
ְּ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

914אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 7
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בזוהר  הרשב"י ד שאמר  נשא (פרשת

ע ''א ) ואמר,קכ''ח ׁש מעוֹ ן  רבּ י ח דּ י (חבקוק : ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
יראתי .ג) ׁש מע ׁש מעּת י (קכ''ח (אמר)ה' ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

דּ חיל.ע''ב) למהוי הוה יא וֹ ת  אנן התם ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
מלּ תא  ּת לייא דּ כּת יב ,בּ חביב וּ תא ו), דברי) ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

וּ כתיב  ,היא יי  את ז )ואהבּת  דברי) ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וּ כתיב אתכם, יי  א )מאהבת  אהבּת י (מלאכי ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וגוֹ '. ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶאתכם

הקודש: ואמר,ובלשון  ׁש מעוֹ ן  רבּ י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָשׂ מח
ג) ׁש ם(חבקוק יראתי.  ׁש מע ׁש מעּת י ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָה'

ּת לוּ י  בּ חביבוּ ת אנוּ  ירא . להי וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָראוּ י
ׁש כּ תוּ ב  ו)הדּ בר , ה'(דברי את ואהבּת  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וכתוּ ב  ,הי ז )א אתכם,(ש ה' מאהבת ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

א )וכתוּ ב  אתכם(מלאכי וגוֹ '.אהבּת י  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

קידוש  על  למות תצטר מלמדני  אינ א
על  אלא התיקו לעשות אפשר  אי  כי ה ',

הסוד  תורת  לימוד ידי

פסחים קיב.)ובגמרא  דברים(ד חמשה :
יוחי  בן  שמעון רבי את עקיבא רבי  צוה
אמר האסורין, בבית חבוש כשהיה
למדני  רבי עקיבא] [לרבי לו [רשב"י]
אין  אם לו אמר מלמדך, איני אמר תורה,

מלמדני  אבא אתה ליוחי אומר אני 
למלכות  ממהומוסרך  יותר בני לו  אמר ,

להניק, רוצה פרה  לינק רוצה שהעגל 
בסכנה, עגל והלא בסכנה, ומי לו אמר 
באילן  היתלה ליחנק בקשת אם לו אמר 
חשש  עקיבא שרבי ורואים עכ"ל. גדול ,
בבית שנה עשרים כשהיה ללמדו
אם שמעון רבי  לו אמר זה ועל  האסורים,

מלמדני אתה אבא אין ליוחי אומר אני
למלכות  פי ומוסרך על על לבאר יש ,

למלכות הכוונה שאין האריז"ל כתבי

מלכות למדת אלא הרשעה, מלכות כאן
שנמסר נקרא, השם קידוש  על שבמיתה
כוונתו  וזה העליונה, מלכות  למידת
על למות תצטרך מלמדני אינך  שאם
התיקון  לעשות אפשר אי כי ה', קידוש 

הסוד תורת  לימוד ידי על  ה'),אלא .(סוד
אם כי לומדים, אנחנו הזה מהסיפור -
סודות אצלו לומד היה עקיבא רבי
מלהיות להינצל יכול  היה התורה,
שמעון  רבי כמו מלכות, הרוגי בעשרה
רבי  לו שאמר  מה וזה ע"ה, יוחאי  בר
תורת לימוד  כי וכו ', אני  תמה אליעזר
ה', קידוש על מליהרג גבוה יותר  הסוד 
ימותו, ולא  שיחיו הוא הסוד תורת כל כי 
כל  את ומציל מכפר אלא הוא, רק לא

הקדוש: בזוהר שכתב כמו ע וֹ דישראל ,
ׁש מעוֹ ן : לר בּ י  לברכה זכר וֹ נוֹ  אל יּ הוּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָאמר
כּ ד גּ לוּ תא מן יתּפ רקוּ ן  הזּ הר ספר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְבּ האי
קכ"ד: בּ דף עוֹ ד בּ תראה. בּ דרא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא
ׁש מעוֹ ן . לר בּ י רבּ ינוּ  מׁש ה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְלׁש וֹ ן
בּ האי הרקיע כּ זהר יזהיר וּ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּמ שׂ כּ ילים
א  בּ אילּ ין ה זּ הר ספר דּ איהוּ   דּ יל ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִחבּ וּ רא

– נ ּס י וֹ ן הלּ וֹ מד צרי כּ י לוֹ מר: רצה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
וּ בגין  מׁש יח חבלי  יסבּ ל א הזּ הר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר 
דחיּ י  מאילנא למטעם עתידין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ י שׂ ראל 
מגּ ל וּ תא בּ יּה  יפק וּ ן הזּ הר  ספר  הוּ א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָדּ א

◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמי .

אלא לעצמו , ללמוד  מספיק  לא כן ועל 
ולהשמיע  וללמד הרבים את לזכות צריך 

ישראל  נועדהלכל הסוד  תורת כי  !
בדור הרבים את וללמד להתגלות 
לקראת העולם  את הכינו למען האחרון 
שלימה, והגאולה משיח של תורתו

הקדוש. בשל "ה וכמבואר 
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בעסק  תלויה  הגאולה כל
הזאת  החכמה 

אפרים מחנה דגל שמיני)ובספר  (פרשת

היינו  משה, דרש דרש וזהו וז"ל: כתב ,
משה ,כשיתגלה בחינת  יש ודור דור בכל (כי 

בחינת  היה יוחאי ב  שמעו דרבי ואיתא

משה,משה) כבר שדרש מה וידרוש ,
הזוהר, ספר יוחאי, בן שמעון  רבי היינו
כל שיתבטלו הינו  שורף, והנה  אז 
שיבנה  הגאולה יהיה וממילא הקליפות
על וגם ועד. סלה אמן  בימינו  במהרה 
הקליפות  בטול  יהיה ההוא החיבור  ידי

הקטרוגים  והשבתת הגלות (חסדוקלות

כ"ד ) נהר  ראשו  מעי תלוי.לאברה הכל 
ומניעתנו  הזאת, החכמה  בעסק
ועכוב אחור גורמת היא בה מלהתעסק

ותפארתנו  מקדשנו בית  הרבבנין (הקדמת

(חיי לע ויטאל חיי.

לשם  לימוד  תנו יקרים, יהודים כן , על
השכינה  למען  מדקותיכם הקריבו שמים ,
ליוצרינו , רוח נחת לעשות הקדושה,
כאחד כולנו ונלך נפשנו , לפדות  לגרום
המשיח  מלך  פני אור את לקבל יחד 

אמן . בימינו במהרה

הקדמה

מבהיל : סיפור לכם נספר 

באנון  יוחנן  בשם אדם מטלפן פעם 
את מפרסם ואני  היות ממני  ומבקש 
פי  על חיים  ארגן יוחנן והוא הקדוש

ב  בשבוע,הזוהר  שעות שני  2000 ראדיו
את לחזק איתו ביחד  יבוא שאני ומבקש 

הקדוש  !הזוהר

שנה 45 ולפני רדיו נגד שאני  לו עניתי
איך  אז רדיו שמיעת נגד חיבור הוצאתי 

ברדיו  לדבר לבוא יכול ?אני

שאי  וטוען מאוד בי הפציר  הוא בקיצור
לכל  ולהגיע  הזוהר את לפרסם אפשר
ישראל  ועם והיות הרדיו, בלי העולם
העולם מלחמת של גדולה בסכנה
שכתוב  כמו ואיום נורא שיהיה השלישית
יקרה, שזה כבר  מאמין אחד וכל בזכריה,

מתי  יודעים  לא ?רק

את להציל נח תיבת לנו תיקן  והרשב"י
עניתי  אז העולם , ממלחמת ישראל עם

לבא. מוכן ואני אותי  ניצחת

איך  רואה ואני ביחד , לדבר  והתחלנו
וספרא האידרא את פה בעל שמדבר 
כתבי  פי  על הסברים, עם דצניעותא

פה. בעל  הלשון עם הכל  האר "י

שנים כמה שניה , בפעם אותו שאלתי 
אני  ענה הקדוש זוהר  לומד כבר  אתה
אתה מאיפה אז שנים, 10 תשובה בעל

פה בעל הכל לימד יודע הרשב"י לי ענה ?
פה. בעל  הכל ידע דקות ובכמה אותי ,

שהיה חולים בבית אותו לבקר הלכתי
הסיפור את להקליד  רציתי  חודשים, שם
השיעור לפני אחת בדקה לי שסיפר
מזה ועשו  הקלטות לנו  יש וב"ה ברדיו,

קליני . מהמות  גם לי וסיפר דיסק ,



המשך בעלון הבא
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שחזר - המתים תחיית מנס לי  סיפר והוא
בר שמעון מרבי מסר  עם העליון מעולם 

ע"ה יוחאי 

אומר: נשמע אני מה עליכם, ?שלום

יוחנן : היוםרבי לי היה ניתוח, אחרי אני
ניתוח,   ולפני

נפלתי  ושלשום  ניתוח, לי היה שנים 10
איתי  יהיה מה  רבינו פריקה... ?והיתה

אומר: לפני אני  אצלך הייתי  אני תשמע,
לוינשטין, בבית ברעננה חודשים  כמה
יוחנן  הרב וצעקתי: שהייתי  ראשונה פעם 
בא עכשיו אני  לרדיו . בוא באנון ,
אתה דרשה, של  שעות  2 לאחר  מהרדיו,

(יוחנ)אתה אני, לא הרדיו את  הקמת
זה הזהר" פי על "חיים הרדיו את הקמת

שלך . עבודה

אומר : כבודו,אני את לשאול רציתי 
לישיבת לשמים שהגיע לי  אמר  כבודו
כלום, ידעתם שלא ובכיתם  הרשב"י,

נכון  צנחן היית תשובה. בעל ?היית
??..בצבאאיפה

תש"ס  שנת לפני אסביר: אני  יוחנן : רבי
ניתוח עברתי  בדיוק. 40 בן הייתי

שמה... לי  היה ימין, "לשון"ברגל

משרת הייתי מהתחלה: נתחיל 
מ ראש הייתי במשטרהבמשטרה, חלקה

נגד  סוכנים  הפעלתי  סמים, מחלקת
גדולים. סמים סוחרי

קיבל  באנון יוחנן רבי  זמן באותו
איך , ידע ולא תשובה לעשות התעוררות 
להרב  אותו הםנה שלו  החברים אחר 
כל  לגרוס פרץ הרב זצ"ל, פרץ  ניסים

הקדוש. בזוהר  היום 

רבי  בזוהר גריסת  של קצרה תקופה אחרי 
אחד , בוקר התעורר ואז התייאש, יוחנן
מאד , חזקים ודכאון חרדות כאבי עם

לו. שיעזור עולם... מבורא  ובקשתי

יוחנן : גמרא,רבי למדתי אחד  לילה
ההמולה לכל התעוררתי בלילה סתם,
ערבי  עם נלחם ערבי, בכפר שאני 
הם נופל. ואני קמים הם וערבייה,
על  שניהם נפלו בסוף קם. ואני נופלים
בחדר והתעוררתי  ונרדמתי, הרצפה,
שחורים, עטופה זקנה אישה של שינה
בוא. לי אומרת הקדושה, השכינה

את מי לה מוותואמרתי אז,? את ? (קרבה

לפיה) ששש אצבעה ש, אמרתי:!ועשתה
ישראל". "שמע מוות,

טסים ואנו שלה, ביד אותי לקחה
טסים. למעלה,

אביב, תל  ממש אביב, תל  את רואה אני 
עולה עולה סנטר , דיזנגוף בנין  אורות,
בתוך  מערה. לתוך והושלכתי עולה,

רשב"י)המערה זה מי ידעתי לא אז  .(אני
מזרון  רשב "י , - איש  יושב  אחד מזרון

שלי . - שני

שעות, מדברים  ואנחנו מתיישב, אני 
נכנסה הדיבור  ואחרי לילות, ימים,

שמחה. שמחה ללב, שמחה

ואומר, צעיר אברך  איזה הגיע ופתאום
יוחאי  בר  שמעון רבי  אז ללכת, זמן הגיע 
אני  לסבא ". שלום תגיד "לך לי  אומר
יוצא שלי יצחק  סבא את רואה הולך ,

גדולה עם(בדולח)מהיכלא רק גוף בלי  ,
נפתלי  אומר: והוא סבא, סבא, אז ראש, ?

נפתלי  אני  אומר : יוחנן אני אני ?!


