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 הזוהר

חלק א

 

      
באדרא שנמצא מי של ובעול הזה בעול חלקו אשרי א)

עלאה קדישא

ע"ב)בזוהר קל"ד ד),מע יר אמר וז"ל: ,[להחברי] ְִִִַָ
קיא ארא האי אכח מא לקיח ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָזאה

.י אנ מיעאה של ובעול הזה בעול חלקו אשרי] ֲִֵַָָָ
עלאה"שנמצא קדישא ב"אדרא[בו שאנו ַָָזאההזה

אתי. בעלמא ,י עלמא לקיחבעול חלקו [אשרי ְְְְְֵֵֵָָָָָָ
[הבא ובעול עאה,הזה קדא יתבי אנ]אנו כי ְְֲִִִַַָָָָ

עליונה בקדושה יושבי[ל אסחר עאה אשאאא בי ס"א) ְִֶַַָָָָ
(ל דאסחר רבי[עלאה כשישבו כי אותנו, מסבבת העליונה אש

אש ירדה קדישא, האידרא את לחבר והחברי שמעו
מסביב אות והקיפה עאיוכו']מלמעלה ני ל ְִִִִָָָוהא

אתקנ,(לדיוקנא) קיא התיקוני]דיקנא כל והרי ְְְִִִַָָָָ
ידי על נתתקנו, דא"א קדישא הדיוקנא של העליוני

בה שפירשנו לדכתייה.]הסודות ואסחר רְְְְְְְְֲִַַַואתע
במקומו[ תיקו כל א"א פני את והקיפו למעלה ונתעטרו

לו ].המיוחס

ישראל יגאלו הזוהר למוד ידי על :זי"ע הגר"א כתב (ב

כד.)זוהרבתקוני ד ששי, תקו לתתא(סו נשא בני וכמה :
יתגלי כד ,דיל חבורא מהאי לתתאיתפרנסו

ובגיניה ,יומיא בסו בתראה י)בדרא ,כה וקראת(ויקרא
רוצה יתפרנסו, למטה אד בני וכמה] .כא עד .באר דרור
למטה יתגלה כאשר ,של החבור מזה ,ויחיו יעסקו לומר
וקראת" יקיו זה ידי ועל ,הימי בסו ,האחרו בדור
ידי על שיגאלו בבאורו: הגר"א ש וכתב ,["באר דרור

.לשונו כא עד הזוהר, למוד

אמראסתכ הוא ברי קודשא בודאי חבריא שמעו רבי
זכאה חבורא, בהאי למהוי ותתאי עלאי ,עמנא
על לאתחדשא האי כולי דעתיד ביה, אתגלייא דהאי דרא

קרא לקיימא בתראה, בדרא יומיא בסו דמשה (קהלתידא

ט') וכו'.א' שיהיה ה"וא ש"היה ה"קי"א).מ ד (זוהר

עלאה דאימא זוהרא מ הזוהר ספר דאיהו דיל חיבורא בהאי (ג
ניסיו צרי לא באיל תשובה,

דחיי"והמשכילים אילנא דאיהו דבינה מסטרא יבינו
יזהירו והמשכילי" אתמר בגינייהו
מ הזוהר ספר דאיהו דיל חיבורא בהאי "הרקיע כזוהר
ובגי נסיו צרי לא באילי .תשובה עלאה דאימא זוהרא
ספר האי דאיהו דחיי מאילנא למטע ישראל דעתידי
בדד ה' בהו ויתקיי ברחמי גלותא מ ביה יפקו הזוהר

."נכר אל עמו ואי קכג:)ינחנו ד נשא (ר"מ

ברו הקדוש שהוצר עד ממצרי ישראל נגאלו שלא כש (ד
תהיה לא העתידה גאולה כ מילה, ובד פסח בד לקדש הוא

הזו הקדושה לתוספות שיזכו עד הגאולה

גנוזהנה להיות עתיד היה מהזוהר שהחבור ,מכא מבאר
שאז הימי בסו האחרו הדור שיבוא עד 'וכו
אז כי משיח, יבוא העוסקי ובזכות ,לתחתוני יתגלה
קרובה סבה תהיה זה אשר ,בסבתו דעה האר תמלא
וכו', אחזתו אל איש ושבת ובגיניה שאמר וזהו לביאתו.
ישראל נגאלו שלא כש ישראל, יגאלו זה שבזכות כדי
פסח בד לקדש הוא ברו הקדוש שהוצר עד ממצרי
עד הגאולה תהיה לא העתידה גאולה כ מילה, ובד
,יתבר האל רצו והוא ,הזו הקדשה לתוספות שיזכו

בה.ואשר הזוכה ראשו)י מאמר מאמרות, עשרה (של"ה,

נח כתיבת  הזוהר ספר (ה

והמשכילים"בהו דאתמר קבלה מארי אינו יבינו
אילי הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילי
דאיהו הזוהר ספר דאתקרי דא בזוהר משתדלי דקא אינו
ממלכותא ושבע מעיר שניי בה דמתכנשי נח כתיבת
אורה ודא תשליכהו" היאורה הילוד הב "כל יתקיי דבהו

."דא קנ"ג)דספרא בהעלות זוהר)
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אותו של תיקו כל הימי באלו התיקוני שילמוד אד אשרי ו)
יעבור ולא ביומו יו דבר היו

שלואשרי תיקו כל הימי באלו התיקוני שילמוד אד
יעבור ולא ביומו יו דבר היו דבראותו לכל כי

יאחר, ולא יקדו שלא טוב לכ וכוונה. וטע שורש יש
הרב מורינו ראשינו עטרת של הטוב מנהגו היה וכ
בזמ ואפילו זיע"א הפרד"ס שארונו מר קדוש המופלא
חובת ולימד העניני מכל פונה היה הצבור עול לו שהיה

,היויו בכל דפי חמשת שילמוד תשובה לבעל טוב ג
הקדוש מהזוהרהגדולי ש בספר שכתב ב'כמו (חלק

('ב אות ב' חי).מערכה לכל מועד פאלאג'י, חיי (רבינו

בבקיאות זוהר ללמוד האריז"ל: (ז(בעיו שיעמיק 50(בלי 40
יו בכל דפי

לעניאמר עצה ז"ל מורי לו שאמר יצ"ו הלוי הר"א לי
ושיקו בטילה שיחה ישיח שלא זו והיא ההשגה,
דר בזוהר ושילמוד הידיעה חסרו על ויבכה הלילה בחצי
,יו בכל עלי נ' או מ' ,בעיו שיעמיק בלי בלבד, בקיאות

הזוהר בספר מוריושיקרא לי אמר ואמנ ,רבי פעמי
לי והשיב הזאת, החכמה לכל זכה אי לו כששאלתי ז"ל,
הרמ"ק ג כי לו ואמרתי זאת, בחכמה מאד במאד שטרח
ואמר ,זאת בחכמה מאד במאד טרחתי חיי אני וג ז"ל,
אנשי משאר יותר מאד מאד שטרחנו הוא שהאמת לי

כי כמוהו עשינו לא אבל נשארדורינו, היה לילות כמה
ששה ולפעמי הזוהר, ספר של אחד מאמר על שינה, בלתי
עיו על ויושב מתבודד היה שבשבוע, החול ימי של לילות

,הה הלילות כל יש היה ולא ,בלבד בזוהר אחד, מאמררוב
.פעמי(וויטאל חיי מרבי טובות הנהגות  צדיקי (הנהגות

יעיי ש ממה בפרי שהוא הדבר בפנימיות יעיי ש לו טוב ח)
בזוהר ובפרט ובאגדות במדרשי ויעסוק שיעיי והוא בקליפות

."קבלה ובספרי

מאד"ומורי בעיו ובקי חרי שהוא מי אומר היה זלה"ה
ביו שתי או אחת שעה שיעיי טוב במהירות,
העיו קשה והוא כ"כ מהיר שאינו מי אבל וכו', יותר ולא
ממה בפרי שהוא הדבר בפנימיות שיעיי לו טוב יותר
ובאגדות במדרשי ויעסוק שיעיי והוא בקליפות שיעיי

."קבלה ובספרי בזוהר הלימוד)ובפרט הנהגת חיי ע פרי)

לב למחלת מסוגת יו בכל זוהר לומר ט)

ואפיקורסותאמר מינות תתגבר המשיח ביאת קוד
בשלושה ליזהר לזה והעצה ,בעול ליצל רחמנא
שאינו פי על א זוהר יו בכל לאמר האחד ,הללו דברי

כי שאומר מה הלבמבי לטהרת מסוגלת זוהר .אמירת
(דכיא מירא ,ישרי אור)

לאחוז עתה מג לנו שיהי כדי ,במירו והאידרא זוהר ללמוד י)
שבשמי לאבינו של בלבב

להג"לימוד מאד לנו נצר הזה בזמ הקדוש הזוהר
רע כל נגד אותנו זאתולהציל החכמה גילוי כי ,

גרועות בדורות לאחוזהוא,עתה עתה מג לנו שיהיה כדי
.שבשמי לאבינו של היובלבב הקודמי דורות אות כי

אות מצילי היו טובי והמעשי וחסידי מעשה אנשי
כמו העליו משרש אנחנו רחוקי עתה ,המקטרגי מפני

החביות. בתו קריאותינוהשמרי לא א עלינו יג מי
הזאת". לע"ח)בחכמה בהקדמות צמח יעקב מוהר"ר החכ)

 
זלה"ה החיי אור להרה"ק מסע אגרת יא)

מעכו"היום נסענו ,ל"ו "וית שנת ב' באדר 'ה ב' יו
הגליל, באר ה' האדו פני את לראות ת"ו לצפת

'וכו למירו הלכנו כ גדולואחר בחשק ש ולמדנו
מהלילה שעות ד' עד הזוהר ספר ובשמחה גדולה ,ובאהבה
כפי ללימודינו האכילה אחר תיכ וחזרנו לאכול ועמדנו

,ש שהיו מהחברי אחד לכל הרב שלשנת אחד ספר
שעות,,הזוהר ששה עד ולמדנו בראשית, ספר חלקי והיה

נהיה לא כמוהו אשר טוב ריח הבית נתמלא שעות ו' ובסו
מהלילה שעות ח' עד ולמדנו וקודוכו', לישו והלכנו ,

ישננו ולא משמרתינו על עמדנו שעות כשני היו שהאיר
המזרח פני וכשהאיר ללמוד, וישבנו שעות. שני א כי
הפסק בלי שעות י"ח עד ללמוד וישבנו כותיקי התפללנו
חזרנו שאכלנו ואחר תורה, דברי של בדיבור אפילו בינתי
ו' וביו מהלילה, שעות ח' עד חמישי יו כל ללימדנו

וכו', לילבבוקר ובלילה זוהר. לומדי היינו השבת יו ובכל
הרב אמר שהאדרות הלילה כל משמרת עשינו שבת מוצאי
האדרות שהתחלנו ובשעה היה, וכ ביחד. אות שנלמד
וגמרנו וכו' בנשמותינו הגדול והרגש גדולה הארה היתה
בשמחה יוחאי בר מאמרי ולמדנו היו לאור סמו האדרות

גדולה".
דרשב"י הילולא ,המנהגי טעמי ,הקדושי למקומות בא"י עמו שנסעו מתלמידיו מאחד )(כת"י

ברציפות הקדוש זוהר לומדי במירו יב)

כל"להיות הולכי יעבור ולא חוק בשנה פעמי ששני
אוהל פורסי וש למירו 'וכו סגולה חכמי
.ע"ה ר"א של קברו עד ע"ה רשב"י של קברו מ ,אחד
רצופי לילות וי' ימי י' ור"א רשב"י בי ש ויושבי

ימי עשרה עושי ה הסדר וזה הזוהר, בספר ועוסקי
תמיד" השנה ראש קוד ימי ועשרה שבועות קוד.

לחכמה) מצר ספר  שלומיל שלמה מהר' קודש מכתב)

תקיפי"וכך קדישי רבנ כמלאכי הראשוני נהגו
שעלו דעה, הדור אותו של דישראל ארעא

בשנה, פעמי שתי במירו 'ה בית זוהרבחצרות ש ולמדו
לתיקו לב ומרירות בבכי לב את שפכו בקודש, הקדוש

עילאה בתשובה נפש."

חכמיוכן ושאר האריז"ל גורי תלמידי כ שנהגו מצינו
ת"ו מצפת התורה פעמיוגדולי שני מירונה לעלות

הקדוש זוהר ספרי ש ללמוד .בשנה
דרשב"י) הילולא עניני המנהגי טעמי)

עילאי רזי לכ יגלו כ לקרות תתמידו וא (יג

ע"ה"ורבי ובנו יוחאי בר שמעולקראתכ שמחו
לה הסמו ובכפר מערת על זוהר בקרותכ
על זוהר בקרותכ מאד שמחי ה כי תדעו ובכ ,'וכו

לה הסמו בכפר או יגלומערת כ לקרות תתמידו וא
עילאי רזי לכ."'אמור)וכו פ' מישרי (מגיד

ה לומדי ע"ה רשב"י קבר על (וביראהיד באימה זוהר
גדולה ובדביקות

זצ"ל"וכך הקדוש של"ה בעל מהרב כתוב ועלמצאתי :
וביראה באימה הזוהר לומדי ע"ה רשב"י קבר
ראשו יו היו כי אודיעכ ושוב וכו'. גדולה ובדביקות

."הזוהר למדתי וש הצדיקי במערת הייתי
דרשב"י) הילולא עניני המנהגי טעמי)

 
יו בכל זוהר (טו

ילמודופוסקי גמרא משנה "תנ יו וזוהרבכל
מוכיחי ה כי יראה, וספרי ואגדות ומדרשי

.שמי לש ולמודו מעשיו כל שיהיו האד את
מזלאטשוב) מיכל יחיאל מרבי א"ב סדר פי על קדושות הנהגות  צדיקי (הנהגות

הזוהר בספר רבה שקידה (טז

רבהצריך ושקידה ה' יראת ומלא נבו לב זו לחכמה
.הזוהר בספר

מראשקוב) שבתי מרבי התורה קביעת סדר  צדיקי (הנהגות

יו בכל זוהר ילמוד יז)

ואגדותילמוד מדרשי זוהר וגמרא משנה "תנ יו בכל
הספרי כי ומאוד מאוד יראי ובספרי ,ופוסקי
להש ולמודיו מעשיו כל שיהיו האד את מזכירי יראי

.יתבר(מנאדבורנא הירש צבי מרבי טובות הנהגות  צדיקי (הנהגות

לנשמה גדול תיקו (יח

מאילימוד ידע לא בשג לימוד כל על מרומ הזוהר
והוא בקריאתו שיטעה וא גדולקאמר תיקו

מ"ד)לנשמה אות 'ב סי' מו"ב זלה"ה, (החיד"א

משניותבחודש תיקוני זוהר הוא הלימוד אלול
.רמ"ח)ותהילי אות ח' סי' מו"ב ,ה"זלה (החיד"א

הקדוש בזוהר השינה קוד ללמוד יט)

בזוהריזהר או באגדה או השינה קוד לילה בכל ללמוד
.הקדוש

(זצ"ל מזלוטשוב מיכל יחיאל מרבי 'ב נוסח  טובות הנהגות  צדיקי (הנהגות

ומציל – הקדוש זוהר בספר לשכיבה סמו לעסוק כ)
חלו מתענית

גרסאיזהר שיעור איזה לשכיבה סמו בתורה לעסוק
קדושת אשר הקדוש זוהר בספר או במשניות

.אותו תנצור בשכבו למד אשר התורה
(החיד"א  אזולאי דוד יוס חיי מרבי ותיקוני אזוהרות  צדיקי (הנהגות

השבתהרואה יו כל יזהר ...עגומה ונפשו בשבת חלו
התורה בעסק עצמו ויקדש בטלה שיחה מ ההוא

כולה רבא אדרא ללמוד וטוב.(החיד"א)

אמר שהרשב"י ,הקדוש בזוהר ומובא המחבר: (הערת
עוסקו כי ומוב ,בשבת חלו לתענית מעול נזקק שלא
אשר ,הע כל יעשו וכ ,הדיני כל ביטלו התורה בסודות
לנשמתו, מתקשרי ע"זי הרשב"י תורת בלומד
כל שכתבו וכמו ,עליה טוב וממלי ,זכותו ומעוררי
,ביו לימודו מלבד השינה, קוד זוהר ללמוד הצדיקי

הש בעת שנשמתו יזכה זה ידי להיכלותועל תעלה ינה
(כ על הקדוש האר"י דברי כידוע ,הטהורי

 
זה בזכות לעשות מה כדת תורה בסתרי לעסוק נזכה א כא)

ישראל ישועות ישע תפרח

נתגלה"ועוד לא הקדוש הזוהר ספר מדוע לחקור יש
בדורות כ אחר נתגלה ואי הראשוני בדורות
מהחרב שני אל שעבר אחר אבל וכו', מה הגרועי
לבוא יכול היה אז תתכ"ח אלפי ד' שנת שנשלמו
לכלל, נוס חטא וזה אשתהי אשתהויי הרבי ובעוונותינו
ונתגבר ותורתו יתבר שמו וחילול חטאי כל על ובפרט
,ברגלי הברירה ועתה הרבה, נתברר כבר יע מאד היצה"ר

שכתוב וכמוהתאוה שהוא יסגא, חוצפא משיחא בעקבות
רעה אליה כלתה כי בראותה שביארשמתגברת וכמו

להחטיא, ומתגברת זצ"ל האר"י רבינו כשלבאור אבל
הרבה הוברר כבר כי הצרות ותוק הרעות בעני כחה

זצ"ל האר"י כבוד מפי שאחרכאמור לדורות סמו ולכ
הדורות, על להג הזוהר אור נתגלה מהחרב שנה האל
בזכות לעשות מה כדת תורה בסתרי לעסוק נזכה ושא

ישראל ישועות ישע תפרח רי"ט)".זה 'א גדולי מערכת (חיד"א

ולקדשה הנפש להאיר גדול תיקו הוא הזוהר לימוד (כב

אשר"וזו על ששאל אחד למשכיל השבתי כתבותשובה
להאיר גדול תיקו הוא הזוהר שלימוד ל"ז האר"י גורי
ללמוד תשובה לבעל תיקו נת ז"ל והרב ולקדשה הנפש
קאמר מאי ידע דלא אע"ג יו בכל זוהר דפי חמשה

ולתקנה הנפש להאיר הלא זו כידקריאתה ונראה דווקא.
ותלמוד משנה לימוד על יותר זו סגולה בו יש הזוהר לימוד

התורה מכל גדול כחו כמה פלא והוא למקרומקרא אא
ספק אי כי דע לו אמרתי ואני דבריו, אלו 'וכו למשנה וא
מרומ והוא ור נשא הקדושה בתורה לימוד כל כי
בשמי בונה ודאי באמיתיות לשמה יהיה א ובפרט

הדודי ומייחד העולמות ומתק גדולעליותיו אשר אמנ ,
ה והתלמוד ומשנה שהמקרא היינו הזוהר לימוד
הזוהר כ לא כלל, סוד בה ניכר ואינו מאד מלובשי
יבי שלא הקורא פתי ואי בפירוש התורה בסודי שמדבר

,התורה רזי בעומקי דבריו כי דרתורה סתרי להיות ולכ

הנפש "ומאירי "מזהירי ה לבוש בלי גלויידצד ואע"ג
עליו סתר להבי היינו מאד וחתומי סתומי דבריו מה
דודאי מתכונת ועל בורי על הדברי תוכ ולידע בעצ
לאוז גדול חכ מפי א כי הדברי יבינו ולא רבה צריכא
והדברי עילאי רזי היות ניכר בכללות בר מקבל.

."למעלה עליוני בשורשיה רוש עושי
ב') אות ספרי מערכת הגדולי ש (ספר

עד מג בא הרשב"י האידרא, בדברי עוסקי כשאנחנו כג)
בינינו ויושב כמל מעוטר

מבינינו"אפילו י"רשב שנפטר אחר שאנחנוהיו זמ כל
עד מג ובא "אתעטר האדרא בדברי עוסקי

בינינו ויושב בראשו שעטרותיו כמל מעוטר"
(זצ"ל הרמ"ז בש אזולאי למהר"א החמה (אור

בזמ המועטת זו עבודה כי לגאולה יזכו אליו שיזכו אות כל (כד
בית שהיה בזמ שהיו נביות אילי מכל חשוב יותר הוא הזה

קיי המקדש

הזוהר"ודע בחיבור ע"ה י"הרשב כוונת עיקר לאכי היה
ובאי תומ באי שפע באפס בגלות השכינה להיות
גמור יחוד בבעלה ליחדה סמ לה לעשות ורצה לה, עוזר
בסודות עוסקי וחבריו הוא שהיו במה הזוהר החיבור ע"י
שהוא הסוד ע"י ושכינתיה קב"ה ליחד גור שזהו התורה

או"ר בגימטריא ר"ז ביטולסוד יהיה ההוא החיבור ע"י וג
ה וקלות אשרהקליפות הקטרוגי והשבתת גלות

הקדושה מדת נגד שעה ובכל עת בכל לוהטי החיצוני
הנתוני ישראל בני ונגד השכינה בסוד ה הק' והשמות
אריות בישי חיוו הנקראי העול אומות בי בגלות

וכו', ודוביוה ורומח וחרב קלע נקרא בתורה והעוסק
כנזכר זה חיבור ידי על מרעת להציל כדי סודות, בחינת
לית כדי משיחא מלכא בימי להתגלות עתיד זה וספר
כי לגאולה יזכו אליו שיזכו אות כל והנה לשכינתא. סעדא
אילי מכל חשוב יותר הוא הזה בזמ המועטת זו עבודה

."קיי המקדש בית שהיה בזמ שהיו נביות
כ"ד) נהר ראשו מעי לאברה (חסד
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אותו של תיקו כל הימי באלו התיקוני שילמוד אד אשרי ו)
יעבור ולא ביומו יו דבר היו

שלואשרי תיקו כל הימי באלו התיקוני שילמוד אד
יעבור ולא ביומו יו דבר היו דבראותו לכל כי

יאחר, ולא יקדו שלא טוב לכ וכוונה. וטע שורש יש
הרב מורינו ראשינו עטרת של הטוב מנהגו היה וכ
בזמ ואפילו זיע"א הפרד"ס שארונו מר קדוש המופלא
חובת ולימד העניני מכל פונה היה הצבור עול לו שהיה

,היויו בכל דפי חמשת שילמוד תשובה לבעל טוב ג
הקדוש מהזוהרהגדולי ש בספר שכתב ב'כמו (חלק

('ב אות ב' חי).מערכה לכל מועד פאלאג'י, חיי (רבינו

בבקיאות זוהר ללמוד האריז"ל: (ז(בעיו שיעמיק 50(בלי 40
יו בכל דפי

לעניאמר עצה ז"ל מורי לו שאמר יצ"ו הלוי הר"א לי
ושיקו בטילה שיחה ישיח שלא זו והיא ההשגה,
דר בזוהר ושילמוד הידיעה חסרו על ויבכה הלילה בחצי
,יו בכל עלי נ' או מ' ,בעיו שיעמיק בלי בלבד, בקיאות

הזוהר בספר מוריושיקרא לי אמר ואמנ ,רבי פעמי
לי והשיב הזאת, החכמה לכל זכה אי לו כששאלתי ז"ל,
הרמ"ק ג כי לו ואמרתי זאת, בחכמה מאד במאד שטרח
ואמר ,זאת בחכמה מאד במאד טרחתי חיי אני וג ז"ל,
אנשי משאר יותר מאד מאד שטרחנו הוא שהאמת לי

כי כמוהו עשינו לא אבל נשארדורינו, היה לילות כמה
ששה ולפעמי הזוהר, ספר של אחד מאמר על שינה, בלתי
עיו על ויושב מתבודד היה שבשבוע, החול ימי של לילות

,הה הלילות כל יש היה ולא ,בלבד בזוהר אחד, מאמררוב
.פעמי(וויטאל חיי מרבי טובות הנהגות  צדיקי (הנהגות

יעיי ש ממה בפרי שהוא הדבר בפנימיות יעיי ש לו טוב ח)
בזוהר ובפרט ובאגדות במדרשי ויעסוק שיעיי והוא בקליפות

."קבלה ובספרי

מאד"ומורי בעיו ובקי חרי שהוא מי אומר היה זלה"ה
ביו שתי או אחת שעה שיעיי טוב במהירות,
העיו קשה והוא כ"כ מהיר שאינו מי אבל וכו', יותר ולא
ממה בפרי שהוא הדבר בפנימיות שיעיי לו טוב יותר
ובאגדות במדרשי ויעסוק שיעיי והוא בקליפות שיעיי

."קבלה ובספרי בזוהר הלימוד)ובפרט הנהגת חיי ע פרי)

לב למחלת מסוגת יו בכל זוהר לומר ט)

ואפיקורסותאמר מינות תתגבר המשיח ביאת קוד
בשלושה ליזהר לזה והעצה ,בעול ליצל רחמנא
שאינו פי על א זוהר יו בכל לאמר האחד ,הללו דברי

כי שאומר מה הלבמבי לטהרת מסוגלת זוהר .אמירת
(דכיא מירא ,ישרי אור)

לאחוז עתה מג לנו שיהי כדי ,במירו והאידרא זוהר ללמוד י)
שבשמי לאבינו של בלבב

להג"לימוד מאד לנו נצר הזה בזמ הקדוש הזוהר
רע כל נגד אותנו זאתולהציל החכמה גילוי כי ,

גרועות בדורות לאחוזהוא,עתה עתה מג לנו שיהיה כדי
.שבשמי לאבינו של היובלבב הקודמי דורות אות כי

אות מצילי היו טובי והמעשי וחסידי מעשה אנשי
כמו העליו משרש אנחנו רחוקי עתה ,המקטרגי מפני

החביות. בתו קריאותינוהשמרי לא א עלינו יג מי
הזאת". לע"ח)בחכמה בהקדמות צמח יעקב מוהר"ר החכ)

 
זלה"ה החיי אור להרה"ק מסע אגרת יא)

מעכו"היום נסענו ,ל"ו "וית שנת ב' באדר 'ה ב' יו
הגליל, באר ה' האדו פני את לראות ת"ו לצפת

'וכו למירו הלכנו כ גדולואחר בחשק ש ולמדנו
מהלילה שעות ד' עד הזוהר ספר ובשמחה גדולה ,ובאהבה
כפי ללימודינו האכילה אחר תיכ וחזרנו לאכול ועמדנו

,ש שהיו מהחברי אחד לכל הרב שלשנת אחד ספר
שעות,,הזוהר ששה עד ולמדנו בראשית, ספר חלקי והיה

נהיה לא כמוהו אשר טוב ריח הבית נתמלא שעות ו' ובסו
מהלילה שעות ח' עד ולמדנו וקודוכו', לישו והלכנו ,

ישננו ולא משמרתינו על עמדנו שעות כשני היו שהאיר
המזרח פני וכשהאיר ללמוד, וישבנו שעות. שני א כי
הפסק בלי שעות י"ח עד ללמוד וישבנו כותיקי התפללנו
חזרנו שאכלנו ואחר תורה, דברי של בדיבור אפילו בינתי
ו' וביו מהלילה, שעות ח' עד חמישי יו כל ללימדנו

וכו', לילבבוקר ובלילה זוהר. לומדי היינו השבת יו ובכל
הרב אמר שהאדרות הלילה כל משמרת עשינו שבת מוצאי
האדרות שהתחלנו ובשעה היה, וכ ביחד. אות שנלמד
וגמרנו וכו' בנשמותינו הגדול והרגש גדולה הארה היתה
בשמחה יוחאי בר מאמרי ולמדנו היו לאור סמו האדרות

גדולה".
דרשב"י הילולא ,המנהגי טעמי ,הקדושי למקומות בא"י עמו שנסעו מתלמידיו מאחד )(כת"י

ברציפות הקדוש זוהר לומדי במירו יב)

כל"להיות הולכי יעבור ולא חוק בשנה פעמי ששני
אוהל פורסי וש למירו 'וכו סגולה חכמי
.ע"ה ר"א של קברו עד ע"ה רשב"י של קברו מ ,אחד
רצופי לילות וי' ימי י' ור"א רשב"י בי ש ויושבי

ימי עשרה עושי ה הסדר וזה הזוהר, בספר ועוסקי
תמיד" השנה ראש קוד ימי ועשרה שבועות קוד.

לחכמה) מצר ספר  שלומיל שלמה מהר' קודש מכתב)

תקיפי"וכך קדישי רבנ כמלאכי הראשוני נהגו
שעלו דעה, הדור אותו של דישראל ארעא

בשנה, פעמי שתי במירו 'ה בית זוהרבחצרות ש ולמדו
לתיקו לב ומרירות בבכי לב את שפכו בקודש, הקדוש

עילאה בתשובה נפש."

חכמיוכן ושאר האריז"ל גורי תלמידי כ שנהגו מצינו
ת"ו מצפת התורה פעמיוגדולי שני מירונה לעלות

הקדוש זוהר ספרי ש ללמוד .בשנה
דרשב"י) הילולא עניני המנהגי טעמי)

עילאי רזי לכ יגלו כ לקרות תתמידו וא (יג

ע"ה"ורבי ובנו יוחאי בר שמעולקראתכ שמחו
לה הסמו ובכפר מערת על זוהר בקרותכ
על זוהר בקרותכ מאד שמחי ה כי תדעו ובכ ,'וכו

לה הסמו בכפר או יגלומערת כ לקרות תתמידו וא
עילאי רזי לכ."'אמור)וכו פ' מישרי (מגיד

ה לומדי ע"ה רשב"י קבר על (וביראהיד באימה זוהר
גדולה ובדביקות

זצ"ל"וכך הקדוש של"ה בעל מהרב כתוב ועלמצאתי :
וביראה באימה הזוהר לומדי ע"ה רשב"י קבר
ראשו יו היו כי אודיעכ ושוב וכו'. גדולה ובדביקות

."הזוהר למדתי וש הצדיקי במערת הייתי
דרשב"י) הילולא עניני המנהגי טעמי)

 
יו בכל זוהר (טו

ילמודופוסקי גמרא משנה "תנ יו וזוהרבכל
מוכיחי ה כי יראה, וספרי ואגדות ומדרשי

.שמי לש ולמודו מעשיו כל שיהיו האד את
מזלאטשוב) מיכל יחיאל מרבי א"ב סדר פי על קדושות הנהגות  צדיקי (הנהגות

הזוהר בספר רבה שקידה (טז

רבהצריך ושקידה ה' יראת ומלא נבו לב זו לחכמה
.הזוהר בספר

מראשקוב) שבתי מרבי התורה קביעת סדר  צדיקי (הנהגות

יו בכל זוהר ילמוד יז)

ואגדותילמוד מדרשי זוהר וגמרא משנה "תנ יו בכל
הספרי כי ומאוד מאוד יראי ובספרי ,ופוסקי
להש ולמודיו מעשיו כל שיהיו האד את מזכירי יראי

.יתבר(מנאדבורנא הירש צבי מרבי טובות הנהגות  צדיקי (הנהגות

לנשמה גדול תיקו (יח

מאילימוד ידע לא בשג לימוד כל על מרומ הזוהר
והוא בקריאתו שיטעה וא גדולקאמר תיקו

מ"ד)לנשמה אות 'ב סי' מו"ב זלה"ה, (החיד"א

משניותבחודש תיקוני זוהר הוא הלימוד אלול
.רמ"ח)ותהילי אות ח' סי' מו"ב ,ה"זלה (החיד"א

הקדוש בזוהר השינה קוד ללמוד יט)

בזוהריזהר או באגדה או השינה קוד לילה בכל ללמוד
.הקדוש

(זצ"ל מזלוטשוב מיכל יחיאל מרבי 'ב נוסח  טובות הנהגות  צדיקי (הנהגות

ומציל – הקדוש זוהר בספר לשכיבה סמו לעסוק כ)
חלו מתענית

גרסאיזהר שיעור איזה לשכיבה סמו בתורה לעסוק
קדושת אשר הקדוש זוהר בספר או במשניות

.אותו תנצור בשכבו למד אשר התורה
(החיד"א  אזולאי דוד יוס חיי מרבי ותיקוני אזוהרות  צדיקי (הנהגות

השבתהרואה יו כל יזהר ...עגומה ונפשו בשבת חלו
התורה בעסק עצמו ויקדש בטלה שיחה מ ההוא

כולה רבא אדרא ללמוד וטוב.(החיד"א)

אמר שהרשב"י ,הקדוש בזוהר ומובא המחבר: (הערת
עוסקו כי ומוב ,בשבת חלו לתענית מעול נזקק שלא
אשר ,הע כל יעשו וכ ,הדיני כל ביטלו התורה בסודות
לנשמתו, מתקשרי ע"זי הרשב"י תורת בלומד
כל שכתבו וכמו ,עליה טוב וממלי ,זכותו ומעוררי
,ביו לימודו מלבד השינה, קוד זוהר ללמוד הצדיקי

הש בעת שנשמתו יזכה זה ידי להיכלותועל תעלה ינה
(כ על הקדוש האר"י דברי כידוע ,הטהורי

 
זה בזכות לעשות מה כדת תורה בסתרי לעסוק נזכה א כא)

ישראל ישועות ישע תפרח

נתגלה"ועוד לא הקדוש הזוהר ספר מדוע לחקור יש
בדורות כ אחר נתגלה ואי הראשוני בדורות
מהחרב שני אל שעבר אחר אבל וכו', מה הגרועי
לבוא יכול היה אז תתכ"ח אלפי ד' שנת שנשלמו
לכלל, נוס חטא וזה אשתהי אשתהויי הרבי ובעוונותינו
ונתגבר ותורתו יתבר שמו וחילול חטאי כל על ובפרט
,ברגלי הברירה ועתה הרבה, נתברר כבר יע מאד היצה"ר

שכתוב וכמוהתאוה שהוא יסגא, חוצפא משיחא בעקבות
רעה אליה כלתה כי בראותה שביארשמתגברת וכמו

להחטיא, ומתגברת זצ"ל האר"י רבינו כשלבאור אבל
הרבה הוברר כבר כי הצרות ותוק הרעות בעני כחה

זצ"ל האר"י כבוד מפי שאחרכאמור לדורות סמו ולכ
הדורות, על להג הזוהר אור נתגלה מהחרב שנה האל
בזכות לעשות מה כדת תורה בסתרי לעסוק נזכה ושא

ישראל ישועות ישע תפרח רי"ט)".זה 'א גדולי מערכת (חיד"א

ולקדשה הנפש להאיר גדול תיקו הוא הזוהר לימוד (כב

אשר"וזו על ששאל אחד למשכיל השבתי כתבותשובה
להאיר גדול תיקו הוא הזוהר שלימוד ל"ז האר"י גורי
ללמוד תשובה לבעל תיקו נת ז"ל והרב ולקדשה הנפש
קאמר מאי ידע דלא אע"ג יו בכל זוהר דפי חמשה

ולתקנה הנפש להאיר הלא זו כידקריאתה ונראה דווקא.
ותלמוד משנה לימוד על יותר זו סגולה בו יש הזוהר לימוד

התורה מכל גדול כחו כמה פלא והוא למקרומקרא אא
ספק אי כי דע לו אמרתי ואני דבריו, אלו 'וכו למשנה וא
מרומ והוא ור נשא הקדושה בתורה לימוד כל כי
בשמי בונה ודאי באמיתיות לשמה יהיה א ובפרט

הדודי ומייחד העולמות ומתק גדולעליותיו אשר אמנ ,
ה והתלמוד ומשנה שהמקרא היינו הזוהר לימוד
הזוהר כ לא כלל, סוד בה ניכר ואינו מאד מלובשי
יבי שלא הקורא פתי ואי בפירוש התורה בסודי שמדבר

,התורה רזי בעומקי דבריו כי דרתורה סתרי להיות ולכ

הנפש "ומאירי "מזהירי ה לבוש בלי גלויידצד ואע"ג
עליו סתר להבי היינו מאד וחתומי סתומי דבריו מה
דודאי מתכונת ועל בורי על הדברי תוכ ולידע בעצ
לאוז גדול חכ מפי א כי הדברי יבינו ולא רבה צריכא
והדברי עילאי רזי היות ניכר בכללות בר מקבל.

."למעלה עליוני בשורשיה רוש עושי
ב') אות ספרי מערכת הגדולי ש (ספר

עד מג בא הרשב"י האידרא, בדברי עוסקי כשאנחנו כג)
בינינו ויושב כמל מעוטר

מבינינו"אפילו י"רשב שנפטר אחר שאנחנוהיו זמ כל
עד מג ובא "אתעטר האדרא בדברי עוסקי

בינינו ויושב בראשו שעטרותיו כמל מעוטר"
(זצ"ל הרמ"ז בש אזולאי למהר"א החמה (אור

בזמ המועטת זו עבודה כי לגאולה יזכו אליו שיזכו אות כל (כד
בית שהיה בזמ שהיו נביות אילי מכל חשוב יותר הוא הזה

קיי המקדש

הזוהר"ודע בחיבור ע"ה י"הרשב כוונת עיקר לאכי היה
ובאי תומ באי שפע באפס בגלות השכינה להיות
גמור יחוד בבעלה ליחדה סמ לה לעשות ורצה לה, עוזר
בסודות עוסקי וחבריו הוא שהיו במה הזוהר החיבור ע"י
שהוא הסוד ע"י ושכינתיה קב"ה ליחד גור שזהו התורה

או"ר בגימטריא ר"ז ביטולסוד יהיה ההוא החיבור ע"י וג
ה וקלות אשרהקליפות הקטרוגי והשבתת גלות

הקדושה מדת נגד שעה ובכל עת בכל לוהטי החיצוני
הנתוני ישראל בני ונגד השכינה בסוד ה הק' והשמות
אריות בישי חיוו הנקראי העול אומות בי בגלות

וכו', ודוביוה ורומח וחרב קלע נקרא בתורה והעוסק
כנזכר זה חיבור ידי על מרעת להציל כדי סודות, בחינת
לית כדי משיחא מלכא בימי להתגלות עתיד זה וספר
כי לגאולה יזכו אליו שיזכו אות כל והנה לשכינתא. סעדא
אילי מכל חשוב יותר הוא הזה בזמ המועטת זו עבודה

."קיי המקדש בית שהיה בזמ שהיו נביות
כ"ד) נהר ראשו מעי לאברה (חסד
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בלבד בקיאות דר הזוהר לימוד (כה

.אמורי טובה(האר"י)אמר עצה הלוי להר"א לברכה זכרונו
השגה, לעניבלי בלבד בקיאות דר בזוהר שילמוד

יו בכל עלי חמישי או ארבעי בעיו ושיקראשיעמיק
רבות. פעמי הזוהר ד')בספר עמוד ט' ד הקודש רוח (שער

באופ והתיקוני הזוהר בלימוד שיעורו לקבוע ראוי כו)
שנה כל שישלימ

ויתנהגחדש וזוהר יש זוהר לסיי שיראה זו בדר
שנה בכל סדרוהתיקוני ילמוד א א .

יספיק לא השבועות, סדר על הקדוש הזוהר של הפרשיות
דהיינו אחת, בפרשה שבועות ושלשה שני לפעמי

לכ .גדולות מזוהרבפרשת הלימוד שיעור שיקבע ראוי
כל להשלי שיוכל ,יו בכל דפי ג' ותיקוני הקדוש

שנה בכל ותיקוני וחדש יש הזוהרדפי ג' לימוד ואחר ,
ספרי וילמוד ,המקובלי ספרי בשאר לימודו יקבע
המקובלי ספרי כל שיסיי עד שיכול סדר על המקובלי

וכו', הנמצאילסיימ יזהר והתיקוני הקדוש הזוהר א
חייו ימי כל יתנהג וכזה כנ"ל, שנה .בכל

(הניצו שער השישי, שער העבודה, ושורש (יסוד

להנפש גדול תועלת הוא יו בכל זוהר דפי חמש לימוד כז)

כיהמקובלים יוכתבו, בכל הקדוש מזוהר דפי חמש
לנפש גדול ותיקו גדול תועלת להאירההוא

ולתקנה שלולזככה ולפשעי לחטאי ותיקו מרפא והוא ,
.ז')הנפש ס"ק תקט"ו סימ אפרי מטה)

הנפשלימוד ולקדש לטהר מאד נשגב הזוהר ספר
קאמר מאי ידע לא אי שגיאותואפילו בו ושוגה

.הקב"ה לפני חשוב הוא זוהר")הרבה" ער ז' 'מע יוע (פלא

,ידועשכ וכל והתיקוני הזוהר רבאשספר אדרא
זוטא מאד,ואדרא מאד עמוקי דברי ה

רצו אחד בדבור אשר ונוראה נפלאה בחכמה ונכתבו
שאמר וכמו מאד, גדול בהעל נאמר והכל הרבה, דברי

משפטי בפרשת קדישא ע"ב)הסבא ק' ד)דיוחאי בריה ,
בר שמעו רבי כי – מהרשב"י חו] ארחוי לאסתמרא ידע

.[דרכיו לשמור יודע יוחאי

ע"ה"עוד, רשב"י שאמר ומה ,וראה עיני באדראשא
קלד:)רבא לשונו:(נשא ניוזה יא ֲִִִֵֵַָוחמינא

לאתערא פמנא, מי אמח והו ,על נהריְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָ
ממנא, נמת הו וכד .אתרי חד ל ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָלאסקא
נא אהה ואת ואתער סליק וחד חד ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָל

מל הכא, קאת(דכל בהבל ס"א).מינ חד מא ְְְְִִִַַָָָָָ
נא, ההא לתנא מא, תח מינ חד ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָבעתא

ל מחה יתיב הוה נא אהה,מיכמ נפיק מה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ
ואתער. יכד סקא כדיְְְְְְִֵֵַַָָ

לשונו:ועוד וזה ע"א] קמ"ג ד  ג' חלק זוהר] הת אמר
ציקיא, אי איחברייא)ז אתו מי(ס"א הני כל ְִִִִִֵַַַָָָָ

ייק כל רח ,אהע קיא רח אתמר ,ייְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָק
.'וכו ,י לאת איְְִִִֵַָָע

כולהרי קדישא באדרא האמורי דברי דכל להדיא ל
יוצאי שה עצמ והמילות ,הקודש ברוח נאמרו
ונשגבות גדולות פעולות עושי היו ככתב דברי מפיה
מפומייהו יצאו כאשר הה הדברי בלמדנו ואנחנו ונוראות,
חתומי שה פי על א ,הקודש ברוח קדישי דרבנ
בקריאת עושי ,מה ידיעה לנו ואי אצלינו וסגורי
יוצאי אשר האותיות קדושת מפני למעלה ותיקו פועל

."שה כמו נ"ו)מפינו דעה יורה א' פעלי (רב

עיניו שיאירו יזכה פנימי, שהוא הסוד בחלק ילמוד א כח)
בחו שהוא הנגלה בלימוד להשיג

מבחו"כל עליו מכרזת תורתו מבפני בתורה העוסק
ע"ב) ט"ז קט הכוונה,(מועד בס"ד בחלקיוב ילמוד א

הנגלה בלימוד להשיג עיניו שיאירו יזכה פנימי, שהוא הסוד
בחו שיראהשהוא ,הסוד של הלימוד בזכות בו שיתחכ ,

.בלימודו יפה יהוידע)סימ ב)

הבוקר באשמורת הקדוש הזוהר לימוד כט)

יצאוזכהאם בזכותו כי הקדוש, בזוהר באשמורת ילמוד
ללילה שדומה מגלות להבינו,ישראל זכה שלא וא .

.הנשמה מזכ הוא כי הלשו ילמוד כ פי על א
(זצ"ל טכאריק אברה לר' אברה בית (סידור


