
  

  

  ּקוְנְטֵרס

  ַהזֹוַהר אֹור
ִּתקוִניםַה רַעׁשַ ּ ּ  

ל ֵסֶפרִּלמִעְנָיֵני    ּוד ּכָ
ִּתקוֵני " ּ   "ֹּזַהרּ

ָנה ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
ָּעמוד ֶאָחד ּ  

  ְליֹום

  
אשר נקרא ואחד גודל החיוב על כל אחד בכללים יסודיים ועיקריים 

  "הזוהר הקדוש"ספר  ולימוד האמירב עסוקל, "ישראל"בשם 

ִּתקוֵני "ובפרט  ּ   "ֹּזַהרּ
,  אפילו כשאין מבינים כלום,ואפילו כמה פעמים ביום, בכל יום ויום

  צאן קדשים מזמן שהגיעו לחינוךים ובפרט ילדים קטנ

v ברחמיבזוהר דא יפקון מן גלותא  v 

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

TvU 

  א"ל זיע"מנחם אב יומא דהילולא של רבינו האריז' ה
  ק" לפט"תשס )תיבות' עם הד(י "ן יוחא"ן ב"י שמעו"שנת רב

  א" תובבבית שמשק "עיה
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  ספרים 50
  :ה" בעזל שהוצאנו לאור"על הזוהר וכתבי האריז

 354-ללימוד יומי ל ספר הזוהר המחולק - ספר זוהר היומי  .א
  כרכים מפוארים12)  זוהר חדש ותיקוני זוהרעם (ימות השנה

 .ב חדשי השנה"לי
 354-ללימוד יומי ל ספר הזוהר המחולק - ספר זוהר היומי  .ב

 כרכים 12) י זוהרבלי זוהר חדש ותיקונ (ימות השנה
 .ב חדשי השנה" לימפוארים

ללימוד  זוהר המחולקתיקוני ספר  - זוהר היומיתיקוני ספר   .ג
 . ימות השנה354-יומי ל

-ללימוד יומי ל  המחולקזוהר חדשספר  - זוהר חדשספר   .ד
 . ימות השנה354

 .ק ובאידיש" נפלאות הזוהר בלשה-אין ליכט פון תורה   .ה
 .י באידיש" התחתון על הרשב גן עדן-אין ליכט פון תורה   .ו
  . נופת צופים באידיש על התורה-אין ליכט פון תורה   .ז
 .חלקים' זוהר תורה על התורה ה  .ח
 .ך"זוהר תורה על נ  .ט
 .זוהר תורה החדש על התורה  .י
  .בראשית: ליקוטי זוהר  .יא
  .שמות: ליקוטי זוהר  .יב
  . דברים– במדבר -ויקרא: ליקוטי זוהר  .יג
והר ועוד על קדושת ליקוט גדול מהז, בראשית: תיקון הברית  .יד

  . עמודים400, תיקון הברית
, י"רשב,  ליקוט גדול ומקיף על עניני לימוד הזוהר-אור הזוהר   .טו

 .וכל המסתעף, ג בעומר"ל
 .קרא לשמש ויזרח אור הזוהר  .טז
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 ליקוט גדול ומקיף על עניני לימוד הזוהר -אור הזוהר החדש   .יז
י "וגודל מעלת התקשרות לרשב, ולימוד הקבלה, ותיקונים

 .וכל המסתעף, י לימוד הזוהר"ע
הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש בו יבואר גודל החיוב ללמוד וללמד 

 סגולות הגדולות והנוראות - הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת 
 ספר - הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה - הטמונות בזוהר הקדוש 

ך בשלהבת אש לעבודה והוא ילהב לב, הזוהר הוא עיקר כל ספרי מוסר
י לימוד והפצת " ע- ספר הזוהר הוא המפתח והוא הסוגר , התמימה

 הספר של הצדיק הוא - י בזה ובבא "הזוהר הקדוש מתקשרים להרשב
 הענין הגדול ללמוד הזוהר הקדוש בדור הזה יותר - נשמת הצדיק 

 בדורות האחרונים יבינו וישכילו ברזי התורה שלא -מדורות הקודמים 
ן הוא בבחינת " מי שאינו מאמין ולומד תורת הח-ו הקודמים השיג

 טבילת עזרא הוא הכרח ללימוד -" מפריד אלוף לא יראה מאורות"
ולימוד הקבלה , ת"ויפתח זוהרי לבך ומוחך לעבודת השי, ן"תורת הח

 עוד יבואר בו גודל הענין - ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות 
  .להיזהר בטבילת עזרא

  .זוהר כהלכתהאמירת ה  .יח
  ."תיקוני זוהר היומי" עניני לימוד ספר -שער התיקונים   .יט
  .זוהר לזקנים עם נערים  .כ
 .גדולי ישראל על הזוהר  .כא
  .הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש -שער הזוהר   .כב
  עלונים חדשיים36 -שער הזוהר   .כג
 בו יבואר גודל מעלת קדושת ארץ -שער ארץ ישראל "ספר   .כד

  .ל ועוד" ותיקונים וכתבי האריזק" מלוקט מזוה-ישראל 
 .ספר הערב רב על פי הזוהר הקדוש  .כה
 .ל"ספר הערב רב על פי האריז  .כו
על פי ספר הזוהר סדר  -הערב רב וכל המסתעף חלק ראשון   .כז

 .בראשית
על פי ספר הזוהר סדר  -שני  הערב רב וכל המסתעף חלק  .כח

 .ט עמודים" ס-שמות 
הזוהר סדר על פי ספר  -שלישי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .כט

 .ט עמודים" י-ויקרא 
על פי ספר הזוהר סדר  -רביעי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .ל

 .ב עמודים" נ-במדבר 
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על פי ספר הזוהר סדר  -חמישי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לא
 .ד עמודים" כ-דברים 

על פי ספר הקדוש  -שישי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לב
 .ט עמודים" פ-תיקוני זוהר 

על פי ספר הקדוש  -שביעי  המסתעף חלקהערב רב וכל   .לג
 ח עמודים" כ-זוהר חדש 

על פי ספר הקדוש עץ  -שמיני  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לד
 .ו עמודים" ט-ל"חיים לרבינו האריז

על פי ספר הקדוש  -תשיעי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לה
 .עמודים'  י-ל"שער הגלגולים לרבינו האריז

על פי ספר הקדוש  -עשירי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לו
 .ב עמודים" ס-ל"שער הפסוקים לרבינו האריז

על פי ספר הקדוש שער  -א "י הערב רב וכל המסתעף חלק  .לז
 .ג עמודים" מ-ל"הליקוטים לרבינו האריז

על פי ספר הקדוש עץ  -ב "י הערב רב וכל המסתעף חלק  .לח
 .ו עמודים" קכ-ל"הדעת טוב על התורה לרבינו האריז

על פי ספרים הקדושים  -ג "י ף חלקהערב רב וכל המסתע  .לט
 - משנת חסידים - ליקוטי תורה -י "שער מאמרי רשב

 .ל"לרבינו האריז
מנהיגי הדור האחרון  -ד "י הערב רב וכל המסתעף חלק  .מ

 ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח –קודם ביאת המשיח 
הקודש מצדיקים הקודמים מה שנבאו על מנהיגי הדור 

זוהר הקדוש הממיוסד ,  דמשיחאהאחרון הלזה בעיקבתא
 . עמודים38 -י הקדוש "ומהאר

מנהיגי הערב רב והסטרא  -ו "ט הערב רב וכל המסתעף חלק  .מא
 ילקוט מאמרים -אחרא בדור האחרון לפני ביאת המשיח 

, י הקדוש"דיבורי נבואה ורוח הקודש מזוהר הקדוש ומהאר
שבאחרית , ע"ומהבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים זי
וסימנים איך , הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים מהערב רב

והצורך , וגודל החיוב להתרחק מהם ומהמונם, להכירם
 . עמודים57 -. וביאורים בענינים אלו, להתפלל ולהנצל מהם



ִּתקוִניםר ַהַעׁשַ                  אֹור ּ     ַהזֹוַהר                ּ

ַֹהר ז ַהאי ֵסֶפר ַה ֵמי , ּּבְ ַרֲח לוָתא ּבְ יה ִמן ָג ן ּבֵ קו ְפ ִּי ּּ ּ   ]6דף [ - ּ

מנהיגי הערב רב והסטרא  -ז "ט הערב רב וכל המסתעף חלק  .מב
  ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מהזוהר-אחרא 

בעל שם טוב הקדוש ותלמידיו מהי הקדוש ו"הקדוש ומהאר
הקדושים שבאחרית הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים 

וגודל החיוב להתרחק מהם , וסימנים איך להכירם, מהערב רב
וביאורים רבים , והצורך להתפלל ולהנצל מהם, ומהמונם

 . עמודים364 -. בענינים אלו
ליקוט מספרי קבלה  -ז "י הערב רב וכל המסתעף חלק  .מג

 .ומוסר
  :ל"הנ" הערב רב"בספרי 

ואיך , בואר גודל ענין חיוב הלימוד ולחקור מעשי ועניני הערב רבמ הםב
, שמקלקלים את כל עם ישראל בכל העולם כולו, שצריכים ללחום נגדם

 השכר הםבואר במ גם - . ועוקרים כל המצות שבתורתינו הקדושה
ומעורר את , ראל מן הערב רבהגדול למי שעוסק להציל את עם יש

בואר שהערב רב הם רמאים מעוד   - . ו"הרבים שלא יפלו ברשתם ח
ונחשין : ל"וז. כנחשים ועקרבים כמבואר אבל נחשים ועקרבים יש בו

ימי ' זהר חדש פרשת יתרו מאמר ז. (ועקרבין דילה אינון ערב רב
יש גודל החיוב שמוטל על כל איש וא, הםבואר במ עוד - . )בראשית

 כי בזה תלוי יסוד קדושת ,להיות בקי בהם בפרטותיהם ובדקדוקיהם
כמו שגילה לנו העץ חיים , ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד, ישראל

  .בהקדמתו

דיניו  י על שמירת ותיקון פגם הברית"ספר בית הרשב  .מד
בו יבואר גודל ענין  ,' חלק א- ומנהגיו סדר בראשית שמות

 .ל עניני פגם ותיקון הבריתהלימוד של שכר ועונש ע
י על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו "ספר בית הרשב  .מה

בו יבואר גודל ענין , ' חלק ב-ומנהגיו סדר בראשית שמות 
 .הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית

יוצא לאור  עמודים ח"ספר תיקון פגם הברית חלק ראשון קל  .מו
ומתחלק ,  הרביםהספר נדפס לזכות. ק"לפ ד"שנת תשס

 .בחינם לכל דורש ומבקש

" תיקון הכלל"כי הוא תקון הברית הנקרא  - קון הכלליית  .מז
והוא תיקון , )'ט אות ד"סימן כ(א "ן ח"כמבואר בלקוטי מוהר

לומר אלו העשרה מזמורי תהלים , ו"ח, למקרה לילה
באותו היום  )קנ, קלז, קה, צ, עז, נט, מב, מא, לב, טז(
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מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל , שקרה לו
ה "וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה

 .מברסלב
פרשיות " חק לישראל"ליקוט מ והוא -  ספר קדושת הברית  .מח

 משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על -שמות 
 . הבריתקדושת ושמירת

 . השכר והעונש בשמירת עינים  .מט
ל ורבי חיים "י האריז"עפ, סדר הגלגולים. ליראיו' סוד ד  .נ

 .נדפס בספרי שכר ועונש פרשת פנחס, ע"וויטאל זי

TvU 
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  מבוא לקונטרס
U  שער התיקונים  T  

ת ובזכות רבי שמעון "בעזרת השי, לומדיםהיגילו וחסידים השמחו י
שער "  הקדושקונטרסכם היום ברכה הבר יוחאי הרינו נותנים לפני

אור הזוהר "מלוקט מתוך הספר , ליקוט נפלא מספרים קדושים ,"התיקונים
אמירת ולימוד מעלת ענין גודל כללים יסודיים ועיקריים ב, "חדש והשלםה

אפילו כשאין  ,ואפילו כמה פעמים ביום ,בכל יום ויוםהזוהר והתיקונים 
 הקטנים עם , זקנים עם נערים,אללכל אחד ואחד מישר, מבינים כלום

 ובפרט ,חכמים עם המונים, גאונים עם הגדולים, עשיר ואביון, הגדולים
יבואו טהורים ויתעסקו ", מקטן שהגיע לחינוך, צאן קדשים לילדים קטנים

  ."בטהורים

  .):וירא דף קיח(כמבואר בזוהר 

כך רעותא דקודשא בריך הוא בדא דיתגלי כל  רבי שמעון לית אמר לון
אפילו  רביי דעלמא זמינין לאשכחא  , לעלמא וכד יהא קריב ליומי משיחא

 .זמנא אתגליא לכלא ובההוא, קצין וחושבינן ביה טמירין דחכמתא ולמנדע
ה בזה "אמר להם רבי שמעון אין רצונו של הקב]: תרגום ללשון הקודש[

לם וכשיהיה קרוב לימות המשיח אפילו נערים שבעו, שיתגלה לעולם כל כך
ובאותו , עתידים למצוא נסתרות של החכמה ולדעת על ידו קצים וחשבונות

 .הזמן יתגלה לכל

בהקדמת , הבן איש חי, א" זיע יוסף חייםק רבי"וכמו שכתב רביה
  :התיקונים בניהו

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

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

 .שותים בצמא את דבריהם ומתלהבין בקריאתן מאוד מאוד

 ,"ימפעל הזוהר העולמ"נעבור בסקירה קצרה על עבודת הקודש של 
, הזוהרתיקוני הזוהר וואמירת שכל מטרתו לזכות עוד יהודים בלימוד 
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להפיץ עוד ועוד את גודל מעלת אמירת , י"להרבות חיילים לתורת רשב
  .ולהדליק את אורו בנשמת כל איש ישראל, הזוהרתיקוני 

ד "ק העבר עלינו לטובה הוצאנו לאור בס"ח לפ"ו מנחם אב תשס"בט
ומחודש אלול , ב חלקים" הזוהר הקדוש שנדפס ביאת סדר לימוד היומי על

  .ח עד היום התפשט וכבר הגיע לכל קצוות תבל"תשס

הוצאנו לאור , העבר עלינו לטובה) ק"ט לפ"תשס(ג בעומר "ערב ל
ד את סדר לימוד היומי על הזוהר הקדוש זהר חדש עם תיקוני זוהר "בס

  .ב חלקים"ונדפסו בי

הוצאנו לאור , עבר עלינו לטובהה) ק"ט לפ"תשס(לרגל חג השבועות 
עם הוספת , ד את סדר לימוד היומי על תיקוני זוהר ונדפס בחלק אחד"בס

  .הזה" שער התיקונים"קונטרס 

הגענו , ומאז שהפצנו את הלימוד היומי של הזוהר בתשע חדשים בלבד
ד קרוב לשש מאות אלף איש הלומדים ומעיינים בזוהר הקדוש מידי יום "בס

  .ביומו

מסתופפים , פעים ומרגש לראות איך כלל ישראל מתגייס יחדמה מ
להנות מאור הגנוז בזוהר הקדוש ולגרש את חושך , בצל הקודש כולם  כאחד

משלהבת קטנה ומרצדת כבר הפכה . הגלות בהדלקת האור הצפון בזוהר
עוד , לאבוקת אש שאורה מופץ ומאיר כל פינה אפילה על פני כדור הארץ

ורה ענקית שתאיר ותחמם כל לב יהודי באשר הוא קט וכבר תהפוך למד
אור חדש על ציון , תגרש את חשכת הגלות ויתגלה מלכינו ומשיחנו, שם

  .ר"כה כולנו יחד במהרה לאורו אכיתאיר ונז

, בכל לבב ובתוך רבים נהללנו אשר הגיענו עד הלום' על כן נודה את ה
, "שער התיקונים"רס קונטלהדפיס את , שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

 על גודל ענין לימוד הזוהר –" תיקוני זוהר היומי: " הבאיםספריםבנוסף ל
 עם הוספות –' מהדורה ה" אור הזוהר החדש והשלם", מידי יום ביומו

 גודל מעלת לימוד הזוהר אף בלי הבנה –" אמירת זוהר כהלכתה. "ותיקונים
" ישראל"ד אשר נקרא בשם גודל החיוב על כל אח –" זקנים עם נערים". כלל

 צאן בפרט, ללמוד בספר הזוהר זקנים עם נערים הקטנים עם הגדולים
  ."יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים"ו, מקטן שהגיע לחינוך, קדשים

כמו , רבי שמעון בן יוחאי ודאי ימליץ טוב בעד הלומדים מתורתו
הם כל האומר דבר שמועה מפיהם ]: ד"סימן רכ[שכתוב בספר חסידים 

  .מתפללים עליו שם וממליצים טוב עליו
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שטרחנו לקבץ מאורותיו , זכות רבינו הקדוש רבי שמעון בן יוחאי
כשם שזכינו , צקון לחשינו. יגן בעדינו לחזק הלימוד בהן, להפיצן בישראל

, כן נזכה להוציא לאור שאר החלקים מספר זה, ל"להוציא לאור הספרים הנ
  .אמן כן יהי רצון

כל ימי חיי לחזות ' אותה אבקש שבתי בבית ד' את דאחת שאלתי מ
ח "לגדל בניקל את יו' ואזכה ביחד עם זוגתי תחי. ולבקר בהיכלו' בנועם ד

, בדרך ישראל סבא בדרכי התורה והיראה ולמעשים טובים' היקרים שיחי
ששון ', ביתנו יהיו מלאים ברכת ה, ולרוות מהם רוב נחת ושמחה כל הימים

  .תודה וקול זמרהושמחה ימצא בהם 
גם להלאה להיות ממזכי הרבים כמו ' כפינו נפרוש לשמים שיזכנו ה

ר שחיבורינו זה "ובכן יה, שעזרנו עד הנה והצילנו מגלי גלים דעברו עלינו
ויזכנו לישב , יתגלגל זכות הרבים על ידינו, ימצא חן בעיני אלקים ואדם

 וירננו שוכני עפר עד שיקיצו, באהלה של תורה להרביץ תורה ויראת שמים
  .ונזכה לעלות לציון מושיעים עם גואל האמיתי במהרה דידן אמן

' שימצא ספר זה חן ושכל טוב בעיני ציבור היראים את דבר ה' יתן ה
ויאירו , ושבשבילו כל מאמץ כדאי ומשתלם, שאליו הספר מופנה בעיקר

 דברי הספר את עיניהם של ישראל בכל מקום שהם לדבוק ולילך בדרכי
וזכותם של , הצדיקים המובאים בספר לזכות וליאור באור פני מלך חיים

להשלים משאלין דלבאי ולבא , ל יגינו עלינו ועל כל בני ביתנו"הצדיקים הנ
  .דכל עם ישראל לטב ולחיין ולשלם אמן כן יהי רצון

עלינו רוח טהרה ונזכה לטהר לבבנו לעבוד ליוצרנו ' יהי רצון שיערה ה
ל נפשנו ובכל מאודנו עד שישלח לנו משיחנו ויקבץ נדחנו בכל כוחנו ובכ

  .במהרה בימינו אמן
וזאת למודעי שספרים אלו מותר לכל אחד להדפיס כמה שרוצה באיזה 

  .וכל המזכה את הרבים זכותו עומדת לעד וזוכה לבנים צדיקים, לשון שרוצה
בטרם נכלה לדבר אנו קובעים ברכה לכבוד ידידינו הרבני הנגיד 

י שסייע בידינו להוציא "נ... ר"נדיב ישוע מוכתר בנימוסין מוהר, פלגהמו
  .לאור הספר הקדוש הזה

' אתה ה, ובשיבה טובה, עליו להתברך בכל מילי דמיטב' ויהי נועם ה
שיזכה לראות מיוצאי חלציו רב תענוג , ברכם שמרם טהרם, לעולם תשמרם

אומר בביאת גואל עד אשר נזכה בקרוב לשמוע קול מבשר ו, ונחת דקדושה
  .א"צדק בב

  כה דברי חד מזעירי דחברייא
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  סֵרְטְנּקו
ִּתקוִניםר ַהַעׁשַ" ּ ּ"  

ל ֵסֶפרִּלמִעְנָיֵני    ּוד ּכָ

ִּתקוֵני " ּ   "ּזַֹהרּ
ָנה ַמֲעַגל ַהׁשָ ָּעמוד ֶאָחד ְליֹום – ּבְ ּ  














ואפילו אי  ,לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש
לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקדוש 

חשוב , ימוד זוהר הקדוש אפילו באין מבין כללבל ...ברוך הוא
  .'וכו' ומקובל ומרוצה לפני ה

  )זוהר', פלא יועץ אות ז(



יעקב ' הנני רושם לך תלמידי המובהק הרב הגאון הקדוש מ. א
. י בקצרה על נייר קטן בכיון בכדי שתשא אותו בכל עת"יוסף הכהן נ

תיקונים ילמד בכל השנה בכל , ]ט"הבעש['  ממורי ורבי וכוקבלתי
  .יום

  )כתר שם טוב(



ִּתקוִניםר ַהַעׁשַ                  אֹור ּ     ַהזֹוַהר                ּ

ַֹהר ז ַהאי ֵסֶפר ַה ֵמי , ּּבְ ַרֲח לוָתא ּבְ יה ִמן ָג ן ּבֵ קו ְפ ִּי ּּ ּ   ]20דף [ - ּ




'  לכבוד קדושת תלמידי המובהק וכו:ט"מכתב מורנו הבעש
ה אבל  יש לי צער גדול מזמאודו' י וכו"נ ממיקאלאיובדוד ה "מו

בכל לילה קודם השינה ממש תלמוד ם אתך "איעצך ויהי אלוקי
 מאמר אחד מתיקוני הזוהר הקדוש ואז תישן בטח ובל תירא

  .ת יטע בלבנו אהבתו ויראתו דוקא אמן כן יהי רצון" והשי,ת"בעזהי

  . אליעזר בעל שם ממעזבוזר"במוהרישראל  מנאי מורו 
  ]כתר שם טוב[



גודל החיוב לעסוק בסוד הזוהר ותיקונים והם נשמת עיין שם 
 ובזה יזכה לאסתכלא בנשמתא לנשמתא דברים עתיקים התורה

  .'וכו

  )א"ז ע"דף רמ' הדרת מלך חלק ג(




מודעת זאת בכל הארץ מזמן אשר הציץ וזרח , הני מילי מחיים
קיימו , זוהרספר התיקונים וספר ה, רות של שני המאורות יקראו

וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של ספר 
והגם דאין לאל ידם . מנער ועד זקן,  יחיד ורביםזוהרתיקונים וה

אף , להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלו
 מאודים בקריאתם על פי כן שותים בצמא את דבריהם ומתלהב

  .מאוד




 הקדוש מאה זוהראם החזיקו במקום אחד בלימוד ברם 
כמעט רוב , הנה בלימוד התיקונים מחזיקים אלף אנשים, אנשים

זה דרכן ומנהגם בכל שנה ו. בעלי בתים מחזיקים בלימוד התיקונים
והטעם שנתפשט לימוד התיקונים בימי התשובה יותר מן . ושנה

, ע שבה"כי כל אדם אשר יחטא הוא פוגם יותר בעשיה באבי, זוהרה
א כיון "שמעון בר יוחאי זיע' וידוע כי השבעים תיקונים שעשה ר

על כן לימודם מתקן בעולם עשיה , שנדרשים יותר בדרך המספר
לכן בימי התשובה הכל . הוא סוד המספר והחשבוןיותר ששם 

  .רגילים בספר התיקונים
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  )בן איש חי בהקדמתו לספרו בניהו(



שקודם כל תפילה ילמדו מאמר זוהר ט צוה לאנשיו "הבעש
  .ותיקונים

  )'טור ג' דף ט', הדרכה ז) טשרנוביל(ליקוטי תורה (




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
  ).'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה' ר(




 חדש והתיקונים זוהר ישן וזוהרשיראה לסיים ויתנהג בדרך זו 
 על סדר זוהר הקדוש אך אם ילמוד סדר הפרשיות של ה.בכל שנה
, לא יספיק לפעמים שנים ושלשה שבועות בפרשה אחת, השבועות
זוהר  הלימוד מראוי שיקבע שיעורלכן .  גדולותפרשתדהיינו ב
 ישן זוהרשיוכל להשלים כל ה, דפין בכל יום'  ותיקונים גהקדוש

דפין יקבע לימודו בשאר ' ואחר לימוד ג, וחדש ותיקונים בכל שנה
וילמוד ספרי המקובלים על סדר שיכול עד שיסיים , ספרי המקובלים

 זהרוהתיקונים י'  הקזוהראך ה', כל ספרי המקובלים הנמצאים וכו
  .וכזה יתנהג כל ימי חייו, ל"בכל שנה כנלסיימם 

  )שער הניצוץ,  השישישער, יסוד ושורש העבודה(



וגם צריך כל אדם להרגיל את עצמו לומר בכל יום ספר זוהר 
הקדוש קודם התפילה ומן אלול עד אחר ימים טובים לגמור ספר 

יס הן אני עץ יבש ומי אנכי לגשת אל תיקונים הקדוש ואל יאמר הסר
כי כבר הסכימו כל הצדיקים ובראשם . הקודש פנימה בספרי קבלה

ל מזידיטשוב בספרו סור מרע "צ ז"הצדיק המפורסם המנוח מהר
בכמה ראיות מוכיחות כי זהו מעצת היצר ושקר בימינו ואף שאינו 

בר  מכל מקום לשון הזוהר הקדוש מסוגל לנשמה והוא ד,מבין הכל
כל אחד לפי הבנתו , השוה לכל נפש ישראל קטן וגדול שם הוא

  .ושורש נשמתו
  )'הנהגות ישרות רבי צבי הירש האראוויץ מבאקשעוויץ אות ה(
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אותו  הימים כל תיקון של באלוואשרי אדם שילמוד התיקונים 
.  כי לכל דבר יש שורש וטעם וכוונההיום דבר יום ביומו ולא יעבור

ת וכן היה מנהגו הטוב של עטר, לכן טוב שלא יקדום ולא יאחר
א "ס זיע"ראשינו מורינו הרב המופלא קדוש מר שארונו הפרד

ואפילו בזמן שהיה לו עול הצבור היה פונה מכל הענינים ולימד חובת 
ובה שילמוד חמשת דפים בכל יום מהזוהר גם טוב לבעל תש, היום

  .'אות ב' מערכה ב' הקדוש כמו שכתב בספר שם הגדולים חלק ב
  )מועד לכל חי, י'רבינו חיים פאלאג(




י תיקון לבעל תשובה שיאמר חמשה דפין "וכן נתן מרן האר
 ,מודו בלילהי וכן נהג מורי ורבי לקבוע לזוהר או תיקונים בכל יום

  .או שניהם כאחד טובים, זוהרבמשניות או ב
  )'א אות מ"מורה באצבע להחיד(



קודם התפלה למעט בדבור כל מה דאפשר וללמוד איזה ענין 
  .בזוהר או תיקונים או זוהר חדש

  )ן מקארלי סדר היום מרבי אהרן-הנהגות צדיקים (

 או זוהר הקדושיאמר מאמר מ' אחר התפילה בכל יום וכו
  .מתיקונים

  )ספר בית אהרן, אהרן מקארלין' ק הרב ר"ות שכתב הרהזוהרסדר היום וא(

תקיף  אם כל כך גדלה לשמים שיאו ומעלתו וכמה, אחיי ורעיי
ושורש , זוהר הקדושחילא דהאי אילנא רברבי של לימוד ספר ה

האיך לא יתלהב לב ,  רצוצים חפשי מן הגלות המרבארץ גזעו לשלח
האדם להאיר אוזן לשמוע בלימודים לקבוע שיעור קבוע בכל יום 

  .' כוק ובתיקונים ושאר ספרי המקובלים"בוזה
  )שער הניצוץ, שערי הששי, יסוד ושורש העבודה (




והוא תועלת ,  בכל יוםזוהרראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש דפים 
, ולכלות קוצים, גדולה ותיקון גדול לנפש להאירה ולזככה ולתקנה

והוא מרפא ותיקון ', לזכות בנועם ה, מדות רעות ותאות רעות
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ל תיקון לבעל "וכן נתן מרן האריז. לחטאים ופשעים של הנפש
וכן נהג מורי , יקונים בכל יום או תזוהרתשובה שיאמר חמש דפים 

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



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

  )ז"אגרות שומרי אמונים כ(



להיות ניעור כל ליל ששי . …לשוב באמת על חטאת נעורים
  . תיקונים...וללמוד באותו לילה

  ) הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל- הנהגות צדיקים(



 ,קדושת התיקוני זוהר כמה פעמים בשבח גדלות מאודהפליג 
. רגיל לעסוק בו ביותר גם בכל השנה אפילו שלא בימי אלול' והי

  .' וכוהתיקונים כלולים כל החכמות שבעולם בספרש, ואמר
  )ח"קכ' סימברסלב ן " הרתשיחו(



אצל העולם הכל שוין ספר הזוהר , הכמתמיאחת אמר פעם 
שבאמת יש חילוק גדול ועצום בין , המדבריו הי והמובן. תיקוניםוה

 הוא זוהראף על פי שספר ה, תיקונים הקדוש ובין ספר הזוהרספר ה
אין לו שום ערך נגד קדושת וסודות של ספר , מאודקדוש ונורא 
  .התיקונים

  )ט"שנ, מברסלבן "הרחיי מו(



ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר , רי קבלהילמוד בספ
    .מסוגלים לטהר הנשמה כי הם, ותיקונים

  )ל"ר יעקב קאפיל זצוק"מהמקובל האלוקי מוהר ל"סידור כוונות האריז(

בניי ואחיי תרגילו עצמיכם ללמוד בדברי הזוהר והתיקונים 
ומי שלא ראה אור הזוהר מתוקים מדבש לא ראה מאורות , בשקידה

ועוד שהוא מטהר הנפש ומזככה , מימיו ולא טעם טעם התורה
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ובפרט , מאודאפילו אמירה בעלמא מן השפתים סגולה ותיקון הנפש 
  .ספר התיקונים שהם תקוני הנפש ממש מכל פגם וסיג וחולאת

  ) עצי עדן על משניותספרהקדמת (




מפני שהם מביאים , אוי לאלו שלא רוצים ללמוד את הזוהר"
  ." ואסונות מלחמות, לעולם עוני

  )30תיקון , "תיקוני הזוהר("

 

מטהר הגוף והנשמה וסגולתו ...  הקדושזוהרלימוד התיקוני 
  .לקרב הגאולה במהרה בימינו

 )ג"סעיף קטן כ, קצה המטה, מטה אפרים, אפרים בן אברהם ארדוט' ר(

כי מי שטרח ולא השיג יזכה ויבין בגן עדן ולכן טוב לגרוס ספר 
  .א וכיוצא גם שלא יבין אותםהזוהר ותקונים ורעיא מהימנ

  )ו"מעבר יבק מאמר שפתי רננות פרק כ(








א דמשיחא התגברות הרע והעזות והמדות רעות תובעת עיקב
בהנהגות ראשי ערב רב נתגלה האור הגנוז מן השמים ספר הזוהר 

י ובזה הלימוד מבער הקוצים "ן האר"והתיקונים ואחריהם כתבי מר
 מידות טובות והרע שבנפשו ויזכה לדבק עצמו באור עליון ויזכה לכל

שבעולם ולזה נתגלה האור הזה ועיקר למודך בפנימיות התורה יהיה 
אמר ... ת בנפשך בעת למודך ובכל היום"שתשיג הארה וחיות אלוקי

י שבזמן הזה נסתרות נעשו נגלות ושמחה לפני המקום "ן האר"מר
  .ללמוד ברזי התורה ולגלות רזין לכל בר ישראל

  ):דברים רח, היכל הברכה, ספרין מקומרנהיצחק איזיק יהודה יחיאל ’ ר(
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י "ן האר" רזין של מרוכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד
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 

חיות אדם הישראלי תלוי בספר הזוהר ובכתבי מרן ... שפע ואור
 כל אחד לפי השגתו  ובשמחה ובנועם וביראה ואהבהללמוד בקדושה

  .וקדושתו וכל ישראל קדושים
  )'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה' ר(






ודע בשערים גודל מעלת אמירת תיקוני זוהר אשר היא מזכך נ
ומובא בהקדמת כסא מלך שאמירת , הנפש ובפרט בימי חודש אלול

התיקונים גרידא אפילו בלי הבנה הוא תיקון הנפש גדול וכעין זה 
וישוטטו רבים ותרבה הדעת בעולם ... ט"מובא בספרי תלמידי הבעש

  .ה את ביאת הגואל"וזה יקרב בע
ל לספר תיקוני הזוהר עם "ד רבי משה אריה פריינד זצ"ק הגאב"כמת הגההס(

  )ל"צ המקובל רבי דניאל פריש זצ"להגה" מתוק מדבש"פירוש 



ויהיו דבריו נחת רוח , גם אני מצטרף בהדייהו לחזקו ולאמצו
  .ה ויעשו רושם למעלה בפמליא של מעלה"להקב

א לספר תיקוני הזוהר "וסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנער שליטצ פ"הסכמת הגה(
  )ל"צ המקובל רבי דניאל פריש זצ"להגה" מתוק מדבש"עם פירוש 







, בלי ספק שחיבור קדוש זה יוסיף הרבה לומדים בתיקוני זוהר
ובוודאי , ד ברצוני גם כן ללמוד בו את כל תיקוני זוהר"ובלי נדר בס

ועל ידי זה , ויהיה להם חיבור זה לתועלת רבה, כל בני גילי כן יעשו
ג "ח(מ "ק ברע"ויקויים בנו מאמר הזוה, תתרבה הדעת דקדושה

עתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו ספר הזוהר יפקון :) קכד
  .ביה מגלותא ברחמי
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לספר תיקוני , מ כולל שומרי החומות"א ר"צ רבי יוסף ליברמן שליט"הסכמת הגה(
  )ל"צ המקובל רבי דניאל פריש זצ"להגה" מתוק מדבש"הזוהר עם פירוש 

ו וירידה וקטנות המוחין "אה בכל מיני צער חוזה עצה נפל
 ... או לומר זהר ותיקונים...וטמטום הלב ללמוד בדברים קלים כמו

וזה עצה גדולה ונפלאה להתעלות מכל מיני ירידה וקטנות ולא כדעת 
השוטים שאומרים שאין ללמוד בשעה שלבו בל עמו וידוע כמה 

  .ם גבוהיםמעשיות מאנשים פשוטים שזכו על ידי זה לעניני
  )נועם הלבבות מאמר לימוד התורה(




כי מדבר בכאן  נראה לי שנקרא ספר התיקונים: תקוני זהר
בזה הספר מיחודים וצינורות הספירות והם נקראים בלשון הקדוש 

אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין ' בתיקון אהזה תיקונים כמו שאמר 
ורוב '  וכווקרינן להון עשר ספירן והנה הספירות הם היה נקודות

דברי זה הספר הולך על דרך צירופי השמות ויחודים והם עצם עולם 
ן החדש עשר הספירות התיחדם בצינורי הספירות "ה וב"התיקון ממ

 הספר תיקונים לכן נקרא זהלאסתכלא אנפין באנפין למתק הדינים 
כי מדבר ביחודים תיקון עולמות לברר וללבן הטוב מן הסיגים 

 על ידי יחודי שמות הקדושים בכלים מכלים שונים לפי והפסולת
הזמן והשעה והעולם אשר הוא מדבר בו הקדוש הזה מה שאין כן 
ספר הזהר שרוב דבריו סובב על עצמות המדות בדרך חיים ותוכחות 

  . יחודים זולת במקומות מועטים ובספרי אדראמוסר ואינו מדבר מן
  )בעל העטרת צבי בריש ספר התיקונים שלו(




בספר הקנה שאפשר שילמד או יאמר איזהו חכם כמבואר 
 "עם נבל"ס ופוסקים ויחכם הרבה ויהיה עם הארץ גמור "אדם ש

שהוא נובלות חכמה שלמעלה ואינו לומד ] תורה ["דקבילו אורייתא"
ברזין דאורייתא שהוא החיות הפנימי של התורה ומי שאינו למדן 
מופלג בקי בכל התורה ועוסק בפלפול של הבל שלא לשמה ואינו 
לומד לשמה להשיג נועם עריבות ידידות מתיקות התורה אשר זה אי 

נו כל תאות הזמן ועריבות המורגש אפשר להשיג אם לא בהסיר ממ
י בעץ חיים ופרי עץ "י האר"וללמוד בספר הזוהר ובכתבי מרן אלק

חיים ושער היחודים במתיקות ונועם זיו השכינה שלזה יקרא חכם 
כי אין לך חיים בעולם הזה ובעולם הבא אלא בלימוד גמרא ' וכו

מות י על פי הקד"י האר"ופוסקים עם חכמת הזוהר וכתבי מרן אלק
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ודבק נפשך תמיד לפי השגתך ', ל וכו"ש זצ"י הריב"ן אלק"מר
ודבק נפשך מאוד ביראה ואהבה , י"בספר הזוהר ובכתבי מרן האר

כי זה הוא עבודה , והכנעה שלא תהיה כוונתך חלילה להיות רב ורבי
ולכן אחיי ובניי נפשות יקרות גבוהים ורמים תדבקו ' זרה ממש וכו

  .' וכום זוהר חדשנפשכם בספר הזוהר תקוני
  )'משנה א' נוצר חסד פרק ד(

ם עושר חטאיו בצדקה יפרק וירבה בימים "אשר חנן לו אלוקי
  . אלו בצדקה ולימוד זהר ותיקונים ותהלים
  )ח"אות רמ' מורה באצבע סימן ח(



ז הצלחה בעתים הללו כי אהאם זכה לחכמת אמת מסוגלת 
 ואין האשה מגלה סתרה אלא לבעלה ה ליריאיו"נאמר סוד הוי

ובלילה ילמוד זוהר באשמורות כי בזכותו יצאו ישראל מהגלות 
ומי שלא זכה להבין בזוהר אף על פי כן יקרא והגלות נמשל ללילה 

כי הלשון מסוגל לזכך הנשמה ולהאירה זוהר נפלא ובספר 
יין לחכמת אמת בכל התיקונים על היותר טוב וכשלומר זוהר יע

והדברים הנראים פשוטים מלה ומלה כי כל אות חידוש בפני עצמו 
  .אינם רק סוד

  )ז"שבתי ראשקובער סדר לימוד דף י' סידור ר(




 ונייזהר שיהיה לו קביעות בזוהר אחד לגירסא ואחד לעי
ויקדים אל המעיין ואחר כך לגירסא כשיקרא בקול תעורר הכוונה 

ה דפין של דפוס מנטובה "ותעבור השינה כבר עשינו חשבון שכ
  .מזוהר לחמשה לילות ישלים הזוהר ותיקונים

  )ז"שבתי ראשקובער סדר לימוד דף י' סידור ר(






הספרים שידבק בהם האדם להשביח בהם הם חיבורי אמנם 
י עליו השלום כמו הזהר והתיקונים ורעיא מהימנא ושיר "הרשב

והנה אל המעיין בספרים אלה צריך שני דרכים '  וכוהשירים וסבא
כדי שיזכור האחד לשנן לשונו פעמים הרבה ולציין לו ציונים 

בעיון רב ' ילמוד במקום ב' הבקיאות ואל יעמיק ראשונה הרבה והב
בעיון בשעות ' כפי כחו נמצא אל המעיין שתי הלכות בבקיאות הא
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בבקיאות כפי כחו פעמים ירבה בזה פעמים ' הב' הנזכרים בפרק א
ימעט בזה הכל לפי הצורך השעה והשקט השכל ובזה בריאה לו כי 

ו וישיג הדרך הישרה ואף אם יראה אל המעיין הוא ילך לבטח דרכ
שאינו מבין עם כל זה לא יפסיק גירסתם מפומיה כי נאמן בעל 
מלאכתו להמציאו נסתר החמה כי כאשר ירגיל איש את בנו כן 
הקדוש ברוך הוא מזה לעוסק בחכמה זו מעט מעט ודבר זה נסיתיו 

ם דף פרשת קדושי(ויש ראיה אל העצה הזו ממה שהעתקנו מהזהר 
  .'בחלק א) פה

  )'פרק ג' חלק גק "להרמאור נערב (




ה שהוא פינת להבין על "י זלה"יעסוק בספר התיקונין להרשב
ידו בספר הזוהר וספר הזוהר עצמו יעסוק בו מדי שבת בשבתו 

 והכל לפי מה שהיא אדם אלה שהצעתי הדברים שווחודש בחוד
  .לפניו והמשכיל יבין ויבחר

  )'סדר הלימודים במועדי ה, סדר היום(



ר כארזים נכנס בכי טוב אל תא הרזים ולא "ועם היותו בחו
ם קדמה "מחשבת המקוהשיב אחור ימינו מפני חוסר זמנו כי אמר 

למחשבת הזמן ובעת פקודת המשמורות קדמו עיניו אשמורות 
והתקין מאורות ויאר את הלילה בתיקוני הזוהר כעצם השמים 

  .לטוהר
  )מתלמידו בעל יד מלאכי, ת דביר יוסף בהקדמה"שו(



  .הלומד בתיקונים מבריח הקליפות ומתקן עולם העשיה

אשר הם ,  תיקוניםספר ובר הקדושזוהראוי ללמוד בעל כן 
על ו. גם דלא ידע מה קאמר, מלאים זיו ומפיקים נוגה בסתרי תורה

 לימוד הפשט בורא על ידיו,  לימוד הנסתר בורא שמים חדשיםידי
ובזה . 'כמו שנאמר כי כאשר השמים החדשים וכו, ארצות חדשות

עיא מהימנא 'רוהר 'זנוטריקון ,  תכןת"בזרל ושמים "רמזו רז
  .יקונים'ת

  )ל"ספר חסד ואמת לחיים חורי ז(
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מי שאינו עוסק בספר הזוהר ותיקונים , בדור הזה האחרון. א
בלולה במקרא ובמשנה ,  שהם חיים ממש לנפשי"וכתבי מרן האר

כל תורתו שעוסק הוא משפה ידע נאמנה ש, ובתלמוד ופוסקים
והוא כולו טעות , ואין לו עסק בחיים והארה לנפש, כדואג, ולחוץ

להיות רב וראש , ואינו עוסק בתורה אלא להיות מאנשי שם, ורמאות
  ...ואין לו חיים ולא חלק בחיים, גדול הדור ולהשתרר על הבריות

ובדור הזה האחרון אי אפשר להמשיך שכינתא עליונה אלא . ב
, ק" שנאמרו ברוה בלבדהרב חיים ויטאל ידי הזוהר וכתבי מרן על

ובדור הזה מי האיש החפץ חיים אוהב ימים מבלי לבלות יום בלתי 
 ידבק בספר הזוהר ובכתבי עולם הזהב ב"קדושה לראות טוב עוה

  .ק" בלבד שנאמרו ברוההרב חיים ויטאלמרן 
  )ט"י',  עקב זפרשתהיכל הברכה (

ובפרט ספר הזוהר והתיקונים , סודותבעת לימוד ה, ובאמת
  .מאיר הנפש

  )'אות ב' שביל א, נתיב היחוד,  קאמארנאנתיב מצותיך (

  



כבר נודע גודל יקר תפארת וגודל תהלות ספר היקר והקדוש 
ל אשרי " זצרבי שמעון בן יוחאיי "תיקוני זוהר שחיבר התנא האלק

מע לו לשקוד על דלתותיו יום יום אשר חכמים הגידו שאף אדם שו
 לנשמה אף דלא ידע מאי מאודמסוגל ) הזוהר(לשונו לשון הזהב 

  .קאמר
  ).ז דפוס מעזבוז"ק מאפטא תקו"הסכמת הרה(

  



כי הוא , ללמוד כל אחד מחברתינו בהתמדה ספר התיקונים
  תיקון גדול לנפש

  )'אגרות שומרי אמונים אגרת ה(



 לכל אחד מהאברכים לומר איזה דפים תקוני זוהר מצווהואני 
כי אין , ולא להתרשל מזה חלילה,  לנפשמאודבכל יום המסוגל 

  .לשער גודל ועוצם הטובה הנצמח מזה וימתקו הדינים
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  )ו"אגרות שומרי אמונים אגרת ט(



בדוק , זוהר הקדושלהרבות בלימוד , סגולה להנצל מגאוה
  .ומנוסה

  )י"ס(

וכעת באתי ', נפשי קשורה בנפשו וכו, לאהובי בני ידיד נפשי
שתתחיל לומר תיקוני במכתב ששכחתי לדבר עמך קודם נסיעתי 

  .' הקדוש וכוזוהרה
  )ל"אהרן זצ' רר "ק אדמו"מהרה, מכתבים קודש, ט"ספר בית אהרן דף קמ(



. אינו דומה חיות ותענוג לימוד הנגלה כלימוד הזוהר והתיקונים
אין לו חיות ותענוג אפילו בלימוד הגמרא כמו ואמר על עצמו שהוא 

  . ותיקוניםזוהרמן ה
  )'אות ג, עב, פ מקוריץ"ק ר"מהרה, מדרש פנחס(

 ידעתי כי אתה בעצמך לא, ל"י ז"בענין ללמוד קבלה וכתבי האר
רק תלמוד ספר , למוד בלעדי איזהו גדול ממך ולא תמצא זהלתרצה 

 זוהרועיקר ספר ה, ]י גיקטליא"להר[שערי אורה וגינת אגוז 
  .והתיקונים

  )לט יושר דברי אמת סימן(



בהון והמשכילים כילים יבינו אינון מארי קבלה דאתמר והמש
 דא דאתקרי זוהראילין אינון דקא משתדלין ב,  הרקיעזוהריזהירו כ
 דאיהו כתיבת נח דמתכנשין בה שנים מעיר ושבע זוהרספר ה

ממלכותא דבהון יתקיים כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ודא 
  .אורה דספרא דא

  )ג" בהעלותך קנזוהר(

לעסוק בספר גודל החיוב )  בהעלותךפרשת זוהר(ם עיין ש
ובזה יזכה בנשמתא לנשמתא , והם נשמת התורה,  ובתיקוניםזוהרה

  .' וכודברים עתיקים
  )א"ז ע"דף רמ,  שםך בהעלותפרשת זוהרהדרת מלך ל(

  .מארי קבלה בנים
  )א"ע'  בהקדמה דף אתיקוני זוהר(
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בעת עיקבא דמשיחא התגברות הרע והעזות והמדות רעות 
נתגלה האור הגנוז מן השמים ספר הזוהר , בהנהגות ראשי ערב רב

 מבער הקוצים והרע ובזה הלימוד', והתיקונים ואחריהם וכו
ויזכה לכל מדות טובות ,  ויזכה לדבק עצמו לאור עליוןשבנפשו
  .ולזה נתגלה האור הזה, שבעולם

שתשיג הארה וחיות ' וד בפנימיות התורה יהיועיקר לימ
מקובל או חוקר ' ולא שתהי, אלוקית בנפשך בעת לימודך ובכל היום

 לא יפטור את עצמו ,ולפעמים האדם הוא בקטנות השכל. 'וכו
 ומלכא שכיב ואז עקימת שפתיו הוה מעשה' מכלום כי זה מינות וכו

  .על אבנים ואותיות כמו שהן
  )ב"ח ע"ף רהיכל הברכה דברים ד(

ך ועין יעקב "ס ופוסקים ותנ" שמאודמתמיד בלימודו ' הי
 בספרי ובפרט, בלי שיעור'  וקצת הי',וספרי הזוהר ותיקונים וכו

  .י וספרי הזוהר ותיקונים"וכל כתבי הארך ועין יעקב "תנ
  )'זמברסלב ן "שבחי הר(




ת " בבהלקבוע לימוד תמידי אשר לא יפסיקתקנות ראשונות 
ללמוד כל איש מהם ,  הקדוש ותיקוניםזוהרבספר ההקדוש הזה 

 כל מאחר תפילת הבוקר ועד עת תפילת מנחה ערבז "חלקו זא
ועוד הוסיפו בלימוד התמידי של ', ט וכו"הימים תמיד חוץ משבת ויו

כולו ועוד שש שעות בלילה חוץ מן ללמוד כל היום '  הקזוהרה
  .'וכו' הלילות ממוצאי יום כיפור וכו

 של לבער ספרי התלמוד' גזירות נוראות וכו' א הי"ובשנת תצ
ל לבאר לו סוד "י באסאן שאל לרבינו רמח"והגאון ר', בני ישראל וכו

כי הוא ראה זאת , ורבינו השיב לו בביאור סוד כל הענין, הענין
 זוהראה למכה ותיקן בישיבה שלו שילמדו והקדים רפומקודם 

  חדש בלי הפסק מעלות השחר עד צאת הכוכביםזוהרותיקונים ו
  .'וכו

  )ענינים נפלאים מרבינו משה חיים לוצאטו, ירים משה(

בענפין דילך , אנת הוא אילנא דרבה ותקיף באורייתא, רבי רבי
, ןכמה עופין שריין תמן דנשמתין קדישי, דאינון אברין קדישין

וכמה בני , צפרי שמיא ובענפוהי ידורון' כגוונא דלעילא דאתמר בי
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נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד אתגלייא לתתא בדרא 
  .'וקראתם דרור בארץ וגו' ובגיני, בתראה בסוף יומיא

  )בסופו'  תיקון ותיקוני זוהר(

אשר ,  דייקאם"וקראת', א וקראתם דרור בארץ לכל יושבי"וז
 ,ובזכותא תליא מילתא,  אותם בספר הזוהר והתיקוניםו"תקרא

, יובל היא סיים וקאמר על זהו. 'דרור בארץ לכל יושבי על ידי זהד
 לימוד מו כןכ,  בינהבחינתכמו שיובל ,  אחתבחינהכלומר דהם 

  . אני בינה לי גבורהזוהר הקדושה
 ספר לימוד על ידי במאמר הלזה זוהר הקדושומה שאמרו ב

ם מלמטה מאילנא דחיי " מסטרא דבינה ויהיו טועמיהזוהר שהוא
  .ם"חיי'  עם הכולל גימבינהב ינחני לרמוז בזה כי "נפשי יסוב

  )'אות ה' נפש חיים מערכת הז(


מ בריך היא בוצינא קדישא דאמר מילין אילין ליחדא "אמר ר
קודשא יאה ליקרא דקום אליהו נב',  ושכינתיקודשא בריך הואבהון 

קנא בהאי ' ועביד ליויתערון עמך שאר נביאי '  ושכינתיבריך הוא
'  וכונייחא' לחברא לון בהאי חיבורא לאשתכחא בי' חיבורא וכו

להודיענו כי , בהאי חיבוראדייק אומרו ). א"ג ע" דף לתיקוני זוהר(
' דוקא חיבור זה ספר התיקונים מסוגל לסגולה זה לאשתכחא בי

ואז צפור מצאה בית ודרור קן לה , 'ולמיעבד קן שכינתינייחא 
'  בעת ההיא יקראו לירושלים כסא הכמו שכתוב', בירושלים כסא ה

בסגולת חיבור שכל סודותיו בנויים על ' כשתתוקן עולם העשי', וכו
   .מספר קטן לתקן עולם העשיה

  )מתוך הקדמת כסא מלך(
 בעצמו שנערים רבי שמעון בן יוחאישכן אמר  :אור החמה כתב
  .עיין שם' קטנים ילמדו מסוד ה




בדור הרע הזה שהמינות גובר היו לומדין עם , לו עמי שומע לי
יראת ' והי,  להגות בה והתיקוניםזוהרתינוק בן תשעה שנים ספר ה
  .ייםחטאו קודמת לחכמתו ויתק

  )כ"ד מ" אבות פמסכתנוצר חסד על (

 שאדם הוא כבהמה ואינו אף על גבד, ה יתפרש לרמוז לו"ולפ
ויש רמז בפסוק אדם . ז משמיא יכפלו לו שכרו"עכ, יודע לקרות

כוללים של '  עם התיבות וב'תושיע הדתיבות ', ובהמה תושיע ה
  .ח" בדקדוק צם"ר תיקוני"זה תיבות ספרתיבות יעלו כמ

  ) התיקונים דפוס ליוורנוספר לאור םת המוצאיהקדמ(
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וללמוד איזה ענין , קודם התפילה למעט בדיבור כל מה דאפשר
  . חדשזוהראו בתיקונים או ב'  הקזוהרב

  ) בית אהרןספרות הקודש בזוהרסדר היום וא(




מביא ) 'בהדרכה ז(ע "ק מטשערנוביל זי"ובליקוטי תורה מהרה
  תפילה מאמר אחד מהזהר הקדושללמוד לפני כל, ע"ט זי"מהבעש

  .או מהתיקונים



  ...ותיקונים זוהרבצדקה ובלימוד ] ימי אלול[ירבה בימים אלו 
  )ח"קטע רמ' ח' מורה באצבע סי(

לשוב באמת על חטאות נעורים ולהתענות חמשה שנים צריך 
ולהיות ניעור כל ליל שישי וללמוד ' רצופים יום אחד בשבוע וכו

  .'עין יעקב וכו, תיקונים, ח"ר, זוהר, גמרא, משנה, ך"באותו לילה תנ
  )'הדרכה א) טשערנאביל(ליקוטי תורה (

דעת היא לשון התבוננות ובינה , ראשית דעת' וזהו יראת ה
כמו שכתוב בשם ,  התורהעל ידיועיקר הוא . זהו חכמה בלב, באלי

 זוהרט שצוה לאנשיו שקודם כל תפלה ילמדו מאמר "הבעש
  .'ותיקונים וכו

  )'הדרכה ז) טשערנאביל(ליקוטי תורה (




ים לבד לא יספיקו אלפים ספרים לבאר עוצם על ספר התיקונ
כידוע לכל גדלות , אשר לא יכילם הרעיון, ריבוי הסודות שיש שם

אשר כל עורות אילי נביות לא יספיקו , קדושת התיקונים הקדוש
  .לבאר סודותיו ורמזותיו

  )ה"רפ' סימברסלב ן " הרתשיחו(

והר ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הז, ילמוד בספרי קבלה
  .מסוגלים לטהר הנשמה כי הם, ותיקונים

  )בסדר כוונת הלימוד, ל"יעקב קאפיל ז' ל לר"סידור האריז(

מדוע לא לומד , פעם שאלו רבינו לאחד התלמידים החשובים
מה , רבי: וענה בשברון לב, ל"והתיקונים ובכתבי האריז' בזוהר הק
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, ראאעשה כי ללימוד הקדוש הזה צריכים קדושה יתירה וטהר גב
ואמר לו . ואיך אוכל לגשת לקודש קדשים ללמוד, ואני אין בי זאת

אם אינך עוד קדוש וטהור צא ולמד לימוד הקדוש הזה : רבינו
אי אפשר בדור כי , ואז תתקדש ותתטהר, ותדבק בו וכזה ראה וקדש
  .הזה להשיג דבר מה בלעדה

  ) צבי לצדיקספרהקדמה ל(



, מונחת לפני' כאשר התעוררתי בחצות הלילה וראיתי שאגרת א
עד אשר למדתי , אשר בעוד חבלי שינה על עיני לא יכולתי לקרותו

ואז ', והוא עד מחצית שעה ב, תורתי בספר תיקוני הזוהר הקדוש
 זוהרוהבינותי על ידו מאמר ה, ת"מכ נזכרתי לקרות האגרת של
  .'וכו הנזכר שנמתקו כל דינים

  )ליקוטים בסופן, ספר עבודת ישראל(

ענין לימוד פנימיות התורה שהאריכו בזוהר ותיקונים ובעץ 
 וכמו שכתב בספר ראשית חכמה בהקדמה חיים בחיוב לימוד זה

הפליג מאוד במעלת ה במסכת שבועות שלו בפרק נר מצוה "ובשל
הרי והנה בכלל מקרא הוא גם כן לימוד פנימית התורה ש... לימוד זה

  . מדרש הזוהר הוא על פסוקי התורה
  ):ליקוטי תורה פרשת ויקרא דף ה(

ש מכל "אין אדם יכול לבוא אל קצת השגת גדולתו ורוממותו ית
ביחוד מלימוד ספר הזוהר , למודינו כמו מלימודי חכמת הקבלה

חכמת אדם תאיר פניו מריבוי העולמות , הקדוש והתיקונים
  .ף ותכליתים הקדושים לאין קץ וסוהעליונ

  )שער הניצוץ, שערי הששי, יסוד ושורש העבודה(




אנשי מעשה נהיגי לומר בכל יום מאותם ארבעים יום שמראש 
חודש אלול עד אחר יום כפורים איזה דפים מספר הקדוש תיקוני 

ועיין בספרים . כפוריםומכוונים לגמור כל הספר עד יום ה, זוהרה
ואף .  בארבעים יום אלוזוהר על לימוד התיקוני מאודשהלהיבו 
 הקדוש והתיקונים מסוגל זוהרמכל מקום הלשון של ה, שאינו מבין

  . לנשמהמאוד
  )ז"ק י" סא"מטה אפרים סימן תקפ(
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ימים ' כבר נהגו גם כן חסידים ואנשי מעשה בכל יום מאותן מ
כי לימוד בימים , וש תיקוני הזוהרפ בספר הקד"ה עד יוהכ"מר

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

  .אשרי למי שישלים ספר תיקונים בימים הללו: ל"בשם הרב ז
  )'ק ט"ג ס" סימן תר אפריםמטא(



כאשר העד , וד הזהמרפא וארוכה לימ, ן הוא זה"כמה ארכ
, ו אמונה"ויהי עדי, ע"י זי"הרב הקדוש האר, העיד בנו עדות נאמנה
,  שאין לו חלק בבינהאף על פי זוהר הקדוששכל הרגיל בלימוד ה

ובפרט בספר , לבינה ם"ר באי"מזכך את נפש רוח נשמה כבן או
ותקנת , ד ליה"ה שקי"ה באיתנ"תעל', התיקונים היינו דאהניא לי

 ח אלול עד יום הכפורים" ללמוד בספר התיקונים מר,הקדמונים
בלימוד זה בא עדי , ר"לברר אוכל מתוך פסולת שדרך התינוק לפר

, וקיימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם. זה בורר' ן בפ"ברורי
ללמוד דבר יום , ועליהם קבענום חובה, בנדבות הלב המתנדבים בעם

  .עורא רבהן שעורא זוטא וש" אז ירדו לשעוריביומו
ר יצחק פרחי "כהר,  התיקונים דפוס ליוורנוספרהקדמת הרב המביא לבית הדפוס (

  )ע"זי






ואמר שמה שנוהגין לומר , פעם אחת היה מדבר מענין אלול
ן של התיקונים וגם מהחלישות הלב שיש שהניגו, תיקונים באלול
מחמת שכל אחד מתאחר אז בבית המדרש יותר , לכל אחד אז

  .מכל זה נעשה דברים עליונים ותיקונים גדולים למעלה, מרגילותו
  )ז"קכ, ן מברסלב"שיחות הר(









 אין יודע כי אם הצדיקים הגדולים ,להכניס דרך של תשובה
 הוא יודע הסוד ,תי הוא בחינת משיחיכי כל צדיק אמ, תייםיהאמ

לה עליו שבעים יגשל בראשית מאמר סתום שרבי שמעון בר יוחאי 
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ק בהם באלו הימים באלול ועשרת ימי תשובה ואנפין שנוהגין לעס
כי כל דרך התשובה באלו הימים הוא , קונים הקדושישהוא ספר הת

  .על ידי בחינת בראשית מאמר סתום
  )הלכות ראש השנה הלכה ו -ספר ליקוטי הלכות (




יעויין בסוף הקדמת בעל כסא מלך ועוד בכמה ספרים קדושים 
ללמוד התקוני הזהר בארבעים יום שמראש חודש שהלהיבו מאד 

' ואולי יש להסמיך זה ממה שכתב בתיקון ו (אלול עד יום הכפורים
דתיבת נח ויפתח נח את חלון התיבה אשר עשה ודא יום הכפורים 

מודא דמצעיתא דביה אור יתירה  חלון דילי הוא עהיא אימא עלאה
והוא א שביום הכפורים חלונות התיבה "אור וכתב בביאור הגר

מקץ ארבעים יום שהם  וזהו שכתוב תשובה אימא עילאה פתוחים
מ איתא על התיקוני "ארבעים יום הידועים מראש חודש אלול ור

  .כידוע'  וכוזהר דאיהי כגוונא דתיבת נח
  ) א"רל תיקוני זהר מהג"הקדמת המו(






 וחצי היום תלמוד ובחודש אלול חצי היום תלמוד חכמת האמת
טור ובית יוסף ושלחן ערוך הלכות ראש השנה וכפור וסוכה ולולב 

ובעשרת ימי תשובה לא תלמוד כי כל הפוסקים השייכים להם עם 
אם חכמת האמת דוקא ובימים שבין כפור לסוכות תרבה בלימוד 

 וכיוצא ובעזרת השם יתברך כל אשר תפנה תשכיל התהילים והזוהר
  .ותצליח אמן כן יהי רצון

  )'עבודת הקודש חלק התכלית פרק ע(



  .ספר התיקונים בחודש אלול יד הכל משמשת בוולהיות 

  )כסא מלך בהקדמה(
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 חסידים ואנשי מעשה מתחילים ללמוד סדר תיקוני זהר הרבה
כי מעלת אמירת . יםהקדוש מחמשת עשר באב עד יום הכיפור

תיקוני זהר בחודש אלול מבואר בהקדמת כסא מלך שמטהר הגוף 
וכן כתוב באור צדיקים סימן , וסגולתו לקרב קץ הגאולה. והנשמה

אשרי מי שישלים ספר התיקונים בימים אלו ויקירי ' ו סימן ב"ל
  .ו באב"ירושלים מתחילים באמירת התיקונים מט



  )ג"ט סימן י"נטעי גבריאל בין המצרים פרק מ(






כי הנה עיקר קדושת וגודל מעלות לימוד הקבלה הוא לדבר 
 ייןוע. הלמעלה ולא למטה וכדי לתקן ולעורר באורותיהם למעל

שתיקא דילי בנא . אלעזר' אמר ר. א"ע' בהקדמת זוהר בראשית ב
 ונענה מלאך 'וף עמוד בס' וכן בהקדמת תיקונים ג. ש"ע' מקדשא כו

 הן הן מעשה מרכבה והוו מתקצין מלאכי רמגו אשא משמיא ואמ
י בענינים הללו נעשו ונבנו "י דרשת הרשב"עוהוא כי . 'השרת כו

 וזהו כל עיקר תיקון לימוד הקבלה יותר מכל .אותן הענינים למעלה
כי שאר כל חלקי התורה הרי מלובש בנושאי . שאר חלקי התורה
לימוד הקבלה ובפרט דברי מה שאין כן  לם הזההענינים אשר בעו

 ועמקי סתרי ספרא דצניעותאל אשר הם בנוים על האדרות ו"האריז
ולמות דאור הוו כל נושאי הענינים רק באצילות ובע. ר הקדושהזוה
  .ין סוףא






משום שכל נושאי . ולכך נקרא חכמת הקבלה בשם נסתר
הוא מעולמות העליונים אשר למעלה . הענינים שאנו מדברים בהם

השגה ותפיסה בזה לשום בריה והרי הוא נעלם אשר אין . למעלה
הרי הוו . רתינו הקדושהכ כל חלקי הנגלה מתו"משא. ונסתר מהכל

'  בזה בנפש החיים שער דייןוע. כל נושאי הענינים שבהם גלוים לכל
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ש  בנפייןוע. ה בהקדמת תולדות אדם" בשלן הואוכ. ש"ח ע"כ' פ
 הוא בכל עולם הכולכי כל התורה . 'ה בהגהה ב"פ'  שם שער בהחיים
 על לם הזהוכמו שהוא בעו. ל אחדעל כל עניניהם המתייחס בכ. עולם

 הרי מבואר בה מפורש באר היטיב כל ם כןוא. הענינים השייך כאן
 לקרוא לכל ם כןועוד כי לפי דבריו הרי שייך ג. מה שלמעלה ולמטה

 כולה בשם נסתר משום שנסתר ונטמן כל עניניהם ל פהתורה שבע
אך העיקר הוא כמו שכתבתי כי משום . מז בתורה שבכתברק בר

לכך נקרא בשם . שנושאי כל הענינים הללו הם נעלמים מעיני כל חי
  .נסתר

  ) משנת חכמת האמת- סימן יד -שערי הלשם חלק ב (






בענין , מה שכתוב דע את אלהי אביך,  פירוש הפסוקעוד
כמו , אמר דע. וסוד האצילות, וידיעת שמותיו, אחדותו יתברך
הוא סוד לימוד , אשגבהו כי ידע שמי, )יד, תהלים צא(שאמר הפסוק 

ומי שלא ראה אור החכמה זו , מחכימת פתי] אשר[חכמת הקבלה 
כי אז יבין וישכיל סוד אחדותו ברוך הוא , ומימילא ראה מאורות 

וסוד השגחתו וענייני התוארים הנזכרים בתורה הנעלמים מחכמי 
ויען כי הרבה בני אדם . אשרי עין ראתה כל אלה, הפילוסופים

וכל הפורש ממנה פורש מהחיים הנצחיים , פורשים מזו החכמה
 על ושכתבעל כן אעתיק דברי החכמים חכמי האמת מה , הרוחניים
  .הענין הז

  )' המאמר הראשון י- בעשרה מאמרות -ה הקדוש "של(



שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו ,  כלל זה הוא בידינווהנה
מאחר שהמה בעלי , )א"א ה"ירושלמי יומא פ( כאילו נחרב בימיו -

שיבנה בית המקדש בחירה והיו יכולים לפעול במעשיהם הטובים 
כן הדבר הזה . לכן מעלה עליהם כאילו נחרב בימיהם, ולא עשו

 הבחירה למאוס ברע ולבחור בטוב ולעשות משפטמאחר שלנו 
 אנו -נמצא , תיקונים גדולים על ידי עסק תורתנו ואין אנו עוסקים

בפרט לימוד , חס וחלילה, שהסיטרא אחרא מתגברת, הגרמא בנזקין
כמו , הוא ראש לכל התיקונים, ימוד הקבלההוא ל, חכמת האמת

, בפה מלא, ברכהזכרונו ל, שאמר הרב הקדוש רבי שמעון בן יוחאי
 בזכות לימוד הקבלה יצאו ישראל מן - יפקון ישראל מגלותא דביה
  .הגלות
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  )ספר דרך עץ חיים(










סק בספר הזוהר ותיקונים מי שאינו עו, בדור הזה האחרון
בלולה במקרא ובמשנה ,  שהם חיים ממש לנפשי"וכתבי מרן האר

ידע נאמנה שכל תורתו שעוסק הוא משפה , ובתלמוד ופוסקים
והוא כולו טעות , ואין לו עסק בחיים והארה לנפש, כדואג, ולחוץ

להיות רב וראש , ואינו עוסק בתורה אלא להיות מאנשי שם, ורמאות
ועיין . ואין לו חיים ולא חלק בחיים,  ולהשתרר על הבריותגדול הדור
צווחין , לית בנו מאן דיתער לגבה לרצות לה עם בעלה: ח"בתיקוני ז

בכל יומא וליליא באורייתא דעל פה בכמה קושיין וצווחין בה 
ולית מאן דישתדל , הב לן עותרא הב לן יקרא, ככלבין דאמרו הב הב

יג אורחות חיים אלא על ידי לימוד ובודאי לא יש. לסלקא שכינתא
וכן בספר שערי אורה ,  בלבדהרב חיים ויטאלהזוהר וכתבי מרן 

אלא עבוד , מקובל' וכבר הארכנו הרבה מזה שלא תהי. שכולו אור
  .מאהבה ועבוד מיראה




ן אי אפשר להמשיך שכינתא עליונה אלא על ובדור הזה האחרו
  .ק"הרב חיים ויטאל בלבד שנאמרו ברוהידי הזוהר וכתבי מרן 

  )ט"י',  עקב זפרשתקומרנה היכל הברכה (




יים אוהב ימים מבלי לבלות יום ובדור הזה מי האיש החפץ ח
 ידבק בספר הזוהר עולם הזהב ב"בלתי קדושה לראות טוב עוה

  .ק" בלבד שנאמרו ברוההרב חיים ויטאלובכתבי מרן 
  )ט"י',  עקב זפרשתקומרנה היכל הברכה (




הבתו ותורתו בלבנו ללמוד ובכן יהי רצון מלפניך שיטע א
כי הוא מטהר הגוף ומקדש , בחיבור זה בלב שלם ובחשק רב
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 אפילו בגירסא בעלמא באין מבין הנשמה לכל הלומד בחודש אלול
  .פירוש אמריו

  )הקדמת ספר כסא מלך על התיקונים(



כאן כי מדבר ב,  שנקרא ספר התיקוניםראה לי נ,תיקוני זוהר
והם נקראים בלשון הקודש , בזה הספר מיחודים וצינורות הספירות

אנת ] בהקדמת התיקונים) ['בתיקון א(כמו שאמר , הזה תיקונים
  .הוא דאפיקת עשר תיקונים וקרינן להון עשר ספירות

ורוב דברי זה הספר הולך ', והנה הספירות הם היו נקודות וכו
ן "ה וב"ם עולם התיקון ממוהם עצ,  צירופי השמות ויחודיםעל דרך

החדש על ידי התייחדם בצינורי הספירות לאסתכלא אנפין באנפין 
כי מדבר ביחודים , לכן נקרא זה הספר תיקונים ,למתק הדינין
 יחודי על ידיר וללבן הטיב מן הסיגים והפסולת רלב, תיקון עולמות

שמות הקדושים בכלים מכלים שונים לפי הזמן והשעה והעולם אשר 
 שרוב דבריו זוהר ספר המה שאין כן. א מדבר בו הקדוש הזההו

סובב על עצמות המדות בדרך חיים ותוכחות מוסר ואינו מדבר מן 
  .יחודים זולת במקומות מועטים ובספרי אדרא וספרא דצניעותא

  )יטשוב בריש ספר התיקונים שלודר צבי הירש זי"הר(

  



ל באחד באלול -י א"מכבש ם"ירב בעל, וזאת לפנים בישראל
, האלילים מתאשרים בפני אשמם, ה רצון קונם"ר באימ"ה למאש"ר

, י משנה"א על"ב, י מקרא"א על"ב, ן מדי שנה ושנה"כי אתיא למודי
תיקוני הנפש ותיקוני , ף"ה וצו" קנבספר תיקוניםן סדר למשנה "ה

באיה ם כל "ן והללו אושרי"ן גומרים הללו מטהרי"לשם גרוסי, הגוף
  .ו ישובון"ל

  ) דפוס בילוגראדוזוהרמתוך הקדמת המגיה לתיקוני (



, ת"פנים שבמלת בראשי'  גילה ופתח הערבי שמעון בן יוחאי
, ז"ר'  גימר"אוו, מפני שהוא לשון אור, זוהרתיקוני וקרא אותם 

 זה על ידיש', בתורה וכו הקדוש ברוך הואוהוא האור הגנוז שגנזו 
ועל ידי ,  תשובהעל ידיביכולת האדם לתקן כל מה שעבר עליו ' יהי

שסדורות ובאות , חטאיכם כשנים הללו' ת שיהי"זה יברך אותו השי
  .ואז כשלג ילבינו, מששת ימי בראשית
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נוהגין ישראל ללמוד בספר התיקונים בחודש אלול ולכן 
ם הם ימי רצון שאז נתנו שאלו הארבעים יו, ועשרת ימי תשובה

ולתקן ,  עם כל הדברי תורהעליו השלוםהלוחות שניות למשה רבינו 
  . תשובהעל ידיהכל 

  )א"א ע"דף נ' סימן ח, ע"פרי צדיק לרבינו צדוק הכהן מלובלין זי(



היינו שהוא ניעור ועוסק רק בלבושי התורה , הניעור בלילה
ר "כי או, ואינו חפץ מאור התורה, ה כידוע"נגלה הנקרא לילבחלק ה

'  תורת הבחינתשזהו , היינו ברזי התורה וסודותיה, ז"גימטריא ר
הרי זה דומה כאילו דוחה את האחדות כולו ומתחייב , ם"יו' שנק

הגם שאי אפשר לו ,  אם חפץ גם תורת הנסתרמה שאין כן. בנפשו
האלשיך ' וכמו שפי, חפצו'  העל זה נאמר כי אם בתורת, להשיגו

כי התופס חלק מן האחדות , וכאילו השיג גם חלק זה שבתורה', הק
  .'כאילו תופס כולו וכו

  ) קדושיםפרשתכתונת פסים (



 קומו :וזה לשונו, )נתיב תנינא' תיקון ל(וזהו שאמרו בתיקונים 
, ו למנדע בהואתערו לגבי שכינתא דאית לכון לבא בלא סוכלתנ

שהרי יש , קומו והתעוררו בשביל השכינה הקדושה[ואיהי בינייכו 
 שהיא אף על פי,  לב ריקן בלי בינה לדעת ולהשיג אותהםלכ

ואל , כגון קרא נא היש עונך, ורזא דמלה קול אומר קרא]. בתוככם
כולא , כל הבשר חציר, מה אקרא, והיא אומרת, מי מקדושים תפנה
כל חסד דעבדין , וכל חסדו כציץ השדה, ין חציראינון כבעירן דאכל
קול אומר )] 'מ' ישעי (כמו שכתוב, וסוד הדבר. [לגרמייהו עבדין

שקול דופק בלבו של כל אחד ואחד מישראל לקרות ולהתפלל [, קרא
שהיא כללות נשמות של כל ישראל , להרמת השכינה הקדושה

, )שו תפילהשקריאה פירו, מהכתוב קרא נא היש עונך' ומביא ראי(
 כח להרים את הכלומר אין ב[, מה אקרא] אבל השכינה אומרת

כולם המה כבהמות אוכלי [, שכל בשר חציר] בשביל, עצמי מעפר
וכל חסדו , ]כלומר שעושים המצות בלי דעת כמו בהמות, עשב וחציר
כלומר שאין , לעצמם הם עושים, כל החסדים שעושים[, כציץ השדה

ם רשתהיינה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצ, כוונתם במצות שעושים
ואפילו כל אינון ]. אלא רק לתועלת עצמם הם עושים המצוות

ואפילו [, כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין, דמשתדלי באורייתא
אלא , לא עשו זה, שמסרו זמנם על עסק התורה, הטובים שבהם

. ]ר ליוצרם"בכדי להשפיע נ', בלי כוונה הרצוי, לתועלת גופם עצמם
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ודא איהו רוחא , לעלמא, רוח הולך ולא ישוב] 'וכו[בההוא זמנא 
, להעולם, רוח הולך ולא ישוב, בעת ההיא נאמר על הדור. [דמשיח

לגאול את ישראל מכל צרותיהם עד  הצריך, דהיינו רוח המשיח
הרוח ' וגו' ומלאה הארץ דעה את ה, לגאולה השלימה לקיים הכתוב

  ].איר בעולםואינו מ, הזה נסתלק לו והלך

דאילין , ולא יתוב לעלמא, מן עלמא' וי לון מאן דגרמין דיזיל לי
. ולא בעאן לאשתדלא בחכמה דקבלה, אינון דעבדי לאורייתא יבשה

וי להם לאותם אנשים הגורמים שרוחו של משיח יסתלק וילך לו א[
שהמה הם העושים את התורה , מהעולם ולא יוכל לשוב לעולם

כי מצטמצמים , משהו לחלוחית של שכל ודעתבלי , כלומר, ליבשה
ואינם רוצים להשתדל ולהבין בחכמת , רק בחלק המעשי של התורה

ווי לון ]. מצווהלידע ולהשכיל בסודות התורה וטעמי , הקבלה
שהם , אוי להם. דגרמין עניותא וחרבא וביזה והרג ואבדן בעלמא

הריגות שיהיו עניות וחרב וחמס וביזה ו, גורמים במעשיהם הללו
  ].והשמדות בעולם

  )'אות ע" סולם"הקדמת ה(



וזה נקרא , ז"ר'  גיר"אוכי , עיקר הגאולה הוא מרזי דאורייתא
, אני אמרתי יהי כן,  במדרשוזה שכתוב. ד" מיסוד"סו'  שגין"כ

על , שהם אומרים שאין בתורה אלא הפשט, והרשעים אומרים לא כן
', ב כו"יא חכמת התורה ורזיה שיתגלה לנו בועיקר ה. ן לא יקומו"כ

בזכות אמרות , עתה אקום, ועל דור שלנו נאמר משוד עניים גופייהו
ישמרנו מהרשעים אשר סביב ' האך , המזוקקות שבעתייים' ה

דברים , שהם כרום זלות, יתהלכון ואינם רוצים ברזי וסודות התורה
  . ירומםהקדוש ברוך הואהעומדים ברומו של עולם ו

  )ב"ז ע" דף ע-ו "תיקון ל -ע "להמגיד מקאזניץ זי אור ישראל על תיקוני זוהר(




פרי עץ "ו" עץ חיים"ידע כל דברי הא "רבינו נחמן מברסלב זיע
קר יהר והעוי זכרונו לברכה מספר הז"וכל כתבי האר" החיים

והפליג מאד  ,והמובן מדבריו היה שזה היה בימי נעוריו. קוניםיהתמ
ק ווהיה רגיל לעס. קוני זהריכמה פעמים בשבח גדולת קדושת הת

  .לו שלא בימי אלוליבו ביותר גם בכל השנה אפ
  )ן אות קכח"רהספר שיחות (


  )ן אות קכח"רהספר שיחות (
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 מפיו הקדוש פעם אחד שדבר בהפלגת גדולות סודות שמעתי
בת יהלא כל ספר תקונים הוא על ת: אמר. נוראות תורתנו הקדושה

ים קונים לבד לא יספיקו אלפים ספריועל ספר הת. בראשית לבד
כידוע , אשר לא יכילם העיון, בוי הסודות שיש שםיצם רולבאר ע

אשר כל עורות אילי נביות לא ,  הקדושיםקונילכל גדולת קדושת הת
קונים עם כל מה יוכל ספר הת. 'יספיקו לבאר סודותיו ורמיזותיו וכו

וכן על , בת בראשית לבדירוש על תישנכלל בו כנזכר לעיל הוא רק פ
' בוי סודות וכויקונים עם רי גם כן לעשות ספר תבת ברא יכוליןית
  .ל"כנ

,  יכולין להבין ולשער קצת גבהות עמקות תורתנו הקדושהומזה
בה של התורה יש סודות רבות כמו אלו יבה ותיכי כן על כל ת

. בת בראשית לבדישהוא על ת" ספר התקונים"הסודות הכלולים ב
מה גדלו , ת כאלוכלליות התורה הקדושה שיש בה הרבה תבו, ועתה

  . לבאר ולדבר מזה כללשראשר אי אפ. סודותיה
  )ן אות רפה"הרשיחות (

כי אף על פי שעדיין אין אנו יודעין ומבינים כלל סתרי התורה 
אף על פי כן הוא תיקון , וניםקשגילה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר ותי

ולים כי כבר עשה והכין לנו כלים נפלאים ותיקונים גד, גדול לנפשינו
שעל יד זה מי שרוצה להתיגע , על ידי דרכי תורתו הקדושה שגילה

על ידי , יוכל לבוא בניקל להשגות אלקות, לבקש אותו יתברך
  .הדרכים והכלים והתיקונים שגילה

י "ועל כן גם אחר התנא רבי שמעון בר יוחאי זכינו לכתבי האר
כינו למה וכן בדורותיו ז', ל שהוסיף לגלות תיקונים נפלאים וכו"ז

ל עד "שזכינו על ידי גדולי הצדיקים שהיו מימות הבעל שם טוב ז
  .עכשיו

  )נזיקין הלכה דספר ליקוטי הלכות הלכות (

 את ספר תקוני הזוהר תמיד
: וזה תוכן דבריו, ו לשער ההקדמות"ראה בהקדמת המהרח
, שבו בודאי יכול כל אדם לעסוק, זוהרולא מבעיא בחלק הנגלה שב

אלא אפילו בחלק סתרי , ל"ק בשאר מדרשי חזכמו שהוא עוס
כמו שהוא ,  יכול כל אדם לעסוק בו אפילו בעיוןזוהרהתורה שב

ומי שאינו יכול לעסוק בנגלות התורה , עוסק בנגלות התורה בעיון
חוץ מה שרגילים כלל , זוהרלפחות יעסוק בבקיאות בספר ה, בעיון

ובפרט , ר תמידואת ספר תקוני הזוה זוהרישראל לגרוס את לשון ה
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המקדש ומטהר את נפש האדם ומלהיבו לעבודת השם , בחדש אלול
 הקדוש אך ורק זוהרשזהו כל תכלית לימוד וגירסת ה, יתברך

  .  ולזכות ליראת השםהקדוש ברוך הואלהתקרב ל






 זכות רבי שמעון והחברים שלו זוהרעל ידי לימוד בספר ה  .א
 ).ד"זכירה לחיים דף יד ע(. יגינו עליו

 בפרטות יגן עליו גם לעולם רבי שמעון בן יוחאיועוד שזכות   .ב
 ).ז"ספר אברהם במחזה דרוש ט(. הבא

הקדמת רבי משה (.  הקדוש סגולה ליראת שמיםזוהרולימוד ה  .ג
 ).בסולה לספר התקונים

ל בשער רוח הקודש "האריז(.  סגולה להשגהזוהרהעסק בספר ה  .ד
 ).ב"דף יא ע

 הקדוש בתדירות סגולה להביא את האדם זוהרהעסק ב  .ה
' שארית ישראל שער ההתקשרות שער א(. ה"להתקשרות לאין סוף ב

 ).דרוש ה מאמר ב

 ).ל"שבחי האריז(. בה הוא תיקון גדול לבעל תשוזוהרהלימוד ב  .ו

 ).מורה באצבע אות מד(.  הוא תקון גדול לנשמהזוהרהלימוד ב  .ז

פלא יועץ ערך (.  מביא לטהרת וקדושת הנפשזוהרלימוד ה  .ח
 ).א אות ט"הגהות מהרצ(ולזכות הנשמה ) זוהר

מאה שערים לבעל ( הקדוש מסיר טמטום הלב זוהרלימוד ב  .ט
 ).התניא

מג '  תיזוהר על תקוני הכסא מלך( בונה עולמות זוהרבלימוד ה  .י
 ).אות ס

אז לעתיד לבא לא ,  הקדוש בעולם הזהזוהרהלומד בספר   .יא
ובפרטות בלקוטי , א בכללות" פרשת וישב דף קפה עזוהר(. ישב בבושה

 ).תורה לבעל התניא פרשת צו

רבי (. לימוד סתרי התורה הוא סיוע רב להבנת נגלות התורה  .יב
 ).אברהם מסלונים בספר תורת אבות

ז "הרמ( מביא את האדם לאהבת הבורא זוהרד בהלימו  .יג
 ).בהגהותיו לספר הכוונות
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אמרי פנחס שער ט (.  מביא את האדם לאמונהזוהרהלימוד ב  .יד
 ).אות ג

 הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגפה זוהרלימוד ה  .טו
 ).שם שער ו אות עג(. ושערורות

מעשי אמת לתלמיד החוזה מלובין (. מביא רפואה לכאב שיניים  .טז
 ).ל' ד עמ"בספר אמת ויציב חנדפס 

אמרי פנחס שער ט אות (. והוא רפואה לרגלים ולהוצאת קוץ  .יז
 ).ג

*  *  *  




 חולה' בעת שהי' ע אפי"א מזידיטשוב זי"רבינו הקדוש מוהרצ
 רד וטבל בנהר הקפואויוצריך לרפואה גדולה תבר גזיזא דברדא 

 ותיקוני זוהר הקדושתחת הקרח הנורא ולמד שם כל הלילה ה
  . ותהלים בתוך המים הקפואזוהרה

  ) מעשה באריכותעיין שם, מתוך הקדמה לספר צבי לצדיק(

  תיקון לגאולה האמיתית
  ק"א לפ"בשנת תרפ מטעם הרבנים הגאונים מארי דארעא קדישא



הרי כי לימוד הזוהר הוא מעורר הרחמים ונשמתו של משיח 
והלומד בו בטוח שלא , ויתגלה ויבנה המקדש וישראל ישכון לבטח

אשר על כן אנחנו חכמי ורבני עיר הקודש , יסבול צער חבלי משיח
ב ובתי דינים נתעוררנו ליסד למוד הזוהר בארץ ובחוץ "ירושלים תו
ל יום "ה אלול הבע"גמור הספר הזוהר ויהיה הסיום בכלארץ בכדי ל
וילמדו הזוהר והתיקונים אלף פעמים בסוד האלף , בריאת העולם

סוחרים , ולכן אנחנו קוראים לכם אחינו חכמים רבנים .לך שלמה
 והחלש ,בעלי בתים בעלי מלאכות חזקו ואמצו לקחת חלק עמנו

אחד יחטוף חלק יאמר גבור אני זכו והתחברו בחברה הזאת וכל 
מהזוהר ובשעת הפנאי ובין הדבקים ילמוד איזה עלין כפי הסדר 

ל אשריכם "אשר יתנו לכם הגבאים והמנהלים בין בארץ בין בחו
דעו כל מלה ומלה , ישראל דעו מי מטהר אתכם אביכם שבשמים

 כנזכר נעשית אלף אלפין ורבי רבוון עולמות עליונים בשמים
  . בהקדמת אור החמה
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  א"דיסקין שליט. י. ר י"גאון כמוהדברי ה

  א "ק תובב"ו ירושלם עה"י עש"עמ

ל שתלמוד תורה היא שקולה כנגד כל המצות "כבר אמרו חכז
ק "אשרי הזוכה להיות עמלו בתורה הן בנגלה הן בנסתר בספר זוה

  .והתיקונים

א לפטור את כל העולם "י התנא האלקי זיע"וכדאי הוא רשב
' ולה ועינינו תחזינה בהגלות נגלות אור הכלו מן הדין ולקרב את הגא
תשועת ' צ וישראל נושע בה"בבא גא' ומלאה הארץ דעה את ה

  עולמים בעגלא ובקרוב

  נאם יצחק ירוחם

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

ד תועלת ונחיצות הלימוד הקדוש של הזוהר הקדוש "ע
ת ברחמיו יתן " השיהתיקונים כבר כתבתי בזה שנה שעברה

התעוררות תשובה מלעילא בלב עמלו ישראל ונזכה לראות בישועה 
  .קרובה כעתירת לב ונפש המחכה

  נפעלד עיוסף חיים זאנ' הק

  ד לקהלת האשכנזים"רב ואב

  א"ק ירושלים תובב"בעה


  

פרי המקובלים בעיניו יראה  בספר הזוהר והתיקונים וסוהרגיל
ולבבו יבין גודל מעלת חכמה זו וימסור נפשו עליה ולפום צערא 

אף מי שאין לו יד בחכמה זו לא ימנע משוט בספרי אגרא אמנם 
  .המקובלים המפרשים כונת התפילות וברכות ומצות

כי אז בשעת מעשה יתלהב לבו בזיכרו כי הם דברים העומדים 
ק וגבוה מעל גבוע אשרי ילוד אשה הבונה ברומו של עולם עמוק עמו

בשמים עליותיו ולא יהא עובד בתפילתו לקבל פרס רק יכוין לתקן 
הדברים ששורשן לדעת קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי 

  .בם ולבו למו אב יצעק שמעשה ידינו יכונן עלינו
  )חיים שאל מערכת גדולים ערך סוד(
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כותב ) מבוא בסוף ההקדמה לעץ חיים(ה "והגאון רבי צמח זלה
אם לא קריאתנו בחכמה , כי מה יגן עלינו מן המקטרגים": ל"וז

ספר ומכל שכן , ומכל שכן בדור הזה. ה והעמוקהאזאת הנפל
, "שנעשה לתיקון עולם עשיה' י הק"אשר מובא מהאר, התיקונים

  .כ"ע




ע כתוב "ק רבי דוד מניקולייאב זי"ט להרה"ובמכתב מהבעש
,  בכל לילה קודם השינה ממש–אבל איעצך ויהי אלקים אתך : "ל"וז

ועוד רבים אשר מפליגים בגודל ". 'ז וכו"תלמוד מאמר אחד מתיקו
כמה , קבתא דמשיחא דאק והתיקונים בע"לימוד וקריאת הזה

ובזהר דא יפקון ביה , לתקנה ולזככה, תועלת יש בה לנפש להאירה
  ."ברחמי"מגלותא 






בכל זאת צריכים לקבוע , שאינם בעלי סדר כל כךואף אלו 
כגון לפני קריאת שמע שעל , ללמוד מדי יום לפחות דף אחד של זהר

כשלומדים כל יום דף , ובאופן כזה. או בזמן מסויים אחר, המיטה
אזי במשך שנים ספורות זוכים לעבור על כל הזהר ועל תיקוני , אחד

ובפרט , ים בהם מעטויש הרבה ענינים שמבינ, זהר והזהר חדש
כשלומדים פעם , כ"ואח. המאירים את היהדות, בדברי אגדה שבהם

וזה מחדיר באדם הרבה יראת שמים . זוכים להבין מעט יותר, שניה
  . כנראה בחוש, בנועם ובזיו מיוחד




שעל ידי לימוד , ודע): "ח"ת קשם או(' ועוד אומר רבינו הק
. ל"עכ, "נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, הזהר

  . 'הרי לנו סגולה בדוקה להגיע לצמאון לדבר ה
  )מ שכטר" להגריונכתב בספר(
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ד בכל יום עד ו צריך ללממה שהאדם ל"נו זישב רבי אחד חופעם
, ש"ף והרא"ס עם הרי"ר בכל שנה שמוינו לגי דה,שאין היום מספיק

וכל ספרי הזהר , וכל המדרשים כולם, וארבעה שולחן ערוך הגדולים
 צריכין גם .ל"זי "וכל ספרי קבלה מהאר, קונים וזהר חדשיות
גם . שב הרבה דבריםי ועוד ח,עור ביום בקצת עיוןיד איזה שוללמ
  .ותחנות ובקשות הרבה הרבה, ל יוםיכין לומר תהלים בכצר

ד במהירות גדול ופר הרבה מענין זה שצריכין ללמיואז ס
והדברים  .ובזריזות ולבלי לבלבל דעתו בדקדוקים הרבה מענין לענין

  .הללו הם בדוקים ומנוסים

 רק רצונו תמיד היה ,מודויכף על ליר תו לא היה מצוה לחזגם
ואחר , וסק שלומד כסדר מראשו לסופו בזריזותד הספר או הפוללמ

  .וכן פעם אחר פעם. ר אותו כולווכך יתחיל פעם שני ויגמ

ד כל כך ו אמר לבל יהיה נבהל מזה שהזהיר שצריכין ללמגם
ן חורין להבטל ר ואי אתה בוולא עליך המלאכה לגמ '...בכל יום
  .)אבות ב טז(' ממנה

  )אות עומברסלב ן "הרספר שיחות (




מטהר ] ז"התקו[כי הוא ": ז"ובסוף הקדמת הכסא מלך לתקו
הגוף ומקדש הנשמה לכל הלומדו בחודש אלול אפילו בגירסא 

כי הלומד ": ' ושם בסוף תיקון ו:.בעלמא באין מבין פירוש אמריו
 ".יש לו שכר טוב בעמלו ומקדש בטהרה נשמתו... ירסא בעלמאג

ילמוד ": ל לרבי יעקב קאפיל בסדר כונת הלימוד"ובסידור האריז
ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר ותיקונים  ...בספרי קבלה

י 'ח פאלאג" וראה גם נפש חיים מר".כי הם מסוגלים לטהר הנשמה
  .ק" זוהרכתמע





שביל התורה " נתיב מצותיך"ק מקאמארנא ב"וכן מביא הרה
י תיקון לבעל תשובה שיאמר "וכך נתן מרן האר": אות לא' א

  ".ים בכל יוםחמשה דפין זוהר או תיקונ
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: ל על חשיבות הלמוד בספר התיקונים"וכה כותב הרב ז
כי , והלומדים בו עלימו תטוף מילתו להבין עמקי סודות אמרתו

בלימוד ספר זה בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה סגולתו לקרב 
 ומהרה יגלה עלינו כבוד מלכותו ומשיח ,יתברך וקץ ישועתוגאולתו 

  . צדקנו בירושלים ירים ניסו ודגלו

אקדים טעם לשבח למה קרא : וזה לשון הרב בהקדמתו
בשלמא לספר הזוהר מצינו , תיקוניםה לחיבור זה "י זלה"הרשב

מנא ישאמר רעיא מה, טעמו מפורש ברעיא מהימנא פרשת נשא
דילך דאיהו ספר הזוהר מן זוהרא דאימא י האי חיבורא "להרשב

ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דבינה . עילאה תשובה
  . דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי, איהי אילנא דחיי

 )ב"ט שנת תשס"מונסה ס. צ הרב אברהם י"פדה את אברהם חלק שני להגה (
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ֵרי ָהָעם ֵהם לֹוְמֶדך ֵרי ָהעֹוְמִדי. ַָאׁשְ   ָם ַעל סֹוֶדךְוַאׁשְ
  

  .ק"ט לפ"א תמוז תשס"כ, ד"בס

  !יהודי יקר

ודאי ידוע לך גודל הענין בלימוד ואמירת הזוהר הקדוש לכל 
בספר  –" בהאי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי", אחד ואחד

ועוד ענינים רבים ונשגבים שזוכים . הזוהר הזה נצא מן הגלות ברחמים
  ].ואפילו באמירתו בלבד[דוש אליהם על ידי לימוד הזוהר הק

חלוקת בהשקה מיוחדת של " מפעל הזוהר העולמי"על כן יצאנו 
לאלו המקבלים על עצמם את הלימוד היומי ספרי הזוהר היומי חינם 

ניתן להצטרף ללימוד באחד מן המסלולים . ומצטרפים למעגל הלומדים
  :הבאים

זמן לימוד   הספר  
  משוער

מספר עמודים 
  ליום

 סיום לימוד
  הספר

  שנה  עמוד אחד ליום   דקות ביום3-4  תיקוני זוהר  .א

   שנים7  עמוד אחד ליום   דקות ביום3-4  ספרי הזוהר  .ב

   שנים3   עמודים ליום2-3   דקות ביום5-7  ספרי הזוהר  .ג

  שנה   עמודים ליום7-כ   דקות ביום15  ספרי הזוהר  .ד

 חינםל יקבל "כל הנרשם לאחד מן המסלולים הנ
 צאספרי הזוהר ותיקוני זוהר שיית את כל סט "זהשיבע

  ד בקרוב"בס



בימים אלו אנו שוקדים על הוצאה חדשה של ספרי הזוהר 
" אור הזוהר החדש"הקדוש מחולקים לפי לימוד יומי וכן את ספר 

 שבו קרוב לאלף מאמרים מגדולי הדורות המדברים בשבח –
" גדולי ישראל והזוהר: "הכולל קונטרסים. העוסקים בזוהר הקדוש

לימוד זוהר ", "אמירת הזוהר כהלכתה "-"זוהר לזקנים עם נערים "-
" שער ארץ ישראל והזוהר" " שער הזוהר" "שער התיקונים" "היומי

" תיקוני זוהר היומי. "ועוד קונטרסים על מעלת לימוד הזוהר הקדוש
 דקות לסיים את 3-5בו ניתן בלימוד של ,  מחולק לעמוד יומי–

  .החלק היומי

יזכה ללמוד בכל העולם כולו כל יהודי ברצונינו ש
בוא והצטרף לאלו שכבר לומדים את  ,ולסיים את הזוהר הקדוש

ותהיה שותף בהצלת , תהווה חלק מן הכלל, הזוהר מידי יום ביומו
  .עם ישראל

בתשע חדשים , מאז שהפצנו את הלימוד היומי של הזוהר
, ייניםמע, .ד קרוב לשש מאות אלף איש הלומדים"הגענו בס, בלבד

  "].מפעל הזוהר העולמי"דרך מפעלינו . [וסוקרים את הזוהר הקדוש

ישנה , גם אם הנך חושב שלא תוכל לעמוד בלימוד יומיומי
 –על ידי תרומה בשווי של סט זוהר . דרך נוספת בה תוכל להצטרף

וכל הלימוד יזקף ,  תזכה שיהודי ילמד מכחך-$ 36העומד על סך 
וצאת העלונים על הזוהר לעילוי אפשר גם לתרום לה. לזכותך

  .לברכה להצלחה וכל טוב, נשמת קרוביך ויקיריך

ויקדיש , נשמח מאוד אם כבודו יטה שכם לענין נשגב זה
  .והן לפעילות בעתיד, הן למילוי השאלון המצורף בזה, מעט מזמנו

  .מלוי השאלון יתרום מאוד להצלחת המפעל הקדוש

ו שבשמים שתתברכו ונסיים בתפילה יהי רצון מלפני אבינ
, א לסמוך עליו"ע ועכי"בכל מילי דמיטב וכדאי הוא רבי שמעון זי

י הקדוש בוודאי "רשב. ובפרט בשעת הדחק הידוע בדורינו זה
ימליץ טוב בעדינו בכל עת ובכל רגע ובכל שעה להושיענו בתשועת 

  .עולמים אמן

  :בברכת
ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו   ּוִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינ, ּ

ֲעּהו ר יֹוָחאי, ֵּדנוא ַיְמִליץ טֹוב ּבַ  ֲּאדֹוֵננו ּבַ
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בכדי להצטרף לאחד מן המסלולים כנרשם בצידו השני של הדף נא , ד"בס

 02-995-1300למלא את הפרטים המודגשים ולשלוח למספר פקס 
 com.gmail@com.hazohar :או לדואר אלקטרוני

המעונינים אנו זקוקים בדחיפות לאנשים נמרצים  –' בהתנדב עם ברכו ה
על כן נצא בקריאה נרגשת , "מפעל הזוהר העולמי"להתנדב לפעולות הארגון 

עורו והתעוררו להאיר את העולם , י הנמצאים בכל אתר ואתר"לכל אחינו בנ
סייעו , התנדבו לחלוקת עלונים. בואו וטלו חלק בקירוב הגאולה, באור העליון

 .'בהפצת ספרי הזוהר וכדו
  9951300-02 :מלאות השאלון כדלקמן ולשלחו לפקסנא ל, כל המעונין לזכות בכך

 hazohar.com@gmail.com :או לדואר אלקטרוני

.....................משפחה........................................................שם
  .............מיקוד........דירה.................................................רחוב
  ..............................פלא...................... פקס.................. טלפון

  ) ........................................................אימייל(דואר אלקטרוני 
  ................................חנות................................. עובד–עיסוק 

  ...................................בית מדרש.......................... בן ישיבה
  .................................................................................כתובת

  .................................................טלפון............................ עיר
  לא/כן? רכב בבעלותכם.  לא/כן?   רשיון רכב.........................גיל

  .שבועיים/שבוע/חדשיים/הנך מעונין לעזור פעם בחודש
  ...............................?כמה שעות הנך מוכן לעזור

  יתאנגל/אידיש/ עברית–שפת דיבור 
  .....................................עוד...........................שיוך לקהילה או חסידות

 )כנרשם בצידו השני של הדף(ד /ג/ב/מעונין להצטרף למסלול א

  -? ההתנדבות שהנך מוכן לבצע

  .לחלק ספרים/ נקודת חלוקה לספרים / טלפנות 



ספרי הזוהר של הטלפון שלך ב' האם הנך מסכים להכניס את מס
 בכדי שאנשים יבואו -מפעלינו הקדוש בכדי לזכות את הרבים 

  לא/ כן ? בשביל לענות לשואלים/ לקחת מאתך ספרי הזוהר 
וספרי זוהר , תיקוני זוהר,  סטים אור הזוהר20האם הנך מוכן לקבל 
  . לא/ כן ? שאנשים יבואו לקחת

  .........................?כמה. לא/ כן? מוכן לקבל יותר
. לא/ כן ?  בתי כנסיות וישיבות בעיר10האם הנך מוכן לחלק ב 

  .................?כמה בתי מדרשים
.  לא/ כן ?  בתי כנסיות10האם הנך מוכן לחלק עלונים על הזוהר ב 

  .................   ?כמה בתי מדרשים
?  אנשים ולדאוג על החילוק שיתבצע10 -האם הנך מוכן לחייג ל

  ...........?כמה, יותר.    לא/ כן 
האם הנך מוכן לקיים אסיפה בביתך להתייעץ בקשר להפצת הזוהר 

  לא/ כן ?  הקדוש
האם הנך מוכן לעשות טלפונים לקרוא לאסיפה להפצת הזוהר 

  לא/ כן ? הקדוש
עלון .....................עלון אחד.......................?האם ראית את העלונים

  ..........................שנים 
תלוי )  עמודים9בגודל של (האם ראית את הפלקטים הגדולים 

  .לא/ כן ? בבית המדרש באותו הזמן שחילקו את העלונים הקטנים
באיזה בית ? היכן ראיתם את הפלקטים הגדולים

  .................................................?מדרש
  .מחדש ולשלוח לשםאם לא ראית אנו מקווים להדפיס 

, יש מקומות שהנך מעונין שיגיע לשם עלונים ופלקטים ולא הגיע
  ..................גליונות ....................נא לציין עלונים .................?היכן

  ...............................................................................מקומות שלא הגיעו
...............................................................................................................  

  .....................................חתימה....................................תאריך
  :ועצות, הערות

  :לשמוש משרדי

  ...........................פקס...................עיר..............................דף מספר

  .............................................................................................אימייל



  

  

  



 
  

  
  ספר

  ליקוטי זוהר תהילות דוד
  סדר בראשית

UT  
  כינוס גדול מספר הזוהר

מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 
  ע"זי

  מסודר על סדר הפרשיות
ק ותקוני זהר וזהר חדש על עניני "ליקוט מיוחד מזוה

תורה, וגודל מעלת אמירת תהלים, ה"דוד המלך ע
  .ותפילה  

 הסולם שמבאר ומתרגם כל דברי הזהר עם פירוש
נים הפשוטים עד המקומות יהחל מענ, במלואם

.הסתומים ביותר ואינו מניח אף מלה אחת בלי פירוש
  .והוא ביאור השוה לכל נפש  

חלקנו אותם לפרקים כדי שיוכל לגומרם בכל שבוע ובכל
  .חודש ושנה  

סדרנו כותרת על הרבה מאמרים בצורה תמציתית 
. ן שבסקירה אחת יבין הקורא את העניןמרוכזת באופ

עוד הכנסנו מראה מקומות בפנים הזוהר במקום שהיה
  .חסר המראה מקומות  

* * *  
  עלי' הוצאתי לאור עולם בחמלת ה

  בזכות אבותי ורבותי הקדושים

  לום יהודה גראסשהרב 
  ק האלמין"אבדק

שמירת  ,ן חלקים"קובץ ספרים בעניני כשרות ג, אור הזוהר: ס"בעמח
, ח חלקים"קובץ ספרים בעניני ניקור קי, ח חלקים"המצות כהלכתן כ

  ועוד, ו חלקים"שחיטה לקובץ ספרים בעניני 

* * *  
  ג" לפא"נשת' שנת הבאחם חודש מנ

ו"ברוקלין ניו יארק יצ



  
–– 

ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר יפקון ביה מן : :)ג קכד"מ  ח"רע(ק "כמו שכתוב בזוה: מטרת המפעל
 .בדד ינחנו ואין עמו אל נכר' יתקיים בהון הגלותא ברחמי ו
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ט
 

א "הבעל שם טוב זיע
שקודם , צוה לאנשיו

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

כבר ידוע לכבודם 
מעלת לימוד הזוהר 
הקדוש אשר הוא 
מבטל כל מיני 
פורעניות וגזרות 

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

הוא רוח , שמסתלק
כמו , המשיח
והוא רוח . שנאמר
והוא רוח . הקודש

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

  .'דעת ויראת ה
  )'תיקון ל, תיקוני הזוהר(

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

כסא מלך (.'תמימה כו
  )תיקון מג אות ס, ז"לתיקו




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

אז מובטח לו שהוא 
בן עולם הבא מבני 
היכלא דמלכא ויהיה 
מרואי פני המלך 
היושבים ראשונה 

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

בספר זוהר הקדוש 
וכדאי , והתיקונים
תנא י ה"הוא רשב
א לפטור "האלקי זיע

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

ר משה "החסיד מוהר
  )ל דיסקין"יהושע לייב זצ
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 חית'מיא נ'ן ש'קדיש מ'יר ו'ע ו'י זרע'ח מפ'א תשכ'י ל'כ



  
–– 

ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר יפקון ביה מן : :)ג קכד"מ  ח"רע(ק "כמו שכתוב בזוה: מטרת המפעל
 .בדד ינחנו ואין עמו אל נכר' יתקיים בהון הגלותא ברחמי ו


 

   
  ַהזֹוַהר ראֹו

 
וללמד הזוהר הקדוש על גודל החיוב ללמוד 

  וחכמת האמת, והתיקונים

  א"התנא האלוקי רבן שמעון בר יוחאי זיעשחיבר 

   טהרתה–מעלתה 
   סגולתה–קדושתה 

  

בו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו 
 הקדושים בהם העולם קיים

   באמונהשםתמלא הארץ דעה את ה ל ידי זהוע
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ראשונים , ם"רמב, תיקונים, ק"זוה, מדרשים, ץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמיקוב

כללים . ועוד, ספרי מוסר, ק ותלמידיו"ספרי בעשטה, ת"ספרי שו, ואחרונים
  .לימוד הזוהר והתיקונים יסודיים ועיקריים בענין

מדריך ומורה , מלהיבים נפש האדם, דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש
  .בשבוע כל פרשת הזוהר ולסיים מידי שבוע, לימוד הזוהרלהתמיד ב,  דרך

  היום אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד
 פרי הוזה יהי,  כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני ישראלנותיותקו

  .לכל  בית ישראל בכל מקום שהם  להביא הברכהנועמלי

  ט"תשס) תתיבו' עם הד(י "ן יוחא"ן ב"י שמעו"שנת רב

                    
                  

            
 

ט
 

א "הבעל שם טוב זיע
שקודם , צוה לאנשיו

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

כבר ידוע לכבודם 
מעלת לימוד הזוהר 
הקדוש אשר הוא 
מבטל כל מיני 
פורעניות וגזרות 
קשות ורעות ומותנא 
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

ץ וכל חסדו כצי"
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .לעצמם עושים

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

אוי להם שגורמים 
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

הוא רוח , שמסתלק
כמו , המשיח
והוא רוח . שנאמר
והוא רוח . הקודש

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

  .'דעת ויראת ה
  )'תיקון ל, תיקוני הזוהר(

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 
ולהבין פירוש מאמר 

יעשה בו תיקון , אחד
, למעלה בשעה אחת

מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

כסא מלך (.'תמימה כו
  )תיקון מג אות ס, ז"לתיקו




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

אז מובטח לו שהוא 
בן עולם הבא מבני 
היכלא דמלכא ויהיה 
מרואי פני המלך 
היושבים ראשונה 

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .תיקון גדול לנשמה

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
י הזוכה להיות אשר

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

בספר זוהר הקדוש 
וכדאי , והתיקונים
י התנא "הוא רשב
א לפטור "האלקי זיע

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

ר משה "החסיד מוהר
  )ל דיסקין"יהושע לייב זצ
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 חית'מיא נ'ן ש'קדיש מ'יר ו'ע ו'י זרע'ח מפ'א תשכ'י ל'כ



 
 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
   אחלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

ֵרי ִּתׁשְ 
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
  ב חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

ָון  ֶחׁשְ
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה
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