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  בעזרת השם יתברך

  11 #בולעטין - הזוהר שער
  המשכילים יזהירו כזוהר הרקיעו

: כמו שכתוב, לימוד ספר הזוהר הקדושעורר על ארגון מוקדש ל
וכל המעורר ללמוד זוהר הקדוש , בחיבורא דא יפקון מן גלותא

  צדקינו במהרה בימינו אמן ביאת משיח מקרב בזה 

  ס"תש אבחודש 

שחיבר  התנא  האלוקי  רבי   וחכמת  האמת,  ללמוד  וללמד  הזוהר  הקדוש  והתיקוניםבו  יבואר  גודל  החיוב  
 ז"ועי,  שבו  גילה  סודות  נפלאים  אשר  בתורתו  ושמותיו  הקדושים  בהם  העולם  קיים,  א"שמעון  בר  יוחאי  זיע

  .באמונה' תמלא הארץ דעה את ה  
  סגולתה -קדושתה  -טהרתה  -מעלתה 

, ת"ספרי  שו,  ראשונים  ואחרונים,  ם"רמב,  תיקונים,  ק"זוה,  שיםמדר,  קובץ  גדול  מתלמוד  בבלי  ירושלמי
. לימוד  הזוהר  והתיקונים  כללים  יסודיים  ועיקריים  בענין.  ועוד,  ספרי  מוסר,  ק  ותלמידיו"ספרי  בעשטה

, להתמיד  בלימוד  הזוהר,    מדריך  ומורה  דרך,  מלהיבים  נפש  האדם,  דבריהם  הקדושים  חוצבים  להבות  אש
  . שבוע כל פרשת הזוהרב  ולסיים מידי שבוע

  אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום
לכל    בית   פרי  עמלי  להביא  הברכה'  וזה  יהי,    כי  דבריהם  הקדושים  יעשו  רושם  בלבות  בני  ישראלנותקותי

  . ישראל בכל מקום שהם

  בו יבואר גודל מעלת לימוד ספר הזוהר והתיקונים וסגולתו בזה ובבא
  הזוהר מעורר לעבודת השםלשון ) כג

שעל  ידי  לימוד  הזהר  נעשה  חשק  לכל  מיני  לימודים  של  התורה ,  ודע.  ידוע  שלימוד  הזהר  מסוגל  מאד  מאד
  )ח"ן ק"שיחות הר( .והלשון של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך, הקדושה

  עצם תיבות ודיבורי הזוהר מקשרין האדם לאין סוף) כד
כי ,  ק  צריך  לאומרו  בלא  ביאור"אהרן  מזיטאמיר  שזוה'  אמר  בשם  הקדוש  רובענין  לימוד  זוהר  הקדוש  

רק  מי  שרוצה  ללמוד  עם  ביאור  יעיין ,  ק  עצמן  מקשרין  את  האדם  לאין  סוף  יתברך"התיבות  והדיבור  של  זוה
' דרוש  ה'  שארית  ישראל  שער  ההתקשרות  שער  הא(  .והזוהר  יאמר  כסדר  בלי  ביאור,  מקודם  בהביאור

  )'מאמר ב
  א ימנע מקריאת הזוהר הגם שהדברים סתומים וחתומיםל) כה

כי  ברית  כרותה  לשפתים  הנוטפות  מר  באימא ,  אל  נא  תמנע  מקריאתם,  וגם  כי  סתומים  וחתומים  הדברים
איש ,  מעורר  את  האהבה  עד  שתחפץ  בלגלוג  וגמגום,  ורעותא  דלבא  בהני  כבשי  דרחמנא  שאינם  חוזרות  ריקם

  )הכוונות' בהגהותיו לסז "הרמ( .'הוגה ושוגה באהבתה כו
  כי הוא מאיר במקום החושך, ק"רוב לימודו בזוה' מי שהוא בעל עסק גדול יהי) כו
, בלי  שיעור'  וקצת  הי',  ך  ועין  יעקב  וספרי  הזהר  ותיקונים  וכו"ס  ופוסקים  ותנ"מתמיד  בלימודו  מאד  ש'  הי

  )'ן ז"שבחי הר( .י וספרי הזוהר ותיקונים"ך ועין יעקב וכל כתבי האר"ובפרט בספרי תנ
  אור החיים ומאור עינים כספר הזהר' ק החוזה מעריך את ס"הרה) כז



ב 

ס  אור  לשמים "ק  רבי  מאיר  מאפטא  בעמח"ע  לתלמידו  הרה"ק  החוזה  מלובלין  זי"פעם  אחת  שאל  הרה
אמר  לו  הרב  הקדוש .  אשר  אינו  לומד  בו,  והשיב  לו,  האם  אתה  לומד  בספר  הקדוש  מאור  עינים:  ע"זי

היינו  ספר ,  ספרים  אלו'  שלא  מצאתי  בשום  ספר  דברים  נפלאים  כמו  שמצאתי  בג,    אומר  לךאני:  מלובלין
, )רוזין(כרם  ישראל  ,  ע"יצחק  מסקווירא  זי'  ק  ר"הרה(  .וספר  מאור  עינים,  וספר  אור  החיים  הקדוש,  הזוהר
  )'ו טור א"דף כ

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

או  על  כל  פנים  לומר  בכל  יום  בבוקר  השכם  אליבא  ריקנא  שיעור ,  ובכלל  זה  גם  כן  תזהרו  בניי  מאוד  ללמוד
אשריכם  בניי ,  ק"עבוה'  בס'  ודבר  זה  מועיל  מאוד  לטהרת  הנפש  וגורר  תאות  הלימוד  כנזכ',  זוהר  הק

  )'רחמי האב סימן ג( .היקרים אם תשמעו בקולי
  מתעורר, פנימיות התורה, י טעימת יינה של תורה"ע) כט

  האדם באהבה נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה
כמו  יין  לאחר  שנכנס  במעיו  יצא  מהעלמו  ומתגלה  ואז  משכר ,  משקה  המשכרת'    פנימיות  התורה  הוא  בחי

ברזין כ  "כמו,  בו  כוח  שלמעלה  מן  השכל  בהעלם  ועתה  יצא  ונתגלה'  ומבלבל  הדעת  וההשגה  מפני  שהי
ה למעלה עד אין קץ ולמטה "דאורייתא  שהוא  מה  שלא  נתלבשה  במצוה  אלא  הן סיפור גדולת אור אין סוף ב

, להשכיל  ולהשיג  סדר  כל  ההשתלשלות  ולספר  בשיעור  קומת  עצמות  המאציל  והנאצלים'  עד  אין  תכלית  וכו
  דאורייתא  שלמעלה  מן ורזין'  אהבה  רבה  שלמעלה  מן  הדעת  וכו'  ז  שהוא  בחי"ר  ואד"כמו  כל  מאמרי  האד
כלומר  שנולד  לו  מחמת  ההתבוננות  בהם  אהבה ,  וכשטועמים  ומשיגים  יתבלבל  דעתו,  ההשגה  בהעלם  גדול

  )כדת' ה והשתי"ב ד"ג ח"תקס, ר הזקן"מאמרי אדמו' ס( .'נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה וכו
  עסק חכמת הסוד מונעת התנשאות חכמות חיצוניות) ל

  מפני האורכהחושך ' ונדחה מפני
והעוסקים  ברמז .  והחיצוניות  לחיצוניות  הגוף,  פנימיות  התורה  הם  חיים  לפנימיות  הגוף  שהוא  הנפש.  א

  )ז"ק כ"ס' אבן שלמה פרק ח( .אין יצר הרע יכול להתגרות בהם, וסוד
עובד ,  בין  עובד  אלקים  לאשר  לא  עבדו'  כתוב  בספר  הקנה  ושבתם  וראיתם  בין  צדיק  וגו.  ב

מעיין (  .העוסק  בתלמוד  לבד  ואינו  עוסק  בזוהר,  לא  עבדו,  וסק  בתלמוד  ובזהראלקים  היינו  הע
  )'גנים פרק א

ואין  לאדם ,  החכמה  האמיתיות  חכמת  הקבלה  האלקית  היא  עיקר  הצלחת  הנפש.  ג
י  הגיד  דבריו  ליעקב "אשר  הש,  והיא  עיקר  תורת  ישראל,  להפטר  ממנה  בשום  אופן

הלואי  שלא  היו  מקילין  גדולי  הדור ,    אניואומר.  'וכו'  חוקיו  ומשפטיו  לישראל  וגו
אזי ,  והלואי  היו  מלמדים  דרך  לתלמידים  לעסוק  בחכמה  הלזו'  בלימוד  החכמה  הק

' שום  הרמת  ראש  לחכמה  החיצוניות  והיו  כל  החכמות  נדחים  מפני'  בודאי  לא  הי
אך  שעוונותינו  גרמו  שגם  כמה  וכמה  מצדיקי  הדור ,  כמו  שנדחה  החושך  מפני  האור

בעלי '  דלתי  החכמה  בפני  פרחי  הכהונה  ואמרו  שלא  ילמדו  עד  שיהיסגרו  את  
והנה  עבור  זה  נשארנו  ערומים  מן  החכמה  הקדושה  ונתגבר ,  ק"מדריגה  ורוה

ויאמר  אלקים  יהי  אור '  ר  חשכות  החכמות  חיצוניות  הכסיל  בחושך  הולך  וכו"בעוה
  )'מעין גנים פרק א( .ויאר לנו

  ושעורר על לימוד ספר הזוהר הקדל וועד


