
ְּ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
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ספר הזוהר הקדוש
לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

940אור הזוהר
טבת תשע"ה
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הזה, הסידור כמו נח  שיהיה החברה של 
משפיעים, אנשים של חברה
זאת לשרת. רק שבאים אלטרואיסטים,
של  הימים, אחרית של  החברה תהיה
זה את יבינו לא  אם אז עד משיח. ימות

לפצצות יצטרכו האטום בזמן או  המימן 
אפילו  ואולי  שלישית עולם מלחמת  של 
מובילה  להיכן  עד  להבין  כדי רביעית

האגואיסטיות.

עכשיו  שלנו העולם רוחנית מבחינה 
כלומר, דמפתוחא', 'נקודה בו אין נחרב,

טהור. בלבד , להשפיע  רצון של ר'נקודה
יוחאי בר חברהשמעון תהיה שאם אומר

את ישילו  שחבריה אחת, קבוצה אחת,
רק  ויחיו שלהם, האישיים האינטרסים כל 

אישי אינטרס שום בלי הזולת , זה למען
הגאולה. את להביא הצינור חייב יהיה זה

התורה כי הימים, באחרית ככה להיות
וזו  להתקיים חייבת והתורה נצחית היא
לנו. מורה שהתורה  החיים צורת

קוראלקומ מכירים שאנחנו וניזים
כי  אגואיסטי. סוציאליזם – אשלג הגרי"ל
לטובת החברה, לטובת אותו  קיימו

ה'. מצוות זה כי לא האנשים,

האזהרה את  בבהירות מתאר זה מכתב
מחוייבם אנו  ישראל . עם ולנו לעולם

ה'. דבר  לקול לשמוע 

אחרית  על  הסולם בעל של חזון
פנימיות  לימוד אי  הימים
צורך העולם  לאומות יביא  התורה

רח"ל ומימן אטום בפצצת

המכתב  תוכן  לפניכם ובו והרי המלא
חס  ומיימן  אטום פצצת על האזהרה 

רבי כ"ק - הסולם בעל רבינו  מאת ושלום.
זצוקללה"ה : אשלג הלוי  לייב  יהודה

וז"ל:

לקבל  הרצון הוא ביאורי , לכל "הבסיס 
צורה בשינוי והוא נברא, בכל  המוטבע
הנשמה ממנו נפרדה וע"כ מהבורא,
צורה שינוי כי  מגוף, הנפרד  כאבר 
מפריד  דגרזן כמו הוא ברוחניות 
רוצה ה' מה ברור ומכאן בגשמיות.
אנו  שאז  הצורה, השואת הוא  מאתנו,

שנבראנו. כמטרם בו ונדבקים חוזרים

במדותיו  "הדבק  חז "ל שאמרו מהוזה ?
דהיינו  רחום ", אתה אף רחום הוא
הרצון  שעיקרן שלנו  המדות שנשנה
הבורא של המדות את וניקח לקבל,
מעשינו  שכל באופן להשפיע. רק שהוא
להם ולהועיל לזולתנו להשפיע רק יהיו
באים אנחנו ובזה יכולתינו, בכל

השוואתלמטרה שהוא בו, להדבק ?
הצורה.

בהכרח, עצמו לצרכי עושה שאדם  ומה
לקיומו  המוכרח מינימום בשיעור  דהיינו
לשינוי  נחשב אינו זה משפחתו, ולקיום

ישובח. ולא יגונה לא ההכרח כי צורה,

בכל  יתגלה שלא הגדול הגילוי וזהו
וכאשר המשיח , בימות אלא שלמותו 
לגאולה נזכה אז הזה, הלימוד יקבלו

השלימה.

דרכים שני  שיש  מזה, דיברתי  וכבר 
דרך  או תורה דרך או השלמות, לגילוי 

יסורים.



מעלה  של די בבית ותשובות 4ח"ושאלות | 939941 הזוהר אור

החורבן לעולם ברור לא עוד שאם
להביא  עתידים  שהם הכללי 
עולם למלחמות עד  יחכו לעולם ,
ואז  ח"ו , רביעית או שלישית

שלהם את הפצצות יעשו 

הטכניקה  את ונתן הקב"ה סיבב ולפיכך
האטום  פצצת את שמצאו  עד  אדם לבני 
לעולם  ברור לא עוד  שאם והמימן ,
להביא  עתידים שהם הכללי  החורבן
שלישית  עולם למלחמות עד יחכו לעולם,
את  הפצצות יעשו ואז  ח"ו, רביעית או 

החורבן,שלהם, אחר  שישארו והשארית
עיצ  להם תהיה לקחתלא אלא אחרת , ה

הזו  עבודה עצמם והן על יחיד  שהן ?
ממה יותר  עצמם בשביל יעבדו לא אומה
כל  ושאר  ההכרחי, לקיומם שצריכים
כל  ואם זולתם, לטובת  יהיו מעשיהם
יתבטלו  אז לזה, יסכימו העולם  אומות
לא איש  כל שהרי העולם, מן המלחמות
לטובת אלא עצמו  לטובת  כלל ידאג

היא זולתו. הצורה השואת של  זו  ותורה
משיח, של  נאמרתורתו  זה ד')ועל  :(מיכה

רבּ ים גּ וֹ ים  והלכוּ  וכו' היּ מים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ אחרית
בּ ית ואל ה' הר אל ונעלה לכוּ  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְואמרוּ 
ונלכה מדּ רכיו  ויוֹ רנוּ  יעקב ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֱאקי
ה' וּ דבר תוֹ רה  ּת צא מצּ יּ וֹ ן כּ י  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְֹ◌ְבּ ארחתיו
והוֹ כיח רבּ ים עּמ ים בּ ין וׁש פט ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמירוּ ׁש לם .

רחוֹ ק", עד עצמים דהיינו לגוֹ ים  ְ◌ִ◌ֲ◌◌ִ◌ַ◌ָ◌
בהשואת  ה' עבודת אותם ילמד  שהמשיח

המשיח.הצורה, של  ומשפט  תורה שהוא
שיוכיח דהיינו עצומים" לגוים ו"הוכחה
ה' עבודת עליהם יקבלו  לא שאם להם
ואם המלחמות, ידי  על הגוים כל  ישמדו
הגּ וֹ ים בּ ין "ו ׁש פט אז נאמר  תורתו ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְיקבלו

חרבוֹ תם  וכ ּת ת וּ  רבּ ים לעּמ ים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוה וֹ כיח
ג וֹ י י א א למזמר וֹ ת וחניתוֹ תיהם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְלאּת ים
מלחמה" ע וֹ ד ילמד וּ  וא  חרב גּ וֹ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶאל
ונקבל  תורה, בדרך נלך  שאם נמצא,

לאו תורתו  ואם  מוטב, בדרך ? נלך ?
דהיינו שליסורים, המלחמות שיתגלו 

בעולם , ומימן אטום  יחפשו פצצות  ואז
להמלט איך  עיצה העולם אומות כל 
לירושלים המשיח  אל ויבואו ממלחמות,
הזאת." התורה את אותם ילמד והוא

עכל"ק.
זצ "ל  הסולם בעל  שקבל רבינו כותב 

פה' אל מפה ב'קבלה  כפימרבו (שזה

למשה עד מרבו שקבל מרבו  שקבל  רב שאמרנו 

סיני) בהר יתברך מהבורא  שקבל רבינו

צורת להיות יכולה לא הימים שבאחרית
סוד  שזה אומר רבינו אחרת. חיים
והוא זמן הרבה החכמים בין ששמרו
כותב  אשלג הר ' אחרון. לדור אותו  גילה
שתצליח בעולם אחת נקודה תהיה שאם

הע  לכל יתפשט זה תהיהמשם לא ולם,
וכל  זה, אחרי להסחף אלא ברירה לעולם
כי  משם, לצאת יוכל לא לשם שיבוא  מי
מה כל כי  מושך. כך כל יהיה זה
בצורת יש מחפשת האדם של שהנשמה
זה אם בזה  יודו וכולם הזאת, חיים

יצליח.
נמדדת האדם שמעלת אומר  זצ"ל רבינו 
שום לא לחברה , מיטיב  הוא כמה לפי
יותר מועיל שאדם וכמה אחר. דבר 
אדם כבוד. ליותר  ראוי  הוא לחברה
הכי  פושע נקרא לחברה מזיק שח"ו
ודורש  לעצמו שמקבל מי  גם  גדול .
בחברה בזוי הוא דרישות מהחברה 



המשך בעלון הבא
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לרומם שידאגו  אלו  המשפיעים, כזאת.
הגדולים המיטיבים הם החברה, את
את לקלוט בשלים לא עוד אנשים ביותר .
שהדור למרות בשלימות, הזה הרעיון

ניסו החיים צורות כל את  מוכן. וראו כבר
למלחמות, מוביל הכל שקר , שהכל 

עללתככים, שלו, הכבוד על רב  אחד  כל
זה  ככה  שלו. המעמד  על שלו, הכסף
כל במדינות, בממשלות, בפוליטיקה,
האהבה  אש על ורוחש  מטגן העלם
עד יפתר ולא יגמר לא וזה העצמית ,

הנכונה. הדרך  לא שזו שיבינו 

יקרה שזה בודאי הבורא  רצון זה אם
דרכים ששתי  אלא דבר, של  בסופו

לתכלית: להגיע כדי  לפנינו דרךמזומנות
יסורים. דרך  או תורה,

יסורים ודרך  תורה דרך

דרכים  שתי  שיש  מזה דברתי  "וכבר 
דרך או תורה דרך  או השלימות: לגילוי
ונתן  הקב "ה  סיבב ולפיכך יסורים,
פצצת  את שמצאו  עד אדם לבני הטכניקה

והמימן" רג ')האטום  ע "מ הסולם .(ספר 
ליצור האפשרות את לנו נתן הקב"ה למה
שאפשר גדולים, כך כל  משחית כלי
הארץ, כדור כל את להשמיד  באמצעותם 
ה' למה אומרים: מופעלים שהם ושאחרי

לקרות לזה שהקב "ה ?נתן היא  והתשובה
בדרך או  לתכלית מוכן  שיהיה הכל הכין 

יסורים. בדרך  או נתן תורה הקב"ה  לכן
זצ "ל  הסולם בעל  תורתרבינו את
ידי על  ונקנית  הקדוש בזוהר  שיסודתה

אחד לימודו  אטום מצד מצד ופצצות

– רוצים אתם  מה אתם תחליטו  שני ,
עולם. להרוס או עולם לבנות

שלהן" את הפצצות יעשו אם"ואז כי
ברור לא הכללי ,עוד החרבן לעולם

לכלל , מהפרט ומתפשט  שהולך
הכי  לרבדים עד עדינים היותר ומהרבדים

השלישית קשים, העולם  מלחמות יבואו
הבנוי שעולם לכל  ויבהירו  ח"ו  והרביעית

לחרבן . מועד אגואיסטיות על 

כך  כל  נראה לא כבר הזה  החרבן היום 
צריך  לא בראשו שעיניו מי דמיוני.
בראשו  שעיניו מי  יגיע, שזה לרגע לחכות
חומר חבית על יושבים שאנחנו רואה
שכמה מספיק זמן. של עניין רק זה  נפץ ,
ובכמה השני על אחד מתרגזים מנהיגים
יש  היום הסיפור. נגמר כפתור לחיצות
העולם. כל את הכל, את  להשמיד יכולת
איסלמים. רשעים  בידי היכולת מי ובידי 
למקרה בידם הפקיד  הקב"ה זה את
על  ח "ו. יסורים של בדרך ללכת שנבחר

הזה הדור את שראו תנאים אמרו 'ייתיזה
אחמיניה' אראנו )ולא ולא אפילו (יבוא .

לא הגמרא, מזמן עליון קדושי התנאים,
בדרך  יבוא אם משיח בבוא לחזות רצו
שיהיו  הגדולים היסורים מפאת הקשה,

בואו. בזמן 

להגיע  ח"ו, תאלץ , האנושות אם
ויגידו  השרידים ישבו חרבן של למציאות
האלה, המריבות מכל לנו יצא מה 'רגע 
שלנו, שהנפט שאמרנו  בזה לנו יצא מה
ונלחמנו  שלהם, שהנפט  אמרו והם
קבור הוא עכשיו הנפט מי  של והרגנו,

לאדמה !מתחת


