כבר ידוע לכבוד מעלת למוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני
פורעניות וגזירות קשות ורעות ומותנא וחרבה ובזה מעלמא ,והשנה שעברה
כבר עוררנו ע ישראל "˙˜ÌÈÂ‡‚‰ ÌÈ·¯ ÌÚËÓ "˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÂ‡‚Ï ÔÂ
‰ˆÂÁ·Â ı¯‡· ¯ÂÓ‚Ï ¯‰ÂÊ‰ „ÂÓÈÏ ÏÚ „Â˜˘Ï Ï"Ê‰ "‡˘È„˜ ‡Ú¯‡„ È¯‡Ó
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 ,ÌÈÓÂÈÒ ˙Â‡Ó ˘˘ Í¯ÚÏ ˜¯ ¯Ó‚ ‡Ï ÂÏ·˜ ¯˘‡ ˙ÂÓÈ˘¯‰ ÈÙÎÂ ,ÌÈÓÂÈÒע"כ ‡ı¯‡ ÈÂ‡‚Â È·¯ ÂÁ

ÈÙÎ Ë"ÏÚ·‰ ÏÂÏ‡ ‰"Î· ÌÈÓÂÈÒ ÛÏ‡‰ ¯ÂÓ‚ È„Î· ÌÚÙ „ÂÚ „ÂÓÏÏ ˙‚˘Ó Â„È ¯˘‡ Ï‡¯˘È ¯· ÏÎÓ ÌÈ˘˜·Ó ‰˘Â„˜‰
˘ÌÈ¯ˆ‰ ÏÎ ÏË·ÏÂ Ï‡¯˘È ÌÚ ÏÊÓ ÈÂÏÈÚÏ „Á‡ ¯‰ÂÊ ÌÂÈÒ „˜˙˘‡ Ï˘ Â˙¯·Á È· ÌÚ ˙ÂÁÙ Â‡ ¯˙ÂÈ ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÂÚÈ
‡ÁË·Ï ÔÂÎ˘È Ï‡¯˘ÈÂ ,‰È˘Â˙ Ì‰È„È ‰È˘Ú˙ ‡ÏÂ Ì˙Â·˘ÁÓ Ï˜Ï˜ÈÂ ÂÈ·ÈÂ‡ ˙ˆÚ ¯ÙÈÂ ÌÈÂ˙Á˙Â ÌÈÂÈÏÚ Ì˙Â
 .¯"ÈÎ‡ ÔÂÈˆ ˙ÓÁ· ‰‡¯Âירושלי ת"ו בש"א לחדש אייר שנת תפא"ר לפ"ק.
˜ :¯Ó‡È „ÂÓÈÏ‰ Ì„Âהרי אנחנו לומדי בספר הזוהר הקדוש לעילוי שכינת עוזנו ולהרי קר מזל ישראל ולסתו פי
כל הצרי אותנו עליוני ותחתוני ולהחזיר העטרה ליושנה ויאמר די לצרותינו וישראל ישכו לבטח אמ כי"ר.
„·¯‡"··Â˙ ˜"‰Ú ÌÏ˘Â¯È Â"˘Ú È"ÓÚ - ‡"ËÈÏ˘ ÔÈ˜ÒÈ„ .È .È ¯"‰ÂÓÎ ÔÂ‡‚‰ È
כבר אמרו חכז"ל שתלמוד תורה היא שקולה כנגד כל המצות אשרי הזוכה להיות עמלו בתורה הן בנגלה הן בנסתר בספר זוה"ק והתיקונים.
וכדאי הוא רשב"י התנא האלקי זיע"א לפטור את כל העולם כלו מן הדין ולקרב את הגאולה ועינינו תחזינה בהגלות נגלות אור ה' ומלאה הארץ
דעה את ה' בבא גא"צ וישראל נושע בה' תשועת עולמים בעגלא ובקרוב

נאם יצחק ירוחם בהגאון החסיד מוהר"ר משה יהושע יהודא ליב זצ"ל דיסקין

מסכים אני לכל המדובר למעלה ומבקש מאחב"י בכל מקום להתמיד בלמוד הקדוש הנזכר ובסדר הנזכר וזכות התנא הקדוש רשב"י
זיע"א ותוה"ק יגן עלינו לזכות לראות בגאולת ישראל ברחמים בב"א כמ"ש הנביא גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם.
ובעה"ח יום פסח שני תרפ"א בא ס"ט יפרח כשושנה לפ"ק  -הצבי יעקב מאיר ס"ט ראשון לציון וראש הרבנים בא"י.

ע"ד תועלת ונחיצות הלימוד הקדוש של הזוהר הקדוש התיקוני כבר כתבתי בזה שנה שעברה השי"ת ברחמיו ית
התעוררות תשובה מלעילא בלב עמלו ישראל ונזכה לראות בישועה קרובה כעתירת לב ונפש המחכה.
‡"··Â˙ ÌÈÏ˘Â¯È ˜"‰Ú· - ÌÈÊÎ˘‡‰ ˙Ï‰˜Ï „"·‡Â ·¯ - „ÏÚÙÚ‡Ê ÌÈÈÁ ÛÒÂÈ '˜‰

(

"על לימוד הזוהר

הזוהר 
שום לימוד
אין "על
הגבלות"...
)החפץ חיים(

וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך
זצ"ל משם רבו החפץ חיים זצ"ל שעל
לימוד ספר הזוהר אין שום הגבלה כי
רובו מדרש והיה החפץ חיים מעורר
לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של
אותה פרשה ואפילו לבחורים.
)ר' יוסף בן שלמה מפוז’ין ,הוספות בנין יוסף(

הזוהר
"לשון
מעורר
הקדוש
יותר מכל מאמרי
החז"ל"
)מעשי איש ,ממרן הגאון הקדוש
בעל החזו"א זצ"ל(

תקון לגאולת האמתית  -מטעם הרבנים הגאונים מארי דארעא קדישא
ידוע לכל כי ספר הזוהר של התנא האלהי ,אור העולמות העליונים והתחתונים הנאמר עליו זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות ובגמרא אמרו דילידה אימיה כרבי שמעון תיליד ואי לא לא
תיליד )מכות י"ז ע"ב( הוא עטרת ראשינו ותפארתנו ,הרשב"י זיע"א אשר תורתו בוקעת לאלפי אלפים ורבבי רבבות עולמות ועוברת בין שרפים ואופנים וחשמלים וחיות הקודש מקום נהרי
אש אוכלת אש עד קול דממה דקה לפני הקב"ה ושמח בה ובונה בה עולמות חדשים ומרחם על עלמא.
פוק חזי מה שכתב הגאון חיד"א זלה"ה ,לימוד הזוהר מרומם על כל למוד אפילו דלא ידע מאי קאמר.
והרב "כסא מלך" )פירוש על תיקון מ"ג( אמר לימוד הזוהר בגירסא בונה עולמות עליונים.
עוד אמר אליהו ז"ל לרבי שמעון בהאי ספר הזוהר יתפרקון מן גלותא כד אתגליא בדרא בתראה.
עוד בדף קכ"ד ע"ב לשון משה רבינו לרבי שמעון .והמשכילים יזהירו כזוהר הרקעי בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזוהר באלין לא צריך נסיון )ר"ל כי הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי
משיח( ובגין דישראל עתידין למטעם מאילנא דחיי דא הוא ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי.
עוד בהקדמת התיקונים "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע" וגו' והמשכילים אינון ר' שמעון וחבריא יזהירו כד אתכנשו למעבד האי חבורא רשותא אתייהב להון ואליהו עמהון ולכל
נשמתין דמתיבתא לאחתא בינייהו ולכל מלאכייא ,באתכסייא ובארח שכל ועלת על כולא יהיב רשו לכל שמהן קדישין וכל הוויין וכל כנויין לגלאה לון רזין טמירין כל שם בדרגא
דיליה ,ורשותא יהב לעשר ספירן לגלאה לון רזין טמירין דלא אתייהב רשו לגלאה לון עד דייתי דרא דמלכא משיחא .המורם מן האמור כי הגאולה תלויה בלימוד הזוהר.
ועתה נכתוב מה גורם בעולם בטול לימוד הזוהר ,ונקח אותו מדברי הרב הגדול המקובל האלהי רבי חיים ויטאל זלה"ה תלמיד הרב האר"י זיע"א הכתוב בהקדמת שער ההקדמות ,וז"ל אני
הצעיר בעיר הדל באלפי חיים ויטאל בן לא"א הרב יוסף ויטאל זלה"ה בהיותי בן שלשים לכח תשש כחי וישבתי משתומם ומחשבותי תמהים כי עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו תרופה לא
עלתה למחלתנו ,אין מזור לבשרינו ,ולא עלתה ארוכה למכתנו ,ולחרבן בית מקדשנו ,אוי לנו כי פנה היום וגם נטו צללי ערב וכלו כל הקצים ועדיין בן דוד לא בא .ואתנה את פני לחקור ולדעת
מה זה ועל מה זה נתארך קצינו וגלותינו ומדוע לא בא בן ישי? ומצאתי און לי ואנינה בקרבי ולבי דוי ,ממאמר אחד הובא בספר התיקונים תקון ל' וז"ל תנינא כתיב ורוח אלהים מרחפת וכו'
והיא אומרת מה אקרא וכו' ובההוא זמנא וכו' ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב דא הוא רוחו של משיח ווי לון דגרמי דיזיל ליה מן עלמא ולא בען לאשתדלא בחכמת הקבלה )ר"ל
לימוד הזוהר( וגרמי עניותה וחרבא ובזה והרג ואבדן בעלמא ,והאי רוח דאסתלק דא הוא רוחו של משיח כמה דאתמר ואיהו רוה"ק רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' ע"כ.
הרי כי לימוד הזוהר הוא מעורר הרחמים ונשמתו של משיח ויתגלה ויבנה המקדש וישראל ישכון לבטח ,והלומד בו בטוח שלא יסבול צער חבלי משיח ,אשר על כן אנחנו חכמי ורבני עיר
הקודש ירושלים תו"ב ובתי דינים נתעוררנו ליסד למוד הזוהר בארץ ובחוץ לארץ בכדי לגמור הספר הזוהר ויהיה הסיום בכ"ה אלול הבע"ל יום בריאת העולם ,וילמדו הזוהר והתיקונים אלף
פעמים בסוד האלף לך שלמה .ולכן אנחנו קוראים לכם אחינו חכמים רבנים ,סוחרים בעלי בתים בעלי מלאכות חזקו ואמצו לקחת חלק עמנו ,והחלש יאמר גבור אנו זכו והתחברו
בחברה הזאת וכל אחד יחטוף חלק מהזוהר ובשעת הפנאי ובין הדבקים ילמוד איזה עלין כפי הסדר אשר יתנו לכם הגבאים והמנהלים בין בארץ בין בחו"ל אשריכם ישראל דעו מי
מטהר אתכם אביכם שבשמים ,דעו כל מלה ומלה נעשית אלף אלפין ורבי רבוון עולמות עליונים בשמים כנזכר בהקדמת אור החמה.

ואתם אחינו גבאי ומנהלי עם קודש בארץ ובחו"ל אשר עליכם נאמר ומצדיקי הרבים כככובים לעולם ועד עמדו ועשו משמרות משמרות וסדר לכל חבר
וחבר כפי כחו באופן כי כל חבר ילמוד זוהר שלם עד כ"ה אלול או חציו או רבעו ולזווג כל סיום שלם על ג' או ד' חברים בכדי לדעת כמה סיומים
יש בכל עיר ועיר להשלים אלף פעמים וככר מנינו חברת מזכה את הרבים ,להשתדל בזה וברור כי גם אנשי חו"ל יעלה הלימוד שלהם עם אנשי
עיר הקודש במסלת בית קדש הקדשים בסוד כל ישראל ערבים זה בזה ,ונכנס לשנה חדשה שנת גאולה וישועה ברחמים על עמו ישראל ועל כל
העולם כולו ,ואחר הסיום אם יצטרך עוד נחזור עוד פעם סדר שני וזכות התנא הרשב"י זיע"א יגן עלינו ויגן עליכם ואתם שלום.

וראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש
דפי בזוהר בכל יו והוא
תועלת גדול ותיקו גדול לנפש
ולתקנה
ולזככה
להאירה
ולכלות קוצי מדות רעות
ותאוות רעות לזכות בנוע הש
והוא מרפא ותיקו לחטאי
ופשעי של הנפש.
)מורה באצבע להחיד"א אות מ'(

רבי שלום שרעבי חיבר ספרים
רבים וחשובים בחכמת הקבלה,
אחד מן הספרים נקרא בשם
"קול-קורא"  -בו כתב על חובת
לימוד הזוהר והקבלה בדור הזה,
וראיות אין ספור כי לא רק
שמותר לעסוק בתורת הסוד
הזוהר והקבלה
לעסוק בה.

אלא

חובה

בס"ד

אלפיים שנות יסורים ומכאוב עברו על עמינו ,אלפיים
שנות גלות ברוחניות ובגשמיות ,בנ"י נעים ונדים,
בעניים מתנדנדים ,בין חושך לאור ,בין יאוש לתקוה,
נופלים וקמים ,בנסיונות מזדככים ,בסבל נצרפים ,מאוה"ע
נרדפים וראשם מכופפים ,עד מתי?
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה –
כשמגיע העת למסור דין וחשבון ,מן השאלות שנשאלת
הנשמה "צפית לישועה?" )שבת ל"א ע"א( .ואף על פי
שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא ,האם פועמת
בנו התקוה ,שהנה עוד היום נתבשר  -משיח בא!?
האם חיכינו לישועת הכלל? האם פעלנו לקירוב הגאולה
השלימה?

עד מתי נחכה ומה נעשה להביא את משיח צדקינו
במהרה בימינו?
הבה נתבונן בדברי רבינו הגדול הגר"א ז"ל .הגר"א
שהיה כאחד מן הראשונים וכל רז לא אניס ליה ,עד
שגדולי ישראל העידו עליו שהיה נהורא דמשיח בן יוסף,
וכך כותב עליו בעל ה"מגלה עמוקות" ומביא את דברי
האריז"ל אשר "אחד מג' דברים שנצרך משיח בן יוסף
לבוא בכל דור ודור הוא לגלות רזי התורה למי שראוי לזה,
וליבי אזמר לי בבירור אשר לזה נשלח לנו עיר וקדיש
משמיא נחית הה"ג הגר"א ז"ל לגלות לנו את התורה
בנגלה ובנסתר" )תולדות יצחק על ביאור הגר"א לספר
יצירה חלק ב' תרבי"ד דף ק"מ ע"ב – קמ"א ע"א(

ובחיבוריו הקדושים של רבינו הגר"א מוצאים אנו את הדרך בה נלך לאורו עד עצם היום הזה.
והוא היה אומר :כיצד נקרב את ביאת המשיח?

ומביא בספרו אבן שלמה פרק י"א אות ג' " :הגאולה הזאת לא תהיה רק על ידי לימוד התורה ועיקר הגאולה תליא בלימוד הקבלה".
ככתוב בזוהר הקדוש )פרשת נשא קכ"ד ע"ב( אמר משה רבינו לרבי שמעון בר יוחאי "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע בהאי חיבורא דילך
דאיהו ספר הזוהר ואילין לא צריך נסיון ]רצונו לומר :כי הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיח[ ובגין דעתידין ישראל
למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי] .תרגום :משום שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר הזוהר
הזה ,על ידו יצאו מן הגלות ברחמים[.
כאן המקום לצטט מתיקוני זוהר )סוף תיקון שישי(" :וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך ,כד איתגליא לתתא בדרא בתראה,
בסוף יומיא ,ובגיניה וקראתם דרור בארץ" ,ע"כ .תרגום בלשוה"ק :וכמה בני אדם למטה יתפרנסו ,ר"ל יעסקו ויחיו ,מזה החיבור שלך,
כאשר יתגלה למטה בדור האחרון ,בסוף הימים ,ועל ידי זה יקויים וקראתם דרור בארץ ,וכתב שם הגר"א בביאורו" ,שיגאלו על ידי לימוד
הזהר" ,עכ"ל.
מעלות לימוד הזוהר רבות הן ונלקט פירורין זעירין ממה שאמר רבינו הגר"א על לימוד הזוהר הקדוש.
מעניק חיות לנפש האדם ,ותורת הנגלה מחיה את גופו .מכאן שאין שלימות
שלומי אמוני ישראל המאמינים בד' ובתורתו ,קבלו את התורה הכתובה
לאדם רק ע"י תוספת לימוד פנימיות התורה ,תורת הסוד.
ביד משה ואת התורה המסורה על פה ביד משה ,תורת הנגלה .וקבלו את
וממשיך שם "והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות
תורת הקבלה והסוד מאת התנא רבי שמעון בר יוחאי ,בכך נשלם פרד"ס
בהם" מעין הבטחה ללומדי הזוהר הקדוש .כל מי שילמד בזוהר הקדוש
התורה שהוא פשט רמז דרש סוד .וכך כתב הרמ"מ משקלוב בפי' הגר"א
ינצל מן היצה"ר ויגבור עליו .ומי אינו רוצה להנצל מתגרות היצר? מי אינו
על משלי )ב ,ט( ששמע מהגר"א כמה פעמים ,שכאשר מבין הסוד – ירכוש
חפץ להנצל מנסיונות החיים? הרי היצר הרע אינו מרפה מאתנו אף לא
את כל פרד"ס התורה על בוריו ,אבל כל עוד שלא יבין הסוד גם פשט
לדקה ועובד עלינו במשרה מלאה סביב השעון .וכאן מבטיחים לנו שיכול
התורה לא יבין בברור) .מקדש מלך זוהר משפטים(
נוכל לו ולא יהיה בכוח היצר לשלוט בנו .היאך? ע"י לימוד הזוהר.
כך מובא גם בסידור הגאון מוילנא" :ההשגה מתחילה מתורת הנסתר
אותו הדבר מצינו גם בפירוש הגר"א על משלי ה' י"ח" :העוסקים
ורק אחר כך משיגים יתר חלקי התורה .ולבסוף משיגים את התורה
ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגבר בהם".
הנגלית".
ואכן מקובל על פי הגר"א ללמוד בכל יום זוהר ושערי אורה כפי שנכתב
לא רק זאת לימוד הזוהר נצרך לכל יהודי לשלימות גופו ונפשו כפי
שמצינו באבן שלמה פרק ח' אות כ"ו" :פנימיות התורה הם חיים
בספר הנהגות צדיקים )הנהגות פרטות מרבי יוסף זונדל מסלאנט ע"פ הגר"א(.
לפנימיות הגוף שהוא הנפש והחיצוניות לחיצוניות הגוף" תורת הנסתר
כתוב בהקדמת הספר זוהר הרקיע" :ורבינו הגר"א ז"ל אשר היה כאחד מן הראשונים ...וכל רז לא אניס ליה ...כתב פירושים על
הזוהר הקדוש והאדרא רבה קדישא והספרא דצניעותא והתיקוני זוהר ,ובביאורים על השולחן ערוך מביא מקורות מדברי הזוהר...
בו""..
ומאמינים בו
הזוהר ומאמינים
בתורת הזוהר
הולכים בתורת
דרך הולכים
תמימי דרך
וכל תמימי
וכל
לש כ התגייסנו ופתחנו את "מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברה מזכי הרבי" במטרה להקל על הלומדי ולצר עוד ועוד יהודי למעגל
הלומדי הקבועי בזוהר הקדוש .לאחר עבודה מאומצת הצלחנו לחלק את הזוהר ל  12כרכי ל  12חודשי השנה .כשכל כר מחולק
ללימוד יומי כ שבלימוד של  15 – 10דקות מ הזוהר בכל יו נסיי תו שנה את ספר הזוהר.
ביהמ"ד ,ישיבות וכוללי המקבלי על עצמ את הלימוד היומי יכולי לקבל חינ את הזוהר ע"פ הלימוד היומי לזיכוי הרבי

מטרתינו להגיע ל 1000 -סיומי זוהר כתקנת הבי"ד הגדול שבירושלים משנת תרפ"א

שם חתמו הגאונים הצדיקים רבי יצחק ירוחם בן רבי משה יהושע יהודא לייב דיסקין ,רבי יוסף חיים זוננפלד אב"ד דקהילת האשכנזים עיה"ק
ירושלים ,רבי יעקב מאיר ס"ט ראש הרבנים דק"ק ספרדים ,זצ"ל .ועוד ]ראו דף מס' [4 ,3 ,2

נצא בקריאה נרגשת לכל אחינו בנ"י הנמצאים בכל אתר ואתר עורו והתעוררו להאיר את העולם באור העליון ,בואו
וטלו חלק בקירוב הגאולה .הצטרפו ללימוד היומי מתוך הזוהר הקדוש.
וזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי יגן עליכם ועלינו להוושע בתשועת עולמים בב"א.

להרשמה עבור קבלת ספר הזוהר המחולק חינם )שי"ל בקרוב בעז"ה במהדורה מתוקנת( שלחו פקס:

02 - 9951300

דרושים בדחיפות אנשים נמרצים המעונינים לזכות את הציבור בהפצת הזוהר המחולק לעמוד היומי וכן עלונים

מהרבי שמעון בן יוחאי ואילך התחיל להתנוצץ שני אלפי ימות המשיח ,ומהבעש"ט
ואילך התחיל להתנוצץ התגלות המשיח) .שארית ישראל  ווילעדניק  שער ההתקשרות ,ד י"ב טור ד'(
קדושת הבעש"ט בלימוד הזוהר
אין בכוחו של בן אנוש להשיג דק מן הדק בהבנתו של הבעש"ט
ובידיעותיו בתורת הסוד נוכל אולי להבין מעט מזעיר מן הכתוב בספר
פרי צדיק )פרשת ויגש דף ק"ה טור ב'( :איתא מרבינו הבעש"ט זצוק"ל
שהראה לרבי ר' בער ענין בקבלה ,ואמר הרבי ר' בער הפשט וכיון
האמת ,ואמר לו הבעש"ט זצוק"ל ,אם כי הפשט הוא אמת ,אכן אין שום
חיות בהדברים ,וכשאמר לו הפשט בחיות קדושה נתמלא החדר מלאכים,
שמצד שהי' בחיות פי ה' נעשה מכל דיבור מלאך] .ועיין ספר דברי ישראל
)מודזיץ( כללי אורייתא )דף י"ב טור ד'( ,וזל"ק :מפורסם המעשה מן הבעש"ט הק' עם
הרבי ר' בער ,מהמאמר מספר עץ חיים ,שהי' בו כמה שמות מלאכים ,ומיד שאמר הבעש"ט
זצוק"ל המאמר ,נתמלא כל הבית אורה ,וראו בחוש ממש .את המלאכים הנזכרים[.

הסגולות הטמונות בלימוד הזוהר:
מסוגל לנשמה
ומובא מהרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע בס' אמרי פנחס השלם )דף ק"ן(,
וז"ל" :צריך מלמד )לתלמידים( ללמוד זהר ,שהוא בח'י עץ החיים ,שיכול
להמשיך נשמה לתלמידים .כי מה שהרב נותן שכל ישר להתינוק ,בזה מניח
בו נשמה אמיתית" ,עכ"ל) .ואני שמעתי שזה מקובל עוד מהבעש"ט זי"ע(.
כי הזהר מלהיב ומאיר את הנשמה של כל איש מישראל ,באופן שיוכל
להשפיע הארה של נשמה קדושה גם בזולתו.
אמר הבעש"ט ז"ל ,בג' דברים הכלל היפך ממה שאמרו אחד המרבה ואחד
כו' ובלבד שיכוין ,אלא אחד המכוין כו' ובלבד שירבה ,אמירת הזוהר
מסוגל לנשמה ,שקידת מקוואות מטהר הגוף ,נתינת צדקה ,אמרז"ל הנותן
סלע לצדקה בשביל שיחי' בני הרי זה צדיק גמור ,דעל כל פנים מחי' את
העני.
)ספר נתיב רש"י ,בשם "מורי" ,ה"ה הרה"צ ר' הלל מפאריטש(

 מביא לתשובה

הבעל שם טוב מעורר על לימוד תיקוני זוהר
 הנני רושם לך תלמידי המובהק הרב הגאון הקדוש מ' יעקב יוסף
הכהן נ"י בקצרה על נייר קטן בכיון בכדי שתשא אותו בכל עת .קבלתי
ממורי ורבי וכו' ]הבעש"ט[ ,תיקונים ילמד בכל השנה בכל יום.

וירבה בימים אלו ]ימי אלול[ בצדקה ובלימוד זוהר ותיקונים ותהלים.
)מורה באצבע סי' ח' קטע רמ"ח(

 איעצך ויהי אלוקים אתך ,בכל לילה קודם השינה ממש תלמוד
מאמר אחד מתיקוני הזוהר הקדוש ואז תישן בטח ובל תירא .והשי"ת
יטע בלבנו אהבתו ויראתו דוקא ,אמן כן יהי רצון .מנאי מורו ישראל
במוהר"ר אליעזר בעל שם ממעזבוז) .כתר שם טוב(
 הבעש"ט צוה לאנשיו שקודם כל תפילה ילמדו מאמר זוהר
ותיקונים) .ליקוטי תורה )טשרנוביל( הדרכה ז' ,דף ט' טור ג'(

באמירה בלבד כבר מועיל
לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד ,בשגם לא ידע מאי קאמר
ואף שיטעה בקריאתו .והוא תיקון גדול לנשמה ,לפי שהגם דכל
התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא ,מכל מקום נתלבשה בכמה
סיפורים ,ואדם הקורא ומבין הסיפורים נותן דעתו על פשט
הפשוט ,אבל ספר הזוהר מן הסודות עצמן בגלוי ,והקורא יודע
שהם סודות וסתרי תורה אלא שאינו מובן מקוצר המשיג ועומק
המושג) .מורה באצבע סי' מ"ד(

אימתי יבוא מלך המשיח?
ודע מה שכתוב באגרת הקדש ששלח הבעל שם טוב זי"ע לגיסו הגאון הקדוש רבי אברהם גרשון זצ"ל אשר הובא בספר פורת יוסף ,שהבעש"ט עשה עליית נשמה
ונכנס להיכל המשיח וז"ל ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר והשיב בזאת תדע בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלמדתי אותך והשגת
ויוכלו גם המה לעושת יחודים כמוך ואז יכלו כל הקליפות ויהי' עת רצון וישועה ותמהתי על זה והי' לי צער גודל באריכות הזמן כל כך ,ע"כ.
ובספר דגל מחנה אפרים בדף ל"ב ביאר מ"ש ובני ישראל יוצאים ביד רמה ומתרגמיהן בריש גלי על פי דברי האגרת הנ"ל דמרומז כאן בפסוק ובני ישראל יוצאים
מן הגלות ברי"ש גל"י .בריש ר"ת רשב"י גלי דהיינו כשיתגלה תורת הנסתר שחיבר אז יצאו בני ישראל מן הגלות .וכן ברי"ש ר"ת רבי ישראל בעל שם "גלי" היינו כשיתגלה
תורתו ויפוצו מעיינותיו אז יפקון מן גלותא .ע"כ.
)אמרי פנחס השלם דף ק"ן(

