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  בעזרת השם יתברך

  35בולעטין  – 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 
  ב"תשסאב  חודש

  

  י" דרשבלימוד הזוהר בהילולא
פירש ,  אגרא  דבי  הילולי  מילי:  כתב:]  ברכות  ו[ל  "ס  להאריז"בליקוטי  הש.  א

ל  בו  ביום  פטירת  הצדיק  מן  העולם  אין "שהנה  זה  סוד  הילולא  דצדיקיא  שארז
וזה  סוד  אגרא  דבי  הלולי .  העסק  כי  אם  בתורה  ובמעשים  טובים  אשר  חידש  הוא

  .ל"עכ, פירוש מילוליו ודבריו אשר חידש הוא, מילי
כה  אמר .  ג"ק  בל"רבי  יוסי  תמה  מדוע  מזניחים  אפילו  רגע  מלימוד  הזוה.  ב

תלמידו  רבי  יוסי  תווהנא  על  חכימי  דרא  היך  שבקין  אפילו  רגעא  חדא  למיקם 
ב "ק  ח"זוה(  .ש  קאים  בעלמא"קמיה  דרבי  שמעון  למלעי  באורייתא  בעוד  דר

  )א"ט ע"קמ

  לימוד תורת הנסתר במירון
ושאר  חכמי  התורה  עלו  למירון  פעמים  בשנה  ללמוד ל  "תלמידי  גורי  האריז.  א

  :)ו"רבי שלמה שלימל מצרף לחכמה דפוס ויניציא דף מ(ק "שם ספרי זוה
כי  כמה ,  י  לומדים  הזוהר  באימה  וביראה  ובדביקות  גדולה"על  קבר  רשב.  ...ב

ואחר ,  נסים  אירעו  שם  וצריכים  ללמוד  הזוהר  באימה  וביראה  ובדביקות  גדולה
כי  לא  באלה  חפץ ,  ולא  שום  אבילות  ועצבות,  בשמחה  רוחניתכך  לשמוח  הלב  

ומתפללים  שם  תפילה ,  כ  נודרים  נדרים  ונדבות"ואח,  והוא  בדוק  ומנוסה,  י"רשב
י "ורשב'  כי  היום  יום  ראשון  הייתי  במערת  הצדיקים  וכו,  ושוב  אודיעכם.  'וכו
  )ח"שפ -י "ה בא"מסעות השל( .א בנו ושם למדתי הזוהר"ור

  היא חיות התנא "שמעון"תיבת 
וכן  שם  כל ,  תיבת  שמעון  הוא  חיות  התנא,  אמר  רבי  שמעון'  כשלומד  בגמ.  א

והדין ,  ה  הוא  מחיה  ומקשר  החיות  עם  המוחין"ושם  הוי,  אדם  הוא  החיות  שלו



ב 

הוא ,  ונמצא  שכשלומד  בדחילו  ורחימו,  דהיינו  המוחין,  הוא  השכל  שלו,  שאומר
  )בספרו לקוטי אמרים, המגיד ממעזריטש( .מקשר עצמו לרבי שמעון

  אתדבקות רוחא ברוחא
, בדורות  האחרונים  כשלומדים  דברי  שום  תנא  וחכם  מדברי  הקדמונים.  א

הלומד  ומדבר  דבריו )  מלומד(והאדם  ,  שהדבר  ההוא  הוא  חיות  והמוחין  שלו
, מדבק  ומכניס  חיות  ומוחין  שלו  לתוך  הדיבורים  נקרא  אתדבקות  רוחא  ברוחא

שפתותיו .)  יבמות  צז(שלכך  אמרו  ,  יות  בהדבריםולכך  מחיה  אותו  שמכניס  הח
כי ,  שאפשר  לומר  כי  זה  בחינת  השתטחות  על  קברי  הצדיקים,  דובבות  בקבר

וזה  הלומד  בהכנסו  עם ,  כאמור,  דיבורי  הצדיק  שם  הוא  קבור  וטמון  החיות  שלו
נקרא ,  החיות  והמוחין  שלו  לתוך  החיות  ומוחין  של  הצדיק  שטמן  בדבריו

כנודע  זה  מדברי  הבעל  שם  טוב ,  א  ושפתותיו  דובבות  בקבראתדבקות  רוחא  ברוח
ונקראת  בחינה  זו  השתטחות  על  קברי  הצדיקים  שהן .  נשמתו  בגנזי  מרומים

מאור (  .ולכך  מחיה  מוחין  של  אותו  הצדיק,  דבריהם  שלומד  ומזכיר  היום  הלומד
  )עינים ריש מסכת שבת

, חיות  להצדיקשמעורר  ,  כשאומר  דבר  בשם  אומרו  שפתותיו  דובבות  בקבר.  ב
 .ז"דהוי  כדר  בעוה,  והיינו  שדרשו  אגורה  באהלך  עולמים,  כ  נחשב  להדור"וע

  )הפטרת פרשת תולדות, ישמח משה(
  י גורם נשיקין הדדין"לימוד אדם כשר תורת רשב

אז  התנא  נושק  אותו  והוא  נושק  את ,  כשאדם  כשר  לומד  תורת  התנא.  א
' י  בחי"וזהו  ע,  ובבות  בקברש  שפתותיהם  ד"התנא  וגורם  תענוג  גדול  להתנא  כמ

  )ב"א סימן י"ן ח"ליקוטי מוהר( .'ז נתדבק רוחם ברוחינו כו"ועי, נשיקה
תולים 'ת  ש"ר).  תהלים  צב(בחצרות  אלקינו  יפריחו  '  שתולים  בבית  ה.  ב

דמבקשים  אנחנו  מהבורא ,  וחאי'ר  י'מעון  ב'ת  ש"שהוא  ר,  י"ת  שב"ר'  בית  ה'ב
, בעולם  העליון'  ו  השתולים  בבית  הי  וחברי"ש  דאגרות  הקדושה  של  רשב"ית

כמו ,  שהם  בחצרות  אלקינו'  לאותן  העומדים  מרחוק  מבית  ה,  בחצרות  אלקינו
דברי (  .יזריחו  ויופיעו  בתוכינו,  יפריחו,  כן  עומדים  מנגד,  החצר  לפני  הבית

  )יחזקאל

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


