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  בעזרת השם יתברך

  21בולעטין  – 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" תשססיוןחודש 

  

ל ידי ע, היא אוצרו' ה שיראת ל ידיע) טו
  'תורת ה ראתהתורה נקזה 

', פלפלת  בחכמה  כו'  קבעת  עתים  לתורה  כו,  א"א  סע"ב  דשבת  דף  ל"ל  פ"כ  ענין  מארז"וזהו  ג
משל  לאדם  שאמר  לשלוחו  העלה  לי  כור .  אי  לא  לא,  היא  אוצרו  אין'  ואפילו  הכי  אי  יראת  ה

מוטב ,  ל"א,  לאו,  אמר  ליה,  חומטיןעירבת  לי  בהן  קב  ,  אמר  ליה,  הלך  והעלה  לו,  חיטין  לעליה
, י  ארץ  מלחה"וקב  חוטמין  פרש.  .  ב  אתוון  דאורייתא  "כי  חטה  הוא  כ,  והענין.  שלא  העליתה

אלא ,  דתיבת  לי  מיותר,  וזהו  שנזכר  עירבת  לי  בהן  קב  חומטין.  'והוא  ענין  ולא  תשבית  מלח  כו
כ  תורה "משא.  .  '  ורת  הת'  ונק,  היא  אוצרו  אזי  התורה  והחטים  הם  לי'  י  שיראת  ה"ל  שע"דר

  )'טור א' לקוטי תורה לבעל התניא שם דף ו( .'בלא יראה כו

לימוד פנימיות " (לריח שמניך"מעלת ענין ) טז
  )לימוד נגלה דתורה" (שמן תורק"על ) התורה

הנה  בלימוד  המצות  משנה  ותלמוד  משיג .  .  '  ושמן  תורק  כו'  לריח  שמניך  כו'  ל  בפי"עוד  י.  א
וזהו ,  ממש'  מאחר  שנתלבשה  בדברים  גשמיים  שהן  רצונו  וחכמתו  ית'  תו  יתותופס  המהות  חכמ
המלובשת '  ך  שאינו  מושג  כלל  חכמתו  ית"כ  בסיפורי  מעשיות  שבתנ"משא',  ענין  שמן  תורק  כו

שפשטיות  המובן  מן  הסיפור )  א"ב  ע"דף  קנ(ש  בזהר  בהעלותך  "וכמ,  בתיבות  וצירופי  אותיות
בארץ '  ואלה  כו'  מ  פ"כמו  עד,  ז  שם"וביאר  הרמ,  תאמעשיות  שבתורה  נקרא  לבושא  דאוריי

בו  בעצם  אבל '  אבל  אין  כוונת  ה,  שודאי  מעשה  שהיה  כך  היה  ואין  יוצא  מידי  פשוטו',  אדום  כו
  .שהאריך בזה) ב"ט ע"דף קמ(ש ובזהר שם "ע', בה נגנזו סודות עולם התוהו כו

אבל    כאשר  יבוא :  ל"וזוכתב  ,  ל"א  האריך  בביאור  מאמר  הזהר  הנ"ז  פ"ובפרדס  שער  כ.  ב
כוונתו  שהוא  לומד  הענין  ההוא  במה  שהם  דברים  אלקיים '  צריך  שיהי,  האדם  ללמוד  בתורה

ואין ,  ועם  היות  שהוא  לא  ישכיל  בה  כי  אם  פשטיות  הסיפור',  שנעלה  ממנו  עוצם  פנימיותם  וכו
  .ל"עכ, גם לו יש שכר טוב', מי שלא יבין כלל כו' צריך לומר זה אלא אפי



ב 

כי  עם  היות  שאינו  מובן  ומושג ,  ריח  שמניך'    האותיות  התורה  ופשטיות  הסיפור  נקולכן.  ג
ז  האותיות "עכ.  .  הגנוזה  ומלובשת  בסיפור  מעשה  ואותיות  ההם  '  כלל  פנימיות  חכמתו  ית

' שבהם  ועל  ידם  ממשיך  הקורא  במקרא  ריח  והארה  מבחי,  ופשטיות  הסיפור  הן  הן  ריח  שמניך
פ "פ  שאינו  טועם  אותו  בפיו  כלל  ואע"ריחים  ריח  הטוב  אעמ  שמ"וכמו  עד,  שמן  משחת  קדש

שמן  המריח '  שהוא  בחי,  ואדרבה  הריח  הזה  נמשך  ממקום  עליון  ביותר.  'שהוא  רחוק  ממנו  כו
' ולפי שהוא גבוה יותר במעלה לא יכול לבוא בהתגלות בבחי', ע כו"ח,  שמן  סתם'  שלמעלה  מבחי
כ  מעלה  יתירה "כ  יש  ג"ואעפ.  .  '  ריח  לבד  כו'  אלא  בבחי',  טעם  כענין  שמן  תורק  כו'  קירוב  בבחי
ושניהם  כאחד ',  ע  ולא  ריח  והארה  לבד  כו"שמן  תורק  שהוא  המשכת  עצמיות  ח'  ועצומה  בבחי

  )'טור ג' שיר השירים דף ג, לקוטי תורה לבעל התניא( .טובים
  הלומד מובטח לו שהוא בן עולם הבא; אורך הגלות מחמת העדר לימוד הסוד) יז

כי  בזה ,  גירסא  בעלמא'  ק  בכל  יום  אפי"חיוב  גדול  על  כל  ישראל  ללמוד  זוה,  סמא  דחייא.  א
ואין  קץ  לגודל  שכרו  כי  בזה  מקרב  הגאולה  ועושה  נחת  רוח ,  בונה  עולמות  ומטהר  ומקדש  נשמתו

' בהאי  חיבורא  דילך  דאיהו  ספר  הזהר  כו)  ב"ד  ע"דף  קכ(נשא  '  ק  פ"כמובא  בזוה,  גדול  ליוצרו
מהאי  חיבורא  דילך  כד  יתגלי  לתתא ',  ובתיקונים  סוף  תיקון  ו,  מן  גלותא  ברחמייפקון  ביה  

  .'בדרא בתראה בסוף יומיא ובגיניה וקראתם דרור בארץ וגו
ועונשם  כמה ,  ח  ללמוד  קבלה"כמה  גדול  חיוב  על  ת:  ל"וז,  בספר  כסא  מלך'  ובתיקון  ל.  ב

כי יעשה בשעה , ל"ים הגאולה רחכי הם מעכב, וגורם אורך גלותא, גדול אם אינם לומדים קבלה
כי  גדול  כוחה  לקרב ,  בלימוד  הקבלה  מה  שלא  נעשה  בלימוד  חודש  ימים  בפשטי  התורה'  א

  .הגאולה
כ  אם "וכש,  ק  בגירסא  בעלמא  בונה  עולמות"כי  לימוד  הזוה:  ב  שם  בכסא  מלך"ובתיקון  מ.  ג

לא  יעשה  בלימוד ש'  יעשה  בו  תיקון  למעלה  בשעה  א'  מאמר  א'  פי'  יזכה  ללמוד  ולהבין  אפי
מרואי  פני  המלך '  ב  מבני  היכלא  דמלכא  ויהי"ומובטח  לו  שהוא  בן  עוה,  הפשט  שנה  תמימה

  .היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא
אדרבה  שבדורות  הראשונים  שהיו  להם  נשמות  קדושים ,  ומה  שאומרים  וכי  אכשר  דרא.  ד

דמשיחא  נשמות  נמוכים ועכשיו  בעקבתא  ,  ממקומות  גבוהים  יכלו  לטהר  נשמתם  בפשטי  התורה
כי ,  ק"היינו  בזוה,  רק  בסמים  יקרים,  אי  אפשר  לטהר  נשמתם,  ל"וגם  התגברות  החיצונים  רח
ר "נשמר  מכל  רע  מיצה'  ובזה  יהי,  בלגלול'  בפיטפוט  לחוד  ואפי'  לשון  הזוהר  מסוגל  לזה  אפי

בוצינא ,  ט"פנחס  דף  רי'  ק  פ"כנודע  מזוה,  ב  הרוחני"וגם  בעוה,  ז  החומרי"וממקרים  רעים  בעוה
י  מאיר "עד  ביאת  הגואל  אור  תורה  של  רשב,  קדישא  דנהיר  חכמתיה  בכל  דרין  דהוו  אבתריה

  .באור רב להחיות נפשות ישראל
דפים  בכל  יום  כדי  שיגרום  חדוא '  ק  לכל  הפחות  ה"כ  יתחזק  כל  אדם  מאד  ללמוד  זוה"ע.  ה

ע "  אהרן  שווארץ  זיר"ד  מאיר  ב"צוואת  הר(  .אמן  כן  יהי  רצון,  ופורקנא  בהון  לעילא  ותתא
  )מפידהייץ

  

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


