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 ה חד וישראל  אורייתא  הוא  ברי קודשא
הקב"ה , הם היחידים, הנצחיים, האמיתיים, הדברים

ביניהם. והקשר  ישראל, עם נשמות  התורה ,

אורייתא הוא , בריך  ד"קודשא איתא  עג . ח"ג הקדוש בזוהר
מהמצוות חוץ המציאות  פרטי  יתר וכל  הם" חד וישראל 
מהעולם. ויעלמו  דמיונים ארעיים, זמניים, הם התורה , ולימוד
מה חיינו, מה אנו, "מה  בתפילה  יום  כל  אומרים  שאנו  כמו 
רוב  כי  לפניך ... כאין הגיבורים כל  הלא גבורתנו ... מה כחנו,
מן  האדם ומותר לפניך, הבל חייהם וימי תהו מעשיהם
שהיא הטהורה , הנשמה  לבד הבל, הכל  כי אין, הבהמה
תפילת מתוך כבודך ..." כסא לפני וחשבון דין לתן עתידה

שחרית.

שלמה תשובה
הזה מהעולם בבתאחת לעבור נוכל  לא  כי יודע, הקב"ה
הרע, יצר ללא  עולם  הוא  הבא  העולם משיח, של הבא  לעולם 
לעלות יהיה  האדם  של רצונו  שכל עולם אמת, שכולו עולם
בגלל  ולכן לקב"ה , ויותר יותר ולהתקרב ברוחניות, ועוד  עוד 
גדול  רוחני  ובשפע הרע, היצר בלי רוחני  שפע כזה שתהיה
להלם  להיכנס עלולים אנשים  אליו, רגילים שלא  כך כל
אחרי שלב לשם אותנו  יקח הוא  ברוך  הקדוש  לכן ולהשתגע ,
השינוי לקראת עצמנו  את להכין צריכים  אנחנו גם אבל שלב,
אמיתית , תשובה לעשות מסוגל יהיה  אחד  כל לא  העצום.
אמת. שכולו  לעולם להיכנס אפשר אי אמיתית תשובה  ובלי 
והיו באמת , בה' שהאמינו אלו  רק מצרים יציאת בזמן כמו 
לא והכופרים  הרשעים אבל יצאו, אלו  רק מעוונות, נקיים
היה לא  שם אילו הרשע, לבן  בהגדה שאומרים כמו  יצאו,
העתידה , הגאולה גם להיות  הולך  מצרים גאולת וכמו נגאל,
ולהיות וכנה , אמיתית תשובה  לעשות שיזכו אלו רק ולכן
רק ובמשיח, ובתורתו בה' גמורה, שלמה  באמונה  מאמינים 

בקרוב  עולם  גאולת להיגאל ויזכו  משיח, מחבלי  ינצלו  אלו
ממש.

הזוהר  לימוד ידי על   ביטחו
לדעת בהקב"ה, ביטחון זה  צריכים  שאנחנו  הראשון הדבר
איננו , נעלם, מתהפך, מסביב העולם אם גם לטובתנו, שהכל 
לא שמאל, מצד אדמה ורעידת ימין מצד  נופלות  פצצות
הכתוב  ליבנו  אל  ולאמץ בה'. לבטוח רק מכלום , לפחד

מלבדו". עוד אין האלוקים הוא  ה ' כי לבבך אל "והשבות 

התמדה  הוא העצה הביטחון מידת לשלמות להגיע  וכדי 
האדם  את  מביא בזוהר  הלימוד כי הקדוש, הזוהר בספר

אם לאמונה. ובפרט ג. אות  ט שער פנחס אמרי בספר כמובא 
נפשות את  מלהיב שבודאי ביטחון עניני הקדוש  בזוהר לומד 

ולאמונתו. יתברך בה' אמיתי  לבטחון ישראל 

זוהר  לימוד ידי  על ה' אהבת
פעמיים  יום בכל  אומרים  שאנו  כמו ה ' אהבת שני , דבר
ובכל  נפשך ובכל לבבך בכל  אלקיך ה' את  "ואהבת  באהבה 
לאהוב  שצריך פשוט שבשמים, אבא את  שאוהב ומי מאדך",
כמוך", לרעך "ואהבת שכתוב וכמו האמיתיים , בניו  את גם
התפילה לפני  עצמו  על  הרי  מקבל המתפלל יהודי שכל  וכמו

כמוך. לרעך ואהבת של  עשה  מצוות 

כתב  יתברך, לה ' אמיתית  לאהבה להגיע  הרמ"זוכדי 
הכוונות, לספר  בספרבהגהותיו "והלימוד הקדוש: לשונו  וזה

הבורא" לאהבת  האדם את מביא  הרמ "ז ,הזוהר לנו כתב הנה  .
ידי על  והוא  הבורא, אהבת לקנות בכדי היעוצה, העצה מהי 
הזוהר בספר ללמוד אחד כל  צריך ולכן הזוהר , בספר לימוד
שיגיע  עד  הבורא, לאהבת סגולה הרי שהוא  שיותר כמה 
ובכל  נפשך ובכל  לבבך בכל אלקיך  ה ' את "ואהבת  למדרגת

די. בלי  עד גבוהה , מדרגה  שזה  מאדך",
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בעל  רבינו  שכתב  במכתב צבי וכן הזוהרהעטרת בית  שר
הקדוש: לשונו  וזה  שם  כתב זצוק"ל , מאפטא  הרה"ק לרבו 
בו ובקומי בשכבי  אשר עד נפשי, דבוק בו  הזוהר ספר
ידוע  הלזה הספר באמת כי  לבי , שקט ולא  נח לא  נקשרתי,

בו, עסקו  סגולת וממנו ומפורסם יראים , ספרי לכל מקור והוא
התמימה  השם ואהבת המוסרים כל מהנובעים לך הרי וכו'.

מגיע  שממנו הזוהר, לימוד סגולת על  הזוהר , בית שר שכותב
הראויה . בשלמות ה ' אהבת שהוא  התמימה , ה' אהבת 

העבו ושורש יסוד  הניצוץבספר שער הששי  שער דה,
גדולתו לאדם  שיוודע הוא, הקבלה לימוד  לשונו: וזה מובא 
אדם  ואין יתעלה , שמו יתברך ובוראנו  יוצרנו  של  ורוממותו 
מכל  שמו יתברך ורוממותו גדולתו השגת קצת אל לבוא יכול
ספר מלימוד ביחוד  הקבלה , חכמת מלימודי  כמו  למודינו ,
מריבוי פניו תאיר אדם חכמת והתיקונים , הקדוש הזוהר 
גם  ותכלית. וסוף קץ לאין הקדושים העליונים העולמות
האריז"ל, בכתבי וביחוד  המקובלים, ספרי בשאר  בראותו
התחתון  עולם עד המעלות , מרום העולמות  מהשתלשלות
מעולם  הנהגתם סדר פרטי  קצת אף כן גם ובראותו הזה,
האדם  ישיג מזה ותכלית , קץ  לאין המעלות רום  עד התחתון
וברוך  הוא ברוך ובוראנו יוצרנו של ורוממותו גדולתו  קצת
השפל  הזה בעולם האדם בריאת כוונת עיקר וזה  שמו.
יתברך  ובוראו יוצרו  ורוממות גדולת  ולהשיג לחקור והשמם ,

ויתעלה . שמו

תורתינו מעלת קצת  האדם  ישיג  הקבלה חכמת  מלימוד גם 
המקובלים, בספרי האדם  בראות  כי והתמימה, הקדושה 
ונוראים  נפלאים  מפירושים  ובתיקונים , הקדוש  בזוהר וביחוד 
ונוראים, גדולים סודות ברמז  נטמן ואיך הקדושה , תורתנו  של 
עליונים  רזין בראותו גם א', באות ולפעמים  א ' בתיבה  לפעמים
וביותר האותיות , בציור הנסתרים ונוראים נפלאים וסודות 
גודל  קצת  האדם ישיג  זה  מכל  ובתגין, ובנקודות בטעמים 
הבורא אהבת  בלבו בא זה  ידי  ועל הקדושה, תורתינו  מעלת
מהשגת כי  מאוד , למאוד עד  גדלה  ותשוקתו  שמו, יתברך
הבורא של  השגה  לקצת כן גם האדם יבוא הקדושה תורתינו
הוא חד  הוא בריך וקודשא אורייתא  כי  ויתעלה, שמו יתברך

מזה קצת האדם  וימצא  הרבה. במקומות  הקדוש בזוהר כנזכר
פרץ אך מאוד , בזה  להאריך ומהראוי  לעיל . נזכרים  במאמרים 
הזוהר מפליג  ולכן אפשרי. היותר  בכל לקצר גדר, פרץ  עלי
הקבלה לימוד  מעלת  גודל מקומות בכמה והתיקונים  הקדוש

וכו '. תכלית לאין

 ובתיקוני בזוה"ק  יו בכל  קבוע שיעור לקבוע
וכמה ומעלתו, שיאו לשמים גדלה  כך  כל  אם  ורעיי, אחיי
הזוהר ספר לימוד של רברבי אילנא  דהאי חילא תקיף 
הגלות מן  חפשי  רצוצים  לשלח גזעו, בארץ ושורש  הקדוש,
לשמוע  אוזן להאיר האדם, לב יתלהב לא  האיך המר ,
ובתיקונים, בזוה "ק  יום , בכל  קבוע  שיעור לקבוע  בלימודים,

כו '. המקובלים ספרי ושאר

נח תיבת הוא זוהר
זה חיבור כי וז"ל: מובא  ה ' סימן א' שער יקר, אור בספר
הרבה , מינים  היו שבו  נח, תיבת כמו הוא  הזוהר, ספר שנקרא 
ידי על  אלא  כולם, והמשפחות המינים לאותן קיום  היה ולא
סוד  אל הצדיקים  יכנסו כן ממש... הוא  כן להתיבה  כניסתם
שעוסק שמיד החיבור, סגולת וכך להתקיים, הזה  חיבור  אור
את השואבת האבן כשאיבת ישאבנו השם אהבת בחשקו 
ותיקונו , ונשמתו  ורוחו  נפשו  להצלת אליו  ויכנס הברזל ,

יכנס . אם חשש אין רשע יהיה אם ואפילו

לא גזל , הרע , לשון חינם, שנאת של עברות בידו  שיש מי 
אחרי גם  שלימה, תשובה יעשה ולא  קדושה , חוסר תחמוד,
הביא שה' והמפחידים העצומים  הניסים את ויראה שראה 
שכולו בעולם מקום  לו יהיה  לא הקרוב, בעתיד עלינו ויביא

אמת.

על  שק ישים הרצפה , על ישב  עכשיו, תשובה  יעשה אם 
על  באמת ויצטער דמעות , עם  ויבכה  הראש, על ואפר  הגוף,
מחילה , ויבקש  לה ', ויתפלל  וידוי, יגיד  שלו , העברות כל

בנעימה  הקדוש זוהר הספיקותוילמד מכל  אותו ינקה ה ' אז  ,
הבא , לעולם להיכנס מוכן יהיה ה' ובעזרת העברות, ומכל 
בבית קורבנות שוב יקריב ה ' ובעזרת משיח של לעולם 

השלישי. המקדש


