
ְּ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

939אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 32
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ומצוה מותר  האחרונים אלו בדורות
החכמה. זאת לגלות

אמר רבנו משה הוא מהימנא (זח "גרעיא

ב) למטעםקכד, ישראל  דעתידין  ובגין
יפקון  הזהר ספר  האי  דאיהו דחיי מאילנא

ברחמי גלותא מן תיקוניבי ' כן גם (ועיין

ו') תיקון סוף מסתורין זוהר מגלה הקב"ה .
ותלמידי  תלמידיו הבעש"ט  ע"י שלו
ובלבד  אלו, בדורותנו  וגם תלמידיו
ושעבוד  מיצה"ר  חרות הגאולה, שתבוא

ברע"מ. כנ "ל יהיה, זה ושכל מלכיות,

צריך  בידו ההשפעה אשר וכל ברחמי,
ישראל  בני אחנו פנימי: בקול  לצעוק היה
והפיצו  ישראל כלל ועל  עצמכם  על חוסו
ממה ולהודיע חיים. אלקים ודברי תורת
לשער בהקדמתו ויטל  חיים רבי שכתב 
קץ  עכוב הוא זה, ידי  שעל ההקדמות
את זה ידי על שמעכבין היינו הגאולה,
את וכביכול ישראל, כלל את עצמו,

בגלות. השכינה 

יש  עתה, לעת אשר  נדפס, זה  ותמורת
הנגלה, בלימוד ולהסתפק לחכות
ויתנהג ממרום רוח עליו ויערה  וכשיפנה
אז  יתרה ופרישות ובטהרה בקדושה

התורה פנימיות בלימוד !יתחיל

עתה עד ישראל  בצרות די לא האומנם
הגלותח"ו  ח"ו  מספיק ואין שח"ו ? או ?

משיח הוא אחרון  הגואל דברי יאמנו  לא
הבעש"ט מעינות דכשיפוצו צדקנו,

יבוא. אז חוצה

רע"מ, הוא ראשון  הגואל  דברי הם והם
מן  יפקון הזהר  מספר דיטעמו דבגין

?גלותא

יהיו  ואם הענין. צער  לגודל בזה הארכתי
היותר בהקדם אשר  זה, מכתבי  תוצאות

- הנ"ל  את יתקן נוגע אפשרי  אינו (כמובן 

זה) על שעורר מי שהיה שידעו דיינו.כלל -

גבורה די בו יש רבא, וגברא רבא ודוקא
כו' לפניכם שאמרתי דברים לדרוש 

א) קד, .(עירובין
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ומלחמה השואה למניעת הסולם בעל של פתרונו
ב' חלק גרעינית 

ורעי! אחי  יקרים יהודים
עורו ! מתרדמתכם ישנים עורו

מהרו בפתח, אטומית מלחמה נוספת. שואה  בפני אלה  בימים עומדים שאנחנו להבין צריכים אתם
מחסה ! לתפוס

השלישית עולם ומלחמת אירופה, שואת השניה, הראשונה, העולם למלחמת הגורם מהו שאלה :
לה  מחכים בספרבקרוב?שאנחנו זיע"א הסולם  בעל הגאון מצא הללו לשאלות  התשובות את

נפלו ודבריו השואה, על לכל וזעק לעולם. באים וחורבן מוות הזוהר לימוד שבמניעת שאמר  הזוה"ק
אטומות... אוזניים על

מלחמת  פרוץ  לפני המעשה, היה וכך 
הגאון  הזהיר  תרצ"ט בשנת  השניה  עולם
קהילות  רבני את זיע"א  אשל "ג מוהרי"ל
הזוהר את וילמדו לא"י שיעלו אירופה
ונחרבה  בקולו  שמעו ולא הקדוש

אירופה.

ימ"ש  הגרמנים שואת פרצה לצערנו
משנת שנה 20 בדיוק תרצ"ט בשנת 

!!תרע"ט

אירופה ויהודי לרבני אזהרתו
מניצולי  עשרות בידי  מאומתת
צדק"! "כמה כעת : ואומרים  השואה

השואה יוצאי יהודים של  רבות עשרות
שנה 40- מ למעלה לפני זאת סיפרו
הנ"ל  הקדוש הגאון  "כמה לי  ואמרו

לו" שמעו שלא וחבל (בטוחני!!!צדק

מאבותיהם  זו  מציאות ששמעו  אלפים, שיש 

האמת) נשתנתה ,ויודעים לא שעדיין וכיון 
שוב חוששני  הק', הזהר  ללימוד  הגישה
רוצה  ואיני הקדושים, מדבריו 
ושוב עצמה על ח"ו תחזור שההסטוריה

צדק" שהוא "כמה וד"ל!!יאמרו !
הרב נכדו שליט"א)(מדברי

לא אחד אף השניה  העולם מלחמת לפני
לא יחרב, והכל מלחמה שתבוא האמין
על  אותם שהזהיר מי  לכל  לשמוע  רצו
ענק. בצעדי וקרב ההולך ממשי  שמד
'הנעימים' בחיים להדבק בחרו
הכואבת... מהמציאות ופחדו והרגילים,

נטעה לבל  והתעוררו בואו היקרים אחינו 
החלטה ונחליט הזו . המרה בטעות
לא אנחנו " גדול : בקול ונקרא נחושה
נעשה הפעם השוגה, העולמי בזרם נחסף

בחיים ונבחר !"שינוי
לפ  שנה העולםחצי  מלחמת פרוץ ני

"הסולם" בעל  הקדוש רבינו נכנס השניה
אז  ואמר תלמידיו, לפני שיעור  לומר
שחור ענן רואה "אני גדולה: בקדרות 

אירופה". מעל
תש"ג מלחמתבשנת שפרץ ראה כאשר 

שיגיע מאוד  ופחדו העולם , על  ימ "ש היטלער
את ולאבד  להרוג  להשמיד הקדושה לארצינו

ח"ו. ונשים  טף זקן ועד מנער היהודים כל 



המשך בעלון הבא
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יוחאי  בן שמעון ורבי  שהיות אמר, כן על 
יפקון  דא בספרא הקדוש בזוהר  כותב 
הזוהר לתרגם התחיל בשנת מגלותא,
יבין  יהודי שכל כדי  הקודש  בלשון
ובדיוק  הקדוש , הזוהר  את וילמוד
הכרך  את ולהדפיס לתרגם כשגמר
אז  הסולם פירוש עם הזוהר של הראשון
ולא ימ"ש . היטלער של המלחמה נגמר

הקדושה. בארצינו זממו הצליח

לקחו  משומעי אחד  לנו כותב וכך
ושמעתי  זכיתי אשר חורפי  בימי  "אזכרה

זצ"למפי  "הסולם " וכך בעל  בעצמו,
לי: ימ"שסיפר הגדול 6כשהרשע  רצח

לכולם: אמרתי  באירופה, יהודים מליון
לא  זו  ומלחמה זה , רשע לנצח אפשר "אי
וילמדו  יהודים יקומו כן  אם  אלא תסתיים

הקדוש". "הסולם"זוהר  בעל ישב לכן
מובן  שיהיה הקודש ללשון הזוהר ותרגם
ואכן  השגתם. כפי פשוטים ליהודים 

עבודתו, הכרךבסיום שגמר ביום
קשה  תבוסה ימ"ש היטלר נחל  הראשון,

ישראל .במלחמה, לארץ  נכנס  ולא

ובנסים ששרדו, היהודים מעט ניצלו וכך
של  מציפורניו ישראל  ארץ ניצלה גלויים
הקדוש. הזוהר בזכות – ימ"ש. רשע  אותו

שהצוררתש "ה בשנת הקדוש רבינו אמר
"כל דכתיב מממשלתו, יפול שתה הנאצי 

שנת על מרמז  ו"שתה " רגליו", תחת
תש "ה.

ימ"ש  הגדול שהרשע  למודעי וזאת
תש "ה התאבד אייר על בי "ז והשמועה

הגרמנים בידי לראשונה התפרסמה מותו
איירעצמם כן בי"ח וגם שנה אותה של

בעיצומה הקודש  לארץ השמועה הגיעה
ביום במירון  ההדלקה בעומרשל .ל"ג

זיע"א הסולם בעל  מרן היה עת ובאותה
ביממה שעות 18 במשך (למרותשוקד

גדולים ) ייסורים  לו  שהסבה קשה פרקים דלקת

ישראל  על להגן הסולם פירוש את וכותב
גאולתן. ולקרב 

נשא פרשת בזוה"ק מפורש נכתב וכאשר 
בזה – ברחמי גלותא מן יפקון דא בספרא

הקדוש )הספר  הגלות(הזוהר  מן יצאו 
ברחמים.

זצ"ל הסולם  בעל  של אזהרתו
הפתרון ומימן אטום פצצת מפני 

בדרכו  וללכת זוהר  ללמוד 

הקדוש  רבינו ראה שנה 60 מלפני עוד 
הטמונה הסכנה את "הסולם" בעל

וזעק אגואיזם ב  - וארצות מדינות הכובש
מועמד  העולם כל  אותו יתקנו לא שאם
ימ"ש  הנאצים עליית את חזה אף לסכנה,
גדולי  ואת - היהודיים  ראשי את והזהיר 
עוד  ישראל, לארץ לעלות בפולין התורה
הסברה במסעי  לשכנע ניסה  זה מטרם
את וגליציה פולין בישיבות נרחבים
הקדוש  הזוהר  ספר  בלימוד הצורך
ובכוחו  האדם, את לשנות רב שכוחו 
ההתפתחות את למנוע אף  העצום 
לכלל  ובהשפעתה הזאת, ההרסנית

ישראל .

זה כמוך' לרעך  'ואהבת הזולת אהבת
לסדר כדי  לא בבורא. לדביקות להגיע
שהרב  למרות נח, יותר בה שיחיו חברה
אחר סידור שום שאין מסביר  זצ"ל אשלג


