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מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר

גליון מס' 12
חשון תש"ע לפ"ק

חשבון מדויק על גודל הזכות של לימוד הזוהר הקדוש בשבת קודש

יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש

שקול כנגד לימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש

שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

 24X354X75=637,200    :החשבון בשעות יהיה
שוה: 637,200 שעות תורה בנגלה

חשבון זה מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום

במשך 70 שנות חייו של אדם לפי תהלים 52 (שבתות בשנה(
יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון  70X52X637,200=2,319,408,000  מיליארד 319 מיליון 408 אלף
פירושו של דבר, אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה,

עולה החשבון יותר משני מיליארד שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי. 
בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** שיצטבר ב 11 דורות** למספר עצום של אנשים:

 100,000,000,000 של 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 20 קוואדריליון שעות תורה.

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 230 שנה עד 6000 שנה 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 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום ל11 דורות

** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X10  1
100  X10  2

1000  X10  3
 10000  X10  4

100000  X10  5
1000000  X10  6

 10000000  X10  7
 100000000  X10  8
1000000000  X10  9

 10000000000  X10  10
100000000000  X10  11
סכ"ה  x 100 מיליארד צאצאים

- לשון ספר דרך צדיקים  מהצדיק הקדוש רבי מרדכי 
שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

בחסות:



לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

ְקרֹוְתֶכם זַֹהר  ְמחּו ִלְקַראְתֶכם בִּ ר יֹוַחאי ּוְבנוֹ שָׂ ְמעוֹן בַּ י שִׁ א. ַרבִּ
ַעל ְמָעָרָתם

ְקרֹוְתֶכם  בִּ ִלְקַראְתֶכם  ְמחּו  שָׂ ּוְבנוֹ  יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ְוַרבִּ
י ֵהם  ַדע כִּ מּוְך ָלֶהם ְוכּו' ּוְבֵכן תֵּ ָפר ַהסָּ זַֹהר ַעל ְמָעָרָתם ּוַבכְּ
מּוְך  ָפר ַהסָּ כְּ ְקרֹוְתֶכם זַֹהר ַעל ְמָעָרָתם אוֹ בַּ ֵמִחים ְמאֹד בִּ שְׂ
ִאין ְוֻכְלהוֹ ְרִמיִזין  ן ִיגָּלּו ָלֶכם ָרִזין ִעלָּ ְתִמידּו ִלְקרֹות כֵּ ָלֶהם ְוִאם תַּ
ת ֱאמֹר( ָרשַׁ ִרים פָּ יד ֵמישָׁ (ַמגִּ ּזַֹהר.  בַּ

ַמת ַהּתֹוָרה ב. ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ִנשְׁ

ַמת  ִנשְׁ ְוֵהם  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר  סֹוד  בְּ ַלֲעסֹק  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ם  שָׁ ַעיֵּן 
ָבִרים  דְּ ָמָתא  ְלִנשְׁ ָמָתא  ִנשְׁ בְּ ָלא  כְּ ְלִאְסתַּ ה  ִיְזכֶּ ּוְבֶזה  ַהּתֹוָרה 
ף רמז.( (ַהְדַרת ֶמֶלְך ֵחֶלק ג' דַּ יִקים ְוכּו'.  ַעתִּ

יּוַכל  לֹא  ָלַמד  ְולֹא  ִלְלמֹד  ָיכֹול  ָהָיה  ִאם  ְרֵדס  ַהפַּ ִלּמּוד  ג. ַעל 
ִגְלּגּול  א ָצִריְך ָלבֹוא בְּ ר ִעוֵּת ֶאלָּ ן ֶאת ֲאשֶׁ ִעּבּור ְלַתקֵּ ם בְּ ְלִהְתַעלֵּ

ׁש ַממָּ

ָעה  ַאְרבָּ ל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ָצִריְך ִלְהיֹות בְּ דֹוָלה שֶׁ ה ַהגְּ ּוִמְצַות ֲעשֵׂ
רּוׁש  ט ֶרֶמז דְּ שָׁ ְרֵדס רֹוֶצה לֹוַמר פְּ ְקָרִאים פַּ ּה ַהנִּ בָּ ָרִכים שֶׁ דְּ
ְוַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  לּוְרָיא  ָהֲאִר"י  דֹוׁש  ַהקָּ ְלׁשוֹן  ְוֶזה  סֹוד. 
ם  ְרֵדס ִאם ָהָיה ָיכֹול ִלְלמֹד ְולֹא ָלַמד לֹא יּוַכל ְלִהְתַעלֵּ ִלּמּוד ַהפַּ
ׁש. ַעד  ִגְלּגּול ַממָּ א ָצִריְך ָלבֹוא בְּ ר ִעוֵּת ֶאלָּ ן ֶאת ֲאשֶׁ ִעּבּור ְלַתקֵּ בְּ
רֹב  ר  ֲאשֶׁ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ֵנֶזר  ְפָרט  בִּ ְלׁשֹונוֹ.  אן  כָּ
יָת ִהְתּבֹוֵנן, ְוֵאין  ֻהְרשֵׁ ה שֶׁ מֶּ ָאְמָרם בַּ נָּה בְּ ים ִממֶּ ָהעֹוָלם ּפֹוְרשִׁ
ה  ַאתָּ ִאם  ֶזה  בָּ ֶוֱאחֹז  ָיְדָך  ָנא  ַלח  שְׁ ה  ַאתָּ רֹות,  ִנְסתָּ בְּ ֵעֶסק  ְלָך 
ַטַעם  ָטַעם  ּלֹא  שֶׁ ִמי  י  כִּ זּוַע,  תָּ לֹא  ּוִמינֵּיּה  ַהּזֹאת  ַלּתֹוָרה  ְמֻסגָּל 

ְך. חֹשֶׁ ָחְכָמה זוֹ לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמיָָּמיו ְוהֹוֵלְך בַּ

ָלא  רֹות ָטב ֵליּה דְּ ִנְסתָּ ְגלֹות ֵאיִני רֹוֶצה בְּ נִּ י ִלי בַּ ד. ָהאֹוֵמר דַּ
ָעְלָמא ֵרי בְּ ִאבָּ

ְוָהאֹוֵמר  ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ל  שֶׁ ֵמֶעְלּבֹוָנּה  ִרּיֹות  ַלבְּ ָלֶהם  ְואוֹי 
ֵרי  ִאבָּ ָלא  דְּ ֵליּה  ָטב  רֹות  ְסתָּ נִּ בַּ רֹוֶצה  ֵאיִני  ְגלֹות  נִּ בַּ ִלי  י  דַּ
ַמאן  ְלׁשֹונוֹ:  ֶזה  מג(  ּקּון  (תִּ ּקּוִנים  תִּ בַּ ָאְמרּו  שֶׁ מוֹ  כְּ ָעְלָמא  בְּ
ה ּוֵמאֹוַרְיָתא  ְבַעל פֶּ ָלה ְוָחְכָמָתּה ֵמאֹוַרְיָתא דִּ ק ַקבָּ לַּ ִאְסתַּ דְּ
א  ֶאלָּ ִאית  ָלא  דְּ ְוָאַמר  הוֹן  בְּ לּון  דְּ תַּ ִישְׁ ָלא  דְּ ְוֵגִרים  ְכָתב  דִּ
ק  לַּ ִאְסתַּ ֲהָוה  ִאּלּו  כְּ אי  ַודַּ בְּ ּוְבַתְלמּוָדא  אֹוַרְיָתא  בְּ ט  שָׁ פְּ
ֵרי  ָלא ִאְתבָּ ן ַווי ֵליּה ָטב ֵליּה דְּ ְנִביעוֹ ֵמַההּוא ָנָהר ּוֵמַההּוא גַּ
ִאּלּו  כְּ ֵליּה  ב  ַחשֵּׁ תְּ א  דָּ אֹוַרְיָתא  ַההּוא  יֹוִליף  ְוָלא  ָעְלָמא  בְּ
ֲעִנּיּות ְלָעְלָמא ְואֶֹרְך גָּלּוָתא.  ְוָגִרים  ָחַזר ָעְלָמא ְלתֹהּו ָובֹהּו 

אן ְלׁשֹונוֹ. ַעד כָּ

הּוא  ֲאָמר  ַהמַּ ֶזה  וַָּנת  כַּ שֶׁ ה'  משֶׁ 'ַויְַּקֵהל  ֵסֶפר  ַעל  בַּ ְוָכַתב 
ְמִניָעה  ַהּגֹוְרִמים  ים  ָהֲאָנשִׁ אֹוָתן  ל  שֶׁ ֶהָעווֹן  ּגֶֹדל  ְלָבֵאר 
ְסָברֹות ַטֲענֹוֵתיֶהם  ָלה בִּ בָּ ְלאֹוָתם ָהרֹוִצים ִלְלמֹד ָחְכַמת ַהקַּ
ְוִקְנַאת  ָמֵלאִתי  ם  ַהשֵּׁ ֲחַמת  ְלׁשֹונוֹ  ֶזה  י.(  (ּוְבַדף  ַהְמֻזיִָּפים. 
ַיד  ַחת  תַּ ֵאיֶננָּּה  ַהּזֹאת  ָלה  ְכשֵׁ ְוַהמַּ ִקנֵּאִתי  ְצָבאֹות  ם  ַהשֵּׁ
ם  ַדְעתָּ ִמים בְּ ָגִנים ְוַהֲחָכִמים ִמְתַחכְּ ְלַבד ַאְך ַיד ַהסְּ ֶהָהמוֹן בִּ
יִדיַעת  בִּ ּמֹוֲאִסים  שֶׁ ְלַבד  בִּ זוֹ  ְולֹא  ַהּזֹאת  ּוַמַעל  ֶמֶרד  בְּ
ַהּזוֹ  ַהָחְכָמה  ּוְלַגּנֹות  ְלַבּזֹות  ִהְתִחילּו  זוֹ  ַאף  א  ֶאלָּ ָהֱאלֹקּות 
ְוָאְמרּו  יֶהם  פִּ ֲערּו  פָּ שֶׁ ַעל  ה  ְיֻכסֶּ ָמם  שְׁ ְך  ּוַבחשֶׁ ֵיְלכּו  ְך  חֹשֶׁ בַּ
ְפׁשּוֵטי  בִּ ָלנּו  י  דַּ ַהּזֹאת  ַלָחְכָמה  נּו  לָּ ַמה  ְגֶלה  נִּ בַּ ָרָמה  ָיֵדנּו 

אן ְלׁשֹונוֹ. ַהּתֹוָרה ַעד כָּ

א ּוְלַמְטרֹוִניָתא  ן ְלַמְלכָּ ֵרי בֵּ אֹוַרְיָתא ִאיקְּ ה. ַמאן ְדאֹוִליף ָרִזין דְּ
א ַמְלכָּ ִגְנֵזי דְּ שׂ בְּ ר ְוִאית ֵליּה ְרׁשּות ְוהֹוְרָמָנא ְלַחפֵּ לֹא בָּ ַוֲעַייל בְּ

ִעים ְועֹוְמִדים ִלְלמֹד זֹאת ַהָחְכָמה  בָּ ָאְמָנם ָאנּו ְמֻחיִָּבים ּוֻמשְׁ
ֶזה  קסא(  ף  (דַּ רּוָמה  תְּ ת  ָרשַׁ פָּ ּזַֹהר  בַּ ָאְמרּו  שֶׁ מוֹ  כְּ ית  ָהֲאִמתִּ
ָלּה,  ְואֹוֵמי  ָמָתא,  ְלִנשְׁ ָלּה,  ָאַמר  הּוא  ִריְך  בְּ א  קּוְדשָׁ ְלׁשֹונוֹ 
ע ֵליּה,  אֹוַרְייָתא ְלִמְנדַּ ַדל בְּ תָּ ִתשְׁ יחֹות ְלַהאי ָעְלָמא דְּ ַכד תֵּ דְּ
ָעְלָמא,  ַהאי  ֲהֵוי בְּ ָכל ַמאן דְּ ְמֵהיְמנּוָתא. דְּ ָרָזא דִּ ע בְּ ּוְלִמְנדַּ
אן  כָּ ַעד  ֵרי.  ִיְתבְּ ְדָלא  ֵליּה  ָטב  ֵליּה,  ע  ְלִמְנדַּ ל  דַּ תָּ ִאשְׁ ְוָלא 
ַהגָּלּות,  ִמן  ֵנֵצא  ַהזֶּה  דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  ַהלִּ ּוְבכַֹח  ּוִבְזכּות  ְלׁשֹונוֹ. 
ת  ָרשַׁ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא (פָּ ר ָאְמרּו בְּ ֲאשֶׁ ּמּוד, כַּ זּוַלת ֶזה ַהלִּ לֹא בְּ
ַהּזַֹהר, ִמן  ִאיהּו ֵסֶפר  יָלְך דְּ ַהאי ִחּבּוָרא דִּ ָנׂשא( ֶזה ְלׁשֹונוֹ: בְּ

יוֹן, ּוְבִגין  ין ָלא ָצִריְך ִנסָּ ִאלֵּ ׁשּוָבה. בְּ ָאה תְּ ִאיָמא ִעלָּ זֹוֲהָרא דְּ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ ֲעִתיִדין ִישְׂ דַּ
ָבִרים  (דְּ הוֹן,  בְּ ְוִיְתַקיֵּים  ַרֲחֵמי.  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר, 

אן ְלׁשֹונוֹ. ָדד ַיְנֶחּנּו ַעד כָּ לב( ְיָי בָּ

ְצוֹות ל ַהּתֹוָרה ְוָכל ַהמִּ ָאר כָּ ַכר ִלּמּוד ַהזֶּה יֹוֵתר ִמשְּׁ ו. ְוָגדֹול שְׂ

ְצוֹות,  ל ַהּתֹוָרה ְוָכל ַהמִּ ָאר כָּ ַכר ִלּמּוד ַהזֶּה יֹוֵתר ִמשְּׁ ְוָגדֹול שְׂ
ִניָמָאה  ת ַויֵָּרא( ֶזה ְלׁשֹונוֹ: ְוֵלית ֲאַתר פְּ ָרשַׁ ּזַֹהר (פָּ ָאְמרּו בַּ מוֹ שֶׁ כְּ
ָקא  בְּ ָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהוֹן ְוָיְדֵעי ְלִאְתדַּ ִאינּון דְּ ָכל ִאינּון כְּ בְּ
ָרָאָתה  ַעִין לא  ְעָיה סד(  (ְישַׁ ִתיב,  כְּ ין  ִאלֵּ ַעל  יֹוָמא,  ָכל  בְּ הּו  בְּ
ְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית  ל תַּ ין ָעאִלין כָּ ה, ְוִאלֵּ ֱאלִהים זּוָלֶתָך ַיֲעשֶׂ
ּוְבַעְלָמא  ֵדין  ַעְלָמא  בְּ חּוָלֵקיהוֹן  ָאה  ַזכָּ יֵדהוֹן,  בִּ ִיְמֵחי  דְּ ַמאן 

אן ְלׁשֹונוֹ. ְדָאֵתי, ַעד כָּ

ּפֹוְטִרין  ִמּגּופוֹ  ָמתוֹ  ִנשְׁ ְיִציַאת  ְלַאַחר  זוֹ,  ָחְכָמה  בְּ ָעַסק  ז. ִאם 
יִנים ל דִּ אֹותוֹ ִמכָּ

ּפֹוְטִרין  ִמּגּופוֹ  ָמתוֹ  ִנשְׁ ְיִציַאת  ְלַאַחר  זוֹ,  ָחְכָמה  בְּ ָעַסק  ְוִאם 
ַמאן  ָרה(:  שָׂ ַחיֵּי  ת  ָרשַׁ (פָּ ּזַֹהר  בַּ ָאְמרּו  שֶׁ מוֹ  כְּ יִנים,  דִּ ל  ִמכָּ אֹותוֹ 
ֵדין  ַעְלָמא  בְּ א  ִמּכֹלָּ ֵליּה  ִאית  ֵחירּו  אֹוַרְייָתא  בְּ ל  דַּ תָּ ִאשְׁ דְּ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות, ֵחירּו  ָאר ַעמִּ שְׁ ְעּבּוָדא דִּ ִמשִּׁ
ַההּוא ַעְלָמא  יָנא בְּ עּון ִמנֵּיּה דִּ ָלא ִיְתבְּ ִגין דְּ ַעְלָמא ְדָאֵתי בְּ בְּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ָלל. ַעד כָּ כְּ

ְצוֹות  ָלה ָלַדַעת ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ַהמִּ בָּ ָחְכַמת ַהקַּ ח. ָהעֹוֵסק בְּ
ִריְך הּוא  א בְּ רּוְך הּוא, ְוקּוְדשָׁ דֹוׁש בָּ ן ְלַהקָּ י סֹוד, ִנְקָרא בֵּ ַעל פִּ

ָרִקיַע ֵאר ּבוֹ בָּ ִמְתפָּ

ְצוֹות  ָלה ָלַדַעת ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ַהמִּ בָּ ָחְכַמת ַהקַּ ְוָהעֹוֵסק בְּ
ִריְך הּוא  א בְּ רּוְך הּוא, ְוקּוְדשָׁ דֹוׁש בָּ ן ְלַהקָּ י סֹוד, ִנְקָרא בֵּ ַעל פִּ
ִתּקּוֵני זַֹהר ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא(:  ָאְמרּו (בְּ מוֹ שֶׁ ָרִקיַע, כְּ ֵאר ּבוֹ בָּ ִמְתפָּ
אֹוַרְיָתא,  דְּ ָרִזין  אֹוִליף  דְּ ָמאן  ֲעָבִדים,  כַּ ִאם  ָבִנים  כְּ ִאם 
ְוִאית ֵליּה  ר,  לֹא בָּ יל בְּ ְוֲעיִּ ּוְלַמְטרֹוִניָתא,  א  ן ְלַמְלכָּ ִאיְקֵרי בֵּ
ט,  ָעא ּוְלַקשֵּׁ ְעשְׁ תַּ א ְלִאשְׁ ִגְנֵזי ְדַמְלכָּ שׂ בְּ ְרׁשּות ְוהּוְרָמָנא ְלַחפֵּ
אן  יֵליּה, ַעד כָּ ָפַמְלָיא דִּ ח ֵליּה בְּ בַּ תְּ ִריְך הּוא ִאשְׁ א בְּ ְוקּוְדשָׁ
ֶרק ה'( ִרית ֵחֶלק ב' ַמֲאָמר יב פֶּ (ֵסֶפר ַהבְּ ְלׁשֹונוֹ. 

אֹוָתּה,  ִלְלמֹד  ָרָצה  ְולֹא  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  בְּ ָעַסק  ּלֹא  שֶׁ ט. ִמי 
ם  ִמשָּׁ אֹוָתּה  ּדֹוִחין  ֵעֶדן  ַגן  בְּ ַלֲעלֹות  רֹוָצה  ָמתוֹ  שְׁ נִּ שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ
עֹוָלם,  בָּ שֶׁ ַהּטֹוִבים  ים  ַמֲעשִׂ ל  כָּ ָידוֹ  בְּ ֵיׁש  ִאם  ְוֲאִפּלּו   - ִבזָּיוֹן  בְּ
ָכל יֹום ְויֹום -  ָמתוֹ בְּ ָנַפִים שֹׂוְרִפים ֶאת ִנשְׁ ׁש כְּ ֲעֵלי שֵׁ ָרִפים בַּ ַהשְּׂ
יִנין  ל דִּ קּו ִמנֵּיּה כָּ לְּ ִאין, ִאְסתַּ ָרִזין ִעילָּ ִלין בְּ כְּ ָיְדֵעי ּוִמְסתַּ ְוִאינּון דְּ

ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ְרֵעי ְדָרֵזי דַּ ֵליַסר תַּ ָעְלָמא, ּוָפְתִחין ֵליּה תְּ דְּ

ָעה  שָׁ בְּ אֹוָתּה,  ִלְלמֹד  ָרָצה  ְולֹא  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  בְּ ָעַסק  ּלֹא  שֶׁ ּוִמי 
ִבזָּיוֹן,  בְּ ם  ִמשָּׁ אֹוָתּה  ּדֹוִחין  ֵעֶדן,  ַגן  בְּ ַלֲעלֹות  רֹוָצה  ָמתוֹ  שְׁ נִּ שֶׁ
ֵלי  דְּ תַּ ִמשְׁ דְּ ִאינּון  ל  כָּ ִאין  ַזכָּ יִרים:  ַהשִּׁ יר  שִׁ ּזַֹהר  בַּ ָאְמרּו  שֶׁ מוֹ  כְּ
ִלין  כְּ ּוִמְסתַּ ָיְדֵעי  ְוִאינּון  ָחְכְמָתא ְדָמאֵריהוֹן,  אֹוַרְייָתא, ְלִמְנַדע בְּ בְּ
ָהא  בְּ ָעְלָמא,  ֵמַהאי  ָנֵפיק  ָנׁש  ר  בַּ ַכד  דְּ ִגין  בְּ ִאין.  ִעילָּ ָרִזין  בְּ
ָפְתִחין  דְּ א  ֶאלָּ עֹוד,  ְוָלא  ָעְלָמא.  דְּ יִנין  דִּ ל  כָּ ִמנֵּיּה  קּו  לְּ ִאְסתַּ
ָאה  ִעילָּ ָחְכְמָתא  דְּ ַדְכָיא,  ֲאַפְרְסמֹוָנא  דַּ ְדָרֵזי  ְרֵעי  תַּ ֵליַסר  תְּ ֵליּה 
ים, ְצִאי ָלְך ִאם  נָּשִׁ הּו כּו'. ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהיָָּפה בַּ ְלָייא בְּ תַּ
ָלא  ָחְכְמָתא, ַעד דְּ ַלת בְּ כְּ ָלא ְיִדיָעה, ְוָלא ִאְסתַּ ַאְנתְּ ַאְתָיא בְּ
ָאה, ְצִאי ָלְך, ֵלית  ָרִזין ְדַעְלָמא ִעילָּ ֵתיעֹול ָהָכא, ְוָלא ְיַדְעתְּ בְּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ַדי ְלֵמיַעל. ַעד כָּ ַאְנתְּ כְּ

עֹוָלם  בָּ שֶׁ ַהּטֹוִבים  ים  ַמֲעשִׂ ל  כָּ ָידוֹ  בְּ ֵיׁש  ֲאִפּלּו  עֹוד  ְולֹא 
יֹום  ָכל  בְּ ָמתוֹ  ִנשְׁ ֶאת  שֹׂוְרִפים  ָנַפִים  כְּ ׁש  שֵׁ ֲעֵלי  בַּ ָרִפים  ַהשְּׂ
ַהאי  ְלׁשֹונוֹ  ֶזה  רמז:(:  קּוֵדי  פְּ ת  ָרשַׁ (פָּ ּזַֹהר  בַּ ָאְמרּו  שֶׁ מוֹ  כְּ ְויֹום, 
יּה,  ָקא ּוָמָטאת ְלַגבֵּ ְמָתא ַסלְּ ד ִנשְׁ יָמא כַּ א ַקיְּ ישָׁ ֵחיָוָתא ַקדִּ
ַהִהיא  ּוְכפּום  ָמאֵריּה,  דְּ ָחְכְמָתא  דְּ ָרָזא  בְּ ָלּה  ַאל  שָׁ ֵדין  כְּ
ָהִכי  בה(,  ֲאֵחִרים:  (ְסָפִרים  ק  ְוַאְדבַּ ֲאַבְתָרּה  ָרִדיף  דְּ ָחְכְמָתא 
ֵחי ֵליּה  ק, דָּ ָקא ְוָלא ַאְדבַּ ַיֲהֵבי ֵליּה ַאְגֵריּה. ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדבְּ
ֶרק ה'( ִרית ֵחֶלק ב' ַמֲאָמר יב פֶּ (ֵסֶפר ַהבְּ יָמא.  ְלַבר, ְוָלא ַעְייָלה, ְוַקיְּ

הּוא  ָלה שֶׁ בָּ ָכל ֵלב ּוְבָכל ֶנֶפׁש ַאַחר ָחְכַמת ַהקַּ י. ֵיׁש ָלנּו ִלְרּדֹף בְּ
ֶרְך ָהֱאֶמת דֶּ

ָכל ֵלב ּוְבָכל ֶנֶפׁש ּוְבָכל  יֵּׁש ָלנּו ִלְרּדֹף בְּ ה שֶׁ ה ְוַכמָּ מָּ ַעל ַאַחת כַּ
ֶרְך  הּוא דֶּ ָלה שֶׁ בָּ ֶרְך ַהקַּ ְמאֹד ַאַחר ָחְכַמת ָהֱאמּוָנה הּוא ָחְכַמת דֶּ
ת ְרֵאה( ָרשַׁ ם טֹוב, ְמִאירֹות ֵעיַנִים פָּ ַעל שֵׁ (ַהבַּ ָהֱאֶמת. 

ִלי  מּות בְּ תָּ ה אֹוְתָך, ַעד שֶׁ ּוְמַפתֶּ ּלֹוֵחם  ָהַרע,  ה  שֶׁ יא. ַהיֵֶּצר ַהקָּ
חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים,  ה ִמְתַלְכֵלְך בְּ ם, ְוַאתָּ ַעת ִויִדיַעת ַהשֵּׁ ָחְכָמה ּוְבִלי דַּ

א נּו ְלָך ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהבָּ ּלֹא ִיתְּ ַעד שֶׁ

ִניעֹות ָהֵאּלּו (ֲעִנּיּות ַהְמַחיֵּב ְרִדיפֹות  ל ַהמְּ כָּ ִני, שֶׁ ע ְלָך בְּ בָּ ֲאִני ִנשְׁ
כֹות  ִנְמשָׁ ֵהם  ְוכּו'(,  ים  ֶהְכֵרִחיִּ ִעְנָיִנים  ֵהם  ִית שֶׁ ַהבַּ ְוִתּקּון  בּוׁש  ְוַהלְּ זוֹן  ַהמָּ

מּות  תָּ שֶׁ ַעד  אֹוְתָך,  ה  ְוַהְמַפתֶּ ַהּלֹוֵחם  ָהַרע,  ה  שֶׁ ַהקָּ ַהיֵֶּצר  ַאַחר 
חֶֹמר  בְּ ִמְתַלְכֵלְך  ה  ְוַאתָּ ם,  ַהשֵּׁ ִויִדיַעת  ַעת  דַּ ּוְבִלי  ָחְכָמה  ִלי  בְּ

א. נּו ְלָך ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהבָּ ּלֹא ִיתְּ ּוִבְלֵבִנים, ַעד שֶׁ

נָּה  ְמשֻׁ ִמיָתה  ַהנֶֶּפׁש  מּות  תָּ ית  ֲאִמתִּ ַהָחְכָמה  ְחַסר  תֶּ יב. ִאם 
ֵרת ַהנֶֶּפׁש ַהִהיא ֲעֹוָנה ָבּה כָּ ֵרת תִּ ִהכָּ

הּוא  ַהָחְכָמה  י  כִּ ֲחשֹׁב  תַּ שֶׁ ְלָך  ָראּוי  ָך  ִאתְּ ֱאלִֹקים  ֵיׁש  ִאם  ַאְך 
מּות  תָּ ית,  ֲאִמתִּ ָחְכָמה  ִהיא  ַהָחְכָמה  ְחַסר  תֶּ ְוִאם  ַהנֶֶּפׁש,  ְמזוֹן 
ֵרת ַהנֶֶּפׁש ַהִהיא ֲעֹוָנה ָבּה. ְוִאם  כָּ ֵרת תִּ נָּה, ִהכָּ ַהנֶֶּפׁש ִמיָתה ְמשֻׁ
י  י ָעֶליָה ֶנֱאַמר כִּ ְחֶיה, כִּ ָך, ָאז תִּ ית ִממְּ ְחסֹר ַהָחְכָמה ָהֲאִמתִּ לֹא תֶּ

הּוא ַחיֶּיָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך.

ים,  ַהַחיִּ ִמית  ַהמֵּ ָהַרע  ַהיֵֶּצר  ד  ִמצַּ ַההּוא,  ִניעֹות  ַהמְּ י  כִּ ע,  דַּ
ים, ּוְבַציְֶּרָך ֶזה  ַחיִּ ַחר בַּ ּלֹא בָּ ט ַעל שֶׁ פָּ ִמשְׁ ְוָהֱאלִֹקים ְיִביֵאהּו בְּ
ה יֹוֵדַע  ַאתָּ ׁש ָחְכָמה, שֶׁ ַבקֵּ ָלל ִמלְּ ָך, לֹא ִיְמַנֲעָך מֹוְנִעים כְּ ִלבְּ בְּ
לֹא  ּגּוְפָך  ְמזוֹן  ָך  ִממְּ ִלְמנַֹע  ׁשּו  קְּ בִּ ִאּלּו  ִרים,  ְזכָּ ַהנִּ ַהּמֹוְנִעים 
ִרּיֹות  ְוַלבְּ רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ְלַהקָּ ָהִייָת צֹוֵעק  א  ֶאלָּ ָהִייָת סֹוֵבל 
ְלָך  ָהָיה  ְואּוַלי  ְלִעיר  ֵמָהִעיר  ּבֹוֵרַח  ָהִייָת  ְוַגם  ְלַפְרֵנְסָך 
ׁש ְמזֹוְנָך  ֵדי ְלַבקֵּ ֲאִויר ָהִיית ּפֹוֵרַח, ְוָכל ֶזה כְּ ר ִלְפרַֹח בָּ ֶאְפשָׁ בְּ
ַהיֵֶּצר,  ַאַחר  ְך  ְמשָׁ ַהנִּ ַהּגּוף  ְלִקּיּום  ֶזה  ְוָכל  ּוִפנָּה,  ַצד  ל  ִמכָּ
ַרְך  ם ִיְתבָּ ן ְוַקל ָוחֶֹמר ְלַקיֵּם ַהנֶֶּפׁש, ְואּוַלי ַיֲעָזְרָך ַהשֵּׁ כֵּ ל שֶׁ כָּ
ָכל  יְך ַאֲחָריו בְּ ּוְלַהְמשִׁ ּוְלַהֲאִמינוֹ  לוֹ  ְכִלי ְלַקבְּ ּיּור ַהשִּׂ ֶזה ַהצִּ בְּ
ּלֹא ִיְמַנֲעָך ׁשּום מֹוֵנַע ֵהן עִֹני ֵהן גָּלּות.   ע ְלָך שֶׁ ָך, דַּ ְיָכְלתְּ
ף ג' ַעּמּוד ג'( ִליָאה דַּ (ֵסֶפר ַהפְּ  

ְבֵרי  הּוא לֹוֵמד דִּ שֶׁ רּוְך הּוא כְּ ֵבקּות ַהּבֹוֵרא בָּ ר ְקִנּיֹות דְּ יג. ִעקַּ
ְמָחה שִׂ ַהּזַֹהר בְּ

ֵאין  רּוְך הּוא בְּ ֵבקּות ַהּבֹוֵרא בָּ ר ְקִנּיֹות דְּ ִעקַּ י ָידּוַע הּוא, שֶׁ כִּ
ְדִאיָתא  כִּ ַהּזַֹהר,  ְבֵרי  דִּ ּמּוד  ִמלִּ א  בָּ הּוא  ְמָחה,  ּוְבשִׂ ׁש  ַממָּ
ין  יִלים, ֵמִאלֵּ כִּ ָרֵאל ַמשְׂ ִישְׂ ד ִאית בְּ ף ג.(: כַּ ָמה דַּ ַהְקדָּ ּקּוֵני זַֹהר בַּ (תִּ

זַֹהר ָהָרִקיַע,  יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ ִניֵּאל יד ג( ְוַהמַּ הוֹן (דָּ ַמר בְּ ִאתְּ דְּ
ְלָמאֵריהוֹן,  ְלִמְפַלח  ָיְדִעין  דְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְתְקֵרי  דְּ א  דָּ
יּה  ִכיְנתֵּ ּושְׁ הּוא  ִריְך  בְּ א  קּוְדשָׁ דְּ ָמָהן  שְׁ דִּ רֹות  ַאְזכָּ ָקא  ּוְלַאפָּ
ֶרְך ַהּקֶֹדׁש אֹות יא( ָמה דֶּ ַהְקדָּ ק ֱאִליֶעֶזר בַּ שֶׂ מֶּ ַכוָָּנה.  (דַּ בְּ

לוֹ  נֹוְתִנים  דֹוׁש,  ַהקָּ זַֹהר  ִדְבֵרי  בְּ ִלְלמֹד  ְתִחיל  מַּ שֶׁ ִמי  ל  יד. כָּ
ֶעְליוֹן  ֵמעֹוָלם  עֹוָלמֹות  ֵני  ִמשְּׁ גָּדֹול  ִחּזּוק  ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ֵמֵאת 

ָי"ה ֲהָוָי"ה צּור עֹוָלִמים י בְּ סֹוד כִּ ּוֵמעֹוָלם ַהזֶּה בְּ

ָרֵאל  ר ִישְׂ ל בַּ ְתַחזֵּק כָּ יִּ ֵדי שֶׁ ּלוֹ ָהָיה כְּ וָָּנה שֶׁ ַהכַּ ז שֶׁ א ֵיׁש ְלַרמֵּ ֶאלָּ
ְלַהְפִריד  ִנְסיֹונֹות  ה  מָּ כַּ ָעָליו  יֲַּעבֹר  שֶׁ ַאף  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִלְלמֹד 
ה  מָּ כַּ ָעָליו  ָעַבר  ִאם  ְוֵכן  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְלמֹד  ִמלִּ ָחִליָלה  אֹותוֹ 
ֵליָצֵני  ֵהם  שֶׁ ֶהם  לָּ שֶׁ חֶֹמר  בַּ ִמים  ַהְמֻגשָּׁ ָאָדם  ֵני  ִמבְּ ִנְסיֹונֹות 
ין  בֵּ נָּה  ׁשֹושַׁ כְּ יֵניֶהם  בֵּ ב  יֹושֵׁ ְוהּוא  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַהּדֹור 
נָּה  ׁשֹושַׁ ין ַהחֹוִחים כְּ נָּה בֵּ ׁשֹושַׁ ּיֹוֵצא ּבוֹ כְּ ְדִאיָתא כַּ ַהחֹוִחים, כִּ
ּכּוִבין,  ין  בֵּ א  ַוְרדָּ כְּ אֹוְכלֹוָסא  ין  בֵּ ִאיִהי  דְּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶנֶסת  כְּ א  דָּ
ְלׁשוֹן  ְוהּוא  ִחְזִקיָּה,  י  ַרבִּ ַמֲאָמר  ְפִתיַחת  ז בִּ ְמַרמֵּ ְלֶזה  ן  ַעל כֵּ
ְדֵבקּות  ֵבק בִּ ָרֵאל ָהרֹוֶצה ִלדָּ שְׂ ַעל ֶנֶפׁש ִמיִּ ְתַחזֵּק בַּ יִּ ֵדי שֶׁ ִחּזּוק, כְּ
ְתִחיל  מַּ ל ִמי שֶׁ כָּ י ִחְזִקיָּה, שֶׁ ְלׁשוֹן ַרבִּ ִמיֵענּו בִּ רּוְך הּוא (ּוָבא ְלַהשְׁ ַהּבֹוֵרא בָּ
ר ְלָפֵרׁש ֵאיֶזה  שֵׁ יָּבֹוא ֵאיֶזה ִאיׁש כָּ דֹוׁש ַהזֶּה, אוֹ שֶׁ ִדְבֵרי זַֹהר ַהקָּ ִלְלמֹד בְּ

ֵני  ַרְך ִחּזּוק גָּדֹול ִמשְּׁ ם ִיְתבָּ ַמַאְמֵרי ַהּזַֹהר, ְלֶזה ָהִאיׁש נֹוְתִנים לוֹ ֵמֵאת ַהשֵּׁ

ָי"ה ֲהָוָי"ה צּור עֹוָלִמים, ְוֶזהּו  י בְּ סֹוד כִּ עֹוָלמֹות, ֵמעֹוָלם ֶעְליוֹן ּוֵמעֹוָלם ַהזֶּה, בְּ

י  ַמיָּא, ַאף ַעל פִּ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ ַתח ְוָאַמר בְּ ָהִאיׁש ַהזֶּה פָּ אֹוִתּיֹות 'ֲחַז"ק ָי"ּה', שֶׁ

יַח  גִּ ין ַהחֹוִחים, ַאל ַישְׁ נָּה בֵּ ׁשֹושַׁ הּוא כְּ ָעִמים שֶׁ ִמְקָצת ֵאיֶזה פְּ ְרֶאה לוֹ בְּ נִּ שֶׁ

ְבֵרי  מֹו( ַעל ְיֵדי דִּ רּוְך הּוא ּוָברּוְך שְׁ כַֹח ָהֵאין סֹוף בָּ ַעל ֶזה, ֲחַזק ְוִנְתַחזֵּק בְּ

ה ִנְסיֹונֹות  ַכמָּ ין ַהחֹוִחים בְּ ב בֵּ הּוא יֹושֵׁ י שֶׁ דֹוׁש, ַאף ַעל פִּ ַהּזַֹהר ַהקָּ
ַמע ָלֶהם. שְׁ י ֵכן ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוַאל תִּ ְוֵליָצֵני ַהּדֹור, ַאף ַעל פִּ

ֶרְך ַהּקֶֹדׁש אֹות יב( ָמה דֶּ ַהְקדָּ ק ֱאִליֶעֶזר בַּ שֶׂ מֶּ (דַּ

ב



ֵאיָמה  בְּ ַהּזַֹהר  לֹוְמִדים  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ֶקֶבר  טו. ַעל 
ם ְרעּו שָׁ ים אֵּ ה ִנסִּ מָּ י כַּ ּוְבִיְרָאה כִּ

ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ ָל"ה  ַעל שְׁ בַּ ֵמָהַרב  תּוב  כָּ ָמָצאִתי  ְוָכְך 
ְוֶזה  שפ"ח,  ַנת  שְׁ בִּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  בְּ ָעיו  ַמסָּ בְּ א  ַהבָּ ָהעֹוָלם 
ֵאיָמה  בְּ ַהּזַֹהר  לֹוְמִדים  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ֶקֶבר  ְוַעל  ְלׁשֹונוֹ: 
ּוְצִריִכים  ם,  שָׁ ְרעּו  אֵּ ים  ִנסִּ ה  מָּ כַּ י  כִּ דֹוָלה  גְּ ּוִבְדֵבקּות  ּוְבִיְרָאה 
ְוׁשּוב  ְוכּו',  דֹוָלה  גְּ ּוִבְדֵבקּות  ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  בְּ ַהּזַֹהר  ִלְלמֹד 
יִקים ְוכּו'  דִּ ְמָעַרת ַהצַּ י ַהּיֹום יֹום ִראׁשוֹן ָהִייִתי בִּ אֹוִדיֲעֶכם כִּ

י ַהּזַֹהר. ם ָלַמְדתִּ י ֶאְלָעָזר ְושָׁ ן יֹוַחאי ְוַרבִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ְוַרבִּ
י ֲאַהרֹן ָראְטה ַזַצ"ל, ַמֲאָמר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְסִעיף יא( ָבבֹות, ַרבִּ (נַֹעם ַהלְּ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלמֹד פְּ טז. ִמְצָוה ְוחֹוָבה ַעל כָּ

ָאַמר  ּוְכמוֹ שֶׁ ַהּתֹוָרה,  ִניִמּיּות  ִחיַנת פְּ ים הּוא בְּ ַהַחיִּ ְוִהנֵּה ֵעץ 
ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  ָנׂשא:  ת  ָפָרשַׁ דְּ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר כּו'. ּוְבִאגֶֶּרת  ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ
ְלִמיְטַעם  סֹופוֹ,  בְּ ְלֵעיל  ר  ְזכָּ ַהנִּ ַמֲאָמר  ֵבאּור  בְּ ַהּקֶֹדׁש 

ְצָוה כּו'. ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוַהמִּ ִהיא פְּ ַחיֵּי שֶׁ ֵמִאיָלָנא דְּ

ְלִפי  ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ִנְקָרא  ְכָתב  בִּ שֶׁ ּתֹוָרה  ִהנֵּה  דְּ הּוא,  ְוָהִעְנָין 
ִחיַנת  ִמבְּ (ֶלֱהיֹוָתּה  ְך  כָּ ל  כָּ ים  ִמיִּ גַּשְׁ ים  ְלבּושִׁ בִּ ה  שָׁ ִנְתַלבְּ ּלֹא  שֶׁ
ֶרק  פֶּ ְלֵעיל  ר  ְזכַּ נִּ כַּ כּו'  ָהֱאלִֹקי  ָהאֹור  ּה  בָּ ְוִנְרגָּׁש  ין(  ַאְנפִּ ְזֵעיר 

ים  ְלבּושִׁ בִּ ה  שָׁ ִנְתַלבְּ ּלֹא  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ְפִניִמּיּות  בִּ ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  י"א, 
ֵסֶדר  בְּ ים  רּוָחִניִּ ֵמִעְנָיִנים  ֶרת  ְמַדבֶּ ִהיא  ֲהֵרי  שֶׁ ים,  ִמיִּ גַּשְׁ
ָגה  ְוַהַהשָּׂ ֶכל  ַהשֵּׂ ְוַגם  ּוִבְכָלל,  ֱאלֹקֹות  ּוְבִעְנְיֵני  לּות  ְלשְׁ תַּ ַהִהשְׁ
ּה ָהאֹור ָהֱאלִֹקי, ְוָכל  ָגה רּוָחִנית ְוִנְרגָּׁש בָּ ֶזה ֲהֵרי הּוא ַהשָּׂ בְּ
ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  ִליֵדי  ְוָלבֹוא  ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ֵליַדע  הּוא  ִעְנָיָנּה 
ִעְנַין  ף קפג:( בְּ (דַּ ּלוֹ  בּועֹות שֶׁ ֶכת שָׁ ַמסֶּ ָל"ה בְּ ַתב ַהשְּׁ כָּ ּוְכמוֹ שֶׁ
ֵהם ֵמִעְנְיֵני  ָמּה, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה שֶׁ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִלשְׁ
ַרְך  מוֹ ִיְתבָּ יֵַּדע שְׁ ִביל שֶׁ שְׁ גֹות ִיְלְמֵדם בִּ ֲחִקירֹות ִויִדיעֹות ְוַהשָּׂ
אֹותוֹ  ְלִיְרָאה  ְלָבבוֹ  ִיְתַלֵהב  ְוָאז  ִמְצוֹוָתיו  ְתֵרי  ּוִמסִּ תוֹ  ּוְגֻדלָּ
ה ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו  ת ַאֲהָבה ַרבָּ ִבְרכַּ יֵּם בְּ סִּ ּוְלַאֲהָבה אֹותוֹ, ְוֶזהּו שֶׁ
ִמְצוֹוֶתיָך ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה  נּו בְּ ק ִלבֵּ תֹוָרֶתָך ְוַדבֵּ בְּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ֶמְך, ַעד כָּ ֶאת שְׁ

ר  ֲאשֶׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ תֹוַרת  בְּ ּוִבְפָרט 
ִזְכרֹוָנם  ֵעֶדן  ָמָתם  ִנשְׁ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ַרּבֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ִהְנִחילּונּו 
ם ְוָכל ִעְנְיֵני  ת ְורֹוְממּות ַהשֵּׁ ֻדלַּ ים ּוְמָבֲאִרים גְּ ִלְבָרָכה, ַהְמַגלִּ
ֵדנּו ָלַדַעת ֶאת  ּוְמַלמְּ ְוִיְרָאה  ִביִאים ִליֵדי ַאֲהָבה  ֱאלֹקּות ַהמְּ
ָרִכים  ְדָבֵעי ְוַהדְּ ַאֲהָבה ְוִיְרָאה כִּ ַרְך בְּ ם ְוֵאיְך ְלָעְבדוֹ ִיְתבָּ ַהשֵּׁ
קּוְנְטֵרס  בְּ ַהּקֶֹדׁש  ִאגֶֶּרת  בְּ ַתב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ  ְלֶזה,  ִביִאים  ַהמְּ
ים ְוֶזה  ְפִרי ֵעץ ַחיִּ ַתב בִּ כָּ ְתִחיל ְלָהִבין ַמה שֶּׁ ּבּור ַהמַּ ַאֲחרוֹן דִּ
ן  לּות ִהיא גַּם כֵּ ְלשְׁ תַּ ִציאּות ֵמַהִהשְׁ ִדיַעת ַהמְּ יְּ א שֶׁ ְלׁשֹונוֹ ֶאלָּ
נֱֶּאַמר  שֶׁ מוֹ  ָנה כְּ ַעל כֻּלָּ ה עֹוָלה  ַרבָּ ְוַאדְּ גָָּבה  ְוִנשְׂ ה  ַרבָּ ִמְצָוה 
ֵלם  ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך כּו' ּוְמִביָאה ְלֵלב שָׁ ְוָיַדְעתָּ ַהּיֹום כּו' דַּ

אן ְלׁשֹונוֹ ְוכּו'. ר כּו' ַעד כָּ הּוא ָהִעקָּ כּו' שֶׁ

ְוחֹוַבת  ִמְצָוה  חֹוַבת   - ַהָחְכָמה  זֹאת  ְלַגּלֹות  ּוִמְצָוה  ר  יז. ֻמתָּ
א ה ְוִנשָּׂ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוִהיא ִמְצָוה ַרבָּ חֹוָבה הּוא ִלְלמֹד פְּ

ּלּוי  גִּ ִהיא  שֶׁ ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ִחיַנת  בְּ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ְוָלֵכן 
ְוִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  ַהְינּו  ֵלם  שָׁ ְלֵלב  ִביָאה  ַהמְּ ְוִהיא  ֱאלֹקּות 
ֶזה  ּוִמשּּׁום  כּו'  ְצוֹות  ְוַהמִּ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ָכל  בְּ ר  ָהִעקָּ הּוא  שֶׁ
ְוָקא  דַּ ָהַאֲחרֹוִנים  ּדֹורֹות  בַּ ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ר  ִעקַּ ה  ִנְתגַּלָּ
ם  שֵׁ בְּ ְלֵעיל  ר  ְזכַּ ַהנִּ כ"ו  ִסיָמן  ַהּקֶֹדׁש  ִאגֶֶּרת  בְּ ַתב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ 
ר  דֹורֹות ֵאּלּו ָהַאֲחרֹוִנים ֻמתָּ ַדְוָקא בְּ ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה דְּ
י ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים לֹא ָהיּו ְצִריִכים  ּוִמְצָוה ְלַגּלֹות זֹאת ַהָחְכָמה כִּ
ָהיּו  ָמָתם שֶׁ ד ֶעֶצם ַמֲעַלת ִנשְׁ מּוִרים ּוִמצַּ יִקים גְּ י ָהיּו ַצדִּ ְלֶזה כִּ
ְוָלְמדּו  ית  ֲאִמתִּ ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ֶהם  בָּ ָהָיה  בֹוהֹות  גְּ ְדֵרגֹות  ִממַּ
ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ּלּוי  גִּ ָלֶהם  ִנְצָרְך  ָהָיה  ְולֹא  ָמּה  ִלשְׁ ּתֹוָרה 
ָהַאֲחרֹוִנים  ּדֹורֹות  בַּ ֲאָבל  ְוכּו'  ָבר  דָּ ר  ַהְסתֵּ ֱאלִֹקים  ּוְכבֹוד 
ָבבֹות כּו' ְלזֹאת ִמְצָוה  ְך ְוִנְתַמֲעטּו ַהלְּ ל כָּ בֹוהֹות כָּ מֹות גְּ ֵאיָנם ְנשָׁ שֶׁ
ִניִמּיּות  פְּ ּלּות  ִהְתגַּ ִעְנַין  יֹוֵתר  ֻמְכָרח  ּדֹור  ַאַחר  ְודֹור  כּו'  ְלַגּלֹות 
י  כִּ כּו'  ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ִחיַנת  בְּ ְהֶיה  יִּ ְושֶׁ ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ֵליַדע  ַהּתֹוָרה 
ְוִרּבּוי  יֹוֵתר  בְּ מּות  ְוַהִהְתגַּשְּׁ מֹות  שָׁ ַהנְּ ַמְדֵרַגת  ְיִריַדת  ֵני  ִמפְּ
י ּתֹוָרה לֹא ָהיּו יֹוְדִעים  ִרים כּו' גַּם ּתֹוְפשֵׂ ְוַהֶהְסתֵּ ַהַהֲעָלמֹות 
י ַאֲהָבה  ֱאֶמת כִּ יָלא לֹא ָהָיה ַאֲהָבה ְוִיְרָאה בֶּ ם ּוִממֵּ ֶאת ַהשֵּׁ
ֶיֱאַהב  ֵאיְך  י  כִּ ְוָקא  דַּ ֱאלֹקּות  גֹות  ְוַהשָּׂ יִדיָעה  בִּ לּוי  תָּ ְוִיְרָאה 
ם ָעֵלינּו  ֶחֶסד ַהשֵּׁ ִיְרָאה ְוכּו' ְוַלּזֹאת בְּ ּלֹא ֵיַדע ּוְכמוֹ ֵכן בְּ ַמה שֶּׁ
י  ָהַרבִּ ִטיַרת  פְּ ַאַחר  ם  ִנְתַעלֵּ ר  ֲאשֶׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֶאת  ָלנּו  ה  לָּ גִּ
ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים  ה בַּ ְלִהְתגַּלֶּ לֹום  ָעָליו ַהשָּׁ יֹוַחאי  ן  ְמעוֹן בֶּ שִׁ

א  ְלַתתָּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ ה  ְוַכמָּ ַהּזַֹהר  ִתּקּוֵני  בְּ ָאַמר  שֶׁ ּוְכמוֹ 
סֹוף יֹוַמיָּא כּו'. ָדָרא ַבְתָרָאה בְּ ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך בְּ

ִניִמּיּות ּתֹוָרתוֹ  ַרְך אֹור פְּ ַחְסּדוֹ ִיְתבָּ ה ָלנּו בְּ לָּ ְודֹור ַאַחר ּדֹור גִּ
ֶאָחד  ל  כָּ ַעל  ְוחֹוָבה  ִמְצָוה  ְוָלֵכן  כּו',  ַהנֱֶּאָמִנים  ֲעָבָדיו  ְיֵדי  ַעל 
ּמּוד  ר ִעְנַין ַהלִּ י ִעקַּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוִאם ֱהיֹות כִּ ְוֶאָחד ִלְלמֹד פְּ
ְלָבֵרר  ֵדי  כְּ ְוכּו'  ְוָטֳהָרה  ֻטְמָאה  ר  ְוֶהתֵּ ִאּסּור  ִהְלכֹות  בְּ הּוא 
ר ְלֵעיל  ְזכַּ ִאגֶֶּרת ַהּקֶֹדׁש ִסיָמן כ"ו ַהנִּ ַתב בְּ כָּ רּוִרים ּוְכמוֹ שֶׁ בֵּ
ָצִריְך  ים דְּ ְפִרי ֵעץ ַחיִּ ַתב בִּ כָּ ְתִחיל ְלָהִבין ַמה שֶּׁ ּוְבִדּבּור ַהמַּ
ָבה  ַמֲחשָׁ ׁש בְּ פַֹעל ַממָּ ְוִקּיּוָמן בְּ ְרַי"ג  ל ַהתַּ ִלּמּוד כָּ ְלַהְרּבֹות בְּ
ר  רּוִרין ֲאשֶׁ יָּה ְלָבֵרר בֵּ ִריָאה ְיִציָרה ֲעשִׂ ֵהן בְּ ה שֶׁ ּבּור ּוַמֲעשֶׂ דִּ
ן  ל ָמקֹום חֹוַבת ִמְצָוה ְוחֹוַבת חֹוָבה הּוא ִלְלמֹד גַּם כֵּ ם כּו', ִמכָּ שָׁ
ִהיא ִמְצָוה  ם שֶׁ ִאגֶֶּרת ַהּקֶֹדׁש שָׁ ַתב בְּ כָּ מוֹ שֶׁ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה כְּ פְּ

ָנה כּו'. ה עֹוָלה ַעל כֻּלָּ ַרבָּ א ְוַאדְּ ה ְוִנשָּׂ ַרבָּ

ַנְפׁשֹו ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֲהֵרי הּוא ִמְתַחיֵּב בְּ ֵאינוֹ לֹוֵמד פְּ יח. ִמי שֶׁ

ַנְפׁשוֹ  בְּ ִמְתַחיֵּב  ֲהֵרי הּוא  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ לֹוֵמד  ֵאינוֹ  ּוִמי שֶׁ
אֶֹרְך  בְּ ְלֵעיל  ר  ְזכַּ נִּ כַּ כּו'  ַהּנֹוֵפל  ִיּפֹל  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  בְּ גַּם  י  כִּ
ָאַמר  ה כּו' ּוְכמוֹ שֶׁ ַרבָּ רּוִרים ַאדְּ ּלֹא ְיָבֵרר בֵּ ְלַבד שֶׁ ְולֹא זוֹ בִּ
ְגֶלה ְלַבד ֲהֵרי  ִלּמּוד ַהנִּ י ִאם בְּ ּמּוד ַהזֶּה כִּ לִּ ֵאינוֹ רֹוֶצה בַּ ִמי שֶׁ
ַוְיִחי  דְּ ּזַֹהר  בַּ ַתב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ  כּו'  מֹוָתא  דְּ ֲאָתר  בַּ ק  בֵּ ִמְתדַּ הּוא 
י ִהיא ִהיא  ים כִּ ה ְלאֹור ַהַחיִּ ּה ְוַעל ָיָדּה ִיְזכֶּ ַרק בָּ הּוָבא ְלֵעיל שֶׁ שֶׁ
ֶהם  בָּ ְוַחי  ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ִליֵדי  ָיבֹוא  ָיָדּה  ְוַעל  ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ִחיַנת  בְּ
ּוְלַיֲחָדן  ַנְפׁשוֹ  ּוְמקֹור  ַנְפׁשוֹ  ַלֲעלֹות  רּוִרים  בֵּ ְלָבֵרר  ּתֹוָרתוֹ  ֵעֶסק  בְּ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  שֶּׁ ַמה  ן  כֵּ גַּם  ְוֶזהּו  כּו'  ַרְך  ִיְתבָּ ִיחּודוֹ  בְּ
ִניִמּיּות  פְּ ִהיא  שֶׁ ְוָקא  דַּ ַלח  מֶּ בַּ כּו'  ַלח  מֶּ בַּ ת  פַּ ן  ְוֻכלָּ ִלְבָרָכה 
ים  ַהַחיִּ ר ֵעץ  יר ֲאשֶׁ ַיְסבִּ ִקּצּור,  ֶרק ד':  ְלֵעיל פֶּ ר  ְזכַּ נִּ ַהּתֹוָרה כַּ
ְוִעְנָיָנּה  ים  ִמיִּ גַּשְׁ ים  ְלבּושִׁ בִּ ה  שָׁ ִנְתַלבְּ ּלֹא  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ הּוא 
ּדֹורֹות  בַּ ה  ִנְתגַּלָּ ר  ִעקָּ בְּ ְוִיְרָאה,  ְלַאֲהָבה  ְוָלבֹוא  ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ֵליַדע 
ִמי  ַהַהֲעָלמֹות,  ְוִנְתַרּבּו  מֹות  שָׁ ַהנְּ ַמְדֵרגֹות  יְָּרָדה  שֶׁ ָהַאֲחרֹוִנים 

ִלּמּוד ֶזה. ן ַהְמָמֵאן בְּ כֵּ ַנְפׁשוֹ ְוָכל שֶׁ ֵאיָנּה ְלֵמָדה ִמְתַחיֵּב בְּ שֶׁ
ֶרק יג( ים פֶּ (קּוְנְטֵרס ֵעץ ַהַחיִּ

י  ִלי אֹור ְוַחּיּות כּו' כִּ ה בְּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַהּתֹוָרה ְיֵבשָׁ לֹא פְּ יט. בְּ
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַהַחּיּות ִהיא פְּ

ִלּמּוד  ֶהְכֵרַח  בְּ יג  ֶרק  פֶּ ְלֵעיל  ֵרר  ְתבָּ נִּ שֶּׁ ַמה  ְלַבד  ְוִהנֵּה 
ַאֲהָבה  ִליֵדי  ִביָאה  ַהמְּ ִהיא  ִהיא  שֶׁ ְלִפי  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ
ְגֶלה  ּמֹוִעיָלה ְלִלּמּוד ַהנִּ ָבר ַמה שֶּׁ ֶזה עֹוד דָּ ְוִיְרָאה ִהנֵּה ֵיׁש בְּ
ּוְכמוֹ  ַהּתֹוָרה  ְלִחיצֹוִנּיּות  ָמה  ְנשָׁ כִּ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ י  כִּ
ֵרד  ם ִיפָּ סּוק ּוִמשָּׁ ף כו( ַעל פָּ ית (דַּ ֵראשִׁ ת בְּ ָרשַׁ ּזַֹהר פָּ ָאַמר בַּ שֶׁ
ס.  ְרדֵּ ִנְכְנסּו ַלפַּ ָעה דְּ ין ִאּנּון ַאְרבָּ ים ִאלֵּ ָעה ָראשִׁ ְוָהָיה ְלַאְרבָּ
ָעאל  ְנָייָנא  תִּ ֲהָלכֹות.  ׁשֹוֶנה  י  פִּ ִאיהּו  דְּ ִפיׁשֹו"ן  בְּ ָעאל  ַחד 
ֶק"ל  ִחדֶּ ִליָתָאה ָעאל בַּ ִגיחֹו"ן כּו' ְוָדא ְוָדא ִאיהּו ֶרֶמז כּו' תְּ בְּ
א. ְרִביָעָאה ָעאל  א ִלְדָרשָׁ ָנא ֲחִדיָדא ַקלָּ ַחד ַקל ְוָדא ִלישְׁ
ְקִליִפין  ָעאלּו בִּ ן זֹוָמא ּוֶבן ֲעַזאי דְּ ִאיהּו מֹוָחא כּו' בֶּ ָר"ת דְּ פְּ בַּ
ָעאל  (ְפקּוֵדי רנד.( דְּ י ֲעִקיָבא  הוֹן. ִרבִּ ֲהוּו ָלָקאן בְּ אֹוַרְייָתא  דְּ

ָלם. שְׁ ָלם ְוָנַפק בִּ שְׁ ָעאל בִּ יּה דְּ ָמר בֵּ מֹוָחא ִאתְּ בְּ

ֲהָלכֹות  ֵהן  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ֵטי  ְפשָׁ בִּ אֹוַרְיָתא  דְּ ְקִליִפין  בִּ ֶמֶלְך  ׁש  ְקדַּ ַהמִּ (ּוֵפרּוׁש 

ם(  שָׁ ְיֻעיַּן  כּו'  ְויּוַבן  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ֵהם  מֹוָחא  בְּ ָעאל  ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ּוְדָרׁשֹות 

ֲאָמר  ף כז:( ִסּיּום ַהמַּ ם (דַּ ֲאָמר ְועֹוד שָׁ ל ַהמַּ ּזַֹהר כָּ ם בַּ ְוַעיֵּן שָׁ
ח ֲהָוָיה ֱאלִֹקים ֶאת  קַּ ַויִּ סּוק  ָאַמר ַעל פָּ ר ְלֵעיל ּוַמה שֶּׁ ְזכַּ ַהנִּ

ָהָאָדם כּו'.

ִלי אֹור ְוַחּיּות  ה בְּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ָאז ַהּתֹוָרה ִהיא ְיֵבשָׁ לֹא פְּ כ. בְּ
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה כּו' ְוַהַחּיּות ִהיא פְּ

ַהּתֹוָרה  ִחיצֹוִנּיּות  דְּ ְוַהְינּו  ֶזה  ַעל  ָאַמר  שֶּׁ ַמה  ֶמֶלְך  ׁש  ּוְבִמְקדַּ
ֶהם ִהיא  ָמה בָּ שָׁ י ַהּתֹוָרה ְוַהנְּ ִחיַנת ְלבּושֵׁ ְגֵלית ִהיא בְּ ּתֹוָרה ַהנִּ
מוֹ ֵכן  ָמה ְמַחיָּה ֶאת ַהּגּוף כְּ שָׁ ַהנְּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ּוְכמוֹ שֶׁ ִחיַנת פְּ בְּ
ִניִמּיּות  ּלֹוֵמד פְּ ּוְכשֶׁ ַהּתֹוָרה  ִחיצֹוִנּיּות  ְמַחיָּה ֶאת  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ
יָלא  ֶהם, ּוִממֵּ ְגֵלית ְוַחי בָּ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהנִּ ַהּתֹוָרה ָאז ֵיׁש לוֹ ַחּיּות בְּ
ית  וָָּנה ָהֲאִמתִּ ַחּיּות, ֲהֵרי הּוא ַמְתִאים ֶאל ַהכַּ ר הּוא בְּ ֲאשֶׁ ּמּוד כַּ ַהלִּ
ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ לֹוֵמד  ֵאינוֹ  שֶׁ כְּ ן  כֵּ ֵאין  שֶּׁ ַמה  כּו'  ִלּמּודוֹ  בְּ
גּוף  ָמה ַוֲהֵרי הּוא כְּ לֹא ְנשָׁ גּוף בְּ ּלוֹ, ִהיא כְּ ְגֵלית שֶׁ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהנִּ

ְדָבֵעי כּו'. ּמּוד ֵאינוֹ כִּ וַָּנת ַהלִּ יָלא גַּם כַּ ִלי ׁשּום ַחּיּות ּוִממֵּ ֵמת בְּ

ִתיב  כְּ ְנָיָנא  תִּ ל'  ּקּון  זַֹהר תִּ ִתּקּוֵני  בְּ ָאְמרּו  ַמה שֶּׁ ן  כֵּ גַּם  ְוֶזהּו 
ַעְבֵדי  ין ִאּנּון דְּ ִאלֵּ ְורּוַח ֱאלִֹקים ְמַרֶחֶפת ַמאי ְורּוַח כּו' ַעד דְּ
ָלה  ַקבָּ בְּ ָחְכָמה  בְּ ְדָלא  תַּ ְלִאשְׁ ָבָעאן  ְולֹא  ה  שָׁ ַיבָּ ְלאֹוַרְיָתא 
ִלי  ה בְּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ָאז ַהּתֹוָרה ִהיא ְיֵבשָׁ ְבלֹא פְּ ם דִּ כּו' ְיֻעיַּן שָׁ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוכּו' ְוֶזהּו ִעְנַין ְוֶדֶרְך  אֹור ְוַחּיּות כּו' ְוַהַחּיּות ִהיא פְּ
ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ִחיַנת  בְּ הּוא  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ַעל  ַקאי  דְּ ים  ַחיִּ
ִחיַנת ֵנר  יְך ַעל ָידוֹ בְּ ים ָאז ַמְמשִׁ ֶרְך ַחיִּ ִחיַנת דֶּ ר ֵיׁש בְּ ְוַכֲאשֶׁ
ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה  ֶרק ב' שֶׁ ֵאר ְלֵעיל פֶּ ְתבָּ נִּ ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור כּו' שֶׁ
ים  ַחיִּ ֶרְך  דֶּ יֵּׁש  שֶׁ כְּ ְוַהְינּו  סֹוף  ֵאין  אֹור  ּלּוי  גִּ יְך  ַמְמשִׁ ּוִמְצוֹות 
ְצָוה  ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהמִּ ֶהם בְּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוָאז ְוַחי בָּ ִחיַנת פְּ בְּ
ָמה  ְנשָׁ כִּ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ר  ֲאשֶׁ יֹוִסיף  ִקּצּור,  כּו'  ּלוֹ  שֶׁ
ים  ַחיִּ ֶרְך  יֵּׁש דֶּ שֶׁ ים כְּ ַחיִּ ּה  ְונֹוֶתֶנת בָּ ַהּגּוף  ְלִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה 

יְך ַעל ָידוֹ ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור. ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַמְמשִׁ פְּ
ֶרק טו( ם פֶּ ים שָׁ (קּוְנְטֵרס ֵעץ ַחיִּ

ֵעץ  ַעת בְּ ַהדַּ ֵעץ  ר  ּוִמְתַחבֵּ ַהּתֹוָרה  ְפִניִמּיּות  בִּ ר עֹוֵסק  ֲאשֶׁ כא. כַּ
ַחיֵּי א דְּ ִחיַנת ַסמָּ ְגֶלה בְּ ה לוֹ ִלּמּוד ַהנִּ ים, ָאז ַנֲעשֶׂ ַהַחיִּ

ְוָתִבינּו  ְדעּו  תֵּ ְלֵעיל  ַהנֱֶּאָמִרים  ָבִרים  ַהדְּ ל  כָּ י  פִּ ַעל  ְוִהנֵּה 
ר  ִעקַּ ִהיא  ר  ַוֲאשֶׁ ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ֵעֶסק  ְוֶהְכֵרִחּיּות  ְנִחיצּות 
ְגֵלית  ּתֹוָרה ַהנִּ ּיֹום ְצִריִכים ַלֲעסֹק יֹוֵתר בַּ ַמן בַּ זְּ י בַּ ַחיֵּינּו ְוִאם כִּ
ְהֶיה ֵעֶסק ַהּתֹוָרה  יִּ רּוִרין ְוכּו' ֲאָבל ֶזה ּגּוָפא שֶׁ ְכֵדי ְלָבֵרר בֵּ בִּ
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  הּוא  וָָּנה  ַהכַּ ית  ֲאִמתִּ ֶאל  ּוְמֻכוָּן  ָרצּוי 
ְגֵלית ּוִבְלָעָדּה  ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהנִּ ְוָקא ִיְחֶיה בְּ ִניִמּיּות ּוָבּה דַּ ַהפְּ
לֹום ִיּפֹל ַהּנֹוֵפל  י ָחס ְושָׁ ָלל כִּ ְגֶלה ָרצּוי ּוְמֻכוָּן כְּ ֵאין ִלּמּוד ַהנִּ
ק  בֵּ ּוִמְתדַּ לֹום  ְושָׁ ַחס  ְונֹוֵפל  ְויֹוֵרד  ְוָדָבר  ֵיׁש  ה  נֲַּעשֶׂ שֶׁ נָּה  ִממֶּ
ְפִניִמּיּות  ר עֹוֵסק בִּ ֲאשֶׁ י ִאם כַּ מֹוָתא ַרֲחָמָנא ִליְצַלן כִּ ִאיָלָנא דְּ בְּ
ה לוֹ ִלּמּוד  ים ְוכּו' ָאז ַנֲעשֶׂ ֵעץ ַהַחיִּ ַעת בְּ ר ֵעץ ַהדַּ ַהּתֹוָרה ּוִמְתַחבֵּ

ֶרק כא( ם פֶּ ים שָׁ ַחיֵּי כּו'. (קּוְנְטֵרס ֵעץ ַהַחיִּ א דְּ ִחיַנת ַסמָּ ְגֶלה בְּ ַהנִּ

ְלַמְעָלה  ָאהּוב  ּגֹוָרלוֹ  ִעים  נָּ ּוַמה  ֶחְלקוֹ  ּטֹוב  ַמה  לוֹ  ֵרי  כב. ַאשְׁ
ה ְוֶנְחָמד ְלַמטָּ

ה ְוִלְגרֹם ִרְפיוֹן ִחשּּׁול ּוְמִניָעה  ִרישָׁ אוֹי ִלי ִאם ִאיָעְצָך ַעל ַהפְּ
ָהֱאמּוָנה  ְוׁשֶֹרׁש  ַהּתֹוָרה  ַמת  ִנשְׁ ִלי ָסֵפק  ִהיא בְּ שֶׁ זוֹ  ֵמָחְכָמה 
ְוָיֵרית ָלּה הּוא  ָזָכה ָלּה  ָחְכָמה ְוַדַעת ּוְתבּוָנה ּוְבִלי ָסֵפק דְּ בְּ
ָאהּוב  ּגֹוָרלוֹ  ִעים  נָּ ּוַמה  ֶחְלקוֹ  ּטֹוב  ַמה  לוֹ  ֵרי  ַאשְׁ ֲעִליָּה  ֵני  ִמבְּ

ה ְוכּו'. (ַחוַּת ָיִאיר ִסיָמן רי( ְלַמְעָלה ְוֶנְחָמד ְלַמטָּ

ְוַקְטנּות  ִויִריָדה  לֹום  ְושָׁ ָחס  ַצַער  ִמיֵני  ָכל  בְּ ִנְפָלָאה  כג. ֵעָצה 
ׁשּוִטים  ים פְּ ְוִתּקּוִנים - ֲאָנשִׁ ב... לֹוַמר זַֹהר  ְוִטְמטּום ַהלֵּ ַהּמִֹחין 

בֹוִהים זָּכּו ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִעְנָיִנים גְּ

ְוַקְטנּות  ִויִריָדה  לֹום  ְושָׁ ָחס  ַצַער  ִמיֵני  ָכל  בְּ ִנְפָלָאה  ֵעָצה  ְוֶזה 
ַיֲעקֹב  ֵעין  מוֹ  כְּ ים  ַקלִּ ְדָבִרים  בִּ ִלְלמֹד  ב  ַהלֵּ ְוִטְמטּום  ַהּמִֹחין 
ׁשּוט  פָּ ָמָרא  גְּ ִלְלמֹד  ְוַגם  ְוִתּקּוִנים  זַֹהר  לֹוַמר  אוֹ  ִמְדָרׁש 
ְוִנְפָלָאה  דֹוָלה  גְּ ֵעָצה  ְוֶזה  לּום  כְּ ֶאְצלוֹ  מּוָבן  לֹא  י  כִּ גַּם 
ַהשֹּׁוִטים  ַדַעת  כְּ ְולֹא  ְוַקְטנּות  ְיִריָדה  ִמיֵני  ל  ִמכָּ ְלִהְתַעּלֹות 
ה  מָּ כַּ ְוָידּוַע  ִעּמוֹ  ל  בַּ ּבוֹ  לִּ שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ ִלְלמֹד  ֵאין  שֶׁ אֹוְמִרים  שֶׁ
בֹוִהים. גְּ ְלִעְנָיִנים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  זָּכּו  שֶׁ ׁשּוִטים  פְּ ים  ֵמֲאָנשִׁ ּיֹות   ַמֲעשִׂ

ָבבֹות ַמֲאָמר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה(  (נַֹעם ַהלְּ

זּוַלת  מּוָבן  ָבר  דָּ נּו  ַדְעתֵּ בְּ ֵצא  ִימָּ לֹא  אֹוָתן  ִלּמּוֵדנּו  בְּ כד. ַוֲאַנן 
ּלֹות ְקִריַאת ַהמִּ

ְמֵהיְמָנא  ְוַרְעָיא  ְיִציָרה  ְוֵסֶפר  זַֹהר  ַאְמֵרי  ִממַּ ְרָאָיה  ְוֵאין 
ְוֵכן  ֶעְליֹוִנים  ין  ישִׁ דִּ ּוִמקַּ ְוֵאִליָּהּו  ָסִבין  דְּ א  ַסבָּ י  ִמפִּ לּו  בְּ קִּ שֶׁ
תוֹ ַעל ְלׁשֹוָנם ְוַגם  ם ּוִמלָּ ם ָהָיה בָּ ַבּזַֹהר רּוַח ַהשֵּׁ ָהָנְך ְינּוֵקי דְּ
י ֶעְליֹוִנים  ה ִמפִּ ה ֶאל פֶּ ּנּו פֶּ לּו ִממֶּ בְּ קִּ ָהֱאלִֹקי ָהֲאִר"י ְוגּוָריו שֶׁ
ָבר מּוָבן  נּו דָּ ַדְעתֵּ ֵצא בְּ ִלּמּוֵדנּו אֹוָתן לֹא ִימָּ ָבִרים ַוֲאַנן בְּ ָיְצאּו ַהדְּ
ים  שִׁ ן ֵאּלּו ָהַאֲחרֹוִנים ַהְמַבקְּ ֵאין כֵּ ּלֹות ַמה שֶּׁ זּוַלת ְקִריַאת ַהמִּ
ֵהם  ְוִלְפָעִמים  ְוַהנֱֶּעָלִמים  ַהֲחתּוִמים  ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ְלָבֵאר 
(ַחוַּת ָיִאיר ִסיָמן רי( סֹוְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה.  כְּ

ת  ִחצַּ ָלה הּוא ִנְדֶחה ִממְּ בָּ ּמּוד ַהקַּ ְך ַעְצמוֹ ִמלִּ ל ַהּמֹוֵנַע ְוחֹושֵׂ כה. כָּ
ים  ֵני ֶמֶלְך ַחיִּ אֹור פְּ יִקים ּוַמְפִסיד עֹוָלמוֹ ְוֵאינוֹ זֹוֶכה ִלְראֹות בְּ ַצדִּ

ַרְך ִיְתבָּ

ָהַאֲחרֹוִנים  ִלים  ֻקבָּ ִממְּ ֵלִמים  שְׁ ְוֵכן  ים  ַרבִּ שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף 
ָלה ְוהֹוִכיֵחנּו  בָּ ֵני ָאָדם ַעל ִלּמּוד ַהקַּ ְמאֹד ִלּבֹות בְּ ִהְתעֹוְררּו בִּ
ַהּמֹוֵנַע  ל  כָּ ְתבּו  כָּ שֶׁ א  ֶאלָּ עֹוד  ְולֹא  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ִמדִּ
יִקים  ַצדִּ ת  ִחצַּ ִממְּ ִנְדֶחה  הּוא  ָלה  בָּ ַהקַּ ּמּוד  ִמלִּ ַעְצמוֹ  ְך  ְוחֹושֵׂ

ַרְך. ים ִיְתבָּ ֵני ֶמֶלְך ַחיִּ אֹור פְּ ּוַמְפִסיד עֹוָלמוֹ ְוֵאינוֹ זֹוֶכה ִלְראֹות בְּ
(ַחוַּת ָיִאיר ִסיָמן רי(
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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." 

Received from the great rabbis of Eretz HaKodesh

Arise and gather to take part in the Hillula of Rabbi Shimon 
A Proclamation by the Rabbi of Jerusalem, from the year 5681

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.

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.

• 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 
the Sod, he will be able to thoroughly master all of the 
knowledge of the Pardes . But if he does not understand 
the Sod, then he will not truly understand the Pshat 
clearly. (Mikdash Melech, Zohar Mishpatim)

In the Vilna Gaon's siddur it is written: 
"Accomplishment in learning 
begins with the hidden Torah, and 
only afterwards can a person truly 

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 hidden Torah rejuvenates the soul, 
and the revealed Torah revitalizes the 
body. Therefore, a person will not be 
whole until he studies the concealed 
aspects of the Torah, Toras HaSod.
• And the text promises those who study 
the Holy Zohar, "The Evil Inclination 
will not exercise any power over one 

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 Benefits of Learning Zohar
Collected from the writings of the Vilna Gaon about learning the Holy Zohar
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us around the clock. And now we are 
promised that we can win the struggle, 
and conquer the Evil Inclination. How? 
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The Gra wrote about Mishei (5:18): "The 
Yetzer Hara has no influence over those 
who study Remez and Sod."
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The Benefits of Learning Zohar
Collected from the writings of the Vilna Gaon about learning the Holy Zohar

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."
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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

לזיכוי הרבים: גזור ותלה עמוד זה במקום השיעור

מקום השיעור:  זמן השיעור: 

דֹוׁש, ְלַאַחר  ּזַֹהר ַהקָּ בּוִעים בַּ ָרה ְלָהֵקל ַעל ַהּלֹוְמִדים ּוְלָצֵרף עֹוד ְועֹוד ְיהּוִדים ְלַמְעגַּל ַהּלֹוְמִדים ַהקְּ ַמטָּ ים" בְּ י ָהַרבִּ ַע"י "ֶחְבָרה ְמַזכֵּ יְַּסנּו, "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" שֶׁ ְך ִהְתגַּ ם כָּ ְלשֵׁ
ָנה  ָכל יֹום, ְנַסיֵּם ּתֹוְך שָׁ ּקֹות ִמן ַהּזַֹהר בְּ ל 10 – 15 דַּ ִלּמּוד שֶׁ בְּ ְך שֶׁ ק ְלִלּמּוד יֹוִמי כָּ ֶרְך ְמֻחלָּ ל כֶּ כָּ שֶׁ ָנה  כְּ י ַהשָּׁ ָרִכים ְל-12 ָחְדשֵׁ ק ֶאת ַהּזַֹהר ְל-12 כְּ ֶצת ִהְצַלְחנּו ְלַחלֵּ ֲעבֹוָדה ְמֻאמֶּ
יַע ְל-1000  ָרֵתנּו ְלַהגִּ ים ַמטְּ ּמּוד ַהּיֹוִמי ְלִזּכּוי ָהַרבִּ ל ִחנָּם ֶאת ַהּזַֹהר ע"פ ַהלִּ ּמּוד ַהּיֹוִמי ְיכֹוִלים ְלַקבֵּ ִלים ַעל ַעְצָמם ֶאת ַהלִּ יבֹות ְוּכֹוְלִלים ַהְמַקבְּ ים ְישִׁ ְדָרשִׁ י מִּ תֵּ ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר בָּ
ים זֹוֶנְנֶפְלד  י יֹוֵסף ַחיִּ יְסִקין, ַרבִּ ַע ְיהּוָדא ֵלייּב דִּ ה ְיהֹושֻׁ י משֶׁ ן ַרבִּ י ִיְצָחק ְירּוָחם בֶּ יִקים ַרבִּ דִּ אֹוִנים ַהצַּ ם ָחְתמּו ַהגְּ ַנת תרפ"א שָׁ ַלִים ִמשְּׁ ירּושָׁ בִּ ין ַהגָּדֹול שֶׁ ית דִּ ַנת ַהבֵּ ַתקָּ ִסּיּוֵמי זַֹהר כְּ

ַעלוֹן ִמס' 1,2[ ים ָזָצ"ל. ְועֹוד ]ָראּו בְּ ִנים דק"ק ְסָפַרדִּ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ס"ט רֹאׁש ָהַרבָּ ַלִים, ַרבִּ ים עיה"ק ְירּושָׁ ַנזִּ כְּ ת ָהַאשְׁ ְקִהלַּ אב"ד דִּ

אֹור  ָ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 ָהֶעְליוֹן ּ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
ק ִחנָּם – בטפסים המצורפים - כל הקודם זוכה! גם ניתן לקבל  את ספר הזוהר הקדוש אצל הרה"ג המקובל בניהו שמואלי שליט"א ַלת ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ ָמה ֲעבּור  ַקבָּ ְלַהְרשָׁ
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 ַמטְּ

ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" - סט שלם במחיר מוזל  ומסופסד: 

ו



לזיכוי הרבים: גזור ותלה עמוד זה במקום השיעור

מקום השיעור:  זמן השיעור: 



לתרומות בכרטיס אשראי נא להזכיר אחר הלימוד
�שם�האם�� שם���

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?
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קוד�מסלקה
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הוראה לחיוב חשבון   תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים

�לכבוד�בנק��
�סניף��

�כתובת�הסניף��

�מס'�זהות�� אני/הח"מ��)שם�בעל/י�החשבון�כמופיע�בספרי�הבנק(��
�טלפון�� �מיקוד�� �עיר�� רחוב��

נותן/ים�לכם�בזה�הוראה�לחייב�את�חשבוני/נו�הנ"ל�בסניפכם,�בגין�תרומה�בסכומים�ובמועדים�שיומצאו�לכם�מדי�פעם�בפעם�באמצעי�מגנטי,�ע"י�"גן�עדן�התחתון"�כמפורט�מטה�
ב"פרטי�ההרשאה".
2.�ידוע�לי/לנו�כי:

א.�הוראה�זו�ניתנת�לביטול�ע"י�הודעה�ממני/מאתנו�בכתב�לבנק�ול"גן�עדן�התחתון"�שתכנס�לתוקף,�יום�עסקים�אחד�לאחר�מתו�ההודעה�בבנק�וכן,�ניתנת�לביטול�עפ"י�
הוראת�כל�דין.

ב.�אהיה/נהיה�רשאי/ם�לבטל�מראש�חיוב�מסוים�ובלבד,�שהודעה�על�כך�תימסר�על�ידי/נו�לבנק�בכתב,�לפחות�יום�עסקים�אחד�לפני�מועד�החיוב.
ג.�אהיה/נהיה�רשאי/ם�לבטל�חיוב,�לא�יותר�מתשעים�ימים�ממועד�החיוב�אם�אוכיח/נוכיח�לבנק,�כי�החיוב�אינו�תואם�את�המועדים�או�הסכומים�שנקבעו�בכתב�ההרשאה,�

אם�נקבעו.
3.�ידוע�לי/לנו�כי�הפרטים�שצוינו�בכתב�ההרשאה�ומילויים,�הם�נושאים�שעלי/נו�להסדיר�עם�המוטב.

4.�ידוע�לי/לנו,�כי�סכומי�החיוב�עפ"י�הרשאה�זו,�יופיעו�בדפי�החשבון�וכי�לא�תישלח�לי/לנו�ע"י�הבנק�הודעה�מיוחדת�בגין�חיובים�אלה.
5.�הבנק�יפעל�בהתאם�להוראות�בכתב�הרשאה�זה,�כל�עוד�מצב�החשבון�יאפשר�זאת,�וכל�עוד�לא�תהיה�מניעה�חוקית�או�אחרת�לביצוען.

6.�הבנק�רשאי�להוציאני/ו�מן�ההסדר�המפורט�בכתב�הרשאה�זה,�אם�תהיה�לו�סיבה�סבירה�לכך,�ויודיע�לי/לנו�על�כך�מיד�לאחר�קבלת�החלטתו,�תוך�ציון�הסיבה.
7.�נא�לאשר�ל"גן�עדן�התחתון"�בספח�המחובר�לזה,�קבלת�הוראות�אלו�ממני/מאתנו.

מספר פעמים    מתאריך    עד תאריך  פרטי ההרשאה  

לימוד�לילה�שלם�
בכותל��₪�312

�לימוד�שעה
)�3המקומות(��₪�98

שעה�בקבר�רחל�שעה�בכותל��26₪
�36₪

שעה�ברשב"י�₪�36

חתימת�בעל/י�החשבון��

אישור הבנק
לכבוד�"גן עדן התחתון" )עפי'�זוהר�פ'�לך�לך(

רח'�נחשון��01בית�שמש�29099
בית�שמש

ובמועדים� בסכומים� חיובים� לכבוד� � קבלנו�הוראות�מ��
מספר� ואשר� בפעם,� פעם� מידי� לנו� שתציגו� מגנטי� באמצעי� שיופיעו�
בכתב� למפורט� בהתאם� והכל� בהם,� נקוב� יהיה� בבנק� חשבונו/נם�

ההרשאה.
רשמנו�לפנינו�את�ההוראות,�ונפעל�בהתאם�כל�עוד�מצב�החשבון�יאפשר�

זאת,�כל�עוד�לא�תהיה�מניעה�חוקית�או�אחרת�לביצוען,�כל�עוד�לא�התקבלה�אצלנו�הוראת�ביטול�בכתב�על�ידי�בעלי/י�החשבון,�או�כל�עוד�לא�הוצא/ו�בעל/י�החשבון�מן�ההסדר.�
אישור�זה�לא�יפגע�בהתחייבותיתיכם�כלפינו,�לפי�כתב�השיפוי�שנחתם�על�ידיכם.

בכבוד�רב, � ��������������������������������������������
�בנק��

� �סניף��
חתימה�וחותמת�הסניף�

על�כן�נבקש�לחזק�את�תקנת�
תש"ע� בשנת� זצ"ל,� הרמח"ל�
פי� על� הגאולה� שנת� שהיא�
ולייסד� ולקיים� הזוהר�הקדוש,�
שיעורים�אלו�בכל�מקום�לימוד�
מדרש,� בבית� בכולל� בישיבה,�
)להרמח"ל� ואתר.� אתר� ובכל�
משיח� נשמת� כידוע,� היה,�
איך� הסוד� את� וידע� צדקינו,�

לקרב�הגאולה(.

צאת� עד� החמה� נץ� מזמן�
ברציפות� שעות� �12 הכוכבים�
זוהר�� שיעורי� מתקיימים�
אברכים,� ידי� על� המחולקים�
כשאברך�אחד�מסיים�מתחיל�
ביניהם,� הפסק� ללא� השני�
שלפי�הרמח"ל�תקנה�זו�תקרע�
גזירות�קשות�ותמנע�אסונות.

כבר  מתקיימים  בהם  מקומות 
שיעורי זוהר 12 שעות ברציפות:

1.ירושלים:�כותל�המערבי.�
 2.מירון: ציון�הרשב"י.

 3.בית לחם:�קבר�רחל.
 4.חברון מערת�המכפלה.
5.טבריה:�ישיבת�מאורות�

רפאל.�
תאריך��
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