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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

ַהְקָּדַמת ָחק ְלִיְׂשָרֵאל
חלק בזֹוַהר ַהּיֹוִמי

יו בכל האד שיעסוק התורה עסק סדר (ב

וז"ל:המצותשערוב" ,כתב מ"ו) ד ואתחנ (פרשת "
האד שיעסוק התורה עסק סדר נבאר ועתה"
ואחר נביאי כ ואחר מקרא יקרא תחילה וכו', יו בכל
כ ואחר משנה כ ואחר קבלה כ ואחר כתובי כ
ברייתא וה בתלמוד שיש בחינות ג' שיקרא וטוב תלמוד,
מפרשת בתורה יקרא תחילה ,'וכו ומימרא ותוספתא
ראשוני פסוקי ששה יקרא 'א ביו ההיא שבוע
,שלאחריה פסוקי ד' יקרא 'ב וביו ,פרשה שבאותה
פסוקי ו' ד' וביו ,שלאחריה פסוקי ה' ג' וביו
כול כללות שלאחריה פסוקי ה' 'ה וביו ,שלאחריה

עכ"ל. עיי"ש, ,'וכו פסוקי כ"ו ה

"כתב חיבספר איש בל פרשת שניה שנה הלכות) "
דההכנות ז"ל, האר"י רבינו מדברי נודע "הנה :(ל
וההכנה .במעשה ויש בדיבור ויש במחשבה יש השבת של
במאכל ועשיה קניה שהיא אותה, ביארנו כבר המעשה של
וכיוצא, שבת נרות תיקו נמי ועוד שבת, לצור ומשתה
ההכנה אמנ לעיל. וכנזכר מעשה, עני הוא זה שכל
המתוק לישראל חק של הסדר הוא הנה בדיבור, שהיא
לישראל חק בספר נדפס וכבר ז"ל, האר"י רבינו פי על
,יו בכל הפרשה פסוקי קריאת קוד לכוי שצרי הכונה
יו דבר ,ה"ודהו אותיות שה ,"ב ש של המלוי בסדר
ביו כשיבא ,בו קרא ולא אחד יו נאנס וא .ביומו
שלא אתמול של הפרשה פסוקי תחלה יקרא ,שאחריו
שלצור פי על א ,היו אותו סדר יקרא כ ואחר ,קרא
יוכל לא "מעוות נאמר דעליו לו, יועיל לא אתמול יו
אתמול של תורה פסוקי לקרות צרי זאת כל ע ,"לתקו
רבינו בדברי וכמפורש ,היו אותו סדר שיקרא קוד

בשער ז"ל המצותהאר"י הרבטעמי וכתב .ואתחנ פרשת
פאפירש ימי,מהר"מ ארבעה קרא לא א הדי דהוא ,ז"ל

של הקריאה תחלה יקרא ,חמישי ביו לקרות כשיבוא
וכ .ש יעוי ,חמישי יו סדר כ ואחר ,ימי הארבעה
בחול שיקרא השבוע, באמצע טוב יו כשחל הדי הוא
כי טוב, יו של וכתובי נביאי תורה הקריאה המועד
לישראל. חק של הקריאה סדר קורי אי טוב ביו
בימי שחל לאר שבחו שבועות של טוב ביו ונסתפקתי

וחמישי, רביעי של הקריאה יקרא אימתי וחמישי, רביעי
בחמישי שחל באב בתשעה וכ לזה. גלוי מצאתי ולא
הרב וידידנו באב. תשעה יו של הקריאה יקרא אימתי

הגאומני שלמדמהר"א ,כ עשה מדעתו שהוא אמר נר"ו
מקרא חמישי יו של הפסוקי תחלה שקרא ששי, בליל
של פסוקי וששה עשרי למד ואחריה אחת, פע לבד

.עשה ויפה ,ששי ליל

שבכלל ההכנהששי בליל לקרות הוא הנזכר הדיבור ל
פסוקי וששה עשרי באשמורת חצות אחר
אלא התרגו יקרא ולא לישראל. חק בספר הנדפסי
יודע וא יכפול. ולא אחת פע ויקרא .בלבד מקרא
עלות קוד ניעור יהיה לא שיש שאחר בבירור בעצמו
אז ,הנזכרי פסוקי וששה עשרי לקרות כדי ,השחר
ולא נאנס וא הלילה, בתחלת שיש קוד אות יקרא
האיר וכבר בלילה הנזכרי פסוקי וששה עשרי למד
שהאיר פי על וא ,בבוקר אות ילמוד זאת כל ע ,היו
הגאו הרב לי וכתב ,תרגו בלא בלבד מקרא ילמד ,היו
תבנה הקודש בעיר המנהג דנתפשט ,נר"ו מני מהר"א
בלילה, פסוקי וששה עשרי למד לא דא ,ותכונ
שתי קריאת קוד ,מקרא אחת פע אות שאומר

.תרגו ואחד מקרא

לקרותג בעצמו, הששי ביו בדיבור הכנה עוד צרי
שסיי ואחר .תרגו ואחד מקרא שני כולה הפרשה
התרגו ג לכפול צרי ואי ,האחרו פסוק יכפול הפרשה
טעמי בשער כנזכר ,בטעמי התרגו קורי ואי שלו.
ואחד מקרא שני הפרשה קרא ולא נאנס וא המצות.
ביו תרגו ואחד מקרא שני יקראנה ששי, ביו תרגו
שבת חל וא שבת. קידוש קוד התפילה אחר שבת
לומר צרי והחודש, ופרה וזכור שקלי או חדש בראש
השבוע, הפטרת תרגו ואחד מקרא שני של ההפטרה
א ה ,ששי ביו תרגו ואחד מקרא השני קורא א ה
דשמיא, בסייעתא חקרתי כי ודע עצמו. שבת ביו קוראה
וקריאת ,יו בכל לישראל חק סדר קריאת כי מאחר
לשבת הכנה בשביל הוא ששי, ליל פסוקי וששה עשרי
אסרו ביו בראשית שבת אצלינו כשחל כ א ,בדיבור
ההכנה בשביל בראשית בפרשת למדו שלא דנמצא חג,
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וששה עשרי את וג ,ראשו יו של לימוד אפילו
של ההכנה נעשית אי כ א למדו, לא כ ג פסוקי

הגאו להרב זו חקירה וכתבתי שבת, אותומני מהר"א
הוא הכנה שצרי דמה לבינה מודע והשיב נר"ו,
צריכי דאז אחרא, הסטרא שה החול ימי כששולטי
תועליות, לשתי שבת קדושת להמשי הכנה לעשות
ישלטו שלא לסייענו לנו שבת קדושת למשו האחת
שבת הארת לקבל כדי והשנית ,בעצ החול ימי עלינו
אמנ ,לאורה מחשיכה אחת בפע לצאת ולא בהדרגות,
כא עד הכנה, צרי אי שליטה שאי טוב יו כשהוא

.נר"ו דבריו

שלאחר ההכנה נבאר הדיבור של ההכנה שביארנו
אור לקבל במחשבתו עצמו שיכי והוא ,המחשבה
והיית והתקדשת בכלל יהיה ובכ שבת, תוספת
שיכי ,בשבוע רביעי מיו הוא ההכנה ותחלת .קדושי
הנפש תוספת לקבל ומוכ ראוי שיהא במחשבתו עצמו
ראוי שיהיה עצמו להכי יכוי חמישי וביו הבאה, משבת
להכי יכוי הששי וביו הבאה, משבת רוח תוספת לקבל
משבת נשמה תוספת לקבל ומוכ ראוי שיהיה עצמו
ששי ביו מתעני משמר אנשי היו לא זה ומטע הבאה,
נשמת תוספת לקבל כדי פירוש השבת, כבוד מפני
מוכ שהוא יכוי שבשבוע ראשו ביו א השבת.
ביו כי שעבר, משבת נשמה תוספת בחינת להשארת
אנשי ולכ שבת, של נשמה מתוספת חלק ישאר ראשו
ביו להמשי צרי כי ,ראשו ביו מתעני היו לא משמר
זה א שבת. ועונג ומנוחה נשמה קדושת קצת ההוא
ליל בהתחלת תיכ יסתלק ראשו ביו הנשאר החלק
לכוי וצרי ,שני יו סו עד נשאר הרוח ותוספת ,שני
.הרוח תוספת חלק השארת לקבל מוכ להיות השני ביו
כ ואחר שלישי, יו סו עד נשארת הנפש ותוספת
השארת לקבל מוכ להיות יכוי שלישי ביו ולכ תסתלק,
שבת, במוצאי הבדיל לא א ולכ .הנפש תוספת חלק
ומלכות, בש יבר לא ורק שלישי, יו עד והול מבדיל

להקל". ברכות ספק משו

לישראל" חק בסדר היו סדר ללמוד ישתדל" (ג

בספרוכתב"הקודש א')"עבודת החיד"אלמר(חלק
:זלל"ה

לישראל"אחר חק בסדר היו סדר ללמוד ישתדל תפלה
במעט וזוכה וכשרה קצרה דר נאה סדר הוא כי
הירא והאיש וזהר וגמרא משנה ולשנות "תנ לקרות זמ
קרי"ה לנפשו עצו תועלת הוא כי יעבור ולא נת ח"ק
שכתוב כמו בתרגו "תנ ילמוד וג נעמי הזאת נאמנה

טעויותהאר"י בו יש אמנ מוכ הכל ימצא וש זצ"ל
וכתובי ובנביאי הטעות ולהרגיש להבי וצרי הרבה

פע בכונותילמוד יכוי ולא תרגו ופע מקרא אחת 
התפלות יאמר לא כי השגיאה מלאי ה כי ש הכתובי

הספר שבראש(ונחמד יפה בסדר לישראל חק נדפס ".(ועתה

ביומו" יו דבר ודיני פסוקה הלכה עמו "ואתו

הגדולי"ובספר י')"ש מערכת ספרי פליטת כתב:(תוספת
לחק אחר"יוס והדפיס ישראל, לכל למודי 

דבר ודיני פסוקה הלכה עמו ואתו לישראל, חק בתו כ
תפוצות בכל ונתפשטו הרבה פעמי נדפס ביומו, יו
בנוע הרבי את וזיכה שזכה חלקו ואשרי אשריו ישראל,

נעי וג יקר מוסר תקנ"ד)מוסריו .(ליווארנא

הלכה יו בכל ללמוד אד מוכרח ד)

לוי"בספרוכתב ויגש)"קדושת בגמרא(פרשת איתא" :
א) ל, שליש(קידושי שנותיו אד ישליש לעול

ומי בגמרא ופרי בגמרא, שליש במשנה שליש במקרא
אד מוכרח נמצא ליומי. אלא צריכא לא חיי, כמה ידע

."הלכה יו בכל ללמוד

שהוא לו מובטח יו בכל הלכות השונה "כל (ה
הבא" עול ב

ובספר"דכלה ע"ב)"אגרא נו ד)עול ב "שהוא כתב:
שהו"א. רק ,הבא עול ב שיהיה אמר לא הבא,
ביו שלמד היות הבא, עול ב יו בכל שהוא מפני
החוחי ה הקושיות ממנה וסילק ,לאמיתה הלכה
נשמתו כשמוסר בלילה כ ועל ,אותה המסבבי והקוצי
האדמה אל מונע שו בלי נשמתו עולה ,הפקדו בסוד
מתפארת השכינה כי הבא עול ב יו בכל והוא העליונה,

לקמ אתינא ברא במאי חזי ,נוקבי המיי בסוד (זוהרבו

"ע"א)ח י"ג האדמהג ר"ל האדמה", אל שוב "עד וזהו .והב ,
ידי ועל ,"אתה עפר "כי לוקחת", ממנה "כי העליונה
לאמיתה, תורה דברי בהבנת תתייגע אשר והלח הדוחק
ידי ועל לחמו, עפר אשר הנחש מזוהמת העפר יסוד יתוק
לשוב תגר העפר היסוד אל ג ר"ל ,"תשוב עפר "אל כ
גופ שתזדכ ותזכה ,הכבוד למל ציור ממנו להתהוות
"ואל ירצה ועוד] .והתחיה המשיח לימות ספיריי להיות
נחמד ומה .[והב תשוב העליו העפר אל תשוב", עפר
אל שישוב התחיה בכא שנרמז מה לפי רז"ל דברי ונעי
אל שוב "עד לעיל שפירשנו מה לפי ,ונפש בגו העפר
"אל שוב" תיבות בראשי שנרמז ל יונע אזי האדמה",
העליונה, הכלה היא היא ,כל"ה ס"ת אש"ה, ר"ת ,האדמה"

.הלכה "אש" אתוו ה וס"ת ור"ת

מתו  לישראל" חק" של הלימוד ממנהגי (ו
זצוק"ל סגואני חיי רבי על "צדיקי דר" ספר

נהגמידי ביומו יוחיי סדררבנו "חקללמוד
רבנולישראל" קודש אדני על ויסד תיק אותו ,

המוסרהאר"י שקריאת אומר רבנו והיה זיע"א. הקדוש
ל שצורפו לישראל"וההלכה אמ,"חק ידי מעשה ה

הקדוש הרב שההחיד"אפעולת העובדה א יע"א,
צרי כי ,יסודה בטעות היומי, הלימוד אחרי בסו נדפסו
דהיינו ,הזהר קוד והמוסר ההלכה לימוד את להקדי
זו, להנהגה רבנו של נימוקו .הגמרא פיסקת לאחר מיד

בסדר הטמועי ובכוונה, בסוד לישראל"נעו חק"כי ,
בזה, זה העולמות לקשר היא התורה עסק שכל נודע

תיק לפיכ ב"ה. מאציל אל אתהאריז"לולהדביק
ב לישראל"הלימוד הנ"ל,"חק דר על ביומו יו דבר

ע"אבי עולמות ארבעה כנגד חלקי לארבעה וחילקו
עשייה) יצירה, בריאה, ,אצילות)ושורש יסוד  "ונ תורה, .

 גמרא היצירה. לעול שייכת  משנה העשייה. בעול
האצילות. בעול יסודו  הקדוש זוהר הבריאה. לעול
עולמות ד' לקשר הלומד זוכה זה קודש לימוד ידי שעל
לימוד עיקר שזהו ב"ה, מאציל אל לעילא מתתא אבי"ע

לח טוב לכ הגמראהתורה. פיסקת אל וההלכה המוסר בר
הראוי מ אחריה ורק ,הבריאה בעול שלושת שסוד

קבלה אתה האצילות.(הזהר)ללמוד בעול שהיא

הרבוידוע הצדיק שאולמהגאו אבא ציו ראשב זי"ע
יוסישיבת ישיבותפורת בחורי שג שאמר

מזק ידוע וכ לישראל, חק ללמוד צריכי ואברכי
נחלת ישיבת ראש זי"ע כדורי יצחק רבי הגה"ק המקובלי

כל את וידע ליה אניס לא רז שכל ,עיה"ק בירושלי יצחק
בסדר לומד היה יו בכל זאת כל ע ,פה בעל התורה

לישראל חק של .דהיומי

ספר מתו לישראל" "חק של הלימוד ממנהגי ז)
"אהר תולדות"ו "הקדושה שערי"

הקדושה"בספרוכתב ו')"שערי שער א' לשונו:(חלק וזה ,
עונותי לכפר כפרה מזבח שולחנ יהיה ולמע"
שנפש במזו השורה הקליפה להחליש מאכל בהמעיט
זה עלי ויכריזו כו' משנה איזה בתורה תעסוק בו, ניזונת
ויתחזק מעלי היצה"ר כח ויחלש 'ה לפני אשר השולח
הנפש אל מזו שהיא התורה ידי על שב השכלית נפש
טוב ולכ .ספרי בהרבה כתבו וכ עכ"ל. היא, ג הזו
שילמוד זה, בדר שבוע שבכל הנ"ל פרקי הד' להשלי
משניות. ב' פני כל על החול ימות של סעודה בכל
משניות, ב' פני כל על כ ג השינה קוד ובלילה
יוכל וזה השבוע, במש פרקי הד' יושלמו וממילא
צרי אי כי שירצה, מתי השנה באמצע ג לנהוג להתחיל
לנהוג שיתחיל אימת וכל דוקא. כסדר המשניות ללמוד
רק כנ"ל, המשניות על הסיו זה בעת הבאה בשנה יעשה
בנדר, כ עליו מקבל שאינו בתחילה להתנות ליזהר שצרי
אלא זה באופ ללמוד כ לנהוג בדעתו שאי יאמר וג
שנתבאר וכמו ,לעול ולא שירצה, בפע או ,ההיא בפע

ז')לעיל סעי ט"ז סימ).מצוה של מנהג בכל

אהר"בספר ויחי)"תולדות "ומי(פרשת :לשונו וזה כתב,
ית' והש מאד, רע תורה, בלי לעת מעת שהול
ורגע, עת בכל בתורה לעסוק חייב אד שכל מזאת, יצילנו
יקבע פני כל על ,זמ לו ואי במו"מ שעוסק מי שאפילו
לישראל חק הספר נמצא שעכשיו ובפרט לתורה. עתי
צרי ואי וזוהר משניות ואגדה גמרא ,"תנ כלול שבו
יענה ומה ,זה על יש תירו ואיזה שעה חצי רק שהות
,"מדו ראשית מי "פוטר דר על אותו כשידונו האד
?לתורה עתי קבעת לא למה זה על לו יהיה תירו ואיזה

עכ"ל. לתורה, עת איזה פני כל על לקבוע ל היה



לעבעונותינו שאירע והגלות החורב בסיבת הרבי
ישראל ממנהגי הרבה אלה בימינו ישראל
מציאות ולמיעוט ונטשטשו, נדלדלו והישרי הטובי
החק בלימוד ג אירע וככה ,ההמו מלב שנשכחו במעט
קט ועד מגדול ישראל בר לכל קבוע חק שהיה לישראל,
,עול עד חייה ימי כל ביומו יו מידי חקו להשלי
ועוסקיה לומדיה נתמעטו הרבי בעוונותינו ועכשיו
ליושנה עטרה להחזיר איפא ית מי ,נמצאו לא וכמעט
ויו יו בכל ללמוד קבוע שיעור ואחד אחד כל שיקבעו

הסדר הסודכפי פי על האריז"ל רבינו לקבועשיסד וג ,
.הקדו בדור הקדושי אבותינו כמנהג ברבי שיעורי

לימוד הוא הברית לפג התיקו מגדולי אחד ח)
ביומו יו דבר לישראל" ה"חק

שליט"אמכתב משארמאש ד"אב צ"מהגה המלצה
לישראל" ה"חק הדפסת על תש"ל בשנת [זצ"ל]
ובלכת בבית בשבת בניקל לקיי כדי בנפרד פרשה כל

.בדר:לשונו וזה
אבותינומלפני ובימי הקודמי בדורות בישראל זאת

בי חכ תלמיד בי ואחד אחד כל אשר זי"ע,
בספר ויו יו בכל חוק להשלי השתדלו המוני איש
הקדושי הצדיקי נהגו וכ ,יעבור ולא חק לישראל חק
יסדו ,עליו קדוש ממקו חוצבו ומקור כידוע, דור מדור

הקדשי קודש האלקי איש האריז"לותקנו רבינו מר
חלקי מארבעה מלוקטי ודיני מוסר עניני יו בכל ללמוד
לימוד חובת ידי ג לצאת כדי ז"ל "והרמב ערו השולח

יו בכל הלכות השונה כל ז"ל אמר דר על ,הלכה.'כו
ועייערו רל"ח)בשולח חק(סימ השלי לא דא

ועיי מיד. בלילה ישלימנו ,ביו לו הקבועבפתחי
ו)תשובה"רמ 'סי חכמיבש(יו"ד דאמשנת נוטה דדעתו

אוחרא, ליומא א להשלי מחוייב בלילה השלי לא
.ש עיי לימודו שאר קוד זה דבר ללמוד וצרי

לעבעונותינו שאירע והגלות החורב בסיבת הרבי
ישראל ממנהגי הרבה אלה בימינו ישראל
מציאות ולמיעוט ונטשטשו, נדלדלו והישרי הטובי
החק בלימוד ג אירע וככה ,ההמו מלב שנשכחו כמעט
קט ועד מגדול ישראל בר לכל קבוע חק שהיה לישראל,
,עול עד חייה ימי כל ביומו יו מידי חקו להשלי
וכמעט ועוסקיה לומדיה נתמעטו הרבי בעונותינו ועכשיו
שיקבעו ליושנה עטרה להחזיר איפוא ית מי ,נמצאו לא
הסדר כפי ויו יו בכל ללמוד קבוע שיעור ואחד אחד כל
שיעורי לקבוע וג הסוד, פי על האריז"ל רבינו שיסדה

.הקדו בדור הקדושי אבותינו כמנהג ברבי
אשרעל ... סייעא דמרא לגברא טיבותא ונחזיק באו כ

בדפוס לישראל חק ספר והדפיס בעמיו עשה טוב
פרשה כל חילק ג ,עיני מאירות באותיות ,ומשובח נאה
בחיק להוליכ ללומדיה להקל למע לבדנה, בכר
עמו והיתה מסעי, באלה בדר ובלכת בבית בשבת
,מפי הזה התורה ספר ימוש ולא חייו, ימי כל בו וקרא
ועל 'המחי על להטרודי ג באפשרות יהיה זה ידי ועל
יו מידי לישראל החק בספר חק להשלי הכלכלה
בתלמידי גבולנו שיתרבה הש בעזר ואקוה .ביומו
ומתאמרא .ולהאדירה תורה להגדיל הקדושה גבול ויתרחב
אשר ,זללה"ה משינאווע הקדוש הצדיק דהגאו משמיה

לישראל החק ובהרחבה,לימוד בנקל לפרנסה מסוגל
ז"ל באמר ע"א)ונרמז ט"ז דמזונא(ביצה לישנא חק דהאי

התורה ובזכות ודפח"ח, הקדושי דבריו כא עד הוא,
דיד במהרה עול גאולת ויגאלנו הקב"ה יוסי הקדושה

.רצו יהי כ אמ
    
       

לתפילהד) לילה בחצות קם זי"ע, כדורי הרב המקובל הגה"צ
את שהעיר לאחר השחר. עמוד לאחר עד המתמשכים וללימוד
שקם עד לנוח הולך היה עולם, יסודי צדיקים שאר עם השחר
שבישיבת הכנסת בבית שחרית לתפילת והולך שבע בשעה
בצילו מצטופפים סיומה ועד מתארכת שחרית יצחק. נחלת
כל אחד. לאף לסרב יודע אינו "הרב ברכות. מבקשי עשרות
מעיד  לב" בחפץ נענה ועזרתו ברכתו את לבקש שבא יהודי
עטור לביתו הרב חוזר 10:30 השעה בסביבות רבו. על השמש

יום כל בנגלה. לימודו בסדר שוקע הוא טלית. ועטוף בתפילין
מקפיד הוא בבוקר אך ובירושלמי, בבבלי דף המקובל לומד
היום בחצות לישראל". ב"חוק היומי פרקו את לשנן דווקא
פעם אף הקבלה שעות אנשים. לקבל ומתחיל מעט טועם הוא
השמש נאלץ וחצי בשלוש ברכתו. מבקשי לכל מספיקות אינן
של ברכתו לקבלת המתדפקים את ולהשאיר הדלת את לנעול
קבוע זמן אין שוב. ייפתח שהשער בתקווה ממתינים המקובל,
הם לפעמים ערבית. תפילה שלאחר הלימודים לסיום
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וששה עשרי את וג ,ראשו יו של לימוד אפילו
של ההכנה נעשית אי כ א למדו, לא כ ג פסוקי

הגאו להרב זו חקירה וכתבתי שבת, אותומני מהר"א
הוא הכנה שצרי דמה לבינה מודע והשיב נר"ו,
צריכי דאז אחרא, הסטרא שה החול ימי כששולטי
תועליות, לשתי שבת קדושת להמשי הכנה לעשות
ישלטו שלא לסייענו לנו שבת קדושת למשו האחת
שבת הארת לקבל כדי והשנית ,בעצ החול ימי עלינו
אמנ ,לאורה מחשיכה אחת בפע לצאת ולא בהדרגות,
כא עד הכנה, צרי אי שליטה שאי טוב יו כשהוא

.נר"ו דבריו

שלאחר ההכנה נבאר הדיבור של ההכנה שביארנו
אור לקבל במחשבתו עצמו שיכי והוא ,המחשבה
והיית והתקדשת בכלל יהיה ובכ שבת, תוספת
שיכי ,בשבוע רביעי מיו הוא ההכנה ותחלת .קדושי
הנפש תוספת לקבל ומוכ ראוי שיהא במחשבתו עצמו
ראוי שיהיה עצמו להכי יכוי חמישי וביו הבאה, משבת
להכי יכוי הששי וביו הבאה, משבת רוח תוספת לקבל
משבת נשמה תוספת לקבל ומוכ ראוי שיהיה עצמו
ששי ביו מתעני משמר אנשי היו לא זה ומטע הבאה,
נשמת תוספת לקבל כדי פירוש השבת, כבוד מפני
מוכ שהוא יכוי שבשבוע ראשו ביו א השבת.
ביו כי שעבר, משבת נשמה תוספת בחינת להשארת
אנשי ולכ שבת, של נשמה מתוספת חלק ישאר ראשו
ביו להמשי צרי כי ,ראשו ביו מתעני היו לא משמר
זה א שבת. ועונג ומנוחה נשמה קדושת קצת ההוא
ליל בהתחלת תיכ יסתלק ראשו ביו הנשאר החלק
לכוי וצרי ,שני יו סו עד נשאר הרוח ותוספת ,שני
.הרוח תוספת חלק השארת לקבל מוכ להיות השני ביו
כ ואחר שלישי, יו סו עד נשארת הנפש ותוספת
השארת לקבל מוכ להיות יכוי שלישי ביו ולכ תסתלק,
שבת, במוצאי הבדיל לא א ולכ .הנפש תוספת חלק
ומלכות, בש יבר לא ורק שלישי, יו עד והול מבדיל

להקל". ברכות ספק משו

לישראל" חק בסדר היו סדר ללמוד ישתדל" (ג

בספרוכתב"הקודש א')"עבודת החיד"אלמר(חלק
:זלל"ה

לישראל"אחר חק בסדר היו סדר ללמוד ישתדל תפלה
במעט וזוכה וכשרה קצרה דר נאה סדר הוא כי
הירא והאיש וזהר וגמרא משנה ולשנות "תנ לקרות זמ
קרי"ה לנפשו עצו תועלת הוא כי יעבור ולא נת ח"ק
שכתוב כמו בתרגו "תנ ילמוד וג נעמי הזאת נאמנה

טעויותהאר"י בו יש אמנ מוכ הכל ימצא וש זצ"ל
וכתובי ובנביאי הטעות ולהרגיש להבי וצרי הרבה

פע בכונותילמוד יכוי ולא תרגו ופע מקרא אחת 
התפלות יאמר לא כי השגיאה מלאי ה כי ש הכתובי

הספר שבראש(ונחמד יפה בסדר לישראל חק נדפס ".(ועתה

ביומו" יו דבר ודיני פסוקה הלכה עמו "ואתו

הגדולי"ובספר י')"ש מערכת ספרי פליטת כתב:(תוספת
לחק אחר"יוס והדפיס ישראל, לכל למודי 

דבר ודיני פסוקה הלכה עמו ואתו לישראל, חק בתו כ
תפוצות בכל ונתפשטו הרבה פעמי נדפס ביומו, יו
בנוע הרבי את וזיכה שזכה חלקו ואשרי אשריו ישראל,

נעי וג יקר מוסר תקנ"ד)מוסריו .(ליווארנא

הלכה יו בכל ללמוד אד מוכרח ד)

לוי"בספרוכתב ויגש)"קדושת בגמרא(פרשת איתא" :
א) ל, שליש(קידושי שנותיו אד ישליש לעול

ומי בגמרא ופרי בגמרא, שליש במשנה שליש במקרא
אד מוכרח נמצא ליומי. אלא צריכא לא חיי, כמה ידע

."הלכה יו בכל ללמוד

שהוא לו מובטח יו בכל הלכות השונה "כל (ה
הבא" עול ב

ובספר"דכלה ע"ב)"אגרא נו ד)עול ב "שהוא כתב:
שהו"א. רק ,הבא עול ב שיהיה אמר לא הבא,
ביו שלמד היות הבא, עול ב יו בכל שהוא מפני
החוחי ה הקושיות ממנה וסילק ,לאמיתה הלכה
נשמתו כשמוסר בלילה כ ועל ,אותה המסבבי והקוצי
האדמה אל מונע שו בלי נשמתו עולה ,הפקדו בסוד
מתפארת השכינה כי הבא עול ב יו בכל והוא העליונה,

לקמ אתינא ברא במאי חזי ,נוקבי המיי בסוד (זוהרבו

"ע"א)ח י"ג האדמהג ר"ל האדמה", אל שוב "עד וזהו .והב ,
ידי ועל ,"אתה עפר "כי לוקחת", ממנה "כי העליונה
לאמיתה, תורה דברי בהבנת תתייגע אשר והלח הדוחק
ידי ועל לחמו, עפר אשר הנחש מזוהמת העפר יסוד יתוק
לשוב תגר העפר היסוד אל ג ר"ל ,"תשוב עפר "אל כ
גופ שתזדכ ותזכה ,הכבוד למל ציור ממנו להתהוות
"ואל ירצה ועוד] .והתחיה המשיח לימות ספיריי להיות
נחמד ומה .[והב תשוב העליו העפר אל תשוב", עפר
אל שישוב התחיה בכא שנרמז מה לפי רז"ל דברי ונעי
אל שוב "עד לעיל שפירשנו מה לפי ,ונפש בגו העפר
"אל שוב" תיבות בראשי שנרמז ל יונע אזי האדמה",
העליונה, הכלה היא היא ,כל"ה ס"ת אש"ה, ר"ת ,האדמה"

.הלכה "אש" אתוו ה וס"ת ור"ת

מתו  לישראל" חק" של הלימוד ממנהגי (ו
זצוק"ל סגואני חיי רבי על "צדיקי דר" ספר

נהגמידי ביומו יוחיי סדררבנו "חקללמוד
רבנולישראל" קודש אדני על ויסד תיק אותו ,

המוסרהאר"י שקריאת אומר רבנו והיה זיע"א. הקדוש
ל שצורפו לישראל"וההלכה אמ,"חק ידי מעשה ה

הקדוש הרב שההחיד"אפעולת העובדה א יע"א,
צרי כי ,יסודה בטעות היומי, הלימוד אחרי בסו נדפסו
דהיינו ,הזהר קוד והמוסר ההלכה לימוד את להקדי
זו, להנהגה רבנו של נימוקו .הגמרא פיסקת לאחר מיד

בסדר הטמועי ובכוונה, בסוד לישראל"נעו חק"כי ,
בזה, זה העולמות לקשר היא התורה עסק שכל נודע

תיק לפיכ ב"ה. מאציל אל אתהאריז"לולהדביק
ב לישראל"הלימוד הנ"ל,"חק דר על ביומו יו דבר

ע"אבי עולמות ארבעה כנגד חלקי לארבעה וחילקו
עשייה) יצירה, בריאה, ,אצילות)ושורש יסוד  "ונ תורה, .

 גמרא היצירה. לעול שייכת  משנה העשייה. בעול
האצילות. בעול יסודו  הקדוש זוהר הבריאה. לעול
עולמות ד' לקשר הלומד זוכה זה קודש לימוד ידי שעל
לימוד עיקר שזהו ב"ה, מאציל אל לעילא מתתא אבי"ע

לח טוב לכ הגמראהתורה. פיסקת אל וההלכה המוסר בר
הראוי מ אחריה ורק ,הבריאה בעול שלושת שסוד

קבלה אתה האצילות.(הזהר)ללמוד בעול שהיא

הרבוידוע הצדיק שאולמהגאו אבא ציו ראשב זי"ע
יוסישיבת ישיבותפורת בחורי שג שאמר

מזק ידוע וכ לישראל, חק ללמוד צריכי ואברכי
נחלת ישיבת ראש זי"ע כדורי יצחק רבי הגה"ק המקובלי

כל את וידע ליה אניס לא רז שכל ,עיה"ק בירושלי יצחק
בסדר לומד היה יו בכל זאת כל ע ,פה בעל התורה

לישראל חק של .דהיומי

ספר מתו לישראל" "חק של הלימוד ממנהגי ז)
"אהר תולדות"ו "הקדושה שערי"

הקדושה"בספרוכתב ו')"שערי שער א' לשונו:(חלק וזה ,
עונותי לכפר כפרה מזבח שולחנ יהיה ולמע"
שנפש במזו השורה הקליפה להחליש מאכל בהמעיט
זה עלי ויכריזו כו' משנה איזה בתורה תעסוק בו, ניזונת
ויתחזק מעלי היצה"ר כח ויחלש 'ה לפני אשר השולח
הנפש אל מזו שהיא התורה ידי על שב השכלית נפש
טוב ולכ .ספרי בהרבה כתבו וכ עכ"ל. היא, ג הזו
שילמוד זה, בדר שבוע שבכל הנ"ל פרקי הד' להשלי
משניות. ב' פני כל על החול ימות של סעודה בכל
משניות, ב' פני כל על כ ג השינה קוד ובלילה
יוכל וזה השבוע, במש פרקי הד' יושלמו וממילא
צרי אי כי שירצה, מתי השנה באמצע ג לנהוג להתחיל
לנהוג שיתחיל אימת וכל דוקא. כסדר המשניות ללמוד
רק כנ"ל, המשניות על הסיו זה בעת הבאה בשנה יעשה
בנדר, כ עליו מקבל שאינו בתחילה להתנות ליזהר שצרי
אלא זה באופ ללמוד כ לנהוג בדעתו שאי יאמר וג
שנתבאר וכמו ,לעול ולא שירצה, בפע או ,ההיא בפע

ז')לעיל סעי ט"ז סימ).מצוה של מנהג בכל

אהר"בספר ויחי)"תולדות "ומי(פרשת :לשונו וזה כתב,
ית' והש מאד, רע תורה, בלי לעת מעת שהול
ורגע, עת בכל בתורה לעסוק חייב אד שכל מזאת, יצילנו
יקבע פני כל על ,זמ לו ואי במו"מ שעוסק מי שאפילו
לישראל חק הספר נמצא שעכשיו ובפרט לתורה. עתי
צרי ואי וזוהר משניות ואגדה גמרא ,"תנ כלול שבו
יענה ומה ,זה על יש תירו ואיזה שעה חצי רק שהות
,"מדו ראשית מי "פוטר דר על אותו כשידונו האד
?לתורה עתי קבעת לא למה זה על לו יהיה תירו ואיזה

עכ"ל. לתורה, עת איזה פני כל על לקבוע ל היה



לעבעונותינו שאירע והגלות החורב בסיבת הרבי
ישראל ממנהגי הרבה אלה בימינו ישראל
מציאות ולמיעוט ונטשטשו, נדלדלו והישרי הטובי
החק בלימוד ג אירע וככה ,ההמו מלב שנשכחו במעט
קט ועד מגדול ישראל בר לכל קבוע חק שהיה לישראל,
,עול עד חייה ימי כל ביומו יו מידי חקו להשלי
ועוסקיה לומדיה נתמעטו הרבי בעוונותינו ועכשיו
ליושנה עטרה להחזיר איפא ית מי ,נמצאו לא וכמעט
ויו יו בכל ללמוד קבוע שיעור ואחד אחד כל שיקבעו

הסדר הסודכפי פי על האריז"ל רבינו לקבועשיסד וג ,
.הקדו בדור הקדושי אבותינו כמנהג ברבי שיעורי

לימוד הוא הברית לפג התיקו מגדולי אחד ח)
ביומו יו דבר לישראל" ה"חק

שליט"אמכתב משארמאש ד"אב צ"מהגה המלצה
לישראל" ה"חק הדפסת על תש"ל בשנת [זצ"ל]
ובלכת בבית בשבת בניקל לקיי כדי בנפרד פרשה כל

.בדר:לשונו וזה
אבותינומלפני ובימי הקודמי בדורות בישראל זאת

בי חכ תלמיד בי ואחד אחד כל אשר זי"ע,
בספר ויו יו בכל חוק להשלי השתדלו המוני איש
הקדושי הצדיקי נהגו וכ ,יעבור ולא חק לישראל חק
יסדו ,עליו קדוש ממקו חוצבו ומקור כידוע, דור מדור

הקדשי קודש האלקי איש האריז"לותקנו רבינו מר
חלקי מארבעה מלוקטי ודיני מוסר עניני יו בכל ללמוד
לימוד חובת ידי ג לצאת כדי ז"ל "והרמב ערו השולח

יו בכל הלכות השונה כל ז"ל אמר דר על ,הלכה.'כו
ועייערו רל"ח)בשולח חק(סימ השלי לא דא

ועיי מיד. בלילה ישלימנו ,ביו לו הקבועבפתחי
ו)תשובה"רמ 'סי חכמיבש(יו"ד דאמשנת נוטה דדעתו

אוחרא, ליומא א להשלי מחוייב בלילה השלי לא
.ש עיי לימודו שאר קוד זה דבר ללמוד וצרי

לעבעונותינו שאירע והגלות החורב בסיבת הרבי
ישראל ממנהגי הרבה אלה בימינו ישראל
מציאות ולמיעוט ונטשטשו, נדלדלו והישרי הטובי
החק בלימוד ג אירע וככה ,ההמו מלב שנשכחו כמעט
קט ועד מגדול ישראל בר לכל קבוע חק שהיה לישראל,
,עול עד חייה ימי כל ביומו יו מידי חקו להשלי
וכמעט ועוסקיה לומדיה נתמעטו הרבי בעונותינו ועכשיו
שיקבעו ליושנה עטרה להחזיר איפוא ית מי ,נמצאו לא
הסדר כפי ויו יו בכל ללמוד קבוע שיעור ואחד אחד כל
שיעורי לקבוע וג הסוד, פי על האריז"ל רבינו שיסדה

.הקדו בדור הקדושי אבותינו כמנהג ברבי
אשרעל ... סייעא דמרא לגברא טיבותא ונחזיק באו כ

בדפוס לישראל חק ספר והדפיס בעמיו עשה טוב
פרשה כל חילק ג ,עיני מאירות באותיות ,ומשובח נאה
בחיק להוליכ ללומדיה להקל למע לבדנה, בכר
עמו והיתה מסעי, באלה בדר ובלכת בבית בשבת
,מפי הזה התורה ספר ימוש ולא חייו, ימי כל בו וקרא
ועל 'המחי על להטרודי ג באפשרות יהיה זה ידי ועל
יו מידי לישראל החק בספר חק להשלי הכלכלה
בתלמידי גבולנו שיתרבה הש בעזר ואקוה .ביומו
ומתאמרא .ולהאדירה תורה להגדיל הקדושה גבול ויתרחב
אשר ,זללה"ה משינאווע הקדוש הצדיק דהגאו משמיה

לישראל החק ובהרחבה,לימוד בנקל לפרנסה מסוגל
ז"ל באמר ע"א)ונרמז ט"ז דמזונא(ביצה לישנא חק דהאי

התורה ובזכות ודפח"ח, הקדושי דבריו כא עד הוא,
דיד במהרה עול גאולת ויגאלנו הקב"ה יוסי הקדושה

.רצו יהי כ אמ
    
       

לתפילהד) לילה בחצות קם זי"ע, כדורי הרב המקובל הגה"צ
את שהעיר לאחר השחר. עמוד לאחר עד המתמשכים וללימוד
שקם עד לנוח הולך היה עולם, יסודי צדיקים שאר עם השחר
שבישיבת הכנסת בבית שחרית לתפילת והולך שבע בשעה
בצילו מצטופפים סיומה ועד מתארכת שחרית יצחק. נחלת
כל אחד. לאף לסרב יודע אינו "הרב ברכות. מבקשי עשרות
מעיד  לב" בחפץ נענה ועזרתו ברכתו את לבקש שבא יהודי
עטור לביתו הרב חוזר 10:30 השעה בסביבות רבו. על השמש

יום כל בנגלה. לימודו בסדר שוקע הוא טלית. ועטוף בתפילין
מקפיד הוא בבוקר אך ובירושלמי, בבבלי דף המקובל לומד
היום בחצות לישראל". ב"חוק היומי פרקו את לשנן דווקא
פעם אף הקבלה שעות אנשים. לקבל ומתחיל מעט טועם הוא
השמש נאלץ וחצי בשלוש ברכתו. מבקשי לכל מספיקות אינן
של ברכתו לקבלת המתדפקים את ולהשאיר הדלת את לנעול
קבוע זמן אין שוב. ייפתח שהשער בתקווה ממתינים המקובל,
הם לפעמים ערבית. תפילה שלאחר הלימודים לסיום



חשוון  תשע"ד הקדמת חק לישראל יומי4 ◇ אור הזוהר 468

ישראל"בספרוכתב שמות)"שארית לספר וזה(בפתיחה ,
שנקראלשונו: הקדוש בספר יראה הרואה "הנה

מרבותי קבלתי ככה הברית לפג תיקו שהוא לישראל חק
ע שבכתב תורה התחברות ידי על הוא האמיתי שתיקו

לישראל חק ידי על פה שבעל במאמרתורה לזה ורמז
יצא אלו משיחא בעקבות כ על וכו', ש בשארו וחוק

ספר זכרונולאור חיד"א רבי הגדול מהצדיק לחק יוס
החיי אור בעל עטר אב חיי רבי של תלמידו לברכה
ב ומשיח דוד ב משיח משיחי תרי אורות שני בו שיש

ישראל כל של פג המתק הכולל חכ בסוד יוס.

[תרומההרואה ת"ת "שובבי בימי האלו בימי כי יראה
המעור ברית לפג גדולי תיקוני [תצוה

"'כו דרזי רזי עילאי רזי בה ויש כנ"ל שאריתוהלשו)

א') דרוש השובבי שער .ישראל

למשהבספרוכתוב צווהתפלה שכהאלוקי המקובל
זוהר שילמד אחד לכל זי"ע שרעבי מרדכי רבי

הקדוש.נשמתו להאיר הברית לפג תיקו והוא ,

לישראל" חק"שב הזוהר לימוד מעלת ט)

כותבעל הזהר ספרהרמ"קספר יקרא הספר ולזה" :
,העליו מהזוהר ההוא האור השפעת מפני הזוהר

מש אורו בו,ודר המתעסקי כל אלקית בהשגחה פיעי
דהיינו תורה ברזי מושפע מהדעת עליו ושפע אור שהיה
הזה החבור אתקרי מש שנשפע כיו וכו' תורה וסתרי רזי

ההוא" מהזהר שנשפע כלומר הזהר, משהספר (הרב

ב') ,אבי אלקי את דע .קורדובירו,

חיות"מר ובכתבי הזוהר בספר תלוי הישראלי אד
ואהבה וביראה ובנוע ובשמחה בקדושה ללמוד

"קדושי ישראל וכל וקדושתו השגתו לפי אחד (ר'כל

כ') משנה 'ד פרק חסד, נוצר ,מקומרנה ספרי יחיאל איזיק .יצחק

הזהר כלמוד הנגלה למוד ותענוג חיות דומה אינו"
,מקורי פנחס רבי הקדוש הרב עצמו על ואמר .והתקוני
מ כמו הגמרא בלמוד אפילו ותענוג חיות לו אי שהוא

"ותקוני הזהר('ג אות ,ע"ב פנחס, .(מדרש

כמהאליהו ע השמי מ ירד לטוב זכור הנביא
כלהו, על עטרא עלאה ושכינתא סביבו מלאכי
ואמר הנשמות]... כל על עטרה היתה עליונה [ושכינה
מ ירד לטוב זכור הנביא אליהו יוחאי: ב שמעו לרבי
סביבו מלאכי וכמה נשמות של חיילי כמה ע השמי

,כלהו על עטרא עלאה היתהושכינתא עליונה [ושכינה
הנשמות]... כל על רביעטרה :יוחאי ב שמעו לרבי ואמר

] באורייתא, ותקי דרבה אילנא הוא אנת הוארבי אתה
בתורה ומתחזק הגדל אילאברי דאינו דיל בענפי [

,והינוקדישי ,הקדושי אברי שה של בענפי]
[אברי קדישיסביבות דנשמתי ,תמ שריי עופי כמה ,

[ש שורי קדושות נשמות של עופות כגוונא[כמה
העליו],דלעילא, איל של הנשמות ביה[כדוגמת דאתמר

בו] ט)[שנאמר ש),שמיא צפרי ידור [ובענפיוובענפוהי
שמי הנקרא דז"א הנשמות והינו ,השמי עופות יקננו

ל"ב) ח' (מ"א השמי)(בסוד מ תשמע ]ואתה

לתתאואמר נשא בני וכמה :שמעו לרבי הנביא אליהו
לתתא יתגלי כד ,דיל חבורא מהאי יתפרנסו

ובגיניה יומיא, בסו בתראה י)בדרא כה וקראת(ויקרא
יתפרנסו למטה אד בני כמה :פירוש וגו'. באר דרור
ידי על הנפש ותיקו מזו לה שיהיה] של החבור מזה
בסו האחרו בדור למטה יתגלה כאשר [ק"הזוה לימוד
הזוה"ק למוד ובשביל [המשיח לביאת [קרוב ,הימי
,"יושביה לכל באר דרור וקראת" שכתוב מה יתקיי
לחירותנו גדול בשופר ויתקע צדקנו משיח שיבוא פירושו

.אמ בימינו במהרה(ובל"ר הגר"א  בסופו 'ו תקו זהר .(תקוני

מעיין הוא עייף הרב אם אך ,21:00 לשעה עד מתארכים
שוב כאשר ,לתשע ועד שמונה משעה גמרא בספר בשכיבה
אז .23:00 בשעה מסתיים יומו ברכתו. מבקשי אליו נכנסים

חצות. לתיקון כוח לצבור להתכונן כדי קצרה לשעה לן הוא
למענו, הצדיק התפלל שנתו את נם ישראל שעם (סדרבזמן

ימיו) באחרית .יומו

 וזאת ידעתי אגיד, כי ודאי נתרבה הקיטרוג עד שהיה יכול הגיע ח״ו אל מקום גדול.לימוד הזוהר בלי הפסק !!! ביטול הגזרות על ידי

ואנו ת״ל הקדמנו וירצה ה׳, ויהיה לכל ישראל רפואה למכה. כי זה ה׳ חודשים בקירוב כבר 

 ראינו את הנולד והתחלנו בתיקון גדול, כאשר אומר עתה לכבוד תורתו.

וזאת העצה היעוצה לכל קהילות קודש איטליא, ישמרם צורם, להינצל מרשת זו טמנו שונאיהם:

 ובוודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו. כי רב הדבר ועצום מאוד. זה הסדר אשר

 שמנו בבית מדרשנו, כי כבר ידענו מה שכתב רשב״י בספר הזוהר פרשת ויצא דף קנ״א ע״א:

 “בעוד דהאי קול לא פסק דיבור שלטא ויכלא וע״ד לא אצטריך אורייתא למפסק״.

 ושם למעלה מעט “כל זמנא דחכימיא ייחדון בה באורייתא לא יכיל ס״מ בהו׳.
ועל כן שמנו עצמנו לקבוע לימוד שלא יהיה לו הפסק כלל.

זה משפטו ]של בית המדרש[: שבעה בחרנו אשר התנדבו לזה לקיים להם להיות בין כולם 

לומדים תמיד מן הבוקר ועד הערב, כל הימים לא יחשו, והם עשו ביניהם תנאי, שהלימוד 

הזה לא יהיה אלא לתיקון כל ישראל, ועל כן כולם כאיש אחד יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל כל ישראל. ובסדר הזה יתחילו: מיד אחר תפילת שחרית ישב אחד 

במקום אחד אשר הוכן לזה ושם ילמוד שיעור קבוע לו עד בוא ב׳ ויקח ממנו הספר עצמו, 

וממקום שהוא מסיים שם יתחיל עד בוא השלישי ויקח ממנו. וכן יקיימו וילכו עד צאת 

הכוכבים דבר יום ביומו. וכל אחד בשעת לימודו יהא דינו כמתפלל י״ח, שלא יוכל להפסיק 

בשום מין הפסק שבעולם, ולא יסיים לימודו עד שיתחיל הב׳, באופן שרגע אחד לא יפסק 

קול התורה. והלימוד הוא ספר הזוהר, תיקונים וזוהר חדש, ונמצאנו לומדים בכל שבוע כל 

זה. וזה ידענו כי בחר ה׳ בזה לבטל כל גזרות קשות, ובפרט להיות לחומה אל הגזרה הקשה ח״ו.

ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גוום, כי אני אלמלא איישר חילי הייתי קובע 

דבר זה בכל מקום. אבל כבוד תורתו יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות, כי אין כמוה לטובה 

לכל ישראל, וכל אחד במקומו יוכל לעשותו, כי לא דבר קשה הוא כלל.

יום א׳ כ׳ סיון התצ״א פאדובה.

משה חיים לוצאטו

לכל קהילות קודש איטליא,  “וזאת העצה היעוצה
 ישמרם צורם, להינצל

מרשת זו טמנו שונאיהם:״

 שהלימוד הזה לא יהיה“והם עשו ביניהם תנאי, 
 אלא לתיקון כל ישראל,

ועל כן כולם כאיש אחד 
יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל 

כל ישראל. ״

איגרת פ״ו הרמח״ל הבטחת

בס״ד

 איישר חילי הייתי “כי אני אלמלא

קובע דבר זה בכל מקום ״

כל ישראל יש להם חלק בקריאת הזוהר!
www.zohar-israel.com


