
ְּ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

943אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 36
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אחד כל חובת וממילא חיי " כמה יודע
בכל ה"פרד"ס" להשלים תורה, הלומד

יום.

הקדוש מאמרות)השל"ה בעשרה (בפרק

בזה"ל: כריסכם כותב שתמלאו  אחר 
אזי ויום" יום "בכל  ופוסקים מתלמוד
ותדבקו  מהיום  יפה חלק תבררו כך אחר
קדושה  בתוספת החכמה זו בלימוד

ויתברך יתברך בו גדול עכ"ל .ודביקות ,

הקדוש ק "ס )בזהר סעי' ובהסולם קי"ח (וירא 

וז"ל: לימות כתוב, קרוב  וכשיהיה
עתידים  שבעולם תינוקות אפילו המשיח,
זמן  ובאותו ... החכמה סודות למצוא

עכ "ל. לכל, תגלה 

יוסף יסוד  לספר  י"ג)בהוספה  כתוב (פ '
כגון  הקבלה לימוד על דההגבלות
וכו', כתבים מפי  ולא  מקובל מפי  שילמד
עיי"ש, הזהר  ספר לימוד על  נאמר  לא זה
זצ "ל  בלוך  שלמה רבי הגה"צ אמר וכן

זצ"ל" חיים החפץ רבו  לימודמשם שעל
רובו  כי הגבלה שום אין הזוהר ספר 
לכולם  מעורר חיים החפץ והיה מדרש,
אותה  של  הזהר את שבת כל  שילמדו

לבחורים  ואפילו  עכ"ל.פרשה, ,

זי "ע  מקאמארנא אייזיק יצחק רבי הגה"ק 
פ "ד  אבות פרקי על חסד נוצר בספרו
שוטים הרבה יש  וכן וז"ל : כותב, מ"כ,
האר "י  מרן של רזין  מללמוד שבורחים
חיות ממש, חיינו.. הם אשר  הזהר וספר 
ולו  הזהר ... בספר תלוי הישראלי  אדם
שהמינות הזה הרע  בדור לי שומע עמי 
תשע  בן תינוק עם לומדים היו גובר,

בו, להגות והתיקונים הזהר ספר שנים
לחכמתו. קודמת חטאו  יראת והיה

יכול יצה "ר  אין  ב "סוד " העוסקים
בהם להתגרות 

שלמה  אבן מהגר"אבספר כ"ז סע ' (פר"ח

זי"ע ) וז"ל :מוילנא התורה כתוב פנימיות
הנפש שהוא הגוף לפנימיות חיים הם

הג לחיצוניות "והעוסקים והחיצוניות  וף
בהם" להתגרות יכול יצה"ר אין  ב"סוד"
תלוי  שזה להסיק מכאן וניתן עכ "ל.

לחכמתו.(כהנ"ל ) חטאו, יראת בהקדמת

שנת היא בסיומה כבר  שאנו זו שנה
בעזרה"ש  תהי-ה הבאה שנה השמיטה,
במסכת הגמרא וכדברי שביעית" "מוצאי
דוד  בן  שביעית "במוצאי צ"ז. סנהדרין
ח"ו  שאם חז"ל  מדברי שידוע וכפי בא"
ע "פ  שביעית במוצאי שיבוא ראויים לא
ואביא זו, בשנה פורעניות היו  רוב
מפורעניות מקצת לקמן , בעזרה"ש
חורבן  שביעית: במוצאי שהיו וחורבנות
מלחמת תקנ"ב: ושני . ראשון מקדש, בית
תקנ"ט: בצרפת . ופרוסי -ה אוסטרי-ה
ופורטוגל  אוסטרי-ה אנגלי -ה מלחמת
כבש  ונאפוליון בשוייץ מהפכה בצרפת.
ולבנון. ישראל  מצרים, טורקי-ה, את
באוסטרי-ה צרפת מלחמת תר"ח:
האזרחים מלחמת תרכ"א: ובהונגרי -ה.
פרוסי-ה מלחמת תרכ "ט: בארה"ב .
צבאית מהפכה תרמ"ג: בצרפת.
מלחמה, תר"ן: ובאוסטרי -ה. בהונגרי-ה 
התאבד . יוזף  פראנץ  של  שבנו מחמת
ומלחמת דרייפוס, משפט החל תרנ"ז:
מלחמת תרס "ד: באתיופי -ה. איטלי-ה
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איטלי-ה מלחמת תרע "א: ביפן. רוסי-ה 
והמשבר  בארה"ב.(קריזיס )בטורקי -ה,

ברוסי-ה הקומוניסטית  המהפכה תרע"ח:
מלחמת החלה תרצ"ט: סטלין. בראשות
תשכ"ז : באירופה. השני-ה העולם
מלחמת תשל"ד : הימים. ששת מלחמת
לבנון. מלחמת  תשמ"א: כיפור. יום
תשנ"ה: האינטיפאדה. פרצה תשמ"ח :
הרוגים הרבה עם אוטובוסים פיצוצי 
מלחמות ועוד והנ"ל ר "ל, ופצועים

שביעיות... במוצאי פרצו רבות,

40 תחל המתים שתחיית בחז"ל מובא
כותב, הרמ"ק  המשיח, ביאת אחר  שנה
ת"ת בשנת תסתיים המתים שתחיית

השישי  שנה,!!לאלף 40 בעוד כלומר  !
צדקנו  משיח לביאת נזכה אם והי -ה
ותסתיים המתים תחיית תחל זו, בשנה 
יודע  מי נזכה, לא ח"ו ואם השנה, באותה
"מוצאי  שהיא הבאה, בשנה לנו  צפוי מה

שביעית"...

של החיים בעץ שנאחזו אלו
ה"זוה"ק"יזכוויכנסולהיכלהמשיח ,
עכשיו  וירצו למדו, שלא ואלו
להכנס,עליהם נאמרכי סקוליסקל

יירה!!! ירה או

לצטט רציתי  בב"א, משיח ביאת ובעניין
בזוה"ק  הכתוב  (קכ"ד.)את נשא  ,(פרשת

כביציאת יהי-ה האחרונה שבגאולה
מצרים מצרים מארץ צאתך  כימי (ככתוב 

נפלאות) "וחמשים"אראנו  שם שכתוב ,
ודורשים - מצרים, מארץ ישראל  בני עלו
על  ברש"י וכן ובמכילתא במדרש חז"ל,

בי " "וימרו ח ')הפסוק פסוק כ ' (יחזקאל 

אפילה, ימי בג' מתו  ישראל  של שרובם
או  מחמישים "אחד רק היו  שעלו  ואלה

מאות" מחמש ממשיך !!אחד וכן - !
יחולק  ישראל  שעם ואומר  הזוה"ק

תורה, החיים כבמתן בעץ שנאחזו "אלו
להיכל ויכנסו יזכו ה"זוה"ק" שהוא
וירצו  הזו "ה"ק למדו שלא ואלו  המשיח,
סקול כי  נאמר  עליהם להכנס, עכשיו
אותך, אשאל  זה  ועל יירה ", ירה או  יסקל

להמצא?? רוצה אתה קטיגורי -ה באיזו 

להפצת  רבות כה פועל אני מדוע 
לא? ואחרים  הזוה"ק לימוד

רבות כה פועל  אני  מדוע תשאל, אם
לא ואחרים הזוה"ק לימוד ?להפצת

מוסרית כחובה זאת חש אני  לך : אשיב
כי  הקדןש, סבי  עם שהי-ה מעשה משום

תרע "ט – תרע "ז –1919בשנים  1917)

הראשונה,למנינם ) העולם מלחמת לאחר 
זי "ע  "הסולם" בעל  הגה"ק סבי  כ"ק רץ
והתחנן  באירופה, ישראל לגדולי  ופנה 
וחסידיהם לתלמידיהם שיורו  בפניהם
בספה"ק  הנכתב והוכיח הזוה"ק , ללמוד
לצערנו  אך הזוה"ק, בלימוד החיוב על 
בשנת למיניהן.. בתירוצים תחנוניו דחו

שנגזרה(1919)תרע"ט הקדוש סבי צעק 
בשמים שנה!!הגזירה 20 לנו ונותנים !

יהי-ה לא ששם ישראל לארץ לברוח
את!!חורבן  לכנות  החלו  זאת כששמעו !

שראה ומאחר  "ציוני ", הקדוש סבי
שום(לכאורה)שכ"ציוני" יותר  לו  אין

החליט הזוה"ק , לימוד עידוד על השפעה
בשנת זאת ועשה ישראל , לארץ לעלות

!!!(1921)תרפ"א



המשך בעלון הבא

ְסגּוָלה ְּגדֹוָלה ִלְקרֹא ְּבָכל יֹום ַּדִּפים ָהֵאּלּו ֵמַהֹזַהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשָּכַתב אֹור ָהעֹוָלם ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר 
יֹוַחאי ע"ה. - ְוָכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְקָרא ַּדִּפים ָהֵאּלּו ִמֵּדי יֹום ּוִבְפָרט ִאם ֹיאַמר אֹוָתם ַאַחר ַהְּתִפָּלה ִּיְזֶּכה 
ַלַּמֲעלֹות ֵאּלּו: *ָירּום ַמָּזלֹו, *ַיְצִליַח ְּבָכל ְּדָרָכיו, *ָׁשלֹום ַּבִית, *ִזיוּוִגים ֲהגּוִנים, *ֶׁשַפע רּוָחִני ְוַגְׁשִמי, *אֹוְיָביו 
*זֹוֶכה  ֲחָלָציו,  יֹוְצֵאי  ְוָׁשִנים ִעם  ָיִמים  *ֲאִריכּות  ָׁשַמִים,  *ִיְרַאת  ְוִנְׁשָמתֹו,  ַנְפׁשֹו רּוחֹו  *ְמַתֵּקן  ַּתְחָּתיו,  ִיְּפלּו 

ְלעֹוָלם ַהָּבא, *ַעל ָידֹו ָּתבֹוא ַהְּגאּוָּלה ְּבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים )סוד ה'(.
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חזור ח"ו אינירוצהשההסטורי הת 
שהוא  "כמה יאמרו ושוב  עצמה על 

צדק"!!!

ימ"ש  הגרמנים שואת פרצה ולצערנו
תרצ"ט שנה(1939)בשנת 20 בדיוק
תרע"ט !!!(1919)משנת

יוצאי  יהודים של רבות עשרות לצערי ...
מ-40 למעלה לפני זאת לי סיפרו השואה
צדק  שלך סבא "כמה  לי ואמרו שנה

! לו" שמעו  שלא שיש !!וחבל (בטוחני

ויודעים  מאבותיהם זו מציאות ששמעו אלפים,

הגישההאמת) נשתנתה לא שעדיין וכיון ,
שוב  חוששני  הקדוש , הזהר  ללימוד
רוצה ואיני הקדוש, מדבריו 
ושוב  עצמה על ח "ו תחזור  שההסטורי-ה

צדק" שהוא "כמה וד"ל .!!יאמרו !

בליבו  ה' יראת אשר לכל קריאה

ניסינו  הכל ואת היות הנ"ל, כל לאור
בקריאה אני  בא לכן נושענו , לא ועדיין
נא שיואיל בליבו, ה' יראת אשר לכל
ללמוד  ויום יום בכל מכובד זמן להקציב
את נקיים והבה הקדוש, הזהר  את
"ונשמע".. של סיני בהר שבועתינו
למעננו, ל"פר"ד ", ה"סוד" להשלים
שמים לרחמי  הזקוק ישראל כלל ולמען

שתתקיים עד מעפרא, שכינתא נקים ובזה 
זי "ע  לרשב"י מהימנא רעיא הבטחת

צ )בזוה"ק סעי' מן (נשא יפקון "ביה
משיחא, מלכא וייתי  ברחמי" גלותא

אמן. היכלו, מבני להיות ושנזכה 

מחומש  זוה"ק  ספרי אנו מחלקים
לכל הסולם פירוש עם לישראל חק

תורה בן

המצב  זוה"ק !לרגל ספרי  אנו מחלקים !
הסולם פירוש עם לישראל חק מחומש
ללמוד  עצמו על שמקבל  תורה בן לכל
בבתי  וכן יום, בכל זה קדוש בספר 
אברכים, וכוללי ישיבות מדרשות,
יום יום  ללמוד עצמם על המקבלים
את חינם יקבלו האלו, הקדוש  בספרים
פירוש  עם הזוה"ק  ספרי  של הסט כל 
למוסדותינו  יפנו והמעונינים הסולם,

ויקבלום. הקדוש 

אחד  לכל טוב  הדורש החותם, מנאי
אב  מנחם חודש ראש ערב מישראל  ואחד

תובב"א ברק בני פעיה"ק ה'תשס"א

אשלג הלוי אברה שמחה 
זצוק "ל  הרש"ב  מר אאמו "ר בלכ "ק 
ישראל  ברק  בני 4 שד"ל רח'
036196269 פקס. 035783481 טל.


