
ְּ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

917אור הזוהר
טבת תשע"ה
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מאּמ אהיּ לּ וֹ ד הנּ וֹ לדוֹ ת  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל  [הינוּ  ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ּת ׁש ליכוּ הוּ .קדּ י ׁש א,] [דּ וֹ ר ׁש היאוֹ רה ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ה', אוֹ ר נוֹ טריק וֹ ן למרהאוֹ ר "ה י (ועד  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
, תתח ל' אחר נה דהא  לא "ר מ היאר"ה

מצרימה) איה הסק על וּ להיּ אוֹ "ר(ר"י , ְ◌ַ◌ְ◌
הגּ נוּ ז  אוֹ "ר  וזה אוֹ "ר ליהי  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְנוֹ טריקוֹ ן
הּק דוֹ ׁש )] זוֹ הר  בּ ספר  וּ מתגּ לּ ה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,

דּ א, דּ ספרא  אוֹ רה ׁש ל ודא האוֹ ר  [וזהוּ  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
בּ אוּ רוֹ ,] לראוֹ ת ׁש יּ זכּ וּ  הזּ ה עלספר  וכ לּ א ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌

. דּ יל ׁש לּ סי בּ ה סבּ ה על  הוּ א [והכּ ל ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ׁש ל  בּ נׁש מ וֹ ת  מתלבּ ׁש  ׁש אּת ה לפי ,ְוּ בכח◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

חכמים]. ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַּת למידי

השקצי ע ועסק השתדל ירבע
שלה הממו בשביל  האר עמי שה
ישראל  את להחזיר השתדל ולא 
הגלות אריכת סבת וזוהי – בתשובה

ׁש אמר] דּ א.[וזה גּ רים אתוּ מאן גּ רם [וּ מי ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
הגּ ל וּ ת,] ירבעם[דּ הינוּ עוֹ רב אריכוּ ת ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וה ׁש חיר ישׂ ראל את והחטיא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶחטא
כּ עוֹ רב, נאמ ּפ ניהם  א  ערב הא (ועד  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

(תליח[,זמנא בּ ההוּ א ּת הא דּ אנ ּת  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ עתכּ יּ וֹ נה. ּת היה מהימנא רעיא אּת ה [כּ י ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ליחוּ תּה  ׁש עשׂ תה נח ׁש ל כּ י וֹ נה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַההיא
בּ ׁש מ,בּ נאמנוּ ת] דּ אקרי אחרא דּ ׁש ליח ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌

הנּ קרא ירבעם דּ הינוּ  אחר ׁש ליח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ[כּ י
ת בּ ׁש מ קל פניו  הי יראל חכמי ל  (י ְ◌ִ◌ְ◌

נר כמה יראל   מל היה (ועד  ה
(מל  ר י ויהי  דּ אׁש ּת לח ]אמר  כּ עוֹ רב ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

בּ ׁש ליחוּ תא, אתהדר ולא [ה וּ אבּ קדמיתא, ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מן  בּ תחלּ ה נח ׁש לחוֹ  לעוֹ רב ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִנדמה
רצה א כּ י בּ ׁש ליח וּ ת וֹ , חזר  וא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַהּת בה
עשׂ ה א ירבעם וכן בּ ׁש ליחוּ תוֹ , ֵליל◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אלּ א] בּ תׁש וּ בה , י שׂ ראל  להחזיר  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש ליחוּ תוֹ 

בּ הוֹ ן, דּ אּת מר בּ ׁש קצים, (מכת דּ א ׁש ּת דּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ע "ב) מט  סחי.ׁש קץ הארץ עּמ י ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

עּמ י  ׁש הם הקצים עם ועסק ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ[ׁש הׁש ּת דּ ל
ל ׁש ּק ץ,] ׁש נּ מׁש לים ממוֹ נא הארץ  בּ גין ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ל וֹ ,]דּ לה וֹ ן, ׁש נּ תנ וּ  ׁש לּ הם הּמ מוֹ ן [בּ ׁש ביל  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
לאהדרא  בּ ׁש ליחוּ תיּה  אׁש ּת דּ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְולא

בּ תיוּ בתא. הׁש ּת דּ ל ל צּ דיקיּ יא  [ןא ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש הם ישׂ ראל את להחזיר ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ליחוּ תוֹ 

בּ תׁש וּ בה,] עבידצדּ יקים לא כּ אילּ וּ  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
דּ מאריּה . כּ אלּ וּ ׁש ליחוּ תא לוֹ  נחׁש ב  [ולכן ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מה בּ ׁש ביל קוֹ נ וֹ  ׁש ליחוּ ת עשׂ ה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָא
על  הגּ לוּ ת נגרם לכן הזּ ה , לעוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶנּ ׁש לח

איד וֹ ]. אמר מ ע  להקת עביד ,(וי לא ָ◌
אמר ולה ,תליח ע ה לא מ ?אהרי 

הם ׁש בּ אמת לר בּ נים ׁש רוֹ מז לוֹ מר ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְוי ׁש 
עוֹ שׂ ים ולכאוֹ רה גּ דוֹ לים, בּ נינים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִבּ וֹ נים

ּפ רסוּ ם, הרבּ ה עם טוֹ בים אמעשׂ ים ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הּמ מוֹ ן , לחמדּ ת רק הוּ א כּ וּ נתם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת
י שׂ ראל  עם את להחזיר  ׁש זּ ה העּק ר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְואלּ וּ 

לגאלּ ה, ולדאג עוֹ שׂ ים,בּ ת ׁש וּ בה א זה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌
אמר  חוֹ ׁש בים"כּ אלּ וּ "ולכן חוּ ץ  דּ כּ ל ּפ י ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

רוֹ אה ּת עלוּ מוֹ ת יוֹ דע  ורק  המוֹ ן, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים
כּ ל וּ ם, עוֹ שׂ ים מכּ ללׁש א להם  אכ ּפ ת  ו א ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש ה הכינה וּ מצער א רישׂ ראל  יע) ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
והרמח"ל) " רח ה  ).ההר 

התיקוני דברי את לומר ממשיך: דין הבית 
החזיר כּ אלּ וּ  סוֹ ד, ּת וֹ רת ׁש ּמ וֹ נע  מי ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִזוהר:

ובהוּ : לתהוּ  העוֹ לם זוֹ הראת בתּק וּ ני  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
ע"א ) ל"ח  ער עה  יק): ׁש ּמ וֹ נע וּ מי ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

החזיר כּ אלּ וּ  ּת וֹ רוֹ ת, ׁש ּת י ׁש ל העּק ר ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָסוֹ ד 
ובהוּ  לתהוּ  העוֹ לם אוֹ תם ...את ואלּ וּ  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌

ואין  כּ פׁש ט ּה , אלּ א ּת וֹ רה ׁש אין ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים
ּפ רצוּ פים, דּ וּ  והם אחר. סוֹ ד [ׁש ּת י בּ ּה  ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

סדרים ה ּת וֹ ר וֹ ת] ג"ן ׁש בּ כתב הוּ א [ּת וֹ רה  , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
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נעוּ ל  גּ ן בּ וֹ  ׁש נּ אמר ּפ רׁש יּ וֹ ת] ג"ן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א
סתוּ מה, ם' ׁש ל מצּ ד נע וּ ל גּ ן כלּ ה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲאחוֹ תי
וּ ביוֹ ם הּמ עשׂ ה ימי בּ ׁש ׁש ת נע וּ ל הוּ א ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָו'
ּת היה ׁש א כּ די וּ ב ׁש בּ ת יּפ תח, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהבּ ת
לווּ  בּ הם ׁש נּ אמר  לוֹ וים, בּ פני דּ לת  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ נ וֹ על
ׁש הם אליהם, ּפ תוּ חה היא ּפ וֹ רע, ואני ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָעלי

יתרוֹ ת. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְנׁש מוֹ ת

דין : ברסלב,הבית ממנהיגי היית אתה
מיליון  חצי על השפעה כוח לכם [והיה
אחד  מכל  ודרש אמר זי "ע ורבנו איש ],
הקדוש, הזוהר  כל  את שנה כל  שיגמור 
רק  הפעם ועוד  הפעם עוד שילמוד ולא 
שם שיש  ובתירוץ וכאילו ברסלב, ספרי 
גדול  שקר  זה הקדוש , זוהר  כבר 
ותתארו  ברסלב, חסידי  לכל  שמכרתם

אחד  לכל אמר שהרבי כל לכם לגמור
כל  ערוך ], משולחן [חוץ הקדוש הזוהר
להגיד  יכולת היית לא ואתה שנה
זוהר דקה  רק  ללמוד  שלך בהדרשות

האסונות ?ביום כל על אשם אתה אז
הדורות, כל סוף עד ישראל  בעם שקרא
בצעירותו  שמת אדם בן כל  אומרת זאת
יכול שהיה המצוות על אשם אתה 

ויתומים  האלמנה  של הצער  וכל לעשות,
ישראל מעם  הנושרים וכל  אשם, אתה 

אשם  !!!אתה

ברסלב : הנפש מנהיג את מסרתי  אני 
על  עונש מקבל ואני  רבנו, תורת לפרסם

האמת עולם נקרא זה ?זה,

דין : הכבוד הבית בשביל  הכל עשית כן,
השכינה, לכבוד בכלל שייך לא  וזה  שלך,
כ "ק  לך ששלח מה הכל וראית ידעת כי 

מהאלמין  !!!האדמו"ר 

ברסלב: בתשובהמנהיג החזרתי  הלא 
הרבים הזכי מזכי והייתי אנשים הרבה

שעשיתי  הענינים בכל ?גדול 

דין : הכבוד הבית  בשביל עשיתה הכל
הרבים מזכי  לא לך קוראים ואנחנו שלך

הרבים  מזיק יוםרק כל אומר  היית אם ,
היו  העולם וכל הקדוש זוהר  ללמוד

מזמן  בא משיח היה לקולך  !!!שומעים 

ברסלב: להחזירמנהיג העולם את הפכתי 
הקב"ה לכבוד לא זה בתשובה, ?יהודים

דין : משני הבית יודעים לא אתם האם 
האלו : הסיפורים 

אתי!!! פס
א . מיליון סיפור  חצי שהדפסנו אחרי

70.000 שלחנו מ"ח, תיקון  זוהר עותקים
בתחנה לחלק החדשה חוברות המרכזית

התקשר - קומות, 8 של בנין אביב  בתל 
לא חילוני, אני  לנו , ואומר אחד, אלינו
יום לא פסח , לא שבת, לא מצוות, שומר

רח"ל, ועוד, חזיר אוכל כאן כיפור, הייתי
מ "ח, תיקון  חוברת לי  ונתנו אגד בתחנת

ומיד דקות, כמה אחת  פעם בו וקראתי 
תפסת  בטלפון, לי וצועק התעוררתי,

יהודי!!אותי להיות הולך אני מהיום !
ומצוות  תורה שומר !!!כשר 

ב ממזכי סיפור ים מבת גבריאל  הרב .
הזוהר מפעל של הגדולים הרבים
שאחיו  חבר לו שיש לנו , מספר העולמי ,
כבר שאוכל עד  לגמרי  היהדות מדרך ירד



המשך בעלון הבא
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גבריאל  הרב רח"ל. וטריפות נבילות
מ "ח, התיקון את לו שיתן לחבירו אמר 
ולטהרת לתיקון גדולה  סגולה זה כי 
שקרא אחרי אחת. פעם ויקרא הנשמה,
לבו  נפתח  אחת, פעם התיקון את
עצמי  על  קיבלתי  לאחיו ואמר  לתשובה
ומצוות, תורה שומר  כשר  יהודי להיות

שזכיתי  !!!ב"ה

מחזירי יׁש  מדּ וּ ע - ממשיך: דין ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַהבית 
ׁש א  רבּ וֹ ת ׁש נים כּ בר  בּ דוֹ רנוּ  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה
ותכף  זהר, קצת  ללמד  להם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְאוֹ מרים

בּ תׁש וּ בה??? ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַיחזר וּ 

היא  שארהתשובה כמו שעשיתם !
בתשובה : מחזירי 

דרשות  אומרים הם א. רב , מהערב  הם  כי 
בלי ונשים אנשים בתערובות ברבים 
של חרם  ויש התורה, נגד וזה מחיצה
על שנה מאה לפני  לישראל גדולי  מאה
הצדיק  ומרן זה. על  שלם ספר ונדפס זה 
צעק  זצוק"ל יוסף עובדיה רבי הקדוש

כידוע. זה על  נפשו  ומסר 

בתשובה, שיחזרו באמת  רוצים לא הם ב.
היום  שהרי וכבוד , כסף  רק רוצים הם
שמי הגדול הסוד את יודעים  כולם 
הסיפור כמו בתשובה , חוזר  זוהר שלומד 
הרשב"י אותו? תפס  ומי  אותי", "תפסת
הקדוש זוהר דקה לימוד ע"י כי זי"ע ,
ויתקרב בע"ה, בתשובה יחזור תיכף
דקה  ללמוד אומר שלא ומי להקב"ה,

רב , לערב שייך  ביום תיקוניזוהר (ראה

על  דחיי אילנא  ובספר  מ"ג ותיקו ל ' תיקו זוהר

ובאגרות  זי"ע, וויטאל חיי רבי הקדמת

רב הערב ספרי וששה ובעשרי זי"ע, הרמח"ל

באריכות) והמסתע.

ממשיך: דין קול הבית ראיתם לא  האם
המאלמין : מהאדמו"ר  קורא

זוהר לחלק  מוכן לא  שהוא יהודי כל 
לבזבז  ולא מכיר שהוא יהודי  לכל הקדוש
אשר כל  ויעשה אחת, דקה אפילו
הקדוש, זוהר ילמד  יהודי  שכל ביכלתו,
רגע  וכל ח"ו, שואה לפני כעת שאנחנו
ישראל  עם  את להציל יכולים  שאנחנו

עוש  לעשות,ולא  חייבים שאנחנו מה ים
יהודי  כל על חייבים נהיה אנחנו אז
את להציל  עושה  ולא יפגע, שח "ו ויהודי
מוכנים שלא בוודאי  אז ישראל, עם כל 
בד ' נפש  במסירת נפשינו את למסור 
חובת ידי יצאנו ולא דין , בית מיתות

שמע. קריאת

מחשבון קאלקולעיטא"רתקחו (הנקרא

חמש,בלע"ז ) כפול פעמים י"ב ולספור 
נפשות, מיליון חמשים לערך  מזה ויצא
נותנים שאנחנו יהודי שכל אומרת, זאת
פתח מ"ח, תיקון מ"ג תיקון ללמוד לו 
אנחנו  יהודי  בכל הקדוש, וזוהר  אליהו
חמשים הצלנו כאילו השכר, את  מקבלים

נפשות. מיליון

מהו?בס"ד, מישראל אחת נפש  המציל 

בזה  זה  ערבים ישראל  כל

מאדם  היוצאים הצאצאים מספר חשבון
למשפחה)אחד  ילדי חמש של (בחישוב

דורות  עשר  שנה)במשך דור(300 כשכל ,
שנה שלושים רק הוא הוא דור כל בעצ)

שנה) 25.


