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  בעזרת השם יתברך

  25בולעטין  – 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" תשסתשריחודש 

 הקדוש  בזהר  להשיג  אפשר  האחרונים  בדורות  האם,  לי  נא  אמור  :שאלה
  .הראשונים מבדורות יותר

, ביותר  הנסתר  תורת  ותתפרסם  תתגלה  האחרונים  בדורות  הנה  :תשובה
, )א"ע  קיח  דף  וירא  רשתפ  (דושהק  בזהר  כמובא,  בניקל  להשיגה  אפשר'  ויהי
  :ל"וז

 זמינין  דעלמא  רביא  אפילו,  משיחא  ליומי  קרוב  יהא  כד"
  ".דחכמתא ריןטמי לאשכחא

, ל"הנ  הזהר  על  כותב)  'ב  טור'  ג  דף  (ההקדמות  לשער  ו"מוהרח  ובהקדמת
 בתראה  ובדרא,  נעלמות  הזהר  חכמת  דברי  היו  עתה  עד  כי  מבואר  הרי  :ל"וז

 השיגו  שלא,  התורה  ברזי  וישכילו  ויבינו,  הזאת  חכמה  ותתפרסם  תתגלה
  .ל"עכ, אלינו הקודמים

 אגרת  קודש  באגרות  התניא  בעל  (ל"זצ  זלמן  שניאור  רבי  ק"הרה  כתב  וכן
 מכל  ונעלמה  בימיהם  נסתרה  היתה  הקבלה  חכמת  כל  :ל"וז,  )ו"כ

 ולא  לכת  בהצנע  זאת  גם  ואף,  סגולה  ליחידי  אם  כי,  חכמים  תלמידי
 האלו  בדורות  דדוקא  ל"האריז  ש"כמ,  בגמרא  כדאיתא  ברבים

  .ל"עכ, החכמה זאת את לגלות ומצוה מותר האחרונים

  לבער קוצים מן הכרם י תורה ורזין עליוניםמצוה לגלות סתר
כי  בדור ,  לאו  כללא  הוא,  לא  אמר  כל  מי  שאינו  מכבד,  כל  המחלל.  א

ל  שמצוה  לגלות "ש  זצ"י  וריב"הזה  עקבות  משיחא  אמר  מרן  האר
ולכן  אמר  המחלל  שדורש .  סתרי  ורזין  עליונים  לבער  קוצים  מן  הכרם

, בסתרי  עליונים  בהשגת  שכלו  ולא  ממה  שנתקבל  פה  אל  פה  מאליהו



ב 

ז "או  שמגלה  רזין  לרשעים  ולאנשים  ההולכים  אחר  תאות  עוה
  )ו"ד מ"אבות פ' נוצר חסד על מס( .אזי גופו מחולל, המגושם

זקן  מלא ,  רזין  דעתיק  יומין,  בסודות  ורזין  דאורייתא,  והלומד  זקן.  ב
שאינו  נחקק  כל  כך  במוחו ,  דומה  לדיו  כתובה  על  נייר  מחוק,  רחמים

וכן  יש .  כי  נמחק  חוזר  כותב  ונמחק,  ומחשבתו  ויכול  לטעות  בהם  הרבה
י  וספר  הזוהר  אשר  הם "הרבה  שוטים  שבורחים  מללמוד  רזין  של  מרן  האר

היו ,  בעקבות  משיחא  אשר  הרע  והמינות  גובר,  ולו  עמי  שומע  לי,  חיינו
ללמוד  ספר  הזוהר  והתיקונים  כתבי  מרן  בלול  עם  חסידות שוקדין  כל  ימיהם  

ל  והיו  מבטלין  כל  הגזירות  רעות  והיו "ש  זצ"והקדמות  של  מרן  הריב
, בני  חיי  מזוני,  כן  השפעות  פשטיות,  ממשיכין  שפע  ואור  על  כל  העולמות

חיות  אדם  הישראלי  תלוי  בספר  הזוהר ,  ה  ממש"טעמו  וראו  כי  טוב  הוי
ושה  ובשמחה  ובנועם  וביראה  ואהבה  כל  אחד  לפי ובכתבי  מרן  ללמוד  בקד

  .'השגתו וקדושתו וכל ישראל קדושים כו
בדור  הרע  הזה  שהמינות  גובר  היו  לומדין ,  ולו  עמי  שומע  לי

, עם  תינוק  בן  תשעה  שנים  ספר  הזהר  והתיקונים  להגות  בה
' נוצר  חסד  על  מס(  .יראת  חטאו  קודמת  לחכמתו  ויתקיים'  והי

  )כ"ד מ"אבות פ
י  בעצמו  שנערים  קטנים "קדמת  אור  החמה  כתב  שכן  אמר  רשבבה.  ג

  .ש"עיי' ילמדו מסוד ה
  

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


