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  בעזרת השם יתברך

  24בולעטין  – 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" תשסאלולחודש 

  

ל לימוד הנגלה ע) כב
  דרך הסוד

כ "עה,  ע  משינאווע"ר  רבינו  הסבא  קדישא  זי"שמעתי  מפה  קדוש  אדומו.  א
בתו  של  אברהם ,  כדאמרינן  בחגיגה  בת(י  "היינו  בת  נקראת  כנס,  שמעי  בת  וראי

לשון ,  אמרינן  תא  שמע'  בגמ)  נגלה(היינו  ,  צריכין  ללמוד  נגלה  ונסתר,  )אבינו
שילמוד (,  ש  שמעי  בת"וז.  חזיק  הוא  לשון  תא  "ובנסתר  בזוה,  )שמעתתא(שמיעה  

', כנז,  היינו  נסתר,  ק"בזוה,  תא  חזי(,  וראי)  כ"ואח',  כנז,  תא  שמע,  מקודם  נגלה
). ד  האמת  הנסתר"כ  ע"להבינו  ג,  ללימוד  הנגלה  שלמדת(והטי  אזנך  )  כ"ואח

אולם  נודע  ומובן  עד  כמה  חביב  דבר  שנשמע ,  דברי  יחזקאל'  כ  זה  בס"ונדפס  אח
  .'מפי הצדיק בעצמו וכו

והטי '  כ  שמעי  וכו"ל  עה"הנ'  ר  הק"ק  שהגיד  אדומו"ובאותם  דברים  בש.  ב
ל "ק  מהרא"ואמר  אז  לדוגמא  כמו  הגה,  פ  סוד"אזנך  ללימוד  הנגלה  להבינו  ע

דרכו  בקודש  אחרי  סעודת  ליל  שבת '  שהי,  דבי  עילאי'  ע  מווישניצא  בעל  ארי"זי
' עם  ס'    ללמוד  הגמיושב  ולוקח  בביתו'  הי)  ובפרט  בלילות  הארוכות  בחורף(קודש  
הוא  רבינו  הגאון  הקדוש  בעל (אמנם  אבי  ).  ע"אז  נדפס  רק  בפ'  שהי(א  "מהרש

שכל  לימודיו  אז  גם  בנגלה ,  )דבי  עילאי'  על  הארי(אומר  עליו  '  ל  הי"ז)  דברי  חיים
  )ז"נ', מהדורא ו, דברי תורה( .כ"ד סוד יפרשם ג"בימות החול הם כולם ע' אפי

  ק"האם ללמוד קבלת הרמ) כג
  י"או קבלת האר



ב 

לבושו  ומראהו  כאחד ,  שפעם  נכנס  אדם  שנראה  רחוק  מאד  מן  החסידות,  חסידים  מספרים
חכם "נקרא  בפי  בני  דורו  '  שהי,  ר  רבי  שמחה  בונים  מפשיסחא"אל  האדמו,  ממשכילי  ברלין

" שרף"ר  ה"ביניהם  האדמו,  ובין  תלמידיו  נמנים  גדולי  האומה  המפורסמים"  ם"האדמורי
  .ועוד רבים, מ"ר בעל חידושי הרי"האדמו, מקוצק

נדחקו  החסידים  ונכנסו  אחריו  לשמוע  מה ?  מה  לאדם  זה  בבית  רבם,  תמהו  החסידים  מאד
האחת ,  מציעים  לי  שני  שידוכים:  ר  מפשיסחא"והנה  הוא  פותח  ושואל  את  האדמו.  שאלתו'  תהי

: ר  משיבו"אדמווה.  ואיני  יודע  במה  לבחור,  יפה  אך  אינה  מיוחסת'  מיוחסת  אך  אינה  יפה  והשני
  .הרבי פוסק לבחור ביפה, כלומר. הרי היא יפה -היפה 

. ר  וכבר  הוא  יוצא  מחדשו  של  הרבי"נוטל  ברכת  פרידה  מהאדמו,  אותו  אדם  אינו  משתהה
  .ועוד יותר התשובה של הרבי, השאלה נראית בעיניהם תמוהה, החסידים תמהים מאד

: ושאלתו  היתה,  נו  צדיק  נסתראדם  זה  הי:  למראה  עיניהם  המשתאות  נענה  הרבי  ואמר
משום  שכך  למדו  הדורות   -  ק  שהינה  מיוחסת"האם  קבלת  הרמ,  איזו  שיטת  קבלה  ילמד

, י  שהינה  יפה  ומפעימה"או  יבחר  בקבלת  האר,  י"אך  אינה  יפה  ועמוקה  כקבלת  האר,  הקודמים
 כי  -המשיך  הרבי  להסביר    -עניתי  לו  .  ק"אך  היא  חדשה  יחסית  ואינה  מיוחסת  כקבלת  הרמ

  .י"יבחר ללמוד קבלת האר

בעסק התורה צריך לדבק את עצמו ) כד
  גם לנסתר דתורה

ז  צריך  לדבק "בעת  שהאדם  עוסק  בעסקיו  בעניני  עוה
ד "ע,  ולא  יהיה  נפרד  מדביקותו'  את  עצמו  בהבורא  ית

. ה"י  כל  ימי  אתקטרנא  בקטורא  חדא  בקוב"שאמר  רשב
לא  די  מה  שמדבק  את  עצמו ,  בעת  שעוסק  בתורה'  ואפי
א  שצריך  לדבק  את  עצמו  גם "כ,  התורה  באהבתהב

מבשר (  .'ש  וכו"להנסתר  שבה  שהוא  המאציל  העליון  ית
  )בא' צדק פ

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


