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  בעזרת השם יתברך

  28בולעטין  – 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"תשס טבתחודש 

  

  ?שאלה
 לעשות  יכולים  האם,  לי  נא  אמור
 אחר  ספר  לימוד  על  גם  סיום  סעודת
 סיום  סעודת  שעשים  כמו,  מהזהר
 לענין  מינה  ונפקא,  מסכת  כל  אחר

 תענית  לענין  וכן,  מצוה  סעודת
  .פסח בערב בכורים

  :תשובה
 סעודת  לעשות  יוכל,  והשלימו  כולו  הזהר  ספר  את  בהבנה  הלומד  הנה.  א
 ת"שו  (פסח  בערב  הבכורים  את  גם  בה  לפטור  ויכול,  ישראל  כמנהג  מצוה
  ).יג סימן חיים אורח כהונה פרחי
 ותועיל  זו  סעודה  לעשות  יוכל"  בהבנה  "מהזהר  אחד  חלק  שסיים  מי  גם
  ).רנח עמוד בכורות תענית ספר (בכורים תענית לפדיון גם

 בפוסקים  מחלוקת  מצינו"  בגירסא  "הזהר  של  אחד  חלק  סיום  על  אמנם
 הזהר  ספר  כל  סיום  ועל,  )קע'  עמ  א"ח  לכתוכה  פסח  סידור  ובספר  שם  עיין(



ב 

 א"ח  צובה  ארם  יהודי  מנהגי  ץ"אר  דרך  בספר  (ישראל  מנהג  מצינו  בגירסא
  .פסח בערב מתענית בכורים ולפטור מצוה סעודת אז לעשות) כז' עמ

ג  בעומר "א  נהג  בכל  שנה  ושנה  ביום  ל"ט  זיע"ברוך  נכד  הבעש'  הרבי  ר.  ב
ואחר  הסיום  לקח  הספר  הזוהר  בידי  קדשו  ורקד ,  ק"לעשות  סיום  ספרי  הזוה

ואחרי  ריקודין  דקדושה  משמחת  היום  ומשמחת  התורה  נשק  בפי ,  כמה  שעות
" און  דו  קענסט  מיך,  איך  קען  דיך",  קדשו  את  ספר  הזוהר  ואמר  בזה  הלשון

  )טעמי המנהגים( ).ואתה מכיר אותי, אני מכיר אותך' פי(
גם  הלא  נודע  ומפורסם  לאלפי ו,  תהלתו  מי  יספר,  הנה  לספר  שבחו.  ג

מלא  תורה  וענוה '  והי,  ישראל  אשר  הסתופפו  בצלו  גודל  קדושתו  ופרישותו
, וספרי,  ל  ומכילתא  ספרא"ס  ומדרשי  רז"בקי  בש'  והי,  וקדושה  וטהרה

ונשמע  מפי  קדשו ,  ל  עד  להפליא"ק  ותיקוני  הזהר  ובכל  כתבי  האריז"וזוה
רבינו [כן  ספרי  רבו  הקדוש  ו,  שהפרי  עץ  חיים  למד  ושנה  מאה  פעמים  ואחד

והתפלל  בעד  כלל .  ומסר  נפשו  על  התורה  והעבודה,  רגיל  על  לשונו'  הי]  צבי
ועד  חצי  שנותיו  למד  מתוך  דוחק ,  ישראל  והמשיך  להם  שפע  פרנסה  והצלחה

לומד  בעמידה  ובחורף  נתבקעו  צפרני  ידיו  מן '  ועוני  ונשמע  מפי  קדשו  שהי
, עשר  קדושות  דף  לז(  .ושת  עבודתוומזה  תבין  גודל  קד,  בביתו'  הקור  שהי
  )א מזידיטשויב"ק מוהרי"הרה', מערכת ח

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


