
ְּ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.

ספר העלונים
על כל יסודי הדת

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

858אור הזוהר
טבת תשע"ה

 חלק
 א
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בית עקד ארכיון:

ספר העלונים
על כל יסודי הדת

חלק א'

40,990 עלונים
נתחברו על ידי כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א 

 יוצא לאור עולם על ידי
מפעל הזוהר העולמי סניף בת ים 0527-651911

1. עלוני אור הזוהר - )852 עלונים(.
2. עלוני מדריך לכשרות - )354 עלונים(.

3. ספרוני מדריך לכשרות נדפס לפני 40 שנה – )40 עלונים(.
4. עלוני זוהר לתרופה – )200 עלונים(. 

שולחן ערוך היומי
5. עלונים על שולחן ערוך אור החיים, - )2000 עלונים(.

6. עלוני שולחן ערוך יומי - מחולק לחודש כל השלחן ערוך, - )354 עלונים(.
7. עלוני שולחן ערוך יומי ל3 חודשים - )90 עלונים(.

8. עלוני הלכות שבת יומי לשנה – )354 עלונים(.
9. עלוני הלכות שבת החודשי - לחודש - ל3 חודשים - )90 עלונים(.

10. עלוני הלכות פסח ל' יום קודם החג – )30 עלונים(. 
11. עלוני הלכות סוכות ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.

12. עלוני הלכות ראש השנה ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.
13. עלוני הלכות יום הכפורים ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.
14. עלוני הלכות ימי החנוכה ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.

15. עלוני הלכות סוכות וד' מינים. ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.
16. עלוני הלכות פורים ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.

17. עלוני זוהר ושלחן ערוך יומי 354 ימים - )354 עלונים(.
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18. עלוני הלכות נדה יומי לחודש 30 יום - )30 עלונים(.

19. עלוני הלכות נדה לשנה 354 יום - )354 עלונים(.

זוהר היומי
20. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שנתי בלי תרגום/ עם תרגום - )354 עלונים(.

21. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שנתים עם תרגום - )708 עלונים(. 
22. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שלש שנים עם תרגום - )1062 עלונים(.
23. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול חמש שנים עם תרגום - )1770 עלונים(.
24. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שבע שנים עם תרגום - )2478 עלונים(.

25. עלוני תיקוני זוהר יומי ל354 ימי השנה בלי תרגום /עם תרגום - )354 עלונים(.
26. עלוני תיקוני זוהר חודשי 30 יום. בלי תרגום /עם תרגום - )30 עלונים(.

27 עלוני תיקוני זוהר ל 40 יום לחודש אלול עד יום הכיפורים בלי תרגום /עם תרגום - 
)40 עלונים(.

28. עלוני אדרא רבא וזוטא חודשי. בלי תרגום - )30 עלונים(.
29. עלוני אדרא רבא וזוטא מחולק לימי השנה בלי תרגום - )354 עלונים(.

30. עלוני ספרא דצניעותא מחולק לימי השבוע 7 ימים בלי תרגום - )7 עלונים(.
31. עלוני דף זוהר השבוע לבאר שבע מחולק ל 52 שבועות בלי תרגום - )52 עלונים(.

32. עלוני כל הזוהר הקדוש - לימוד זוהר דף היומי מסלול שבע שנים עם תרגום 
לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - )2478 עלונים(.

33. עלוני זוהר חק לישראל יומי 354 ימים עם תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה 
שליט"א - )354 עלונים(.

34. עלוני כל זוהר תורה מחולק לימי השנה 354 ימים עם תרגום לשמיעה מהרב אריה 
ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

35. עלוני כל זוהר שיר השירים מחולק לימי השנה 354 ימים - לשמיעה מהרב אריה 
ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

36. עלוני כל זוהר קהלת - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

37. עלוני כל זוהר משלי - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

38. עלוני כל זוהר תהלים - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

39. עלוני כל זוהר קוהלת - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

40. עלוני כל ספר קב הישר - לימוד דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

41. כל זוהר חק לישראל עם פירוש הסולם - )54 עלונים(
42. כל זוהר חק לישראל עם פירוש מתוק מדבש )354 עלונים(

43. כל זוהר חק לישראל עם מוסר והלכה יומי על סדר בראשית - )84 עלונים(
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תנך יומי לימי השנה
44. עלוני תנ"ך יומי 354 ימים - )354 עלונים(.

45. עלוני ספר קב הישר בלשון הקודש לימוד דף היומי מסלול 354 ימים עם שמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

46. עלוני קב הישר בלשון הקודש ובלשון אידיש לימוד דף היומי מסלול 354 ימים - 
)354 עלונים(.

47. קב הישר בלשון אנגלית לשמיע לימוד דף היומי מסלול 354 ימים - )354 עלונים(.
48. עלוני ספר הקדוש שבט מוסר באידיש לימוד דף היומי מסלול 354 ימים - )354 

עלונים(.
49. עלוני ספר הקדוש שבט מוסר באנגלית לשמיעה לימוד דף היומי מסלול 354 ימים - 

)354 עלונים(.
50. עלוני זוהר חק לישראל לשמיעה בלשון אידיש 354 ימי השנה - )354 עלונים(.

51. עלוני כל הזוהר מחולק  עמודים דפי הזוהר עם לשון הקודש. - )5762 עלונים(.
52. עלוני כל הזוהר מחולק 7412 עמודים דפי הזוהר תרגום ארמית. בזוהר לישראל - 

)7412 עלונים(
53. עלוני ספר אור הזוהר המחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(.   

54. עלוני פניני הזוהר המחולק 2478 דפים. - )2478 עלונים(.
55. עלוני זוהר אבות ובנים מחולק לימי החודש. - )30 עלונים(.   

56. עלוני שכר ועונש מחולק לימי השבוע -)54 עלונים(
57. עלוני שכר ועונש מחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(.

59. עלוני ספר הקדוש מעולפת ספירים מחולק לחודש. - )30 עלונים(.
60. עלוני הערב רב והמסתעף מחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(.

61. עלוני יסוד התשובה מחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(
62. עלוני ספר שערי תשובה יומי, מחולק לסדר בראשית. – )12 עלונים( 

63. עלוני "ד' אמות של הלכה" גליון יומי לחיזוק והתעוררות ללימוד הלכה - )101 
גליונות(

64. עלוני "קול קורא" לימוד תורה וועד עולמי ללימוד תורה לשמה - )178 גליונות(
65. קובץ ספרי עירוב י' חלקים )10 גליונות(

65. קובץ ספרי עירוב י' חלקים 1001-1220 - )219 עלונים(
66.  גליונות "קול קורא" ברית הערבות ומצוות התוכחה - )39 גליונות(.

67. עלוני זוהר המחולק 960 חוברות - )960 עלונים(
68. גליונות "השכינה והכותל" "לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי"! - )17 

גליונות(.
69. גליונות "קול קורא" זווג הגון / ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות 

לזווג הגון )60 גליונות(.
70. גליונות "קול קורא" זיכוי הרבים וריבוי כבוד שמים מדריך ומורה דרך למזכי 

הרבים להרבות כבוד שמיים )42 גליונות(.
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71. גליונות "קול קורא" חטא ועצת המרגלים / וועד העולמי למען הצלת ישראל 

מעצת מרגלים ולתקן חטא המרגלים / מחודש תשרי תשכ”ג לפ"ק  עד שבט 
תשנ"ג לפ"ק - )365 גליונות(.

72. גליונות "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל / גליון יומי לחיזוק 
והתעוררות למצוות ישוב ארץ ישראל - )200 גליונות(.

73. "וועד עולמי" ישוב ארץ ישראל - )84 גליונות(.
74. גליונות חיוב ישוב ארץ ישראל - )51 גליונות(.

75. גליונות "קול קורא" ישוב ארץ ישראל / מוקדש לעורר מצוות ישוב ארץ 
ישראל - )26 גליונות(.

76. גליונות "תמיד עיני ה' אלקיך בה" / גליון יומי לחיזוק והתעוררות למצוות 
ישוב ארץ ישראל - )120 גליונות(.

77. גליונות "כהררים בשערה" / ענייני לימוד הלכות שבת - )50 גליונות(.
78. "קול קורא" כשרות הקלף / וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות - )22 

גליונות(.
79. "וועד עולמי" מבשרת ציון / דף היומי על ארץ ישראל - )5 גליונות(

80. "קול קורא" מי לה' אלי - על הערב רב בלשון הקודש - )90 גליונות(.
81. "קול קורא" מי לה' אלי - על מלחמה לה' בעמלק - )26  גליונות(.

82. גליונות "קול קורא" על קדושת שבת / ארגון מוקדש לעורר על קדושת 
השבת - )17 גליונות(.

83. גליונות "שערי תשובה" / ארגון מוקדש להתעוררות לתשובה - )12 גליונות(.
84. "קול קורא" תוכחה וזיכוי הרבים / לקיים מצוות תוכחה כהלכתה- מורה 

הוראות ומדריך הדרכות לקיום המצווה - )258 גליונות(.
85. "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה - )178 גליונות(

86. "אבן מקיר תזעק" - )6 ספרים(.
87. ספר "אגדות הארץ" מדרשי א"י - )2 ספרים(.

88. ספרא דצניעותא )11 עלונים(
89. אדרא זוטא )30 עלונים(.

90. כל ספר הזוהר בלשון הקודש )18 כרכים(.
91. כל ספר הזוהר בארמית ובלשון הקודש )70 כרכים(.
92. כל ספר הזוהר בארמית ובלשון הקודש )45 כרכים(.

93. כל ספר הזוהר בארמית )12 כרכים(.
94. כל ספר הזוהר בארמית )6 כרכים(.

ם י נ ו על  4 0 , 9 9 0
תם ולא נשלם שלב"ע
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יִרים פ' ב, ח-י(:  ב"ה, )ְּבִׁשיר ַהּׁשִ
קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ָּבא ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות: ּדֹוֶמה דֹוִדי 

ִמן  ֵמִציץ  ַהֲחֹּלנֹות  ִמן  ַמְׁשִּגיַח  ָּכְתֵלנּו  ַאַחר  עֹוֵמד  ֶזה  ִהֵּנה  ָהַאָּיִלים  ְלֹעֶפר  אֹו  ִלְצִבי 
ַהֲחַרִּכים: ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.

ַרֲחִמים  יַח ִצְדֵקינּו ּבְ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ  ּבֹואּו ְוֵנֵצא ְלַקּבֵ
ַרֲחֵמי )זֹוַה"ק(. א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִסְפָרא ּדָ ּבְ

ְּבַכָּמה  ְוָכְך  ֻקְפָסאֹות,  ְּב-32  קּוְנְטֵרִסים   30 קּוְנְטֵרִסים  ל-960  ַהְּמחּוָלק  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר 
ַּדּקֹות יּוְכלּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֶלב ֶאָחד ְלַסֵּים ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ַאְלֵפי ְּפָעִמים. ְוָכל 
ֶאָחד ֶׁשּלֹוֵמד ִמְצָטֵרף ִעם ַהְּכָלל ּוְמַסֵּים ַיְחָּדיו, ְוֶנְחַׁשב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִאילּו ִסֵּים ָּכל 

ַהזֹוַה"ק.
ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֹלא ִנְּתָנה ּתֹוָרה ֶאָּלא ְלאֹוְכֵלי ַהָּמן!!! )ַרִׁש"י ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ב' ל"א ד'( - ּוַבֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש )ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ַּדף סב(, ָּכתּוב ַמה ְמֻיָחד ְּבאֹוְכֵלי ַהָּמן? ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ָהָיה 

ִמְתָּבֵרְך ַּבֵּמַעִים ְוִקְּבלּו אֹור רּוָחִני ּוָראּו ַמה ֶׁשְּלַמְעָלה ְוָזכּו ַלָחְכָמה ֶעְליֹוָנה. ְוַעל ֶזה ִנְקְראּו 
ּדֹור ֵּדָעה, ְוֵהם ָהיּו ְּבֵני ָהֱאמּוָנה ְוָלֶהם ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה ְלִהְסַּתֵּכל ָּבּה ִּבְפִניִמּיּוָתּה ְוָלַדַעת ְּדָרֶכיָה. 

רֹוִאים ְמַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִעַּקר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ְלֵאּלּו ֶׁשּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה.
ּוֵבאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוְיִחי )מט יא(, ָּכַתב: ֶׁשֹּכחֹו ֶׁשל ַהּגֹוֵאל ֶהָעצּום ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 

הּוא ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוֵבאּור ַהְּדָבִרים ֶׁשִּיְלְמדּו ֶאת ְּפִניִמּיֹות 
ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. )ַּגם ַיִין ִּגיַמְטִרָּיה "סֹוד"(.

ַעל ֵּכן ַאַחי ְוֵרַעי ּבֹואּו ְוָנִחיׁש ַהְּגאּוָלה ְבָּלְמֵדנּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַאְחדּות ָּכל ל"ב ]32[ 
ִיְׂשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ַּכָּמה אֹוַפִּנים:

ֲחָלִקים א.  לתתק"ס  ]ַהְּמחּוָלק  ַהזֹוַה"ק  ֶׁשל  ֲחָלִקים   30 ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ֻקְפָסה  ִיַּקח  ֶאָחד  ָּכל 
)960([, ְוִּיְלַמד קּוְנְטֶרס ֶאָחד ְּבָכל יֹום ְּכֶׁשַבע ַּדּקֹות ]ְּבֶמֶׁשְך חֹוֶדׁש ָיִמים[ ִעם עֹוד 
31 ֶׁשֵהם ְּבַיַחד ל"ב ]32[ ִאיׁש, ְמַסְייִמים ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ְּבחֹוֶדׁש, ְוֶזה ֶאְפָׁשר ְּבַקּלּות, 

ּוְבָכְך ְיַסְיימּו ַיְחָּדיו ֶאת ַהזֹוַה"ק ְּבָכל חֹוֶדׁש. 
ָּכל ֶאָחד ְיַחֵּלק ַלֲחֵבָריו חֹוֶבֶרת ֶאָחד ְּבַסְך ַהֹּכל ְלַחֶלק ל-30 ִאיׁש ]ֶׁשֶּזה ֹלא ָקָׁשה[, ּוְבָכְך ב. 

ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה  ַהזֹוַה"ק  ִּדְבֵרי  ]ּוְכָבר הּוְבאּו  ְוִלְרָבבֹות,  ַלֲאָלִפים  ְזֻכּיֹוָתיו  יּוְכְּפלּו 
ֵּכן  ֶׁשַּיֲעׂשּו   ]32[ ְיהּוִדים  ל"ב  ְוָכל  ָהַרִּבים"[,  "ְמַזֶּכה  ַמֲעַלת  ִמֹּגֶדל  ע"ב[,  ]קכ"ח 

ְמַסְייִמים ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק.
ְלַחֶלק ְלל"ב ]32[ ָּבֵּתי ִמְדַרׁש, ְוָׁשם ַאֲחֵרי ַהְּתִפיָלה, ]ג' ְּפָעִמים ְּביֹום[, ִיְלְמדּו ְּכֶׁשַבע ג. 

ַּדּקֹות ]7[ ִצּבּור ֶׁשל 30 ִאיׁש, ְוָכְך ְיַסְיימּו ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּביֹום.
ְּבָיֵדינּו ַהָּדָבר ְלָהִחיׁש ֶאת ַהְּגאּוָלה

ּוְלַזּכֹות ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ְּבַרֲחִמים.
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