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  בעזרת השם יתברך

  7 #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 ניסןחודש 

  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
  מי שהוא שלם גם בסתרי תורה נקרא משכיל*) ט

ואם  יש  בידו  משנה  ותלמוד  עם ,  אחרונה  שבשם  נשלח  לו  מלאך  לשמרו'  מי  שיש  בידו  מקרא  מאות  ה.  ג
, ואם  יש  בידו  מקרא,    לשמרומלאכים'  ה  לשלוח  לו  ב"ה  משם  הוי"אותיות  אחרונות  ו'  המקרא  נזקקין  לו  ב

ואינו  נקרא ,  נקרא  חכם  ונבון,  ואינו  שלם  בחכמת  הקבלה,  וסתרי  תורה  וספר  יצירה,  אגדה,  תלמוד,  משנה
כל  אותיות ,  ומי  שהוא  שלם  בכל  הדברים  הנזהרים,  וכל  השם  המיוחד  רובו  ככולו  זקוק  לשומרו.  משכיל

  )ג"ורא נהר יעין הק, ל חסד לאברהם"מז(ה זקוקים לשמרו לעולם "הוי
שמי  שהוא  שלם  במקרא ,  עמו'  ועם  הקדמה  זו  פירש  רב  אשכנזי  כונת  הכתוב  ויהי  דוד  לכל  דרכיו  משכיל  וה

וכל  אותיות  השם  המיוחד  כביכול  זקוקין ,  במשנה  באגדה  וסתרי  תורה  וספר  יצירה  בעומק  נקרא  משכיל
  )ד"אות י' מערכת ת, א"מדבר קדמות להחיד( .לשמרו

  וההפסד בהעדר לימודה בלימוד תורת הסודכמה גדול השכר ) י
  .עצם לימוד הזוהר בונה עולמות) א



ב 

  .שעה אחת בלימוד הנסתר פועלת יותר מחודש ימים בנגלה דתורה) ב
  .בהבנת מאמר אחד בזוהר מתקנים במרום בשעה אחת יותר מלימוד פשטות התורה בשנה תמימה) ג
  )א"ח ע"א דף כ"זהר ח( .דלא מסתכלין ברזי דאורייתאוויי לעלמא דאינון אטימין לבא וסתימין עינין . א
אינון  דעבדין  לאורייתא  יבשה  ולא  בעאן  לאשתדלא  בחכמה  דקבלה  דגרמין  דאסתלק  נביעו  דחכמה .  ב

ג "דף  ע'  ז  תיקון  ל"תקו(  .ווי  לון  דגרמין  עניותא  וחרבא  וביזה  והרג  ואבדן  בעלמא,  ואשתארו  יבשה'  דאיהו  י
  )ב"ע
להודיע  כמה  גדול  החיוב  המוטל  על  הלומדים ,  ל  בהקדמתו  לספר  עץ  חיים"ו  ז"הרחזה  המאמר  הביאו  מו.  ג

כי  יעשה  בשעה  אחת  בלימוד  הקבלה ,  ועונשם  כמה  גדול  אם  אינם  לומדים,  ללמוד  קבלה'  החרדים  לדבר  ה
  )ז שם"כסא מלך לתיקו( .מה שלא יעשה בלימוד חודש ימים בפשטי התורה

, וגרים  דלא  ישתדלון  בהון,  פ  ומאורייתא  דבכתב"מאן  דגרים  דאסתלק  קבלה  וחכמתא  מאורייתא  דבע.  ד
דלא  אתברי  בעלמא  ולא  יוליף  ההיא '  טב  לי',  ווי  לי',  ואמרין  דלא  אית  אלא  פשט  באורייתא  ובתלמוד  כו

ניותא  בעלמא וגרים  ע,  כאילו  אחזור  עלמא  לתוהו  ובוהו'  דאתחשיב  לי,  פ"אורייתא  דבכתב  ואורייתא  דבע
  )א"ב ע"ג דף פ"ז תיקון מ"תקו( .ואורך גלותא

כי  אין  לטייל  בפרדס  קודם  שימלא ,  כי  אינו  פוגם  אם  אינו  לומד  קבלה,  עם  הארץ  יותר  טוב  לו'  אם  הי.  ה
ואדרבה ,  עונשו  כל  כך  גדול  אם  לא  ילמוד  קבלה,  פ"כ  ותושבע"אבל  מאן  דאוליף  תושב,  כריסו  בבשר  ויין
כשהנהר '  לשבירת  הכלים  שמגברי  הקלי,  כי  אחזר  עלמא  לתוהו  ובוהו',  דלא  יוליף  לי'  ליוטב  ,  פוגם  בלימודו
ומי  שיכול  לקנות  לו  רב  שילמדהו  קבלה  או  חבר  או  מתוך .  'דמנע  הטיפה  רזי  תורה  מהם  כו,  והגן  יבשה

 ש  אם  יזכה"וכ,  כי  לימוד  הזהר  בגירסא  בעלמא  בונה  עולמות',  גורם  אורך  גלותא  כו,  הספרים  ומתרשל
מאמר  אחד  יעשה  בו  תיקון  למעלה  בשעה  אחת  מה  שלא  יעשה  בלימוד  הפשט  שנה  תמימה '  ללמוד  ולהבין  פי

  .ל"ואין צורך להאריך בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון האריז. 'כו
כי  קים  לן  תורה  מגינה  ומצלה  אפילו  בעידנא ,  ה  למדקדק  בו"גם  מאמר  זה  מורה  באצבע  כל  דברי  רב  זלה

אלא  ודאי  לימודו  כל  השנה  אינו  כלום  אם  אין  מעטרו  ביום ,  דלא  יוליף  כלל'  ואיך  אמר  טב  לי,  א  עסיק  בהדל
דוק  מינה  הא  אם  ישתדלון ,  ש  וגרים  דלא  ישתדלון  בהון"וז.  כי  שקול  הוא  כנגד  כולם,  אחד  בלימוד  הקבלה

שעה '  ש  אם  קובע  עת  לה"כו,  תורתו  כולה  עושה  פירות  למעלה,  בהון  כל  אחד  כפי  יכולתו  אפילו  יום  לשנה
מרואי  פני  המלך  היושבים  ראשונה '  ב  מבני  היכלא  דמלכא  ויהי"אחד  בכל  לילה  אז  מובטח  לו  שהוא  בן  עוה

  )'ג אות ס"ז תיקון מ"כסא מלך לתיקו( .בינה והשכל' ודי בהערה זו למי שחננו ה. במלכותא דרקיעא
   הקדוש באמתבהכרח שאינו מרגיש דבר, מי שלא נמשך אחר תורת הסוד) יא

מה  שאנו  רואים  שיש  בני  אדם  שאין  דעתם  נמשכת  אחר  ספרים  קדושים  ונוראים 
י  שיש  בהם  חידושים  נוראים "אעפ,  ל  וכיוצא"מאד  כגון  ספרי  הזהר  וספרי  האריז

והם  נמשכים  דייקא  אחר  ענינים ,  מאד  מאד  המאירים  עינים  ומתוקים  כדבש
מזגם  בטבעם  הוא  מזג  רע  מן כי  ,  דע  כי  זהו  מחמת  מזגם,  אחרים  כגון  חקירות

ובאמת ,  התולדה  שנולדו  במזג  רע  שאינם  יכולים  לסבול  את  הדבר  הקדוש  באמת
אבל  מאחר  שנולד  במזג  רע ,  בודאי  יש  לו  בחירה  ויש  לו  כח  לשבר  את  מזגו  הרע

ואשר  לאדם  שנולד .  הוא  צריך  לסבול  מרירות  גדול  לשבר  את  מזגו  וטבעו  הרע,  כזה
  )'מ' ל סי" זן"ספר שיחות הר( .בקדושה

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


