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  בעזרת השם יתברך

  26בולעטין  – 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 
  ב"תשסחשון חודש 

  

  ?שאלה
 ביותר  סוגלמ  זמן  איזה  ,לי  נא  אמור  .א

  ?הקדוש הזהר ללימוד
  ?ואם לימוד הנגלה קודם .ב
אם  יש  איזה  ענין  ללימוד  הזוהר ה  .ג

  ?במירון

 יום  בכל  כי  ודאי,  ל"וז)  א"פ  ג"ח  נערב  אור  בספרו  (ק"הרמ  כתב:  תשובה
, בעומק  להשכיל  מוכנים  היותר  הזמנים  אמנם,  ללמוד  האדם  אל  נקל
 וכן, גרים דיומא דשבתא ביומא וא, ואילך מחצות ארוכות בלילות: הן

 בעצרת  גם  ומה,  טובים  ובימים.  ואילך  מחצות,  שבת  בערב
 דרך  הצלחה  יותר  ומצאתי  רבות  פעמים  נסיתי  זה  כי,  )בשבועות(

 אלה  ושעות,  גדולה  הצלחה  שם  כי,  בסוכה,  סוכות  וביומי,  פלא
  .ל"עכ, מדבר אני נסיון ודרך אצלי מנוסות הן הנזכרות

  ס ופוסקים קודם לימוד הקבלה"מילוי כריסו בש
לעולם  ישלש  אדם  שנותיו  שליש  במקרא  שליש .)  'קידושין  ל(ל  "אחז.  א

כי :  ומתרץ?  וכי  ידע  איניש  כמה  חיי:  'והקשה  שם  בגמ.  במשנה  שליש  בתלמוד
. ימים    תלמוד'  ב,  ימים  משנה'  ב,  ימים  מקרא'  ב:  י  שם"ופירש,  אמרינן  ביומי



ב 

ולכן  נראה .  י  איכא  למיפרך  מי  ידע  כמה  חיידאכת,  דלא  נהירא,  שם  כתוב'  ובתוס
  .שבכל יום ויום עצמו ישלש, "ליומי"לפרש ' לי

ס "וכן  אנחנו  נוהגים  בלימוד  הקבלה  שבכל  יום  ויום  אנו  ממלאים  כרסנו  בש
ס "כי  להמתין  עד  שימלא  אדם  כרסו  בש,  כ  אנו  עוסקים  בקבלה"ואח,  ופוסקים
ח  ואמת "ודפח.    בכל  יום  בפרטיותועל  כרחך  הכוונה,  מי  יודע  כמה  חיי,  ופוסקים

  )א מזידיטשוב"צ מהרי"הגה( .ש"עיי, .)'גיטין ט(' התוס' כפי, ושפתיים יושק
, ל"ר(זכאין  אינון  דמשתדלי  באורייתא  וידעי  לאסתכלא  ברזא  דחכמתא  .  ב

כ  להבין  ולהשכיל  ולראות  עין "ומכוח  זה  ידע  אח,  שמקודם  ילמוד  תורה  הנגלית
  )ב"ה ע"א דף קצ"זהר ח( .)בעין ברזי וסודות התורה

מכל  מקום .  .  ,  י  שעיקר  לימודינו  בתלמוד  ובהלכות  ובפסקי  הדינים"אעפ.  ג
אבל  צריך  שמירה .  שכל  לייחד  מקצת  שעות  לחכמה  הפנימית'  צריך  מי  שחננו  ה

טעמי  המצוות (  .אחר  שמירה  לבל  יט  אשורו  מני  הדרך  ויבוא  להגשים  כלפי  מעלה
  )ב"ז מצוה כ"להרדב

ל לבוא למשהו השגה בגדלות הבורא מכל לימודי אין אדם יכו
  התורה כמו מחכמת הקבלה

ש "לימוד  הקבלה  הוא  שיוודע  לאדם  גדולתו  ורוממותו  של  יוצרנו  ובוראנו  ית
ש  מכל "ואין  אדם  יכול  לבוא  אל  קצת  השגת  גדולתו  ורוממותו  ית,  יתעלה

, יםק  והתיקונ"הזוה'  ביחוד  מלימוד  ס,  למודינו  כמו  מלימודי  חכמת  הקבלה
חכמת  אדם  תאיר  פניו  מריבוי  העולמות  העליונים  הקדושים  לאין  קץ  וסוף 

, ל"וביחוד  בכתבי  האריז,  גם  בראותו  בשאר  ספרי  המקובלים.  ותכלית
ובראותו  גם  כן  אף ,  מהשתלשלות  העולמות  מרום  המעלות  עד  עולם  התחתון  הזה

מזה ,  קצת  פרטי  סדר  הנהגתם  מעולם  התחתון  עד  רום  המעלות  לאין  קץ  ותכלית
וזה  עיקר .  ש"ה  וב"ישיג  האדם  קצת  גדולתו  ורוממותו  של  יוצרנו  ובוראנו  ב

לחקור  ולהשיג  גדולת  ורוממות ,  כוונת  בריאת  האדם  בעולם  הזה  השפל  והשמם
  .ש ויתעלה"יוצרו ובוראו ית

גם  מלימוד  חכמת  הקבלה  ישיג  האדם  קצת  מעלת  תורתינו  הקדושה 
, ק  ובתיקונים"וביחוד  בזוה,  םכי  בראות  האדם  בספרי  המקובלי,  והתמימה

ואיך  נטמן  ברמז  סודות  גדולים ,  מפירושים  נפלאים  ונוראים  של  תורתנו  הקדושה
גם  בראותו  רזין  עליונים  וסודות ',  ולפעמים  באות  א'  לפעמים  בתיבה  א,  ונוראים

, וביותר  בטעמים  ובנקודות  ובתגין,  נפלאים  ונוראים  הנסתרים  בציור  האותיות
ז  בא  בלבו  אהבת "ועי,  קצת  גודל  מעלת  תורתינו  הקדושהמכל  זה  ישיג  האדם  

כי  מהשגת  תורתינו  הקדושה  יבוא ,  ש  ותשוקתו  גדלה  עד  למאוד  מאוד"הבורא  ית
ה  חד  הוא "כי  אורייתא  וקוב,  ש  ויתעלה"כ  לקצת  השגה  של  הבורא  ית"האדם  ג

. וימצא  האדם  קצת  מזה  במאמרים  נזכרים  לעיל.  ק  במקומות  הרבה"כנזכר  בזוה



ג 

ולכן .  לקצר  בכל  היותר  אפשרי,  אך  פרץ  עלי  פרץ  גדר,  י  להאריך  בזה  מאדומהראו
ק  והתיקונים  בכמה  מקומות  גודל  מעלת  לימוד  הקבלה  לאין  תכלית "מפליג  הזוה

  .'וכו
אם  כל  כך  גדלה  לשמים  שיאו  ומעלתו  וכמה    תקיף  חילא  דהאי ,  אחיי  ורעיי

ושורש  בארץ  גזעו  לשלח  רצוצים  חפשי  מן ,  ק"אילנא  רברבי  של  לימוד  ספר  הזוה
האיך  לא  יתלהב  לב  האדם  להאיר  אוזן  לשמוע  בלימודים  לקבוע ,  הגלות  המר

יסוד   (  .'ק  ובתיקונים  ושאר  ספרי  המקובלים  כו"שיעור  קבוע  בכל  יום  בוזה
  )שער הניצוץ, שערי הששי, ושורש העבודה

  לעולם יקדים אדם לימוד הנגלה להנסתר
דהיינו  בלבושי ,  לעולם  יעסוק  אדם  בתורה  שלא  לשמה]  ל"זאמרם  [ובזה  יובן  
, שיעסוק  תחלה  בנגלה,  ה"ה  אותיות  הכל"קשוטי  התורה  והלכ'  התורה  שנק

שהוא  לשמה '  שהיא  דביקה  חשיקה  חפיצה  בו  ית,  שמתוך  כך  יבוא  לשמה
תולדות  יעקב  יוסף (  .ל"וק',  תורת  ה'  ממש  שנק'  בפנימיות  התורה  שהיא  שמו  ית

  )שלח' פ

  ת התורה הם אור הנפשסודו
כי ,  עיקר  שלימות  אדם  דלא  יעול  בכסופא  לעלמא  דאתי  הוא  לימוד  התורה

התורה  היא  מזון  הנפש ,  כן  ממש  לכו  לחמו  בלחמי,  כמו  שהלחם  הוא  מזון  הגוף
כן  ממש  ויותר  סודות  התורה  הם  אור ,  וכמו  שהיין  והמעדנים  מאירין  לגוף  לחזקו

שאינו  עוסק  בפשטות  התורה  הרי  הוא  מת פ  מי  "ועכ.  ע  נהורין"הנפש  להאירה  בש
ומי  שאינו  מאיר  לנפשו  סודות  הזוהר  וכתבי  מרן  נדחו  מענוגא ,  ברעב  בעולם  הבא

אם  לא  שהוא  תומך  התורה  אזי  זוכה  ויושב  בישיבה  של ,  וכסופא  בעלמא  דאתי
  )ל לפירושו על משניות"א מקאמארנא זצוק"הקדמת מהרי( .מעלה וזעירין אינון

הר במירון גרם שנתמלא הבית ריח טוב ונמשכה לימוד ספר הז) א
  הארה גדולה והרגש גדול להנשמה

ו  לראות  את "נסענו  מעכו  לצפת  ת,  ו"ן  ל"שנת  וית',  לאדר  ב'  ה',  היום  יום  ב
ולמדנו  שם  בחשק  גדול '  ואחר  כך  הלכנו  למירון  וכו,  בארץ  הגליל'  פני  האדון  ה

וחזרנו ,  ועמדנו  לאכול,  להשעות  מהלי'  ובאהבה  גדולה  ובשמחה  ספר  הזוהר  עד    ד
תיכף  אחר  האכילה  לימודינו  כפי  שנתן  הרב  לכל  אחד  מהחברים  שהיו  שם  ספר 

שעות '  ובסוף  ו,  ולמדנו  עד  ששה  שעות,  והיה  חלקי  ספר  בראשית.  אחד  של  הזוהר
, שעות  מהלילה'  ולמדנו  עד  ח.  'נתמלא  הבית  ריח  טוב  אשר  כמוהו  לא  נהיה  וכו

היום  כשני  שעות  עמדנו  על  משמרתנו  ולא  ישננו  כי וקודם  שהאיר  .  והלכנו  לישון
וכשהאיר  פני  המזרח  התפללנו  כוותיקין  וישבנו .  וישבנו  ללמוד,  אם  שני  שעות
ואחר .  ח  שעות  בלי  הפסק  בינתיים  אפילו  בדיבור  של  דברי  תורה"ללמוד  עד  י



ד 

בבוקר '  וביום  ו.  שעות  מהלילה'  עד  ח,  שאכלנו  חזרנו  ללימודינו  כל  יום  חמישי
ובלילה  ליל  מוצאי  שבת  עשינו ,  ובכל  יום  השבת  היינו  לומדים  זהר.  'וכו

ובשעה .  וכן  היה,  שהאידרות  אמר  הרב  שנלמד  אותם  ביחד,  משמורות  כל  הלילה
וגמרנו ',  שהתחלנו  האדרות  היתה  הארה  גדולה  והרגש  גדול  בנשמותינו  וכו

  .ולמדנו מאמרי בר יוחאי בשמחה גדולה, האדרות סמוך לאור היום
  ,י אחד מתלמידיו"כת,  מסע אור החיים הקדושאגרת(

  )י"עניני הילולא דרשב, טעמי המנהגים' נדפס בס

  י"קביעות זמנים ללמוד ספר הזהר על ציון רשב) ב
י  ועוסקים  באמרותיו  אמרות "בהיות  חברים  מקשיבים  אצל  ציון  רשב.  א

ספר  החרדים (  .'טהורות  כדרכו  פעמים  בשנה  מעת  לעת  ומפקידה  לפקידה  וכו
  )בהקדמה

ושם ,  למירון'  שני  פעמים  בשנה  חוק  ולא  יעבור  הולכים  כל  חכמי  סגולה  וכו.  ב
י "ויושבים  שם  בין  רשב,  א"י  עד  קברו  של  ר"פורסים  אוהל  אחד  מן  קברו  של  רשב

וזה  הסדר  הם  עושים .  לילות  רצופים  ועוסקים  בספרי  הזוהר'  ימים  וי'  א  י"ור
ספר  מצרף (  .אש  השנה  תמידעשרה  ימים  קודם  שבועות  ועשרה  ימים  קודם  ר

  )לחכמה
תקיפי  ארעא  דישראל  של ,  רבנן  קדישין,  כך  נהגו  הראשונים  כמלאכים.  ג

במירון  שתי  פעמים  בשנה  ולמדו  שם  זוהר '  שעלו  בחצרות  בית  ה,  אותו  הדור  דעה
שפכו  את  לבם  בבכי  ומרירות  לבם  לתיקון  נפשם  בתשובה ,  הקדוש  בקודש

ל  ושאר  חכמי  וגדולי  התורה "י  גורי  האריזוכן  מצינו  שנהגו  כן  תלמיד.  עילאה
טעמי (  .'ו  לעלות  מירונה  שני  פעמים  בשנה  ללמוד  שם  ספרי  זוהר  הק"מצפת  ת
  )י"עניני הילולא דרשב, המנהגים

  

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


