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תתק"ס בגימטריה  ישראל" "שמע 
תתק"ס זוהר  ידי  על היסוד תיקון 

תתק"סהמקוה דינור נהר וכן  לוגין , תתק"ס הוא 
שהם יום 40 מהלך  ישראל ארץ ומידת לוגין ,

שעות , בתתק "סתתק"ס הזוהר נתקן כאשר מורה זה כל
מטהר הזה, הקדוש  הלימוד ובהתחברות חלקים,

זי "ע )כמקוה  מקוריץ  פנחס רבי שאמר  דינור ,,(כמו מנהר  ומציל
ישראל, ארץ כענין  ומכפר  ישראל, ארץ  כאויר ומחכים 

עמו ". אדמתו "וכפר

נ 'תשרי  בינה [שהם עם  בחודששערי שנפתחים
תתק "ס,הרחמים] שעריגימטריה נ' לרמז 

פותח יתברך המלך שאז התשובה חודש עם  בינה
בתשובה, לדופקי רחמים בתתק"סשערי בטילה  ובריה 

ק ') סימן יו"ד המשחית (טשו"ע  את מבטל הזוהר  שלימוד ,
מעון, הזוהרשנברא סיום  ענין  על  ומרמז  מורה  זה  כל

יום מידי התשובה , ימי ב -40 חלקים בתתק "ס הקדוש 
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צדקינו ביומו , משיח יבוא ותיכף  לכך מסוגל העת כי
כי"ר . בב"א ,

זוהר דקות  96 בלימוד היסוד תיקון   מרעיש גילוי

תתק "ס60 מזוהר קונטרסים 16 ילמדו [כנגד איש 
הפסוק תיבות בראשי הנרמז הקדוש (איובהשם

טו) כ ב 'פרק  ח' אל", יר ׁש נּ וּ  מבּ טנוֹ  ו'יקאנּ וּ  בּ 'לע "ח'יל
,[16 גימטריה – דקותו' 96 צו["כּ יבמשך לצו  צו  

לקולצו קו לקו  ׁש ם"קו  זעיר  ׁש ם כ"חזעיר פרק  (ישעיה  
כלומר:י ') ושלושי ]. שעה  דקות ,במשך ושש  ם

הקדוש . הזוהר כל ליסוד מסיימים  רומז  שהו"ו כידוע 
מתאספים וכאן שישים , היסוד,וכן  לתיקון  מנינים  שש

נשמות  ריבוא  שישים כנגד - וברצון בחשק ללמוד
קדוש . עם ישראל

ׁש עה אין לוֹ  אין ב-ג )אדם  ד ּפ רק  א וֹ מר ,(אב וֹ ת ע זּ אי בּ ן  ֵ
קלּ ה למצוה רץ אל (כּ בחמ וּ רה )הוי  אוֹ מר , היה הוּ א , 

דּ בר, לכל מפליג  ּת הי  ואל אדם, לכל בז  לּת הי ׁש אין 
מקוֹ ם . ל וֹ  ׁש אין  דבר ל ואין  ׁש עה לוֹ  ׁש אין  אדם 

לאכל הקדוש  הזוהר ולומדי סיני, הר  על עמדו  ישראל 
הגדולה  מהאש יראו  ולא משם רביברחו הק ' (המקובל

זי "ע ) פתייה שעותיהודה בתתק"ס  מסיני תורה קיבל משה ,
התורה על עמוקות במגלה ויחי )כמבואר וזל"ק :(פרשת ,

שהיה יום  במ ' פה  שבעל תורה  למד משה  דמלה  רזא
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להר , תושב"כ עולה  של החיבור  דעיקר להוסיף  [ויש 
הזוה"ק  לימוד ע "י נעשה תושבע"פ והרי"חעם (מהרח "ו,

דע "ות ) – שעות ,]הטוב תתק "ס  הם מתניתי"ן סוד כי
לילה. ובמ' יום במ ' הרי שיש שעות כ "ד  פעמים מ'

לוגין , תתק"ס במקוה טובלין תתק "ס, שבהם
דינור, בנהר יום בכל "שמ"עהמלאכים סוד, זה 

תתק"ס בגימטריה  שהוא  אותיות ישרא"ל " ז' עם
עם  דל"ת חי"ת אל"ף  במלוי אחד וכן  והכולל,

המקוה, שבידו דלעילא  החסד שר  שהואהאותיות
גדול  כהן  כמו מיכאל ישראל], של ואפטרופוס [שר 

כת"ם  מיכא"ל שאמר , ברוך על יונה  בכנפי  שכתוב 
בגימטריה מקוהפ"ז של טפחים  ולדעתיתתק"ס  ,

אתוון  בראשי צ 'רה " ב 'עת מ 'ושיע  י"י י'שראל "מ'קוה
סוד  זה מלא "ך, מיכא"ל  את בגימטריה  קורין "מאמתי

שהוא לקביל שמע" דלעיל"א , חיילות תתק "ס סוד 
עכ"לתתק"ס ותרו"ץ )... באורך .(עיי "ש 

תחילת[ועתה זו  משנה ללמוד שמתחילים  הזמן הוא 
הדף הלימוד עם לצרף אחד כל  וצריך הש"ס,

בקביעות היומי, הזוהר  דף לימוד  גם והוא!!היומי – !
עם כרכים  ב -10 המודפס מהזוהר ושליש עמודים שני

הקודש  להבין]לשון  קל כרכים ,[וזה ב -70 הנדפס וכן  ,
2.5 יקח זה  זוהר  ולימוד  חלקים , ב-960 הנדפס וכן 
על  סיום  שנים וחצי 7 אחרי יעשה  וכך  ליום , דקות 
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ו מתפרשין ,הש"ס  דלא ריעין  תרי ביחד, הזוהר על
שבנסתר ותורה  שבנגלה ].תורה

נשמתכםעל  על חוסו  רחמנים בני רחמנים  יהודים  כן 
השכינה  צער  על המבכה  המשיח  צער  (זוהרועל 

ח .) שנאמרשמות כמו ה ), נג פרק  מחלל (ישעיה "והוּ א 
וּ בחברתוֹ  עליו  ׁש לוֹ מנוּ  מ וּ סר מע וֹ נתינוּ  מדכּ א מּפ ׁש ענוּ 

לנוּ ". אישנרּפ א שישים של קדושות לחבורות  והתקבצו  
בזוהר שטמונים  ישראל נשמות  ריבוא שישים  [כנגד

רמח"ל] ב -96הקדוש , הקדוש הזוהר  כל  וסיום  ללימוד
וחצי ,[צ "ו] כשעה הפגמים דקות כל את נתקן  ובכך 

לשכינה  כחיצים  שהם ישראל עונות ידי על שנעשו
רח "ל, הנידחותהקדושה הנשמות  כל יתעוררו ובזה 

חז "ל, שדרשו כמו  בא, דוד  בן  ומיד לשרשם, וישובו 
ובכתבי  שבגוף, הנשמות כל  שיכלו  עד בא דוד בן  אין 
ידי  על הנתקנים הקדושות הנשמות שאלו  ביאר האר"י

ישראל. בני  של התורה קדושת 

מבקש ,על אנוכי אחי את יחד כן  באהבה , שמו למען 
ישראל, שבטי של כל  חבורות  ותעשו  התקבצו 

וחצי, בשעה  הקדוש הזוהר ותסיימו  איש, ובזה שישים 
ומקשראתה  רעים, אוירים כל וקורע  רקיעים, בוקע

א-ל  שהוא עולמים , חי צדיק ושכינתיה, קוב"ה ומיחד
ומיוחד, יחיד תפילות )אחד תקט "ו בחביבותא(רמח "ל אנן  ,

ה'".(אדרא )תליא קויתי "לישועתך .




