
ְּ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.

מכשולי המקואות
בארץ ישראל

מהרב רבי נחום רוזנברג

ְזּכּו  ְך ּתִ ּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכּ הּו, ּתִ ַתח ֵאִלּיָ ָכל יֹום ּפָ דּו ּבְ ִלּמְ
דֹוׁש ל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהּקָ ם ֶאת ּכָ ְלַסּיֵ

ְלַבד ה ּבִ ַדּקָ ּבְ
לּות  ָרֵאל ֵמַהּגָ ֵני ִיׂשְ ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ּבְ "י קֹוֵבַע: ּבְ ּבִ ָהַרׁשְ

ַרֲחִמים ּבְ

 

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

1200אור הזוהר
אדר תשע"ה
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בּ שׂ ערה הּת לוּ יים כּ הררים ׁש בּ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהלכ וֹ ת
א') עד י '   -(חגיגה ּמ אד. חמוּ ר והאּס וּ ר ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֹ

להׁש גּ יח העּק ר היא מקוה  אמר וּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוי ׁש 
כּ י  חׁש ׁש , שׂ וּ ם בּ לי  כּ ׁש רה ּת היה  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּמ קוה
בּ לי  וׁש ל וֹ ם חס הוּ א האדם  בּ נין  יסוֹ ד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאם
הרע  על להתגּ בּ ר  ּמ אד  לוֹ  קׁש ה ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַכּ ׁש ר וּ ת

ז  ואחר - ליצלן. מרן רחמנא להם אמר  ה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
לברכה זכרוֹ נוֹ  טוֹ ב ׁש ם בּ על ישׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהרב
ּפ לּפ לוּ  הזּ את בּ עת כּ י לי ּת יתי הלּ ׁש וֹ ן, ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָבּ זה
ע ּק ר מהם איזה דּ רקיע בּ ּמ תיב ּת א  כּ ן ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַגּ ם
בּ מקרא הוּ א והּס ימן - וּ כּ מר. כּ מר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְואמרוּ 

ג') ּת בוֹ ת(חבק רא ׁש י ארץ  ּת צעד  בּ זע"ם ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
הם אלּ ה כּ ל "מקוה, - "ער וּ בין, - ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ"זביחה,

ע כּ "ל . הארץ . פרשת יסוֹ ד  אברה רכ ת (ספר ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

ט ב   בעל הא וכ , טי בליק  אהר ית ,ואתח

(יתר פרשת .עה"ת 

שורומובא חולי )בתבואות  מסכת (על

רבנים, ג' של כסא על יושב  שהס"מ
הרבה לעמול  צריך ואינו שוחטים, חזנים,

ברשותו. הכל  לו יש חתם וכך ובשו"ת 
ר "ה)סופר סימ זקן מבואר (או"ח שמלך

חזנים, רגלים, ג' של  כסא על  יושב  וכסיל 
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ערבין מקוא תזביחה  
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סופרים, זקן וזל"ק:שוחטים, המלך
של כסא על  יושב היצה"ר] [הוא וכסיל 
המוליכין  החזנים  - א' רגל רגלים. ג'
ב' רגל  ישראל . כלל תפלות למחנה מחוץ
וטריפות  נבילות המאכילים שוחטים -
הכותבים  סופרים - ג' רגל ישראל. לבני
צריך לא ותו פסולים, ומזוזות תפילין 

עכל"ק.לכלום,

כל  לפתות  שלא  הס"ם שערמת  וידוע
ורבנים שוחטים מעמיד רק ויחיד , יחיד
הכל  ועי "ז דיליה, מסיטרא מקום בכל

בעל  שכתב מה וראה תולדות ברשתו.
יוסף  העולה)יעקב בד "ה  נשא עתה וזל "ק:(פ'

לילך יצטרך שלא היצה"ר התחכם
ויחיד, יחיד  כל  ברשתו  וללכוד  ולפתות
והוא  בו , נכשלים רבים אשר יחיד  רק

דיליה  מסיטרא  בעיר  שוחט שמעמיד 
נלכדו  וכולם לרבים  טריפות  המאכיל 

עיי"ש.ברשתו 

שאנו בקהילותוזה גדולים רבנים רואים
ומאכילים הרבים שמכשילים ישראל
דבר אינו  זה בישראל , וטריפות נבילות

בספר מבואר  וכבר לרבינו חדש, "שע"ת 
וזל "ק:יונה" משגיח זצ"ל אינו הרב  אם

חזקתו  על עצמו וסומך כראוי  השו "ב  על
לישראל טריפות מאכיל בכלל  הרב הוי 

בעונו  ונתפס ושלום  .חס

מקוה לעניני  כן שם וכמו הבעל  שאמר
במתיבתא  ששמע זי"ע הקדוש טוב 
גּ ם  ּפ ל ּפ ל וּ  הזּ את בּ עת כּ י  לי  "ּת יתי ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵדרקיע
ע ּק ר מהם איזה דּ רקיע בּ ּמ תיב ּת א ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵכּ ן

וּ כּ מר כּ מר  ".ואמרוּ  ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

            
  זע"ם           
  מקוא ת ער בין  זביחה           
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ורבותי להזהירכם מורי  רוצה אני !
מומחים  שיביאו שלכם לרבנים שתטלפנו
על כתב  ויתנו  לכם , שכתבתי כמו  גדולים
הרבה  בדקתי אני כי  שבדקו, המקוה
מחמישים  ויותר ישראל , בארץ מקוואות
הרבנות  של ובפרט מקוואות, אחוז
תגידו  אל ידענו , לא  תגידו אל  פסולות,
להרבנים  לטלפן יכול אחד  כל יכולנו , לא
הרה"ג לציון הראשון  לישראל  הראשיים
דוד רבי והרה"ג שליט"א יוסף יצחק רבי
שכתבתי, מה להם  ולהגיד  שליט"א לאוו
לעזור הברית מארצות לבוא  מוכן ואני

בחינם  המקוואות !!!לתקן
גדולי מועצת לנשיאי  קוראים אנו כן ועל 
ישראל, מנהיגי  והאדמורי "ם, התורה 

יהיו שיארגנו  ותלמידיהם שהחסידים
קדושת  יסוד  זה כי כשירה, מקוה להם

להםישראל שיש ספרים ומחברי  ,
הרבנים ישראל, אלפי  מאות  על השפעה
הרבה להם [ויש ברדיו, הדרשנים 

בתקשורת שומעים], בתשובה מחזירי
רדיו  תחנת  מנהיגי !!!האלקטרונית ,

ישראל עם להצלת הכוחות  בכל יפרסמו
לזכות  נוכל  וכך  המקוואות, בקדושת 

כשרות  .למקוואות
שכתב  מה אעתיק  הדברים: ולסיום

מוהר"ר הגדול  סופרהלוחם  זצ "ל חיים 
ע"ב, ו, דף חיים  שערי  הבהיר  בספרו
התוכחה מיום ואוי  הדין מיום אוי וז"ל:
על  ד' יפקוד וכי  חי , לכל מועד עת בבוא
שיחופש  אדם פעולות ועל אנוש מעשי 

כתוב : חסידוימצא שבת, חלל  זה צדיק 
על עבר  זה אלקים ירא נדה , על  עבר  זה 
עבר זה קדוש ושעטנז, וטריפה נבילה

איש אשת  אנשי על  כל  וישתוממו  ,
פעלו, תמים הצור הלא וישאלו אמונה

בסערה ד' הי'ויענהו הלא בכחך:
מדוע  רשע. אלמוני פלוני באיש למחות
אשמו  עליו  פקדת  ולא אותו זכרת לא

עכ"ל . וכו ',

                
           
                
       
                
               
            
            
             
              
            
              
              
  


