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  בעזרת השם יתברך

  2 #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 חשוןחודש 

  קדשו במקום יקום ומי' ה בהר יעלה מי
  ?למוד ספר הזהר הקדושלמה הכל רצים ל

הזוהר נתגלה לדור האחרון כי בו יצאו 
  מן הגלות ברחמים

   לימוד הזוהרל ידיגאולת ישראל ע
ה "מ  בריך  היא  בוצינא  קדישא  דאמר  מילין  אילין  ליחדא  בהון  קוב"אמר  ר.  א

עמך  שאר  נביאי  ועביד ויתערון  '  ה  ושכינתי"קום  אליהו  נביאה  ליקרא  דקוב',  ושכינתי
' נייחא  וכו'  לחברא  לון  בהאי  חיבורא  לאשתכחא  בי'  קנא  בהאי  חיבורא  וכו'  לי

להודיענו  כי  דוקא  חיבור  זה  ספר ,  דייק  אומרו  בהאי  חיבורא).  א"ג  ע"ז  דף  ל"תיקו(
ואז  צפור ',  נייחא  ולמיעבד  קן  שכינתי'  התיקונים  מסוגל  לסגולה  זה  לאשתכחא  בי

ש  בעת  ההיא  יקראו  לירושלים  כסא "כמ',  ה  בירושלים  כסא  המצאה  בית  ודרור  קן  ל
בסגולת  חיבור  שכל  סודותיו  בנויים  על  מספר  קטן '  כשתתוקן  עולם  העשי',  וכו  'ה

  )מתוך הקדמת כסא מלך( .לתקן עולם העשיה
ה "ורשותא  איתיהיב  לון  לאילין  נשמתין  דאתתרכו  מאתרייהו  בתר  קוב.  ב

אבל  על  מארי  קבלה  אמר  לא  תקח ',  ר  בה  וכוושכינתא  לקננא  בהאי  חיבורא  דאיתמ
ז  דף "תיקו(  .דלית  סכלתנו  לאשתמודע  בשכינתא  באילין  מארי  קבלה,  האם  על  הבנים

  )ב"ע' א
ה  אסתכם  עמנא  עילאין  ותתאין  למהוי  בהאי "חבריא  בודאי  קוב,  שמעון'  אמר  ר.  ג

ה דעתיד  כולי  האי  לאתחדשא  על  ידא  דמש'  חיבורא  זכאה  דרא  דהאי  אתגלייא  בי



ב 

ז  דף "תיקו(  .א  שיהיה"ה  הו"ה  שהי"לקיימא  קרא  מ,  בסוף  יומיא  בדרא  בתראה
  )א"קי

אילין ,  והאם  רובצת  על  הבנים  לא  תקח  האם  על  הבנים,  דבגין  האי  חיבורא.  ד
והאי  חיבורא  הוא  כגוונא  דתיבת  נח ,  אלקיכם'  אינון  דאיתמר  בהון  בנים  אתם  לה

אי  חיבורא  כל  נשמתין  דצדיקייא  ואנשי הכי  מתכנשין  בה,  דאיתכניש  בה  כל  מין  ומין
ואחרנין  דלא  צדיקים  איתדחיין ,  צדיקים  יבואו  בו'  מדות  דאיתמר  בהון  זה  השער  לה

וכד  אתגלייא  האי  חיבורא  בעלמא  סגיאין  מתכנשין  לגביה  דאתמר  בהון  כי  את ,  מתמן
ועלייהו  איתמר ,  ואת  אשר  איננו  פה  בהאי  חיבורא  עמנו  היום'  אשר  ישנו  פה  וגו

, דיקי  הרבים  ככוכבים  לעולם  ועד  כאינון  דיהון  קיימין  לעלם  ולעלמא  עלמיאומצ
  )ד"ב ע"ח דף ע"תיקוני זו( .זרעך ככוכבי השמים' ואיתמר בהון יהי

שבהפסוק  בעצמו  מרומז  ונסתר :  ן"מובא  בלקוטי  מוהר
שמעון  בן '  שהוא  ר,  סוד  הזה  שעל  ידי  זרעו  של  יוחאי

כי  סופי ,  אלעל  ידו  לא  תשתכח  התורה  מישר,  יוחאי
ו  הם 'י  זרע'ח  מפ'א  תשכ'י  ל'כ,  תיבות  של  פסוק  זה

וזה  שמרמז  ומגלה  הפסוק  כי  לא  תשכח .  אותיות  יוחאי
היינו מפי זרעו של זה בעצמו , מפי זרעו דייקא -, מפי זרעו

כי  על ,  שהוא  מרומז  ונסתר  בזה  הפסוק  שהוא  התנא  יוחאי
 ידי  זרעו  של  יוחאי  שמרומז  בזה  הפסוק  בסופי  תיבות

על  ידו  לא  תשכח  התורה ,  שמעון  בן  יוחאי'  ל  שהוא  ר"הנ
כי  בחיבור  הקדוש  הספר  הזהר  הקדוש  בחיבורא  דא  יפקון 

שמעון  בעצמו  הוא  מרומז  בפסוק '  ודע  שסוד  ר.  מן  גלותא
יר 'שמעון  הוא  בחינת  ע'  כי  דע  כי  התנא  הקדוש  ר,  אחר

  .עד כאן לשונו, ת שמעון"חית ר'מיא נ'ן ש'קדיש מ'ו
  ר על לימוד ספר הזוהר הקדושעורל וועד


