
ְּ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

946אור הזוהר
טבת תשע"ה
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שאלות:
העולם? את יתברך השם  ברא מה  בשביל .1

לכל  מיתה נקנסה שבגללו הראשון אדם חטא היה מה .2
כולו ? העולם 

נשברו ? מי  ובשל הראשונות בלוחות כתוב  היה מה  .3
שני? ובית ראשון בית נחרבו למה  .4

בגלות? עדיין אנחנו למה .5
בתשובה ? לחזור צריכים מה על .6

תשובות :

כדי  העול את ברא  יתבר הבורא 
גדולתו  שיכירו ידי על  לברואיו להיטיב

בו  ויתדבקו

התורה אותיות וכ"ב מאמרות בעשרה

בחסדו  העולם את  יתברך השם ברא
הטבה לברואיו  להיטיב כדי  הגדול .
גם מלכותו והדר  גדולתו ויכירו שלימה,
פניו  מאור מאוד הרחוקים במקומות
המלוכה לה' כי הכל וידעו  יתברך 
להיות ויזכו משלה . בכל ומלכותו
יתברך  בו להדבק עוזו, לשכינת מרכבה

לעד  שמו נאמר:ויתרומם זה  ועל  .
יבנה חסד עולם ג)אמרתי  פט, .(תהלים

לידיעה  האד את מביא הזוהר לימוד
הבורא ודביקות

מצותיך, נתיב ב 'בספר שביל היחוד, (שביל

ג ') וחיובכתבאות הזוהר  ספר  שכל ודע
בו  לדבקה עשה מצות הכל וכו ', לימודו 

מצוי. אלוקי שיש עכ"ל .ולידע

וההכרת האמונה הוא היהדות  יסוד
הזוהר לימוד  ידי  על  רק שזה  הבורא 

התורה ופנימיות הקדוש

משנה בספרו דבריו פותח ז"ל  הרמב "ם
ה"א)תורה פ"א התורה יסודי יסוד:(הלכות

שם  שיש לידע החכמות ועמוד היסודות 
ממציא והוא ראשון וכו'.מצוי נמצא  כל 

עניני לכל היסודות יסוד היא  האמונה
ה'. ועבודת כמו תורה גדול לנו מי

מפורש  דין פסק שפסק הרמב "ם
של  ספר החזקה", "יד ספרו בהתחלת

יד "הלכות" לספרו  בהקדמתו  הרמב"ם  (כמ "ש 

בסופה.) – ועמוד החזקה היסודות  "יסוד :
כו'" ראשון מצוי שם שיש לידע החכמות
לימוד  ע"י בעיקר שייך זה ענין והרי –
ונמצא, התורה. ופנימיות הקדוש  הזוהר

הזוהרש  שלימוד בפירוש פוסק הרמב"ם
ועמוד היסודות "יסוד  הוא הקדוש
[ופשיטא  התורה דחכמת  - החכמות"
אם  כי סתם, לחכמות כוונתו שאין
חכמת  - החכמה ענין  לאמיתות ובעיקר

דרביא. אותיות מדרש  יצירה, ספר ראה
וזוה"ק ע"א )עקיבא , ג א רות .(חלק חדש  וזוהר  ,

יצירה בספר יעויין חכמה נתיבות ל"ב והם
ופתיחתב.הנ"ל . א פרק  הכללים שער חיים עץ

יעוי"ש  זלה"ה מפאנו להרמ"ע אלם יונת
באר בסוף כתב וכן החסד. בענין בהקדמה

משפט . חושן לשו"ע אורה,ג.הגולה שערי
השביעי. השער 
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חלקיהתורה] כל את ללמוד  יכולים  - !
לא  אם כן, פי  על ואף כולה, התורה 
ח"ו  חסר  אזי - הקדוש זוהר  לומדים

החכמות" ועמוד  היסודות  !"יסוד 

הלא הקדוש , זוהר ללמוד חובה יש הא
מזה ? כלו לי  אמר  לא  ישיבה  הראש

ואף תשובה: הקדוש  זוהר  ללמוד  חובה
מכך פטור  אחד הזהלא שהעניין מי  אף ,

ידוע  שכבר לו, ידועים  אינם וחשיבותו
הקדוש, השל "ה לא פירוש כי  חטאתי

לחטא  הידיעה העדר  גם אשר ידעתי ,
האר "י נחשב שפסק זה  בדורנו  ובפרט ,

החכמה, זו לגלות שמצוה הקדוש  החי
לכמה היא סגולה  זו בעלמא באמירה  ואף
התורה שלימוד  שכן ומכל עניינים, וכמה
וכעת והשגה, בהבנה כן גם להיות  צריך 
קטן, ילד שכל  מתורגם הזוהר  כבר  יש
להבין  יכולים ואברכים ישיבות בחורי

בקל .

למדו  שלא מאחר מתו אנשי מילארדי 
הקדוש  זוהר

בחר שלא היה הראשון אדם חטא
החיים בעץ הזוהרלהתעסק (דהיינו 

ויטאל :הקדוש ) חיים  הרב מורינו כתב  כך
הקדוש  בזוהר הנאמר  פי  על זיע"א

עיי"ש )בראשית וע "א ע"ב וכ"ז כ "ו וז"ל :(דף ,
עון  כי הזה [במאמר ] במ "א נתבאר  "הנה
הוא ורע טוב הדעת בעץ הראשון אדם
שהיא החיים בעץ  להתעסק בחר  שלא 

הקבלה.חכ  שלא מת היה רב הערב חטא -
תורה סתרי  ללמוד  הקדוש )רצו  :(הזהר

האומרים רב , הערב עון עצמו וזהו
בעץ  ושמעה" עמנו אתה "דבר  למשה

אלהים" עמנו  ידבר  ו"אל ורע טוב הדעת 
תורה. בסתרי נמות פן

האמת  בחכמת שמתעסק שמי  האומרים
טועים  - שמים בקיצור  כסברתימות :

זה בזמנינו, אשר  תורה בני קצת הטועים
חיי  האמת, חכמת על רע שם המוציאים
בה שמתעסק מי  שכל ואומרים עולם,

ח"ו. שנים בקצרות ימות

שהיה  הלוחות נשתברו רב הערב בגלל
פרד "ס  להם ונתנו  תורה סתרי  בהם כתוב
מסטרא הראשונות הלוחות נשברו  ולכן
דעץ  מסטרא להם  ונתנו החיים, דעץ
שפחה משנה, ורע , טוב הדעת 

בתידמטרוניתא. שני חורבן את גרם וזה
ביתהמקדש : דחורבן איבודא  וגרם

ושני. היא ראשון הגלות אריכות  וכל
וזוהר קבלה  ללמוד  רוצים שלא מפני 

והארוך הקדוש: המר האחרון וגלות
הרבים. בעוונותינו אנו  אשר

ולא זוהר ללמוד  אומרי שלא אלו
,בעול נברא  שלא טוב זוהר,  לומדי

הגלות  ואור בעול עני  וגור

ושלשה ארבעים תקון  זוהר בתיקוני ראה
ע"א) פב  והיא(דף יבש  שהוא זמן  באותו :

ביחוד  למטה הבנים צווחים יבשה,
ואין  קול ואין  ישראל, שמע ואומרים

שכתוב  זהו כח)עונה . א יקראנני (משלי אז
שתסתלק  שגורם מי וכך אענה. ולא 
ומתורה פה שבעל מתורה וחכמה קבלה
בהן, ישתדלו שלא וגורם שבכתב,
בתורה פשט אלא שאין ואומרים
את יסלק הוא כאלו בודאי ובתלמוד,

גן. ומאותו נהר  מאותו לו ,המעין אוי



המשך בעלון הבא
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אותה  ילמד  ולא בעולם נברא שלא טוב 
שנחשב פה, שבעל ותורה שבכתב תורה
וגורם  ובהו , לתהו  העולם החזיר כאלו לו

הגלות. וארך בעולם עני

והרג וביזה  וחרב עניות  שגורמי  לה אוי 
המשיח  את  ומעכבי , בעול ואבד

שהשכינה בזמן בודאי ל': תיקון ובזוהר 
אותם על  נושבת הזו הרוח לגלות, יורדת 
שהשכינה משום בתורה, שמתעסקים
קול , נעשית הזו והרוח ביניהם, נמצאת
ששנה ישנים אותם כך : ותאמר 
הלב, ואטומי  העינים  סתומי  בנחיריהם,
לכם שיש השכינה, אל והתעוררו קומו
והיא אותה, לדעת  השכל בלי לב 
קרא, אומר  קול - הדבר  וסוד  ביניכם .
מקדושים מי  ואל עונך היש  נא  קרא כמו
הבשר כל  אקרא, מה אומרת  והיא תפנה,
חציר, שאוכלות כבהמות הם הכל חציר ,
החסד  כל  השדה, כציץ  חסדו וכל
אלו  כל ואפלו  לעצמם. עושים שעושים,
- שעושים חסד כל בתורה, שמשתדלים
בשר כי  ויזכר זמן באותו עושים. לעצמם
וזוהי  לעולם, ישוב ולא הולך רוח המה
שגורמים מי  להם אוי משיח, של  רוחו
לעולם, ישוב  ולא העולם מן  לו שילך
יבשה, התורה את שעושים הם שאלו 
הקבלה, בחכמת להשתדל רוצים ולא 
שהיא החכמה, מעין שמסתלק וגורמים
להם אוי יבשה, ב' ונשארת ממנה, י '
ואבדן  והרג ובזה וחרב עניות שגורמים
רוח היא שמסתלקת הזו והרוח בעולם,

הקדש, רוח והיא שנתבאר , כמו המשיח,
וגבורה, עצה  רוח ובינה חכמה רוח  והיא 

יהו"ה. ויראת  דעת רוח

לדעת בתשובה  לשוב צריכי ישראל בני
,מלכ הוא ומי עובדי ה מי את
וחכמת הקדוש הזוהר את וללמוד 

הגאולה תבוא זה  ידי ועל  הקבלה 

[עד  בתיובתא ישראל בני  דיתובון עד 
את ובקשו בתשובה], ישראל  בני  שישובו
תורה. ברזי וליודעו להכירו אלהיהם. ה'
מלכם. הוא ומי עובדים, הם מי  את וידעו
האמת בחכמת לעסוק יזכו [ואז ] וכדין
עץ, ה' "ויורהו  הכתוב  שאומר כמו
שאמר וכמו המשיח ידי  על  וימתקו"

מהימנא ברעיא נשא ע"ב)בפרשת קכ"ד (ד'

למיטעם ישראל  דעתידים ובגין וז"ל
הזוהר ספר  האי דאיהו  דחיי מאילנא
דטוב  ואילנא וכו' גלותא מן ביה יפקון
על  שליט לא והיתר איסור דאיהו ורע

[עכ "ל ]. וכו ' יתיר  ישראל

עוסקי  כמלאכי יהיו הגאולה בזמ
דאצילות התורה  בחכמת 

כמלאכי  יהיו אז בחכמתכי  עוסקים עליון
מטטרו"ן  בתורת ולא דאצילות , התורה
במלבושים מלובשת ורע ] טוב הדעת [עץ 
הזוהר בספר אמרו עוד  גשמיים. וספורים

ששית) נשא(תקון  בני וכמה וז"ל 
בדרא דילך חבורא מהאי לתתא יתפרנסון
וקראתם ובגיניה יומיא בסוף בתראה

בארץ". דרור 


