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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

 
 הזוהר

חלק ג

 
תורה די והיה ,כ כל מתגבר הרע היצר היה לא מקוד נא)
מתגבר הרע היצר הגאולה קוד עתה אבל לנגדו, לתבלי בנגלה

בנסתר. ג להתחזק וצריכי יותר,

ר'הרב להרה"ק לו אמר ז"ל א מפרשיסח בונ ר' הק'
פראג עיר על לי חידוש ז"ל ר מאלכסנד העני
ובי בה דעסיק בעידנא בי ותורה ,לומדי מקו שהיא
היהדות ש ירוד ואי ומצלי מגני בה עסיק דלא בעידנא
די היה דמקוד הוא העני אכ רח"ל אחורנית ליו מיו

הנגלית צרבתורה דמשיחא בעקבתא עתה להיותאבל י
שכבה וקוד דולק נר רואי שאנו כמו הנסתר תורת ג
לא מקוד כ כמו יותר עולה ושלהבת ביותר מתחזק הוא
לתבלי בנגלה תורה די והיה כ כל מתגבר הרע היצר היה
יותר מתגבר הרע היצר הגאולה קוד עתה אבל לנגדו

בנסתר ג להתחזק נ"ז).וצריכי ד שמחה (תורת

ונשמתו כחו לפי אחד כל זלה"ה האר"י מר כתבי זוהר נב)
התפלה זמ קוד שעה חצי ויכולתו

דעלפני חביב הוא חצות תיקו שאמירת הנעי אחי
אמיתיות כפי אחד כל והוא שיעור בלי הוא ברו המקו
ודחקות צער ועל השכינה גלות על גדולות בבכיות לבבו
מתגברי הרשעי והחיצוני דייקא הקדושי ישראל
ישראל לבני המצערי ה וה ויותר יותר יו בכל
ותשבחות שירות כ ואחר בית אנשי בפרנסת הקדושי

גמרא משניות ותהליהאר"י מר כתבי זוהר מדרש או
זאת ונמש ויכולתו ונשמתו כחו לפי אחד כל והוא זלה"ה

זו שעה ובחצי התפלה זמ קוד שעה חצי בספריעד יעיי
הקדמת פי ועל דייקא הקודש רוח פי על שנתיסדו מוסר

לבבואמת ישות מתו להתפלל יעמוד שלא כדי וזהו
ישות עניני כל התפלה קוד כי דקדושה שהוא אפילו

הרע היצר מצד חלק בו יש שלשבעול משמחה חו
מצוהבתו הדי הוא וכ לברכה זכרונ רבותנו כדברי

ולקיי לחזק צרי יתברהתפלה הש בדרכי לבו ויגבה
ומזג נשמתו כח כפי אחד כל והוא דקדושה לבבו בשמחת

דקדושה מקאמרנא).גופו צבי אליעזר מרבי כללי  צדיקי (הנהגות

התפילה קוד הקדוש זוהר ללמוד (נג

התפלהקבלתי אחר ללמוד ישראל בר שצרי מרבותי
'ב או אחד ד או מדרש או כ ג לימוד איזה

כי כלל הקדוש זוהר אז ילמוד ולא הקדושה גמרא דפי
התפלה קוד הוא דייקא הזוהר זמיבי דקדושה והמשכיל

אח לימוד כי ממדותזאת האד את מונע התפלה גמר ר
ישראל בר כשמתפלל כי יכעוס שלא בביתו ובפרט רעות
הקליפות יכולי אז לעיל כנתבאר אמיתי בלב הקדוש
כדי זרה אש לו להביא קנאה לה יש כי עליו להתגבר
תיקו הוא הזה שלימוד עוד ולא ממדריגתו אותו להפיל
ומדרכי ממחשבות היו כל אותו לשמור הנפש
השלימות בתיקו עוד אי כשהוא הוא זה וכל מקולקלי
א אבל זרה אש התפלה אחר בו לאחוז יכול לזה גמור
פחד שו לו אי אז גדול בשלימות השל בתיקו הוא
גדול בשלימות שתהיה זו מתפלה מיירי הזה ותיקו מזה
ח"ו זרה אש בו נאחז אז גדול בשלימות אינו הוא וא

.דקדושה למשכיל כנודע
(מקאמרנא צבי אליעזר מרבי כללי  צדיקי (הנהגות

בזוהר עני איזה ללמוד התפלה קוד (נד

וקודם דאפשר מה כל בדבור למעט איזההתפלה ללמוד
חדש. זוהר או תיקוני או בזוהר עני

(מקארלי אהר מרבי היו סדר  צדיקי הנהגות)

בישא מילי כל מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר ד (נה

ריקניאדף אליבא הקדוש בישאזוהר מילי כל מונע
שמוטל מחמת ,מזה לחדול לבב ישיא פ והשמר
א שפירשתי מה ידוע כי בזה וכיוצא בהו"ת לעסוק עלי
והרבה כנגד אחרי הרבה בטלי ל יש התורה מ בטלת
עיו בשיעור עתה לעסוק יותר שטוב דמיתי פעמי
לי נזדמנו השמי ומ אחר לזמ הנ"ל לימוד ודחיתי

.התפלה קוד אחרי ביטולי
(הבוש ערוגת בעל מחוסט גרינוואלד משה מרבי ישרות הנהגות  צדיקי (הנהגות

הזוהר.באשמורת ספר ילמוד הבוקר
וד הנהגות ,צדיקי מבודאפעסט)(הנהגות ברו שלמה 'מר האד ר

החש במקו שמאיר הארה מלשו הוא זוהר (נו

עצה"טמטום לזה יש וכו'. האב לב שנעשה הוא הלב
שמבטלי ידי על האד ביד והבחירה היעוצה
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וכו', הואליה זוהר כי הזוהר ספר ללמוד לזה, היעוצה ועצה
החש במקו שמאיר הארה שארמלשו ובנידו 'וכו .

האופ בזה יהיה רובהלימוד יהיה גדול עסק בעל שהוא מי
לו איכפת מה כי מבי שאינו א הקדוש בזוהר למודו

סגולה הוא הכי אפילו מבי ".שאינו
קדש) אמרי שערי מאה (ספר

עד אלול מר"ח התיקוני בספר ללמוד ,הקדמוני תקנת נז)
הכפורי יו

כאשר"כמה ,זה לימוד וארוכה מרפא ,זה הוא "ארכ
האר"י הקדוש הרב נאמנה, עדות בנו העיד העד
הקדוש הזוהר בלימוד הרגיל שכל אמונה, עדי"ו ויהי זיע"א
נשמה רוח נפש את מזכ בבינה, חלק לו שאי פי על א
היינו התיקוני בספר ובפרט ,לבינה "באי או"ר כב

ליה. שקי"ד באיתנ"ה תעל"ה ליה, ותקנתדאהניא
יו עד אלול מר"ח התיקוני בספר ללמוד ,הקדמוני

לפר"ר,הכפורי התינוק שדר פסולת מתו אוכל לברר
וקבלו וקימו בורר, זה בפ' "ברורי עדי בא זה בלימוד
,בע המתנדבי הלב בנדבות ,זרע ועל עליה היהודי
ירדו אז ביומו יו דבר ללמוד חובה, קבענו ועליה

"לשעורירבה ושעורא זוטא ".שעורא
זי"ע) יצחקפרחיר"כהרליוורנו דפוסתקונילביתהדפוס הקדמתהרבהמביאמתו)

יו בכל ילמוד הזוהר יבי שלא מי א נח)

כיאף מה דבר יו בכל ילמוד הזוהר יבי שלא הלשומי
לנשמה מסוגל הוא.

מבודאפעס ברו שלמה מרבי האד ודר הנהגות  צדיקי ט)(הנהגות

הוא ברו הקדוש כאלו בעיניו ידמה ורגע עת בכל נט)
אותו תופס

משניותלקבוע "תנ יו בכל ללמוד דהיינו לתורה עתי
לנשמה תיקו וזוהרשהואיעקב ועי ערו ושלח

האריז"ל של שמע וקריאת השינה קוד(ציו בשערי כמבואר)

קדושה עליו לקבל בכדי פעמי ט' לטבול במקוה וליל
.והב העליונה המקוה מ וטהרה

(מטשערנאביל מרדכי מרבי הדרכות  צדיקי (הנהגות

משניותואחר "תנ דהיינו לתורה עתי יקבע התפלה
ערו שלח לימוד כ ואחר .לנשמה תיקו שהוא
בכל לומר וג .וזוהר דעה יורה ערו ושלח חיי אורח
היא וזמירות ישראל. זמירות נעי שהוא תהלי יו
הקליפות כל ומכרית מזמר שבזה עריצי לזמר מלשו

.אד בני עונות מחמת שנעשו והמסכי עתוהדיני ובכל
אותו תופס הוא ברו הקדוש כאלו בעיניו ידמה שלאורגע

תפסו הכתוב כמאמר והזרות. השפילות תאוותו אחר ישוב
.ויראה גדולה אימה עליו ויפול בבגדי

(מטשערנאביל מרדכי מרבי הדרכות  צדיקי (הנהגות

'ה בתורת כסדר שיעורי לבטל לא ס)

קבלנוכסדר שיעורי לבטל שלא נדר בלי עצמנו על
או זוהר ,כתובי נביאי תורה דהיינו ,'ה בתורת
יו בכל זה מוסר, ,מדרש גמרא, משניות, קבלה, שאר
ערו שלח ג אומ להוסי יעזרנו יתבר והש עדכ"ש,

.פוסקי ושאר לקמ יתבאר כאשר
מדינאב) אלימל צבי מרבי ואזוהרות הנהגות  צדיקי (הנהגות

הקדוש בזוהר תמידי לימוד סא)

והתורות,אלה המשפטי החוקי הברית, אשרדברי
על באו אשר ,הקדושי החברי עליה קבלו
נעשו כי ,כול קו"ש, יחוד לש עליה לקיי ,החתו
עבודת הזאת העבודה את לעבוד ,אחד כאיש להיות כול

וזהה', הזאת, העבודה לכל ,ככול מה אחד להחשב
:עליה קבלו אשר

,בביתראשונה יפסיק, לא אשר תמידי לימוד לקבוע
,הקדוש הזוהר בספר הזה, הקדוש התלמוד
תפלת מאחר זה, אחר זה חלקו מה איש כל ללמוד
לפי תמיד, הימי כל ערב, מנחת תפלת עת ועד ,הבוקר

ה' לפני הזה בלימוד התנו אשר התנאי.
(לרמח"ל הישיבה (תקנות

.אורה ושערי זוהר יו בכל ללמוד (סב
(הגר"א פי על מסלאנט זונדל יוס מרבי פרטיות הנהגות  צדיקי (הנהגות

הלויוכן להר"א ז"ל מורי אמר,השגה לעני טובה עצה
בלב בקיאות דר בזוהר בעיושילמוד שיעמיק בלי

פעמי הזוהר בספר ושיקרא ,יו בכל עלי נ' או מ'
.ע"ב)רבי י"א ד רוה"ק בשער ויטאל חיי הרב)

הזוהר ללימוד חדש גילוי יו בכל (סג

יושמעתי בכל לו יש הזוהר שספר זללה"ה מאא"ז
.אחר פירוש

ב') טור פ"ד 'ע ,בא פרשת ,אפרי מחנה (דגל

הקדושאחר מזוהר מאמר יאמר וכו', יו בכל התפילה
.מתיקוני או

(אהר בית ספר ,מקארלי אהר ר' הרב הרה"ק שכתב ואזוהרות היו סדר)

הקדושאמר זוהר אמירת זצוקלה"ה: מקאברי מהר"מ
זהבכ כל ע אומר הוא מה ידע לא כי א יו ל

.הנשמה מזכ הקדוש זוהר לישרי)אמירת (אור

לשכיבהיזהר סמו בתורה גירסאלעסוק שיעור איזה
או הקדושבמשניות זוהר קדושתבספר אשר

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

זוהרפעם וללמוד תהלי הרבה לומר הזהיר אחת
.ב)הרבה אות יז, ,מקורי ר"פ מהרה"ק פנחס, (מדרש

עוד,הגיאותאמר מ שינצל מרבו לושביקש והפציר
אני ליה ואמר זוהר, שילמוד ליה ואמר ,זה על מאוד

:רבו לו השיב זוהר, זוהר.לומד הרבה שילמוד
(עג אות ,לו ,מקורי ר"פ מהרה"ק ,פנחס מדרש)

הקדוש,מי בזוהר לימודו רוב יהי' גדול, עסק בעל שהוא
בספר ובפרט ,מוסר ספרי ללמוד יו בכל קבוע עת

.צפור ק במאמר הזוהר(התניא בעל  הזק (אדמו"ר

מעט,ילמוד זוהר יו זוהרבכל היו כל .ובשבת
(א"תתל ד תצא פרשת הזק אדמו"ר (מאמרי

מוסרוהעיקר ספרי ללמוד יו בכל קבוע עת שיהיה
ת לרבינו הישר וספר חכמה ראשית כמו

הזוהר בספר 40).ובפרט ע' שערי (מאה

 
מסו יו בכל זוהר אמירת (לפרנסהסד גל

עודאחד לאד לואמר ויהיה ויו יו בכל זוהר שיאמר
פרנסה.(מ"ג אות ע"א ל"ו ד פנחס (מדרש

סגולהלפרנסה.יו בכל זוהר לומר 
(המי ובארות פנחס (מדרש

הנפש לטהרת מועיל השכ בבוקר הזוהר אמירת או לימוד (סה
התורה לימוד ותאוות

מאודובכלל בניי תזוהרו כ ג ללמודזהפני כל על או ,
השכלומר בבוקר יו ריקנאבכל שיעוראליבא

הק' תאות,זוהר וגורר הנפש לטהרת מאוד מועיל זה ודבר

היקריהלימוד בניי אשריכ ,הקודש עבודת בספר כנזכר
בקולי. תשמעו ג')א סימ האב (רחמי

ספר לימוד של רברבי אילנא דהאי חילא תקי כמה סו)
הקדוש הזוהר

נוהגיוכן אנואנחנו ויו יו שבכל הקבלה בלימוד
אנו כ ואחר ,ופוסקי בש"ס כרסנו ממלאי

בקבלה סעוסקי"בש כרסו אד שימלא עד להמתי כי ,
יו בכל הכוונה כרח ועל חיי, כמה יודע מי ,ופוסקי

'התוס כפי' ,יושק ושפתיי ואמת ודפח"ח (גיטיבפרטיות.

ש.ט'.) עיי ,

מזידיטשוב) מהרי"א לשמי(הגה"צ גדלה כ כל א ,ורעיי אחיי
ומעלתו שלשיאו רברבי אילנא דהאי חילא תקי וכמה

הקדוש הזוהר ספר לשלחלימוד גזעו באר ושורש ,
,המר הגלות מ חפשי רצוציהאד לב יתלהב לא האי

יו בכל קבוע שיעור לקבוע בלימודי לשמוע אוז להאיר
המקובלי ספרי ושאר ובתיקוני כו'.בוזה"ק

(הניצו שער ,הששי שערי העבודה, ושורש יסוד)

הכפורי יו עד הזוהר ספר כל לגמור מכווני סז)

יואנשי ארבעי מאות יו בכל לומר נהיגי מעשה
איזה כפורי יו אחר עד אלול חודש שמראש

הזוהר תיקוני הקדוש מספר כלדפי לגמור ומכווני ,

על מאוד שהלהיבו בספרי ועיי .הכפורי יו עד הספר
,מבי שאינו וא .אלו יו בארבעי זוהר התיקוני לימוד
מסוגל והתיקוני הקדוש הזוהר של הלשו מקו מכל

.לנשמה י"ז)מאוד ס"ק תקפ"א סימ אפרי (מטה

מ'כבר מאות יו בכל מעשה ואנשי חסידי כ ג נהגו
הקדוש בספר הכיפורי יו עד השנה מראש ימי

,הזוהר הגותיקוני מטהר אלו הקדושי בימי לימוד כי
בב"א הגאולה לקרב וסגולתו ,והנשמה.

כ"ג)סח) ס"ק ש אפרי למטה המטה תשובה(קצה לבעל תיקו
והנשמה הגו שמטהר ,יו בכל תיקוני או זוהר דפי ה' לאמר

והואראוי ,יו בכל זוהר דפי חמש ללמוד עצמו לקבוע
ולזככה להאירה לנפש גדול ותיקו גדולה תועלת
לזכות רעות, ותאות רעות מדות ,קוצי ולכלות ,ולתקנה
.הנפש של ופשעי לחטאי ותיקו מרפא והוא ,'ה בנוע
חמש שיאמר תשובה לבעל תיקו האריז"ל מר נת וכ

יו בכל תיקוני או זוהר דפיאדודי ורבי מורי נהג וכ ,
צבי. מוהר"ר הקדוש

סי'סט) א' אות התורה שביל מקאמארנא, א"למהרי מצותי נתיב)

זוהרל"א) תיקוני ללמוד מעורר זיע"א טוב ש הבעל

מ'הנני הקדוש הגאו הרב המובהק תלמידי ל רוש
בכדי בכיו קט נייר על בקצרה נ"י הכה יוס יעקב

בתורהא הנפש "תורת מח"ס שבח, יעקב מע"ה מכתב (
ובחז"ל".

זצ"ל מצאנז האדמו"ר מרן כ"ק של דהילולא יומא תמוז, ט' ב' יֹום
לפ"ק. תש"ע

מאה עד שיחיו העולמי הקדוש הזהר מפעל חברי לכבוד
.שנה ועשרים

אין חנם הקדוש הזהר הפצת של הרבים זכוי על לכם מודה הנני
לבתי לחלוקה החדשים כרכים הששה אלי ששלחתם לאחר .כסף
תיקוני ,ומנוקדת מפוארת בהוצאה החשובים הספרים וגם מדרש
ללמוד עמודים 354ל המחולק כיס] פורמט חלקים 'ב] היומי דף זוהר

.השנה בכל יום יום
שאי מאוד ועצומה גדולה היתה הכנסת בבית המתפללים שמחת
הזה, הקדוש בלימוד שותפים להיות ביקשו ורבים לתאר, אפשר
,[ליטאים [ואפילו הקדוש הזוהר את מעולם למדו שלא אלו שגם וב"ה

הזוהר שבאור הנפלאים המאמרים את שקראו כרכיאחרי בתוך (הנספח

(המחולק אישהזוהר והחזון חיים והחפץ מווילנא הגאון שכתבו ממה
הקדוש. הזוהר בספרי ללמוד התחילו זי"ע, ישראל גדולי ועוד זצ"ל,
במה ובפרט ,זכותכם וגדולה יולדתכם ואשרי ,חלקכם אשרי
רבי ומורינו מלך, והכסא ,חי איש הבן דברי את שפרסמתם
ומגינים הגאולה את מקרבים אתם שבזה זי"ע, שרעבי מרדכי

.ישראל עם על
שגרו שליט"א הצדיקים מהורי ששמעתי נפלא דבר לעורר רציתי אגב
,הקדוש הזוהר את ובחנותו בחיקו לו היה חנווני שכל :וסיפרו ,במרוקו
היה שכך ,הקדוש בזוהר ומעיין לומד היה פנאי לו שהיה רגע ובכל
שלו ההילולא יום זצ"ל אנקאווה רפאל רבי הצה"ק שהנהיג מנהג
:ותימא חדד הם: מספריו וחלק ,מרוקו סאלי אזור: אב, מנחם ד' :הוא
ורמון: פעמון משפט, חושן על נימוקים זהב: פעמוני הש"ס. על חידושים
ראם, תועפות .שו"ת ראם: קרני זהב". פעמוני" הספר של שני חלק

.מרוקו רבני כראש וכיהן ועוד.
נשיא להיות נבחר הזמן ובמשך סאלי רבני לראש נבחר הוא בתחילה
מנוחתו ומקום תר"צ בשנת נפטר מרוקו, ארץ בכל הדיינים וראש

.סאלי בעיר
שעות לכמה היהודים כל נשארים היו קודש שבת במוצאי מתקנותיו:
שלימוד איש מהבן כידוע כי ,הקדוש בזוהר השבת את להמשיך
כל אצל ידוע וכך ,החול מימות אלף פי שווה בשבת הקדוש זוהר

.הספרדים חכמי

של הכנסת בתי בכל ישראל בארץ היום גם נוהגים מרוקו.וכך יהודי
מרגיש כבר אחד שכל כמו ממש, הגאולה זמן הוא שכעת ובפרט
הצדיק הגאון לציון הראשון מהרב ששמעתי מה אכתוב לכן ,זה את
הצדיק הגאון על בהספידו שאמר שליט"א, עמר שלמה משה הרב

אליהו מרדכי רקרבי מדבר היה איתו, שדיבר פעם שבכל ,ל"זצ
הסוד תורת על הרבה ופירש דיבר שליט"א, עמר והרב הגאולה, על

.הגאולה בעניני
תורת לימוד על הרבה עורר זצ"ל אליהו מרדכי רבי שהגה"צ וכידוע

.זצ"ל חי איש הבן כדרך ,הסוד
זי"ע חי איש הבן דברי ,בפומא מרגלא הפסוק:(בדרושים)והיה על

ז)בישעיה נב מבר(פרק לם ממיע מבר רגלי ההרים על או ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ"מה

יחו קל אנ צפי "קל ,אלהי מל ןלצ אמר יעה ממיע ְְְְְֱִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹטב

ירלם תחרב ויח נר צח" צן". יהוה ב ירא עין עין י נְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹיר

ירלם". אל ע יהוה נחם כךי קלוביאר אנ צפי כאשרקל ְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹ

ש לזכור צריך הגאולה על וצועקים מכריזים ירנכולם זאתיחו , ְְֵַַָ

.שלימה הגאולה את נביא  ישראל שבאחדות אומרת
בן רבי הצדיק הרב לתלמידו אמר חי איש הבן שמרן סיפר: וכן
לעזרה שיצטרך פעם שבכל ,ישראל לארץ שעלה לפני זצ"ל, חזן ציון
העיר כשנפלה השחרור במלחמת הווה וכך ויוושע, אותו יזכיר
את לעזוב מוכרח היה יוסף פורת מישיבת פרידתו אחרי העתיקה
להריגה, ומוכן דרוך נשק עם ירדני ערבי לקראתו בא ובדרך ,המקום

אמר: ומיד חי איש הבן בהבטחת נזכר זאת בראותויוס רבינו
אתה היכ חיייכל ולא הערבי, של הנשק יבש רגע באותו ?

ניצל. וכך בו, רבילירות המקובל הרה"צ על באריכות יותר אכתוב בל"נ הבא במכתב ה"ובע)

(ל"זצ אליהו .מרדכי
הזוה"ק: בדברי ברחמי"ונסיים גלותא מ יפקו דא ."בספרא

וזכות ,ובנעימים בטוב שנותיכם ימלא הוא ברוך שהקדוש רצון יהי
החבורא כל ובעד ,והתורמים הנדבנים ובעד בעדכם תגן הרבים
די והמחלקים המפיצים כל ובעד הקדוש, הזוהר מפעל חברי קדישא
ישראל, כלל את ומצילים גדול, כה זכות להם שיש ואתר, אתר בכל
הרשב"י זכות ורק ,יום ילד מה יודע איתנו שאין כזאת בעת בפרט
שבקרוב אנו מובטחים ובודאי חיליה, דרב ,ולהצילנו בעדינו להגן יכולה

ו סלה נצח אמן בימינו במהרה השלמה הגאולה עדתבוא
החתום: על
שמש בית ,ט"ס שבח יעקב ע"ה
שמש בית רמת 30/2 הירקון שדרות רח'
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וכו', הואליה זוהר כי הזוהר ספר ללמוד לזה, היעוצה ועצה
החש במקו שמאיר הארה שארמלשו ובנידו 'וכו .

האופ בזה יהיה רובהלימוד יהיה גדול עסק בעל שהוא מי
לו איכפת מה כי מבי שאינו א הקדוש בזוהר למודו

סגולה הוא הכי אפילו מבי ".שאינו
קדש) אמרי שערי מאה (ספר

עד אלול מר"ח התיקוני בספר ללמוד ,הקדמוני תקנת נז)
הכפורי יו

כאשר"כמה ,זה לימוד וארוכה מרפא ,זה הוא "ארכ
האר"י הקדוש הרב נאמנה, עדות בנו העיד העד
הקדוש הזוהר בלימוד הרגיל שכל אמונה, עדי"ו ויהי זיע"א
נשמה רוח נפש את מזכ בבינה, חלק לו שאי פי על א
היינו התיקוני בספר ובפרט ,לבינה "באי או"ר כב

ליה. שקי"ד באיתנ"ה תעל"ה ליה, ותקנתדאהניא
יו עד אלול מר"ח התיקוני בספר ללמוד ,הקדמוני

לפר"ר,הכפורי התינוק שדר פסולת מתו אוכל לברר
וקבלו וקימו בורר, זה בפ' "ברורי עדי בא זה בלימוד
,בע המתנדבי הלב בנדבות ,זרע ועל עליה היהודי
ירדו אז ביומו יו דבר ללמוד חובה, קבענו ועליה

"לשעורירבה ושעורא זוטא ".שעורא
זי"ע) יצחקפרחיר"כהרליוורנו דפוסתקונילביתהדפוס הקדמתהרבהמביאמתו)

יו בכל ילמוד הזוהר יבי שלא מי א נח)

כיאף מה דבר יו בכל ילמוד הזוהר יבי שלא הלשומי
לנשמה מסוגל הוא.

מבודאפעס ברו שלמה מרבי האד ודר הנהגות  צדיקי ט)(הנהגות

הוא ברו הקדוש כאלו בעיניו ידמה ורגע עת בכל נט)
אותו תופס

משניותלקבוע "תנ יו בכל ללמוד דהיינו לתורה עתי
לנשמה תיקו וזוהרשהואיעקב ועי ערו ושלח

האריז"ל של שמע וקריאת השינה קוד(ציו בשערי כמבואר)

קדושה עליו לקבל בכדי פעמי ט' לטבול במקוה וליל
.והב העליונה המקוה מ וטהרה

(מטשערנאביל מרדכי מרבי הדרכות  צדיקי (הנהגות

משניותואחר "תנ דהיינו לתורה עתי יקבע התפלה
ערו שלח לימוד כ ואחר .לנשמה תיקו שהוא
בכל לומר וג .וזוהר דעה יורה ערו ושלח חיי אורח
היא וזמירות ישראל. זמירות נעי שהוא תהלי יו
הקליפות כל ומכרית מזמר שבזה עריצי לזמר מלשו

.אד בני עונות מחמת שנעשו והמסכי עתוהדיני ובכל
אותו תופס הוא ברו הקדוש כאלו בעיניו ידמה שלאורגע

תפסו הכתוב כמאמר והזרות. השפילות תאוותו אחר ישוב
.ויראה גדולה אימה עליו ויפול בבגדי

(מטשערנאביל מרדכי מרבי הדרכות  צדיקי (הנהגות

'ה בתורת כסדר שיעורי לבטל לא ס)

קבלנוכסדר שיעורי לבטל שלא נדר בלי עצמנו על
או זוהר ,כתובי נביאי תורה דהיינו ,'ה בתורת
יו בכל זה מוסר, ,מדרש גמרא, משניות, קבלה, שאר
ערו שלח ג אומ להוסי יעזרנו יתבר והש עדכ"ש,

.פוסקי ושאר לקמ יתבאר כאשר
מדינאב) אלימל צבי מרבי ואזוהרות הנהגות  צדיקי (הנהגות

הקדוש בזוהר תמידי לימוד סא)

והתורות,אלה המשפטי החוקי הברית, אשרדברי
על באו אשר ,הקדושי החברי עליה קבלו
נעשו כי ,כול קו"ש, יחוד לש עליה לקיי ,החתו
עבודת הזאת העבודה את לעבוד ,אחד כאיש להיות כול

וזהה', הזאת, העבודה לכל ,ככול מה אחד להחשב
:עליה קבלו אשר

,בביתראשונה יפסיק, לא אשר תמידי לימוד לקבוע
,הקדוש הזוהר בספר הזה, הקדוש התלמוד
תפלת מאחר זה, אחר זה חלקו מה איש כל ללמוד
לפי תמיד, הימי כל ערב, מנחת תפלת עת ועד ,הבוקר

ה' לפני הזה בלימוד התנו אשר התנאי.
(לרמח"ל הישיבה (תקנות

.אורה ושערי זוהר יו בכל ללמוד (סב
(הגר"א פי על מסלאנט זונדל יוס מרבי פרטיות הנהגות  צדיקי (הנהגות

הלויוכן להר"א ז"ל מורי אמר,השגה לעני טובה עצה
בלב בקיאות דר בזוהר בעיושילמוד שיעמיק בלי

פעמי הזוהר בספר ושיקרא ,יו בכל עלי נ' או מ'
.ע"ב)רבי י"א ד רוה"ק בשער ויטאל חיי הרב)

הזוהר ללימוד חדש גילוי יו בכל (סג

יושמעתי בכל לו יש הזוהר שספר זללה"ה מאא"ז
.אחר פירוש

ב') טור פ"ד 'ע ,בא פרשת ,אפרי מחנה (דגל

הקדושאחר מזוהר מאמר יאמר וכו', יו בכל התפילה
.מתיקוני או

(אהר בית ספר ,מקארלי אהר ר' הרב הרה"ק שכתב ואזוהרות היו סדר)

הקדושאמר זוהר אמירת זצוקלה"ה: מקאברי מהר"מ
זהבכ כל ע אומר הוא מה ידע לא כי א יו ל

.הנשמה מזכ הקדוש זוהר לישרי)אמירת (אור

לשכיבהיזהר סמו בתורה גירסאלעסוק שיעור איזה
או הקדושבמשניות זוהר קדושתבספר אשר

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

זוהרפעם וללמוד תהלי הרבה לומר הזהיר אחת
.ב)הרבה אות יז, ,מקורי ר"פ מהרה"ק פנחס, (מדרש

עוד,הגיאותאמר מ שינצל מרבו לושביקש והפציר
אני ליה ואמר זוהר, שילמוד ליה ואמר ,זה על מאוד

:רבו לו השיב זוהר, זוהר.לומד הרבה שילמוד
(עג אות ,לו ,מקורי ר"פ מהרה"ק ,פנחס מדרש)

הקדוש,מי בזוהר לימודו רוב יהי' גדול, עסק בעל שהוא
בספר ובפרט ,מוסר ספרי ללמוד יו בכל קבוע עת

.צפור ק במאמר הזוהר(התניא בעל  הזק (אדמו"ר

מעט,ילמוד זוהר יו זוהרבכל היו כל .ובשבת
(א"תתל ד תצא פרשת הזק אדמו"ר (מאמרי

מוסרוהעיקר ספרי ללמוד יו בכל קבוע עת שיהיה
ת לרבינו הישר וספר חכמה ראשית כמו

הזוהר בספר 40).ובפרט ע' שערי (מאה

 
מסו יו בכל זוהר אמירת (לפרנסהסד גל

עודאחד לאד לואמר ויהיה ויו יו בכל זוהר שיאמר
פרנסה.(מ"ג אות ע"א ל"ו ד פנחס (מדרש

סגולהלפרנסה.יו בכל זוהר לומר 
(המי ובארות פנחס (מדרש

הנפש לטהרת מועיל השכ בבוקר הזוהר אמירת או לימוד (סה
התורה לימוד ותאוות

מאודובכלל בניי תזוהרו כ ג ללמודזהפני כל על או ,
השכלומר בבוקר יו ריקנאבכל שיעוראליבא

הק' תאות,זוהר וגורר הנפש לטהרת מאוד מועיל זה ודבר

היקריהלימוד בניי אשריכ ,הקודש עבודת בספר כנזכר
בקולי. תשמעו ג')א סימ האב (רחמי

ספר לימוד של רברבי אילנא דהאי חילא תקי כמה סו)
הקדוש הזוהר

נוהגיוכן אנואנחנו ויו יו שבכל הקבלה בלימוד
אנו כ ואחר ,ופוסקי בש"ס כרסנו ממלאי

בקבלה סעוסקי"בש כרסו אד שימלא עד להמתי כי ,
יו בכל הכוונה כרח ועל חיי, כמה יודע מי ,ופוסקי

'התוס כפי' ,יושק ושפתיי ואמת ודפח"ח (גיטיבפרטיות.

ש.ט'.) עיי ,

מזידיטשוב) מהרי"א לשמי(הגה"צ גדלה כ כל א ,ורעיי אחיי
ומעלתו שלשיאו רברבי אילנא דהאי חילא תקי וכמה

הקדוש הזוהר ספר לשלחלימוד גזעו באר ושורש ,
,המר הגלות מ חפשי רצוציהאד לב יתלהב לא האי

יו בכל קבוע שיעור לקבוע בלימודי לשמוע אוז להאיר
המקובלי ספרי ושאר ובתיקוני כו'.בוזה"ק

(הניצו שער ,הששי שערי העבודה, ושורש יסוד)

הכפורי יו עד הזוהר ספר כל לגמור מכווני סז)

יואנשי ארבעי מאות יו בכל לומר נהיגי מעשה
איזה כפורי יו אחר עד אלול חודש שמראש

הזוהר תיקוני הקדוש מספר כלדפי לגמור ומכווני ,

על מאוד שהלהיבו בספרי ועיי .הכפורי יו עד הספר
,מבי שאינו וא .אלו יו בארבעי זוהר התיקוני לימוד
מסוגל והתיקוני הקדוש הזוהר של הלשו מקו מכל

.לנשמה י"ז)מאוד ס"ק תקפ"א סימ אפרי (מטה

מ'כבר מאות יו בכל מעשה ואנשי חסידי כ ג נהגו
הקדוש בספר הכיפורי יו עד השנה מראש ימי

,הזוהר הגותיקוני מטהר אלו הקדושי בימי לימוד כי
בב"א הגאולה לקרב וסגולתו ,והנשמה.

כ"ג)סח) ס"ק ש אפרי למטה המטה תשובה(קצה לבעל תיקו
והנשמה הגו שמטהר ,יו בכל תיקוני או זוהר דפי ה' לאמר

והואראוי ,יו בכל זוהר דפי חמש ללמוד עצמו לקבוע
ולזככה להאירה לנפש גדול ותיקו גדולה תועלת
לזכות רעות, ותאות רעות מדות ,קוצי ולכלות ,ולתקנה
.הנפש של ופשעי לחטאי ותיקו מרפא והוא ,'ה בנוע
חמש שיאמר תשובה לבעל תיקו האריז"ל מר נת וכ

יו בכל תיקוני או זוהר דפיאדודי ורבי מורי נהג וכ ,
צבי. מוהר"ר הקדוש

סי'סט) א' אות התורה שביל מקאמארנא, א"למהרי מצותי נתיב)

זוהרל"א) תיקוני ללמוד מעורר זיע"א טוב ש הבעל

מ'הנני הקדוש הגאו הרב המובהק תלמידי ל רוש
בכדי בכיו קט נייר על בקצרה נ"י הכה יוס יעקב

בתורהא הנפש "תורת מח"ס שבח, יעקב מע"ה מכתב (
ובחז"ל".

זצ"ל מצאנז האדמו"ר מרן כ"ק של דהילולא יומא תמוז, ט' ב' יֹום
לפ"ק. תש"ע

מאה עד שיחיו העולמי הקדוש הזהר מפעל חברי לכבוד
.שנה ועשרים

אין חנם הקדוש הזהר הפצת של הרבים זכוי על לכם מודה הנני
לבתי לחלוקה החדשים כרכים הששה אלי ששלחתם לאחר .כסף
תיקוני ,ומנוקדת מפוארת בהוצאה החשובים הספרים וגם מדרש
ללמוד עמודים 354ל המחולק כיס] פורמט חלקים 'ב] היומי דף זוהר

.השנה בכל יום יום
שאי מאוד ועצומה גדולה היתה הכנסת בבית המתפללים שמחת
הזה, הקדוש בלימוד שותפים להיות ביקשו ורבים לתאר, אפשר
,[ליטאים [ואפילו הקדוש הזוהר את מעולם למדו שלא אלו שגם וב"ה

הזוהר שבאור הנפלאים המאמרים את שקראו כרכיאחרי בתוך (הנספח

(המחולק אישהזוהר והחזון חיים והחפץ מווילנא הגאון שכתבו ממה
הקדוש. הזוהר בספרי ללמוד התחילו זי"ע, ישראל גדולי ועוד זצ"ל,
במה ובפרט ,זכותכם וגדולה יולדתכם ואשרי ,חלקכם אשרי
רבי ומורינו מלך, והכסא ,חי איש הבן דברי את שפרסמתם
ומגינים הגאולה את מקרבים אתם שבזה זי"ע, שרעבי מרדכי

.ישראל עם על
שגרו שליט"א הצדיקים מהורי ששמעתי נפלא דבר לעורר רציתי אגב
,הקדוש הזוהר את ובחנותו בחיקו לו היה חנווני שכל :וסיפרו ,במרוקו
היה שכך ,הקדוש בזוהר ומעיין לומד היה פנאי לו שהיה רגע ובכל
שלו ההילולא יום זצ"ל אנקאווה רפאל רבי הצה"ק שהנהיג מנהג
:ותימא חדד הם: מספריו וחלק ,מרוקו סאלי אזור: אב, מנחם ד' :הוא
ורמון: פעמון משפט, חושן על נימוקים זהב: פעמוני הש"ס. על חידושים
ראם, תועפות .שו"ת ראם: קרני זהב". פעמוני" הספר של שני חלק

.מרוקו רבני כראש וכיהן ועוד.
נשיא להיות נבחר הזמן ובמשך סאלי רבני לראש נבחר הוא בתחילה
מנוחתו ומקום תר"צ בשנת נפטר מרוקו, ארץ בכל הדיינים וראש

.סאלי בעיר
שעות לכמה היהודים כל נשארים היו קודש שבת במוצאי מתקנותיו:
שלימוד איש מהבן כידוע כי ,הקדוש בזוהר השבת את להמשיך
כל אצל ידוע וכך ,החול מימות אלף פי שווה בשבת הקדוש זוהר

.הספרדים חכמי

של הכנסת בתי בכל ישראל בארץ היום גם נוהגים מרוקו.וכך יהודי
מרגיש כבר אחד שכל כמו ממש, הגאולה זמן הוא שכעת ובפרט
הצדיק הגאון לציון הראשון מהרב ששמעתי מה אכתוב לכן ,זה את
הצדיק הגאון על בהספידו שאמר שליט"א, עמר שלמה משה הרב

אליהו מרדכי רקרבי מדבר היה איתו, שדיבר פעם שבכל ,ל"זצ
הסוד תורת על הרבה ופירש דיבר שליט"א, עמר והרב הגאולה, על

.הגאולה בעניני
תורת לימוד על הרבה עורר זצ"ל אליהו מרדכי רבי שהגה"צ וכידוע

.זצ"ל חי איש הבן כדרך ,הסוד
זי"ע חי איש הבן דברי ,בפומא מרגלא הפסוק:(בדרושים)והיה על

ז)בישעיה נב מבר(פרק לם ממיע מבר רגלי ההרים על או ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ"מה

יחו קל אנ צפי "קל ,אלהי מל ןלצ אמר יעה ממיע ְְְְְֱִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹטב

ירלם תחרב ויח נר צח" צן". יהוה ב ירא עין עין י נְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹיר

ירלם". אל ע יהוה נחם כךי קלוביאר אנ צפי כאשרקל ְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹ

ש לזכור צריך הגאולה על וצועקים מכריזים ירנכולם זאתיחו , ְְֵַַָ

.שלימה הגאולה את נביא  ישראל שבאחדות אומרת
בן רבי הצדיק הרב לתלמידו אמר חי איש הבן שמרן סיפר: וכן
לעזרה שיצטרך פעם שבכל ,ישראל לארץ שעלה לפני זצ"ל, חזן ציון
העיר כשנפלה השחרור במלחמת הווה וכך ויוושע, אותו יזכיר
את לעזוב מוכרח היה יוסף פורת מישיבת פרידתו אחרי העתיקה
להריגה, ומוכן דרוך נשק עם ירדני ערבי לקראתו בא ובדרך ,המקום

אמר: ומיד חי איש הבן בהבטחת נזכר זאת בראותויוס רבינו
אתה היכ חיייכל ולא הערבי, של הנשק יבש רגע באותו ?

ניצל. וכך בו, רבילירות המקובל הרה"צ על באריכות יותר אכתוב בל"נ הבא במכתב ה"ובע)

(ל"זצ אליהו .מרדכי
הזוה"ק: בדברי ברחמי"ונסיים גלותא מ יפקו דא ."בספרא

וזכות ,ובנעימים בטוב שנותיכם ימלא הוא ברוך שהקדוש רצון יהי
החבורא כל ובעד ,והתורמים הנדבנים ובעד בעדכם תגן הרבים
די והמחלקים המפיצים כל ובעד הקדוש, הזוהר מפעל חברי קדישא
ישראל, כלל את ומצילים גדול, כה זכות להם שיש ואתר, אתר בכל
הרשב"י זכות ורק ,יום ילד מה יודע איתנו שאין כזאת בעת בפרט
שבקרוב אנו מובטחים ובודאי חיליה, דרב ,ולהצילנו בעדינו להגן יכולה

ו סלה נצח אמן בימינו במהרה השלמה הגאולה עדתבוא
החתום: על
שמש בית ,ט"ס שבח יעקב ע"ה
שמש בית רמת 30/2 הירקון שדרות רח'
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עת. בכל אותו וכו'שתשא ורבי ממורי ,(הבעש"ט)קבלתי
יו בכל השנה בכל ילמד טוב).תיקוני ש כתר)

מתיקוני אחד מאמר ממש, השינה קוד לילה בכל ללמוד ע)
תירא ובל בטח תיש ואז הקדוש, הזוהר

את,איעצך אלוקי ממשויהי השינה קוד לילה בכל

בטח תיש ואז הקדוש הזוהר מתיקוני אחד מאמר תלמוד
תירא אמובל ,דוקא ויראתו אהבתו בלבנו יטע והשי"ת .

.רצו יהי כ

    
  

טוב) ש כתר)

ואי – הקבלה חכמת ללמוד צריכי בפרטיות יו בכל עא)
חיי כמה יודע מי כי ,ופוסקי ס"בש כרסו שימלא עד להמתי

ל'.)אחז"ל שליש(קידושי שנותיו אד ישלש לעול
והקשה בתלמוד. שליש במשנה שליש במקרא
אמרינ כי :ומתר חיי? כמה איניש ידע וכי בגמרא: ש
'ב משנה, ימי ב' ,מקרא ימי ב' :ש ופירש"י ביומי,
דאכתי נהירא, דלא כתוב, ש ובתוספת תלמוד. ימי
לפרש לי' נראה ולכ חיי. כמה ידע מי למיפר איכא

"ליומי.ישלש עצמו ויו יו שבכל ,"נוהגי אנחנו וכ
בש"ס כרסנו ממלאי אנו ויו יו שבכל הקבלה בלימוד

בקבלה עוסקי אנו כ ואחר ,ופוסקיעד להמתי כי ,
ועל חיי, כמה יודע מי ,ופוסקי בש"ס כרסו אד שימלא
ואמת ח חכ פי ודברי בפרטיות. יו בכל הכוונה כרח

התוספות כפירש ,יושק ט'.)ושפתיי גיטי).ש עיי ,
מזידיטשוב) מהרי"א (הגה"צ

 
לאר שבא שמאז אמר, ע"ה בנדר יצחק לוי רבי הרה"צ (עב
למעלה הזוהר את לעבור הספיק שנה שלושי במש ישראל,

פעמי משלושי

:המערכת יו[הערת 354ל המחולק היומי זוהר בלימוד
שנה כל הזוהר את לסיי יכול ,"ש הוא ב"אשר אחד כל

ביו דקות 12 של ].בלימוד

יוהיה ובכל ,חלקי לשבעה פרשה כל לעצמו מחלק
דפי עשרי בה שיש בפרשה כגו אחד, חלק למד
כשלושה לומד והיה ,החלקי לשבע מחלק היה זוהר,
לומד היה ,בלבד דפי ארבע של פרשה ואילו ,ליו דפי

.ליו זוהר מעמוד יותר מעט

שבאהרה"ח שמאז ,פע לי אמר ע"ה בנדר יצחק לוי 'ר
הספיק ,שנה שלושי במש ישראל לאר

!פעמי משלושי למעלה הזוהר את שמדילעבור היות
הדעת הישוב בגודל .הזוהר כל את מסיי היה בשנה שנה
הזוהר לימוד את לעצמו סידר – הקפדני וסדרו ,שבו
של הזוהר את בשבוע שבוע מדי לסיי שיוכל ,כזה באופ

הזו, חלקי,הפרשה לשבעה פרשה כל לעצמו מחלק והיה
עשרי בה שיש בפרשה כגו אחד, חלק למד יו ובכל
כשלושה לומד והיה ,החלקי לשבע מחלק היה ,זוהר דפי
לומד היה בלבד, דפי ארבע של פרשה ואילו ,ליו דפי

.ליו זוהר מעמוד יותר המערכת:מעט בלימוד[הערת
את לסיי יכול אחד כל יו 354ל המחולק היומי זוהר

ביו דקות 12 של בלימוד שנה כל ].הזוהר

זוכי ספורות שני במש אזי ,אחד ד יו כל כשלומדי (עג
מחדיר זה  חדש והזוהר זוהר תיקוני ועל הזוהר כל על לעבור

בחוש כנראה ,מיוחד ובזיו בנוע שמי יראת הרבה באד

ואףצריכי זאת בכל ,כ כל סדר בעלי שאינ אלו
זוהר, של אחד ד לפחות יו מדי ללמוד לקבוע
מסויי בזמ או ,המיטה שעל שמע קריאת לפני כגו

,כזה ובאופ במשאחר. אזי ,אחד ד יו כל כשלומדי
זוהר תיקוני ועל הזוהר כל על לעבור זוכי ספורות שני

חדש מעט,והזוהר בה שמביני עניני הרבה ויש ,
ואחר היהדות. את המאירי ,שבה אגדה בדברי ובפרט
וזה יותר. מעט להבי זוכי שניה, פע כשלומדי ,כ
מיוחד, ובזיו בנוע שמי יראת הרבה באד מחדיר

.בחוש כנראה

מ"ב)והחיד"א אות ב' סימ באצבע וז"ל:(מורה כתבכי"
לא בשג לימוד כל על מרומ הזוהר לימוד

לנשמה..". גדול תיקו והוא קאמר... מאי ורבינוידע

כתב זיע"א "חשקמוהר נעשה הזוהר לימוד ידי "שעל
"הקדושה התורה של לימודי מיני אותלכל "הר (שיחות

הזוהרק"ח) ש"לימוד ש וכתב ,מבי שאינו הג היינו
.עיי"ש מאד", מאוד מסוגל

אתעל לגמור שיוכל בטוח שאינו מי לכל כדאי פני כל
זאת, להבטיח יוכל ומי ,חייו ימי במש התורה כל
כל מלבד ,יו בכל שעה חצי הפחות לכל זמ לקבוע
ספרא ,ירושלמי בבלי, ס"הש את באמירה לעבור ,לימודיו
ומא .מדרשי תיקוני זוהר, מכילתא, ,תוספתא ספרי,

הוא ברי בקודשא אחיד באורייתא הרבדאחיד בשו"ע ועיי)

זה עני מתבאר ש וי"ג) י"ב י' בסעיפי ב' פרק) תורה תלמוד הלכות

ולמעשה) להלכה היטב

הלשו כי קאמר, מאי מבי שאינו א הזוהר ללמוד (עד
לנפש מסוגל

אבובספר לימוד)רחמי ולא(ער זכה שלא "מי וז"ל: כתב
בעסקיו מאד שטרוד מי או בתורה ידו השיגה
יו בכל שילמוד ,בעיו ללמוד צלולה דעתו ואי ודאגות

בעלמא, באמירה משניות ופרק גמרא הזוהרד כשלומד
ובלתי לנפש, מסוגל הלשו כי ,קאמר מאי מבי שאינו א

בלבו, קצת פני כל על שישאר סנדלרספק הכרתי ואני
גומר והיה בלימוד יד לו היה שלא סדראחד שנה בכל

בעלמא באמירה כאחדהש"ס פניו על אלקי צל והיה
הגדולירבינו שאמר וכמו עכ"ל. ע"ג)"... ח"ב קודש שרפי שיח)

את שגומרי עד הפני על אלקי צל שורה שאי
.ס"הש(שליט"א שכטר מאיר יעקב רבי מהגה"צ אמרי (לקט

אע"ג יו בכל מהזוהר דפי ה' ללמוד תשובה לבעל תיקו (עה
יותר זו סגולה בו יש דווקא הזוהר לימוד  קאמר מאי ידע דלא
התורה מכל הזוהר לימוד כח כי ומקרא, ותלמוד המשנה מלימוד

למשנה א למקרא א

ה'לא "והיה ויאמר לשבח עלינו אחר עד התפלי יסיר
על השיגו ומ"א טו"ז ומיהו רמ"א כתב כ 'וכו "למל
ברכו וה קדושות 'ד אחר עד יחלו לא וכתבו רמ"א
ובא וקדושת ,עשרה שמונה וקדושת היוצר וקדושת
כתב כ תתקבל. קדיש אחר עד דהיינו ,קדישי וג' ,לציו

רבה כ"ד)אליה ס"ק ו"נ א(סימ"רמ כדברי לעשות והנהיג
יו"ד) ס"ק כ"ו ובסימ כ"ה סימ מח"ב וכ"כ חיי מקור דאי(וכ"כ וכתב

ואחד המרבה אחד בה שילמוד עד התפילי לחלו
רוחהממעיט נפש הנשמה חלקי לקנות האד יזכה לא כי

ת רבינו של בתפילי וביותר בתפילי שילמוד עד ונשמה
ז"ל האר"י גורי כתבו שכ הקדוש בזוהר ללמוד טוב ויותר

,ולקדשה הנשמה להאיר גדול תיקו הוא הזוהר שלימוד
נת ז"ל מהזוהרוהרב דפי ה' ללמוד תשובה לבעל תיקו

קאמר מאי ידע דלא גב על א יו היאבכל זו דקריאתה
כי ונראה ולתקנה. הנפש על להאיר הזוהרהיללא לימוד

ותלמוד המשנה מלימוד יותר זו סגולה בו יש דווקא
אומקרא התורה מכל הזוהר לימוד כח כי פלא והוא

.למשנה א למקרא

הגדוליועוד בש ע"ב)כתב די"ג הבי"ת מערכת וז"ל:(ח"ב
התורה לימוד כל כי ספק אי כי דע אמרתי ואני

לשמההקדושה יהיו א ובפרט מרומי הוא ור נשא
העולמות ומתק מעלותיו בשמי בונה כי ודאי באמיתות
ללמוד גברא חובת דרזי מארי ואפילו הדודי ומייחד
בקדשו דיבר כאשר ביומו יו דבר הלכה משנה מקרא

ממנו וכמעשהו ז"ל הזוהרהאר"י לימוד גדל אשר אמנ
ואינו מאד מלובשי ה ותלמוד ומשנה שבמקרא היינו
תורה בסתרי שמדבר הזוהר כ לא כלל סוד שה ניכר

בפירושבעמקי דבריו כלל דר יבי שלא הקורא פתי ואי
"ה לבוש בלי גלויי התורה סתרי להיות ולכ התורה רזי
הזוהר דברי מה דבצד ואע"ג הנפש ומאירי מזהירי
תוכ ולידע בעצ עליו סתר להבי היינו מאד סתומי
ולא רבה צריכי דודאי מתכונת ועל בוריי על הדברי

גדול חכ פי על א כי הדברי המקבל(מפה)יובנו לאוז
עילאי רזי כוונת ניכר בכללות בה שמביוהדברי

למעלה עליוני בשרשיה רוש עושי.'וכו

הקדוש הזוהר בספר לקרוא עצמ ירגילו לבחורי ג עו)

טוב'וראה ועשה מרע ל'סור מהרצ"א בהוספות אותג)

ז') ד כט' פי על א יבי שלא מי שג בידינו שמקובל
הנפש לזכ מסוגל הקדוש הזוהר התורהלשו נתיב עיי"ש.

,הקדוש הזוהר בספר לקרוא עצמו שירגיל וטובהוא,
.לבחורי ג הוא ומועיל

הואבכלל התורה הזוהרנתיב בספר לקרוא עצמו שירגיל
לבחורי ג הוא ומועיל וטוב ובפרטהקדוש, ,

מאד משפיע הקדושה שלשונ הקדוש הזוהר מוסרי
רק ערוכי שבו ספר שיצא וכמדומני הנפש, על לטובה
כ וכמו בנקל, להבינ שאפשר הקדוש הזוהר מוסרי
הקדוש הזוהר קטעי כל כי לישראל", חוק"ב ה מלוקטי

.מוסריי קטעי הינ ש אשר

אתוכידוע לקדש מאד מועיל הקדוש הזוהר שלימוד
דפי כמה בזה שיקרא טוב ולכ ,האד נפש
זה לימוד בו שיפעל ספק וללא בהתלהבות, יו בכל

הרע, יצרו הזוהרלהתיש בספר הבנה ללא הגירסא ג כי
מוע מאדהקדוש לנשמה הקדושי,ילה בספרי כמבואר

בוודאי ומבינ בלשונו הזוהר מוסרי קורא כאשר שכ וכל
מקאמרנא והרב .מאד א'שיועיל התורה שביל ,"מצוותי (נתיב

לא) הזוהר:סימ לימוד מעלת בעני לקבועכותב וראוי
יו בכל זוהר דפי 5 ללמוד גדולעצמו תועלת והוא ,

מידות קוצי ולכלות ,ולזככה להאירה לנפש גדול ותיקו
נת וכ ,'ה לנוע לזכות רעות, ותאוות האר"ירעות מר

בכל תיקוני או זוהר דפי 5 שיאמר תשובה לבעל תיקו
.יו

המוסר) נתיב  עשר הששה הנתיב ה"תשס לוגאסי ישראל יעקב הרב לנתיבתי, אור)

 
החפ :בסוד שכתב מה מגלה – זי"ע פתייה יהודה חכ (עז

קבלה ללמוד יתחיל בחיי

מרבינוחכמי לתלמידי יע פע שלא שמענו זצ"ל
לעסוק עצמ על שיקבלו חולי שהיו גדולי
שזוכר זה בנושא וסיפר קבלה. וללמוד "הח בתורת

ע ביחד הל פתייהבקטנותו יהודה ואביוחכ זצ"ל
זצ"ל י. שלמה רבי בבל מחו"ר אחד את לבקר זצ"ל
מיטת על כששכב בבגדד הוראה ומורה פוסק שהיה
לרבי פתיה יהודה ח' הגיש לצאת כשעמדו ,חליו
לאחר ,ויצא מעט עמו והתעכב קט פתק .י שלמה
כתבת מה יהודה ח' את יצחק ח' אביו שאל שיצאו
לימוד שמצד לו כתבתי יהודה, ח' לו ענה בפתק? לו

נגמר, שלו התיקו שיתחילהפשט הרי בחיי חפ וא
קבלה לאחרללמוד ונפטר ,רצה לא שלמה רבי א ,

רבינו ואמר ,זו עצה רבינו לה מייע היה ולכ ,יומי
הבריא. ששמע ומי גדולי לכמה זו הצעה שהציע
שמואל חכ המקובל הגה"צ של לדמותו קוי שמואל" "זכר (קונטרס

זצוק"ל) דרזי

ימי לאריכות זוכה הזוהר לימוד ידי על עח)

חייתורמרבה מרבה ז')ה ב' בס"ד,(אבות לפרש נראה .
חיי נקראי המוחי דאורות שערדידוע חיי ע)

ט') פרק ממשיכ"ט שבה, הסוד בחלק תורה והלומד ,
תורה, מרבה שאמרו וזה .חיי שנקראי המוחי אורות
מרבה אז שבה, הסוד בחלק ג שלומד דייקא, מרבה

.חיי שנקראי המוחי אורות
אחרי) הקדמת ב' שנה הלכות חי איש ב)

ולכל לחולי זי"ע פתייה יהודה רבי הוראת מוב זה ולפי המחבר: (הערת

(ימי יאריכו שבזכותה הסוד תורת ללמוד אחד

10 ש גדולות כה מניעות ה קבלה ספרי להדפיס המניעות עט)
 הרגל את שבר כ ואחר מקומות, 10 ב נשברו צילו מכונת

יפסיק? אני וג המכה את קיבלתי ג

...אירע כ ,נפש במסירות הדבר כרו היה א פעמי
לא אז שעד אלוקי צירופי הק"כ את לאור כשהוציא
רבינו הל העני גמר לאחר ,זה דבר שפתח מי היה

ו ,הדפי את לצל גאולה קרובלשכונת שנכנס סיפר
שציל חנות ובכל ,צילו מכונות בה שיש חנויות 10ל
שראה פי על וא התקלקלה, המכונה הצילו באמצע

.המשי עיכובי

אבאותו לכותל, לקחתו שיבוא לרכב רבינו חיכה לילה
משראה ,מלבוא בושש שהיא כל מסיבה הנהג
לשכונת כשהגיע והנה רגלי, לכותל ללכת החליט כ רבינו
מאוד חזקה בצורה הריצפה על והחליק מעד שערי מאה

,ללכת להמשי יכל לאשלא העזי הכאבי למרות
לכותל, להגיע לו שיעזרו אנשי 'מב וביקש רבינו התייאש
משמאל, ואחד מימי אחד בידיו סייעו אנשי אות ואכ
הרגל את שיחבשו חולי לקופת הל התפילה לאחר ,ורק
רבי הצדיק הגאו וראה הצהרי אחרי לישיבה כשהגיע
לו רמז ,החבושה רגלו את [זצ"ל] שליט"א כדורי יצחק
מלעסוק שיפסיק וכדאי השמי מ רמז כא יש אולי

" בפשטות רבינו לו ענה ,בזהוג המכה את קיבלתי ג
יפסיק?". אני

זהואמר שדבר רבינועמד הפסח, חג לפני יומיי אירע
בתפילה: ה' לכבודילפני לא עול של ריבונו

לקיי וכדי פסח, לפני אנחנו ועתה לכבוד אלא עשיתי
חג של ראשו טוב ביו לרגל לעלות וכ חמ בדיקת
צרי אני מדריגות, 150 ולעלות רגלי ללכת צרי הפסח
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עת. בכל אותו וכו'שתשא ורבי ממורי ,(הבעש"ט)קבלתי
יו בכל השנה בכל ילמד טוב).תיקוני ש כתר)

מתיקוני אחד מאמר ממש, השינה קוד לילה בכל ללמוד ע)
תירא ובל בטח תיש ואז הקדוש, הזוהר

את,איעצך אלוקי ממשויהי השינה קוד לילה בכל

בטח תיש ואז הקדוש הזוהר מתיקוני אחד מאמר תלמוד
תירא אמובל ,דוקא ויראתו אהבתו בלבנו יטע והשי"ת .

.רצו יהי כ

    
  

טוב) ש כתר)

ואי – הקבלה חכמת ללמוד צריכי בפרטיות יו בכל עא)
חיי כמה יודע מי כי ,ופוסקי ס"בש כרסו שימלא עד להמתי

ל'.)אחז"ל שליש(קידושי שנותיו אד ישלש לעול
והקשה בתלמוד. שליש במשנה שליש במקרא
אמרינ כי :ומתר חיי? כמה איניש ידע וכי בגמרא: ש
'ב משנה, ימי ב' ,מקרא ימי ב' :ש ופירש"י ביומי,
דאכתי נהירא, דלא כתוב, ש ובתוספת תלמוד. ימי
לפרש לי' נראה ולכ חיי. כמה ידע מי למיפר איכא

"ליומי.ישלש עצמו ויו יו שבכל ,"נוהגי אנחנו וכ
בש"ס כרסנו ממלאי אנו ויו יו שבכל הקבלה בלימוד

בקבלה עוסקי אנו כ ואחר ,ופוסקיעד להמתי כי ,
ועל חיי, כמה יודע מי ,ופוסקי בש"ס כרסו אד שימלא
ואמת ח חכ פי ודברי בפרטיות. יו בכל הכוונה כרח

התוספות כפירש ,יושק ט'.)ושפתיי גיטי).ש עיי ,
מזידיטשוב) מהרי"א (הגה"צ

 
לאר שבא שמאז אמר, ע"ה בנדר יצחק לוי רבי הרה"צ (עב
למעלה הזוהר את לעבור הספיק שנה שלושי במש ישראל,

פעמי משלושי

:המערכת יו[הערת 354ל המחולק היומי זוהר בלימוד
שנה כל הזוהר את לסיי יכול ,"ש הוא ב"אשר אחד כל

ביו דקות 12 של ].בלימוד

יוהיה ובכל ,חלקי לשבעה פרשה כל לעצמו מחלק
דפי עשרי בה שיש בפרשה כגו אחד, חלק למד
כשלושה לומד והיה ,החלקי לשבע מחלק היה זוהר,
לומד היה ,בלבד דפי ארבע של פרשה ואילו ,ליו דפי

.ליו זוהר מעמוד יותר מעט

שבאהרה"ח שמאז ,פע לי אמר ע"ה בנדר יצחק לוי 'ר
הספיק ,שנה שלושי במש ישראל לאר

!פעמי משלושי למעלה הזוהר את שמדילעבור היות
הדעת הישוב בגודל .הזוהר כל את מסיי היה בשנה שנה
הזוהר לימוד את לעצמו סידר – הקפדני וסדרו ,שבו
של הזוהר את בשבוע שבוע מדי לסיי שיוכל ,כזה באופ

הזו, חלקי,הפרשה לשבעה פרשה כל לעצמו מחלק והיה
עשרי בה שיש בפרשה כגו אחד, חלק למד יו ובכל
כשלושה לומד והיה ,החלקי לשבע מחלק היה ,זוהר דפי
לומד היה בלבד, דפי ארבע של פרשה ואילו ,ליו דפי

.ליו זוהר מעמוד יותר המערכת:מעט בלימוד[הערת
את לסיי יכול אחד כל יו 354ל המחולק היומי זוהר

ביו דקות 12 של בלימוד שנה כל ].הזוהר

זוכי ספורות שני במש אזי ,אחד ד יו כל כשלומדי (עג
מחדיר זה  חדש והזוהר זוהר תיקוני ועל הזוהר כל על לעבור

בחוש כנראה ,מיוחד ובזיו בנוע שמי יראת הרבה באד

ואףצריכי זאת בכל ,כ כל סדר בעלי שאינ אלו
זוהר, של אחד ד לפחות יו מדי ללמוד לקבוע
מסויי בזמ או ,המיטה שעל שמע קריאת לפני כגו

,כזה ובאופ במשאחר. אזי ,אחד ד יו כל כשלומדי
זוהר תיקוני ועל הזוהר כל על לעבור זוכי ספורות שני

חדש מעט,והזוהר בה שמביני עניני הרבה ויש ,
ואחר היהדות. את המאירי ,שבה אגדה בדברי ובפרט
וזה יותר. מעט להבי זוכי שניה, פע כשלומדי ,כ
מיוחד, ובזיו בנוע שמי יראת הרבה באד מחדיר

.בחוש כנראה

מ"ב)והחיד"א אות ב' סימ באצבע וז"ל:(מורה כתבכי"
לא בשג לימוד כל על מרומ הזוהר לימוד

לנשמה..". גדול תיקו והוא קאמר... מאי ורבינוידע

כתב זיע"א "חשקמוהר נעשה הזוהר לימוד ידי "שעל
"הקדושה התורה של לימודי מיני אותלכל "הר (שיחות

הזוהרק"ח) ש"לימוד ש וכתב ,מבי שאינו הג היינו
.עיי"ש מאד", מאוד מסוגל

אתעל לגמור שיוכל בטוח שאינו מי לכל כדאי פני כל
זאת, להבטיח יוכל ומי ,חייו ימי במש התורה כל
כל מלבד ,יו בכל שעה חצי הפחות לכל זמ לקבוע
ספרא ,ירושלמי בבלי, ס"הש את באמירה לעבור ,לימודיו
ומא .מדרשי תיקוני זוהר, מכילתא, ,תוספתא ספרי,

הוא ברי בקודשא אחיד באורייתא הרבדאחיד בשו"ע ועיי)

זה עני מתבאר ש וי"ג) י"ב י' בסעיפי ב' פרק) תורה תלמוד הלכות

ולמעשה) להלכה היטב

הלשו כי קאמר, מאי מבי שאינו א הזוהר ללמוד (עד
לנפש מסוגל

אבובספר לימוד)רחמי ולא(ער זכה שלא "מי וז"ל: כתב
בעסקיו מאד שטרוד מי או בתורה ידו השיגה
יו בכל שילמוד ,בעיו ללמוד צלולה דעתו ואי ודאגות

בעלמא, באמירה משניות ופרק גמרא הזוהרד כשלומד
ובלתי לנפש, מסוגל הלשו כי ,קאמר מאי מבי שאינו א

בלבו, קצת פני כל על שישאר סנדלרספק הכרתי ואני
גומר והיה בלימוד יד לו היה שלא סדראחד שנה בכל

בעלמא באמירה כאחדהש"ס פניו על אלקי צל והיה
הגדולירבינו שאמר וכמו עכ"ל. ע"ג)"... ח"ב קודש שרפי שיח)

את שגומרי עד הפני על אלקי צל שורה שאי
.ס"הש(שליט"א שכטר מאיר יעקב רבי מהגה"צ אמרי (לקט

אע"ג יו בכל מהזוהר דפי ה' ללמוד תשובה לבעל תיקו (עה
יותר זו סגולה בו יש דווקא הזוהר לימוד  קאמר מאי ידע דלא
התורה מכל הזוהר לימוד כח כי ומקרא, ותלמוד המשנה מלימוד

למשנה א למקרא א

ה'לא "והיה ויאמר לשבח עלינו אחר עד התפלי יסיר
על השיגו ומ"א טו"ז ומיהו רמ"א כתב כ 'וכו "למל
ברכו וה קדושות 'ד אחר עד יחלו לא וכתבו רמ"א
ובא וקדושת ,עשרה שמונה וקדושת היוצר וקדושת
כתב כ תתקבל. קדיש אחר עד דהיינו ,קדישי וג' ,לציו

רבה כ"ד)אליה ס"ק ו"נ א(סימ"רמ כדברי לעשות והנהיג
יו"ד) ס"ק כ"ו ובסימ כ"ה סימ מח"ב וכ"כ חיי מקור דאי(וכ"כ וכתב

ואחד המרבה אחד בה שילמוד עד התפילי לחלו
רוחהממעיט נפש הנשמה חלקי לקנות האד יזכה לא כי

ת רבינו של בתפילי וביותר בתפילי שילמוד עד ונשמה
ז"ל האר"י גורי כתבו שכ הקדוש בזוהר ללמוד טוב ויותר

,ולקדשה הנשמה להאיר גדול תיקו הוא הזוהר שלימוד
נת ז"ל מהזוהרוהרב דפי ה' ללמוד תשובה לבעל תיקו

קאמר מאי ידע דלא גב על א יו היאבכל זו דקריאתה
כי ונראה ולתקנה. הנפש על להאיר הזוהרהיללא לימוד

ותלמוד המשנה מלימוד יותר זו סגולה בו יש דווקא
אומקרא התורה מכל הזוהר לימוד כח כי פלא והוא

.למשנה א למקרא

הגדוליועוד בש ע"ב)כתב די"ג הבי"ת מערכת וז"ל:(ח"ב
התורה לימוד כל כי ספק אי כי דע אמרתי ואני

לשמההקדושה יהיו א ובפרט מרומי הוא ור נשא
העולמות ומתק מעלותיו בשמי בונה כי ודאי באמיתות
ללמוד גברא חובת דרזי מארי ואפילו הדודי ומייחד
בקדשו דיבר כאשר ביומו יו דבר הלכה משנה מקרא

ממנו וכמעשהו ז"ל הזוהרהאר"י לימוד גדל אשר אמנ
ואינו מאד מלובשי ה ותלמוד ומשנה שבמקרא היינו
תורה בסתרי שמדבר הזוהר כ לא כלל סוד שה ניכר

בפירושבעמקי דבריו כלל דר יבי שלא הקורא פתי ואי
"ה לבוש בלי גלויי התורה סתרי להיות ולכ התורה רזי
הזוהר דברי מה דבצד ואע"ג הנפש ומאירי מזהירי
תוכ ולידע בעצ עליו סתר להבי היינו מאד סתומי
ולא רבה צריכי דודאי מתכונת ועל בוריי על הדברי

גדול חכ פי על א כי הדברי המקבל(מפה)יובנו לאוז
עילאי רזי כוונת ניכר בכללות בה שמביוהדברי

למעלה עליוני בשרשיה רוש עושי.'וכו

הקדוש הזוהר בספר לקרוא עצמ ירגילו לבחורי ג עו)

טוב'וראה ועשה מרע ל'סור מהרצ"א בהוספות אותג)

ז') ד כט' פי על א יבי שלא מי שג בידינו שמקובל
הנפש לזכ מסוגל הקדוש הזוהר התורהלשו נתיב עיי"ש.

,הקדוש הזוהר בספר לקרוא עצמו שירגיל וטובהוא,
.לבחורי ג הוא ומועיל

הואבכלל התורה הזוהרנתיב בספר לקרוא עצמו שירגיל
לבחורי ג הוא ומועיל וטוב ובפרטהקדוש, ,

מאד משפיע הקדושה שלשונ הקדוש הזוהר מוסרי
רק ערוכי שבו ספר שיצא וכמדומני הנפש, על לטובה
כ וכמו בנקל, להבינ שאפשר הקדוש הזוהר מוסרי
הקדוש הזוהר קטעי כל כי לישראל", חוק"ב ה מלוקטי

.מוסריי קטעי הינ ש אשר

אתוכידוע לקדש מאד מועיל הקדוש הזוהר שלימוד
דפי כמה בזה שיקרא טוב ולכ ,האד נפש
זה לימוד בו שיפעל ספק וללא בהתלהבות, יו בכל

הרע, יצרו הזוהרלהתיש בספר הבנה ללא הגירסא ג כי
מוע מאדהקדוש לנשמה הקדושי,ילה בספרי כמבואר

בוודאי ומבינ בלשונו הזוהר מוסרי קורא כאשר שכ וכל
מקאמרנא והרב .מאד א'שיועיל התורה שביל ,"מצוותי (נתיב

לא) הזוהר:סימ לימוד מעלת בעני לקבועכותב וראוי
יו בכל זוהר דפי 5 ללמוד גדולעצמו תועלת והוא ,

מידות קוצי ולכלות ,ולזככה להאירה לנפש גדול ותיקו
נת וכ ,'ה לנוע לזכות רעות, ותאוות האר"ירעות מר

בכל תיקוני או זוהר דפי 5 שיאמר תשובה לבעל תיקו
.יו

המוסר) נתיב  עשר הששה הנתיב ה"תשס לוגאסי ישראל יעקב הרב לנתיבתי, אור)

 
החפ :בסוד שכתב מה מגלה – זי"ע פתייה יהודה חכ (עז

קבלה ללמוד יתחיל בחיי

מרבינוחכמי לתלמידי יע פע שלא שמענו זצ"ל
לעסוק עצמ על שיקבלו חולי שהיו גדולי
שזוכר זה בנושא וסיפר קבלה. וללמוד "הח בתורת

ע ביחד הל פתייהבקטנותו יהודה ואביוחכ זצ"ל
זצ"ל י. שלמה רבי בבל מחו"ר אחד את לבקר זצ"ל
מיטת על כששכב בבגדד הוראה ומורה פוסק שהיה
לרבי פתיה יהודה ח' הגיש לצאת כשעמדו ,חליו
לאחר ,ויצא מעט עמו והתעכב קט פתק .י שלמה
כתבת מה יהודה ח' את יצחק ח' אביו שאל שיצאו
לימוד שמצד לו כתבתי יהודה, ח' לו ענה בפתק? לו

נגמר, שלו התיקו שיתחילהפשט הרי בחיי חפ וא
קבלה לאחרללמוד ונפטר ,רצה לא שלמה רבי א ,

רבינו ואמר ,זו עצה רבינו לה מייע היה ולכ ,יומי
הבריא. ששמע ומי גדולי לכמה זו הצעה שהציע
שמואל חכ המקובל הגה"צ של לדמותו קוי שמואל" "זכר (קונטרס

זצוק"ל) דרזי

ימי לאריכות זוכה הזוהר לימוד ידי על עח)

חייתורמרבה מרבה ז')ה ב' בס"ד,(אבות לפרש נראה .
חיי נקראי המוחי דאורות שערדידוע חיי ע)

ט') פרק ממשיכ"ט שבה, הסוד בחלק תורה והלומד ,
תורה, מרבה שאמרו וזה .חיי שנקראי המוחי אורות
מרבה אז שבה, הסוד בחלק ג שלומד דייקא, מרבה

.חיי שנקראי המוחי אורות
אחרי) הקדמת ב' שנה הלכות חי איש ב)

ולכל לחולי זי"ע פתייה יהודה רבי הוראת מוב זה ולפי המחבר: (הערת

(ימי יאריכו שבזכותה הסוד תורת ללמוד אחד

10 ש גדולות כה מניעות ה קבלה ספרי להדפיס המניעות עט)
 הרגל את שבר כ ואחר מקומות, 10 ב נשברו צילו מכונת

יפסיק? אני וג המכה את קיבלתי ג

...אירע כ ,נפש במסירות הדבר כרו היה א פעמי
לא אז שעד אלוקי צירופי הק"כ את לאור כשהוציא
רבינו הל העני גמר לאחר ,זה דבר שפתח מי היה

ו ,הדפי את לצל גאולה קרובלשכונת שנכנס סיפר
שציל חנות ובכל ,צילו מכונות בה שיש חנויות 10ל
שראה פי על וא התקלקלה, המכונה הצילו באמצע

.המשי עיכובי

אבאותו לכותל, לקחתו שיבוא לרכב רבינו חיכה לילה
משראה ,מלבוא בושש שהיא כל מסיבה הנהג
לשכונת כשהגיע והנה רגלי, לכותל ללכת החליט כ רבינו
מאוד חזקה בצורה הריצפה על והחליק מעד שערי מאה

,ללכת להמשי יכל לאשלא העזי הכאבי למרות
לכותל, להגיע לו שיעזרו אנשי 'מב וביקש רבינו התייאש
משמאל, ואחד מימי אחד בידיו סייעו אנשי אות ואכ
הרגל את שיחבשו חולי לקופת הל התפילה לאחר ,ורק
רבי הצדיק הגאו וראה הצהרי אחרי לישיבה כשהגיע
לו רמז ,החבושה רגלו את [זצ"ל] שליט"א כדורי יצחק
מלעסוק שיפסיק וכדאי השמי מ רמז כא יש אולי

" בפשטות רבינו לו ענה ,בזהוג המכה את קיבלתי ג
יפסיק?". אני

זהואמר שדבר רבינועמד הפסח, חג לפני יומיי אירע
בתפילה: ה' לכבודילפני לא עול של ריבונו

לקיי וכדי פסח, לפני אנחנו ועתה לכבוד אלא עשיתי
חג של ראשו טוב ביו לרגל לעלות וכ חמ בדיקת
צרי אני מדריגות, 150 ולעלות רגלי ללכת צרי הפסח
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שיפור, הרגיש כבר למחרת שמיד וסיפר בריאות, רגליי
אח אותו ,רגיל הל כבר פסח בערב מכ לאחר ויומיי
מה הגיוני לא זה לרבינו אמר חולי בקופת בו שטיפל

של ברגל הגה"צ.שקרה של לדמותו קוי שמואל" "זכר קונטרס)

זצוק"ל) דרזי שמואל חכ המקובל

מסוגלת התפילה קוד לטוב, זכור הנביא אליהו פתח אמירת (פ
סגולה ותפילה הקדוש הזוהר לימוד  ולחסד ולח ,להצלחה

ימי לאריכות

ימיידוע אריכות מביא בכוונה כדאיתאשתפילה
ברכות יהודה(נד:)במסכת רב ואמר :דברי שלשה

המארי אד של ושנותיו ימיו מאריכי [בה המארי]
רואיבתפלתו אנו וכ כל, גדולה הקדוש הזוהר שלימוד

תפילה זמ שדוחה בספרכ ימי אריכות ומביא –
ישראל לה)סגולות  לד – ל אותיות  תפילה :(אות

 ימלל,תפילה:ל פתיחתמי סגולות קול ישמיע ומי
תפילתו קוד לטוב, זכור הנביא ממנהאליהו אשר ,

בביאורו, באור אליהו כסא בספר עיי ,בני כל יסוד נמצא
:דברי לכמה מסוגלת ג ולחסדוהיא ולח וכו',להצלחה,

יאמר: וגו'"ואחריה חנה למאוד,"ותתפלל עד המהוללת ,
וישנו ח"י. של ברכות תיבות כנגד תיבות, קי"ג בה ויש
סברת לשלול למאוד, עד נשגב לאמירתה אחד טע עוד
להשיג כח אד ביד שאי .שאומרי הפילוסופי

.והבי נפשו)השלמות, (ימלט

 בדמעות,תפילה:לד שמתפלל מי ,תפילתוסגולה אי
,הקודש בזוהר שכתוב כמו ,ריק ויחיחוזרת (פרשת

רכ"ג) ד,דתנינ והיינו לשונו: וזה ,דמעי דאושיד נש בר כל
עונשא עליה דאתגזר גב על א הוא, ברי קודשא קמיה

ביה לשלטא עונשא ההוא יכול ולא ש.וכו',יתקרע, עיי)

('ב עמוד רפ"ח בד ,ש דליתועוד גדול", בכי חזקיהו ויב" :
.ש עיי .דמעי קמיה דקיימא תרעא

"וכן ברכות: במסכת לברכה. זכרונ רבותינו כלאמרו
ננעלו דלא דמעות משערי חו ,ננעלו השעריעיי ,"

שמות פרשת בזוהר אמרו וכ .ש('ב עמוד י"ב וכמו(ד ,
דלאשכתוב, תרעא ל דלית בצלותיה, דמעי דאושיד מא

דמעי אנו עאליש ועוד .ש עיי א')וכו', עמוד 'כ בד).
למרחש יכול לא עד וצעיק ובכי ,דצלי מא האי ,רבנ תנו
לא ולעול בלבא, דהיא שלמתא צלותא האי בשפוותה,
אד של די גזר שקורע ,צעקה גדולה אמרי ,ריקניא הדרה
הדי מדת על שמושלת צעקה, גדולה אמר, ר"י .ימיו מכל
הזה בעול שמושלת ,צעקה גדולה אומר, ר"י .מעלה של
הזה העול האד נוחל צעקה בשביל הבא, ובעול

" :דכתיב הבא, והעוללה בצר 'ה אל ויצעקו
יציל וממצוקותיה:לשונו כא עד ."

 להתפילהתפילה כל קוד לומר גדול וסוד סגולה .
."מטעמי לי ועשה ציד לי "הביאה :הפסוק

:(המקובלי בש ,תפילה בסידור כתוב כ)

מהוהנה ,טובא לי דתמיה מלתא להזכיר פה אתי מקו
בחידושי לברכה, זכרונו מהרש"א לרבינו שראיתי

ברכות במסכת ,ס"א)אגדות ד),ש דאמרו יהיו. לעול
המקו לפני מועטי אד של דבריו.'וכו

אשם: דג לומר, דבא לברכה, זכרונו המהרש"א רבינו
לפני דבריו יהיו פורעניות, מדת האד על יבוא

בו ידבר ואל ,"רחמי בבקש"ת מועטי הוא ברו הקדוש
הא ,הקדושי דבריו להבי זכיתי ולא .ש עיי ,"וכו הרבה
ב"ל ד] ברכות במסכת ,לברכה זכרונ רבותינו אמרו

ב'], יחזורעמוד נענה, ולא שהתפלל אד רואה א
"ויתפלל שנאמר: ה'. אל אמרוקוה כ וכמו .ש עיי ,"'וכו

" כתיב: רבה, אר"ח ,ואתחנ פרשת רבא אלבמדרש קוה
ל,ה' שיתנו שעה יש ומתפלל, וחוזר מתפלל הוי וכו'",

הרואה. בפרק אמרו ועוד .ש שתיקותאעיי דיסורי קבלה
רחמי להביומבעי לי גדול עיו צרי כ וא .ש עיי ,

במדרש מצאתי שוב ,לברכה זכרונו א"המהרש דברי בכא
שאל ,ש דאמרו במה ט', סימ מק פרשת תנחומא
אמר ,שעה בכל להתפלל מהו .הקדוש רבינו את אנטונינוס
דברי לישב אפשר זה פי ועל היטב. ש עיי אסור, ליה

.והב ,לברכה זכרונו בהקדמה)המהרש"א ועיי).

חכמה" ה"ראשית פי על ליישב ויש המעתיק]: [הערת
האר על ואתה בשמי האלוקי חז"ל: דברי על שכתב
:הזוה"ק דברי את זה על והביא ,מועטי דברי יהיו כ על
מיד דיבור א למעלה, שעולה עד זמ יש מעשה דלכל
לברור האד דצרי ביאר זה פי ועל לרקיע, וטס עולה
שלא דבר יאמר שלא כדי קדושה בדברי ג מילותיו

[הנ"ל א"המהרש כוונת וזוהי עכ"ד ,כהוג

חושש היה לא תורה בסתרי ועוסק לומד שהיה בעת (פא
תפילה לזמ

ראשומדי בשמי ותשובות בשאלות ראיתי ,בזה דברי
אחד, יד מכתב שהעתיק ,דהרסנא בכסא י"ט סימ
זכרונו קיצונגי מהר"י שהחסיד ושמעתי :לשונו וזה

,לברכההיה לא תורה בסתרי ועוסק לומד שהיה שבעת
תפילה לזמ באיזהחושש שראיתי לי וכמדומה .ש עיי ,

שיצא מכבר שנודע אלא ,אחריו שקרא מפורס ספר
.ראש בשמי ותשובות שאלות ספר על עוררי

למר ,הגדולי בש ועיי]אזולאי דוד יוס זכרונוחיי
המתחיל: בדיבור ב', מערכת ספרי במערכת לברכה,

ש אנשי תולדות ובספר ראש, א',בשמי עמוד כ"ד ד)

(ש עיי דברי, מדי :המתחיל .בדבור

חמד,ועיין שדי ז')בספר אות י"א סימ הפוסקי שהוא,(כללי
בכל משוטטות ועיניו חזי, שפיר ירושלמי תנא

זה בעני המדברי הספרי.

הנחמדוכעת ספר לידי פעליבא להגאורב ,
לברכה,מהר"א הגר"אזכרונו זכרונוב ,

,ש בהערה ב' באות ש ומצאתי .מוילנא לברכה,
מצור בספר לברכה, זכרונו היש"ר הגאו בש שהביא

:לשונו וזה ,שכתב לחכמה.

לברכה,ובספר זכרונו ,הקנה ב נחוניא לרבי הבהיר,
על הנביא לחבקוק תפילה" :דכתיב מאי .כתוב

אלא ליה, מבעיא תהלה ,תפילה לבושגיונות", המפנה כל
הש לפני מקובל ,מרכבה במעשה ומסתכל העול מעסקי

היו כל מתפלל כאילו ,לחבקוקיתבר "תפילה שנאמר: .
" דאמרת: כמה שגיונות", על בה",הנביא תשגה באהבתה

מרכבה מעשה ניהו כמבוארומאי הוא והרי .לשונו כא עד ,
ותשובות בשאלות הגאו שכתוב למה ,חיי מי מקור
.עלינו יג זכותו לעיל. הנזכר החסיד בש ,ראש בשמי


