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שבטי "יחד איש 960 התאחדות של  הזכות  גודל  יבואר בו
בּ א יהוּ די , איׁש  א ּת ה - במירון תתק"ס זוהר בלימוד ישראל "
להחי ׁש  החפץ  אקינוּ  רצוֹ ן לקיים יחוּ די, לל ּמ וּ ד והצטרף

צדקנ וּ . מׁש יח ּפ ני  וּ לקבּ ל לקרב ותז כּ ה וּ לגאלנוּ ,

אשראחינו את לכם, ואגידה "האספו ישראל בית
יחד  נתאסף כולנו – סיני בהר  נשמתינו קיבלה
הזוהר ספר  כל את לסיים איש , 960 ישראל שבטי 
הגאולה  לקירוב נפעל ובכך בלבד, דקות בשש  הקדוש 

ו  והנפלא, הקדוש  והצטרףבמקום בּ א יהוּ די, איׁש  א ּת ה  
להחיׁש  החפץ אלקינ וּ , רצוֹ ן  לקיים יחוּ די , ללּמ וּ ד

צדקנ וּ . מׁש יח ּפ ני לקבּ ל ותז כּ ה  משתתף-וּ לגאלנ וּ , כל 
הזוהר את  פעם  960 לסיים , בלבד דקות בשש זוכה,

- בלימוד הקדוש. הגואל, את מחיש  ישראל, איש  כל
שבטי יחד השכינה, השראת במקום ובאהבה, באחדות
ומרבים  חיים, אלוקים דברי לומדים קדושים, ישראל
ומיד  ושבים, מתעוררים ישראל וכל הרחמים, שפע  את 
השופר וקול נשיח, כולנו  נגאלנו הנה  משיח, קול נשמע
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מקבּ לים  וכלּ ם - צדקינו. משיח  בא הנה בארצינו , נשמע
מוּ כנים  הם  ונפ ׁש ם  בּ לבּ ם קדוֹ ׁש ים, י שׂ ראל  עליהם
6 מזּ מנּ ם, להק דּ יׁש  יוֹ ם כּ ל ואלפים , בּ רבב וֹ ת  וּ מזוּ מנים ,

ק וֹ נם. רצ וֹ ן לע שׂ וֹ ת דּ ּק וֹ ת 

הּק ד וֹ ׁש מרת נפלא הלימוּ ד רצ וֹ ן  בּ עת לעוֹ רר  היא : ְַַ
ּפ ת וּ ח ׁש מים ׁש ערי  הּת נּ א א ׁש ר  עם וּ להתח בּ ר  ים, 

יעמ וֹ ד  למען זיע"א , י וֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן  ר בּ י האלקי
הנּ ביא, אליּ הוּ  ׁש אמר  כּ מ וֹ  זכוּ ת, ויע וֹ רר (בּ ּמ אמרבּ ּת פילה 

אליּ ה וּ ) א לּ וּ ּפ תח  העליוֹ נים  את לעוֹ רר  ׁש מעוֹ ן  רבּ י קוּ ם 
למען מהימנא  רעיא ר בּ נ וּ  וּ מׁש ה הּק ד וֹ ׁש ים האבוֹ ת 

מעפרּה  ה כינה את  עוֹ נלהקים "ּת ם בּ נ וּ  וּ לקיים 
,"להגלוֹ ת יוֹ סיף לא ציּ וֹ ן כב )בּ ת ד ותתע וֹ רר(איכה . 

לגב וּ לם ", בּ נים "וׁש בוּ  הבּ נים, להוֹ ׁש יע  הרוֹ ן חב צּ לת
נק יּ ם אׁש ר כב -כד)וּ בזכוּ ת ג  ּפ רק ּת וֹ רת (מלאכי "זכרוּ  

" ה נּ ביא דּ ברי עלינוּ  להמ ׁש יך נז כּ ה עב דּ י" הנּ המׁש ה 
ה ' יוֹ ם  בּ וֹ א  לפני הנּ ביא אליּ ה  את לכם  ׁש לח אנכי
על  בּ נים  ולב בּ נים על אבוֹ ת לב והׁש יב וה נּ וֹ רא , הגּ דוֹ ל

בב "א.אבוֹ תם " 

ואל יּ ה וּ בר מהימנא רעיא  ר בּ נ וּ  מׁש ה לנ וּ  הבטיח  ְָ
נצא הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר התעּס ק וּ ת  בּ זכ וּ ת כּ י ה נּ ביא 

בּ רחמים לגרוֹ סמהגּ ל וּ ת הּק דוֹ ׁש ים ר בּ וֹ תינ וּ  לנוּ  וכתב וּ  , 
הזוֹ הר א ׁש ר  הגּ אוּ לה, את  לקרב הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ולעסק 
הזוֹ הר הרע , והיּ צר  הּט מאה את  המקצצת  החרב הנּ וֹ 
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מ וּ סר הוּ א הז וֹ הר ׁש ל ע ּק ר וֹ  ונפ ׁש וֹ , האדם את  ּמזכ
וישׂ ראל, הם אהבת טהוֹ רה, הם עב וֹ דת קדוֹ ׁש ,
אויר הוּ א  הזוֹ הר הנּ צחית, לתכלית  מלאה נפ ׁש  מסירוּ ת
הנּ ׁש מה  זק וּ קה  ּכ לאוויר, זק וּ ק הגּ וּ ף כּ פי הנּ ׁש מה,
לּ יּמ וּ ד  והּמ צווֹ ת, ההלכוֹ ת ק יּ וּ ם  עם וּ ביחד הּק דוֹ ׁש , לזהר 
דרוּ ׁש יהן  רמזיהן , ההלכוֹ ת, ּפ ׁש ט  הּת וֹ רה, ּפ רדּ "ס כּ ל
הּת וֹ רה  ולּמ וּ ד לק יּ וּ ם מחלטת נפׁש  מסירוּ ת וס וֹ דוֹ תיהן,

ׁש  לאוֹ רוֹ  נזכּ ה אז וּ בקדה, צדקנוּ ,בּ טהרה מׁש יח  ל 
 ֹמּת ו אלינוּ , בּ אים ימים הנּ ה בּ ימינוּ , בּ מהרה ׁש יּ וֹ פיע 
הּק בּ "ה, ׁש ל הנּ בחר לע ּמ וֹ  הגּ וֹ יים ושׂ נאת העּמ ים,  חוֹ ׁש
הּס ימנים  וכל היּ מים , בּ אחרית נמצאים אנ וּ  וכעת
עבר ... מ כּ ל מתקרבת, איוּ מה מלחמה רח "ל כּ י מעידים

ׁש בּ מים- אבינ וּ  על א לּ א לּ סמוֹ ך  מי על  לנ וּ  !אין  
טוֹ ב  מבר הנּ ביא ואליּ הוּ  ר בּ נ וּ  מׁש ה דּ ברי לקוֹ ל  ולׁש מע

הגּ אוּ לה הע וֹ למי,!מבר  הז וֹ הר מפעל ידי ועל  
קריאה  הּפ וֹ על אל מה כּ ח  נוֹ ציא  הדּ וֹ ר , גּ דוֹ לי בּ הס כּ מת
בּ זוֹ הר וללמוֹ ד לקרא  וּ מקוֹ ם מק וֹ ם בּ כל יהוּ די לכל
קב וּ צ וֹ ת  עם לקדוּ ׁש ה , מהמתחברים חלק  ולהיוֹ ת הּק דוֹ ׁש 

הז וֹ הר ספר  כּ ל את דּ ּק וֹ ת בּ ה ׁש קעההמסיימוֹ ת 6 ׁש ל 
מה להלּ ן [ראה מוּ עטבּ יוֹ ם. בּ זמן ]ׁש מרוויח 

המ ׁש ּת פת ל  בּ ּק ריאה חלקוֹ  את יק בּ ל מׁש ּת ּת ף , ָ
מ ּמ נּ ה  ׁש כינה זזה ׁש לּ א הּמ ערבי בּ כתל  ׁש ּת ח לּ ת ּה 

ה:)לע וֹ לם שמות הּק דוֹ ׁש (זוהר הּת נּ א אל התח בּ ר וּ ת עם 
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אל  נׁש מתוֹ  נמׁש י וּ מם ע "ה, יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י
ואתר . אתר בּ כל דּ י הוּ אהיהוּ דים יכּ נס  ּכ ידי ועל 

בּ עדוֹ  והמסייעים  עּמ וֹ  ה ּמ ׁש ּת ּת פים  וכל בּ יתוֹ  וּ בני
וּ מלחמת ה נּ וֹ רא ה ּמ בּ וּ ל מּפ ני וּ מצּ ילה ה ּמ גנּ ה  נח לתבת 

ה יּ מים אחרית  ׁש ל וּ מג וֹ ג  לראׁש יגּ וֹ ג  סכוֹ ת כּ נּ אמר . 
בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ זכוּ ת בּ וודאי וינצּ לוּ  נׁש ק " בּ יוֹ ם
הנּ ביא  דּ ברי לקיים מב ּק ׁש  אנכי אחי את וּ בזאת  יוֹ חאי.

יג-יד)יׁש עיה  נז קבּ וּ צי"(ּפ רק  יצּ יל והחוֹ סה...בּ זעק 
ּפ נּ וּ  סלּ וּ  סלּ וּ  ואמר  קד ׁש י. הר וייר ׁש  ארץ ינחל בי

 ה נּ בחרים דר האנׁש ים [תתק "ס ] מ-960 ולהיוֹ ת ."... 
להרים, מעפר  הּק דוֹ ׁש ה הכינה את ּפ רקׁש יז כּ וּ  (י ׁש עיה 

יט ) יח , טו, נדכּ אים,נז לב וּ להחיוֹ ת ׁש פלים, רוּ ח  להחי וֹ ת
ולּק רוֹ ב לרחוֹ ק ׁש לוֹ ם ׁש לוֹ ם ואר ּפ אהוּ , ראיתי  דּ רכיו
והאהבה  האחדוּ ת יתרבּ ה וּ בזה וּ רפאתיו", ה' אמר

קדוֹ ׁש ים. עם בּ ישׂ ראל

בּ חינם א .:ה ּק דוֹ ׁש ההכנית אחד  כּ ר יק בּ ל אחד כּ ל ְִַָ
יוֹ מי. א ּמ יץב.ללּמ וּ ד בּ ק ׁש ר  מתק רים כּ וּ לנ וּ  

ובכך  וי וֹ ם, י וֹ ם בּ כל ע"ה הר ׁש בּ "י האלוֹ קי  לּת נּ א
ורחמים. ישועה  להשפעת אלנו נשמתו את ממשיכים 

עם ג . מחדׁש  הנּ דּפ ס הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  ספרי את לח לּ ק
כּ רכים. 960 הזוֹ הר  ספר  כּ ל הקודש  בּ לׁש וֹ ן כּ ל ד.ּת רגּ וּ ם 

בכל  ויתמיד החוברת את לסים בּ י וֹ ם, דּ ּק וֹ ת 6 ילמד אחד
וכ יום, ארבעים  במשך עליה  לחזור דקות 6 יום 
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את  יום בּ כל המסיימים אנׁש ים 960 לחבורת מצטרף 
הז וֹ הר. ספר החבורהה .כּ ל מבני אחד לכל ויחשב 

ספר כל את  פעם 960 יום  בכל סיים  כאילו הקדושה
הּק ד וֹ ׁש  סוכת ו ..הז וֹ הר לתוך נכנסים  ישׂ ראל כּ ל 

כולו. הדור לכל והאמיתי הראשי המגן  הרשב"י
זכרוז . התיבה!!יהודים  עכשיו  בשעתו  נח כמו  !

המבול. לפני להזדרז  נא  להיכנס, יכולים  וכולם  פתוחה 
ח . הדור . של  המצילה נח תיבת הוא  הקדוש כל שהזוהר 

עצוּ ם שׂ כר  יקבּ ל הזה  הקדוש  בלימוד המשתתף 
להלּ ן . כמבוֹ אר  כּ וּ לם  לקיים ט .כּ נגד יראה אחד כּ ל 

יקבּ ל  העוֹ שׂ ה, מן י וֹ תר הּמ ע שׂ ה גּ דוֹ ל חז"ל מאמר 
ויחלּ קלחלקׁש רוֹ צה חוֹ בר וֹ תכּ מה  ׁש יּ זכּ ה  כּ די  בּ חינם , 

ה ּק רוֹ בים  מׁש ּפ ח ּת וֹ  וּ בני לחבריו בּ חינם ז וֹ הר ספרי
מידי  הזוֹ הר מסימי  לאנ ׁש ים ,בּ יוֹ מ וֹ יּ וֹ ם והרח וֹ קים 

וּ כאלּ וּ  כּ וּ לם, כּ נגד שׂ כר ויק בּ ל ע וֹ מד, הע וֹ לם  עליהם
בּ ז וֹ הר כמב וֹ אר  קכ"ח:)בּ ראם חסידים (ּת ר וּ מה וּ בּ ספר 

ועוֹ ד. ובגר"א ,

שׂ כרוכל מהם ואחד אחד כּ ל מקבּ ל בּ זה הּמ ׁש ּת ּת ף  ְָ
ּפ ע - תתק "ס  - 960 ס יּ ם הּק דוֹ ׁש כּ אילוּ  הז וֹ הר את ם 

כּ נגד  שׂ כר מק בּ ל אחד וכל בלבד, דקות בשש  יום בכל
היּ וֹ צא  ס יּ וּ מים, 960 שׂ כר  לוֹ  ׁש יּ ׁש  מהחב וּ רה אחד כּ ל

אנׁש ים  ב960 מכּפ ל אחד כּ ל  ּח יּ ים )מ כ מים  יוֹ צא (בּ אר - 
ונחׁש ב יום, בּ כל ז וֹ הר סיוּ מי 921,600 = 960 כפול 960
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זוֹ הר סיוּ מי 921,600 ס יּ ם כּ אילוּ  מהמׁש תתפים  אחד לכל
יום. בכל הר ׁש בּ "י )הּק דוֹ ׁש  שׂ מחת .(ועיּ ן  

סיים כּ יצד הא כאילו  לו נחשב  איש  מ -960 אחד כל ? ָ
כדברי החבורה עם השתתף  כי לבדו, הזוה"ק  כל

חמד קצח )השדי  סי ' מ ' אותה (מערכת שעושים מצוה  וז"ל:
כאילו  שכר  נוטל אחד כל בשותפות, אדם  בני הרבה

עכ"ל לבדו , כולה  סי 'עשאה ברורה משנה מז:, ברכות  עוד: (ראה

ג.) דף  משבת ועיי"ש ט "ז, פרק  ח "ב  חסד  אהבת  ע "ג, ס "ק וכדברינה .
תצוה  פרשת חיים מים כ"ד)הבאר דף יד גם (כתב וזל"ק : ,

אמרו  כי ואחד" אחד כל "בתוך רז"ל מאמר  על יאמר 
לבד  אז בו... תלוי הרבים  זכות  הרבים את המזכה ז "ל
לברך  קדושה למקום שבא מצותו  עושה אחד שכל מזה
התשעה  את מזכה  גם זה ולבד ברבים, יתברך שמו
זכות  בו  להיות כן גם בו תלוי הרבים זכות  ואז  שעמו
העשרה]. כל שכר  שמקבל [כלומר : מצוה. עושה עשרה

האיך והנה הערבות, בענין  בסוטה חז "ל מאמר  לפי
ובעד  בעדו ערב נעשה מישראל ואחד אחד שכל
כן  אם שעליו , רבוא ששים  של הערבות כל ובעד חברו
עשרה  אלו בזכות זוכה כשאדם טובה במדה שכן  כל
זכות  עולה ואז לחברו, אשר זכותים עשרה ככל זוכה
כל  של החשבון יעשה  אז  מאה... לזכות  ואחד אחד כל
לאיש תשלם  אתה כי רמז וזה מאה, לחשבון  אחד
בזה  הרבים זכה אם שפעל הפעולה  לפי  פרוש כמעשהו,
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למאות  זכותו ועולה בו תלוי הרבים זכות  אז  הפעולה,
עכ "ל. ולאלפים ,

של אם זכות יש  מהחבורה ואחד אחד לכל כן,
מדין  ,960 היא שהחבורה וכיון סיומים, 921,600
960 כלומר: אחד, לכל שיש  960 בכל מוכפל ערבות
אלף ואחד עשרים  מאות [תשע  921,600 וזהו 960 כפול

הקדוש . זוהר סיומי  מאות] ושש 

רגעח ב  כּ יעוֹ ד בּ אלף , יכּפ ל עוד לוֹ מדים, מניין כּ ל ! ֲֹ
בּ אלף נוֹ תנים מ מים ׁש נּ וֹ תנים מה ּפ ר ׁש תכּ ל (זוֹ הר 

ללוֹ מדיויּ צא ) הּמ צטרף וכל בּ מניין , ׁש וֹ רה  הכינה  והרי , 
אלף ּפ י הכר את אחד כּ ל כּ נגד מק בּ ל הרי !!!היעוּ ר, 

עשרים  מאות תשע הכּ ל:  ס אלף  כפול 921,600 כלומר
שכר - 921,600,000 - אלף מאות ושש  מיליון ואחד
למד  כּ אילוּ  ואחד אחד לכל ונחׁש ב הקדוש, זוהר סיומי 

זוֹ הר . סיוּ מי 921,600,000 בּ לבד אחת בפעם

מצוה ויש שכל חסידים הספר  דברי את  להוסיף  עוד
שכר נוטל אותה, מקיימים  ואין דורשים לה שאין 
בחבורה  המתחבר כן  אם הימנה, הבטלים כל כנגד
נפשך  ממה הקדוש, הזוהר  בלימוד המשתתפת הקדושה
השתתפו  לא אם שבעולם, היהודים כל כנגד שכר מקבל
חסד  שעושה כמו לו ונחשב הבטלים, כנגד מקבל אז 
מדין  נכפל  שוב  אז והשתתפו, זכו כן ואם מצוה, מת עם
קץ אין לעולמות שכרו יעמוד ובוודאי כדלעיל, ערבות
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אחת  נפש  המציל כל חז"ל אמרו כי מספר , ואין
קדושות  נפשות וכמה מלא, עולם קיים  כאילו  מישראל
שום  אין  ולזה וגשמי, רוחני  שחת מרדת מציל מישראל
את  מקבלים כי ולמד, צא לחשב. שיוכל אנושי  מוח
= 921,600,000 = כפול יהודים מיליון 15 לסך השכר 
עשרה  שלש  במילים: 13,824,000,000,000,000
ואחד  אחד לכל זוהר  סיומי טריליון ו-824 קודרילי וֹ ן

דקות. בשש  – הזאת בחבורה המשתתף

הזוֹ הרדע כּ ל את לס יּ ם כּ די  נצר יחיד ׁש לּ כל ל ֵַ
הּמ חוּ לק הזוֹ הר חׁש בּ וֹ ן ּפ י על ׁש עוֹ ת, 96 הּק דוֹ ׁש ,
כל  כלומר הקודש , לשון תרגום עם  כרכים ל-960
6 כפול לעמוד [דקה לימוד דקות 6 לוקח חוברת
ל-60 לחלק  דקות  5760 = חוברות 960 כפול עמודים],
ארבעה  שהם שעות, 96 = אחת ] בשעה  [שיש  דקות
לומד  שאתה דקות בשש  כלומר לעת, מעת יממות
4 למדת כאילו זוהר , חוברות מהתתק "ס  אחת חוברת
שינה. בלי שתיה בלי  אוכל בלי שלימות רצופים יממות
אלפייה  יצחק  רבי האלוקי המקובל ואמר 
כפי הדיבור  שתענית מקובלנו  זי"ע:
קריאת  עם ויישוב יישוב  בכל שנוהגים
תעניות  ל-65.000 שוה פעמים 3 התהלים

)!!(!195.000 יוצא ימים 3 דבריו ולפי .
תעניות. שנה 550 אומרת זאת תעניות ,
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הזו ועתה הקדושה לחבורה שבהתחברו חשבון בואו
בלי רצופות יממות 4 הקדוש  זוהר  לומד הוא
הקליפות  כל לשרוף  וחנית כחרב הוא וודאי הפסק
ביותר מסוגל וזמן מאוד נפלאה רצון עת הוא ועתה
הקדושה  השכינה על  ולהתפלל שמים רחמי לבקש
צדקינו  משיח שלח שבשמים  לאבינו יזעקו  ביחד וכולם

בב "א. המקדש  בית  בבנין בימינו במהרה

מל"ומהר "ש "הכּ ּס א בּ על עינינוּ  מא וֹ ר  זי"ע בּ וּ זגלוֹ 
אחת  ׁש עה ע וֹ לה ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר דּ לּמ וּ ד אמר,
החיּ ים  בּ כף  ּפ סק וֹ  והוּ בא הּפ ׁש ט, לּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה   לער

ש"ז) סי' שבת ובהל' סקי"ב , קנ"ה מל"(סימן ה"כסא וז"ל (ּת ּק וּ ן , 

בּ וֹ נה מ "ג ) בּ עלמא בּ גירסא ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד כּ י :
ּפ רוּ ׁש  אפ לּ וּ  וּ להבין ללמד יזכּ ה אם  ׁש כּ ן וכל עוֹ למוֹ ת,
מה  אחת בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יעשׂ ה אחד, מאמר 
לוֹ  וּ מבטח  ּת מימה , ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד  יעשׂ ה לּ א
מר וֹ אי ויהיה  דּ מלכּ א , היכלא מבּ ני הבּ א ע וֹ לם בּ ן ׁש הוּ א
גּ ם  דּ רקיעא . בּ מלכוּ תא ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים  הּמ ל ּפ ני

כּ תב  ל' מל)בּ תּק וּ ן חיּ וּ ב(ה כּ ּס א גּ דוֹ ל כּ ּמ ה לׁש וֹ נ וֹ : וזה  , 
אם  גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענ ׁש ם קבּ לה. ללמד חכם ּת למיד על
מעכּ בים  הם כּ י גּ לוּ תא  אר וגוֹ רם קבּ לה ל וֹ מדים אינם

הגּ אלּ ה. לקרב  כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י  ליצלן... רחמנא  הגּ אלּ ה

זי"ע ,העלה הּט וֹ ב והרי"ח  מל ה כּ ּס א רבּ וֹ תינוּ  מ דּ ברי ֶָ
קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  זּ הר ׁש עה דהלוֹ מד
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יּ זכּ ה  אם זה, וּ לפי ח וֹ ל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט  ׁש נה אלף  כּ לוֹ מד
ׁש זּ כה  הרי קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  זּ הר ׁש ע וֹ ת ׁש ׁש  ללמד
 ּכ על וּ בנוֹ סף  הבּ ריאה. ימי  אלפין  הׁש ית כּ ל לתּק ן

צדּ יקים אוֹ רחוֹ ת בּ על ׁש ל המחה )חדּ וּ ׁש וֹ  ה ּמ באר(ׁש ער 
מצוה )דּ לּמ וּ ד יוֹ צא (וכל אלף , כּ פוּ ל ערכּ וֹ  בּ שׂ מחה הנע שׂ ה 

ּת וֹ רת  וּ ב שׂ מחה ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת לוֹ מד יה וּ די ׁש כּ אׁש ר
"ה  – ׁש ל הרׁש בּ "י לער אחת  בּ ׁש עה ע וֹ לה הּק דוֹ ׁש " זּ הר 

ׁש נה , הח וֹ ל)מליוֹ ן בּ ימי  ּפ ׁש ט מאה,(לּמ וּ ד כּ פ וּ ל וּ ביּס וּ רים . 
מאה  ׁש ווה בּ ׁש בּ ת ׁש עה הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  לּ י ּמ וּ ד הכּ ל ס

ּת וֹ רה  ׁש נה ּת וֹ רה.!!מליוֹ ן  ׁש נה  כּ -28.000 אחת וּ ׁש נ יּ ה - ! 
ׁש ניּ ה  בּ כל בּ ׁש בּ ת, הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  בלימ וּ ד וח ׁש ב צא
הּפ סוּ ק את וּ מקיּ ם הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את  משׂ ּמ ח אּת ה

ה'". כ"ח נא  יגדּ ל "וע ּת ה

יבא  דה זהר ונלמד  אהבה נתאחד לנ ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָאם 
הלם נ לת ְִֵַָָָהעלם

לירושלים ידוע נוסע היה סאלי שהבאבא 
זוהר דף  כי והבהיר זוה "ק, ללמוד 
אחר במקום דפים  10 כמו  שקול בירושלים

זוהרבארץ ללמוד לירושלים  נוסע היה  זה (ובגלל

זוהרהקדוש ) שעה  חשבון: בואו ... כן על - .
השכינה השראת [ששם כמו בכותל (שווה

קודש ) בשבת אלףלימוד פי ויצא )שווה ],(זוהר
,10 פי שווה ובירושלים תורה, שנה מליון מאה שווה
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ואם  תורה שנה ,[1,000,000,000] ביליון שווה  כלומר
אלף , פי שוב להכפיל יש  במנין, ויצא )הלימוד  =(זוהר ,

דברי ולפי תורה, שנה  [1,000,000,000,000] טריליון 
שכר נוטל דורשים לה שאין  מצוה שכל חסידים הספר
מיליון  15 לסך שכר  מקבלים הימנה, הבטלים  כל כנגד
קווינטיליון  15 = מיליון 15 פי  להכפיל יש יהודים ,
ועכשיו  תורה , שנה [15,000,000,000,000,000,000]
תורת  לומדי 960 זו  קדושה בחבורה  מתחברים כשאנו
שלוקח הקדוש  כל את שסיים אחד לכל ונחשב  הרשב"י
= לעת] מעת  רצופים יממות 4 [שהם  שעות  96
מוח שום  אין ולזה 1,440,000,000,000,000,000,000
אחד  לכל  האלו הגדולות  הזכיות לחשב  שיוכל אנושי
וזכות  - וכו'. המערבי בכותל הזאת בחבורה שמשתתף 

ארבעי במשך לך ממשיכה ונקיזו זך תבא כך יום, ם
כדבריך, סלחתי ותאמר קול בת ותצא הכיפורים ליום 
הקדושה  השכינה את פודה אתה זה  בלימוד באמת כי
בלשם  אומר [כשאתה ישראל לכל ומזכה  מהגלות,
נעילה  בשעת איתך יחד ומכניס  ישראל], כל בשם יחוד
והאהבה, הזכות להיכל שם הם באשר ישראל כל את 
מהימנא  רעיא משה הבטחת מה יקוים  זה ובזכות

כי"ר . אמן ברחמי , מגלותא יפקון דא בספרא

מניןעתה, לערוך הזכות גדול מהו מבין , אתה האם 
הקדוש זוהר וללמוד זקוק?בכותל אתה  ואם 
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לעשר  מנין, תערוך רק  בכסף, כרוך לא הדבר לישועה ,
בכותל שכינה. השראת בהם שיש במקומות בכותל, דקות,

במירון  יוחאי בר שמעון רבי בקבר או ב'המערבי חלק  (זוהר

ועוד ) ע "א , לח  דף  בא  רחל,פרשת  בקבר ו')או תי ' או ,(תיקו"ז 
חלק  את ישראל שבטי ביחד ותלמדו המכפלה במערת 
אליהו". "פתח  ביחד תגידו אליכם, השייך מתתק"ס  הזוהר

ותבונהוכמו  דעת בספרו הטוב  הרי"ח רבינו  שכתב
אמר ע"ה המלך דוד  הנה  וז "ל: שלישית, פתיחה 

יז) נא פרק ּת ה לּ ת ",(תהילים  יגּ יד וּ פי ּת פ ּת ח שׂ פתי "א -דני
להביט צריך דבר כל קודם  בידך, גדול  כלל זה הרי
וברוממותו שמו, וברוך  הוא  ברוך יתברך בגדולתו 
ובפרט התורה , עסק קודם  הן תפילה  קודם הן  העליונה,
ובכל  עת  בכל כן  על תורה . בסתרי ללמוד תבוא כאשר
פתיחת בלבבך  ורחוש  בפיך אמור תלמוד  אשר  פעם 
עלמין ר בּ וֹ ן  ואמר  ּפ תח אשר לטוב זכור הנביא  אליהו
ע לּ אין כּ ל על ע לּ אה הוּ א  אנ ּת  בחׁש בּ ן. ולא חד ה וּ א דּ אנ ּת 
וכו ' כּ לל, ב ּת פיסא  מחׁש בא  לית סתימין . כּ ל על  סתימא 
על  היטב דעתך ותן  הישרים . אמריו  פתיחת סוף עד
מישרים תחזנה עיניך  ואז והטהורים , הקדושים  הדברים 
דבריו [ועי"ע  עכ"ל. הנסתרים , בסודות ולהשכיל להבין
פתח ובאמרך בחקותי]. בהר  לפרשת  הקדמה בסוף 
ויה "ר למעלה . השפע מקור  את  פותח אתה אליהו

כל. אדון  לפני לרצון  תפילותינו שיתקבלו 
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ישהחשבון 1,440,000,000,000,000,000,000 הזה
ימי 9 אומרת, זאת טוב , ויום שבת  בכל לך
השנה  ראש  ויומיים שבתות 6 כלומר  טוב  ויום שבת

מנין], [עם  הכיפורים, החשבון ויום  את מרויח אתה
בכותל  שלומדים הזה היום עם ביחד אומרת זאת הזה,
הזה  השכר את מקבל שאתה ימים, 10 לנו יש 
הזּ הר כּ לׁש וֹ ן - .14,400,000,000,000,000,000,000
דּ כל  ח וּ לקיהוֹ ן  "ז כּ אה "ל "ׁש לח ּפ ר ׁש ת  סוֹ ף  הּק דוֹ ׁש 
יוֹ מין ". מאר דּ ׁש בּ ּת א יוֹ מא בּ אוֹ ריתא, דּ מׁש ּת דּ לין אינ וּ ן

וקברמלבד מירון כמו  צדיקים לקברי  שהולכים ימים
יש ששם  המלך, ודוד המכפלה ומערת  רחל
האלו. הזכויות את פעם  בכל לך יש השכינה, השראת

אתה ודע הקדוש , זוהר לומד שאתה פעם שבכל  לך
אליך, אותה וממשיך הרשב "י, לנשמת מתקשר

כנגדך, ולומד יושב  בשם ורשב"י לאברהם  חסד – החמה (אור 

זי "ע ) גלאנטי  מהר "א ברוחא המקובל רוחא  התדבקות ומקבל ,
הקדוש  מהרשב"י י "ב )ונשיקין תורה  מוהר "ן .(ליקוטי 

יום ועוד השלושים בשאר גם הוא הנ "ל החשבון כל
של  יהודים ל-960 ומתקשר  יום כל לומד שאתה
- הרשב "י. דברי ומקיימים לומדים הרשב"י  משפחת
עצמ וֹ  על ׁש יּ קבּ ל יהוּ די כּ ל ׁש ל בּ כחוֹ  העצ וּ ם  הזּ כוּ ת  וכל
6 ס הּק דוֹ ׁש , הזּ הר את וללמוֹ ד הכּ לל עם להׁש ּת ּת ף
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ואחד  אחד וּ לכל י וֹ ם, 40  בּ מׁש - ליּ וֹ ם דּ ּק וֹ ת
זוּ . זכוּ ת יׁש  מהמ ׁש תתפים

זכוּ ת צא ויחטוֹ ף ירוּ ץ ׁש לּ א דּ עת בּ ר  יׁש  האם וחׁש ב ֵ
הארץ ועם בּ טלן ח"ו  ויּ אר  זוּ , אחד עצ וּ מה כל - ? 

קד וֹ ׁש וֹ ת  חבוּ רוֹ ת עם ויּ למד ׁש יּ אמר  חברוֹ  את יעוֹ רר
לתענוּ גי יזכּ ה זה ידי ועל בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה רק  וזה  אלּ וּ ,
 יתבּ ר ה ' דּ רכי כּ ל את ויבין הנּ צח, וע וֹ למ וֹ ת עדן גּ ן
ׁש אוֹ מר וד ּק ה דּ ּק ה כּ ל על ה גּ דוֹ ל לשׂ כר ויז כּ ה ׁש מ וֹ ,
מאה  כּ מוֹ  היא בּ חוֹ ל אחת  ׁש ׁש עה הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ולוֹ מד 
ּת וֹ רה, ׁש נה מליוֹ ן מאה  כּ מ וֹ  וּ בׁש בּ ת , ּת וֹ רה , ׁש נה  אלף

נתן) דרבּ י  אב וֹ ת צדּ יקים , אוֹ רח וֹ ת הּט וֹ ב , הרי"ח  ,מל ינּ צל ,(כּ ּס א  וּ בכ 
רב  ה מהערב כּ דברי יׁש עיה, יג-יד)נּ ביא נז "בּ זעק (ּפ רק 

ערב [אלּ וּ  הבל יּק ח רוּ ח יא כּ לּ ם ואת ,ק בּ וּ צי יצּ יל
ס לּ וּ  ואמר קדׁש י . הר ויירׁש  ארץ ינחל  בי והח וֹ סה רב ],

ע ּמ י".  מדּ ר מכ ׁש וֹ ל הרימ וּ  דר ּפ נּ וּ  סלּ וּ 

כמנ שׂ א ּפ ר ׁש ת מהימנא רעיא  בּ זוֹ הר  (דּ ףׁש אמרוּ  ְ

קכ"ו.) - הקודש :...קכ"ה.: לׁש וֹ ן רב . כּ מ וֹ וערב  , 
בּ הם , כ)ׁש נּ אמר  מרחק .(ׁש מוֹ ת ויּ עמדוּ  ויּ נעוּ  העם  ו יּ רא 

והעם חכמים תלמידי  וירא וּ  ה גּ א לּ ה , מן  רחוֹ קים  יהיוּ   ּכ
מהם רחוֹ קים  והם ה זּ ה, ה כּ בוֹ ד בּ כל ירדוּ הּק ד וֹ ׁש  ואם . 

בּ הם  כּ תוּ ב  מה אּת ם, יט )?להתח בּ ר כּ י(ׁש ם  יד בּ וֹ  תגּ ע  לא  
בּ ישׂ ראל, יתק יּ ם זמן בּ אוֹ ת וֹ  ייּ רה . ירה אוֹ  יּס קל סק וֹ ל

לב ) ּפ ר ׁש וּ ה,(דּ ברים  והרי נכר , אל עּמ וֹ  ואין ינח נּ וּ  בּ דד ה' 
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ה ּמ ׁש יח. לימוֹ ת גּ רים מק בּ לים ב )אין וּ רׁש עים (ׁש מ וּ אל-א . 
ידּ ּמ וּ   וימוּ ת וּ )בּ חׁש יכרתוּ  ּפ ר וּ ׁש ּה  ידּ ּמ וּ  רב -(מ לּ ת ערב  הם  

 בּ חׁש .ׁש יּ מוּ תוּ  

ה נּ ביאמם עליהם אמר  יג )זה אדמת(יחזקאל ואל ִ
יבא וּ  לא  בּ ין (ּפ ירוּ ש ישׂ ראל לארץ בּ חוּ ץ  ׁש יּ ארוּ  

ישׂ ראל  לארץ לי כּ נס רׁש וּ ת  להם  יהיה ולא ּמ תוֹ ק)הגּ וֹ ים , וּ מפר ׁש ים , (רמ "ק  . 

[מדּ ב ׁש ) ה נּ אמן הר וֹ עה לוֹ  אמר ... אמר. רבּ נ וּ  מׁש ה 
ה נּ ביא בּ כל לאל יּ ה וּ  ּת אחר  אל ה ', בּ ׁש ם  עלי בּ ׁש ב וּ עה ,[ 

רב. בּ צער אני  ׁש הרי , ב )יכלּת וכה(ׁש מ וֹ ת כּ ה  ו יּ ראו יּ פן 
מ לה וֹ ציאני לי, עוֹ זר איׁש , אין  זהכּ י  זוֹ צּ ער  בּ קב וּ רה , 

עלי , נג )ׁש נּ אמר נ וֹ דע(יׁש עיה ולא קברוֹ , הרׁש עים את  ויּ ּת ן  
מתבּ י , כּ כלב הרׁש עים , רב ערב בּ ין  בּ עיניהם , ח ׁש וּ ב ואני 

עיר בּ כל  בּ יניהם  ּת סרח סוֹ פרים  ׁש חכמת בּ יניהם , ׁש ּס רח
הּמ לכים . בּ ין  בּ יניהם מפזּ רים  ׁש יּ שׂ ראל מק וֹ ם  וּ בכל ועיר
הּק ד וֹ ׁש  צאן  ישׂ ראל , על  רוֹ עים  רב ערב א וֹ תם וחזר וּ 

ה וּ א ,  ּבּ הםבּ רו לד)ׁש נּ אמר צאן (יחזקאל צאני וא ּת ן 
א ּת ם, אדם עםמרעיתי טוֹ ב לעשׂ וֹ ת יכלת להם ואין  

חכמים ...ּת למידי 

בּ ליואתם בּ שׂ מחה, בּ ׁש לוה, ע ׁש ירים הם רב  ערב ְָ
ׁש הם  ׁש חד , בּ עלי גּ זלנים, כּ לל, יג וֹ ן בּ לא צער,

העם. ראׁש י ז)דּ יּ נים חמס(בּ ראׁש ית הארץ מלאה כּ י 
נאמר  עליהם א )מּפ ניהם. לראׁש .(איכה  צריה היוּ  

ישׂ ראל  אלהי  צבא וֹ ת ה' בּ חי ׁש נ יּ ה, ּפ עם  עלי בּ ׁש בוּ עה
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בּ כל  ,מּפ י יּפ לוּ  לא  האלּ ה  ה דּ ברים ׁש כּ ל ה כּ רוּ בים , יוֹ ׁש ב
את וּ להראוֹ ת ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לפני א וֹ תם לדבּ ר  יכלּת

ׁש לּ הם מהימנא )הדּ חק רעיא  כּ אן .(עד 

ידענ וּ א לא יכלנ וּ ּת גּ ידוּ  לא  ּת אמרוּ  ׁש לּ א  בּ ידנ וּ ! ! ֶֹ
לנ וּ  ה וּ א קדוֹ ׁש  וחוֹ ב אלי ה דּ בר , לה' מי !- ! 

הרׁש בּ "י  את לּ נוּ  וׁש לח לּמ כּ ה  רפוּ אה לנ וּ  הקדּ ים הּק בּ "ה
ורע וֹ ת . ק ׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת  מ כּ ל להצּ ילנ וּ 

ר מּת רדּ מתכםע לה נּ צל יׁש נים  זקוּ ק ישׂ ראל  עם ! 
ה נּ וֹ רא "ּת יבתמהּמ בּ וּ ל ידי על רק  אפׁש ר וזאת - ! 

"ה זּ הר  ׁש ה וּ א .ה ּק דוֹ ׁש "נח " 

לצ וּ וּ יעל ונׁש מע בּ וֹ א וּ  הגּ אוּ לה, למען ונתמסר בּ וֹ אוּ  כּ ן ַ
הּק דוֹ ׁש ה  הכינה את  לפדוֹ ת ע"ה רבּ נ וּ  מ ׁש ה ׁש ל

עמלק], עצת זה מחר [כּ י למחר לח כּ וֹ ת ּת כףולא רק 
ילמדוּ  ישׂ ראל וכל  בּ ּת וֹ רה , ונתק דּ ׁש  ונתחזק נתאחד וּ מ יּ ד 

יוֹ ם בּ כל הּק ד וֹ ׁש  אׁש רי ז וֹ הר  כּ ן, עוֹ שׂ ה אּת ה ואם , 
הבּ א, לע וֹ לם ל וטוֹ ב ה זּ ה, נ גּ אל,בּ ע וֹ לם ּת כף  וּ בו דּ אי 

המארים, הזּ וֹ כים מן  להיוֹ ת ׁש נּ זכּ ה רצ וֹ ן  ויהי 
" – עלינ וּ  יעיד וּ בעצמוֹ  בּ כב וֹ דוֹ  בּ זכוּ ת ׁש הּמ ׁש יח  

".הגּ עּת י  

הקריב וּ על ׁש מים, לׁש ם לּמ וּ ד ּת נ וּ  יקרים, יה וּ דים כּ ן , ַ
נחת  לע שׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש ה, ה כינה למען מדּק וֹ תיכם
זוֹ הר יוֹ ם  בּ כל ול ּמ דוּ  נפ ׁש נוּ , לפדוּ ת לגרם ליוֹ צרנוּ , רוּ ח
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מל ּפ ני אוֹ ר את לקבּ ל יחד כּ אחד כּ לּ נוּ  נל וכ הּק דוֹ ׁש 
אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה הּמ ׁש יח 

תתק"ס בגימטריא  ישראל" "שמע
תתק"ס זוהר  ידי  על היסוד תיקון 

תתק"סהמקוה דינור נהר וכן  לוגין , תתק"ס הוא 
שהם יום 40 מהלך  ישראל ארץ ומידת לוגין ,

שעות , בתתק "סתתק"ס הזוהר נתקן כאשר מורה זה כל
מטהר הזה, הקדוש  הלימוד ובהתחברות חלקים,

זי "ע )כמקוה  מקוריץ  פנחס רבי שאמר  דינור ,,(כמו מנהר  ומציל
ישראל, ארץ כענין  ומכפר  ישראל, ארץ  כאויר ומחכים 

- עמו ". אדמתו נ'"וכפר  עם בינה[שהם תשרי שערי
הרחמים], בחודש  תתק "ס,שנפתחים נ'גימטריה לרמז

פותח יתברך המלך שאז התשובה חודש  עם  בינה  שערי 
בתשובה, לדופקי רחמים  בתתק"סשערי בטילה ,ובריה 

ק ') סימן יו"ד המשחית (טשו"ע  את מבטל הזוהר  שלימוד ,
מעון, הזוהרשנברא סיום  ענין  על  ומרמז  מורה  זה  כל

יום מידי התשובה, ימי 40 ב חלקים בתתק "ס הקדוש 
צדקינו ביומו , משיח יבוא ותיכף  לכך מסוגל העת כי

כי"ר . בב"א ,

מרעיש זוהרגילוי דקות 96 בלימוד היסוד תיקון  

תתק"סששים  מזוהר קונטרסים 16 ילמדו  [כנגד איש
הפסוק  בר "ת הנרמז  הקדוש  טו)השם כ פרק (איוב 
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– ו ' ב' ח' אל", יר ׁש נּ וּ  מבּ טנ וֹ  ו'יקאנּ וּ  בּ 'לע  "ח 'יל
,[16 דקות ,גימטריה  96 לצו["כּ יבמשך צו לצו  קוצו  
לקו קו  ׁש ם"לקו  זעיר ׁש ם י ')זעיר  כ"ח  פרק  ].(ישעיה 

כל כלומר : מסיימים  דקות, ושש ושלושים  שעה  במשך
הקדוש . שישים,הזוהר  וכן ליסוד רומז שהו"ו כידוע 

מתאספים היסוד,וכאן לתיקון מנינים  ללמוד שש 
עם  ישראל נשמות  ריבוא שישים כנגד וברצון  בחשק 

קדוש .

ׁש עה אין  ל וֹ  אין  ב-ג )–אדם  ד ּפ רק א וֹ מר ,(אבוֹ ת ע זּ אי בּ ן ֵ
ק לּ ה למצוה רץ אל (כּ בחמ וּ רה )הוי אוֹ מר, היה הוּ א  , 

דּ בר, לכל מפליג  ּת הי  ואל אדם, לכל בז  לּת הי ׁש אין 
כל  - מק וֹ ם . לוֹ  ׁש אין  דבר  ל ואין ׁש עה  לוֹ  ׁש אין  אדם 
לא הקדוש  הזוהר  ולומדי סיני, הר  על  עמדו  ישראל

הגדולה  מהאש יראו  ולא  משם  יהודהברחו  רבי  הק ' (המקובל

זי "ע ) שעותפתייה  בתתק "ס מסיני תורה  קיבל  משה
– התורה על עמוקות  במגלה ויחי )כמבואר ,(פרשת

יוםוזל"ק : במ' פה  שבעל תורה  למד משה דמלה רזא
להר, עולה  של שהיה  החיבור דעיקר  להוסיף  [ויש

הזוה"ק , לימוד ע "י נעשה  תושבע "פ  עם תושב "כ
דע "ות ) – הטוב  והרי "ח  תתק "ס](מהרח"ו, הם מתניתי"ן  סוד כי

לילה. ובמ' יום במ ' שיש  שעותשעות כ"ד פעמים מ'
לוגין תתק"ס במקוה  תתק"ס , טובלין ,הרי שבהם

דינור, בנהר יום בכל "שמ"עהמלאכים סוד, זה 
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תתק "ס בגי' שהוא וכן ישרא"ל" והכולל, אותיות ז' עם
החסד  שר  האותיות עם דל"ת  חי "ת אל"ף  במלוי אחד

המקוה, שבידו גדולדלעילא כהן מיכאל  [שרשהוא 
על  יונה בכנפי שכתוב  כמו ישראל], של ואפטרופוס

בגימטריא  פ "ז כת"ם  מיכא"ל שאמר, תתק"סברוך
מקוה של מ 'ושיעטפחים  י"י  י'שראל "מ 'קוה ולדעתי ,

אתוון  בראשי צ'רה" מלא "ך,ב'עת מיכא "ל בגימטריא
סוד שמע ".זה  את קורין "מאמתי

תחילתועתה זו  משנה ללמוד שמתחילים  הזמן  הוא 
הדף הלימוד  עם לצרף אחד כל וצריך הש "ס,

בקביעות היומי, הזוהר דף לימוד גם  והוא!!היומי  – !
עם כרכים  ב -10 המודפס מהזוהר ושליש עמודים שני

הקודש להבין]לשון  קל כרכים ,[וזה  ב-70 הנדפס  וכן 
2.5 יקח זה  זוהר  ולימוד  חלקים , ב-960 הנדפס וכן 
על  סיום  שנים וחצי 7 אחרי יעשה  וכך  ליום , דקות 
מתפרשין , דלא ריעין  תרי ביחד, הזוהר ועל הש "ס

שבנסתר ותורה  שבנגלה  שהוא תורה  תתק"ס] סוד
תתק"ס לקביל דלעיל"א , עכ"לחיילות באורך ... (עיי"ש 

על ותרו"ץ ) חוסו  רחמנים  בני רחמנים יהודים  כן  על  ,
השכינה צער  על המבכה המשיח צער  ועל נשמתכם 

ח .) שמות שנאמר(זוהר ה )כמו נג פרק  מחלל (ישעיה "והוּ א
וּ בחברתוֹ  עליו  ׁש לוֹ מנוּ  מ וּ סר מע וֹ נתינוּ  מדכּ א מּפ ׁש ענוּ 

לנוּ ". שישיםנרּפ א של  קדושות לחבורות והתקבצו  
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שטמונים איש, ישראל נשמות  ריבוא שישים  [כנגד
רמח"ל] הקדוש , הקדושבזוהר  הזוהר  כל וסיום  ללימוד

וחצי,[צ "ו]ב -96 כשעה  כל דקות  את נתקן ובכך 
כחיצים  שהם ישראל עונות ידי על שנעשו הפגמים

רח"ל, הקדושה הנשמותלשכינה כל יתעוררו ובזה
שדרשו כמו  בא , דוד בן  ומיד לשרשם, וישובו  הנידחות
שבגוף , הנשמות כל  שיכלו עד בא דוד  בן  אין חז "ל,
הנתקנים הקדושות הנשמות שאלו  ביאר  האר "י ובכתבי

ישראל. בני  של התורה קדושת  ידי על

מבקש ,על אנוכי אחי את יחד כן  באהבה , שמו למען 
ישרא  שבטי  של ל,כל חבורות  ותעשו  התקבצו 

וחצי, בשעה  הקדוש הזוהר ותסיימו  איש, ובזה שישים 
ומקשראתה  רעים, אוירים כל וקורע  רקיעים, בוקע

א-ל  שהוא עולמים , חי צדיק ושכינתיה, קוב"ה ומיחד
ומיוחד, יחיד תפילות )אחד תקט "ו בחביבותא(רמח "ל אנן  ,

ה'".(אדרא )תליא קויתי "לישועתך .






