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שביסוד יסוד  למטמונים מ"א  סיני", "במדבר לסדר ד' יום בס"ד ,
תובב"א . שמש בית עיה "ק פה לפ"ק  תשס"ט "זיו" לחודש כ"ו

פטיש ויקירא , רבא גברא  האי  כבוד אל וכט"ס והשלום החיים
ולתפארת לשם וישראל ביהודה הנודע הימיני, עמוד  החזק,
הגה"צ שלום" "נהר המפורסמת  הישיבה ראש הכבירים, במפעליו
מתיבתא מייסד שליט"א  שמואלי  יששכר בניהו רבי המקובל

תובב"א . עיה "ק בירושלים דרשב"י " "היכלא 

בזה אבוא  והכבוד, האותות בכל  מעכתה "ר שלום דרישת  אחר
גדולה . ובקריאה בבקשת

שזיכה אחרי הרמה כ"ק את לעורר  חיבה  של בקריאה בזה באתי
ספר סגולה, עם  לעמנו להפיץ ונעלה קדוש באוצר השי"ת אותו
רבי  האלוקי  התנא  ידי על  עליונה בקדושה שנתחבר הקדוש הזוהר 

הזוהר לימוד שע"י לנו, הובטיח שהרשב"י זיע"א , יוחאי בר שמעון
רח"ל . ויסורים צרות בלא ברחמים וניגאל נזכה

ובעש"ט הגר "א הראשונים ספרי ומכל  מהרשב"י  ומפורסם  וידוע
האלוקי  המקובל בענקים הגדול כמו ספרד  חכמי  ומגדולי הקדוש
אלול י"ג לפטירתו שנה  המאה הילולת הוא [שהשנה חי  איש  הבן
ובנסתר , בנגלה ספרים, 80מ יותר שחיבר  תשס"ט ] – תרס "ט
ישרים " "סוד וספר הזוהר, תיקוני על פירוש  בניהו" "ספר  וביניהם:
"דעת וספר בקבלה, שו "ת   המשולש" "חוט  וספר בקבלה, שו"ת 
פיוטים  מאות כמה ומתוך הקבלה. ללימוד הקדמות  ותבונה"
יוחאי, בר  שמעון רבי של לכבודו  לחי" כה "ואמרתם פיוט  חיבור 
הרשב"י  של בציונו ה'תרכ"ט, ישראל בארץ נכתב זה ופיוט
ישראל את להנהיג וזכה ישראל , קהילות בכל והתקבל והתפרסם

יום אל מיום  בדיוק שנה תרס "ט)50 אלול  י "ג  עד תרי"ט  אלול ואין (מי"ג  .
שמים  יראת כמה הפיוטאלתאר  רק  ששרים ע"י  שבא והתעוררות

מספריו:א . נודף  וטהרה  קדושה של חי ריח איש  הבן בעל חיים יוסף רבינו
ספר ובמיוחד חיים, יוסף הגדול רבינו  של ספריו  שכל  ידוע זיע"א: זצוק"ל
של בספריו ההוגה כל שממש עליונה, וטהרה קדושה אפופים חי", איש  "בן 
שמים יראת מחדירה רבינו של  הזהב ולשונו נפלא, ועדון קדושה מרגיש רבינו
מן  הוא זה ודבר  אחד. כל שמרגיש כפי הלבבות , ומטהרת עמוקה
על העיד שכבר וכמו רבינו, בספרי  שלומד מי  כל אצל והנודעות המפורסמות 

הרידב"ז הוא דוד יעקב רבי  הגאון כמפורסם בצפת)זה כך ואחר סלוצק של (רבה 

הלומד שאמר וכל  רבינו של מספריו  נודף וטהרה עליונה קדושה של שריח
בכך מרגיש .בהם

רבינו  של  קדושתו על לרמז זוהר גימטריה רי"ח אמרו רשומות דורשי
ועד  מנער הקדוש בזוהר  בזוהד לעסוק  מאוד  שמעודד זי"ע חיים יוסף

הרידב "ז הוא דוד יעקב רבי הגאון שכתב וזה קדושה זקן. של  שריח 
בכך מרגיש בהם  הלומד וכל רבינו של  מספריו  נודף  וטהרה עליונה 

הטוב. הרי"ח בשמו כנרמז
הקדושה  החבורא עם למירון כשהגיע  הקדוש החיים האור על מסופר עוד
הקדוש  הזוהר ספר את עצומה ושמחה גדולה ובאהבה גדול בחשק  שם למדו
רצוף שעות  שש ולמדו חזרו קטנה טעימה ואחרי  בלילה רביעית  שעה עד
שמונה  עוד הוסיפו ועוד נהיה לא כמוהו אשר טוב ריח  הבית  ותמלא זוה"ק

 עגן, גן ריח  [שזהו ].זוהר גימטריהריחשעות 

אניס לא רז וכל מהראשונים כאחד שהיה ז"ל הגר "א החסיד זקיני על "ידוע
ד  נהורא שהיה עליו העידו ישראל שגדולי עד יוסףליה, בן שהביא משיח  כמו

החי ", "הארי הקדוש רבינו  דברי את ז"ל עמוקות  מגלה בעל אחד הרב אשר
התורה  רזי לגלות הוא  ודור  דור  בכל  לבוא  יוסף  בן משיח שנצרך דברים מג '
משמיא  וקדיש  עיר  לנו נשלח  לזה אשר בבירור לי  אומר  ולבי לזה, שראוי  למי

ז"ל הגר "א הגדול רבינו ובנסתר נחית בנגלה התורה את לנו  ".לגלות 
ע "א) קמא  ע "ב קמ דף תרבי"ד , ב, חלק יצירה , לספר הגר "א ביאור על יצחק (תולדות

סודות לנו שגילה זי"ע חיים יוסף רבינו על בבירור  להמליץ אפשר כן  כמו 
שהיה  גרונו. מתוך  מדברת  שהשכינה  עליו שהעידו עד הפרד"ס בכל התורה

ד  יוסףנהורא בשמו : כנרמז יוסף, בן ה םי חימשיח אותיותישא בןבעל חי,
יוסף בן ללמוד משיח צריכים הקדוש שזוהר לנו שגילה תורתו לקיים ומצוה ,

ביראת והריחו נאמר  שעליו  דוד בן משיח יתגלה זה ידי  ועל נערים, עם זקנים
.זוהר גימטריהריחה',

זצוקללה"ה רוקח יהושע רבי  מבעלזא הגה "ק הוא [וכן חי איש שהבן מעיד 
בדורו  בדורו הגדול כיחיד נודע היה רבינו של שמעו כדלהלן: הוא והסיפור  .

איש  והנורא, הקדוש הגאון הוא דאז, האדמורי "ם מגדולי  אחד אצל בפולין גם
רוקח יהושע  רבי  בלז , חסידי  של השני האדמו"ר הקודש, רוח ובעל האלקים

ההוא)זצוק"ל בדור  האדמורי"ם כגדול כמעט נחשב  היה  דבר(אשר ששמעתי כפי והוא ,
שבהם, חכמים ומהתלמידי  בלז, מחסדי הרבה אצל  הצדיק נפלא הגאון  הוא  (ומהם
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בטהרה חולין אוכל והיה  כידוע, התלמוד,ב הזה חכמי בזמן  כמו
וסגופים  בתעניות  שרוי  היה ימיו שכל  להפליא  היו וסיגופיו ופרישותו
הקנה תקון את גם  שעשה וידוע וכל. מכל  חומרו את  לטהר  שונים
גילוי  לו והיה  יום, אחר  יום רצופות שנים שש של תענית שהוא 
וקבלו  שקיימו  לנו מגלה בדרא  החד  הקדוש  והצדיק  ועוד . אליהו ,
התיקונים  של הקדוש  בלימוד להחזיק ישראל עדת  קהל  היהודים
יוסף  רבי הקדוש  רבנו של וזל"ק  זקן, ועד  מנער  ורבים יחיד  והזוהר 

בניהו: התיקונים  בהקדמת  חי , איש הבן חיים,

ספר הגדולים מאורות  שני  של  יקרות אור  וזרח הציץ אשר "מזמן
הזוהר  וספר ישראלהתיקונים עדת  קהל  היהודים וקבלו קיימו

מנער ורבים יחיד והזוהר התיקונים של הקדוש בלימוד להחזיק
זקן, טהורותועד אמרות סוד ולהבין להשיג ידם  לאל דאין  והגם 

דבריהם  את בצמא  שותים  כן פי על אף האלה הקדושים שבספרים
מאוד ". מאוד בקריאתן ומתלהבין

"ברם שם : זוהרומוסיף בלימוד  אחד במקום החזיקו אם
אנשים אלף מחזיקים התיקונים בלימוד הנה אנשים, מאה  ,הקדוש
ומנהגם  דרכן וזה התיקונים. בלימוד  מחזיקים בתים בעלי רוב כמעט

ושנה. שנה התשובהבכל בימי  התיקונים לימוד שנתפשט והטעם
הזוהר מן  בעשיהיותר יותר  פוגם  הוא יחטא  אשר  אדם כל  כי ,

יוחאי  בר  שמעון ר ' שעשה תיקונים השבעים כי  וידוע  שבה, באבי"ע
מתקן  לימודם כן על המספר , בדרך יותר  שנדרשים  כיון זיע"א 
בימי  לכן והחשבון. המספר סוד  הוא ששם יותר  עשיה בעולם

התיקונים". בספר  רגילים הכל התשובה

לחם  בית בעל פתיה יהודה רבי  האלוקי המקובל תלמידו וכן
הרקח " "יין הזהר  ספר על פרוש שחיבר  בבל  מקובלי מגדולי יהודה

ה" על  פירוש "זוטא וה"אידרא רבא " אידרא לנפש" "מתוק 
להגה "צ  בחלום בא  שהרשב"י וכידוע זי"ע, דמשפטים סבא  על  ביאור

שמעון ג רבי  רבי האלוקי התנא אליו נגלה כי וסיפר  עדס אברהם
צריך הקרובים ובימים שהיות ממנו וביקש בחלום זיע"א יוחאי בר
יהודה בשם עצום ומקובל גדול  רב מבבל , ארי  לירושלים  לעלות

פירוש כתב אשר וזהפתיה, זוטא", וה"אידרא רבא " ה "אידרא  על
עליו  להשפיע אבקשך  הדפיסו. ולא באמתחתו  נמצא  שנים כמה

באריכות]. הסיפור  בהערה  [ראה בזה. לו ולעזור  לאור שיוציאו

כי כותב: יהודה לחם בית לספרו טעםובהקדמתו טעם שלא  מי
לבריות להם ואוי מימיו מאורות ראה  לא כאילו האמת חכמת 
בנסתרות עסק לי  אין  בנגלות לי די והאומר תורה . של  מעלבונה 

בעלמא איברי דלא  ליה והכי טב וז "ל: מ"ג תקון בתקונים כמבואר
ומאורייתא דבע"פ מאורייתא  וחכמתא  קבלה דאסתלק דגרים  מאן
פשט אלא  אית  דלא  ואמרין בהון ישתדלון דלא  וגרים דבכתב
ומההוא נהר  מההוא נביעו יסלק כאילו  בודאי ותלמודא , באורייתא 

בעלמאגן, אברי דלא ליה טב ליה אורייתאווי  ההוא יליף ולא 
וכו'. דבע"פ ואורייתא  דבכתב

יותר הארץ עם היה שאם בקיצור, וז"ל שם מלך  כסא הרב ופירש
קודם  בפרדס לטייל  אין כי קבלה לומד  אינו אם פוגם  אינו כי  לו  טוב

ויין בשר  כריסו כךשימלא כל עונשו שבע"פ תורה  דיליף מאן  אבל
בלימודו  פוגם ואדרבא  קבלה  ילמוד לא אם בשערגדול (כמבואר 

ו "זל י "ז הקדמה  סוף בת"תהגלגולים פוגם התורה  בסודות עסק  שלא  ומי

וכו' ובהו יעו"ש)דאצילות לתהו עלמא אחור  כי  לה יוליף דלא  ליה וטב
וכו'. הכלים שבירת  סוד שילמדהו שהוא רב לו לקנות  שיכול ומי

גלותא אורך  גורם ומתרשל הספרים מתוך  או חבר או קבלה 
ספרובפירוש  דבהאי  שתיתאה  בתיקונא  שמעון  לרבי  אליהו אמר

לימוד כי  בתראה, בדרא  אתגלייא כד גלותא מן  יתפרקון  הזוהר
ללמוד יזכה  אם שכן  כל  עולמות  בונה  בעלמא בגירסא הזוהר
מה אחת  בשעה למעלה תיקון  בו יעשה אחד מאמר פירוש ולהבין 

תמימה שנה הפשט בלימוד יעשה עכ"ל .שלא  ,

הברית ובספר שם. מלך וכסא תניינא בתיב למ "ד בתיקון וע"ע
נקרא האדם ואין יעו"ש . בזה מאד האריך  פ"ה  י "ב מאמר ח"ב
דצ"ט  דמשפטים בסבא כמ "ש  האמת בחכמת שיעסוק עד שלם
וכו'. דביתא מארי ודאי  תורה  בעל שלים נש  בר איהו כדין סע"א

נ"ב: שם מלך במקדש  לומדוכתב שאינו מי שכל למדת הא 
שלם. תורה בעל אינו עכ"ל .קבלה

בהעלותך ע"א )ובזוהר קנ"ב האמת(דף בחכמת  לעוסקים קרי 
דסיני בטורא קיימי דהוו עילאהאינון  דמלכא עבדי חכימין וז "ל:

עיקרא דאיהי  בנשמתא אלא מסתכלי לא דסיני בטורא  דקיימו אינון
א"מ ונ "ב וכו'. ממש אורייתא  יודעיםדכלא  שאינם אותם משמע

סיני הר על  עמדו לא התורה עכ"ל .סודות 

שליט"א) גרינוולד  יעקב ביניהם,רבי וידוע ומפורסם מקובל דבר שהוא לי ואמרו
רבי  הגה"ק  הוא בלז, חסידי  של השני האדמו "ר נפטר  תרנ "ד בשנת שכאשר

רוקח דוב יששכר  רבי  הגה "ק הוא בנו, עליו אמר הנ"ל, זצ"ל רוקח  (מי יהושע

בלז) חסידי של השלישי האדמו"ר כך אחר  שלא שהיה  הנ"ל , יהושע  רבי  אביו לו שאמר
בדורו יחיד קבורתו מצבת על  עליו הראשון יכתבו האדמו "ר הוא  אביו, על שכתבו (כפי

בדורו ) יחיד קבורתו מצבת על שכתבו זצוק "ל, רוקח שלום  שר יכתבו רבי לא עליו אבל  ,
היחיד  והוא בבגדאד, הנמצא חיים יוסף רבי הוא הזה בדור שהיחיד מפני כן,
לא  הנ"ל רוקח יהושע רבי  של קבורתו מצבת שעל  היה  באמת וכך בדורו.

בדורו יחיד כמפורסם)כתבו זה, לכינוי  ראוי היה לשער שאין  גדולתו  שמצד ,(למרות 
דוב יששכר רבי השלישי  האדמו"ר אחריו בנו  על גם כן כתבו לא זה  ומחמת
שנת שהיתה זצ"ל רוקח יהושע  רבי  של פטירתו בשנת  והנה, זצ"ל. רוקח

לח שנה ששים כבן חי , איש הבן  בעל זצ"ל חיים יוסף רבינו אז היה ייו.תרנ "ד,
לאור, חי  איש הבן  ספרו את רבינו הוציא לא עדיין  זמן שבאותו פלא דבר והוא
ויראתו  שתורתו  אלא זאת אין זצ"ל . רוקח יהושע רבי  עליו שמע  מהיכן כן ואם 
וגם סופו. ועד העולם מסוף עליו מכריזים היו רבינו של ופרישותו קדושתו

ובתורתו ]. בפלוני  הזהרו עליו  מכריזים היו  דרקיעא במתיבתא
עיה"ק ,ב. בירושלים ספריו להדפיס צוה זי"ע  חי  איש בן  בעל שרבינו וידוע

יהיו  שהספריו  כדי  בה, ה"א שעיני ישראל ארץ בקדושת נדפס שיהיה כדי
בטהרה. נדפסים

הרקח"ג . "יין   הספר בהדפסת חפץ  יוחאי בר שמעון  רבי
השני  ביומו ישראל, לארץ פתיה יהודה רבי  עלה כאשר שהיה: מעשה

עדס. אברהם  רבי הגאון הרב לבקרו בא בירושלים,

כבודו  הטריח "מדוע בהתרגשות  אותו ושאל הראוי בכבוד קיבלו יהודה רבי
לבקרני? לבוא עצמו את 

אליך ". באתי  מאוד חשוב "בדבר עדס: הרב  לו השיב

פתיה. הרב  שאל  הדבר?" "מהו

אותו? הדפסת  לא ועדיין זוטא והאדרא רבא האדרא על פירוש כתב  "כבודו 
מניין  אך שנה . עשרה  כחמש לפני הפירוש  את כתבתי  פתיה הרב ענה  "כן,
ורק  מעולם אדם לשום גליתיו לא זה דבר כי  זה? פירושי  על למעכ "ת ידוע
האלוקי  התנא אליו נגלה כי  לו סיפר עדס אברהם .הרב כך" על יודע אאמו"ר 

לו: אמר וכך בחלום  זיע"א יוחאי בר שמעון רבי

עצום ומקובל גדול רב מבבל, ארי לירושלים לעלות  צריך הקרובים "בימים
זוטא" וה"אידרא רבא" ה "אידרא על פירוש כתב  אשר פתיה, יהודה בשם
עליו  להשפיע אבקשך הדפיסו. ולא באמתחתו  נמצא שנים כמה וזה שחיברתי.
אמיתות את לוודא כבודו  אל באתי  כן על בזה" לו ולעזור לאור שיוציאו

הפירושי . את  להדפיס כבודו על ולהשפיע החלום

אך לאור , להוציאו רציתי ולא לימים, הייתי  "צעיר ואמר: פתיה יהודה רבי ענה 
לאור אוציאו ה' בעזרת  והנני לפירושי, מסכימים  מהשמים כי  לי , ברור כעת 
הרב נאלץ מחלות בשל הספר, הודפס שנים שלוש לאחר רק אך בקרוב".
האדרות. על הפירוש הדפסת נשלמה ושם שבבבל  בגדאד לעיר לחזור פתיה

להקב"ה בן  נקרא  הוא האמת בחכמת שעוסק מי כמ"שגם
בהר  פ' ע "ב)בסוף קי"א  יעו"ש .(דף מהימנא ברעיא 

תורה ברזי עוסקים שאינם לאותם המעותד העונש בענין  וכן
פקודי בזוהר אשר  ע "ב)רח"ל רמ"ז  חיותא(דף האי וז"ל  יופיאל:

דחכמתא  רזי בכל קיימא  ואיהי קבלהשמיה בגי' יופיאל אינון )ד (כי  לכל 
נשמתא כד  קדישא  חיוותא  האי וכו' ביה קיימין דחכמתא  מפתחן 
וכפום  דמאריה דחכמתא  ברזא לה שאל כדין לגביה ומטאת סלקא
יכיל ואי אגרא , ליה יהבו הכי ואדבק אבתרה דרדיף חכמתא  ההיא
ההוא מלבר וקיימא עיילא . ולא  לבר  לה דחי אדבק ולא לאדבקא

דתחותה שרפים אלין גדפייהו נטלי וכד  בכסיפי  חיוותא )היכלא (דהאי 

בגד בטשי כלהו אתוקדתכדין ולא  ואתוקדת  לה ואוקדון פייהו

ואע"ג  נהירת  ולא נהירת יומא  בכל אתדנת והכי קיימא  ולא וקיימא 
כאינון  עלמא בההוא אגרא דלית  בגין לה אית טבין דעובדין
חולקיהון  זכאה דמאריהון ביקרא  לאסתכלא  בחכמתא  דמשתדלי 
ואדם  חכמה  מצא אדם "אשרי דכתיב דאתי ובעלמא דין בעלמא 

תבונה" ג)יפיק  לחזור,יעו"ש .(משלי  צריך  אלא  זה  בעונש די ולא 
צער ולסבול פעמים כמה בגלגול רח"לולבוא המיתה וצער  עוה"ז 

המצוה זאת יקיים שבו השני  גוף בנשמתו יזכה אולי  בזה  ספק ויש 
העיבור, בסוד  לבוא לו מספיק אין  שערכי  בתחלת כמבואר 

עיי "ש . המצות,

באים  הצרות  שכל איך באצבע ומראה בהקדמתו שם מביא  עוד 
הקבלה ובחכמת הזוהר  בספרי עסקו שלא  ע "י  שבעירינו הרק וכתב

וזהו ד. קדישין, תפוחין חקל – חכמה  פתחי קל"ח גימטריה הכולל עם קבלה
חקלא. מחצדי ביאור 

העירה. על הסוככים זהב כרובים שנים לנו היו יע "א בגדאד בעירינו והנה
בקודש  הראשון זעם, ביום ולמחסה לחומה לנו היו אשר והמה  ומיחוץ מבית
זצוק "ל. חיים בן משה ח"ר בן אליהו  ח"ר בן חיים יוסף ח"ר עולם  יסוד צדיק 
זצוק "ל. אגסי  המכונה  אבא בר אבא אהרן  שמעון  ח"ר הגאון הרב בקודש ושני
היו  לבדם הם  אלו צדיקים  ב ' אשר הגלגולים, ש' על אהרן בני ספר המחבר 
עוסק  הוא וא' א' כל שערים ובשמונה בע "ח היה עסקם שרוב בעירינו נמצאים
מפה  זה העיר על מגינים היו וצדקתם  בזכותם והמה בפ"ע, משכיתו בחדר  לבדו
בשנת ז"ל חיים יוסף ח"ר האלהים ארון  ונלקח העונות כשגמרו אפס מפה, וזה
והתחילו  אתת רגל על מהלכת  צולעת  להיות העיר התחילה אלול  בי "ג התרס"ט
למלך הצבא לעבודת  ישראל בחורי נלקחו  קבורתו אחרי כי לבוא הצרות
מתנחמים והיינו ובוכים , מיללים  העם כל והיו המלחמה סדר ללמדם ישמעאל
יכול הוא כי  תקותנו אבדה לא עוד אחריו ענו העם וכל זצ"ל אהרן  שמעון בח"ר
מעשה  כי היתה כן דמינו כאשר לא אך  זלה "ה חיים יוסף ח"ר הרב מקום למלא
ח' ו' בליל שנים חמשה אחרי כי  מדה "ד פגעה צדיק באותו  וגם  הצליח שטן 
אותנו  ועזב  למנוחות הוא גם נסע  ותרע"ד  לארץ המביט שנת מנחם לחודש
יוס"ף האחרון. שביב גם מהעיר כבה  אז ז"ל שמעון ח"ר גם ובהסתלק לאנחות .
י"א  כ ' בליל כי כמבכירה צרה ליעקב  צרה עת והיתה אינינו. ושמעון אינינו
מטעם אדומים מודעות  נדבקו השכם בבקר ז"ל שמעון ח"ר פטירה אחרי מנחם
אדום חרב מצוייר המודעות  ובתוך  המקומות ובכל השוקים בכל וגדוליו המלך
ותכף בריטנייא. בממלכת קוסטנטינא ממלכת  בממלכה. ממלכה מלחמה לאות
והיו  בריטנייא עם להלחם למלחמה לצאת ישראל  בני בחורי את לקבץ התחיל
מקום עד הגיעם עד ובגבעות בהרים למדבר וממדבר לעיר מעיר אותם מסיעין 
דוחקות הצרות  והיו וצרות רעות רבות  מצאונו והלאה אז ומני המלחמה, קשרי 
רגע ואין רעה  בלא שעה ואין חברתה  פני  את להקדים רוצה אחת  כל זו את זו 

אתמול. יום על נוסף יום  בכל נתחדשים קשות וגזרות נגע, בלא

חדקל נהר מי צפו תרע"ה  איכה שנת כסליו י"ג ג' בליל כי נלחמו השמים מן גם
ושט  הנהר  גדרי ופרצו הגשמים ישיניםמרוב היותינו בעוד העיר תוך ועברו פו

כמוה  אשר העיר בתוך  גדולה צעקה ותהי שתו מי  המים וגאו בלילה  מטותינו  על
כתפיהם שעל מעמסיהם עם העיר אנשי וכל מצרים . יציאת בזמן רק נהיתה לא
ונסים בורחים  היו  זרועותם על אותם שנושאים הקטנים ובנותיהם בניהם ועם
המים כי העיר מן  לצאת דרך  אין כי הגבוה למקום הנמוך ממקום העיר בתוך
והפילו  המים  וגבהו אדם, של  עיניו ממלא רחוק  יותר צד מכל העיר כל הקיפו
רח"ל. קבריהם בתיהם היו לברוח קדמו שלא אדם בני  וכמה העיר  שליש גליהם
ונלוה  פרעושים הרקיע אויר  נתמלא גם צרה , פעמים  תקום לא דבר  בא ואח"כ
והיו  במלחמה הצליחו לא הצבא אנשי  גם  השערים. ויוקר בצורת מכת עמהם
ה' שראה עד  יתומים, ובניהם אלמנות  נשיהם ונשארו מלחמה  הרוגי חרב אנשי
עזר "ת שנת  אדר י"ז  א' בליל  בבל  ונלכדה הרעה על וינחם ישראל עמו  לחץ את
העיר שריפת את  כבו אונס ובכח מוך  הנקרא בריטנייא של  המלחמה סגן ביד
בני  שאר גם מהעיר, צאתם בעת קוצטנטינא של  חיל  אנשי בה הציתו אשר
שלא  עד לו איש ובזזו היהודים  חניות את שברו בעיר הנשארים ישמעאל
אח"כ  לחזור  דעתם והיה ולקחום עקרו החניות של  הדלתות  ואפי' כלום השאירו
בהכנס כי זממם את  הפיק שלא  ות"ל הנשים. את ולשכב הבתים את גם ולבוז
בתחילת גם יוקשים. מפח נמלטה  כצפור ונפשינו העיר  כל שקטה נחה האויב
טבעית ותחבולות חכמות ע "י ה' הצילנו למלחמה  לצאת ישראל בחורי קבוץ

בני  ב ' נסתרו ושם הכותל בעובי ממחבואות לעשות בלבינו  אלהים נתן אשר
ז "ל שמעון  שבט)והם ה' ג' יום תרצ"ב בשנת אח "כ פועלי (שנפטר מרגשת הי"ו ועובדיה

וקיימנו  שהחיינו  וברוך רע. דבר לנו אירע ולא הבתים את מקששים שהיו און 
תכף זאת כל מצאתנו למה  וראה נא הבט  נעים  קורא ואתה הזה. לזמן והגיענו
חכמת שזכות לנו  להודיע  לא אם הנזכר צדיקים ב' של סילוקם בזמן ומיד 
ובעוצם הדין  מידת  נגד וצנה למגן עומדים היו אשר הם בה עוסקים שהיו האמת
זכות מדה"ד נגד לעמוד יכול היה שלא מה הגזרות את  דוחים היו ואונם כחם 

הדור. שבאותו התורה בחיצוניות העסוקים וחסידים צדיקים  כמה

ומה  – העיר כל  את להציל  אוכל  הזוהר בזכות  שרק הנורא, החלום
כך אחר  שקרה

בא  ז"ל שמעון ח"ר של  האבלות  ימי  ז' בתוך כי ע "ז נאמנה עדות  לי ואעידה
שלו  צאלח כמה"ר א' זקן הי "ואלי שינא יעקב  משה שראה (ז"ל)ם לי ואמר

רק  אופן  בשום  בחלום ראה מה לו  להגיד  רצה לא אמנם מבהיל חלום אתמול
עליך העליון בעולם שהסכימו בחלום לו  אמרו כי  אמר הכותב)זו אני להיות(עלי 

הזאת. העיר לטובת עוז בכל  להשתדל  וצריך נ"ע שמעון  ח"ר מקום ממלא
בספרי  ללמוד אתמול  בליל משכבך  על לבך על עלתה אשר המחשבה  ואותה 
תתרשל ואם כלל. עיכוב  בלא בפועל לקיימה להשתדל  צריך  נ"ע  שמעון ח"ר
צאלח הזקן דברי היו כאן עד גדולה. בסכנה יהיו העיר אנשי שכל תדע ידוע

הנז "ל. שלום

וצעק  כמבולבל  החצר בפתח ועמד אלי ובא חזר שעות ג' עבור אחר
לך קום עלי

קום עלי וצעק  כמבולבל  החצר בפתח ועמד  אלי ובא חזר  שעות  ג' עבור ואחר
דבר לא כי עליך  הנצרך ספר משם לך וקח נ "ע שמעון ח"ר  לבית במהרה לך

לדרכו. חזר ותיכף עמי דבריו  היו כאן עד עליך, דברתי אשר הוא רק
חיים. עץ לימוד  על שירמזון  החלום כוונת את  ידעתי

ותכף הנזכר. חיים  עץ  לימוד על שירמזון  החלום כוונת  את ידעתי  הדל ואני
בע "ח ללמוד והתחלתי  חלצי כגבר אזרתי  התרע"ה שנת בתחלת הסוכות אחר
על ולצאת ולצעקה לתפילה והיום ללימוד הלילה  לי והיה  גדולה בשקידה
עם התהלים יום בכל  ולעמוד הציבור עם ולתעניות ולסליחות  הצדיקים קברי

סבבונו. אשר הצרות מפני בצדקות ולהרבות ברית כורתי ז'

שכמה  ולהוודע ולהודיע לידע הדורות לחכמי מזכרת להיות זה וכתבתי
התורה  רזי מעסק  בהתרשלם לעולם  גורמים ורעות רבות צרות,

צרות, שכמה ולהוודע ולהודיע לידע  הדורות  לחכמי מזכרת להיות זה וכתבתי
בתיקונים כמ "ש התורה רזי מעסק בהתרשלם  לעולם  גורמים ורעות  רבות
ישראל צרת  וקוצר השכינה גלות  וקוצר  וכו'. גלותא ואורך עניותא דגרים הנז"ל
בחכמת לעסוק יכולת בידם שיש על בצאורם תלוי הוא הכל גלגולם וקוצר
לעסוק  פנאי ולהניח להם הקבוע לימודם משיעור  למעט רוצים ואינם האמת

בעדם. יכפר רחום והוא  וסודותיה תורה ברזי

לעולם וחי ואכל  החיים  עץ  מפירות  ויקח
וקצר פשוט פירוש  אעשה החיים עץ בלימוד עברי  מדי  כי בדעתי עלה ולכן
עליו  לעלות האדם  ישתוקק זה סולם שע "י אולי  כי ז"ל רש"י פי' בדמיון המובן

בלימוד התחלתי שכבר ואעפ"י לעולם. וחי  ואכל החיים עץ מפירות ע "חויקח
קטן  פי' לחבר ית "ש האל זכני כבר וגם  שנים כ "ד בן בהיותי התרמ "ב משנת
מסיבת מהלימוד עצמי  משכתי אח"כ הנה הרקח. יין הנקרא ואד"ז אד"ר על
ולהתחיל לחזור הנזכר תרע"ה בשנת הוכרחתי  ולכן סבבוני. אשר הזמן צרות
ה' שחנני מה  כפי פירוש עליו  ולעשות הסדר על ללמוד כדי ע "ח מתחילת
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בטהרה חולין אוכל והיה  כידוע, התלמוד,ב הזה חכמי בזמן  כמו
וסגופים  בתעניות  שרוי  היה ימיו שכל  להפליא  היו וסיגופיו ופרישותו
הקנה תקון את גם  שעשה וידוע וכל. מכל  חומרו את  לטהר  שונים
גילוי  לו והיה  יום, אחר  יום רצופות שנים שש של תענית שהוא 
וקבלו  שקיימו  לנו מגלה בדרא  החד  הקדוש  והצדיק  ועוד . אליהו ,
התיקונים  של הקדוש  בלימוד להחזיק ישראל עדת  קהל  היהודים
יוסף  רבי הקדוש  רבנו של וזל"ק  זקן, ועד  מנער  ורבים יחיד  והזוהר 

בניהו: התיקונים  בהקדמת  חי , איש הבן חיים,

ספר הגדולים מאורות  שני  של  יקרות אור  וזרח הציץ אשר "מזמן
הזוהר  וספר ישראלהתיקונים עדת  קהל  היהודים וקבלו קיימו

מנער ורבים יחיד והזוהר התיקונים של הקדוש בלימוד להחזיק
זקן, טהורותועד אמרות סוד ולהבין להשיג ידם  לאל דאין  והגם 

דבריהם  את בצמא  שותים  כן פי על אף האלה הקדושים שבספרים
מאוד ". מאוד בקריאתן ומתלהבין

"ברם שם : זוהרומוסיף בלימוד  אחד במקום החזיקו אם
אנשים אלף מחזיקים התיקונים בלימוד הנה אנשים, מאה  ,הקדוש
ומנהגם  דרכן וזה התיקונים. בלימוד  מחזיקים בתים בעלי רוב כמעט

ושנה. שנה התשובהבכל בימי  התיקונים לימוד שנתפשט והטעם
הזוהר מן  בעשיהיותר יותר  פוגם  הוא יחטא  אשר  אדם כל  כי ,

יוחאי  בר  שמעון ר ' שעשה תיקונים השבעים כי  וידוע  שבה, באבי"ע
מתקן  לימודם כן על המספר , בדרך יותר  שנדרשים  כיון זיע"א 
בימי  לכן והחשבון. המספר סוד  הוא ששם יותר  עשיה בעולם

התיקונים". בספר  רגילים הכל התשובה

לחם  בית בעל פתיה יהודה רבי  האלוקי המקובל תלמידו וכן
הרקח " "יין הזהר  ספר על פרוש שחיבר  בבל  מקובלי מגדולי יהודה

ה" על  פירוש "זוטא וה"אידרא רבא " אידרא לנפש" "מתוק 
להגה "צ  בחלום בא  שהרשב"י וכידוע זי"ע, דמשפטים סבא  על  ביאור

שמעון ג רבי  רבי האלוקי התנא אליו נגלה כי וסיפר  עדס אברהם
צריך הקרובים ובימים שהיות ממנו וביקש בחלום זיע"א יוחאי בר
יהודה בשם עצום ומקובל גדול  רב מבבל , ארי  לירושלים  לעלות

פירוש כתב אשר וזהפתיה, זוטא", וה"אידרא רבא " ה "אידרא  על
עליו  להשפיע אבקשך  הדפיסו. ולא באמתחתו  נמצא  שנים כמה

באריכות]. הסיפור  בהערה  [ראה בזה. לו ולעזור  לאור שיוציאו

כי כותב: יהודה לחם בית לספרו טעםובהקדמתו טעם שלא  מי
לבריות להם ואוי מימיו מאורות ראה  לא כאילו האמת חכמת 
בנסתרות עסק לי  אין  בנגלות לי די והאומר תורה . של  מעלבונה 

בעלמא איברי דלא  ליה והכי טב וז "ל: מ"ג תקון בתקונים כמבואר
ומאורייתא דבע"פ מאורייתא  וחכמתא  קבלה דאסתלק דגרים  מאן
פשט אלא  אית  דלא  ואמרין בהון ישתדלון דלא  וגרים דבכתב
ומההוא נהר  מההוא נביעו יסלק כאילו  בודאי ותלמודא , באורייתא 

בעלמאגן, אברי דלא ליה טב ליה אורייתאווי  ההוא יליף ולא 
וכו'. דבע"פ ואורייתא  דבכתב

יותר הארץ עם היה שאם בקיצור, וז"ל שם מלך  כסא הרב ופירש
קודם  בפרדס לטייל  אין כי קבלה לומד  אינו אם פוגם  אינו כי  לו  טוב

ויין בשר  כריסו כךשימלא כל עונשו שבע"פ תורה  דיליף מאן  אבל
בלימודו  פוגם ואדרבא  קבלה  ילמוד לא אם בשערגדול (כמבואר 

ו "זל י "ז הקדמה  סוף בת"תהגלגולים פוגם התורה  בסודות עסק  שלא  ומי

וכו' ובהו יעו"ש)דאצילות לתהו עלמא אחור  כי  לה יוליף דלא  ליה וטב
וכו'. הכלים שבירת  סוד שילמדהו שהוא רב לו לקנות  שיכול ומי

גלותא אורך  גורם ומתרשל הספרים מתוך  או חבר או קבלה 
ספרובפירוש  דבהאי  שתיתאה  בתיקונא  שמעון  לרבי  אליהו אמר

לימוד כי  בתראה, בדרא  אתגלייא כד גלותא מן  יתפרקון  הזוהר
ללמוד יזכה  אם שכן  כל  עולמות  בונה  בעלמא בגירסא הזוהר
מה אחת  בשעה למעלה תיקון  בו יעשה אחד מאמר פירוש ולהבין 

תמימה שנה הפשט בלימוד יעשה עכ"ל .שלא  ,

הברית ובספר שם. מלך וכסא תניינא בתיב למ "ד בתיקון וע"ע
נקרא האדם ואין יעו"ש . בזה מאד האריך  פ"ה  י "ב מאמר ח"ב
דצ"ט  דמשפטים בסבא כמ "ש  האמת בחכמת שיעסוק עד שלם
וכו'. דביתא מארי ודאי  תורה  בעל שלים נש  בר איהו כדין סע"א

נ"ב: שם מלך במקדש  לומדוכתב שאינו מי שכל למדת הא 
שלם. תורה בעל אינו עכ"ל .קבלה

בהעלותך ע"א )ובזוהר קנ"ב האמת(דף בחכמת  לעוסקים קרי 
דסיני בטורא קיימי דהוו עילאהאינון  דמלכא עבדי חכימין וז "ל:

עיקרא דאיהי  בנשמתא אלא מסתכלי לא דסיני בטורא  דקיימו אינון
א"מ ונ "ב וכו'. ממש אורייתא  יודעיםדכלא  שאינם אותם משמע

סיני הר על  עמדו לא התורה עכ"ל .סודות 

שליט"א) גרינוולד  יעקב ביניהם,רבי וידוע ומפורסם מקובל דבר שהוא לי ואמרו
רבי  הגה"ק  הוא בלז, חסידי  של השני האדמו "ר נפטר  תרנ "ד בשנת שכאשר

רוקח דוב יששכר  רבי  הגה "ק הוא בנו, עליו אמר הנ"ל, זצ"ל רוקח  (מי יהושע

בלז) חסידי של השלישי האדמו"ר כך אחר  שלא שהיה  הנ"ל , יהושע  רבי  אביו לו שאמר
בדורו יחיד קבורתו מצבת על  עליו הראשון יכתבו האדמו "ר הוא  אביו, על שכתבו (כפי

בדורו ) יחיד קבורתו מצבת על שכתבו זצוק "ל, רוקח שלום  שר יכתבו רבי לא עליו אבל  ,
היחיד  והוא בבגדאד, הנמצא חיים יוסף רבי הוא הזה בדור שהיחיד מפני כן,
לא  הנ"ל רוקח יהושע רבי  של קבורתו מצבת שעל  היה  באמת וכך בדורו.

בדורו יחיד כמפורסם)כתבו זה, לכינוי  ראוי היה לשער שאין  גדולתו  שמצד ,(למרות 
דוב יששכר רבי השלישי  האדמו"ר אחריו בנו  על גם כן כתבו לא זה  ומחמת
שנת שהיתה זצ"ל רוקח יהושע  רבי  של פטירתו בשנת  והנה, זצ"ל. רוקח

לח שנה ששים כבן חי , איש הבן  בעל זצ"ל חיים יוסף רבינו אז היה ייו.תרנ "ד,
לאור, חי  איש הבן  ספרו את רבינו הוציא לא עדיין  זמן שבאותו פלא דבר והוא
ויראתו  שתורתו  אלא זאת אין זצ"ל . רוקח יהושע רבי  עליו שמע  מהיכן כן ואם 
וגם סופו. ועד העולם מסוף עליו מכריזים היו רבינו של ופרישותו קדושתו

ובתורתו ]. בפלוני  הזהרו עליו  מכריזים היו  דרקיעא במתיבתא
עיה"ק ,ב. בירושלים ספריו להדפיס צוה זי"ע  חי  איש בן  בעל שרבינו וידוע

יהיו  שהספריו  כדי  בה, ה"א שעיני ישראל ארץ בקדושת נדפס שיהיה כדי
בטהרה. נדפסים

הרקח"ג . "יין   הספר בהדפסת חפץ  יוחאי בר שמעון  רבי
השני  ביומו ישראל, לארץ פתיה יהודה רבי  עלה כאשר שהיה: מעשה

עדס. אברהם  רבי הגאון הרב לבקרו בא בירושלים,

כבודו  הטריח "מדוע בהתרגשות  אותו ושאל הראוי בכבוד קיבלו יהודה רבי
לבקרני? לבוא עצמו את 

אליך ". באתי  מאוד חשוב "בדבר עדס: הרב  לו השיב

פתיה. הרב  שאל  הדבר?" "מהו

אותו? הדפסת  לא ועדיין זוטא והאדרא רבא האדרא על פירוש כתב  "כבודו 
מניין  אך שנה . עשרה  כחמש לפני הפירוש  את כתבתי  פתיה הרב ענה  "כן,
ורק  מעולם אדם לשום גליתיו לא זה דבר כי  זה? פירושי  על למעכ "ת ידוע
האלוקי  התנא אליו נגלה כי  לו סיפר עדס אברהם .הרב כך" על יודע אאמו"ר 

לו: אמר וכך בחלום  זיע"א יוחאי בר שמעון רבי

עצום ומקובל גדול רב מבבל, ארי לירושלים לעלות  צריך הקרובים "בימים
זוטא" וה"אידרא רבא" ה "אידרא על פירוש כתב  אשר פתיה, יהודה בשם
עליו  להשפיע אבקשך הדפיסו. ולא באמתחתו  נמצא שנים כמה וזה שחיברתי.
אמיתות את לוודא כבודו  אל באתי  כן על בזה" לו ולעזור לאור שיוציאו

הפירושי . את  להדפיס כבודו על ולהשפיע החלום

אך לאור , להוציאו רציתי ולא לימים, הייתי  "צעיר ואמר: פתיה יהודה רבי ענה 
לאור אוציאו ה' בעזרת  והנני לפירושי, מסכימים  מהשמים כי  לי , ברור כעת 
הרב נאלץ מחלות בשל הספר, הודפס שנים שלוש לאחר רק אך בקרוב".
האדרות. על הפירוש הדפסת נשלמה ושם שבבבל  בגדאד לעיר לחזור פתיה

להקב"ה בן  נקרא  הוא האמת בחכמת שעוסק מי כמ"שגם
בהר  פ' ע "ב)בסוף קי"א  יעו"ש .(דף מהימנא ברעיא 

תורה ברזי עוסקים שאינם לאותם המעותד העונש בענין  וכן
פקודי בזוהר אשר  ע "ב)רח"ל רמ"ז  חיותא(דף האי וז"ל  יופיאל:

דחכמתא  רזי בכל קיימא  ואיהי קבלהשמיה בגי' יופיאל אינון )ד (כי  לכל 
נשמתא כד  קדישא  חיוותא  האי וכו' ביה קיימין דחכמתא  מפתחן 
וכפום  דמאריה דחכמתא  ברזא לה שאל כדין לגביה ומטאת סלקא
יכיל ואי אגרא , ליה יהבו הכי ואדבק אבתרה דרדיף חכמתא  ההיא
ההוא מלבר וקיימא עיילא . ולא  לבר  לה דחי אדבק ולא לאדבקא

דתחותה שרפים אלין גדפייהו נטלי וכד  בכסיפי  חיוותא )היכלא (דהאי 

בגד בטשי כלהו אתוקדתכדין ולא  ואתוקדת  לה ואוקדון פייהו

ואע"ג  נהירת  ולא נהירת יומא  בכל אתדנת והכי קיימא  ולא וקיימא 
כאינון  עלמא בההוא אגרא דלית  בגין לה אית טבין דעובדין
חולקיהון  זכאה דמאריהון ביקרא  לאסתכלא  בחכמתא  דמשתדלי 
ואדם  חכמה  מצא אדם "אשרי דכתיב דאתי ובעלמא דין בעלמא 

תבונה" ג)יפיק  לחזור,יעו"ש .(משלי  צריך  אלא  זה  בעונש די ולא 
צער ולסבול פעמים כמה בגלגול רח"לולבוא המיתה וצער  עוה"ז 

המצוה זאת יקיים שבו השני  גוף בנשמתו יזכה אולי  בזה  ספק ויש 
העיבור, בסוד  לבוא לו מספיק אין  שערכי  בתחלת כמבואר 

עיי "ש . המצות,

באים  הצרות  שכל איך באצבע ומראה בהקדמתו שם מביא  עוד 
הקבלה ובחכמת הזוהר  בספרי עסקו שלא  ע "י  שבעירינו הרק וכתב

וזהו ד. קדישין, תפוחין חקל – חכמה  פתחי קל"ח גימטריה הכולל עם קבלה
חקלא. מחצדי ביאור 

העירה. על הסוככים זהב כרובים שנים לנו היו יע "א בגדאד בעירינו והנה
בקודש  הראשון זעם, ביום ולמחסה לחומה לנו היו אשר והמה  ומיחוץ מבית
זצוק "ל. חיים בן משה ח"ר בן אליהו  ח"ר בן חיים יוסף ח"ר עולם  יסוד צדיק 
זצוק "ל. אגסי  המכונה  אבא בר אבא אהרן  שמעון  ח"ר הגאון הרב בקודש ושני
היו  לבדם הם  אלו צדיקים  ב ' אשר הגלגולים, ש' על אהרן בני ספר המחבר 
עוסק  הוא וא' א' כל שערים ובשמונה בע "ח היה עסקם שרוב בעירינו נמצאים
מפה  זה העיר על מגינים היו וצדקתם  בזכותם והמה בפ"ע, משכיתו בחדר  לבדו
בשנת ז"ל חיים יוסף ח"ר האלהים ארון  ונלקח העונות כשגמרו אפס מפה, וזה
והתחילו  אתת רגל על מהלכת  צולעת  להיות העיר התחילה אלול  בי "ג התרס"ט
למלך הצבא לעבודת  ישראל בחורי נלקחו  קבורתו אחרי כי לבוא הצרות
מתנחמים והיינו ובוכים , מיללים  העם כל והיו המלחמה סדר ללמדם ישמעאל
יכול הוא כי  תקותנו אבדה לא עוד אחריו ענו העם וכל זצ"ל אהרן  שמעון בח"ר
מעשה  כי היתה כן דמינו כאשר לא אך  זלה "ה חיים יוסף ח"ר הרב מקום למלא
ח' ו' בליל שנים חמשה אחרי כי  מדה "ד פגעה צדיק באותו  וגם  הצליח שטן 
אותנו  ועזב  למנוחות הוא גם נסע  ותרע"ד  לארץ המביט שנת מנחם לחודש
יוס"ף האחרון. שביב גם מהעיר כבה  אז ז"ל שמעון ח"ר גם ובהסתלק לאנחות .
י"א  כ ' בליל כי כמבכירה צרה ליעקב  צרה עת והיתה אינינו. ושמעון אינינו
מטעם אדומים מודעות  נדבקו השכם בבקר ז"ל שמעון ח"ר פטירה אחרי מנחם
אדום חרב מצוייר המודעות  ובתוך  המקומות ובכל השוקים בכל וגדוליו המלך
ותכף בריטנייא. בממלכת קוסטנטינא ממלכת  בממלכה. ממלכה מלחמה לאות
והיו  בריטנייא עם להלחם למלחמה לצאת ישראל  בני בחורי את לקבץ התחיל
מקום עד הגיעם עד ובגבעות בהרים למדבר וממדבר לעיר מעיר אותם מסיעין 
דוחקות הצרות  והיו וצרות רעות רבות  מצאונו והלאה אז ומני המלחמה, קשרי 
רגע ואין רעה  בלא שעה ואין חברתה  פני  את להקדים רוצה אחת  כל זו את זו 

אתמול. יום על נוסף יום  בכל נתחדשים קשות וגזרות נגע, בלא

חדקל נהר מי צפו תרע"ה  איכה שנת כסליו י"ג ג' בליל כי נלחמו השמים מן גם
ושט  הנהר  גדרי ופרצו הגשמים ישיניםמרוב היותינו בעוד העיר תוך ועברו פו

כמוה  אשר העיר בתוך  גדולה צעקה ותהי שתו מי  המים וגאו בלילה  מטותינו  על
כתפיהם שעל מעמסיהם עם העיר אנשי וכל מצרים . יציאת בזמן רק נהיתה לא
ונסים בורחים  היו  זרועותם על אותם שנושאים הקטנים ובנותיהם בניהם ועם
המים כי העיר מן  לצאת דרך  אין כי הגבוה למקום הנמוך ממקום העיר בתוך
והפילו  המים  וגבהו אדם, של  עיניו ממלא רחוק  יותר צד מכל העיר כל הקיפו
רח"ל. קבריהם בתיהם היו לברוח קדמו שלא אדם בני  וכמה העיר  שליש גליהם
ונלוה  פרעושים הרקיע אויר  נתמלא גם צרה , פעמים  תקום לא דבר  בא ואח"כ
והיו  במלחמה הצליחו לא הצבא אנשי  גם  השערים. ויוקר בצורת מכת עמהם
ה' שראה עד  יתומים, ובניהם אלמנות  נשיהם ונשארו מלחמה  הרוגי חרב אנשי
עזר "ת שנת  אדר י"ז  א' בליל  בבל  ונלכדה הרעה על וינחם ישראל עמו  לחץ את
העיר שריפת את  כבו אונס ובכח מוך  הנקרא בריטנייא של  המלחמה סגן ביד
בני  שאר גם מהעיר, צאתם בעת קוצטנטינא של  חיל  אנשי בה הציתו אשר
שלא  עד לו איש ובזזו היהודים  חניות את שברו בעיר הנשארים ישמעאל
אח"כ  לחזור  דעתם והיה ולקחום עקרו החניות של  הדלתות  ואפי' כלום השאירו
בהכנס כי זממם את  הפיק שלא  ות"ל הנשים. את ולשכב הבתים את גם ולבוז
בתחילת גם יוקשים. מפח נמלטה  כצפור ונפשינו העיר  כל שקטה נחה האויב
טבעית ותחבולות חכמות ע "י ה' הצילנו למלחמה  לצאת ישראל בחורי קבוץ

בני  ב ' נסתרו ושם הכותל בעובי ממחבואות לעשות בלבינו  אלהים נתן אשר
ז "ל שמעון  שבט)והם ה' ג' יום תרצ"ב בשנת אח "כ פועלי (שנפטר מרגשת הי"ו ועובדיה

וקיימנו  שהחיינו  וברוך רע. דבר לנו אירע ולא הבתים את מקששים שהיו און 
תכף זאת כל מצאתנו למה  וראה נא הבט  נעים  קורא ואתה הזה. לזמן והגיענו
חכמת שזכות לנו  להודיע  לא אם הנזכר צדיקים ב' של סילוקם בזמן ומיד 
ובעוצם הדין  מידת  נגד וצנה למגן עומדים היו אשר הם בה עוסקים שהיו האמת
זכות מדה"ד נגד לעמוד יכול היה שלא מה הגזרות את  דוחים היו ואונם כחם 

הדור. שבאותו התורה בחיצוניות העסוקים וחסידים צדיקים  כמה

ומה  – העיר כל  את להציל  אוכל  הזוהר בזכות  שרק הנורא, החלום
כך אחר  שקרה

בא  ז"ל שמעון ח"ר של  האבלות  ימי  ז' בתוך כי ע "ז נאמנה עדות  לי ואעידה
שלו  צאלח כמה"ר א' זקן הי "ואלי שינא יעקב  משה שראה (ז"ל)ם לי ואמר

רק  אופן  בשום  בחלום ראה מה לו  להגיד  רצה לא אמנם מבהיל חלום אתמול
עליך העליון בעולם שהסכימו בחלום לו  אמרו כי  אמר הכותב)זו אני להיות(עלי 

הזאת. העיר לטובת עוז בכל  להשתדל  וצריך נ"ע שמעון  ח"ר מקום ממלא
בספרי  ללמוד אתמול  בליל משכבך  על לבך על עלתה אשר המחשבה  ואותה 
תתרשל ואם כלל. עיכוב  בלא בפועל לקיימה להשתדל  צריך  נ"ע  שמעון ח"ר
צאלח הזקן דברי היו כאן עד גדולה. בסכנה יהיו העיר אנשי שכל תדע ידוע

הנז "ל. שלום

וצעק  כמבולבל  החצר בפתח ועמד אלי ובא חזר שעות ג' עבור אחר
לך קום עלי

קום עלי וצעק  כמבולבל  החצר בפתח ועמד  אלי ובא חזר  שעות  ג' עבור ואחר
דבר לא כי עליך  הנצרך ספר משם לך וקח נ "ע שמעון ח"ר  לבית במהרה לך

לדרכו. חזר ותיכף עמי דבריו  היו כאן עד עליך, דברתי אשר הוא רק
חיים. עץ לימוד  על שירמזון  החלום כוונת את  ידעתי

ותכף הנזכר. חיים  עץ  לימוד על שירמזון  החלום כוונת  את ידעתי  הדל ואני
בע "ח ללמוד והתחלתי  חלצי כגבר אזרתי  התרע"ה שנת בתחלת הסוכות אחר
על ולצאת ולצעקה לתפילה והיום ללימוד הלילה  לי והיה  גדולה בשקידה
עם התהלים יום בכל  ולעמוד הציבור עם ולתעניות ולסליחות  הצדיקים קברי

סבבונו. אשר הצרות מפני בצדקות ולהרבות ברית כורתי ז'

שכמה  ולהוודע ולהודיע לידע הדורות לחכמי מזכרת להיות זה וכתבתי
התורה  רזי מעסק  בהתרשלם לעולם  גורמים ורעות רבות צרות,

צרות, שכמה ולהוודע ולהודיע לידע  הדורות  לחכמי מזכרת להיות זה וכתבתי
בתיקונים כמ "ש התורה רזי מעסק בהתרשלם  לעולם  גורמים ורעות  רבות
ישראל צרת  וקוצר השכינה גלות  וקוצר  וכו'. גלותא ואורך עניותא דגרים הנז"ל
בחכמת לעסוק יכולת בידם שיש על בצאורם תלוי הוא הכל גלגולם וקוצר
לעסוק  פנאי ולהניח להם הקבוע לימודם משיעור  למעט רוצים ואינם האמת

בעדם. יכפר רחום והוא  וסודותיה תורה ברזי

לעולם וחי ואכל  החיים  עץ  מפירות  ויקח
וקצר פשוט פירוש  אעשה החיים עץ בלימוד עברי  מדי  כי בדעתי עלה ולכן
עליו  לעלות האדם  ישתוקק זה סולם שע "י אולי  כי ז"ל רש"י פי' בדמיון המובן

בלימוד התחלתי שכבר ואעפ"י לעולם. וחי  ואכל החיים עץ מפירות ע "חויקח
קטן  פי' לחבר ית "ש האל זכני כבר וגם  שנים כ "ד בן בהיותי התרמ "ב משנת
מסיבת מהלימוד עצמי  משכתי אח"כ הנה הרקח. יין הנקרא ואד"ז אד"ר על
ולהתחיל לחזור הנזכר תרע"ה בשנת הוכרחתי  ולכן סבבוני. אשר הזמן צרות
ה' שחנני מה  כפי פירוש עליו  ולעשות הסדר על ללמוד כדי ע "ח מתחילת
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מבית העיר על הסוככים  זהב כרובים שנים לנו היו יע "א בגדאד
הראשון  זעם, ביום  ולמחסה  לחומה לנו היו אשר  והמה ומיחוץ
משה ח"ר  בן אליהו ח"ר בן חיים  יוסף ח"ר עולם יסוד  צדיק  בקודש
בר אבא  אהרן שמעון ח"ר  הגאון הרב בקודש ושני זצוק"ל . חיים בן

זצוק"ל . אגסי המכונה אבא

בספר והלימוד  הקריאה בזכות שרק בעליל  מזה  רואים הרי
רח"ל . ויסורים צרות בלא  ברחמים וניגאל  שנזכה לנו מובטח הזוה"ק 

יצילנו  השם ישראל כלל על העוברים אלו קשים  בימים ובפרט 
ותושיה עצה ומבקשים שואלים ורבים  יום , יולד מה יודע  איש ואין

ה"י. קשות גזירות כל  ולבטל  שמים רחמי לעורר במה

התנא של קדשו בדברי  וללמוד להתחזק  צריכים בוודאי כן  על 
הקריאה שבזכות  המבטיח זיע"א, יוחאי  בר שמעון  רבי  האלוהי 

ברחמים, הגלות מן  נצא  הזוה "ק מדבריבספר כידוע כלל  הבנה  ללא (אף 

הדחק..רבותינו ) בשעת עליו לסמוך  שמעון  רבי הוא וכדאי 

מ לקרוא  יום מידי להשתדל  צריך ואחד אחד  כל דפים לכן ספר
הפחות לכל  אחד דף ללמוד  ויום יום בכל  ובפרט  הזוה"ק מספר 

הגאולה ... ולקירוב ישראל כלל  להצלחת התיקונים ויה"רמספר
אמן. הישועות  וכל ממש בקרוב הקרובה לגאולה נזכה זה שבזכות

תופעל אשר  דרשב"י" "היכלא  הישיבה את שיסד חלקו ואשרי 
את לקרב ויחידה אחת מטרה  לה  שמה ואשר רווח מטרת כל ללא
ובעיקר ישראל מעם קשות גזירות  כל ולבטל  ברחמים ישראל  גאולת
אדם  שכל  חוברות 50ל הזוה "ק בחלוקת הזוה"ק הפצת ע"י
בס"ד ולסיימו הזוה "ק בספר ביומו יום מידי לעסוק יוכל  מישראל
40 ל מחולק חוברות  8ב הזוהר  תיקוני  חלוקת  שנה במשך בניקל 
בימי  הזוהר  תיקוני ספר את  לסיים כדי  ועשי"ת, אלול  ימי כנגד יום

כנהוג. והסליחות הרחמים 

המחולקת במהדורה הזוה"ק  ספר  את לאור שהוציא  ובפרט 
ימי  לשבעת פנימית ובחלוקה השנה שבתות כנגד חוברות לחמישים 
בספר ביומו יום מידי לעסוק יוכל מישראל אדם  שכל כדי השבוע
הזוהר תיקוני  ספר  ואת  שנה. במשך בניקל  בס"ד  ולסיימו הזוה"ק 
כנגד יום לארבעים פנימית בחלוקה  מחולק חוברות  בשמונה  חילק
לסיים  המעוניינים  הלומדים הציבור  על  להקל כדי  ועשי"ת, אלול ימי

כנהוג. והסליחות הרחמים  בימי הזוהר  תיקוני ספר את 

אמרם  כידוע נחוצים דברים  כמה  עוד על לעורר  באתי עתה ולכן
גמור . לו אומרים במצוה המתחיל ז"ל 

בקרוב  הגאולה את להביא כדי נחוצים ענינים כמה ואכתוב
ממש .

הזוהרא . לימוד  את להחדיר  זצוקללה"ה חי איש הבן שכתוב כמו 
את וללמוד  עצמו להחיש  יצטרך  מישראל אחד  כל ועי"ז לנערים,
אחד מאמר  שבוע כל ילמדו הנערים אם  כי  הקדוש , הזוהר  ספרי

ללמוד . כן גם האב יתחיל זה ידי על אותו יבחן והאב מהזוהר ,

שכתב ב . כמו נערים, עם לזקנים הזוהר  עלון שבוע כל להדפיס
מוכן  והנני לנערים, קלים זוהר מאמרי  ולהביא כנ "ל, חי  איש בן בעל

בעז"ה . הרבה בזה לעזור 

עוסקי ג. של  בידם ואין מאוד , קשה היום הכספי ומצב היות
טופס  שיעשו הוא התכנית כן  ועל  ל "ע, לחם  לפרוסת אפילו תורה 
שנים  לג' הזוהר ספר ולסיים ללמוד  עצמו על  שמקבל אחד  שכל
ויקחו  שינדבו  נדבנים  הרבה ימצאו ובוודאי בחינם, זוהר סט יקבל
קרוביהם, נשמת  לעילוי זוהר  של סטים 10 או 5 לשלם  עצמם על

שלימה לרפואה הזוהרואו ספרי  כל לסיים  שנים ג' על חלק לו  ויהיה
יתפוס  בוודאי אחד  שכל והגדולה הנחוצה  הכי המצוה  וזוהי הקדוש,

ומיד . תיכף אותה

הרב מדברי המסתעפים לקושיות תרוצים  איזה הבלעתי הפירוש ובתוך ית "ש.
אפרש  רק אחר לענין ההיא הסוגייא מענין אצא לא גם אחרים. ממקומות ז"ל
שלא  כדי  בלבד ההוא הפרק רק בע"ח אין כאלו לבד  פשוטו כפי ההוא הפרק
ז"ל הרש"ש אפי' ספק בלא כי ז"ל  הרב דברי  עליו ויכבדו המעיין  יתבלבל
עד  בלבד כפשוטן ז"ל הרב  דברי  לומד היה הוא בע"ח לימודו בתחלת עצמי 
אם לתמוה אין ולכן דברים. של אמתותן על  עומד והיה אח"כ  ה ' שזיכהו
הרש"ש  דברי כבוד את ואניח  ההוא הפרק דברי כפשט מקומות בכמה אפרש
לחכמים ולא ע "ח בלימוד  למתחילים כ"א זה  פי ' כתבתי  לא כי  במקומו, ז"ל
מע "ח הקדמה איזה עליו הנצרך ענין  כל גם האמת , מחמת  כריסם מלאו שכבר 
הענין  לאותו המצטרכת ההקדמה  אותה  העתקנו ומבו"ש שערים משמונה או 
מבוקשו  שימלא עד פרק אותו כל וללמוד לטרוח המעיין יצטרך שלא כדי
ה' יגמור ואם עה"ח. כל קצר בזמן ללמוד אדם כל יוכל שעי"כ בה' ומובטחני 
הרש"ש  פי' עם עצמו ע "ח עמו אדפיס הדפיס משבח על להעלותו  בעדי
מסודר הוא  כן כי  בתחלתו ולא ע"א בסוף הכללים שטר נציג גם ז "ל. והריפ"ש
מהראוי  הוא וכן אמת. שפת  הרב  בפי ' מסודר  הוא וכן ע "ת . דשנת כת"י בע"ח
בתחלת ולא הכללים ש' ללמוד ראוי גמירא עד ע "ח כל האדם שילמוד  אחד כי
הנצרך הכסף מדי ידי  השיגה לא כי  נכזבה תוחלתי הן בעוה"ר [אמנם לימודו .
אולי  בעם  המתנדבים בנ"י לאחינו  וקראתי ממני  הוא כבד כי הדפוס להוצאת
עוזר מצאתי  ולא קשב. ואין עונה ואין לפועל מחשבותי להוציא בידי  יחזיקו
נדבה  אשר עמינו  בני ממקצת טפין טפין  כ "א ההוצאה  ולרביע  לשליש אפי' לי
ויותר שנים ג' שבהמשך עד אכי"ר. הטוב  כפעולם ה ' להם  ישלם אותם. רוחם
ואירא  זחלתי כן ועל  בלבד. ההוצאה  עשירית  לשיעור ונענו הטפין אותן נצטרפו
את להדפיס והסכימו ומיודעי אהובי  עם נמלכתי לכן ח"ו. לריק יגיעי  יהיה פן
עה"ח את הגהתי  אשר ההגהות את נפסיד עי "כ  אשר עם בפ"ע לבדו הפירוש
ממע' היא חלותי ולכן בהם. שנפלו  טעיות מכמה ז "ל הריפ "ש פירוש ואת
פירוש  ועם עה"ח  חיבור עם כ"א בפ"ע ספרי את  ידפיסו  שלא הי"ו המדפיסים 
הו"ז  האבג"ד בסדר  הריפ"ש  פירוש שעל הציונים יעשו גם ביחד. הריפ "ש
שקלקלו  כמו  ולא בפ"ע. ופרק פרק כל סופו עד הפרק מראש אחד בהמשך
ציונים שעשו והריפ "ש הנ "ובי  פי' עם ע"ח ספר את הדפיסו אשר הא' מדפיסים
כפלו  חזרו  הדף של ובע"ב הדף. של הראשון בעמוד אבג"ד הריפ"ש פי ' שעל

בע "ב ומסתיים בע"א המתחיל  א' פרק לפניהם מזדמן  היה  וכאשר האבג"ד
בהגהות המובאים התו"ח ציוני  גם אחד. בפרק אבג"ד  ציוני כ"פ עושים היו
גם בתחלתו . ולא השמ "ש דברי בסוף להציגם  המדפיסים יזהרו  ז"ל  השמ "ש
השמ"ש  דברי בפנימיות מחדש שהדפסום ההגהות ושאר ז"ל ש"ש הרב דברי
מהדפיס להסירם  צריכים  הנזכר הנ"וב"י שעם בע"ח כנדפס הריפ"ש ודברי 

המעיין ]. את מבלבלים הם כי וכל מכל

שלהם,ו . הגדולות הבעיות על  לי לספר  אנשים  אלי באים פעמים  והרבה
יום. בכל וזוהר תיקונים ללמוד שיתחילו הוא שעבד היחידי  והעצה

מאוד  שמדקדק תשובה בעל שמש מבית  יהודי  איש אלי  בא חודשים לפני 
ומזוזות חדשים תפילין  לו וכתב בהמה בשר שנים 8 כבר אוכל ואינו בכשרות 
רק  עוף  בשר  ואוכל בהמה בשר אוכל שאינו כשר וסופר  כשר  קלף על חדשות 
והיה  פאה, בלי הולכת ואשתו התפילה, בעת מדבר  ואינו מיוחדת, משחיטה
שמדקדק  היות בטענה אלי ובא וכו', שכמעט... עד  מאוד, גדולות צרות  ל"ע לו

כאלו? גדולות  צרות לו  באים ולמה שיודע, דבר כל על

קצת רק ללמוד זמן לך ואין  היות בשבילך, גדולה עצה לי  יש לו אמרתי 
העצה  כן על וכו', לפרנסה , ויותר ביום שעות 16 עובד שאתה מפני  מאוד,
הבנים הוה, וכך זוהר, יום כל לומר יתחילו  711 בני  שלך  הקטנים שהילדים
מתנות. להם והבטחתי  זוהר יום כל לומר שיתחילו להם ואמרתי אלי באו שלו
מכל המזל לו להזריח שהתחיל לי ואמר הזה, האיש  אלי בא יומים לפני 

ב "ה. הצדדים

וכו', בכוללים  ולחלקם זוהר תיקוני  50 שיקנו אנשים להרבה סגולה  נתתי  וכן
בסכנת שהיה באחד נורא, סיפור על עד אני וכן  גדולות. ישועות שראו וב"ה
הזה , הנורא במצב לעשות  אפשר מה אותו ושאל לתלמידי  ובא ממש , נפשות 
בבתי  ואחלקם זוהר תיקוני 50 לקנות  שאוכל כסף לי  תתן לו , ענה ותלמידי

יה  ובוודאי  בהם, ילמדו  וכך הרופאיםכנסיות  מכל יותר גדולה  ישועה לך יה
ובפרט  גדולה. ישועה לו  היה  קצר זמן  שבתוך היה, וכך מזמן, כבר שנועשו
חלק  לו יהיה ללמוד, עצמו על שמקבל לאחד סעט המנדב שכל הזה באופן
מכתבים יום כל לשלוח  יותר יצטרכו ולא הזוהר, לימוד ויום יום בכל  שנים  לג'

שרוצהד . שמי ומיד : תיכף יפרסמו הנדבנים שיהיו עד בנתיים
מחיר בחצי לקבלו יוכל  הזוהר ספר  ולגמור  ללמוד  עצמו על לקבל

לשלם. יכול שאינו למי בחינם או ש"ח, 50 ב'

ולפרסם ה . בחדשו חודש מידי  עלונים  להוציא מאוד  כדאי כן גם
בשנה, שנה מידי הקדוש הזוהר  לגמור עצמם על  שקיבלו אלו כל

רבני  שתקנו כמו  ויותר  סיומים לאלף הפחות לכל  להגיע נוכל וכך 
תרפ"א . בשנת ירושלים

זוהרו. ללמוד  שמחויבים עליון מקדושי המאמרים לפרסם 
כמה אעתיק  והנה ועוד, בזוה"ק , כמבואר נערים עם  לזקנים

זה בענין  שלקטתי .ז מאמרים

אחד  וכל ממש. ומיד תיכף יתבטלו הצרות שכל ואלמנות  ליתומים לנדבות 
לחלוקה. זוהר של סעטים כמה ינדב ומיד תיכף ח "ו צרה איזה לו שיש שיראה
לקבל הרוצים לאברכים לחלוקה סעטים 10 לשלם מוכן ג"כ  בל"נ  הקטן אני

שנים. בג' הזוהר  כל לסיים עצמם על
נעריםז. עם זקנים הזוהר לימוד החויב  גודל  בענין

הזוהר בספר ללמוד "ישראל" בשם נקרא אשר אחד כל  על החיוב גודל 
הגדולים, עם גאונים ואביון, עשיר הגדולים, עם הקטנים  נערים , עם זקנים
מכל ניצולים ויהיו לחינוך שהגיע  מקטן קדשים, וצאן המונים עם  חכמים 

רעים. פגעים 

נסתרות ידעו  נערים אפילו  המשיח, לימות קרוב 
לעלמא  כך כל דיתגלי בדא הוא בריך דקודשא רעותא לית שמעון רבי  לון אמר

אפילו משיחא, ליומי  קריב יהא טמיריןוכד לאשכחא  זמינין דעלמא  רביי 
לכלא  אתגליא  זמנא ובההוא  וחושבינן , קצין ביה  ולמנדע .דחכמתא 

הקודש]: ללשון בזה [תרגום  הקב "ה של רצונו  אין שמעון רבי להם אמר
המשיח לימות קרוב וכשיהיה  כך , כל לעולם שבעולםשיתגלה נערים אפילו 

ובאותו  וחשבונות, קצים ידו  על ולדעת החכמה של נסתרות למצוא  עתידים 
לכל. יתגלה ע "א)הזמן קיח  דף וירא  פרשת .(זוה"ק

של הקדוש בלימוד  להחזיק ישראל  עדת קהל  היהודים  וקבלו קיימו
זקן ועד מנער ורבים יחיד  והזוהר התיקונים 

התיקונים ספר הגדולים מאורות  שני של יקרות  אור  וזרח הציץ אשר  מזמן
הזוהר הקדוש וספר  בלימוד  להחזיק  ישראל  עדת קהל  היהודים וקבלו קיימו 

זקן , ועד מנער  ורבים יחיד  והזוהר  התיקונים להשיג של  ידם לאל  דאין והגם
שותים כן פי על אף האלה הקדושים שבספרים טהורות  אמרות סוד ולהבין

מאוד. מאוד  בקריאתן ומתלהבין  דבריהם את בצמא
בניהו ) התיקונים בהקדמת חי, איש הבן  חיים, יוסף (רבנו

האנושות תבוא ידו על שרק הזוהר, בספר לעסוק כולם  את לעודד  צריכים
הקבלה  מלימוד להתחמק אסור לכן המשיח, ולביאת הרוחנית  לגאולה

את לעודד צריכים והלאה ומעכשיו קצוב, לזמן רק היה קבלה ללמוד האיסור
האנושות תבוא הזוהר לימוד ידי על שרק מפני הזוהר, בספר לעסוק כולם

הקבלה. מלימוד  להתחמק אסור  ולכן המשיח. ולביאת הרוחנית לגאולה
(1896 פרעמישלא, הזוהר , על ביאור החמה" "אור ספר אזולאי. אברהם  הרה "ק דברי (תוכן

והתיקונים, הזוהר ספר ללמוד ימיהם  כל  שוקדין היו  לי , שומע עמי לו 
והיו זצ"ל  הריב "ש מרן של והקדמות  חסידות עם  בלול  מרן כתבי

מזוני  חיי בני  פשטיות, השפעות כן  רעות, הגזירות  כל מבטלין
רחמים, מלא זקן יומין , דעתיק רזין דאורייתא, ורזין בסודות  זקן, והלומד
ומחשבתו  במוחו  כך כל נחקק  שאינו מחוק, נייר  על כתובה  לדיו  דומה
הרבה  יש וכן ונמחק. כותב חוזר נמחק  כי הרבה, בהם לטעות  ויכול 
חיינו , הם אשר הזוהר וספר האר"י  מרן  של רזין מללמוד  שבורחים שוטים
שוקדין היו  גובר , והמינות  הרע אשר משיחא  בעקבות לי, שומע עמי ולו 
חסידות  עם בלול מרן כתבי והתיקונים  הזוהר  ספר ללמוד  ימיהם  כל
והיו  רעות הגזירות  כל מבטלין והיו  זצ"ל  הריב"ש מרן של  והקדמות

העולמות  כל  על ואור  שפע מזוני .ממשיכין  חיי  בני  פשטיות , השפעות כן ,
כ') משנה ד' פרק חסד , נוצר מקומרנה , ספרין  יחיאל אייזיק יצחק הקדוש (רבינו

הישר אדם בקדושה חיות ללמוד  מרן ובכתבי הזוהר  בספר  תלוי אלי
וכל וקדושתו  השגתו לפי אחד כל  ואהבה  וביראה ובנועם ובשמחה

קדושים ישראל
ממש, הוי"ה טוב  כי וראו הזוהר טעמו בספר  תלוי הישראלי אדם  חיות

לפי אחד כל  ואהבה  וביראה ובנועם ובשמחה בקדושה  ללמוד  מרן ובכתבי
כו '. קדושים ישראל וכל  וקדושתו  השגתו 

כ') משנה  ד' פרק חסד, נוצר מקומרנה , ספרין יחיאל אייזיק יצחק הקדוש (רבינו

ספר שנים תשעה  בן  תינוק עם  ללמוד  צריכין גובר שהמינות  הזה בדור
והתיקונים הזוהר

גובר שהמינות  הזה בדור לי  שומע עמי תשעה ולו בן תינוק  עם לומדין היו

בהם להגות  והתיקונים הזוהר  ספר לחכמתו שנים  קודמת חטאו יראת  והיה
חיצונית. חכמה במקום  שמים  יראת רוכש היה וכך  ויתקיים .

כ') משנה  ד' פרק חסד, נוצר מקומרנה , ספרין יחיאל אייזיק יצחק הקדוש (רבינו

הוא הרבה שגיאות  בו שוגה אם אפילו  מאד, נשגב  הזוהר ספר לימוד
של חציין ומדבר דבר יודע שאינו קטן לתינוק ודומה הקב "ה  לפני חשוב 
בשמים יושב  כך לקולו, ישמחו לו יצחקו  ואמו ואביו  שפה, בלעגי תבות

משגת . דעתו אין אפילו וישמח ישחק 
מאי  ידע  לא אי ואפילו הנפש , ולקדש לטהר מאד  נשגב הזוהר ספר לימוד

כדכתיב הקב"ה לפני חשוב  הוא הרבה שגיאות בו ושוגה  ד)קאמר א, (שה"ש

דבר יודע שאינו  קטן  לתינוק דומה, הדבר למה הא וכו', אהבה עלי ודגלו 
כך לקולו, ישמחו  לו יצחקו ואמו ואביו  שפה, בלעגי  תבות של  חציין ומדבר
ללמוד  ורוצה בתורה חבה  לו יש הישראלי  כשהאיש וישמח  ישחק בשמים יושב

משגת . דעתו אין זוהר)אך ערך  יועץ, (פלא 

ה ' מסוד ילמדו  קטנים נערים
ה' מסוד ילמדו קטנים שנערים אמר: בעצמו יוחאי  בן שמעון  .רבי

החמה) (אור

קטון  ואביון עשיר  יחד  הקדוש  הזוהר בספר לימוד יקבעו  ישראל בית אחינו כל
הוא. שם וגדול

הזוהר בספר  לימוד יקבעו ישראל בית אחינו כל כזה באופן כי נקוה הבה
הוא. שם וגדול קטון ואביון עשיר יחד הקדוש

ג'רבה) דפוס לזוהר הרבנים  (הקדמת 

לעת בפרט הזהר ללימוד  חבורות  לקבוע ישתדלו אם נעים ומה טוב  מה
הקדוש  בלימוד  להשתדל  עלינו  לפרוח החלו  הגאולה  ניצוצי אשר כזאת

צדקינו משיח לביאת המסוגל הזה
לעת  ובפרט הזהר  ללימוד חברות  לקבוע ישתדלו  אם נעים ומה טוב ומה
הזה  הקדוש  בלימוד  להשתדל עלינו לפרוח החלו  הגאולה ניצוצי  אשר  כזאת 

צדקינו  משיח לביאת לטובהמסוגל זכור הנביא אליהו  בקדשו  דבר כאשר
גלותא. מו  יפקון וביה גלותא מן יתפרקון הזוהר ספר דבהאי  מהימנא לרעיא
בימינו  במהרה  קריב ובזמן בעגלה צדקנו משיח בביאת גאולתינו יחיש וה '

ג'רבה)אמן. דפוס לזוהר הרבנים  (הקדמת 

אחד  גאון, אחד רשב"י, של התורה  בספר ללמוד  מחוייבים ישראל  כל 
לחינוך שהגיע קטן אחד המון, אחד חכם , אחד גדול , רב 

אחד  רשב"י, של הזה התורה בספר  ללמוד  מחוייבים  ישראל  כל  כן על  אשר 
לחינוך שהגיע קטן אחד המון , אחד  חכם, אחד גדול , רב אחד  בעיתיםגאון, ,

עד  אלול חודש מראש ביומו יום  דבר מסודרים המה אשר ומוכשרים מזומנים 
מכל ניצולים ויהיו הגאולה  לקרב יצחק עקידת עת נחתם הכיפורים יום  מנחת

רעים. המחבר)פגעים  הקדמת הירק כגן  הזוהר , (תיקוני

הקדוש  זוהר  ללמוד  חייבים גדולים  עד  מקטנים
ה', דעת  גדולים, עד מקטנים יודעים שכולם בכדי  וללמד ללמוד ניתנה התורה

זו  חכמה לימוד על שמזהירים מקובלים ספרי  בהרבה מצינו אדםוגם שכל 
אותה  ללמוד קמ"ז).חייב הקודש, טהרת אשכנזי , צבי בן  יצחק (ר'

והלואי   הקדושה  החכמה  בלימוד הדור גדולי מקילין  היו לא הלואי
הלזו בחכמה לעסוק לתלמידיהם דרך  מלמדין  היו

גדולי מקילין היו  שלא  הלואי  אני הקדושה ואומר  החכמה בלימוד הדור 
הלזו  בחכמה לעסוק  לתלמידיהם  דרך מלמדין היו היה והלואי לא בודאי אזי

כמו  מפניה נדחים החכמות כל והיו החיצוניות  לחכמת ראש הרמת שום 
הדור מצדיקי  וכמה כמה  שגם גרמו שעונותיו אך  האור מפני החושך שנדחה
בעלי  שיהיו עד ילמדו שלא ואמרו הכהונה פרחי  בפני החכמה דלתי  את סגרו
הקדושה  החכמה מן ערומים נשארנו זה עבור והנה הקודש ורוח מדריגה
הולך בחושך  הכסיל החיצוניות החכמות חשיכות הרבים בעונותינו ונתגבר

לנו. ויאר אור" יהי אלקים  "ויאמר בימינו  ובמהרה
ה') אות  א' פרק גנים, מעין מדינוב , (מהרצ"א 
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מבית העיר על הסוככים  זהב כרובים שנים לנו היו יע "א בגדאד
הראשון  זעם, ביום  ולמחסה  לחומה לנו היו אשר  והמה ומיחוץ
משה ח"ר  בן אליהו ח"ר בן חיים  יוסף ח"ר עולם יסוד  צדיק  בקודש
בר אבא  אהרן שמעון ח"ר  הגאון הרב בקודש ושני זצוק"ל . חיים בן

זצוק"ל . אגסי המכונה אבא

בספר והלימוד  הקריאה בזכות שרק בעליל  מזה  רואים הרי
רח"ל . ויסורים צרות בלא  ברחמים וניגאל  שנזכה לנו מובטח הזוה"ק 

יצילנו  השם ישראל כלל על העוברים אלו קשים  בימים ובפרט 
ותושיה עצה ומבקשים שואלים ורבים  יום , יולד מה יודע  איש ואין

ה"י. קשות גזירות כל  ולבטל  שמים רחמי לעורר במה

התנא של קדשו בדברי  וללמוד להתחזק  צריכים בוודאי כן  על 
הקריאה שבזכות  המבטיח זיע"א, יוחאי  בר שמעון  רבי  האלוהי 

ברחמים, הגלות מן  נצא  הזוה "ק מדבריבספר כידוע כלל  הבנה  ללא (אף 

הדחק..רבותינו ) בשעת עליו לסמוך  שמעון  רבי הוא וכדאי 

מ לקרוא  יום מידי להשתדל  צריך ואחד אחד  כל דפים לכן ספר
הפחות לכל  אחד דף ללמוד  ויום יום בכל  ובפרט  הזוה"ק מספר 

הגאולה ... ולקירוב ישראל כלל  להצלחת התיקונים ויה"רמספר
אמן. הישועות  וכל ממש בקרוב הקרובה לגאולה נזכה זה שבזכות

תופעל אשר  דרשב"י" "היכלא  הישיבה את שיסד חלקו ואשרי 
את לקרב ויחידה אחת מטרה  לה  שמה ואשר רווח מטרת כל ללא
ובעיקר ישראל מעם קשות גזירות  כל ולבטל  ברחמים ישראל  גאולת
אדם  שכל  חוברות 50ל הזוה "ק בחלוקת הזוה"ק הפצת ע"י
בס"ד ולסיימו הזוה "ק בספר ביומו יום מידי לעסוק יוכל  מישראל
40 ל מחולק חוברות  8ב הזוהר  תיקוני  חלוקת  שנה במשך בניקל 
בימי  הזוהר  תיקוני ספר את  לסיים כדי  ועשי"ת, אלול  ימי כנגד יום

כנהוג. והסליחות הרחמים 

המחולקת במהדורה הזוה"ק  ספר  את לאור שהוציא  ובפרט 
ימי  לשבעת פנימית ובחלוקה השנה שבתות כנגד חוברות לחמישים 
בספר ביומו יום מידי לעסוק יוכל מישראל אדם  שכל כדי השבוע
הזוהר תיקוני  ספר  ואת  שנה. במשך בניקל  בס"ד  ולסיימו הזוה"ק 
כנגד יום לארבעים פנימית בחלוקה  מחולק חוברות  בשמונה  חילק
לסיים  המעוניינים  הלומדים הציבור  על  להקל כדי  ועשי"ת, אלול ימי

כנהוג. והסליחות הרחמים  בימי הזוהר  תיקוני ספר את 

אמרם  כידוע נחוצים דברים  כמה  עוד על לעורר  באתי עתה ולכן
גמור . לו אומרים במצוה המתחיל ז"ל 

בקרוב  הגאולה את להביא כדי נחוצים ענינים כמה ואכתוב
ממש .

הזוהרא . לימוד  את להחדיר  זצוקללה"ה חי איש הבן שכתוב כמו 
את וללמוד  עצמו להחיש  יצטרך  מישראל אחד  כל ועי"ז לנערים,
אחד מאמר  שבוע כל ילמדו הנערים אם  כי  הקדוש , הזוהר  ספרי

ללמוד . כן גם האב יתחיל זה ידי על אותו יבחן והאב מהזוהר ,

שכתב ב . כמו נערים, עם לזקנים הזוהר  עלון שבוע כל להדפיס
מוכן  והנני לנערים, קלים זוהר מאמרי  ולהביא כנ "ל, חי  איש בן בעל

בעז"ה . הרבה בזה לעזור 

עוסקי ג. של  בידם ואין מאוד , קשה היום הכספי ומצב היות
טופס  שיעשו הוא התכנית כן  ועל  ל "ע, לחם  לפרוסת אפילו תורה 
שנים  לג' הזוהר ספר ולסיים ללמוד  עצמו על  שמקבל אחד  שכל
ויקחו  שינדבו  נדבנים  הרבה ימצאו ובוודאי בחינם, זוהר סט יקבל
קרוביהם, נשמת  לעילוי זוהר  של סטים 10 או 5 לשלם  עצמם על

שלימה לרפואה הזוהרואו ספרי  כל לסיים  שנים ג' על חלק לו  ויהיה
יתפוס  בוודאי אחד  שכל והגדולה הנחוצה  הכי המצוה  וזוהי הקדוש,

ומיד . תיכף אותה

הרב מדברי המסתעפים לקושיות תרוצים  איזה הבלעתי הפירוש ובתוך ית "ש.
אפרש  רק אחר לענין ההיא הסוגייא מענין אצא לא גם אחרים. ממקומות ז"ל
שלא  כדי  בלבד ההוא הפרק רק בע"ח אין כאלו לבד  פשוטו כפי ההוא הפרק
ז"ל הרש"ש אפי' ספק בלא כי ז"ל  הרב דברי  עליו ויכבדו המעיין  יתבלבל
עד  בלבד כפשוטן ז"ל הרב  דברי  לומד היה הוא בע"ח לימודו בתחלת עצמי 
אם לתמוה אין ולכן דברים. של אמתותן על  עומד והיה אח"כ  ה ' שזיכהו
הרש"ש  דברי כבוד את ואניח  ההוא הפרק דברי כפשט מקומות בכמה אפרש
לחכמים ולא ע "ח בלימוד  למתחילים כ"א זה  פי ' כתבתי  לא כי  במקומו, ז"ל
מע "ח הקדמה איזה עליו הנצרך ענין  כל גם האמת , מחמת  כריסם מלאו שכבר 
הענין  לאותו המצטרכת ההקדמה  אותה  העתקנו ומבו"ש שערים משמונה או 
מבוקשו  שימלא עד פרק אותו כל וללמוד לטרוח המעיין יצטרך שלא כדי
ה' יגמור ואם עה"ח. כל קצר בזמן ללמוד אדם כל יוכל שעי"כ בה' ומובטחני 
הרש"ש  פי' עם עצמו ע "ח עמו אדפיס הדפיס משבח על להעלותו  בעדי
מסודר הוא  כן כי  בתחלתו ולא ע"א בסוף הכללים שטר נציג גם ז "ל. והריפ"ש
מהראוי  הוא וכן אמת. שפת  הרב  בפי ' מסודר  הוא וכן ע "ת . דשנת כת"י בע"ח
בתחלת ולא הכללים ש' ללמוד ראוי גמירא עד ע "ח כל האדם שילמוד  אחד כי
הנצרך הכסף מדי ידי  השיגה לא כי  נכזבה תוחלתי הן בעוה"ר [אמנם לימודו .
אולי  בעם  המתנדבים בנ"י לאחינו  וקראתי ממני  הוא כבד כי הדפוס להוצאת
עוזר מצאתי  ולא קשב. ואין עונה ואין לפועל מחשבותי להוציא בידי  יחזיקו
נדבה  אשר עמינו  בני ממקצת טפין טפין  כ "א ההוצאה  ולרביע  לשליש אפי' לי
ויותר שנים ג' שבהמשך עד אכי"ר. הטוב  כפעולם ה ' להם  ישלם אותם. רוחם
ואירא  זחלתי כן ועל  בלבד. ההוצאה  עשירית  לשיעור ונענו הטפין אותן נצטרפו
את להדפיס והסכימו ומיודעי אהובי  עם נמלכתי לכן ח"ו. לריק יגיעי  יהיה פן
עה"ח את הגהתי  אשר ההגהות את נפסיד עי "כ  אשר עם בפ"ע לבדו הפירוש
ממע' היא חלותי ולכן בהם. שנפלו  טעיות מכמה ז "ל הריפ "ש פירוש ואת
פירוש  ועם עה"ח  חיבור עם כ"א בפ"ע ספרי את  ידפיסו  שלא הי"ו המדפיסים 
הו"ז  האבג"ד בסדר  הריפ"ש  פירוש שעל הציונים יעשו גם ביחד. הריפ "ש
שקלקלו  כמו  ולא בפ"ע. ופרק פרק כל סופו עד הפרק מראש אחד בהמשך
ציונים שעשו והריפ "ש הנ "ובי  פי' עם ע"ח ספר את הדפיסו אשר הא' מדפיסים
כפלו  חזרו  הדף של ובע"ב הדף. של הראשון בעמוד אבג"ד הריפ"ש פי ' שעל

בע "ב ומסתיים בע"א המתחיל  א' פרק לפניהם מזדמן  היה  וכאשר האבג"ד
בהגהות המובאים התו"ח ציוני  גם אחד. בפרק אבג"ד  ציוני כ"פ עושים היו
גם בתחלתו . ולא השמ "ש דברי בסוף להציגם  המדפיסים יזהרו  ז"ל  השמ "ש
השמ"ש  דברי בפנימיות מחדש שהדפסום ההגהות ושאר ז"ל ש"ש הרב דברי
מהדפיס להסירם  צריכים  הנזכר הנ"וב"י שעם בע"ח כנדפס הריפ"ש ודברי 

המעיין ]. את מבלבלים הם כי וכל מכל

שלהם,ו . הגדולות הבעיות על  לי לספר  אנשים  אלי באים פעמים  והרבה
יום. בכל וזוהר תיקונים ללמוד שיתחילו הוא שעבד היחידי  והעצה

מאוד  שמדקדק תשובה בעל שמש מבית  יהודי  איש אלי  בא חודשים לפני 
ומזוזות חדשים תפילין  לו וכתב בהמה בשר שנים 8 כבר אוכל ואינו בכשרות 
רק  עוף  בשר  ואוכל בהמה בשר אוכל שאינו כשר וסופר  כשר  קלף על חדשות 
והיה  פאה, בלי הולכת ואשתו התפילה, בעת מדבר  ואינו מיוחדת, משחיטה
שמדקדק  היות בטענה אלי ובא וכו', שכמעט... עד  מאוד, גדולות צרות  ל"ע לו

כאלו? גדולות  צרות לו  באים ולמה שיודע, דבר כל על

קצת רק ללמוד זמן לך ואין  היות בשבילך, גדולה עצה לי  יש לו אמרתי 
העצה  כן על וכו', לפרנסה , ויותר ביום שעות 16 עובד שאתה מפני  מאוד,
הבנים הוה, וכך זוהר, יום כל לומר יתחילו  711 בני  שלך  הקטנים שהילדים
מתנות. להם והבטחתי  זוהר יום כל לומר שיתחילו להם ואמרתי אלי באו שלו
מכל המזל לו להזריח שהתחיל לי ואמר הזה, האיש  אלי בא יומים לפני 

ב "ה. הצדדים

וכו', בכוללים  ולחלקם זוהר תיקוני  50 שיקנו אנשים להרבה סגולה  נתתי  וכן
בסכנת שהיה באחד נורא, סיפור על עד אני וכן  גדולות. ישועות שראו וב"ה
הזה , הנורא במצב לעשות  אפשר מה אותו ושאל לתלמידי  ובא ממש , נפשות 
בבתי  ואחלקם זוהר תיקוני 50 לקנות  שאוכל כסף לי  תתן לו , ענה ותלמידי

יה  ובוודאי  בהם, ילמדו  וכך הרופאיםכנסיות  מכל יותר גדולה  ישועה לך יה
ובפרט  גדולה. ישועה לו  היה  קצר זמן  שבתוך היה, וכך מזמן, כבר שנועשו
חלק  לו יהיה ללמוד, עצמו על שמקבל לאחד סעט המנדב שכל הזה באופן
מכתבים יום כל לשלוח  יותר יצטרכו ולא הזוהר, לימוד ויום יום בכל  שנים  לג'

שרוצהד . שמי ומיד : תיכף יפרסמו הנדבנים שיהיו עד בנתיים
מחיר בחצי לקבלו יוכל  הזוהר ספר  ולגמור  ללמוד  עצמו על לקבל

לשלם. יכול שאינו למי בחינם או ש"ח, 50 ב'

ולפרסם ה . בחדשו חודש מידי  עלונים  להוציא מאוד  כדאי כן גם
בשנה, שנה מידי הקדוש הזוהר  לגמור עצמם על  שקיבלו אלו כל

רבני  שתקנו כמו  ויותר  סיומים לאלף הפחות לכל  להגיע נוכל וכך 
תרפ"א . בשנת ירושלים

זוהרו. ללמוד  שמחויבים עליון מקדושי המאמרים לפרסם 
כמה אעתיק  והנה ועוד, בזוה"ק , כמבואר נערים עם  לזקנים

זה בענין  שלקטתי .ז מאמרים

אחד  וכל ממש. ומיד תיכף יתבטלו הצרות שכל ואלמנות  ליתומים לנדבות 
לחלוקה. זוהר של סעטים כמה ינדב ומיד תיכף ח "ו צרה איזה לו שיש שיראה
לקבל הרוצים לאברכים לחלוקה סעטים 10 לשלם מוכן ג"כ  בל"נ  הקטן אני

שנים. בג' הזוהר  כל לסיים עצמם על
נעריםז. עם זקנים הזוהר לימוד החויב  גודל  בענין

הזוהר בספר ללמוד "ישראל" בשם נקרא אשר אחד כל  על החיוב גודל 
הגדולים, עם גאונים ואביון, עשיר הגדולים, עם הקטנים  נערים , עם זקנים
מכל ניצולים ויהיו לחינוך שהגיע  מקטן קדשים, וצאן המונים עם  חכמים 

רעים. פגעים 

נסתרות ידעו  נערים אפילו  המשיח, לימות קרוב 
לעלמא  כך כל דיתגלי בדא הוא בריך דקודשא רעותא לית שמעון רבי  לון אמר

אפילו משיחא, ליומי  קריב יהא טמיריןוכד לאשכחא  זמינין דעלמא  רביי 
לכלא  אתגליא  זמנא ובההוא  וחושבינן , קצין ביה  ולמנדע .דחכמתא 

הקודש]: ללשון בזה [תרגום  הקב "ה של רצונו  אין שמעון רבי להם אמר
המשיח לימות קרוב וכשיהיה  כך , כל לעולם שבעולםשיתגלה נערים אפילו 

ובאותו  וחשבונות, קצים ידו  על ולדעת החכמה של נסתרות למצוא  עתידים 
לכל. יתגלה ע "א)הזמן קיח  דף וירא  פרשת .(זוה"ק

של הקדוש בלימוד  להחזיק ישראל  עדת קהל  היהודים  וקבלו קיימו
זקן ועד מנער ורבים יחיד  והזוהר התיקונים 

התיקונים ספר הגדולים מאורות  שני של יקרות  אור  וזרח הציץ אשר  מזמן
הזוהר הקדוש וספר  בלימוד  להחזיק  ישראל  עדת קהל  היהודים וקבלו קיימו 

זקן , ועד מנער  ורבים יחיד  והזוהר  התיקונים להשיג של  ידם לאל  דאין והגם
שותים כן פי על אף האלה הקדושים שבספרים טהורות  אמרות סוד ולהבין

מאוד. מאוד  בקריאתן ומתלהבין  דבריהם את בצמא
בניהו ) התיקונים בהקדמת חי, איש הבן  חיים, יוסף (רבנו

האנושות תבוא ידו על שרק הזוהר, בספר לעסוק כולם  את לעודד  צריכים
הקבלה  מלימוד להתחמק אסור לכן המשיח, ולביאת הרוחנית  לגאולה

את לעודד צריכים והלאה ומעכשיו קצוב, לזמן רק היה קבלה ללמוד האיסור
האנושות תבוא הזוהר לימוד ידי על שרק מפני הזוהר, בספר לעסוק כולם

הקבלה. מלימוד  להתחמק אסור  ולכן המשיח. ולביאת הרוחנית לגאולה
(1896 פרעמישלא, הזוהר , על ביאור החמה" "אור ספר אזולאי. אברהם  הרה "ק דברי (תוכן

והתיקונים, הזוהר ספר ללמוד ימיהם  כל  שוקדין היו  לי , שומע עמי לו 
והיו זצ"ל  הריב "ש מרן של והקדמות  חסידות עם  בלול  מרן כתבי

מזוני  חיי בני  פשטיות, השפעות כן  רעות, הגזירות  כל מבטלין
רחמים, מלא זקן יומין , דעתיק רזין דאורייתא, ורזין בסודות  זקן, והלומד
ומחשבתו  במוחו  כך כל נחקק  שאינו מחוק, נייר  על כתובה  לדיו  דומה
הרבה  יש וכן ונמחק. כותב חוזר נמחק  כי הרבה, בהם לטעות  ויכול 
חיינו , הם אשר הזוהר וספר האר"י  מרן  של רזין מללמוד  שבורחים שוטים
שוקדין היו  גובר , והמינות  הרע אשר משיחא  בעקבות לי, שומע עמי ולו 
חסידות  עם בלול מרן כתבי והתיקונים  הזוהר  ספר ללמוד  ימיהם  כל
והיו  רעות הגזירות  כל מבטלין והיו  זצ"ל  הריב"ש מרן של  והקדמות

העולמות  כל  על ואור  שפע מזוני .ממשיכין  חיי  בני  פשטיות , השפעות כן ,
כ') משנה ד' פרק חסד , נוצר מקומרנה , ספרין  יחיאל אייזיק יצחק הקדוש (רבינו

הישר אדם בקדושה חיות ללמוד  מרן ובכתבי הזוהר  בספר  תלוי אלי
וכל וקדושתו  השגתו לפי אחד כל  ואהבה  וביראה ובנועם ובשמחה

קדושים ישראל
ממש, הוי"ה טוב  כי וראו הזוהר טעמו בספר  תלוי הישראלי אדם  חיות

לפי אחד כל  ואהבה  וביראה ובנועם ובשמחה בקדושה  ללמוד  מרן ובכתבי
כו '. קדושים ישראל וכל  וקדושתו  השגתו 

כ') משנה  ד' פרק חסד, נוצר מקומרנה , ספרין יחיאל אייזיק יצחק הקדוש (רבינו

ספר שנים תשעה  בן  תינוק עם  ללמוד  צריכין גובר שהמינות  הזה בדור
והתיקונים הזוהר

גובר שהמינות  הזה בדור לי  שומע עמי תשעה ולו בן תינוק  עם לומדין היו

בהם להגות  והתיקונים הזוהר  ספר לחכמתו שנים  קודמת חטאו יראת  והיה
חיצונית. חכמה במקום  שמים  יראת רוכש היה וכך  ויתקיים .

כ') משנה  ד' פרק חסד, נוצר מקומרנה , ספרין יחיאל אייזיק יצחק הקדוש (רבינו

הוא הרבה שגיאות  בו שוגה אם אפילו  מאד, נשגב  הזוהר ספר לימוד
של חציין ומדבר דבר יודע שאינו קטן לתינוק ודומה הקב "ה  לפני חשוב 
בשמים יושב  כך לקולו, ישמחו לו יצחקו  ואמו ואביו  שפה, בלעגי תבות

משגת . דעתו אין אפילו וישמח ישחק 
מאי  ידע  לא אי ואפילו הנפש , ולקדש לטהר מאד  נשגב הזוהר ספר לימוד

כדכתיב הקב"ה לפני חשוב  הוא הרבה שגיאות בו ושוגה  ד)קאמר א, (שה"ש

דבר יודע שאינו  קטן  לתינוק דומה, הדבר למה הא וכו', אהבה עלי ודגלו 
כך לקולו, ישמחו  לו יצחקו ואמו ואביו  שפה, בלעגי  תבות של  חציין ומדבר
ללמוד  ורוצה בתורה חבה  לו יש הישראלי  כשהאיש וישמח  ישחק בשמים יושב

משגת . דעתו אין זוהר)אך ערך  יועץ, (פלא 

ה ' מסוד ילמדו  קטנים נערים
ה' מסוד ילמדו קטנים שנערים אמר: בעצמו יוחאי  בן שמעון  .רבי

החמה) (אור

קטון  ואביון עשיר  יחד  הקדוש  הזוהר בספר לימוד יקבעו  ישראל בית אחינו כל
הוא. שם וגדול

הזוהר בספר  לימוד יקבעו ישראל בית אחינו כל כזה באופן כי נקוה הבה
הוא. שם וגדול קטון ואביון עשיר יחד הקדוש

ג'רבה) דפוס לזוהר הרבנים  (הקדמת 

לעת בפרט הזהר ללימוד  חבורות  לקבוע ישתדלו אם נעים ומה טוב  מה
הקדוש  בלימוד  להשתדל  עלינו  לפרוח החלו  הגאולה  ניצוצי אשר כזאת

צדקינו משיח לביאת המסוגל הזה
לעת  ובפרט הזהר  ללימוד חברות  לקבוע ישתדלו  אם נעים ומה טוב ומה
הזה  הקדוש  בלימוד  להשתדל עלינו לפרוח החלו  הגאולה ניצוצי  אשר  כזאת 

צדקינו  משיח לביאת לטובהמסוגל זכור הנביא אליהו  בקדשו  דבר כאשר
גלותא. מו  יפקון וביה גלותא מן יתפרקון הזוהר ספר דבהאי  מהימנא לרעיא
בימינו  במהרה  קריב ובזמן בעגלה צדקנו משיח בביאת גאולתינו יחיש וה '

ג'רבה)אמן. דפוס לזוהר הרבנים  (הקדמת 

אחד  גאון, אחד רשב"י, של התורה  בספר ללמוד  מחוייבים ישראל  כל 
לחינוך שהגיע קטן אחד המון, אחד חכם , אחד גדול , רב 

אחד  רשב"י, של הזה התורה בספר  ללמוד  מחוייבים  ישראל  כל  כן על  אשר 
לחינוך שהגיע קטן אחד המון , אחד  חכם, אחד גדול , רב אחד  בעיתיםגאון, ,

עד  אלול חודש מראש ביומו יום  דבר מסודרים המה אשר ומוכשרים מזומנים 
מכל ניצולים ויהיו הגאולה  לקרב יצחק עקידת עת נחתם הכיפורים יום  מנחת

רעים. המחבר)פגעים  הקדמת הירק כגן  הזוהר , (תיקוני

הקדוש  זוהר  ללמוד  חייבים גדולים  עד  מקטנים
ה', דעת  גדולים, עד מקטנים יודעים שכולם בכדי  וללמד ללמוד ניתנה התורה

זו  חכמה לימוד על שמזהירים מקובלים ספרי  בהרבה מצינו אדםוגם שכל 
אותה  ללמוד קמ"ז).חייב הקודש, טהרת אשכנזי , צבי בן  יצחק (ר'

והלואי   הקדושה  החכמה  בלימוד הדור גדולי מקילין  היו לא הלואי
הלזו בחכמה לעסוק לתלמידיהם דרך  מלמדין  היו

גדולי מקילין היו  שלא  הלואי  אני הקדושה ואומר  החכמה בלימוד הדור 
הלזו  בחכמה לעסוק  לתלמידיהם  דרך מלמדין היו היה והלואי לא בודאי אזי

כמו  מפניה נדחים החכמות כל והיו החיצוניות  לחכמת ראש הרמת שום 
הדור מצדיקי  וכמה כמה  שגם גרמו שעונותיו אך  האור מפני החושך שנדחה
בעלי  שיהיו עד ילמדו שלא ואמרו הכהונה פרחי  בפני החכמה דלתי  את סגרו
הקדושה  החכמה מן ערומים נשארנו זה עבור והנה הקודש ורוח מדריגה
הולך בחושך  הכסיל החיצוניות החכמות חשיכות הרבים בעונותינו ונתגבר

לנו. ויאר אור" יהי אלקים  "ויאמר בימינו  ובמהרה
ה') אות  א' פרק גנים, מעין מדינוב , (מהרצ"א 
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לעשותז. הקדוש הזוהר  לימוד שבכוח הרמ"ז שכתב וכמו 
ישראל בית  המוני  ילהיב שזה הישועות  לפרסם נחוץ – ניסים

בחיים. להחזיק 
לכלח. ללמוד  היומי  דף מיוחד בספר זוהר  תיקוני ספר להדפיס

מידי  התיקונים לגמור  אחד לכל  בקל שיהיה דפים שני  או דף יום

הנ"ל . חי איש בן הבעל  שכתב כמו בשנה שנה
יום ט. בכל זוהר  תיקוני ללמוד  שמחויבים  המאמרים  לפרסם 

לייסדחויום  לקבוע וראוי  בספה"ק , כמבואר  תפילה כל קודם 
הדין  קדישא  בספרא  וכללים המדרש  בית  בכל קבועים שיעורים
הפורעניות בפני כתריס יהיה וזה ליום, אחד זוהר  דף ביומו, יום מידי

שנים, 910 בני עדיין כשהם קדושים הצאן  עם ללמוד שיתחילו יתן מי
משיח חבלי  שום  בלי  בקרוב  הגאולה בודאי ויהיה  הקדוש, הזוהר ספר 
בן בקטנותם עדיין  כשהם  קדושים הצאן עם ללמוד  שיתחילו  והיה יתן מי

הקדוש... הזוהר ספר  שנים  וי' חבלי ט' שום בלי בקרוב  הגאולה בודאי והיו
ה')משיח. אות  ז' מערכת  ליפשיץ שבתי רבי להגה "צ ישראל סגולת (ספר 

ביומו :ח. יום מידי זוהר למוד 

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

דבר  היום אותו  של  תיקון כל הימים באלו התיקונים  שילמוד אדם ואשרי
יעבור  ולא ביומו יקדוםיום  שלא טוב לכן וכוונה. וטעם שורש יש דבר לכל כי 

קדוש  המופלא הרב מורינו ראשינו עטרת של הטוב מנהגו היה וכן יאחר, ולא
מכל פונה היה הצבור עול לו  שהיה בזמן  ואפילו  זיע "א הפרד"ס שארונו מר
בכל דפים  חמשת  שילמוד תשובה לבעל טוב גם היום , חובת ולמד הענינים
אות ב ' מערכה ב' חלק הגדולים שם בספר שכתב כמו הקדוש מהזוהר  יום

חי)ב'. לכל מועד פאלאג'י, חיים (רבינו 

ואפיקורסות ממינות מציל  יום בכל זוהר  לומר
בעולם ליצלן רחמנא ואפיקורסות  מינות תתגבר  המשיח  ביאת קודם אמר
על אף זוהר יום בכל  לאמר האחד הללו , דברים  בשלושה ליזוהר לזה העצה

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

דפים 50 40 בעיון] שיעמיק [בלי בבקיאות זוהר ללמוד  האריז"ל:
יום בכל

שלא  זו והיא ההשגה, לענין עצה ז"ל  מורי  לו שאמר יצ"ו הלוי  הר "א לי אמר
ושילמוד  הידיעה חסרון על ויבכה הלילה בחצי ושיקום בטילה שיחה ישיח
ושיקרא  יום , בכל עלים נ' או מ' בעיון , שיעמיק בלי בלבד, בקיאות דרך בזוהר 
זכה  איך לו  כששאלתי  ז"ל, מורי  לי  אמר ואמנם  רבים , פעמים הזהר בספר 
כי  לו  ואמרתי  זאת , בחכמה מאד במאד  שטרח  לי  והשיב הזאת , החכמה  לכל 
לי  ואמר זאת, בחכמה מאד במאד  טרחתי  חיים אני  וגם ז"ל , הרמ"ק גם
עשינו  לא אבל דורינו, אנשי  משאר יותר מאד מאד שטרחנו הוא שהאמת
הזוהר, ספר  של  אחד מאמר על שינה , בלתי  נשאר היה  לילות  כמה  כי  כמוהו
עיון  על  ויושב  מתבודד היה שבשבוע, החול ימי של  לילות ששה ולפעמים

פעמים. רוב ההם, הלילות כל ישן היה ולא בלבד, בזוהר אחד , מאמר
וויטאל) חיים מרבי  טובות הנהגות  צדיקים (הנהגות 

הקדוש  בזוהר  השינה קודם ללמוד 
הקדוש. בזוהר או באגדה או  השינה קודם לילה בכל ללמוד  יזהר 

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

יום בכל זהר
וספרי  ואגדות  ומדרשים וזוהר  ופוסקים גמרא משנה תנ "ך יום  בכל ילמוד

שמים. לשם ולמודו מעשיו  כל שיהיו האדם את  מוכיחים הם כי יראה,
מזלאטשוב) מיכל יחיאל מרבי  א"ב סדר פי  על קדושות הנהגות  צדיקים (הנהגות

הזוהר בספר רבה שקידה
הזוהר. בספר רבה ושקידה  ה' יראת  ומלא נבון  לב זו לחכמה צריך

מראשקוב) שבתי מרבי התורה  קביעת סדר  צדיקים (הנהגות

יום בכל זהר ילמוד
ובספרי  ופוסקים, ואגדות מדרשים זוהר וגמרא משנה תנ"ך  יום בכל ילמוד

ו  מאוד מעשיו יראים כל שיהיו האדם  את  מזכירים יראים הספרי כי מאוד
יתברך. להשם מנאדבורנא)ולמודיו הירש  צבי מרבי  טובות הנהגות  צדיקים (הנהגות 

הקדוש  זוהר  בספר לשכיבה  סמוך  לעסוק
זוהר בספר או במשניות גרסא שיעור איזה לשכיבה  סמוך בתורה לעסוק יזהר

אותו. תנצור בשכבו למד אשר התורה קדושת אשר הקדוש
החיד "א)  אזולאי  דוד  יוסף  חיים מרבי ותיקונים אזהרות  צדיקים (הנהגות 

בשבע  נפשו להשביע וזוהר  ומשניות גמרא  יום בכל ללמוד הלמוד  סדר 
פניך. את ל "ב).שמחות א' התורה שביל מצותיך (נתיב

בלבד  בקיאות  דרך  הזוהר לימוד
השגה , לענין  טובה עצה  הלוי  להר"א לברכה  זכרונו [האר"י] מורי  אמר א.
חמישים או  ארבעים  בעיון שיעמיק  בלי  בלבד בקיאות דרך בזוהר שילמוד 

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

שנה  כל שישלימם באופן והתיקונים הזוהר בלימוד  שיעורו לקבוע ראוי
אך שנה. בכל והתיקונים חדש וזוהר  ישן זוהר  לסיים שיראה זו  בדרך  ויתנהג
יספיק  לא השבועות , סדר על הקדוש הזוהר של הפרשיות סדר ילמוד אם

לכן  גדולות . בפרשת  דהיינו  אחת, בפרשה שבועות  ושלשה שנים ראוילפעמים
שיוכל  יום, בכל  דפין ג' ותיקונים הקדוש מזוהר  הלימוד  שיעור  שיקבע

שנה  בכל  ותיקונים וחדש ישן הזוהר כל  יקבעלהשלים  דפין ג' לימוד ואחר ,
עד  שיכול סדר על המקובלים ספרי וילמוד המקובלים , ספרי  בשאר לימודו 
יזהר והתיקונים הק' הזוהר  אך וכו', הנמצאים המקובלים ספרי כל  שיסיים

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

להנפש  גדול תועלת הוא יום בכל  זוהר דפין  חמש לימוד 
כי כתבו, גדול המקובלים תועלת  הוא יום בכל  הקדוש מזוהר  דפין  חמש

לנפש  גדול לחטאיםותיקון ותיקון מרפא והוא ולתקנה, ולזככה להאירה
הנפש. של ז')ולפשעים ס"ק תקט"ו סימן אפרים (מטה 

הבוקר באשמורת הקדוש הזוהר לימוד
זכה מגלות אם  ישראל  יצאו בזכותו כי הקדוש, בזוהר  באשמורת ילמוד 

ללילה  מזכךשדומה הוא כי הלשון ילמוד  כן  פי  על אף להבינו, זכה שלא ואף .
זצ"ל)הנשמה. טכאריק אברהם לר' אברהם בית (סידור 

בן שהוא  לו  מובטח הלומד הסוד; לימוד  העדר מחמת הגלות  אורך 
הבא עולם

דחייא, סמא אפי'א. יום  בכל הקדוש  זוהר  ללמוד ישראל כל  על  גדול חיוב
לגודל  קץ ואין נשמתו , ומקדש ומטהר  עולמות בונה  בזה  כי בעלמא , גירסא 

ליוצרו  גדול רוח נחת ועושה הגאולה  מקרב בזה  כי בזוהרשכרו  כמובא ,
נשא פרשת ע "ב)הקדוש קכ"ד  כו'(דף הזוהר ספר  דאיהו  דילך חיבורא בהאי

כד  דילך חיבורא מהאי ו ', תיקון סוף ובתיקונים  ברחמי, גלותא מן ביה יפקון
וגו'. בארץ דרור וקראתם  ובגיניה יומיא בסוף בתראה בדרא לתתא  יתגלי 

לשונו : וזה מלך , כסא בספר ל ' ובתיקון ללמוד ב . ת "ח על  חיוב גדול כמה
גלותא, אורך וגורם קבלה , לומדים אינם  אם  גדול כמה ועונשם כי קבלה,

נעשה  שלא מה הקבלה בלימוד א' בשעה  יעשה כי רח"ל , הגאולה  מעכבים הם
הגאולה. לקרב כוחה גדול  כי  התורה, בפשטי ימים חודש בלימוד

בונה  בעלמא בגירסא הקדוש הזוהר  לימוד כי מלך : בכסא שם  מ"ב ובתיקון ג.
תיקוןעולמות, בו  יעשה א' מאמר פי ' אפי' ולהבין ללמוד יזכה  אם וכש"כ

שהוא  לו  ומובטח תמימה, שנה  הפשט  בלימוד  יעשה  שלא  א ' בשעה למעלה 
עוה"ב ראשונה בן  היושבים המלך פני  מרואי ויהי' דמלכא היכלא מבני 

דרקיעא. במלכותא
להם שהיו הראשונים שבדורות  אדרבה  דרא, אכשר וכי  שאומרים ומה ד.

התורה, בפשטי נשמתם לטהר יכלו גבוהים ממקומות  קדושים ועכשיו נשמות
א  אי רח"ל , החיצונים התגברות וגם  נמוכים  נשמות דמשיחא  פשר בעקבתא

הקדוש  בזוהר היינו  יקרים , בסמים רק  נשמתם , מסוגללטהר  הזוהר לשון כי ,
הרע מיצר רע מכל נשמר יהי ' ובזה בלגלול, ואפי' לחוד בפיטפוט  אפי' לזה
הקדוש  מזוהר כנודע הרוחני, בעוה"ב  וגם החומרי , הזה בעולם רעים  וממקרים
אבתריה , דהוו  דרין  בכל חכמתיה דנהיר קדישא בוצינא רי"ט, דף פנחס פרשת
להחיות רב באור  מאיר  יוחאי בן שמעון רבי  של תורה אור הגואל ביאת  עד

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

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

הזוהר בספר קבוע עת
וספר חכמה ראשית כמו מוסר  ספרי ללמוד יום בכל קבוע עת  שיהיה והעיקר

הזוהר. בספר ובפרט תם לרבינו 40)הישר עמוד שערים (מאה

ממש  השינה קודם  הקדוש הזוהר תקוני
גדול צער לי יש ומאוד וכו' נ"י דוד מו"ה וכו' המובהק תלמידי קדושת לכבוד
תלמוד  ממש השינה קודם  לילה בכל אתך אלוקי"ם ויהי איעצך  אבל מזה
בעזהי "ת, תירא ובל בטח תישן  ואז הקדוש הזוהר מתיקוני  אחד  מאמר
ישראל מורו  מנאי רצון יהי כן  אמן דוקא ויראתו אהבתו בלבנו יטע והשי"ת 

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

ריקניא אליבא הקדוש זוהר דף
לבבך ישיאך פן והשמר בישא מילי  כל  מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר דף

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

נפש  לכל השוה ודבר לנשמה  מסוגל הקדוש זוהר
קודם הקדוש זוהר ספר יום בכל  לומר עצמו את להרגיל אדם כל צריך וגם
יאמר ואל  הקדוש תיקונים ספר לגמור טובים ימים  אחר עד אלול ומן  התפילה
כי  קבלה. בספרי פנימה הקודש אל לגשת  אנכי  ומי יבש עץ אני הן הסריס
ז"ל מהר"צ המנוח  המפורסם הצדיק ובראשם הצדיקים כל הסכימו כבר 
ושקר היצר מעצת  זהו כי מוכיחות ראיות בכמה מרע סור בספרו מזידיטשוב
לנשמה  מסוגל הקדוש הזוהר לשון מקום מכל  הכל. מבין  שאינו ואף בימינו
הבנתו  לפי  אחד כל הוא, שם וגדול קטן ישראל נפש לכל השוה דבר  והוא

נשמתו. ה')ושורש  אות  מבאקשעוויץ האראוויץ  הירש צבי רבי ישרות  (הנהגות 

יום בכל בזוהר דפין  חמש ללמוד
ותיקון  גדול תועלת  והוא יום  בכל  בזוהר דפין חמש ללמוד עצמו לקבוע וראוי
רעות ותאוות רעות מדות  קוצים  ולכלות ולתקנה  ולזככה להאירה לנפש גדול 

הנפש. של ופשעים לחטאים ותיקון  מרפא והוא השם בנועם  לזכות
מ') אות  להחיד"א  באצבע  (מורה 

יום בכל תיקונים או  זוהר דפין  חמשה שיאמר תשובה לבעל תיקון
תיקונים או זוהר דפין חמשה  שיאמר תשובה  לבעל תיקון האר"י  מרן  נתן וכן
שניהם או בזוהר, או במשניות בלילה , לימודו לקבוע ורבי מורי נהג וכן יום בכל 

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

יום בכל הרשום חלק אחד כל
לב שישימו ופלך פלך וכל  ועיר עיר כל ומנהיגי ראשי החכמים  אלה גם
פתקא  על חלק  כל ולרשום חלקים לכמה חלקים ג' הקדוש הזוהר  דפי  לחלק
אחד  כל  ללמוד ה' דבר  על  החרדים עירם  לאנשי הפתקאות  ויחלקו  אחד 

יום בכל  הרשום הקדוש חלק  הזוהר כל כולם בין  שיגמרו לעשות  יוכלו ובזה
בב"א  הגואל יבא הקדוש הזוהר  לימוד בזכות  כי נודע  וכבר ויום יום בכל 

ד')כי "ר. שער  אליהו (כסא

קדישא דארעא מארי הגאונים רבנים מטעם  האמתית לגאולה תקון
או יותר הראשון שיעור כפי הבעל "ט  אלול בכ"ה סיומים האלף לגמור
ישראל עם מזל לעילוי אחד זוהר  סיום אשתקד  של חברתו בני עם פחות

אויבינו עצת ויפר ותחתונים עליונים אותם הצרים כל ולבטל 
מיני  כל מבטל הוא אשר הקדוש הזוהר  לימוד מעלת  לכבודם ידוע כבר 
שעברה  והשנה מעלמא. וביזה וחרבא ומותנא ורעות קשות וגזרות פורעניות 
רבנים "מטעם האמתית" לגאולה "תקון במודעות ישראל עם עוררנו כבר 

דארעא מארי לימוד הגאונים על לשקוד למטה נעתקה היא אשר קדישא"
קבלנו  אשר הרשימות וכפי סיומים אלף לארץ ובחוצה בארץ לגמור הזוהר
ארץ וגאוני רבני אנחנו כן  על סיומים מאות שש לערך רק נגמר לא
בכדי  פעם עוד ללמוד משגת ידו אשר ישראל בר  מכל מבקשים הקדושה
פחות או  יותר הראשון שיעור כפי הבעל"ט אלול בכ"ה סיומים האלף לגמור
ולבטל ישראל עם מזל לעילוי אחד  זוהר סיום אשתקד של  חברתו בני  עם
מחשבותם ויקלקל אויבינו עצת  ויפר ותחתונים עליונים אותם הצרים כל
בארץ. דרור  וקראתם ונראה  לבטח ישכון וישראל תושיה ידיהם תעשינה ולא

ללמוד  חכם  תלמיד  על  חיוב  גדול כמה לשונו: וזה מלך  כסא בספר ל' ובתיקון
הם כי גלותא אורך  וגורם קבלה לומדים  אינם אם  גדול כמה ועונשם קבלה
נעשה  שלא מה הקבלה בלמוד אחת בשעה  יעשה כי רח "ל הגאולה מעכבים

הגאולה. לקרב כחה גדול כי  התורה בפשטי  ימים חודש כלמוד

בונה  בעלמא בגירסא הקדוש הזוהר לימוד כי  מלך בכסא שם מ"ג ובתיקון
בו  יעשה אחד מאמר פירוש אפילו  ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל עולמות 
ומובטח תמימה שנה הפשט  בלימוד יעשה  שלא מה אחת  בשעה למעלה תיקון

היושבים המלך פני  מרואי ויהיה דמלכא היכלא מבני  הבא עולם בן  שהוא לו
דרקיעא. במלכותא ראשונה

נשמות להם שהיו הראשונים  שבדורות אדרבה דרא אכשר וכי שאומרים ומה
בעיקבא  ועכשיו התורה בפשטי נשמתם לטהר יכלו  גבוהים ממקומות  קדושים
לטהר אפשר אי רח"ל החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא
לזה  מסוגל הזוהר לשון  כי  הקדוש, בזוהר היינו יקרים , בסמים רק נשמתם
הרע מיצר רע  מכל נשמר יהיה ובזה בליגלוג ואפילו לחוד בפטפוט אפילו
מזוהר כנודע הרוחני  הבא בעולם וגם החומרי הזה בעולם רעים  וממקרים

פנחס פרשת רי "ט)הקדוש דהוו (דף  דרין בכל חכמתיה  דנהיר קדישא בוצינא
בבית תורה סתרי מחזיקים  אם זכות  שיש  תורה אור הגואל ביאת עד אבתריה

אותם. מבינים לא אם י"ח )אף אות  ד ' שער אליהו  (כסא 

לתבלין בנגלה  תורה די והיה  כך, כל מתגבר הרע היצר היה לא מקודם
וצריכים יותר , מתגבר  הרע  היצר הגאולה קודם עתה אבל  לנגדו,

בנסתר . גם להתחזק
ז"ל מאלכסנדר העניך ר' להרה"ק לו אמר  ז "ל מפרשיסחא בונם ר ' הק ' הרב
בה  דעסיק בעידנא בין ותורה לומדים, מקום שהיא פראג עיר על לי  חידוש
ליום מיום היהדות שם  ירוד ואיך  ומצלי מגני בה עסיק דלא בעידנא ובין
עתה  אבל  הנגלית  בתורה די היה דמקודם הוא הענין אכן רח"ל אחורנית
דולק  נר רואים שאנו  כמו הנסתר תורת  גם  להיות  צריך דמשיחא בעקבתא
היה  לא מקודם כן כמו יותר עולה  ושלהבת ביותר מתחזק הוא  שכבה וקודם
קודם עתה אבל  לנגדו  לתבלין בנגלה תורה די והיה כך כל מתגבר הרע היצר

בנסתר. גם להתחזק וצריכים  יותר מתגבר הרע היצר הגאולה
נ "ז) דף שמחה (תורת 

שעה  חצי ויכולתו  ונשמתו  כחו לפי אחד כל  זלה "ה האר"י מרן כתבי זהר
התפלה  זמן קודם

בלי  הוא ברוך המקום לפני חביב  הוא חצות תיקון שאמירת הנעים אחי דע
ועל השכינה גלות על גדולות בבכיות לבבו אמיתיות כפי אחד כל והוא שיעור
יום בכל מתגברים הרשעים והחיצונים דייקא הקדושים ישראל  ודחקות צער 
ביתם אנשי  בפרנסת  הקדושים ישראל  לבני המצערים  הם והם ויותר יותר 
מרן  כתבי זהר מדרש או גמרא משניות ותהלים ותשבחות שירות כך ואחר
שעה  חצי עד זאת  ונמשך  ויכולתו ונשמתו כחו לפי  אחד  כל  והוא זלה"ה האר"י
רוח פי  על שנתיסדו  מוסר בספרי  יעיין זו שעה ובחצי התפלה זמן קודם
ישות מתוך להתפלל יעמוד שלא כדי וזהו אמת הקדמת פי ועל דייקא הקודש
בו  יש שבעולם ישות עניני כל  התפלה קודם כי דקדושה שהוא אפילו לבבו 
וכן  לברכה זכרונם רבותנו כדברי  מצוה של משמחה חוץ הרע  היצר מצד חלק
יתברך השם בדרכי לבו ויגבה  ולקיים לחזק צריך  התפלה  בתוך הדין  הוא

דקדושה. גופו ומזג נשמתו כח  כפי אחד כל והוא דקדושה לבבו בשמחת
מקאמרנא) צבי אליעזר מרבי כללים  צדיקים (הנהגות 

התפילה  קודם הקדוש זהר ללמוד
או  כן גם  לימוד איזה התפלה אחר ללמוד ישראל בר שצריך מרבותי  קבלתי
כלל הקדוש זהר אז ילמוד  ולא הקדושה גמרא דפין ב' או אחד דף או מדרש
לימוד  כי זאת  יבין  דקדושה והמשכיל התפלה קודם  הוא דייקא הזהר זמן כי
כי  יכעוס שלא בביתו ובפרט רעות ממדות האדם את מונע  התפלה גמר אחר

יכולין  אז לעיל כנתבאר אמיתי  בלב הקדוש ישראל  בר הקליפותכשמתפלל 
ממדריגתו  אותו להפיל כדי זרה אש לו  להביא קנאה להם יש כי עליו להתגבר 
ממחשבות היום  כל אותו לשמור הנפש תיקון הוא הזה שלימוד עוד ולא
לזה  גמור השלימות בתיקון  עוד אין כשהוא הוא זה וכל  מקולקלים ומדרכים
בשלימות השלם בתיקון  הוא אם אבל זרה אש התפלה אחר בו  לאחוז  יכול
בשלימות שתהיה זו מתפלה מיירי הזה ותיקון מזה פחד שום לו אין אז גדול 
למשכיל כנודע ח "ו זרה אש בו  נאחז אז גדול  בשלימות אינו  הוא ואם גדול 

מקאמרנא)דקדושה. צבי אליעזר מרבי כללים  צדיקים (הנהגות 

בזוהר ענין איזה ללמוד  התפלה קודם
או  בזוהר  ענין  איזה וללמוד דאפשר מה כל בדבור  למעט התפלה קודם

חדש. זוהר או  מקארלין )תיקונים אהרן מרבי היום  סדר   צדיקים (הנהגות 

בישא מילי כל  מונע ריקניא אליבא הקדוש  זוהר דף
לבבך ישיאך פן והשמר בישא מילי  כל  מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר דף
מה  ידוע  כי בזה וכיוצא בהו"ת  לעסוק עליך שמוטל  מחמת  מזה, לחדול
והרבה  כנגדך אחרים הרבה בטלים לך יש התורה מן  בטלת אם שפירשתי
לזמן  הנ"ל לימוד ודחיתי  עיון בשיעור  עתה לעסוק יותר שטוב דמיתי  פעמים

התפלה. קודם אחרים ביטולים לי  נזדמנו השמים ומן  אחר
הבושם) ערוגת בעל  מחוסט גרינוואלד  משה מרבי ישרות הנהגות  צדיקים (הנהגות 
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לעשותז. הקדוש הזוהר  לימוד שבכוח הרמ"ז שכתב וכמו 
ישראל בית  המוני  ילהיב שזה הישועות  לפרסם נחוץ – ניסים

בחיים. להחזיק 
לכלח. ללמוד  היומי  דף מיוחד בספר זוהר  תיקוני ספר להדפיס

מידי  התיקונים לגמור  אחד לכל  בקל שיהיה דפים שני  או דף יום

הנ"ל . חי איש בן הבעל  שכתב כמו בשנה שנה
יום ט. בכל זוהר  תיקוני ללמוד  שמחויבים  המאמרים  לפרסם 

לייסדחויום  לקבוע וראוי  בספה"ק , כמבואר  תפילה כל קודם 
הדין  קדישא  בספרא  וכללים המדרש  בית  בכל קבועים שיעורים
הפורעניות בפני כתריס יהיה וזה ליום, אחד זוהר  דף ביומו, יום מידי

שנים, 910 בני עדיין כשהם קדושים הצאן  עם ללמוד שיתחילו יתן מי
משיח חבלי  שום  בלי  בקרוב  הגאולה בודאי ויהיה  הקדוש, הזוהר ספר 
בן בקטנותם עדיין  כשהם  קדושים הצאן עם ללמוד  שיתחילו  והיה יתן מי

הקדוש... הזוהר ספר  שנים  וי' חבלי ט' שום בלי בקרוב  הגאולה בודאי והיו
ה')משיח. אות  ז' מערכת  ליפשיץ שבתי רבי להגה "צ ישראל סגולת (ספר 

ביומו :ח. יום מידי זוהר למוד 

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

דבר  היום אותו  של  תיקון כל הימים באלו התיקונים  שילמוד אדם ואשרי
יעבור  ולא ביומו יקדוםיום  שלא טוב לכן וכוונה. וטעם שורש יש דבר לכל כי 

קדוש  המופלא הרב מורינו ראשינו עטרת של הטוב מנהגו היה וכן יאחר, ולא
מכל פונה היה הצבור עול לו  שהיה בזמן  ואפילו  זיע "א הפרד"ס שארונו מר
בכל דפים  חמשת  שילמוד תשובה לבעל טוב גם היום , חובת ולמד הענינים
אות ב ' מערכה ב' חלק הגדולים שם בספר שכתב כמו הקדוש מהזוהר  יום

חי)ב'. לכל מועד פאלאג'י, חיים (רבינו 

ואפיקורסות ממינות מציל  יום בכל זוהר  לומר
בעולם ליצלן רחמנא ואפיקורסות  מינות תתגבר  המשיח  ביאת קודם אמר
על אף זוהר יום בכל  לאמר האחד הללו , דברים  בשלושה ליזוהר לזה העצה

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

דפים 50 40 בעיון] שיעמיק [בלי בבקיאות זוהר ללמוד  האריז"ל:
יום בכל

שלא  זו והיא ההשגה, לענין עצה ז"ל  מורי  לו שאמר יצ"ו הלוי  הר "א לי אמר
ושילמוד  הידיעה חסרון על ויבכה הלילה בחצי ושיקום בטילה שיחה ישיח
ושיקרא  יום , בכל עלים נ' או מ' בעיון , שיעמיק בלי בלבד, בקיאות דרך בזוהר 
זכה  איך לו  כששאלתי  ז"ל, מורי  לי  אמר ואמנם  רבים , פעמים הזהר בספר 
כי  לו  ואמרתי  זאת , בחכמה מאד במאד  שטרח  לי  והשיב הזאת , החכמה  לכל 
לי  ואמר זאת, בחכמה מאד במאד  טרחתי  חיים אני  וגם ז"ל , הרמ"ק גם
עשינו  לא אבל דורינו, אנשי  משאר יותר מאד מאד שטרחנו הוא שהאמת
הזוהר, ספר  של  אחד מאמר על שינה , בלתי  נשאר היה  לילות  כמה  כי  כמוהו
עיון  על  ויושב  מתבודד היה שבשבוע, החול ימי של  לילות ששה ולפעמים

פעמים. רוב ההם, הלילות כל ישן היה ולא בלבד, בזוהר אחד , מאמר
וויטאל) חיים מרבי  טובות הנהגות  צדיקים (הנהגות 

הקדוש  בזוהר  השינה קודם ללמוד 
הקדוש. בזוהר או באגדה או  השינה קודם לילה בכל ללמוד  יזהר 

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

יום בכל זהר
וספרי  ואגדות  ומדרשים וזוהר  ופוסקים גמרא משנה תנ "ך יום  בכל ילמוד

שמים. לשם ולמודו מעשיו  כל שיהיו האדם את  מוכיחים הם כי יראה,
מזלאטשוב) מיכל יחיאל מרבי  א"ב סדר פי  על קדושות הנהגות  צדיקים (הנהגות

הזוהר בספר רבה שקידה
הזוהר. בספר רבה ושקידה  ה' יראת  ומלא נבון  לב זו לחכמה צריך

מראשקוב) שבתי מרבי התורה  קביעת סדר  צדיקים (הנהגות

יום בכל זהר ילמוד
ובספרי  ופוסקים, ואגדות מדרשים זוהר וגמרא משנה תנ"ך  יום בכל ילמוד

ו  מאוד מעשיו יראים כל שיהיו האדם  את  מזכירים יראים הספרי כי מאוד
יתברך. להשם מנאדבורנא)ולמודיו הירש  צבי מרבי  טובות הנהגות  צדיקים (הנהגות 

הקדוש  זוהר  בספר לשכיבה  סמוך  לעסוק
זוהר בספר או במשניות גרסא שיעור איזה לשכיבה  סמוך בתורה לעסוק יזהר

אותו. תנצור בשכבו למד אשר התורה קדושת אשר הקדוש
החיד "א)  אזולאי  דוד  יוסף  חיים מרבי ותיקונים אזהרות  צדיקים (הנהגות 

בשבע  נפשו להשביע וזוהר  ומשניות גמרא  יום בכל ללמוד הלמוד  סדר 
פניך. את ל "ב).שמחות א' התורה שביל מצותיך (נתיב

בלבד  בקיאות  דרך  הזוהר לימוד
השגה , לענין  טובה עצה  הלוי  להר"א לברכה  זכרונו [האר"י] מורי  אמר א.
חמישים או  ארבעים  בעיון שיעמיק  בלי  בלבד בקיאות דרך בזוהר שילמוד 

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

שנה  כל שישלימם באופן והתיקונים הזוהר בלימוד  שיעורו לקבוע ראוי
אך שנה. בכל והתיקונים חדש וזוהר  ישן זוהר  לסיים שיראה זו  בדרך  ויתנהג
יספיק  לא השבועות , סדר על הקדוש הזוהר של הפרשיות סדר ילמוד אם

לכן  גדולות . בפרשת  דהיינו  אחת, בפרשה שבועות  ושלשה שנים ראוילפעמים
שיוכל  יום, בכל  דפין ג' ותיקונים הקדוש מזוהר  הלימוד  שיעור  שיקבע

שנה  בכל  ותיקונים וחדש ישן הזוהר כל  יקבעלהשלים  דפין ג' לימוד ואחר ,
עד  שיכול סדר על המקובלים ספרי וילמוד המקובלים , ספרי  בשאר לימודו 
יזהר והתיקונים הק' הזוהר  אך וכו', הנמצאים המקובלים ספרי כל  שיסיים

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

להנפש  גדול תועלת הוא יום בכל  זוהר דפין  חמש לימוד 
כי כתבו, גדול המקובלים תועלת  הוא יום בכל  הקדוש מזוהר  דפין  חמש

לנפש  גדול לחטאיםותיקון ותיקון מרפא והוא ולתקנה, ולזככה להאירה
הנפש. של ז')ולפשעים ס"ק תקט"ו סימן אפרים (מטה 

הבוקר באשמורת הקדוש הזוהר לימוד
זכה מגלות אם  ישראל  יצאו בזכותו כי הקדוש, בזוהר  באשמורת ילמוד 

ללילה  מזכךשדומה הוא כי הלשון ילמוד  כן  פי  על אף להבינו, זכה שלא ואף .
זצ"ל)הנשמה. טכאריק אברהם לר' אברהם בית (סידור 

בן שהוא  לו  מובטח הלומד הסוד; לימוד  העדר מחמת הגלות  אורך 
הבא עולם

דחייא, סמא אפי'א. יום  בכל הקדוש  זוהר  ללמוד ישראל כל  על  גדול חיוב
לגודל  קץ ואין נשמתו , ומקדש ומטהר  עולמות בונה  בזה  כי בעלמא , גירסא 

ליוצרו  גדול רוח נחת ועושה הגאולה  מקרב בזה  כי בזוהרשכרו  כמובא ,
נשא פרשת ע "ב)הקדוש קכ"ד  כו'(דף הזוהר ספר  דאיהו  דילך חיבורא בהאי

כד  דילך חיבורא מהאי ו ', תיקון סוף ובתיקונים  ברחמי, גלותא מן ביה יפקון
וגו'. בארץ דרור וקראתם  ובגיניה יומיא בסוף בתראה בדרא לתתא  יתגלי 

לשונו : וזה מלך , כסא בספר ל ' ובתיקון ללמוד ב . ת "ח על  חיוב גדול כמה
גלותא, אורך וגורם קבלה , לומדים אינם  אם  גדול כמה ועונשם כי קבלה,

נעשה  שלא מה הקבלה בלימוד א' בשעה  יעשה כי רח"ל , הגאולה  מעכבים הם
הגאולה. לקרב כוחה גדול  כי  התורה, בפשטי ימים חודש בלימוד

בונה  בעלמא בגירסא הקדוש הזוהר  לימוד כי מלך : בכסא שם  מ"ב ובתיקון ג.
תיקוןעולמות, בו  יעשה א' מאמר פי ' אפי' ולהבין ללמוד יזכה  אם וכש"כ

שהוא  לו  ומובטח תמימה, שנה  הפשט  בלימוד  יעשה  שלא  א ' בשעה למעלה 
עוה"ב ראשונה בן  היושבים המלך פני  מרואי ויהי' דמלכא היכלא מבני 

דרקיעא. במלכותא
להם שהיו הראשונים שבדורות  אדרבה  דרא, אכשר וכי  שאומרים ומה ד.

התורה, בפשטי נשמתם לטהר יכלו גבוהים ממקומות  קדושים ועכשיו נשמות
א  אי רח"ל , החיצונים התגברות וגם  נמוכים  נשמות דמשיחא  פשר בעקבתא

הקדוש  בזוהר היינו  יקרים , בסמים רק  נשמתם , מסוגללטהר  הזוהר לשון כי ,
הרע מיצר רע מכל נשמר יהי ' ובזה בלגלול, ואפי' לחוד בפיטפוט  אפי' לזה
הקדוש  מזוהר כנודע הרוחני, בעוה"ב  וגם החומרי , הזה בעולם רעים  וממקרים
אבתריה , דהוו  דרין  בכל חכמתיה דנהיר קדישא בוצינא רי"ט, דף פנחס פרשת
להחיות רב באור  מאיר  יוחאי בן שמעון רבי  של תורה אור הגואל ביאת  עד

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

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

הזוהר בספר קבוע עת
וספר חכמה ראשית כמו מוסר  ספרי ללמוד יום בכל קבוע עת  שיהיה והעיקר

הזוהר. בספר ובפרט תם לרבינו 40)הישר עמוד שערים (מאה

ממש  השינה קודם  הקדוש הזוהר תקוני
גדול צער לי יש ומאוד וכו' נ"י דוד מו"ה וכו' המובהק תלמידי קדושת לכבוד
תלמוד  ממש השינה קודם  לילה בכל אתך אלוקי"ם ויהי איעצך  אבל מזה
בעזהי "ת, תירא ובל בטח תישן  ואז הקדוש הזוהר מתיקוני  אחד  מאמר
ישראל מורו  מנאי רצון יהי כן  אמן דוקא ויראתו אהבתו בלבנו יטע והשי"ת 

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

ריקניא אליבא הקדוש זוהר דף
לבבך ישיאך פן והשמר בישא מילי  כל  מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר דף

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

נפש  לכל השוה ודבר לנשמה  מסוגל הקדוש זוהר
קודם הקדוש זוהר ספר יום בכל  לומר עצמו את להרגיל אדם כל צריך וגם
יאמר ואל  הקדוש תיקונים ספר לגמור טובים ימים  אחר עד אלול ומן  התפילה
כי  קבלה. בספרי פנימה הקודש אל לגשת  אנכי  ומי יבש עץ אני הן הסריס
ז"ל מהר"צ המנוח  המפורסם הצדיק ובראשם הצדיקים כל הסכימו כבר 
ושקר היצר מעצת  זהו כי מוכיחות ראיות בכמה מרע סור בספרו מזידיטשוב
לנשמה  מסוגל הקדוש הזוהר לשון מקום מכל  הכל. מבין  שאינו ואף בימינו
הבנתו  לפי  אחד כל הוא, שם וגדול קטן ישראל נפש לכל השוה דבר  והוא

נשמתו. ה')ושורש  אות  מבאקשעוויץ האראוויץ  הירש צבי רבי ישרות  (הנהגות 

יום בכל בזוהר דפין  חמש ללמוד
ותיקון  גדול תועלת  והוא יום  בכל  בזוהר דפין חמש ללמוד עצמו לקבוע וראוי
רעות ותאוות רעות מדות  קוצים  ולכלות ולתקנה  ולזככה להאירה לנפש גדול 

הנפש. של ופשעים לחטאים ותיקון  מרפא והוא השם בנועם  לזכות
מ') אות  להחיד"א  באצבע  (מורה 

יום בכל תיקונים או  זוהר דפין  חמשה שיאמר תשובה לבעל תיקון
תיקונים או זוהר דפין חמשה  שיאמר תשובה  לבעל תיקון האר"י  מרן  נתן וכן
שניהם או בזוהר, או במשניות בלילה , לימודו לקבוע ורבי מורי נהג וכן יום בכל 

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

יום בכל הרשום חלק אחד כל
לב שישימו ופלך פלך וכל  ועיר עיר כל ומנהיגי ראשי החכמים  אלה גם
פתקא  על חלק  כל ולרשום חלקים לכמה חלקים ג' הקדוש הזוהר  דפי  לחלק
אחד  כל  ללמוד ה' דבר  על  החרדים עירם  לאנשי הפתקאות  ויחלקו  אחד 

יום בכל  הרשום הקדוש חלק  הזוהר כל כולם בין  שיגמרו לעשות  יוכלו ובזה
בב"א  הגואל יבא הקדוש הזוהר  לימוד בזכות  כי נודע  וכבר ויום יום בכל 

ד')כי "ר. שער  אליהו (כסא

קדישא דארעא מארי הגאונים רבנים מטעם  האמתית לגאולה תקון
או יותר הראשון שיעור כפי הבעל "ט  אלול בכ"ה סיומים האלף לגמור
ישראל עם מזל לעילוי אחד זוהר  סיום אשתקד  של חברתו בני עם פחות

אויבינו עצת ויפר ותחתונים עליונים אותם הצרים כל ולבטל 
מיני  כל מבטל הוא אשר הקדוש הזוהר  לימוד מעלת  לכבודם ידוע כבר 
שעברה  והשנה מעלמא. וביזה וחרבא ומותנא ורעות קשות וגזרות פורעניות 
רבנים "מטעם האמתית" לגאולה "תקון במודעות ישראל עם עוררנו כבר 

דארעא מארי לימוד הגאונים על לשקוד למטה נעתקה היא אשר קדישא"
קבלנו  אשר הרשימות וכפי סיומים אלף לארץ ובחוצה בארץ לגמור הזוהר
ארץ וגאוני רבני אנחנו כן  על סיומים מאות שש לערך רק נגמר לא
בכדי  פעם עוד ללמוד משגת ידו אשר ישראל בר  מכל מבקשים הקדושה
פחות או  יותר הראשון שיעור כפי הבעל"ט אלול בכ"ה סיומים האלף לגמור
ולבטל ישראל עם מזל לעילוי אחד  זוהר סיום אשתקד של  חברתו בני  עם
מחשבותם ויקלקל אויבינו עצת  ויפר ותחתונים עליונים אותם הצרים כל
בארץ. דרור  וקראתם ונראה  לבטח ישכון וישראל תושיה ידיהם תעשינה ולא

ללמוד  חכם  תלמיד  על  חיוב  גדול כמה לשונו: וזה מלך  כסא בספר ל' ובתיקון
הם כי גלותא אורך  וגורם קבלה לומדים  אינם אם  גדול כמה ועונשם קבלה
נעשה  שלא מה הקבלה בלמוד אחת בשעה  יעשה כי רח "ל הגאולה מעכבים

הגאולה. לקרב כחה גדול כי  התורה בפשטי  ימים חודש כלמוד

בונה  בעלמא בגירסא הקדוש הזוהר לימוד כי  מלך בכסא שם מ"ג ובתיקון
בו  יעשה אחד מאמר פירוש אפילו  ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל עולמות 
ומובטח תמימה שנה הפשט  בלימוד יעשה  שלא מה אחת  בשעה למעלה תיקון

היושבים המלך פני  מרואי ויהיה דמלכא היכלא מבני  הבא עולם בן  שהוא לו
דרקיעא. במלכותא ראשונה

נשמות להם שהיו הראשונים  שבדורות אדרבה דרא אכשר וכי שאומרים ומה
בעיקבא  ועכשיו התורה בפשטי נשמתם לטהר יכלו  גבוהים ממקומות  קדושים
לטהר אפשר אי רח"ל החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא
לזה  מסוגל הזוהר לשון  כי  הקדוש, בזוהר היינו יקרים , בסמים רק נשמתם
הרע מיצר רע  מכל נשמר יהיה ובזה בליגלוג ואפילו לחוד בפטפוט אפילו
מזוהר כנודע הרוחני  הבא בעולם וגם החומרי הזה בעולם רעים  וממקרים

פנחס פרשת רי "ט)הקדוש דהוו (דף  דרין בכל חכמתיה  דנהיר קדישא בוצינא
בבית תורה סתרי מחזיקים  אם זכות  שיש  תורה אור הגואל ביאת עד אבתריה

אותם. מבינים לא אם י"ח )אף אות  ד ' שער אליהו  (כסא 

לתבלין בנגלה  תורה די והיה  כך, כל מתגבר הרע היצר היה לא מקודם
וצריכים יותר , מתגבר  הרע  היצר הגאולה קודם עתה אבל  לנגדו,

בנסתר . גם להתחזק
ז"ל מאלכסנדר העניך ר' להרה"ק לו אמר  ז "ל מפרשיסחא בונם ר ' הק ' הרב
בה  דעסיק בעידנא בין ותורה לומדים, מקום שהיא פראג עיר על לי  חידוש
ליום מיום היהדות שם  ירוד ואיך  ומצלי מגני בה עסיק דלא בעידנא ובין
עתה  אבל  הנגלית  בתורה די היה דמקודם הוא הענין אכן רח"ל אחורנית
דולק  נר רואים שאנו  כמו הנסתר תורת  גם  להיות  צריך דמשיחא בעקבתא
היה  לא מקודם כן כמו יותר עולה  ושלהבת ביותר מתחזק הוא  שכבה וקודם
קודם עתה אבל  לנגדו  לתבלין בנגלה תורה די והיה כך כל מתגבר הרע היצר

בנסתר. גם להתחזק וצריכים  יותר מתגבר הרע היצר הגאולה
נ "ז) דף שמחה (תורת 

שעה  חצי ויכולתו  ונשמתו  כחו לפי אחד כל  זלה "ה האר"י מרן כתבי זהר
התפלה  זמן קודם

בלי  הוא ברוך המקום לפני חביב  הוא חצות תיקון שאמירת הנעים אחי דע
ועל השכינה גלות על גדולות בבכיות לבבו אמיתיות כפי אחד כל והוא שיעור
יום בכל מתגברים הרשעים והחיצונים דייקא הקדושים ישראל  ודחקות צער 
ביתם אנשי  בפרנסת  הקדושים ישראל  לבני המצערים  הם והם ויותר יותר 
מרן  כתבי זהר מדרש או גמרא משניות ותהלים ותשבחות שירות כך ואחר
שעה  חצי עד זאת  ונמשך  ויכולתו ונשמתו כחו לפי  אחד  כל  והוא זלה"ה האר"י
רוח פי  על שנתיסדו  מוסר בספרי  יעיין זו שעה ובחצי התפלה זמן קודם
ישות מתוך להתפלל יעמוד שלא כדי וזהו אמת הקדמת פי ועל דייקא הקודש
בו  יש שבעולם ישות עניני כל  התפלה קודם כי דקדושה שהוא אפילו לבבו 
וכן  לברכה זכרונם רבותנו כדברי  מצוה של משמחה חוץ הרע  היצר מצד חלק
יתברך השם בדרכי לבו ויגבה  ולקיים לחזק צריך  התפלה  בתוך הדין  הוא

דקדושה. גופו ומזג נשמתו כח  כפי אחד כל והוא דקדושה לבבו בשמחת
מקאמרנא) צבי אליעזר מרבי כללים  צדיקים (הנהגות 

התפילה  קודם הקדוש זהר ללמוד
או  כן גם  לימוד איזה התפלה אחר ללמוד ישראל בר שצריך מרבותי  קבלתי
כלל הקדוש זהר אז ילמוד  ולא הקדושה גמרא דפין ב' או אחד דף או מדרש
לימוד  כי זאת  יבין  דקדושה והמשכיל התפלה קודם  הוא דייקא הזהר זמן כי
כי  יכעוס שלא בביתו ובפרט רעות ממדות האדם את מונע  התפלה גמר אחר

יכולין  אז לעיל כנתבאר אמיתי  בלב הקדוש ישראל  בר הקליפותכשמתפלל 
ממדריגתו  אותו להפיל כדי זרה אש לו  להביא קנאה להם יש כי עליו להתגבר 
ממחשבות היום  כל אותו לשמור הנפש תיקון הוא הזה שלימוד עוד ולא
לזה  גמור השלימות בתיקון  עוד אין כשהוא הוא זה וכל  מקולקלים ומדרכים
בשלימות השלם בתיקון  הוא אם אבל זרה אש התפלה אחר בו  לאחוז  יכול
בשלימות שתהיה זו מתפלה מיירי הזה ותיקון מזה פחד שום לו אין אז גדול 
למשכיל כנודע ח "ו זרה אש בו  נאחז אז גדול  בשלימות אינו  הוא ואם גדול 

מקאמרנא)דקדושה. צבי אליעזר מרבי כללים  צדיקים (הנהגות 

בזוהר ענין איזה ללמוד  התפלה קודם
או  בזוהר  ענין  איזה וללמוד דאפשר מה כל בדבור  למעט התפלה קודם

חדש. זוהר או  מקארלין )תיקונים אהרן מרבי היום  סדר   צדיקים (הנהגות 

בישא מילי כל  מונע ריקניא אליבא הקדוש  זוהר דף
לבבך ישיאך פן והשמר בישא מילי  כל  מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר דף
מה  ידוע  כי בזה וכיוצא בהו"ת  לעסוק עליך שמוטל  מחמת  מזה, לחדול
והרבה  כנגדך אחרים הרבה בטלים לך יש התורה מן  בטלת אם שפירשתי
לזמן  הנ"ל לימוד ודחיתי  עיון בשיעור  עתה לעסוק יותר שטוב דמיתי  פעמים

התפלה. קודם אחרים ביטולים לי  נזדמנו השמים ומן  אחר
הבושם) ערוגת בעל  מחוסט גרינוואלד  משה מרבי ישרות הנהגות  צדיקים (הנהגות 
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הזוהר. ספר ילמוד  הבוקר  באשמורת 
מבודאפעסט) ברוך שלמה מרבי  האדם ודרך הנהגות   צדיקים  (הנהגות

יום בכל ילמוד הזוהר יבין שלא  מי  אף
לנשמה. מסוגל הוא הלשון כי מה  דבר יום  בכל ילמוד הזוהר יבין  שלא מי אף
מבודאפעסט) ברוך שלמה מרבי  האדם ודרך הנהגות   צדיקים  (הנהגות

לנשמה  תיקון שהוא משניות תנ "ך יום בכל ללמוד  דהיינו לתורה עתים לקבוע
האריז"ל של שמע  וקריאת  השינה קודם יעקב ועין ערוך ושלחן (כמבוארוזוהר

ציון ) מן בשערי  וטהרה  קדושה עליו לקבל בכדי פעמים ט' לטבול במקוה ולילך
והבן. העליונה מטשערנאביל)המקוה מרדכי מרבי הדרכות  צדיקים (הנהגות 

לנשמה  תיקון שהוא משניות תנ "ך יום בכל ללמוד  דהיינו לתורה עתים לקבוע
האריז"ל של שמע  וקריאת  השינה קודם יעקב ועין ערוך ושלחן (כמבוארוזוהר

ציון ) מן בשערי  וטהרה  קדושה עליו לקבל בכדי פעמים ט' לטבול במקוה ולילך
והבן. העליונה מטשערנאביל)המקוה מרדכי מרבי הדרכות  צדיקים (הנהגות 

לנשמה. תיקון  שהוא משניות  תנ "ך דהיינו לתורה עתים יקבע התפלה  ואחר
לומר וגם וזוהר. דעה יורה ערוך  ושלחן  חיים אורח  ערוך  שלחן לימוד כך ואחר
עריצים לזמר מלשון היא וזמירות  ישראל . זמירות נעים שהוא תהלים יום בכל 
בני  עונות מחמת שנעשו והמסכים והדינים הקליפות  כל ומכרית מזמר שבזה
שלא  אותו תופס הוא ברוך הקדוש כאלו בעיניו ידמה ורגע עת ובכל  אדם.
עליו  ויפול בבגדי' תפסו הכתוב כמאמר והזרות . השפילות תאוותו אחר ישוב

ויראה. גדולה  מטשערנאביל)אימה  מרדכי מרבי הדרכות  צדיקים (הנהגות 

תורה  דהיינו ה', בתורת כסדרן שיעורין לבטל  שלא נדר בלי  עצמנו על קבלנו 
בכל זה מוסר, מדרש, גמרא, משניות, קבלה, שאר או זוהר כתובים, נביאים
יתבאר כאשר ערוך שלחן גם אומץ להוסיף יעזרנו  יתברך והשם עדכ"ש, יום

פוסקים. ושאר מדינאב)לקמן אלימלך  צבי  מרבי ואזהרות  הנהגות   צדיקים (הנהגות

אורה. ושערי  זוהר  יום בכל ללמוד 
הגר "א) פי על מסלאנט זונדל יוסף מרבי פרטיות  הנהגות  צדיקים (הנהגות 

יום בכל זוהר תקוני ללמוד 
יום בכל זוהר  תקוני דפים  איזה  לומר מהאברכים אחד לכל מצווה ואני
ועוצם גודל לשער אין כי חלילה, מזה להתרשל ולא לנפש, מאוד  המסוגל

הדינים. וימתקו מזה הנצמח  ט"ו )הטובה אגרת (שם

הדינים וימתקו זוהר תיקוני דפים כמה יום בכל לומר
תיקוני  דפים כמה טוב  יותר התפלה קודם אפשר אם יום בכל לומר ותראה

ה'. בעזרת  הדינים וימתקו  כ"ז)זוהר (שם

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

לפרנסה  יום.סגולה בכל זוהר לומר (המים ובארות פנחס (מדרש 

הזוהר ללימוד  חדש גילוי יום  בכל
זללה"ה מאא"ז אחר שמעתי פירוש יום  בכל  לו יש הזוהר .שספר

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

מתיקונים. או  הקדוש מזוהר  מאמר יאמר וכו' יום  בכל  התפילה אחר
אהרן ) בית ספר מקארלין, אהרן ר' הרב הרה "ק שכתב ואזוהרות  היום (סדר

זצוקלה"ה : מקאברין מהר"מ לא אמר  כי אף יום בכל הקדוש זוהר אמירת
אומר  הוא  מה הקדושידע זוהר אמירת הנשמה עכ "ז לישרים).מזכך (אור

לשכיבה  סמוך בתורה  לעסוק אויזהר  במשניות גירסא שיעור בספר איזה
הק ' אותו.זוהר תנצור בשכלו למד אשר התורה קדושת  אשר

ח ') סימן שמיר (צפורן

הרבה. זוהר  וללמוד תהלים הרבה לומר הזהיר אחת פעם
ב) אות  יז, מקוריץ, ר"פ מהרה"ק פנחס, (מדרש

אמר, עוד הגיאות ג. מן שינצל מרבו  ואמרשביקש זה, על מאוד  לו  והפציר
רבו: לו השיב  זוהר, לומד  אני  ליה ואמר  זוהר, שילמוד הרבה ליה שילמוד 

עג)זוהר . אות  לו , מקוריץ , ר "פ  מהרה "ק  פנחס, (מדרש

פרנסה. לו ויהיה  ויום יום בכל זהר שיאמר אחד לאדם אמר  עוד ד.
מג) אות לו, מקוריץ, ר"פ מהרה "ק פנחס, (מדרש

לי רוב יהי' גדול, עסק בעל שהוא  הקדוש,מי בזוהר יוםמודו  בכל קבוע עת
צפור. קן במאמר הזוהר בספר  ובפרט מוסר, ספרי  ללמוד

התניא) בעל  הזקן  .(אדמו"ר
זוהר  היום כל ובשבת מעט, זוהר  יום  בכל  .ילמוד

תתל"א) דף תצא  פרשת הזקן אדמו "ר  (מאמרי 

ללמוד יום  בכל קבוע עת שיהיה  וספרוהעיקר חכמה ראשית  כמו מוסר ספרי
תם לרבינו הזוהר הישר בספר 40).ובפרט ע' שערים (מאה 

לפרנסה  מסוגל יום בכל  זוהר  אמירת
אחד לאדם  אמר פרנסה עוד לו  ויהי' ויום  יום  בכל  זוהר .שיאמר

מ"ג) אות ע"א  ל"ו דף  פנחס (מדרש

ותאוות הנפש לטהרת  מועיל  השכם בבוקר הזוהר אמירת או לימוד
התורה  לימוד

מאוד בניי תזהרו כן גם זה לומרללמוד ובכלל פנים כל על או בבוקר , יום  בכל
ריקנא השכם  הק 'אליבא זוהר  הנפש ,שיעור  לטהרת מאוד מועיל זה ודבר 

הלימוד  תאות  אםוגורר  היקרים בניי  אשריכם הקודש, עבודת בספר  כנזכר
בקולי . ג')תשמעו סימן  האב (רחמי

יום בכל ילמוד הזוהר יבין שלא  מי  אף
מסוגל הוא הלשון  כי  מה דבר יום בכל ילמוד הזוהר יבין  שלא מי אף ו.

מבודאפעסט)לנשמה. ברוך שלמה מרבי  האדם ודרך הנהגות   צדיקים  (הנהגות

הקבלה  בלימוד נוהגים אנחנו בש"ס וכן כרסנו  ממלאים  אנו  ויום יום  שבכל
בקבלה  עוסקים  אנו כך ואחר  כרסו ופוסקים, אדם שימלא עד להמתין  כי ,

בפרטיות. יום בכל הכוונה כרחך ועל  חיי , כמה יודע מי  ופוסקים, בש"ס
התוס' כפי ' יושק, ושפתיים ואמת  ט'.)ודפח"ח שם.(גיטין  עיין ,

מזידיטשוב) מהרי"א (הגה "צ

דהאי  חילא תקיף וכמה  ומעלתו שיאו  לשמים גדלה כך כל אם ורעיי, אחיי 
ר לשלח גזעו  בארץ ושורש  הקדוש, הזוהר ספר לימוד של  רברבי  צוציםאילנא

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

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

אלול  חודש שמראש יום  ארבעים  מאותם יום  בכל לומר נהיגי  מעשה אנשי
הזוהר  תיקוני הקדוש מספר דפים איזה כפורים  יום אחר לגמורעד  ומכוונים ,

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

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

עד  מר"ה  ימים  מ ' מאותן  יום בכל  מעשה ואנשי חסידים כן  גם נהגו כבר ב.
הזוהר, תיקוני הקדוש בספר מטהר יוהכ"פ  אלו  הקדושים בימים  לימוד  כי 

בב"א  הגאולה לקרב וסגולתו והנשמה, .הגוף 
כ"ג) ס "ק שם  אפרים  למטה  המטה (קצה 

שמטהר יום , בכל  תיקונים או זוהר דפין ה' לאמר  תשובה לבעל  תיקון
והנשמה  הגוף

ותיקון  גדולה תועלת  והוא יום, בכל זוהר דפים חמש ללמוד עצמו לקבוע ראוי 
רעות, ותאות רעות  מדות קוצים, ולכלות  ולתקנה, ולזככה להאירה לנפש גדול 

הנפש. של  ופשעים לחטאים ותיקון מרפא והוא ה', בנועם מרןלזכות נתן  וכן 
יום בכל תיקונים  או זוהר  דפים  חמש שיאמר  תשובה לבעל  תיקון ,האריז"ל

צבי . מוהר"ר  הקדוש דודי ורבי מורי נהג וכן
ל"א) סי' א' אות  התורה שביל מקאמארנא , למהרי"א  מצותיך (נתיב 

זוהר תיקוני ללמוד מעורר  זיע"א טוב שם הבעל
נ "י  הכהן יוסף יעקב מ' הקדוש הגאון  הרב המובהק  תלמידי לך רושם הנני 

עת. בכל אותו שתשא בכדי בכיון  קטן  נייר  על  ורביבקצרה ממורי קבלתי
יום בכל השנה  בכל ילמד  תיקונים  [הבעש"ט], טוב).וכו' שם (כתר

הזוהר מתיקוני אחד  מאמר ממש, השינה  קודם לילה  בכל ללמוד 
תירא ובל בטח תישן ואז הקדוש,

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

רצון. יהי כן אמן דוקא, שםויראתו בעל  אליעזר  במוהר "ר  ישראל  מורו מנאי 
טוב)ממעזבוז. שם (כתר

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

ל'.)אחז"ל במשנה (קידושין שליש במקרא שליש שנותיו אדם ישלש לעולם
אמרינן  כי ומתרץ: חיי? כמה איניש ידע וכי  בגמ': שם והקשה בתלמוד . שליש
ובתוספר תלמוד. ימים ב' משנה, ימים  ב' מקרא, ימים ב' שם: ופירש"י ביומי ,
לי ' נראה  ולכן חיי. כמה ידע  מי למיפרך איכא דאכתי נהירא, דלא כתוב , שם
הקבלה  בלימוד נוהגים אנחנו וכן  ישלש. עצמו ויום יום שבכל "ליומי ", לפרש
עוסקים אנו כך ואחר  ופוסקים, בש"ס כרסנו ממלאים אנו ויום  יום שבכל 
חיי , כמה יודע  מי ופוסקים, בש"ס כרסו אדם שימלא עד להמתין כי בקבלה,

רעים  וחולאים קשות גזירות כל  שפעטלבטל קודש שפע ולהשפיע ,
מישראל . ואחד  אחד לכל די בלי  עד  וישועות  רפואות והצלחה ברכה

הקדושי . בזוהר  שמבואר המשיח: מלך  בדברי  דףונסיים  א (חלק

לרשב"יוז"ל:ו :) משבח בעצמו המשיח לחתום מלך  בא  שלא 

בכבודו  הקב"ה רק וסודותיו תורתו כי  תורתו, ולקיים ולאשר
עכ"ל . מעלה, יותר  שהוא  אותם ומאשר  חותם ובעצמו

גראס יהודה שלום הרב
האלמין  אבדק "ק

כפי ' יושק, ושפתיים ואמת ודפח"ח  בפרטיות. יום בכל הכוונה כרחך ועל
ט'.)התוספות שם.(גיטין  עיין מזידיטשוב), מהרי"א (הגה "צ

שבא שמאז  פעם, לי אמר  ברסלב) (מחסידי ע"ה בנדר יצחק לוי ר'
למעלה  הזוהר את לעבור הספיק שנה, שלושים  במשך ישראל לארץ

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

ליום. זהר מעמוד  יותר 

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

וסדרו  שבו, הדעת הישוב בגודל הזהר. כל  את מסיים היה בשנה שנה  שמדי 
שבוע מדי לסיים שיוכל כזה, באופן הזהר  לימוד  את לעצמו סידר – הקפדני

הזו, הפרשה של הזהר את לשבעה והיבשבוע פרשה כל לעצמו מחלק ה
זהר, דפים עשרים בה  שיש  בפרשה כגון  אחד , חלק למד  יום ובכל  חלקים ,
פרשה  ואילו  ליום, דפים כשלושה לומד  והיה  החלקים , לשבע מחלק  היה 

ליום. זהר מעמוד  יותר  מעט לומד  היה  בלבד , דפים ארבע של 

על לעבור זוכים ספורות שנים במשך  אזי  אחד, דף יום כל  כשלומדים
יראת הרבה  באדם מחדיר זה  חדש והזהר זהר תיקוני ועל הזהר כל 

בחוש  כנראה מיוחד, ובזיו  בנועם שמים
יום מדי  ללמוד לקבוע צריכים זאת בכל כך, כל  סדר בעלי שאינם אלו ואף
מסויים בזמן  או  המיטה, שעל שמע קריאת לפני  כגון זהר , של אחד דף לפחות 

כזה, ובאופן זוכיםאחר. ספורות שנים  במשך אזי אחד , דף יום  כל כשלומדים
חדש  והזהר זהר  תיקוני ועל  הזהר  כל  על  שמביניםלעבור  ענינים הרבה ויש ,

ואח"כ , היהדות. את המאירים שבהם, אגדה בדברי ובפרט מעט, בהם
יראת הרבה באדם מחדיר וזה  יותר. מעט להבין זוכים שניה, פעם כשלומדים

בחוש. כנראה מיוחד, ובזיו בנועם שמים 

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

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

עיי"ש. מאד" מאוד מסוגל הזהר ש"לימוד

חייו , ימי במשך התורה כל את לגמור שיוכל בטוח שאינו  מי לכל כדאי עכ "פ
כל מלבד יום , בכל שעה חצי הפחות לכל  זמן לקבוע זאת, להבטיח יוכל ומי
תוספתא, ספרי, ספרא ירושלמי, בבלי , הש"ס את באמירה  לעבור לימודיו,
בריך בקודשא אחיד  באורייתא דאחיד ומאן מדרשים. תיקונים זהר, מכילתא,

היטב הוא זה ענין מתבאר שם וי"ג י"ב י' בסעיפים ב ' פרק תורה  תלמוד  הל' הרב בשו"ע  (ועיין

ולמעשה) .להלכה 

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

שילמוד  בעיון, ללמוד צלולה דעתו ואין ודאגות  בעסקיו מאד שטרוד  מי או
בעלמא, באמירה משניות  ופרק גמרא דף יום שאינו בכל אף  הזהר כשלומד 

קצת  עכ "פ שישאר  ספק  ובלתי לנפש, מסוגל  הלשון  כי קאמר, מאי מבין
שנה בלבו, בכל גומר והיה  בלימוד יד לו היה שלא אחד סנדלר הכרתי ואני 

הגדולים"... כאחד פניו על אלקים צלם  והיה בעלמא באמירה הש"ס סדר
רבינו שאמר וכמו ע"ג)עכ "ל. ח"ב קודש שרפי על(שיח  אלקים  צלם שורה שאין

הש"ס. את שגומרים עד הפנים
שליט"א) שכטר מאיר  יעקב רבי  מהגה "צ אמרים (לקט

ידע דלא אע"ג יום בכל  מהזוהר דפים ה' ללמוד  תשובה  לבעל  תיקון
המשנה  מלימוד  יותר זו  סגולה בו יש  דווקא הזוהר לימוד   קאמר מאי
למשנה  אם למקרא אם  התורה  מכל הזוהר  לימוד  כח כי ומקרא, ותלמוד 
רמ"א  כ "כ  וכו' למלך  ה ' והיה ויאמר לשבח עלינו אחר עד  התפלין  יסיר לא

והם קדושות  ד' אחר עד יחלוץ לא וכתבו רמ "א על השיגו  ומ "א טו"ז ומיהו
עד  דהיינו קדישים וג' לציון ובא וקדושת  י "ח וקדושת היוצא וקדושת ברכו 
כדברי  לעושת והנהיג כ"ד ס"ק נ "ו סימן רבה אליה כ "כ  תתקבל. קדיש אחר
דאין  וכתב יו"ד ס"ק כ "ו  ובסימן כ "ה  סימן  מח "ב וכ"כ חיים מקור  וכ "כ  רמ"א

הממעיט ואחד המרבה אחד בהם  שילמוד עד התפילין יזכה לחלוץ לא  כי
וביותר  בתפילין שילמוד  עד ונשמה  רוח  נפש הנשמה חלקי לקנות האדם 
ז "ל  האר "י  גורי כתבו  שכן בזוה "ק ללמוד טוב ויותר ר "ת של בתפילין

ולקדשה, הנשמה להאיר גדול  תיקון הוא הזוהר  נתן שלימוד  ז"ל תיקוןוהרב 
קאמר  מאי ידע דלא אע"ג יום  בכל  מהזוהר  דפים  ה' ללמוד  תשובה לבעל 

כי ונראה ולתקנה. הנפש על להאיר היללא היא זו הזוהר דקריאתה לימוד 
ומקרא  ותלמוד  המשנה  מלימוד יותר  זו סגולה  בו  יש כי דווקא פלא והוא

למשנה. אם למקרא אם התורה מכל הזוהר לימוד כח

דע אמרתי  ואני וז"ל  ע"ב די "ג הבי"ת  מערכת  ח"ב הגדולים בשם כתב  ועוד 
אם ובפרט  מרומים הוא ורם נשא הקדושה  התורה  לימוד כל כי  ספק אין כי
ומייחד  העולמות  ומתקן מעלותיו בשמים בונה  כי ודאי  באמיתות לשמה יהיו
יום דבר  הלכה משנה מקרא ללמוד גברא חובת דרזין מארי ואפילו הדודים

ממנו וכמעשהו  ז"ל  האר"י בקדשו דיבר כאשר לימוד ביומו  גדל  אשר  אמנם
שהם ניכר  ואינו מאד  מלובשים  הם  ותלמוד ומשנה שבמקרא  היינו  הזוהר 

בפירוש  תורה בסתרי  שמדבר  הזוהר כן לא  כלל שלא סוד הקורא פתי  ואין
בלי  גלויים התורה סתרי  להיות  ולכן התורה  רזי בעמקי דבריו כלל דרך יבין
מאד  סתומים  הזוהר  דברי מה דבצד ואע "ג הנפש ומאירין מזהירין ה "ן לבוש
מתכונתן  ועל בוריין על הדברים תוכן  ולידע בעצם עליון סתר להבין היינו
לאוזן  [מפה ] גדול  חכם ע"פ אם כי הדברים יובנו ולא רבה צריכים דודאי
רושם עושים והדברים עילאין רזין כוונתן ניכר בכללות בהם שמבין המקבל

וכו'. למעלה עליונים בשרשיהם 

זצ "ל  להחיד"א הגדולים שם בהיר)עי' ל"ג  או ' ספרים האריז"ל(מערכת  גורי  בשם
ולקדשה ' הנפש להאיר  גודל 'תיקון הוא הזוהר  נתן שלימוד  תיקוןוהאריז"ל

יום בכל זוה"ק  של  דפין חמשה  ללמוד תשובה מצותיךלבעל  נתיב עוד ועי'
ל"א) סי' התורה  עוד (שביל  ועי' מזידיטשוב זצ "ל  צבי עטרת בעל דודו  נהג  שכך 

הזוה"ק. ספר גדלות בענין א' ל"ט דף בהעלותך  פ' בעט"צ

שמקובל  ז' דף  ט ' או ' טוב' ועשה מרע ל'סור מהרצ "א  בהוספות  גם וראה
הנפש  לזכך מסוגל  הזוה"ק  לשון אעפי"כ  יבין שלא מי  שגם עיי"ש.בידינו

וטוב הקדוש , הזוהר בספר לקרוא עצמו שירגיל  הוא התורה  נתיב 
לבחורים גם הוא ומועיל

ומועיל וטוב הקדוש , הזוהר בספר לקרוא עצמו שירגיל הוא התורה נתיב  בכלל
מאד  משפיע הקדושה שלשונם הקדוש הזוהר  מוסרי ובפרט לבחורים, גם  הוא
הקדוש  הזוהר מוסרי  רק ערוכים שבו  ספר שיצא וכמדומני  הנפש, על לטובה
קטעי  כל כי לישראל ", ב"חוק הם מלוקטים  כן וכמו בנקל, להבינם שאפשר

מוסריים. קטעים הינם שם אשר הקדוש הזוהר 

טוב ולכן האדם, נפש  את לקדש מאד מועיל  הקדוש הזוהר שלימוד וכידוע
זה  לימוד בו שיפעל ספק וללא בהתלהבות , יום בכל דפים כמה בזה  שיקרא
מועילה  הקדוש הזוהר בספר הבנה ללא הגירסא גם כי הרע , יצרו  להתיש
הזוהר מוסרי קורא כאשר שכן וכל הקדושים, בספרים כמבואר  מאד  לשמה

מקאמרנא והרב מאד . שיועיל בוודאי ומבינם התורהבלשונו שביל מצוותיך", (נתיב

לא) סימן דפיםא' 5 ללמוד עצמו לקבוע וראוי  הזוהר : לימוד  מעלת בענין כותב 
ולכלות ולזככה, להאירה  לנפש גדול ותיקון גדול תועלת והוא יום, בכל זוהר

נתן וכן ה', לנועם  לזכות רעות, ותאוות רעות מידות תיקוןקוצים האר"י מרן 
יום. בכל  תיקונים  או  זוהר  דפין 5 שיאמר תשובה  לבעל 

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

יהודיע"ט . ב"בן סג.)וכמובא ישראל(ברכות  על המגין הוא הסוד לימוד כי 
צרה  בעת  המגין הוא הזה הלימוד כי הצרות... ורבוי  הגלות מן  להוציאם 

הרמ "ז כתב וכן קע "ח )ובגלות. הוא (דף הרי ובגימגום לבד בקריאה אפילו
ידיעה, בלא אפילו  ניסים לעשות בו  כוח  שיש השם  את  ומפרש עיי"ש.כהוגה
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הזוהר. ספר ילמוד  הבוקר  באשמורת 
מבודאפעסט) ברוך שלמה מרבי  האדם ודרך הנהגות   צדיקים  (הנהגות

יום בכל ילמוד הזוהר יבין שלא  מי  אף
לנשמה. מסוגל הוא הלשון כי מה  דבר יום  בכל ילמוד הזוהר יבין  שלא מי אף
מבודאפעסט) ברוך שלמה מרבי  האדם ודרך הנהגות   צדיקים  (הנהגות

לנשמה  תיקון שהוא משניות תנ "ך יום בכל ללמוד  דהיינו לתורה עתים לקבוע
האריז"ל של שמע  וקריאת  השינה קודם יעקב ועין ערוך ושלחן (כמבוארוזוהר

ציון ) מן בשערי  וטהרה  קדושה עליו לקבל בכדי פעמים ט' לטבול במקוה ולילך
והבן. העליונה מטשערנאביל)המקוה מרדכי מרבי הדרכות  צדיקים (הנהגות 

לנשמה  תיקון שהוא משניות תנ "ך יום בכל ללמוד  דהיינו לתורה עתים לקבוע
האריז"ל של שמע  וקריאת  השינה קודם יעקב ועין ערוך ושלחן (כמבוארוזוהר

ציון ) מן בשערי  וטהרה  קדושה עליו לקבל בכדי פעמים ט' לטבול במקוה ולילך
והבן. העליונה מטשערנאביל)המקוה מרדכי מרבי הדרכות  צדיקים (הנהגות 

לנשמה. תיקון  שהוא משניות  תנ "ך דהיינו לתורה עתים יקבע התפלה  ואחר
לומר וגם וזוהר. דעה יורה ערוך  ושלחן  חיים אורח  ערוך  שלחן לימוד כך ואחר
עריצים לזמר מלשון היא וזמירות  ישראל . זמירות נעים שהוא תהלים יום בכל 
בני  עונות מחמת שנעשו והמסכים והדינים הקליפות  כל ומכרית מזמר שבזה
שלא  אותו תופס הוא ברוך הקדוש כאלו בעיניו ידמה ורגע עת ובכל  אדם.
עליו  ויפול בבגדי' תפסו הכתוב כמאמר והזרות . השפילות תאוותו אחר ישוב

ויראה. גדולה  מטשערנאביל)אימה  מרדכי מרבי הדרכות  צדיקים (הנהגות 

תורה  דהיינו ה', בתורת כסדרן שיעורין לבטל  שלא נדר בלי  עצמנו על קבלנו 
בכל זה מוסר, מדרש, גמרא, משניות, קבלה, שאר או זוהר כתובים, נביאים
יתבאר כאשר ערוך שלחן גם אומץ להוסיף יעזרנו  יתברך והשם עדכ"ש, יום

פוסקים. ושאר מדינאב)לקמן אלימלך  צבי  מרבי ואזהרות  הנהגות   צדיקים (הנהגות

אורה. ושערי  זוהר  יום בכל ללמוד 
הגר "א) פי על מסלאנט זונדל יוסף מרבי פרטיות  הנהגות  צדיקים (הנהגות 

יום בכל זוהר תקוני ללמוד 
יום בכל זוהר  תקוני דפים  איזה  לומר מהאברכים אחד לכל מצווה ואני
ועוצם גודל לשער אין כי חלילה, מזה להתרשל ולא לנפש, מאוד  המסוגל

הדינים. וימתקו מזה הנצמח  ט"ו )הטובה אגרת (שם

הדינים וימתקו זוהר תיקוני דפים כמה יום בכל לומר
תיקוני  דפים כמה טוב  יותר התפלה קודם אפשר אם יום בכל לומר ותראה

ה'. בעזרת  הדינים וימתקו  כ"ז)זוהר (שם

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

לפרנסה  יום.סגולה בכל זוהר לומר (המים ובארות פנחס (מדרש 

הזוהר ללימוד  חדש גילוי יום  בכל
זללה"ה מאא"ז אחר שמעתי פירוש יום  בכל  לו יש הזוהר .שספר

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

מתיקונים. או  הקדוש מזוהר  מאמר יאמר וכו' יום  בכל  התפילה אחר
אהרן ) בית ספר מקארלין, אהרן ר' הרב הרה "ק שכתב ואזוהרות  היום (סדר

זצוקלה"ה : מקאברין מהר"מ לא אמר  כי אף יום בכל הקדוש זוהר אמירת
אומר  הוא  מה הקדושידע זוהר אמירת הנשמה עכ "ז לישרים).מזכך (אור

לשכיבה  סמוך בתורה  לעסוק אויזהר  במשניות גירסא שיעור בספר איזה
הק ' אותו.זוהר תנצור בשכלו למד אשר התורה קדושת  אשר

ח ') סימן שמיר (צפורן

הרבה. זוהר  וללמוד תהלים הרבה לומר הזהיר אחת פעם
ב) אות  יז, מקוריץ, ר"פ מהרה"ק פנחס, (מדרש

אמר, עוד הגיאות ג. מן שינצל מרבו  ואמרשביקש זה, על מאוד  לו  והפציר
רבו: לו השיב  זוהר, לומד  אני  ליה ואמר  זוהר, שילמוד הרבה ליה שילמוד 

עג)זוהר . אות  לו , מקוריץ , ר "פ  מהרה "ק  פנחס, (מדרש

פרנסה. לו ויהיה  ויום יום בכל זהר שיאמר אחד לאדם אמר  עוד ד.
מג) אות לו, מקוריץ, ר"פ מהרה "ק פנחס, (מדרש

לי רוב יהי' גדול, עסק בעל שהוא  הקדוש,מי בזוהר יוםמודו  בכל קבוע עת
צפור. קן במאמר הזוהר בספר  ובפרט מוסר, ספרי  ללמוד

התניא) בעל  הזקן  .(אדמו"ר
זוהר  היום כל ובשבת מעט, זוהר  יום  בכל  .ילמוד

תתל"א) דף תצא  פרשת הזקן אדמו "ר  (מאמרי 

ללמוד יום  בכל קבוע עת שיהיה  וספרוהעיקר חכמה ראשית  כמו מוסר ספרי
תם לרבינו הזוהר הישר בספר 40).ובפרט ע' שערים (מאה 

לפרנסה  מסוגל יום בכל  זוהר  אמירת
אחד לאדם  אמר פרנסה עוד לו  ויהי' ויום  יום  בכל  זוהר .שיאמר

מ"ג) אות ע"א  ל"ו דף  פנחס (מדרש

ותאוות הנפש לטהרת  מועיל  השכם בבוקר הזוהר אמירת או לימוד
התורה  לימוד

מאוד בניי תזהרו כן גם זה לומרללמוד ובכלל פנים כל על או בבוקר , יום  בכל
ריקנא השכם  הק 'אליבא זוהר  הנפש ,שיעור  לטהרת מאוד מועיל זה ודבר 

הלימוד  תאות  אםוגורר  היקרים בניי  אשריכם הקודש, עבודת בספר  כנזכר
בקולי . ג')תשמעו סימן  האב (רחמי

יום בכל ילמוד הזוהר יבין שלא  מי  אף
מסוגל הוא הלשון  כי  מה דבר יום בכל ילמוד הזוהר יבין  שלא מי אף ו.

מבודאפעסט)לנשמה. ברוך שלמה מרבי  האדם ודרך הנהגות   צדיקים  (הנהגות

הקבלה  בלימוד נוהגים אנחנו בש"ס וכן כרסנו  ממלאים  אנו  ויום יום  שבכל
בקבלה  עוסקים  אנו כך ואחר  כרסו ופוסקים, אדם שימלא עד להמתין  כי ,

בפרטיות. יום בכל הכוונה כרחך ועל  חיי , כמה יודע מי  ופוסקים, בש"ס
התוס' כפי ' יושק, ושפתיים ואמת  ט'.)ודפח"ח שם.(גיטין  עיין ,

מזידיטשוב) מהרי"א (הגה "צ

דהאי  חילא תקיף וכמה  ומעלתו שיאו  לשמים גדלה כך כל אם ורעיי, אחיי 
ר לשלח גזעו  בארץ ושורש  הקדוש, הזוהר ספר לימוד של  רברבי  צוציםאילנא

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

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

אלול  חודש שמראש יום  ארבעים  מאותם יום  בכל לומר נהיגי  מעשה אנשי
הזוהר  תיקוני הקדוש מספר דפים איזה כפורים  יום אחר לגמורעד  ומכוונים ,

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

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

עד  מר"ה  ימים  מ ' מאותן  יום בכל  מעשה ואנשי חסידים כן  גם נהגו כבר ב.
הזוהר, תיקוני הקדוש בספר מטהר יוהכ"פ  אלו  הקדושים בימים  לימוד  כי 

בב"א  הגאולה לקרב וסגולתו והנשמה, .הגוף 
כ"ג) ס "ק שם  אפרים  למטה  המטה (קצה 

שמטהר יום , בכל  תיקונים או זוהר דפין ה' לאמר  תשובה לבעל  תיקון
והנשמה  הגוף

ותיקון  גדולה תועלת  והוא יום, בכל זוהר דפים חמש ללמוד עצמו לקבוע ראוי 
רעות, ותאות רעות  מדות קוצים, ולכלות  ולתקנה, ולזככה להאירה לנפש גדול 

הנפש. של  ופשעים לחטאים ותיקון מרפא והוא ה', בנועם מרןלזכות נתן  וכן 
יום בכל תיקונים  או זוהר  דפים  חמש שיאמר  תשובה לבעל  תיקון ,האריז"ל

צבי . מוהר"ר  הקדוש דודי ורבי מורי נהג וכן
ל"א) סי' א' אות  התורה שביל מקאמארנא , למהרי"א  מצותיך (נתיב 

זוהר תיקוני ללמוד מעורר  זיע"א טוב שם הבעל
נ "י  הכהן יוסף יעקב מ' הקדוש הגאון  הרב המובהק  תלמידי לך רושם הנני 

עת. בכל אותו שתשא בכדי בכיון  קטן  נייר  על  ורביבקצרה ממורי קבלתי
יום בכל השנה  בכל ילמד  תיקונים  [הבעש"ט], טוב).וכו' שם (כתר

הזוהר מתיקוני אחד  מאמר ממש, השינה  קודם לילה  בכל ללמוד 
תירא ובל בטח תישן ואז הקדוש,

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

רצון. יהי כן אמן דוקא, שםויראתו בעל  אליעזר  במוהר "ר  ישראל  מורו מנאי 
טוב)ממעזבוז. שם (כתר

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

ל'.)אחז"ל במשנה (קידושין שליש במקרא שליש שנותיו אדם ישלש לעולם
אמרינן  כי ומתרץ: חיי? כמה איניש ידע וכי  בגמ': שם והקשה בתלמוד . שליש
ובתוספר תלמוד. ימים ב' משנה, ימים  ב' מקרא, ימים ב' שם: ופירש"י ביומי ,
לי ' נראה  ולכן חיי. כמה ידע  מי למיפרך איכא דאכתי נהירא, דלא כתוב , שם
הקבלה  בלימוד נוהגים אנחנו וכן  ישלש. עצמו ויום יום שבכל "ליומי ", לפרש
עוסקים אנו כך ואחר  ופוסקים, בש"ס כרסנו ממלאים אנו ויום  יום שבכל 
חיי , כמה יודע  מי ופוסקים, בש"ס כרסו אדם שימלא עד להמתין כי בקבלה,

רעים  וחולאים קשות גזירות כל  שפעטלבטל קודש שפע ולהשפיע ,
מישראל . ואחד  אחד לכל די בלי  עד  וישועות  רפואות והצלחה ברכה

הקדושי . בזוהר  שמבואר המשיח: מלך  בדברי  דףונסיים  א (חלק

לרשב"יוז"ל:ו :) משבח בעצמו המשיח לחתום מלך  בא  שלא 

בכבודו  הקב"ה רק וסודותיו תורתו כי  תורתו, ולקיים ולאשר
עכ"ל . מעלה, יותר  שהוא  אותם ומאשר  חותם ובעצמו

גראס יהודה שלום הרב
האלמין  אבדק "ק

כפי ' יושק, ושפתיים ואמת ודפח"ח  בפרטיות. יום בכל הכוונה כרחך ועל
ט'.)התוספות שם.(גיטין  עיין מזידיטשוב), מהרי"א (הגה "צ

שבא שמאז  פעם, לי אמר  ברסלב) (מחסידי ע"ה בנדר יצחק לוי ר'
למעלה  הזוהר את לעבור הספיק שנה, שלושים  במשך ישראל לארץ

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

ליום. זהר מעמוד  יותר 

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

וסדרו  שבו, הדעת הישוב בגודל הזהר. כל  את מסיים היה בשנה שנה  שמדי 
שבוע מדי לסיים שיוכל כזה, באופן הזהר  לימוד  את לעצמו סידר – הקפדני

הזו, הפרשה של הזהר את לשבעה והיבשבוע פרשה כל לעצמו מחלק ה
זהר, דפים עשרים בה  שיש  בפרשה כגון  אחד , חלק למד  יום ובכל  חלקים ,
פרשה  ואילו  ליום, דפים כשלושה לומד  והיה  החלקים , לשבע מחלק  היה 

ליום. זהר מעמוד  יותר  מעט לומד  היה  בלבד , דפים ארבע של 

על לעבור זוכים ספורות שנים במשך  אזי  אחד, דף יום כל  כשלומדים
יראת הרבה  באדם מחדיר זה  חדש והזהר זהר תיקוני ועל הזהר כל 

בחוש  כנראה מיוחד, ובזיו  בנועם שמים
יום מדי  ללמוד לקבוע צריכים זאת בכל כך, כל  סדר בעלי שאינם אלו ואף
מסויים בזמן  או  המיטה, שעל שמע קריאת לפני  כגון זהר , של אחד דף לפחות 

כזה, ובאופן זוכיםאחר. ספורות שנים  במשך אזי אחד , דף יום  כל כשלומדים
חדש  והזהר זהר  תיקוני ועל  הזהר  כל  על  שמביניםלעבור  ענינים הרבה ויש ,

ואח"כ , היהדות. את המאירים שבהם, אגדה בדברי ובפרט מעט, בהם
יראת הרבה באדם מחדיר וזה  יותר. מעט להבין זוכים שניה, פעם כשלומדים

בחוש. כנראה מיוחד, ובזיו בנועם שמים 

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

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

עיי"ש. מאד" מאוד מסוגל הזהר ש"לימוד

חייו , ימי במשך התורה כל את לגמור שיוכל בטוח שאינו  מי לכל כדאי עכ "פ
כל מלבד יום , בכל שעה חצי הפחות לכל  זמן לקבוע זאת, להבטיח יוכל ומי
תוספתא, ספרי, ספרא ירושלמי, בבלי , הש"ס את באמירה  לעבור לימודיו,
בריך בקודשא אחיד  באורייתא דאחיד ומאן מדרשים. תיקונים זהר, מכילתא,

היטב הוא זה ענין מתבאר שם וי"ג י"ב י' בסעיפים ב ' פרק תורה  תלמוד  הל' הרב בשו"ע  (ועיין

ולמעשה) .להלכה 

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

שילמוד  בעיון, ללמוד צלולה דעתו ואין ודאגות  בעסקיו מאד שטרוד  מי או
בעלמא, באמירה משניות  ופרק גמרא דף יום שאינו בכל אף  הזהר כשלומד 

קצת  עכ "פ שישאר  ספק  ובלתי לנפש, מסוגל  הלשון  כי קאמר, מאי מבין
שנה בלבו, בכל גומר והיה  בלימוד יד לו היה שלא אחד סנדלר הכרתי ואני 

הגדולים"... כאחד פניו על אלקים צלם  והיה בעלמא באמירה הש"ס סדר
רבינו שאמר וכמו ע"ג)עכ "ל. ח"ב קודש שרפי על(שיח  אלקים  צלם שורה שאין

הש"ס. את שגומרים עד הפנים
שליט"א) שכטר מאיר  יעקב רבי  מהגה "צ אמרים (לקט

ידע דלא אע"ג יום בכל  מהזוהר דפים ה' ללמוד  תשובה  לבעל  תיקון
המשנה  מלימוד  יותר זו  סגולה בו יש  דווקא הזוהר לימוד   קאמר מאי
למשנה  אם למקרא אם  התורה  מכל הזוהר  לימוד  כח כי ומקרא, ותלמוד 
רמ"א  כ "כ  וכו' למלך  ה ' והיה ויאמר לשבח עלינו אחר עד  התפלין  יסיר לא

והם קדושות  ד' אחר עד יחלוץ לא וכתבו רמ "א על השיגו  ומ "א טו"ז ומיהו
עד  דהיינו קדישים וג' לציון ובא וקדושת  י "ח וקדושת היוצא וקדושת ברכו 
כדברי  לעושת והנהיג כ"ד ס"ק נ "ו סימן רבה אליה כ "כ  תתקבל. קדיש אחר
דאין  וכתב יו"ד ס"ק כ "ו  ובסימן כ "ה  סימן  מח "ב וכ"כ חיים מקור  וכ "כ  רמ"א

הממעיט ואחד המרבה אחד בהם  שילמוד עד התפילין יזכה לחלוץ לא  כי
וביותר  בתפילין שילמוד  עד ונשמה  רוח  נפש הנשמה חלקי לקנות האדם 
ז "ל  האר "י  גורי כתבו  שכן בזוה "ק ללמוד טוב ויותר ר "ת של בתפילין

ולקדשה, הנשמה להאיר גדול  תיקון הוא הזוהר  נתן שלימוד  ז"ל תיקוןוהרב 
קאמר  מאי ידע דלא אע"ג יום  בכל  מהזוהר  דפים  ה' ללמוד  תשובה לבעל 

כי ונראה ולתקנה. הנפש על להאיר היללא היא זו הזוהר דקריאתה לימוד 
ומקרא  ותלמוד  המשנה  מלימוד יותר  זו סגולה  בו  יש כי דווקא פלא והוא

למשנה. אם למקרא אם התורה מכל הזוהר לימוד כח

דע אמרתי  ואני וז"ל  ע"ב די "ג הבי"ת  מערכת  ח"ב הגדולים בשם כתב  ועוד 
אם ובפרט  מרומים הוא ורם נשא הקדושה  התורה  לימוד כל כי  ספק אין כי
ומייחד  העולמות  ומתקן מעלותיו בשמים בונה  כי ודאי  באמיתות לשמה יהיו
יום דבר  הלכה משנה מקרא ללמוד גברא חובת דרזין מארי ואפילו הדודים

ממנו וכמעשהו  ז"ל  האר"י בקדשו דיבר כאשר לימוד ביומו  גדל  אשר  אמנם
שהם ניכר  ואינו מאד  מלובשים  הם  ותלמוד ומשנה שבמקרא  היינו  הזוהר 

בפירוש  תורה בסתרי  שמדבר  הזוהר כן לא  כלל שלא סוד הקורא פתי  ואין
בלי  גלויים התורה סתרי  להיות  ולכן התורה  רזי בעמקי דבריו כלל דרך יבין
מאד  סתומים  הזוהר  דברי מה דבצד ואע "ג הנפש ומאירין מזהירין ה "ן לבוש
מתכונתן  ועל בוריין על הדברים תוכן  ולידע בעצם עליון סתר להבין היינו
לאוזן  [מפה ] גדול  חכם ע"פ אם כי הדברים יובנו ולא רבה צריכים דודאי
רושם עושים והדברים עילאין רזין כוונתן ניכר בכללות בהם שמבין המקבל

וכו'. למעלה עליונים בשרשיהם 

זצ "ל  להחיד"א הגדולים שם בהיר)עי' ל"ג  או ' ספרים האריז"ל(מערכת  גורי  בשם
ולקדשה ' הנפש להאיר  גודל 'תיקון הוא הזוהר  נתן שלימוד  תיקוןוהאריז"ל

יום בכל זוה"ק  של  דפין חמשה  ללמוד תשובה מצותיךלבעל  נתיב עוד ועי'
ל"א) סי' התורה  עוד (שביל  ועי' מזידיטשוב זצ "ל  צבי עטרת בעל דודו  נהג  שכך 

הזוה"ק. ספר גדלות בענין א' ל"ט דף בהעלותך  פ' בעט"צ

שמקובל  ז' דף  ט ' או ' טוב' ועשה מרע ל'סור מהרצ "א  בהוספות  גם וראה
הנפש  לזכך מסוגל  הזוה"ק  לשון אעפי"כ  יבין שלא מי  שגם עיי"ש.בידינו

וטוב הקדוש , הזוהר בספר לקרוא עצמו שירגיל  הוא התורה  נתיב 
לבחורים גם הוא ומועיל

ומועיל וטוב הקדוש , הזוהר בספר לקרוא עצמו שירגיל הוא התורה נתיב  בכלל
מאד  משפיע הקדושה שלשונם הקדוש הזוהר  מוסרי ובפרט לבחורים, גם  הוא
הקדוש  הזוהר מוסרי  רק ערוכים שבו  ספר שיצא וכמדומני  הנפש, על לטובה
קטעי  כל כי לישראל ", ב"חוק הם מלוקטים  כן וכמו בנקל, להבינם שאפשר

מוסריים. קטעים הינם שם אשר הקדוש הזוהר 

טוב ולכן האדם, נפש  את לקדש מאד מועיל  הקדוש הזוהר שלימוד וכידוע
זה  לימוד בו שיפעל ספק וללא בהתלהבות , יום בכל דפים כמה בזה  שיקרא
מועילה  הקדוש הזוהר בספר הבנה ללא הגירסא גם כי הרע , יצרו  להתיש
הזוהר מוסרי קורא כאשר שכן וכל הקדושים, בספרים כמבואר  מאד  לשמה

מקאמרנא והרב מאד . שיועיל בוודאי ומבינם התורהבלשונו שביל מצוותיך", (נתיב

לא) סימן דפיםא' 5 ללמוד עצמו לקבוע וראוי  הזוהר : לימוד  מעלת בענין כותב 
ולכלות ולזככה, להאירה  לנפש גדול ותיקון גדול תועלת והוא יום, בכל זוהר

נתן וכן ה', לנועם  לזכות רעות, ותאוות רעות מידות תיקוןקוצים האר"י מרן 
יום. בכל  תיקונים  או  זוהר  דפין 5 שיאמר תשובה  לבעל 

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

יהודיע"ט . ב"בן סג.)וכמובא ישראל(ברכות  על המגין הוא הסוד לימוד כי 
צרה  בעת  המגין הוא הזה הלימוד כי הצרות... ורבוי  הגלות מן  להוציאם 

הרמ "ז כתב וכן קע "ח )ובגלות. הוא (דף הרי ובגימגום לבד בקריאה אפילו
ידיעה, בלא אפילו  ניסים לעשות בו  כוח  שיש השם  את  ומפרש עיי"ש.כהוגה
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך טו
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )232 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ַהַּׁשָּבת ַהְמֻחָּלק \ 
ִּתּקּון מח \ ִּתּקּון מג \ 

קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך יא
ּוּבֹו ְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחיםִ )248 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ֲחצֹות )ובו שלשה ספרים: 
זוהר התעוררות, חצות הרשב"י 

א' וב'( \ זֹוַהר ְּתִהִּלים \ 

ְּגדֹוֵלי ִּיְׂשָרֵאל ְוַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך יב
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחים )278 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ַהְּיִׁשיָבה \ זֹוַהר 

ַהַּצִּדיִקים \ ֹּכַח ַהֹּזַהר ח"ג 
- ָעלֹון אֹור ַהֹּזַהר 53 \ סֹוד 

ִׂשיַח ַׂשְרֵפי קֹוֶדׁש

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יג 
ּוּבֹו ֲחִמָּׁשה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחים )276 ַעּמּוִדים(:
ְזכּוָתא ְדַבר יֹוָחאי\

ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י\ֹזַהר ֶאֶרץ 
ִּיְׂשָרֵאל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, 
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יד 
ּוּבֹו ֲחִמָּׁשה ְסָפִרים 

 ִנְפָּתִחים
 )276 ַעּמּוִדים(:

ִלּקּוֵטי ֹזַהר ְּתִהּלֹות 
ָּדִוד ְּבֵראִׁשית \ ַמֲאָמֵרי 
ָהַרְׁשִּב"י ְּבָרכֹות יֹוָמא \ 
ַמֲאָמֵרי ָהַרְׁשִּב"י ֻסָּכה 

ֲחִגיָגה– ַמֲאָמֵרי ָהַרְׁשִּב"י 
ְיָבמֹות ִקּדּוִׁשין \ ִמְׁשָניֹות 

ַהֹּזַהר ְּבָרכֹות

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ
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