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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)

ותורת הסוד מה תהא עליה???

ָרה ְלָהֵקל ַעל ַהּלֹוְמִדים  ַמטָּ ים" בְּ י ָהַרבִּ ַע"י "ֶחְבָרה ְמַזכֵּ יְַּסנּו, "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" שֶׁ ְך ִהְתגַּ ם כָּ ְלשֵׁ
דֹוׁש ּזַֹהר ַהקָּ בּוִעים בַּ ּוְלָצֵרף עֹוד ְועֹוד ְיהּוִדים ְלַמְעגַּל ַהּלֹוְמִדים ַהקְּ

ָנה  י ַהשָּׁ ָרִכים ְל-12 ָחְדשֵׁ ק ֶאת ַהּזַֹהר ְל-12 כְּ ֶצת ִהְצַלְחנּו ְלַחלֵּ ְלַאַחר ֲעבֹוָדה ְמֻאמֶּ
ָכל יֹום ּקֹות ִמן ַהּזַֹהר בְּ ל 10 – 15 דַּ ִלּמּוד שֶׁ בְּ ְך שֶׁ ק ְלִלּמּוד יֹוִמי כָּ ֶרְך ְמֻחלָּ ל כֶּ כָּ שֶׁ כְּ

ּמּוד ַהּיֹוִמי  ִלים ַעל ַעְצָמם ֶאת ַהלִּ יבֹות ְוּכֹוְלִלים ַהְמַקבְּ ים ְישִׁ ְדָרשִׁ י מִּ תֵּ ָנה ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר בָּ ְנַסיֵּם ּתֹוְך שָׁ
ים ּמּוד ַהּיֹוִמי ְלִזּכּוי ָהַרבִּ ל ִחנָּם ֶאת ַהּזַֹהר ע"פ ַהלִּ ְיכֹוִלים ְלַקבֵּ

ַנת תרפ"א ַלִים ִמשְּׁ ירּושָׁ בִּ ין ַהגָּדֹול שֶׁ ית דִּ ַנת ַהבֵּ ַתקָּ יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי זַֹהר כְּ ָרֵתנּו ְלַהגִּ ַמטְּ
י יֹוֵסף  יְסִקין, ַרבִּ ַע ְיהּוָדא ֵלייּב דִּ ה ְיהֹושֻׁ י משֶׁ ן ַרבִּ י ִיְצָחק ְירּוָחם בֶּ יִקים ַרבִּ דִּ אֹוִנים ַהצַּ ם ָחְתמּו ַהגְּ שָׁ
ִנים דק"ק  י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ס"ט רֹאׁש ָהַרבָּ ַלִים, ַרבִּ ים עיה"ק ְירּושָׁ ַנזִּ כְּ ת ָהַאשְׁ ְקִהלַּ ים זֹוֶנְנֶפְלד אב"ד דִּ ַחיִּ

ַעלוֹן ִמס' 1,2] ים ָזָצ"ל. ְועֹוד [ָראּו בְּ ְסָפַרדִּ
אֹור ָהֶעְליוֹן ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם בָּ ְמָצִאים בְּ ָרֵאל ַהנִּ ֵני ִישְׂ ת ְלָכל ַאֵחינּו בְּ ְקִריָאה ִנְרגֶּשֶׁ ֵנֵצא בִּ

דֹוׁש ּמּוד ַהּיֹוִמי ִמּתֹוְך ַהּזַֹהר ַהקָּ ה. ִהְצָטְרפּו ַללִּ ֻאלָּ ֵקרּוב ַהגְּ ּבֹואּו ּוְטלּו ֵחֶלק בְּ
ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה בְּ ְתׁשּוַעת עֹוָלִמים בִּ ע בִּ ר יֹוַחאי ָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוָעֵלינּו ְלִהוָּשַׁ ְמעוֹן בַּ י שִׁ נָּא ָהֱאלִֹקי ַרבִּ ּוְזכּות ַהתַּ

הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי
ל ָהַעלוֹן ַדף ָהַאֲחרוֹן שֶׁ ק ִחנָּם – בְּ ַלת ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ ָמה ֲעבּור  ַקבָּ ְלַהְרשָׁ

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  ומסופסד: 02-6251451

וכן זוהר "הסולם" במחיר מוזל בטל: 7632452–052  וכן זוהר "מתוק מדבש" במחיר מוזל

יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי זַֹהר  ָרֵתנּו ְלַהגִּ גליון מס' 10ַמטְּ
תשרי תש"ע לפ"ק

מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר

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?



פּוצֹות  ָכל תְּ ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ
ָצרֹוֵתינּו  ְלָכל  ְוֵקץ  ְלסֹוף  ה  ִנְזכֶּ ָרֵאל,  ִישְׂ

נּו ה ָורֹאׁש ְלִפְדיוֹן ַנְפשֵׁ ִחלָּ תְּ
א... ּוְלַהְנִהיג  ִלבָּ ה ֵמעֹוְמָקא דְּ ְקִריָאה ְקדֹושָׁ ֶזה בִּ ִהְנִני בָּ
ֲהָפַצת  ְיֵדי  ְוַעל   - ַהּזַֹהר...  ֵסֶפר  בְּ ַהּיֹוִמי  ַעּמּוד  ִלּמּוד 
ה ְלסֹוף ְוֵקץ ְלָכל  ָרֵאל, ִנְזכֶּ פּוצֹות ִישְׂ ָכל תְּ ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ

יׁשּוַעת עֹוָלִמים. ע בִּ נּו ּוְלִהוָּשַׁ ה ָורֹאׁש ְלִפְדיוֹן ַנְפשֵׁ ִחלָּ ָצרֹוֵתינּו תְּ
ַמִים  ַער ַהשָּׁ א שַׁ יק ִלְבָרָכה רֹאׁש ְמִתיְבתָּ אְך ֵזֶכר ַצדִּ ל ַאייְזְנבָּ י ְיִחיֵאל ִפישְׁ ל ַרבִּ יק ַהְמֻקבָּ דִּ (ַהגָּאוֹן ַהצַּ
ִניֵאל  ְיֵדי הגה"צ המק' ר' דָּ ד ַעל  ְתַיסֵּ נִּ ַבׁש שֶׁ ז ָמתֹוק ִמדְּ ְיֵדי ֶמְרכָּ ַהּיֹוִמי ַעל  לּוַח ַעּמּוד  ס בְּ – ִנְדפַּ

ְפִריׁש זצ"ל)

ְך ַהנֶֶּפׁש, ִויׁשֹוְטטּו  ר ִהיא ְמַזכֵּ ּקּוֵני זַֹהר ֲאשֶׁ ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת תִּ
יַאת ַהּגֹוֵאל ַעת ְוֶזה ְיָקֵרב בעז"ה ֶאת בִּ ה ַהדַּ ים ְוִתְרבֶּ ַרבִּ

יֵמי  ְך ַהנֶֶּפׁש ּוִבְפָרט בִּ ר ִהיא ְמַזכֵּ ּקּוֵני זַֹהר ֲאשֶׁ ָעִרים ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת תִּ שְּׁ נֹוַדע בַּ
ִלי  בְּ ֲאִפּלּו  ֵריָדא  גְּ ּקּוִנים  ַהתִּ ֲאִמיַרת  שֶׁ ֶמֶלְך  א  סֵּ כִּ ַמת  ַהְקדָּ בְּ ּומּוָבא  ֱאלּול,  חֶֹדׁש 
ם טֹוב...  ַעל שֵׁ ַהבַּ ְלִמיֵדי  ִסְפֵרי תַּ בְּ ֶזה מּוָבא  ּוְכֵעין  גָּדֹול  ַהנֶֶּפׁש  ּקּון  תִּ ֲהָבָנה הּוא 

יַאת ַהּגֹוֵאל. ם ֶאת בִּ ֶעְזַרת ַהשֵּׁ עֹוָלם ְוֶזה ְיָקֵרב בְּ ַעת בָּ ה ַהדַּ ים ְוִתְרבֶּ ִויׁשֹוְטטּו ַרבִּ

ַבׁש ְלהגה"צ המק'  ּקּוֵני ַהּזַֹהר ע"פ ָמתֹוק ִמדְּ יק ִלְבָרָכה ְלֵסֶפר תִּ ה ַאְרֵיה ְפַרייְנד ֵזֶכר ַצדִּ י משֶׁ דֹוׁש ַהַגֲאַב"ד ַרבִּ ַמת ַהגָּאוֹן ַהקָּ (ַהְסכָּ
ִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל) ר' דָּ

דֹוׁש ַהזֶּה  ֵהא ַהּזַֹהר ַהקָּ יְּ ... ָלֵכן ִמן ָהָראּוי שֶׁ
ּבוֹ  ַהּקֹוֵרא  ָירּוץ  ְלַמַען  ָרֵאל,  ִישְׂ י  תֵּ ָכל בָּ בְּ
ְלֵעיל  ר  ְזכַּ נִּ כַּ ִלְלמֹד  ְוִיְזּכּו  ה  ִמלָּ ל  כָּ יִָּבין  שֶׁ
ּוִבְרִחימּו,  ּוִבְדִחילּו  ּוְבָטֳהָרה  ה  ְקֻדשָּׁ בִּ

ַמיָּא. שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ
ּגֶֹדל  ּנֹוָדע  כַּ ָמֵלא,  ִנּקּוד  בְּ ַהּזַֹהר  ֶפר  ַהסֵּ ַסת  ַהְדפָּ ַעל  ֶצֶדק  ין  דִּ ית  ַהבֵּ ַמת  ַהְסכָּ  

ָמה שָׁ דֹוׁש ַהְמֻסגָּל ְלָטֳהַרת ַהנְּ ֶזה ְלֵאּלּו ָהאֹוְמִרים ַהּזַֹהר ַהקָּ ַהּתֹוֶעֶלת בְּ

ָרֵאל  ֵני ִישְׂ ים ֵמַאֵחינּו בְּ ת ַרבִּ שַׁ קָּ י בַּ ה ַעל פִּ ַדְעּתוֹ ְלהֹוִסיף ַמֲהדּוָרה ֲחָדשָׁ ָעָלה בְּ
ֶזה ְלֵאּלּו ָהאֹוְמִרים  ּנֹוָדע ּגֶֹדל ַהּתֹוֶעֶלת בְּ ִנּקּוד ָמֵלא, כַּ ֶפר ַהּזַֹהר בְּ יס ַהסֵּ ּוְלַהְדפִּ

לֹא ִנּקּוד. ָמה, ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ִלְקרֹות בְּ שָׁ דֹוׁש ַהְמֻסגָּל ְלָטֳהַרת ַהנְּ ַהּזַֹהר ַהקָּ

ְדפּוֵסי  בִּ ִנּקּוד  ִעם  ָעִמים  פְּ ה  מָּ כַּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ס  ִנְדפַּ ָפֵנינּו  לְּ שֶׁ ּדֹורֹות  בַּ ּוְכָבר 
ה ַאְרֵיה ְפַרייְנד ֵזֶכר  דֹוׁש ָהַרב משֶׁ ימּו גַּם ַהגָּאוֹן ַהקָּ ִליוֹוְרנוֹ ּוְלָהְלָאה, ּוְכָבר ִהְסכִּ
טֹוִבים  ים  ְלַחיִּ ֵדל  ְוִיבָּ ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ּפֹה  גאבד  א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִלְבָרָכה  יק  ַצדִּ
ַלִים,  פֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּושָׁ ין ֶצֶדק דְּ ית דִּ ִוד הֹורוִֹויץ ֲחֵבר ַהבֵּ י ַאְבָרָהם דָּ ַהגָּאוֹן ַרבִּ

ִנּקּוד ָמֵלא. ּקּוֵני זַֹהר בְּ ַסת ַהתִּ ַעל ַהְדפָּ

ֵמי ָנָהר, ּוִבְפָרט  לֹוִמים כְּ ר, ְוָהעֹוְסִקים ּבוֹ ִיְזּכּו ִלשְׁ ן ְלָפֳעָלא ָטָבא ָאֵמיָנא ָישָׁ ְוַעל כֵּ
ֵעֶסק ַהּזַֹהר  ים, ּוְכָבר ֻהְבַטְחנּו שֶׁ ַמִים ְמֻרבִּ ָרֵאל ְזקּוִקים ְלַרֲחֵמי שָׁ ַלל ִישְׂ כְּ דֹוֵרנּו שֶׁ בְּ
ְזכּות  י בִּ ת ָנׂשא קכד:): כִּ ָרשַׁ ִדְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא (פָּ דֹוׁש ְמֻסגָּל ְלדֹור ַאֲחרוֹן כְּ ַהקָּ

ַרֲחַמי ָאֵמן. א ִיְפקּון ִמגָּלּוָתא בְּ זַֹהר דָּ

ֲעמֹד ָלנּו ּוְלָכל  אי תַּ ַודַּ ָטֳהָרה, בְּ ְלְמדּו ּתֹוָרתוֹ בְּ יִּ "י שֶׁ בִּ נָּא ָהֱאלִֹקי ָהַרשְׁ ּוְזכּות ַהתַּ
ְוֶנָחָמָתן  ִויׁשּוָעָתן  ָתן  ְגֻאלָּ ָקרֹוב ִלְראֹות בִּ ה בְּ ְזכֶּ נִּ ָרט שֶׁ ּוַבפְּ ָלל  כְּ ע בַּ ָרֵאל ְלִהוָּשַׁ ִישְׂ
ִים ַליָּם  מַּ ָעה כַּ דֹוִלים, ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ ַרֲחִמים גְּ ִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק בְּ ָרֵאל בְּ ל ִישְׂ שֶׁ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ ים בִּ ְמַכסִּ
ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה  ֶצֶדק  ין  דִּ ית  בֵּ ַחְבֵרי  יִקים  דִּ ַהצַּ אֹוִנים  ַהגְּ ַמת  (ַהְסכָּ
ה  ִליָט"א, ָהַרב משֶׁ ַלִים שְׁ תשסד: ָהַרב ִיְצָחק טּוְבָיה ַווייס ַגֲאַב"ד ְירּושָׁ
ים: ָהַרב  ים ְלַחיִּ ין ַחיִּ ִליָט"א. ּוְלַהְבִדיל בֵּ ַלִים שְׁ ֶטְרְנּבּוְך ַרֲאַב"ד ְירּושָׁ שְׁ
ָטאם  ְרשְׁ ַהְלבֶּ ה  ִלְבָרָכה, ָהַרב משֶׁ יק  ֵזֶכר ַצדִּ ַראְנְדְסָדאְרֶפער  ֵמִאיר בְּ

ַבׁש ְלהגה"צ המק' ר'  יק ִלְבָרָכה - ְלֵסֶפר ַהּזַֹהר ע"פ ָמתֹוק ִמדְּ ֵזֶכר ַצדִּ
ִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל) דָּ

ֶ

ִדית 
ה שֶׁ
ַרב
אם

ק' ר' 

ָכל יֹום, ְוהּוא  ף זַֹהר בְּ ָבר גָּדֹול ְמאֹד הּוא ְלַהְנִהיג ִלְלמֹד דַּ דָּ
יַע  פִּ ּוְלַהשְׁ ְוכּו'  ֵזרֹות ָקׁשֹות  ל גְּ ּוְלַבטֵּ ְפֵני ַהפְֻּרָענֻּיֹות  ְתִריס בִּ כִּ

ָכל יֹום ן בְּ ִמים כֵּ ֵרי ַהְמַקיְּ ַפע קֶֹדׁש ַעל ַעם ַהּקֶֹדׁש, ְוַאשְׁ שֶׁ
מֹות  ַהְסכָּ (ַזַצ"ל)  ִליָט"א  שְׁ ְפִריׁש  ִניֵאל  דָּ י  ַרבִּ יק  דִּ ַהצַּ ָהַרב  ְלָפֵנינּו  יׁש  ִהגִּ ִהנֵּה 
ְוכּו'  תרצ"א  ַנת  ִמשְּׁ ַהּקֹוֵדם  ִמּדֹור  ַלִים  ְירּושָׁ דֹוֵלי  גְּ ִיקים  דִּ ַהצַּ אֹוִנים  ַהגְּ ִנים  ֵמַרבָּ
ִמי  ל  כָּ שֶׁ ְוכּו'  ּתֹוָרה  ֵני  ִמבְּ ׁש  ּוְלַבקֵּ דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ת  ֻדלַּ גְּ ְלַפְרֵסם  ׁשּו  קְּ בִּ שֶׁ

ִלי ֶנֶדר. ָכל יֹום בְּ ף זַֹהר בְּ ל ִלְלמֹד דַּ דֵּ תַּ ר לוֹ ִישְׁ ֶאְפשָׁ שֶׁ

פּוס  ָכל יֹום, ְלִפי דְּ ף זַֹהר בְּ ר לּוַח יֹוִמי ְלִלּמּוד דַּ ר ְלֵעיל, ּוִבְרצֹונוֹ ַלֲעשֹׂות ּוְלַסדֵּ ְזכָּ ה ָקם ְוִהְתעֹוֵרר ָהַרב ַהנִּ ְוַעתָּ
ְך. נּו ַעל כָּ ָמה ֵמִאתָּ ׁש ַהְסכָּ ִויְלָנא, ּוִבקֵּ

ת ָמָרן  בֹוד ְקֻדשַּׁ ר ְלֵעיל, כְּ ְזכָּ דֹוׁש ַהנִּ ה ְלַמַען ֲהָפַצת ַרְעיוֹן ַהקָּ ָחְתמּו ַעל ְקִריָאה ְקדֹושָׁ ָעתוֹ  שְׁ י בִּ ְוָרִאינּו כִּ
ֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ְוִאּתוֹ  בָּ פֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש תִּ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַהַגֲאַב"ד דְּ ים זֹוֶנְנֶפְלד ֵזֶכר ַצדִּ י יֹוֵסף ַחיִּ ַהגָּאוֹן ַרבִּ
יִקים  דִּ אֹוִנים ַהצַּ ים ִלְבָרָכה ּוְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו, ְוַגם ַהגְּ יִקים ּוְקדֹושִׁ ָרֵאל ִזְכרֹוָנם ַצדִּ דֹוֵלי ִישְׂ ִעּמוֹ ֶחֶבל ְנִביִאים גְּ

ִניָסן תרצ"א. ְך בְּ ְקִריאֹות קֶֹדׁש ַעל כָּ יִקים ִלְבָרָכה, ְוָחְתמּו בִּ ל ֲעָדֵתנּו ִזְכרֹוָנם ַצדִּ ין ֶצֶדק שֶׁ ית דִּ ַחְבֵרי בֵּ

ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  ְוָאַמר דַּ ֵהִביא  ָבר  כְּ ף קכד:)  ָנׂשא דַּ ת  ָרשַׁ (פָּ א  ישָׁ ַקדִּ ְמֵהיְמָנא  ּוְבַרְעָיא 
סֹוף  ְתָראי בְּ ף מ') ִאיָתא: ּוְבָדָרא בַּ ּקּוִנים (דַּ ַרֲחֵמי, ּוַבתִּ יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ ְדַחיֵּי, דְּ

ָאֶרץ ְוכּו'. רֹור בָּ ִגיֵניּה ּוְקָראֶתם דְּ יֹוַמיָּא בְּ

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ּוִבְתפּוצֹות  בָּ ַרֲחֵבי ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש תִּ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות בְּ ַגשְׁ ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב בְּ זֹאת שֶׁ ֵעת כָּ ְוִהנֵּה בְּ
ֵליָטֵתנּו, ְוׁשֹוֵמר  ֵאִרית פְּ ְתעֹוְררּו ַרֲחָמיו ַעל שְׁ יִּ ַמִים שֶׁ שָּׁ בַּ זּוֵרנּו, ֵעיֵנינּו ְנשּׂואֹות ְלָאִבינּו שֶׁ ַאְרצֹות פְּ ָרֵאל בְּ ִישְׂ
ַאְרצוֹ  ַעּמוֹ  ַעל  ַרְך  ִיְתבָּ מוֹ  בֹוד שְׁ ּלּות כְּ ִהְתגַּ ָקרֹוב בְּ ִלְראֹות בְּ ה  ְזכֶּ נִּ ְושֶׁ ְוכּו',  ָרֵאל  ִישְׂ ֵאִרית  מֹר שְׁ ִישְׁ ָרֵאל  ִישְׂ
ְנפֹות ָהָאֶרץ  ע כַּ ֶצּנּו ֵמַאְרבַּ דֹוִלים ְיַקבְּ יַח ִצְדֵקנּו ּוְבָרִמים גְּ ִביַאת ְמשִׁ ם בְּ ְוַנֲחָלתוֹ ּוְבָכל ָהעֹוָלם ּוִביׁשּוַעת ַהשֵּׁ

ְלַאְרֵצנּו.

יַע  פִּ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהשְׁ ל גְּ ְרָעֻנּיֹות ּוְלַבטֵּ ְפֵני ַהפֻּ ְתִריס בִּ ר ְלֵעיל, ְוהּוא כִּ ְזכַּ נִּ ָבר גָּדֹול ְמאֹד הּוא ְלַהְנִהיג כַּ דָּ
ָכל יֹום. ן בְּ ִמים כֵּ ֵרי ַהְמַקיְּ ַפע קֶֹדׁש ַעל ַעם ַהּקֶֹדׁש, ְוַאשְׁ שֶׁ

ָלל  כְּ בַּ ע  ְלִהוָּשַׁ ָרֵאל  ִישְׂ ּוְלָכל  ָלנּו  ֲעמֹד  תַּ אי  ַודַּ בְּ ָטֳהָרה,  בְּ ּתֹוָרתוֹ  ְלְמדּו  יִּ שֶׁ "י  בִּ ָהַרשְׁ ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ ּוְזכּות 
דֹוִלים  ַרֲחִמים גְּ ִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק בְּ ָרֵאל בְּ ל ִישְׂ ְמָחָתן ְוֶנָחָמָתן שֶׁ יׁשּוָעָתן שִׂ ָקרֹוב ִלְראֹות בִּ ה בְּ ְזכֶּ נִּ ָרט שֶׁ ּוַבפְּ

ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה בְּ ים, בִּ ִים ַליָּם ְמַכסִּ מַּ ָעה ֶאת ה' כַּ ָיֵמינּו ָאֵמן, ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ ְמֵהָרה בְּ בִּ
ר ֵזֶכר  ַיֲעקֹב ִפישֵׁ ָרֵאל  ין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ב, ָהַרב ִישְׂ ית דִּ יִקים ַחְבֵרי בֵּ דִּ אֹוִנים ַהצַּ ַמת ַהגְּ (ַהְסכָּ
יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ָטאם  ְרשְׁ ַהְלבֶּ ה  משֶׁ ָהַרב  ִלְבָרָכה,  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ַראְנְדְסָדאְרֶפער  בְּ ֵמִאיר  ָהַרב  ִלְבָרָכה,  יק  ַצדִּ
יק ִלְבָרָכה.  יְנְסִקיא ֵזֶכר ַצדִּ ה ּדּושִׁ ָרֵאל משֶׁ יק ִלְבָרָכה, ָהַרב ִישְׂ יָנאִוויְטׁש ֵזֶכר ַצדִּ ְנָיִמין ַראבִּ ִלְבָרָכה, ָהַרב בִּ
ִליָט"א - ְלֵסֶפר ַהּזַֹהר  ִליָט"א, ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּוְלַמן שְׁ ֶטְרְנּבּוְך שְׁ ה שְׁ ים: ָהַרב משֶׁ ים ְלַחיִּ ין ַחיִּ ּוְלַהְבִדיל בֵּ

ִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל) ַבׁש ְלהגה"צ המק' ר' דָּ ע"פ ָמתֹוק ִמדְּ

ּו ָאֵמן
 ֵזֶכר 

דיק
ָכה.
ַֹהר

ָכל יֹום ָצִריְך לֹוַמר זַֹהר בְּ
ָצִריְך  ָאַמר:  ַזַצ"ל  ִמָקאִריץ  ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ
ָאַמר  ַאַחת  ּוַפַעם  יֹום.  ָכל  בְּ זַֹהר  לֹוַמר 
ָכל  ים [בְּ פִּ ג' דַּ ִריְך לֹוַמר ב' אוֹ  צָּ ִלי, שֶׁ

יֹום]. (ֲחַכם ָהָרִזים)

ם  שֵׁ לֹא זַֹהר: בְּ ה ָיִמים בְּ לשָׁ ּלֹא ַיֲעבֹר שְׁ שֶׁ
ּלֹא  שֶׁ ַזַצ"ל:  ִמָקאִריץ  ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ ָהַרב 
לֹא זַֹהר. (ֲחַכם ָהָרִזים) ה ָיִמים בְּ לשָׁ ַיֲעבֹר שְׁ

יֹומוֹ, ַעּמּוד ֶאָחד י יֹום בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִמדֵּ עּור ָקבּוַע בְּ שִׁ
ִסְפָרא  בְּ ַמיָּא  שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ ָקבּוַע  עּור  ד שִׁ ְלַיסֵּ ַע  ִלְקבֹּ ָראּוי 
ָכל  יֹומוֹ, ַעּמּוד ֶאָחד בְּ י יֹום בְּ ין (ֵסֶפר ַהּזַֹהר) ִמדֵּ א ַהדֵּ ישָׁ ַקדִּ
ָקׁשֹות  ֵזרֹות  גְּ ל  ְלַבטֵּ ְרָענּות  ַהפֻּ ְפֵני  בִּ ְתִריס  כִּ הּוא  שֶׁ יֹום, 
ְרפּואֹות  ה  ַרבָּ ָרָכה  בְּ ַפע קֶֹדׁש  יַע שֶׁ פִּ ּוְלַהשְׁ ָרִעים,  ָוֳחָלִאים 

י. ִלי דַּ ִויׁשּועֹות ַעד בְּ

לּוַח ַעּמּוד  ס בְּ ִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל – ִנְדפַּ (הגה"צ המק' ר' דָּ
ד ַעל ְיֵדי הגה"צ  ְתַיסֵּ נִּ ַבׁש שֶׁ ז ָמתֹוק ִמדְּ ַהּיֹוִמי ַעל ְיֵדי ֶמְרכָּ

ִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל) המק' ר' דָּ

ֵסֶפר  בְּ יֹוִמי  ַעּמּוד  ל  שֶׁ ִלּמּוד  ַע  ִלְקבֹּ
דֹוׁש חֹק ְולֹא ַיֲעבֹר ַהּזַֹהר ַהקָּ

ְוִיְרֵאי  ּתֹוָרה  ִלְבֵני  גָּדֹול  קֹול  בְּ ְוֶאְקָרא 
ֵסֶפר  ל ַעּמּוד יֹוִמי בְּ ַע ִלּמּוד שֶׁ ם, ִלְקבֹּ ַהשֵּׁ
ֵדי ְלַטֵהר  דֹוׁש חֹק ְולֹא ַיֲעבֹר, כְּ ַהּזַֹהר ַהקָּ
ּוְפדּות  ֵתנּו  ֻאלָּ גְּ ֶאת  ּוְלָהִחיׁש  ַהנֶֶּפׁש  ֶאת 

נּו. ַנְפשֵׁ
ִליָט"א –  שְׁ ְכֵטר  שֶׁ ֵמִאיר  ַיֲעקֹב  י  ַרבִּ ל  ַהְמֻקבָּ יק  דִּ ַהצַּ (ַהגָּאוֹן 
ד  ְתַיסֵּ נִּ ַבׁש שֶׁ ז ָמתֹוק ִמדְּ לּוַח ַעּמּוד ַהּיֹוִמי ַעל ְיֵדי ֶמְרכָּ ס בְּ ִנְדפַּ

ִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל) ַעל ְיֵדי הגה"צ המק' ר' דָּ




























   



הרב עובדיה יוסף שליט"א
גדול הדור הראשון לציון 

נשיא מועצת החכמים

הרב מרדכי אליהו שליט"א
הראשון לציון

הרה"ג הראשי לישראל  (לשעבר)

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

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

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

ממנחילי תורת הקבלה

הרה"ג שבתי אטון זצ"ל
ר"י ראשית חכמה

הרה"ג ראובן אלבז שליט"א
ר"י אור החיים

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

ר"י המקובלים האשכנזים

הרב יהודה צדקה זצ"ל
אביו של הרה"ג משה צדקה שליט"א

ר"י פורת יוסף

הרה"ג יהודה מועלם שליט"א
מראשי ישיבת פורת יוסף

מתלמידיו של הרב יהודה צדקה זצ"ל



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:
1 X5   5
2 X5 25
3 X5 125

4 X5 625
5 X5 3,125
6 X5 15,625

7 X5 78,125
8 X5 390,625 
9 X5 1,953,125

10 X5 9,765,625
11   48,828,125

אמר משה רבנו ע"ה לרשב"י זי"ע בזה"ק פר' נשא, "בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי". 
באור הדברים: בזכות החבור שלך, ספר הזהר הקדוש, יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער 
חבלי משיח!... ובזכות העוסקים יבוא משיח, כי אז תמלא הארץ דעה בסבתו... כן הגאולה העתידה לא יהיה הגאולה עד 

שיזכו לתוספת הקדושה הזו, ואשרי הזוכה בה" (עשרה מאמרות מאמר ראשון, שני לוחות הברית).

בעז"ה ספר "אור הזוהר" יחולק חינם לביהכנ"ס, ישיבות, כוללים וכדו' ולכל לומדי זוה"ק.

לקבלת הספר חינם שילחו את הפרטים (ביהכנ"ס, כתובת, המזמין, טלפון, פרטי שיעור זוה"ק) לפקס: 02-9951300

בין דפי הספר תמצאו לערך 1000 מאמרים מספרי הקדמונים 
העדה  ממכתבי  הקדוש.  הזוהר  לימוד  בחשיבות  ימינו  ועד 
הבעש"ט  אמרות  תשס"ה,  תשס"ב,  תרפ"א,  משנת  החרדית 

ותלמידיו, מכתבים מבעלי המוסר, מגדולי הספרדים ועוד ועוד, שהפליגו במעלת לימוד הזוהר.

ב"ה שהחיינו וקיימנו להוציא לאור במהדורה שישית 770 עמ'


