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  בעזרת השם יתברך

  15בולעטין  – 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"תשס כסלו חודש

שחיבר  התנא  האלוקי  רבי   וחכמת  האמת,  ב  ללמוד  וללמד  הזוהר  הקדוש  והתיקוניםבו  יבואר  גודל  החיו
 ז"ועי,  שבו  גילה  סודות  נפלאים  אשר  בתורתו  ושמותיו  הקדושים  בהם  העולם  קיים,  א"שמעון  בר  יוחאי  זיע

  .באמונה' תמלא הארץ דעה את ה  
  סגולתה -קדושתה  -טהרתה  -מעלתה 

, ת"ספרי  שו,  ראשונים  ואחרונים,  ם"רמב,  תיקונים,  ק"זוה,  דרשיםמ,  קובץ  גדול  מתלמוד  בבלי  ירושלמי
. לימוד  הזוהר  והתיקונים  כללים  יסודיים  ועיקריים  בענין.  ועוד,  ספרי  מוסר,  ק  ותלמידיו"ספרי  בעשטה

, להתמיד  בלימוד  הזוהר,    מדריך  ומורה  דרך,  מלהיבים  נפש  האדם,  דבריהם  הקדושים  חוצבים  להבות  אש
  . בשבוע כל פרשת הזוהר  ולסיים מידי שבוע

  אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום
לכל    בית   פרי  עמלי  להביא  הברכה'  וזה  יהי,    כי  דבריהם  הקדושים  יעשו  רושם  בלבות  בני  ישראלנותקותי

  . ישראל בכל מקום שהם

 שצריך בהלכות ידיעה עדיין לו שחסר מי, לי נא אמור: ' אשאלה
  ?הזהר ספר ללמוד צריך הוא גם האם, ויום יום כל לדעת
  ? טהרה מיוחדת לזהצריך להיותצריך ליזהר שאמת שוהאם 

 הוא'  והלכותי  התורה  בפשטי  העסק  כי  הדבר  פשוט  הנה:  תשובה
 חכמה  ראשית  כי,  הזהר  ספר  את  שילמוד  לפני  ישראל  לכל  הכרחי
 כל  את  לקיים  כדי,  לעשות  צריך  אשר  המעשה  את  שידע',  ה  יראת
 עם  הארץ  ולא)  אבות  בפרקי  (ל"חז  כמאמר,  ערוך  והשלחן  התורה  דברי
 עוסק  שהוא  כדרך,  שבזהר  הנגלה  בחלק  לעסוק  יכול  זה  עם  כל,  חסיד
 לנשמתו  רב  ותקון  תועלת  הוא  הזהר  עסק  כי,  ודרוש  מוסר  ספרי  בשאר
 ובלבד,  )ח-ובאור  הזוהר  פרקים  א,  ל"האריז  בשבחי  כמבואר  (וגופו

 להתקרב  ובכונה,  )'ראה  אור  הזוהר  פרק  ב(בטהרה    בו  לעסוק  שישתדל
  .שמים ליראת יותר ידו על



ב 

  לימוד הזוהר בטהרה

   לימוד הקבלה ללא טהרה; ן"טבילת עזרא הכרח ללימוד תורת הח) א
  גורמת מינות ואפיקורסות

נזהר '  כי  אם  כשיהי,  שילמוד  ויתפלל  ברתת  ובזיע,  בלתי  אפשר  לידע  מה  הוא  יראה  אמיתית
אי  אפשר  לו  בשום  אופן  להגיע ,  ם  הוא  לומד  או  מתפלל  ואינו  נזהר  בטבילה  זווא,  בטבילת  עזרא

ואם  הוא  לומד  ספרי  קבלה  והוא  בלתי  טהור  יוכל  לבוא  חלילה  על  ידי  זה ,  לגופי  תורה  ומצוות
י  זה  אפיקורסים  לפי  שלמדו "ש  שהיו  בימים  הקודמים  נעשו  ע"ץ  ימ"והכת  ש,  לאפיקורסות

הבעל ,  עד  שבאו  שני  המאורות  הגדולים  לעולם,  העולם  שומם  'והי,  ספרי  קבלה  בטומאת  הגוף
צדיקים  יבואו '  והם  פתחו  שער  לה,  מ"ר  הרב  רבינו  אלימלך  נבג"שם  טוב  הקדוש  ואחריו  אדומו

שחכמי  הגמרא  לא  בטלוהו  אלא ,  בו  שלא  יהרהר  אדם  שום  הרהור  תורה  עד  שיטבול  עצמו  לקריו
  אותן  האנשים  הרוצים  להשיג  גופי  תורה אבל,  מפני  שאין  רוב  הציבור  יכולים  לעמוד  בה

טהורה  דייקא  זו  עומדת  '  וזהו  שנאמר  יראת  ה.  צריכים  להיות  נזהר  מאוד  בטבילה  זו,  והמצוות
  )'שע טור א' ע, אמור' פ, מאור ושמש( .'לעד כו

  רמז לטבילת עזרא) ב
ל  מיא  דכי  היכא כי  גריסיתו  שמעתא  גרוסו  ע',  אמר  להו  רב  משרשיא  לבני):  א"ע'  דף  ו(בכריתות  .  א

. דהזהיר  אותם  שלא  ילמדו  כי  אם  אחר  רחיצה  במקוה  טהרה  לעת  הצורך,  ענינו.  דמשכי  מיא  תמשון  שמעתכון
 .טהורה עומדת לעד' על דרך מאמר הכתוב יראת ה', וקאמר כי היכא דמשכו וכו. והיינו  דקאמר  גרוסו  על  מיא

  )א"הכנה דרבה אות י(
ק  זוהר  חדש  ובחג  נידונים "ופירש  בספה,  ים  על  המיםובחג  נידונ)  ח"ה  י"ר(ל  "אמרו  חז.  ב
ועל  כן ,  על  שהם  מבזים  בנטילת  ידים  ועל  שהם  מזלזלים  במקואות  ובטהרות  שהם  מים'  כו

א "ובס,  על  ענין  המים  האנשים  שלא  טבלו  את  עצמן  כל  השנה  במקוה  מים,  נידונים  על  המים
המים  שמקילין  בני  אדם ה  שואג  בקול  ומרעיש  העולם  על  "שהקב,  על  המים'  כתב  קול  ה

  )הובא במאיר לעולם שבסוף ספר פרח מטה אהרן על תהלים( .בטבילת המקוה
מי  שיטבול  מעתה  בלי  כוונה  הוא )  בפרי  עץ  חיים(קבלו  על  עצמם  וכתבו  '  היודעים  בסוד  ה.  ג

, והוא  כדי  שידחקו  עצמן  תמיד  לכוין  בעת  טבילה  לעשות  נחת  רוח  לפניו  יתברך  שמו,  ו"ככופר  ח
, טבילת  מטהרתן'  ואותן  שלא  באו  בסוד  ה,  לכוון  כדקא  יאות'  מי  שבא  בסוד  ה'    יקח  ראיומזה

ועל  דעת  כוונת ,  ש"ודי  להם  הכוונה  לכבודו  יתברך  שמו  לשם  טהרה  לעשות  נחת  רוח  לפניו  ית
  )ישמח משה בליקוטים( .ל"רבי שמעון בר יוחאי והאריז

  תיקוני זוהר ותהלים במים הקפואים, למד זוהר) ג

חולה  וצריך  לרפואה '  בעת  שהי'  ע  אפי"א  מזידיטשוב  זי"נו  הקדוש  מוהרצרבי
גדולה  תבר  גזיזא  דברדא  וירד  וטבל  בנהר  הקפוא  תחת  הקרח  הנורא  ולמד  שם  כל 

מתוך  הקדמה  לספר  צבי (  .ק  ותיקוני  הזהר  ותהלים  בתוך  המים  הקפוא"הלילה  הזוה
  )ש מעשה באריכות"עיי, לצדיק

  

  הזוהר הקדושעורר על לימוד ספר ל וועד


