָמתוֹ ְּב ָכל יוֹם
ָפיִם ש
ֲלי ֵׁשׁש ְּכנ ַ
ָפים ַּבע ֵ
ׂר ִ
ַה ְּש
ה
מ
ָ
כ
ְ
ח
ָ
ה
ַ
ֹאת
ז
ֹד
מ
ל
ְ
ל
ִ
ים
ד
ִ
ֹמ
ְ
ו
ְע
ו
ים
ע
ִ
ב
ָ
ּ
ש
ׁ
ְ
ָא ְמנָם ָאנ ּו ְמ ֻח ּי ִָבים ּו ֻמ
זֹּהר ָּ)פ ָר ַׁשת ְּפקו ֵּדי רמז :):זֶה ְלׁשוֹנוֹ ַהאי
וְיוֹםְּ ,כמוֹ ֶׁש ָא ְמר ּו ַּב ַ
ֲמ ִּתית ְּכמוֹ ֶׁש ָא ְמר ּו ַּב ַ
ָהא ִ
ַב ּיה,
ְימא ַּכד ִנ ְׁש ְמ ָתא ַס ְּל ָקא ו ָּמ ָטאת ְלג ֵּ
ָתא ַק ִּדי ָׁשא ַק ּי ָ
זֹּהר ָּפ ָר ַׁשת ְּתרו ָּמה ַּ)דף קסא) זֶה ֵחיו ָ
ֵיה ,ו ְּכפוּם ַה ִהיא
ְלׁשוֹנוֹ קו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ָא ַמר ָל ּהְ ,ל ִנ ְׁש ָמ ָתא ,וְאו ֵֹמי ָל ּהְּ ,כ ֵדין ָׁש ַאל ָל ּה ְּב ָרזָא ְּד ָח ְכ ְמ ָתא ְּד ָמאר ּ
ְּד ַכד ֵּתיחוֹת ְל ַהאי ָע ְל ָמא ְּד ִת ְׁש ָּת ַדל ְּבאו ַֹרי ָ
)ס ָפ ִרים א ֵ
ְא ְד ַּבק ְ
ָה ו ַ
ֲב ְתר ּ
ָדיף א ַ
ְיתא ְל ִמנ ְַּדע ֵל ּיהָ ,ח ְכ ְמ ָתא ְּדר ִ
ֲח ִרים :בה)ָ ,ה ִכי
ו ְּל ִמנ ְַּדע ְּב ָרזָא ִּד ְמ ֵה ְימנו ָּתאְּ .ד ָכל ַמאן ְּד ֲהוֵי ְּב ַהאי ָע ְל ָמא,
ֵיה .ו ְִאי י ִָכיל ְל ַא ְד ְּב ָקא ו ְָלא ַא ְד ַּבקָּ ,ד ֵחי ֵל ּיה
ֲבי ֵל ּיה ַאגְ ר ּ
ו ְָלא ִא ְׁש ָּת ַּדל ְל ִמנ ְַּדע ֵל ּיהָ ,טב ֵל ּיה ְד ָלא י ְִת ְּב ֵריַ .עד ָּכאן ַיה ֵ
ֲמר יב ֶּפ ֶרק ה')
)ס ֶפר ַה ְּב ִרית ֵח ֶלק ב' ַמא ָ
ְימאֵ .
ְילה ,ו ְַק ּי ָ
ֵצא ִמן ַה ּגָלוּתְ ,ל ַבר ,ו ְָלא ַעי ָ
ְלׁשוֹנוֹ .ו ִּבזְ כוּת ו ְּבכ ַֹח ַה ִּל ּמוּד ַה ָּקדוֹׁש ַה ּזֶה נ ֵ
)פ ָר ַׁשת
ימנָא ָּ
ַעיָא ְמ ֵה ְ
לֹא ְּבזו ַּלת זֶה ַה ִּל ּמוּדַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָא ְמר ּו ְּבר ְ
ֶפׁש ַא ַחר ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ֶׁשהוּא
י .יֵׁש לָנ ּו ִל ְר ּדֹף ְּבכָל לֵב ו ְּבכָל נ ֶ
זֹּהרִ ,מן
יל ְך ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַה ַ
ָנשׂא) זֶה ְלׁשוֹנוְֹּ :ב ַהאי ִח ּבוּרָא ִּד ָ
ֱמת
ֶך ָהא ֶ
ֶּדר ְ
ִסיוֹן ,ו ְּבגִ ין
ימא ִע ָּל ָאה ְּתׁשו ָּבהְּ .ב ִא ֵּלין ָלא ָצ ִר ְיך נ ָּ
זוֹהֲרָא ְּד ִא ָ
ָאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
ׂר ֵ
ֲת ִידין ִי ְש
ַּדע ִ
ֶפׁש ו ְּבכָל
ילנָא ְד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו ַהאי ֵס ֶפר ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה ו ְַכ ָּמה ֶׁשֵּיׁש לָנ ּו ִל ְר ּדֹף ְּבכָל לֵב ו ְּבכָל נ ֶ
זֹּהר ,י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ַה ַ
ֶך
ֶך ַה ַּק ָּבלָה ֶׁשהוּא ֶּדר ְ
ֲמיְ .וי ְִת ַק ּיֵים ְּבהוֹן)ְּ ,ד ָב ִרים ְמאֹד ַא ַחר ָח ְכ ַמת ָהאֱמ ּונָה הוּא ָח ְכ ַמת ֶּדר ְ
)ה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹבְ ,מ ִאירוֹת ֵעי ַניִם ָּפ ָר ַׁשת ְר ֵאה)
ַ
ֱמת.
ָהא ֶ
לב) ְיָי ָּב ָדד ַינ ְֶח ּנ ּו ַעד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
ב

יאה ַּדף ג' ַע ּמוּד ג')
)ס ֶפר ַה ְּפ ִל ָ
ֵ

יגִ .ע ַּקר ְק ִנ ּיוֹת ְּד ֵבקוּת ַה ּבוֹרֵא ָּברו ְּך הוּא ְּכ ֶׁשהוּא לו ֵֹמד ִּד ְברֵי
ׂ ְמ ָחה
ַהז ַֹּהר ְּב ִש
ִּכי יָדו ַּע הוּאֶׁ ,ש ִע ַּקר ְק ִנ ּיוֹת ְּד ֵבקוּת ַה ּבוֹרֵא ָּברו ְּך הוּא ְּב ֵאין
יתא
זֹּהרִּ ,כ ְד ִא ָ
ׂ ְמ ָחה ,הוּא ָּבא ִמ ִּל ּמוּד ִּד ְברֵי ַה ַ
ַמ ָּמׁש ו ְּב ִש
ׂ ִּכ ִיליםֵ ,מ ִא ֵּלין
ָאל ַמ ְש
ׂר ֵ
ִּ)ת ּק ּונֵי ז ַֹהר ַּב ַה ְק ָּד ָמה ַּדף גַּ :).כד ִאית ְּב ִי ְש
יע,
ָק ַ
ׂ ִּכ ִילים יַזְ ִהיר ּו ְּכז ַֹהר ָהר ִ
ְּד ִא ְּת ַמר ְּבהוֹן ָּ)ד ִנ ּיֵאל יד ג) ו ְַה ַּמ ְש
אריהוֹן,
זֹּהרְּ ,די ְָד ִעין ְל ִמ ְפ ַלח ְל ָמ ֵ
ָּדא ְּד ִא ְת ְקרֵי ֵס ֶפר ַה ַ
ְת ּיה
ו ְּל ַא ָּפ ָקא ַאזְ ָּכרוֹת ִּד ְׁש ָמ ָהן ְּדקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ּו ְׁש ִכינ ֵּ
ֶך ַה ּק ֶֹדׁש אוֹת יא)
יעזֶר ַּב ַה ְק ָּד ָמה ֶּדר ְ
ֱל ֶ
ׂק א ִ
)ד ֶּמ ֶש
ַּ
ְּב ַכ ּוָנָה.
ׁ ,נו ְֹתנִים לוֹ
ידּ .כָל ִמי ֶׁש ַּמ ְת ִחיל ִל ְלמֹד ְּב ִד ְברֵי ז ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ֶליוֹן
ַך ִח ּזוּק ּגָדוֹל ִמ ְּׁשנֵי עוֹלָמוֹת ֵמעוֹלָם ע ְ
ֵמ ֵאת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ָמים
ו ֵּמעוֹלָם ַה ּזֶה ְּבסוֹד ִּכי ְּביָ"ה ֲהָויָ"ה צוּר עוֹל ִ
ָאל
ׂר ֵ
ש ּלוֹ ָהיָה ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ְִת ַח ּזֵק ּכָל ַּבר ִי ְש
ַמז ֶׁש ַה ַּכ ּוָנָה ֶׁ
ֶא ָּלא ֵיׁש ְלר ֵּ
ַמה נ ְִסיוֹנוֹת ְל ַה ְפ ִריד
ִל ְלמֹד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַאף ֶׁשַּי ֲעבֹר ָעלָיו ּכ ָּ
ׁ ,ו ְֵכן ִאם ָע ַבר ָע ָליו ַּכ ָּמה
אוֹתוֹ ָח ִלילָה ִמ ִּל ְלמֹד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
יצנֵי
ֻש ִמים ַּבח ֶֹמר ֶׁש ָּל ֶהם ֶׁש ֵהם ֵל ָ
נ ְִסיוֹנוֹת ִמ ְּבנֵי ָא ָדם ַה ְמג ָּׁ
ֵיהם ְּכׁשוֹ ַׁש ּנָה ֵּבין
ֲמנָא ִל ְיצ ַלן ,וְהוּא יוֹ ֵׁשב ֵּבינ ֶ
ַה ּדוֹר ַרח ָ
יתא ַּכ ּיו ֵֹצא ּבוֹ ְּכׁשוֹ ַׁש ּנָה ֵּבין ַהחו ִֹחים ְּכׁשוֹ ַׁש ּנָה
ַהחו ִֹחיםִּ ,כ ְד ִא ָ
ָאל ְּד ִא ִיהי ֵּבין או ְֹכלו ָֹסא ְּכו ְַר ָּדא ֵּבין ּכו ִּבין,
ׂר ֵ
ֶסת ִי ְש
ָּדא ְּכנ ֶ
ַבי ִחזְ ִק ּיָה ,וְהוּא ְלׁשוֹן
ֲמר ר ִּ
יחת ַמא ָ
ַמז ִּב ְפ ִת ַ
ַעל ֵּכן ְלזֶה ְמר ֵּ
ָאל ָהרו ֶֹצה ִל ָּד ֵבק ִּב ְד ֵבקוּת
ׂר ֵ
ֶפׁש ִמ ִּי ְש
ִחזּ וּקְּ ,כ ֵדי ֶׁש ּי ְִת ַח ּזֵק ַּבעַל נ ֶ
ַבי ִחזְ ִק ּיָהֶׁ ,ש ָּכל ִמי ֶׁש ַּמ ְת ִחיל
יענ ּו ִּב ְלׁשוֹן ר ִּ
ַה ּבוֹרֵא ָּברו ְּך הוּא )ו ָּבא ְל ַה ְׁש ִמ ֵ
ִל ְלמֹד ְּב ִד ְב ֵרי ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ַה ּזֶה ,אוֹ ֶׁש ּיָבוֹא ֵאיזֶה ִאיׁש ָּכ ֵׁשר ְל ָפ ֵרׁש ֵאיזֶה
ַך ִחזּ וּק ּגָדוֹל ִמ ְּׁשנֵי
זֹּהרְ ,לזֶה ָה ִאיׁש נו ְֹת ִנים לוֹ ֵמ ֵאת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ַמ ַא ְמ ֵרי ַה ַ
עו ָֹלמוֹתֵ ,מעו ָֹלם ֶע ְליוֹן ו ֵּמעו ָֹלם ַה ּזֶהְּ ,בסוֹד ִּכי ְּביָ"ה ֲהוָיָ"ה צוּר עו ָֹל ִמיםְ ,וזֶה ּו
ָ"ה'ֶׁ ,ש ָה ִאיׁש ַה ּזֶה ָּפ ַתח ו ְָא ַמר ְּב ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָאַ ,אף ַעל ִּפי
או ִֹת ּיוֹת ' ֲחזַ"ק י ּ
יח
ֶׁש ּנ ְִר ֶאה לוֹ ְּב ִמ ְק ָצת ֵאיזֶה ְּפ ָע ִמים ֶׁשהוּא ְּכׁשוֹ ַׁש ּנָה ֵּבין ַהחו ִֹחיםַ ,אל ַי ְׁש ִּג ַ
ַעל זֶהֲ ,חזַק ְונ ְִת ַח ּזֵק ְּבכ ַֹח ָה ֵאין סוֹף ָּברו ְּך הוּא ו ָּברו ְּך ְׁשמוֹ) עַל י ְֵדי ִּד ְברֵי

ַמה נ ְִסיוֹנוֹת
ַׁ ,אף עַל ִּפי ֶׁשהוּא יוֹ ֵׁשב ֵּבין ַהחו ִֹחים ְּבכ ָּ
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ָהם.
ֱמץ ו ְַאל ִּת ְׁש ַמע ל ֶ
ֵיצנֵי ַה ּדוֹרַ ,אף עַל ִּפי כֵן ֲחזַק ֶוא ַ
ְול ָ
ֶך ַה ּק ֶֹדׁש אוֹת יב)
יעזֶר ַּב ַה ְק ָּד ָמה ֶּדר ְ
ֱל ֶ
ׂק א ִ
)ד ֶּמ ֶש
ַּ

ימה
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי לו ְֹמ ִדים ַהז ַֹּהר ְּב ֵא ָ
טו .עַל ֶק ֶבר ר ִּ
ַמה נ ִִּסים ֵּא ְרע ּו ָׁשם
ו ְּבי ְִר ָאה ִּכי ּכ ָּ
אתי ָּכתוּב ֵמ ָהרַב ַּב ַעל ְׁש ָל"ה ַה ָּקדוֹׁש זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי
ו ְָכ ְך ָמ ָצ ִ
ָאל ִּב ְׁשנַת שפ"חְ ,וזֶה
ׂר ֵ
ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ְּב ַמ ָּס ָעיו ְּב ֶארֶץ ִי ְש
ימה
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי לו ְֹמ ִדים ַהז ַֹּהר ְּב ֵא ָ
שוֹנוְֹ :ועַל ֶק ֶבר ר ִּ
ְלׁ
ַמה נ ִִּסים ֵּא ְרע ּו ָׁשם ,ו ְּצ ִר ִיכים
ו ְּבי ְִר ָאה ו ִּב ְד ֵבקוּת ְּגדוֹלָה ִּכי ּכ ָּ
ימה ו ְּבי ְִר ָאה ו ִּב ְד ֵבקוּת ְּגדו ָֹלה וְכוּ'ְ ,וׁשוּב
זֹּהר ְּב ֵא ָ
ִל ְלמֹד ַה ַ
ִיתי ִּב ְמ ָערַת ַה ַּצ ִּד ִיקים וְכוּ'
ֲכם ִּכי ַה ּיוֹם יוֹם ִראׁשוֹן ָהי ִ
או ִֹדיע ֶ
זֹּהר.
ַבי ֶא ְל ָעזָר ְו ָׁשם ָל ַמ ְד ִּתי ַה ַ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי וְר ִּ
וְר ִּ
ֲמר ִל ּמוּד ַה ּתו ָֹרה ְס ִעיף יא)
ַצ"לַ ,מא ָ
אטה ז ַ
ֲהרֹן ָר ְ
ַבי א ַ
)נ ַֹעם ַה ְּל ָבבוֹת ,ר ִּ

ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה
טזִ .מ ְצוָה וְחו ָֹבה עַל ּכָל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד ִל ְלמֹד ְּפנ ִ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ,ו ְּכמוֹ ֶׁש ָא ַמר
ו ְִה ּנֵה ֵעץ ַה ַח ּיִים הוּא ְּב ִחינַת ְּפנ ִ
ָאל
ׂר ֵ
ֲת ִידין ִי ְש
ׂא :ו ְּבגִ ין ַּדע ִ
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ְּד ָפ ָר ַׁשת ָנש
ְּבר ְ
זֹּהר כוּ' .ו ְּב ִא ּגֶרֶת
ילנָא ְד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו ַהאי ֵס ֶפר ַה ַ
ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
ֲמר ַה ּנִזְ ָּכר ְל ֵעיל ְּבסוֹפוְֹ ,ל ִמ ְיט ַעם
ַה ּק ֶֹדׁש ְּב ֵבאוּר ַמא ָ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ו ְַה ִּמ ְצוָה כוּ'.
ילנָא ְּד ַח ּיֵי ֶׁש ִהיא ְּפנ ִ
ֵמ ִא ָ
ו ְָה ִע ְניָן הוּאְּ ,ד ִה ּנֵה ּתוֹרָה ֶׁש ִּב ְכ ָתב נ ְִקרָא ֵעץ ַה ַח ּיִיםְ ,ל ִפי
)להֱיו ָֹת ּה ִמ ְּב ִחינַת
ש ִמ ּיִים ָּכל ָּכ ְך ֶ
ֶׁש ּלֹא נ ְִת ַל ְּב ָׁשה ִּב ְלב ּו ִׁשים ַּג ְׁ
זְ ֵעיר ַאנ ְִּפין) ְונ ְִר ָּגׁש ָּב ּה ָהאוֹר ָה ֱאל ִֹקי כוּ' ַּכ ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל ֶּפרֶק
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ֶׁש ּלֹא נ ְִת ַל ְּב ָׁשה ִּב ְלב ּו ִׁשים
י"א ,ו ְָכל ֶׁש ֵּכן ִּב ְפנ ִ
ַּג ְׁש ִמ ּיִיםֶׁ ,שהֲרֵי ִהיא ְמ ַד ֶּברֶת ֵמ ִע ְנָינִים רו ָּח ִנ ּיִים ְּב ֵס ֶדר
ׂגָה
ׂ ֶכל ו ְַה ַה ָּש
ַה ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלוּת ו ְּב ִע ְנ ְינֵי ֱאלֹקוֹת ו ִּב ְכ ָללְ ,וגַם ַה ֵּש
ׂגָה רו ָּחנִית ְונ ְִר ָּגׁש ָּב ּה ָהאוֹר ָה ֱאל ִֹקי ,ו ְָכל
ְּבזֶה הֲרֵי הוּא ַה ָּש
ֲבה ְוי ְִר ָאה,
ידי ַאה ָ
ידע ֶאת ַה ֵּׁשם ו ְָלבוֹא ִל ֵ
ִע ְנָינ ָּה הוּא ֵל ַ
ו ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב ַה ְּׁש ָל"ה ְּב ַמ ֶּס ֶכת ָׁשבוּעוֹת ֶׁש ּלוֹ ַּ)דף קפגְּ ):ב ִע ְניַן
ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָה ִל ְׁש ָמ ּהְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוֹ :ו ְִד ְברֵי ּתוֹרָה ֶׁש ֵהם ֵמ ִע ְנ ְינֵי
ַך
ֵדע ְׁשמוֹ י ְִת ָּבר ְ
ׂגוֹת י ְִל ְמ ֵדם ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ּי ַ
ִידיעוֹת ו ְַה ָּש
ֲקירוֹת ו ִ
חִ
ֻלתוֹ ו ִּמ ִּס ְתרֵי ִמ ְצוו ָֹתיו ו ְָאז י ְִת ַל ֵהב ְל ָבבוֹ ְלי ְִר ָאה אוֹתוֹ
וּגְ ד ָּ
ַבה ו ְָה ֵאר ֵעינֵינ ּו
ֲבה ר ָּ
ֲבה אוֹתוְֹ ,וזֶה ּו ֶׁש ִּס ּיֵם ְּב ִב ְר ַּכת ַאה ָ
ו ְּל ַאה ָ
ֲבה ו ְּלי ְִר ָאה
ַחד ְל ָב ֵבנ ּו ְל ַאה ָ
יך ְוי ֵ
ָת ָך ו ְַד ֵּבק ִל ֵּבנ ּו ְּב ִמ ְצוו ֶֹת ָ
ְּבתוֹר ֶ
ֶאת ְׁש ֶמ ְךַ ,עד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
ָכה ֲא ֶׁשר
ו ִּב ְפרָט ְּבתוֹרַת ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ַבו ֵֹתינ ּו ַה ְּקדוֹ ִׁשים ִנ ְׁש ָמ ָתם ֵע ֶדן זִ ְכרוֹנָם
ִהנ ְִחילוּנ ּו אֲבו ֵֹתינ ּו ר ּ
ֻלת וְרו ְֹממוּת ַה ֵּׁשם ו ְָכל ִע ְנ ְינֵי
ֲרים ְּגד ַּ
ָכהַ ,ה ְמג ִַּלים ו ְּמ ָבא ִ
ִל ְבר ָ
ֲבה ְוי ְִר ָאה ו ְּמ ַל ְּמ ֵדנ ּו ָל ַד ַעת ֶאת
ידי ַאה ָ
ֱאלֹקוּת ַה ְּמ ִב ִיאים ִל ֵ
ָכים
ֲבה ְוי ְִר ָאה ִּכ ְד ָב ֵעי ו ְַה ְּדר ִ
ַך ְּב ַאה ָ
ַה ֵּׁשם ו ְֵא ְיך ְל ָע ְבדוֹ י ְִת ָּבר ְ
ַה ְּמ ִב ִיאים ְלזֶה ,ו ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב ְּב ִא ּגֶרֶת ַה ּק ֶֹדׁש ְּבק ּונ ְְטרֵס
ַאחֲרוֹן ִּד ּבוּר ַה ַּמ ְת ִחיל ְל ָה ִבין ַמה ֶּׁש ָּכ ַתב ִּב ְפ ִרי ֵעץ ַח ּיִים ְוזֶה
יעת ַה ְּמ ִציאוּת ֵמ ַה ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלוּת ִהיא ּגַם ֵּכן
ְלׁשוֹנוֹ ֶא ָּלא ֶׁש ּי ְִד ַ
ֱמר
ֻּלנָה ְּכמוֹ ֶׁש ֶּנא ַ
ַבה עו ָֹלה ַעל כ ָּ
ָבה ו ְַא ְּדר ָּ
ׂ ּג ָ
ַבה ְו ִנ ְש
ִמ ְצוָה ר ָּ
יאה ְל ֵלב ָׁש ֵלם
יך כוּ' ו ְּמ ִב ָ
ָד ְע ָּת ַה ּיוֹם כוּ' ַּדע ֶאת ֱאל ֵֹקי ָא ִב ָ
ְוי ַ
כוּ' ֶׁשהוּא ָה ִע ָּקר כוּ' ַעד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ וְכוּ'.
ֻתר ו ִּמ ְצוָה ְלג ַּלוֹת זֹאת ַה ָח ְכ ָמה  -חו ַֹבת ִמ ְצוָה וְחו ַֹבת
יז .מ ָּ
ׂא
ִש
ַבה ְונ ָּ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ו ְִהיא ִמ ְצוָה ר ָּ
חו ָֹבה הוּא ִל ְלמֹד ְּפנ ִ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ִהיא ְּב ִחינַת ֵעץ ַה ַח ּיִים ֶׁש ִהיא ִּג ּלוּי
ו ְָל ֵכן ְּפנ ִ
ֲבה ְוי ְִר ָאה
יאה ְל ֵלב ָׁש ֵלם ַהיְנ ּו ְל ַאה ָ
ֱאלֹקוּת ו ְִהיא ַה ְּמ ִב ָ
ֶׁשהוּא ָה ִע ָּקר ְּב ָכל ֵע ֶסק ַה ּתוֹרָה ו ְַה ִּמ ְצווֹת כוּ' ו ִּמּׁשוּם זֶה
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ַּב ּדוֹרוֹת ָה ַאחֲרוֹנִים ַּדו ְָקא
ַלה ִע ַּקר ְּפנ ִ
נ ְִת ּג ָּ
ימן כ"ו ַה ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל ְּב ֵׁשם
ו ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב ְּב ִא ּגֶרֶת ַה ּק ֶֹדׁש ִס ָ
ֻתר
ָכה ְּד ַדו ְָקא ְּבדוֹרוֹת ֵא ּל ּו ָה ַאחֲרוֹנִים מ ָּ
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ָהא ִ
ו ִּמ ְצוָה ְלג ַּלוֹת זֹאת ַה ָח ְכ ָמה ִּכי ּדוֹרוֹת ָה ִראׁשוֹנִים לֹא ָהי ּו ְצ ִר ִיכים
ֲלת ִנ ְׁש ָמ ָתם ֶׁש ָהי ּו
ְלזֶה ִּכי ָהי ּו ַצ ִּד ִיקים ְּגמו ִּרים ו ִּמ ַּצד ֶע ֶצם ַמע ַ
ֲמ ִּתית ו ְָל ְמד ּו
ֲבה ְוי ְִר ָאה א ִ
ִמ ַּמ ְדרֵגוֹת ְּגבוֹהוֹת ָהיָה ָּב ֶהם ַאה ָ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה
ָך ָל ֶהם ִּג ּלוּי ְּפנ ִ
ּתוֹרָה ִל ְׁש ָמ ּה ְולֹא ָהיָה נ ְִצר ְ
ֲבל ַּב ּדוֹרוֹת ָה ַאחֲרוֹנִים
ו ְּכבוֹד ֱאל ִֹקים ַה ְס ֵּתר ָּד ָבר וְכוּ' א ָ
ָך ְונ ְִת ַמעֲט ּו ַה ְּל ָבבוֹת כוּ' ְלזֹאת ִמ ְצוָה
ֶׁש ֵאינָם ְנ ָׁשמוֹת ְּגבוֹהוֹת ּכָל ּכ ְ
ִימ ּיוּת
ֻכרָח יו ֵֹתר ִע ְניַן ִה ְת ּג ַּלוּת ְּפנ ִ
ְלג ַּלוֹת כוּ' וְדוֹר ַא ַחר ּדוֹר מ ְ
ֲבה ְוי ְִר ָאה כוּ' ִּכי
ֵידע ֶאת ַה ֵּׁשם ְו ֶׁש ּי ְִהיֶה ְּב ִחינַת ַאה ָ
ַה ּתוֹרָה ל ַ
ַשמוּת ְּביו ֵֹתר ו ְִר ּבוּי
ידת ַמ ְד ֵרגַת ַה ְּנ ָׁשמוֹת ו ְַה ִה ְת ּג ְּׁ
ִמ ְּפנֵי י ְִר ַ
ׂי ּתוֹרָה לֹא ָהי ּו יו ְֹד ִעים
ֲלמוֹת ו ְַה ֶה ְס ֵּת ִרים כוּ' ּגַם ּתו ְֹפ ֵש
ַה ַהע ָ
ֲבה
ֱמת ִּכי ַאה ָ
ֲבה ְוי ְִר ָאה ֶּבא ֶ
ילא לֹא ָהיָה ַאה ָ
ֶאת ַה ֵּׁשם ו ִּמ ֵּמ ָ
ֱהב
ׂגוֹת ֱאלֹקוּת ַּדו ְָקא ִּכי ֵא ְיך ֶיא ַ
יעה ו ְַה ָּש
ְוי ְִר ָאה ָּתלוּי ִּב ִיד ָ
ֵדע ו ְּכמוֹ ֵכן ְּבי ְִר ָאה וְכוּ' ְו ַלזֹּאת ְּב ֶח ֶסד ַה ֵּׁשם ָעלֵינ ּו
ַמה ֶּׁש ּלֹא י ַ
ַבי
ִּג ּלָה לָנ ּו ֶאת ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֲא ֶׁשר נ ְִת ַע ֵּלם ַא ַחר ְּפ ִטירַת ָהר ִּ
ַלה ַּב ּדוֹרוֹת ָה ַאחֲרוֹנִים
ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ְל ִה ְת ּג ֶּ

ַמה ְּבנֵי ָנ ָׁשא י ְִת ַּפ ְרנְסוּן ְל ַת ָּתא
זֹּהר ְוכ ָּ
ו ְּכמוֹ ֶׁש ָא ַמר ְּב ִת ּק ּונֵי ַה ַ
ָאה ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא כוּ'.
ָך ְּב ָדרָא ַב ְתר ָ
ֵמ ַהאי ִח ּב ּורָא ִדיל ְ
ִימ ּיוּת ּתוֹרָתוֹ
ַך אוֹר ְּפנ ִ
וְדוֹר ַא ַחר ּדוֹר ִּג ָּלה ָלנ ּו ְּב ַח ְס ּדוֹ י ְִת ָּבר ְ
ֱמנִים כוּ'ְ ,ו ָלכֵן ִמ ְצוָה וְחו ָֹבה עַל ּכָל ֶא ָחד
ֲב ָדיו ַה ֶּנא ָ
ַעל י ְֵדי ע ָ
ו ְֶא ָחד ִל ְלמֹד ְּפנ ִ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ו ְִאם הֱיוֹת ִּכי ִע ַּקר ִע ְניַן ַה ִּל ּמוּד
ֻמ ָאה ו ְָטהֳרָה וְכוּ' ְּכ ֵדי ְל ָברֵר
הוּא ְּב ִה ְלכוֹת ִא ּסוּר ו ְֶה ֵּתר ט ְ
ימן כ"ו ַה ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל
ֵּברו ִּרים ו ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב ְּב ִא ּגֶרֶת ַה ּק ֶֹדׁש ִס ָ
ו ְּב ִד ּבוּר ַה ַּמ ְת ִחיל ְל ָה ִבין ַמה ֶּׁש ָּכ ַתב ִּב ְפ ִרי ֵעץ ַח ּיִים ְּד ָצ ִר ְיך
ְל ַה ְר ּבוֹת ְּב ִל ּמוּד ָּכל ַה ַּת ְריַ"ג ו ְִק ּיו ָּמן ְּבפ ַֹעל ַמ ָּמׁש ְּב ַמ ֲח ָׁש ָבה
ּׂיָה ְל ָברֵר ֵּברו ִּרין ֲא ֶׁשר
יאה י ְִצירָה ֲע ִש
ׂה ֶׁש ֵהן ְּב ִר ָ
ִּד ּבוּר ו ַּמ ֲע ֶש
שם כוּ'ִ ,מ ָּכל ָמקוֹם חו ַֹבת ִמ ְצוָה וְחו ַֹבת חו ָֹבה הוּא ִל ְלמֹד ּגַם ּכֵן
ָׁ
שם ֶׁש ִהיא ִמ ְצוָה
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב ְּב ִא ּגֶרֶת ַה ּק ֶֹדׁש ָׁ
ְּפנ ִ
ַבה עוֹלָה עַל כ ָֻּּלנָה כוּ'.
ׂא ו ְַא ְּדר ָּ
ִש
ַבה ְונ ָּ
ר ָּ

ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ֲהרֵי הוּא ִמ ְת ַח ּיֵב ְּבנ ְַפׁשוֹ
יחִ .מי ֶׁש ֵאינוֹ לו ֵֹמד ְּפנ ִ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה הֲרֵי הוּא ִמ ְת ַח ּיֵב ְּבנ ְַפׁשוֹ
ו ִּמי ֶׁש ֵאינוֹ לו ֵֹמד ְּפנ ִ
ֶך
ִּכי ּגַם ְּב ֵע ֶסק ַה ּתוֹרָה י ִּפֹל ַה ּנו ֵֹפל כוּ' ַּכ ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל ְּבאֹר ְ
ַבה כוּ' ו ְּכמוֹ ֶׁש ָא ַמר
ְולֹא זוֹ ִּב ְל ַבד ֶׁש ּלֹא י ְָברֵר ֵּברו ִּרים ַא ְּדר ָּ
ִמי ֶׁש ֵאינוֹ רו ֶֹצה ַּב ִּל ּמוּד ַה ּזֶה ִּכי ִאם ְּב ִל ּמוּד ַה ּנִגְ ֶלה ְל ַבד הֲרֵי
זֹּהר ְּדוַי ְִחי
ֲתר ְּדמו ָֹתא כוּ' ו ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב ַּב ַ
הוּא ִמ ְת ַּד ֵּבק ַּבא ָ
ָד ּה ִי ְז ֶּכה ְלאוֹר ַה ַח ּיִים ִּכי ִהיא ִהיא
שרַק ָּב ּה ְועַל י ָ
ֶׁשהו ָּבא ְל ֵעיל ֶׁ
ֲבה ְוי ְִר ָאה ו ְַחי ָּב ֶהם
ידי ַאה ָ
ָד ּה יָבוֹא ִל ֵ
ְּב ִחינַת עֵץ ַה ַח ּיִים ְועַל י ָ
ֲדן
ֵסק ּתוֹרָתוֹ ְל ָברֵר ֵּברו ִּרים ַלעֲלוֹת נ ְַפׁשוֹ ו ְּמקוֹר נ ְַפׁשוֹ ו ְּליַח ָ
ְּבע ֶ
ַבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָם
ְּביִחוּדוֹ י ְִת ָּבר ְַך כוּ' ְוזֶה ּו ּגַם ֵּכן ַמה ֶּׁש ָא ְמר ּו ר ּ
ִימ ּיוּת
ֻלן ַּפת ַּב ֶּמ ַלח כוּ' ַּב ֶּמ ַלח ַּדו ְָקא ֶׁש ִהיא ְּפנ ִ
ָכה ְוכ ָּ
ִל ְבר ָ
ַה ּתוֹרָה ַּכ ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל ֶּפרֶק ד'ִ :ק ּצוּר ,י ְַס ִּביר ֲא ֶׁשר עֵץ ַה ַח ּיִים
ַב ָׁשה ִּב ְלב ּו ִׁשים ַּג ְׁש ִמ ּיִים ו ְִע ְניָנ ָּה
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ֶׁש ּלֹא נ ְִתל ְּ
הוּא ְּפנ ִ
ֲבה ְוי ְִר ָאהְּ ,ב ִע ָּקר נ ְִת ּג ַּלָה ַּב ּדוֹרוֹת
ֵידע ֶאת ַה ֵּׁשם ְולָבוֹא ְל ַאה ָ
לַ
ַב ּו ַה ַה ֲעלָמוֹתִ ,מי
ָה ַאחֲרוֹנִים ֶׁש ּי ְָר ָדה ַמ ְדרֵגוֹת ַה ְּנ ָׁשמוֹת ְונ ְִתר ּ
ֶׁש ֵאינ ָּה ְל ֵמ ָדה ִמ ְת ַח ּיֵב ְּבנ ְַפׁשוֹ ְוכָל ֶׁש ּכֵן ַה ְמ ָמ ֵאן ְּב ִל ּמוּד זֶה.
)ק ּונ ְְט ֵרס ֵעץ ַה ַח ּיִים ֶּפ ֶרק יג)

ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ַה ּתוֹרָה י ְֵב ָׁשה ְּב ִלי אוֹר ו ְַח ּיוּת כוּ' ִּכי
יטְּ .בלֹא ְּפנ ִ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה
ַה ַח ּיוּת ִהיא ְּפנ ִ
ֵח ִל ּמוּד
ו ְִה ּנֵה ְל ַבד ַמה ֶּׁש ּנ ְִת ָּברֵר ְל ֵעיל ֶּפרֶק יג ְּב ֶה ְכר ַ
ֲבה
ידי ַאה ָ
יאה ִל ֵ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ְל ִפי ֶׁש ִהיא ִהיא ַה ְּמ ִב ָ
ְּפנ ִ
ילה ְל ִל ּמוּד ַה ּנִגְ ֶלה
ְוי ְִר ָאה ִה ּנֵה ֵיׁש ְּבזֶה עוֹד ָּד ָבר ַמה ֶּׁש ּמו ִֹע ָ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ִהיא ִּכ ְנ ָׁש ָמה ְל ִחיצוֹ ִנ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ו ְּכמוֹ
ִּכי ְּפנ ִ
ֶׁש ָא ַמר ַּב ַ
זֹּהר ָּפ ָר ַׁשת ְּברֵא ִׁשית ַּ)דף כו) ַעל ָּפסוּק ו ִּמ ָּׁשם י ִָּפרֵד
ו ְָהיָה ְל ַא ְר ָּב ָעה רָא ִׁשים ִא ֵּלין ִא ּנוּן ַא ְר ָּב ָעה ְּדנ ְִכנְס ּו ַל ַּפ ְר ֵּדס.
ֲלכוֹתִּ .ת ְניָינָא ָעאל
ַחד ָעאל ְּב ִפיׁשוֹ"ן ְּד ִאיה ּו ִּפי ׁשוֹנֶה ה ָ
ית ָאה ָעאל ַּב ִח ֶּד ֶק"ל
ֶמז כוּ' ְּת ִל ָ
ְּבגִ יחוֹ"ן כוּ' ו ְָדא ו ְָדא ִאיה ּו ר ֶ
יע ָאה ָעאל
ידא ַק ָּלא ִל ְד ָר ָׁשאְ .ר ִב ָ
ֲד ָ
ַחד ַקל ו ְָדא ִלי ְׁשנָא ח ִ
ַּב ְּפרָ"ת ְּד ִאיה ּו מו ָֹחא כוּ' ֶּבן זו ָֹמא ו ֶּבן ֲעזַאי ְּד ָעאל ּו ִּב ְק ִל ִיפין
ֲק ָ
ְיתא הֲו ּו ָל ָקאן ְּבהוֹןִ .ר ִּבי ע ִ
ְּדאו ַֹרי ָ
יבא ְ)פקו ֵּדי רנדְּ ).ד ָעאל
ָפק ִּב ְׁש ָלם.
ְּבמו ָֹחא ִא ְּת ָמר ֵּב ּיה ְּד ָעאל ִּב ְׁש ָלם ְונ ַ
ֲלכוֹת
)ו ֵּפר ּוׁש ַה ִּמ ְק ַּדׁש ֶמ ֶל ְך ִּב ְק ִל ִיפין ְּדאו ַֹרי ְָתא ִּב ְפ ָׁש ֵטי ַה ּתו ָֹרה ֶׁש ֵהן ה ָ
יבא ָעאל ְּבמו ָֹחא ֵהם סוֹדוֹת ַה ּתו ָֹרה וְיו ַּבן כוּ' ְי ֻע ּיַן ָׁשם)
ֲק ָ
ַבי ע ִ
ו ְּד ָרׁשוֹת ר ִּ
ֲמר
ֲמר וְעוֹד ָׁשם ַּ)דף כזִ ):ס ּיוּם ַה ַּמא ָ
זֹּהר ָּכל ַה ַּמא ָ
ו ְַע ּיֵן ָׁשם ַּב ַ

ַה ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל ו ַּמה ֶּׁש ָא ַמר ַעל ָּפסוּק וַ ּי ִַּקח ֲהוָיָה ֱאל ִֹקים ֶאת
ָה ָא ָדם כוּ'.
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ָאז ַה ּתוֹרָה ִהיא י ְֵב ָׁשה ְּב ִלי אוֹר ו ְַח ּיוּת
כְּ .בלֹא ְּפנ ִ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה
כוּ' ו ְַה ַח ּיוּת ִהיא ְּפנ ִ
ו ְּב ִמ ְק ַּדׁש ֶמ ֶל ְך ַמה ֶּׁש ָא ַמר ַעל זֶה ו ְַהיְנ ּו ְּד ִחיצוֹ ִנ ּיוּת ַה ּתוֹרָה
ּתוֹרָה ַה ּנִגְ ֵלית ִהיא ְּב ִחינַת ְלב ּו ֵׁשי ַה ּתוֹרָה ו ְַה ְּנ ָׁש ָמה ָּב ֶהם ִהיא
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ו ְּכמוֹ ֶׁש ַה ְּנ ָׁש ָמה ְמ ַח ּיָה ֶאת ַהגּ וּף ְּכמוֹ כֵן
ְּב ִחינַת ְּפנ ִ
ִימ ּיוּת
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ְמ ַח ּיָה ֶאת ִחיצוֹ ִנ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ו ְּכ ֶׁש ּלו ֵֹמד ְּפנ ִ
ְּפנ ִ
ַה ּתוֹרָה ָאז יֵׁש לוֹ ַח ּיוּת ְּב ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָה ַה ּנִגְ לֵית ו ְַחי ָּב ֶהם ,ו ִּמ ֵּמילָא
ֲמ ִּתית
ַה ִּל ּמוּד ַּכ ֲא ֶׁשר הוּא ְּב ַח ּיוּתֲ ,הרֵי הוּא ַמ ְת ִאים ֶאל ַה ַּכָּונָה ָהא ִ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ֲהרֵי
ְּב ִל ּמוּדוֹ כוּ' ַמה ֶּׁש ֵאין ּכֵן ְּכ ֶׁש ֵאינוֹ לו ֵֹמד ְּפנ ִ
ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָה ַה ּנִגְ לֵית ֶׁש ּלוִֹ ,היא ְּכגוּף ְּבלֹא ְנ ָׁש ָמה ַו ֲהרֵי הוּא ְּכגוּף
ֵמת ְּב ִלי ׁשוּם ַח ּיוּת ו ִּמ ֵּמילָא ּגַם ַּכָּונַת ַה ִּל ּמוּד ֵאינוֹ ִּכ ְד ָבעֵי כוּ'.
ְוזֶה ּו ּגַם ֵּכן ַמה ֶּׁש ָא ְמר ּו ְּב ִת ּק ּונֵי ז ַֹהר ִּת ּקוּן ל' ִּת ְנָינָא ְּכ ִתיב
ַח ֶפת ַמאי וְרו ַּח כוּ' ַעד ְּד ִא ֵּלין ִא ּנוּן ְּד ַע ְב ֵדי
וְרו ַּח ֱאל ִֹקים ְמר ֶ
ַב ָׁשה ְולֹא ָב ָעאן ְל ִא ְׁש ַּת ְד ָלא ְּב ָח ְכ ָמה ְּב ַק ָּב ָלה
ְלאו ַֹרי ְָתא י ָּ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ָאז ַה ּתוֹרָה ִהיא י ְֵב ָׁשה ְּב ִלי
שם ִּד ְבלֹא ְּפנ ִ
כוּ' ְי ֻע ּיַן ָׁ

ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה וְכוּ' ְוזֶה ּו ִע ְניַן ו ְֶד ֶר ְך
אוֹר ו ְַח ּיוּת כוּ' ו ְַה ַח ּיוּת ִהיא ְּפנ ִ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ֶׁשהוּא ְּב ִחינַת ֵעץ ַה ַח ּיִים
ַח ּיִים ְּד ַקאי ַעל ְּפנ ִ
ֶך ַח ּיִים ָאז ַמ ְמ ִׁש ְיך ַעל יָדוֹ ְּב ִחינַת נֵר
ו ְַכ ֲא ֶׁשר ֵיׁש ְּב ִחינַת ֶּדר ְ
ִמ ְצוָה וְתוֹרָה אוֹר כוּ' ֶׁש ּנ ְִת ָּב ֵאר ְל ֵעיל ֶּפרֶק ב' ֶׁש ַעל י ְֵדי ּתוֹרָה
ֶך ַח ּיִים
ו ִּמ ְצווֹת ַמ ְמ ִׁש ְיך ִּג ּלוּי אוֹר ֵאין סוֹף ו ְַהיְנ ּו ְּכ ֶׁשֵּיׁש ֶּדר ְ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ו ְָאז ו ְַחי ָּב ֶהם ְּב ֵע ֶסק ַה ּתוֹרָה ו ְַה ִּמ ְצוָה
ְּב ִחינַת ְּפנ ִ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ִהיא ִּכ ְנ ָׁש ָמה
ֶׁש ּלוֹ כוּ' ִק ּצוּר ,יו ִֹסיף ֲא ֶׁשר ְּפנ ִ
ֶך ַח ּיִים
ְל ִחיצוֹ ִנ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ַהגּ וּף וְנו ֶֹתנֶת ָּב ּה ַח ּיִים ְּכ ֶׁשֵּיׁש ֶּדר ְ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ַמ ְמ ִׁש ְיך ַעל יָדוֹ נֵר ִמ ְצוָה וְתו ָֹרה אוֹר.
ְּפנ ִ
)ק ּונ ְְטרֵס ֵעץ ַח ּיִים ָׁשם ֶּפ ֶרק טו)

ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ו ִּמ ְת ַח ֵּבר עֵץ ַה ַּדעַת ְּבעֵץ
כאַּ .כ ֲא ֶׁשר עו ֵֹסק ִּב ְפנ ִ
ׂה לוֹ ִל ּמוּד ַה ּנִגְ לֶה ְּב ִחינַת ַס ָּמא ְּד ַח ּיֵי
ַה ַח ּיִיםָ ,אז ַנ ֲע ֶש
ֱמ ִרים ְל ֵעיל ֵּת ְדע ּו ו ְָת ִבינ ּו
ו ְִה ּנֵה ַעל ִּפי ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ַה ֶּנא ָ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה וַ ֲא ֶׁשר ִהיא ִע ַּקר
ֵח ּיוּת ֵע ֶסק ְּפנ ִ
נ ְִחיצוּת ו ְֶה ְכר ִ
ַח ּיֵינ ּו ו ְִאם ִּכי ַּב ְּז ַמן ַּב ּיוֹם ְצ ִר ִיכים ַל ֲעסֹק יו ֵֹתר ַּב ּתוֹרָה ַה ּנִגְ ֵלית
ֲבל זֶה גּ ו ָּפא ֶׁש ּי ְִהיֶה ֵע ֶסק ַה ּתוֹרָה
ִּב ְכ ֵדי ְל ָברֵר ֵּברו ִּרין וְכוּ' א ָ
ֲמ ִּתית ַה ַּכ ּוָנָה הוּא ַעל י ְֵדי ֵע ֶסק ַה ּתוֹרָה
רָצוּי ו ְּמ ֻכ ּוָן ֶאל א ִ
ִימ ּיוּת ו ָּב ּה ַּדו ְָקא י ְִחיֶה ְּב ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָה ַה ּנִגְ ֵלית ו ִּב ְל ָע ָד ּה
ַה ְּפנ ִ
ֵאין ִל ּמוּד ַה ּנִגְ ֶלה רָצוּי ו ְּמ ֻכ ּוָן ְּכ ָלל ִּכי ָחס ְו ָׁשלוֹם י ִּפֹל ַה ּנו ֵֹפל
ׂה ֵיׁש ו ְָד ָבר וְיוֹרֵד וְנו ֵֹפל ַחס ְו ָׁשלוֹם ו ִּמ ְת ַּד ֵּבק
ִמ ֶּמ ּנָה ֶׁש ַּנ ֲע ֶש
ִימ ּיוּת
ֲמנָא ִל ְיצ ַלן ִּכי ִאם ַּכ ֲא ֶׁשר עו ֵֹסק ִּב ְפנ ִ
ילנָא ְּדמו ָֹתא ַרח ָ
ְּב ִא ָ
ׂה לוֹ ִל ּמוּד
ַה ּתוֹרָה ו ִּמ ְת ַח ֵּבר עֵץ ַה ַּדעַת ְּבעֵץ ַה ַח ּיִים וְכוּ' ָאז ַנ ֲע ֶש
ַה ּנִגְ לֶה ְּב ִחינַת ַס ָּמא ְּד ַח ּיֵי כוּ') .ק ּונ ְְט ֵרס ֵעץ ַה ַח ּיִים ָׁשם ֶּפרֶק כא)
כבַ .א ְׁשרֵי לוֹ ַמה ּטוֹב ֶח ְלקוֹ ו ַּמה ָנ ִּעים גּ וֹרָלוֹ ָאהוּב ְל ַמ ְעלָה
ְונ ְֶח ָמד ְל ַמ ָּטה
ִיעה
יע ְצ ָך ַעל ַה ְּפ ִרי ָׁשה ו ְִלגְ רֹם ִר ְפיוֹן ִחּׁשוּל ו ְּמנ ָ
אוֹי ִלי ִאם ִא ָ
ֵמ ָח ְכ ָמה זוֹ ֶׁש ִהיא ְּב ִלי ָס ֵפק ִנ ְׁש ַמת ַה ּתוֹרָה ְוׁש ֶֹרׁש ָהאֱמ ּונָה
ָכה ָל ּה ְויָרֵית ָל ּה הוּא
ְּב ָח ְכ ָמה ו ְַד ַעת ו ְּתב ּונָה ו ְּב ִלי ָס ֵפק ְּדז ָ
ֲל ּיָה ַא ְׁשרֵי לוֹ ַמה ּטוֹב ֶח ְלקוֹ ו ַּמה ָנ ִּעים גּ וֹרָלוֹ ָאהוּב
ִמ ְּבנֵי ע ִ
ימן רי)
)ח ּוַת י ִָאיר ִס ָ
ֶח ָמד ְל ַמ ָּטה וְכוּ'ַ .
ְל ַמ ְעלָה ְונ ְ
ידה ו ְַק ְטנוּת
ִיר ָ
ָאה ְּבכָל ִמינֵי ַצעַר ָחס ְו ָׁשלוֹם ו ִ
ֵצה נ ְִפל ָ
כג .ע ָ
ַה ּמ ִֹחין ו ְִט ְמטוּם ַה ּלֵב ...לו ַֹמר ז ַֹהר ו ְִת ּק ּונִים ֲ -אָנ ִׁשים ְּפׁשו ִּטים
ּזָכ ּו עַל י ְֵדי זֶה ְל ִע ְניָנִים ְּגבו ִֹהים
ידה ו ְַק ְטנוּת
ִיר ָ
ָאה ְּבכָל ִמינֵי ַצעַר ָחס ְו ָׁשלוֹם ו ִ
ֵצה נ ְִפל ָ
ְוזֶה ע ָ
ַה ּמ ִֹחין ו ְִט ְמטוּם ַה ּלֵב ִל ְלמֹד ִּב ְד ָב ִרים ַק ִּלים ְּכמוֹ ֵעין ַי ֲעקֹב
ִמ ְד ָרׁש אוֹ לו ַֹמר ז ַֹהר ו ְִת ּק ּונִים ְוגַם ִל ְלמֹד ְּג ָמרָא ָּפׁשוּט
ָאה
ֵצה ְּגדוֹלָה ְונ ְִפל ָ
ּגַם ִּכי לֹא מו ָּבן ֶא ְצלוֹ ְּכלוּם ְוזֶה ע ָ
ְל ִה ְתע ַּלוֹת ִמ ּכָל ִמינֵי י ְִר ָידה ו ְַק ְטנוּת ְולֹא ְּכ ַד ַעת ַהּׁשו ִֹטים
ַמה
ש ִּל ּבוֹ ַּבל ִע ּמוֹ ְויָד ּו ַע ּכ ָּ
ֶׁשאו ְֹמ ִרים ֶׁש ֵאין ִל ְלמֹד ְּב ָׁש ָעה ֶׁ
ּׂיוֹת ֵמ ֲאָנ ִׁשים ְּפׁשו ִּטים ֶׁש ּזָכ ּו עַל י ְֵדי זֶה ְל ִע ְנָינִים ְּגבו ִֹהים.
ַמ ֲע ִש
ֲמר ִל ּמוּד ַה ּתו ָֹרה)
)נ ַֹעם ַה ְּל ָבבוֹת ַמא ָ

כדַ .ו ֲאנַן ְּב ִל ּמו ֵּדנ ּו או ָֹתן לֹא י ִָּמ ֵצא ְּב ַד ְע ֵּתנ ּו ָּד ָבר מו ָּבן ז ּולַת
יאת ַה ִּמ ּלוֹת
ְק ִר ַ
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא
ו ְֵאין ְר ָאיָה ִמ ַּמ ַא ְמרֵי ז ַֹהר ו ְֵס ֶפר י ְִצירָה וְר ְ
ֶׁש ִּק ְּבל ּו ִמ ִּפי ַס ָּבא ְּד ָס ִבין ו ְֵא ִל ּיָה ּו ו ִּמ ַּק ִּדי ִׁשין ֶע ְליוֹנִים ו ְֵכן
זֹּהר רו ַּח ַה ֵּׁשם ָהיָה ָּבם ו ִּמ ָּלתוֹ ַעל ְלׁשוֹנָם ְוגַם
ָהנ ְָך יְנו ֵּקי ְּד ַב ַ
ֲר"י וְגו ָּריו ֶׁש ִּק ְּבל ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶּפה ֶאל ֶּפה ִמ ִּפי ֶע ְליוֹנִים
ָה ֱאל ִֹקי ָהא ִ
י ְָצא ּו ַה ְּד ָב ִרים ַו ֲאנַן ְּב ִל ּמו ֵּדנ ּו או ָֹתן לֹא י ִָּמ ֵצא ְּב ַד ְע ֵּתנ ּו ָּד ָבר מו ָּבן
ז ּולַת ְק ִר ַ
יאת ַה ִּמ ּלוֹת ַמה ֶּׁש ֵאין ֵּכן ֵא ּל ּו ָה ַאחֲרוֹנִים ַה ְמ ַב ְּק ִׁשים
ֱל ִמים ו ְִל ְפ ָע ִמים ֵהם
זֹּהר ַהחֲתו ִּמים ו ְַה ֶּנע ָ
ְל ָב ֵאר ִּד ְברֵי ַה ַ
ימן רי)
)ח ּוַת י ִָאיר ִס ָ
ַ
ְּכסו ְֹת ִרים זֶה ֶאת זֶה.
ַצמוֹ ִמ ִּל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה הוּא נ ְִד ֶחה ִמ ְּמ ִח ַּצת
ׂ ְך ע ְ
כהּ .כָל ַה ּמוֵֹנ ַע וְחוֹ ֵש
ֶך ַח ּיִים
ַצ ִּד ִיקים ו ַּמ ְפ ִסיד עוֹלָמוֹ ו ְֵאינוֹ זוֹכֶה ִל ְראוֹת ְּבאוֹר ְּפנֵי ֶמל ְ
ַך
י ְִת ָּבר ְ
ֻב ִלים ָה ַאחֲרוֹנִים
ַבים ו ְֵכן ְׁש ֵל ִמים ִמ ְּמק ָּ
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשר ִּ
יחנ ּו
ִה ְתעו ְֹרר ּו ִּב ְמאֹד ִל ּבוֹת ְּבנֵי ָא ָדם ַעל ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה וְהו ִֹכ ֵ
ש ָּכ ְתב ּו ּכָל ַה ּמוֵֹנ ַע
זֹּהר ו ְִת ּק ּונִים ְולֹא עוֹד ֶא ָּלא ֶׁ
ִמ ִּד ְברֵי ַה ַ
ַצמוֹ ִמ ִּל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה הוּא נ ְִד ֶחה ִמ ְּמ ִח ַּצת ַצ ִּד ִיקים
ׂ ְך ע ְ
וְחוֹ ֵש
ַך.
ֶך ַח ּיִים י ְִת ָּבר ְ
ו ַּמ ְפ ִסיד עוֹלָמוֹ ו ְֵאינוֹ זוֹכֶה ִל ְראוֹת ְּבאוֹר ְּפנֵי ֶמל ְ
ימן רי)
)ח ּוַת י ִָאיר ִס ָ
ַ

ג

Arise and gather to take part in the Hillula of Rabbi Shimon

A Proclamation by the Rabbi of Jerusalem, from the year 5681
You already know the benefits of studying the Holy Zohar, as it negates all kinds of harsh decrees and hardships, plagues and
diseases, and last year we inspired Am Yisrael to participate in the Tikkun L'Geula Emitit under the guidance of the rabbis of the Holy
Land, to study Zohar and to finish the book 1000 times in Israel and in the communities outside of Israel. According to the reports
we received, there were only six hundred siyumim. Therefore, we rabbis and scholars of the Holy Land ask of every person who
is able, to learn the Zohar again, in order to complete the book 1000 times by the 25th of this coming Elul. In the merit of the first
series completed, may Yisrael experience only good luck, and may all the harsh decrees from Above and Below be revoked. May
the thoughts of our enemies lose clarity, and their hands lose their agility. And may Yisrael live in peace, and be consoled over the
past losses of Zion. May this be Hashem's will, amen. Jerusalem, Iyar, 5681 (1921)

Before learning, one should recite the following:
"We are preparing to study the Holy Zohar in order to exalt the Shechina, the source of our
strength, and to increase Israel's luck and glory, and to silence all those who persecute us, Above
and Below, and to restore the crown to its rightful place, and we will see an end to our troubles,
and Yisrael will live in peace. May this be Hashem's will amen."
Rabbi Yitzchak Yerucham Diskin, Jerusalem
"Our sages, blessed be their memories, have
taught us the Torah study is weightier than all the
other commandments. Blessed is he whose main
occupation is studying Torah, both the revealed
Torah, and the hidden Torah – the Zohar and the
Tikkunim.
The holy Tanna Rabbi Shimon Bar Yochai, blessed be his memory,
wanted to exempt the whole world from judgment, and hasten
the redemption. Our eyes search for signs of the redemption, for
Hashem's light which will fill the land. We await the arrival of the
Goel Tzedek, and our final salvation, speedily in our days."
From a speech made by Rabbi Yitzchak Yerucham, teacher and
rabbi of Moshe Yehoshua Yeudah Leib ztz"l, Diskin

"I agree to everything written above, and request
of all our brothers, Bnei Yisrael, wherever they
may be, to set aside times for the holy learning
and the project mentioned above, and may
the merit of the holy Tanna Rabbi Shimon
Bar Yochai, blessed be his memory, protect
us. And may we merit eternal salvation with
compassion, as the prophet writes, 'And even
though they hire themselves among the nations,
I will gather them'."
The eve of Pesach Sheni, 5681 (1921), may he
blossom like a rose,
the gloriouis Yaakov Meir, Rishon l'Tzion and
Chief Rabbi in Eretz Yisrael

"I have already written, last
year, about the necessity and
benefits of studying the Holy
Zohar and the Tikkunim.
May Hashem, blessed be
His name, in His great
mercy, bring us to a state
of repentance, and may we merit salvation
soon, as we so long for and anticipate with
our hearts and souls."
Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, Rabbi and
Av Beis Din of the Ashkenazi community in
the holy city of Jerusalem. May it be speedily
rebuilt in our days.

Received from the great rabbis of Eretz HaKodesh
Everyone knows of the Zohar, written by
the holy Tanna, who illuminated the upper
and lower worlds, of whom it is written that
he shook the earth and provoked kingdoms,
about whom the Talmudists wrote, "Whoever
gives birth to a son should pray for him to
grow up to be like Rabbi Shimon (Masechet
Makkot, 17). He is the crown on our heads and
our glory. Rabbi Shimon Bar Yochai, whose
Torah spread through hundreds and thousands
of worlds, among angels and spirits and holy
creations, through rivers of fire, all the way up
to HaKadosh Baruch Hu, who was pleased.
Hashem built new worlds with it, and had
mercy for our world.
The Chida wrote: "Studying the Zohar is
uplifting, even if you do not understand what is
written. And the great rabbi, "Kisei Hamelech"
(in his commentary on Tikkun 43) wrote that
learning Zohar simply by reciting the verses
aloud builds the Upper Worlds. And Eliyahu,
z"l, said to Rabbi Shimon, "Many people down
below will derive nourishment from this book
of yours [the Zohar], when it will be revealed
[finally] in the last generation, before the End
of Days.”
And on page 124b Moshe Rabbeinu says to
Rabbi Shimon: “In the merit of this work [the
Book of the Zohar] of yours, the Jews will
not suffer [those who study Zohar will not
suffer from the birthpangs of Mashiach]. And
because the Jews in the future will taste from
the Tree of Life which is this Sefer ha Zohar,
[The Jews] will be redeemed from exile with
compassion."
In the introduction to Tikkunei Hazohar, it is
written, " 'The enlightened will shine like the
radiance (zohar) of the firmament...' These are

Rabbi Shimon and his colleagues: Rabbi El'azar
his son, Rabbi Abba, Rabbi Yose, Rabbi Hiyya,
Rabbi Isaac, and the rest of his colleagues, who
shone above like the radiance of the firmament.
What does 'like the radiance' (kezohar) mean?
[It means] only that when they composed that
work, it was decreed above that it be called
Sefer HaZohar.
At the moment that work was composed,
permission was given to Elijah to confer with
them on it, to all the heads of the academies
above and below, and [to] all the hosts of
supernal angels and the supernal souls, to be
present in agreement and good will, as one
[body].
Elijah began and said: Ruler of the worlds,
You are One, but not numbered. You are higher
than the highest, more mysterious than all
mysteries. No thought can comprehend You at
all. It is You who produced the ten perfections
that we call the ten sefirot, by means of which
You control the hidden worlds which have not
been revealed and the worlds that have been
revealed, and by means of them You conceal
Yourself from humankind.
Apart from You, there is no unity in the upper
and lower worlds, and You are known as the
Lord of All. And as for the sefirot, each of
them has a known name by which the angels
are called. But You have no known name, for
You fill all names, and You are the perfection
of them all. When You remove Yourself from
them, all names remain as a body without a
soul. And (the celestial power) gave permission
to the ten sefirot to reveal hidden secrets to
them, but not to divulge them publicly until the
generation of the Mashiach."
We can conclude from the above that the

redemption is dependent upon the study of the
Zohar, and now we will discuss what causes a
lack of Zohar study in the world. We will begin
by quoting the great rabbi and holy Kabbalist,
Rabbi Chaim Vital, ztz"l, the student of the
holy Ari, ztz'l. He wrote in the introduction to
Sha'ar Hahakdamot: "I, the young man, write
from this poor town of Aleppo, Rabbi Chaim
Vital, son of Rabbi Yosef Vital, ztz"l. When
I was thirty years old, my strength began to
wane, and I sat thinking and wondering how
'the harvest is past, the summer has ended, and
we are not saved.' [Yirmiyahu, 8:20] A cure has
not been found for our illness, our body has no
respite, and we have not recovered from the
blow, of the destruction of the Beis HaMikdash.
Alas, the day is ending, the evening dusk is
falling, time is short, and the son of David has
still not arrived. And I focused my attention on
researching and understanding why we are still
in exile, and why Ben Yishai has not yet come.
And after deep introspection, I discovered
in the first essay in Sefer Hatikunim, Tikkun
30, "'But the spirit of Hashem was hovering
over the face of the waters.' The “spirit of
Hashem” is a spirit of Mashiach when he
reveals himself to rectify everything. But how
will we be worthy of this? It will be through
our tears, weeping, and our mourning over the
destruction of the Temple.
Studying the Zohar causes Hashem to treat us
with compassion, and the soul of the Mashiach
will be revealed, and he will rebuild the Beis
Hamikdash, and Yisrael will have a secure
home. Anyone who studies the Zohar will be
spared the birthpangs of Mashiach. Therefore,
we rabbis and scholars of the holy city of
Jerusalem, and the judges in the basei din,
have come together in agreement that we must

establish learning programs of Zohar in Israel
and in the Diapora, in order to complete the
entire Zohar. The siyum we take place on the
25th of this coming Elul, the day the World was
created, and the Zohar will be completed 1000
times, in Israel and outside of Israel. Know
who is purifying you, your Father in Heaven,
know that each and every word is multiplied by
a thousand and a hundred thousand worlds in
Shamayim, as is discussed in the introduction
to Ohr Hachama.
And to you, our brothers, the leaders of the
holy nation in Israel and outside of Israel, of
whom it is written, the righteous among the
people who are as numerous as the stars, you
will all take shifts and set aside learning times,
and each one according to his abilities. Each
of you will learn a section of the Zohar, in
order to complete the entire book by the 25th of
Elul, or even half the book, or a quarter of the
book. Every three or four friends can together
complete the Zohar. Calculate how many times
the Zohar is completed in each city, until it has
been completed 1000 times.
And we have already appointed a committee to
give merit to the masses, to ensure that the Jews
outside of Israel will take a part in the learning
program, together with the inhabitants of the
holy city in preparing for the rebuilding of the
Holy of Holies. As we know that all of Israel
are responsible for each other. We will begin
the new year with redemption and salvation,
with compassion for His nation, Israel, and for
the entire world. And after the siyum, if we need
to learn more, then we will repeat the program
again, for a second time. And the merit of the
Tanna Rabbi Shimon Bar Yochai will protect
us and you all. Peace be with you.

ד

Through study of the Zohar, the Final Redemption
will come about through mercy
For two thousand years, our nation was subject to pain and suffering. Two thousand
years of physical and spiritual exile. Bnei Yisrael wandered from place to place,
hovering precariously between light and darkness, between hope and dejection.
They stumbled, and stood upright again, passing through turbulent times and
stormy events, constantly persecuted and oppressed in this world. When will it
ever end?
"The days of our years are seventy, and if we are strong, eighty" – when the time
comes to give an accounting, one of the questions our souls will be asked is, "Did
you hope for salvation?" (Masechet Shabbat, 31:71) "I believe with perfect faith
in the coming of the Mashiach; and even though he may tarry, nonetheless, I wait
every day for his coming." Do our hearts beat in anticipation; do we really believe
that today we will hear that the Mashiach has arrived?! Have we really been
waiting for salvation? Have we done anything to hasten the Final Redemption?

How long must we wait, and what can we do in order to
bring the righteous Mashiach speedily in our days?
Let us read the words of the great rabbi, the Gra, z"l. The Gra, who was one of
the Rishonim, and for whom no knowledge was hidden, was in the view of his
disciples a "a spark of Mashiach ben Yosef". The famous mekubal, Rav Noson
Notte Shapiro of Krakau, author of Megale Amukot, quotes the Arizal, who wrote,
"One of the three conditions that must be met in order for Mashiach ben Yosef
to be able to arrive in every generation, is that the secrets of the Torah must be
revealed to those who are worthy of learning them. And I am confident in my heart
that the Gra, z"l, was sent to our town from Shamayim to reveal the secrets of the
Torah to us.
(Toldot Yitzchak by Rabbi Yitzchak Kalner a scholar of Rabbi Yitzchak Isaac Chaver, from the Beit
Midrash of the Gra. From a commentary on the Gra's interpretation of Sefer Hayetzira, part II)

In the Gra's writings we find
advice that applies to this day,
regarding the path we should
all follow.
And he would ask: How can we hasten the
arrival of the Mashiach?
It is written in the work Even Shlomo, chapter 11,
section 3: "The Geula will not come to be only
in the merit of Torah study, but it is chiefly
dependent on study of the Kabbalah."
As the Holy Zohar tells us, "One who studies
the Zohar will be spared any suffering when
the Mashiach arrives." For in the future,
Yisrael will taste of the Tree of Life, which is
the Book of Zohar, and will thus experience the
Final Redemption through mercy.
It is appropriate to quote from the Tikkunei
Hazohar (end of 6th Tikkun): From this book of
yours elevated people will be sustained, until
this book is revealed to those below in the last
generation in the end of days, and because of it
you shall proclaim liberty throughout the land
to all its inhabitants." And the Gra wrote in his
commentary, "They will be redeemed in

the merit of studying the Zohar."

T

he Benefits of Learning Zohar
Collected from the writings of the Vilna Gaon about learning the Holy Zohar

• The members of Yisrael who believe
in Hashem and His Torah, received the
written Torah from Moshe and the Oral
Torah from Moshe – that is the revealed
Torah. And they received the hidden
Torah, the Kabbalah, from the Tanna Rabbi
Shimon Bar Yochai. Thus the Pardes of
the Torah was complete: Pshat, Remez,
Drash, and Sod. Rabbi M. M. of Shaklov
wrote, quoting something he had heard
the Vilna Gaon say on several • occasions
about Mishlei (2:9) - that when a person understands

understand the other components of
the Torah, and fully attain knowledge
of the revealed Torah."
• Not only must every Jew study the Zohar
in order to perfect his body and soul, as
discussed in Even Shleima (chapter 8, section
27): "The inner secrets of the Torah are a
sustaining force for the inner workings
of the body, just as outward expressions
of the soul manifest themselves in the
outer appearance of the body."
the Sod, he will be able to thoroughly master all of the • The hidden Torah rejuvenates the soul,
knowledge of the Pardes . But if he does not understand and the revealed Torah revitalizes the
the Sod, then he will not truly understand the Pshat body. Therefore, a person will not be
whole until he studies the concealed
clearly. (Mikdash Melech, Zohar Mishpatim)
In the Vilna Gaon's siddur it is written: aspects of the Torah, Toras HaSod.
"Accomplishment
in
learning • And the text promises those who study
begins with the hidden Torah, and the Holy Zohar, "The Evil Inclination
only afterwards can a person truly will not exercise any power over one
ה

who studies Remez and Sod." Anyone
who learns Zohar will be safe from the
Evil Inclination. And who does not want to
avoid a confrontation with Yetzer HaRa?
Who does not want to avoid spiritual
tests in life? For the Evil Inclination
does not weaken his hold on us for even
one moment, and attempts to overcome
us around the clock. And now we are
promised that we can win the struggle,
and conquer the Evil Inclination. How?
By learning Zohar.
The Gra wrote about Mishei (5:18): "The
Yetzer Hara has no influence over those
who study Remez and Sod."
And the Gra instructs us to learn Zohar
and Shaarei Ora, as it is written in the
book Hanhagot Tzaddikim (Hanhagot Pratiyot
by Rabbi Yosef Zundel from Salant).

The Power of One Jew:
An Accurate Calculation
of the Merit of Studying Zohar
Made by a Jew who took it upon himself
to study Zohar one hour every day
For your information!! – It is written in the sefer Kisse – Melech Tikunei Zohar, 43: "Since
the great benefits of studying wisdom and truth are well known… it should also be known how
great the obligation is, and the how great the reward for one who studies Kabbalah, for through
the study of Sefer HaZohar one builds worlds, and if a person is able to learn and understand
the meaning of even one sentence or section, he will have made a tikkun in one hour, in the
world Above, on a level he could not have achieved if he had studied pshat for entire year.
One hour of studying Zohar a day is equal to:
3540 hours a year (10 hours a day of an avreich learning Shas, 354 days a year) for the

duration of 50 years, a single Jew will put on the scale: 172,500 hours of Torah.
Over the course of 11 generations, assuming that each family has an average of
5 children * then in the 11th generation, there will be the astronomical number of:
48,828,125 people.
The total number of hours spent learning Torah:
84,228,515,625,000 hours,
which is to say, approximately 84,000 billion hours of Torah.
(48,828,125 multiplied by 172,500)
And all the great merit earned through the efforts of a single Jew, who decided
to take upon the task of studying Zohar, with his descendants following his
lead.
*the formula used to calculate the number of descendants through the last generation:
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הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי
 כל הקודם זוכה! גם ניתן לקבל את ספר הזוהר הקדוש אצל הרה"ג המקובל בניהו שמואלי שליט"א- ֻלק ִח ּנָם – בטפסים המצורפים
ָּ זֹּהר ַה ְמח
ַ ְל ַה ְר ָׁש ָמה עֲבוּר ַק ָּב ַלת ִס ְפרֵי ַה
 וכן זוהר "מתוק מדבש" במחיר מוזל052–7632452 : וכן זוהר "הסולם" במחיר מוזל בטל02-6251451 : סט שלם במחיר מוזל ומסופסד- "ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום
ו

לזיכוי הרבים :גזור ותלה עמוד זה במקום השיעור

זמן השיעור:

מקום השיעור:

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן מופנים המשאבים הכספיים,
האם הכסף הולך נטו לצדקה? האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

הוראה לחיוב חשבון

תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים
מספר חשבון

לכבודבנק
סניף
כתובתהסניף
אני/הח"מ
רחוב

קוד מוסד

סוג חשבון

קודמסלקה

סניף

בנק

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברה

4 7 6 9 5

(שםבעל/יהחשבוןכמופיעבספריהבנק)



עיר

מס'זהות
טלפון
מיקוד

נותן/יםלכםבזההוראהלחייבאתחשבוני/נוהנ"לבסניפכם,בגיןתרומהבסכומיםובמועדיםשיומצאולכםמדיפעםבפעםבאמצעימגנטי,ע"י"גןעדןהתחתון"כמפורטמטה עלכןנבקשלחזקאתתקנת
ב"פרטיההרשאה".
.2ידועלי/לנוכי:
הרמח"ל זצ"ל ,בשנת תש"ע
א.הוראהזוניתנתלביטולע"יהודעהממני/מאתנובכתבלבנקול"גןעדןהתחתון"שתכנסלתוקף,יוםעסקיםאחדלאחרמתוההודעהבבנקוכן,ניתנתלביטולעפ"י
שהיא שנת הגאולה על פי
הוראתכלדין.
ב.אהיה/נהיהרשאי/םלבטלמראשחיובמסויםובלבד,שהודעהעלכךתימסרעלידי/נולבנקבכתב,לפחותיוםעסקיםאחדלפנימועדהחיוב.
ג.אהיה/נהיהרשאי/םלבטלחיוב,לאיותרמתשעיםימיםממועדהחיובאםאוכיח/נוכיחלבנק,כיהחיובאינותואםאתהמועדיםאוהסכומיםשנקבעובכתבההרשאה ,הזוהרהקדוש,ולקייםולייסד
אםנקבעו.
שיעוריםאלובכלמקוםלימוד
.3ידועלי/לנוכיהפרטיםשצוינובכתבההרשאהומילויים,הםנושאיםשעלי/נולהסדירעםהמוטב.
בישיבה ,בכולל בבית מדרש,
.4ידועלי/לנו,כיסכומיהחיובעפ"יהרשאהזו,יופיעובדפיהחשבוןוכילאתישלחלי/לנוע"יהבנקהודעהמיוחדתבגיןחיוביםאלה.
.5הבנקיפעלבהתאםלהוראותבכתבהרשאהזה,כלעודמצבהחשבוןיאפשרזאת,וכלעודלאתהיהמניעהחוקיתאואחרתלביצוען.
ובכל אתר ואתר( .להרמח"ל
.6הבנקרשאילהוציאני/ומןההסדרהמפורטבכתבהרשאהזה,אםתהיהלוסיבהסבירהלכך,ויודיעלי/לנועלכךמידלאחרקבלתהחלטתו,תוךציוןהסיבה.
.7נאלאשרל"גןעדןהתחתון"בספחהמחוברלזה,קבלתהוראותאלוממני/מאתנו.
היה ,כידוע ,נשמת משיח
עד תאריך
מתאריך
מספר פעמים
פרטי ההרשאה
צדקינו ,וידע את הסוד איך
לקרבהגאולה).
שעהבקבררחל שעהברשב"י₪36
שעהבכותל26₪
לימודשעה
לימודלילהשלם
מזמן נץ החמה עד צאת
36₪
(3המקומות)₪98
בכותל₪312
הכוכבים  12שעות ברציפות
מתקיימים שיעורי זוהר
חתימתבעל/יהחשבון
המחולקים על ידי אברכים,
כשאברךאחדמסייםמתחיל
אישור הבנק
קודמסלקה
השני ללא הפסק ביניהם,
סוג חשבון
מספר חשבון
בנק
סניף
(עפי'זוהרפ'לךלך)
התחתון"
לכבוד"גן עדן
שלפיהרמח"לתקנהזותקרע
רח'נחשון01ביתשמש29099
גזירותקשותותמנעאסונות.
ביתשמש
מקומות בהם מתקיימים כבר
 לכבוד חיובים בסכומים ובמועדים
קבלנוהוראותמ
אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברה
קוד מוסד
שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם בפעם ,ואשר מספר
שיעורי זוהר  12שעות ברציפות:
חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב
ההרשאה.
רשמנולפנינואתההוראות,ונפעלבהתאםכלעודמצבהחשבוןיאפשר 4 7 6 9 5
.1ירושלים:כותלהמערבי.
זאת,כלעודלאתהיהמניעהחוקיתאואחרתלביצוען,כלעודלאהתקבלהאצלנוהוראתביטולבכתבעלידיבעלי/יהחשבון,אוכלעודלאהוצא/ובעל/יהחשבוןמןההסדר.2 .מירון :ציוןהרשב"י.
אישורזהלאיפגעבהתחייבותיתיכםכלפינו,לפיכתבהשיפוישנחתםעלידיכם.
.3בית לחם:קבררחל.
בכבודרב,


.4חברון מערתהמכפלה.
בנק
סניף
תאריך
 .5טבריה:ישיבתמאורות
חתימהוחותמתהסניף
רפאל.

שם

נא להזכיר אחר הלימוד
שםהאם

לתרומות בכרטיס אשראי

