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The Need In Studying The Zohar
Question by a Student: Will the fact that we are about to begin studying The Book of Zohar and broadcast it
on television, the internet, etc. speed up the process of revealing the spiritual reality?
Answer by Dr. Michael Laitman: Of course. Only for that we are doing this. This is the only reason. I hope
that in the force that we generate from reading in this book that we will be able to connect to us all the
people who will join this study from all over the world. That is because The Book of Zohar must unite
everyone. Moreover, a brief introduction prior to the study will not suffice, but every time during the study
we will need to mention that we are studying this book in order to connect. Only in the connection between
people The Zohar can be realized. That is because The Zohar speaks about the connection in which the
Creator is revealed.
The Zohar was entirely intended for the revelation of Godliness, which is revealed in the connection
between the parts of the single Kli (vessel). How can we attain that? The Zohar is built in a way that it
transforms the language of the Bible into a form that we can grasp – into the language of Kabbalah, and
from that into a more inner form, into the language of our inner emotion – and then we can begin to feel in
us and between us those discernments. This is how we open the concealed reality and enter it.
We hope that the whole world will connect to us, and together with us, enter the revelation of this Upper,
Eternal, and complete reality, which is concealed for now. But when it will be revealed, it will be called “the
Creator’s revelation to the creature in this world.” This is the whole need of opening The Zohar.

It Takes Preparation To Tune Into The Book Of Zohar
Question from a Student: What is the use of studying The Book of Zohar in our times? Do you have to
study it to attain spirituality?
My Answer: Yes, the time has now arrived to study The Book of Zohar. I waited for this a long time,
because we had to go through a preparation period. Now we have reached a state where a great mass
of people all over the world is able to ascend up the spiritual ladder. This is why the commentary to The
Book of Zohar is called Sulam – The Ladder.
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That is why we are starting to study The Book of Zohar together now. Every person who joins us for this
study, and who is able to nullify himself like a baby in order to study together with us, will be able to
break through into the sensation of what The Zohar describes.
The Zohar cannot be studied with the mind because it speaks to a person’s heart and develops his
sensations. The aim of this is to let him feel two qualities: bestowal and reception. That is why Baal
HaSulam named his commentary to The Zohar “Sulam” – The Ladder.
In addition, The Zohar cannot be studied on your own, but only in a group. In fact, that is how it was
written, by a group of ten Kabbalists whose souls were completely united. The ten Kabbalists who wrote
The Zohar made up a spiritual vessel comprised of the ten main Sefirot. Each of them represented one
Sefira, or one special force of the wholesome vessel (Kli) that was created by the Creator. Therefore, if
we aspire to become such a wholesome vessel, then we will be able to receive this message from them,
and it will influence us.
If we try to study The Zohar in a group now, we will quickly feel how the force concealed in this book
connects us. And to the degree we unite, we will be able to accept and understand its message. Actually,
we will be able to feel it, because understanding happens through the heart. There are specific desires
that are organized particularly in order to understand the spiritual message.
It is impossible to attain The Zohar with dry reason. There has to be a group that has gone through a
great path of preparation, whose members have already tried to attain spirituality through other means
and have been freed of their delusions. They have discerned many things and are ready to cancel
themselves because they understand that alone, with their individual forces, they cannot achieve
anything. Then, they are ready to start studying The Zohar and to tune into it.

19.11.2009 הדף היומי
- Скрытая сила Зоара

The Concealed Power Of The Book Of Zohar

לפתוח את הרגש בעזרת ספר הזוהר
 והאם אנחנו נמצאים בימים שמחייבים אותנו ללמוד את הזוהר כדי הגיע,  מיה המשמעות של ספר הזוהר בימינו:שאלה
?לרוחניות
 אפילו אמרתי להיפך – בשביל מה,  לא רציתי שנתחיל ללמוד את הזוהר לפני כן. חיכיתי לכך שנים רבות.  חד וחלק.כן
 אלא,  אך ודאי שלא כך הוא. ולמה ללמוד את זה ? נראה היה שבעל הסולם כתב את מפעל חייו ללא כל תועלת מיוחדת
.עשיתי זאת מפני שהיה עלינו לעבור הכנה מסוימת כדי שנוכל לגשת ללימוד הזה
 אנחנו,  מפני שהגענו במאסה גדולה יחסית למצב שבו אנחנו יכולים לעלות על אותו סולם שהציב לנו בעל הסולם,וכעת
 כלומר ירצה ללמוד איתנו כדי להיכנס להרגשת,  וכל אחד שיצטרף וידע להתבטל. מתחילים ללמוד את "זוהר" עם כולם
. יוכל להרגיש בכך, כמו תינוק,הדברים שעליהם מדבר הזוהר
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אין טעם ללמוד את הזוהר שכלתנית  .ה"זוהר" מדבר אל הלב  ,מטרתו לפתח את הרגש של אדם  ,כך שהרגש שלו יעבוד
כלפי אבחנות של "השפעה" ו"קבלה" .זו הסיבה לכך שבעל הסולם קרא לפירושו ה"סולם".
-

ההכנה הפנימית ללימוד הזוהר - - Скрытая сила Зоара The Concealed Power Of The Book Of
Zohar, part2

הזוהר לא נכנס  ,אלא אם כן לומדים אותו בקבוצה  .אי אפשר ללמוד את הזוהר לבד  .הזוהר נכתב על ידי קבוצת מקובלים ,
מתוך כלי רוחני שלם  .כל אחד מעשרת בעלי הזוהר ייצג ספירה מסוימת מעשר הספירות העיקריות  ,כוח מסוים שקיים
בכלי השלם שברא הבורא .לכן רק אם נשתוקק להיות לכלי רוחני שלם  ,נוכל לקבל את המסר הזה מהם והוא ישפיע עלינו .
אחרת ,זה לא יקרה.
אם נגיע לזוהר עם ההכנה הזאת  ,נרגיש מהר מאוד כיצד הכוח שטמון בזוהר פועל עלינו בכך שהוא מחבר אותנו יחד  .אבל
אך ורק במידת החיבור בינינו נוכל לקבל את המסר של בעלי הזוהר ולהבין את הספר הזה במקצת  " .להבין" פירושו ,הלב
מבין – כשהרצונות שלנו מסודרים כך שיש ביכולתנו להבין את המסר הרוחני  ,להבין רגשית את מה שהם רוצים למסור
לנו .לא ניתן ללמוד את הזוהר שכלתנית ,כלומר ניתן לעשות זאת אבל זה "סם המוות".
את הזוהר חייבת ללמוד קבוצה שעבר ה הכנה  ,שהתייאשה מכל השלבים שהיא עברה – חבריה חשבו להשיג את הרוחניות
בצורה כזו או אחרת  ,היו בכל מיני אשליות ועברו כל מיני בירורים – עד שהגיעו למצב שבו הם מוכנים לבטל את עצמם
במידת מה ,כי הם רואים שבכוחם הם לא יגיעו .במצב כזה כבר כדאי לגשת לזוהר ולהתכלל במה שנמצא בו .ההכנה לאותה
ההתכללות ,לאותה ההתבטלות כבר קיימת.
הצורך שבלימוד הזוהר
שאלה :האם העובדה שאנו עומדים להתחיל ללמוד את ספר הזוהר ולשרד את זה בטלוויזיה  ,באינטרנט וכו ' תזרז את תהליך
גילוי המציאות הרוחנית?
כמובן .רק לשם כך אנחנו עושים את זה .זו הסיבה היחידה .אני מקווה שבכוח שנייצר מתוך הקריאה בספר הזה נוכל לחבר
אלינו את כל האנשים שיצטרפו ללימוד הזה מכל העולם  .זאת ,מפני ש ספר הזוהר חייב לא חד את כולם  .כמו כן  ,לא נוכל
להסתפק בהקדמה קצרה לפני הלימוד  ,אלא נצטרך להזכיר ב כל פעם במשך הלימוד ש אנחנו לומדים את הספר הזה כדי
להתחבר ,ורק בחיבור בין בני האדם ניתן לממש את הזוהר .זאת ,מפני שהזוהר מדבר על החיבור שבו מתגלה הבורא.
הזוהר נועד כולו ל שם גילוי האלוקות  ,שמתגלה בקשר ב ין חלקי הכלי האחד  .כיצד ניתן להגיע לכך ? הזוהר בנוי כך שהוא
מעביר את שפת המקרא לצורה שאנחנו יכולים לאחוז בה – לשפת הקבלה  ,וממנה לצורה פנימית יותר ,לשפת הרגש
הפנימי שלנו -ואז אנחנו מתחילים להרגיש בנו ובינינו את ההבחנות הללו  .כך אנחנו פותחים את המציאות הנסתרת ונכנסים
לתוכה.
אנחנו מקווים שכל העולם יתחבר אלינו וייכנס יחד איתנו לגילוי המציאות העליונה ,הנצחית
והשלמה זאת ,שנסתרת לעת עתה .אך כשהיא תתגלה ,זה יקרא "גילוי הבורא לנברא שבעולם הזה" .זה כל הצורך לפתיחת
הזוהר.
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