
 



  ד"בס

  קריאה קדושה
בימים קשים אלו העוברים על כלל ישראל השם יצילנו 
ואין איש יודע מה ילד יום ורבים שואלים ומבקשים עצה 
ותושיה במה לעורר רחמי שמים ולבטל כל גזירות קשות 

  .השם יצילנו
חובה קדושה על כל אחד : ל"עיקר הכל כידוע מדברי חז

 תשובה מעומק ליבו ואחד למהר ולפשפש במעשיו ולעשות
ובפרט לימוד ההלכה שידע לקיים , ולהרבות בלימוד התורה

מצוות השם בכל דקדוקיהם וכן במצוות שבין אדם לחבירו 
להרבות בתפילה ובתחינה לבורא עולם שיחיש לגואלינו 

  .ויאמר לצרותינו די

כמו כן יש להתחזק בדברי קדשו של התנא האלוקי 
מבטיח שבזכות ה, א"רבי שמעון בר יוחאי זיע

הקריאה בספר הזוהר הקדוש נצא מן הגלות 
אף ללא הבנה כלל כידוע מדברי (, ברחמים
ובכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו ) רבותינו

לכן כל אחד ואחד ישתדל מדי יום . בשעת הדחק
לקרוא מספר דפים בספר הזוהר הקדוש להצלחת 

  .כלל ישראל ולקירוב הגאולה
נשגב ונעלה אשר בכחו לבטל כל עוד יש לעורר על ענין 

והיא , גזירות קשות מעם ישראל ולבטל המוות והמגיפות
ויקהל ' פר(ק "אמירת פרשת הקטורת כנודע בספר הזוה

וכל האומרה לא ינזק כל אותו היום ומשפיע ברכה , )ח"רי
ובפרט אם יאמרו סדר פרשת הקטורת , וישועה לעם ישראל

ד "ועיר יתבטלו בסבמנין בארבע כנפות הארץ ובכל עיר 
וכמו שהובא המעשה ברב (הגזירות וישראל ישכון לבטח 

  ).ב"א ע"ע' אחא בזוהר פרשת וירא דף ק
מומלץ ביותר לקרוא את סדר פרשת הקטורת כפי הסדר 

א ויהי רצון שנזכה "ל זיע"שתיקן הרב יהודא פתיה זצוק
  . לגאולה הקרובה בקרוב ממש וכל הישועות אמן ואמן

  ה לשלום עם ישראלבברכה ובתפיל

������������������������������������������������������ 

  ?בלימוד ספר הזהר שיש הסגולה המיוחדת מהי ,אמור נא לי: שאלה
  :וכאן נעלה בקיצור לדוגמא שבעה עשר מהם, סגולות רבות מצינו בספרים להעוסקים בספר הזהר: תשובה

 ).'דמוד זכירה לחיים דף יד ע. (עון והחברים שלו יגינו עליועל ידי לימוד בספר הזהר זכות רבי שמ �

 ).ז"ספר אברהם במחזה דרוש ט. (י בפרטות יגן עליו גם לעולם הבא"ועוד שזכות רשב �

 ).הקדמת רבי משה בסולה לספר התקונים. (ולימוד הזהר הקדוש סגולה ליראת שמים�

 ).’ודש דף יא עמוד בל בשער רוח הק"האריז. (העסק בספר הזהר סגולה להשגה�

 ).' מאמר ב'דרוש ה' שארית ישראל שער ההתקשרות שער א. (ה"העסק בזהר הקדוש בתדירות סגולה להביא את האדם להתקשרות לאין סוף ב�

 ).ל"שבחי האריז. (הלימוד בזהר הוא תיקון גדול לבעל תשובה �

 ).ד"מורה באצבע אות מ. (הלימוד בזהר הוא תקון גדול לנשמה �

 ).'א אות ט"הגהות מהרצ(ולזכות הנשמה ) פלא יועץ ערך זהר. (ימוד הזהר מביא לטהרת וקדושת הנפשל� 

 ).מאה שערים לבעל התניא(לימוד בזהר הקדוש מסיר טמטום הלב �

 ).'ג אות ס" מקוןכסא מלך על תקוני הזהר תי(בלימוד הזהר בונה עולמות �

ובפרטות בלקוטי תורה , בכללות’ ה עמוד א"זהר פרשת וישב דף קפ. (בא לא ישב בבושהאז לעתיד ל, הלומד בספר זהר הקדוש בעולם הזה�
 .)לבעל התניא פרשת צו

 .)רבי אברהם מסלונים בספר תורת אבות. (לימוד סתרי התורה הוא סיוע רב להבנת נגלות התורה�

 ).ז בהגהותיו לספר הכוונות"הרמ(הלימוד בזהר מביא את האדם לאהבת הבורא �

 .) אות ג'אמרי פנחס שער ט. (וד בזהר מביא את האדם לאמונההלימ�

 .)ג" אות ע'שם שער ו. (לימוד הזהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות�

 .)' לוד עמ'דלק מעשי אמת לתלמיד החוזה מלובין נדפס בספר אמת ויציב ח. (מביא רפואה לכאב שיניים�

  ).' אות ג'אמרי פנחס שער ט(. והוא רפואה לרגלים ולהוצאת קוץ �

 
 



  

  

  

  

  

  

  

  "בעל התניא"ר הזקן " האדמו- רבי שניאור זלמן מלאדי 

 הוא מ סגולה למחשבות זרות בעת התפילה"ר הזקן נבג"ם הלוי יפה שאמר בשם אדמו"שמעתי ממהר

' ולכן כיון שג, י דלא ידע מאי קאמר"אעפ ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמהוכן ', דרכים וכו' ג

ח "מאמרי דא, מגדל עז' ס( .מועילים לטהר המחשבה ממחשבות זרותלכן , ונהדברים אלו אינם צריכים כו

  )ו"תכ' ע, ד"י חב"מאדמור

כי מה איכפת ליה , מי שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר אף שאינו מבין

   .מבין אפילו הכי הוא סגולה שאינו

  )א"דף תקע1ר הזקן הקצרים "מומאמרי האד, )בעל התניא(ר הזקן ”אדמו, רבי שניאור זלמן מלאדי(

  

  ד"ר השלישי בשולשלת חב" האדמו-" צמח צדק"

  . ובו ביאור מאמרי הזוהר-"ביאורי הזוהר"חבר גם את הספר 

לימוד המדרש . לימוד הזוהר מרומם את הנפש: אמר פעם ביחידות" צמח צדק" הרבי 

   טבת טז–". שוטפת את הכלי"מעורר את הלב ואמירת תהלים בבכי ודמעות 

  )ח" תשכ–ו "תשכ' וכן נדפס בספר שיחות לנוער כרך ד, זמיר. י ר"ספר חגי ומועדי ישראל שע( 

  

  

  ד"ר האחרון בשולשלת חב" האדמו- ר מליובאוויטש"האדמו

' וכולימוד הזוהר , לכינוסי הילדיםא בקשר "ר שליט"ק אדמו"הוראותיו האחרונות של כ

ולכן דווקא ברגעים ,  השעה בה אנו נמצאיםעל גודל, מוכיחים למעלה מכל צל של ספק

',  ללא יוצא מהכלל להתגייס במרץ למבצעיו הק–מוטלת החובה של כולנו , גדולים אלו

  )דבר המערכת, א" תשמ–מ "ד תש"עלון כפר חב(... א "ר שליט"ק אדמו"של כ

  

 כי - מי שלומד זוהר מחכה ורוצה באמת את המשיח–אחכה לו בכל יום שיבוא 
  ועל כל רגע לביאת המשיחהוא פ

וכל מי ... המלך המשיח: " כתב'א מהלכות מלכים הלכה א"ם בפרק י"הרמב

לא בשאר הנביאים בלבד הוא , או מי שאינו מחכה לביאתו, שאינו מאמין בזה

  " אלא בתורה ובמשה רבינו, כופר
   כן יסוד האמונה בביאת המשיח הוא להאמין בבואו ולצפות לביאתוהנה כי

  וד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומיהצטרף ע
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ו הם אותיות 'י זרע'ח מפ'א תשכ'י ל'כ
  לא תשכח התורה י "על ידי רשב.יוחאי

  'סגולת הזוהר לעורר לעבודת ה
י לימוד "ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד ודע שע

 לכל מיני לימודים של התורה נעשה חשקהזוהר 
 והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד ,הקדושה

שיחות , הרבי נחמן מברסלב( .לעבודת השם יתברך
  )ח" ק ,ן"הר

שבפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד הזה שעל ידי ודע 
על ידו לא , שמעון בן יוחאי' שהוא ר, זרעו של יוחאי

, כי סופי תיבות של פסוק זה, תשתכח התורה מישראל
וזה שמרמז . וחאיו הם אותיות י'י זרע'ח מפ'א תשכ'י ל'כ

 מפי זרעו -, ומגלה הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו
היינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז , דייקא

ונסתר בזה הפסוק שהוא התנא 
כי על ידי זרעו של יוחאי , יוחאי

שמרומז בזה הפסוק בסופי תיבות 
, שמעון בן יוחאי' ל שהוא ר"הנ

על ידו לא תשכח התורה כי 
 הספר הזהר בחיבור הקדוש

הקדוש בחיבורא דא יפקון מן 
שמעון ' ודע שסוד ר. גלותא

כי דע כי התנא הקדוש , בעצמו הוא מרומז בפסוק אחר
ת "חית ר'מיא נ'ן ש'קדיש מ'יר ו'שמעון הוא בחינת ע' ר

  )ן"לקוטי מוהר (.עד כאן לשונו, שמעון

בהכרח שאינו , י שלא נמשך אחר תורת הסודמ
  מרגיש דבר הקדוש באמת

  

  רבינו למד וידע את כל ספרי הזוהר
ך ועין "ופוסקים ותנס "היה מתמיד בלימודו מאוד ש
, וקצת היה בלי שיעור', יעקב וספרי הזהר ותיקונים וכו

י וספרי "ך ועין יעקב וכל כתבי האר"ובפרט בספרי תנ
   )'ן ז"שבחי הר(. הזוהר ותיקונים

  

  בכיות בעת הלימוד
בלימוד הזוהר היה בוכה הרבה עד שיזכה 

  ן"שיחות הר, הרבי נחמן מברסךב. להבין
  

ר פקידת עקרות וריפוי מקות בסוד מאפשע
  חולים

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות 
  )ה"ן זלה"מבעל ליקוטי מהר, ספר המדות אות סוד( .ולרפאות חולאת חזק

מה שאנו רואים שיש בני אדם שאין 
דעתם נמשכת אחר ספרים קדושים 

ספרי הזהר וספרי ונוראים מאד כגון 
י שיש בהם "אעפ, וכיוצא ל"האריז

חידושים נוראים מאד מאד המאירים 
והם נמשכים , עינים ומתוקים כדבש

דייקא אחר ענינים אחרים כגון 
כי , דע כי זהו מחמת מזגם, חקירות

מזגם בטבעם הוא מזג רע מן התולדה שנולדו במזג רע 
ובאמת , שאינם יכולים לסבול את הדבר הקדוש באמת

, ש לו כח לשבר את מזגו הרעבודאי יש לו בחירה וי
הוא צריך לסבול , אבל מאחר שנולד במזג רע כזה

ואשר לאדם . מרירות גדול לשבר את מזגו וטבעו הרע
  )'מ' ל סי"ן ז"ספר שיחות הר( .שנולד בקדושה

  חובת הלימוד בכל יום
ואשרי האדם שילמוד התיקונים באלו הימים כל תיקון 

עבור כי לכל דבר שם אותו היום דבר יום ביומו ולא י
יש לו שורש וטעם וכוונה לכן טוב שלא יקדים ולא 
יאחר וכן היה מנהגו הטוב של עטרת ראשינו מורינו 

א "ס זיע"הרב המופלא חסין קדוש מר שארינו הפרד
ואפילו בזמן שהיה לו עול הציבור היה פונה מכל 

גם טוב לבעל תשובה , הענינים ולימד חובת היום
כל יום מהזוהר הקדוש כמו שילמוד חמשת דפים ב

  .'אות ב' ב' מערכ' שכתב בספר שם הגדולים חלק ב
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כבר , אין מי שיכול נגדו, ש"י היטלר ימ"עוד מדינה ועוד אחת נכבשת ע, מלחמת העולם השניה

מפחדים ממטרתו , כולם חרדים מן העומד לקרות, הלבבות הולמים, י"עומד הוא בשערי א

  ...להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים טף ונשים

, כותב ומתרגם, קולמוסו בידול יושב בחדרו "צ רבי יהודה לייב אשלג זצ"הגה

ידוע ידע את שכתב רבי שמעון בר יוחאי , מבאר ומברר את הזוהר הקדוש

לכן תרגם את , בזכות הזוהר הקדוש נצא מן הגלות, "בספרא דא יפקון מגלותא"

יוכלו ללמוד , גם פשוטי העם, כדי שכל יהודי, הזוהר הקדוש ללשון הקודש

  .ולהבין את הזוהר הקדוש

באותו . והביא את הזוהר הקדוש לדפוסיגיעה עצומה גמר את המלאכה לאחר 
זממו של היטלר , הזמן נתבשרו תושבי ארץ ישראל שהמלחמה הסתיימה

  . הוא לא כבש את ארץ ישראל, ש לא הצליח"ימ

החמאס , מלחמה בדרום. ט"בשנת תשסאותו הסיפור התרחש כאן בארץ הקודש במהדורה שניה 

הנה לפניכם , ובעיקר לבית שמש, נסה ליירט את הטילים למרכז הארץמ, משגר טילי קסאם

כותרת הכתבה 

שהתפרסמה בעיתון 

  .בבית שמש" חדש"

הפלא ופלא המכון 

מפעל הזוהר "

הפועל , "העולמי

באותו היום שהובאו , פ העמוד היומי"שקד באותה תקופה על הוצאת הזוהר ע, בבית שמש
ב חודשי השנה באותו היום הסתיימה מלחמת "ם ליב הכרכים של הזוהר המחולקי"לדפוס י

מי יודע אם לא זכות , ובכלל כל מהלך המלחמה בעזה היתה בניסי ניסים ומעל לדרך הטבע. עזה

  ...והדברים מדברים בעד עצמם, הזוהר הקדוש היא שעמדה לנו

  
לומדי� ולצר� עוד ועוד יהודי� במטרה להקל על ה" חברה מזכי הרבי�"י "שע" מפעל הזוהר העולמי"לש� כ	 התגייסנו 

.  חודשי השנה12 �  כרכי� ל12 � לאחר עבודה מאומצת הצלחנו לחלק את הזוהר ל. למעגל הלומדי� הקבועי� בזוהר הקדוש
  .  דקות מ� הזוהר בכל יו� נסיי� תו	 שנה את ספר הזוהר15 – 10 כ	 שבלימוד של לימוד יומיכשכל כר	 מחולק ל

  לזיכוי הרבי� פ הלימוד היומי "יכולי	 לקבל חינ	 את הזוהר עהמקבלי� על עצמ� את הלימוד היומי ישיבות וכוללי� , ד"ביהמ

 א א ""ד הגדול שבירושלים משנת תרפד הגדול שבירושלים משנת תרפ"" סיומי זוהר כתקנת הבי סיומי זוהר כתקנת הבי10001000  --מטרתינו להגיע למטרתינו להגיע ל

 

ד דקהילת "אבלד רבי יוסף חיים זוננפ, רבי יצחק ירוחם בן רבי משה יהושע יהודא לייב דיסקיןשם חתמו הגאונים הצדיקים 
  ]1,2' ראו בעלון מס[ועוד . ל"זצ, ק ספרדים" ראש הרבנים דקט"רבי יעקב מאיר ס, ק ירושלים"האשכנזים עיה

י הנמצאים בכל אתר ואתר עורו והתעוררו להאיר את העולם באור "נצא בקריאה נרגשת לכל אחינו בנ
  .מתוך הזוהר הקדושהצטרפו ללימוד היומי . בואו וטלו חלק בקירוב הגאולה, העליון

  .א"וזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי יגן עליכם ועלינו להוושע בתשועת עולמים בב
  

  

  02 - 9951300:  שלחו פקס) ה במהדורה מתוקנת"ל בקרוב בעז"שי( חינםלהרשמה עבור קבלת ספר הזוהר המחולק 

  

  

  א " שמואלי שליטג המקובל בניהו"ג� נית� לקבל  את ספר הזוהר הקדוש אצל הרה
  02 � 6251451.  סט של� במחיר מוזל  ומסופסד�" נהר שלו�"ראש ישיבת המקובלי� 

   .052 � 7632452: במחיר מוזל בטל" הסול�"וכ� זוהר 

  

  עמוד היומי וכן עלוניםדרושים בדחיפות אנשים נמרצים המעונינים לזכות את הציבור בהפצת הזוהר המחולק ל  
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