
ְּ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

938אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 31
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רק  נועדו שלנו  הקשות המילות
לעורר כדי

הן  אליך  שלי הקשות המילים ישראל, עם
המילים אותך . אוהב שאני בגלל רק
לנסות -מנת  על הן אליך שלי  הקשות
לאלה תסבול . שלא מנת על  אות, לעורר
שהם לאלה יהודית, נשמה להם שאין
שלי  והמילים תיקון, להם אין רב , ערב

אותם. יגעילו רק

של  האמת את ידע האמיתי היהודי  אבל 
בתשובה. לחזור וירצה שלי, המילים
הגלות של שהנוחות יבין  האמיתי היהודי
השנים 70 או 60 במשך שהייתה
מהיר בקצב ונעלמת הולכת האחרונות
בלימוד  ירידה  כבר לנו ושיש מאוד,

המצוות. ושמירת התורה

תשובה לעשות שאמרתי עלינו מה כל !
להודות רוצה לא אתה ואם  אמת, הוא לך 

בכך . להודות עליך  יכפה ה' בזה,

אל  בבקשה בבקשה ממך , מבקש אני  אז
צריך  שאתה מה תעשה פשוט עלי תכעס
היפטר לקב"ה. תתקרב לעשות.
וחזור הזהב, מעגל במיוחד מהאלילים,

ה !אל 

לעשות לשנות,מה למנוע, אפשר  האם ?
?לתקן 

לירידה הגדולים הגורמים שאחד מכיוון
כולו  העולם ושל בפרט שלנו הרוחנית
הקדוש  הזוהר בלימוד חסרון  היה בכלל
הרמה כן ידי  שעל התורה, ופנימיות
ונתפסנו  פלאים, ירדה שלנו הרוחנית
כולו  העולם  כל  זה ידי  ועל לחיצוניות.

הווה וזה פנימיותו, על חיצוניותו הגביר 
האיומה השואה של  לבואה הגורם את
האטום פצצות לכל  הגורם וזה ונוראה,

שיובארח "ל וכפי זצ"ל , הסולם בעל  (כמ"ש

בעז"ה) הבא בגליון עלינו בהמשך חובה לכן 
ולתורתו  להשי "ת כבוד וליתן להתגבר
זה ידי ועל הקדוש, זוהר  יום בכל וללמוד
ידי  ועל  חיצוניותנו, על פנימיותינו נגביר 
יזרקו  וכולם כולו , העולם לכל נשפיע זה
קבלתם ותהיה ידי " ועוצם ה"כוחי  את

להשפיע. מנת על
לא שלו  והטכנולוגיה הצבא ברור  שיהיה
אחרת אומה שום ולא  מאומה, יעזור

וכו' אנגליה יגלו )(אמריקה, הם לאט לאט
איך  ויראו שלהם האמיתי הפרצוף את
שבעים בין אחת כבשה באמת שאנחנו
שום ולא אותנו יציל השי "ת רק זאבים,
יכול  שבשמים אבא  כלל . בעולם אחר כח

הכל . את  לפתור
בינונית בסוריה, קטנה אדמה רעידת
כבר אנחנו - בעזה צונמי איזה באירן,
לסדר יכול  הקב "ה בעיה, אין מסודרים .
ואנחנו  כועס אבא אבל שניה. תוך זה את

מבקש  אבא ומה למה. יודעים ?גם
ייסורים בפרך לעבור  לעבוד לסחוב ? ?

שנעשהבלוקים מבקש אבא לא. ?
את הנשמה, את ננקה באמת , תשובה
שנאספה הטומאה מכל הרחוב את הבית,
אמת. לחיי  לחזור  השנים, משך
קל , לא זה פנימיות. עם לחיות להשתנות.
לא אני  עכשיו, זה נעשה לא אם אבל 
הרבה עוד  לנו ישארו אם יודע
אחי  בסוף. כבר אנחנו כי אפשרויות,
השלב  לפני אנחנו הכל . זה היקר ,
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שהעולם ביותר  הקשה השלב  האחרון .
לעזור. יכול  ואתה דבר. כזה ראה לא עוד 

ולימוד אמיתית בתשובה  להתחזק
נח התיבת שהוא הקדוש הזוהר

נינצל שבה
זה לעזור  יכולים שאנחנו היחיד הדבר 
לה' -ולהתחנן להתפלל תשובה, לעשות
להחזיק  ולהמשיך  לנו, לעזור יתברך 
אליו. אותנו  שקושר הרוחני בחבל 
שהוא נח" ה"תיבת לתוך ולהיכנס
כפי  הקדוש בזוהר בעקביות הלימוד

ז"ל . רבותינו שהורונו 

את להציל אחת אפשרות עוד ישנה
על  ואפר שק עם לרחוב לצאת עצמכם,
ווידוי  סליחות ויגידו ויבכו  הראש
וחיזוק  מצדיקים חיזוק  דבר וישמעו
עם הרצפה על  לשבת שלימה. בתשובה
לקבל  סליחות, להגיד לבכות, ואפר, שק
מד ' ולבקש שלימה, תשובה עצמנו על 
כל  הרבות העבירות כל על  לנו  למחול

כאחד . העם וכל  בנפרד אחד

יצאו  גדולות, בכמויות ישראל, עם אם
על  ויבכו ושק אפר וישימו ויבכו  לרחוב
יעשו  וכו', וכו' סליחות ויגידו העברות
של  הענין גדול. שינוי יהי באמת, תשובה 
לתפוס  פשוט  חשוב, מאוד זה ואפר, שק
שמוכנים שהוא, מקום בכל אנשים מנין 
לרחוב  לצאת שצריכים מרגישים ובאמת
מחילה מהקב "ה ולבקש ואפר  שק  עם
ולבקש  החיים דרך את לשנות ולהחליט

ורחמים. גאולה

את עם ראשי  בהתאסף  יקבעו ובנוסף
אחד  שכל ויתחילו הקדוש  בזוהר הלימוד

ללמוד  בלבד אחת דקה עצמו על יקבל
בקודש, לעלות יזכו זה  ידי  ועל זוה"ק

יתוקנו. בו נכשלו בו ובדבר

ח ה"אמרי פעלהרה"ק זיע"א יים"
לימוד ידי  על הימים ששת במלחמת

הקדוש  הזוהר

"ששת מלחמת עת תשכ "ז, בשנת 
ישראל : עם  נגד  מדינות 4 יצאו הימים",
החליטו  ולבנון  סוריה ירדן, מצרים,
גדולה היתה הסכנה נגדינו, להלחם
לפני  ימים שלושה - נורא ממש והפחד
כבישי  סגורים היו כבר המלחמה תחילת 
תתקוף  שמא האויב , פחד  מפני הגליל
לנוע  הרשו ולא הצפון. את לבנון
וקיבל  ביקש מוויזניץ  האדמו"ר בדרכים.
ואמר: למירון, להגיע מיוחד רשיון
מה כל אפעל  שמעון לרבי כשאגיע
של  הקדוש  לציון עלה וכך  שצריך .
ספר לקח הקדוש לציון כשנכנס  רשב"י.
כתוב  כאן ואמר : ראשון דף  פתח הזוהר
רשב"י", האלוקי  מהתנא הזוהר "ספר
"ספר ספר לעכטיגע  די איז  דאס ופירש :
"מהתנא" אונז לערנט וואס הזוהר"

וועם פון "האלוק" פון געטליכקייט  ?
הספר זה ללשה"ק : [תרגום רשב"י,

אותנו(הזוהר)המואר  (מהתנא)שמלמד

ממי  ניגש אלוקות, אח"כ מרשב"י]. ?
ניתקתי  כבר  ואמר : נשק  הקדוש לציון
הרוצות האומות כל של הקשרים כל 

זאת עשיתי היאך לישראל. כי להרע ?
וכולנו  רשב "י . הקדוש בתנא דבקתי
שקרו  הגדולים הניסים על יודעים 

זו. במלחמה



המשך בעלון הבא
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העליון מהעולם השנה  שנתקבל מסר 
עדיין  עצובים  עדן  בגן הצדיקים 
מביא הזוהר לימוד הבא עולם אין

הזוהר מלימוד תרפו אל  הגאולה 

שליט"א אחד רב  קשות  נפגע לאחרונה
מותו. את קבע והרופא דרכים בתאונת

קליני) עלתה(מוות נשמתו עת ובאותה
וראה עדן גן בצדיקי  ופגש למרומים
אתם "מדוע ושאלם: עצובים אותם

כברעצובים מחכים  "אנחנו לו: וענו "?
כל  אבל  הבא, לעולם להכנס זמן הרבה
תשובה עשו לא ישראל  שבני עוד 
עיכוב, יש וממילא גאולה  אין כהלכתה
הבא. לעולם לעבור רשאים אנחנו ואין
הזה בעולם שדרים האדם לבני תאמר 
הזוהר בלימוד להרבות כולם שיתחילו
מהרה." הגאולה תבוא ובזכותו הקדוש
בכדי  הזה לעולם בחזרה ירד זה  ובזכות

הזה. המסר את לנו למסור 

לעולם קדושה  ממשיך הזוהר  לימוד
נגאל מיד יתקדש וכשהעולם

חבר תלמיד זצ"ל וואלי דוד משה ר'
שחיבור שהטעם כתב: זצ"ל  להרמח"ל
ההבל  כי לעולם , גאולה מביא הזוהר
קדושה ממשיך  מלימודו העולה הקדוש
נגאל . מיד  – מתקדש וכשהעולם  לעולם,

זוהר הלומדים רבים בזכות העולם תיקון
הקדוש 

הלימוד , בזה העוסקים רבים היו ואילו
ההמשכה בריבוי העולם נתקן היה
מתבטלת היתה הטומאה  ורוח הקדושה,

המתגברת. הקדושה רוח מפני 

זה ולאועם ירעו "לא שכתוב: מה תבין
הארץ  מלאה כי  קדשי הר בכל ישחיתו
זאת שהיא מכסים" לים כמים ה' את דעה
ןעל  בעולם, שתתפשט הקדושה  החכמה
כי  ומזיקין, נזק מיני כל מתבטלים ידיה
הרע, את מבטל בריבוי  המתפשט  הטוב

עכ "ל  למשכילים. בזה ודי

בסכנה נמצאת ישראל  כשארץ  כיום
אמורא על  בגמרא מובא מאירן, גדולה
לקבור ראו פטירתי זמן בהגיע  שאמר,
יהיה לא כי  באדמה, עמוק עמוק אותי

הבבלי שהסוס בישראל אירן)קש (שהוא 

יאכל . לא

להזדרז  החובה עלינו מוטלת כן על 
ישראל  עם כי הקדוש, הזוהר  בלימוד
בספר וכשנדבק גדולות, לישועות זקוק

משיח. חבלי  כל נמתיק  הזוהר 

אדמו "ר מרן מכ"ק קודש מכתב
זצוקללה"ה מלובאביטש
התורה פנימיות מלימוד ולאמקרר !

זאת ראיתי לולא זה מאמין היּ יתי
איש  אשר  יסופר , כי והיאומן בפירוש.
פעמים כמה מביא הריזינאי , לגזע  מקושר
מהבעש"ט ומופתים ד"ת בספרו
של  מאגה"ק יודע בטח וא"כ ותלמידיו,
כשיפוצו  שיבוא א"ל  שהמשיח הבעש "ט
כותב  ואחכ "ז - חוצה הבעש"ט מעינות
הגיע  שלא מי כל אשר  לרבים, ומדפיס
ממרום רוח עליו "יערה אשר  לזה 
יתרה" ופרישות וטהרה בקדושה להתנהג

התורה. בנגלות  אלא ילמוד לא

אמר האריז"ל בעצמך : שהביאוהגע (כמו 

סכ"ו ) הקודש באגרת  בשמו הזקן דדוקארבנו 


