
ְּ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

חלק ו

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

911אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 4
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בתיקונים שכתוב  וכמו  כנ"ל , מ "ד)שפע (תיקון

לומר רצה נפגשו, ואמת חסד  יובן "ובזה יעו "ש".
חסד  מקבלין החכמים  לזה זה להשפיע כשעושין
הנקרא ומוסר חכמה שומעין והעשירים  מהעושר 
שכתוב כמו  התכלית עיקר שהוא  מהחכמים אמת
ב ' לייחד גורמים  אז כנ"ל, ינצרוהו מן ואמת חסד

הגורמין צדק מדות וזהו  בעולם, וברכה שפע 
וכו'. נשקו" ושלום

בפתח ישראל זמירות נעים דברי יובן "ובזה
יתיצבו  ריק יהגו  ולאומים  גוים רגשו  למה דבריו,
תרעומות דרך  זה אמר שלא ור "ל  וגו' ארץ מלכי
מוסר דרך שאמר רק וכו ' רגשו למה להתרעם 
למה להבינם  ודעת טעם בטוב ישראל לעמו 
עלילות להתעולל ריק  יהגו  ולאומים גוים רגשו
כאשר ישראל , אומה בחירי  על והבל בריק 
מיני בכמה שונאינו  עלילות שמענו  באזנינו
האומות אשר להעלותן מספר  אין תחבולות
גוים  הנקראים האומות המוני  והם מעלילין
העולם  מאומות המדינה  של  השרים וגם שרגשו 
יסופר כי היאומן ריק , יהגו  לאומים הנקראים
הבל  דברי על העולם אומות מחכמי להאמין
מלכי יתיצבו כי מצד נמשך זה אבל  כזה , וריק 

רבנן מלכי מאן ע"א )ארץ ס"ב  על (גיטין  שמעמידין
מלך שנקרא לרב שנצב וזה שלו , שארץ השר פי
חורבן אחר שלו והעיר שהארץ ארץ מלכי פי על
ויתיצבו  ולכאן] לכאן משמש מלכי [ותיבת הבית
הנ"ל  הרב של  המנהיגים שהם ורוזנים  ארץ מלכי
יועצים  מיד כי משיחו , ועל ה' על יחד  נוסדו 
להעביר אסורות מאכלות בענין ה ' על עצות
וכיוצא רצונו  לפי רעים ולהעמיד טובים שוחטים
שהם  משיחו  ועל עיני שראתה מה לפי בזה
לגרשם  איך  ועבודה בתורה העוסקים הלומדים 
דאחז  כעובדא יעשו  שלו מנין ולבטל  מהעיר 
ואמר מדרשות ובתי כנסיות בתי שאחז המלך 
שכינתו  משרה הקב"ה  אין חכמה אין אם

וכו' בלימודי תורה חתום שנאמר (ישעיהבישראל

ממנו ח ') ונשליכה מוסרותימו  את ננתקה ,
עבותות להשליך איך עצתם  כי ור"ל עבותימו,
להם  שיש ידי על יתברך לבינו שבינם האהבה
ולהסיר ולהתפלל להתלמד מיוחד  מקום
נכנעים  כולם ומוסר תורה שע "י מוסרותימו 

עצתם ". תוכן  זהו מעלינו עול ולהסיר לפניהם 

השם  יראי שיש כנ"ל כתות ב ' יש  באלו  "והנה

בשמים  יושב אמר ובזה וכנ"ל , שמים לשם
בשמים ישחק  המעלות ברום שהוא זה כי ר"ל

וישמח ישחק  עתה גם ית ' באהבה נתקשר שכבר
למו, ילעג  אד' משא "כ  לעצתם, כלל  יחוש ולא
אד' הנק' תחתונה במדרגה שהי' הנ"ל ב' כת כי
השם  את  ליטול רק  שמים לשם היה שלא כנודע 
שיועצים  שרואה וכעת ארץ , מחסידי שהוא
על  למו ילעג עצמו הוא  מיד  וכו ' הרוזנים עליהם
מחסידים  דבר  שום  בו ימצא  שלא  כדי היראים 
של  השמירה הוא  וזה רוזנים, בעצת ילכד שלא 
מי כי שיהי' מי כל  פנימה יכנס לבל מעלה
ובחרונו  באפו  אלימו  ידבר  אז הגון שאינו 
והעבודה מהתורה נרפים שיהיו  כדי יבהלמו 
הר ציון על  מלכי נסכתי ואני אבל  הנ"ל , לכוונה
שעמדתי ואני עצמו  על אמר שדוד ור"ל קדשי,
נסכתי אני וכעת והשפלות הבזיונות כל בנסיון 
רק  השררה עפ"י ארץ ממלכי נצב  שאינו מלכי
ציון על ה ' עולם  אלקי שהוא מלכי נסכתי ואני
מלכותי שעיקר בהלכה  המצויינים הלומדים 
ה' בתורת העוסקים הלומדים על הוא  ונסיכותי
וכו' יראוך  אשר לכל  אני חבר כמ"ש  ועבודתו

קי "ט) כמו (תהלים חיבור לשון סמוך הוא  זה ועל 
מנשה מטה ב')ועליו קרתא(במדבר נטורי הם כי

א') דאיכ"ר מהעיר(פתיחתא לגרשם שלא  לומר וא"צ
שהם  קדשי הר על וגם ממשלתי . עיקר שהם רק
הר נקראים שהם ישראל אלופי  קציני ראשי

כמ"ש קדושתו  גורמים ב')והם כאשר(דברים ויהי
נביאים  על  שמו קדושת שאין אלי ה' וידבר תמו 
אותי ית ' שהעמיד  ומה ישראל  בזכות אם כי
נקראין שהם ישראל  בזכות  הוא ומלך  לנסיך 

תבואתו  ראשית לה' ישראל ב')קודש  וחס (ירמיה
יגיס  לבל נאמן  רועה להם  שיהיה כבודם  על

שאמרו  כמו עליהן ע"א )דעתו כ"ב ממנין(יומא אין 
שרצים  של קופה כן  אם אלא  הציבור  על פרנס

לענינינו. הנוגע עכלה "ק  אחוריו ", תלוין 

יוסף יעקב התולדות מדברי כן  גם אנו  רואים
ובדחקות בעניות יושבים ה' ועובדי  שהצדיקים 
יושבים  עצמם  כבוד  רק  שדורשים  אותם משא "כ
ולכן וכנ"ל. כלום  להם חסר ולא  מנוחות מי על
שתהי' לזה, גדולה דשמיא סייעתא באמת צריך
לעני שיתן והגון , ראוי באופן שנותן  הצדקה
הערב לכת שייך שאינו  שמים וירא  ת"ח  הגון

רח "ל.רב
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ברדיו משדרי
ביו זוהר דקות חמש

שעשינו, חדש אנשידבר  עם שארגנתי 
אלפיים  יום ,רדיו  כל יגידו  הרדיו שאנשי 

דקות  דקות5 ו-5 היומי  זוהר דף ברדיו
לישראל  חק  מקודםזוהר  עשיתי אני  ,

ואחר הדברים, כל  ואת הגרפיקה כל את
אני  תשמעו, הרדיו, לאנשי אמרתי  כך 
ואני  במירון , דרשה להגיד היום הולך 
יכול  אחד שכל  בדרשה, להם אספר
8:00 ב  יום כל  ,2000 לרדיו לטלפן
ובשעה היומי, זוהר דף וישמעו בבוקר ,

היומי . לישראל חוק  זוהר ישמעו 8:05

זה, את ולסדר לארגן שזכינו ב"ה
ועכשיו  בגדול, זה את נפרסם ה ' ובעזרת
שליח, להיות בנייהו מהרב מבקש אני 
ב"קול  כן גם לעשותו ינסה שהוא
תחנות שמכל שזכו בע"ה, ברמה"

הכי  מפורסמים הם החרדים הרדיו
עונה:הרבה, בנייהו אמ (הרב  זה)הלוואי  ,

למצוא שיכול ומי ביום, דקות 5 רק
זכותו  אחרות רדיו לתחנות גם שליח

מאוד . גדולה תהיה

העלונים שכל  בדרשה, פעם אמרתי גם
תורה, דברי היום אינם שמדפיסים אם

מזכי אינם הם הקדוש  זוהר כן  גם כותבים 
הרבים  מזיקי הם אלא למההרבים, כי , ?

אז  הקדוש ", לזוהר "פינה כותבים לא אם
של הזמן את לוקחים הם עושים? הם מה

זוהר,הזוהר, להגיד: צריכים בשבת כי
מ"ג, תיקון מ"ח, תיקון אליהו , פתח
עלונים ולוקחים השבוע, פרשת

ולכן שלהם, הראש את כתבתיומבלבלים
העלונים  כל נגד שלא,איסור עלון וכל

לזרקו  צריך הקדוש, לזוהר פינה בו יהיה
למי  שיטלפנו  מכולם מבקש אני לגניזה,
לו : ולהגיד העלון, את עורך שעושה/

זוהר3. משמיע  בעולם מפציע  חדש בוקר ב"ה
035220005 טל : 2000 ברדיו  לכולם ומאיר 
מיוחדת דרשה  כל  ברינה להאזין תוכלו  
של  לתוכניתו להאזין תוכלו  ובנוסף  במינה
כל  הזוהר" פי על "חיים  מהאלמין האדמו "ר 
דקות חמש   בצהרים. 12:00 בשעה רביעי יום
בבוקר . 8:05 בשעה יום כל  לישראל חק  זוהר 
בשעה יום כל  היומי דף זוהר  דקות  חמש 
רוחני קנין קנית דקות בחמש   בבוקר  8:00

מיוחד !
מוכנים  השיעורים  נפשכם ותאיר שמעו 
 המאירים מן להיות החפץ  וכל   ומסודרים 
אדירות זכויות  להשמיע לרבים  ויטול יבוא
רבי  האלוקי הקדוש התנא ובזכות  להשפיע 
מילי  וכל רב, שפע יושפע   יוחאי בר שמעון 

דמיטב.

דיסקים  להזמנת  נפשכם! ותאיר שמעו 

 0544577956רוחני קנין קנית  דקות בחמש
מיוחד !

שליט "א:4. מהאלמין  האדמו "ר  פסק
מקומו   זוהר לדברי פינה בו  שאין עלון כל 
בדברי לעסוק  הציבור מזמן שגוזל כיון  בגניזה!

הקדוש ! הזוהר
'אורך'! בא כי  התעוררו התעוררו אנא,

הזוהר – שבכתר  היהלום  את לכם מעניקים 
– האמיתי היהלום את תשליכו אל הקדוש!
רגע  כל של העצום בערך הכירו   חצץ. כאבני
שכולו  אור  מגדל  לכם מצפה ובשמים זוהר, למוד 
כמעטה הם והגמרא  שהתלמוד ידוע   טוב.
עליה? תהא  מה והאמת היסוד לתורת  חיצוני
בחיצוניות העיסוק  וסודותיה? התורה פנימיות
ובמקום  מים, כוס  הנוטל כאחד  הוא בלבד
הכוס  בלבד, הכוס עם מתעסק  המים  את לשתות
 העיקר. היא אין אך המים, את  מחזיקה



המשך בעלון הבבא
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דפים 4 עושה שיהיהאתה  אחד, דף ?
לכל  שולח ואני הקדוש, לזוהר מיועד

את(עורכי) הסיפורים, כל את העלונים,
כל  הקדוש, הזוהר של התורה דברי  כל 
רק  בחינם, לקבל יכולים הכל הטקסט,

הקדוש. הזהר את ותפרסם אנו תדפיס
שלישית  עולם מלחמת .לפני 

יכול  מכאן, אחד כל אם בקיצור, אז
שמכיר אחד לכל  ולהגיד  זה, את לפרסם
ל-1000 כבר  שאמרנו עלונים, שעושה מי

את שמוצאים שאיפה שלנו, מחלקים
העלון, של  הבית לבעל שיתקשרו העלון
אתם אם לגניזה , העלון את שזרקנו ויגידו
אתם אז בסדר , בעלון, בזוהר דף תעשו

לשלוח וככה העלונים,(להפי)יכולים
רב הערב  עם  להילחם צריכים כולם

מוהר"ן,הזה, בליקוטי  שבכדישכתוב
עזות  צריך רב, הערב  עם להילחם

עזותדקדושה  בלי להילחם אפשר אי ,
נלחם שלא שמי  אומר והגר"א דקדושה,

פני על כשחושך והבלבול  המבול דור בדורינו,
בכל  אורבות ובגשמיות ברוחניות  סכנות תהום,
ונחיש  זוהר נלמד יום? ילד מה יודע  ומי פינה,

המים. פני  על  מרחפת אלוקים ורוח 
הזהר  הנח", "תיבת  את לנו שלח הרשב"י 
נשמתינו, את  לרומם  אותנו , להציל הקדוש,
במים  להטביענו  החפצים כל מעל  להעלותינו 
הגלות מן נצא  הזוהר בזכות  רק כי   הזידונים.
א "ספרא מהימנא הרעיא כהבטחת  ברחמים!

רחמי". מלתא יפק ן 
 בעלוננו , הקדוש  לזוהר פינה שנכניס  ובכך 
נזכה  בלבנו , הקדוש זוהר  של  פינה ונחדיר 
כאור שבעתיים ויהא זוהרים  בנינים לאלפי
הדבר! ובידינו קצר ! הזמן  מאירים. החמה

 ולעודד  זוהר להפיץ וללמד, עלוןללמוד  בכל
ברינה. יבוא שמשיח ונזכה פינה , לזוהר נקדיש

החמה,5. ובאור  הקדוש בזוהר לפני כתוב  כי 
ישראל  ומנהיגי הרבנים רוב  יהיו  המשיח  ביאת

רח "ל, רב כתבתימהערב בשלח בפרשת והנה 
דר , מדר בעמלק  לה' מלחמה הכתוב  בביאור 

זה פסוק על הקדוש בזוהר איתא  ס"ז )דהנה (דף

בכל  יהודה, ר' אמר  דר, מדר  בעמלק לה' מלחמה
דר לך לית לעלמא, דאתיין דרין בכל ודרא דרא
הוא בריך וקודשא  בישא, זרעא  מההוא בהו דלית
כתיב ועלייהו אמר יצחק  רבי קרבא, בהו  אגח
בזוהר איתא עוד  עיי"ש . הארץ , מן חטאים יתמו 

קכ :)הקדוש דף דנתנסך(ח "ב יין  אינון רב דערב
ואפיקורסים  מינים משומדים ומנהון לעכו "ם ,

כולה. התורה שבכל  לעבירות משומדים

החמה אור  הקדוש הרמ "ק )ובספר בשם נשא כתב(פ '
החיצונים. נשמת הארץ גויי הם רב הערב  וז"ל,

ע"ב )ושם ק "כ דף  משפטים הקדוש זוהר מלחמה(על  וז"ל
שכולם  בישא , ערבוביא  שהם בעמלק , לה'
ויש  בהם, נתערב  עמלק  וזרע באלו , אלו  נתערבו 
פריצי שהם מכולם נחשבים שהם ישראל  רשעי
 וכו '. יצאו  ממך ומחריביך מהרסיך ישראל

יששכר אדר )ובבני חודש הערבכתב ,(מאמרי כתות 
מוסרים  מינים יושבים, הם בקרבנו  אשר  רב
הדעת עמלק  משורש המה הן אפיקורסים,
דע"ת, גימטריא  ר"ב ער"ב אחרא דסטרא
בעוונותינו  אשר הללו  בדורות  תראה  כאשר
דקיימין אותן וגם האפיקורסות, נתרבה הרבים
עורם  את לפשוט  ישראל , על חמס כלי

טובים  לא בחוקים רעות  בעצות וד"ל,מעליהם ,
יוסף יעקב  תולדות הקדוש  בספר  ועיין ע "כ .

נשא . פרשת

בראשית פרשת חי קי"ג )ובזוהר  וז"ל,(דף כתב
מערב הם שלהם הראשים עם הדור רוב  ועתה
בהשמטות חיים דברי ובספר  ע"כ. רב,
המשיח ביאת דלפני וז"ל, כתב ויקהל  לפרשת
הדברי וז"ל כו', רב מהערב הרבנים רוב  יהיו 
אך קדושים בעצמן ישראל  כי שם: חיים 
עבדו, לגרמייהו דעבדי חסדים  כל  רב  הערב
והבעלי והחסידים שהרבנים בעליל כנראה
רובן הרבים בעוונותינו  המה שבדור בתים
וכל  הציבור על לשרור ורוצים רב  מערב
ולכן וממון, כבוד לקבל לגרמייהו רק מעשיהם
שמוסרים  באמת עובדים אם רק  להתחבר אין


