
ְּ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

909אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 2
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על  ולשמור לעבוד ביכולת  רבים קשיים
נזכר יוחנן במקביל , רגילים. חיים אורח
אבותיו  עם ונשנים חוזרים בחלומות 

החיי  אורח  את  לשנות לו קוראים םשהיו
מתי  "עד  למרותשלו. שואלים. היו הם  "?

לא הוא אבותיו, את העריץ שיוחנן
המועבר למסר לב תשומת  הרבה הרגיש
הפך  יוחנן לבסוף, בחלומותיו. ידם על 
איך  לחפש התחיל שהוא מדוכא כך כל 
יכול  לא שהוא  הבין הוא בתשובה. לחזור
ממקור לעזרה  ונזקק לסבול  להמשיך

לעשות צריך הוא מה אבל  יותר, ?גבוה
ולא ישראל " "שמע היה שידע מה כל 
קשר ליצור  מכן לאחר החליט יוחנן יותר .
נטיות עם לאחד נחשב שהוא חבר  עם
של  המצוקה על  ששמע לאחר  דתיות.
עם לדבר  ילך שיוחנן המליץ חברו יוחנן,
של  רבו אז שהיה ז"ל , פרץ ניסים  הרב
פרץ  הרב עם נפגש יוחנן כאשר החבר.
אותו  שידריך מהרבי ביקש הוא זצ"ל,
מסתורי  באופן תשובה. לעשות כיצד
את רק לקרוא ליוחנן אמר  זצ"ל  פרץ הרב
פני  על רק - עומק ללא הקדוש, הזוהר
"איך  לרבי , אמר  אז יוחנן לקרוא. השטח
בכלל  יודע לא אפילו כשאני לי יעזור  זה

ומנהגי)הלכות הרב בסיסיים(חוקי "?
עם להתחיל  והשיב בדעתו נחוש היה
כך . אחר יבוא היתר  וכל הזוהר הספר
הרב  של  להוראותיו שמע  יוחנן מתוסכל ,
ומקובל  חכם  תלמיד שהיה זצ"ל , פרץ

נערץ.

שיוחנן  מה בדיוק זה כחודשיים, ולמשך 
בערך  כעבור הזוהר. ספר את קרא – עשה
בשל  מאוד מתוסכל הפך יוחנן חודשיים,

הזוהר של מילה הבין לא שהוא העובדה
בסיסית הלכה שום ידע לא עדיין הוא וכי
לכיוון  עצמו את להנחות מנת על 
ויוחנן  גבר, רק שלו הדיכאון ואז  תשובה .
לגאולה. ושוב שוב  להשם להפציר החל
בבכי  ולילות הימים את מבלה היה הוא
לקחת לקב"ה התחנן הוא לבו. מעומק
יותר. לסבול יכול לא שהוא הדיכאון, את
וויתר התייאש שהוא לאחר  אחד, לילה
החליט יוחנן הזוהר, ספר על  זמני  באופן
כמה אחרי במקום. הגמרא  את לקרוא
בעצב  נרדם יוחנן מוצלחים לא  ניסיונות

הבא. החלום והיה

שמים עד נלקח יוחנן עד)בחלום, ג)

החכם יוחאי, בר שמעון  לרבי  והוצג
לפני  הקדוש זוהר  את שחיבר  התנאי
שנראה מה לאחר  שנה. 2000 למעלה
לפגוש  הובל יוחנן מאוד, ארוך דיון כמו
לטעום מיוחנן שבקש שלו הסבא את
היה דבר של שבסופו - אוכל  קצת חלק
יוחנן  כאשר  הזוהר . מהספר  דפים
אדם היה הוא שלו, מהחלום התעורר 
הבין  אז  יוחנן חדש . עתיד עם שונה

חזו  רק  היה לא שלו הודעהשהחלום או ן
עירוי  מטריקס)אבל של (בסגנו הידע על 
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באופן  הקבלית. והלימוד  זוהר תורת כל 
ספר את פתח יוחנן  כאשר  ייאמן, שלא 
פני  את הבין רק לא הוא עכשיו הזוהר
גם הוא - הקדושים הטקסטים של השטח
את ולחלץ פנימה עמוק לראות היה יכול
המום שלה. הפנימיים הסודות רוב
למקובל  הפך יוחנן רבי הזה, מהגילוי
חדשה בקריירה והחל לילה, בין קדוש
הספר של  תורתו ובהפצת בהוראה
רב  הבאות השנים עשר במשך הזוהר.
מה את למלא כדי  הרף  ללא עבד יוחנן
בר שמעון רבי של כרצונו ראה שהוא

השמים. מן יוחאי 
בשם האינטרנט  אתר הקים יוחנן רבי

   מספר הופיעו והוא
בישראל , רדיו בתחנות פעמים  של רב
הזוהר" פי על "חיים ,2000 רדיו כגון 

פייסבוק. של נוכחות גם והקים
כאן, ייגמר זה אם יהיה שזה  ככל מופלא 
קשה עבודה של שנים 10 לאחר לא. זה
בזוהר ההכרה לכיוון עצמית והקרבה
משבר היה בנון יוחנן לרבי  הקדוש,
יוחנן  הרבי 2012 בספטמבר רפואי.
תל  חולים בית של מיון  לחדר הובהל 
מוחי  כאירוע שנראה מה לאחר  השומר
ניסיונות מספר  לאחר המיון, בחדר גדול .
הרופאים יוחנן, הרבי את להחיות
המיון. בחדר מותו את וקבעו  התייאשו
מוות של דקות 3 לאחר פלא, באורח
לרופאים ומסמן מתעורר יוחנן קליני ,
שבדיוק  ממה נדהמים בחיים. אכן שהוא
את להחזיר ממהרים הרופאים התרחש ,
ולחבר יוחנן הרבי של החמצן מסכת
חודשים מספר  אחר . מוניטור ציוד חזרה

יהודה שלום הרב הזה, האירוע לאחר
מהאלמי)גרוס, של (הרבי מצבו על שמע

] קליני המוות חויית ועל  יוחנן רבי
 ביקור לעשות והחליט ,[

מהאלמין  הרבי  החולים. בבית חולים
ולאחר יוחנן, הרבי של מסיפורו נדהם
יד  על נוספים ביקורים כמה עשה מכן
לשמוע  מנת על  יוחנן הרבי של  למיטתו 
שכן  הפרטים. כל עם המלא  הסיפור  את
את לשאת מכדי חלש היה יוחנן הרבי

ארוכים. הביקורים

המיוחדים ביקורים במהלך היה זה
האדמו"ר ידי על  האלה, המוקלטים
יוחנן, הרבי של מיטתו  ליד מהאלמין
המידע  כל את ולערוך להקליט שיכלו
של  לעיל החלום רק  לא - הזה המפורט

יוחנן קודמות)הרבי  שני 10 שהתקיי),
המוות חוויית של מפורט תיאור גם אלא
של  מיוחד מסר  הכולל שלו  הקלינית
איתו  חזרה שהובא באנון יוחנן רבי

האמת. מעולם

הקלטות כל את שערכנו בזמן  לצערנו,
שנדון  מה כל וכתבנו ואודיו, הווידאו
יוחנן  הרבי באנון, הרב  ידי על בהם
החולים בבית לעולמו הלך  ז"ל באנון 

3 ליוני 201.ב-19

סיפורו  על כאן  המוצג בסרט  את צפו אנא
חודשיים ידו על שמסופר  יוחנן, רבי של 

פטירתו. לפני 

כדי  אחרים, עם לשתף  ובבקשה
לעליה. תזכה שלו שהנשמה

,5774 אייר 21 ברכות ,
ישראל  שמש, בית רמת 



המשך בעלון הבבא
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דין : הספרבית  את ראיתם לא האם
הזוהר "" ?מסיימי

הזוהר: מסיימי  שנאמרו ספר  דברים
ממלכת בהיכל ישראל  עם במקהלות
מירון  קדישא באתרא הרשב "י  ושמחת
בר שמעון רבי האלוקי  התנא לכבוד

המקובלים הגה"צ ע"י זיע "א הרביוחאי
מהאלמין  והאדמו "ר  שמואלי בניהו

לרגל שליט"א
ספר לימוד
מהחל  הזוה "ק
על  גמירא, ועד
מאות ע"י יצ"ו, מירון הקודש אדמת
- והנשגב  הקדוש במעמד  המשתתפים
מוות בעקבות העליון מהעולם מסר

זי"ע. באנון  יוחנן רבי  הצדיק  של  קליני

לדור מסר לקונטרס  השער נוסח  וזה
א': חלק אחרון

יובא : בו

במשטרת  בכיר קצין באנון, יוחנן  א.
כבעל סמים , בכנופיות שלחם ישראל 
זכו שלא  למה  לדבר זכה , תשובה 
הלילה בחלום  בדורינו : הצדיקים גדולי 

תשס"א ב) מעלה(שנת של  בישיבה  ישב ,
דקות  ותוך  יוחאי , בר  שמעון רבי  עם 
התורה כל את בהשגה  ידע ספורות 
פרטים . לפרטי  והנסתר הנגלה  כולה 
והרגיש לאכול, עוגיה של חתיכות 2 לו (ניתנו 

לקרביו, נכנסת הקדוש הזהר כל  אי לעיסה בכל

ממש הרגיש למחרת גופו , אברי לכל ומתפשט 

הזוהר כולל  התורה כל  את ויודע שמבי פלא,

"מבפני מבפני" האריז "ל כתבי הקדוש,

פרטי לפרטי

על הוכרז  רופאים  שמונה  במעמד ב.
פטירה . תעודת  על וחתמו  פטירתו,
חי ! אני ומכריז לתחיה , קם  באנון יוחנן

מן שנמסר המלא והמסר הבהלה  ג.
בשעת  זצ "ל באנון  יוחנן לרבי  השמים 

קליני ! מוות 

המוות. שלאחר  החיים  ד.

בתשובה . חזרתו  על ה .

תלמידים . אלפי  עשרות העמיד ו.

מע של בישיבה  מסר  קבל  עלז. לה 
הזוהר לימוד של העליונה  החשיבות
גברים,  יהודי/ה  לכל  והפצתו הקדוש
להתפשטות  שיגרום  דבר  וטף, נשים
את  שתאחד ישראל  בעם  טהורה  רוח
וכך לגאולה , מפתח תהווה והיא כולם ,
את  לממש  הקצין, עצמו על קבל 
נפשו ומסר  שקיבל, הקדוש  המסר
סחף והפצתו , הקדוש הזוהר לימוד
בעל היה  תלמידים . אלפים אחריו

שנים , כעשר  4050)תשובה   עד(גיל 
חווה קשים , יסורים  עבר מאד, שחלה 
האמת  מעולם  מסר  העביר  קליני , מוות

המוות לאחר חיים  להל)של  ,(המבואר
והסתלק נפטר  קצר  זמן  לאחר 

תשע "ג)מהעולם  תמוז ת.נ.צ.ב.ה,(י"א 


