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  בעזרת השם יתברך

  4 #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 טבתחודש 

  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
  ה"לפנימיות הקב מי שלא למד רזין דאורייתא לא זכה) א

ברית '  ס(  .'ויתעלה  כו'  ה  ית"לא  זכה  לפנימיות  הקב,  מי  שלא  למד  חכמת  הקבלה  של  סודות  ורזין  דאורייתא
  :)'מנוחה דף ב

 .האיש  הזה  הוא  בעיקר  בדעת  השלם  בלי  חסרון,  תרי  תורהאם  ימצא  אחד  בעיר  ושנים  ממשפחה  הלומד  ס
  )ג"א ע"קנה הגדול דף מ' ס(

  אור ששת הימים גנוז בזוהר) ב
מונח  על '  ואזי  פתח  ספר  הזוהר  שהי,  ה  אחת  מהדברים"ט  זללה"ד  ששמעתי  פעם  אחד  שאלו  להבעש"ע...

וכי ,  ושאלו  פיו  הקדוש.  בריוכ  נמצא  האמת  אתו  שכיון  בד"ואח,  השולחן  והסתכל  בו  ואמר  להם  כל  המאורע
הלא מצינו אור , ואז השיב, בשביל  שפתח  את  ספר  הזוהר  והסתכלות מעט בזוהר יתכן לדעת ולראות מרחוק

מאיר  מראש  העולם  ועד  סופו  וגם  האדם  יכול  לראות  מראש  העולם  ועד '  ה  את  עולמו  הי"שברא  בו  הקב
ה  שאין  העולם  כדאי  להשתמש  עם  זה "ה  הקבוכיון  שרא',  סופו  עם  אור  הבהיר  ומאיר  לארץ  ולדרים  עלי



ב 

שתורה  אוצרו ,  גנז  את  האור  בתורה,  אפוא  המקום  המכיל  את  האור  והיכן  גנזו'  ואי,  גנזו  לצדיקים,  האור
המאור  הגנוז  מאיר  לו  נתיב  להשכיל ,  וכשאדם  לומד  תורה  לשמה  מסתכל  בה  בעין  שכלו,  ה"הטוב  של  הקב

  )'ח טור ג"דף כ, פקודי' פ) זיטאמיר(אור המאיר ( .נז האורכאשר מאז קודם שנג, ולראות מראש העולם
  סמכא בתורת הסוד-ט כבר"מעריך את הבעש' האור החיים הק) ג

ל "ח  בן  עטר  ז"ק  מוהר"מאת  הרה"  אור  החיים"ב  נדפסו  בוויניציא  חומשים  עם  פירוש  "בשנת  תק
ט "ור  החיים  מצא  הבעשכי  בפירוש  א,  ל  ושמח  בהם  מאד"ט  ז"והגיעו  החומשים  ליד  הבעש,  מירושלים

שיבוא ,  ל  לירושלים"ק  רבי  גרשון  קיטווער  ז"ט  את  גיסו  הרה"אז  שלח  הבעש',  התלהבות  נעלית  לעבודת  ה
אחת  ללימודי ,  ומראש  הגיד  לו  שלהרב  בעל  אור  החיים  יש  שתי  ישיבות,  ל"ח  בן  עטר  ז"אל  ישיבות  מוהר

ק  כי  ישתדל  להיות "ט  את  גיסו  הרה"שוהזהיר  הבע,  ואחת  ללימודי  אצילות  תורות  הקבלה,  ת  בנגלה"גפ
  .עד אשר ירגיש בו הרב עצמו, ח מי הוא"ולא יגיד כלל  לבעל אוה, בישיבות הנסתר
ונתן ,  ח  לבקש  ממנו  שיניחהו  לשמוע  לקח  מפיו  הקדוש"הלך  לבעל  אוה,  ל  שמה"ג  קיטווער  ז"כאשר  בא  הר

ח  וביקש  אותו "  נכנס  לבית  הרב  אוהכ"אח,  לו  רשות  ליכנס  לבית  מדרשו  ולמד  שבוע  אחד  בישיבתו  הנגלית
ויען  לו  שגיסו ,  מי  גילה  לך  שיש  לי  ישיבה  נסתרה,  וישאלהו  הרב,  כי  ירשהו  ללמוד  אצלו  בישיבה  הנסתרה

כ  כאשר  הביט  עליו  מראשו "ואעפ,  ח  כי  לא  ידעהו"ויאמר  לו  הרב  אוה,  שם  הגיד  לו=ורבו  הרב  ישראל  בעל
וכאשר  למד  שמה  שלושה  ימים  צוה .  ונתן  לו  רשות  גם  לזה,  הכיר  בו  כי  ראוי  הוא  ללמוד  קבלה,  ועד  רגלו
  ויהי  אך ,ג  לבית  הרב  לדעת  סיבת  הדבר"והלך  מוהר,  ח  לשומר  הפתח  לבל  יתנהו  עוד  לבוא  פנימה"הרב  אוה
, י  בעל  שם"רק  אמרת  גיסך  הוא  הר,  מדוע  לא  אמרת  על  גיסך  בעל  שם  טוב,  חמתי  עליך,  אמר  לו,  ראהו  הרב
, פ  ראיה  דקה  מעולמות  העליונים"י  בעל  שם  טוב  אכיר  ע"אבל  את  מהר,  עהוי  בעל  שם  לא  אד"את  הר

דורש  טוב (  .ט"אם  יש  לו  רב  כבעש,  כי  אמר  שאין  לו  צורך  ברב  אחר,  ולהישיבה  לא  הניחו  עוד  לבוא
  )'ד טור א"קצ' ע, א"אחרון של פסח תש) טשורטקוב(

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


