
ְּ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

915אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 8
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את   יוחנ ר' את מלמד הרשב"י
הזוהר כל

" לי: אומר  אותי ,!יוחנן ואז נישק ואז "
לו : ואמר  לאברך  פנה ואז אותי, קח בירך

חתיכות. שתי לו  תן  למזנון , אותו
לו : לאכול רבינו "אמר  יוכל לא הוא ,

אחת, חתיכות?"חתיכה שתי  איך
לו : לו.אמר תתן 

הפה לפה. הכנסתי - חתיכות שתי  לוקח
ולועס  ולועס ואוכל אוכל  ואני  התמלא,
לגוף  נכנס הזוהר וכל הזוהר, את ולועס

הזוהר. כל את מבין ואני  שלי ,
הלכתי  - קמתי  במיטה, התעוררתי 

בחיי)למקוה, ראשונה טבלתי (פע ,
[פתח ] פתחתי  בנץ, התפללתי במקוה
קורא אני  כאילו הכל ], [והבנתי אליהו,
הקודש, לשון  עברית  קורא ואני עברית ,
אלא ברור, הכל רק לא ברור , הכל 

בפנים. מבפנים
קורא [אני] הנץ, תפילת לאחר למחרת
זוהר קראתי ברור . לישראל"והכל "חוק
את ידעתי היום מאותו עברית . כמו

פה. בעל  הזוהר 
אותו : כתבי שאלתי כל גם האם

?האריז"ל 
יוחנן : המוחין,הכל רבי בתוך התלבש !

העולמות העליונים, העולמות 
התחתונים.

אותו : אדראשאלתי גם הכל האם ??
דצניעותא ?סיפרא 

יוחנן : הכל .רבי הכל ,
אותו : הביאוריםשאלתי  כל  זכרתעם ?

האר "י  כתבי כל  ?.את
יוחנן : פעםרבי אף לדעת, בלי הכל, הכל

למדתי  !לא

לו : הואאמרתי  הרשב"י, של האוכל זה
היה זה מתי  אוכל . לך ?נתן

תשס"ב. - תשס "א בשנת  יוחנן: רבי

באנון  יוחנן אתאותו לפגוש שזכה זצ"ל
התורה סודות ממנו וללמוד הרשב"י
הקדוש  הזוהר הפצת של  שנים 10 אחרי 
חוה איתו הרשב"י  של  מהמעמד שהוגרם
על  נוסף  מסר עוד  וקיבל  קליני  מוות

השמים. מן הקדוש הזוהר 

והגיע הסיפור: מאוד, חולה היה
מוות. לשערי 

שטר לו וכתבו  ידו על היו רופאים שמונה
לויה. לסדר  וצריכים שנפטר, פטירה
"הגעתי  ומספר : התעורר  זמן קצת אחרי 
זקנים, ששה היה ובאחד  מנהרות, לשני
מי  אותו כששאלתי  זקנים, שבעה ובשני

האנשים והזקן היו נה"י, חג"ת לי ענה ?
לו קראו בשמחה מאוד -מלכות שהיה .

אמרו: להמשיךהאנשים צריך אתה
נשים  לאנשים הקדוש הזוהר  את לפרסם
לכל ילמד  אחד  שכל וילדות ילדים 

ביום, שלוש שתים דקה  ותקרב הפחות
ישראל". "שמע להגיד אנשים (אלו הלאה

ישראל) שמע זה מה יודעי .שלא

המתי תחיית
לא הוא  כוח, כבר לו שאין  להם טען הוא
איתם להישאר ורוצה כלל, לתפקד  יכול
חזרה ללכת צריך  אתה לא, לו, ענו כאן,
נעזור ואנחנו  שלך , העבודה את להמשיך
חולה מאוד  אני להם, ענה הוא - לך .
צריך  ואני לתפקד , כוח שום לי ואין ל"ע,

כאן  אתכם הפעםלהישאר  עוד לו ענו !
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לך , נעזור  ואנחנו גדולה שליחות  לך יש
חדשים בכוחות התעורר.תבוא וכך - !

זה איך לרופאים: שאלה והאשה
התעורר והוא מת שהוא ?שכתבתם

ורפאנו  לו, עזרנו אנחנו אמרו: הרופאים
אתם לא נכון, לא זה אמר  והוא אותו.

משמים בא זה זה, את הואעשיתם - !
לנו: שמה אמר  דקות, כמה רק לקח זה

הרבה  לקח האלו , דקות הכמה למעלה ,
זה  את לתאר אפשר אי זמן , .הרבה

אומר: תאונתאני  לו שהיתה סיפר יוחנן
ופתאום פטירה, שטר  קיבל וכבר  דרכים

האמת. מעולם חזרה בא

אומר: כחאני לך  היה ולא לי , סיפרת
לך  היה  מה לשמים... שעלית איך  ?לספר 

דרכים תאונת לך בדיוק,היתה היה מה ?
לשאול . רציתי אני 

אותו : דרכיםשאלתי  תאונת לך  ?היתה
היתה היא  ?מתי

יוחנן : אסביר.רבי אני 

יוחנן : תאונהרבי תאונתאיזה לא ?
של  לך שאמרתי  ארוע, לי היה דרכים,
יקח שהקב "ה בקשתי דכאונות, חרדות

והדכאונות)אותם ותמורתם(החרדות ,
שנה ואחרי הרגלים, שני  את לי שיקח

הרגליים. שני את לי לקח

למעלה? המנהרות עם ומה אותו: שאלתי 

יוחנן: קרהרבי זה אחר, משהו זה
עכשיו.

מסביר: יוחנן  רבי

יוחנן : נוהג,רבי אני  הנסיעה, באמצע
נעצרתי  ואז נוהג, אני לאן ידעתי  לא ואני 
עצרתי  הילדים, על  ופחדתי הדרך  בצד

אותי  לקחו אמבולנס, הזמינו הדרך בצד
שיבא, חולים בבית נמרץ לטיפול ישר 
חמצן. 5% עם מיד  אותי  אישפזו ושם
נמרץ, בטיפול  ימים שבוע אותי אשפזו 
קליני... מוות לי  היה האלה, ימים בשבוע

מת - פטירה תעודת על  לי !חתמו

אומר: פטירהאני התעודת את  לך  ?יש

יוחנן : יש.רבי

אומר: קליני אני במוות היה ?ומה

יוחנן : ענק,רבי מעיין  מים, לתוך נכנסתי
זקנים, שבעה ראיתי  המים, לתוך צללתי
שמחים חלקם יושבים, נהי "מ. חג"ת  כמו
גלות בגלל עצובים  עצובים. וחלקם 

הסוף. בגלל ושמחים השכינה,

להפטר זמנו  הגיע  לא  עדיי

יוחנן : רוצהרבי אני  אמרתי : ואז
חזרה אותי  תחזירו אל פה, -להשאר !

עדיין  שלך הזמן  הגיע  לא זה לי: !ואמרו
לחזור. צריך

יוחנן : מהרבי ?לעשות

שעשיתהזקנים: !!!מה

יוחנן : עשיתי רבי ?מה

שעשיתהזקנים: !מה

יוחנן : יורד ,רבי  עולה בחזרה, אני ומאז
יורד . עולה 

אומר: הזקניםאני  אמרו עוד האםמה ...?
מנהרות שתי ?ראית

יוחנן : !כן רבי

אומר: במנהרותאני היה לאומה אני  ?
בדיוק. זוכר

יוחנן : מעיינות.רבי שתי 



המשך בעלון הבא
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נחית  שמיא מ וקדיש עיר
ב ' חלק העליו העול ממנהרות

יוחנן  הרב לנו מגלה נוספת בשיחה
צריך  הזה שבדור  בשמים  לו  שאמרו
ירושלמי  תלמוד זוהר בדווקא ללמוד
עם ומה אותם ושאל ערוך ושולחן

בדורותגמרא לעסו כבר שגמרא לו ענו ?
ללמוד  צריכים  עכשיו בחו"ל, הקודמים
לרדת צריך אתה לו ואמרו זוהר , בדווקא
יהודי  שכל  לפרסם הזה לעולם חזרה

וכו'. ביום, זוהר  דף ילמוד

מהאלמין : אז )"האדמו "ר היה(כ מה
?"במנהרות

יוחנן : מנהרהרבי  היתה - במנהרות
של  ומנהרה הטובים, של טובה,
לא הם אותי , תקפו הקליפות הקליפות.

אחזור ". שאני  רוצו

אומר: הצדיקים,אני היו השניה במנהרה
אמרו  הם מה  ?אז

יוחנן : עושהרבי שאני  אמרו הצדיקים
שאני  הגדולה העבודה גדולה, עבודה
רבים, ומחזירה שמים שם מקדשת עושה

בתשובה. רבים

אומר: להםאני אמרת מה  ?"אז

יוחנן : להשאר,רבי רוצה שאני אמרתי:
לחזור. לי אמרו לחזור , רוצה לא אני 

אומר: לך אני ענו מה ?אז

יוחנן : הרבהרבי  לך יש תחזור ,
!!!עבודה

אומר: לעשותאני מה לך ?אמרו

יוחנן : שעשיתי "רבי מה "להמשיך

אומר: הקדוש אני הזוהר את  ?"לפרסם

אומר: ללמוד אני דפים כמה לך  אמרו 
אמרו  מה דף, דקה, ללמוד , ?מה

יוחנן : שורה.רבי

אומר: הקדוש אני זוהר ?שורה

יוחנן : פסיק.רבי

אומר: הקדוש .אני  זוהר (אנחנו קצת

,למיליו להגיע  ורוצי הזוהר דפי  מדפיסי

הפחות) .לכל

אומר: אמרו אני  מה הגמרא, עם מה 
הגמרא ?על

יוחנן : נגמר.רבי הזמן, לא

אומר: הגמראאני על אמרו ?מה

יוחנן : נגמר.רבי

אומר: הזמן.אני נגמר

אומר: ללמוד אני  שאסור  אומרת זאת
בכלל  ?גמרא

יוחנן: טובהרבי  היתה [לבד ] הגמרא
צריכים היו - גולה הגלות, לשנות
בכדי  בגיטאות ישראל עם את להחזיק
למדו  לכן הגויים, בין יתערבבו שלא 
שקלא [לבד], הגמרא את  שאת ביתר 

פלפולים. וטריא,

של  האור ישראל, ארץ של האור  - עכשיו
פני  על מרחפת  אלקים "רוח  - משיח 
את שמאיר  משיח של אורו זה המים"-
הגמרא את לעזוב צריך  העולם. פני 
הירושלמי , לתלמוד ולעבור [הבבלית]
לעזוב  צריך האר"י, וכתבי ערוך ולשולחן

הגמרא שאמרו את המסר זה לגמרי . ,
חיים רבינו בהקדמת [עיין האמת. בעולם
מרן  והקדמת ההקדמות, לשער  ויטאל 

ספירות] עשר לתלמוד הסולם בעל


