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  בעזרת השם יתברך

  23בולעטין  – 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" תשסאבחודש 

  

 בדורנו מי שאינו) חי
עוסק בזוהר ותיקונים 

 י"וכתבי האר
כל עסק תורתו הוא מן 

  השפה ולחוץ
מי  שאינו  עוסק  בספר  הזוהר ,  בדור  הזה  האחרון.  א

, י  שהם  חיים  ממש  לנפש"ותיקונים  וכתבי  מרן  האר
ידע  נאמנה ,  בלולה  במקרא  ובמשנה  ובתלמוד  ופוסקים

ואין  לו  עסק ,  כדואג,  שכל  תורתו  שעוסק  הוא  משפה  ולחוץ
ואינו  עוסק ,  והוא  כולו  טעות  ורמאות,  והארה  לנפשבחיים  

להיות  רב  וראש  גדול  הדור ,  בתורה  אלא  להיות  מאנשי  שם
  ...ואין לו חיים ולא חלק בחיים, ולהשתרר על הבריות



ב 

ובדור  הזה  האחרון  אי  אפשר  להמשיך  שכינתא .  ב
ו  בלבד "עליונה  אלא  על  ידי  הזוהר  וכתבי  מרן  הרח

  מי  האיש  החפץ  חיים  אוהב ובדור  הזה,  ק"שנאמרו  ברוה
ב "ימים  מבלי  לבלות  יום  בלתי  קדושה  לראות  טוב  עוה

ו  בלבד "ז  ידבק  בספר  הזוהר  ובכתבי  מרן  הרח"בעוה
  )ט"י', עקב ז' היכל הברכה פ( .ק"שנאמרו ברוה

  

עיקר התגלות חכמת הסוד ) יט
באחרונה לזכך הנפש לתשוקה 

  ודביקות בקדושה
גרעין ,  חרפת  אדם  ובזוי  עם,  ושפלתי  מארץ,  ארץ  תצמחאמת  מ,  הנבזה  והשפל,  אמר  המר.  א

להלהיב  לבבות  ישראל  לתורה ,  לזרוע  באור  החיים,  וממנו  יצמח  זרע  קודש,  נפסד  ונרקב
, חמודה  גנוזה,  מתוקה  מדבש  ונופת  צוף  מאירת  עינים  ומשיבת  נפש,  ולעבודה  בחכמה  הפנימית

, לזככה  ולהאירה  במדות  טובות  וישרות  לטעום  טעם  אור  הגנוז,  מתוק  האור  לעינים  וטוב  לנפש
למזג המדות בתכלית .  . רעיא  מהימנא  ,  על  ידי  חכמת  הזוהר    והתיקונים,  עולם  הבא  בעולם  הזה

ועיקר .  .  וללמוד  בהם  על  צד  הכוונה  להאיר  הנפש  ולזככה  ,  ענוה  ושפלות  הרוח  אמת,  הזיכוך
לזככה  בתשוקה  ודביקות  אהבה ,  להאיר  על  הנפשאלא  '  התגלות  החכמה  הזאת  בדורנו  לא  הי

כי  התגלות  האור  הצפון .  .  ולא  להיות  חוקר  ומקובל  משפה  ולחוץ  ,  ויראה  בקדושה  וטהרה  וענוה
ולהסיר ..  הזה  בימינו  היה  להאיר  עלינו  ועל  נפשינו  להסיר  מאתנו  כל  הזוהמה  ותאות  הרעות  

, אשר  הם  לשיכים  בעינינו,    רעותויתר  מדות,  הקוצים  מדות  רעות  גאוה  והשתררות  על  רעהו
אשר  כל  זה  נזדכך  ונעשה  לאור  המאיר  על  לימוד  חכמה  המתוקה ,  קנאה  ושנאה  ואהבות  רעות
  )נתיב מצותיך' הקדמת המחבר ס( .ה ביחודא שלים"לייחד קוב, מדבש בכוונה להשיג אורה

 להשיג  ממלכות  עד,  צריך  לעבוד  את  השם  יתברך  בשמחה  ובדביקות  בהרחבת  הדעת.  ב
כל  אחד  לפי  מעשיו  טועם ,  להשיג  מוחין  קדושים  וחדוותא  דשמעתא,  המחיה  את  כולם,  חכמה

, ובפרט  ספר  הזוהר  על  כולם,  כי  כל  דף  גמרא  ופרק  משניות  מחיה  ממש  הנפש,  מאור  התורה
מרוב ,  חיות  ותענוג  ממשי,  כי  הם  ממש  חיינו  וחיות  נפשינו,  ולעשות  המצוות  בשמחה  ומרוב  כל

  )ד"ט ע"משפטים דף קצ' פהיכל הברכה ( .כל

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


