
ְּ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

913אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 6
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הצליחו  לא כי  בקולם, שמעו ולא 
הגיע  ואז סייומים, 600 רק לעשות
- רח"ל השואה השניה העולם מלחמת
רח"ל , קרבנות מיליון שש עלה המחיר
צריך  לא כבר  כך אחר  שיארע ומה
בנבואות [עיין מאליו מובן כי לכתוב,
ז', שמות  זוהר קי"א, סנהדרין יג, זכריה 
א-ח, חלקים  הזוהר  כח כ"א, זוהר תיקוני
ועוד ], ועוד 1-210 הזוהר  אור עלוני
הזוהר מחלקי כבר לנו יש ובצבא
אתם אם  לחיילים, שאומרים הקדוש,
וכולם אתכם, יציל זה רק  לחיות , רוצים
כבר קוראים החילונים אחינו אפילו
הרבה והרבה הקדוש, זוהר ולומדים
יתברך , ולבורא ליהדות זה ידי על חזרו
מהראשי  וקצת לחזור , בדרך והרבה
לעשות, מה החליטו לא עוד ישיבות
וזה בתשובה, יחזרו  באמת ושמה
ראשי  ה' שליחי  של השליחות
שלוקה, המקל על ברוגז אתם הממשלה,

אותו? שלחו ולמה אותו , שלח מי

כל  את לקחת תרע"ד בשנת שלח ומי
הרג ומי  לצבא, הישיבה בחורי הצעירים

ששהאותם של  הריגתם על אשם ומי - ?
יהו  ?דיםמיליון

שערותיו תסמרנה
חידודי נעשה ובשרו 

כותב בהסכמתו ומה מענכין מנחם רבי 
שלימה  איפה נשאעל  בני  ישיבו ומה - ?

זוהר  בתיקוני המבהיל  המאמר (תקו על 

של:ל) רוחו ליה דיזיל  דגרמין  לון "וי 
שהם  לעולם, ישוב  ולא העולם מן משיח 
רוצים  ולא יבשה, התורה  את עושים

הקבלה בחכמת  כמה וכו'",להשתדל
הללו  המאמרים של  חילם נפישא
לבו  חדרי לפנים לפני ויורדים שנוקבים
תסמרנה  האמיתי, המאמין אדם של 
בהעלותו  חידודין, נעשה ובשרו שערותיו
והגזרות  דישראל עניות  כי ליבו  על
הוא  וההריגות  המשסות והמלחמות
עוסק  שלא מפני לזה גורם  בעצמו
מעלה, של ובפמליא הקבלה, בחכמת 
על ההרוג ושפלותו , דלותו  על חייב העני 
אדם  שבין חטאים  נקרא זה כל  הריגתו,
מכפר אין הכיפורים יום גם אשר לחבירו ,

והתוכחה  הדין  מיום לנו אוי !עליהם,

תלוי שבו  הדבר זה 
נפשינו ופדות גאולתינו  כל

" באנו ישראלכולנו שבטי  למעמד"יחד
רבי בציון במירון, הקדוש הזוהר  סיום
היכלא  ה' בבית  ע"ה  יוחאי בר שמעון 
השכינה  משם זזה  לא אשר  דרשב "י 

מחובריםמעולם  להיות שזכינו אשרינו .
הזוהר כל את  ולסיים הקדוש להרשב"י
כל  תלוי  שבו הדבר זהו כי הקדוש,
את לקרב נפשינו  ופדות גאולתינו
וזכות המשיח, את  ולהביא הגאולה
ישראל  עם את ומציל  מגן הקדוש הזוהר

בישין. מרעין  מני  מכל

ניצוצי בירור כוח לנו  אי
הזוה"ק  לימוד כוח  כמו הקדושה
כמו  הקדושה  ניצוצי בירור כוח לנו ואין
בהקדמה כמובא הזוה"ק, לימוד  כוח 
בהוצאת הקודש לשון עם הקדוש  לזוהר 
ישיבת ראש בנשיאות דרשב"י  היכלא
הרב  המקובל שלום נהר  המקובלים
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דברי  שם ומובא שליט"א, שמואלי 
בנו  אלעזר ורבי הרשב "י  שגם האריז"ל,
והראיה מלוכה, הרוגי עשרה  בכלל  היו 
להורגו, שרצה  הקיסר  מפני  שברח לזה 
והיו  להמערה, בנו אלעזר ורבי הוא והלך 
התיקון  לעשות ובנו הרשב"י  צריכים
עקיבא רבי כמו להריגה נפשם במסירות 

הסיגיםרבו  ולהעביר רשב"י, של
אשר השדה מן וחרולים והקמשונים

ה'. ברכו

דרך למצוא יכול "אני  הרשב "י ואמר 
הקדושה  ניצוצי  לברר וטובה  משובחת
השפע  ולהורדת הקליפות  מתוך 
לעולמות  העליונים מהעולמות
מאשר חזקה יותר הרבה התחתונים,
קידוש על  להריגה גופנית נפש  מסירות

עקיבא ],השם  רבי רבו על[של  וזאת 
ביותר הגדולה בתכלית נפש  מסירת ידי
מאוד מאוד שאטרח הקדושה לתורה
מהבלי פרישות עם התורה לימוד על
התורה  סודות ואגלה עוה"ז , ותענוגי 

האפשר תכליתככל  לכולם ואפרש ,
כולה, המלךהבריאה בגנזי ואכנס

אביו  בגנזי שנכנס כבן  ואגלההעליון ,
הגדול  האור ידי ועל העליונים, אורות
העולם, מן הגדול החושך אבריח הזה
מן  והדינים הקליפות  כל  ואבטל

נפשו הקדושה  מסירת ידי  ועל ."
התורה, סודות לסודות  גילוי  ידי על וכן

ולבטל הקליפות  להכניע  זכה התורה 
שלום  חיים לעולם להמשיך  גזירות

צריך...וחירות  הזה הגדול  הכוח כל כי
של דור  האחרון הזה  לדור דוקא  אותו

המשיח, מדינוב)ביאת ע"כ .(מהרצ "א  ,

בבית  חבוש היה  עקיבא  רבי
שנה   עשרי האסורי

[י "ל  מהגניזה השירים שיר  ובמדרש
הוצאת ורטהימר, חיים יוסף  הרב ע"י
תשנ"ה], ירושלים וספר' יד  'כתב

הפסוק על  י "ח, ג)עמוד 'לריח(א 
' נאמר: וכו'', טובים השביעישמניך 

עקיבא, רבי  מלכות] הרוגי [מעשרה
עשרים האסורים בבית חבוש שהיה 
של  קולמוסים מביאים והיו שנה,
ומרתיחין  ציפורניו, בין ונותנים קנים,
שחיו, תחת ומניחין  באש, צרורות
כך  ובכל  שבידך, מה הנח  לו ואמרו
היה ומה תוכחות, להם מוסיף היה
וכל  עושיהם'. יהיו 'כמוהם להם, אומר
שולחים היו לו צריכין שהיו דבר 
[ראה האסורים בבית לו ושואלין

סנ  קח: יבמות קיב: יב.פסחים הדרין
פי "ב  יבמות ירושלמי כא : עירובין
בבית ששהה שנה עשרים לסוף  ה"ה].
ק"ש  עונת והיה ליהרג, יצא אסורים

ובגמרא סא:)וכו''. את(ברכות מתארת
'בשעה - ר"ע של להורג הוצאתו
זמן  להריגה עקיבא רבי את שהוציאו
את סורקים  והיו היה, שמע  קריאת
מקבל  והיה ברזל, של במסרקות  בשרו
לו  אמרו שמים. מלכות עול  עליו
להם אמר כאן, עד רבינו, תלמידיו:
זה פסוק על  מצטער  הייתי ימי כל 
נשמתך , את נוטל אפילו  - נפשך בכל
ואקיימנו, לידי יבא מתי אמרתי :
היה אקיימנו. לא לידי  שבא ועכשיו
נשמתו  שיצתה  עד באחד מאריך

באחד'.



המשך בעלון הבא
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הכיפורי  ביו נפטר עקיבא רבי 
שאליהו עד תלמידיו, ידעו ולא  

להודיע בא הנביא

אמרו  לא שתלמידיו יהוידע', ה'בן וכותב
נשמתו  כי  שנפטר, ביום אלו דברים לו 
בכל  אלא להם, השיב ואיך ב'אחד' יצאה
את סורקים  היו להורג הוצאתו לפני  יום
מלכות עול מקבל היה  והוא בשרו,
איתו  דברו ימים ובאותם שמים ,
שהוא נפטר , שבו ביום אבל תלמידיו.
תלמידיו, איתו היו לא הכיפורים, יום

משלי  במדרש ב)כמסופר  סי' (פ "ט 

יהושע  לרבי  להודיע בא הנביא שאליהו
עקיבא]. רבי  של  מותו על  הגרסי

תמיה הגדול, אליעזר רבי לה אמר
לו אמר ,עצמ מיתת ימותו  א אני
של לו אמר מהו , שלי עקיבא רבי

 משלה קשה 

" ה ובספר  "שירי סוד ספר את הביא "'
אליהו  בנימין  רבי להגה"צ  מצוה",

על הגדולמזאלשין אליעזר  רבי  צוואת
בנו  מוסר,להורקנוס  שבט בספר (המובא

ט "ז ) אליעזרפרק רבי דברי שכל שביאר  ,
ומה הסוד, פי על עמוקים היו הגדול 

סנהדרין בגמרא סח.)שאיתא וז"ל :(ד ,
ר' נכנסו אליעזר ר ' כשחלה והתניא 
למה להן אמר לבקרו... וחביריו עקיבא
אמר באנו , תורה ללמוד לו אמרו באתם,
אמרו  באתם, לא למה עכשיו ועד להן
תמיה להן אמר פנאי , לנו היה לא לו 
רבי  לו אמר  עצמן, מיתת ימותו אם אני ,
מיתה באיזה [כלומר מהו שלי  עקיבא
משלהן... קשה שלך לו  אמר  ימות],

נשמתו  ויצאה טהור, הוא להן אמר 
עיי"ש.בטהרה,

תורה סתרי לומד עקיבא רבי היה  א
מלמד והיה הגדול, אליעזר רבי אצל
כול היו אז תלמידיו,  אל לכ"ד
ולא ,מתי היו  ולא  אמיתי, באחדות

הגזירה הייתה

למד  שלא מפני היית הקפידה שכל  מובן
שהייתה אליעזר  רבי רבו תורת את  ולימד
חמור עונש קיבל  כן ועל הסוד , פי  על 
כל  את לקבל יכול היה עקיבא שרבי  כזה ,
וכן  ישראל . בני את וללמד הסוד תורת
בהוספותיו  מדינוב מהרצ"א הגה"ק כתב 
ואין  וזת"ד: טוב, ועשה מרע סור  לספר 
כוח כמו הקדושה ניצוצי  בירור  כוח לנו
האריז"ל , בשם ומובא הזוה"ק, לימוד
בכלל  היו בנו אלעזר ורבי  הרשב"י שגם
שברח לזה והראיה מלוכה, הרוגי  עשרה
הוא והלך להורגו, שרצה הקיסר  מפני 
צריכים והיו  להמערה, בנו אלעזר ורבי
במסירות התיקון לעשות ובנו הרשב"י
של  רבו עקיבא רבי  כמו להריגה נפשם 
והקמשונים הסיגים ולהעביר  רשב"י,
ומסיים ה'. ברכו אשר השדה מן וחרולים

ה')שם  סוד  היה(בספר  עקיבא רבי שאם
אליעזר רבי אצל  תורה סתרי לומד 
תלמידיו, אלף לכ"ד מלמדם והיה הגדול ,
היו  ולא אמיתי, באחדות כולם היו אז

הרוגימתים, עשרה מגזירת ניצלי היו  וג)

רבי ובנו  יוחאי בר  שמעו רבי כמו   מלכות 

שניצלו) הסוד אלעזר  תורת לומדי  בין  כי  ,
תחרות, ולא  קנאה , ולא שנאה , לא  אין ,
כמו  גמור, ואחדות  באהבה כולם אלא


