ותורת הסוד מה תהא עליה???
אמר המקובל הרש"ש הקדוש איש האלוקים בשכבו
על ערש דוי ,בדקותיו האחרונות לפני פטירתו פנה
לבנו חזקיה יצחק זיע"א" :יודע אני שבזכות הזוהר
הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל לחרות,

ובלימוד זה תלויים גאולתינו וביאת משיח
צדקינו "...ותורת הסוד מה יהא עליה?
)ספר הרש"ש עמ' (158

ָתנ ּו ְל ַה ִּגי ַע ְלִ 1000-ס ּיו ֵּמי ז ַֹהר
ַמ ְּטר ֵ
ַבים" ְּב ַמ ָּטרָה ְל ָה ֵקל ַעל ַה ּלו ְֹמ ִדים
ַכי ָהר ִּ
"ח ְברָה ְמז ֵּ
זֹּהר ָהעו ָֹל ִמי" ֶׁש ַע"י ֶ
"מ ְפ ַעל ַה ַ
ְל ֵׁשם ָּכ ְך ִה ְת ַּג ּי ְַסנוִּ ,
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ו ְּל ָצרֵף עוֹד וְעוֹד יְהו ִּדים ְל ַמ ְע ּגַל ַה ּלו ְֹמ ִדים ַה ְּקבו ִּעים ַּב ַ
ָכים ְלָ 12-ח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָה
זֹּהר ְלְּ 12-כר ִ
ֻמ ֶצת ִה ְצ ַל ְחנ ּו ְל ַח ֵּלק ֶאת ַה ַ
ְל ַא ַחר עֲבו ָֹדה ְמא ֶּ
זֹּהר ְּב ָכל יוֹם
ֻלק ְל ִל ּמוּד יו ִֹמי ָּכ ְך ֶׁש ְּב ִל ּמוּד ֶׁשל ַּ 15 – 10ד ּקוֹת ִמן ַה ַ
ֶך ְמח ָּ
ְּכ ֶׁש ָּכל ֶּכר ְ
זֹּהר ָּב ֵּתי ִּמ ְד ָר ִׁשים ְי ִׁשיבוֹת ו ְּכו ְֹל ִלים ַה ְמ ַק ְּב ִלים ַעל ַע ְצ ָמם ֶאת ַה ִּל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי
ְס ּיֵם ּתו ְֹך ָׁשנָה ֶאת ֵס ֶפר ַה ַ
נַ
ַבים
זֹּהר ע"פ ַה ִּל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ְלזִ ּכוּי ָהר ִּ
יְכו ִֹלים ְל ַק ֵּבל ִח ּנָם ֶאת ַה ַ

גליון מס' 10
תשרי תש"ע לפ"ק

מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר

ָתנ ּו ְל ַה ִּגי ַע ְלִ 1000-ס ּיו ֵּמי ז ַֹהר ְּכ ַת ָּקנַת ַה ֵּבית ִּדין ַה ּגָדוֹל ֶׁש ִּביר ּו ָׁש ַליִם ִמ ְּׁשנַת תרפ"א
ַמ ְּטר ֵ
ַבי יו ֵֹסף
ייב ִּד ְיס ִקין ,ר ִּ
ֻע יְהו ָּדא ֵל ּ
ַבי מ ֶׁשה יְהוֹׁש ַ
ַבי י ְִצ ָחק יְרו ָּחם ֶּבן ר ִּ
ָׁשם ָח ְתמ ּו ַה ְּגאוֹנִים ַה ַּצ ִּד ִיקים ר ִּ
ַבנִים דק"ק
ַבי ַי ֲעקֹב ֵמ ִאיר ס"ט רֹאׁש ָהר ָּ
ַח ּיִים זוֶֹננ ְֶפ ְלד אב"ד ִּד ְק ִה ַּלת ָה ַא ְׁש ְּכנ ִַּזים עיה"ק יְר ּו ָׁש ַליִם ,ר ִּ
ָצ"ל .וְעוֹד ]רָא ּו ְּב ַעלוֹן ִמס' [1,2
ַדים ז ָ
ְס ָפר ִּ
ֲתר עוּר ּו ו ְִה ְתעו ְֹרר ּו ְל ָה ִאיר ֶאת ָהעו ָֹלם ָּבאוֹר ָה ֶע ְליוֹן
ֲתר וַא ָ
ׂ ָר ֵאל ַה ּנ ְִמ ָצ ִאים ְּב ָכל א ָ
יאה נ ְִר ֶּג ֶׁשת ְל ָכל ַא ֵחינ ּו ְּבנֵי ִי ְש
ֵצא ִּב ְק ִר ָ
נֵ

ַל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ִמ ּתו ְֹך ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ֻלָהִ .ה ְצ ָט ְרפ ּו ל ִּ
ּבוֹא ּו ו ְּטל ּו ֵחלֶק ְּב ֵקרוּב ַה ְּגא ּ
ָמינ ּו ָא ֵמן
יכם ו ְָע ֵלינ ּו ְל ִה ּוָ ַׁשע ִּב ְתׁשו ַּעת עו ָֹל ִמים ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ֲל ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ָיגֵן ע ֵ
וּזְ כוּת ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי ר ִּ

הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי
ֻלק ִח ּנָם – ְּב ַדף ָה ַאחֲרוֹן ֶׁשל ָה ַעלוֹן
זֹּהר ַה ְמח ָּ
ְל ַה ְר ָׁש ָמה עֲבוּר ַק ָּב ַלת ִס ְפרֵי ַה ַ
כל הקודם זוכה!
גם ניתן לקבל את ספר הזוהר הקדוש אצל הרה"ג המקובל בניהו שמואלי שליט"א
ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום"  -סט שלם במחיר מוזל ומסופסד02-6251451 :
וכן זוהר "הסולם" במחיר מוזל בטל 052–7632452 :וכן זוהר "מתוק מדבש" במחיר מוזל

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?

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

ׁ ,וִיׁשו ְֹטט ּו
ֶפש
ֵך ַה ּנ ֶ
ֲמירַת ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ֲא ֶׁשר ִהיא ְמז ַּכ ְ
גֹּדל ַמ ֲעלַת א ִ
ֶ
יאת ַהגּ ו ֵֹאל
ַבים ו ְִת ְר ֶּבה ַה ַּדעַת ְוזֶה י ְָקרֵב בעז"ה ֶאת ִּב ַ
ר ִּ

ָ ...לכֵן ִמן ָהרָאוּי ֶׁש ּי ְֵהא ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַה ּזֶה
ָאלְ ,ל ַמעַן יָרוּץ ַה ּקוֹרֵא ּבוֹ
ׂר ֵ
ְּבכָל ָּב ֵּתי ִי ְש
ֶׁש ּי ִָבין ּכָל ִמ ּלָה ְו ִיז ְּכ ּו ִל ְלמֹד ַּכ ִּנז ְּכַר ְלעֵיל
ֻשה ו ְּב ָט ֳהרָה ו ִּב ְד ִחיל ּו ו ִּב ְר ִחימוּ,
ִּב ְקד ָּׁ
ְּב ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָא.

ימי
ֶפׁש ו ִּב ְפרָט ִּב ֵ
ַכ ְך ַה ּנ ֶ
ֲמירַת ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ֲא ֶׁשר ִהיא ְמז ֵּ
ֲלת א ִ
גֹּדל ַמע ַ
נו ַֹדע ַּב ְּׁש ָע ִרים ֶ
ֲפ ּל ּו ְּב ִלי
ֵידא א ִ
ֲמירַת ַה ִּת ּק ּונִים ְּגר ָ
ח ֶֹדׁש אֱלוּל ,וּמו ָּבא ְּב ַה ְק ָּד ַמת ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ֶׁשא ִ
ידי ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב...
ֶפׁש ּגָדוֹל ו ְּכ ֵעין זֶה מו ָּבא ְּב ִס ְפ ֵרי ַּת ְל ִמ ֵ
ֲבנָה הוּא ִּת ּקוּן ַה ּנ ֶ
הָ
יאת ַהגּ ו ֵֹאל.
ַבים ו ְִת ְר ֶּבה ַה ַּד ַעת ָּבעו ָֹלם ְוזֶה י ְָקרֵב ְּב ֶעזְ רַת ַה ֵּׁשם ֶאת ִּב ַ
וִיׁשו ְֹטט ּו ר ִּ
זֹּהר ע"פ ָמתוֹק ִמ ְּד ַבׁש ְלהגה"צ המק'
ָכה ְל ֵס ֶפר ִּת ּק ּונֵי ַה ַ
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַבי מ ֶׁשה ַא ְריֵה ְפרַיינְד ז ֶ
ֲב"ד ר ִּ
)ה ְס ָּכ ַמת ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוֹׁש ַה ַגא ַ
ַ
ִיאל ְפ ִריׁש זצ"ל(
ר' ָּדנ ֵ

ָּד ָבר ּגָדוֹל ְמאֹד הוּא ְל ַהנ ְִהיג ִל ְלמֹד ַּדף ז ַֹהר ְּבכָל יוֹם ,וְהוּא
ִּכ ְת ִריס ִּב ְפנֵי ַהפ ְֻּר ָענֻּיוֹת ו ְּל ַב ֵּטל ְּגזֵרוֹת ָקׁשוֹת וְכוּ' ו ְּל ַה ְׁש ִּפי ַע
ׁ ,ו ְַא ְׁשרֵי ַה ְמ ַק ּי ְִמים ּכֵן ְּבכָל יוֹם
ֶׁש ַפע ק ֶֹדׁש עַל עַם ַה ּק ֶֹדש
ַצ"ל( ַה ְס ָּכמוֹת
יט"א )ז ַ
ִיאל ְפ ִריׁש ְׁש ִל ָ
ַבי ָּדנ ֵ
ִה ּנֵה ִה ִּגיׁש ְל ָפנֵינ ּו ָהרַב ַה ַּצ ִּדיק ר ִּ
ַבנִים ַה ְּגאוֹנִים ַה ַּצ ִּדיִקים ְּגדו ֵֹלי יְר ּו ָׁש ַליִם ִמ ּדוֹר ַה ּקו ֵֹדם ִמ ְּׁשנַת תרצ"א וְכוּ'
ֵמר ָּ
ׁ ,ו ְּל ַב ֵּקׁש ִמ ְּבנֵי ּתוֹרָה וְכוּ' ֶׁש ָּכל ִמי
זֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֻלת ִל ּמוּד ַה ַ
ֶׁש ִּב ְּקׁש ּו ְל ַפ ְר ֵסם ְּגד ַּ
ֶדר.
ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לוֹ ִי ְׁש ַּת ֵּדל ִל ְלמֹד ַּדף ז ַֹהר ְּבכָל יוֹם ְּב ִלי נ ֶ
ׂוֹת ו ְּל ַס ֵּדר לו ַּח יו ִֹמי ְל ִל ּמוּד ַּדף ז ַֹהר ְּבכָל יוֹםְ ,ל ִפי ְּדפוּס
ו ְַע ָּתה ָקם ו ְִה ְתעוֹרֵר ָהרַב ַה ּנִזְ ָּכר ְל ֵעיל ,ו ִּב ְרצוֹנוֹ ַל ֲעש
ִילנָא ,ו ִּב ֵּקׁש ַה ְס ָּכ ָמה ֵמ ִא ָּתנ ּו ַעל ָּכ ְך.
וְ
ֻשת ָמרָן
ַעיוֹן ַה ָּקדוֹׁש ַה ּנִזְ ָּכר ְל ֵעילְּ ,כבוֹד ְקד ַּׁ
ֲפ ַצת ר ְ
יאה ְקדוֹ ָׁשה ְל ַמ ַען ה ָ
ָאינ ּו ִּכי ִּב ְׁש ָעתוֹ ָח ְתמ ּו ַעל ְק ִר ָ
וְר ִ
ֲב"ד ְּדפֹה ִעיר ַה ּק ֶֹדׁש ִּת ָּבנֶה ו ְִת ּכוֹנֵן ,ו ְִא ּתוֹ
ָכה ַה ַגא ַ
ֵכר ַצ ִּדיק ו ְָקדוֹׁש ִל ְבר ָ
ַבי יו ֵֹסף ַח ּיִים זוֶֹננ ְֶפ ְלד ז ֶ
ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ָכה וּזְ כו ָּתם ָיגֵן ָע ֵלינוְּ ,וגַם ַה ְּגאוֹנִים ַה ַּצ ִּד ִיקים
ָאל זִ ְכרוֹנָם ַצ ִּד ִיקים ו ְּקדוֹ ִׁשים ִל ְבר ָ
ׂר ֵ
ִע ּמוֹ ֶח ֶבל נ ְִב ִיאים ְּגדו ֵֹלי ִי ְש
ִיסן תרצ"א.
ָכה ,ו ְָח ְתמ ּו ִּב ְק ִריאוֹת ק ֶֹדׁש ַעל ָּכ ְך ְּבנ ָ
ֲד ֵתנ ּו זִ ְכרוֹנָם ַצ ִּד ִיקים ִל ְבר ָ
ַח ְברֵי ֵּבית ִּדין ֶצ ֶדק ֶׁשל ע ָ
ילנָא
ָאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
ׂר ֵ
ֲת ִידין ִי ְש
ׂא ַּדף קכדְּ (:כ ָבר ֵה ִביא ו ְָא ַמר ַּדע ִ
)פ ָר ַׁשת ָנש
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ַק ִּדי ָׁשא ָּ
ו ְּבר ְ
יתא :ו ְּב ָדרָא ַּב ְתרָאי ְּבסוֹף
)דף מ'( ִא ָ
ֲמי ,ו ַּב ִּת ּק ּונִים ַּ
זֹּהר ,י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ְד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו ַהאי ֵס ֶפר ַה ַ
ָאתם ְּדרוֹר ָּב ָארֶץ וְכוּ'.
ֵיה ו ְּקר ֶ
יו ַֹמ ּיָא ְּבגִ ינ ּ
ֲבי ֶארֶץ ַה ּק ֶֹדׁש ִּת ָּבנֶה ו ְִת ּכוֹנֵן ,ו ִּב ְתפוּצוֹת
ו ְִה ּנֵה ְּב ֵעת ָּכזֹאת ֶׁש ֵעת ָצרָה ִהיא ְלַי ֲעקֹב ְּב ַג ְׁש ִמ ּיוּת ו ְּברו ָּח ִנ ּיוּת ְּב ַרח ֵ
יט ֵתנוְּ ,וׁשו ֵֹמר
ֲמיו ַעל ְׁש ֵא ִרית ְּפ ֵל ָ
ׂוּאוֹת ְל ָא ִבינ ּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִם ֶׁש ּי ְִתעו ְֹרר ּו ַרח ָ
ָאל ְּב ַא ְרצוֹת ְּפז ּורֵנוֵּ ,עינֵינ ּו ְנש
ׂר ֵ
ִי ְש
ַך ַעל ַע ּמוֹ ַא ְרצוֹ
ָאל וְכוּ'ְ ,ו ֶׁש ִּנזְ ֶּכה ִל ְראוֹת ְּב ָקרוֹב ְּב ִה ְת ּג ַּלוּת ְּכבוֹד ְׁשמוֹ י ְִת ָּבר ְ
ׂר ֵ
ָאל ִי ְׁשמֹר ְׁש ֵא ִרית ִי ְש
ׂר ֵ
ִי ְש
ָמים ְּגדו ִֹלים י ְַק ְּב ֶצ ּנ ּו ֵמ ַא ְר ַּבע ַּכנְפוֹת ָה ָארֶץ
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ו ְּבר ִ
יאת ְמ ִׁש ַ
ֲלתוֹ ו ְּב ָכל ָהעו ָֹלם ו ִּביׁשו ַּעת ַה ֵּׁשם ְּב ִב ַ
ְו ַנח ָ
ְל ַא ְר ֵצנוּ.
יע
ָּד ָבר ּגָדוֹל ְמאֹד הוּא ְל ַהנ ְִהיג ַּכ ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל ,וְהוּא ִּכ ְת ִריס ִּב ְפנֵי ַהפ ְֻּר ָענֻ ּיוֹת ו ְּל ַב ֵּטל ְּגזֵרוֹת ָקׁשוֹת וְכוּ' ו ְּל ַה ְׁש ִּפ ַ
ׁ ,ו ְַא ְׁש ֵרי ַה ְמ ַק ּי ְִמים ֵּכן ְּב ָכל יוֹם.
ֶׁש ַפע ק ֶֹדׁש ַעל ַעם ַה ּק ֶֹדש
ָאל ְל ִה ּוָ ַׁשע ַּב ְּכ ָלל
ׂר ֵ
ַדאי ַּת ֲעמֹד ָלנ ּו ו ְּל ָכל ִי ְש
וּזְ כוּת ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי ָה ַר ְׁש ִּב"י ֶׁש ּי ְִל ְמד ּו ּתוֹרָתוֹ ְּב ָטהֳרָהְּ ,בו ַּ
ֲמים ְּגדו ִֹלים
יאת גּ ו ֵֹאל ֶצ ֶדק ְּב ַרח ִ
ָאל ְּב ִב ַ
ׂר ֵ
ֶח ָמ ָתן ֶׁשל ִי ְש
ׂ ְמ ָח ָתן ְונ ָ
ו ַּב ְּפרָט ֶׁש ִּנזְ ֶּכה ְּב ָקרוֹב ִל ְראוֹת ִּביׁשו ָּע ָתן ִש
ָמינ ּו ָא ֵמן
ָמינ ּו ָא ֵמן ,ו ָּמ ְל ָאה ָה ָארֶץ ֵּד ָעה ֶאת ה' ַּכ ַּמיִם ַל ּיָם ְמ ַכ ִּסיםִּ ,ב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ֵכר
ׂ ָר ֵאל ַי ֲעקֹב ִפי ֵׁשר ז ֶ
ֵדית תשס"בָ ,הרַב ִי ְש
)ה ְס ָּכ ַמת ַה ְּגאוֹנִים ַה ַּצ ִּד ִיקים ַח ְברֵי ֵּבית ִּדין ֶצ ֶדק ָה ֵע ָדה ַה ֲחר ִ
ַ
יק
ֵכר ַצ ִּדדיק
ָכהָ ,הרַב מ ֶׁשה ַה ְל ֶּב ְר ְׁש ָטאם ז ֶ
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
אר ֶפער ז ֶ
ָכהָ ,הרַב ֵמ ִאיר ְּב ַראנ ְְד ְס ָד ְ
ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ָכה.
ׂ ָר ֵאל מ ֶׁשה ּד ּו ִׁשינ ְְס ִקיא ז ֶ
ָכהָ ,הרַב ִי ְש
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ִויטׁש ז ֶ
ַאבינָאו ְ
ָכהָ ,הרַב ִּב ְני ִָמין ר ִּ
ִל ְבר ָ
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָכ
זֹּהר
ָהם י ְִצ ָחק או ְּל ַמן ְׁש ִל ָ
יט"א ְ -ל ֵס ֶפר ַה ַֹה
יט"אָ ,הרַב ַא ְבר ָ
ו ְּל ַה ְב ִדיל ֵּבין ַח ּיִים ְל ַח ּיִיםָ :הרַב מ ֶׁשה ְׁש ֶט ְרנ ְּבו ְּך ְׁש ִל ָ
ִיאל ְפ ִריׁש זצ"ל(
ע"פ ָמתוֹק ִמ ְּד ַבׁש ְלהגה"צ המק' ר' ָּדנ ֵ

גֹּדל
זֹּהר ְּבנ ִּקוּד ָמ ֵלאַּ ,כ ּנו ָֹדע ֶ
ַה ְס ָּכ ַמת ַה ֵּבית ִּדין ֶצ ֶדק ַעל ַה ְד ָּפ ַסת ַה ֵּס ֶפר ַה ַ
ֻגָל ְל ָט ֳהרַת ַה ְּנ ָׁש ָמה
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַה ְמס ּ
ַה ּתו ֶֹע ֶלת ְּבזֶה ְל ֵא ּל ּו ָהאו ְֹמ ִרים ַה ַ
ָאל
ׂר ֵ
ַבים ֵמ ַא ֵחינ ּו ְּבנֵי ִי ְש
ֲד ָׁשה ַעל ִּפי ַּב ָּק ַׁשת ר ִּ
ָע ָלה ְּב ַד ְע ּתוֹ ְלהו ִֹסיף ַמהֲד ּורָה ח ָ
גֹּדל ַה ּתו ֶֹע ֶלת ְּבזֶה ְל ֵא ּל ּו ָהאו ְֹמ ִרים
זֹּהר ְּבנ ִּקוּד ָמ ֵלאַּ ,כ ּנו ָֹדע ֶ
ו ְּל ַה ְד ִּפיס ַה ֵּס ֶפר ַה ַ
ֻגָל ְל ָט ֳהרַת ַה ְּנ ָׁש ָמה ,ו ְֵאינָם יו ְֹד ִעים ִל ְקרוֹת ְּבלֹא נ ִּקוּד.
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַה ְמס ּ
ַה ַ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַּכ ָּמה ְּפ ָע ִמים ִעם נ ִּקוּד ִּב ְדפו ֵּסי
ו ְּכ ָבר ַּב ּדוֹרוֹת ֶׁש ְּל ָפנֵינ ּו נ ְִד ַּפס ַה ַ
ֵכר
ִליוו ְֹרנוֹ ו ְּל ָה ְל ָאה ,ו ְּכ ָבר ִה ְס ִּכימ ּו ּגַם ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוֹׁש ָהרַב מ ֶׁשה ַא ְריֵה ְפרַיינְד ז ֶ
ְׁ ,וי ִָּב ֵדל ְל ַח ּיִים טו ִֹבים
ָכה ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא גאבד ּפֹה ִעיר ַה ּק ֶֹדש
ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ֲבר ַה ֵּבית ִּדין ֶצ ֶדק ְּדפֹה ִעיר ַה ּק ֶֹדׁש יְר ּו ָׁש ַליִם,
ָהם ָּדוִד הוֹרוֹוִיץ ח ֵ
ַבי ַא ְבר ָ
ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ַעל ַה ְד ָּפ ַסת ַה ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ְּבנ ִּקוּד ָמ ֵלא.
ָהר ,ו ִּב ְפרָט
ֳלא ָט ָבא ָא ֵמינָא ָי ָׁשר ,ו ְָהעו ְֹס ִקים ּבוֹ יִזְ ּכ ּו ִל ְׁשלו ִֹמים ְּכ ֵמי נ ָ
ו ְַעל ֵּכן ְל ָפע ָ
ֵסק ַהז ַֹּהר
ֻב ַט ְחנ ּו ֶׁשע ֶ
ֻבים ,ו ְּכ ָבר ה ְ
ֲמי ָׁש ַמיִם ְמר ִּ
ָאל זְ קו ִּקים ְל ַרח ֵ
ׂר ֵ
ְּבדוֹרֵנ ּו ֶׁש ְּכ ַלל ִי ְש
ׂא קכדִּ :(:כי ִּבזְכוּת
)פ ָר ַׁשת ָנש
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ָּ
ֻגָל ְלדוֹר ַאחֲרוֹן ְּכ ִד ְברֵי ָהר ְ
ַה ָּקדוֹׁש ְמס ּ
ֲמי ָא ֵמן.
ז ַֹהר ָּדא י ְִפקוּן ִמ ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ַ
ַדאי ַּת ֲעמֹד ָלנ ּו ו ְּל ָכל
ֳרהְּ ,בו ַּ
וּזְ כוּת ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי ָה ַר ְׁש ִּב"י ֶׁש ּי ְִל ְמד ּו ּתוֹרָתוֹ ְּב ָטה ָ
ֶח ָמ ָתן
ֻל ָתן וִיׁשו ָּע ָתן ְונ ָ
ָאל ְל ִה ּוָ ַׁשע ַּב ְּכ ָלל ו ַּב ְּפ ָרט ֶׁש ִּנזְ ֶּכה ְּב ָקרוֹב ִל ְראוֹת ִּבגְ א ָּ
ׂר ֵ
ִי ְש
ֲמים ְּגדו ִֹלים ,ו ָּמ ְל ָאה ָה ָא ֶרֶץ ֵּד ָעה ַּכ ַּמיִם ַל ּיָם
יאת גּ ו ֵֹאל ֶצ ֶדק ְּב ַרח ִ
ָאל ְּב ִב ַ
ׂר ֵ
ֶׁשל ִי ְש
ָמינ ּו ָא ֵמן.
ְמ ַכ ִּסים ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ֵדדית
)ה ְס ָּכ ַמת ַה ְּגאוֹנִים ַה ַּצ ִּד ִיקים ַח ְב ֵרי ֵּבית ִּדין ֶצ ֶדק ָה ֵע ָדה ַה ֲחר ִ
ַ
יט"אָ ,הרַב מ ֶׁשה
ֲב"ד יְר ּו ָׁש ַליִם ְׁש ִל ָ
תשסדָ :הרַב י ְִצ ָחק טו ְּביָה וַוייס ַגא ַ
יט"א .ו ְּל ַה ְב ִדיל ֵּבין ַח ּיִים ְל ַח ּיִיםָ :הרַב
ֲב"ד יְר ּו ָׁש ַליִם ְׁש ִל ָ
ְׁש ֶט ְרנ ְּבו ְּך ַרא ַ
ָכהָ ,הרַב מ ֶׁשה ַה ְל ֶּב ְר ְׁש ָטאם
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
אר ֶפער ז ֶ
ֵמ ִאיר ְּב ַראנ ְְד ְס ָד ְ
המק' ר'
זֹּהר ע"פ ָמתוֹק ִמ ְּד ַבׁש ְלהגה"צ ק'
ָכה ְ -ל ֵס ֶפר ַה ַ
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
זֶ
ִיאל ְפ ִריׁש זצ"ל(
ָּדנ ֵ

ֲפ ַצת ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְּבכָל ְּתפוּצוֹת
עַל י ְֵדי ה ָ
ָאלִ ,נ ְז ֶּכה ְלסוֹף ו ְֵקץ ְלכָל ָצרו ֵֹתינ ּו
ׂר ֵ
ִי ְש
ְּת ִח ּלָה ָורֹאׁש ְל ִפ ְדיוֹן נ ְַפ ֵׁשנ ּו
יאה ְקדוֹ ָׁשה ֵמעו ְֹמ ָקא ְּד ִל ָּבא ...ו ְּל ַהנ ְִהיג
ִה ְננִי ָּבזֶה ִּב ְק ִר ָ
ֲפ ַצת
זֹּהר - ...ו ְַעל י ְֵדי ה ָ
ִל ּמוּד ַע ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ָאלִ ,נזְ ֶּכה ְלסוֹף ו ְֵקץ ְל ָכל
ׂר ֵ
זֹּהר ְּב ָכל ְּתפוּצוֹת ִי ְש
ִל ּמוּד ַה ַ
ָצרו ֵֹתינ ּו ְּת ִח ָּלה וָרֹאׁש ְל ִפ ְדיוֹן נ ְַפ ֵׁשנ ּו ו ְּל ִה ּוָ ַׁשע ִּביׁשו ַּעת עו ָֹל ִמים.
ָכה רֹאׁש ְמ ִת ְיב ָּתא ַׁש ַער ַה ָּׁש ַמיִם
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
אך ז ֶ
יאל ִפי ְׁשל ַאייזְ נ ְָּב ְ
ַבי י ְִח ֵ
ֻבל ר ִּ
)ה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ַה ְמק ָּ
ַ
ִיאל
ַסד ַעל י ְֵדי הגה"צ המק' ר' ָּדנ ֵ
– נ ְִד ַּפס ְּבלו ַּח ַע ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ַעל י ְֵדי ֶמ ְר ָּכז ָמתוֹק ִמ ְּד ַבׁש ֶׁש ּנ ְִתי ֵּ
ְפ ִריׁש זצ"ל(

ַמוּד ֶא ָחד
ַמוּד יו ִֹמי ְּב ֵס ֶפר ִׁשעוּר ָקב ּו ַע ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִמ ֵּדי יוֹם ְּביוֹמוֹ ,ע ּ
ִל ְק ּבֹ ַע ִל ּמוּד ֶׁשל ע ּ
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש חֹק ְולֹא ַי ֲעבֹר
ו ְֶא ְק ָרא ְּבקוֹל ּגָדוֹל ִל ְבנֵי ּתוֹרָה ְוי ְִר ֵאי
ַה ֵּׁשםִ ,ל ְק ּבֹ ַע ִל ּמוּד ֶׁשל ַע ּמוּד יו ִֹמי ְּב ֵס ֶפר
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש חֹק ְולֹא ַי ֲעבֹרְּ ,כ ֵדי ְל ַט ֵהר
ַה ַ
ֻל ֵתנ ּו ו ְּפדוּת
ֶפׁש ו ְּל ָה ִחיׁש ֶאת ְּגא ָּ
ֶאת ַה ּנ ֶ
נ ְַפ ֵׁשנוּ.
יט"א –
ַבי ַי ֲעקֹב ֵמ ִאיר ֶׁש ְכ ֵטר ְׁש ִל ָ
ֻבל ר ִּ
)ה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ַה ְמק ָּ
ַ
ַסד
נ ְִד ַּפס ְּבלו ַּח ַע ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ַעל י ְֵדי ֶמ ְר ָּכז ָמתוֹק ִמ ְּד ַבׁש ֶׁש ּנ ְִתי ֵּ
ִיאל ְפ ִריׁש זצ"ל(
ַעל י ְֵדי הגה"צ המק' ר' ָּדנ ֵ

ַסד ִׁשעוּר ָקבו ַּע ְּב ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָא ְּב ִס ְפרָא
רָאוּי ִל ְק ּבֹ ַע ְלי ֵּ
זֹּהר( ִמ ֵּדי יוֹם ְּביוֹמוַֹ ,ע ּמוּד ֶא ָחד ְּב ָכל
)ס ֶפר ַה ַ
ַק ִּדי ָׁשא ַה ֵּדין ֵ
יוֹםֶׁ ,שהוּא ִּכ ְת ִריס ִּב ְפנֵי ַהפ ְֻּר ָענוּת ְל ַב ֵּטל ְּגזֵרוֹת ָקׁשוֹת
ַבה ְרפוּאוֹת
ָכה ר ָּ
יע ֶׁש ַפע ק ֶֹדׁש ְּבר ָ
ָעים ,ו ְּל ַה ְׁש ִּפ ַ
ֳל ִאים ר ִ
וָח ָ
וִיׁשוּעוֹת ַעד ְּב ִלי ַּדי.
ִיאל ְפ ִריׁש זצ"ל – נ ְִד ַּפס ְּבלו ַּח ַע ּמוּד
)הגה"צ המק' ר' ָּדנ ֵ
ַסד ַעל י ְֵדי הגה"צ
ַה ּיו ִֹמי ַעל י ְֵדי ֶמ ְר ָּכז ָמתוֹק ִמ ְּד ַבׁש ֶׁש ּנ ְִתי ֵּ
ִיאל ְפ ִריׁש זצ"ל(
המק' ר' ָּדנ ֵ

ָצ ִר ְיך לו ַֹמר ז ַֹהר ְּבכָל יוֹם
ַצ"ל ָא ַמרָ :צ ִר ְיך
אריץ ז ַ
ַבי ִּפנ ְָחס ִמ ָק ִ
ר ִּ
לו ַֹמר ז ַֹהר ְּב ָכל יוֹם .ו ַּפ ַעם ַא ַחת ָא ַמר
]ב ָכל
ִליֶׁ ,ש ָּצ ִר ְיך לו ַֹמר ב' אוֹ ג' ַּד ִּפים ְּ
ֲכם ָהרָזִ ים(
יוֹם[) .ח ַ
ֶׁש ּלֹא ַי ֲעבֹר ְׁשל ָׁשה י ִָמים ְּבלֹא ז ַֹהרְּ :ב ֵׁשם
ַצ"לֶׁ :ש ּלֹא
אריץ ז ַ
ַבי ִּפנ ְָחס ִמ ָק ִ
ָהרַב ר ִּ
ֲכם ָהרָזִ ים(
ֹהר) .ח ַ
ַי ֲעבֹר ְׁשל ָׁשה י ִָמים ְּבלֹא ז ַ














   




הרב יהודה צדקה זצ"ל
אביו של הרה"ג משה צדקה שליט"א
ר"י פורת יוסף

הרב עובדיה יוסף שליט"א
גדול הדור הראשון לציון
נשיא מועצת החכמים

הרה"ג יחיאל פישל אייזנבך זצ"ל
ר"י שער השמים
ר"י המקובלים האשכנזים

הרה"ג שבתי אטון זצ"ל
ר"י ראשית חכמה

רבי כ"ק יצחק כדורי זצ"ל נ"ע
ר"י המקובלים נחלת יצחק
ממנחילי תורת הקבלה

הרה"ג יהודה מועלם שליט"א
מראשי ישיבת פורת יוסף
מתלמידיו של הרב יהודה צדקה זצ"ל

הרה"ג ראובן אלבז שליט"א
ר"י אור החיים

.בניהו יששכר שמואלי שליט"א
ר"י המקובלים נהר שלום

הרב מרדכי אליהו שליט"א
הראשון לציון
(הרה"ג הראשי לישראל )לשעבר

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
ר"י בני ציון

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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' עמ770 ב"ה שהחיינו וקיימנו להוציא לאור במהדורה שישית

 מאמרים מספרי הקדמונים1000 בין דפי הספר תמצאו לערך
 ממכתבי העדה.ועד ימינו בחשיבות לימוד הזוהר הקדוש
 אמרות הבעש"ט, תשס"ה, תשס"ב,החרדית משנת תרפ"א
. שהפליגו במעלת לימוד הזוהר, מגדולי הספרדים ועוד ועוד, מכתבים מבעלי המוסר,ותלמידיו
. כוללים וכדו' ולכל לומדי זוה"ק, ישיבות,בעז"ה ספר "אור הזוהר" יחולק חינם לביהכנ"ס
." "בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי,אמר משה רבנו ע"ה לרשב"י זי"ע בזה"ק פר' נשא
 יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער, ספר הזהר הקדוש, בזכות החבור שלך:באור הדברים
 כן הגאולה העתידה לא יהיה הגאולה עד... כי אז תמלא הארץ דעה בסבתו, ובזכות העוסקים יבוא משיח...!חבלי משיח
.( שני לוחות הברית, ואשרי הזוכה בה" )עשרה מאמרות מאמר ראשון,שיזכו לתוספת הקדושה הזו
02-9951300 : פרטי שיעור זוה"ק( לפקס, טלפון, המזמין, כתובת,לקבלת הספר חינם שילחו את הפרטים )ביהכנ"ס

