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  בעזרת השם יתברך

  14בולעטין  – 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"תשס חשון חודש

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

  
  .הזהר ספר בלימוד הסגולה מהו, לי נא אמור: שאלה

 וכאן,  הזהר  בספר  להעוסקים  בספרים  מצינו  רבות  סגולות:  תשובה
  :מהם עשר שבעה לדוגמא בקיצור נעלה
. עליו  יגינו  שלו  והחברים  שמעון  רבי  זכות  הזהר  בספר  לימוד  ידי  על  .א

 ).ד"ע יד דף לחיים זכירה(
 אברהם  ספר.  (הבא  לעולם  גם  עליו  יגן  בפרטות  י"רשב  שזכות  ועוד .ב

 ).ז"ט דרוש במחזה
 בסולה  משה  רבי  הקדמת.  (שמים  ליראת  סגולה  הקדוש  הזהר  ולימוד .ג

 ).התקונים לספר



ב 

 יא  דף  הקודש  רוח  בשער  ל"האריז.  (להשגה  סגולה  הזהר  בספר  העסק  .ד
 ).ב"ע
 להתקשרות  האדם  את  להביא  סגולה  בתדירות  הקדוש  בזהר  העסק  .ה

 ה  דרוש'  א  שער  ההתקשרות  שער  ישראל  שארית.  (ה"ב  סוף  לאין
 ).ב מאמר

 ).ל"האריז שבחי. (תשובה לבעל גדול תיקון הוא בזהר הלימוד  .ו
 ).מד אות באצבע מורה. (לנשמה גדול תקון הוא בזהר הלימוד  .ז
) זהר  ערך  יועץ  פלא.  (הנפש  וקדושת  לטהרת  מביא  הזהר  לימוד  .ח

 ).ט אות א"מהרצ הגהות (הנשמה ולזכות
 ).התניא לבעל שערים מאה (הלב טמטום מסיר הקדוש בזהר לימוד  .ט
 ).ס אות מג' תי הזהר תקוני על מלך כסא (עולמות בונה הזהר בלימוד .י
 ישב  לא  לבא  לעתיד  אז,  הזה  בעולם  הקדוש  זהר  בספר  הלומד .יא

 בלקוטי  ובפרטות,  בכללות  א"ע  קפה  דף  וישב  פרשת  זהר.  (בבושה
 .)צו פרשת התניא לבעל תורה

 רבי.  (התורה  נגלות  להבנת  רב  סיוע  הוא  התורה  סתרי  לימוד .יב
 .)אבות תורת בספר מסלונים אברהם

 בהגהותיו  ז"הרמ  (הבורא  לאהבת  האדם  את  מביא  בזהר  הלימוד  .יג
 ).הכוונות לספר

 אות  ט  שער  פנחס  אמרי.  (לאמונה  האדם  את  מביא  בזהר  הלימוד .יד
 .)ג
. ושערורות  ממגפה  ומשפחתו  האדם  את  מציל  הקדוש  הזהר  לימוד .טו
 .)עג תאו ו שער שם(
 מלובין  החוזה  לתלמיד  אמת  מעשי.  (שיניים  לכאב  רפואה  מביא .טז

 .)ל' עמ ד"ח ויציב אמת בספר נדפס
  ).ג אות ט שער פנחס אמרי. (קוץ ולהוצאת לרגלים רפואה והוא  .יז

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


