
ְּ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

928אור הזוהר
טבת תשע"ה
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רבי הגה "צ זוננפעלד הסכמת חיים זצ "ליוסף

מי  [פני כל [ועל  ועכ"פ שבוע , מדי הפרשה ללמוד  בידו שהיכולת  מי  כל על  מצוה  בוודאי ב "ה 
א',  ד ילמוד ביכלתו שאי(ביו),בנדר יקבל  לא  אבל 

ברחמיו, הישועה קץ  לנו יחיש  השי "ת 
קרובה לישועה המחכה
חיים יוסף 
החותמת מקום

ר ' מרן  מהגאב"ד לדף מעבר אשר  באות אות הכתב חייםהעתק יוסף
שליט "א,זאנענפעלד 

 שאי מי פני כל ועל שבוע , מדי הפרשה  ללמוד בידו שהיכולת  מי  כל על מצוה בוודאי ב "ה 
א '  ד ילמוד  בנדר.(ביו)ביכלתו  יקבל לא  אבל

ברחמיו הישועה קץ  לנו יחוש  השי"ת
קרובה לישועה ז"פהמחכה  חיים יוסף 

תרצ "א ניסן ז' החותם. מקום 
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רבי הגה"צ ווערנערהסכמת בונם זצ"לשמחה 

[התלמידי  הת "ח  יתעסקו א מצפי אנו אשר הקדוש הלימוד  להחזיק  מצוה  לעושי  סני אהיה
על   מל כסא  בהקדמת  איתא כ ,ברחמי מגלותא ביה  יפקו הזוהר הקדוש  בלימוד  [חכמי

,התיקוני

תוב"ב ירושלי עיה "ק תרצ"א ניס לחודש  ט ' בעה "ח
ווערנער   בונ שמחה 
החותמת  מקו

רבי הגה "צ זילבערמאןהסכמת יהודא זצ "לגרשון

גדול  תועלת היא  כי  הזוה"ק  בלימוד ולהחזיק  מצוה  לעושי  סני להיות לקרא  ועוד  כיהודא אני ג
בכל  היא הדור וכתוב  בבי"א , גוא"צ בביאת  גליות   ולקיבו ד "י  ישראל  קר להרמת  מאד  ונורא 
בכלל  לישועה המצפי עמו, בעני יראה וחסדיו רחמיו  ברוב  והשי"ת זה , בעני הקדושי הספרי

,[ואמ אמ] או "א  אכי "ר ברו"ג ובפרט

תרצ"אהכו "ח  ניס י"ג  ת"ויו פעיה "ק לפ"ק
 זילבערמא יהודא גרשו
החות מקו

רבי הגה "צ מאירדוד הסכמת יוסף מוהר"ר הצדיק הרב בן  זצללה"היצחק

בעהי"ת 

א "ס ב "ב תו "ת הקודש עיר ירושלים

וקדוש מרו עני זה , טוב בעני ובפרט  עמה לכתוב  גדולי במקו לעמוד  כדאי, שאיני הג
זהרו שאור הזוהר, ספר והנורא  הקדוש  בהספר  ד יו בכל לאמר אפילו או  ללמוד  ונשגב נורא



המשך בעלון הבא
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שיזכה האיש אשרי  בכ וכו', ימלל מי ארעא, תהו עד  שמי שמי רקיע  מרו המעלות  ברו הוא
בכנופיא, זה ללמוד  שיזכו  במקו ובפרט כנ"ל, ללמוד  יתבר ה' בנחלת להסתפח  הזה טוב  לאור

רעהו, אל איש ה' יראי נדברו אז הזה .ולקיי בטוב חלק לקחת  אחפו  חפ העני אני וג

תרצ"א]. [ה' אתרצ"ה שנת ספירה י"ט אייר ד ' ג' יו

הקט מאירנאו יוס מוהר "ר הצדיק הרב  ב יצחק זצללה "ה דוד
ופוסקי גמרא  על  כ"י חמד כר ספר  המחבר בעל

הקדוש הרעיו בעול עלה ,קוד שני שמשבע  הגאולה, קוד השמי מ היא שזאת  האות  וזה 
פה שבעל מתורה  היומי   ד למדו של בעזהי"ת  וכאשר , שני התנוצבשבע הקדוש , התלמוד כל

התורה, ונשמת פנימיות שהוא  תורה , סתרי  מקבלה היומי  ד להלימוד  הקדוש  הרעיו שעלה 
 ע אפריו בבני ברחמי לציו בשובו עינינו ותחזינה  קרובה, לגאולה  הי"ת יזכנו הקדוש, בהזוהר

דור. מדור המקווה צדקנו  משיח

הגה "צ  ראשקעס הסכמת מרדכי זצ "לרבי

נדר, בלי הקדוש מהזהר היומי  ד ללמוד  מהחברי ולהיות  מסכי מטה] חות] ח "מ אני  ג

תבב "א, עיה"ק  ירושל פה תרצ"א, שנת אייר  לח ' ד ' ג' יו [החתו] ה"ח על באתי  ולראיה

ראשקעסנאו יאנישאק מרדכי רב

חותמת 

הגה "צ  ראבינשטייןהסכמת הכהן  אלימלך זצ "לרבי

תובב "א עיה "ק ירושלים פה  למבנ"י  ל "ה ה' יום ב"ה 

המשורר מדברי כי הזוה"ק  ספר לימוד של המצוה גודל  את ולחזק לאשר בל"נ באתי  אנכי  ג
זה ידי  ועל הקבלה , חכמת ג שלמד   מתורת נפלאות  ואביטה עיני גל שהתפלל ע "ה המל דוד 


