
ְּ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

1201אור הזוהר
אדר תשע"ה
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 חדודי נעשה ובשרו  שערותיו  תסמרנה
עניותא כי ליבו  על בעלותו חדודי
המשיסות והמלחמות, הגזירות  דישראל,

לזה"  גור בעצמו  "הוא וההריגות 

מנחם רבי  האלוקי המקובל הגה"ק 
בהסכמתו  כותב זי"ע היילפרין מענכין

" שלימה לספר  האלוקי איפה מהמקובל "
וז"ל : זי "ע , דוויך הכהן שאול  חיים רבי
שערותיו  תסמרנה האמיתי, המאמין  אדם
על בעלותו חדודין חדודין נעשה ובשרו 
הגזירות  דישראל, עניותא כי  ליבו
"הוא  וההריגות  המשיסות והמלחמות,
איפוא  נקרא זה  כל  .. לזה" גורם בעצמו

יום  גם אשר לחבירו אדם שבין "חטאים
עליהם" מכפר אינו לנו הכיפורים אוי ,
עיי"ש. והתוכחה... הדין מיום

לביאת  נזכה במים  המקוה טהרת בזכות
אשריכםהמשיח: עקיבא : רבי  אמר

מטהר מי  מיטהרין, אתם מי לפני  ישראל,
שבשמים אביכם - יומא)אתכם  סו),

רוח ואת במהרה יתקיים זה ובזכות
שאמרו  וזה הארץ, מן אעביר הטומאה
"ורוח הפסוק על לברכה זכרונם רבותינו 

המים פני על מרחפת א'אלוקים (בראשית

היינו ב') המשיח, מלך של רוחו זו ,
נזכה במים המקוה  טהרת שבזכות
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כאן. עד המשיח, החוזה לביאת הקדוש  (הרב

( גני מעי ספר זצ"ל, כלל מלובלי עם יחד  .
נזכה המקוה טהרת בזכות ישראל
משיח פני  ולקבל  ושנים ימים לאריכות

זו, בשמחה עינינו ותחזינה צדקינו,
בב"א.

      
    



                
              
              
          
            
             
              
              
          

             
           

          

           
           
            
                 
            
             
             
              

              
            
            
              
             
               
               



ַתב  ּכָ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ֵמַהֹזַהר  ָהֵאּלּו  ים  ּפִ ּדַ יֹום  ָכל  ּבְ ִלְקֹרא  דֹוָלה  ּגְ ְסגּוָלה 
ָאָדם  ְוָכל  יֹוַחאי ע"ה. -  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ אֹור ָהעֹוָלם 
אֹוָתם  יֹאַמר  ִאם  ּוִבְפָרט  יֹום  י  ִמּדֵ ָהֵאּלּו  ים  ּפִ ּדַ ְקָרא  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ָרָכיו,  ָכל ּדְ לֹו, *ַיְצִליַח ּבְ ֲעלֹות ֵאּלּו: *ָירּום ַמּזָ ה ַלּמַ ְזּכֶ ה ּיִ ִפּלָ ַאַחר ַהּתְ
לּו  ִיּפְ *אֹוְיָביו  ִמי,  ְוַגׁשְ ַפע רּוָחִני  *ׁשֶ *ִזיוּוִגים ֲהגּוִנים,  ִית,  ּבַ לֹום  *ׁשָ
ַמִים, *ֲאִריכּות ָיִמים  ָמתֹו, *ִיְרַאת ׁשָ ן ַנְפׁשֹו רּוחֹו ְוִנׁשְ יו, *ְמַתּקֵ ְחּתָ ּתַ
ה  אּוּלָ בֹוא ַהּגְ א, *ַעל ָידֹו ּתָ ִנים ִעם יֹוְצֵאי ֲחָלָציו, *זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ ְוׁשָ

דֹוִלים )סוד ה'(. ַרֲחִמים ּגְ ּבְ
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