
ְּ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

925אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 18
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את  רוצים שלא  ומלמדים, ומנהלים  ישיבות וראשי  ואדמורי"ם  רבנים יש עתה כן כמו
איצטלא  לאותה  ראויים  אינם  כי עליהם, יגלה  שמא  מפחד  הקדוש , הזוהר להיותלימוד (ויכול

תורתו) לומדי לא א ,עליה יג אי כי  , מפיה יוצא מה לב  שמי ולא לנו" מג "תורתו במירו ושרי  וקופצי  שרוקדי,
חוששים, ודם  בשר מפחד אם  כי  כלימה , לאותה  לה  ואוי  בושה לאותה לה  לאואוי  האיך

עמי כי פקודה , ליום  יענו מה  והנורא , הגדול  הדין יום  בבוא עולם  של מלכו מפני יבושו 
עם נקרא  זוה"ק לומד שלא  שמי הקדוש  בזוהר  מהימנא  הרעיא קוראם כך כי הם , הארץ 

בזוה "ק הארץ. שאמרו  מה כי  זי "ע, החיים " "האור  הקדוש הבטיחנו  היה ש'ה מ'וכבר 
ר"ת ה' שיהיה  ומשה משהוא אחרון , גואל והוא ראשון  גואל הוא  רבינו  משה ממש כי  ,

במה  ע"ה, רבנו משה  לנו אמר  וכבר  בטלנים , של עם לגאול רוצה  לא  התורה  נותן רבנו
מה  ברעיא בזוה "ק  רבנו משה לנו שהבטיח כמו  להיגאל , כדי  קכ"ד:)ימנאנאחז  ד נשא :(פרשת 

דּ אימא  זוֹ הרא  מן ה זּ הר , ספר דּ איה וּ   דּ יל ח בּ וּ רא  בּ האי הרקיע כּ ז וֹ הר יזהיר וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהמשׂ כּ ילים
נ ּס י וֹ ן , צּ רי לא  בּ א לּ ין  ּת ׁש וּ בה . דּ איה וּ עלּ אה  דחיּ י, מאילנא למטעם י שׂ ראל  דּ עתידין וּ בגין ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

בּ ה וֹ ן, ויתקיּ ים  בּ רחמי. גּ ל וּ תא מן בּ י ּה  יפקוּ ן  הזּ הר , ספר לב)האי ברי)ואין ינחנּ וּ  בּ דד  "ה ' ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
נכר אל  עכ"ל ."ע ּמ וֹ  . ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

חכלילי וגו' עירה , לגפן  "אוסרי הפסוק  על ויחי בפרשת  הקדוש החיים  האור כתב ועוד 
וצריך  ברחמים , וניגאל מהצרות  נינצל בה שרק  התורה לימוד על יורה  זה  וגו', מיין " עניים

הפסוק על בספרי  כדפירשתי  תורה , של  יינה בנו ד')שיהיה השירי בית (שיר אל "הביאני ,
על  פירש בגמרא  וברש"י  התורה, פ 'ר'ד'ס כל  ללימוד רומז שיין פירש ושם  וגו' היין "

ובגמרא סוד , גימטריה יין  הזה ב')הפסוק  פח,  ד בכל (שבת עסוקים - למיימינים  רש"י: פירש
ע"כ . עיקר, שהיא  ימינו ביד  המשתמש כאדם  סודה , לדעת  וטרודים  כחם,

כתב , יצחק  שיח בספרו זי "ע, אלפיה יצחק רבי  והקדוש
הבטחת  וזוהי  ע"כ, לסודותיה , היא  התורה  נתינת דעיקר
סודות  ילמדו  קטנים ילדים  גם  לגאולה  שסמוך  ע"ה, הרשב"י 
יום  דבר  הרשב"י חזון  בנו מתקיים  כבר  להשי"ת  ותודה ה',
"ובני כלום, רב הערב לרבני  יעזור  לא דבר, של כללו ביומו,
גלי, בריש האונקלוס ותרגם רמה", ביד  יוצאים ישראל 
למידת  הרומז ג"ם גימטריה גלי  רשב"י, אותיות ברי"ש 

עה "פ המקובלים  בשם  בחיי רבינו כדכתב (ויקראהרחמים,

מד) כו יש פרק  הקבלה מדרך כי ודע  וז"ל: וגו', זאת" גּ ם  ֹ◌ַ◌ַ◌ְ"ואף
לשון ששניהם  אע"פ גם, ללשון  אף  לשון בין גדול הפרש
למדת  ירמוז גם  ולשון הדין , למדת  ירמוז  אף  לשון  כי רבוי ,

כענין  חסדים , גמילות  מלשון  ל)רחמים,  בקולי,(ש שמע וגם 
את  עלינו  שנמשיך  ידי  שעל  כלומר, הקדושים . דבריו  עיי "ש וכו ', ברחמים , והשמיעה 
אברהם  רבי  בשם  לאברהם  החסד שכתב  כמו  תורתו , את  בלומדינו ע"ה הרשב"י נשמת 
על  בגוון, ויושב מתעטר  הרשב"י בא הרשב"י , תורת לומדים  אנו שכאשר זי "ע, גלאנטי

הנק  הרחמים  מדת  את עלינו נמשיך זה  "גם".ידי  ראת
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בפירוש רבינו  משה קכ"ד:)ואמר  נשוא ברחמי(זוהר מגלותא יפקון דא  ביאר!""בספרא  וכן
מוטל  החיוב וכל העם, לומדים וממנו ביותר , מוטלת  החובה  חכם  תלמיד דעל מלך , הכסא 

הקדוש. זוהר לומד אינו  אם  הארץ  מעם  יותר  ופוגם  ראשו , על

פנימה  הקודש אל נכנסו  הזוהר  בלימוד תלויה שהגאולה הנ"ל  הדברים  את ראינו כאשר
וסיפרנו הקדוש, הזוהר  והפצת לימוד  מענין ודיברנו שליט"א, קנייבסקי הגר"ח  למרן
לפרסם  ואמר  גדולה, בהצלחה  אותנו  ובירך הקדוש, הזוהר לימוד בענין מאמריו  שהכנסנו

בשמו. הדברים

הקדוש זוהר  ללמוד  צריכים כולם שליט"א: קנייבסקי הגר"ח מרן

שליט "א  קנייבסקי  חיים רבי הגדול הגאון  התורה שר  מרן 
ועונים זוה "ק? הם  לומדים  אם  אליו, הבאים  לאברכים שואל 

ש "ס סיימנו לא  עדיין  ודעו!!לו נוגע? זה  מה  להם, ואומר !
העליון, עדן  לגן  להיכנס  זוכים לא  זוה"ק לימוד ללא  כי
מכל ידוע וכן בגירסא, גם זוהר ללמוד לאברכים ומורה
מאוד מועיל בגירסא אפילו הזוהר דלימוד  הדורות  גדולי

לטהרתה. לנשמה 

כמותו  ויחזק שיעורר  מוסר ספר ואין זוהר ללמוד  תורה  לבני חובה

הקדוש  זוהר ללמוד לבחורים שאין  בשמו שפורסם  מה  נכון  "האם וענה שאלוהו : "?
להתרגש  לך מה בשמי. אומרים  דברים  "הרבה  הלשון: כך בזה  שאומר ח "ו אדרבה!? אלא

וחובה הקדוש, הזוהר כמו  ומחזק מעורר מוסר  ספר שאין זצ "ל  איש החזון ממרן מקובלני
בו לעסוק תורה  לבני בפרט !קדושה

תובב"א  ירושלים  עיה "ק  רבני יצאו  חייוכבר  יוס רבי  מר ביניה)

זצ"ל) באשרזוננפלד יהודי  לכל גלויה בקריאה  תרפ"א בשנת
שם גםהוא  הקדוש  הזוהר  בספר ויום  יום בכל  שיעור  שיקבע

ברחמים, הגאולה  לקרב בכדי בעלמא, וחזרובגירסא
ל 'קול  ויבלח"ט זצ"ל  הבד"ץ רבני תוקף  במשנה  והסכימו

ה  לס' בהסכמתם  הנ "ל מדבש",קורא ' "מתוק פי ' עם זוה "ק 
ישראל גדולי יצאו  רביוכבר  ולהבחל"ח שליט "א  יוס עובדיה הרב ביניה)

ועוד) זצ "ל כדורי  ומאורייצחק  גדולי מרנן  וכן, קדושה  בקריאה
ומעודדים  מעוררים שליט"א הישיבות  ראשי ורבנן  הדור 

קודש בקריאת ולקבועוקוראים לאורייתא  חילים להגביר יכונה : ישראל בשם  אשר  לכל 
הקדוש. הזוהר  מספר יומי  עמוד  הפחות לכל ללמוד  עצמו

נאמר : זיע"א חיים החפץ  מרן  בכדיובשם  הקדוש  זוהר שעה חצי יום  בכל ללמוד  "יש
הגאולה ". לקרב 



המשך בעלון הבא
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כתוב, נמצא זצ"ל  שך הרב הישיבה  ראש מרן  שיהדותובשם 
רגילים שהיו בזכות  ימ"ש הנאצים  מצפורני נצלה ספרד
הקדוש. מהזוהר מאמר  יום בכל ללמוד ופשיטות בתמימות
לקרוא רגילים  שהיו  היהודים  כן כמו  ומפורסם. ידוע והוא 
אז ניצלו התפילות  לפני אליהו " "פתח  מאמר יום בכל 

אירופה. משואת

להגאל  רוצה אינו  הגאולה מי  לקרב רוצה  אינו  מי ?
עוזנו שכינת  של וצערה ישראל  של צערן ולהקל ?ברחמים

(ולאז 'י  חיי ר ' בדרשות מבית (עי ' ההוראה, מבית פסק שיצא  אחרי
אחד  שכל  הקודשים, ישיבה)קודש בחור  יוצאים (וא אותם  רואה  מי  הקדוש, זוהר  ללמוד צריך

יוצא  ?ואינו 

קודש": ה"קריאות סדר להלן

          

          
         
          

    

         
        

       

        
       

        

   

        
       


