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  בעזרת השם יתברך

  20בולעטין  – 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" תשסאיירחודש 

   לימוד הזוהרגדולי החסידות בשבח
ת רבי "ר -ש גלי "ברי, ובני ישראל יוצאים ביד רמה) א

  שמעון בן יוחאי
על  דרך  דאיתא ,  ותרגומו  ובני  ישראל  נפקין  בריש  גלי,  ובני  ישראל  יוצאים  ביד  רמה.  א

ש  שמבואר  עוד  יותר  כשיתגלה  הספר "ועיי,    בספרא  דא  יפקון  מן  גלותאזוהר  הקדושב
  .הזוהר בדא יפקון מן גלותא

ותרגומו ,  ביד  רמה,  ל"כנ,  היינו  מן  הגלות,  וזהו  שמרומז  בפסוק  ובני  ישראל  יוצאים.  ב
אז ,  כשיתגלה  ספרו  הקדוש  ספר  הזהר,  י"גל,  וחאי'ן  י'מעון  ב'ש'  ת  ר"ש  ר"ברי,  בריש  גלי

  )בשלח' דגל מחנה אפרים פ( .והבן, בדא יפקון מן גלותא

  ויתקיים על ידי' משיח בן יוסף יחי) ב
  דאורייתאלימוד רזין 

. זוהר  הקדושא  כמבואר  ב"  עסק  ישראל  בסודות  התורה  יבוא  משיח  צדקנו  בבעל  ידי
שאף  משיח  בן  יוסף  יחיה ,  משיח  בן  יוסף  במכוון'  ת  גי"ו  דל"ך  ו"ד  במילוי  סמ"וסימן  לדבר  סו

  )ספר קהלת יעקב לבעל מלוא הרועים ערך סוד( . זכות לימוד רזין דאורייתאעל ידיויתקיים 

  ז"ימטריא רר בג"או) ג
. ד"ד  מיסו"סו'  ן  שגי"וזה  נקרא  כ,  ז"ר'  ר  גי"כי  או,  עיקר  הגאולה  הוא  מרזי  דאורייתא

שהם  אומרים  שאין  בתורה ,  והרשעים  אומרים  לאן  כן,  אני  אמרתי  יהי  כן,  כ  במדרש"וזש
ועל  דור ',  ב  כו"ועיקר  היא  חכמת  התורה  ורזיה  שיתגלה  לנו  ב.  ן  לא  יקומו"על  כ,  אלא  הפשט
' אך  ה,  המזוקקות  שבעתייים'  בזכות  אמרות  ה,  עתה  אקום,  ר  משוד  עניים  גופייהושלנו  נאמ

, שהם  כרום  זלות,  ישמרנו  מהרשעים  אשר  סביב  יתהלכון  ואינם  רוצים  ברזי  וסודות  התורה



ב 

ז "  דף  ע-ו  "ז  תיקון  ל"אור  ישראל  על  תיוק( .ה  ירומם"דברים  העומדים  ברומו  של  עולם  והקב
  )ב"ע

  ז"ר; ם"ן עול"אדו; ף"ן סו"ר בגימטריא אי"או) ד
שהוא סודות התורה , ז"ר' ובגי, ם"ן עול"אדו, ף"ן סו"אי' ר בגי"או, קומי אורי כי בא אורך

כי ,  ך"כי  בא  אור,  ם"ן  עול"שיתגלה  כבוד  מלכות  אדו,  י"וזהו  קומי  אור.  ר  לנו"אשר  הוא  או
גאולה '  הי  תעל  ידי  זהו,  אור  התורה,  ז"כבר  נתגלה  להם  חכמת  סודות  התורה  שהוא  ר

  )תבוא' אגרא דכלה הפטורת פ( .להתגלות בסוד מלכותו כנודע

רק על ידי התגלות סודות חכמת ) ה
  יבוא  משיח צדקנות האמ

מ  ובגינך  יתפרקון  ישראל  ויחזרון "ח  שאמרו  להרע"תצא  דרע'  מ  פ"מה  שכתב  ברע.  א
אשלים ,  ביןובגינך  אינון  מתעכ,  ולית  חילא  למשיחין  למפרק  לישראל  בר  מינך,  לאתרייהו

הלא ,  והלשון  ובגינך  אינון  מתעכבין  יתמה  כל  עובר  ויתפלא.  ה"עכל',  מילין  יקירין  אלין  וכו
  .המשיחין לבוא לגאלנו) ו"ח(מ יעכב "איך יתכן לומר שהרע

,   בכמה  דוכתיזוהר  הקדוש  ותיקוני  זוהר  הקדוש  הל  פי  דבריאולם  יובן  בפשיטות  ע.  ב
  התגלות  סודות  חכמת  האמת על  ידיכי  רק  ,  מותע  לשער  ההקד"ו  זי"וכן  בהקדמת  מוהרח
וכן  בהסכמתו ,  א"ע  לבאר  לחי  רואי  ח"ר  זי"ועיין  בהקדמת  אאמו.  ב"יבוא  משיח  צדקנו  ב

, ]ל"ר חיים שאול דוויק הכהן זצוק"למוהר[לאוצרות חיים עם הגהות הנפלאות איפה שלימה 
  .וכן בכל ספרי קודש
שמתעכבים ,  יתגלו המשיחיןעל ידי זה כי ,מ שישלים מיליה ויגלה הסודות"ואמרו להרע

 .ס"ת  ירחמנו  במהרה  במינו  בביאת  גואל  צדק  בקרוב  וכט"השי.  'עד  שיתגלו  כל  הסודות  כנז
  )ג"קי' סי' מהדורא ו, ד מונקאטש"ק אב"דברי תורה להגה' ס(

  

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


