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  בעזרת השם יתברך

  8 #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 איירחודש 

  קדשו במקום יקום ומי' ה בהר יעלה מי
  ?למוד ספר הזהר הקדושלמה הכל רצים ל

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

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

, ת"ספרי  שו,  ראשונים  ואחרונים,  ם"רמב,  תיקונים,  ק"זוה,  מדרשים,  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,  בים  נפש  האדםמלהי,  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
 

  ן"שלימות התורה רק על ידי תורת הח) יב
הא ).  ב"ט  ע"סבא  דמשפטים  דף  צ(איהו  בר  נש  שלים  בעל  תורה  ודאי  מארי  דביתא  '  בכל  רזין  סתימין  כו

  )משפטים שם' מקדש מלך לזהר פ( .למדת שכל מי שאינו לומד קבלה אינו בעל תורה שלים
  בכל יום גילוי חדש ללימוד הזוהר) יג

  )'ד טור ב"פ' ע, בא' פ, דגל מחנה אפרים( .ה שספר הזוהר יש לו בכל יום פירוש אחר"ז זללה"שמעתי מאא
  הנשמה מושבעת ללמוד רזי התורה) יד

שמתין כל  נ'  ה  ברשותי"ה  לחד  ממנא  די  מני  קוב"קרי  קוב,  להאי  עלמא]  הנשמה[בשעתא  דזמינין  לנחתא  
בההיא  שעתא  אתיא  ההיא  נשמתא  מתלבשא ,  זיל  אייתי  לי  רוח  פלוני,  ואמר  לי,  דמינין  לנחתא  להאי  עלמא

ה  אמר  לה  ואומי  לה  דכד  תיחות "וקוב,  בדיוקנא  דהאי  עלמא  וההוא  ממנא  אחזי  לה  קמי  מלכא  קדישא
דות  לפרש  בהם הם  הקדמות  הסו[ולמנדע  רזין  דמהימנותא  ',  להאי  עלמא  דתשתדל  באורייתא  למנדע  לי



ב 

דכל ,  ]ה"ק  זלה"בשם  הרמ,  אור  החמה  שם,  שהיא  חלק  התורה  המרוצית  למעלה  יותר  מן  הכל,  סתרי  תורה
כ  אתחזי  קמי  מלכא  קדישא  למנדע "בג.  דלא  יתברי'  טב  לי',  מאן  דהוי  בהאי  עלמא  ולא  אשתדל  למנדע  לי

אתחזיאת על ידא דההוא , ד  אתה הראת לדעת"הה,  ה  ברזא  דמהימנותא"בקוב'  ולאשתדלא  בי,  בהאי  עלמא
ב  דף "זהר  ח(  .למנדע  ולאסתכלא  בהאי  עלמא  ברזא  דמהימנותא  ברזא  דאורייתא,  לדעת,  ה"ממנא  קמי  קוב

  )ב"א ע"קס
  גודל מעלת לימוד הזוהר והתיקונים) טו

  )י"ס( .בדוק ומנוסה, ק"להרבות בלימוד זוה, סגולה להנצל מגאוה. א
וכעת  באתי  במכתב  ששכחתי  לדבר  עמך  קודם  נסיעתי ',  בנפשו  וכונפשי  קשורה  ,  לאהובי  בני  ידיד  נפשי.  ב

' ר  ר"ק  אדמו"מהרה,  מכתבים  קודש,  ט"ספר  בית  אהרן  דף  קמ(  .'שתתחיל  לומר  תיקוני  הזהר  הקדוש  וכו
  )ל"אהרן זצ

ק  הרב "סדר  היום  ואזהרות  שכתב  הרה(  .ק  או  מתיקונים"יאמר  מאמר  מזוה'  אחר  התפילה  בכל  יום  וכו.  ג
  )ספר בית אהרן, אהרן מקארלין' ר
ז  אמירת "ק  בכל  יום  אף  כי  לא  ידע  מה  הוא  אומר  עכ"אמירת  זוה:  ה"מ  מקאברין  זצוקלה"אמר  מהר.  ד

  )אור לישרים( .ק מזכך הנשמה"זוה
אשר  קדושת  התורה '  יזהר  לעסוק  בתורה  סמוך  לשכיבה  איזה  שיעור  גירסא  במשניות  או  בספר  זהר  הק.  ה

  )'צפורן שמיר סימן ח( .ותואשר למד בשכלו תנצור א
' זכאן  חולקיהן  דישראל  דקודשא  בריך  הוא  אתרעי  בהון  ויהב  להון  אורייתא  דקשוט  אילנא  דחיי  דבי.  ו

וכל ,  חיין'  אית  לי'  דכל  מאן  דאשתדל  באורייתא  ואחיד  בי,  אחיד  בר  נש  חיין  להאי  עלמא  וחיין  לעלמא  דאתי
, בגין  דהוא  חיין  וכל  מילי  חיין,  ילו  מתפרש  מחייןמאין  דשביק  מילין  דאורייתא  ואתפרש  מאורייתא  כא

  .עד כאן לשון הזהר הקדוש, ד כי חיים הם למוצאיהם"הה
', שהרי  אין  הכל  זוכים  לכתרה  של  תורה  וכו,  והוא,  הוא  חידוש  אחר',  כל  מאן  דשביק  וכו:  ז"ומפרש  הרמ

כי  גדול ,  אחד  לגרוס  בעלמא  ,תיקונים'  לזה  אמר  שיש  להם  ב,  ומה  יעשו  מי  שלא  נגזר  עליהם  להיות  חכמים
כי  מי  שאינו  עושה  כן  אלא ,  וכנגד  זה  אמר',  כח  התורה  גם  בפטפוט  לחוד  ואפילו  בלגלוג  ויש  לו  זכות  וכו

וכל '  פ  שיעשה  מעשים  טובים  וכו"פירוש  אע,  כאילו  מתפרש  מתמן',  מילי  דייקא  וכו,  שביק  מילי  דאורייתא
מה  זה  דומה  לחולה  ששותה  משקה  רפואה  מועיל ל,  המלות  לבד  בקריאה  וגירסא  בעלמא,  מילי  חיין

  )לפירוש הזהר: ז דף קמח"רמ( .בסגולתו אף כי לא ידע בחכמת הרפואה
בקריאה  לבד  ובגמגום  הרי  הוא  כהוגה  ומפרש  את  השם  שיש  כח  בו  לעשות '  אפי',  וכל  מאן  דאשתדל  וכו.  ז

נשמר  מכל  רע  מיצר  הרע '  יהיוכל  זה  .  ש  בגמרא  שיש  כח  בפסוקים  להגן"וכמ,  ניסים  אפילו  בלא  ידיעה
וממקרים  רעים  ובעולם  הזה  החומרים  וגם  בעולם  הבא  הרוחני  כי  גם  שהוא  לא  ידע  סוד  הרוחניות  הלא 

  :)ז דף קעח"רמ( .יתעורר להסך עליו
בהדרת  קודש '  ת  הלכה  ובשבת  אומרים  השתחוו  לה"כל  הארץ  ר'  בחול  אומרים  הריעו  לה,  ל"וכתב  הרב  ז.  ח
ולימוד ,  כי  קידוש  היא  בסוד  אצילות  דלית  תמן  קליפין  כלל,    תשתבח  ביום  השבתכי  הקבלה,  ת  קבלה"ר

  )א"ג ע"ז קע"רמ( .מאמרי הזהר וקריאתו זו היא הילולו אף כי גירסא בעלמא
יש '  משום  דבכל  התו,  ק  נורא  ונשגב  מאד  הגם  דלא  ידע  מאי  קאמר"ל  כי  לימוד  הזוה"הטעם  שכתבו  ז.  ט

ואדרבה  הקורא  ושונה  דעתו  על  הפשט  לבד  באין    מבין  אם  יש  סוד ,  הסוד  כללובכל  לימוד  אינו  ניכר  ,  ס"פרד
, ק  דהסודות  הם  בגלוי  והלומד  יודע  כי  ידבר  נפלאות  ורזי  תורה  והוא  לא  ידע"הזוה'  כ  ס"משא,  בתורה  כלל

 )א"ג להחיד"משה', אות ד' נפש חיים מערכת הז( .ולזה מועיל מאד לתקן הנפש

  והר הקדושעורר על לימוד ספר הזל וועד


