
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[, )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ְך  ּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכּ הּו, ּתִ ַתח ֵאִלּיָ ָכל יֹום ּפָ דּו ּבְ ִלּמְ
דֹוׁש ל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהּקָ ם ֶאת ּכָ ְזּכּו ְלַסּיֵ ּתִ

ְלַבד ה ּבִ ַדּקָ ּבְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ּבְ "י קֹוֵבַע: ּבְ ּבִ ָהַרׁשְ

ַרֲחִמים לּות ּבְ ֵמַהּגָ

 

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי )ישירות לדפוס( והיו שותפים להצלת עם ישראל על 
www.ha-zohar.info - 0527651911 :ידי חלוקת דפי הזוהר היומי ספרים ועלונים חינם טל

מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה 50 בת ים

מחברם שלע"ר 580454064
למעלה מאלף ספרים

ha-zohar.net      allzohar.com      ha-zohar.com   ha-zohar.info      
 dzss.org      dafzoharyomi.com      dailyzohar.com      unityzohar.com

ספר הזוהר הקדוש
לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

1300אור הזוהר
אייר תשע"ה
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ַאְך ֵיׁש ָלנּו ֵעָצה ַאַחת ְיעּוָצה "ִלּיּמּוד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה", ְוִלּמּוד ַהזֹוַה"ק ְּבִׂשְמָחה, 
ֲאֶׁשר ְּבֹכחֹו ַלֲעֹצר ָּכל ֻּפְרָענּות ּוְלַהְׁשִּפיַע ָּכל ַהְּבָרכֹות ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות, 
ְוַכָּידּוַע ַּתָּקַנת ָהַרְמַח"ל זי"ע ְלִלּמּוד ַהזֹוַה"ק ִּבְרִציפּות – ֶּׁשַּמִּציל ִמן ַהֻּפְרָענּות 
ָלנּו"(. -  ָמֵגן  ְּבֵסֶפר "ּתֹוָרתֹו  ְוֵכן הּוָבא  ַהזֹוַהר פ"ה,  )ַעֵיין ֵסֶפר אֹור  – ּוֵמִביא ַהְּגאּוָלה 
ְוֶלֱהֵוי ָידּוַע ֶׁשָּכל ַהְמַסְּיִמים ֶאת ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִּבְבִחיַנת "ְּכִניְׁשָתא ֲחָדא" 
יִרים  ַהּׁשִ )ִׁשיר  ַהָּמֵגן ָּתלּוי ָעָליו ֹּכל ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים  ִּבְבִחיַנת "ֶאֶלף  )זֹוַה"ק( ֵהם 
ְוֵהם  ַהִּגּבֹוִרים"  ִיְׂשָרֵאל, "ֹּכל ִׁשְלֵטי  ְּכַלל  ַהָּצַלת  ְועֹוֵמד  ֲעֵליֶהם ָּתלּוי  ד, ד(, – 

ׁשֹוְלִטים ַעל ַהְּגבּורֹות ּוְמַמְתִקים אֹוָתם, ּוִמַּיד ָּבָאה ַהְּגאּוָלה בב"א.

רבנים  ישראל,  גדולי  מעלת  לכבוד  נרגשת  בקריאה  יוצאים  אנו  ומכאן 
וראשי ישיבות. וכל אחינו בית ישראל, בכלל. המצפים ומיחלים לישועת 
ה'. - עורו עורו מבקשי ה', התבוננו וראו תהפוכות עולם, בזמן שבני ישראל 
מחפשים עצה ותושיה בגלות המר הזה. וכבר האירו עינינו צדיקי ישראל, 

שבכוח למוד הזהר הקדוש לקרב הגאולה ברחמים.

מרן החפץ חיים זי"ע היה אומר )הובא בספר מאיר עיני ישראל כרך ו' בשם נכדו 
רבי אברהם הכהן(: כי פסגת המעשים הטובים וקיום רצון ה' יתברך הוא, הוא 
להגיע למדרגת זיכוי הרבים, ובזה תבחן מדת התמסרותו של האדם למען 

כבוד ה' בעולם.

על האדם לדעת כי רצון אבינו שבשמים הוא לזכות את כל בניו בלימוד 
התורה הקדושה וקיום מצוותיה, ועל ידי זכות הרבים זוכה האדם לסיעתא 
דשמיא, כמו שאמרו חז"ל )אבות פרק ה' משנה י"ח(, כל המזכה את הרבים אין 

חטא בא על ידו, וזכות הרבים תלוי בו, עכדה"ק.

ויהודי  יהודי  ונפעל שכל  ונתאחד כולנו  יקרים, בואו  ורבותי אחים  מורי 
ילמד זוהר הקדוש בכל יום ולארגן בכל בית המדרש וכולל שילמדו זוהר 
הקדוש, וכל אחד יחלק לכל מקום ספרי התעוררות ללימוד הזוהר הקדוש, 
ועתה שערי תירוצים ננעלו, וכולם מקיימים בשמחה את רצון השם יתברך 
תיקוני  והן  הן ספרי התעוררות   – את הספרים  בחינם  לקבל  כי אפשר   –
העולמי. הזוהר  מפעל  בארגון  אצלנו  וכן  הקדושה,  בישיבה  כאן   זוהר, 

להיות  יזכה  הזוהר  ספרי  בחינם  לחלק  שעוזר  מי   -  .052-7651911
מהיושבים ראשונה במלכות, ומשיח, יצביע עליו בזכותך היגעתי!!!. 

על כן את אחי אנוכי מבקש בואו לעזרת ה' בגיבורים והחלש יאמר גיבור 
על  ספרים  לחלק  דקדושה  ובעזות  רוח  באומץ  מתנדבים  וצריכים  אני, 
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שלכל  העבודה  מקומות  ובכל  וברכבות  האוטובוסים  בכל  הקדוש  הזוהר 
כמים  ה'  את  דעה  הארץ  ש"ומלאה  עד  הקדוש,  בזוהר  חלק  יהיה  יהודי 
לים מכסים". - אנחנו צריכים לייחד מחשבתנו לאדון כל, ולאחד את כל 
הקדוש  הזוהר  לימוד  ידי  על  רק  כי  ישראל,  כלל  כל  את  ולאחד  הכוחות 
תלויה  הגאולה  סגולת  דכל  הדורות,  גדולי  הצדיקים  כל  וכדברי  ניגאל, 
בלימוד הזוהר הקדוש, דוקא בו ולא בזולתו. ובפרט בדורנו שירדו לעולם 
נשמות דור המבול ודור ההפלגה, והערב רב הם עצמם המבול השוטף את 
וכן ב"מתוק  ובביאור הגר"א,  א',  נ"ה,  זוהר תיקון כ"א דף  )כדאיתא בתיקוני  העולם 
מדבש", עיין שם ותרווה צמאך( מוכרחים לעשות מסירות נפש למען השכינה 
כלל  על  עצמו  שמסר  ע"ה  רבינו  משה  וכמו  ולסעדה,  לתמכה  הקדושה 
)ועיין בתיקוני זהר שם(, ובכל יום כל יהודי  ישראל ואמר "אם אין מחני נא" 
אומר קריאת שמע פעמיים ביום )ולדעת האר"י ארבע פעמים ביום( ומוסר עצמו 
ובודאי צריך  דין,  למען שמו באהבה ומקבל על עצמו ארבע מיתות בית 
סלנטר  ישראל  רבי  הקדוש  הגאון  שאמר  וכמו  באמת,  שמתכוון  להוכיח 
זי"ע שאדם ממליך את השם יתברך על שבעה רקיעים והארץ, על ארבע 
רוחות העולם, ממש על כל העולם כולו – ורק על עצמו שוכח להמליך את 

ה' יתברך שזה העיקר.

על כן בוודאי צריכים להתחזק וללמוד בדברי קדשו של התנא האלוהי 
רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, המבטיח שבזכות הקריאה בספר הזוה"ק נצא 
מן הגלות ברחמים, )אף ללא הבנה כלל כידוע מדברי רבותינו(. וכדאי הוא רבי 

שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק.

לכן כל אחד ואחד צריך להשתדל מידי יום לקרוא מספר דפים מספר 
הזוה"ק ובפרט בכל יום ויום ללמוד דף אחד לכל הפחות מספר התיקונים 
למען  ונתמסר  בואו  כן  על   - הגאולה.  ולקירוב  ישראל  כלל  להצלחת 
ואם  יום,  בכל  זוהר הקדוש  ילמדו  ישראל  וכל  בתורה,  ונתקדש  הגאולה, 
תיכף  ובודאי  הבא,  לעולם  לך  וטוב  הזה,  בעולם  אשריך  כן,  עושה  אתה 
דבגיניה  ב(:  קכד,  )דף  נשא  פרשת  מהימנא  רעיא  בזוהר  כדאיתא  ניגאל, 
"וקראתם דרור בארץ", ובזכותיה יתקיים "ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר". 
ְוֻכָּלנּו ְכֶאָחד ִנְזֶּכה ֶׁשְּיֻקַּים ָּבנּו ְנבּוַאת ָהַרְׁשִּב"י "ַזָּכָאה ָּדָרא ְּדַהאי ִאְתַגְלְיא ֵּביּה 

ּוְבְסגּוָלתֹו "ּוְקָראֶתם ְּדרֹור"

ויהי רצון ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים ַהְמֻאָּׁשִרים, ֶׁשַהָּמִׁשיַח ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו 
ָיִעיד ָעֵלינּו – "ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי". ַעל ֵּכן, ְיהּוִדים ְיָקִרים, ְּתנּו ִלּמּוד ותפרסמו 
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המשך בעלון הבא

את הזוהר ודפי הזוהר, תיקון מ"ג תיקון מ"ח וכל ספרי הזוהר ְלֵׁשם ָׁשַמִים, 
]מי שמעונין לחלק סט של ספרי הזוהר סט שכר ועונש ועוד, בעירו לכל 
הישיבות ובתי כנסת: 0527-651911[ ַהְקִריבּו ִמַדּקֹוֵתיֶכם ְלַמַען ַהְּׁשִכיָנה 
יֹום  ְּבָכל  ְוִלְּמדּו  ַנְפֵׁשנּו,  ִלְפדּות  ִלְגֹרם  ְליֹוְצֵרנּו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ַהְּקדֹוָׁשה, 
זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְוָכְך ֵנֵלְך ֻּכָּלנּו ְכֶּאָחד ַיַחד ְלַקֵּבל ֶאת אֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. ויהי 
במהרה  ברחמים,  לציון  בשובך  עינינו  "ותחזנה  בקרוב,  בנו  שיקויים  רצון 

בימינו אמן.

אל תגידו לא ידענו

אל תגידו לא יכולנו!!!

יותר טוב ללמוד זוהר מלברוח לבונקרים, וגם שם מי יודע אם יעזור!!!

כל אחד ישאל את הרב שלו אם כדאי ללמוד זוהר, ואם עונה לך שלא, 
אתה כבר יודע שהוא ערב רב קליפת עמלק. והוא אשם על כל האסונות 

שיש בעם ישראל, ומה שח"ו יכול לבוא,

רבותי תתעוררו!!!

כל יום אנחנו בסכנה גדולה, אם השם שלח 7 רעידת אדמה, ולא שמענו 
אם  יודע  מי  ה"י,  גדולים  יותר  אדמה,  רעידות  ח"ו  יבואו  בתשובה  לחזור 

יהיה זמן לחזור בתשובה?

כך  אלנו  שייך  שזה  שנבין  דוגמא  הכל  זה  לפיליפינים  שלח  שהשם  זה 
אמר החפץ חיים זי"ע,

אנחנו צריכים מאוד לרעוד ולעשות כל אשר בכוחינו ורק לימוד הזוהר 
יעזור,

כן  גם  הוא  כן  גם  ילמדו  שאחרים  עושה  שלא  שמי  אומר  הגר"א  אבל 
קליפת עמלק,

תזכרו מה קרה רק משלג שכל ירושלים הייתה משותקת, ואלפי יהודים 
של  ולא  האירנים  של  לא  עזרה  צריך  לא  הקב"ה  רח"ל,  נפשות  בסכנת 

החמס הוא מסתדר לבד, רק צריך לפקוח את העיניים ולחזור בתשובה.

אז בואו יחד שבטי ישראל נלמוד זוהר הקדוש!!! וכל אחד ואחד ישאל 
את הרב שלו אם מותר ללמוד זוהר? ואם אומר שלא!!!

צריכים להסביר לו, ולשאול אותו האם ראית ספר "אור הזוהר" "מאורות 
הזוהר" עלוני אור הזוהר 1300 עלונים שיש 1500 גדולי ישראל שאומרים 


