
ְּ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

912אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 5
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וערב  עמלק קליפת גם הוא רב, הערב  עם
לקשר צריך יהודי  שכל  אומרת זאת רב,
אותו  להביא יכול רק שהוא יהודי  כל 

הקדוש. זוהר  ללמוד 

תורתי" "למדו

ביבמות חז "ל ע"א )אמרו צז  ע"ב ...(צו  :
בן  שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר
דבר שאומרים  חכם  תלמיד כל  יוחאי:
שפתותיו  - הזה  בעולם מפיו שמועה 

בקבר כיון ...דובבות חכמים תלמידי אף 
בעולם  מפיהם  שמועה דבר שאומרים
תתארו  בקבר . דובבות  שפתותיהם הזה
רבי הזה ? המאמר בעל הוא מי לכם
שאנו  ידי ועל  ע"ה, יוחאי בן  שמעון 
מידותי שנו  בני כבקשתו  תורתו  לומדים

תורתי" ס "ז]"למדו נחת [גטין לו ועושים 
רוח  נחת לנו  מחזיר  הוא זה  ידי ועל רוח,
שאמר כמו גדול , וכחו בעדנו , ומתפלל
מן  העולם כל את לפטר יכולני  עצמו : על

הקדוש בזהר וכמבואר ד הדין. ג' (חלק

הקודש :קל"ח.) העולם בלשון ואין
שמעון , רבי אמר בסוד... אלא  מתקים
אמר לא לארץ שיקשיבו, אמר  לא לשמים

העולמות. קיומי  אנו  שהרי שתשמע,

העול כל את לפטור אני יכול 
הדי מ כולו 

את ללמוד  שצריך  וכמה, כמה אחת ועל 

שהוא הקדוש ציונו על הרשב"י תורת
ואי  רוח, נחת לו  ולעשות המימרא , בעל
זהר הלומד  כח גדול כמה לתאר אפשר
ומפעיל  מעורר  זה ידי  שעל הקדוש,
עליו  הרשב "י  נשמת את וממשיך 
עלינו, לרחם כפשוטו , ממש השלום ,

בגמרא שאמרו ע "ב)כמו  מה ד :(סוכה
רבי משום ירמיה רבי  אמר חזקיה ואמר 
כל את לפטור אני יכול יוחאי, בן  שמעון 
עד שנבראתי מיום הדין מן כולו העולם
מיום  עמי בני אליעזר  ואילמלי  עתה,
ואילמלי עכשיו, ועד העולם שנברא
שנברא  מיום עמנו עוזיהו בן יותם
רבי אמר חזקיה ואמר  סופו, עד  העולם
ראיתי יוחאי, בן  שמעון  רבי  משום ירמיה
אני הן  אלף  אם מועטין, והן עלייה בני
אם  מהן  ובני אני הם מאה  אם  מהן, ובני

הן. ובני אני הן  בדורנו שנים ואפילו
תוכלו  מקום ובכל  רגע בכל  הפשוט
ולזכות - הרשב"י לנשמת להתקשר 
זי "ע  הרשב"י ובוודאי נפלאות, לישועות
ממקור ותושפעו טובה לכם יכיר
מגן  הקדוש שהזוהר שכידוע הברכות,
פגועים ומונע הצרות מכל  ומציל

ברואסונות . ועדין בראשו  שעיניו מי וכל
החיים  באילן  ויאחז  ויחטף ירוץ  דעה,

האמתיים.

נת בּ וֹ אוּ  ורעי גּ דוֹ ל אחי בּ דבר אחד ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
זה !וקדוֹ ׁש  ְ◌ָ◌ֶ◌

ע"כ  לעצמם, תועלת  שום לקבל לא לד ' נפשם
 עוד. נוראים,עיי"ש  דברים זה מכל ונמצא

רב, הערב של הם בתים ובעלי הרבנים דרוב
גדולה, במלחמה נגדם ללחום וצריכים 
נלחמים  שאין  די לא הרבים ובעוונותינו

קשר  להם יש אנשים הרבה אלא נגדם,
גדולים, ופלטרין בנינים להם ובונים אתם,
שם  להם ויש רב , כסף  ממון להם  ונותנים 
האמיתיים  והצדיקים וגדולה, ויקר כבוד
ואי  עלינו לא בעניות יושבים  לה' המקושרים
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או זוכי  אינ הדורות ראשי כל
זו סבה על  אלא  נענשי אינ

ׁש ערי  בּ ּס פר זי "ע  ויטאל חיּ ים ר בּ י  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָכּ תב 
– ז')קדה ער  ב' לחיּ ביּ א:(חלק  מזכּ י : ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ספ "ח)אמר וּ  ר א הל ּמ ה(אל ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש קוּ ל  ׁש מ וּ אל  להעמיד  אלקנה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָזכה 
לרגל  עוֹ לה ׁש היה מּפ ני ואהרן, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְכּ מׁש ה
וּ מזכּ ה עּמ וֹ  הרבּ ה אדם לבני ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַוּ מעלה 
כּ מ וֹ  אחריו, נוֹ הג בּ נוֹ  ׁש מוּ אל וכן ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תן,

ז')ׁש כּ תוּ ב א ' אל (מאל בּ ית וסבב  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
וּ תׁש וּ בתוֹ  ישׂ ראל את וׁש פט וגוֹ ' ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהגּ לגּ ל 
זכה א ואברהם בּ יתוֹ , ׁש ם כּ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהרמתה

מוּ ם אלּ א  מעלוֹ תיו ה')לכל י"ב (רא ית ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
וּ כתיב בּ חרן , עשׂ וּ  אׁש ר הנּ פׁש  (ואת ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

י"ח) וגוֹ 'י"ח גּ דוֹ ל  לגוֹ י יהיה היוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואברהם
ה'  דּ ר וׁש מרוּ  וגוֹ ', יצ וּ ה אׁש ר ידעּת יו  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ י 
אינן  אוֹ  זוֹ כין אינן הדּ וֹ רוֹ ת ראׁש י  וכל ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ ',

זוֹ . ס בּ ה על אלּ א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶנענׁש ים

מזכּ ים הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ׁש לּ וֹ מדים אלּ וּ  כּ ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכן
וּ מקרבים א וֹ תם, וּ מצּ ילים  העוֹ לם כּ ל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת

הגּ א וּ לה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת

רז"ל א )אמרו א, יומא דור(ירושלמי  כל
נחרב כאלו  בימיו, המקדש בית נבנה שלא

יש בימיו  שצריך, מה עושים לא  אנו ואם ,
המקדש  בית נבנה שלא בזה חלק לנו
צריך  מה לחקור  עלינו כן ואם בימינו,

מקדשנו. בית שיבנה כדי לעשות

שלא הוא  הראשו אד חטא
וזה  הקדוש , זוהר ללמוד בחר
המקדשות  שני לחורב גר

בחר שלא על  היה הראשון אדם חטא
החיים בעץ הנסתרלהתעסק  חכמת (דהיינו

הקדוש ) הקדוש והזוהר בזוהר כמבואר
כ "וכ"ז ) זצ "ל (בראשית ויטאל  חיים  ורבי

בפרשת  הזוהר פי על ההקדמות  לשער (בהקדמה

מביאובראשית) מברסלב  נתן ורבי  (בהלכות ,

ערלה) והלכות ידי את :נטילת פיתה הנחש
יכולהאדם  הוא  הדעת עץ ידי שעל בגאווה

כביכול, עמו ולהתחרות כאלקים, להיות
העולם  כל  על  לקחולשלוט הראשון אדם  .

החכמות כל שורש הדעת, מעץ
החיים החיצוניות, בעץ להתעסק  בחר  ולא 

ולהשיג הקבלה, חכמת הקדושה, התורה 
כל שורש והוא  יתברך , השם את דרכה

היום  ועד  מאז ללשון החטאים  שהאמין 
הארור, הנחש של ללמודהרע רצה ולא

העולם  כל הלאה ועד ומאז הקדוש, זוהר
רב הערב יצאו ומשם ורע , מטוב מעורב

ישראל. בני את להחטיא ובאריכותשגרמו
זצ "ל  ויטאל  חיים רבי  האלקי  מורינו ביאר 
בפרשת  הזוהר פי על ההקדמות  לשער (בהקדמה

שלא בראשית) הוא  הראשון אדם שחטא
שנמנעו  ובגלל הקדוש, זוהר ללמוד בחר 
גרם  הקדוש וזוהר הקבלה חכמת מללמוד 
בני שישובו  עד  המקדשות שני חורבן
כי הקדוש . זוהר ללמוד בתשובה ישראל
אדם  חטא לתיקון הוא הגלות אריכות כל 
רב, ישיבה ראש  וכל  כידוע. הראשון
ללמוד אנשיו את מדריך  שלא דרך  ומורה 
בית  את החריב  כאלו ביום זוהר  דף

המקדש.

מהגר "א רב " "מעשה
"יו בכל זהר "ללמוד

" בספר שכתב  מה וראו רבבואו "מעשה
ס')זי"עמהגר "א  בסעי אחר(כתוב ללמוד  :



המשך בעלון הבבא
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מקרא ללמוד שעות, ג' תיכף התפילה
" ומדרשים יום אגדות בכל  זהר "ללמוד

בספר  וכן זונדלעכ "ל, יוסף רבי תולדות 
מקורייםמסלאנט  יד כתבי שהביא זי "ע

קי"א ) שרשמו (עמוד  מהנהגות כתוב שם ,
של הגדולים והגר "ח תלמידיהם הגר"א

הכרעהזי"ע,מולאז'ין  וכל  נכונה מידה כל 
את בהם שראו מנהג וכל ובהוראה, בדינים 

בהם ונוהגים עושים  מורים  ושםרבותיהם ,
זוהר",כתוב  יום  בכל עיי"ש."ללמוד 

להוציא למשה  שיעזור  מי אי
מגלותה  השכינה

בּ זוֹ הר  ב')וכתוּ ב עד כ"ח וּ בגין (ראית : ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
איהוּ . אתקרי ואדם מית לא מׁש ה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָדּ א
וּ לאדם בּ תראה, בּ גלוּ תא אּת מר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוּ בגיניּה 
וכן  כּ נגדּ וֹ . כּ להוֹ  אלּ א עזר מצא ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌א
א וּ לאדם בּ יּה  אּת מר  דּ אמצעיתא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲעמוּ דא 
גּ לוּ תא, מן  ׁש כינּת י ּה  דּ אּפ יק עזר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָמצא

דּ כתיב  הוּ א ב')הדא וכה(מת כּ ה "ו יּ פן ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ֹ
בּ דיּ וֹ קני ּה  איהוּ  וּ מׁש ה " איׁש . אין כּ י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
כּ נגדּ וֹ ". עזר מצא "א בּ י ּה  דּ אּת מר ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַמּמ ׁש ,
נקרא והוּ א מת, א מׁש ה ולכן ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ[בּ אוּ ר: ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
האחרוֹ נה, בּ גּ לוּ ת נאמר  וּ בגלל וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם,
וכן  כּ נגדּ וֹ . כּ לּ ם אלּ א עזר , מצא א ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ לאדם
מצא א וּ לאדם האמצעי, בּ ע ּמ וּ ד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מהגּ לוּ ת. ׁש כינה ׁש יּ וֹ ציא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵעזר,

ב') אין (מת כּ י  ויּ רא וכה כּ ה "ו יּ פן ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר מּמ ׁש , בּ דמוּ תוֹ  הוּ א וּ מׁש ה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִאיׁש ."

כּ נגדּ וֹ ]. עזר מצא א  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָבּ וֹ 

להוציא לז"א שיעזור מי  אי
הגלות  מ שכינתו

: מל בּ מק דּ ׁש  ׁש מעוֹ ן וּ באר ר בּ י   וּ ממׁש י ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
מׁש ה  ׁש ל ׁש הבּ חינה לבאר, יוֹ חאי ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ר  ◌

ועל בּ גל וּ ת, הכינה מן זזה  אינ ּה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַרבּ ינוּ 
 ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  האחרוֹ נה, בּ גלוּ ת נאמר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶזה 
עזר ׁש יּ היוּ  חכמים ּת למידי  מצא א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָהוּ א,
כּ א לּ וּ  נחׁש בים כּ לּ ם  אלּ א בּ גל וּ ת, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְלמׁש ה
בּ סוֹ דוֹ ת  עוֹ סקים ׁש אינם לפי כּ נגדּ וֹ , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵהם
בּ וֹ , ונאמר הכינה. לתּק וּ ן  לסיּ ע ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה ,
א  ּפ ר וּ ׁש  כּ נגדּ וֹ , עזר  מצא א ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ לאדם
לזעיר ׁש יּ עזר מי  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָמצא 

הגּ ל וּ ת. מן  ׁש כינתוֹ  את להוֹ ציא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַאנּפ ין,

ומרה  גדולה זעקה
הגיוס  גזירת על

זוהר ללמוד אמרו  לא כי
באה, הגיוס זוהרגזירת  למדו שלא  בגלל 

בישיבות  התורה ופנימיות הקדוש
ובכוללים.

- הקדושים יוסף מאחי  ונלמד אבלבואו
אנחנו  אשמים זה!- השני  את להאשים

לפני  המעוות את נתקן בואו יעזור , לא
מדי  מאוחר !שיהיה

חמורה! אזהרה
הקדושות בישיבות  זוהר ילמדו לא  אם
הישיבות, את שיסגרו רק  לא - ובכוללים
ח"ו  אלא  ח "ו, לצבא ילכו והבחורים
תרע"ד , בשנת שהיה כמו יהיה שלא 
יהודה לרבי יהודא לח בית בהקדמת (כמבואר 

אור ובעלוני הזוהר אור ספר ראה זצ"ל, פתייה

(35185 היתההזוהר זה אחרי ומיד ,
הזהיר ואז הראשונה, העולם  מלחמת
של  דין והבית הסולם  בעל
אלף  לגמור  החרדית העדה
בשנה הזוהר  ספר סיומים
לך  האלף [בסוד אחת,
הגזירות, לבטל שלמה ]


