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  בעזרת השם יתברך

  12 #בולעטין - הזוהר שער
  והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע

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

  מקרב בזה  ביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן

  ס"תשאלול חודש 

שחיבר  התנא  האלוקי  רבי   וחכמת  האמת,  ב  ללמוד  וללמד  הזוהר  הקדוש  והתיקוניםבו  יבואר  גודל  החיו
 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,  דרשיםמ,  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
  . בשבוע כל פרשת הזוהר  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
  מעלות השחר, תיקונים וזוהר חדש, וד הזוהרלימ) לא

  עד צאת הכוכבים מנע שריפת התלמוד
, ת  הקדוש  הזה  בספר  הזהר  הקדוש  ותיקונים"תקנות  ראשונות  לקבוע  לימוד  תמידי  אשר  לא  יפסיק  בבה

ז  מאחר  תפילת  הבוקר  ועד  עת  תפילת  מנחה  ערב  כל  הימים  תמיד  חוץ  משבת "ללמוד  כל  איש  מהם  חלקו  זא
ללמוד  כל  היום  כולו  ועוד  שש  שעות  בלילה  חוץ  מן '  ועוד  הוסיפו  בלימוד  התמידי  של  הזהר  הק',  וט  וכ"ויו

  .'וכו' הלילות ממוצאי יום כיפור וכו
י  באסאן  שאל "והגאון  ר',  לבער  ספרי  התלמוד  של  בני  ישראל  וכו'  גזירות  נוראות  וכו'  א  הי"ובשנת  תצ
כי  הוא  ראה  זאת  מקודם  והקדים ,    לו  בביאור  סוד  כל  העניןורבינו  השיב,  ל  לבאר  לו  סוד  הענין"לרבינו  רמח

רפואה  למכה  ותיקן  בישיבה  שלו  שילמדו  זהר  ותיקונים  וזהר  חדש  בלי  הפסק  מעלות  השחר  עד  צאת 
  )ענינים נפלאים מרבינו משה חיים לוצאטו, ירים משה( .'הכוכבים וכו

  אפילו בעת עצלות וכבדות יתגבר בלימוד הזוהר) לב
להתגבר  מאד  בכח  ללמוד  דייקא  בעת  הזאת  שאינו  מרגיש  בעצמו  שום  חשק  ללמוד  רק  החומר עיקר  גדול  

כ  יתגבר "אעפי,  אפילו  שמוחו  ולבו  אטומים  ולא  יכול  לכוין  כלל  מה  שלומד',  מקררו  בעצלות  ובכבדות  וכו
  )ה"אות כ' י'נ'מנחת ע( .בכח לומר אז בפיו את דברי הגמרא משניות מדרש וזוהר

  בור ללמוד הזוהר מסדר השבועחוק ולא יע) לג
  .לכם חוק ולא יעבור' וזה יהי, לכם שיעור קבוע ללמוד בזוהר הקדוש מסדר השבוע' ביום שבת קודש יהי. א
  )הכנה דרבה(



ב 

  'ק אפילו בלי הבנה חשובה לפני ה"לימוד הזוה) לד
,   שגיאות  הרבהואפילו  אי  לא  ידע  מאי  קאמר  ושוגה  בו,  לימוד  ספר  הזוהר  נשגב  מאד  לטהר  ולקדש  הנפש

ב  פסוק "ר  פ"שהש(ל  "פרשו  רבותינו  ז,  ודגלו  עלי  אהבה)  ד,  ש  א"שה(כדכתיב  ,  ה"הוא  חשוב  לפני  הקב
לתינוק  קטן  שאינו  יודע  דבר  ומדבר  חציין  של  תיבות ?  הא  למה  הדבר  דומה.  ודילוגו  עלי  אהבה):  הביאני

  וישמח  כשהאיש  הישראלי  יש  לו כך  יושב  בשמים  ישחק,  בלעגי  שפה  ואביו  ואמו  יצחקו  לו  ישמחו  לקולו
בודאי  עושה  נחת ,  חיבה  בתורה  ורוצה  ללמוד  אך  אין  דעתו  משגת  או  אין  לו  מי  שילמדנו  ולומד  כמה  שיודע

  .רוח ליוצרו ובא בשכרו
כי  יכול  הוא  ללמוד  כמו ,  הנה  כי  כן  אין  מקום  פטור  למי  שאינו  יודע  ללמוד  אין  טענה  זו  פוטרתו  ליום  הדין

אבל בלימוד תהלים , ד  יש  דעות  שצריך  להבין לפחות מהו הענין שלומד"מוד  המשניות  והכונהי  שבלי.  שיודע
ומי  שיודע  ספר  ומבין  דברי  הזוהר .  'וזוהר  הקדוש  אפילו  באין  מבין  כלל  חשוב  ומקובל  ומרוצה  לפני  ה

הקדוש  הפשוטים  ימצא  בו  טוב  טעם  ודברים  מתוקים  מדבש  ומוסרי  השכל  שמושכים  לב  האדם  לאביו 
  .יםשבשמ

וזה ,  הנה  כי  כן  ראוי  לכל  אדם  ליקח  לו  ספר  הזוהר  הקדוש  ולא  יעבור  מלקרוא  הפרשה  מידי  שבוע  בשבוע
, ויעשה  זאת  אפוא  וינצל,  גדר  גדול  לאדם  כדי  שלא  ישיאנו  יצרו  לפנות  עצמו  לבטלה  שהוא  רעה  גדולה  כידוע

לו '  וכשלא  יהי,    הזוהר  וכדומהי  פרקי  משנה  בכל  יום  וספר  תהלים  ופרשת"שיקבל  עליו  סדר  לימודים  כגון  ח
אך  ישכיל  על ,  לוה  ופורע  מיום  ליום  ומחודש  לחודש  באופן  שבהיותו  פנוי  תיכף  יפנה  לשלם  חובתו'  פנאי  יהי

עמלו  לריק '  שוה  אותו  הלימוד  כלום  ויהי'  דבר  מראשיתו  שלא  יצטרך  ללמוד  במהירות  גדול  באופן  שלא  יהי
וכשלומד  סודות  הזוהר .  טוב  מעט  בכונה  מהרבות  בלא  כונה  )'ח  סימן  א"טור  או(וכבר  אמרו  .  חס  ושלום

אך  בשרו  עליו  יכאב  על  שאין  לו  ידיעה  כלל ,  הקודש  בלבבו  יבין  שיש  צפוני  סודות  ורזי  דרזין  בכל  הענינים
  .וכלל

-זעיר,  ברתא,  ברא,  אמא,  שישמור  נפשו  מאד  כשלומד  אבא,  ואזהרה  שמענו  למי  שלומד  ספר  הזוהר  הקדוש
שלא  יצייר  שום  צורה ,  אודנין    וכדומה,  עיינין,  רישא:  וכן  צורת  אברים,  מטרוניתא,  נפיןא-אריך,  אנפין

ארור  האיש  אשר  יעשה  פסל  ומסכה  ושם  בסתר )  טו,  דברים  כז(ועל  זה  נאמר  ,  למעלה  חס  ושלום  חלילה  וחס
ל  אורות רק  הכ,  אלא  יאמין  באמונה  שלימה  שאינו  שייך  למעלה  אלו  הענינים  כלל  וכלל,  בסתרו  של  עולם  -

הכל  הוא  כינויים  ודרך ,  וכל  אלו  המילות  שנזכרו  בזוהר  הקדוש.  עליונים  וצפוני  סודות  שאין  יד  שכלנו  מגעת
רק  נקרא ,  משל  בעלמא  שהמשכיל  יבין  איזה  דבר  ואנחנו  לא  נדע  ואין  לנו  רשות  לחשוב  ולצייר  בשום  אופן

מרוצה  שיח  שפתותינו  לרצון  ולעשות  נחת עלינו  יהא  חשוב  ומקובל  ו'  בשפתינו  ונקדים  תפילתנו  שיהי  נועם  ה
  )זהר', פלא יועץ אות ז( .רוח ליוצרנו ודיינו

  אם אין מעטרים לימוד הנגלה השנתי בלימוד) לה
  לימוד המשנה אינו כלום, הקבלה יום אחד

כי  לימוד ,  יודע  החיוב  וגודל  השכר  למי  שלומד  הקבלה]  א"ב  ע"ג  דף  פ"ז  תיקון  מ"מדברי  התיקו  [ממנו...
מאמר  אחד  יעשה  בו  תיקון  למעלה '  ש  אם  יזכה  ללמוד  ולהבין  פי"וכ,    בגירסא  בעלמא  בונה  עולמותהזהר

ואין  צורך  להאריך  בראיות  לזה  המפורשים  מפי .  'בשעה  אחת  מה  שלא  יעשה  בלימוד  הפשט  שנה  תמימה  כו
ום  אחד  בלימוד אלא  ודאי  לימודו  כל  השנה  אינו  כלום  אם  אין  מעטרו  בי.  'ל  כו"גבורות  הקדוש  עליון  האריז

  .כי שקול הוא כנגד כולם, הקבלה
דוק  מינה  הא  אם  ישתדלון  בהון  כל  אחד  כפי  יכולתו  אפילו ,  וגרים  דלא  ישתדלון  בהון]  ז  שם"בתיקו[ש  "וז

שעה  אחד  בכל  לילה  אז  מובטח  לו '  ש  אם  קובע  עת  לה"וכ,  תורתו  כולה  עושה  פירות  למעלה,  יום  לשנה
ודי .  מרואי  פני  המלך  היושבים  ראשונה  במלכותא  דרקיעא'    ויהיב  מבני  היכלא  דמלכא"שהוא  בן  עוה

  )'ג אות ס"ז תיקון מ"כסא מלך לתיקו( .בינה והשכל' בהערה זו למי שחננו ה
  ילמוד אדם זוהר בחשק גדול) לו

  )ל"נחום מטשרנוביל זצוק' הנהגות מהר( .וללמוד ספר הזוהר בחשק גדול
  



ג 

  מימיומי שלא ראה אור הזוהר לא ראה אור ) לז
אשרינו  מה  טוב  חלקינו  שזכינו  לאורו  לילך  ולהגות  באמרי 

, חכו  ממתקים  וכולו  מחמדים',  נועם  מזיו  זוהר  עליון  אור  הק
מים  שאין  להם  סוף  וקץ  להבין  ולהשכיל  במעשה  בראשית 

ואיך  להיות  מרכבה  להתייחד  ולהשיב ,  ובמעשה  המרכבה
וזאת  נחלט  ונשרש  בנפשי .  נפש  אל  מקור  מחצבה  ושרשה

 .שר  מי  שלא  ראה  אור  ספר  הזהר  לא  ראה  אור  מימיוא
  )בהעלותך' עטרת צבי פ(

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


