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  בעזרת השם יתברך

  19בולעטין  – 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 
  א" תשסניסןחודש 

  

  ד הזהר הוא תיקון להנפשטעם שדוקא לימו) ט

שלימוד ,  י  זכרונו  לברכה"תשובה  השבתי  למשכיל  אחד  ששאל  על  אשר  כתבו  גורי  האר.  ב
והרב  זכרונו  לברכה  נתן  תיקון  לבעל  תשובה ,  הזהר  הוא  תיקון  גדול  להאיר  הנפש  ולקדשה

 דקריאתה  זו  היא  להאיר  הנפש,  ללמוד  חמשה  דפים  זהר  בכל  יום  אף  על  גב  דלא  ידע  מאי  קאמר
, ונראה  כי  דווקא  לימוד  הזוהר  יש  בו  סגולה  זו  יותר  על  לימוד  משנה  ותלמוד  ומקרא,  ולתקנה

  .אלו דבריו', והוא פלא במה כוחו גדול מכל התורה אם למקרא ואם למשנה וכו
ובפרט ,  דע  כי  אין  ספק  כי  כל  לימוד  בתורה  הקדושה  נשא  ורם  והוא  מרומם,  ואני  אמרתי  לו

אמנם ,  דאי  בונה  בשמים  מעליותיו  ומתקן  העולמות  ומייחד  הדודיםלשמה  באמיתיות  ו'  אם  יהי
היינו  שהמקרא  ומשנה  והתלמוד  הם  מלובשים  מאד  ואינו  ניכר  בהם ,  אשר  גדול  לימוד  הזהר

לא  כן  הזוהר  שמדבר  בסודי  התורה  בפירוש  ואיו  פתי  הקורא  שלא  יבין  כי  דבריו ,  הסוד  כלל
  .ם הנפש"ן ומאירי"לויים בלי לבוש הן מזהיריולכן להיות סתרי תורה ג. בעומקי רזי התורה

דהיינו  להבין  סתר  עליון  בעצם  ולידע ,  ואף  על  גב  דבצד  מה  דבריו  סתומים  וחתומים  מאד
ולא  יבינו  הדברים  כי  אם  מפי  חכם  גדול ,  תוכן  הדברים  על  בוריין  ועל  מתכונתן  דודאי  צריכא  רב

רים  עושים  רושם  בשורשיהם  עליונים ברם  בכללות  ניכר  היותן  רזין  עילאין  והדב,  לאוזן  מקבל
  )'א מערכת ספרים אות ב"שם הגדולים להחיד( .למעלה

לימוד בחינת פנימיות התורה מקשר בחינת ) י
  'פנימיות הנשמה לבחינת פנימיות אלקותו ית

ח  בחיוב  לימוד "שהאריכו  בזהר  ותיקונים  ובע,  תוכן  ענין  לימוד  פנימיות  התורה.  .  להבין  .  א
ה  במסכת  שבועות  שלו  בפרק  נר  מצוה "ובשל,    בספר  ראשית  חכמה  בהקדמהכ"ש  ג"וכמ,  זה

  .הפליג במעלת לימוד זה
ד "כי  הנה  ענין  הלימוד  במקרא  אינו  ע.  ויובן  ענין  זה  בהקדים  תחלה  ענין  שליש  במקרא.  ב

ז  יתקשר  שכל  האדם  בחכמה  זו "שהעיקר  הוא  להשיג  החכמה  שבהן  שעי,  לימוד  משנה  ותלמוד
מ  אם  אומר  ההלכה "אבל  מ,  כ  להוציא  הדברים  בדיבור  פה  דוקא"  דצריך  גאלא',  שבתורה  כו

כ  אם "כ  בעסק  המקרא  ותושב"משא',  נ'  א  סי"ש  במ"ואינו  מבין  אינו  נחשב  לו  ללימוד  כלל  כמ
, ז  מקיים  מצות  ולמדתם"ה  ה"המלות  מפני  שהוא  ע'  פי'  פ  שאינו  מבין  אפי"מוציא  בשפתיו  אע



ב 

כ  בפרדס "וכ,  ת"שחר  לפני  הפסוקים  וכן  כשעולה  לסה  מברך  ברכת  התורה  ב"שלפיכך  כל  ע
אם  יעסוק  בו  יומם ,  א  גבי  לימוד  המקרא  שגם  מי  שלא  יבין  לחבר  התיבות  גם  הוא"ז  פ"שכ

והלומד  בתורה  לדעת  כמי  שלומד  בספר :  ואדרבה  כתב',  ולילה  שכרו  אתו  ופעולתו  לפניו  כו
  .ש"ע', הלואי שלא יפסיד כו' זכרונות כו

דהיינו  ידיעת  איך  ומה  לעשות ,  פ"כ  בהתגלות  בתושבע"ה  מה  שבא  מהתושבכי  הנ,  והענין.  ג
חכמה  וחכמה  עילאה  נתלבשה '  זהו  התלבשות  אור  אין  סוף  בבחי,  מ"עד'  הציצית  והתפילין  כו

פ  עד "בהלכות  דתושבע'  בחכמה  תתאה  עד  שנתלבשה  בחכמה  דבריאה  יצירה  ומשם  נתלבש
אמנם  יש  בתורה  דברים  שלא  ניתנו .  שנתלבשה  החכמה  להיות  מושג  ונתפס  בשכל  אנושי

ועיין (ויוסף  הורד  מצרימה  ויקנהו  פוטיפר  ]  א,  וישב  לט[וכמו  ,  להתלבש  למטה  בחכמה  ושכל  כלל
ואין  הפרש  בין  ובני  חם  כוש :  ל"וז,  "]היסוד  השמיני"ב[ם  פרק  חלק  "המשניות  להרמב'  בפי

ובין ,  ]יב,  וישלח  לו[תה  פלגש  ותמנע  הי,  ]לט,  וישלח  לו[ושם  אשתו  מהיטבאל  ,  ]ו,  נח  י[ומצרים  
ההמשכה '  שבחי,  )כי  הכל  מפי  הגבורה,  ]ד,  ואתחנן  ו[ושמע  ישראל  ,  ]ב,  יתרו  כ[אלקיך  '  אנכי  ה
ולכן ,  ס  המרומז  באותיות  אלו  וסיפור  זה  לא  יוכל  להתלבש  כלל  בחכמה  ושכל"מאור  א

  .'כי נעוץ סופן בתחילתן כו, י האותיות והפסוקים בלבד"ההמשכה היא רק ע
כ "אעפ.  .  כתר  שלמעלה  מהחכמה  '  דהיינו  שהוא  מבחי,  ולכן  גם  מה  שלא  נתלבש  בחכמה.  ד

ס "שקורא  וממשיך  התגלות  אור  א,  ולכן  נקרא  מקרא.  כ"י  האותיות  שבתושב"כ  ע"נמשך  הוא  ג
. ש  מענין  אותיות  התורה  איך  ששרשן  למעלה  מהחכמה  "ועמ.  י  האותיות  אף  שאינו  משיג  כלל"ע
ל  כל "וכמארז(אותיות  התורה  '  רה  נעשה  מאבנים  טובות  הוא  בחישהעט,  בעטרה  שעטרה.  

פ "כ  בתושבע"משא,  המלות  ממשיך'  ה  שאינו  מבין  פי"ולכן  אף  ע.  .  ה  "התורה  שמותיו  של  הקב
כ  ממשיך  אף  שאינו  מבין  ואינו "אבל  בתושב,  לכך  כשאינו  מבין  אינו  ממשיך,  שנתלבשה  בחכמה

. י  האותיות"והיינו  ע',  הוא  מלמעלה  מהחכמה  כויען  מקור  המשכה  זו  '  כ  בהבנת  הפי"תלוי  כ
  ...).י האותיות"שקוראים וממשיכים ע, כ מקרא"תושב' ולכן נק
שהרי  רוב  האגדות  הם  על  הפסוקים ,  כ  לימוד  האגדות"והנה  בכלל  לימוד  המקרא  הוא  ג.  ה

  .ומעט מוסר וגם הם אין מושגים ובכלל מקרא יחשב
שהרי  מדרש  הזהר  הוא  על  פסוקי ,  מיות  התורהכ  לימוד  פני"והנה  בכלל  מקרא  הוא  ג.  ו

, ועוד  שגם  בלימוד  רזין  דאורייתא  אינו  משיג  רק  המציאות  מההשתלשלות  ולא  המהות,  התורה
ובלימוד  ההשתלשלות  אינו  משיג  כלל '  כ  אינו  דומה  למשנה  ותלמוד  שמשיג  מהות  חכמתו  ית"א

א  להיות  בזה "וא  מאד  כיון  דאכ  דבר  גדול  ה"ואעפ.  אלא  רק  ידיעת  המציאות.  .  מהות  חכמה  זו  
חכמה  כיון  ששרשה '  א  להיות  ההשגה  בבחי"פ  שא"ז  כמו  שבמקרא  אע"וה,  השגת  המהות

כ  ידיעת  המציאות "כמו.  .  למעלה  מהחכמה  לכן  גם  מה  שאומר  האותיות  דבר  גדול  ועצום  הוא  
  ...פ שאינו משיג כלל המהות דבר גדול הוא עד להפליא"מהפנימיות אע

והממוצע  יש  בו  שני ,  ה"י  להקב"תורה  היא  הממוצע  המקשר  ומחבר  נשוהנה  כיון  שה.  ז
פנימיות  של '  סתים  הוא  המקשר  ומחבר  בחי'  הפנימיות  הנק'  כ  בחי"א,  סתים  וגליא,  בחינות

  )ואילך' טור ב' ויקרא דף ה' פ, לקוטי תורה לבעל התניא( .'פנימיות אלהותו ית' הנשמה לבחי

  דושעורר על לימוד ספר הזוהר הקל וועד


