קונְ ְט ֵרס
ּ

אוֹ ר ַהזוֹ ַהר

ֲא ִמ ַירת ַהזוֹ ַהר
ְּכ ִהלְ כָ ָת ּה
חיוב ומעלת אמירת
ספר הזוהר והתיקונים
אפילו בלי
הבנה כלל
כללים יסודיים ועיקריים בגודל החיוב על כל אחד ואחד
אשר נקרא בשם "ישראל"

לעסוק באמירת ספרי הזוהר הקדוש ותיקונים
בכל יום ויום ,ואפילו כמה פעמים ביום ,אפילו כשאין מבינים כלום,
ובפרט ילדים קטנים צאן קדשים מזמן שהגיעו לחינוך
 vבזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

v

ע'יר ו'קדיש מ'ן ש'מיא נ'חית  -כ'י ל'א תש-כ'ח מפ'י זרע'ו

TvU
ה' מנחם אב יומא דהילולא של רבינו האריז"ל זיע"א
שנת רב"י שמעו"ן ב"ן יוחא"י )עם הד' תיבות( תשס"ט לפ"ק
עיה"ק בית שמש תובב"א
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 50ספרים
על הזוהר וכתבי האריז"ל שהוצאנו לאור בעז"ה:
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.

ספר זוהר היומי  -ספר הזוהר המחולק ללימוד יומי ל354-
ימות השנה )עם זוהר חדש ותיקוני זוהר(  12כרכים מפוארים
לי"ב חדשי השנה.
ספר זוהר היומי  -ספר הזוהר המחולק ללימוד יומי ל354-
ימות השנה )בלי זוהר חדש ותיקוני זוהר(  12כרכים
מפוארים לי"ב חדשי השנה.
ספר תיקוני זוהר היומי  -ספר תיקוני זוהר המחולק ללימוד
יומי ל 354-ימות השנה.
ספר זוהר חדש  -ספר זוהר חדש המחולק ללימוד יומי ל-
 354ימות השנה.
אין ליכט פון תורה  -נפלאות הזוהר בלשה"ק ובאידיש.
אין ליכט פון תורה  -גן עדן התחתון על הרשב"י באידיש.
אין ליכט פון תורה  -נופת צופים באידיש על התורה.
זוהר תורה על התורה ה' חלקים.
זוהר תורה על נ"ך.
זוהר תורה החדש על התורה.
ליקוטי זוהר :בראשית.
ליקוטי זוהר :שמות.
ליקוטי זוהר :ויקרא -במדבר – דברים.
תיקון הברית :בראשית ,ליקוט גדול מהזוהר ועוד על קדושת
תיקון הברית 400 ,עמודים.
אור הזוהר  -ליקוט גדול ומקיף על עניני לימוד הזוהר ,רשב"י,
ל"ג בעומר ,וכל המסתעף.
קרא לשמש ויזרח אור הזוהר.

לות א ְּב ַר חֲ ֵמ י  ] -דף [ 3
יה ִמ ן ָּג ּ ָ
קון ֵּב ּ
ְּב הַ אי ֵס פֶ ר הַ זּ ֹהַ רִ ,י ּפְ ּ

אוֹ ר

ֲא ִמ ַירת ַהזוֹ ַהר ְּכ ִהלְ כָ ָת ּה

ַהז ֹו ַהר

יז .אור הזוהר החדש  -ליקוט גדול ומקיף על עניני לימוד הזוהר
ותיקונים ,ולימוד הקבלה ,וגודל מעלת התקשרות לרשב"י
ע"י לימוד הזוהר ,וכל המסתעף.
הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש בו יבואר גודל החיוב ללמוד וללמד
הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת  -סגולות הגדולות והנוראות
הטמונות בזוהר הקדוש  -הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה  -ספר
הזוהר הוא עיקר כל ספרי מוסר ,והוא ילהב לבך בשלהבת אש לעבודה
התמימה ,ספר הזוהר הוא המפתח והוא הסוגר  -ע"י לימוד והפצת
הזוהר הקדוש מתקשרים להרשב"י בזה ובבא  -הספר של הצדיק הוא
נשמת הצדיק  -הענין הגדול ללמוד הזוהר הקדוש בדור הזה יותר
מדורות הקודמים  -בדורות האחרונים יבינו וישכילו ברזי התורה שלא
השיגו הקודמים  -מי שאינו מאמין ולומד תורת הח"ן הוא בבחינת
"מפריד אלוף לא יראה מאורות"  -טבילת עזרא הוא הכרח ללימוד
תורת הח"ן ,ויפתח זוהרי לבך ומוחך לעבודת השי"ת ,ולימוד הקבלה
ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות  -עוד יבואר בו גודל הענין
להיזהר בטבילת עזרא.

יח.
יט.
כ.
כא.
כב.
כג.
כד.
כה.
כו.
כז.
כח.
כט.
ל.

אמירת הזוהר כהלכתה.
שער התיקונים  -עניני לימוד ספר "תיקוני זוהר היומי".
זוהר לזקנים עם נערים.
גדולי ישראל על הזוהר.
שער הזוהר  -הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש.
שער הזוהר  36 -עלונים חדשיים
ספר "שער ארץ ישראל  -בו יבואר גודל מעלת קדושת ארץ
ישראל  -מלוקט מזוה"ק ותיקונים וכתבי האריז"ל ועוד.
ספר הערב רב על פי הזוהר הקדוש.
ספר הערב רב על פי האריז"ל.
הערב רב וכל המסתעף חלק ראשון  -על פי ספר הזוהר סדר
בראשית.
הערב רב וכל המסתעף חלק שני  -על פי ספר הזוהר סדר
שמות  -ס"ט עמודים.
הערב רב וכל המסתעף חלק שלישי  -על פי ספר הזוהר סדר
ויקרא  -י"ט עמודים.
הערב רב וכל המסתעף חלק רביעי  -על פי ספר הזוהר סדר
במדבר  -נ"ב עמודים.
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הערב רב וכל המסתעף חלק חמישי  -על פי ספר הזוהר סדר
דברים  -כ"ד עמודים.
הערב רב וכל המסתעף חלק שישי  -על פי ספר הקדוש
תיקוני זוהר  -פ"ט עמודים.
הערב רב וכל המסתעף חלק שביעי  -על פי ספר הקדוש
זוהר חדש  -כ"ח עמודים
הערב רב וכל המסתעף חלק שמיני  -על פי ספר הקדוש עץ
חיים לרבינו האריז"ל -ט"ו עמודים.
הערב רב וכל המסתעף חלק תשיעי  -על פי ספר הקדוש
שער הגלגולים לרבינו האריז"ל -י' עמודים.
הערב רב וכל המסתעף חלק עשירי  -על פי ספר הקדוש
שער הפסוקים לרבינו האריז"ל -ס"ב עמודים.
הערב רב וכל המסתעף חלק י"א  -על פי ספר הקדוש שער
הליקוטים לרבינו האריז"ל -מ"ג עמודים.
הערב רב וכל המסתעף חלק י"ב  -על פי ספר הקדוש עץ
הדעת טוב על התורה לרבינו האריז"ל -קכ"ו עמודים.
הערב רב וכל המסתעף חלק י"ג  -על פי ספרים הקדושים
שער מאמרי רשב"י  -ליקוטי תורה  -משנת חסידים -
לרבינו האריז"ל.
הערב רב וכל המסתעף חלק י"ד  -מנהיגי הדור האחרון
קודם ביאת המשיח – ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח
הקודש מצדיקים הקודמים מה שנבאו על מנהיגי הדור
האחרון הלזה בעיקבתא דמשיחא ,מיוסד מהזוהר הקדוש
ומהאר"י הקדוש  38 -עמודים.
הערב רב וכל המסתעף חלק ט"ו  -מנהיגי הערב רב והסטרא
אחרא בדור האחרון לפני ביאת המשיח  -ילקוט מאמרים
דיבורי נבואה ורוח הקודש מזוהר הקדוש ומהאר"י הקדוש,
ומהבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים זי"ע ,שבאחרית
הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים מהערב רב ,וסימנים איך
להכירם ,וגודל החיוב להתרחק מהם ומהמונם ,והצורך
להתפלל ולהנצל מהם ,וביאורים בענינים אלו 57 - .עמודים.
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מב .הערב רב וכל המסתעף חלק ט"ז  -מנהיגי הערב רב והסטרא
אחרא  -ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מהזוהר
הקדוש ומהאר"י הקדוש ומהבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו
הקדושים שבאחרית הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים
מהערב רב ,וסימנים איך להכירם ,וגודל החיוב להתרחק מהם
ומהמונם ,והצורך להתפלל ולהנצל מהם ,וביאורים רבים
בענינים אלו 364 - .עמודים.
מג .הערב רב וכל המסתעף חלק י"ז  -ליקוט מספרי קבלה
ומוסר.
בספרי "הערב רב" הנ"ל:
בהם מבואר גודל ענין חיוב הלימוד ולחקור מעשי ועניני הערב רב ,ואיך
שצריכים ללחום נגדם ,שמקלקלים את כל עם ישראל בכל העולם כולו,
ועוקרים כל המצות שבתורתינו הקדושה - .גם מבואר בהם השכר
הגדול למי שעוסק להציל את עם ישראל מן הערב רב ,ומעורר את
הרבים שלא יפלו ברשתם ח"ו - .עוד מבואר שהערב רב הם רמאים
כנחשים ועקרבים כמבואר אבל נחשים ועקרבים יש בו .וז"ל :ונחשין
ועקרבין דילה אינון ערב רב) .זהר חדש פרשת יתרו מאמר ז' ימי
בראשית( - .עוד מבואר בהם ,גודל החיוב שמוטל על כל איש ואיש
להיות בקי בהם בפרטותיהם ובדקדוקיהם ,כי בזה תלוי יסוד קדושת
ישראל ,ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד ,כמו שגילה לנו העץ חיים
בהקדמתו.

מד.

מה.

מו.

מז.

ספר בית הרשב"י על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו
ומנהגיו סדר בראשית שמות  -חלק א' ,בו יבואר גודל ענין
הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית.
ספר בית הרשב"י על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו
ומנהגיו סדר בראשית שמות  -חלק ב' ,בו יבואר גודל ענין
הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית.
ספר תיקון פגם הברית חלק ראשון קל"ח עמודים יוצא לאור
שנת תשס"ד לפ"ק .הספר נדפס לזכות הרבים ,ומתחלק
בחינם לכל דורש ומבקש.
תיקון הכללי  -כי הוא תקון הברית הנקרא "תיקון הכלל"
כמבואר בלקוטי מוהר"ן ח"א )סימן כ"ט אות ד'( ,והוא תיקון
למקרה לילה ,ח"ו ,לומר אלו העשרה מזמורי תהלים
)טז ,לב ,מא ,מב ,נט ,עז ,צ ,קה ,קלז ,קנ( באותו היום
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שקרה לו ,מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל
וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה"ה
מברסלב.
מח .ספר קדושת הברית  -והוא ליקוט מ"חק לישראל" פרשיות
שמות  -משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על
קדושת ושמירת הברית.
מט .השכר והעונש בשמירת עינים.
נ .סוד ד' ליראיו .סדר הגלגולים ,עפ"י האריז"ל ורבי חיים
וויטאל זי"ע ,נדפס בספרי שכר ועונש פרשת פנחס.

TvU
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מבוא לקונטרס
 Uאמירת הזוהר כהלכתה T
ישמחו החסידים ויגילו הלומדים ,בעזרת השי"ת ובזכות רבי שמעון
בר יוחאי הרינו נותנים לפניכם היום ברכה הקונטרס הקדוש "אמירת הזוהר
כהלכתה" ,ליקוט נפלא מספרים קדושים ,מלוקט מתוך הספר "אור הזוהר
החדש והשלם" ,כללים יסודיים ועיקריים בגודל ענין מעלת אמירת ולימוד
הזוהר והתיקונים בכל יום ויום ,ואפילו כמה פעמים ביום ,אפילו כשאין
מבינים כלום ,לכל אחד ואחד מישראל ,זקנים עם נערים ,הקטנים עם
הגדולים ,עשיר ואביון ,גאונים עם הגדולים ,חכמים עם המונים ,ובפרט
לילדים קטנים צאן קדשים ,מקטן שהגיע לחינוך" ,יבואו טהורים ויתעסקו
בטהורים".
כמבואר בזוהר )וירא דף קיח:(.
אמר לון רבי שמעון לית רעותא דקודשא בריך הוא בדא דיתגלי כל כך
לעלמא וכד יהא קריב ליומי משיחא ,אפילו רביי דעלמא זמינין לאשכחא
טמירין דחכמתא ולמנדע ביה קצין וחושבינן ,ובההוא זמנא אתגליא לכלא.
]תרגום ללשון הקודש[ :אמר להם רבי שמעון אין רצונו של הקב"ה בזה
שיתגלה לעולם כל כך ,וכשיהיה קרוב לימות המשיח אפילו נערים שבעולם
עתידים למצוא נסתרות של החכמה ולדעת על ידו קצים וחשבונות ,ובאותו
הזמן יתגלה לכל.
וכמו שכתב רביה"ק רבי יוסף חיים זיע"א ,הבן איש חי ,בהקדמת
התיקונים בניהו:
מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות הגדולים ספר
התיקונים וספר הזוהר קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד
הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן ,והגם דאין לאל ידם
להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלה אף על פי כן
שותים בצמא את דבריהם ומתלהבין בקריאתן מאוד מאוד.
נעבור בסקירה קצרה על עבודת הקודש של "מפעל הזוהר העולמי",
שכל מטרתו לזכות עוד יהודים בלימוד ואמירת הזוהר ותיקוני הזוהר,
להרבות חיילים לתורת רשב"י ,להפיץ עוד ועוד את גודל מעלת אמירת
תיקוני הזוהר ,ולהדליק את אורו בנשמת כל איש ישראל.
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בט"ו מנחם אב תשס"ח לפ"ק העבר עלינו לטובה הוצאנו לאור בס"ד
את סדר לימוד היומי על הזוהר הקדוש שנדפס בי"ב חלקים ,ומחודש אלול
תשס"ח עד היום התפשט וכבר הגיע לכל קצוות תבל.
ערב ל"ג בעומר )תשס"ט לפ"ק( העבר עלינו לטובה ,הוצאנו לאור
בס"ד את סדר לימוד היומי על הזוהר הקדוש זהר חדש עם תיקוני זוהר
ונדפסו בי"ב חלקים.
לרגל חג השבועות )תשס"ט לפ"ק( העבר עלינו לטובה ,הוצאנו לאור
בס"ד את סדר לימוד היומי על תיקוני זוהר ונדפס בחלק אחד ,עם הוספת
קונטרס "שער התיקונים" והוא ליקוט נפלא מספרים קדושים בגודל מעלת
אמירת ולימוד ספר התיקונים בכל יום ויום ,ואפילו כמה פעמים ביום.
ומאז שהפצנו את הלימוד היומי של הזוהר בתשע חדשים בלבד ,הגענו
בס"ד קרוב לשש מאות אלף איש )כיוצאי מצרים – כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
נפלאות( הלומדים ומעיינים בזוהר הקדוש מידי יום ביומו.
מה מפעים ומרגש לראות איך כלל ישראל מתגייס יחד ,מסתופפים
בצל הקודש כולם כאחד ,להנות מאור הגנוז בזוהר הקדוש ולגרש את חושך
הגלות בהדלקת האור הצפון בזוהר .משלהבת קטנה ומרצדת כבר הפכה
לאבוקת אש שאורה מופץ ומאיר כל פינה אפילה על פני כדור הארץ ,עוד
קט וכבר תהפוך למדורה ענקית שתאיר ותחמם כל לב יהודי באשר הוא
שם ,תגרש את חשכת הגלות ויתגלה מלכינו ומשיחנו ,אור חדש על ציון
תאיר ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו אכי"ר.
על כן נודה את ה' בכל לבב ובתוך רבים נהללנו אשר הגיענו עד הלום,
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ,להדפיס את קונטרס "אמירת הזוהר
כהלכתה" ,בנוסף לספרים הבאים" :תיקוני זוהר היומי" – על גודל ענין
לימוד הזוהר מידי יום ביומו" ,אור הזוהר החדש והשלם" מהדורה ה' – עם
הוספות ותיקונים" .שער התיקונים" – גודל מעלת ואמירת תיקוני הזוהר אף
בלי הבנה כלל" .זקנים עם נערים" – גודל החיוב על כל אחד אשר נקרא בשם
"ישראל" ללמוד בספר הזוהר ותיקונים זקנים עם נערים הקטנים עם
הגדולים ,בפרט צאן קדשים ,מקטן שהגיע לחינוך ,ו"יבואו טהורים ויתעסקו
בטהורים".
רבי שמעון בן יוחאי ודאי ימליץ טוב בעד הלומדים מתורתו ,כמו
שכתוב בספר חסידים ]סימן רכ"ד[ :כל האומר דבר שמועה מפיהם הם
מתפללים עליו שם וממליצים טוב עליו.
זכות רבינו הקדוש רבי שמעון בן יוחאי ,שטרחנו לקבץ מאורותיו
להפיצן בישראל ,יגן בעדינו לחזק הלימוד בהן .צקון לחשינו ,כשם שזכינו
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להוציא לאור הספרים הנ"ל ,כן נזכה להוציא לאור שאר החלקים מספר זה,
אמן כן יהי רצון.
אחת שאלתי מאת ד' אותה אבקש שבתי בבית ד' כל ימי חיי לחזות
בנועם ד' ולבקר בהיכלו .ואזכה ביחד עם זוגתי תחי' לגדל בניקל את יו"ח
היקרים שיחי' בדרך ישראל סבא בדרכי התורה והיראה ולמעשים טובים,
ולרוות מהם רוב נחת ושמחה כל הימים ,ביתנו יהיו מלאים ברכת ה' ,ששון
ושמחה ימצא בהם תודה וקול זמרה.
כפינו נפרוש לשמים שיזכנו ה' גם להלאה להיות ממזכי הרבים כמו
שעזרנו עד הנה והצילנו מגלי גלים דעברו עלינו ,ובכן יה"ר שחיבורינו זה
ימצא חן בעיני אלקים ואדם ,יתגלגל זכות הרבים על ידינו ,ויזכנו לישב
באהלה של תורה להרביץ תורה ויראת שמים ,עד שיקיצו וירננו שוכני עפר
ונזכה לעלות לציון מושיעים עם גואל האמיתי במהרה דידן אמן.
יתן ה' שימצא ספר זה חן ושכל טוב בעיני ציבור היראים את דבר ה'
שאליו הספר מופנה בעיקר ,ושבשבילו כל מאמץ כדאי ומשתלם ,ויאירו
דברי הספר את עיניהם של ישראל בכל מקום שהם לדבוק ולילך בדרכי
הצדיקים המובאים בספר לזכות וליאור באור פני מלך חיים ,וזכותם של
הצדיקים הנ"ל יגינו עלינו ועל כל בני ביתנו ,להשלים משאלין דלבאי ולבא
דכל עם ישראל לטב ולחיין ולשלם אמן כן יהי רצון.
יהי רצון שיערה ה' עלינו רוח טהרה ונזכה לטהר לבבנו לעבוד ליוצרנו
בכל כוחנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו עד שישלח לנו משיחנו ויקבץ נדחנו
במהרה בימינו אמן.
וזאת למודעי שספרים אלו מותר לכל אחד להדפיס כמה שרוצה באיזה
לשון שרוצה ,וכל המזכה את הרבים זכותו עומדת לעד וזוכה לבנים צדיקים.
בטרם נכלה לדבר אנו קובעים ברכה לכבוד ידידינו הרבני הנגיד
המופלג ,נדיב ישוע מוכתר בנימוסין מוהר"ר ...נ"י שסייע בידינו להוציא
לאור הספר הקדוש הזה.
ויהי נועם ה' עליו להתברך בכל מילי דמיטב ,ובשיבה טובה ,אתה ה'
לעולם תשמרם ,ברכם שמרם טהרם ,שיזכה לראות מיוצאי חלציו רב תענוג
ונחת דקדושה ,עד אשר נזכה בקרוב לשמוע קול מבשר ואומר בביאת גואל
צדק בב"א.
כה דברי חד מזעירי דחברייא
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בענין גודל החיוב ומעלת אמירת
ספר הזוהר והתיקונים
אפילו בלי הבנה כלל
כללים יסודיים ועיקריים בגודל החיוב על כל אחד ואחד אשר נקרא
בשם "ישראל" ,לעסוק באמירת ספרי הזוהר הקדוש ותיקונים ,בכל יום
ויום ,ואפילו כמה פעמים ביום ,אפילו כשאין מבינים כלום,
ובפרט ילדים קטנים צאן קדשים מזמן שהגיעו לחינוך



לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש ,ואפילו אי
לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקדוש
ברוך הוא .ונהי שבלימוד המשניות וכדומה יש דעות שצריך להבין
לפחות מהו הענין שלומד ,אבל בלימוד תהלים וזוהר הקדוש אפילו
באין מבין כלל ,חשוב ומקובל ומרוצה לפני השם וכו'.
)פלא יועץ אות ז' ,זוהר(




מעלת חידושי תורה שהוא חשוב מאוד בשמים ממעל עד
שאמרו בזוהר הקדוש שבונה שמים חדשים ועליו הכתוב אומר
לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה אל תקרי עמי אלא
עימי שנעשה שותף להקדוש ברוך הוא וכו' והוא תקון גדול לכל עון
ולכל חטאת ובפרט לעון פגם הברית וכו' וגם לימוד ספר הזוהר
הקדוש אף באין מבין חשוב כאילו חידש חידושים .ואחד המרבה
ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים.
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)פלא יועץ ערך חידוש(

לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש ,ואפילו אי
לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקדוש
ברוך הוא .ונהי שבלימוד המשניות וכדומה יש דעות שצריך להבין
לפחות מהו הענין שלומד ,אבל בלימוד תהלים וזוהר הקדוש אפילו
באין מבין כלל ,חשוב ומקובל ומרוצה לפני השם וכו'.
)פלא יועץ אות ז' ,זוהר(







לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש ,ואפילו אי
לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה ,הוא חשוב לפני הקדוש
ברוך הוא ,כדכתיב )שיר השירים א ,ד( ודגלו עלי אהבה ,פרשו
רבותינו ז"ל )שהש"ר פ"ב פסוק הביאני( :ודילוגו עלי אהבה .הא
למה הדבר דומה? לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של
תיבות בלעגי שפה ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו ,כך יושב
בשמים ישחק וישמח כשהאיש הישראלי יש לו חיבה בתורה ורוצה
ללמוד אך אין דעתו משגת או אין לו מי שילמדנו ולומד כמה שיודע,
בודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו.
הנה כי כן אין מקום פטור למי שאינו יודע ללמוד אין טענה זו
פוטרתו ליום הדין ,כי יכול הוא ללמוד כמו שיודע .ונהי שבלימוד
המשניות והכ"ד יש דעות שצריך להבין לפחות מהו הענין שלומד,
אבל בלימוד תהלים וזוהר הקדוש אפילו באין מבין כלל חשוב
ומקובל ומרוצה לפני השם .ומי שיודע ספר ומבין דברי הזוהר
הקדוש הפשוטים ימצא בו טוב טעם ודברים מתוקים מדבש
ומוסרי השכל שמושכים לב האדם לאביו שבשמים.
הנה כי כן ראוי לכל אדם ליקח לו ספר הזוהר הקדוש ולא
יעבור מלקרוא הפרשה מידי שבוע בשבוע ,וזה גדר גדול לאדם כדי
שלא ישיאנו יצרו לפנות עצמו לבטלה שהוא רעה גדולה כידוע,
ויעשה זאת אפוא וינצל ,שיקבל עליו סדר לימודים כגון ח"י פרקי
משנה בכל יום וספר תהלים ופרשת הזוהר וכדומה ,וכשלא יהיה לו
פנאי יהיה לוה ופורע מיום ליום ומחודש לחודש באופן שבהיותו פנוי
תיכף יפנה לשלם חובתו ,אך ישכיל על דבר מראשיתו שלא יצטרך
ללמוד במהירות גדול באופן שלא יהיה שוה אותו הלימוד כלום
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ויהיה עמלו לריק חס ושלום .וכבר אמרו )טור או"ח סימן א'( טוב
מעט בכוונה מהרבות בלא כוונה .וכשלומד סודות הזוהר הקודש
בלבבו יבין שיש צפוני סודות ורזי דרזין בכל הענינים ,אך בשרו
עליו יכאב על שאין לו ידיעה כלל וכלל.
ואזהרה שמענו למי שלומד ספר הזוהר הקדוש ,שישמור נפשו
מאוד כשלומד אבא ,אמא ,ברא ,ברתא ,זעיר-אנפין ,אריך-אנפין,
מטרוניתא ,וכן צורת אברים :רישא ,עיינין ,אודנין וכדומה ,שלא
יצייר שום צורה למעלה חס ושלום חלילה וחס ,ועל זה נאמר
)דברים כז ,טו( ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר -
בסתרו של עולם ,אלא יאמין באמונה שלימה שאינו שייך למעלה
אלו הענינים כלל וכלל ,רק הכל אורות עליונים וצפוני סודות שאין
יד שכלנו מגעת .וכל אלו המילות שנזכרו בזוהר הקדוש ,הכל הוא
כינויים ודרך משל בעלמא שהמשכיל יבין איזה דבר ואנחנו לא נדע
ואין לנו רשות לחשוב ולצייר בשום אופן ,רק נקרא בשפתינו ונקדים
תפילתנו שיהי נועם השם עלינו יהא חשוב ומקובל ומרוצה שיח
שפתותינו לרצון ולעשות נחת רוח ליוצרנו ודיינו.
)ר' אליעזר בר יצחק פפו ,פלא יועץ ,ערך זוהר(



גם כי סתומים וחתומים הדברים ,אל נא תמנע מקריאתם ,כי
ברית כרותה לשפתים הנוטפות מר באימה ורעותא דלבא בהני כבשי
דרחמנא שאינם חוזרות ריקם ,מעורר את האהבה עד שתחפץ בלגלוג
וגמגום ,איש הוגה ושוגה באהבתה וכו'.
)הרמ"ז בהגהותיו לספר הכוונות(



ילמוד בספרי קבלה ,ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר
ותיקונים ,כי הם מסוגלים לטהר הנשמה.
)סידור כוונות האריז"ל מהמקובל האלוקי מוהר"ר יעקב קאפיל של רבי יעקב
קאפיל איש ליפשיץ זצוק"ל אשר היה מגיד מישרים בבית המדרש של מעזריטש
גדול לפני תקופת הבעל שם טוב  -לפני  300שנה .כולל ביאורים על כל חלקי
התפילה .בסדר כוונת הלימוד(



מי שלא זכה להבין הזוהר ,אף על פי כן ילמוד ,כי הלשון של
הזוהר מזכך הנשמה.
)אור צדיקים להר"מ פאפריש ,סימן א' סעיף קטן ט"ז(
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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 ,הסודות עצמן בגלוי ,והקורא יודע שהם
סודות וסתרי תורה אלא שאינו מובן מקוצר המשיג ועומק המושג.
)עבודת הקודש להחיד"א ,מורה באצבע סימן מ"ד(




הטעם שכתבו זכרונם לברכה כי לימוד הזוהר הקדוש נורא
ונשגב מאוד הגם דלא ידע מאי קאמר ,משום דבכל התורה יש
פרד"ס ,ובכל לימוד אינו ניכר הסוד כלל ,ואדרבה הקורא ושונה
דעתו על הפשט לבד באין מבין אם יש סוד בתורה כלל ,מה שאין כן
ספר הזוהר הקדוש דהסודות הם בגלוי והלומד יודע כי ידבר נפלאות
ורזי תורה והוא לא ידע ,ולזה מועיל מאוד לתקן הנפש.
)נפש חיים מערכת הז' אות ד' ,משם הגדולים להחיד"א(




על דרך דאיתא שלשון הזוהר הקדוש הוא מסוגל לנשמה ,אף
שאינו מבין כלל מה שאמר ,כמשל הנכנס לחנות של בושם ,אף על פי
שלא לקח כלום ,מכל מקום ריח טוב קלט עמו.
)הרה"ק ר' משה חיים אפרים מסדילקוב בעל דגל מחנה אפרים בליקוטים דיבור
המתחיל ישקני(




אמר הבעל שם טוב זכרונו לברכה ,בג' דברים הכלל היפך ממה
שאמרו אחד המרבה ואחד כו' ובלבד שיכוין ,אלא אחד המכוין כו'
ובלבד שירבה ,אמירת הזוהר מסוגל לנשמה.
)ספר נתיב רש"י ,בשם "מורי" ,ה"ה הרה"צ ר' הלל מפאריטש(
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שמעתי ממהר"ם הלוי יפה שאמר בשם אדמו"ר הזקן )בעל
התניא( נשמתו בגנזי מרומים סגולה למחשבות זרות בעת התפילה
הוא ג' דרכים וכו' ,וכן ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמה אף על פי
דלא ידע מאי קאמר ,ולכן כיון שג' דברים אלו אינם צריכים כוונה,
לכן מועילים לטהר המחשבה ממחשבות זרות.
)ספר מגדל עז ,מאמרי דא"ח מאדמור"י חב"ד ,ע' תכ"ו(




וכמו ששמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן )בעל התניא( בליאזני,
שיש בחינת טמטום המוח וכו' ,ולזה מועיל קריאת דברי הזוהר
הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר.
)חנה אריאל ,להרי"א מהומיל ,שמות ע' ס"ד(





כל צירופי אותיות התורה יש בהם יתרון ומעלה יתירה זו,
שבדביקות נפש האדם בצירופי אותיות אף שאינו יודע ומבין הענין
בעין השכל רק שהוגה ומדבר בהם )לאפוקי הרהור דלאו כדיבור
דמי( הרי הם מעלים את הנפש למקום שלא היתה הנפש מגעת שם
מצד שרשה ,כי שרש אותיות התורה היא הגבה למעלה משרש
הנפש.
)תורה אור לבעל התניא ,פרשת בשלח ד"ה אשירה לה'(




יעסוק בספר הזוהר אף על גב דלא ידע ולא מבין מאי קאמר,
מכל מקום הלשון של הזוהר מסוגל לשכינתא ולנשמתא לקרוא בו
יותר מכל עסק התורה.
)תיקון ליל הוש"ר(
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בענין לימוד זוהר הקדוש אמר בשם הקדוש ר' אהרן מזיטאמיר
שזוהר הקדוש צריך לאומרו בלא ביאור ,כי התיבות והדיבור של
זוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם לאין סוף יתברך ,רק מי
שרוצה ללמוד עם ביאור יעיין מקודם בהביאור ,והזוהר יאמר כסדר
בלי ביאור.
)שארית ישראל שער ההתקשרות שער הא' דרוש ה' מאמר ב'(



מקובל בידינו שגם מי שלא יודע כלום ,לשון הזוהר מסוגל
לזכך הנשמה.
)מהרצ"א בהגהותיו לספר סור מרע ,דפוס מונקטש אות ט'(





עיקר לימוד בפנימיות התורה יהי' שתשיג הארה וחיות אלוקית
בנפשך בעת לימודך ובכל היום ,ולא שתהי' מקובל או חוקר וכו'.
ולפעמים האדם הוא בקטנות השכל ,לא יפטור את עצמו מכלום כי
זה מינות וכו' ואז עקימת שפתיו הוה מעשה ומלכא שכיב על אבנים
ואותיות כמו שהן.
)היכל הברכה דברים דף ר"ח ע"ב(






על כן בני ואחיי תרגילו עצמכם ללמוד בדברי הזוהר והתיקונים
בשקידה ,ומי שלא ראה אור הזוהר מתוקים מדבש ,לא ראה
מאורות מימיו ולא טעם טעם התורה ,ועוד שהוא מטהר הנפש
ומזככה ,אפילו אמירה בעלמא מן השפתיים סגולה ותיקון הנפש
מאוד ,ובפרט ספר התיקונים שהם תיקוני הנפש ממש מכל פגם וסיג
וחולאת.
)הקדמת ספר עצי עדן מקאמארנא זכרונו לברכה(
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"ההשגה מתחילה מתורת הנסתר ורק אחר כך משיגים יתר
חלקי התורה .ולבסוף משיגים את התורה הנגלית".
)הגאון מוילנא .סידור(




"האיסור ללמוד קבלה היה רק לזמן קצוב עד  .1490ומ 1540 -
והלאה צריכים לעודד את כולם לעסוק בספר הזוהר ,מפני שרק על
ידי לימוד הזוהר תבוא האנושות לגאולה הרוחנית ולביאת המשיח.
ולכן אסור להתחמק מלימוד הקבלה".
)הרב אזולאי .ספר "אור החמה"(.





"אי אפשר שכל כלל ישראל יבואו לטהרה הגדולה הזו ,זולת על
ידי לימוד הקבלה ,שהיא הדרך הקלה ביותר ,המספיקה גם לקטני
הדעת ,מה שאין כן בדרך העסק בתורת הנגלה בלבד ,אי אפשר
לזכות על ידה ,זולת ליחידי סגולה ,ועל ידי יגיעה רבה ,אבל לא
למרבית העם"
)הרה"ק רבי יהודה אשלג זכר צדיק לברכה ,ב"הקדמה לתלמוד עשר
הספירות",אות ל"ו(.




"אוי לאלו שלא רוצים ללמוד את הזוהר ,מפני שהם מביאים
לעולם עוני ,מלחמות ואסונות".
)"תיקוני הזוהר" ,תיקון (30



"לימוד ספר הזוהר מעל ועדיף על כל לימוד אחר"
)החיד"א(



"הגאולה וביאת המשיח תלויים רק בלימוד הקבלה".
)הגאון מוילנא .ספר "אבן שלמה" (11,3
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"על לימוד הזוהר אין שום הגבלות"...
)החפץ חיים(




"אם דורי היה שומע בקולי ,היה לומד כבר מגיל תשע ספר
הזוהר ,וכך היה רוכש יראת שמים במקום חכמה חיצונית".
)הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקומרנא ,ספר "נוצר חסד"(



"אני קורא לכל אחד ,להקדיש כל יום זמן ללימוד הקבלה ,מפני
שבזה תלוי ניקוי נשמתכם".
)הרב יצחק כדורי(



בזכות לימוד הזוהר הקדוש יבוא הגואל.
)רבי אליהו בן סולימן מאני ,כסא אליהו ,שער ד'(




כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל
כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות.
)רבני ירושלים ,שנת תרפ"א(



ובגלל שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר הזוהר
הקדוש ,יצאו על ידו מן הגלות.
)ר' שמעון בר יוחאי ,הזוהר ,נשא אות צ'(



כעת הזמן המחייב להרבות קנין בתורה הפנימית .ספר הזוהר
הפורץ נתיבות חדשות ,משים במדבר דרך מסילה בערבה ,הוא וכל
תבואתו מוכן הוא לפתוח פתחי גאולה.
)אורות ,נ"ז(



הבעל שם טוב צוה לאנשיו שקודם כל תפלה ילמדו מאמרי
זוהר.
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)ר' יצחק בר ישעיה עטיה ,דורש טוב ,ענין זוהר(

ולעולם אין כח בנו להפשיט התורה ממלבושיה אם לא הרבי
שמעון בן יוחאי עליו השלום וחבריו בקצת מקומות.
)הרב משה קורדובירו ,הרמ"ק ,דע את אלקי אביך ,טז'(

ומי שלא זכה להבין הזוהר אף על פי כן ילמוד כי הלשון של
הזוהר מזכך הנשמה.
)אור צדיקים ודרך סעודה ,לר"מ פאפיראש  -סימן א' סעיף ט"ז(



לימוד התיקוני זוהר הקדוש ...מטהר הגוף והנשמה וסגולתו
לקרב הגאולה במהרה בימינו.
)ר' אפרים בן אברהם ארדוט ,מטה אפרים ,קצה המטה ,סעיף קטן כ"ג(



לימוד הזוהר הוא שלימות גדול אל הנפש ואף על פי שאינו
מבין .הלשון של הזוהר לבד מסוגל מאוד.
)רבי חנוך הניך מאלסק ,סדר הלימוד ,אות ב'(




התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם
לאין סוף יתברך.
)הרב משה ישראל בר אליהו ,שארית ישראל שער ההתקשרות ,שער א' דרוש ה'
מאמר ב'(




אם זכה ילמוד זוהר באשמורת כי בזכותו יצאו ישראל מהגלות
שדומה ללילה.
)אור צדיקים ודרך סעודה לר"מ פאפירש ,סימן א' סעיף ט"ו(




מי שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר אף שאינו
מבין ,כי מה איכפת ליה שאינו מבין אפילו הכי הוא סגולה.
)רבי שניאור זלמן מלאדי ,אדמו"ר הזקן )בעל התניא( ,מאמרי האדמו"ר הזקן
הקצרים 1דף תקע"א(
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מי שלא זכה להבין ,אפילו הכי ,יקרא הלשון מפני כי הלשון
מסוגלת לזכך הנשמה ולהאירה בזוהר נפלא.
)רבי חיים הכהן ,הנהגות טובות ,אות מ"ה(



כשלומד זוהר יעיין בכל מלה ומלה .כי כל אות הוא חידוש בפני
עצמו .ודברים הנראים כפשט אינם אלא סוד .כי הזוהר כולו אורה.
)רבי חיים הכהן ,הנהגות טובות ,אות מ"ו(

אמת שמקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום אף על פי כן לשון
הזוהר מסוגל לזכך הנפש.
)ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב ,מהרצ"א ,הוספות מהרצ"א ,אות ט'(




יתחדש לו בכל רגע אור חדש ממש עד שנעשה ממש בריה חדשה
על ידי הזוהר ומרן האר"י.
)ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה ,היכל הברכה דברים דף יא(




כל אות ואות של ספר הזוהר וכתבי מרן של הרב חיים ויטאל...
הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן כל הגלגולים.
)ר' יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה ,נוצר חסד ,פרק ד' משנה כ'(





ולזה הספר יקרא ספר הזוהר מפני השפעת האור ההוא מהזוהר
העליון ,ודרך אורו משפיעים בהשגחה אלהית כל המתעסקים בו,
שהיה אור ושפע עליון מהדעת מושפע ברזי תורה דהיינו רזי וסתרי
תורה וכו' כיון שנשפע משם אתקרי החיבור הזה ספר הזוהר ,כלומר
שנשפע מהזוהר ההוא.
)הרב משה קורדובירו ,הרמ"ק ,דע את אלקי אביך ,ב'(
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ולו עמי שומע לי בדור הזה שהמינות גובר היו לומדין עם תינוק
בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים להגות בהם והיה יראת חטאו
קודמת לחכמתו ויתקיים.
)ר' יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה ,נוצר חסד ,פרק ד' משנה כ'(.




לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי חכמינו זכרונם
לברכה.
)מעשה איש ,למרן הגאון הקדוש בעל החזון איש זכר צדיק לברכה(




מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות הגדולים ספר
התיקונים וספר הזוהר קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל
להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד
זקן ,והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות
שבספרים הקדושים האלה אף על פי כן שותים בצמא את דבריהם
ומתלהבין בקריאתן מאוד מאוד.
)רבנו יוסף חיים ,הבן איש חי ,בהקדמת התיקונים בניהו(





וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זכר צדיק לברכה משם
רבו החפץ חיים זכר צדיק לברכה 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(
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ובעת עיקבא דמשיחא התגברות הרע והעזות והמדות רעות
בהנהגות ראשי ערב רב נתגלה האור הגנוז מן השמים ספר הזוהר
והתיקונים ואחריהם כתבי מרן האר"י ובזה הלימוד מבער הקוצים
והרע שבנפשו ויזכה לדבק עצמו באור עליון ויזכה לכל מידות טובות
שבעולם ולזה נתגלה האור הזה ועיקר למודך בפנימיות התורה יהיה
שתשיג הארה וחיות אלוקית בנפשך בעת למודך ובכל היום ...אמר
מר"ן האר"י שבזמן הזה נסתרות נעשו נגלות ושמחה לפני המקום
ללמוד ברזי התורה ולגלות רזין לכל בר ישראל.
)ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה ,היכל הברכה ,דברים רח(:




להלהיב לבבות ישראל לתורה ולעבודה בחכמה הפנימיות
מתוקה מדבש ונופת צוף מאירות עינים ומשיבות נפש חמודה גנוזה
מתוק האור לעינים וטוב לנפש לזככה ולהאירה במדות טובות
ישרות לטעום טעם אור הגנוז עולם הבא בעולם הזה על ידי חכמת
הזוהר ...ועיקר התגלות החכמה הזאת בדורינו לא היה אלא להאיר
על הנפש לזככה בתשוקה ודביקות אהבה ויראה בקדושה טהרה
וענוה ...כי התגלות האור הצפון הזה בימינו היה להאיר עלינו ועל
נפשינו להסיר מאתנו כל הזוהמת ותאות הרעות לטעום מאור עליון
אור צח ממש טעם עולם הבא ולהסיר הקוצים מדות רעות וגאוה
והשתררות על רעהו ויתר מידות רעות אשר הם לשיכים בעינינו
קנאה ושנאה ואהבת רעות.
)ר' יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה ,נתיב מצוותיך ,בהקדמה(




כי האמת הוא ,שאין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל ,אלא
בעולמות עליונים ,שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות ,וזמנים
הרוחניים מתבארים בשינוי צורות ומדרגות הם למעלה ממקום
וזמן.
)ר' שמעון בר יוחאי ,הזוהר ,ויצא עם פירוש הסולם ד' ס"ב .מאמר צדיק עליון צדיק
תחתון(
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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 הן הסודות עצמן בגלוי ,והקורא יודע שהם
סודות וסתרי תורה ,אלא שאינו מובן מקוצר המשיג ועומק המושג.
)ר' חיים דוד יוסף אזולאי ,החיד"א ,מורה באצבע ,אות מ"ד(






אין שיעור וערך למעלת ההוגה בדברי אלקים חיים ,בספר
הזוהר וכל הנלוים אליו ,ובדברי חכמי אמת וביותר בכתבי האריז"ל
הברורים… כי על ידי העסק התמידי יגלו שערי אורה ופתחי חכמה
לכל ההולך בתום בדרך השם ,אשר חמדה נפשו לקרבה אל היכל
מלך הכבוד חי העולמים ב"ה ,ועל כן יהיו ברוכים כל המתנדבים
לעסוק בכמה אפילו שעה או שתים ביום מדי יום ביומו… ומחשבה
טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ,ויחשב כאילו עומד הוא כל
היום תמיד בחצרות השם ומשכנותיו ברזין דאורייתא.
)אוהב ישראל בקדושה(232 ,






ידע כבודו ,שכל עיקר כוונתי בחוברותי ,ובכל מה שאני כותב,
הוא רק לעורר לבב תלמידי חכמים ,זקנים וצעירים ,לעסוק בעיון
בפנימיות התורה… וללמוד את כל הספרים עם דברי זוהר הקדוש
וספרא דצניעותא ,ספר הבהיר וספר יצירה ,וכל מדרשי חכמינו
זכרונם לברכה ,בעיון ובבקיאות ,צריך על זה התמדה גדולה ,ממש
כהתמדת הש"ס ופוסקים.
אמנם לא הכל מוכנים לזה מטבע נפשם ,על כן כל מי שאינו
מסוגל ולבו לב חריף ,ודאי שעליו להאריך בעומק פלפול גפ"ת
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ופוסקים ,אבל מי שמוכשר לעסוק בעיון חכמתא וקבלה על כן הוא
צריך לסדר לו סדרים קצרים… אבל עיקר לימודו צריך שיהיה
להכיר את קונו.
)אגרות א' ,מ"א – מ"ב(






כשעוסק בחיבור זה מעוררים כח הנשמות וכח הצדיקים ההם
עם כח משה רבינו עליו השלום ...כי בהיותם מתעסקים בו הם
מחדשים האור המחודש שנתחדש בעת חבורו ,ומזהירה השכינה
ומאירה מאותו האור כתחלת חדושה אז ,וכל העוסקים בה חוזרים
ומעוררים אותו התועלת ואותו האור הקודם שגלה רבי שמעון בן
יוחאי וחבריו בשעת חבורו.
)הרב משה חיים בן יעקב קורדובירו ,הרמ"ק ,אור יקר ,שער א' סימן ה'(




שיתחזק כל בר ישראל ללמוד בזוהר הקדוש אף שיעבור עליו
כמה נסיונות להפריד אותו חלילה מללמוד בזוהר הקדוש וכן אם
עבר עליו כמה נסיונות מבני אדם המגושמים בחומר שלהם שהם
ליצני הדור רחמנא ליצלן והוא יושב ביניהם כשושנה בין החוחים...
שיתחזק בעל נפש מישראל הרוצה לדבק בדביקות הבורא ברוך
הוא ...אף על פי שנראה לו במקצת איזה פעמים שהוא כשושנה בין
החוחים אל ישגיח על זה חזק ונתחזק בכח האין סוף ברוך הוא
וברוך שמו.
)הרב אליעזר בר שם טוב פפו ,דמשק אליעזר ,בהקדמה דרך הקודש אות י"ב(



דף זוהר הקדוש ...והשמר פן ישיאך לבבך לחדול מזה.
)רבי משה גרינוולד מחוסט - ,הנהגות רבי משה גרינוואלד ,אות כ"א(





ושבתם וראיתם בין צדיק וכו' בין עובד אלקים לאשר לא עבדו,
עובד אלקים היינו העוסק בתלמוד ובזוהר .לא עבדו העוסק בתלמוד
לבד ואינו עוסק בזוהר.
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)ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב ,מהרצ"א ,מעין גנים ,פרק א' אות ב'(




שמעוני אחיי ורעי החברים המשתוקקים ומבקשי אמת אמיתת
עבודת הלב לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו נפשי תשתוחח ותדבק
בספר הזוהר כאשר ידוע מפי קדמונינו סגולת עסק ספר הקדוש.
)ר' צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב ,סור מרע ,דף ד(:



אמר קודם ביאת המשיח תתגבר מינות ואפיקורסות רחמנא
ליצלן בעולם העצה לזה ליזוהר בשלושה דברים הללו ,האחד לאמר
בכל יום זוהר אף על פי שאינו מבין מה שאומר כי אמירת זוהר
מסוגלת לטהרת הלב.
)אור ישרים ,מירא דכיא(



ילמוד בשבת קודש זהר הקדוש וכתבי מרן האר"י זלה"ה וכן
בחול ילמוד דייקא אחר חצות לילה האחרון עד אור הבוקר ואל
ילמוד כלל בזהר ובכתבי מרן האר"י זלה"ה בתחלת לילה ראשונה
בימי החול אבל בשבת מותר ובבוקר צריך לטבול.
)הנהגות צדיקים  -כללים מרבי אליעזר צבי מקאמרנא(



מסכימים אנחנו )לצעירים השואלים( שתאמרו זהר .ולפעמים
כשאין אפשרות ללמוד גמרא ילמוד כפי מצבו והשגתו משניות או
זהר ,אי אפשר תמיד לקבוע מה ללמוד ,אצל השם יתברך מה
שלומדים היינו הך ובלבד שיהיה באמת
)הנהגות צדיקים  -כללים מרבי אליעזר צבי מקאמרנא(




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



יזהר ללמוד בכל לילה קודם השינה או באגדה או בזוהר
הקדוש.
)הנהגות צדיקים  -הנהגות טובות  -נוסח ב' מרבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זכר צדיק
לברכה(



ילמוד בכל יום תנ"ך משנה גמרא ופוסקים וזוהר ומדרשים
ואגדות וספרי יראה ,כי הם מוכיחים את האדם שיהיו כל מעשיו
ולמודו לשם שמים.
)הנהגות צדיקים  -הנהגות קדושות על פי סדר א"ב מרבי יחיאל מיכל מזלאטשוב(



צריך לחכמה זו לב נבון ומלא יראת השם ושקידה רבה בספר
הזוהר.
)הנהגות צדיקים  -סדר קביעת התורה מרבי שבתי מראשקוב(



ילמוד בכל יום תנ"ך משנה וגמרא זוהר מדרשים ואגדות
ופוסקים ,ובספרי יראים מאוד ומאוד כי הספרי יראים מזכירים את
האדם שיהיו כל מעשיו ולמודיו להשם יתברך.
)הנהגות צדיקים  -הנהגות טובות מרבי צבי הירש מנאדבורנא(



יזהר לעסוק בתורה סמוך לשכיבה איזה שיעור גרסא במשניות
או בספר זוהר הקדוש אשר קדושת התורה אשר למד בשכבו תנצור
אותו.
)הנהגות צדיקים  -אזהרות ותיקונים מרבי חיים יוסף דוד אזולאי  -החיד"א(
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לימוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות וכל שכן אם יזכה
ללמוד ולהבין פירוש מאמר יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה
שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה.
)הרב שלום בן משה בוזגלו ,כסא מלך ,תיקון מ"ג אות ס'(




כי לא על חינם כפי רצונם פסקו טמא טהור אסור והיתר כשר
ופסול אלא מתוך פנימיות התורה כנודע ליודעי חן.
)הרב חיים ויטאל ,כתבי האר"י ,עץ חיים ח"א ,הקדמת מוהרח"ו זכותו יגן עלינו
אמן ,ג'(





הוא סוד לימוד חכמת הקבלה אשר מחכימת פתי ומי שלא ראה
אור החכמה זו לא ראה מאורות מימיו כי אז יבין וישכיל סוד
אחדותו ברוך הוא וסוד השגחתו ...וכל הפורש ממנה פורש מהחיים
הנצחיים הרוחניים.
)רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ,השל"ה הקדוש ,מאמר ראשון דף ל(



כי חיבור זה שנקרא ספר הזוהר הוא כמו תיבת נח שבו היו
מינים הרבה ולא היה קיום לאותן המינים והמשפחות כולם אלא על
ידי כניסתם להתיבה כן הוא ממש ...כן יכנסו הצדיקים אל סוד אור
חיבור הזה להתקיים וכך סגולת החיבור שמיד שעוסק בחשקו
אהבת השם ישאבנו כשאיבת האבן השואבת את הברזל ויכנס אליו
להצלת נפשו ורוחו ונשמתו ותיקונו ,ואפילו אם יהיה רשע אין חשש
אם יכנס.
)אור יקר ,שער א' סימן ה'(





לא ישיג אורחות חיים אלא על ידי לימוד הזוהר ...ובדור הזה
אי אפשר להמשיך שכינתא עליונה אלא על ידי הזוהר וכתבי מרו
הרב חיים ויטאל בלבד שנאמרו ברוח הקודש ובדור הזה מי האיש
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החפץ חיים אוהב ימים מבלי לבלות יום בלתי קדושה לראות טוב
עולם הבא בעולם הזה ידבק נפשו בספר הזוהר ובכתבי מר"ן הרב
חיים ויטאל בלבד.
)ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה ,היכל הברכה ,דברים נח(:




הנה ביום הזה אשר נכתב הספר הקדוש הזוהר שהוא מהארת
האור כי טוב הגנוז ...וזה מאיר לנו בגלות עד יתגלה בזכות זה משיח
צדקנו יהי אור זה אורו של מלך המשיח.
)ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב ,מהרצ"א ,בני יששכר,מאמרי חדש אייר מאמר ג'
אות ד'(




הרי לעיניך ,שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד
הזוהר ובפנימיות התורה.
)הרה"ק רבי יהודה אשלג זכר צדיק לברכה ,קבלה למתחיל,הקדמה לספר הזוהר,
אות סט' ,עמוד (61





לימוד הזוהר הקדוש בזמן הזה נצרך לנו מאוד להגן ולהציל
אותנו נגד כל רע ,כי גילוי החכמה זאת עתה בדורות גרועות הוא .כדי
שיהיה לנו מגן עתה לאחוז בלבב שלם לאבינו שבשמים .כי אותן
דורות קודמים היו אנשי מעשה וחסידים והמעשים טובים היו
מצילין אותן מפני המקטרגים .עתה רחוקים אנו משרש העליון כמו
השמרים בתוך החביות .מי יגן עלינו אם לא קריאותנו בחכמה
הזאת.
)הרב יעקב צמח ,בהקדמתו לעץ חיים(





ומצאתי כתוב כי מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת
האמת בגלוי היה לזמן קצוב עד תשלים שנת ה' ר"ן ,ומשם ואילך...
והותרה הגזירה והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר .ומשנת ה' ש'
ליצירה מצווה מן המובחר שיתעסקו ברבים גדולים וקטנים ...ואחר
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שבזכות זה עתיד לבוא מלך המשיח ולא בזכות אחר אין ראוי
להתרשל.
)רבי אברהם בן מרדכי אזולאי ,אור החמה ,בהקדמה(





מי יתן והיה שיתחילו ללמוד עם הצאן קדשים כשהם עדיין
בקטנותם בר ט' וי' שנים ספר הזוהר הקדוש כמו שכתב הגאון
הקדוש המקובל האלקי  ...והיו בודאי הגאולה בקרוב בלי שום חבלי
של משיח .וכבר כתב הרב רבי שם טוב בספר האמונות כי רק על פי
חכמת הקבלה תושע יהודה וישראל תשועות עולמים כי רק הוא
חכמה אלקית המסורה לחכמי ישראל מימי קדם ושנים קדמוניות
ועל ידה יגלה כבוד אלקים וכבוד תורתו הקדושה.
)רבי שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ ,סגולת ישראל ,מערכת ז' אות ה'(






וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מר"ן האר"י
וספר הזוהר אשר הם חיינו ולו עמי שומע לי בעקבות משיחא אשר
הרע והמינות גובר היו שוקדין כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר
והתקונים כתבי מרן והיו מבטלין כל גזירות רעות והיו ממשיכים
שפע ואור ...חיות אדם הישראלי תלוי בספר הזוהר ובכתבי מרן
ללמוד בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה ואהבה כל אחד לפי השגתו
וקדושתו וכל ישראל קדושים.
)ר' יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה ,נוצר חסד ,פרק ד' משנה כ'(




התורה היא אמצעי בלבד .והעסוק בה צריך להיות מתוך
שאיפה ורצון עמוק לדביקות בהשם .ושום כוונה אחרת אסורה
בהיכל השם .ברור ,שאם לומדי התורה היו עוסקים בה מתוך אהבת
השם היוקדת בליבם ,והרצון להידבק בו הוא זה שהיה ממלא את
כל ישותם ,לא היה נוצר שום ויכוח בקשר לפנימיות התורה ,וכולם
היו נוהרים להיכל המלך לעסוק בחכמת הקבלה והזוהר הקדוש
בחלק נכבד ביותר בסדר יומם ,ואף רוב שעות ימיהם.
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)שביל הפרדס ,כרך י"א ,פרשת וישלח תשנ"ז(









מרגלית יקרה ,אוצר קדוש ונעלה העניק השם יתברך ברוב
חסדיו לעמנו עם סגולה ,והוא ספר הזוהר הקדוש שנתחבר בקדושה
עליונה על ידי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו
אמן.
וידוע ומפורסם בספרים הקדושים שבזכות הקריאה והלימוד
בספר הזוהר הקדוש מובטח לנו שנזכה וניגאל ברחמים בלא צרות
ויסורים רח"ל ...לאור זאת ,ומתוף צפייה אמיתית לביאת משיח
צדקינו .החלטנו להקים את עמותת "היכלא דרשב"י" אשר תופעל
ללא כל מטרת רווח ואשר שמה לה מטרה אחת ויחידה לקרב את
גאולת ישראל ברחמים ולבטל כל גזירות קשות מעם ישראל וזאת
בעיקר על ידי הפצת הזוהר הקדוש ומעלותו הגדולה...







וכעת זיכנו השם יתברך ברחמיו וברוב חסדיו למתנת חינם,
להיות שליחים של בית ישראל ,ולהוציא לאור את ספר הזוהר
הקדוש במהדורה נפלאה ומיוחדת המחולקת לחמישים חוברות כנגד
שבתות השנה ובחלוקה פנימית לשבעת ימי השבוע כדי שכל אדם
מישראל יוכל לעסוק מידי יום ביומו בספר הזוהר הקדוש ולסיימו
בסייעתא דשמיא בניקל במשך שנה.
כמו כן הוספנו למהדורה זו את ספר תיקוני הזוהר בשמונה
חוברות מחולק בחלוקה פנימית לארבעים יום כנגד ימי אלול ועשרת
ימי תשובה ,כדי להקל על הציבור הלומדים המעוניינים לסיים את
ספר תיקוני הזוהר בימי הרחמים והסליחות כנהוג.
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)מתוך הקדמת הגאון הצדיק המקובל רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א לספריו
הקדושים "זוהר הקדוש המחולק" יוצא לאור על ידי היכלא דרשב"י י-ם(






קריאה קדושה
בימים קשים אלו העוברים על כלל ישראל השם יצילנו ואין
איש יודע מה יולד יום ,ורבים שואלים ומבקשים עצה ותשויה במה
לעורר רחמי שמים ולבטל כל גזירות קשות השם ישמרנו .עיקר הכל
כידוע מדברי חכמינו זכרונם לברכה חובה קדושה על כל אחד ואחד
למהר ולפשפש במעשיו ולעשות תשובה מעומק לבו ולהרבות בלימוד
התורה ובפרט לימוד ההלכה שידע לקיים מצוות השם בכל
דקדוקיהם ,וכן במצוות שבין אדם לחבירו ,להרבות בתפילה
ובתחינה לבורא עולם שיחיש לגואלינו ויאמר לצרותינו די.
כמו כן יש להתחזק בדברי קדשו של התנא האלוהי רבי שמעון
בר יוחאי זכותו יגן עלינו אמן ,המבטיח שבזכות הקריאה בספר
הזוהר הקדוש נצא מן הגלות ברחמים) ,אף ללא הבנה כלל כידוע
מדברי רבותינו( .וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק.
לכן כל אחד ואחד ישתדל מידי יום לקרוא מספר דפים מספר
הזוהר הקדוש להצלחת כלל ישראל ולקירוב הגאולה ...ויה"ר
שנזכה לגאולה הקרובה בקרוב ממש וכל הישועות אמן ואמן בברכה
ובתפילה לשלום עם ישראל.
)מתוך קריאת הגאונים הצדיקים :רבי יצחק כדורי זצוק"ל ,רבי יחיאל פישל
אייזנבאך זצוק"ל .ולהבדיל בין חיים לחיים הגאונים הצדיקים :הגאון הצדיק רבי
עובדיה יוסף שליט"א ,הגאון הצדיק המקובל רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א,
רבי ראובן אלבז שליט"א ,ועוד(.




הנה באו לפני תלמידי כ"ק האדמו"ר הרב ברוך שלום הלוי
אשלג זכר צדיק לברכה ובידם תכריך כתביו .ביאורים על תורת
האר"י הקדוש ובתורת אביו איש האלוקים מרן בעל הסולם על
הזוהר הקדוש וכבר הסכימו צדיקי וגאוני ארץ מן הדור הקודם על
תורתו הטהורה לשם שמים של שר בית הזוהר קודש הקדשים כ"ק
אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצוללה"ה זכותו יגן עלינו ,כי
חזו נכוחה יחידות מפעליו ,אשר מתוך התגלות רוח השם עליו
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השכיל להוציא מאפילה לאורה את מאור התורה הזוהר הקדוש
וכתבי האר"י הקדוש ,ושמחה ירדה לעולם כביום נתינת התורה
ממש .ואורו הקדוש יאיר דרכנו נכוחה היאך הדרך לתקן עצמנו
ולכונן צעדנו לקראת ביאת גואל צדק בב"א.
)מתוך הסכמת זקן המקובלים פאר הדור והדרו הצדיק החסיד רבי יצחק כדורי זכר
צדיק לברכה ,תמוז תשנ"ו על הזוהר עם פירוש הסולם(.




הנני להביא לפניכם שאבי הגאון הצדיק )רבי אליהו לאפיאן(
זכר צדיק לברכה שאחר שזכה ללמוד תורת הח"ן והגיע למעלות
רמות כידוע לכל ,וכשהגיעו ספרי בעל הסולם לידיו עסק ועמל בהם
בכל כוחו ,והפליג בשבחם ואמר שזו השיטה נכונה והאמיתית
ומביאה את האדם לדביקות בהשם ,ולהבין את כל דברי האר"י
הקדוש זכותו יגן עלינו אמן ,וכדאי לעסוק בה כי הוא מסביר כל דבר
בטוב טעם השווה לכל נפש.
)מתוך הסכמת הגאון רבי חיים שמואל בהגאון הצדיק רבי אליהו לאפיאן זכר צדיק
לברכה מחבר ספר רווחא שמעתתא על השב שמעתתא ,כ"ח תמוז תשנ"ו על
הזוהר עם פירוש הסולם(



האמת אגיד ,שאני יודע מך ערכי כי אפילו בפשט איני כדאי
ליתן הסכמה ,וכל שכן בדבר שלא בי הוא ,אבל כו"ע מכירים את
כבוד ...הכהן הגדול בלימוד הקבלה ומפורסם שמו ...אחד מיקירי
ירושלים וחכמיה העוסק בתורה לשמה ומגלה צפוניה ,ה"ה האי
גברא רבא ויקירא ידידי הוא הקשור במוסרות לבבי ...ביראתו
הקודמתו כקש"ת הרב הגאון רבי יהודה לייב אשלג שליט"א...
ויה"ר מלפני אבינו שבשמים שכל ברכותיו יתקיימו ובעז"ה המחכה
לישועה קרובה.
)מתוך הסכמת הראב"ד הגאון הצדיק רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל על הזוהר עם
פירוש הסולם(




אשרי חלקו שזיכוהו מן השמים להגדיל תורה ולהאדירה
בביאור נפלא ,חמיד ורגיג אשר יהיה לתועלת עם סגולה בע"ה ,ותרב
הדעת שנפתחו שערים ללמוד וללמד גם לפשוטים כמונו ושכרו רב
בלי ערך – וכאשר מפורש יוצא מדברי הזוהר הקדוש שהעתיק
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בהקדמתו ,שבזכות לימוד הזוהר הקדוש יעזור לנו הקב"ה למיפק
מן גלותא.
)הסכמת הגאון הקדוש מקאשוי רבי רפאל בלום זכותו יגן עלינו אמן לספר הזוהר
עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק
לברכה(





הנה הגיש לפנינו הרה"צ רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות
מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי ירושלים מדור הקודם משנת
תרצ"א וכו' שביקשו לפרסם גדולת לימוד הזוהר הקדוש ,ולבקש
מבני תורה וכו' שכל מי שאפשר לו ישתדל ללמוד דף זוהר בכל יום
בלי נדר.
ועתה קם והתעורר הרב הנ"ל ,וברצונו לעשות ולסדר לוח יומי
ללימוד דף זוהר בכל יום ,לפי דפוס ווילנא ,וביקש הסכמה מאתנו
על כך.
וראינו כי בשעתו חתמו על קריאה קדושה למען הפצת רעיון
הקדוש הנ"ל ,כ"ק מרן הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל הגאבד דפעיה"ק
ת"ו ,ואתו עמו חבל נביאים גדולי ישראל זצוק"ל וזכותו יגן עלינו
וגם הגאוה"צ חברי ביד"צ של עדתינו זכר צדיק לברכה וחתמו
בקריאות קודש על כך בניסן תרצ"א.
וברעיא מהימנא קדישא )פר' נשא הדף קכד (:כבר הביא ואמר
ובגין דעתידין ישראל למיטעם מאילני דחיי דאיהו האי ספר הזוהר
יפקון מן גלותא ברחמי ,ובתיקונים )דף מ'( איתא :ובדרא בתראי
בסוף יומיא בגיניה וקראתם דרור בארץ וכו'.
והנה בעת כזאת שעת צרה היא ליעקב בגשמיות וברוחניות
ברחבי ארץ הקודש ת"ו ובתפוצות ישראל בארצות פזורנו ,עינינו
נשואות לאבינו שבשמים שיתעוררו רחמיו על שארית פליטתינו,
ושומר ישראל ישמור שארית ישראל וכו' ,ושנזכה לראות בקרוב
בתגלות כבוד שמו יתברך על עמו ארצו ונחלתו ובכל העולם ובישועת
השם בביאת משיח צדקינו וברמים גדולים יקבצנו מארבע כנפות
הארץ לארצינו.
דבר גדול מאוד הוא להנהיג כנ"ל ,והוא כתריס בפני הפורעניות
ולבטל גזירות קשות וכו' ולהשפיע שפע קודש על עם הקודש ,ואשרי
המקיימים כן בכל יום.
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 ...לכן מן הראוי שיהא הזוהר הקדוש הזה בכל בתי ישראל,
למען ירוץ הקורא בו שיבין כל מלה ויזכו ללמוד כנ"ל בקדושה
ובטהרה ובדחילו וברחימו בסייעתא דשמיא.
וזכות התנא האלקי הרשב"י שילמדו תורתו בטהרה ,בוודאי
תעמוד לנו ולכל ישראל להיושע בכלל ובפרט שנזכה בקרוב לראות
בישועתן שמחתן ונחמתן של ישראל בביאת גואל צדק ברחמים
גדולים בב"א ,ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים בב"א
)הסכמת הגאוה"צ חברי ביד"צ העדה החרדית תשס"ב ,הרב ישראל יעקב פישר
זכר צדיק לברכה ,הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה ,הרב משה
הלברשטאם זכר צדיק לברכה ,הרב בנימין ראבינאוויטש זכר צדיק לברכה ,הרב
ישראל משה דושינסקיא זכר צדיק לברכה ,ולהבחל"ח הרב משה שטרנבוך
שליט"א ,הרב אברהם יצחק אולמן שליט"א ,לספר הזוהר עם פירוש "מתוק
מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה(





עלה בדעתו להוסיף מהדורא חדשה על פי בקשת רבים מאחינו
בני ישראל ולהדפיס הספר הזוהר בניקוד מלא ,כנודע גודל התועלת
בזה לאלו האומרים הזוהר הקדוש המסוגל לטהרת הנשמה ,ואינם
יודעים לקרות בלא ניקוד.
וכבר בדורות שלפנינו נדפס הזוהר הקדוש כמה פעמים עם
ניקוד בדפוסי ליוורנו ולהלאה ,וכבר הסכימו גם הגאון הקדוש
הרמ"א פריינד זצללה"ה גאב"ד פעיה"ק ,וילח"ט הגראד"ה חבר
הביד"ץ דפעיה"ק ירושלים ,על הדפסת התיקוני זוהר בניקוד מלא.
ועל כן לפעלא טבא אמינא יישר ,והעוסקים בו יזכו לשלומים
כמי נהר ,ובפרט בדורינו שכלל ישראל זקוקים לרחמי שמים
מרובים ,וכבר הובטחנו שעסק הזוהר הקדוש מסוגל לדור אחרון
כדברי הרע"מ )פרשת נשא קכד" :(:כי בזכות זוהר דא יפקון
מגלותא ברחמי" אמן.
וזכות התנא האלקי הרשב"י שילמדו תורתו בטהרה ,בוודאי
תעמוד לנו ולכל ישראל להיוושע בכלל ובפרט שנזכה בקרוב לראות
בגאולתן וישועתן ונחמתן של ישראל בביאת גואל צדק ברחמים
גדולים ,ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים בב"א.
)הסכמת הגאוה"צ חברי ביד"צ העדה החרדית תשס"ד ,הרב יצחק טוביה ווייס
גאב"ד ירושלים שליט"א ,הרב משה שטרנבוך ראב"ד ירושלים שליט"א ,ולהבחל"ח
הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה ,הרב משה הלברשטאם זכר צדיק

לות א ְּב ַר ֲח ֵמ י  ] -דף [ 48
יה ִמ ן ָּג ּ ָ
קון ֵּב ּ
ְּב הַ אי ֵס פֶ ר הַ זּ ֹהַ רִ ,י ּפְ ּ

אוֹ ר

ֲא ִמ ַירת ַהזוֹ ַהר ְּכ ִהלְ כָ ָת ּה

ַהז ֹו ַהר

לברכה ,לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל
פריש זכר צדיק לברכה(



ויבואו רבים וכן שלימים ויהנו מנופת צוף דברי הזוהר הקדוש
כי נעמו ,ונזכה להבטחת אליהו הנביא איש מבשר טוב )זוהר ח"ג
קכד :(:ובגין דעתידין ישראל למיטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר
הזוהר יפקון מין גלותא ברחמי.
)הסכמת הגאון הקדוש הגאב"ד רבי יצחק יעקב ווייס זכר צדיק לברכה לספר
הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק
לברכה(





נודע בשערים גודל מעלת אמירת תיקוני זוהר אשר היא מזכך
הנפש ובפרט בימי חודש אלול ,ומובא בהקדמת כסא מלך שאמירת
התיקונים גרידא אפילו בלי הבנה הוא תיקון הנפש גדול וכעין זה
מובא בספרי תלמידי הבעל שם טוב ...וישוטטו רבים ותרבה הדעת
בעולם וזה יקרב בע"ה את ביאת הגואל.
)הסכמת הגאון הקדוש הגאב"ד רבי משה אריה פריינד זכר צדיק לברכה לספר
תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש
זכר צדיק לברכה(



גם אני מצטרף בהדייהו לחזקו ולאמצו ,ויהיו דבריו נחת רוח
להקב"ה ויעשו רושם למעלה בפמליא של מעלה.
)הסכמת הגאון הצדיק פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א לספר תיקוני
הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק
לברכה(






בלי ספק שחיבור קדוש זה יוסיף הרבה לומדים בתיקוני זוהר,
ובלי נדר בסייעתא דשמיא ברצוני גם כן ללמוד בו את כל תיקוני
זוהר ,ובוודאי כל בני גילי כן יעשו ,ויהיה להם חיבור זה לתועלת
רבה ,ועל ידי זה תתרבה הדעת דקדושה ,ויקויים בנו מאמר הזוהר
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הקדוש ברע"מ )ח"ג קכד (:עתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי
דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי.
)הסכמת הגאון הצדיק רבי יוסף ליברמן שליט"א ר"מ כולל שומרי החומות ,לספר
תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש
זכר צדיק לברכה(




)הגאון הצדיק המקובל רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א – נדפס בלוח עמוד היומי
על ידי "מרכז מתוק מדבש" שנתייסד על ידי הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל
פריש זכר צדיק לברכה(

ידוע ומפורסם גודל ערך הלימוד בסתרי תורה תורה ובפרט
בדורות אלו האחרונים אשר בסגולת העסק בהם תבוא הגאולה
וכהבטחת הרשב"י )רע"מ נשא קכ"ד (:דבדא יפקון מן גלותא
וברחמי.



)הגאון הצדיק המקובל רבי יעקב משה הלל שליט"א ר"מ אהבת שלום – נדפס
בלוח עמוד היומי על ידי "מרכז מתוק מדבש" שנתייסד על ידי הגאון הצדיק
המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה(





)הגאון הצדיק המקובל רבי יחיאל פישל אייזנבאך זכר צדיק לברכה ר"מ שער
השמים – נדפס בלוח עמוד היומי על ידי "מרכז מתוק מדבש" שנתייסד על ידי
הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה(






)הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה – נדפס בלוח עמוד היומי
על ידי "מרכז מתוק מדבש" שנתייסד על ידי הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל
פריש זכר צדיק לברכה(
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ורבי שמעון בר יוחאי ובנו שמחו לקראתכם בקרותכם זוהר על
מערתם ובכפר הסמוך להם וכו' ובכן תדע כי הם שמחים מאד
בקרותכם זוהר על מערתם או בכפר הסמוך להם ואם תתמידו
לקרות כן יגלו לכם רזין עלאין וכלהו רמיזין בזוהר.
)מגיד מישרים פרשת אמור(




ואשרי אדם שילמוד התיקונים באלו הימים כל תיקון של אותו
היום דבר יום ביומו ולא יעבור כי לכל דבר יש שורש וטעם וכוונה.
לכן טוב שלא יקדום ולא יאחר ,וכן היה מנהגו הטוב של עטרת
ראשינו מורינו הרב המופלא קדוש מר שארונו הפרד"ס זכותו יגן
עלינו אמן ואפילו בזמן שהיה לו עול הצבור היה פונה מכל הענינים
ולימד חובת היום ,גם טוב לבעל תשובה שילמוד חמשת דפים בכל
יום מהזוהר הקדוש כמו שכתב בספר שם הגדולים חלק ב' מערכה ב'
אות ב'.
)רבינו חיים פאלאג'י ,מועד לכל חי(




א .כתבו המפרשים וזה לשונו :דהלומד בזוהר הקדוש מתקן
עולמות העליונים ,והלומד בתיקונים מבריח הקליפות ומתקן עולם
העשיה .ומזה הטעם יסד רבי שמעון בן יוחאי הזוהר הקדוש
בחשבון גדול וספר התיקונים בחשבון קטן .וזה שכתוב ויברא
אלקים את שני המאורות הגדולים ,רמז לספר הזוהר הקדוש וספר
התיקונים ,טובים השנים וכו' ,אך החילוק בין זה לזה ,זה בחשבון
גדול וזה בחשבון קטן .לכן אמר המאור הגדול ,הוא הזוהר הקדוש,
לממשלת היום וכו' ,ואת המאור הקטן ,רמז לספר התיקונים שבא
בחשבון קטן ,לממשלת הלילה ,רמז לעולם העשיה .הרי שלימוד
בהם הוא דבר גדול לתקן עולמות בשמים ובארץ.
ב .על כן ראוי ללמוד בזוהר הקדוש ובספר תיקונים ,אשר הם
מלאים זיו ומפיקים נוגה בסתרי תורה ,גם דלא ידע מה קאמר .ועל
ידי לימוד הנסתר בורא שמים חדשים ,ועל ידי לימוד הפשט בורא
ארצות חדשות ,כמו שנאמר כי כאשר השמים החדשים וכו' .ובזה
רמזו רז"ל ושמים בזר"ת תכן ,נוטריקון ז'והר ר'עיא מהימנא
ת'יקונים.
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)ספר חסד ואמת לחיים חורי זכרונו לברכה(
]ועיין עוד בפנים הספר ,מספר בן איש חי בהקדמתו לספרו בניהו[.



א .אמר מורי ]האר"י[ זכרונו לברכה להר"א הלוי עצה טובה
לענין השגה ,שילמוד בזוהר דרך בקיאות בלבד בלי שיעמיק בעיון
ארבעים או חמישים עלין בכל יום ושיקרא בספר הזוהר פעמים
רבות.
)שער רוח הקודש דף ט' עמוד ד'(




ויתנהג בדרך זו שיראה לסיים זוהר ישן וזוהר חדש והתיקונים
בכל שנה .אך אם ילמוד סדר הפרשיות של הזוהר הקדוש על סדר
השבועות ,לא יספיק לפעמים שנים ושלשה שבועות בפרשה אחת,
דהיינו בפרשת גדולות .לכן ראוי שיקבע שיעור הלימוד מזוהר
הקדוש ותיקונים ג' דפין בכל יום ,שיוכל להשלים כל הזוהר ישן
וחדש ותיקונים בכל שנה ,ואחר לימוד ג' דפין יקבע לימודו בשאר
ספרי המקובלים ,וילמוד ספרי המקובלים על סדר שיכול עד שיסיים
כל ספרי המקובלים הנמצאים וכו' ,אך הזוהר הקדוש והתיקונים
יזהר לסיימם בכל שנה כנ"ל ,וכזה יתנהג כל ימי חייו.
)יסוד ושורש העבודה ,שער השישי ,שער הניצוץ(



המקובלים כתבו ,כי חמש דפין מזוהר הקדוש בכל יום הוא
תועלת גדול ותיקון גדול לנפש להאירה ולזככה ולתקנה ,והוא מרפא
ותיקון לחטאים ולפשעים של הנפש.
)מטה אפרים סימן תקט"ו סעיף קטן ז'(



אם זכה ילמוד באשמורת בזוהר הקדוש ,כי בזכותו יצאו
ישראל מגלות שדומה ללילה .ואף שלא זכה להבינו ,אף על פי כן
ילמוד הלשון כי הוא מזכך הנשמה.
)סידור בית אברהם לר' אברהם טכאריק זכר צדיק לברכה(



תשובה השבתי למשכיל אחד ששאל על אשר כתבו גורי האר"י
זכרונו לברכה ,שלימוד הזוהר הוא תיקון גדול להאיר הנפש
ולקדשה ,והרב זכרונו לברכה נתן תיקון לבעל תשובה ללמוד חמשה
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דפים זוהר בכל יום אף על גב דלא ידע מאי קאמר ,דקריאתה זו היא
להאיר הנפש ולתקנה ,ונראה כי דווקא לימוד הזוהר יש בו סגולה זו
יותר על לימוד משנה ותלמוד ומקרא ,והוא פלא במה כוחו גדול מכל
התורה אם למקרא ואם למשנה וכו' ,אלו דבריו.
ואני אמרתי לו ,דע כי אין ספק כי כל לימוד בתורה הקדושה
נשא ורם והוא מרומם ,ובפרט אם יהי' לשמה באמיתיות ודאי בונה
בשמים מעליותיו ומתקן העולמות ומייחד הדודים ,אמנם אשר גדול
לימוד הזוהר ,היינו שהמקרא ומשנה והתלמוד הם מלובשים מאוד
ואינו ניכר בהם הסוד כלל ,לא כן הזוהר שמדבר בסודי התורה
בפירוש ואיו פתי הקורא שלא יבין כי דבריו בעומקי רזי התורה .ולכן
להיות סתרי תורה גלויים בלי לבוש הן מזהירי"ן ומאירי"ם הנפש.
ואף על גב דבצד מה דבריו סתומים וחתומים מאוד ,דהיינו
להבין סתר עליון בעצם ולידע תוכן הדברים על בוריין ועל מתכונתן
דודאי צריכא רב ,ולא יבינו הדברים כי אם מפי חכם גדול לאוזן
מקבל ,ברם בכללות ניכר היותן רזין עילאין והדברים עושים רושם
בשורשיהם עליונים למעלה.
)שם הגדולים להחיד"א מערכת ספרים אות ב'(



כבר נודע גודל יקר תפארת וגודל תהלות ספר היקר והקדוש
תיקוני זוהר שחיבר התנא האלק"י רבי שמעון בן יוחאי זכר צדיק
לברכה אשרי אדם שומע לו לשקוד על דלתותיו יום יום אשר חכמים
הגידו שאף לשונו לשון הזהב )הזוהר( מסוגל מאוד לנשמה אף דלא
ידע מאי קאמר.
)הסכמת הרה"ק מאפטא תקו"ז דפוס מעזבוז(.



וראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש דפין בזוהר בכל יום והוא
תועלת גדול ותיקון גדול לנפש להאירה ולזככה ולתקנה ולכלות
קוצים מדות רעות ותאוות רעות לזכות בנועם השם והוא מרפא
ותיקון לחטאים ופשעים של הנפש.
)מורה באצבע להחיד"א אות מ'(




וכן נתן מרן האר"י תיקון לבעל תשובה שיאמר חמשה דפין
זוהר או תיקונים בכל יום וכן נהג מורי ורבי לקבוע לימודו בלילה,
במשניות או בזוהר ,או שניהם כאחד טובים.
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)מורה באצבע להחיד"א אות מ'(



תגיד להאברכים שאם רוצים להגיד מעט זוהר קודם התפילה
שיגידו זוהר חדש .שמזה גם כן יכולים להיות חסיד.
)דברי אהרון בשם הה"ק ר' אשר מסטולין(





אם זכה ילמוד בזוהר הקדוש באשמורות כי בזכותו יצאו
ישראל מהגלות שדומה ללילה ואף שלא זכה להבינו אף על פי כן
ילמוד הלשון כי הוא מזכך הנשמה והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו
ימלא כל משאלות לבו בפרט בזכות למוד לשון הזוהר כי הוא נייחא
קמיה אף על פי שהוא מגמגם בלישניה ודאי מאן חשוב מאן ספון
ומאן רקיע בזכות זה הקדוש ברוך הוא ימהר ויחיש וידלג ובא לציון
גואל אכיה"ר.
)סידור שער השמים ,בסדר הלימוד שכתבו הקדמונים(




גם דע כי יש נוהגים ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה
שמחלקים הדפים כפי הימים של כל השנה ואשריהם ואשרי חלקם.
)כסא אליהו שער ד'(





גם אלה החכמים ראשי ומנהיגי כל עיר ועיר וכל פלך ופלך
שישימו לב לחלק דפי הזוהר הקדוש ג' חלקים לכמה חלקים
ולרשום כל חלק על פתקא אחד ויחלקו הפתקאות לאנשי עירם
החרדים על דבר השם ללמוד כל אחד חלק הרשום בכל יום ובזה
יוכלו לעשות שיגמרו בין כולם כל הזוהר הקדוש בכל יום ויום וכבר
נודע כי בזכות לימוד הזוהר הקדוש יבא הגואל בב"א כי"ר.
)כסא אליהו שער ד'(

אמר מהר"מ מקאברין זצוקלה"ה :אמירת זוהר הקדוש בכל
יום אף כי לא ידע מה הוא אומר עם כל זה אמירת זוהר הקדוש
מזכך הנשמה.

לות א ְּב ַר ֲח ֵמ י  ] -דף [ 54
יה ִמ ן ָּג ּ ָ
קון ֵּב ּ
ְּב הַ אי ֵס פֶ ר הַ זּ ֹהַ רִ ,י ּפְ ּ

אוֹ ר

ֲא ִמ ַירת ַהזוֹ ַהר ְּכ ִהלְ כָ ָת ּה

ַהז ֹו ַהר




וכל מאן דאשתדל וכו' ,אפילו בקריאה לבד ובגמגום הרי הוא
כהוגה ומפרש את השם שיש כח בו לעשות ניסים אפילו בלא
ידיעה ,וכמו שכתוב בגמרא שיש כח בפסוקים להגן .וכל זה יהיה
נשמר מכל רע מיצר הרע וממקרים רעים ובעולם הזה ,החומרים וגם
בעולם הבא הרוחני ,כי גם שהוא לא ידע סוד הרוחניות ,הלא
יתעורר להסך עליו.
)רמ"ז דף קעח(:

וכתב הרב ז"ל ,בחול אומרים הריעו להשם כל הארץ ראשי
תיבות הלכה ובשבת אומרים השתחוו להשם בהדרת קודש ראשי
תיבות קבלה ,כי הקבלה תשתבח ביום השבת ,כי קידוש היא בסוד
אצילות דלית תמן קליפין כלל ,ולימוד מאמרי הזוהר וקריאתו זו
היא הילולו אף כי גירסא בעלמא] .אמר המעתיק :ומפני זה צוה החפץ
חיים זכר צדיק לברכה לכל תלמידיו בכל שבת לגמור הזוהר של פרשת
השבוע[.
)רבי משה זכותא רמ"ז קע"ג ע"א(

הטעם שכתבו ז"ל כי לימוד הזוהר הקדוש נורא ונשגב מאוד
הגם דלא ידע מאי קאמר ,משום דבכל התורה יש פרד"ס ,ובכל
לימוד אינו ניכר הסוד כלל ,ואדרבה הקורא ושונה דעתו על הפשט
לבד ,באין מבין אם יש סוד בתורה כלל ,מה שאין כן ספר הזוהר
הקדוש ,דהסודות הם בגלוי והלומד יודע כי ידבר נפלאות ורזי תורה
והוא לא ידע ,ולזה מועיל מאוד לתקן הנפש.
)נפש חיים מערכת הז' אות ד' ,משה"ג להחיד"א(




צריך לקרות בספר הזוהר וכו' אף על גב דלא ידע מאי קאמר ,כי
תיקון גדול ועצם מאוד למטרוניתא ולנשמתו כנודע מכמה טעמים.
)תיקון ליל שבועות להרמ"ז בסו"ס טוב הארץ למהרנ"ש(




הלומד הזוהר ,אפילו אינו יודע ואינו מבין מה שמוציא מפיו,
הקדוש ברוך הוא מתקן דבריו .וכך אמרו קמאי וסמכוהו אקרא
ודגלו עלי אהבה ,אל תקרי ודגלו אלא ודילוגו .ועיין בהרב חיד"א
בקונטרס טוב עין בשם ה"א ז"א וכו'.
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ולפ"ה יתפרש לרמוז לו ,דאף על גב שאדם הוא כבהמה ואינו
יודע לקרות ,עכ"ז משמיא יכפלו לו שכרו .ויש רמז בפסוק אדם
ובהמה תושיע השם ,דתיבות תושיע השם עם התיבות וב' כוללים
של תיבות יעלו כמספר תיבות זה"ר תיקוני"ם בדקדוק צ"ח.
)הקדמת המוצאים לאור ספר התיקונים דפוס ליוורנו(



קודם התפילה למעט בדיבור כל מה דאפשר ,וללמוד איזה ענין
בזוהר הקדוש או בתיקונים או בזוהר חדש.
)סדר היום ואזוהרות הקודש בספר בית אהרן(




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.
)שם סימן מ"ד(

יעסוק בספר הזוהר אף על גב דלא ידע ולא מבין מאי קאמר,
מכל מקום הלשון של הזוהר מסוגל לשכינתא ולנשמתא לקרוא בו
יותר מכל עסק התורה.
)תיקון ליל הושענא רבא ,ס"י(

וכמו ששמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן )בעל התניא( בליאזני,
שיש בחינת טמטום המוח וכו' ,ולזה מועיל קריאת דברי הזוהר
הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר.
)חנה אריאל ,להרי"א מהומיל ,שמות ע' ס"ד(



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



שמעתי ממהר"ם הלוי יפה שאמר בשם אדמו"ר הזקן )בעל
התניא( נשמתו בגנזי מרומים סגולה למחשבות זרות בעת התפילה
הוא ג' דרכים וכו' ,וכן ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמה אף על פי
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דלא ידע מאי קאמר ,ולכן כיון שג' דברים אלו אינם צריכים כוונה,
לכן מועילים לטהר המחשבה ממחשבות זרות.
)ספר מגדל עז ,מאמרי דא"ח מאדמור"י חב"ד ,ע' תכ"ו(

י"ג דברים הם להסיר כל המונעים בתפילה וכו' ,והג' הוא עסק
ולימוד דברי מוסר הנמצאים בזוהר מלשון הארה ,שמאיר במקום
החושך שהוא חכמת אמת.
)לקוטי תורה פרשת תבוא(



שמעוני אחיי וריעי החברים המשתוקקים ומבקשי אמת
אמיתת עבודת הלב לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו ,נפשי
תשתוחח ותדבק בספר הזוהר ,כאשר ידוע ומפורסם סגולת ספר
הזוהר וכו'.
)ספר סור מרע ועשה טוב(




ותאמין לי אחי ,מי שאינו לומד זאת החכמה הוא כמו הדר
בחו"ל ודומה כמי שאין לו אלוק"י ,אחר שהתאות מתגברים והיצר
מסית ומכניס באדם ספקות בהאמונה ,אבל המשים נפשו בכפו
ועוסק בחכמה וכו' ובזוהר להבין ,נתבשר בלב כל חכם לב השגת
החכמה ויראת שמים הרוממת צח וצלול ואמת ,ולא ישאר לו שום
ספק בדרכי השם המפליא פלאות ,ויעמוד על עקרי עניני אלוקות
אלוק"י ישראל ,ולא ישאר לו שום ספק וקושיא כלל.
)ספר סור מרע ועשה טוב(



לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד ,בשגם לא ידע מאי
קאמר ,ואף שיטעה בקריאתו .והוא תיקון גדול לנשמה.
)מורה באצבע להחיד"א זכותו יגן עלינו אמן ,אות מד(



אבל בתושבע"פ אם אינו מבין הפירוש :לעינן לימוד ספר הזוהר
כשאינו מבין מאי קאמר .עי' ציפורן שמיר סימן ב' או מד :לימוד
ספר הזוהר מרומם על כל לימוד בשגם לא ידע מאי קאמר ועף
שיטעה בקריאתו .והאריך בזה במגדל עז )כפ"ח תשמ( ע' תלח מכמה
וכמה מקורות שאפי' לא ידע מאי קאמר מכל מקום נחשב לימוד.
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ועיין להלן הע'  9ממעבר יב"ק .ואולי לפמ"ש לעיל ס"א הע'
/52א מלקוטי תורה ,שלימוד הזוהר בכלל שליש במקרא .מובן שדינו
כמקרא לגמרי ,ויוצא אפי' אינו מבין פירוש המלות .וכדלעיל הע' 2/7
לענין אגדות.
)הערות על שו"ע הרב של הגר"ז להרב מרדכי שמואל אשכנזי ראב"ד כפר חב"ד (




והביא מאמרי הזוהר שבדור האחרון קודם משיח תתגלה
החכמה הזאת וכתב וז"ל :עת הזמיר הגיע דליזמר אינש כד יזיל
באורחא סודות התורה לקיים ובלכתך בדרך כו' .כי לדברי הזוהר
ספרו הוא המלאך הגואל אותנו ואפילו אם תטעה באיזה מקום אין
שגגתך עולה זדון עכ"ל .ולמה אינו נזכר כי בשעה שלומדים חלוקים
שהוא יותר קשה שאף בחלוקים יש קליפה ופרי כו' ,ועיין בספרו
שהאריך למעניתם בביטול דברי המקטרגים על לימוד הקבלה
והגדול שבאחיו הרב מו"ה חיים וויטאל שכתב בספרו הקדוש עץ
חיים ,שמי שלא למד הנסתר הוא כגוף בלא נשמה ויצטרך לבא
בגלגול לתיקון ועיין ברמ"ז פ' קדושים שהאריך בזה שכתב
משארז"ל אור התורה מחיי' דוקא הנסתר שנק' אור התורה.
–

החיד"א כותב בספר שם הגדולים )מערכת ספרים ערך ב' ד"ה
בהיר( ,שאין לימוד גבוה נעלה יותר מלימוד הזהר ,המאיר את
הנפש ומזכך ומטהר את הנשמה ,אפילו אינו מבין ולא ידע מאי
קאמר ,ע"ש.


והרמ"ק זלה"ה כתב בספרו אור נערב )חלק ה' פרק ב'( וז"ל:
"וזה בדוק ,כי אפילו גירסת לשון הזהר יראה אל האדם שמחה
בנפש ביראת השם ,כאילו עוסק עם צדיקים בגן עדן .ואם גברא לא
חזי ,מזליה חזי" ,ע"ש.



ובספר כסא מלך על תקו"ז )תיקון מ"ב( כתב וז"ל" :כי לימוד
הזהר הקדוש בגירסא בעלמא ,בונה עולמות ,וכש"כ אם יזכה להבין
אפילו מאמר אחד יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת )עיין שם דבר
מבהיל( ומובטח שהוא בן עולם הבא" ,ע"כ.
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והגאון רבי צמח זלה"ה )מבוא בסוף ההקדמה לעץ חיים( כותב
וז"ל" :כי מה יגן עלינו מן המקטרגים ,אם לא קריאתנו בחכמה
זאת הנפלאה והעמוקה .ומכל שכן בדור הזה ,ומכל שכן ספר
התיקונים ,אשר מובא מהאר"י הקדוש שנעשה לתיקון עולם
עשיה" ,ע"כ.



ובליקוטי תורה מהרה"ק מטשערנוביל זכותו יגן עלינו )בהדרכה
ז'( מביא מהבעל שם טוב זכותו יגן עלינו ,ללמוד לפני כל תפילה
מאמר אחד מהזהר הקדוש או מהתיקונים.



ובמכתב מהבעל שם טוב להרה"ק רבי דוד מניקולייאב זכותו יגן
עלינו כתוב וז"ל" :אבל איעצך ויהי אלקים אתך – בכל לילה קודם
השינה ממש ,תלמוד מאמר אחד מתיקו"ז וכו'" .ועוד רבים אשר
מפליגים בגודל לימוד וקריאת הזה"ק והתיקונים בעקבתא
דמשיחא דא ,כמה תועלת יש בה לנפש להאירה ,לתקנה ולזככה,
ובזהר דא יפקון ביה מגלותא "ברחמי".



ואמר :שאין צריכין בלימוד רק האמירה לבד ,לומר הדברים
כסדר ,וממילא יבין .ולא יבלבל דעתו בתחלת לימודו שירצה להבין
תיכף ומחמת זה יקשה לו הרבה תיכף ולא יבין כלל ,רק יכניס מוחו
בהלימוד ויאמר כסדר בזריזות וממילא יבין .ואם לא יבין תיכף יבין
אחר כך ,ואם ישארו איזה דברים שאף על פי כן לא יוכל לעמוד על
כוונתו ,מה בכך? כי מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל ,וכמו שאמרו
רבותינו זכרונם לברכה )שבת סג' :(.לגמור והדר לסבור ואף על גב
דלא ידע מה קאמר' שנאמר )תהלים קי"ט כ(" :גרסה נפשי לתאבה"
וכו'.
כי על ידי ריבוי הלימוד שילמוד במהירות ויזכה ללמוד הרבה,
על ידי זה יזכה לעבור כמה פעמים אלו הספרים שלומד ,לגומרם
ולחזור להתחיל ולגומרם פעם אחר פעם ,ועל ידי זה ממילא יבין
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בפעם השני והשלישי כל מה שלא היה מבין בתחלה ,כל מה שאפשר
להבין ולעמוד על דבריהם.
ודיבר הרבה מאד בענין זה ,ואי אפשר לבאר דברים אלו בכתב
היטב ,אבל באמת הוא דרך עצה טובה מאד בענין הלימוד .כי על ידי
זה יכולים לזכות ללמוד הרבה מאד לגמור כמה וכמה ספרים ,וגם
יזכה להבין הדברים יותר ,מאשר היה לומד בדקדוק גדול ,כי זה
מבלבל מאד מן הלימוד ,וכמה בני אדם פסקו מלימודם לגמרי על
ידי ריבוי הדקדוקים שלהם ,ומאומה לא נשאר בידם.




והחיד"א )מורה באצבע סימן ב' אות מ"ב( כתב וז"ל" :כי
לימוד הזהר מרומם על כל לימוד בשגם לא ידע מאי קאמר ...והוא
תיקון גדול לנשמה "...ורבינו מוהר"ן זכותו יגן עלינו אמן כתב
"שעל ידי לימוד הזהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה
הקדושה" )שיחות הר"ן אות ק"ח( היינו הגם שאינו מבין ,וכתב שם
ש"לימוד הזהר מסוגל מאוד מאד" עיי"ש.
עכ"פ כדאי לכל מי שאינו בטוח שיוכל לגמור את כל התורה
במשך ימי חייו ,ומי יוכל להבטיח זאת ,לקבוע זמן לכל הפחות חצי
שעה בכל יום ,מלבד כל לימודיו ,לעבור באמירה את הש"ס בבלי,
ירושלמי ,ספרא ספרי ,תוספתא ,מכילתא ,זהר ,תיקונים מדרשים.
ומאן דאחיד באורייתא אחיד בקודשא בריך הוא )ועיין בשו"ע הרב
הל' תלמוד תורה פרק ב' בסעיפים י' י"ב וי"ג שם מתבאר ענין זה
היטב להלכה ולמעשה(.



האמורא רבא שהיה מענקי העיון בדורו ,כדאמרינן בגמ' )שבת
פ"ח( דקא מעיין בשמעתתא ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא
מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה דמא )כשהיה רבא מתעמק בלימודו –
היה ממעך אצבעו ברגלו ,והיה הדם ניגר ממנה ,ולא היה מרגיש בזה
מרוב התאמצותו בעיון בתורה( ,עם כל זה אמר במקום אחר )ע"ז
י"ט( לעולם ליגריס אינש ואע"ג דמשכח ואע"ג דלא ידע מאי קאמר
שנאמר גרסה נפשי לתאוה...
והחיד"א )בס' מראית העין ע"ז י"ט( כותב שמכח מאמר חכמינו
זכרונם לברכה זה יש החולקים על המגן אברהם שכתב )בשו"ע
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או"ח סימן נ'( שבאם אינו מבין מה שלמד הרי זה לא נקרא לימוד.
והחיד"א עצמו פוסק שאם מבין פירוש המילות מקיים מצות לימוד.
ולכאורה משמע שסובר שזה גם לדעת המג"א.



וראיתי בהסכמת הגאון רבי מנחם זעמבא זכר צדיק לברכה על
הספר ילקוט נחמני ,וז"ל" :ראיתי חידוש בדברי רבינו הרב מלאדי
זכר צדיק לברכה בליקוטי תורה ויקרא שכתב דגם לדעת המג"א
באו"ח דאם אינו מבין לימודו אינו מקיים בזה מצות תלמוד תורה –
באגדה אינו כן ,דשם גם בלי הבנה מקיים מצות לימוד" ,יעויי"ש.



ובספר רחמי אב )ערך לימוד( כתב וז"ל" :מי שלא זכה ולא
השיגה ידו בתורה או מי שטרוד מאד בעסקיו ודאגות ואין דעתו
צלולה ללמוד בעיון ,שילמוד בכל יום דף גמרא ופרק משניות
באמירה בעלמא ,כשלומד הזהר אף שאינו מבין מאי קאמר ,כי
הלשון מסוגל לנפש ,ובלתי ספק שישאר עכ"פ קצת בלבו ,ואני
הכרתי סנדלר אחד שלא היה לו יד בלימוד והיה גומר בכל שנה סדר
הש"ס באמירה בעלמא והיה צלם אלקים על פניו כאחד הגדולים"...
עכ"ל .וכמו שאמר רבינו )שיח שרפי קודש ח"ב ע"ג( שאין שורה צלם
אלקים על הפנים עד שגומרים את הש"ס.
)לקט אמרים מהגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א(






לא יסיר התפלין עד אחר עלינו לשבח ויאמר והיה השם למלך
וכו' כ"כ רמ"א ומיהו טו"ז ומ"א השיגו על רמ"א וכתבו לא יחלוץ
עד אחר ד' קדושות והם ברכו וקדושת היוצא וקדושת י"ח וקדושת
ובא לציון וג' קדישים דהיינו עד אחר קדיש תתקבל .כ"כ אליה רבה
סימן נ"ו סעיף קטן כ"ד והנהיג לעושת כדברי רמ"א וכ"כ מקור
חיים וכ"כ מח"ב סימן כ"ה ובסימן כ"ו סעיף קטן יו"ד וכתב דאין
לחלוץ התפילין עד שילמוד בהם אחד המרבה ואחד הממעיט כי לא
יזכה האדם לקנות חלקי הנשמה נפש רוח ונשמה עד שילמוד
בתפילין וביותר בתפילין של ר"ת ויותר טוב ללמוד בזוהר הקדוש
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שכן כתבו גורי האר"י ז"ל שלימוד הזוהר הוא תיקון גדול להאיר
הנשמה ולקדשה ,והרב ז"ל נתן תיקון לבעל תשובה ללמוד ה' דפים
מהזוהר בכל יום אע"ג דלא ידע מאי קאמר דקריאתה זו היא היללא
להאיר על הנפש ולתקנה .ונראה כי לימוד הזוהר דווקא יש בו סגולה
זו יותר מלימוד המשנה ותלמוד ומקרא והוא פלא כי כח לימוד
הזוהר מכל התורה אם למקרא אם למשנה.
ועוד כתב בשם הגדולים ח"ב מערכת הבי"ת די"ג ע"ב וז"ל ואני
אמרתי דע כי אין ספק כי כל לימוד התורה הקדושה נשא ורם הוא
מרומים ובפרט אם יהיו לשמה באמיתות ודאי כי בונה בשמים
מעלותיו ומתקן העולמות ומייחד הדודים ואפילו מארי דרזין חובת
גברא ללמוד מקרא משנה הלכה דבר יום ביומו כאשר דיבר בקדשו
האר"י ז"ל וכמעשהו ממנו אמנם אשר גדל לימוד הזוהר היינו
שבמקרא ומשנה ותלמוד הם מלובשים מאד ואינו ניכר שהם סוד
כלל לא כן הזוהר שמדבר בסתרי תורה בפירוש ואין פתי הקורא
שלא יבין דרך כלל דבריו בעמקי רזי התורה ולכן להיות סתרי
התורה גלויים בלי לבוש ה"ן מזהירין ומאירין הנפש ואע"ג דבצד מה
דברי הזוהר סתומים מאד היינו להבין סתר עליון בעצם ולידע תוכן
הדברים על בוריין ועל מתכונתן דודאי צריכים רבה ולא יובנו
הדברים כי אם ע"פ חכם גדול ]מפה[ לאוזן המקבל שמבין בהם
בכללות ניכר כוונתן רזין עילאין והדברים עושים רושם בשרשיהם
עליונים למעלה וכו'.



אמר הבעל שם טוב זכרונו לברכה ,בג' דברים הכלל היפך ממה
שאמרו אחד המרבה ואחד כו' ובלבד שיכוין ,אלא אחד המכוין כו'
ובלבד שירבה ,אמירת הזוהר מסוגל לנשמה.
)ספר נתיב רש"י ,בשם "מורי" ,ה"ה הרה"צ ר' הלל מפאריטש(

ממורי )ר' הלל מפאריטש( אמר הבעל שם טוב זכרונו לברכה
בשלשה דברים הכלל היפך ממה שאמרו אחד המרבה ואחד הממעיט
ובלבד שיכוין לבו לשמים אלא אחד המכוין ואחד שאינו מכוין
ובלבד שירבה הראשון אמירת הזוהר מסוגל לנשמה וכו') .מגדל עז
עמוד תכ"ד(
כמו דאיתא במדרש משלי סימן י' בא מי שיש בידו תלמוד
הקדוש ברוך הוא אומר לו בני הואיל ונתעסקת בתלמוד צפית
במרכבה צפית בגאוה שאין הנייה בעולמי אלא בשעה שתלמידי
חכמים יושבים ועוסקים בתורה ומציצין ומביטים ורואין והוגין
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אמון התלמוד הזה כסא כבודי היאך הוא עומד וכו' עיין שם וגם
חומר כתב הזוהר היה טמון וגנוז אצלם עד אחר דורות האחרונות
שנתפרסם חומר הכתב ונמסר לכל ולנו כי אם לצפות ולהביט כל
איש לפי הבטתו ועל ידי זה נזכה גם לראות ולהגות לעתיד לבוא שגם
שאר חכמינו זכרונם לברכה היו יודעים במעשה בראשית ובמעשה
מרכבה לדרוש אך לא ניתנה להתגלות לנו כי אם ברייתות דרבי
שמעון בן יוחאי לטעום לכל אחד כפי ערכו עד לפחות האותיות כדי
שיזכו כל ישראל חלק במעשה בראשית ובמעשה מרכבה ומטעם זה
גם כן ניתנה הזוהר הקדוש גם ליגמור אף על גב דלא ידע מאי
קאמר שאמירת הזוהר הוא שני מדריגות צפייה והבטה ועל ידי זה
נזכה אחר שני המדריגות שתיקן בזמן הזה לראות ולהגות במעשה
בראשית ובמעשה מרכבה עצמו לעתיד לבוא ב"ה וכו' כי לשון
השאלה צפיה והבטה הוא אף על פי שאין עוסק בו ואין בידו לעסוק
אלא צופה ומביט לזכות לאחר זמן לידיעת המעשה מרכבה לעסוק
בה כמו השאלה צפית לישועה הלוא הישועה עדיין אין אלא הקדוש
ברוך הוא תובע ממנו הצפיה לבד ודי שגם על ידי זה לבד מתקרב
הישועה לבא כן הוא השאלה צפית במרכבה תחלה ואחר כך יראה
ואחר כך יהגה כמו שכתב ומציצין ומביטין ורואין.
)הקדמת מסילות חכמה(




ובכלל זה גם כן תזהרו בניי מאוד ללמוד ,או על כל פנים לומר
בכל יום בבוקר השכם אליבא ריקנא שיעור זוהר הקדוש ,ודבר זה
מועיל מאוד לטהרת הנפש וגורר תאות הלימוד כנזכר בספר עבודת
הקודש ,אשריכם בניי היקרים אם תשמעו בקולי.
)רחמי האב סימן ג'(

אמר הבעל שם טוב 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(
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סגולת אמירת הזוהר הקדוש )ושייך להע'  4בתחילת מאמרנו
זה( :כתב החיד"א במורה באצבע סימן ב' אות מד" :לימוד ספר
הזוהר מרומם על כל לימוד בשגם לא ידע מאי קאמר ואף שיטעה
בקריאתו והוא תיקון גדול לנשמה" .ועוד לו בשה"ג מע' ס' הבהיר:
"כתבו גורי האר"י זכר צדיק לברכה שלימוד הזהר הוא תקון גדול
להאיר הנפש ולקדשה ,והרב ]האר"י[ זכר צדיק לברכה נתן תקון
לבעל תשובה ללמוד חמשה דפין של זהר בכל יום אע"ג דלא ידע
מאי קאמר דקריאתה זו הללא להאיר הנפש ולתקנה .ונראה כי
דוקא לימוד הזהר יש בו סגולה זו יותר על לימוד משנה ותלמוד
ומקרא" )ע"כ משה"ג ח"ב הנדפס בליוורנו תקמ"ו ,דף יג ,ודלא כמו
שסופלו הדברים בהוצאת ווילנא ואילך( .והעירני ר"ד תמר יצ"ו כי
הסיפור על ציווי האריז"ל לבעל תשובה לומר זוהר נדפס לראשונה
בספר "כונות ומעשה נסים" )קושטא ת"פ ו ,א( .וראה ב'תולדות
האר"י' )ירושלים תשכ"ז( עמ'  174ו  238ובמקורותיו שם .ור"מ
בניהו יצ"ו מסר לי בטובו את דברי הרמ"ז בכתביו אלו :בהגהותיו
לס' הכוונות )כ"י( כותב הרמ"ז" :וגם כי סתומים וחתומים הדברים
אל נא תמנע מקריאתם ,כי ברית כרותה לשפתים הנוטפות מר
באימא ורעותא דלבא בהני כבשי דרחמנא שאינם חוזרו' ריקם,
מעורר את האהבה עד שתחפץ בליגלוג וגמגום ,איש הוגה ושוגה
באהבתה כו'".



וב'תיקון ליל שבועות' שלו )בסו"ס טוב הארץ למהרנ"ש(:
"צריך לקרות ס' הזוהר ...אע"ג דלא ידע מאי קאמר ,כי תיקון גדול
ועצום מאד למטרוניתא ולנשמתו כנודע מכמה טעמים".



ושוב ב'תיקון ליל הושע"ר )שם(" :בס' הזוהר ...אע"ג דלא ידע
ולא מבין מאי קאמר מכל מקום הלשון של הזוהר הוא מסוגל כל כך
לשכינתא ולנשמתא לקרוא בו יותר מכל עסק התורה" .ע"כ מדברי
הרמ"ז.
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ובסוף הקדמת הכסא מלך לתקו"ז" :כי הוא ]התקו"ז[ מטהר
הגוף ומקדש הנשמה לכל הלומדו בחודש אלול אפילו בגירסא
בעלמא באין מבין פירוש אמריו .:ושם בסוף תיקון ו'" :כי הלומד
גירסא בעלמא ...יש לו שכר טוב בעמלו ומקדש בטהרה נשמתו".
ובסידור האריז"ל לרבי יעקב קאפיל בסדר כונת הלימוד" :ילמוד
בספרי קבלה ...ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר ותיקונים
כי הם מסוגלים לטהר הנשמה" .וראה גם נפש חיים מר"ח פאלאג'י
מע' זוהר הקדוש.




וכן מביא הרה"ק מקאמארנא ב"נתיב מצותיך" שביל התורה
א' אות לא" :וכך נתן מרן האר"י תיקון לבעל תשובה שיאמר
חמשה דפין זוהר או תיקונים בכל יום" ,ובהקדמתו לעצי עדן:
"ללמוד בדברי הזוהר והתקונים בשקידה ...שהוא מטהר הנפש
ומזככה אפילו אמירה בעלמא מן השפתים סגולה ותיקון הנפש
מאוד ובפרט ספר התקונים שהם תקוני הנפש ממש".



בלקוטים שבסו"ס דגל מחנה אפרים ד"ה ישקני
פח ,א(" :ע"ד דאיתא שלשון הזוהר הקדוש הוא מסוגל לנשמה אף
שאינו מבין כלל מה שאומר ,כמשל הנכנס לחנות של בושם אע"פ
שלא לקח כלום מ"מ ריח טוב קלט עמו".
)זיטאמיר תרל"ה




ב'חנה אריאל' )שמות עמ' " :(30וכמו ששמענו בפירוש ...מפי
אדמו"ר הזקן בלאזני' שיש ...בחי' טמטום המוח שאינו צרעת
חזקה כ"כ ולזה מועיל ...קריאת דברי הזהר הקדוש אף דלא ידע
מאי קאמר ,וטבילת הגוף במי מקוה או נתינת צדקה כמ"ש
בכתבים".
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בשם הקדוש ר' אהרן מזיטאמיר שזוהר הקדוש צריך לאמרו
בלא ביאור כי התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את
האדם לא"ס יתברך".
)שארית ישראל להרה"ק מווילעדניק ,שער ההתקשרות שער הא' דרוש ב' מאמר
ב' ,עיי"ש(.




וכתב בהגהות מהרצ"א לס' "סור מרע ועשה טוב" )דפוס
מונקאטש אות ט(" :מקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום ,לשון
הזהר מסוגל לזכך הנפש".
וראה עוד בשיחות הר"ן אות קח – קט ובהוספות לשם מכוכבי
– אור .ובהסכמת הרה"ק ממונקאטש שבשמלה חדשה הנדפס עם
פירוש מטה אשר.







סגולת אמירת הזוהר הקדוש )ושייך להע'  4בתחילת מאמרנו
זה( :כתב החיד"א במורה באצבע סימן ב' אות מד" :לימוד ספר
הזוהר מרומם על כל לימוד בשגם לא ידע מאי קאמר ואף שיטעה
בקריאתו והוא תיקון גדול לנשמה" .ועוד לו בשה"ג מע' ס' הבהיר:
"כתבו גורי האר"י זכר צדיק לברכה שלימוד הזהר הוא תקון גדול
להאיר הנפש ולקדשה ,והרב ]האר"י[ זכר צדיק לברכה נתן תקון
לבעל תשובה ללמוד חמשה דפין של זהר בכל יום אע"ג דלא ידע
מאי קאמר דקריאתה זו הללא להאיר הנפש ולתקנה .ונראה כי
דוקא לימוד הזהר יש בו סגולה זו יותר על לימוד משנה ותלמוד
ומקרא" )ע"כ משה"ג ח"ב הנדפס בליוורנו תקמ"ו ,דף יג ,ודלא כמו
שסופלו הדברים בהוצאת ווילנא ואילך( .והעירני ר"ד תמר יצ"ו כי
הסיפור על ציווי האריז"ל לבעל תשובה לומר זוהר נדפס לראשונה
בספר "כונות ומעשה נסים" )קושטא ת"פ ו ,א( .וראה ב'תולדות
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האר"י' )ירושלים תשכ"ז( עמ'  174ו  238ובמקורותיו שם .ור"מ
בניהו יצ"ו מסר לי בטובו את דברי הרמ"ז בכתביו אלו :בהגהותיו
לס' הכוונות )כ"י( כותב הרמ"ז" :וגם כי סתומים וחתומים הדברים
אל נא תמנע מקריאתם ,כי ברית כרותה לשפתים הנוטפות מר
באימא ורעותא דלבא בהני כבשי דרחמנא שאינם חוזרו' ריקם,
מעורר את האהבה עד שתחפץ בליגלוג וגמגום ,איש הוגה ושוגה
באהבתה כו'".



וב'תיקון ליל שבועות' שלו )בסו"ס טוב הארץ למהרנ"ש(:
"צריך לקרות ס' הזוהר ...אע"ג דלא ידע מאי קאמר ,כי תיקון גדול
ועצום מאד למטרוניתא ולנשמתו כנודע מכמה טעמים".



ושוב ב'תיקון ליל הושע"ר )שם(" :בס' הזוהר ...אע"ג דלא ידע
ולא מבין מאי קאמר מכל מקום הלשון של הזוהר הוא מסוגל כל כך
לשכינתא ולנשמתא לקרוא בו יותר מכל עסק התורה" .ע"כ מדברי
הרמ"ז.



ובסוף הקדמת הכסא מלך לתקו"ז" :כי הוא ]התקו"ז[ מטהר
הגוף ומקדש הנשמה לכל הלומדו בחודש אלול אפילו בגירסא
בעלמא באין מבין פירוש אמריו .:ושם בסוף תיקון ו'" :כי הלומד
גירסא בעלמא ...יש לו שכר טוב בעמלו ומקדש בטהרה נשמתו".
ובסידור האריז"ל לרבי יעקב קאפיל בסדר כונת הלימוד" :ילמוד
בספרי קבלה ...ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר ותיקונים
כי הם מסוגלים לטהר הנשמה" .וראה גם נפש חיים מר"ח פאלאג'י
מע' זוהר הקדוש.




וכן מביא הרה"ק מקאמארנא ב"נתיב מצותיך" שביל התורה
א' אות לא" :וכך נתן מרן האר"י תיקון לבעל תשובה שיאמר
חמשה דפין זוהר או תיקונים בכל יום" ,ובהקדמתו לעצי עדן:
"ללמוד בדברי הזוהר והתקונים בשקידה ...שהוא מטהר הנפש
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ומזככה אפילו אמירה בעלמא מן השפתים סגולה ותיקון הנפש
מאוד ובפרט ספר התקונים שהם תקוני הנפש ממש".



ב'חנה אריאל' )שמות עמ' " :(30וכמו ששמענו בפירוש ...מפי
אדמו"ר הזקן בלאזני' שיש ...בחי' טמטום המוח שאינו צרעת
חזקה כ"כ ולזה מועיל ...קריאת דברי הזהר הקדוש אף דלא ידע
מאי קאמר ,וטבילת הגוף במי מקוה או נתינת צדקה כמ"ש
בכתבים".




בשם הקדוש ר' אהרן מזיטאמיר שזוהר הקדוש צריך לאמרו
בלא ביאור כי התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את
האדם לא"ס יתברך".
)שארית ישראל להרה"ק מווילעדניק ,שער ההתקשרות שער הא' דרוש ב' מאמר
ב' ,עיי"ש(.




וכתב בהגהות מהרצ"א לס' "סור מרע ועשה טוב" )דפוס
מונקאטש אות ט(" :מקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום ,לשון
הזהר מסוגל לזכך הנפש".
וראה עוד בשיחות הר"ן אות קח – קט ובהוספות לשם מכוכבי
– אור .ובהסכמת הרה"ק ממונקאטש שבשמלה חדשה הנדפס עם
פירוש מטה אשר.





הזוהר הקדוש מסוגל לטהר את הנפש יותר מכל עסק התורה,
ומקשר את האדם להשם יתברך" ,וכלשונו של הרב מקדש מלך
)ויקרא דף קעג ע"א( ע"ש .וראה גם בספר שארית ישראל )שער
ההתקשרות שער א דרוש ה מאמר ב( שכתב וז"ל :ובענין לימוד
הזוהר הקדוש אמר בשם הקדוש ר' אהרון מזיטאמיר ,שהזוהר

לות א ְּב ַר ֲח ֵמ י  ] -דף [ 68
יה ִמ ן ָּג ּ ָ
קון ֵּב ּ
ְּב הַ אי ֵס פֶ ר הַ זּ ֹהַ רִ ,י ּפְ ּ

אוֹ ר

ֲא ִמ ַירת ַהזוֹ ַהר ְּכ ִהלְ כָ ָת ּה

ַהז ֹו ַהר

הקדוש צריך לאומרו בלא ביאור ,כי התיבות והדיבור של הזוהר
הקדוש עצמן מקשרין את האדם לאין סוף יתברך ,רק מי שרוצה
ללמוד עם ביאור יעיין מקודם בהביאור ,והזוהר יאמר כסדר בלי
ביאור עכ"ל .ע"ש .ובכ"ז כאמור לא הבאנו בדברינו כאן את לשון
הזוהר הקדוש עצמו אלא הביאור ,וזאת לשתי סיבות ,האחת כיון
שעיקרו של קונטרס זה שיהיה בלשון מתומצת ושוה לכל נפש ,וגם
עוד והוא העיקר כיון שבספרינו הנ"ל הבאנו כל דבר באורך
בסייעתא דשמיא ,ושם ציטטנו את כל לשון הזוהר הקדוש כדמותו
וכצלמו וגם הבאנו את הביאור לדברים ,ומכיון שכל מטרתינו
בקונטרס זה לקצר ,וסומכים אנו בעה"י על הדברים המורחבים
בספרינו הנ"ל ,לכן הבאנו כאן בקונטרס הנוכחי רק את התרגום
ללא לשון הזוהר הקדוש כשלעצמו ,והרוצה לעיין בדברים בהרחבה
יעיין שם ומשם באר'ה .וזה ברור




וכ"כ החיד"א בעבודת הקודש מורה באצבע אות מ' וזה לשונו
לימוד הזוהר הקדוש מרומם וכו' בשגם לא ידע מה קאמר ואף
שיטעה בקריאתו והוא תיקון גדול לנשמה עיי"ש ועי' באור צדיקים
שם או כ"ד; וכשילמד זוהר יעיין בכל מלה כי כל אות הוא חידוש
בפני עצמו והדברים הנראים פשוטים אינם רק סוד ובקיצור של"ה
מס' שבת כ' אחר הטבילה ואמירת שיר השירים אם יש לו פנאי אז
מי שחננו השם בבינה ילמוד מה בזוהר הקדוש או בשום ספר קבלה.
עי' היכל הברכה פ' בראשית דף ל"ג א' שכ' וזה לשונו ספר
הקדוש נועם אלימלך כולו אור צח צחצוחות עמוק עד למאד אם
תיזכו להבין דבור אחד מדבריו ובספר מאור עינים תידבק נפשיכם
הרבה ובספר אור המאיר לפעמים וכו' עיי"ש ]ועי' עוד מש"כ בנתיב
מצותיך )קומארנא( שביל התורה א' אות ל"ב וזה לשונו ספרי מוסר
שנתחברו בזמנינו כולם קדושים כולם צדיקים ס' נוע"א אין מי
שישיגנו כי הוא כולו מדריגות גדולות אעפ"כ כל אחד "טועם לפי
מעשיו" וס' מאור עינים לא יזוז מעיניך וכל דבריו רמים וקדושים
וס' דגל מחנה אפרים וספרי הכהן הגדול תולדות יעקב יוסף כולם
צריכים לך לחיות נפשך ממש וס' אור המאיר נכתב על ידי אחד
מתלמדיו איזה שוחט וחמי הצדיק המפורסים מפינטשוב זכר צדיק
לברכה שהי' תלמידו שמע כשאמר להשוחט שלא כיוון יפה למה
שהי' בכוונתו לומר ועל כן יזהר שלא ישימו כל עיונים בו אלא מעט
עיי"ש[ .עי' לעי' או"ק כ' בהגה מש"כ בשם פי' ארץ החיים.

לות א ְּב ַר ֲח ֵמ י  ] -דף [ 69
יה ִמ ן ָּג ּ ָ
קון ֵּב ּ
ְּב הַ אי ֵס פֶ ר הַ זּ ֹהַ רִ ,י ּפְ ּ

אוֹ ר

ֲא ִמ ַירת ַהזוֹ ַהר ְּכ ִהלְ כָ ָת ּה

ַהז ֹו ַהר



והנה בהיותי בזה נקדים ונאמר שפשוט הדבר שאין לטעון
דלענין לימוד הזוהר )הנמצא בתיקון( כל מי שלא מבין כלל בסתרי
תורה לכאורה אין לו תועלת בקריאתו ,ומסתמא הרי עדיף שילמדו
דבר שהם מבינים וכו' ,כי כבר גילו לנו רבותינו ממש איפכא בזה,
וכמש"כ הרב חיד"א ז"ל להדיא )שם( בזה"ל "והתיקון הלז בנוי
ומשוכלל ע"פ הסוד ,רוח יזרעו ,כי הגם כי לא ידעו רזי התורה מ"מ
חיובא רמיא עלייהו ללמוד הסדר הלז בכלל כל ישראל" עכ"ל .ושוב
ידועים הם דברי החיד"א ז"ל מש"כ בספרו מורה באצבע )אות מד(
וזה לשונו "לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד בשגם לא ידע
מאי קאמר ,ואף שיטעה בקריאתו הוא תיקון גדול לנשמה וכו'
ע"ש .וכן בספרו שם הגדולים )ערך ספר הבהיר( האריך בזה.



ומצאתי שגם בספר פלא יועץ )ערך זוהר( כתב בחשיבות הענין
של לימוד הזוהר אע"פ שאינו מבין את מה שקורא וזה לשונו,
"לימוד ספר הזוהר נשגב מאד לטהר ולקדש הנפש ,ואפילו אי לא
ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקב"ה
כדכתיב )שה"ש א ,ד( ודגלו עלי אהבה וכו' ,הא למה הדבר דומה,
לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של תבות בלעגי שפה,
ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו ,כך יושב בשמים ישחק וישמח
כשהאיש הישראלי יש לו חבה בתורה ורוצה ללמוד אך אין דעתו
משגת ,או אין לו מי שילמדנו ,ולומד כמה שיודע ,בודאי עושה נחת
רוח ליוצרו ובא בשכרו הנה כי כן אין מקום פטור למי שאינו יודע
ללמוד ,אין טענה זו פוטרתו ליום הדין כי יכול הוא ללמוד כמו
שיודע עכת"ד ע"ש.
עוד ראיתי בשו"ת וישב הים )ח' ב' ס' יב( שהזכיר את מש"כ
מהר"י צמח ז"ל בענין חג השבועות בפרט ,לאחר שהזכיר שם את
סדר הלימוד כתב בזה"ל "ואחר כך צריך לקרות בספר הזוהר אף על
גב דלא ידע מאי קאמר ,כי תיקון גדול ועצום מאד למטרוניתא
ולנשמתו כנודע מכמה טעמים עכ"ל.
וכן כתב בספר כסא מלך על התיקונים )תיקון מ"ג אות ס'( וזה
לשונו "כי לימוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות וכל שכן אם
יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר אחד יעשה בו תיקון למעלה בשעה
אחת שלא יעשה לימוד הפשט שנה תמימה עכ"ל .ושוב מוכח
בנידון דידן שודאי ראוי לנו ללמוד בליל שבועות בתיקון המתוקן לנו
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מפי רבותינו הקדושים ,וחלילה לנו לומר שיסדו אותו עבור בעלי
בתים ועמי ארצות שאינם יודעים איך ללמוד ,כי ראינו ממש ההפך
שמיוחד ומסוגל ביותר לבני תורה ובמיוחד למבינים בתורת הנסתר.
ובכך ישלימו את התיקון הראוי לאותו לילה .ואין לטעון ולומר
מכיון שאינו מבין בדברי הזוהר אין בו שום תועלת באמירתו וזה
אינו כדפרשנו .והנה לימוד התיקון בליל שבועות יסודתו בהררי
קודש ונתיסד על אדני פז על פי הרשב"י והאר"י ז"ל ,וכיון שהם
יסדו ותיקנו מנהג זה ודאי שהם יקבעו את הלימוד הראוי והמסוגל
לאותו לילה ,ולכן לא נוכל לבנות במות לעצמינו וכו'.
)בנים חביבים – דף תכ"ה הרב אליהו הלוי ינאי תשס"ד ליקווד(

נמצא שצריך האדם לעסוק בתורה כל ימי חייו ,ומי שהוא
דחיקא ליה שעתא טובא ב"מ והוא טרוד מאד בפעולו ועבודתו על כל
פנים לא יבצר מלקבוע עת ביום ובלילה ללמוד בו ,כי גדול קביעות
עתים לתורה וכמו שכתב הרב פלא יועץ ז"ל אות ק' מע' קביעות,
דקיימא לן כל הקבוע כמחצה על מחצה דמי ואם כן השם יתברך
יחשוב לאדם הקובע עתים לתורה כאלו עוסק בתורה חצי היום
וקיימא לן רב חסד מטה כלפי חסד וקובע להם שכר הרבה כאילו
למדו כל היום וכל הלילה ,ומי ראה כזאת ושמע כאלה ולא תאוה
נפשו לזכות בלימוד זה שהוא דבר חשוב ולקבוע זמן בלימודים
כאשר תשיג ידו אם חוב לישראל שהוא חשוב הרבה שבזמן מועט
הוא לומד כל מיני לימוד והוא מסודר על פי הסוד מגוית האר"י
זכותו יגן עלינו אמן ובונה בשמים עליותיו.
וכן לימוד הזוהר זכותו יגן עלינו אמן שהוא נשגב מאד לטהר
ולקדש הנפש וכמו שכתב הרב פלא יועץ ז"ל אות ז' שאפילו לא ידע
מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה אפילו הכי הוא חשוב לפני
הקב"ה כדכתיב ודגלו עלי אהבה ופירשו חכמים ז"ל אל תקרי ודגלו
אלא ודילוגו עלי אהבה ,וזה דומה לתינוק שאינו יודע לדבר ואינו
מבטא רק חציין של תיבות בלעגי שפה ואביו ואמו יצחקו עליו
וישמחו לקולו אפילו באמת אנשים אחרים אינם מבינים מה שהוא
אומר ,כמו כן יושב בשמים ישחק וישמח כשרואה שהאיש הישראלי
יש לו חיבה בתורה ורוצה ללמוד אך אין דעתו משגת ולומד כמו
שהוא יודע ,זה ודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו.



מה גם אם יכול ללמוד הזוהר של הפרשה מדי שבוע בשבוע
שהוא עושה רושם גדול בשמים וכן לימוד תהלים אשר התפלל עליו
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דוד המלך עליו השלום שיטול שכר עליהם כעוסק בנגעים ואהלות,
ובפרט אם הוא לומד בבית הכנסת בעודו מעוטף בציצית ומוכתר
בתפילין שהוא מצוה רבה ,וכמו שרמזו חכמים ז"ל בכוונת הכתוב
ציצית על כנפי בגדיהם סופי תיבות "תלי'ם" מכל האמור אתה למד
שעל ידי התורה אדם מקדש עצמו ונחשב לו כאילו קיים התורה
כולה ,וכאמור.
)גדולת מרדכי להרב מרדכי סגרון תשל"א  -דרוש י"ג לחודש אייר(





א .על ידי לימוד בספר הזוהר זכות רבי שמעון והחברים שלו
יגינו עליו) .זכירה לחיים דף יד ע"ד(
ב .ועוד שזכות רבי שמעון בן יוחאי בפרטות יגן עליו גם לעולם
הבא) .ספר אברהם במחזה דרוש ט"ז(
ג .ולימוד הזוהר הקדוש סגולה ליראת שמים) .הקדמת רבי משה
בסולה לספר התקונים(

ד .העסק בספר הזוהר סגולה להשגה.
דף יא ע"ב(

)האריז"ל בשער רוח הקודש

ה .העסק בזוהר הקדוש בתדירות סגולה להביא את האדם
להתקשרות לאין סוף ב"ה.
א' דרוש ה מאמר ב(

)שארית ישראל שער ההתקשרות שער

הלימוד בזוהר הוא תיקון גדול לבעל תשובה) .שבחי האריז"ל(

ו.
ז .הלימוד בזוהר הוא תקון גדול לנשמה) .מורה באצבע אות מד(
ח .לימוד הזוהר מביא לטהרת וקדושת הנפש) .פלא יועץ ערך
זוהר( ולזכות הנשמה) .הגהות מהרצ"א אות ט(
ט .לימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום הלב )מאה שערים לבעל
התניא(.

י .בלימוד הזוהר בונה עולמות.
ס(

)כסא מלך על תקוני הזוהר תי' מג אות

יא .הלומד בספר זוהר הקדוש בעולם הזה ,אז לעתיד לבא לא
ישב בבושה) .זוהר פרשת וישב דף קפה ע"א בכללות ,ובפרטות בלקוטי
תורה לבעל התניא פרשת צו(

יב .לימוד סתרי התורה הוא סיוע רב להבנת נגלות התורה.
אברהם מסלונים בספר תורת אבות(
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יג .הלימוד בזוהר מביא את האדם לאהבת הבורא.
בהגהותיו לספר הכוונות(

יד .הלימוד בזוהר מביא את האדם לאמונה.
אות ג(

)הרמ"ז

)אמרי פנחס שער ט

טו .לימוד הזוהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגפה
ושערורות) .שם שער ו אות עג(
טז .מביא רפואה לכאב שיניים) .מעשי אמת לתלמיד החוזה מלובין
נדפס בספר אמת ויציב ח"ד עמ' ל(

יז .והוא רפואה לרגלים ולהוצאת קוץ.

)אמרי פנחס שער ט אות ג(

* * *



רבינו הקדוש מוהרצ"א מזידיטשוב זי"ע אפי' בעת שהי' חולה
וצריך לרפואה גדולה תבר גזיזא דברדא וירד וטבל בנהר הקפוא
תחת הקרח הנורא ולמד שם כל הלילה הזוהר הקדוש ותיקוני
הזוהר ותהלים בתוך המים הקפוא.
)מתוך הקדמה לספר צבי לצדיק ,עיין שם מעשה באריכות(

v v

v
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יתגליא לתתאי בסוף יומיא ובגיניה ושבתם איש אל אחוזתו
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בהאי חבורא דאיהו ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי
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