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  בעזרת השם יתברך

  9 #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 סיוןחודש 

  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
  הזוהר והתיקונים -עיקר לימוד הקבלה ) טז

ואמר  על  עצמו  שהוא .  אינו  דומה  חיות  ותענוג  לימוד  הנגלה  כלימוד  הזוהר  והתיקונים.  א
, מדרש  פנחס(  .אין  לו  חיות  ותענוג  אפילו  בלימוד  הגמרא  כמו  מן  הזהר  ותיקונים

  )'אות ג, עב, פ מקוריץ"ק ר"מהרה
  )אות ב, יז, שם( .פעם אחת הזהיר לומר הרבה תהלים וללמוד זוהר הרבה. ב
, ל  שילמוד  זהר"וא,  שביקש  מרבו  שינצל  מן  הגיאות  והפציר  לו  מאוד  על  זה,  עוד  אמר.  ג
  )אות עג, לו, ל"הנ( .שילמוד הרבה זהר: השיב לו רבו, ל אני לומד זהר"וא
ידעתי  כי  אתה  בעצמך  לא    תרצה  למוד  בלעדי ,  ל"י  ז"בלה  וכתבי  הארבענין  ללמוד  ק.  ד

י "להר[רק  תלמוד  ספר  שערי  אורה  וגינת  אגוז  ,  איזהו  גדול  ממך  ולא  תמצא  זה
  )יושר דברי אמת סימן  לט( .ועיקר ספר הזהר והתיקונים, ]גיקטליא



ב 

ש "אדם  קל  שיקרא  "לזה  תיקנו  לנו  חז,  ובאיזה  דרך  ישכון  האור  לבוא  להשגה  זאת.  ה
ה  למעלה "אחד  על  כוונה  זו  שימליך  להקב'  אלקינו  ה'  שחרית  וערבית  שמע  ישראל  ה

וכשיאמר  פסוק  זה  בבוקר  בכוונה  זו  ובהשתוקקות  גדול  עד .  רוחות  העולם'  ומטה  וד
אך  מי  שעדיין  לא  תיקן  המידות  כראוי  ולא  שבר  תאוות  הגשמיות .  'כלות  הנפש  אליו  וכו

ועצה  היעוצה  לזה  שיכול  לומר ',  לא  יכול  לקרוא  פסוק  זה  ולומר  אחד  על  כוונה  זו  וכו
הוא  שילמוד  הרבה  קודם  התפילה  משניות  גמרא ,  אחד  שלא  יבלבל  אותו  המחשבות  זרות

, אחד  כדת'  אלקינו  ה'    ישראל  הוזהר  הקדוש  על  כוונה  זו  שעל  ידי  לימוד  יכול  לומר  שמע
  )א, ב,  ה ויאמר אלקים יהי רקיע"ד, מאור ושמש בראשית( .ונכון

  נשמת התורה עוגן הצלה נגד כל רע -הזוהר והתיקונים ) יז
אילין  אינון  דקא ,  והמשכילים  יבינו  אינון  מארי  קבלה  דאתמר  בהון  והמשכילים  יזהירו  כזהר  הרקיע.  א

פר  הזהר  דאיהו  כתיבת  נח  דמתכנשין  בה  שנים  מעיר  ושבע  ממלכותא  דבהון משתדלין  בזהר  דא  דאתקרי  ס
  )ג"זהר בהעלותך קנ( .יתקיים כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ודא אורה דספרא דא

ובזה  יזכה ,  והם  נשמת  התורה,  גודל  החיוב  לעסוק  בספר  הזהר  ובתיקונים)  בהעלותך'  זהר  פ(עיין  שם  .  ב
  )א"ז ע"דף רמ, בהעלות שם' הדרת מלך לזהר פ( .' וכובנשמתא לנשמתא דברים עתיקים

כי ,  לנו  מגן  עתה  לאחוז  בלבב  שלם  באבינו  שבשמים'  גילוי  חכמה  זאת  עתה  בדורות  גרועות  הוא  כדי  שיהי.  ג
, והמעשים  טובים  היו  מצילין  אותן  מפני  המקטריגים,  באותן  הדורות  הקודמים  היו  אנשי  מעשה  וחסידים

מי  יגן  עלינו  אם  לא  קריאתינו  בחכמה  הזאת ,  ליון  כמו  השמרים  בתוך  החביותעתה  רחוקים  אנו  משרש  הע
כי  בדור  הזה  מושל ,  ל  שהנסתרות  נעשו  עתה  כמו  נגלות"ובפרט  על  דרך  שכתב  הרב  ז.  הנפלאה  והעמוקה

והשם ,  באופן  שמתבייש  האדם  לנהוג  דברי  חסידות'  ונתפשטו  הקלי,  ר  ושנאה  שבלב"הזנות  ומלשינות  ולשה
  )ח"בסוף הקדמתו לע, ר יעקב צמח"מוהר( .ר"אכי,  וימחול לעונינויגן עלינו

, מי  שהוא  חריף  ובקי  בעיון  מאוד  במהירות,  אומר'  ה  הי"ומורי  זלה.  ד
אבל  מי  שאינו  מהיר ',  בעיון  ולא  יותר  וכו'  טוב  שיעיין  שעה  אחת  או  ב

יותר  טוב  לו  שיעיין  בפנימיות  הדבר  שהוא  בפרי ,  כ  והוא  קשה  העיון"כ
והוא  שיעיין  ויעסוק  במדרשים  ובאגדות  ובפרט ,  עיין  בקליפותממה  שי

  )פרי עץ חיים הנהגת הלימוד( .בזוהר ובספרי קבלה
עת  קבוע  בכל  יום ,  ק"רוב  לימודו  בזוה'  יהי,  מי  שהוא  בעל  עסק  גדול.  ה

ר "ובפרט  בספר  הזוהר  במאמר  קן  צפור  אומר  אדמו,  ללמוד  ספרי  מוסר
מאה  שערים (  .ובשבת  כל  היום  זוהר,  ולמוד  בכל  יום  זוהר  מעט  :הזקן
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  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


