
ְּ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

937אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 30
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- עוזר . לא וזה  יחסית רכה אנשיםבלשון
שלהם, לחלומות ויותר  יותר נכנסים
צריך  ולפעמים שלהם העמוקה לשינה
שהם שיבינו כדי אותם , להעיר  כדי  שוט

נצחית. חיים סכנת חיים, בסכנת
לטובתנו  זה וכל אפו מאריך  השי"ת

זה עושה שהקב"ה מה כל  נכון,
לעשות צריכים אנחנו גם אבל בשבילנו,
הרבה אחרי  הקב"ה ובכלל בשבילו, הכל 
פעמיים, הבית לחורבן גרם סבלנות
אכזריות בצורות  נהרגו  יהודים ומילוני
מאות כמה אחרי - השואה וגם ביותר .
עד  ההשכלה תנועת צמיחת של שנה
הלאה ממשיך היה שאם - המצב שהגיע

וחלילה) אחד (חס יהודי נשאר  היה לא -
באירופה. שבת שומר 

 החרדים אפילו  ימינו, של הדור
החיצוניות על גדול דגש

גויים, כמו שנראה דור הגיע ועכשיו
לא בכלל - דור ועוד  חרדים. שהם אפילו
לעשות רוצה ממש, יהודים כמו יהיו
שמחה, לעשות החיים, כל מסיבה

בדמיון)שטחיות, לחיות העולם(רוצים ,
תוכן. מכל ריק דמיוני, שלהם

בחוץ גויות , בפנים תהפוכות דור 
יהדות

אידישקייט שדומה(יהדות)רוצים
ככה, זה את עושים וכשהם לגויישקייט 
אפשר איך גויישקייט. באמת נהיה זה
עם הרע, יצר עם חדש ולם לבנות
מחופשים גויים  כמו שחיים היהודים

שזהליהודים חושבים באמת  ואתם  ?
להמשיך  ?יכול 

 עכשיו שיש שקט של  הזמן
והתשובה הבחירה בשביל 

להיות זכינו שאנחנו מבין דעת בר כל 
ועכשיו  העתידה, הגאולה לפני  ממש

מה לשם  שקט. של  זמן לנו  נותן ?השי "ת
לטייל  שנוכל  שנוכל בשביל בשביל ?

העולם והבלי בתאוות קצת עוד  לעסוק
יעלם ?הזה הזה השקר כל  מעט  עוד בוודאי (כי

בהשי"ת!) הדביקות רק  לנו  וישאר -לתמיד
הבחירה. בשביל  זמן לנו  נותן השי "ת
הזה והעצום הנורא פנים בהסתר עכשיו

בתכלית. בטוב, לבחור הזמן כעת
ורוגע  זמן לנו ונותן אפו מאריך  השי "ת
הזמן  שיעבור ואחרי  תשובה, לעשות
חולף, עובר קט מעט עוד והוא הזה,
ובקרוב  בגלוי הגדולות המהומות  יתחילו
לנו  ילחם וה' צדקנו, משיח יתגלה

גלויים הטבע )בניסים כדרך שלא  (ממש 

כל . לעין מלכותו ויגלה

של שליש ושני  מלחמה תהיה בקרוב
מהמפה ימחקו  העולם

איזה תחשבו  רק לגמרי . תיהרס אדום
יהי  זה שלמותפחד מדינות  בעולם. ה

פצצות ידי על דווקא לאו יהרסו,

יהיו  מדהימים, מראות יהיו אטומיות.
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יבינו, אנשים  מעט אבל עצומים, ניסים
לחזור בכדי  מספיק יפחדו  מעט
שפה לראות גם יכול אחד כל בתשובה.
מאד  מלחמה לנו מחכה ישראל בארץ
לא זאת מאד. בקרוב ומסוכנת גדולה
עם ישראל  בארץ  רק מלחמה תהיה
ולפי  גדול. יותר הרבה יהיה זה הערבים,
העולם. מן ייעלמו רבות ארצות הנבואות
קשה יפגעו רבות ארצות הנבואות ולפי
יהיה זה אם משנה ולא יחרב , ואדום 
יעשה ה' ברד, במכת או אטום בפצצת
ובלי  הרוסים ובלי האירנים בלי זה את
שני  טעות, תהיה ושלא הקוריאנים
ילכו  שליש ילכו , העולם  של שלישים 
ושליש  קשה ייפצעו שליש לגמרי,
מזה, גרוע גם להיות יכול אבל  יישארו.
בכל־ והיה ילך. העולם שרוב להיות ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיכול
יגועוּ ; י כּ רתוּ  בּ ּה , ּפ י ־ ׁש נים נאם־ ה', ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
את־ והבאתי בּ ּה : יוּ תר ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהל ׁש ית
את־ כּ צר וֹ ף וּ צרפּת ים בּ א ׁש , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלׁש ית
ה וּ א את־הזּ הב; כּ בחוֹ ן וּ בחנּת ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ סף,
עּמ י  אמר ּת י  אוֹ תוֹ , אענה ואני  ב ׁש מי, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיקרא

אלקי : ה' יאמר  והוּ א יג)הוּ א, פרק (זכריה ַ◌
לנו  קורה זה שהפריצותלמה מאד ברור ?

כאילו  זה גבול , כל עברה שלנו  בדור 
ה' הטומאה, את שונא ה' תחרות... שיש
להיות זה קדושים - קדושים שנהיה רוצה
טובים, לדברים אותנו מביא וזה צנועים
במחשבה, בלבוש, גם זה צניעות כי 
מביא זה דבר , ובכל  בהליכה בדיבור,

ענווים... להיות אותנו
לפני  שנה 200 שכ- להזכיר  חייב  אני 
ההשכלה, תקופת התחילה השואה
מהתורה, בריחה עודדה ההשכלה תקופת 

מפנימיות ובפרט  ומהקב "ה מהמצוות
ושאין  ה"שכל" תורת  את פזרו  התורה,
ובהפיצם לעין, הנראה  טעם רק  במציאות
הקדוש  בזוהר  ללמוד  שאין כזב שמועות 
הגבלות מיני  וכל לבינה, מ' גיל עד 
"מי  כגון  הבל ודברי  ומשונות שונות

להשתגע  דתו אחת זוהר עזבו שלומד "!
את עזבו  כן ידי ועל התורה נשמת את
כך  כדי  עד  והמצוות, התורה את השי "ת
היו  עצום. היה השבת חילול -תרצ"ט שב
תורה ששמרו  יחסית יהודים מאד מעט
אולי  אתם אסון. וזה שצריך כמו ומצוות
ישראל  לעם אסון שזה כמה מבינים לא
אותנו  להציל  צריך  היה  והקב"ה  ולעולם,

אם שנה(אנו )מזה. 200 לו הקשבנו לא
אותנו, והזהיר  אותנו  הזהיר הוא בערך,
היה הוא אז לדעת. רצינו לא שמענו, לא
לשמור שבאמת כדי  זה, את  לעצור צריך 
של  דור  עוד  שיהיה יהודים, שיהיו
נשארו  לא אם ואפילו באירופה. יהודים
גרמנו  אנחנו משהוא. נשאר  הרבה,

הקב"ה. לא לשואה.

על משפיע היום של הגשמי המצב
מהשלמות אותנו ומרחיק הפנימיות

שוב  קשה, במצב ישראל עם עכשיו
מה יודע  לא  הגשמיות, עם משתולל 
טיולים, ועוד , ועוד עוד רוצה רק לעשות
מפה לטוס לשם, מפה לנסוע בתים,
ועוד  ועוד כסף ועוד בגדים עוד לשם ,
זה. על  נשלם אנחנו דבר  של בסופו  ועוד.

בורחים(הגשמיות)עם אנחנו הזו
הזה לעולם נשלחנו אנחנו מהקב"ה.
לעולם נשלחנו לקב"ה, ולהתקרב לתקן



המשך בעלון הבא
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אם לשלמות . ולהגיע מצוות  לעשות  הזה
סיבה לנו אין זה  את עושים  לא  אנחנו

פה. להיות

זיע "א הקדוש והבעש"ט זכינו
בנסתר לצדיק לאחרונה  נתגלה 
שיהיה המצב את והראה  בחלום

ובאה הממשמשת במלחמה 

האחרונה המלחמה  בסוף לאחרונה
צדיק  אלי  בא השנה בכסלו שהייתה
שלי , הרב'ה היה הצדיק בחלום .
לי  צייר והוא הקדוש. הבעל -שם-טוב
בעתיד  העולם של תמונתו את במילותיו

הקרוב.

של  ברובו וחורבן מוות ראיתי ואני 
העולם.

סובלים ישראל  בארץ יהודים ראיתי  ואני 
ובלבול . ורעב  כאב 

שגופותיהם יהודים הרבה ראיתי ואני 
-חיים. חסרות הארץ  על מפוזרות

יחד  באים יהודים הרבה ראיתי ואני 
השם. אל מרה וזועקים

על  ותפילין בטליתות, עטופים היו הם
זועקים והם זרועותיהם, ועל ראשיהם
את ויביא להם, שיסלח לה' ובוכים
לא לקב"ה ובכו התחננו הם  הגאולה.
והם ויעקב, יצחק אברהם בני את להרוס
האמת, את  יודעים שהם ה' לפני  מתוודים
את ולהביא להם, למחול לה ' ומתחננים
זה כל את לי שהראה הצדיק המשיח.
בעם תלוי  שזה ואמר להיעלם החל

ונעלם. נמוג הוא ואז  ישראל.

הבעיה הבעיה , לא הם הערבים
את עושים לא שאנחנו היא

עלינו המוטל

של  ההתחלה באמת שזה לכם תדעו
-אש. הפסקת ישנה אם אפילו  הסוף ,
היא הבעיה הערבים. – איננה הבעיה
מה עושים איננו היהודים, שאנחנו,
היא הבעיה  לעשות. אמורים שאנחנו
מאיתנו, הרבה היהודים, שאנחנו,
אנחנו  ידי '. ועוצם 'כוחי ב מאמינים
'כיפת שה  החזקים, שאנחנו בטוחים 
-ישראל , עם את שמציל  מה זה -ברזל'
מאמינים שלא יהודים ישנם  כביכול .
בקב"ה מאמינים אינם הם אבל  בזה,

להאמין. אמורים  שהם בצורה

מלחמה תהיה - האחרונה המלחמה לפני
שליש  ששני שוב, תשכחו, אל עולמית.

ה ייהרס. העולם -של האחרונה מלחמה
ישראל . ארץ על ומגוג גוג מלחמת זה
העולמית והמלחמה  נגדנו. באים שכולם
היהודים, נגד וגם ישמעאל נגד אדום זה
זו  הסוף. זה ומגוג' 'גוג העיקר . לא אבל 

בה. נלחם שמשיח המלחמה,

שלא בשליש נמצאת ישראל ארץ
מאד . מפחיד מפחיד, יהיה זה יושמד
עם על יבואו הגויים כל כאשר
מכל  אותנו יקיפו ומגוג גוג ישראל,
כמובן  עצומים. נשק כלי  עם  כיוון
אבל  מאד , עד מפוחדים נהיה  שאנו
ה' אל קרובים כך כל נהיה כבר אז
ה', שליח  צדקנו משיח  את לנו ויהיה
הייסורים את נסבול  לא אנחנו ולכן

של ביותר פחד .הקשים 


