
ְּ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

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

1096אור הזוהר
שבט תשע"ה

חלק 2
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חותם"הולוגרמה ) בתוך "חותם שנקרא מה ,
קי"ח. סי' יו"ד  בשו "ע כמ "ש

כתוב  הר  לא, ותו מדבקה בכשר, ואילו
זה בלא דאסור מענין בשו"ע  זה מי  את ?!

ראוי  היה האור  מכל אחד דבר בשביל
בהצטרף  גם ומה רבנות", "כשר לאסור 

יחד : גם הכל

עוף  שאוכל מי כי האמור: מכל  והעולה
טריפה, באיסור  שנכשל אפשר "כשר",
אולי  או שהוחלף , ובבשר  דם, ובאיסור

רח"ל . יחד  גם בכולם 

חלב ובאיסור

הדתית המועצה של הכשרות במדריך יב.
לשנת ירושלים הראשית והרבנות
"בשר בזה"ל: כתוב  104 בעמוד תשע"ד,

קפוא קדמי למהדרי)וכבש בפיקוח(לא
ארצה המיובא הארצית הכשרות מחלקת

שונות וכו')בצורות ,רביעי , צריך (קרטוני
כדין" מנוקר אם במקור)לוודא אינו .(ההדגש

והרבנות שהמוע"ד הדברים, ביאור 
שהקונה אומרים: לירושלים הראשית
הראשית הרבנות בהכשר קפוא בשר
של  כרת באיסור  להכשל יכול הארצית,

הבשראכילת אם לוודא צריך  ולכן חלב,
מנוקר.

קפוא בשר  שקונה מי שואל: הבן וכאן 
מנוקר הוא אם לבדוק יודע מנין רבנות,

חלב כדין  בין להבדיל  היודע הוא  ומי  ?
כתב לשומן  סכ"א ס"ד  סי ' יו"ד ובשו"ע ?

כשעורה חלב אחריו שנמצא "טבח  מרן:
כזית, אחריו נמצא ואם  אותו, מעבירין
אותו", ומעבירין מרדות מכת אותו מכין

הוא הראשית ברבנות אבל בשו"ע, זה
בדרגה. יקודם אולי המעדף, המנקר 

הכשרות במדריכי  מופיע זה קטע אגב,
שנים, עשרות כבר ירושלים המוה"ד של 
מחאת מפני  שהושמט תשס"ז שנת למעט

הרה"ר.

ולא לפה  יד להשים להם היה הראוי  ומן
מפחדים הם שכנראה אלא זאת, לכתוב
לכך  הקדימו  וע"כ  כספית, מתביעה

לבדוק'. שצריך 'אמרנו  אליבי ,

מנוקר בלתי  שבשר קורה איך עדיין אבל 
לשוק  שברה"ריוצא היא לכך התשובה ?

הכל  המלצה, אלא חובה, אינה הכשרות
יד"ח. ויצאנו אמרנו, יד "ח, לצאת

בדגים וגם

יוסף יג יצחק  הרב הראש"ל  הגאון .
יוסף' 'ילקוט הנפלא בספרו שליט"א
מרן  אביו בשם כתב  קס"ז עמוד ח"ט 
זצ "ל  יוסף עובדיה ר' הגאון הראש"ל 
ושא"ס  אומר ' 'יביע שו"ת המחבר בעל
כל  על לסמוך  שלא להזהר "יש וז"ל:
המגיעים טונה לדגי הניתנים ההכשרים
אחר שימורים... בקופסאות מחו"ל 
סוג מתערבים הטונה דגי שבין שנתברר
ע"כ , קשקשים" בהם שאין טונה דגי  של 
הרבנים "ואחד עוד כתב בהערה  ושם
לו  ונתברר במפעל  וביקר לארה"ב  נסע 
עם הטונה משלוח את שמכינים שבמקום
ומצא ובדק כלל... יהודים אין ההכשר
עם טונה דגי של  תערובת  יש שאכן 
בלי  טונה דגי  עם יחד  קשקשים

גויי ???)קשקשים", בישולי איסור ע (ומה 



ַתב אֹור  ּכָ דֹוׁש, ׁשֶ ים ָהֵאּלּו ֵמַהֹזַהר ַהּקָ ּפִ ָכל יֹום ּדַ דֹוָלה ִלְקרֹא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ
ָרֵאל  ׂשְ ר יֹוַחאי ע"ה. - ְוָכל ָאָדם ִמּיִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ָהעֹוָלם ַהּתַ
ה  ְזּכֶ ה ּיִ ִפּלָ י יֹום ּוִבְפָרט ִאם יֹאַמר אֹוָתם ַאַחר ַהּתְ ים ָהֵאּלּו ִמּדֵ ּפִ ְקָרא ּדַ ּיִ ׁשֶ
ִית, *ִזיוּוִגים  לֹום ּבַ ָרָכיו, *ׁשָ ָכל ּדְ לֹו, *ַיְצִליַח ּבְ ֲעלֹות ֵאּלּו: *ָירּום ַמּזָ ַלּמַ
ן ַנְפׁשֹו רּוחֹו  יו, *ְמַתּקֵ ְחּתָ לּו ּתַ ִמי, *אֹוְיָביו ִיּפְ ַפע רּוָחִני ְוַגׁשְ ֲהגּוִנים, *ׁשֶ
ִנים ִעם יֹוְצֵאי ֲחָלָציו, *זֹוֶכה  ַמִים, *ֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ ָמתֹו, *ִיְרַאת ׁשָ ְוִנׁשְ

דֹוִלים )סוד ה'(. ַרֲחִמים ּגְ ה ּבְ אּוּלָ בֹוא ַהּגְ א, *ַעל ָידֹו ּתָ ְלעֹוָלם ַהּבָ
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שי "ב  עמוד הספר  שבסוף ובהשמטות
אינה יו או של הטונה "הנה כתב :
שולחים יו  האו רבני  תמידית, בהשגחה
את לבדוק בחודשיים פעם שם אדם איזה 
הגויים על סומכים  והם המפעל ",
דג שום ולא כשר  טונה דג רק שמכניסים 
אחרת השגחה סוג "וישנה טמא.
הם אולם הייצור בשעת נמצא שמהשגיח 
עצמו  בפני דג כל בדיקת על מקפידים לא

(יש אולי  המשגיח ? עושה שייכת(ומה זו ובדיקה ,

ועי "ש  עכ"ל, חסידיים" בהכשרים גם
מתמיהים. דברים עוד

"באישור חותמת הרה"ר זה כל ועל 
אחינו  את ומלעיטים לישראל" הרה"ר
גויים, ובישולי טמאים בדגים ישראל בני 

לישראל". הרה "ר "באישור  והכל

מיותרים... פירושים

קודם ויחשוב  בדעת, יעשה נפש  בעל  כל 
'כשר' בשר  לפי !שמכניס 

3קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלֹוַקי ַרּבִ ּנָ ִלְכבֹוד ַהּתַ
ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו ִהיא ְמִאיַרת  יֹוַחאי.
ֲעֵדינּו, ֲא א ַיְמִליץ טֹוב ֵעיֵנינּו הוּ  דֹוֵנינּו ּבַ

ר יֹוַחאי. ְמעֹון  ּבַ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי ַרּבִ ַוֲאַמְרּתֶ
ר יֹוַחאי.   ּבַ

 

נתחבר מתחלה הר והשדי חמד מביא שהז
א יבבלשון הקודש ונעתק לארמית, וגם מ

הר מר"ח ומהגהות "דרך אמת" שעל הז
בראשית דף ל"ה ע"ב אות ויטאל זצ"ל (

הר לשון ומביא לשון הנמצא בז א')
דש, הרי שהיה לפניו ספר הזהר בלשון והק

הקדש (בהסכמתו לזוהר תורה בלשון 
הקודש), הרי שכל הסיבה שהעתיקו 

מלשון הקודש לארמית כדי שכולם יבינו. 
ובספר סוד ה' מביא הזוהר פרשת נח 

ִרים (עד:): ְמִקיֵמי ָהִעיר ְוַה  ל ְמַדּבְ ְגּדָ ּמִ
יִרים  ֵרת ַמּכִ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ ּמַ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ּבִ
ָלׁשֹון ַאֶחֶרת,  ִרים ּבְ אֹוָתּה, ְולֹא ָהיּו ְמַדּבְ

ֵצר ֵמֶהם ְוגֹו'...  ה לֹא ִיּבָ תּוב ְוַעּתָ ְך ּכָ ּום ּכָ ִמׁשּ
ה  דֹוׁש ַהּזֶ ם ַהּקָ ֵ ֶרד ה' ִלְראֹות. ָנַחת ַהׁשּ ַוּיֵ

נּו, ִלְראֹות [ ּבָ ְנָין ׁשֶ ל ַהּבִ יֶהם ׁשֶ על] ֶאת ַמֲעׂשֵ
ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְלָכל אֹוָתם  ִרים ּבִ ְוֵהם ָהיּו ְמַדּבְ
ְך  ָרגֹות ְקדֹוׁשֹות ְוָהיּו ַמְצִליִחים... ְוַאַחר ּכָ ּדְ
רּו ְלָכל  ּזְ ְבִעים ָלׁשֹון ְוִהְתּפַ ׁשִ ל ְלׁשֹוָנם ּבְ ְלּבֵ ּבִ

ֲאָרִמית הּוא ָלׁשֹון ִצְדֵדי ָהעֹוָלם... ּוְלׁשֹון 
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ אי ׁשֶ ים, ּוְבַוּדַ ָהַעּמִ

ְלׁשֹון ַהּקָ  ַתב ַהּזַֹהר ּבִ "ה. ְוֶזה ְלׁשֹון ּכָ ּבָ
ה הּוא  א (ל,), ְוִהּנֵ ָ י ִתׂשּ ת ּכִ ָפָרׁשַ "ן ּבְ ָהַרְמּבַ
מֹו  ַרְך ׁשְ רּוְך הּוא ִיְתּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֹון ׁשֶ ַהּלָ

ר בּ  ם ֲעָדתֹו, ָאנִֹכי ְולֹא ֹו ִעם ְנִביָאיו ְוִע ְמַדּבֵ
בּוָאה  רֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּנְ ּבְ ָאר ּדִ ִיְהֶיה ְלָך ּוׁשְ

ׁש א'), (של"ה תֹוְלדֹות ָאָדם ּבֵ  ְקּדָ ית ַהּמִ
ַאְגָר  ְבָרא ּוּבְ ּנִ אן ׁשֶ ה (דף שמ"ה) ּוִמּכָ ַכּלָ א ּדְ

זֶּ  ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, רֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ ה ָהָיה ָהעֹוָלם ּבִ
"ה ֶאת  ּבָ ָרא ַהּקָ ּבֹו ּבָ ׁשֹון ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּלָ

  עֹוָלמֹו.
 

הגה"צ המקובל הרב 
עכשיו  יהו שמואלי:בנ

אני רוצה לומר לכם 
 -שנמצא כאן אתנו 

האדמו"ר מהאלמין. הוא 
אחד מהמפיצים זוהר לשם 
שמים הגדול בעולם גם כן, 

אחד מהגדולים שהוא 
עושה הרבה הרבה למען 
הזוהר בכל יכלתו, זה 
אמת... והנה, אני אגיד 
לכם, אני מאד שמח 
שזכינו להכיר את 

האדמו"ר מהאלמין, שהוא 
כי אנחנו עושה גם כן, 

מכנה משותף, שהוא גם כן 
מפיץ את הזוהר לשם 
שמים! אני אומר לכם: 

הוא ישן זוהר, קם זוהר, 
הולך זוהר, בא זוהר, הכל 

זה זוהר, ה' ישמרהו 
 ויחייהו. אמן!

ְהֶיה ָקרֹוב  ּיִ ׁשֶ ּכְ
יַח ֲאִפּלּו  ׁשִ ִלימֹות ַהּמָ

עֹוָלם   ְנָעִרים ּבָ ׁשֶ
ֲעִתיִדים ִלְמצֹא 

ל רֹות ׁשֶ ַהָחְכָמה  ִנְסּתָ
ים  ְוָלַדַעת ַעל ָידֹו ִקּצִ
ּבֹונֹות, ּוְבאֹותֹו  ְוֶחׁשְ
ה ַלּכֹל.  ּלֶ ַמן ִיְתּגַ ַהּזְ
ָרא קיח.)   (זַֹהר  ַוּיֵ

 

רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ה' ּולְ  ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ּכָ ָמע ַוּיִ ׁשְ ב ה' ַוּיִ ְקׁשֵ רּו ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ ה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ָאז ִנְדּבְ מֹו. ִהּנֵ ֵבי ׁשְ חֹׁשְ
ִבי ה ַהּנָ ִנים ַעל ֲאבֹוָתםֵאת ֵאִלּיָ ִנים ְוֵלב ּבָ יב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ דֹול ְוַהּנֹוָרא. ְוֵהׁשִ  . (מלאכי פ"ג טז, כג, כד)א ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהּגָ

 

בָ  ו ֶיׁש ּכְ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, [ַעְכׁשָ ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ּפֵ ן ִאם ִיְזּכֶ ּכֵ ֵסא ֶמֶלְך" (תקון מ"ג): ָכל ׁשֶ ה ּבֹו "ּכִ ְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש] ַיֲעׂשֶ ר זַֹהר ּבִ

ָנה תְּ  ט ׁשָ ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשּ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ן עֹוָלם ַהבָּ ּתִ הּוא ּבֶ אִמיָמה, ּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ  א ִמּבְ

ְרִקיָעא.  ַמְלכּוָתא ּדִ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ֶלְך ַהּיֹוׁשְ ֵני ַהּמֶ  ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ּפְ

 זוהר אבות ובנים
ֲעִתיִדין  ּוְבִגין ּדַ

ָרֵאל ְלִמְטַעם  ִיׂשְ
י,  ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ

ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר  ּדְ
יּה  ַהּזַֹהר, ִיְפקּון ּבֵ
ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ  ִמן ּגָ

 זַֹהר ָנׂשא קכד:)(

רֹ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ֶמֶלְך ּבְ ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ ַגָוון ּכָ ב ּבְ ִטים קכ"ג:)אׁש, ְויֹוׁשֵ ּפָ ה ִמׁשְ  (אֹור ַהַחּמָ

 


