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  בעזרת השם יתברך

  10 #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 תמוזחודש 

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

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

, ת"ספרי  שו,  ראשונים  ואחרונים,  ם"רמב,  תיקונים,  ק"זוה,  דרשיםמ,  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,  מלהיבים  נפש  האדם,  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
  בלימוד הפשט נקרא עבד ;ה"סק בחכמת הקבלה נקרא בן להקבהעו) יח

בר '  בזמנא  דידע  לי.  אלקיכם'  דכתיב  בנים  אתם  לה,  ואקרון  בנים,  דכתיב  עבדי  הם,  ישראל  אקרון  עבדים.  א
  .'רשו לחפשא בגניזוי וברזין דביתי' ולית לי', דעביד פקודא דמארי, כדין איקרי עבד, ה בארח כלל"נש לקוב

כבן  הזה ['  כבן  דחפיש  בגניזוי  בכל  רזין  דביתי',  כדין  אקרי  בן  רחימא  דילי,  בר  נש  בארח  פרט'  יבזמן  דידע  ל
מכלל  דעבד  למפלח  בכל  פולחנין '    לא  יפוק  גרמי,  ג  דאקרי  בן"ואע].  א"ד,  שמחפש  באוצרות  בכל  סודות  ביתו

' י  ולמנדע  רזין  דביתיוהכי  אצטריך  לכל  בר  נש  למיהוי  לגבי  אבוי  בן  לחפשא  בגניזו.  דאינון  יקרא  דאבוי
  .'ולאשתדלא אבתרייהו כו

אבוי '  כברא  יחידאי  דאשליטי'  דהאי  בן  דזכי  לאשתדלא  למנדע  בגנזי  דאבוי  ובכל  רזין  דביתי'  זכאה  חולקי
' ה  ובאינון  גניזין  דילי"לקוב'  מאן  דישתדל  באורייתא  למנדע  לי,    ודא  איהו    יקרא  דשליט  על  כולא,  בכל  גנזוי

זכאה .  בכל  שעתא  דאצטריך  למיעל  לגבי  אבוי'  שמיא  לית  מאן  דימחי  בידי'    חיליכל,  ה"אקרי  בן  לקוב
ה  אכריז  עלוי  בכל  אינון  חיילין  ומשריין  דכל  עלמין  ובכל "דא  איהו  בר  נש  דקוב',  בעלמין  כולהו  כו'  חולקי

זכאה זכאה  איהו  בהאי  עלמא  ו',  בידי'  אזדרהו  בפלניא  מהימנא  דבי  מלכא  דכל  גנזי  דמארי:  אינון  רקיעין
בשעתא ,  מההוא  יומא  ולהלאה  אשתמודע  האי  בר  נש  ואתרשים  בעלמין  כולהו,  איהו  בעלמא  דאתי

וקלא  אתער ,  ה  לא  בעי  אלא  איהו  בלחודוי"וקוב',  כולהו  אזדהרין  למיהוי  גבי,  דאצטריך  כל  חיילין  ומשריין
  )ב"קי-א"דף קי, מ"ר, ג"זהר ח( .דיחיד ולאתעסקא יחיד ביחיד' יאות הוא ליחיד למיהוי לגבי

  )א"ע' ז בהקדמה דף א"תיקו( .בנים  מארי קבלה. ב



ב 

' ומסטרא  דאצילות  בנים  אתם  לה,  מסטרא  אורייתא  דבריאה  אתמר  בישראל  כי  לי  בני  ישראל  עבדים.  ג
  )'שם דף ה( .אלקיכם

י כ'  בבחי,  עבד'  הוא  רק  בבחי,  י  שהשלים  עבודתו  בתכלית  השלימות"י  סוד  אעפ"מי  שלא  למד  התורה  עפ.  ד
שנשמתם  מעולם  הבריאה  ששם  הכסא  והחיות  ואופנים  שהם  נקראים  עבד ,  עבדי  הם,  לי  בני  ישראל  עבדיים

בן  וכבן '  ת  בפנימיות  החכמה  בנסתרות  התורה  ועושה  יחודים  הוא  בבחי"אבל  מי  שלומד  ועובד  השי,  ואמה
 .'לי  אפרים  וגוועליו  נאמר  הבן  יקיר  ,  כי  נשמתו  מעולם  האצילות,  משמש  לאביו  ולאמו  עבודה  שלימה

  )ח"ש לפרע"הקדמת מהרנ(
  הזוהר מסוגל לזכך הנשמה) יט

א  בהגהותיו  לספר  סור "מהרצ(  .לשון  הזוהר  מסוגל  לזכך  הנשמה,  מקובל  בידינו  שגם  מי  שלא  ידע  כלום.  א
  )'דפוס מונקטש אות ט, מרע
ה  אור  הזוהר ומי  שלא  רא,  כ  בני  ואחיי  תרגילו  עצמכם  ללמוד  בדברי  הזהר  והתיקונים  בשקידה"ע.  ב

אפילו ,  ועוד  שהוא  מטהר  הנפש  ומזככה,  לא  ראה  מאורות  מימיו  ולא  טעם  טעם  התורה,  מתוקים  מדבש
ובפרט  ספר  התיקונים  שהם  תיקוני  הנפש  ממש  מכל ,  אמירה  בעלמא  מן  השפתיים  סגולה  ותיקון  הנפש  מאד

  )ל"הקדמת ספר עצי עדן מקאמארנא ז( .פגם וסיג וחולאת
ואפילו  אי  לא  ידע  מאי  קאמר  ושוגה  בו  שגיאות  הרבה ,  נשגב  מאד  לטהר  ולקדש  הנפשלימוד  ספר  הזהר  .  ג

אבל ,  ד  יש  דעות  שצריך  להבין  לפחות  מהו  הענין  שלומד"ונהי  שבלימוד  המשניות  וכ.  ה"הוא  חשוב  לפני  הקב
  )זוהר', פלא יועץ אות ז( .'וכו' חשוב ומקובל ומרוצה לפני ה, ק אפילו באין מבין כלל"בלימוד תהלים וזוה
  על ידי לימוד הזוהר זוכים לכל מדות טובות שבעולם) כ

בעת  עיקבא  דמשיחא  התגברות  הרע  והעזות  והמדות  רעות  בהנהגות 
נתגלה  האור  הגנוז  מן  השמים  ספר  הזהר  והתיקונים ,  ראשי  ערב  רב
ובזה  הלימוד  מבער  הקוצים  והרע  שבנפשו  ויזכה  לדבק ',  ואחריהם  וכו

ולזה  נתגלה  האור ,    לכל  מדות  טובות  שבעולםויזכה,  עצמו  לאור  עליון
  .הזה

שתשיג  הארה  וחיות  אלוקית  בנפשך '  ועיקר  לימוד  בפנימיות  התורה  יהי
ולפעמים .  'מקובל  או  חוקר  וכו'  ולא  שתהי,  בעת  לימודך  ובכל  היום
' לא  יפטור  את  עצמו  מכלום  כי  זה  מינות  וכו,  האדם  הוא  בקטנות  השכל

לכא  שכיב  על  אבנים  ואותיות  כמו ואז  עקימת  שפתיו  הוה  מעשה  ומ
  )ב"ח ע"היכל הברכה דברים דף ר( .שהן

  אמירת זוהר בכל יום מסוגל לפרנסה) כא
לו '  עוד  אמר  לאדם  אחד  שיאמר  זהר  בכל  יום  ויום  ויהי

  )ג"א אות מ"ו ע"מדרש פנחס דף ל( .פרנסה
  לימוד הזוהר מביא את האדם לידיעת ודביקת הבורא) כב

, נתיב  מצותיך(  .הכל  מצות  עשה  לדבקה  בו  ולידע  שיש  אלוקי  מצוי',  חיוב  לימודו  וכוודע  שכל  ספר  הזוהר  ו
  )'אות ג' שביל ב, שביל היחוד

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


