
ְּ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.

 שאלות ותשובות
בבית דין של מעלה

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש 

בדקה בלבד

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי )ישירות לדפוס( והיו שותפים להצלת עם ישראל 
www.ha-zohar.info - 0527651911 :על 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

1098אור הזוהר
שבט תשע"ה

חלק 2
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העם ראׁש י  המׁש . נגד וזהוּ  אליו. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִלקרב
הזּ ה, חטא בּ ׁש ביל  וד וֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנתּפ סים
מוּ ם אוֹ תם. מקנּ אים  ואינם יוֹ דעים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאם
בּ ׁש ביל  לק נּ אוֹ ת, עליהם מוּ טל זה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש חוֹ ב
מי  כּ ל את הזּ ה, בּ בּ רית הוּ א  ּבּ רו ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
עליו  אחר. בּ רׁש וּ ת זוֹ  קדה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ביא
ּפ ני  על אחרים אהים  ל יהיה א ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָכּ תוּ ב ,
ה' אנכי  כּ י תעבדם ו א להם תׁש ּת חוה ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִא
כּ ן  ועל אחת, קנאה והכּ ל קנּ א. אל  קיֱא◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש ּמ ׁש ּק רנדחת מי מּפ ניו. הכינה ה ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אדם, ׁש ל בּ בשׂ ר וֹ  החת וּ ם  הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַבּ בּ רית 
מי  כּ י  הּק דוֹ ׁש , בּ ם מׁש ּק ר כּ אלּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א
בּ רית ׁש הוּ א  הּמ ל בּ חוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש ּק ר
לוֹ  אין כּ ן ועל עצמ וֹ ,  בּ ּמ ל מׁש ּק ר ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ּת ׁש וּ בה בּ כח א אם י שׂ ראל , בּ א קי ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵחלק

◌ִ◌ִ◌ְּת מידית.

דין : הבריתבית  שמירת חיוב גודל  ידוע
והמחשבה. העיניים

ישיבה : מהרהר,ראש  שאני בכך מה "וכי 
בו  שאין אדם יש וכי כלום, בכך  אין הרי

בריתי מחשבות על שומר  שאני והעיקר ?
אכשל" לבל

דין : חז"ל בית זאת על אמרו כבר
וכל  מעבירה", קשים עבירה "הרהורי
מביאין  אין הרהור  לידי עצמו המביא
אמרו  וכבר הקב"ה. של  במחיצתו אותו
המציאות מן זה אין כמעט כי רבותינו 
דבר של בסופו יגיע  ולא האדם שיהרהר
מכל  "ונשמרת כנאמר  רח "ל ז"ל  לידי 
ויבוא ביום אדם יהרהר שלא - רע" דבר 

בלילה. טומאה לידי

חומד  ולב רואה  "עין חז"ל אמרו וכן
גומרים". מעשה  וכלי

זרעו  ומוציא בבריתו שפוגם ע"י והנה
להורדת גורם  הריהו רח"ל לבטלה
למקומם מגיעות ואינן מחדש , הקליפות
בעולם משוטטת שתהיה לנשמה וגורם

. תיקונה על לבוא תוכל  ולא
העולמות, כל וצער השמים צער  וזהו
ספרים ובשאר הקדוש בזוהר וכתוב
בא, צדקינו משיח אין העוון  זה שבגלל
דוד  בן אין כי  הגאולה לעיכוב גורם וזה
שבגוף. הנשמות כל  שיכלו עד בא
שמוריד  בכך  די לא שז"ל והמוציא
אף  אלא בקליפות, מחדש הנשמות
חשוכים למקומות ומדיחן מרחיקן
השפע  להרבות גורם כך וע "י  ונדחים,
רח"ל  והחיצונים הטומאה  לכוחות

הקדושה. ניצוצי ולדחיית
ובוביסודתלויהתיקון עיקר תלה לתקנו,

כן ועיכובגם הששי  באלף  משיחנו  ביאת
הגנוז)(אוהגאולה  נקראת,ר  לחינם ולא

הצלחתו  יסוד  זהו כי יסוד, זו מצוה
אמרו  זאת ועל  ישראל עם של וקיומו
ר"ת שהוא – במזל תלוי הכל ז"ל  רבותינו 
בזמננו  וביחוד  ל'בטלה , ז'רעו במ'וציא
לא יותר  בזאת להיזהר האדם  צריך  אנו
באלף  אנחנו עתה כי  כלל, בבריתו לפגום
ועיקר היסוד, כנגד  שהוא השישי
תלויה צדקינו משיח וביאת הגאולה
ובזהר בתיקונים כמובא הברית בשמירת
הברית, בתיקון תלוי  הגאולה שעיקר
מישראל  אחדים בדור שימצא  ובזכות
ועזות החציפות אלו שבכל הקדושים
עיניהם ושומרים נפשם מוסרים והפקרות
והשרוצות החצופות באלו  מלהסתכל
הברית מלפגום נפשם ושומרים רח"ל



ַתב אֹור  ּכָ דֹוׁש, ׁשֶ ים ָהֵאּלּו ֵמַהֹזַהר ַהּקָ ּפִ ָכל יֹום ּדַ דֹוָלה ִלְקרֹא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ
ָרֵאל  ׂשְ ר יֹוַחאי ע"ה. - ְוָכל ָאָדם ִמּיִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ָהעֹוָלם ַהּתַ
ה  ְזּכֶ ה ּיִ ִפּלָ י יֹום ּוִבְפָרט ִאם יֹאַמר אֹוָתם ַאַחר ַהּתְ ים ָהֵאּלּו ִמּדֵ ּפִ ְקָרא ּדַ ּיִ ׁשֶ
ִית, *ִזיוּוִגים  לֹום ּבַ ָרָכיו, *ׁשָ ָכל ּדְ לֹו, *ַיְצִליַח ּבְ ֲעלֹות ֵאּלּו: *ָירּום ַמּזָ ַלּמַ
ן ַנְפׁשֹו רּוחֹו  יו, *ְמַתּקֵ ְחּתָ לּו ּתַ ִמי, *אֹוְיָביו ִיּפְ ַפע רּוָחִני ְוַגׁשְ ֲהגּוִנים, *ׁשֶ
ִנים ִעם יֹוְצֵאי ֲחָלָציו, *זֹוֶכה  ַמִים, *ֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ ָמתֹו, *ִיְרַאת ׁשָ ְוִנׁשְ

דֹוִלים )סוד ה'(. ַרֲחִמים ּגְ ה ּבְ אּוּלָ בֹוא ַהּגְ א, *ַעל ָידֹו ּתָ ְלעֹוָלם ַהּבָ

ותשובות מעלה שאלות של  די יטבבית 6חלק  | 10971098 הזוהר אור

ובזכותם בהם הוא בריך  קודשא יסתכל
במהרה. הגואל יצמח 

ישיבה: התורה,ראש לימוד  הוא העיקר
העיניים על שומרים אם חשוב זה ומה

וכו'.

: דין  קטן בית אבר חז"ל: אמרו כי  דע
שבע. מרעיבו רעב. משביעו  באדם יש

ב) נב (סוכה

אלימלך: בנועם הואכתב  אם  גם והיינו
לעסוק  שיוכל למדן  כך  כל שאינו רעב,
להיות יכול כן פי  על אף תמיד בתורה
ברית שהוא האבר את שומר  אם שבע ,
מהסתכל  והעינים הלשון וברית המעור
אם מזה, ההיפוך רמז רעב שבע בנשים.
חס  עצמו ומטמא הברית שומר אינו
מוציא שונות וטומאות בניאופים וחלילה
ושאר בנשים בהסתכלות לבטלה זרע
את יטמא ידיהם על אשר וכדומה דברים

הקודש  ברית היא בשרו אם מועיל  זה מה 

בתורה ממנו -שבע  רעב  היא כן  פי  על אף
האדם  וצריך ידו . על הקליפות יבלענו כי 
שלא  נפשו  את ולשמור מאוד להתאמץ

בשרו . את יטמא

ישיבה : יהיו ראש ואל שוגגים יהיו מוטב 
מזידין.

דין : אומריםבית  לא דאורייתא איסור על
בגיהנם העונש את תקבל  עכשיו כך .
של  הפגמים כל על הנורא הקבר  וחיבוט

בצילך . החוסים  הבחורים

ישיבה : מעיד ראש  ?מי 

מזיקים של מחנות מחנות אלפי  באו מיד 
הבחורים. של הפגמים מכל שנבראו
"רשע, מרות . אותו להכות והתחלו

נבראנו  !"בגללך 

ישיבה : ידעתי "ראש  לא עשיתי, !מה

דין : להוכיחבית תדאג הבא "בגלגול
,18 בגיל  אותם ולחתן בבחורים ולמחות

לכפר ". בגיהנם תסבול  עכשיו



ומזכי הרבים ככוכבים לעולם ועד

דרושים תורמים: 
 להדפסת הקונטרס החדש 

"פתח אליהו המבואר"
וכן קונטרס "סגולת פתח אליהו"

ברצונינו להגיע למליון עותקים שיחולקו חינם 
לכל תלמוד תורה, לבנים ולבנות, וכן בישיבות ולבתי 

מדרשות

התרומה ניתנת ישירות לבית הדפוס, עם אפשרות 
לקחת הקונטרס ולחלקם בעירו, 

או חלוקה על ידי  מפעל הזוהר העולמי, המפעיל 
קרוב לאלף מחלקים בכל הארץ.

המעוניין, להתקשר לטל: 0548-436784
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