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  בעזרת השם יתברך

  6 #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 אדרחודש 

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

שחיבר  התנא  האלוקי  רבי   וחכמת  האמת,  בו  יבואר  גודל  החיוב  ללמוד  וללמד  הזוהר  הקדוש  והתיקונים
 ז"ועי,  שבו  גילה  סודות  נפלאים  אשר  בתורתו  ושמותיו  הקדושים  בהם  העולם  קיים,  א"שמעון  בר  יוחאי  זיע

  .נהבאמו' תמלא הארץ דעה את ה  
  סגולתה -קדושתה  -טהרתה  -מעלתה 

, ת"ספרי  שו,  ראשונים  ואחרונים,  ם"רמב,  תיקונים,  ק"זוה,  מדרשים,  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,  ים  נפש  האדםמלהיב,  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

  ו יבואר גודל מעלת לימוד ספר הזוהר והתיקונים וסגולתו בזה ובבאב
   ן בחיות דקדושה נברא אור"על ידי לימוד תורת הח) ה

  שיכולים לראות שרפי מעלה
, בער  הפשט  וכיון  האמת'  ואמר  הרבי  ר,  בער  ענין  בקבלה'  ל  שהראה  לרבי  ר"ט  זצוק"איתא  מרבינו  הבעש

וכשאמר  לו  הפשט  בחיות ,  אכן  אין  שום  חיות  בהדברים,  ט  הוא  אמתאם  כי  הפש,  ל"ט  זצוק"ואמר  לו  הבעש
ה "ויגש  דף  ק'  פרי  צדיק  פ(  .נעשה  מכל  דיבור  מלאך'  בחיות  פי  ה'  שמצד  שהי,  קדושה  נתמלא  החדר  מלאכים

  )'טור ב
עם '  ט  הק"מפורסם  המעשה  מן  הבעש:  ק"וזל,  )'ב  טור  ד"דף  י(כללי  אורייתא  )  מודזיץ(דברי  ישראל  '  ועיין  ס

ל "ט  זצוק"ומיד  שאמר  הבעש,  בו  כמה  שמות  מלאכים'  שהי,  מהמאמר  מספר  עץ  חיים,  בער'  רבי  רה
  ).את המלאכים הנזכרים. וראו בחוש ממש, נתמלא כל הבית אורה, המאמר

  עמקות בסוד מאפשר פקידת עקרות וריפוי חולים) ו



ב 

מבעל ,  ספר  המדות  אות  סוד(  .על  ידי  עיון  עמוק  בסודות  התורה  יכולים  לפקוד  עקרות  ולרפאות  חולאת  חזק
  )ה"ן זלה"ליקוטי מהר

  ק"ל זכה להשגותיו על ידי יגיעתו הגדולה בזוה"י ז"האר) ז
טורח  לפעמים  שבוע  אחד  על  מאמר  אחד  מן '  כי  בתחלת  ימי  השגתו  הי,  ]ל"האריז[בענין  השגתו  אמר  לי  .  א

וצריך  שהוא ,  תה  התורה  ההיא  שלוכ    נמצא  שלא  הי"דא,  הזהר  כדי  להבין  אותו  ולא  היו  אומרים  לו  פירושו
טורח  אז  היו  אומרים '  ולכן  כאשר  הי,  יחדש  בשכלו  מעצמו  בתורה  מה  שקבלה  נפשו  בחלקה  בהר  סיני  כנודע

ולפעמים  היו ,  בענין  פלוני  ובמאמר  פלוני  עיינת  ועמדת  על  האמת  אבל  עדיין  צריך  קצת  עומק  יותר:  לו
ו  בשער "הרח(  .עומד  על  האמת'  חוזר  ומעיין  עד  שהי'  והי,  טעית  בענין  פלוני  בכולו  או  במקצתו:  אומרים  לו

  )ב"ע' ק דף ד"רוה
שטרח  במאוד  מאוד  בחכמה ,  והשיב  לי,  ל  כששאלתי  לו  איך  זכה  לכל  החכמה  הזאת"אמר  לי  מורי  ז.  ב

שהאמת ,  ואמר  לי.  ל  וגם  אני  חיים  טרחתי  במאוד  מאוד  בחכמה  הזאת"ק  ז"ואמרתי  לו  כי  גם  הרמ,  הזאת
נשאר  בלתי '  כי  כמה  לילות  הי,  אבל  לא  עשינו  כמוהו,  מאוד  מאוד  יותר  משאר  אנשי  דורנוהוא  שטרחנו  

מתבודד  ויושב  על  עיון '  ולפעמים  ששה  לילות  של  ימי  החול  שבשבוע  הי,  שינה  על  מאמר  אחד  של  ספר  הזהר
  )ב"א ע"שם דף י( .ישן כל הלילות ההם רוב פעמים' ולא הי, מאמר אחד בזהר בלבד

שילמוד  בזהר  דרך  בקיאות בלב בלי שיעמיק בעיון ,  א  הלוי  עצה  טובה  לענין  השגה"ל  להר"ורי  זוכן  אמר  מ.  ג
  )שם( .ושיקרא בספר הזהר פעמים רבים, עלים בכל יום' או נ' מ

  הבטיח להבית יוסף שכשילמד תורת הסוד יפתחו לו שערי אורה" מגיד"ה) ח
אפתח  לבך  בה  דתדביק  רזין  סתימין ,  הקבלהאם  תקבע  עתים  בחכמת  ):  אמר  המגיד  למרן  הבית  יוסף.  (א

  )בא' מגיד מישרים פ( .דלא ידע יתהון בר נש
ושיפתחו  לי  בה ,  הזהירני  מאד  לכתוב  הנאמר  לי  וללמוד  וללמד  פעמים  ושלש  בשבוע  בחכמת  הקבלה.  ב

, שעות  או  יותר'  בשבוע  ב'  עוד  הזהירני  פעמים  אחרים  ללמוד  בחכמת  הקבלה  לפחות  פעם  א.  פתחים  גדולים
  )עקב' שם פ( .ויפתחו לי בה פתחים גדולים

  ן הוא בבחינת"מי שאינו מאמין ולומד תורת הח) ט
  "מפריד אלוף לא יראה מאורות"

, ולא  רצה  לדעת  חכמת  הסוד,  פשט  רמז  דרוש,  מעלות'  אפילו  השיג  ג:  כתב)  ב"דף  ע(קדושים  '  ז  פ"הרמ.  א
שאנחנו  מחוייבים  לעשות ,  הדברים'  פי.  ה"  על  הוה"הו'  ויהי,  ה"משם  הוי'  דהיינו  י,  אז  ימנע  אור  התורה

, פשט',  כ  אפילו  השיג  כל  הג"וא,  ה"ה  ב"אותיות  שם  הוי'  נגד  ד,  דהיינו  פשט  רמז  דרוש  סוד',  ס'ד'ר'פ'  בחי
  .ה"ה על הו"הוא בסוד הו', דהיינו י, ולא השיג נגד סוד, ה"אותיות הוי' נגד ג, דרוש, רמז

' ד'ר'אותיות  פ'  ד  דהיינו  בג"כפר',  תהיו  כסוס  כפרד  אין  הבין  במתג  וכוהפסוק  בתהלים  אל  '  על  זה  נראה  פי
ממש ,  ד"הוא  כפר,  כ  אין  הבין  בלא  סוד"וא,  ד  עם  הכולל"סו'  א  גי"ן  עם  האותיות  הוא  ע"אין  הבי,  בלא  סוד

הני  תלת ',  נכנסו  לפרדס  חד  הציץ  כו'  ד:  ל"וז,  )א"ט  ע"דפוס  קושטאנטינא  דקמ('  ועיין  בתיקונים  ח.  נפרד
תפארת   (.ל"עכ,  ש  באורך"ע,  ורבי  עקיבא  עאל  בשלום  ונפק  בשלום',  ד'ר'עלו  בפ'  הג,  ד"נכשלו  הוא  סוד  פר

  )קדושים' פ, ל"ק מסאטאנאב זצוק"מהרה, ישראל
ומי ,  ס'ד'ר'ונדרשת  פ,  ה"ותדעו  כי  כל  התורה  שמותיו  של  הקב,  אל  תהיו  כסוס  כפרד.  ב

  )ט, תהלים לב, א"החידיוסף תהלות ל( .'ד'ר'שאינו מאמין בסוד נשאר פ

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


