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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

 
 הזוהר

חלק ב

 
לו מובטח הלומד ;הסוד לימוד העדר מחמת הגלות אור ל)

הבא עול ב שהוא

.דחייא,א זוהרסמא ללמוד ישראל כל על גדול חיוב
בונה בזה כי בעלמא, גירסא אפי' יו בכל הקדוש
כי שכרו לגודל ק ואי ,נשמתו ומקדש ומטהר עולמות

ליוצרו, גדול רוח נחת ועושה הגאולה מקרב כמובאבזה
נשא פרשת הקדוש ע"ב)בזוהר קכ"ד ד)דיל חיבורא בהאי

ברחמי, גלותא מ ביה יפקו כו' הזוהר ספר דאיהו
יתגלי כד דיל חיבורא מהאי ו', תיקו סו ובתיקוני
דרור וקראת ובגיניה יומיא בסו בתראה בדרא לתתא

.'וגו באר

לשונו:ב. וזה ,מל כסא בספר ל' חיובובתיקו גדול כמה
א גדול כמה ועונש ,קבלה ללמוד חכ תלמיד על

גלותא, אור וגור ,קבלה לומדי אינמעכבי ה כי
רח"ל, שלאהגאולה מה הקבלה בלימוד 'א בשעה יעשה כי

כוחה גדול כי ,התורה בפשטי ימי חודש בלימוד נעשה
הגאולה. לקרב

הקדושג. הזוהר לימוד כי :מל בכסא ש מ"ב ובתיקו
,עולמות בונה בעלמא ללמודבגירסא יזכה א וכש"כ

בשעה למעלה תיקו בו יעשה א' מאמר פי' אפי' ולהבי
לו ומובטח תמימה, שנה הפשט בלימוד יעשה שלא א'

עוה"ב ב המלשהוא פני מרואי ויהי' דמלכא היכלא מבני
דרקיעא. במלכותא ראשונה היושבי

התגברות וג נמוכי נשמות דמשיחא בעקבתא עכשיו לא)
,יקרי בסמי רק ,נשמת לטהר אפשר אי רח"ל, החיצוני

הקדוש בזוהר היינו

שבדורותד. אדרבה דרא, אכשר וכי שאומרי ומה
ממקומות קדושי נשמות לה שהיו הראשוני

,התורה בפשטי נשמת לטהר יכלו ועכשיוגבוהי
החיצוני התגברות וג נמוכי נשמות דמשיחא בעקבתא
היינו ,יקרי בסמי רק ,נשמת לטהר אפשר אי רח"ל,

הקדוש בפיטפוטבזוהר אפי' לזה מסוגל הזוהר לשו כי ,
בלגל ואפי' הרעלחוד מיצר רע מכל נשמר 'יהי ובזה ול,

הרוחני, בעוה"ב וג החומרי, הזה בעול רעי וממקרי
בוצינא רי"ט, ד פנחס פרשת הקדוש מזוהר כנודע
ביאת עד ,אבתריה דהוו דרי בכל חכמתיה דנהיר קדישא
רב באור מאיר יוחאי ב שמעו רבי של תורה אור הגואל

ישראל. נפשות להחיות

כה. לכלעל הקדוש זוהר ללמוד מאוד אד כל יתחזק
יו בכל דפי ה' ופורקנאהפחות חדוא שיגרו כדי

.רצו יהי כ אמ ותתא, לעילא בהו
(מפידהיי זי"ע שוואר אהר ב"ר מאיר הר"ד (צוואת

גלותא מ יפקו בדא אז הזוהר ספר הקדוש ספרו כשיתגלה (לב

ישראל"ובני ובני ותרגומו ,רמה ביד יוצאי ישראל
דר על גלי בריש יאמר או גלי, בריש נפקי

הקדוש בזוהר הזוהר)דאיתא מ(הקדמת יפקו דא בספרא
ספר כשיתגלה יותר עוד שמבאר ש ועיי ברחמי. גלותא

:בפסוק שמרומז וזה ,גלותא מ יפקו בדא הזוהרובני
ותרגומו רמה, ביד כנ"ל הגלות מ היינו ,יוצאי ישראל
גל"י י'וחאי, 'ב ש'מעו ר'בי ר"ת ש"ברי גלי בריש
מ יפקו בדא אז הזוהר ספר הקדוש ספרו כשיתגלה

והב בשלח)".גלותא, פ' אפרי מחנה (דגל

עצמו"ואמר זצ"ל)על מקורי פינחס לושהוא(הרה"ק אי
הזוהר מ כמו הגמרא בלימוד אפילו ותענוג חיות

."ג')ותיקוני אות ע"ב ד פנחס (מדרש

 
זוהר הרבה למוד (לג

מאדעוד לו והפציר דאגות מ שינצל מרבו שביקש אמר
לומד אני ליה ואמר זוהר ללמוד ליה ואמר זה על

ליה ואמר זוהרזוהר הרבה ב')".למוד אות .יז ד ש)

ואז ,ממש השינה קוד  הקדוש הזוהר תקוני תלמוד (לד
בטח תיש

וכו'לכבוד נ"י דוד מו"ה 'וכו המובהק תלמידי קדושת
ויהי איעצ אבל מזה גדול צער לי יש ומאוד
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את "מאמראלוקי תלמוד ממש השינה קוד לילה בכל
תירא ובל בטח תיש ואז הקדוש הזוהר מתיקוני אחד
כ אמ דוקא ויראתו אהבתו בלבנו יטע והשי"ת בעזהי"ת,
ש בעל אליעזר במוהר"ר ישראל מורו מנאי רצו יהי

טוב)ממעזבוז. ש כתר)

בישא מילי כל מונע ריקניא, אליבא הקדוש זוהר ד (לה

בישאדף מילי כל מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר
מזה לחדול לבב ישיא פ .והשמר

(כא אות מחוסט גרינוואלד משה ר' (הנהגות

וללמוד"וקודם דאפשר מה כל בדיבור למעט התפילה
בזוהר או בתיקוני או הק' בזוהר עני איזה

.חדש(אהר בית בספר היו סדר)

חמשה"צריך ולהתענות נעורי חטאות על באמת לשוב
ניעור ולהיות וכו' בשבוע אחד יו רצופי שני
זוהר גמרא משנה "תנ לילה באותו וללמוד שישי ליל כל

."'וכו יעקב עי תיקוני חכמה ראשית
א') הדרכה זיע"א טשערנאביל מר"מ תורה (לקוטי

אור ראה שלא מי מימיולו) אור ראה לא הזוהר ספר

ולהגות"אשרינו ליל לאור שזכינו חלקינו טוב מה
חכו ,הקדוש אור עליו זוהר בזיו נוע באמרי
להבי וק סו לה שאי מי ,מחמדי וכולו ממתקי
להיות ואי ,המרכבה ובמעשה בראשית במעשה ולהשכיל
ושרשה, מחצבה מקור אל נפש ולהשיב להתייחד מרכבה

ספרו אור ראה שלא מי אשר בנפשי ונשרש נחלט זאת
מימיו אור ראה לא הזוהר."(בהעלות פי' צבי עטרת)

אמת"שמעוני ומבקשי המשתוקקי החברי ורעי אחי
ולבקר ה' בנוע לחזות הלב עבודת אמתת

ידועבהיכלו, כאשר הזוהר בספר ותדבק תשתוחח נפשי
הזוהר ספר סגולת ומפורס."'מרע)וכו סור)

יראי"ותכלית בספרי נפש כשתדבק הדברי
עלמי כל לבורא חיוב עת בכל שתראה
כשלהובא לב ילהב והוא דכלא עיקרא הזוהר בספר ובפרט

הסוגר" והוא המפתח הוא הזוהר ספר .דאשא
טוב) ועשה מרע (סור

ומחסה מג שהוא תורה שדברה הוא הזה הקדוש הלימוד רק לז)
ר"היצה ונגד המקטרגי נגד

והוה"תמיד לאמר מזידיטשוב דרבינו בפומיה מרגלא
ביתו באי ולכל ותלמידיו הלימודלאנ"ש רק כי

נגד ומחסה מג שהוא תורה שדברה הוא הזה הקדוש
היצה"ר ונגד רוחהמקטרגי [נפש "נר את לתק שיזכו

ולקדש לטהר ופג סיג מכל ובר נקי שלה [נשמה
התלמידי לאחד רבינו שאל פע ,עליונה בקדושה

החשוביובכתבי והתיקוני הק' בזוהר לומד לא מדוע ,
ללימוד כי אעשה מה ,רבי ,לב בשברו וענה האריז"ל,
בי אי ואני גברא וטהר יתירה קדושה צריכי הזה הקדוש

ללמוד, הקדשי לקודש לגשת אוכל ואי לוזאת. ואמר
הקדוש לימוד ולמד צא וטהור קדוש עוד אינ א רבינו
אי כי ותטהר תתקדש ואז וקדש ראה וכזה בו ותדבק הזה

בלעדו". מה דבר להשיג הזה בדור אפשר
(לצדיק צבי לספר מההקדמה)

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

ולא"כי התורה אור לעול יטע לא ולחו משפה למד
כמחדש שסובר החידושי וכל אור שו לו יתחדש
הלכה היפ ה הבלי בהבל וגרסות זרות בסברות

הטמא את ולטהר מאירותאמיתית שה והזוהר וכו',
המשכלת ישראלי לנפש מתוקי בכלעיניי לו שיתחדש

ידי על חדשה בריה שנעשה עד ממש חדש אור ורגע עת
האריז"ל". ומר כ"ח)הזוהר ד דברי הברכה (היכל

בלתי יו לבלות מבלי  ימי אוהב חיי החפ האיש מי לט)
הזוהר בספר ידבק הזה בעול הבא, עול טוב לראות קדושה

הזוהר"ובדור בספר עוסק שאינו מי  האחרו הזה
לנפש ממש חיי שה בלולהותיקוני ,

ובתלמוד, ובמשנה שעוסקבמקרא תורתו שכל נאמנה ידע
לנפש והארה בחיי עסק לו ואי ,כדואג ולחו משפה הוא
להיות אלא בתורה עוסק ואינו ורמאות טעות כולו והוא
על ולהשתרר הדור וגדול וראש רב להיות ,ש מאנשי

ישיגהבריות לא ובודאי וכו', בחיי חלק ולא חיי לו ואי ,
אי הזה ובדור הזוהר, לימוד ידי על אלא חיי אורחות
וכו', הזוהר ידי על אלא עליונה שכינתא להמשי אפשר
לבלות מבלי ימי אוהב חיי החפ האיש מי הזה ובדור
ידבק הזה בעול ,הבא עול טוב לראות קדושה בלתי יו

."הזוהר ז'בספר דברי עקב פרשת הברכה י"ט)(היכל פ'

עלי שורה השכינה שממש הזוהר ספר לימוד בעת ובפרט מ)
חיות אור עלי מאיר והקב"ה

וכו',"אבל הזה בזמ שנתגלה זה לימוד אחי, תדע העיקר
נופל, ישראל וכנסת מאד גובר שרע מחמת הוא
הסודות לימוד בעת ובאמת הנפש, נזדכ זה ובלימוד
וידיעות לימוד ידי ועל ,הנפש מאיר ותיקוני זוהר ובפרט
למטה ויאיר עליוני בשרשי מעורר המצוות כוונת

גדול, אור רב שממשבעילוי הזוהר ספר לימוד בעת ובפרט
חיות אור עלי מאיר והקב"ה עלי שורה ובלבדהשכינה ,

זה לימוד ידי על שתזכה ועוד באמת, הכנעה ל שתהיה
עקב ודישות וחירופי יסורי ולסבול ואפר עפר להיות
,עלי דשי שהכל התחתונה כאסקופא בעיני שתהיה
הקדושה של המוחי בהרחבת ל יעזור יתבר והש
כלל הרגש שו אלה מכל תרגיש שלא השכינה זיו ובנוע

מצותי)וכלל". נתיב מספר ד' אות היחיד (שביל

מאי"צריך ידע דלא אע"ג 'וכו הזוהר בספר לקרות
למטרוניתאקאמר מאד ועצו גדול תיקו כי

."טעמי מכמה כנודע ולנשמתו
למהרנ"ש) האר טוב בסו"ס להרמ"ז שבועות ליל בתיקו)

מאי"יעסוק מבי ולא ידע דלא גב על א והר הז בספר
מקו מכל מסוגלקאמר הזוהר של הלשו

התורה עסק מכל יותר בו לקרוא ולנשמתא ".לשכינתא
(ש הוש"ר ליל תיקו)

נפש לכל השוה ודבר לנשמה מסוגל הקדוש זוהר מא)

בכלוגם לומר עצמו את להרגיל אד כל ספרצרי יו
התפילה קוד הקדוש ימיזוהר אחר עד אלול ומ

ה הסריס יאמר ואל הקדוש תיקוני ספר לגמור טובי
בספרי פנימה הקודש אל לגשת אנכי ומי יבש ע אני
הצדיק ובראש הצדיקי כל הסכימו כבר כי .קבלה
מרע סור בספרו מזידיטשוב ז"ל מהר"צ המנוח המפורס
בימינו ושקר היצר מעצת זהו כי מוכיחות ראיות בכמה

הכל. מבי שאינו ואהקדוש הזוהר לשו מקו מכל
וגדול קט ישראל נפש לכל השוה דבר והוא לנשמה מסוגל

נשמתו ושורש הבנתו לפי אחד כל הוא, ש.
('ה אות מבאקשעווי האראווי הירש צבי רבי ישרות (הנהגות

ותיקו מרפא הוא – יו בכל זוהר ב דפי חמש ללמוד (מב

יווראוי בכל בזוהר דפי חמש ללמוד עצמו לקבוע
להאירה לנפש גדול ותיקו גדול תועלת והוא

רעות ותאוות רעות מדות קוצי ולכלות ולתקנה ולזככה
ופשעי לחטאי ותיקו מרפא והוא הש בנוע לזכות

.הנפש מ')של אות להחיד"א באצבע מורה)

תיקוני או זוהר דפי חמשה שיאמר תשובה לבעל תיקו מג)
יו בכל

חמשהוכן שיאמר תשובה לבעל תיקו האר"י מר נת
ורבי מורי נהג וכ יו בכל תיקוני או זוהר דפי
כאחד שניה או ,בזוהר או במשניות ,בלילה לימודו לקבוע

.מ')טובי אות להחיד"א באצבע מורה)

ילמוד"דברי יאמר בה מבי אינו א וא קבלה בספר
.ותיקוני לטהרהזוהר מסוגלי ה כי

הלימוד)".הנשמה כוונת בסדר ז"ל קאפיל יעקב לר' האריז"ל סידור)

כלל מבי שאינו א לנשמה מסוגל הוא הקדוש הזוהר לשו (מד
שאמר מה

ש"על דאיתא מסוגלדר הוא הקדוש הזוהר לשו
שאמר מה כלל מבי שאינו א כמשללנשמה .

כלו לקח שלא פי על א בוש של לחנות מכלהנכנס
עמו קלט טוב ריח מקו."

ישקני) ד"ה בליקוטי אפרי מחנה דגל)

שיש"וכמו בליאזני הזק אדמו"ר מפי' בפירוש ששמענו
דברי קריאת מועיל ולזה ,'וכו המוח טמטו בחינת

."קאמר מאי ידע דלא א הקדוש הזוהר
ס"ד) עמ' שמות אריאל (חנה

 
האד את מקשרי עצמ הקדוש זוהר של והדיבור התיבות מה)

יתבר סו לאי

ובענין"אהר ר' הקדוש בש אמר הקדוש זוהר לימוד
בלא לאומרו צרי הקדוש שזוהר מזיטאמיר

מקשריביאור, עצמ הקדוש זוהר של והדיבור התיבות כי
יתבר סו לאי האד עאת ללמוד שרוצה מי רק ,

בלי כסדר יאמר והזוהר בהביאור מקוד יעיי ביאור
."ב')ביאור מאמר 'ה דרוש הא' שער ההתקשרות שער ישראל (שארית

הראויי במעלות כ כל עצמו את קידש שלא פשוט איש מו)
יומיא בסו בפרט ההיא החכמה אל יוקרב מקו מכל ללמוד

סוד."עוד על העומדי ואשרי לומד הע אשרי
זוהר לומדי "לומדי שהמה דכיו קשה לכאורה
פחותה מדרגה שהוא ע בלשו קרא אי וכו' הקדוש

ש נראה הוא מזה א וכו', כנודעקידש שלא פשוט איש ג
יוקרב מקו מכל ללמוד הראויי במעלות כ כל עצמו את

שבזה אלי יומיא בסו בפרט ההיא החכמה תליאאל
הגאולה י"ח)בב"א".התקרבות אות עיני גל מאמר יששכר (שער

וראוי"יו בכל בזוהר דפי חמש ללמוד עצמו לקבוע
להאירה לנפש גדול ותיקו גדול תועלת והוא
רעות, ותאוות רעות מדות קוצי ולכלות ולתקנה ולזככה
ופשעי לחטאי ותיקו מרפא והוא הש בנוע לזכות
שיאמר תשובה לבעל תיקו האר"י מר נת וכ ,הנפש של
ורבי מורי נהג וכ ,יו בכל תיקוני או זוהר דפי חמש

צבי". מוהר"ר הקדוש דודי
(א"ל סימ אל התורה שביל זיע"א. מקאמארנא מצותי (נתיב

ש'מעו"כתיב ר'בי מ'תורת ר"ת אלוה, אחזה מבשר"י
י'וחאי 'בעומר)עכ"ל".ב ג"ל אהר (בית

יצאוזכה"אם בזכותו כי הקדוש בזוהר באשמורת ילמוד
מגלות להבינוישראל זכה שלא וא ,ללילה שדומה

."הנשמה מזכ הוא כי הלשו ילמוד כ פי על א
(זצ"ל טכאריק אברה מר' אברה בית בסידור)

יגמרו ובזה עיר לאנשי הקדוש הזוהר דפי לחלק לב ישימו מז)
ויו יו בכל הקדוש הזוהר כל כול בי

גםופל פל וכל ועיר עיר כל ומנהיגי ראשי החכמי אלה
לכמה חלקי ג' הקדוש הזוהר דפי לחלק לב שישימו
הפתקאות ויחלקו אחד פתקא על חלק כל ולרשו חלקי
חלק אחד כל ללמוד ה' דבר על החרדי עיר לאנשי
כל כול בי שיגמרו לעשות יוכלו ובזה יו בכל הרשו

ויו יו בכל הקדוש הזוהרלימוד בזכות כי נודע וכבר
.רצו יהי כ בימינו במהרה הגואל יבא הקדוש הזוהר

ד') שער אליהו (כסא

מארי הגאוני רבני מטע  האמתית לגאולה תקו מח)
קדישא דארעא

שיעורלגמור כפי הבעל"ט אלול בכ"ה סיומי האל
של חברתו בני ע פחות או יותר הראשו
כל ולבטל ישראל ע מזל לעילוי אחד זוהר סיו אשתקד

אויבינו עצת ויפר ותחתוני עליוני אות הצרי

לכבודכבר הואידוע אשר הקדוש הזוהר לימוד מעלת
ומותנא ורעות קשות וגזרות פורעניות מיני כל מבטל

מעלמא וביזה וחרבאע עוררנו כבר שעברה והשנה .
במודעות האמתית"ישראל לגאולה תקו"רבני מטע"

למטה נעתקה היא אשר "קדישא דארעא מארי הגאוני
אל לאר ובחוצה באר לגמור הזוהר לימוד על לשקוד

ששסיומי לער רק נגמר לא קבלנו אשר הרשימות וכפי
הקדושה אר וגאוני רבני אנחנו כ על סיומי מאות
פע עוד ללמוד משגת ידו אשר ישראל בר מכל מבקשי
שיעור כפי הבעל"ט אלול בכ"ה סיומי האל לגמור בכדי

אשתקד של חברתו בני ע פחות או יותר הראשוסיו
אות הצרי כל ולבטל ישראל ע מזל לעילוי אחד זוהר
מחשבות ויקלקל אויבינו עצת ויפר ותחתוני עליוני
ונראה לבטח ישכו וישראל תושיה ידיה תעשינה ולא

באר דרור וקראת.

לשונו:ובתיקון וזה מל כסא בספר חיובל' גדול כמה
גדול כמה ועונש קבלה ללמוד חכ תלמיד על
מעכבי ה כי גלותא אור וגור קבלה לומדי אינ א

להגאולה"רחמה הקבלה בלמוד אחת בשעה יעשה כי
כחה גדול כי התורה בפשטי ימי חודש כלמוד נעשה שלא

הגאולה. לקרב

ובתיקוןמל בכסא ש הקדושמ"ג הזוהר לימוד כי
עולמות בונה בעלמא אבגירסא שכ וכל

בו יעשה אחד מאמר פירוש אפילו ולהבי ללמוד יזכה
בלימוד יעשה שלא מה אחת בשעה למעלה תיקו

תמימה שנה מבניהפשט הבא עול ב שהוא לו ומובטח
דמלכ ראשונההיכלא היושבי המל פני מרואי ויהיה א

דרקיעא .במלכותא

לא א א בבית תורה סתרי מחזיקי א זכות יש מט)
אות מביני

שבדורותומה אדרבה דרא אכשר וכי שאומרי
ממקומות קדושי נשמות לה שהיו הראשוני
ועכשיו התורה בפשטי נשמת לטהר יכלו גבוהי
החיצוני התגברות וג נמוכי נשמות דמשיחא בעיקבא
היינו ,יקרי בסמי רק נשמת לטהר אפשר אי רח"ל
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את "מאמראלוקי תלמוד ממש השינה קוד לילה בכל
תירא ובל בטח תיש ואז הקדוש הזוהר מתיקוני אחד
כ אמ דוקא ויראתו אהבתו בלבנו יטע והשי"ת בעזהי"ת,
ש בעל אליעזר במוהר"ר ישראל מורו מנאי רצו יהי

טוב)ממעזבוז. ש כתר)

בישא מילי כל מונע ריקניא, אליבא הקדוש זוהר ד (לה

בישאדף מילי כל מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר
מזה לחדול לבב ישיא פ .והשמר

(כא אות מחוסט גרינוואלד משה ר' (הנהגות

וללמוד"וקודם דאפשר מה כל בדיבור למעט התפילה
בזוהר או בתיקוני או הק' בזוהר עני איזה

.חדש(אהר בית בספר היו סדר)

חמשה"צריך ולהתענות נעורי חטאות על באמת לשוב
ניעור ולהיות וכו' בשבוע אחד יו רצופי שני
זוהר גמרא משנה "תנ לילה באותו וללמוד שישי ליל כל

."'וכו יעקב עי תיקוני חכמה ראשית
א') הדרכה זיע"א טשערנאביל מר"מ תורה (לקוטי

אור ראה שלא מי מימיולו) אור ראה לא הזוהר ספר

ולהגות"אשרינו ליל לאור שזכינו חלקינו טוב מה
חכו ,הקדוש אור עליו זוהר בזיו נוע באמרי
להבי וק סו לה שאי מי ,מחמדי וכולו ממתקי
להיות ואי ,המרכבה ובמעשה בראשית במעשה ולהשכיל
ושרשה, מחצבה מקור אל נפש ולהשיב להתייחד מרכבה

ספרו אור ראה שלא מי אשר בנפשי ונשרש נחלט זאת
מימיו אור ראה לא הזוהר."(בהעלות פי' צבי עטרת)

אמת"שמעוני ומבקשי המשתוקקי החברי ורעי אחי
ולבקר ה' בנוע לחזות הלב עבודת אמתת

ידועבהיכלו, כאשר הזוהר בספר ותדבק תשתוחח נפשי
הזוהר ספר סגולת ומפורס."'מרע)וכו סור)

יראי"ותכלית בספרי נפש כשתדבק הדברי
עלמי כל לבורא חיוב עת בכל שתראה
כשלהובא לב ילהב והוא דכלא עיקרא הזוהר בספר ובפרט

הסוגר" והוא המפתח הוא הזוהר ספר .דאשא
טוב) ועשה מרע (סור

ומחסה מג שהוא תורה שדברה הוא הזה הקדוש הלימוד רק לז)
ר"היצה ונגד המקטרגי נגד

והוה"תמיד לאמר מזידיטשוב דרבינו בפומיה מרגלא
ביתו באי ולכל ותלמידיו הלימודלאנ"ש רק כי

נגד ומחסה מג שהוא תורה שדברה הוא הזה הקדוש
היצה"ר ונגד רוחהמקטרגי [נפש "נר את לתק שיזכו

ולקדש לטהר ופג סיג מכל ובר נקי שלה [נשמה
התלמידי לאחד רבינו שאל פע ,עליונה בקדושה

החשוביובכתבי והתיקוני הק' בזוהר לומד לא מדוע ,
ללימוד כי אעשה מה ,רבי ,לב בשברו וענה האריז"ל,
בי אי ואני גברא וטהר יתירה קדושה צריכי הזה הקדוש

ללמוד, הקדשי לקודש לגשת אוכל ואי לוזאת. ואמר
הקדוש לימוד ולמד צא וטהור קדוש עוד אינ א רבינו
אי כי ותטהר תתקדש ואז וקדש ראה וכזה בו ותדבק הזה

בלעדו". מה דבר להשיג הזה בדור אפשר
(לצדיק צבי לספר מההקדמה)

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

ולא"כי התורה אור לעול יטע לא ולחו משפה למד
כמחדש שסובר החידושי וכל אור שו לו יתחדש
הלכה היפ ה הבלי בהבל וגרסות זרות בסברות

הטמא את ולטהר מאירותאמיתית שה והזוהר וכו',
המשכלת ישראלי לנפש מתוקי בכלעיניי לו שיתחדש

ידי על חדשה בריה שנעשה עד ממש חדש אור ורגע עת
האריז"ל". ומר כ"ח)הזוהר ד דברי הברכה (היכל

בלתי יו לבלות מבלי  ימי אוהב חיי החפ האיש מי לט)
הזוהר בספר ידבק הזה בעול הבא, עול טוב לראות קדושה

הזוהר"ובדור בספר עוסק שאינו מי  האחרו הזה
לנפש ממש חיי שה בלולהותיקוני ,

ובתלמוד, ובמשנה שעוסקבמקרא תורתו שכל נאמנה ידע
לנפש והארה בחיי עסק לו ואי ,כדואג ולחו משפה הוא
להיות אלא בתורה עוסק ואינו ורמאות טעות כולו והוא
על ולהשתרר הדור וגדול וראש רב להיות ,ש מאנשי

ישיגהבריות לא ובודאי וכו', בחיי חלק ולא חיי לו ואי ,
אי הזה ובדור הזוהר, לימוד ידי על אלא חיי אורחות
וכו', הזוהר ידי על אלא עליונה שכינתא להמשי אפשר
לבלות מבלי ימי אוהב חיי החפ האיש מי הזה ובדור
ידבק הזה בעול ,הבא עול טוב לראות קדושה בלתי יו

."הזוהר ז'בספר דברי עקב פרשת הברכה י"ט)(היכל פ'

עלי שורה השכינה שממש הזוהר ספר לימוד בעת ובפרט מ)
חיות אור עלי מאיר והקב"ה

וכו',"אבל הזה בזמ שנתגלה זה לימוד אחי, תדע העיקר
נופל, ישראל וכנסת מאד גובר שרע מחמת הוא
הסודות לימוד בעת ובאמת הנפש, נזדכ זה ובלימוד
וידיעות לימוד ידי ועל ,הנפש מאיר ותיקוני זוהר ובפרט
למטה ויאיר עליוני בשרשי מעורר המצוות כוונת

גדול, אור רב שממשבעילוי הזוהר ספר לימוד בעת ובפרט
חיות אור עלי מאיר והקב"ה עלי שורה ובלבדהשכינה ,

זה לימוד ידי על שתזכה ועוד באמת, הכנעה ל שתהיה
עקב ודישות וחירופי יסורי ולסבול ואפר עפר להיות
,עלי דשי שהכל התחתונה כאסקופא בעיני שתהיה
הקדושה של המוחי בהרחבת ל יעזור יתבר והש
כלל הרגש שו אלה מכל תרגיש שלא השכינה זיו ובנוע

מצותי)וכלל". נתיב מספר ד' אות היחיד (שביל

מאי"צריך ידע דלא אע"ג 'וכו הזוהר בספר לקרות
למטרוניתאקאמר מאד ועצו גדול תיקו כי

."טעמי מכמה כנודע ולנשמתו
למהרנ"ש) האר טוב בסו"ס להרמ"ז שבועות ליל בתיקו)

מאי"יעסוק מבי ולא ידע דלא גב על א והר הז בספר
מקו מכל מסוגלקאמר הזוהר של הלשו

התורה עסק מכל יותר בו לקרוא ולנשמתא ".לשכינתא
(ש הוש"ר ליל תיקו)

נפש לכל השוה ודבר לנשמה מסוגל הקדוש זוהר מא)

בכלוגם לומר עצמו את להרגיל אד כל ספרצרי יו
התפילה קוד הקדוש ימיזוהר אחר עד אלול ומ

ה הסריס יאמר ואל הקדוש תיקוני ספר לגמור טובי
בספרי פנימה הקודש אל לגשת אנכי ומי יבש ע אני
הצדיק ובראש הצדיקי כל הסכימו כבר כי .קבלה
מרע סור בספרו מזידיטשוב ז"ל מהר"צ המנוח המפורס
בימינו ושקר היצר מעצת זהו כי מוכיחות ראיות בכמה

הכל. מבי שאינו ואהקדוש הזוהר לשו מקו מכל
וגדול קט ישראל נפש לכל השוה דבר והוא לנשמה מסוגל

נשמתו ושורש הבנתו לפי אחד כל הוא, ש.
('ה אות מבאקשעווי האראווי הירש צבי רבי ישרות (הנהגות

ותיקו מרפא הוא – יו בכל זוהר ב דפי חמש ללמוד (מב

יווראוי בכל בזוהר דפי חמש ללמוד עצמו לקבוע
להאירה לנפש גדול ותיקו גדול תועלת והוא

רעות ותאוות רעות מדות קוצי ולכלות ולתקנה ולזככה
ופשעי לחטאי ותיקו מרפא והוא הש בנוע לזכות

.הנפש מ')של אות להחיד"א באצבע מורה)

תיקוני או זוהר דפי חמשה שיאמר תשובה לבעל תיקו מג)
יו בכל

חמשהוכן שיאמר תשובה לבעל תיקו האר"י מר נת
ורבי מורי נהג וכ יו בכל תיקוני או זוהר דפי
כאחד שניה או ,בזוהר או במשניות ,בלילה לימודו לקבוע

.מ')טובי אות להחיד"א באצבע מורה)

ילמוד"דברי יאמר בה מבי אינו א וא קבלה בספר
.ותיקוני לטהרהזוהר מסוגלי ה כי

הלימוד)".הנשמה כוונת בסדר ז"ל קאפיל יעקב לר' האריז"ל סידור)

כלל מבי שאינו א לנשמה מסוגל הוא הקדוש הזוהר לשו (מד
שאמר מה

ש"על דאיתא מסוגלדר הוא הקדוש הזוהר לשו
שאמר מה כלל מבי שאינו א כמשללנשמה .

כלו לקח שלא פי על א בוש של לחנות מכלהנכנס
עמו קלט טוב ריח מקו."

ישקני) ד"ה בליקוטי אפרי מחנה דגל)

שיש"וכמו בליאזני הזק אדמו"ר מפי' בפירוש ששמענו
דברי קריאת מועיל ולזה ,'וכו המוח טמטו בחינת

."קאמר מאי ידע דלא א הקדוש הזוהר
ס"ד) עמ' שמות אריאל (חנה

 
האד את מקשרי עצמ הקדוש זוהר של והדיבור התיבות מה)

יתבר סו לאי

ובענין"אהר ר' הקדוש בש אמר הקדוש זוהר לימוד
בלא לאומרו צרי הקדוש שזוהר מזיטאמיר

מקשריביאור, עצמ הקדוש זוהר של והדיבור התיבות כי
יתבר סו לאי האד עאת ללמוד שרוצה מי רק ,

בלי כסדר יאמר והזוהר בהביאור מקוד יעיי ביאור
."ב')ביאור מאמר 'ה דרוש הא' שער ההתקשרות שער ישראל (שארית

הראויי במעלות כ כל עצמו את קידש שלא פשוט איש מו)
יומיא בסו בפרט ההיא החכמה אל יוקרב מקו מכל ללמוד

סוד."עוד על העומדי ואשרי לומד הע אשרי
זוהר לומדי "לומדי שהמה דכיו קשה לכאורה
פחותה מדרגה שהוא ע בלשו קרא אי וכו' הקדוש

ש נראה הוא מזה א וכו', כנודעקידש שלא פשוט איש ג
יוקרב מקו מכל ללמוד הראויי במעלות כ כל עצמו את

שבזה אלי יומיא בסו בפרט ההיא החכמה תליאאל
הגאולה י"ח)בב"א".התקרבות אות עיני גל מאמר יששכר (שער

וראוי"יו בכל בזוהר דפי חמש ללמוד עצמו לקבוע
להאירה לנפש גדול ותיקו גדול תועלת והוא
רעות, ותאוות רעות מדות קוצי ולכלות ולתקנה ולזככה
ופשעי לחטאי ותיקו מרפא והוא הש בנוע לזכות
שיאמר תשובה לבעל תיקו האר"י מר נת וכ ,הנפש של
ורבי מורי נהג וכ ,יו בכל תיקוני או זוהר דפי חמש

צבי". מוהר"ר הקדוש דודי
(א"ל סימ אל התורה שביל זיע"א. מקאמארנא מצותי (נתיב

ש'מעו"כתיב ר'בי מ'תורת ר"ת אלוה, אחזה מבשר"י
י'וחאי 'בעומר)עכ"ל".ב ג"ל אהר (בית

יצאוזכה"אם בזכותו כי הקדוש בזוהר באשמורת ילמוד
מגלות להבינוישראל זכה שלא וא ,ללילה שדומה

."הנשמה מזכ הוא כי הלשו ילמוד כ פי על א
(זצ"ל טכאריק אברה מר' אברה בית בסידור)

יגמרו ובזה עיר לאנשי הקדוש הזוהר דפי לחלק לב ישימו מז)
ויו יו בכל הקדוש הזוהר כל כול בי

גםופל פל וכל ועיר עיר כל ומנהיגי ראשי החכמי אלה
לכמה חלקי ג' הקדוש הזוהר דפי לחלק לב שישימו
הפתקאות ויחלקו אחד פתקא על חלק כל ולרשו חלקי
חלק אחד כל ללמוד ה' דבר על החרדי עיר לאנשי
כל כול בי שיגמרו לעשות יוכלו ובזה יו בכל הרשו

ויו יו בכל הקדוש הזוהרלימוד בזכות כי נודע וכבר
.רצו יהי כ בימינו במהרה הגואל יבא הקדוש הזוהר

ד') שער אליהו (כסא

מארי הגאוני רבני מטע  האמתית לגאולה תקו מח)
קדישא דארעא

שיעורלגמור כפי הבעל"ט אלול בכ"ה סיומי האל
של חברתו בני ע פחות או יותר הראשו
כל ולבטל ישראל ע מזל לעילוי אחד זוהר סיו אשתקד

אויבינו עצת ויפר ותחתוני עליוני אות הצרי

לכבודכבר הואידוע אשר הקדוש הזוהר לימוד מעלת
ומותנא ורעות קשות וגזרות פורעניות מיני כל מבטל

מעלמא וביזה וחרבאע עוררנו כבר שעברה והשנה .
במודעות האמתית"ישראל לגאולה תקו"רבני מטע"

למטה נעתקה היא אשר "קדישא דארעא מארי הגאוני
אל לאר ובחוצה באר לגמור הזוהר לימוד על לשקוד

ששסיומי לער רק נגמר לא קבלנו אשר הרשימות וכפי
הקדושה אר וגאוני רבני אנחנו כ על סיומי מאות
פע עוד ללמוד משגת ידו אשר ישראל בר מכל מבקשי
שיעור כפי הבעל"ט אלול בכ"ה סיומי האל לגמור בכדי

אשתקד של חברתו בני ע פחות או יותר הראשוסיו
אות הצרי כל ולבטל ישראל ע מזל לעילוי אחד זוהר
מחשבות ויקלקל אויבינו עצת ויפר ותחתוני עליוני
ונראה לבטח ישכו וישראל תושיה ידיה תעשינה ולא

באר דרור וקראת.

לשונו:ובתיקון וזה מל כסא בספר חיובל' גדול כמה
גדול כמה ועונש קבלה ללמוד חכ תלמיד על
מעכבי ה כי גלותא אור וגור קבלה לומדי אינ א

להגאולה"רחמה הקבלה בלמוד אחת בשעה יעשה כי
כחה גדול כי התורה בפשטי ימי חודש כלמוד נעשה שלא

הגאולה. לקרב

ובתיקוןמל בכסא ש הקדושמ"ג הזוהר לימוד כי
עולמות בונה בעלמא אבגירסא שכ וכל

בו יעשה אחד מאמר פירוש אפילו ולהבי ללמוד יזכה
בלימוד יעשה שלא מה אחת בשעה למעלה תיקו

תמימה שנה מבניהפשט הבא עול ב שהוא לו ומובטח
דמלכ ראשונההיכלא היושבי המל פני מרואי ויהיה א

דרקיעא .במלכותא

לא א א בבית תורה סתרי מחזיקי א זכות יש מט)
אות מביני

שבדורותומה אדרבה דרא אכשר וכי שאומרי
ממקומות קדושי נשמות לה שהיו הראשוני
ועכשיו התורה בפשטי נשמת לטהר יכלו גבוהי
החיצוני התגברות וג נמוכי נשמות דמשיחא בעיקבא
היינו ,יקרי בסמי רק נשמת לטהר אפשר אי רח"ל
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הקדוש, בפטפוטבזוהר אפילו לזה מסוגל הזוהר לשו כי
הרע מיצר רע מכל נשמר יהיה ובזה בליגלוג ואפילו לחוד
הרוחני הבא בעול וג החומרי הזה בעול רעי וממקרי

פנחס פרשת הקדוש מזוהר ט)כנודע"רי קדישא(ד בוצינא
הגואל ביאת עד אבתריה דהוו דרי בכל חכמתיה דנהיר
א בבית תורה סתרי מחזיקי א זכות שיש תורה אור

.אות מביני לא י"ח)א אות ד' שער אליהו (כסא

רוח נחת ועושה הגאולה מקרב בזה כי שכרו לגודל ק אי (נ
ליוצרו גדול

הקדוש"סמא זוהר ללמוד ישראל כל על גדול חיוב דחיי
עולמות בונה בזה כי בעלמא גירסא אפי' יו בכל

נשמתו ומקדש מקרבומטהר בזה כי שכרו לגודל ק ואי
ליוצרו גדול רוח נחת ועושה הקדושהגאולה בזוהר כמובא

הזוהר ספר דאיהו דיל חבורא בהאי קכ"ד ד נשא פ'
מהאי ו' תיקו סו ובתיקוני ברחמי. גלותא מ ביה יפקו
יומיא בסו בתראה בדרא לתתא יתגלי כד דיל חבורא

.באר דרור וקראת ובגינה:

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

הקדושובתיקון הזוהר לימוד כי ,מל בכסא ש ב"מ
יזכה א וכש"כ עולמות בונה בעלמא בגירסא
למעלה תיקו בו יעשה אחד מאמר 'פי אפי' ולהבי ללמוד
תמימה שנה הפשט בלמוד יעשה שלא מה אחת בשעה
ויהיה דמלכא היכלא מבני עוה"ב ב שהוא לו ומובטח

דרקיעא,מ במלכותא ראשונה היושבי המל פני רואי
שבדורות אדרבה דרא, אכשר וכי שאומרי ומה
גבוהי ממקומות קדושי נשמות לה שהיו הראשוני
בעיקבתא ועכשיו ,התורה בפשטי נשמת לטהר יכלו
אי רח"ל, החיצוני התגברות וג נמוכי נשמות דמשיחא
הקדוש בזוהר היינו יקרי סמי רק נשמת לטהר אפשר
'ואפי לחוד בפיטפוט אפי' לזה מסוגל הזוהר לשו כי
רעי וממקרי מיצה"ר רע מכל נשמר יהיה ובזה בעילוג
הקדוש מזוהר כנודע הרוחני בעוה"ב וג החומרי, בעוה"ז
בכל חכמתיה דנהיר קדישא בוצינא רי"ט, ד פנחס פ'

אבתריה. דהוו דרירשב"י של תורה אור הגואל ביאת עד
כל יתחזק כ על ישראל. נפשות להחיות רב באור מאיר
בכל דפי ה' הפחות לכל הקדוש זוהר ללמוד מאד אד
כ אמ ותתא לעילא בהו ופורקנא חדוא שיגרו כדי יו

."רצו מפידהיי)יהי זיע"א שוואר אהר ב"ר מאיר הר"ד (צוואת

יו"ואחר בכל הקדושהתפילה מזוהר מאמר יאמר 'וכו
."מתיקוני או(אהר בית בספר היו (סדר

גירסא"יזהר שיעור אחר לשכיבה סמו בתורה וק לעס
קדושת אשר הק' הזוהר פר בס או במשניות,

."אותו תנצור בשכבו למד אשר התורה
ח') סימ שמיר צפור)

חיי ליה אית ביה ואחיד באורייתא דאשתדל מא כל

אתרעי"זכאה הוא ברו דקודשא דישראל חולקיהו
דחיי אילנא דקשוט אורייתא להו ויהב בהו
דאתי לעלמא וחיי עלמא להאי חיי נש בר אחיד דביה

דחיי ליה אית ביה ואחיד באורייתא דאשתדל מא כל

מאורייתא ואתפרש דאורייתא מילי דשביק מא וכל
הדא חיי מילי וכל ,חיי דהוא בגי מחיי מתפרש כאלו
לשו כא עד "למוצאיה ה חיי "כי דכתיב הוא

הקדוש הזוהר.

וומפרש אחר חידוש הוא 'וכו דשביק מא כל הרמ"ז
וכו' תורה של לכתרה זוכי הכל אי שהרי הוא

,חכמי להיות עליה נגזר שלא מי יעשו אמרומה לזה
כח גדול כי בעלמא לגרוס אחד תיקוני ב' לה שיש

זכות לו יש בלגלוג ואפילו לחוד בפטפוט ג וכו'התורה ,
מילי שביק אלא כ עושה שאינו מי כי אמר זה וכנגד
פירוש ,מתמ ומתפרש כאילת וכו' דייקא מילי ,דאורייתא

וכו' .טובי מעשי שיעשה המלותאע"פ ,חיי מלוי וכל
בעלמא וגירסא בקריאה ששותהלבד לחולה דומה זה למה

בחכמת ידע לא כי א בסגולתו מועיל רפואה משקה
."הזוהר)הרפואה לפירוש :קמח ד (רמ"ז

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

הרי"וכל ובגימגו לבד בקריאה אפי' 'וכו דאשתדל מא
הש את ומפרש כהוגה לעשותהוא בו כח שיש

ידיעה בלא אפילו כחניסי שיש בגמרא שכתוב וכמו ,
הרע מיצר רע מכל נשמר שיהיה זה וכל ,להג בפסוקי
הבא בעול וג החומרי הזה בעול רעי וממקרי

יתעוררהרוחני הלא הרוחניות סוד ידע לא שהוא ג כי
עליו קעח:)".להס ד רמ"ז)

ב שהוא בו מובטח אז לילה בכל אחת שעה 'לה עת קובע א
דמלכא היכלא מבני הבא עול

כי"ממנו הקבלה, שלומד למי השכר וגודל החיוב יודע
וכל עולמות, בונה בעלמא בגירסא הזוהר לימוד
יעשה אחד מאמר פירוש ולהבי ללמוד יזכה א שכ
הפשט בלימוד יעשה שלא מה אחת בשעה למעלה תיקו
המפורשי לזה בראיות להארי צור ואי תמימה, שנה

זלה"ה, האר"י הקדוש גבורת כלמפי לימודו ודאי אלא
הקבלה בלימוד אחד ביו מעטרו אי א כלו אינו השנה

כול כנגד הוא שקול ישתדלוכי דלא וגרי ,שאמרו וזה ,
ישתד א הא מיניה דוק ,יכולתובהו כפי אחד כל בהו לו

,למעלה פירות עושה כולה תורתו לשנה יו וכלאפילו
בו מובטח אז לילה בכל אחת שעה לה' עת קובע א שכ
פני מרואי ויהיה דמלכא היכלא מבני הבא עול ב שהוא
שחננו למי זו בהערה ודי דרקיעא במלכותא היושבי המל

והשכל בינה 'ה."('ס אות מ"ג תיקו מל כסא)

הזוהר"על בדברי ללמוד עצמכ תרגילו ואחי בני כ
הזוהר אור ראה שלא ומי בשקידה והתיקוני
טע טע ולא מימיו מאורות ראה לא מדבש מתוקי

אמירההתורה אפילו .ומזככה הנפש מטהר שהוא ועוד ,
ובפרט מאד הנפש ותיקו סגולה השפתי מ בעלמא
וסיג פג מכל ממש הנפש תיקוני שה התיקוני ספר

."וחולאת(ל"ז מקאמארמנא עד עצי ספר (בהקדמת

מאד."ודע מאד מסוגל הזוהר ספר ידישכל שעל ודע
של לימודי מיני לכל חשק נעשה הזוהר לימוד
לעבודת מאד מעורר הזוהר של והלשו הקדושה. התורה

."יתבר ק"ח)הש "הר (שיחות


