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הזוהר אתהילות

ספר

הזוהר תהילות
א פרק

והאדרות תיקונים הקדוש הזוהר בספר הלימוד מעלת

עלאהא) קדישא באדרא שנמצא מי של ובעולם הזה בעולם חלקו אשרי
ע"ב)בזוהר קל"ד ׁשמעֹון,(דף רּבי אמר וז"ל: ּדמאן[להחברים], חּולקיּה זּכאה ְְִִִֵַַַָָָָ

ּביּה. ּדאנן עּלאה קּדיׁשא אּדרא ּבהאי שנמצאּדאׁשּתכח מי של ובעולם הזה בעולם חלקו [אשרי ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ
עלאה" קדישא בו]ב"אדרא שאנו ּדאתי.הזה ּובעלמא ּדין, ּבעלמא חּולקיּה ְְְְְֵֵֵַָָָָָָָָזּכאה

הבא] ובעולם הזה בעולם חלקו עּלאה,[אשרי ּבקדּוׁשא יתבין עליונה]ּדאנן בקדושה יושבים אנו [כי ְְֲִִִַַָָָָ
לן אסחר עּלאה לן)אּׁשא דאסחר עלאה אשא בין כי[(ס''א אותנו, מסבבת העליונה אש ְִֶַַָָָָ

מלמעלה אש ירדה קדישא, האידרא את לחבר והחברים שמעון רבי כשישבו
מסביב אותם עּלאיןוכו']והקיפה ּתּקּונין ּכל קּדיׁשא(לדיוקנא)והא ּדדיקנא ְְְִִִִִִַָָָָָ

הסודותאתּתקנּו, ידי על נתתקנו, דא"א קדישא הדיוקנא של העליונים התיקונים כל [והרי ְִָָ
בהם] לדּוכתייהּו.שפירשנו ואסחרּו כלואתעּטרּו א"א פני את והקיפו למעלה [ונתעטרו ְְְְְְְְֲִַַַ

לו] המיוחס במקומו .תיקון

ישראלב) יגאלו הזוהר למוד ידי על זי"ע: הגר"א כתב
זוהר כד.)בתקוני דף ששי, תקון חבורא(סוף מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה :

ובגיניה יומיא, בסוף בתראה בדרא לתתא יתגלי כד י)דילך, כה, וקראתם(ויקרא
כאן. עד בארץ. החבורדרור מזה ויחיו, יעסקו לומר רוצה יתפרנסו, למטה אדם בני [וכמה

בארץ"] דרור "וקראתם יקיום זה ידי ועל הימים, בסוף האחרון, בדור למטה יתגלה כאשר ,שלך,

לשונו. כאן עד הזוהר, למוד ידי על שיגאלו בבאורו: הגר"א שם וכתב

ותתאין עלאין עמנא, אסתכם הוא בריך קודשא בודאי חבריא שמעון רבי אמר
לאתחדשא האי כולי דעתיד ביה, אתגלייא דהאי דרא זכאה חבורא, בהאי למהוי

קרא לקיימא בתראה, בדרא יומיא בסוף דמשה ידא ט')על א' ש"היה(קהלת מ"ה
וכו'. שיהיה קי"א)ה"וא דף .(זוהר
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צריךג) לא באילן תשובה, עלאה דאימא זוהרא מן הזוהר ספר דאיהו דילך חיבורא בהאי
ניסיון

אתמר בגינייהו דחיי אילנא דאיהו דבינה מסטרא יבינו "והמשכילים

זוהרא מן הזוהר ספר דאיהו דילך חיבורא בהאי הרקיע" כזוהר יזהירו "והמשכילים

מאילנא למטעם ישראל דעתידין ובגין נסיון צריך לא באילין תשובה. עלאה דאימא

בדד ה' בהו ויתקיים ברחמי גלותא מן ביה יפקון הזוהר ספר האי דאיהו דחיי

נכר." אל עמו ואין קכג:)ינחנו דף נשא .(ר"מ

פסחד) בדם לקדשם הוא ברוך הקדוש שהוצרך עד ממצרים ישראל נגאלו שלא כשם
הזו הקדושה לתוספות שיזכו עד הגאולה תהיה לא העתידה גאולה כן מילה, ובדם

מהזוהר שהחבור מכאן, מבאר הדורהנה שיבוא עד וכו' גנוז להיות עתיד היה

אז כי משיח, יבוא העוסקים ובזכות לתחתונים, יתגלה שאז הימים בסוף האחרון

ובגיניה שאמר וזהו לביאתו. קרובה סבה תהיה זה אשר בסבתו, דעה הארץ תמלא

נגאלו שלא כשם ישראל, יגאלו זה שבזכות כדי וכו', אחזתו אל איש ושבתם

כן מילה, ובדם פסח בדם לקדשם הוא ברוך הקדוש שהוצרך עד ממצרים ישראל

רצון והוא הזו, הקדשה לתוספות שיזכו עד הגאולה תהיה לא העתידה גאולה

בה. הזוכה ואשרי יתברך, ראשון)האל מאמר מאמרות, עשרה (של"ה,

נחה) כתיבת - הזוהר ספר
כזוהר יזהירו והמשכילים בהון דאתמר קבלה מארי אינון יבינו "והמשכילים

כתיבת דאיהו הזוהר ספר דאתקרי דא בזוהר משתדלין דקא אינון אילין הרקיע

הילוד הבן "כל יתקיים דבהון ממלכותא ושבע מעיר שניים בה דמתכנשין נח

דא". דספרא אורה ודא תשליכהו" קנ"ג)היאורה בהעלותך .(זוהר

ביומוו) יום דבר היום אותו של תיקון כל הימים באלו התיקונים שילמוד אדם אשרי
יעבור ולא

דבר היום אותו של תיקון כל הימים באלו התיקונים שילמוד אדם ואשרי

יעבור ולא ביומו יקדוםיום שלא טוב לכן וכוונה. וטעם שורש יש דבר לכל כי

מר קדוש המופלא הרב מורינו ראשינו עטרת של הטוב מנהגו היה וכן יאחר, ולא

הענינים מכל פונה היה הצבור עול לו שהיה בזמן ואפילו זיע"א הפרד"ס שארונו

היום, חובת מהזוהרולימד יום בכל דפים חמשת שילמוד תשובה לבעל טוב גם

הגדוליםהקדוש שם בספר שכתב ב')כמו אות ב' מערכה ב' לכל.(חלק מועד פאלאג'י, חיים (רבינו

חי)
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בבקיאותז) זוהר ללמוד בעיון)האריז"ל: שיעמיק יום(בלי בכל דפים 50 40

שלא זו והיא ההשגה, לענין עצה ז"ל מורי לו שאמר יצ"ו הלוי הר"א לי אמר

בזוהר ושילמוד הידיעה חסרון על ויבכה הלילה בחצי ושיקום בטילה שיחה ישיח

בספר ושיקרא יום, בכל עלים נ' או מ' בעיון, שיעמיק בלי בלבד, בקיאות דרך

החכמה לכל זכה איך לו כששאלתי ז"ל, מורי לי אמר ואמנם רבים, פעמים הזוהר

ז"ל, הרמ"ק גם כי לו ואמרתי זאת, בחכמה מאד במאד שטרח לי והשיב הזאת,

שטרחנו הוא שהאמת לי ואמר זאת, בחכמה מאד במאד טרחתי חיים אני וגם

כי כמוהו עשינו לא אבל דורינו, אנשי משאר יותר מאד היהמאד לילות כמה

ימי של לילות ששה ולפעמים הזוהר, ספר של אחד מאמר על שינה, בלתי נשאר

היה ולא בלבד, בזוהר אחד, מאמר עיון על ויושב מתבודד היה שבשבוע, החול

ההם, הלילות כל פעמים.ישן וויטאל)רוב חיים מרבי טובות הנהגות - צדיקים (הנהגות

ויעסוקח) שיעיין והוא בקליפות שיעיין ממה בפרי שהוא הדבר בפנימיות שיעיין לו טוב
קבלה." ובספרי בזוהר ובפרט ובאגדות במדרשים

שיעיין טוב במהירות, מאד בעיון ובקי חריף שהוא מי אומר היה זלה"ה "ומורי

קשה והוא כ"כ מהיר שאינו מי אבל וכו', יותר ולא ביום שתים או אחת שעה

והוא בקליפות שיעיין ממה בפרי שהוא הדבר בפנימיות שיעיין לו טוב יותר העיון

קבלה." ובספרי בזוהר ובפרט ובאגדות במדרשים ויעסוק הנהגתשיעיין חיים עץ (פרי

.הלימוד)

לבט) למחלת מסוגת יום בכל זוהר לומר
בעולם, ליצלן רחמנא ואפיקורסות מינות תתגבר המשיח ביאת קודם אמר

פי על אף זוהר יום בכל לאמר האחד הללו, דברים בשלושה ליזהר לזה והעצה

כי שאומר מה מבין הלבשאינו לטהרת מסוגלת זוהר דכיא).אמירת מירא ישרים, (אור

שבשמיםי) לאבינו שלם בלבב לאחוז עתה מגן לנו שיהי כדי במירון, והאידרא זוהר ללמוד
כל נגד אותנו ולהציל להגן מאד לנו נצרך הזה בזמן הקדוש הזוהר "לימוד

הוא,רע גרועות בדורות עתה זאת החכמה גילוי כי עתה, מגן לנו שיהיה כדי

שבשמים. לאבינו שלם בלבב מעשהלאחוז אנשי היו הקודמים דורות אותן כי

אנחנו רחוקים עתה המקטרגים, מפני אותן מצילין היו טובים והמעשים וחסידים

החביות. בתוך השמרים כמו העליון בחכמהמשרש קריאותינו לא אם עלינו יגן מי

לע"ח)."הזאת בהקדמות צמח יעקב מוהר"ר .(החכם
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ב פרק
זלה"היא) החיים אור להרה"ק מסע אגרת

את לראות ת"ו לצפת מעכו נסענו ל"ו, וית"ן שנת ב' באדר ה' ב' יום "היום
וכו' למירון הלכנו כך ואחר הגליל, בארץ ה' האדון גדולפני בחשק שם ולמדנו

מהלילה שעות ד' עד הזוהר ספר ובשמחה גדולה וחזרנוובאהבה לאכול ועמדנו ,
שם, שהיו מהחברים אחד לכל הרב שנתן כפי ללימודינו האכילה אחר ספרתיכף

הזוהר של ו',אחד ובסוף שעות, ששה עד ולמדנו בראשית, ספר חלקי והיה
שעות ח' עד ולמדנו וכו', נהיה לא כמוהו אשר טוב ריח הבית נתמלא שעות

ולאמהלילה משמרתינו על עמדנו שעות כשני היום שהאיר וקודם לישון והלכנו ,
כותיקין התפללנו המזרח פני וכשהאיר ללמוד, וישבנו שעות. שני אם כי ישננו
תורה, דברי של בדיבור אפילו בינתים הפסק בלי שעות י"ח עד ללמוד וישבנו
בבוקר ו' וביום מהלילה, שעות ח' עד חמישי יום כל ללימדנו חזרנו שאכלנו ואחר

משמרתוכו', עשינו שבת מוצאי ליל ובלילה זוהר. לומדים היינו השבת יום ובכל
שהתחלנו ובשעה היה, וכן ביחד. אותם שנלמד הרב אמר שהאדרות הלילה כל
סמוך האדרות וגמרנו וכו' בנשמותינו הגדול והרגש גדולה הארה היתה האדרות

גדולה". בשמחה יוחאי בר מאמרי ולמדנו היום בא"ילאור עמו שנסעו מתלמידיו מאחד (כת"י

דרשב"י) הילולא המנהגים, טעמי - הקדושים .למקומות

ברציפותיב) הקדוש זוהר לומדים במירון
למירון וכו' סגולה חכמי כל הולכים יעבור ולא חוק בשנה פעמים ששני "להיות

ע"ה. ר"א של קברו עד ע"ה רשב"י של קברו מן אחד, אוהל פורסים ויושביםושם
הסדר וזה הזוהר, בספר ועוסקים רצופים לילות וי' ימים י' ור"א רשב"י בין שם
תמיד" השנה ראש קודם ימים ועשרה שבועות קודם ימים עשרה עושים .הם

לחכמה) מצרף ספר - שלומיל שלמה מהר' קודש .(מכתב

אותו של דישראל ארעא תקיפי קדישין רבנן כמלאכים הראשונים נהגו "וכך
בשנה, פעמים שתי במירון ה' בית בחצרות שעלו דעה, זוהרהדור שם ולמדו

עילאה בתשובה נפשם לתיקון לבם ומרירות בבכי לבם את שפכו בקודש, ".הקדוש

מצפת התורה וגדולי חכמי ושאר האריז"ל גורי תלמידי כן שנהגו מצינו וכן

הקדושת"ו זוהר ספרי שם ללמוד בשנה פעמים שני מירונה המנהגים.לעלות (טעמי

דרשב"י) הילולא .עניני

עילאיןיג) רזין לכם יגלו כן לקרות תתמידו ואם
ע"ה ובנו יוחאי בר שמעון מערתם"ורבי על זוהר בקרותכם לקראתכם שמחו

להם הסמוך מערתםובכפר על זוהר בקרותכם מאד שמחים הם כי תדעו ובכן וכו',



הזוהר התהילות

להם הסמוך בכפר עילאיןאו רזין לכם יגלו כן לקרות תתמידו (מגידוכו'."ואם

אמור) פ' .מישרים

גדולהיד) ובדביקות וביראה באימה הזוהר לומדים ע"ה רשב"י קבר על
זצ"ל הקדוש של"ה בעל מהרב כתוב מצאתי לומדים"וכך ע"ה רשב"י קבר ועל :

ראשון יום היום כי אודיעכם ושוב וכו'. גדולה ובדביקות וביראה באימה הזוהר
הזוהר." למדתי ושם הצדיקים במערת דרשב"י)הייתי הילולא עניני המנהגים .(טעמי

ג פרק
יוםטו) בכל זוהר

ופוסקים גמרא משנה תנ"ך יום בכל וספריוזוהרילמוד ואגדות ומדרשים
שמים. לשם ולמודו מעשיו כל שיהיו האדם את מוכיחים הם כי צדיקיםיראה, (הנהגות

מזלאטשוב) מיכל יחיאל מרבי א"ב סדר פי על קדושות הנהגות -

הזוהרטז) בספר רבה שקידה
הזוהר. בספר רבה ושקידה ה' יראת ומלא נבון לב זו לחכמה צדיקיםצריך (הנהגות

מראשקוב) שבתי מרבי התורה קביעת סדר -

יוםיז) בכל זוהר ילמוד
ובספרי ופוסקים, ואגדות מדרשים זוהר וגמרא משנה תנ"ך יום בכל ילמוד
ולמודיו מעשיו כל שיהיו האדם את מזכירים יראים הספרי כי ומאוד מאוד יראים

יתברך. מנאדבורנא)להשם הירש צבי מרבי טובות הנהגות - צדיקים (הנהגות

לנשמהיח) גדול תיקון
שיטעה ואף קאמר מאי ידע לא בשגם לימוד כל על מרומם הזוהר לימוד

והוא לנשמהבקריאתו גדול מ"ד)תיקון אות ב' סי' מו"ב זלה"ה, .(החיד"א

ותהילים. משניות תיקונין זוהר הוא הלימוד אלול סי'בחודש מו"ב זלה"ה, (החיד"א

רמ"ח) אות .ח'

הקדושיט) בזוהר השינה קודם ללמוד
הקדוש. בזוהר או באגדה או השינה קודם לילה בכל ללמוד צדיקיםיזהר (הנהגות

זצ"ל) מזלוטשוב מיכל יחיאל מרבי ב' נוסח - טובות הנהגות -

חלוםכ) מתענית ומציל – הקדוש זוהר בספר לשכיבה סמוך לעסוק
זוהר בספר או במשניות גרסא שיעור איזה לשכיבה סמוך בתורה לעסוק יזהר

אותו. תנצור בשכבו למד אשר התורה קדושת אשר אזוהרותהקדוש - צדיקים (הנהגות

החיד"א) - אזולאי דוד יוסף חיים מרבי ותיקונים
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בטלה שיחה מן ההוא השבת יום כל יזהר עגומה... ונפשו בשבת חלום הרואה
התורה בעסק עצמו כולהויקדש רבא אדרא ללמוד (החיד"א).וטוב

עוסקו כי ומובן בשבת, חלום לתענית מעולם נזקק שלא אמר שהרשב"י הקדוש, בזוהר ומובא המחבר: (הערת

ומעוררים לנשמתו, מתקשרים זי"ע הרשב"י תורת בלומדם אשר העם, כל יעשו וכן הדינים, כל ביטלו התורה בסודות

יזכה זה ידי ועל ביום, לימודו מלבד השינה, קודם זוהר ללמוד הצדיקים כל שכתבו וכמו עליהם, טוב וממליץ זכותו,

כך) על הקדוש האר"י דברי כידוע הטהורים, להיכלות תעלה השינה בעת .שנשמתו

ד פרק
זהכא) בזכות לעשות מה כדת תורה בסתרי לעסוק נזכה ישראלאם ישועות ישע תפרח

ואיך הראשונים בדורות נתגלה לא הקדוש הזוהר ספר מדוע לחקור יש "ועוד
מהחרבן שנים אלף שעבר אחר אבל וכו', מהם הגרועים בדורות כן אחר נתגלה

אשתהויי הרבים ובעוונותינו לבוא יכול היה אז תתכ"ח אלפים ד' שנת שנשלמו
ותורתו יתברך שמו וחילול חטאים כל על ובפרט לכלל, נוסף חטא וזה אשתהי
שכתוב וכמו ברגלים, הברירה ועתה הרבה, נתברר כבר יען מאד היצה"ר ונתגבר
אליה כלתה כי בראותה שמתגברת התאוה שהוא יסגא, חוצפא משיחא בעקבות

להחטיא,רעה ומתגברת זצ"ל האר"י רבינו באורך שביאר כחהוכמו כשל אבל
הרבה הוברר כבר כי הצרות ותוקף הרעות זצ"לבענין האר"י כבוד מפי כאמור

הדורות, על להגן הזוהר אור נתגלה מהחרבן שנה האלף שאחר לדורות סמוך ולכן
ישועות ישע תפרח זה בזכות לעשות מה כדת תורה בסתרי לעסוק נזכה ושאם

רי"ט)."ישראל א' גדולים מערכת .(חיד"א

ולקדשהכב) הנפש להאיר גדול תיקון הוא הזוהר לימוד
אשר על ששאל אחד למשכיל השבתי תשובה ז"ל"וזו האר"י גורי כתבו

לבעל תיקון נתן ז"ל והרב ולקדשה הנפש להאיר גדול תיקון הוא הזוהר שלימוד
דקריאתה קאמר מאי ידע דלא אע"ג יום בכל זוהר דפים חמשה ללמוד תשובה

ולתקנה הנפש להאיר הלא כיזו ונראה זו. סגולה בו יש הזוהר לימוד דווקא
התורה מכל גדול כחו כמה פלא והוא ומקרא ותלמוד משנה לימוד על אםיותר

לימוד כל כי ספק אין כי דע לו אמרתי ואני דבריו, אלו וכו' למשנה ואם למקרא
מרומם והוא ורם נשא הקדושה ודאיבתורה באמיתיות לשמה יהיה אם ובפרט

הדודים ומייחד העולמות ומתקן עליותיו בשמים לימודבונה גדול אשר אמנם ,

סוד בהם ניכר ואינו מאד מלובשים הם והתלמוד ומשנה שהמקרא היינו הזוהר

דרך יבין שלא הקורא פתי ואין בפירוש התורה בסודי שמדבר הזוהר כן לא כלל,
התורה, רזי בעומקי דבריו מזהירי"ןכי הן לבוש בלי גלויים תורה סתרי להיות ולכן
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הנפש סתרומאירי"ם להבין היינו מאד וחתומים סתומים דבריו מה דצד ואע"ג
ולא רבה צריכא דודאי מתכונתן ועל בורין על הדברים תוכן ולידע בעצם עליון
רזין היותן ניכר בכללות ברם מקבל. לאוזן גדול חכם מפי אם כי הדברים יבינו

למעלה." עליונים בשורשיהם רושם עושים והדברים ספריםעילאין מערכת הגדולים שם (ספר

ב') אות

בינינוכג) ויושב כמלך מעוטר עדן מגן בא הרשב"י האידרא, בדברי עוסקים כשאנחנו
מבינינו רשב"י שנפטר אחר היום בדברי"אפילו עוסקים שאנחנו זמן כל

בינינו ויושב בראשו שעטרותיו כמלך מעוטר עדן מגן ובא "אתעטר (אור"האדרא

זצ"ל) הרמ"ז בשם אזולאי למהר"א .החמה

חשובכד) יותר הוא הזה בזמן המועטת זו עבודה כי לגאולה יזכו אליו שיזכו אותן כל
קיים המקדש בית שהיה בזמן שהיו נביות אילי מכל
הזוהר בחיבור ע"ה הרשב"י כוונת עיקר כי בגלות"ודע השכינה להיות לא היה

בבעלה ליחדה סמך לה לעשות ורצה לה, עוזר ובאין תומך באין שפע באפס
התורה בסודות עוסקים וחבריו הוא שהיו במה הזוהר החיבור ע"י גמור יחוד

או"ר בגימטריא ר"ז סוד שהוא הסוד ע"י ושכינתיה קב"ה ליחד גורם וגםשזהו
אשר הקטרוגים והשבתת הגלות וקלות הקליפות ביטול יהיה ההוא החיבור ע"י

בסוד הם הק' והשמות הקדושה מדת נגד שעה ובכל עת בכל לוהטים החיצונים
בישין חיוון הנקראים העולם אומות בין בגלות הנתונים ישראל בני ונגד השכינה

וכו', ודובין סודות,אריות בחינת והם ורומח וחרב קלע נקרא בתורה והעוסק
עת זה וספר כנזכר זה חיבור ידי על מרעתם להצילם מלכאכדי בימי להתגלות יד

כי לגאולה יזכו אליו שיזכו אותן כל והנה לשכינתא. סעדא ליתן כדי משיחא
שהיה בזמן שהיו נביות אילי מכל חשוב יותר הוא הזה בזמן המועטת זו עבודה

קיים." המקדש כ"ד)בית נהר ראשון מעין לאברהם .(חסד

ה פרק
בלבדכה) בקיאות דרך הזוהר לימוד

מורי אמר השגה,(האר"י)א. לענין טובה עצה הלוי להר"א לברכה שילמודזכרונו
יום בכל עלין חמישים או ארבעים בעיון שיעמיק בלי בלבד בקיאות דרך בזוהר

רבות. פעמים הזוהר בספר ד')ושיקרא עמוד ט' דף הקודש רוח (שער

שנהכו) כל שישלימם באופן והתיקונים הזוהר בלימוד שיעורו לקבוע ראוי
שנה בכל והתיקונים חדש וזוהר ישן זוהר לסיים שיראה זו בדרך .ויתנהג

יספיק לא השבועות, סדר על הקדוש הזוהר של הפרשיות סדר ילמוד אם אך
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לכן גדולות. בפרשת דהיינו אחת, בפרשה שבועות ושלשה שנים ראוילפעמים

להשלים שיוכל יום, בכל דפין ג' ותיקונים הקדוש מזוהר הלימוד שיעור שיקבע

שנה בכל ותיקונים וחדש ישן הזוהר בשארכל לימודו יקבע דפין ג' לימוד ואחר ,

ספרי כל שיסיים עד שיכול סדר על המקובלים ספרי וילמוד המקובלים, ספרי

וכו', הנמצאים שנההמקובלים בכל לסיימם יזהר והתיקונים הקדוש הזוהר אך

חייו ימי כל יתנהג וכזה הניצוץ).כנ"ל, שער השישי, שער העבודה, ושורש (יסוד

להנפשכז) גדול תועלת הוא יום בכל זוהר דפין חמש לימוד
כי כתבו, גדולהמקובלים תועלת הוא יום בכל הקדוש מזוהר דפין חמש

לנפש גדול ולתקנהותיקון ולזככה ולפשעיםלהאירה לחטאים ותיקון מרפא והוא ,

הנפש. ז')של ס"ק תקט"ו סימן אפרים (מטה

הנפש ולקדש לטהר מאד נשגב הזוהר ספר מאילימוד ידע לא אי ואפילו

הקב"ה.קאמר לפני חשוב הוא הרבה שגיאות בו "זוהר")ושוגה ערך ז' מע' יועץ .(פלא

שכן וכל והתיקונים הזוהר שספר זוטאידוע, ואדרא רבא דבריםאדרא הם

דברים רצוף אחד בדבור אשר ונוראה נפלאה בחכמה ונכתבו מאד, מאד עמוקים

משפטים בפרשת קדישא הסבא שאמר וכמו מאד, גדול בהעלם נאמר והכל הרבה,

ע"ב) ק' ארחוי(דף לאסתמרא ידע דיוחאי בריה יוחאי, בר שמעון רבי כי – מהרשב"י [חוץ

דרכיו] לשמור .יודע

ע"ה רשב"י שאמר ומה וראה, עיניך שא "עוד, רבא04 קלד:)באדרא לשונו:(נשא וזה
ּולאסּתּלקא לאתעּטרא ּדפּומנא, מּלי מחּכאן והוּו עלּה, ּדנהרין ּתּקּונין אּלין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָוחמינא
ואתּתּקן ואתעּטר סליק וחד חד ּכל מּפּומנא, מתּתּקנן הוֹו וכד ּבאתריּה. חד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָּכל

מּכל הכא, ּדאתּתקן ּתּקּונא דכל)ּבההּוא בהבל ּדחד(ס''א ּובׁשעתא מינן. ּדחד ּפּומא ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָ
למּלה ּומחּכה יתיב הוה ּתּקּונא ההּוא ּתּקּונא, ּבההּוא לתּקנא ּפּומא, ּפתח ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָמינן

ואתעּטר. ּבדּוכּתיּה סּלקא ּוכדין מּפּומיכֹון, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּדנפיק

התם אמר ע''א]ועוד קמ''ג דף - ג' חלק צּדיקּייא,[זוהר איּנּון זּכאין לשונו: ִִִַַַָָוזה

חברייא) אתון קּדיׁשין(ס''א ּדכל רּוח עּלאה, קּדיׁשא ּברּוח ּדאתמרּו קּדיׁשין, מּלין הני ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָּדכל

וכו'. ּביּה, אתּכּללן ְְִִִֵַָָעּלאין

ברוח נאמרו כולם קדישא באדרא האמורים דברים דכל להדיא לך הרי

פעולות עושין היו ככתבן דברים מפיהם יוצאים שהם עצמם והמילות הקודש,

מפומייהו יצאו כאשר ההם הדברים בלמדנו ואנחנו ונוראות, ונשגבות גדולות

לנו ואין אצלינו וסגורים חתומים שהם פי על אף הקודש, ברוח קדישי דרבנן
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אשר האותיות קדושת מפני למעלה ותיקון פועל בקריאתם עושים מהם, ידיעה

שהם כמו מפינו נ"ו).יוצאים דעה יורה א' פעלים (רב

שהואכח) הנגלה בלימוד להשיג עיניו שיאירו יזכה פנימי, שהוא הסוד בחלק ילמוד אם
בחוץ

מבחוץ עליו מכרזת תורתו מבפנים בתורה העוסק ע"ב)"כל ט"ז קטן יובן(מועד .

הכוונה, להשיגבס"ד עיניו שיאירו יזכה פנימי, שהוא הסוד בחלק ילמוד אם

בחוץ שהוא הנגלה סימןבלימוד שיראה הסוד, של הלימוד בזכות בו שיתחכם ,

בלימודו. יהוידע)יפה (בן

הבוקרכט) באשמורת הקדוש הזוהר לימוד
זכה מגלותאם ישראל יצאו בזכותו כי הקדוש, בזוהר באשמורת ילמוד

ללילה מזכךשדומה הוא כי הלשון ילמוד כן פי על אף להבינו, זכה שלא ואף .

זצ"ל)הנשמה. טכאריק אברהם לר' אברהם בית (סידור

ו פרק

הבאל) עולם בן שהוא לו מובטח הלומד הסוד; לימוד העדר מחמת הגלות אורך
דחייא, סמא אפי'א. יום בכל הקדוש זוהר ללמוד ישראל כל על גדול חיוב

שכרו לגודל קץ ואין נשמתו, ומקדש ומטהר עולמות בונה בזה כי בעלמא, גירסא

ליוצרו, גדול רוח נחת ועושה הגאולה מקרב בזה פרשתכי הקדוש בזוהר כמובא

ע"ב)נשא קכ"ד גלותא(דף מן ביה יפקון כו' הזוהר ספר דאיהו דילך חיבורא בהאי

בדרא לתתא יתגלי כד דילך חיבורא מהאי ו', תיקון סוף ובתיקונים ברחמי,

וגו'. בארץ דרור וקראתם ובגיניה יומיא בסוף בתראה

לשונו: וזה מלך, כסא בספר ל' ובתיקון חכםב. תלמיד על חיוב גדול כמה

גלותא, אורך וגורם קבלה, לומדים אינם אם גדול כמה ועונשם קבלה, כיללמוד

רח"ל, הגאולה מעכבים נעשההם שלא מה הקבלה בלימוד א' בשעה יעשה כי

הגאולה. לקרב כוחה גדול כי התורה, בפשטי ימים חודש בלימוד

בונה בעלמא בגירסא הקדוש הזוהר לימוד כי מלך: בכסא שם מ"ב ובתיקון ג.

למעלהעולמות, תיקון בו יעשה א' מאמר פי' אפי' ולהבין ללמוד יזכה אם וכש"כ

עוה"ב בן שהוא לו ומובטח תמימה, שנה הפשט בלימוד יעשה שלא א' בשעה

דרקיעא. במלכותא ראשונה היושבים המלך פני מרואי ויהי' דמלכא היכלא מבני
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אפשרלא) אי רח"ל, החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא בעקבתא עכשיו
הקדוש בזוהר היינו יקרים, בסמים רק נשמתם, לטהר

להם שהיו הראשונים שבדורות אדרבה דרא, אכשר וכי שאומרים ומה ד.
התורה, בפשטי נשמתם לטהר יכלו גבוהים ממקומות קדושים ועכשיונשמות

לטהר אפשר אי רח"ל, החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא בעקבתא
הקדוש בזוהר היינו יקרים, בסמים רק אפי'נשמתם, לזה מסוגל הזוהר לשון כי ,

רעים וממקרים הרע מיצר רע מכל נשמר יהי' ובזה בלגלול, ואפי' לחוד בפיטפוט
ו החומרי, הזה דףבעולם פנחס פרשת הקדוש מזוהר כנודע הרוחני, בעוה"ב גם

הגואל ביאת עד אבתריה, דהוו דרין בכל חכמתיה דנהיר קדישא בוצינא רי"ט,
ישראל. נפשות להחיות רב באור מאיר יוחאי בן שמעון רבי של תורה אור

כן על דפיםה. ה' הפחות לכל הקדוש זוהר ללמוד מאוד אדם כל יתחזק
יום רצון.בכל יהי כן אמן ותתא, לעילא בהון ופורקנא חדוא שיגרום (צוואתכדי

מפידהייץ) זי"ע שווארץ אהרן ב"ר מאיר הר"ד

גלותאלב) מן יפקון בדא אז הזוהר ספר הקדוש ספרו כשיתגלה
יאמר או גלי, בריש נפקין ישראל ובני ותרגומו רמה, ביד יוצאים ישראל "ובני

הקדוש בזוהר דאיתא דרך על גלי הזוהר)בריש גלותא(הקדמת מן יפקון דא בספרא
גלותא, מן יפקון בדא הזוהר ספר כשיתגלה יותר עוד שמבאר שם ועיין ברחמי.

בפסוק: שמרומז ותרגומווזה רמה, ביד כנ"ל הגלות מן היינו יוצאים, ישראל ובני
ספר הקדוש ספרו כשיתגלה גל"י י'וחאי, ב'ן ש'מעון ר'בי ר"ת ברי"ש גלי בריש

והבן גלותא, מן יפקון בדא אז בשלח)."הזוהר פ' אפרים מחנה .(דגל

עצמו על זצ"ל)"ואמר מקוריץ פינחס בלימודשהוא(הרה"ק אפילו ותענוג חיות לו אין
ותיקונים." הזוהר מן כמו ג')הגמרא אות ע"ב דף פנחס (מדרש

ז פרק
זוהרלג) הרבה למוד

ליה ואמר זה על מאד לו והפציר דאגות מן שינצל מרבו שביקש אמר עוד
ליה ואמר זוהר לומד אני ליה ואמר זוהר זוהרללמוד הרבה אות."למוד יז. דף (שם

ב')

בטחלד) תישן ואז ממש, השינה קודם - הקדוש הזוהר תקוני תלמוד
גדול צער לי יש ומאוד וכו' נ"י דוד מו"ה וכו' המובהק תלמידי קדושת לכבוד

אתך אלוקי"ם ויהי איעצך אבל מאמרמזה תלמוד ממש השינה קודם לילה בכל
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תירא ובל בטח תישן ואז הקדוש הזוהר מתיקוני יטעאחד והשי"ת בעזהי"ת,
אליעזר במוהר"ר ישראל מורו מנאי רצון יהי כן אמן דוקא ויראתו אהבתו בלבנו

ממעזבוז. שם טוב)בעל שם (כתר

בישאלה) מילי כל מונע ריקניא, אליבא הקדוש זוהר דף
בישא מילי כל מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר לבבךדף ישיאך פן והשמר

מזה כא).לחדול אות מחוסט גרינוואלד משה ר' (הנהגות

הק' בזוהר ענין איזה וללמוד דאפשר מה כל בדיבור למעט התפילה "וקודם
חדש. בזוהר או בתיקונים אהרן)או בית בספר היום .(סדר

יום רצופים שנים חמשה ולהתענות נעורים חטאות על באמת לשוב "צריך

משנה תנ"ך לילה באותו וללמוד שישי ליל כל ניעור ולהיות וכו' בשבוע אחד
וכו'." יעקב עין תיקונים חכמה ראשית זוהר הדרכהגמרא זיע"א טשערנאביל מר"מ תורה (לקוטי

א')

מימיולו) אור ראה לא הזוהר ספר אור ראה שלא מי
זוהר בזיו נועם באמרי ולהגות לילך לאור שזכינו חלקינו טוב מה "אשרינו
להבין וקץ סוף להם שאין מים מחמדים, וכולו ממתקים חכו הקדוש, אור עליון
ולהשי להתייחד מרכבה להיות ואיך המרכבה, ובמעשה בראשית במעשה בולהשכיל

ו ושרשה, מחצבה מקור אל אורנפש ראה שלא מי אשר בנפשי ונשרש נחלט זאת
מימיו אור ראה לא הזוהר בהעלותך)."ספר פי' צבי (עטרת

הלב עבודת אמתת אמת ומבקשי המשתוקקים החברים ורעי אחי "שמעוני
בהיכלו, ולבקר ה' בנועם ידועלחזות כאשר הזוהר בספר ותדבק תשתוחח נפשי
הזוהר ספר סגולת מרע)וכו'."ומפורסם .(סור

לבורא חיובך עת בכל שתראה יראים בספרי נפשך כשתדבק הדברים "ותכלית

עלמין דאשאכל כשלהובא לבך ילהב והוא דכלא עיקרא הזוהר בספר ובפרט
הסוגר והוא המפתח הוא הזוהר טוב)."ספר ועשה מרע .(סור

ונגדלז) המקטרגים נגד ומחסה מגן שהוא תורה שדברה הוא הזה הקדוש הלימוד רק
היצה"ר

ולכל ותלמידיו לאנ"ש תמיד לאמר מזידיטשוב דרבינו בפומיה מרגלא "והוה
ביתו נגדבאי ומחסה מגן שהוא תורה שדברה הוא הזה הקדוש הלימוד רק כי

היצה"ר ונגד נר"ןהמקטרגים את לתקן נשמה]שיזכו רוח מכל[נפש ובר נקי שלהם

התלמידים לאחד רבינו שאל פעם עליונה, בקדושה ולקדשם לטהר ופגם סיג
בשברון וענה האריז"ל, ובכתבי והתיקונים הק' בזוהר לומד לא מדוע החשובים,
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ואני גברא וטהר יתירה קדושה צריכים הזה הקדוש ללימוד כי אעשה מה רבי, לב,
ללמוד, הקדשים לקודש לגשת אוכל ואיך זאת. בי אינךאין אם רבינו לו ואמר

ואז וקדש ראה וכזה בו ותדבק הזה הקדוש לימוד ולמד צא וטהור קדוש עוד
בלעדו." מה דבר להשיג הזה בדור אפשר אי כי ותטהר צביתתקדש לספר (מההקדמה

.לצדיק)

הזוהר,לח) ידי על חדשה, בריה שנעשה עד ממש, חדש אור ורגע עת בכל לו יתחדש
האריז"ל ומרן

שום לו יתחדש ולא התורה אור לעולם יטעם לא ולחוץ משפה למדן "כי
היפך הם הבלים בהבל וגרסות זרות בסברות כמחדש שסובר החידושים וכל אור

הטמא את ולטהר אמיתית לנפשהלכה מתוקים עיניים מאירות שהם והזוהר וכו',
המשכלת בריהישראלי שנעשה עד ממש חדש אור ורגע עת בכל לו שיתחדש

האריז"ל ומרן הזוהר ידי על כ"ח)."חדשה דף דברים הברכה .(היכל

עולםלט) טוב לראות קדושה בלתי יום לבלות מבלי ימים אוהב חיים החפץ האיש מי
הזוהר בספר ידבק הזה בעולם הבא,

ממש חיים שהם ותיקונים הזוהר בספר עוסק שאינו מי האחרון הזה "ובדור
ובתלמוד,לנפש ובמשנה במקרא בלולה הוא, שעוסק תורתו שכל נאמנה ידע

ורמאות טעות כולו והוא לנפש והארה בחיים עסק לו ואין כדואג, ולחוץ משפה
ולהשתרר הדור וגדול וראש רב להיות שם, מאנשי להיות אלא בתורה עוסק ואינו

הבריות חייםעל אורחות ישיג לא ובודאי וכו', בחיים חלק ולא חיים לו ואין ,

על אלא עליונה שכינתא להמשיך אפשר אי הזה ובדור הזוהר, לימוד ידי על אלא
יום לבלות מבלי ימים אוהב חיים החפץ האיש מי הזה ובדור וכו', הזוהר ידי

הזוהר." בספר ידבק הזה בעולם הבא, עולם טוב לראות קדושה הברכהבלתי (היכל

י"ט) פ' ז' דברים עקב פרשת

אורמ) עליך מאיר והקב"ה עליך שורה השכינה שממש הזוהר ספר לימוד בעת ובפרט
חיות

שרע מחמת הוא וכו', הזה בזמן שנתגלה זה לימוד אחי, תדע העיקר "אבל

לימוד בעת ובאמת הנפש, נזדכך זה ובלימוד נופל, ישראל וכנסת מאד גובר
המצוות כוונת וידיעות לימוד ידי ועל הנפש, מאיר ותיקונים זוהר ובפרט הסודות

גדול,מעו אור רב בעילוי למטה ויאיר עליונים בשרשים לימודרר בעת ובפרט
חיות אור עליך מאיר והקב"ה עליך שורה השכינה שממש הזוהר ובלבדספר ,

ולסבול ואפר עפר להיות זה לימוד ידי על שתזכה ועוד באמת, הכנעה לך שתהיה
דשין שהכל התחתונה כאסקופא בעיניך שתהיה עקב ודישות וחירופין יסורים
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השכינהעליך, זיו ובנועם הקדושה של המוחין בהרחבת לך יעזור יתברך והשם

וכלל כלל הרגש שום אלה מכל תרגיש מצותיך)."שלא נתיב מספר ד' אות היחיד (שביל

קאמר מאי ידע דלא אע"ג וכו' הזוהר בספר לקרות גדול"צריך תיקון כי

טעמים מכמה כנודע ולנשמתו למטרוניתא מאד בסו"ס."ועצום להרמ"ז שבועות ליל (בתיקון

למהרנ"ש) הארץ .טוב

מקום מכל קאמר מאי מבין ולא ידע דלא גב על אף הזוהר בספר "יעסוק

התורה עסק מכל יותר בו לקרוא ולנשמתא לשכינתא מסוגל הזוהר של ."הלשון

שם) הוש"ר ליל .(תיקון

נפשמא) לכל השוה ודבר לנשמה מסוגל הקדוש זוהר
קודם הקדוש זוהר ספר יום בכל לומר עצמו את להרגיל אדם כל צריך וגם

יאמרהתפילה ואל הקדוש תיקונים ספר לגמור טובים ימים אחר עד אלול ומן

כבר כי קבלה. בספרי פנימה הקודש אל לגשת אנכי ומי יבש עץ אני הן הסריס

מזידיטשוב ז"ל מהר"צ המנוח המפורסם הצדיק ובראשם הצדיקים כל הסכימו

ואף בימינו ושקר היצר מעצת זהו כי מוכיחות ראיות בכמה מרע סור בספרו

הכל. מבין השוהשאינו דבר והוא לנשמה מסוגל הקדוש הזוהר לשון מקום מכל

נשמתו ושורש הבנתו לפי אחד כל הוא, שם וגדול קטן ישראל נפש (הנהגות.לכל

ה') אות מבאקשעוויץ האראוויץ הירש צבי רבי ישרות

ותיקוןמב) מרפא הוא – יום בכל בזוהר דפין חמש ללמוד
ותיקון גדול תועלת והוא יום בכל בזוהר דפין חמש ללמוד עצמו לקבוע וראוי

לזכות רעות ותאוות רעות מדות קוצים ולכלות ולתקנה ולזככה להאירה לנפש גדול

הנפש. של ופשעים לחטאים ותיקון מרפא והוא השם אותבנועם להחיד"א באצבע (מורה

מ')

יוםמג) בכל תיקונים או זוהר דפין חמשה שיאמר תשובה לבעל תיקון
תיקונים או זוהר דפין חמשה שיאמר תשובה לבעל תיקון האר"י מרן נתן וכן

שניהם או בזוהר, או במשניות בלילה, לימודו לקבוע ורבי מורי נהג וכן יום בכל

טובים. מ')כאחד אות להחיד"א באצבע (מורה

ותיקונים. הזוהר דברי יאמר בהם מבין אינו אם ואף קבלה בספר כי"ילמוד

הנשמה לטהר מסוגלים הלימוד)."הם כוונת בסדר ז"ל קאפיל יעקב לר' האריז"ל (סידור
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שאמרמד) מה כלל מבין שאינו אף לנשמה מסוגל הוא הקדוש הזוהר לשון
ש דאיתא דרך מבין"על שאינו אף לנשמה מסוגל הוא הקדוש הזוהר לשון

שאמר מה כלוםכלל לקח שלא פי על אף בושם של לחנות הנכנס כמשל מכל.

עמו קלט טוב ריח ישקני)".מקום ד"ה בליקוטים אפרים מחנה .(דגל

המוח טמטום בחינת שיש בליאזני הזקן אדמו"ר מפי' בפירוש ששמענו "וכמו

קאמר". מאי ידע דלא אף הקדוש הזוהר דברי קריאת מועיל ולזה אריאלוכו', (חנה

ס"ד) עמ' .שמות

ח פרק

יתברךמה) סוף לאין האדם את מקשרין עצמן הקדוש זוהר של והדיבור התיבות
שזוהר מזיטאמיר אהרן ר' הקדוש בשם אמר הקדוש זוהר לימוד "ובענין

ביאור, בלא לאומרו צריך עצמןהקדוש הקדוש זוהר של והדיבור התיבות כי

יתברך סוף לאין האדם את מקודםמקשרין יעיין ביאור עם ללמוד שרוצה מי רק ,

ביאור". בלי כסדר יאמר והזוהר מאמרבהביאור ה' דרוש הא' שער ההתקשרות שער ישראל (שארית

.ב')

יוקרבמו) מקום מכל ללמוד הראויים במעלות כך כל עצמו את קידש שלא פשוט איש
יומיא בסוף בפרט ההיא החכמה אל

שהמה דכיון קשה לכאורה סודך. על העומדים ואשרי לומדך העם אשרי "עוד

כנודע פחותה מדרגה שהוא עם בלשון קראם איך וכו' הקדוש זוהר לומדי לומדי"ך

ש נראה הוא מזה אך במעלותוכו', כך כל עצמו את קידש שלא פשוט איש גם

אלין יומיא בסוף בפרט ההיא החכמה אל יוקרב מקום מכל ללמוד הראויים

הגאולה התקרבות תליא י"ח)בב"א."שבזה אות עיני גל מאמר יששכר .(שער

ותיקון גדול תועלת והוא יום בכל בזוהר דפין חמש ללמוד עצמו לקבוע "וראוי

רעות, ותאוות רעות מדות קוצים ולכלות ולתקנה ולזככה להאירה לנפש גדול

מרן נתן וכן הנפש, של ופשעים לחטאים ותיקון מרפא והוא השם בנועם לזכות

נהג וכן יום, בכל תיקונים או זוהר דפין חמש שיאמר תשובה לבעל תיקון האר"י

צבי." מוהר"ר הקדוש דודי ורבי ל"א)מורי סימן אלף התורה שביל זיע"א. מקאמארנא מצותיך .(נתיב

י'וחאי ב'ן ש'מעון ר'בי מ'תורת ר"ת אלוה, אחזה מבשר"י (ביתעכ"ל.""כתיב

בעומר) ל"ג .אהרן
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זכה מגלות"אם ישראל יצאו בזכותו כי הקדוש בזוהר באשמורת ילמוד

מזכך הוא כי הלשון ילמוד כן פי על אף להבינו זכה שלא ואף ללילה, שדומה

זצ"ל)הנשמה." טכאריק אברהם מר' אברהם בית .(בסידור

הקדושמז) הזוהר כל כולם בין יגמרו ובזה עירם לאנשי הקדוש הזוהר דפי לחלק לב ישימו
ויום יום בכל

לחלק לב שישימו ופלך פלך וכל ועיר עיר כל ומנהיגי ראשי החכמים אלה גם

אחד פתקא על חלק כל ולרשום חלקים לכמה חלקים ג' הקדוש הזוהר דפי

הרשום חלק אחד כל ללמוד ה' דבר על החרדים עירם לאנשי הפתקאות ויחלקו

ויום יום בכל הקדוש הזוהר כל כולם בין שיגמרו לעשות יוכלו ובזה יום בכל

רצון. יהי כן בימינו במהרה הגואל יבא הקדוש הזוהר לימוד בזכות כי נודע וכבר

ד') שער אליהו (כסא

קדישאמח) דארעא מארי הגאונים רבנים מטעם - האמתית לגאולה תקון
פחות או יותר הראשון שיעור כפי הבעל"ט אלול בכ"ה סיומים האלף לגמור

כל ולבטל ישראל עם מזל לעילוי אחד זוהר סיום אשתקד של חברתו בני עם

אויבינו עצת ויפר ותחתונים עליונים אותם הצרים

לכבודם ידוע מיניכבר כל מבטל הוא אשר הקדוש הזוהר לימוד מעלת

מעלמא וביזה וחרבא ומותנא ורעות קשות וגזרות כברפורעניות שעברה והשנה .

במודעות ישראל עם האמתית"עוררנו לגאולה מארי"תקון הגאונים רבנים "מטעם

למטה נעתקה היא אשר קדישא" בארץדארעא לגמור הזוהר לימוד על לשקוד

סיומים אלף לארץ ששובחוצה לערך רק נגמר לא קבלנו אשר הרשימות וכפי

ישראל בר מכל מבקשים הקדושה ארץ וגאוני רבני אנחנו כן על סיומים מאות

הבעל"טאש אלול בכ"ה סיומים האלף לגמור בכדי פעם עוד ללמוד משגת ידו ר

אשתקד של חברתו בני עם פחות או יותר הראשון שיעור אחדכפי זוהר סיום

עצת ויפר ותחתונים עליונים אותם הצרים כל ולבטל ישראל עם מזל לעילוי

ונראה לבטח ישכון וישראל תושיה ידיהם תעשינה ולא מחשבותם ויקלקל אויבינו

בארץ דרור .וקראתם

לשונו: וזה מלך כסא בספר ל' ללמודובתיקון חכם תלמיד על חיוב גדול כמה

הם כי גלותא אורך וגורם קבלה לומדים אינם אם גדול כמה ועונשם קבלה

הגאולה כלמודרח"למעכבים נעשה שלא מה הקבלה בלמוד אחת בשעה יעשה כי

הגאולה. לקרב כחה גדול כי התורה בפשטי ימים חודש
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מלך בכסא שם מ"ג בונהובתיקון בעלמא בגירסא הקדוש הזוהר לימוד כי
תיקוןעולמות בו יעשה אחד מאמר פירוש אפילו ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל

תמימה שנה הפשט בלימוד יעשה שלא מה אחת בשעה שהואלמעלה לו ומובטח
ראשונה היושבים המלך פני מרואי ויהיה דמלכא היכלא מבני הבא עולם בן

דרקיעא .במלכותא

אותםמט) מבינים לא אם אף בבית תורה סתרי מחזיקים אם זכות יש
נשמות להם שהיו הראשונים שבדורות אדרבה דרא אכשר וכי שאומרים ומה
בעיקבא ועכשיו התורה בפשטי נשמתם לטהר יכלו גבוהים ממקומות קדושים

נשמתם לטהר אפשר אי רח"ל החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא
הקדוש, בזוהר היינו יקרים, בסמים בפטפוטרק אפילו לזה מסוגל הזוהר לשון כי

בעולם רעים וממקרים הרע מיצר רע מכל נשמר יהיה ובזה בליגלוג ואפילו לחוד
הרוחני הבא בעולם וגם החומרי פנחסהזה פרשת הקדוש מזוהר רי"ט)כנודע (דף

תורה אור הגואל ביאת עד אבתריה דהוו דרין בכל חכמתיה דנהיר קדישא בוצינא
אותם. מבינים לא אם אף בבית תורה סתרי מחזיקים אם זכות שערשיש אליהו (כסא

י"ח) אות ד'

ליוצרונ) גדול רוח נחת ועושה הגאולה מקרב בזה כי שכרו לגודל קץ אין
גירסא אפי' יום בכל הקדוש זוהר ללמוד ישראל כל על גדול חיוב דחיי "סמא

נשמתו ומקדש ומטהר עולמות בונה בזה כי בזהבעלמא כי שכרו לגודל קץ ואין
ליוצרו גדול רוח נחת ועושה הגאולה דףמקרב נשא פ' הקדוש בזוהר כמובא

ובתיקונים ברחמי. גלותא מן ביה יפקון הזוהר ספר דאיהו דילך חבורא בהאי קכ"ד
יומיא בסוף בתראה בדרא לתתא יתגלי כד דילך חבורא מהאי ו' תיקון סוף

בארץ. דרור וקראתם ובגינה:

ישראל נפשות להחיות רב באור מאיר רשב"י של תורה אור הגואל ביאת עד

בונה בעלמא בגירסא הקדוש הזוהר לימוד כי מלך, בכסא שם מ"ב ובתיקון
למעלה תיקון בו יעשה אחד מאמר פי' אפי' ולהבין ללמוד יזכה אם וכש"כ עולמות
עוה"ב בן שהוא לו ומובטח תמימה שנה הפשט בלמוד יעשה שלא מה אחת בשעה

דרקיעא, במלכותא ראשונה היושבים המלך פני מרואי ויהיה דמלכא היכלא מבני
נשמות להם שהיו הראשונים שבדורות אדרבה דרא, אכשר וכי שאומרים ומה
בעיקבתא ועכשיו התורה, בפשטי נשמתם לטהר יכלו גבוהים ממקומות קדושים
נשמתם לטהר אפשר אי רח"ל, החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא

בפיטפוט אפי' לזה מסוגל הזוהר לשון כי הקדוש בזוהר היינו יקרים סמים רק
בעוה"ז רעים וממקרים מיצה"ר רע מכל נשמר יהיה ובזה בעילוג ואפי' לחוד
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בוצינא רי"ט, דף פנחס פ' הקדוש מזוהר כנודע הרוחני בעוה"ב וגם החומרי,
אבתריה. דהוו דרין בכל חכמתיה דנהיר שלקדישא תורה אור הגואל ביאת עד

ללמוד מאד אדם כל יתחזק כן על ישראל. נפשות להחיות רב באור מאיר רשב"י
בהון ופורקנא חדוא שיגרום כדי יום בכל דפים ה' הפחות לכל הקדוש זוהר

רצון יהי כן אמן ותתא מפידהייץ)."לעילא זיע"א שווארץ אהרן ב"ר מאיר הר"ד .(צוואת

יום בכל התפילה מתיקונים.""ואחר או הקדוש מזוהר מאמר יאמר (סדרוכו'

אהרן) בית בספר .היום

בספר או במשניות, גירסא שיעור אחר לשכיבה סמוך בתורה לעסוק "יזהר
אותו." תנצור בשכבו למד אשר התורה קדושת אשר הק' ח')הזוהר סימן שמיר .(צפורן

חיין ליה אית ביה ואחיד באורייתא דאשתדל מאן כל

אורייתא להון ויהב בהון אתרעי הוא ברוך דקודשא דישראל חולקיהון "זכאה

ד דאתי לעלמא וחיין עלמא להאי חיין נש בר אחיד דביה דחיי אילנא כלדקשוט
חיין ליה אית ביה ואחיד באורייתא דאשתדל מיליןמאן דשביק מאן וכל

חיין מילי וכל חיין, דהוא בגין מחיין מתפרש כאלו מאורייתא ואתפרש דאורייתא
הקדוש. הזוהר לשון כאן עד למוצאיהם" הם חיים "כי דכתיב הוא הדא

זוכים הכל אין שהרי והוא אחר חידוש הוא וכו' דשביק מאן כל הרמ"ז ומפרש

חכמים, להיות עליהם נגזר שלא מי יעשו ומה וכו' תורה של אמרלכתרה לזה
לחוד בפטפוט גם התורה כח גדול כי בעלמא לגרוס אחד תיקונים ב' להם שיש

זכות לו יש בלגלוג שביקואפילו אלא כן עושה שאינו מי כי אמר זה וכנגד וכו' ,
שיעשה אע"פ פירוש מתמן, ומתפרש כאילת וכו' דייקא מילי דאורייתא, מילי

וכו' טובים. בעלמאמעשים וגירסא בקריאה לבד המלות חיין, מלוי זהוכל למה
בחכמת ידע לא כי אף בסגולתו מועיל רפואה משקה ששותה לחולה דומה

הזוהר)הרפואה." לפירוש קמח: דף .(רמ"ז

ידיעה בלא אפילו ניסים לעשות בו כח יש הקדוש, בזוהר הקורא כל

ומפרש כהוגה הוא הרי ובגימגום לבד בקריאה אפי' וכו' דאשתדל מאן "וכל
השם ידיעהאת בלא אפילו ניסים לעשות בו כח שיששיש בגמרא שכתוב וכמו ,

בעולם רעים וממקרים הרע מיצר רע מכל נשמר שיהיה זה וכל להגן, בפסוקים כח

הרוחני הבא בעולם וגם החומרי הלאהזה הרוחניות סוד ידע לא שהוא גם כי
עליו להסך קעח:)."יתעורר דף .(רמ"ז

הבא עולם בן שהוא בו מובטח אז לילה בכל אחת שעה לה' עת קובע אם
דמלכא היכלא מבני
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בגירסא הזוהר לימוד כי הקבלה, שלומד למי השכר וגודל החיוב יודע "ממנו

יעשה אחד מאמר פירוש ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל עולמות, בונה בעלמא

צורך ואין תמימה, שנה הפשט בלימוד יעשה שלא מה אחת בשעה למעלה תיקון

זלה"ה, האר"י הקדוש גבורת מפי המפורשים לזה בראיות ודאילהאריך אלא

שקול כי הקבלה בלימוד אחד ביום מעטרו אין אם כלום אינו השנה כל לימודו

כולם כנגד ישתדלוןהוא אם הא מיניה דוק בהון, ישתדלון דלא וגרים שאמרו, וזה ,

למעלה, פירות עושה כולה תורתו לשנה יום אפילו יכולתו כפי אחד כל וכלבהון

הבא עולם בן שהוא בו מובטח אז לילה בכל אחת שעה לה' עת קובע אם שכן

ודי דרקיעא במלכותא היושבים המלך פני מרואי ויהיה דמלכא היכלא מבני

והשכל בינה ה' שחננו למי זו ס')".בהערה אות מ"ג תיקון מלך .(כסא

בשקידה והתיקונים הזוהר בדברי ללמוד עצמכם תרגילו ואחי בני כן "על

טעם טעם ולא מימיו מאורות ראה לא מדבש מתוקים הזוהר אור ראה שלא ומי

סגולההתורה השפתים מן בעלמא אמירה אפילו ומזככה. הנפש מטהר שהוא ועוד ,

וסיג פגם מכל ממש הנפש תיקוני שהם התיקונים ספר ובפרט מאד הנפש ותיקון

ז"ל)וחולאת." מקאמארמנא עדן עצי ספר .(בהקדמת

מאד. מאד מסוגל הזוהר ספר שכל נעשהוד"ודע הזוהר לימוד ידי שעל ע

מאד מעורר הזוהר של והלשון הקדושה. התורה של לימודים מיני לכל חשק

יתברך השם ק"ח)."לעבודת הר"ן .(שיחות

ט פרק

אבלנא) לנגדו, לתבלין בנגלה תורה די והיה כך, כל מתגבר הרע היצר היה לא מקודם
בנסתר. גם להתחזק וצריכים יותר, מתגבר הרע היצר הגאולה קודם עתה

ז"ל מאלכסנדר העניך ר' להרה"ק לו אמר ז"ל מפרשיסחא בונם ר' הק' הרב

ובין בה דעסיק בעידנא בין ותורה לומדים, מקום שהיא פראג עיר על לי חידוש

אחורנית ליום מיום היהדות שם ירוד ואיך ומצלי מגני בה עסיק דלא בעידנא

הנגלית בתורה די היה דמקודם הוא הענין אכן דמשיחארח"ל בעקבתא עתה אבל

מתחזק הוא שכבה וקודם דולק נר רואים שאנו כמו הנסתר תורת גם להיות צריך

והיה כך כל מתגבר הרע היצר היה לא מקודם כן כמו יותר עולה ושלהבת ביותר

יותר מתגבר הרע היצר הגאולה קודם עתה אבל לנגדו לתבלין בנגלה תורה די

בנסתר גם להתחזק נ"ז).וצריכים דף שמחה (תורת



הזוהר יטתהילות

זמןנב) קודם שעה חצי ויכולתו ונשמתו כחו לפי אחד כל זלה"ה האר"י מרן כתבי זוהר
התפלה

בלי הוא ברוך המקום לפני חביב הוא חצות תיקון שאמירת הנעים אחי דע

ועל השכינה גלות על גדולות בבכיות לבבו אמיתיות כפי אחד כל והוא שיעור

יותר יום בכל מתגברים הרשעים והחיצונים דייקא הקדושים ישראל ודחקות צער

כך ואחר ביתם אנשי בפרנסת הקדושים ישראל לבני המצערים הם והם ויותר

גמרא משניות ותהלים ותשבחות האר"ישירות מרן כתבי זוהר מדרש זלה"האו

התפלה זמן קודם שעה חצי עד זאת ונמשך ויכולתו ונשמתו כחו לפי אחד כל והוא

זו שעה פיובחצי ועל דייקא הקודש רוח פי על שנתיסדו מוסר בספרי יעיין

אמת שהואהקדמת אפילו לבבו ישות מתוך להתפלל יעמוד שלא כדי וזהו

הרע היצר מצד חלק בו יש שבעולם ישות עניני כל התפלה קודם כי חוץדקדושה

מצוה של צריךמשמחה התפלה בתוך הדין הוא וכן לברכה זכרונם רבותנו כדברי

ולקיים אחדלחזק כל והוא דקדושה לבבו בשמחת יתברך השם בדרכי לבו ויגבה

דקדושה גופו ומזג נשמתו כח מקאמרנא).כפי צבי אליעזר מרבי כללים - צדיקים (הנהגות

התפילהנג) קודם הקדוש זוהר ללמוד
או כן גם לימוד איזה התפלה אחר ללמוד ישראל בר שצריך מרבותי קבלתי

כלל הקדוש זוהר אז ילמוד ולא הקדושה גמרא דפין ב' או אחד דף או מדרש

התפלהכי קודם הוא דייקא הזוהר לימודזמן כי זאת יבין דקדושה והמשכיל

כי יכעוס שלא בביתו ובפרט רעות ממדות האדם את מונע התפלה גמר אחר

להתגבר הקליפות יכולין אז לעיל כנתבאר אמיתי בלב הקדוש ישראל בר כשמתפלל

עוד ולא ממדריגתו אותו להפיל כדי זרה אש לו להביא קנאה להם יש כי עליו

ומדרכים ממחשבות היום כל אותו לשמור הנפש תיקון הוא הזה שלימוד

לאחוז יכול לזה גמור השלימות בתיקון עוד אין כשהוא הוא זה וכל מקולקלים

לו אין אז גדול בשלימות השלם בתיקון הוא אם אבל זרה אש התפלה אחר בו

אינו הוא ואם גדול בשלימות שתהיה זו מתפלה מיירי הזה ותיקון מזה פחד שום

דקדושה. למשכיל כנודע ח"ו זרה אש בו נאחז אז גדול -בשלימות צדיקים (הנהגות

מקאמרנא) צבי אליעזר מרבי כללים

בזוהרנד) ענין איזה ללמוד התפלה קודם
ו דאפשר מה כל בדבור למעט התפלה אוקודם בזוהר ענין איזה ללמוד

חדש. זוהר או מקארלין)תיקונים אהרן מרבי היום סדר - צדיקים (הנהגות
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בישאנה) מילי כל מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר דף
ריקניא אליבא הקדוש זוהר לבבךדף ישיאך פן והשמר בישא מילי כל מונע

שפירשתי מה ידוע כי בזה וכיוצא בהו"ת לעסוק עליך שמוטל מחמת מזה, לחדול
דמיתי פעמים והרבה כנגדך אחרים הרבה בטלים לך יש התורה מן בטלת אם

השמים ומן אחר לזמן הנ"ל לימוד ודחיתי עיון בשיעור עתה לעסוק יותר שטוב
התפלה. קודם אחרים ביטולים לי גרינוואלדנזדמנו משה מרבי ישרות הנהגות - צדיקים (הנהגות

הבושם) ערוגת בעל מחוסט

הזוהר ספר ילמוד הבוקר ברוך.באשמורת שלמה מרבי האדם ודרך הנהגות - צדיקים (הנהגות

מבודאפעסט)

החשךנו) במקום שמאיר הארה מלשון הוא זוהר
ביד והבחירה היעוצה עצה לזה יש וכו'. האבן לב שנעשה הוא הלב "טמטום

וכו', ליה שמבטלין ידי על זוהרהאדם כי הזוהר ספר ללמוד לזה, היעוצה ועצה
החשך במקום שמאיר הארה מלשון בזההוא יהיה הלימוד שאר ובנידון וכו' .

מביןהאופן שאינו אף הקדוש בזוהר למודו רוב יהיה גדול עסק בעל שהוא מי
סגולה הוא הכי אפילו מבין שאינו לו איכפת מה קדש)."כי אמרי שערים מאה .(ספר

הכפוריםנז) יום עד אלול מר"ח התיקונים בספר ללמוד הקדמונים, תקנת
עדות בנו העיד העד כאשר זה, לימוד וארוכה מרפא זה, הוא ארכ"ן "כמה
הזוהר בלימוד הרגיל שכל אמונה, עדי"ו ויהי זיע"א האר"י הקדוש הרב נאמנה,
באי"ם או"ר כבן נשמה רוח נפש את מזכך בבינה, חלק לו שאין פי על אף הקדוש

ליה. שקי"ד באיתנ"ה תעל"ה ליה, דאהניא היינו התיקונים בספר ובפרט לבינה,
הכפורים יום עד אלול מר"ח התיקונים בספר ללמוד הקדמונים, לבררותקנת

בורר, זה בפ' ברורי"ן עדי בא זה בלימוד לפר"ר, התינוק שדרך פסולת מתוך אוכל
ועליהם בעם, המתנדבים הלב בנדבות זרעם, ועל עליהם היהודים וקבלו וקימו

לשעורי"ן ירדו אז ביומו יום דבר ללמוד חובה, ושעוראקבענום זוטא שעורא
זי"ע)."רבה פרחי יצחק כהר"ר ליוורנו דפוס תקונים הדפוס לבית המביא הרב הקדמת .(מתוך

יוםנח) בכל ילמוד הזוהר יבין שלא מי אף
כי מה דבר יום בכל ילמוד הזוהר יבין שלא מי לנשמהאף מסוגל הוא .הלשון

מבודאפעסט) ברוך שלמה מרבי האדם ודרך הנהגות - צדיקים (הנהגות

אותונט) תופס הוא ברוך הקדוש כאלו בעיניו ידמה ורגע עת בכל
לנשמה תיקון שהוא משניות תנ"ך יום בכל ללמוד דהיינו לתורה עתים לקבוע

האריז"לוזוהר של שמע וקריאת השינה קודם יעקב ועין ערוך בשעריושלחן (כמבואר
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המקוהציון) מן וטהרה קדושה עליו לקבל בכדי פעמים ט' לטבול במקוה ולילך
והבן. מטשערנאביל)העליונה מרדכי מרבי הדרכות - צדיקים (הנהגות

לנשמה. תיקון שהוא משניות תנ"ך דהיינו לתורה עתים יקבע התפלה ואחר
לומר וגם וזוהר. דעה יורה ערוך ושלחן חיים אורח ערוך שלחן לימוד כך ואחר
עריצים לזמר מלשון היא וזמירות ישראל. זמירות נעים שהוא תהלים יום בכל

אדם. בני עונות מחמת שנעשו והמסכים והדינים הקליפות כל ומכרית מזמר שבזה
אותו תופס הוא ברוך הקדוש כאלו בעיניו ידמה ורגע עת אחרובכל ישוב שלא

וה השפילות גדולהתאוותו אימה עליו ויפול בבגדים תפסו הכתוב כמאמר זרות.
מטשערנאביל)ויראה. מרדכי מרבי הדרכות - צדיקים (הנהגות

ה'ס) בתורת כסדרן שיעורין לבטל לא
תורה דהיינו ה', בתורת כסדרן שיעורין לבטל שלא נדר בלי עצמנו על קבלנו
יום בכל זה מוסר, מדרש, גמרא, משניות, קבלה, שאר או זוהר כתובים, נביאים

לקמן יתבאר כאשר ערוך שלחן גם אומץ להוסיף יעזרנו יתברך והשם עדכ"ש,
פוסקים. מדינאב)ושאר אלימלך צבי מרבי ואזוהרות הנהגות - צדיקים (הנהגות

הקדושסא) בזוהר תמידי לימוד
והתורות, המשפטים החוקים הברית, דברי החבריםאלה עליהם קבלו אשר

נעשו כי כולם, קו"ש, יחוד לשם עליהם לקיים החתום, על באו אשר הקדושים,
ה', עבודת הזאת העבודה את לעבוד אחד, כאיש להיות מהםכולם אחד להחשב

עליהם: קבלו אשר וזה הזאת, העבודה לכל ככולם,

הזה, הקדוש התלמוד בבית יפסיק, לא אשר תמידי לימוד לקבוע ראשונה,
הבוקר, תפלת מאחר זה, אחר זה חלקו מהם איש כל ללמוד הקדוש, הזוהר בספר
הזה בלימוד התנו אשר התנאים לפי תמיד, הימים כל ערב, מנחת תפלת עת ועד

ה' לרמח"ל).לפני הישיבה (תקנות

אורה.סב) ושערי זוהר יום בכל עלללמוד מסלאנט זונדל יוסף מרבי פרטיות הנהגות - צדיקים (הנהגות

הגר"א) פי

הלוי להר"א ז"ל מורי אמר דרךוכן בזוהר שילמוד השגה, לענין טובה עצה
בלב הזוהרבקיאות בספר ושיקרא יום, בכל עלים נ' או מ' בעיון שיעמיק בלי
רבים. ע"ב)פעמים י"א דף רוה"ק בשער ויטאל חיים (הרב

הזוהרסג) ללימוד חדש גילוי יום בכל
אחר. פירוש יום בכל לו יש הזוהר שספר זללה"ה מאא"ז אפרים,שמעתי מחנה (דגל

ב') טור פ"ד ע' בא, פרשת
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מתיקונים. או הקדוש מזוהר מאמר יאמר וכו', יום בכל התפילה היוםאחר (סדר

אהרן) בית ספר מקארלין, אהרן ר' הרב הרה"ק שכתב ואזוהרות

לא כי אף יום בכל הקדוש זוהר אמירת זצוקלה"ה: מקאברין מהר"מ אמר
הנשמה. מזכך הקדוש זוהר אמירת זה כל עם אומר הוא מה לישרים)ידע (אור

לשכיבה סמוך בתורה לעסוק אויזהר במשניות גירסא שיעור בספראיזה
הקדוש אותו.זוהר תנצור בשכלו למד אשר התורה קדושת ח')אשר סימן שמיר (צפורן

הרבה. זוהר וללמוד תהלים הרבה לומר הזהיר אחת ר"פפעם מהרה"ק פנחס, (מדרש

ב) אות יז, מקוריץ,

אמר, הגיאותעוד מן שינצל מרבו ליהשביקש ואמר זה, על מאוד לו והפציר
רבו: לו השיב זוהר, לומד אני ליה ואמר זוהר, זוהר.שילמוד הרבה (מדרששילמוד

עג) אות לו, מקוריץ, ר"פ מהרה"ק פנחס,

הקדוש, בזוהר לימודו רוב יהי' גדול, עסק בעל שהוא יוםמי בכל קבוע עת
צפור. קן במאמר הזוהר בספר ובפרט מוסר, ספרי התניא)ללמוד בעל - הזקן .(אדמו"ר

מעט,יל זוהר יום בכל זוהרמוד היום כל דף.ובשבת תצא פרשת הזקן אדמו"ר (מאמרי

תתל"א)

וספר חכמה ראשית כמו מוסר ספרי ללמוד יום בכל קבוע עת שיהיה והעיקר
תם לרבינו הזוהרהישר בספר 40).ובפרט ע' שערים (מאה

י פרק

לפרנסהסד) מסוגל יום בכל זוהר אמירת
אחד לאדם אמר פרנסהעוד לו ויהיה ויום יום בכל זוהר פנחס.שיאמר (מדרש

מ"ג) אות ע"א ל"ו דף

לפרנסה יוםסגולה בכל זוהר לומר המים)- ובארות פנחס .(מדרש

התורהסה) לימוד ותאוות הנפש לטהרת מועיל השכם בבוקר הזוהר אמירת או לימוד
מאוד בניי תזוהרו כן גם זה לומרללמודובכלל פנים כל על או יום, בכל

השכם ריקנאבבוקר הק'אליבא זוהר הנפש,שיעור לטהרת מאוד מועיל זה ודבר
הלימוד תאות תשמעווגורר אם היקרים בניי אשריכם הקודש, עבודת בספר כנזכר

ג')בקולי. סימן האב (רחמי
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הקדושסו) הזוהר ספר לימוד של רברבי אילנא דהאי חילא תקיף כמה
נוהגים אנחנו בש"סוכן כרסנו ממלאים אנו ויום יום שבכל הקבלה בלימוד

בקבלה עוסקים אנו כך ואחר בש"סופוסקים, כרסו אדם שימלא עד להמתין כי ,
ואמת ודפח"ח בפרטיות. יום בכל הכוונה כרחך ועל חיי, כמה יודע מי ופוסקים,

התוס' כפי' יושק, ט'.)ושפתיים שם.(גיטין עיין ,

מזידיטשוב) מהרי"א ומעלתו(הגה"צ שיאו לשמים גדלה כך כל אם ורעיי, וכמהאחיי
הקדוש הזוהר ספר לימוד של רברבי אילנא דהאי חילא גזעותקיף בארץ ושורש ,

המר, הגלות מן חפשי רצוצים אוזןלשלח להאיר האדם לב יתלהב לא האיך
ספרי ושאר ובתיקונים בוזה"ק יום בכל קבוע שיעור לקבוע בלימודים לשמוע

הניצוץ)כו'.המקובלים שער הששי, שערי העבודה, ושורש (יסוד

הכפוריםסז) יום עד הזוהר ספר כל לגמור מכוונים
אלול חודש שמראש יום ארבעים מאותם יום בכל לומר נהיגי מעשה אנשי

הזוהר תיקוני הקדוש מספר דפים איזה כפורים יום אחר כלעד לגמור ומכוונים ,

זוהר התיקוני לימוד על מאוד שהלהיבו בספרים ועיין הכפורים. יום עד הספר
והתיקונים הקדוש הזוהר של הלשון מקום מכל מבין, שאינו ואף אלו. יום בארבעים

לנשמה. מאוד י"ז)מסוגל ס"ק תקפ"א סימן אפרים (מטה

השנה מראש ימים מ' מאותן יום בכל מעשה ואנשי חסידים כן גם נהגו כבר
הזוהר, תיקוני הקדוש בספר הכיפורים יום אלועד הקדושים בימים לימוד כי

בב"א הגאולה לקרב וסגולתו והנשמה, הגוף .מטהר

כ"ג)סח) ס"ק שם אפרים למטה המטה זוהר(קצה דפין ה' לאמר תשובה לבעל תיקון
וה הגוף שמטהר יום, בכל תיקונים נשמהאו

ותיקון גדולה תועלת והוא יום, בכל זוהר דפים חמש ללמוד עצמו לקבוע ראוי

רעות, ותאות רעות מדות קוצים, ולכלות ולתקנה, ולזככה להאירה לנפש גדול
הנפש. של ופשעים לחטאים ותיקון מרפא והוא ה', בנועם מרןלזכות נתן וכן

יום בכל תיקונים או זוהר דפים חמש שיאמר תשובה לבעל תיקון וכן1האריז"ל ,
צבי. מוהר"ר הקדוש דודי ורבי מורי נהג

ל"א)סט) סי' א' אות התורה שביל מקאמארנא, למהרי"א מצותיך זיע"א(נתיב טוב שם הבעל
זוהר תיקוני ללמוד מעורר

נ"י הכהן יוסף יעקב מ' הקדוש הגאון הרב המובהק תלמידי לך רושם הנני

עת. בכל אותו שתשא בכדי בכיון קטן נייר על וכו'בקצרה ורבי ממורי קבלתי
יום.(הבעש"ט) בכל השנה בכל ילמד תיקונים טוב), שם (כתר
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תישןע) ואז הקדוש, הזוהר מתיקוני אחד מאמר ממש, השינה קודם לילה בכל ללמוד
תירא ובל בטח

אתך, אלוקים ויהי אחדאיעצך מאמר תלמוד ממש השינה קודם לילה בכל
תירא ובל בטח תישן ואז הקדוש הזוהר אהבתומתיקוני בלבנו יטע והשי"ת .

רצון. יהי כן אמן דוקא, ויראתו

ממעזבוז. שם בעל אליעזר במוהר"ר ישראל מורו טוב)מנאי שם (כתר

כרסועא) שימלא עד להמתין ואין – הקבלה חכמת ללמוד צריכים בפרטיות יום בכל
חיי כמה יודע מי כי ופוסקים, בש"ס

ל'.)אחז"ל שליש(קידושין במשנה שליש במקרא שליש שנותיו אדם ישלש לעולם

ביומי, אמרינן כי ומתרץ: חיי? כמה איניש ידע וכי בגמרא: שם והקשה בתלמוד.
כתוב, שם ובתוספר תלמוד. ימים ב' משנה, ימים ב' מקרא, ימים ב' שם: ופירש"י

" לפרש לי' נראה ולכן חיי. כמה ידע מי למיפרך איכא דאכתי נהירא, ",ליומידלא

ישלש. עצמו ויום יום ויוםשבכל יום שבכל הקבלה בלימוד נוהגים אנחנו וכן
בקבלה עוסקים אנו כך ואחר ופוסקים, בש"ס כרסנו ממלאים להמתיןאנו כי ,

בכל הכוונה כרחך ועל חיי, כמה יודע מי ופוסקים, בש"ס כרסו אדם שימלא עד
התוספות כפירש יושק, ושפתיים ואמת חן חכם פי ודברי בפרטיות. ט'.)יום ,(גיטין

שם. מזידיטשוב)עיין מהרי"א (הגה"צ

יא פרק

שנהעב) שלושים במשך ישראל, לארץ שבא שמאז אמר, ע"ה בנדר יצחק לוי רבי הרה"צ
פעמים משלושים למעלה הזוהר את לעבור הספיק

המערכת: הוא[הערת ב"אשר אחד כל יום ל354 המחולק היומי זוהר בלימוד
ביום] דקות 12 של בלימוד שנה כל הזוהר את לסיים יכול .שם",

כגון אחד, חלק למד יום ובכל חלקים, לשבעה פרשה כל לעצמו מחלק היה
לומד והיה החלקים, לשבע מחלק היה זוהר, דפים עשרים בה שיש בפרשה
יותר מעט לומד היה בלבד, דפים ארבע של פרשה ואילו ליום, דפים כשלושה

ליום זוהר מעמוד

במשךהרה"ח ישראל לארץ שבא שמאז פעם, לי אמר ע"ה בנדר יצחק לוי ר'
פעמים! משלושים למעלה הזוהר את לעבור הספיק שנה, שמדישלושים היות

– הקפדני וסדרו שבו, הדעת הישוב בגודל הזוהר. כל את מסיים היה בשנה שנה
את בשבוע שבוע מדי לסיים שיוכל כזה, באופן הזוהר לימוד את לעצמו סידר
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הזו, הפרשה של חלקיהזוהר לשבעה פרשה כל לעצמו מחלק יוםוהיה ובכל ם,
לשבע מחלק היה זוהר, דפים עשרים בה שיש בפרשה כגון אחד, חלק למד
בלבד, דפים ארבע של פרשה ואילו ליום, דפים כשלושה לומד והיה החלקים,

ליום. זוהר מעמוד יותר מעט לומד המערכת:היה המחולק[הערת היומי זוהר בלימוד
ביום] דקות 12 של בלימוד שנה כל הזוהר את לסיים יכול אחד כל יום .ל354

ועלעג) הזוהר כל על לעבור זוכים ספורות שנים במשך אזי אחד, דף יום כל כשלומדים
חדש והזוהר זוהר תיקוני

בחוש כנראה מיוחד, ובזיו בנועם שמים יראת הרבה באדם מחדיר אלוזה ואף

שעל שמע קריאת לפני כגון זוהר, של אחד דף לפחות יום מדי ללמוד לקבוע צריכים זאת בכל כך, כל סדר בעלי שאינם

כזה, ובאופן אחר. מסויים בזמן או ספורותהמיטה, שנים במשך אזי אחד, דף יום כל כשלומדים
חדש והזוהר זוהר תיקוני ועל הזוהר כל על לעבור עניניםזוכים הרבה ויש ,

כך, ואחר היהדות. את המאירים שבהם, אגדה בדברי ובפרט מעט, בהם שמבינים
יראת הרבה באדם מחדיר וזה יותר. מעט להבין זוכים שניה, פעם כשלומדים

בחוש. כנראה מיוחד, ובזיו בנועם שמים

מ"ב)והחיד"א אות ב' סימן באצבע וז"ל:(מורה כלכתב על מרומם הזוהר לימוד "כי
לנשמה..." גדול תיקון והוא קאמר... מאי ידע לא בשגם מוהר"ןלימוד ורבינו

כתב התורהזיע"א של לימודים מיני לכל חשק נעשה הזוהר לימוד ידי "שעל
ק"ח)הקדושה" אות הר"ן הזוהר(שיחות ש"לימוד שם וכתב מבין, שאינו הגם היינו

עיי"ש. מאד" מאוד ימימסוגל במשך התורה כל את לגמור שיוכל בטוח שאינו מי לכל כדאי פנים כל על

הש"ס את באמירה לעבור לימודיו, כל מלבד יום, בכל שעה חצי הפחות לכל זמן לקבוע זאת, להבטיח יוכל ומי חייו,

הוא בריך בקודשא אחיד באורייתא דאחיד ומאן מדרשים. תיקונים זוהר, מכילתא, תוספתא, ספרי, ספרא ירושלמי, בבלי,

וי"ג) י"ב י' בסעיפים ב' (פרק תורה תלמוד הלכות הרב בשו"ע להלכה(ועיין היטב זה ענין מתבאר שם
ולמעשה).

לנפשעד) מסוגל הלשון כי קאמר, מאי מבין שאינו אף הזוהר ללמוד
אב רחמי לימוד)ובספר בתורה(ערך ידו השיגה ולא זכה שלא "מי וז"ל: כתב

בכל שילמוד בעיון, ללמוד צלולה דעתו ואין ודאגות בעסקיו מאד שטרוד מי או

בעלמא, באמירה משניות ופרק גמרא דף מאייום מבין שאינו אף הזוהר כשלומד
בלבו, קצת פנים כל על שישאר ספק ובלתי לנפש, מסוגל הלשון כי ואניקאמר,

הש"ס סדר שנה בכל גומר והיה בלימוד יד לו היה שלא אחד סנדלר הכרתי
בעלמא הגדוליםבאמירה כאחד פניו על אלקים צלם שאמרוהיה וכמו עכ"ל. ..."

ע"ג)רבינו ח"ב קודש שרפי את(שיח שגומרים עד הפנים על אלקים צלם שורה שאין
שליט"א)הש"ס. שכטר מאיר יעקב רבי מהגה"צ אמרים (לקט
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-עה) קאמר מאי ידע דלא אע"ג יום בכל מהזוהר דפים ה' ללמוד תשובה לבעל תיקון
לימוד כח כי ומקרא, ותלמוד המשנה מלימוד יותר זו סגולה בו יש דווקא הזוהר לימוד

למשנה אם למקרא אם התורה מכל הזוהר
כתב כן וכו' למלך" ה' "והיה ויאמר לשבח עלינו אחר עד התפלין יסיר לא

קדושות ד' אחר עד יחלוץ לא וכתבו רמ"א על השיגו ומ"א טו"ז ומיהו רמ"א

קדישים, וג' לציון, ובא וקדושת עשרה, שמונה וקדושת היוצר וקדושת ברכו והם

רבה אליה כתב כן תתקבל. קדיש אחר עד כ"ד)דהיינו ס"ק נ"ו לעשות(סימן והנהיג

רמ"א כ"כדברי סימן מח"ב וכ"כ חיים מקור יו"ד)(וכ"כ ס"ק כ"ו ובסימן התפיליןה לחלוץ דאין וכתב

הממעיט ואחד המרבה אחד בהם שילמוד חלקיעד לקנות האדם יזכה לא כי

ויותר תם רבינו של בתפילין וביותר בתפילין שילמוד עד ונשמה רוח נפש הנשמה

תיקון הוא הזוהר שלימוד ז"ל האר"י גורי כתבו שכן הקדוש בזוהר ללמוד טוב

ולקדשה, הנשמה להאיר נתןגדול ז"ל דפיםוהרב ה' ללמוד תשובה לבעל תיקון

קאמר מאי ידע דלא גב על אף יום בכל להאירמהזוהר היללא היא זו דקריאתה

כי ונראה ולתקנה. הנפש מלימודעל יותר זו סגולה בו יש דווקא הזוהר לימוד

ומקרא ותלמוד למקראהמשנה אם התורה מכל הזוהר לימוד כח כי פלא והוא

למשנה. ע"ב)אם די"ג הבי"ת מערכת (ח"ב הגדולים בשם כתב איןועוד כי דע אמרתי ואני וז"ל:

לשמה יהיו אם ובפרט מרומים הוא ורם נשא הקדושה התורה לימוד כל כי ספק

ואפילו הדודים ומייחד העולמות ומתקן מעלותיו בשמים בונה כי ודאי באמיתות

דיבר כאשר ביומו יום דבר הלכה משנה מקרא ללמוד גברא חובת דרזין מארי

ממנו וכמעשהו ז"ל האר"י שבמקראבקדשו היינו הזוהר לימוד גדל אשר אמנם

שמדבר הזוהר כן לא כלל סוד שהם ניכר ואינו מאד מלובשים הם ותלמוד ומשנה

בפירוש תורה התורהבסתרי רזי בעמקי דבריו כלל דרך יבין שלא הקורא פתי ואין

דבצד ואע"ג הנפש ומאירין מזהירין ה"ן לבוש בלי גלויים התורה סתרי להיות ולכן

הדברים תוכן ולידע בעצם עליון סתר להבין היינו מאד סתומים הזוהר דברי מה

חכם פי על אם כי הדברים יובנו ולא רבה צריכים דודאי מתכונתן ועל בוריין על

עילאין(מפה)גדול רזין כוונתן ניכר בכללות בהם שמבין המקבל והדבריםלאוזן

למעלה עליונים בשרשיהם רושם וכו'.עושים

הקדושעו) הזוהר בספר לקרוא עצמם ירגילו לבחורים גם
טוב' ועשה מרע ל'סור מהרצ"א בהוספות גם ז')וראה דף ט' בידינו(אות שמקובל

הנפש לזכך מסוגל הקדוש הזוהר לשון כן פי על אף יבין שלא מי עיי"ש.שגם

הקדוש, הזוהר בספר לקרוא עצמו שירגיל הוא, התורה הואנתיב ומועיל וטוב

לבחורים. גם
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הוא התורה נתיב ומועילבכלל וטוב הקדוש, הזוהר בספר לקרוא עצמו שירגיל
לבחורים גם מאדהוא משפיע הקדושה שלשונם הקדוש הזוהר מוסרי ובפרט ,

הקדוש הזוהר מוסרי רק ערוכים שבו ספר שיצא וכמדומני הנפש, על לטובה
הזוהר קטעי כל כי לישראל", ב"חוק הם מלוקטים כן וכמו בנקל, להבינם שאפשר

מוסריים. קטעים הינם שם אשר הקדוש

טוב ולכן האדם, נפש את לקדש מאד מועיל הקדוש הזוהר שלימוד וכידוע
להתיש זה לימוד בו שיפעל ספק וללא בהתלהבות, יום בכל דפים כמה בזה שיקרא

הרע, מאדיצרו לנשמה מועילה הקדוש הזוהר בספר הבנה ללא הגירסא גם כי
ומבינם בלשונו הזוהר מוסרי קורא כאשר שכן וכל הקדושים, בספרים כמבואר

מקאמרנא והרב מאד. שיועיל לא)בוודאי סימן א' התורה שביל מצוותיך", בענין(נתיב כותב
הזוהר: לימוד יוםמעלת בכל זוהר דפים 5 ללמוד עצמו לקבוע תועלתוראוי והוא ,

רעות, ותאוות רעות מידות קוצים ולכלות ולזככה, להאירה לנפש גדול ותיקון גדול
נתן וכן ה', לנועם אולזכות זוהר דפין 5 שיאמר תשובה לבעל תיקון האר"י מרן

יום. בכל המוסר)תיקונים נתיב - עשר הששה הנתיב תשס"ה לוגאסי ישראל יעקב הרב לנתיבתי, (אור

יב פרק
קבלעז) ללמוד יתחיל בחיים החפץ בסוד: שכתב מה מגלה – זי"ע פתייה יהודה החכם

חולים שהיו גדולים חכמים לתלמידי יעץ פעם שלא שמענו זצ"ל מרבינו
שזוכר זה בנושא וסיפר קבלה. וללמוד הח"ן בתורת לעסוק עצמם על שיקבלו

עם ביחד הלך פתייהבקטנותו יהודה מחו"רחכם אחד את לבקר זצ"ל ואביו זצ"ל
חליו, מיטת על כששכב בבגדד הוראה ומורה פוסק שהיה זצ"ל י. שלמה רבי בבל
מעט עמו והתעכב קטן פתק י. שלמה לרבי פתיה יהודה ח' הגיש לצאת כשעמדו
ענה בפתק? לו כתבת מה יהודה ח' את יצחק ח' אביו שאל שיצאו לאחר ויצא,

נגמר, שלו התיקון הפשט לימוד שמצד לו כתבתי יהודה, ח' בחייםלו חפץ ואם
קבלה ללמוד שיתחיל היההרי ולכן יומים, לאחר ונפטר רצה, לא שלמה רבי אך ,

ששמע ומי גדולים לכמה זו הצעה שהציע רבינו ואמר זו, עצה רבינו להם מייעץ
זצוק"ל)הבריא. דרזי שמואל חכם המקובל הגה"צ של לדמותו קוים שמואל" "זכר (קונטרס

ימיםעח) לאריכות זוכה הזוהר לימוד ידי על
חיים מרבה תורה ז')מרבה ב' המוחין(אבות דאורות דידוע בס"ד, לפרש נראה .

חיים ט')נקראים פרק כ"ט שער חיים אורות(עץ ממשיך שבה, הסוד בחלק תורה והלומד ,

בחלק גם שלומד דייקא, מרבה תורה, מרבה שאמרו וזה חיים. שנקראים המוחין
חיים. שנקראים המוחין אורות מרבה אז שבה, אחרי)הסוד הקדמת ב' שנה הלכות חי איש (בן
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ולכל לחולים זי"ע פתייה יהודה רבי הוראת מובן זה ולפי המחבר: (הערת
ימים) יאריכו שבזכותה הסוד תורת ללמוד אחד

בעט) נשברו צילום מכונת 10 ש גדולות כה מניעות הם קבלה ספרי להדפיס המניעות
יפסיק? אני וגם המכה את קיבלתי גם - הרגל את שבר כך ואחר מקומות, 10

את לאור כשהוציא אירע כך נפש, במסירות הדבר כרוך היה אף פעמים ...

הלך הענין גמר לאחר זה, דבר שפתח מי היה לא אז שעד אלוקים צירופי הק"כ
ו הדפים, את לצלם גאולה לשכונת שישרבינו חנויות ל-10 קרוב שנכנס סיפר

ואף התקלקלה, המכונה הצילום באמצע שצילם חנות ובכל צילום, מכונות בהם
המשיך. עיכובים שראה פי על

כל מסיבה הנהג אך לכותל, לקחתו שיבוא לרכב רבינו חיכה לילה באותו
כשהגיע והנה רגלי, לכותל ללכת החליט כך רבינו משראה מלבוא, בושש שהיא

יכל שלא מאוד חזקה בצורה הריצפה על והחליק מעד שערים מאה לשכונת
ללכת, אנשיםלהמשיך מב' וביקש רבינו התייאש לא העזים הכאבים למרות

ואחד מימין אחד בידיו סייעו אנשים אותם ואכן לכותל, להגיע לו שיעזרו
הרגל את שיחבשו חולים לקופת הלך התפילה לאחר ורק כשהגיעמשמאל, ,

שליט"א כדורי יצחק רבי הצדיק הגאון וראה הצהרים אחרי את[זצ"ל]לישיבה
בזה, מלעסוק שיפסיק וכדאי השמים מן רמז כאן יש אולי לו רמז החבושה, רגלו

" בפשטות רבינו לו יפסיק?ענה אני וגם המכה את קיבלתי ".גם

בתפילה: ה' לפני עמד הפסח, חג לפני יומיים אירע זה שדבר רבינו ואמר
וכדי פסח, לפני אנחנו ועתה לכבודך אלא עשיתי לכבודי לא עולם של ריבונו
ללכת צריך הפסח חג של ראשון טוב ביום לרגל לעלות וכן חמץ בדיקת לקיים
כבר למחרת שמיד וסיפר בריאות, רגליים צריך אני מדריגות, 150 ולעלות רגלי
שטיפל אח אותו רגיל, הלך כבר פסח בערב מכן לאחר ויומיים שיפור, הרגיש

שלך ברגל שקרה מה הגיוני לא זה לרבינו אמר חולים בקופת שמואל".בו "זכר (קונטרס

זצוק"ל) דרזי שמואל חכם המקובל הגה"צ של לדמותו .קוים

ולחסדפ) ולחן להצלחה, מסוגלת התפילה קודם לטוב, זכור הנביא אליהו פתח אמירת
ימים לאריכות סגולה ותפילה הקדוש הזוהר לימוד -

ימים אריכות מביא בכוונה שתפילה ברכותידוע במסכת ואמר(נד:)כדאיתא :
יהודה דבריםרב בהן]שלשה המאריך[המאריך אדם של ושנותיו ימיו מאריכין

רואים אנו וכן תפילהבתפלתו, זמן שדוחה כך כל גדולה הקדוש הזוהר שלימוד
ימים אריכות ומביא –
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ישראל סגולות לה)בספר - לד – ל אותיות - תפילה ימלל,(אות מי תפילה: - ל :

תפילתו קודם לטוב, זכור הנביא אליהו פתיחת סגולות קול ישמיע אשרומי ,

מסוגלת גם והיא בביאורו, באורך אליהו כסא בספר עיין בנין, כל יסוד נמצא ממנה
דברים: ולחסדלכמה ולחן יאמר:להצלחה, ואחריה וגו'"וכו', חנה ,"ותתפלל

עוד וישנו ח"י. של ברכות תיבות כנגד תיבות, קי"ג בה ויש למאוד, עד המהוללת
שאין שאומרים. הפילוסופים סברת לשלול למאוד, עד נשגב לאמירתה אחד טעם

והבין. השלמות, להשיג כח אדם נפשו)ביד .(ימלט

תפילה: - כמולד ריקם, חוזרת תפילתו אין בדמעות, שמתפלל מי סגולה,
הקודש, בזוהר רכ"ג)שכתוב דף ויחי דתנינן,(פרשת והיינו לשונו: וזה דאושיד, נש בר כל

יכול ולא יתקרע, עונשא עליה דאתגזר גב על אף הוא, בריך קודשא קמיה דמעין
ביה לשלטא עונשא ב')וכו',ההוא עמוד רפ"ח בדף שם, ועוד שם. בכי(עיין חזקיהו "ויבך :

שם. עיין דמעין. קמיה דקיימא תרעא דלית גדול",

" ברכות: במסכת לברכה. זכרונם רבותינו אמרו חוץוכן ננעלו, השערים כל
ננעלו דלא דמעות שמותמשערי פרשת בזוהר אמרו וכן שם. עיין ב')", עמוד י"ב ,(דף

שכתוב, אנוןוכמו עאלין דלא תרעא לך דלית בצלותיה, דמעין דאושיד מאן
שםדמעין ועוד שם. עיין א')וכו', עמוד כ' וצעיק(בדף ובכי דצלי, מאן האי רבנן, תנו .

הדרה לא ולעולם בלבא, דהיא שלמתא צלותא האי בשפוותה, למרחש יכול לא עד

גדולה אמר, ר"י ימיו. מכל אדם של דין גזר שקורע צעקה, גדולה אמרי ריקניא,
בעולם שמושלת צעקה, גדולה אומר, ר"י מעלה. של הדין מדת על שמושלת צעקה,
דכתיב: הבא, והעולם הזה העולם האדם נוחל צעקה בשביל הבא, ובעולם הזה

יצילם" וממצוקותיהם להם בצר ה' אל לשונו:ויצעקו כאן עד ."

תפילה - לילה "הביאה הפסוק: תפילה כל קודם לומר גדול וסוד סגולה .

מטעמים". לי ועשה המקובלים)ציד בשם תפילה, בסידור כתוב :(כך

לרבינו שראיתי מה טובא, לי דתמיה מלתא להזכיר פה אתי מקום והנה
ברכות במסכת אגדות, בחידושי לברכה, זכרונו ס"א)מהרש"א שם,(דף דאמרו .

המקום לפני מועטין אדם של דבריו יהיו וכו'.לעולם

מדת האדם על יבוא אם דגם לומר, דבא לברכה, זכרונו המהרש"א רבינו שם:
ידבר ואל רחמי"ם, בבקש"ת מועטים הוא ברוך הקדוש לפני דבריו יהיו פורעניות,
רבותינו אמרו הא הקדושים, דבריו להבין זכיתי ולא שם. עיין וכו", הרבה בו

ברכות במסכת לברכה, ב']זכרונם עמוד ל"ב נענה,,[דף ולא שהתפלל אדם רואה אם
ויתפלל "יחזור שנאמר: ה'. אל רבאקוה במדרש אמרו כן וכמו שם. עיין וכו'",
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כתיב רבה, אר"ח ואתחנן, "פרשת ה': אל ומתפלל,קוה וחוזר מתפלל הוי וכו'",
הרואה. בפרק אמרו ועוד שם. עיין לך, שיתנו שעה שתיקותאיש דיסורי קבלה

רחמי המהרש"אומבעי דברי בכאן להבין לי גדול עיון צריך כן ואם שם. עיין ,

דאמרו במה ט', סימן מקץ פרשת תנחומא במדרש מצאתי שוב לברכה, זכרונו

אסור, ליה אמר שעה, בכל להתפלל מהו הקדוש. רבינו את אנטונינוס שאל שם,
והבן. לברכה, זכרונו המהרש"א דברי לישב אפשר זה פי ועל היטב. שם (ועייןעיין

.בהקדמה)

המעתיק] חז"ל:[הערת דברי על שכתב חכמה" ה"ראשית פי על ליישב ויש :
את זה על והביא מועטין, דבריך יהיו כן על הארץ על ואתה בשמים האלוקים
וטס עולה מיד דיבור אך למעלה, שעולה עד זמן יש מעשה דלכל הזוה"ק: דברי

שלא כדי קדושה בדברי גם מילותיו לברור האדם דצריך ביאר זה פי ועל לרקיע,
הנ"ל] המהרש"א כוונת וזוהי עכ"ד כהוגן, שלא דבר יאמר

תפילהפא) לזמן חושש היה לא תורה בסתרי ועוסק לומד שהיה בעת
בכסא י"ט סימן ראש בשמים ותשובות בשאלות ראיתי בזה, דברי ומדי
קיצונגין מהר"י שהחסיד ושמעתי לשונו: וזה אחד, יד מכתב שהעתיק דהרסנא,

לברכה, תפילהזכרונו לזמן חושש היה לא תורה בסתרי ועוסק לומד שהיה ,שבעת

שנודע אלא אחריו, שקרא מפורסם ספר באיזה שראיתי לי וכמדומה שם. עיין

ראש. בשמים ותשובות שאלות ספר על עוררין שיצא מכבר

למרן הגדולים, בשם אזולאי[ועיין דוד יוסף ספריםחיים במערכת לברכה, זכרונו

שם אנשי תולדות ובספר ראש, בשמים המתחיל: בדיבור ב', א',מערכת עמוד כ"ד (דף

שם) עיין דברי, מדי המתחיל: .בדבור

חמד, שדי בספר ז')ועיין אות י"א סימן הפוסקים חזי,,(כללי שפיר ירושלמי תנא שהוא
זה בענין המדברים הספרים בכל משוטטות .ועיניו

הנחמד ספר לידי בא פעליםוכעת להגאוןרב לברכה,מהר"א, הגר"אזכרונו ,בן

הגאון בשם שהביא שם, בהערה ב' באות שם ומצאתי מוילנא. לברכה, זכרונו
לשונו: וזה שכתב, לחכמה. מצורף בספר לברכה, זכרונו היש"ר

"תפילה דכתיב: מאי כתוב. לברכה, זכרונו הקנה, בן נחוניא לרבי הבהיר, ובספר
אלא ליה, מבעיא תהלה תפילה, שגיונות", על הנביא לבולחבקוק המפנה כל

מתפלל כאילו יתברך, השם לפני מקובל מרכבה, במעשה ומסתכל העולם מעסקי
היום "כל דאמרת: כמה שגיונות", על הנביא לחבקוק "תפילה שנאמר: באהבתה.

מרכבה מעשה ניהו ומאי בה", מקורתשגה כמבואר הוא והרי לשונו. כאן עד ,
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הנזכר החסיד בשם ראש, בשמים ותשובות בשאלות הגאון שכתוב למה חיים, מים
עלינו. יגן זכותו לעיל.

יג פרק
הרׁשּב"י ּגאּלת - מספר ְְְִִִֵֶַַַָֻנסּפח

סיוון כ"ו קרח, ּפרׁשת ג' יֹום ׁשליט"א מהאלמין אדמֹו"ר כ"ק ׁשל ּדרׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמּדברי
תש"ע

הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד לחּזּוק לצּיֹון)ּדרׁשה (ראׁשֹון ְְְִִִִַַַָָָֹ

יבאר: ְַֹּבֹו

יכֹול ּבהתעֹוררּות בּתהּו, ימיו רֹוב עליו ּׁשעברּו מי ּגם יכֹול קצר ׁשּבזמן איך ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹא.
אחיׁשּנה. ּבעּתּה עצּום, לגֹוי והּצעיר לאלף יהיה הּקטן לּפסּוק ולזּכֹות הּכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלתּקן

ּבעדך. יסּיעּו הּצּדיקים נׁשמֹות ּכל ּתרצה רק אם אֹותֹו, מסייעין לּטהר הּבא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָב.

ּכל ּביד הּגאּולה.ג. את ּולהביא עׁשיר, להיֹות אחד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

והאברכים. הּבחּורים ּליּמּוד ידי על ּומּגיעה קרֹובה, הּגאּולה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָד.

יׁשיבה ּבחּור ׁשּכל חּיים, החפץ ּפסק יהּודי)ה. הּקדֹוׁש(וכל הזֹוהר ּכל ּבׁשּבת, ילמד , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
הּפרׁשה. ֶַַָָָׁשעל

קֹודׁש. ּבׁשּבת ּובפרט ּבׂשמחה, הּקדֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד מעלת ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָו.

ראתה"!!! לא "עין ּבׁשנה, ּתֹורה ׁשעֹות מיליֹוני לעׂשרֹות זֹוכים לּיֹום ּבעׂשר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻז.

ּבמחּצתֹו ויֹוׁשב זֹוכה וגם הרׁשּב"י ּבנׁשמת מתּדּבק הּקדֹוׁש זֹוהר הּלֹומד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָח.

זי"ע. הרׁשּב"י ידי על והגּונים טֹובים לׁשּדּוכים לזּכֹות ְְְְֲִִִִִִֵַַַָט.

אברכים 100.000 ּכּלימּוד מעלתֹו קֹודׁש, ּבׁשּבת זֹוה"ק אחת ׁשעה הּלֹומד ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָי.
ּביֹום. ׁשעֹות 10 ְְִַָהּלֹומדים

עֹומד. העֹולם ּׁשעליהם צּדיקים מל"ו להיֹות יכֹול אחד ּכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיא.

ׁשלמהפב) לך האלף ּבסֹוד זהר סּיּומי ְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹאלף
ּכבר וארּגן ׁשעׂשה ׁשבּועים לפני אלי טלּפן ואחד הם, קדֹוׁשים יׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָב"ה,
סּיּומי אלף לארּגן ׁשרֹוצה ׁשעבר ּבׁשבּוע אלי טלּפן ואחד הּקדֹוׁש, זהר סּיּומי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלף

ׁשלמה לך האלף ּבסֹוד לי1זהר יׁש ּובאמת הׁשלמה. לּגאּלה מהר נזּכה זה ּובזכּות , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

ׁשרֹוצה ּומי ּורבבֹות, ּבאלפים זהר הׁשעּורי לארּגן ּבקל ׁשּיכֹולים איך קּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתכנית
אלינּו. יתקּׁשרּו ׁשּתף ְְְִִֵֵַָֻלהיֹות



הזוהר תהילות לב

אלי"פג) לד' ִֵַָ"מי
מתארּגנים יׂשראל אלפי ׁשּמאֹות איך ולראֹות לחזֹות מרּבה וׂשמחה ּכפּול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻענג

לבּדֹו" לד' "ּבלּתי דגליהם על וחרתּו העֹולמי, הזהר והזהר)למפעל הרמח"ל ּבספר (ראה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

אׁש להבֹות חֹוצב ּבקֹול ּומתריעים יׂשראל, ערי על ּדֹוגלים הּזה אלי"ּובּדגל לד' ,"מי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

עדין ׁשּיׁשנם לפליטה, ׁשּנׁשארּו ד' יראי יׂשראל, ּתפּוצֹות ּבכל סביבם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומתקּבצים

קּבּוץ ועֹוׂשים זי"ע, לרׁשּב"י להתקרב ּבאמת החפצים ּדמׁשיחא, עקבתא ּדֹור ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבדֹורנּו

קדֹוׁשים, יׂשראל והמֹוני ּכּלֹו, העֹולם ּובכל ּבארץ, ׁשיעּורים להקים ּופעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻורּבּוץ

האמת ּכי ההּכרה לרגל אחריהם אהבה ּבעבֹותֹות ונמׁשכים יהּודי, זיקת ּבלּבם ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּפֹועם

לרגלם. ְְֵַָנר

אלֹוקיפד) אֹור ּבׁשפע ְְֱִִֶַלזּכֹות
מאמר את היטב ׁשּיֹודעים יׂשראל ּבני מאחינּו יּקירי רברבי הני ׁשרֹואים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָב"ה

העֹולם ׁשּכל לדעת וצלּול הּבהיר ּומחם - הבל" הּכל קהלת אמר הבלים "הבל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹקהלת

ּכּמה יׂשראל ּכלל את –לזּכֹות הּוא האמּתי והעּקר - מֹועיל" ּבם אין "הבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּזה

אלֹוקי אֹור ּבׁשפע ידיהם על ולזּכֹות צ"ט)ׁשּיֹותר, סנהדרין ּגמרא .(עּין ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מאֹות ׁשּקנּו מהם יׁש אׁשר ותפארּתם, הֹודם ּבמלא להּכירם ּומחּזק מפעים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכּמה

ּבעֹולם ּתֹורה ׁשעה ׁשל ערך ׁשּיֹודעים מּפני – חּנם לחלּקה – סטים ׁשל אלפים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻויׁש

ולרבבֹות. לאלפים ׁשּמכּפל הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד ּובפרט – ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻהּזה

להם יׁש ּגדֹולה זכּות איזה לכם לזכּיֹות1ּתתאר ּבקּלּות לזּכֹות יכֹול אחד וכל , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

למה אׁשר - , 505 ּבסך ספרים 101 קֹונה אּתה - לספר ׁשקלים ּבחמּׁשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהאּלּו:

- הפסדּה. ּכנגד מצוה ׂשכר מחּׁשב הוי – ל-101-ּנחׁשב! מחּלק אּתה ּוראה ּבא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

"מיכאל", ּכמנין מלאכיםיהּודים –וכּמה זה. מּכח נבראים ולרבבֹות לאלפים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשנה לאלף ׁשוה ערּכֹו אׁשר – הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשעה קדׁש ּבׁשּבת לֹומד יהּודי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבזכּותך

חל ּביֹום ּפׁשט חי,לּמּוד איׁש הּבן סךלפי - ּבאלף מכּפל - ּבׂשמחה ּוכׁשּלֹומד ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ׁשנה מליֹון צּדיקים)הּכל ללמֹוד(ארחֹות עצמֹו על מקּבל וכאׁשר אחד, מיהּודי רק וזה – ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּכאילּו לֹו עֹולה למד ולא ידע ׁשּלא ימיו על ּומצטער הּקדֹוׁש זֹוהר קֹודׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבׁשּבת

הּׁשּבתֹות, ּבכל ׁשנה הּׁשבעים ּכל ׁשנהלמד מליֹון עֹולה: לכּמה וחׁשב ּליּמּודצא (ׁשעה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבׁשּבת) הּקדֹוׁש ׁשנה,זֹוהר מליֹון 780 ו' מליארד 3 עֹולה ׁשנה 70 ּכפּול ׁשּבתֹות 54 ּכפּול ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָ

ָּתֹורה.

מזּכה ׁשאּתה יהּודים ּבמאה ּתכּפיל ּכך עֹולה:ואחר לכּמה וחׁשב צא , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

– ּתֹורה.378.000.000.000 ׁשעֹות מליארד ּוׁשמֹונה ׁשבעים מאֹות ְְְְְִִִֵֶָָָֹׁשלׁש



הזוהר לגתהילות

ּבעׂשר ּתכּפיל ּכך אחר יהּודים, לאלף יזּכה עֹולה:ואם לכּמה וחׁשב צא , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּתֹורה.3.780.000.000.000 ׁשעֹות מליארד ׁשמֹונים מאֹות ׁשבע טריליֹון ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹׁשלׁש

העֹולמֹות, ּבכל הּוא נפלא ורׁשם ּפעל איזה עֹוׂשה, ּזה מה מּׂשג לנּו יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהאם

לך ׁשמּורים .1וכּלם ְְְִָָֻ

לזכּות, נׁשמת, לעּלּוי ללּמּוד ּומנּדבים וחֹוטפים, ּבאים מּדּוע היּפלא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָעּתה,

ׁשּלא מזּכרת איזה אֹו ּברכֹון, לתת ּבמקֹום – יפה, ּׁשּתעלה לׂשמחה ׁשלימה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלרפּואה

ּכלּום, מּמּנה חּייךזֹוכרים ּכל ותׂשמח – מצחיק. ּבמחיר זהר ותּקּוני זהר חּלק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּבא ּבעֹולם ּובוּדאי הּזה ּכלּבעֹולם ּובּבא, ּבזה לטֹובה לעד אֹותך יזּכרּו וכך . ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבעדך, טֹוב ימליצּו ּבּׁשמים הּמלאכים וגם זי"עהּקרֹובים, יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ורּבי ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ

ּכך על לך ויֹודה אֹותך יברך לקּיםּבעצמֹו רק צריך - ּלחׂשב, מה עֹוד יׁש נּו, – . ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

אם נּמּוח הּוא אבן אם הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּבך ּפגע "אם חז"ל: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמאמר

ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּומתלהב ּומזּדּכך, מּטהר לּבך איך ותּוכח נּסה מתּפֹוצץ". הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּברזל

עצּוםפה) חׁשק ּבהם נתן הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד ּגדּלת ְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻכח
עצּום חׁשק ּבהם נתן הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד ּגדּלת ּומכרּווכח ׁשעמדּו ּכדי עד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבעצמם וקּימּו יׂשראל, ּכלל את ּולזּכֹות לזּכֹות ּכדי ּברׁשּותם אׁשר ּכסף "ּבֹוזּוּכלי ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זהב" ּבֹוזּו ּבגלּותא,ּכסף ׁשכינתא ׁשל הּצער ּכנגד – וזהב ּכסף ּנחׁשב מה ּכי - ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עצמֹו מכין והעֹולם - הּגזרֹות, ומתּבּטלים הּקלּפֹות נׂשרפים זה ידי ׁשעל ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה

גלּותא מן יּפקּון ּדא "ּבספרא – לרׁשּב"י רּבינּו מׁשה ׁשהבטיח ּכמֹו הׁשלמה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּגאּלה

הּגדֹולֹות להבטחֹות ונזּכה העֹולמֹות ּבכל רב ׁשפע יׁשּפע הרּבים מזּכי ּובזכּות ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּברחמי".

הרׁשּב"י קכ"ח:)ׁשל ּתרּומה –(ּבזהר ְְְִֶַַָָֹ

את המזּכה ׁשּכל וארץ, ׁשמים עלי אני מעיד זיע"א: יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאמר

הּקדֹוׁש] הּזהר [ּבהפצת לזההרּבים זֹוכה אדם ּכל ּׁשאין מה מעלֹות, ּבׁשלׁש מתעּלה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ועּל רּוח נחת עֹוׂשה - הרׁשעה. מלכּות את ּכֹופה את- מעמיד - יתּברך. להּׁשם ּוי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשלֹום. ּומרּבה יחרב, ׁשּלא העֹולם ְֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּבעֹולם לעׁשירּות זֹוכה - לבניו. ּבנים לראֹות זֹוכה הרׁשּב"י: לֹו מבטיח זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָועל

לׁשנים נכנס - לֹו. ּולהרע להּזיק ׁשּיכֹול אחד ׁשּום אין - הּבא. לעֹולם זֹוכה - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּזה.

לֹו והצלחה ּברכה ׁשפע עליו מׁשּפיעים - ּבידֹו. מֹוחה ואין – עדן ּגן ׁשערי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעׂשר

מברכים והרׁשּב"י הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּולזרעֹו לֹו ענינים ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָּבכל

להּקדֹוׁש ּכּלם את קרב הּוא ׁשּגם אבינּו, אברהם ּבהם ׁשּנתּברך הּברכֹות ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻאֹותם

אֹותֹו, ּומלּוים עליֹונים מלאכים מחנֹות לארּבע קֹורא הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּוא. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּברּוך



הזוהר תהילות לד

ּגנּוזים עֹולמֹות לׁשבעים "סֹוד")ונכנס –(ּגימטרּיא אחר אדם ׁשּום ּבהם זֹוכה ׁשּלא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לֹו. רק ְִַָֻּומיחדים

הרּבים: מזּכי ׁשל הּזכּות מּגדל נֹורא סּפּור ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּונסּפר

ּבּׁשמיםפו) הּגדֹול הכי הּיחסן הּוא הרּבים את ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמזּכה
ע"ב י"א ּדף למׁשה ּתהּלה ּבקנטרס ּבהקּדמה הּתֹורה על מׁשה יׂשמח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבספר

ּתרּומה ּבזהר מבאר ע"ב)וזל"ק: קכ"ח חייבא(ּדף ּבתר למרּדף ּבעי זּכאה וכּו'1ההּוא ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
חּיבים] אנׁשים אחר לרּדף צריך איהּו[זּכאי ודא ליה ּברא הּוא ּכאּלּו ליה ּדיחּׁשב ּבגין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ורּבים ּבאהרן ּדא ועל וכּו', אחרא משבחא יּתיר דקב"ה יקרא ביה דיסּתלק ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹׁשבחא
ׁשם ועין והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי וכתּוב מעֹון ע"א)הׁשיב קכ"ט ּכּמה(ּבדף ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

ּבתׁשּובה. רׁשעים ׁשּמחזירים הּצּדיקים זכּות ּגדֹולים ּכּמה ׁשם ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָָהפליגּו

ּבעֹולם נפּגׁשּו אחת ׁשּפעם איך מוזלל"ה לֹו סּפר אׁשר ז"ל מאדמו"ח ׁשמעּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכן

רש"י וׁשאל זצ"ל, מדראהאּביטש איציקל רּבי הּקדֹוׁש הרב עם ז"ל רש"י ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָהעליֹון
מיׁשרים הּמּגיד מיכל ר' הּקדֹוׁש הרב לבנֹו לֹו יׁש ּומצוה זכּות איזה איציקל רּבי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָז"ל
רּבי לֹו והׁשיב הּנ"ל, הרב ּבנֹו עם העֹולמֹות ּבכל ׁשּמרעיׁשין ׁשּׁשֹומע מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמזלאטשֹוב,
ואמר ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו נתקררה ולא לׁשמּה, ּתֹורה ׁשּלֹומד איך הּנ"ל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאיציקל

ּדעּתֹו נתקררה לא ּבּה וגם וסּגּופים, ּבּתעניתים עצמֹו את לסּגף הרּבה ׁשּבנֹו עֹוד, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹו
וכּדֹומה, לאביֹונים נתן ּופּזר ּוצדקה, בגמ"ח הרּבה אׁשר עֹוד לֹו ואמר ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה,

לֹו אמר ׁשּוב ּדעּתֹו נתקררה לא מעֹוןועֹוד הׁשיב ּתׁשּובהׁשרּבים ּבעלי הרּבה ועׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּמרעיׁשים מה הּקדֹוׁשה ּדעּתֹו ונחה ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו וׁשקטה נחה ּובזה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּבעֹולם

מעלה ׁשל הּפמליא ּכל ּכאן.אתֹו עד ְְֶַַַַָָָָָֹ

עיניו אׁשר לאדם ואך לֹו ּבׂשר עיני אׁשר לסּפר יּוכל לא ּכזאת מעׂשה ּכי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמּובן
ּכזאת. לסּפר יּוכל לזּולתֹו יּׁשמע ׁשּלא מה ורֹואה ׁשֹומע עליֹונים ּבעֹולמֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמׁשֹוטטֹות

וכל , הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּלֹומדים לאּלּו הּוא ּגדֹול זכּות איזה להבין יכֹולים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּזה
מהם, מדּברים מעלה ׁשל ּגזרֹותהּפמליא מיני מּכל יׂשראל עם ּכל נּצֹולים ׁשּבזכּותם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

לראֹותּה ּבקרֹוב ׁשּנזּכה הּגאּלה, ּומקרבין ורעֹות, .קׁשֹות ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

זֹו.פז) סּבה על אּלא נענׁשים אינן אֹו זֹוכין אינן הּדֹורֹות ראׁשי ֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָכל
– קדּׁשה ׁשערי ּבּספר זי"ע ויטאל חּיים רּבי ז)ּכתב ׁשער ב מ(חלק לחּיבּיא:: זּכי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻ

ז"ל רּבֹותינּו ספ"ח)אמרּו רּבא ּכמׁשה(אלּיהּו ׁשּׁשקּול ׁשמּואל להעמיד אלקנה זכה לּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשמּואל וכן אֹותן, ּומזּכה עּמֹו הרּבה אדם לבני ּומעלה לרגל עֹולה ׁשהיה מּפני ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹואהרן,

ׁשּכתּוב ּכמֹו אחריו, נֹוהג ז')ּבנֹו א' יׂשראל(ׁשמּואל את וׁשפט וגֹו' והּגלּגל אל ּבית וסבב ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מּׁשּום אּלא מעלֹותיו לכל זכה לא ואברהם ּביתֹו, ׁשם ּכי הרמתה (ּבראׁשיתּותׁשּובתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ



הזוהר להתהילות

ה') ּוכתיבי"ב ּבחרן, עׂשּו אׁשר הּנפׁש י"ח)ואת י"ח ּגדֹול(ׁשם לגֹוי יהיה היֹו ואברהם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
וגֹו', ה' ּדרך וׁשמרּו וגֹו', יצּוה אׁשר ידעּתיו ּכי זֹוכיןוגֹו' אינן הּדֹורֹות ראׁשי וכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

זֹו סּבה על אּלא נענׁשים אינן .1אֹו ֱִִֵֶֶַָָָָ

ליּהפח) דמזמנין אּנּון ּכּמה לאתדכייא נׁש ּבר ּבעי ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּכד
ּתלּויה הּגאּולה וכל העֹולם ׁשּכל ּכזה ּדבר ּובפרט טֹוב, ּדבר ׁשּכל לדעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָצריכים

להּגיע ויכֹולים הּכל, על לעבר יכֹולים חזק רצֹון עם אבל מניעֹות, הרּבה יׁשנן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּבזה,
" הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדׁשמּיא, סּייעּתא עם ּבאמת ּׁשרֹוצים מה ּבעילכל ּכד ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּכּמה להּטהר רֹוצה אדם ּבן ּכאׁשר ליּה", דמזמנין אּנּון ּכּמה לאתדכייא נׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבר
לֹו. עֹוזרים ְְִִַָמלאכים

הּנביא ירמיהּו ידי על השי"ת הבטיח ּכבר י"ט)ועֹוד ט"ו יקר(ּפרק ּתֹוציא "ואם , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הגּון אדם ּתֹוציא אם - מּזֹולל" יקר ּתֹוציא "ואם רׁש"י ּופרׁש תהיה", ּכפי ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּזֹולל

מבּטלּה. ואּתה ּגזרה ּגֹוזר ׁשאני - ּתהיה" "ּכפי למּוטב. ׁשּתחזירנּו רׁשע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמאדם

נׁשמתם מטהרים ׁשהם ּבעֹולם ּגדֹולים הכי הרּבים מזּכי נקראים הזֹוהר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָולֹומדי
ּברּוחנּיּות ורעֹות קׁשֹות ּגזרֹות מּכל יׂשראל עם את ּומּצילים יׂשראל, ּכלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָונׁשמת

נׁשמעת. ּותפּלתם ּפרֹות עֹוׂשה ּוברּכתם ועצּום רב ּכחם ּבוודאי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּובגׁשמּיּות,

יקרים וחצייהּודים אחד ּכמעט יׁש ּגדֹולים, ׁשמּיא לרחמי נזקקים אנּו עּתה : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבטּוחים אנּו ולכן יהּודים, מליאן עׂשרה חמׁש את לחּסל רֹוצים ׁשּכּלם ערבים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּביליאן
ּבׁשנה הזהר ּכל ויגמרּו ּדּקֹות, 12 רק ויֹום יֹום ּבכל הּקדֹוׁש הזהר את ילמדּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשאם
ּדא ׁשּבספרא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשהבטיח ּכמֹו מׁשיח, מחבלי יּנצלּו ּבוּדאי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת,

גלּותא. מן ְִִָָיּפקּון

יׂשראלפט) ארץ יֹוׁשבי ּכל נּצלּו נּסים ׁשּבנסי איך וׁשמעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהסּכיתּו
ראׁש ׁשל הּמרּכזית הּלּולא ּבסעּודת ׁשהייתה ּבדרׁשה ׁשאמרּתי מה ּכאן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאסּפר

זיע"א, ׁשרעּבי מרּדכי רּבי הּקדֹוׁש ורּבנּו מֹורינּו יׁשיבתהּמקּבלים וראׁש מייסד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹֻ
יׁשיבת ּביׁשיבתֹו, ׁשהתקיימה - ׁשרעּבי ׁשלֹום הרב ׁשם על ׁשלֹום" "נהר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֻהּמקּבלים

ׁשלֹום" "נהר -הּמקּבלים תש"ע ׁשנת וּירא ּפרׁשת ׁשּׁשי ּגדֹוליּבליל ראׁשי ּבהתאּסף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
הרהגה"צ ּדרּכֹו ּוממׁשיך ּתלמידֹו ׁשל ּבראׁשּותֹו - הקודש מארץ הּמקּבלים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיׂשראל

ׁשליט"א. ׁשמּואלי ּבניהּו רּבי ְְְְִִִֵַַָָָָהמקּובל

אּדירֹות ּבכמּיֹות נֹוראים וטילים ּפצצֹות עם מלאה אֹוניה הּגיע עת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבאֹותּה

נֹוראה!!!. מּסּכנה נּצלּו יׂשראל ארץ ויֹוׁשבי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּומפחידֹות

ונּצלּו האֹוניה את ּתפסּו נּסים הּזהּובנּסי ההּצלה ונס יׂשראל, ארץ יֹוׁשבי ּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשרעּבי מרּדכי רּבי הּקדֹוׁש הּצּדיק ּבזכּות הּקדֹוׁשיםקרה ּדבריו את ׁשּלמדנּו זיע"א, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ



הזוהר תהילות לו

את ּפרסמנּו ּגם ואז אדם, ׁשל חּיים ׁשנה 75 ּכמֹו חֹול ּביֹום הּקדֹוׁש הזֹוהר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלּמּוד
הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּליּמּוד ּבעניין זיע"א מלך והּכּסא חי איׁש הּבן ּבׁשּבתּדברי ּובפרט ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשנה למליֹון וׁשווה ּבאלף מכּפיל ּובׂשמחה ׁשנה, אלף ּכמֹו ׁשווה ׁשּׁשעה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָקֹודׁש,
הּנגלה ּתֹורת ּליּמּוד .(ּפׁשט)ׁשעֹות ְְִִֶַַַָ

זמּנם את ונּצלּו הּקדֹוׁש, זֹוהר בלימּוד להרּבֹות התעֹוררּו יהּודים אלפי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָועׂשרֹות
הרמה, מעלתֹו את היוודעם אחרי קֹודׁש זכינּוּבׁשּבת הּצּדיקים הּלֹומדים ּובזכּות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁשים יׂשראל מחנה ּבכל וחנית, חרב ּתעבֹור לא אׁשר רּוחנית, מגן .לחֹומת ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לנּו: עׂשה יתּברך הּׁשם נּסים ּכּמה להתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּוכדאי

ׁשּׁשלחּוא. הּצֹורר הּצר מחּמת מּביתם הגלּו יהּודים ּכּמיליֹון ׁשנתים ׁשּלפני נזּכר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבֹואֹו
הּדרֹום. יּׁשּובי לכל ּוּפצצֹות ְְִִִֵַַָָטילים

חיפהב. וכל מירֹון, נהריה, צפת, ׁשמֹונה, מּקרית הּצפֹון יּׁשּובי ּכל ּכן ׁשּלפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּובּׁשנה
לּגלּות. הלך ׁשּיכל מי וכל רח"ל, נפׁשֹות וסּכנת ּנֹורא ּבפחד היּו ְְְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהקריֹות

נהרסּו.ג. מׁשּפחֹות ּכּמה היּו, רח"ל הרּוגים ְְְֲִִֶֶַַָָָּכּמה

הּיֹום.ד. עד ׁשמטּוּפלים ּבנפׁש ּפצּועים וכּמה ּבגּוף ּפצּועים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכּמה

ׁשהם הּקדֹוׁש, הזֹוהר לֹומדי ּבזכּות ורק אך וגלּות, ונזק מהרג נּצלנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָועּתה
האמּתּיים הרּבים .1מזּכי ְֲִִִִֵַַָָ

נפׁש ּובחרּוף לטרֹוריסטים, לעזֹור לעּזה ּבדרּכם אֹוניֹות ׁשׁש נתּפסּו הּזה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּׁשבּוע
החֹולים ּבבּתי ּכּמה עֹוד ויׁש הארץ, יֹוׁשבי את להּציל ּכדי עצמם את החיילים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָסּכנּו

האֹונּיֹות, מּסּכנת ׁשּנּצלנּו ב"ה ׁשלימה, לרפּואה ּתפילה עםׁשּצריכים ּבזכּות והּכל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
יׂשראל ּכלל את ּומזּכים הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשל הּיֹומי ּדף ׁשּלֹומדים הּצּדיקים .יׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

רּוחניתצ) מגן ְִֵֶַָָערּכת
ולא חייל, ׁשּום יּפגע ׁשּלא אמּתית מגן וערכת נפלאה עצה לנּו יׁש לכם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּדעּו

החיילים לכל לחּלק ּפׁשּוט נזק, ׂשּום ותּקּוני1יקרה הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשל קּונטרסים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּוׁשמירתם. להּצלתם לנּוזֹוהר יׁש ּוכרגע החיילים, לכל לחלּוקּה מתנּדבים מחּפׂשים [אנחנּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

יצ"ו] חיילים אלף ּכעׂשרים ּבׁשביל .ּתֹורם ְְְִִִִֵֶֶֶַַ

ּולהצלת החֹולים, לרפּואת הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבזכּיֹות עֹוד ונרּבה ּבֹואּו ורעי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֻאחי
ּכּתּקנת הּקדֹוׁש זֹוהר לּלּמּוד מתאחדים יׂשראל עם וכל זֹוכים היינּו ואם יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָעם

נגאלים. היינּו ּכבר ְְְִִִַַַָָָהרמח"ל

נח ּתבת ּכמֹו הּוא הּקדֹוׁש הזהר ּכי אֹומרים: והרׁשּב"י רּבינּו ׁשאּלּו1מׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
מׁשיח. מחבלי יּנצלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּילמדּו



הזוהר לזתהילות

ּבּדֹור יׂשראל עם הּצלת סֹוד ּתלּוי ּבזה ׁשרק לנּו, אֹומר הּקדֹוׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהרמח"ל
ּוסגּלת ּבכח ּוגאּלתֹו, הּקדֹוׁש:1האחרֹון לׁשֹונֹו וזה הּקדֹוׁש, הזהר לּמּוד ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ

ונּנצלצא) הּזאת להּתבה נברח וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּבריחת
וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ּבריחת הרמח"ל: ּכתב ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻועֹוד
הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ׁשּבריחת ונמצא ונּנצל הּזאת להּתבה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹנברח
ּבּתּקּונים, ּכּמזּכר נׁשמתין, רּבֹוא הּׁשּׁשים ּכל נכללּו ּבֹו אׁשר הּזהר, נעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּבסֹודּה
יציאה, אּלא יצטרך לא הּימים ׁשּבסֹוף עד יׂשראל, לכל ּכללית לבריחה זה נחׁשב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹואז

ׁשּנאמר יב)וזהּו נב, לפניכם(יׁשעיה הלך ּכי תלכּון לא ּובמנּוסה ּתצאּו בחּפזֹון לא "ּכי : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ
יׂשראל"... אלקי ּומאּספכם ְְְֱִִֵֵֶַָֹה'

ּבכל ּדי ּככֹוכבים, הרּבים למצּדיקי קדׁש ּוקריאת לאֹורייתא, רּבא מֹודעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּומּכאן
הּכנסת ּבית לגּבאי וכן ּבהם, ּתלּויה הרּבים ׁשּזכּות הרּבים מזּכי הם ואתר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאתר
לקּבל ׁשּביׂשראל, החכמים לתלמידי ּובעּקר ּכּלֹו, ּובעֹולם הּקדׁש ּבארץ מדרׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּובּתי
ּדברֹו לקּים הּקדֹוׁש, הרמח"ל יׂשראל, ּכל ׁשל ּדרּכם מֹורה הּוא הלא צּדיק, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעצתֹו

ּגרים ּבּה ּגדֹולה ׁשכּונה ּבכל אפׁשר ואם לאלקים, ּגדֹולה עיר ּבכל ּולארּגן ּדּבר, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאׁשר
ועד מּבקר פ"ו, ּבאּגרת ּכּנזּכר הּקדֹוׁש הּזהר ׁשל רצּוף לּמּוד יׂשראל, אמּוני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשלֹומי

יעבר ולא חק ּבׁשעה[ערב יׁשּתּתף אחד ׁשּכל ּדי לערך, מתנּדבים 80 ׁשּיׁש ּובמקֹום ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
הּׁשוה ּדבר וזה ׁשבּועּיֹות, ּבׁשעתים ּדי אזי מתנּדבים, 40 רק יׁש ואם ּבׁשבּוע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָאחת

ספק] ללא נפׁש .לכל ְְֵֶֶָָֹ

עםצב) את להּציל ּכדי לקיימה, אפׁשר ּבקל אׁשר ויהּודי יהּודי לכל ּונחּוצה חׁשּובה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעצה
ּברחמים לגאּולה ּבמהרה ולזּכֹות ורעֹות, קׁשֹות ּגזרֹות מּכל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָיׂשראל

אחד אברך לכל ּבׁשבּוע אברכים 80 ל' לׁשּלם ּתכנית לארּגן יכֹול ּכנסת ּבית ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכל
לאברך. לחדׁש מאה הּכל: סך לׁשעה, 25ְְְְְֵֵֶַַַַָָָֹֹֻֻ

ּכדי 25 רק לתת יכֹול אחד, לאברך ׁשעה עבּור רק לׁשּלם ׁשרֹוצה אחד ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוכל

נפׁש, לכל השווה ּתֹוכניּת וזֹוהי הּקדֹוׁש, זֹוהר ׁשל אחת ּבׁשעה לאלזּכֹות ּוּבוודאי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּזה. הּגדֹול ּבּדבר חלק לקּבל ירצה ׁשּלא אחד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיּמצא

ּבקּלּות יכֹולים הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּילמדּו יׁשיבֹות ּבחּורי לארּגן הרֹוצים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָוגם
לזה לזּכֹות יכֹולּובמהירּות ּבחּור וכל ּליּמּוד, לׁשעה 10 לּבחּור ׁשּיׁשּלמּו ידי על , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

ּכל ּיזּכה וכך ּפעם ּבכל ּדּקֹות 12 כ ּביֹום חלקים לחמׁש הּזאת הּׁשעה את ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלחּלק
להצלחה עליו ימליץ ׁשהרשּב"י ּבׁשנה, ּפעמים 5 הּכל סך הזֹוה"ק את לסּים יֹום 70ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

האמּתי נׁשמתֹו מׁשֹורׁש הגּון ּולזיוּוג ּבּתֹורה 1.3500ועלּיה ידי על ׁשּזֹוכה והּפרנס ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּדֹולר)ּבׁשנה מאלף עניניו(ּפחֹות ּבכל ּומתּברך עסקיו ּבכל ּומצליח ּבחּייו, עֹולמֹו רֹואה , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
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זכּות לֹו ויׁש ּביתֹו. ּבני ועל עליו ּומגן טֹוב ממליץ הּקדֹוׁש ׁשהרשּב"י ׁשּתמיד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזֹוכה
ׁשנה, 282 ׁשוה חֹול ימי 282 ב' עֹולה אׁשר הרׁשּב"י, ּתֹורת ּליּמּוד ׁשעֹות 354 ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
אלף ּכפּול טֹובים וימים ׁשּבת ימי 72 ו' - ׁשנה. 282.000 אלף: ּכפּול ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּובׂשמחה
מליֹון ּוׁשּתים ׁשבעים 72.000.000 ׁשוה: אלף, ּכפּול ּובׂשמחה ׁשנה, אלף 72 ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשוה:

ּכמניין ּתֹורה. ל"חסדׁשנה הּיֹוםויזּכה ּכל אל ג)",חסד נב ּפרק .(ּתהילים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

יֹום. ּבכל אחת ׁשעה ׁשּלֹומד אחד מּבחּור מקּבל אּתה זה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכל

ּבמסחר.צג) ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ּבדּיּוק ּברּוחנּיּות הּנפׁש חׁשּבֹון ּתעׂשּו צֹועק: זי"ע חּיים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהחפץ
לּיֹום ׁשקל ׁשּבעׂשר חּסכֹון תֹוכניּת לך יׁש לעׂשרֹות($2.50)האם זֹוכה אּתה , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּׁשאין הּזה הּתענּוג וכל ּכּולֹו. העֹולם ּבכל כזה ּדבר אין ּתֹורה, ׁשל ׁשעֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמיליֹוני
יׁשעיה הּנביא ּכדברי לתאר, תּוכל לא הּזה, ּבעֹולם ג')ּכדגמתֹו ס"ד לא(ּפרק "ּומעֹולם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

לֹו למחּכה יעׂשה זּולתך אלהים ראתה לא עין האזינּו לא ּוברׁש"י1ׁשמעּו (סנהדרין". ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ע"א) -צ"ט ראתה לא לּדברעין קץ .ּדאין ְֲִֵֵַַָָָָֹ

הּקדֹוׁשה הּׁשכינה את לׂשּמח ותתארגנּו ּתתחּברּו קדֹוׁשים ּולהעלֹותּהיׂשראל ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
חצֹות ּתיקּון לֹומר החּיּוב גֹודל על עֹוררּו ּוקדֹוׁשים צּדיקים ּכּמה אׁשר הּגלּות 1מּבֹור ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
ּגדֹולה עצה לנּו יׁש וכאן הּׁשכינה, ּגלּות על יׂשראל עם ׁשפכּו ּכבר ּדמעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָוכּמה

הרמח"ל. ּכּתּקנת עֹולמים ּבגאּלת ּוׁשכינּתיּה קב"ה ּוליחד הּׁשכינה את לׂשּמח ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֻועצּומה

חׁשּבֹון יעׂשּו ליֹום, ּדּפים 6-7 יֹום 354 ל המחּלק הּיֹומי הזהר לפי ילמדּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹֻואם
ׂשרי מאֹות, ׂשרי אלפים, לׂשרי ּולהֹודיע הּקדֹוׁש. הזֹוהר ּכל את סּימּו ּפעמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכּמה

לעׂשֹות , הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבלּמּוד יׂשראל עם ּכל את לאחד עׂשרת, וׂשרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחמּׁשים
ּביֹומו. יֹום מּדי ְִִִֵסּיּומים

קׁשֹות ּגזרֹות ּכל לבּטל נזּכה הּזה הּגדֹול הּתּקּון ידי ׁשעל רצֹון עם1ויהי מעל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

הרמח"ל. ּכהבטחת ח"ו, קׁשה הּגזרה מּפני אמּתית מגן לחֹומת ונזּכה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל,

יעקבצד) ּתֹולעת ּתיראי ְֲִִַַַַֹאל
אֹומר: יׁשעיה יד-טּו)הּנביא מא אני(ּפרק יׂשראל מתי יעקב ּתֹולעת ּתיראי אל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּפיפּיֹות ּבעל חדׁש חרּוץ למֹורג ׂשמּתיך הּנה יׂשראל: קדֹוׁש וגאלך ה' נאם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻעזרּתיך
ּתׂשים ּכּמץ ּוגבעֹות ותדק הרים ׁשבטיאּתדּוׁש ּתדחלּון לא ּבאר: יֹונתן ּובתרּגּום : ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ּדיׂשראל: קּדיׁשא ּופריקכֹון ה' אמר ּבסעדכֹון מימרי ּדיׂשראל, זרעיתא יעקב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּדבית
וילּמדנּו ּכּתֹולעת, ּבגלּות חּלׁשים ׁשהם לפי - יעקב ּתֹולעת ּתיראי אל ּבאר: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹוברד"ק

לך לֹומר לתֹולעת, יׂשראל נמׁשלּו אּלאלּמה הארזים את מּכה אינּה זֹו ּתֹולעת מה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
העֹולם רׁשעי ּומּכים ּבּתפּלה, ּכחם ּכל יׂשראל ּכך הּקׁשה, את ּומּכה רּכה והיא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבּפה,

ּבּלבנֹון ארז ׁשּנאמר ּבהם ונמׁשלים ּכארזים חזקים .ׁשהם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
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ּבפיהם אּלא יׂשראל ׁשל ּכחם אין - יעקב קֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהּקֹול

הראׁשֹונה! הּמּכה את ולתת האֹויב, את לנּצח אּדיר, ּכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבידנּו

הראׁשֹונה! הּמּכה את נֹותנים הּקדֹוׁש הזהר ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹלֹומדי

" להחזיר מתּכֹוננים ׁשנּיההּצבא צֹוללֹות,מּכה ידי על לאירן " ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ

ׁש אֹומרת "זאת את ׁשּתּתן אירן זֹו ׁשּתהיה העבּדה, עם הׁשלימּו הּמּכהּכבר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ליׂשראלהראׁשֹונה" ּגרעינית ּפצצה רח"ל),[ח"ו]- נפׁש ּכמיליֹון לגּבֹות עלּול ׁשּזה מׁשער .(והּצבא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

הּמּצב! עם הׁשלימה ּכבר ְְְִִִִַַַָָָָהּמדינה

הּזה! הּמּצב עם מׁשלימים לא ְְֲִִִֶַַַַַָֹאנחנּו

ּבׂשֹונאיהם! הּמה היהּודים יׁשלטּו אׁשר הּוא! ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹונהפך

את נּתן הראׁשֹונה"אנחנּו "הּמּכה ְֲִִֵֶַַַָָָ

"ואיׁש הּקדֹוׁש זהר ללּמּוד ... הּמלך" מדינֹות ּבכל ּבעריהם הּיהּודים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"נקהלּו
העּמים": ּכל על ּפחּדם נפל ּכי לפניהם עמד ב)לא ט ּפרק .(אסּתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מסּפר ואפילּו הּקדֹוׁש הזהר ספר ּכל את לסּים ּביֹומֹו יֹום מּדי יכֹולים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאנחנּו
ּוברחמים. ּבחסד הּגאּלה את ּונקרב האסֹון את נמנע וכך ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּפעמים,

הּקדֹוׁש ּבּזהר זי"ע לרׁשּב"י הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה אֹומר קכ"ד)וכך ּדף נׂשא ,(ּפרׁשת ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּברחמי". ּגלּותא מן ּביּה יפקּון הּזהר ספר ּדאיהּו ּדילך חּבּורא הּדברים:"ּבהאי [ּבאּור ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ויּסּורים צרֹות ללא ּברחמים הּגלּות מן יׂשראל ּבני יצאּו הּקדֹוׁש, הּזהר ספר ׁשּלך, החּבּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבזכּות

מׁשיח!] חבלי צער ְְִֵֶַַַָֹּוללא

זאת? ליּׂשם יכֹולים האם - אפׁשרי? זה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּכיצד

ואחד! אחד לכל ּומתאימה קּלה ּבתכנית - ואפׁשר! אפׁשר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָאכן,

יכלנּו! לא ּתאמרּו ׁשּלא - ידענּו! לא ּתּגידּו ְְְִֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹׁשּלא

אלי! לה' מי - לנּו! הּוא קדֹוׁש וחֹוב הּדבר, ְְִֵֵַַַָָָָָּבידינּו

א: ּבאפןאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 354 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּביחד]קבּוע מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית הּיֹומי[ּכגֹון זהר סדר ּפי על ללמד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
לׁשנה. ימים 354 ל ְְִִָָָָֻמחּלק

ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 12 מ יֹותר לא לֹוקח לאחד, ּדּפים 6-7 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 12 ּב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ּכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאת
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ב: ּבאפןאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 177 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּביחד]קבּוע מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית הּיֹומי[ּכגֹון זהר סדר ּפי על ללמד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

לׁשנה. ימים 354 ל ְְִִָָָָֻמחּלק

את ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 24 מ יֹותר לא לֹוקח ּדּפים, 12-14 ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 24 ב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּכל

ג קבּועאפן ּבאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 89 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּביחד] מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית מחּלק[ּכגֹון הּיֹומי זהר סדר ּפי על ללמד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

לׁשנה. ימים 354 ְִִָָָל

את ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 48 מ יֹותר לא לֹוקח ּדּפים, 24-28 ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 48 ב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּכל

אנׁשים. ל45 ה' ואפן ד' אפן יׁש ְְְֲִֵֵֶֶָֹֹוכן

קׁשֹותצה) ּגזרֹות מּכל להּצילנּו הרׁשּב"י את לנּו וׁשלח לּמּכה רפּואה לנּו הקּדים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה
ְָורעֹות.

מּתרּדמתכם, יׁשנים ְְְִִֵֵֶַַעּורּו

הּנֹורא!- מהּמּבּול להּנצל זקּוק יׂשראל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָעם

ידי- על רק אפׁשר ְְְֵֶַַָֹוזאת

הּקדֹוׁש"- "הזהר ׁשהּוא – נח ֵֶַַַַַָֹֹּתבת

יכלנּו! לא ּתּגידּו אל - ידענּו! לא ּתּגידּו ְְִִַַַַַָָֹֹֹאל

העֹולם מן נדחה הּוא הּקדֹוׁש הזהר לּמּוד ידי ׁשעל ּבוּדאּות, יֹודע הרע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּיצר

להחּדיר מתאּמץ הּוא ּכן על ׁשּלֹו. האחרֹונה הּמלחמה וזֹוהי ׁשלטֹונֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומתּבּטל
מּמׁש. האמת הפך והבל, ׁשטּות ׁשל ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָמחׁשבֹות

סּכנה! זהירּות, ּכן נחמניעל ּבר ׁשמּואל רּבי ּכדאמר הּיצר! ּברׁשת לּפל לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
מה הּבא, לעֹולם עליו ּומעיד הּזה ּבעֹולם לאדם מסיתֹו הרע יצר יֹונתן רּבי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָאמר
הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּבך ּפגע אם יׁשמעאל רּבי דבי ּתּנא ויּנצל: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּיעׂשה

נב:)וכּו'... ּדף .(סּכה ְַָֹֻ

הּכתּוב: ּבנּו יתקּים טז-יח)ּובזכּותכם פ' טּו ּפרק ופחד(ׁשמֹות אימתה עליהם "ּתּפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ותּטעמֹו ּתבאמֹו קנית: זּו עם יעבר עד ה' עּמך יעבר עד ּכאבן יּדמּו זרֹועך ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבגדל

ידיך: ּכֹוננּו אדנ-י מּקדׁש ה' ּפעלּת לׁשבּתך מכֹון נחלתך לעלם(יח)ּבהר ימלך ה' ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
בב"א. ֶָועד",
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