
ְּ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

918אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 11
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אחד יהודי מעורר כשיהודי וחשוב , צא
על להקפיד - הקדוש זוהר  ללמוד בלבד 
שבת, לשמור  המשפחה , טהרת דיני 
כשר לאכול ומזוזות, תפילין להניח
48 בכך  הציל  הוא - ציצית וללבוש

יהודים. שיישארו  יהודים, מיליון

5*5=25

25*5=125

125*5=625

625*5=3125

3125*5=15,625

15,625*5=78,125

78,125*5=390,625

390,625*5=1,953,125

1,953,125*5=9,765,625

9,765,625*5=48,828,125 מיליאן

כאילו  מישראל  אחת  נפש המקיים 
מלא! עולם  קיים 

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

הבטיח  ע"ה רבּ נ וּ  לשונ !מׁש ה ו וזה ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
במדבר ספר מהימנא ברעיא הקדוש:

נשא ע "ב)פרשת קכד והמשכילים(ד :
דילך  חבורא בהאי הרקיע, כזוהר  יזהירו
דאימא זוהרא מן הזהר, ספר דאיהו

תשובה. נסיון עלאה צריך  לא באלין 
מאילנא  למטעם  ישראל דעתידין ובגין
מן  ביה  יפקון  הזהר  ספר  האי דאיהו דחיי

ברחמי ינחנו גלותא בדד ה' בהון ויתקיים 
עליו  רבּ ינוּ  מׁש ה נכר. אל עמו ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶואין

הבטיח: ישׂ ראלהל וֹ ם ׁש עתידים מוּ ם ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

על הזּ הר, ספר  ׁש הוּ א החיּ ים מאילן ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִלטעם
בּ רחמים. הגּ ל וּ ת מן יצאוּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָידוֹ 

הגאון  התורה , גדולי מועצת נשיא
וכו': האדמו"ר זההצדיק , על אמת, כן,

זה, על  מודים אנחנו  תירוץ , שום לנו אין 
הכל  על לנו לסלוח  !!!נא

דין  ולאבית סליחה אין בשמים  כאן :
דין  כאן יש אבל כפרה, ולא מחילה
בעולם שעשיתם מעשיכם כל על וחשבון
תורת בהרבצת שעסקתם ובגלל הזה,
עצה רק לנו נשאר לכן בלבד, הנגלה
הפעם עוד  ולבא להתגלגל והיא אחת,
עשו  שלא מה ולתקן הגשמי, לעולם
ואי  הגאולה, קץ הגיע  כבר אבל  מקודם ,
דין  כאן ותתנו להתגלגל , כבר אפשר
שנהרגו  יהודים מליוני  כל  על וחשבון
ואתם ישראל , שונאי  ידי  על ונשחטו
כמו  בדיוק  הכל, את לעצור יכולים הייתם
חיּ ים' 'עץ על הגוב "י  בּ על ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַשכתוב
אוצרות  על שלימה' 'איפה לספר (בהסכמתו

(המאמרחיי על נשא בני  ישיבו ומה
זוהר בתיקוני  ל)המבהיל  לון :(תקו "וי 

מן  משיח של  רוחו ליה  דיזיל  דגרמין
את  עושים שהם לעולם ישוב ולא  העולם
להשתדל רוצים  ולא יבשה התורה 
של חיל ' נפישא כמה  וכו' הקבלה בחכמת 
לפני ויורדים שנוקבים הללו המאמרים
המאמין  אדם של לבו  חדרי לפנים
נעשה  ובשרו שערותיו תסמרנה האמיתי,
עניות  כי ליבו על  בהעלותו חידודין,
המשסות  והמלחמות והגזרות דישראל 
מפני לזה גורם בעצמו  הוא וההריגות 
של ובפמליא הקבלה, בחכמת עוסק  שלא
ושפלותו , דלותו על  חייבו  העני  מעלה
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חטאים  נקרא זה כל הריגתו, על  ההרוג
אין  יוה"כ  גם אשר לחבירו, אדם שבין

עליהם, הדין מכפר  מיום לנו אוי
עכ"ל .והתוכחה !

הגאון  התורה , גדולי מועצת נשיא
וכו': האדמו"ר זההצדיק , על אמת, כן,

גמרנו  זאת בכל אבל תירוץ, שום לנו אין 
מדרשים וגם הש"ס , כל ויותר  פעמים 10
שכל  פרסמנו שלא בגלל רק זוהר, וגם

עונש יהוד  לנו מגיע  זוהר  ילמד  האםי ?
כלום שוה לא הלימוד לנו כל  לסלוח נא ?

הכל  !!!על

דין  המסרבית את ראיתם לא האם :
לכם ששלח ב' חלק האחרון לדור 

מהאלמין  ?האדמו"ר

האחרו לדור  המסר
הימי באחרית

איך  יראה בקדקדו מוח לו שיש מי .1
כל  כמעט את ומנהיג בידו אוחז  שהס"מ
הרבים המזכי וכל ואדמורי "ם הרבנים
לעשות מה הציבור את לעורר בידם שיש

המשיח ביאת  לפני האחרון ?בדור

על  לכם ויגידו לכם יספרו כולם .2
הולך  מה אתכם ויעוררו  קליני, המווות
שהם יודעים לא הם אבל הבא, בעולם
רבינו  במשה מאמינים לא גם לבד
ע"ה יוחאי בר שמעון ורבי הנביא ואליהו
יוכלו  ולא כלום יעזור  שלא לכם שאומר
לימוד  ידי על ורק אך  מהגלות לצאת 

הקדוש  ?הזוהר

הסטרא בידי אסורים כולם הם .3
!!!אחרא

כולם את מנהיג אחרא הסטרא .4!!!

אטום פצצת שיבוא היום יודע לא מי  .5?

טאויערס  הטווין את ראה לא מי .6
אטום פצצת כשיפול  יהיה וכך  שנפלו,

?ח"ו 

ביאת לפני  יקרא מה יודע לא מי  .7
?המשיח

מה זה את יודע תנ"ך שלומד ילד כל .8
ביחזקאל  שכתוב ומה בזכריה !!!שכתוב

טילים מיליון שיבואו מחכה אחד כל .9
יודעים לא רק ושלום, חס  ישראל ארץ  על 

יהיה זה !!!מתי

ובחדשות בעיתונים קוראים כולם .10
הכל  !!!ויודעים

יודעים לא מה רק  .11?

מכל  להינצל  שאפשר יודעים לא .12
זוהר לימוד ידי על  האלו הדברים 

!!!הקדוש 

רבי  להצדיק בשמים שנתנו המסר זה  .13
אחד  דף ללמוד שצריכים באנון יוחנן

לכם יגלו לא  זה  ביום, שלש !!!שניים

האמת את לכם מגלים לא למה .14?

מיני  וכל  דיסקים לכם עושים למה .15
לא האמת את רק מוסר  מיני  וכל  ספרים 

לכם !!!יגלו

מהיום תורה יותר היה השואה לפני  .16!
קדושה ונהרגו יותר כלום, להם עזר ולא !

איש  מיליון וכלום!!6 !???

יקרה מה  אחד לאף איכפת לא .17?

אותם שיאשימו מפחדים לא הם .18
האמת את אמרו לא למה  העליון ?בעולם



המשך בעלון הבא
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רבינו  משה  יוחאי בר שמעון רבי .19
יפקון  בדא רק לכם אומרים הנביא  אליהו

ברחמים !!!!מגלותא

טרף  הבשר כל שכמעט יודע לא מי .20?
מסובבים שהמנהיגים יודע לא מי
נחשים ידי על ברזל של בשלשלאות

לגלותועקרבים להם נותנים לא  והם ?
לעשות שצריך מה  האמת ????את

לומדים שלא אלו כל  כי  יודע לא מי .21
יהיה ולא מהעולם, ימחקון הקדוש זוהר

הבא עולם ולא הזה עולם לא ?להם

רבי  הגה"צ  שאומר  מה יודע לא מי .22
לאברכים שליט"א קניבסקי  חיים
עדן  לגן להיכנס להם יעזור לא שהש"ס
יהיה לא הסוד תורת לימוד בלי העליון,

העליון  עדן  לגן להיכנס [זוהראפשר ?
השירים]. שיר 

של  ערכה הספר  את ראה לא מי  .23
?שעה

הזוהר אור הספר את ראה לא מי  .24?

מאות שאמרו מה יודע  לא מי .25
הזוהר לימוד על ישראל גדולי

וכלוםהקדוש  ????

של  הדיסקים כל את ראה  לא מי .26
קליני  ?המוות

לא הרבים ומזכי המנהיגים למה אז  .27
לעשות לא הס"א בידי וקשורים יודעים 

האמת את לגלות ?כלום

מה לראות ורק, אך היחידית העצה .28
בזוהר שאמרו מה היטב וללמוד שכתוב
מה האחרון הדור מנהיגי ובספר הקדוש
שכמעט איך המשיח ביאת לפני שיהיה

שליחי  יהיו והמעוררים המנהיגים כל 
האחרון  לדור יעשו הם ומה ראו הס"מ , ?

ילקוט האחרון : הדור מנהיגי בספר 
הקודש  ורוח נבואה דיבורי מאמרים
מנהיגי  על שנבאו מה הקודמים מצדיקים 
דמשיחא: בעיקבתא הלזה האחרון הדור

זיע"א הקדוש  טוב שם הבעל  חזון .29
האחרון : הדור מנהיגי על חזה אשר
כארבה רבי "ס  יהיו  דמשיחא בעיקבתא
יגרמו  – הגאולה את יעכבו  הם  – לרוב
– רעות ומדות חנם ושנאת לבבות פירוד 
משורש  הוא הרבי אם לדקדק צריך מאוד

ולענה ראש פרה  משורש או רחמנים

החיים אוצר הקדוש בספר כתב .30
הברכה) היכל מקאמרנא(בחומש להגה"ק

הקן  שליח  מצות תצא פרשת זצללה"ה 
שעיקר אחיי, תדעו ומעתה וז"ל:
כמו  ולא ותחתון, עליון בפה  השמירה
עיר ובכל פנה שבכל  הרע מנהג שנתפשט 
זה רבי של מכת שהוא ומי  רבי, יש ועיר 
רבי  על חק לבלי  פיו ופוער סרה מדבר

אחרת. שבעיר

תלמיד  שהיה וחמי ממורי שמעתי  .31
מוה"ר הצדיק הקדוש מרבינו מובהק
נסע  אחת שפעם מזלאטשוב  מיכל  יחיאל
שבעת אור קדשים קודש אלוקי מרן
על  טוב שם בעל ישראל רבינו הימים

מנחה,הדר להתפלל היער  אל והלך ך
מאוד  ראשו שמכה התלמידים וראו
משונות צעקות ובוכה וצועק באילן
ושאלו  תמהו כן ראו והמה רבה ובכיה
והשיב  זה, מה ועל זה מה קדוש פה
שיהיו  הדורות על קדשו ברוח שצפה


