קדושתו של ספר הזוהר
המאמר נכתב על ידי בתיה כץ
רביעי 08 ,מאי 09:17 2019

אחד מספרי הקודש היותר מפורסמים שאפשר למצוא כמעט בכל בית הוא ספר הזוהר הקדוש.

ספר הזוהר הינו הספר המרכזי העוסק בחכמת הקבלה

הספר נכתב על ידי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי והוא מכיל מדרשים על התורה כאשר רובם כתובים
בשפה הארמית והוא מחולק לפי פרשיות השבוע.

ספר הזוהר משלב שני חיבורים מאוחרים והם :תיקוני הזוהר ורעיא מהימנא.

קדושתו של ספר הזוהר

ידוע ומפורסם שלהחזיק את ספר הזוהר בבית זה מעין כלי מחזיק ברכה ,כמו קמע שמסוגל לישועות רבות
ולכן אנשים רבים מכל המגזרים מחזיקים בביתם את ספר הזוהר הקדוש ,יתרה מכך ישנם גם הלומדים
בספר הזוהר כיוון שהלימוד בזוהר הקדוש ידוע כמסוגל למניעת מחלות ,פגעים ואסונות לא על אף אחד
מעם ישראל ולכן כל מי שאוחז בלימוד הזוהר הקדוש ,ניצל ומציל את העולם כולו ואף מביא בשורות טובות
ישועות ורחמים מהבורא יתברך ,אכן ,כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק וזכותו הגדולה תגן על
עם ישראל בכל מקום שהם ויביא לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

חשיבות לימוד בזוהר הקדוש

אחד מהרבנים הגאונים ,צדיק מגדולי ירושלים בדור הקודם רבי דניאל פריש ,ביקש לפרסם את מעלת
וגדולת הלימוד בספר הזוהר שכל אחד ואחד מישראל ישתדל בלא נדר ללמוד דף זוהר בכל יום ,לשם כך
הוא הוציא את ספר הזוהר עם פירוש המתוק מדבש
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ספר הזוהר עם הפירוש מתוק מדבש לרבי דניאל פריש זצ''ל ,התקבל כפירוש הטוב ביותר על הזוהר בכל
תפוצות ישראל.

הפירוש מתוק מדבש משלב פירוש בצורה פשוטה וברורה בכתב מרובע ופירוש מעמיק יותר על דרך הסוד
והקבלה בכתב רש"י.

הלימוד בספר הזוהר גם ללמוד בלי להבין מסוגל לטהר את הנפש ,מזכך את המידות ,מביא לתיקון האדם
ולפי הבן איש חי ,כל דקת לימוד נחשבת בשמים ל  1000 -דקות של לימוד תורה.

שאלה :האם מותר ללמוד בכל יום בספר הזוהר?

כידוע ,לימוד בספר הזוהר מזכך ומטהר את נפש האדם ולכן כדאי ומומלץ בכל יום לקרוא שני דפים ואם
אתה רוצה להבין בצורה פשוטה וברורה את מה שאתה לומד ,לך על ספר הזוהר עם פירוש מתוק מדבש
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