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  בעזרת השם יתברך

  3 #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 כסלוחודש 

  קדשו במקום יקום ומי' ה בהר יעלה מי
  ?למוד ספר הזהר הקדושלמה הכל רצים ל

, דור האחרון לפני ביאת המשיח, דורינו
נלקה בחשכות מכופלת מהמיימינים 

  :ומהמשמאילים
י מחמת "אלו שנמנעים מלימוד הזוהר וכתבי האר

, הזה' או זרות הלימוד הק, ו עצלותם"או ח, יראתם
  .שהוא לא כנגלות התורה

הן  היום :  שלום  ביזאגלי  ואין  מה  להוסיף  על  דבריו'  י  רל  המקובל  האלק"וז  1

ראיתי  את  עוני  עמי  אשר  במארויקוס  עיר  גדולה  של  חכמים  וסופרים  בפשטי 

, המה  ותלמידיהם,  וביום  שנפטרו  רבותי  לעדן  גן  אלהים,  התורה  וסודותיה

וכמעט ,  כי  עול  הגלות  וטרדות  המסים  רבו  עליהם,  לא  עמדו  אחרים  תחתיהם

אז  אמרתי ,  כי  מחסרון  המלמדים  חסרו  תלמידיהם,  ה  זו  מהםנשתכחה  תור

, מי  יתן  איפה  ויכתבון  מלי',  עת  לעשות  לה,  במגלת  ספר  כתוב  עלי,  הנה  באתי

ולעד  בצור  יחצבון ,  ו  נעדרת"ולא  תהיה  תורת  האמת  זו  ח,  בעט  ברזל  ועופרת

יבא  עזרי ,  ואל  ההרים  אשא  עיני,  תקוה  טובה  ואחרית,  לשום  להם  שארית

לזכות  את ,  הלא  בראשי  האנשים  הקדושים',  כי  במה  אתרצה  אל  אד',  מעם  ה



ב 

, יתקדשו  עוד  קדושה  יתירה,  נגשים'  הרבים  אשר  בדרך  האמת  רצים  ואל  ה

מסוקל  ומוגה  כדת ,  וילמדו  הזוהר  בשפה  ברורה,  באש  דת  סודות  התורה

למצוא  מבוקשם  מיד ,  ומסומן  באותיות  הפירוש  כשרגא  דנהורא,  וכשורה

  .ולאלתר במהרה
, ל  ואינם  ראויים  לכך  מכל  הבחינות"הזוהר  וכתבי  האריז"  שלומדים"אלו    2

הם  מפרסמים  ברבים  לבוא  ללמוד .  וזה  אצליהם  כשאר  חכמות  חיצוניות

הם  מראים  תמונות  תלים  גבוהים  של .  ובזה  יצליחו  לרכוש  הון  גשמי,  אצלם

  .אוי לנו שהגענו לכך. דולרים שיגיעו אליהם על ידי שילמדו אצלם
ממילא ,  י  משיח  צדקינו  יגיע  קיצו"היודע  שעם  הגאולה  השלימה  עמ  "הס  3

אריכות "לו  '  שיהי,  הוא  עושה  כל  טצדקי  להשחית  כל  חלק  טוב  בישראל

  ".ימים
אנו  חיים  בדור  שאפילו  הבני  תורה  אינם  יודעים  חובתם  האמיתית   4

בפרט  בעניני  המעור  והלשון  שהם  הגורמים  העיקרים  לעיכוב  ביאת ,  בחייהם

  .בן דוד
, מדרשים,  כן  העמסנו  עלינו  הטורח  והעול  הכבד  ללקט  משני  התלמודיםל  5

מוסר  וחסידות ,  ראשונים  ואחרונים,  י"תיקונים  וכתבי  האר',  זוהר  הק

כללים  יסודיים  ועיקריים  בענין  לימוד  הזוהר ',  מהבעל  שם  טוב  ותלמידיו  הק

על  ידי  זיכוך  נפשות ,  והתיקונים  כהצלת  הדור  וקירוב  הגאולה  שלימה

שאפילו  אם  בתחלה  לא  מבינים  כל  כך ,  הזה'  ות  לומדי  הלימוד  הקונשמ

  .בכל זאת זה פועל גדולות ונצורות למעלה בשמי מרום, הלימוד הזה
אפילו ,  להפיץ  עצם  לימוד  הזוהר  ברבים,  כאמור,  מטרתנו  העיקרית  היא  6

, או  מקובל,  רבי,  שיתקרא  רב,  ללא  שום  מטרה  גשמית,  "עמך  אידן"אצל  

לבנו  נפשות  ונשמות  עמך  בני  ישראל  ויתקרבו  לאביהם אלא  שיזדככו  וית

  .וללא ספק זה יביא הגאולה שלימה, שבשמים

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


