
ְּ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

908אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 1
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מעלה של  די בבית ותשובות שאלות

ו חלק 

מעלה של דין בבית  דין הפסק
,רבני ,"אדמורי התורה, גדולי מועצות  נשיאי  של תורה  בדי

גדולי  משפיעי עיר, ראשי  ישראל, מנהיגי ישיבות, ראשי 
מנהיגי בתשובה, ומחזירי רדיו, ותחנות הטלפו על  בשיעורי

רדיו , תחנות
יכול  והיה בקולו, ששומעי אנשי כמה לפי נידו אחד  כל

!!!עליה להשפיע
גדולים  רבנים יום, כל ששומעים אנשים מיליון עד מיליון חצי  להם יש רדיו תחנת מנהיגי (למשל
גדול  ישיבה ראש  איש, אלפים עשרות  על אדמו "ר איש, מיליון חצי  על השפעה  להם שיש 
למחסנים  לעזור  [למשל העיר  כל על השפעה  לו שיש עיר ראש איש , 30,000 על שהשפעתו
וגם  תקציבים, הרבה להם יש העיר , לכל זוהר ספרי בחלוקת עזרה  ולתת הקדוש , הזוהר לחלוקת

בשמים ] אותם ידונו זה  ולפי  ביום , זוהר דקה  ללמוד לקחו  לשומעי לומר

על ש איש ואי אבד  הצדיק 
לעולמו והל נפטר .... לב

ראש האדמו "ר , הצדיק, הגאון  - הצדיק
האמת  לעולם מגיעים וכו' !!!ישיבה

מקבל הוא הבא ברוך  איזה !!!תראו

של דין  שבית שאלות  על רק כעת נתרכז
עושה  היה ואם אותו , שואלים מעלה
עצמו  את  לפטור יכול  היה שצריך  מה

הדין  !מן

ׁש מעוֹ ן רבּ י ס "ז:)כּ דאמר יטי) בּ ני" : ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
גּ דוֹ ל , וכחוֹ  ּת וֹ רתי, למדוּ  - מדּ וֹ תי" ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְׁש נוּ 
כּ ל  את לפטוֹ ר  יכוֹ לני ׁש אמר : ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

הדּ ין . מן  מה:)העוֹ לם רבּ י .(ס ה אמר ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הע וֹ למוֹ ת. קיּ וּ מי  אנ וּ  (ח "ג,ׁש מעוֹ ן: ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

כל.קכ"ח.) את מטהר הקדוש והזוהר
החטאים. מכל האדם

דין : החוב"בית את כללו דרשותיך  האם

או אחת דקה הקדוש זוהר  שתיים ללמוד 
ביום? ושלש

הגאון  התורה , גדולי מועצת נשיא
וכו': האדמו "ר עסוק הצדיק, הייתי 

ולגמור וירושלמי בבלי הש"ס בלימוד
את שאעזוב לפני הפחות לכל פעמים 10
עם הבא לעולם לבוא  הזה, העולם

טובה !!!סחורה

דין : בשבילך,בית עשית זה מה כל אבל 
מכל ישראל  עם  הצלת בשביל עשית

הקשות? הגזירות

הסולם  בעל  עם הסיפור שמעת לא האם 
של דין הבית של  הגדולים הצדיקים וכל
לבטל שצריכים שצעקו החרדית העדה
על בשמים שיש האיומה  הגזירה
לימוד עם רק  לבטלו אפשר  ואי  ישראל,

הקדוש !!!הזוהר
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דין : שהאדמו"רבית מה ראית לא האם
פירסם בעלמהאלמין הגה"ק דברי את

בדורנו , האריז"ל  נשמת שקיבל  הסולם
וראשי ואדמורי"ם הרבנים  את והזהיר 
הגזירה  את לבטל  שצריכים ישיבות
בלימוד שרק  השואה, לפני האיומה 
הגזירה  את לבטל  יכלו הקדוש הזוהר

אתההנוראה  וגם לדבריו, לב שמו ולא ,
של  לדבריו לב  שמת ולא הקשבת לא

הסולם ?בעל
דין : שמנהיגבית מה  ראית לא האם

מחב"דישראל האדמו"ר אחרי כ "ק 
נח לא חב"ד, בתי אלפי  בנה כבר שהוא
דרש  וחצי שעה בת ובשיחה שקט, ולא 
הגה"צ  הראשיים הרבנים משני 

אליהו הראשל"צ מרדכי  רבי רבי והגה"צ
פלקטים ולעשות לפרסם שפירא אברהם
ודחה הקדוש, זוהר  ללמוד הארץ בכל

לו  שענו התירוצים כל ?את
הגאון  התורה , גדולי מועצת נשיא

וכו': האדמו"ר  בשמיםהצדיק, כאן מה
הטובים המעשים כל עם מתחשבים לא

כלשעשינו, את בּ נינוּ  אנחנו ◌ִ◌ָהלא
לא  אם תורה לומד  היה מי התורה ?

האמת? עולם נקרא זה אנחנו?
דין : האמת,בית עולם זה בשמים כאן

לא האם פשוטה שאלה אותך נשאל 
דואר ובתיבת וביד, בדואר, קיבלת
יותר של מחבר מהאלמין  [מהאדמו"ר 

הדת], עניני כל על  ספרים  ספרמאלף
האחרון-סוד התיקון  סוד  הישועה" "זוהר

רב: מהערב ההתנתקות
הגלות ותיקונו החורבן סוד והוא
הקדוש  הזוהר  פי על והגאולה,

שנת עד  הראשון אדם מימות והמקובלים
לכל  קורא קול והוא לפ"ק , תשע"ג
להיכנס  שליט"א, ישראל מגדולי ישראל,
טרם הקדוש, הזוהר של נח התיבת לתוך 
ובו  הארץ, את המבול מי ישטפו
היומי  הדף  לימוד חובת על התעוררות 

הקדוש. הזוהר  של 
הזוהר ", "אור עלוני 21 נקבצו זה בספר 
גדולי  של דין פסקי 400 עם המובחרים,
של  קורא וקול הקודם, מדור ישראל
שעל  החיוב, בענין  שליט"א, דורנו גדולי
הפחות, לכל ללמוד מישראל , אחד  כל 
חרם על תיעוד הבאנו גם ביום. זוהר דף 
לפני  ישראל, גדולי 156 שהטילו חמור 
הזוהר לספר המתנגדים כל  על שנים, 99
ישראל  שיקבעו ידי  ועל הקדוש.
ויתאחדו  ויאחזו בו לימודם את הטהורים
בית ובכל ועיר עיר בכל זה בלימוד
בנו  שיתקיים נזכה מדרש, ובית מדרש

ישעיה הנביא כ"ב)דברי  ט ' "הקטן (פרק 
מהימנא הרעיא הבטחת  וכן לאלף". יהיה
ישראל  דעתידין "בגין  ע"ה] רבנו  [משה
ספר האי  דאיהו  דחיי, מאילנא למטעם
ברחמי". גלותא מן ביה יפקון הזהר,
לטעם ישראל שעתידים משום [תרגום]:
על  הזה, הזהר  ספר שהוא  החיים מאילן

ברחמים , הגלות מן יצאו מהימנאידו (רעיא

קכד:) ד נשא אכי "ר.פרשת ,
העולמי  הזוהר  מפעל  ידי  על  לאור יצא
תמו"ז  חודש - 0527-651911 טלפון
ת'למידים מ'למדים ו'תיקונים  ז'והר

תשע"ג.
ממשיך: דין, ספרי בית  קיבלתם לא האם

לכם ששלח ספרים ועשרות הזוהר, אור
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ספרים הרבה ועוד מהאלמין האדמו"ר 
בשבוע  שבוע מידי  ואיך !!ועלונים - !

הציבור לעורר לב  שמתם ולא העזתם
שהחפץ  השלישית, העולם מלחמת לפני
המלחמות ששני זה על  הזהיר זי "ע חיים
מלחמת כנגד לצחוק  יהיו הקודמות 

השלישית אתם!!העולם  ועכשיו !
האנשים וכל האסונות כל על  חייבים
שיצאו  הנושרים  וכל שנפטרו הצעירים
שלימה] איפה בספר  [כמבואר  מהדת,
היו  זוהר לומדים היו שאם בגלל

הכל  !!!מתקנים

הגאון  התורה , גדולי מועצת נשיא
וכו': האדמו"ר  הכל ,הצדיק, קיבלנו כן,

מעורר גדול אדם בן איזה היה אם אבל 
שומ היינו היהאותנו לא אבל  בקולו, עים

מה לנו  שיגידו הדור  גדול איזה לנו
בקולו  שנשמע  !!!לעשות

דין : שמנהיגבית  מה שמעת לא האם
מחב"דישראל האדמו"ר על כ "ק אמר

מוכן  מהם אחד שאין הרבנים כלל
קרים, למים רק לא אצבעו את להכניס
מוכנים, לא פושרים למים אפילו אלא
רק  דואג מהרבנים  אחד שכל והתכוון
להתאמץ  מוכן  ולא  קהילתו את ◌ֵ◌ַ◌ְלׁש ּמ ר

ישראל . כלל  למען

הסולםועוד, מבעל שמעת לא האם
לכל  וכתב בדורינו האריז"ל  נשמת שהיה
שילמדו  ישראל לכל שיצוו דורו גדולי

בקולו  שמעתם ולא הקדוש, ?זוהר 

ממשיך: דין, הגדול בית הצדיק האם
האדמו"ר מרן  כ"ק ישראל המנהיג
לכם מספיק  היה לא מליובאוויטש ,

שיש  התירוצים כל נגד  לכם כתב  שהוא
תענו  כתב שהוא טענה כל על  לכם,

זה על  וחשבון דין !!!ותתנו

הגאון  התורה , גדולי מועצת נשיא
וכו': האדמו"ר  היינו הצדיק, אבל

וחיברנו  הכלל תיקון עם הזמן כל  עסוקים
וכו' הש "ס על  ?ספרים

דין  על בית  שמעתם ולא ראיתם לא האם :
הבעל  הקדוש מהצדיק "האור" עלון

באנון תשובה יוחנן מהרבי  זצוקללה"ה 
ממנו, ביקש  ע"ה יוחאי בר  שמעון שרבי

הזאת הכתבה ראיתם לא ?האם

יוחנ הרב  של   המדהי הסיפור 
עת  בכתבי שפורס ז"ל  באנו

פשוט יהודי של מדהים סיפור להלן
מנת על  למסע , לצאת השמים מן  שנלקח
יהודים ולעורר ללמד 
זוהר את  וללמוד לקרוא
זה בהתחלה הקדוש .
בכדי  מדי מפליא נשמע
כאשר אך אמיתי , להיות 
נותן  זה נאספות, הראיות

שדברים  מדהימיםתקווה
לעורר מנת על  לעת, מעת קורים אכן
שלנו  האמיתית המטרה לקראת אותנו
היה שבתחילה  באנון, יוחנן רבי  בחיים.
במשטרת המשרת פשוט יהודי - יוחנן רק
יוחנן  סמים . בקרטל סמוי כשוטר  ישראל
כדי  עוקץ פעילות תכנון על  אחראי היה
סמים מהברחת סמים סוחרי להדוף
את משחיתים היו שבכך  ישראל, למדינת

שנים כ-12 לפני  היהודי . (2001)הנוער 

לו  שגרם עמוק, דיכאון עם  אובחן  יוחנן
המשך בעלון הבבא


