
ְּ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

910אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 3
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הזוהר  מסיימי  ספר
לאור יצא שליט "א שמואלי בנייהו הרב  דרשת במירון תשע"ג אב  מנחם טו - הזוהר סיום דרשה

0527-651911 טלפון ים בת העולמי הזוהר מפעל ידי על

שמואלי בנייהו רוצההרב אני עכשיו :
- אתנו כאן שנמצא לכם לומר

מהאלמין. האדמו"ר 
שמים  לשם זוהר מהמפיצים  אחד  הוא
מהגדולים  אחד כן , גם בעולם הגדול
הזוהר למען הרבה הרבה עושה שהוא

לכם אגיד ואני אמת , זה יכלתו, לפני בכל
היכל  של המנהל אלי  בא שנים כמה

ליהרשב"י ואומר  אני צבי, תשמע: :
קדוש  יהודי  לך להכיר  !רוצה

זה? מי בבקשה! לו, אמרתי
הרשב"י היכל מנהל - האדמו"רצבי :

תממן  שאתה לבקש רוצה ואני מהאלמין.
מהאלמין.מזכיר לאדמו"ר

מזכיר אממן  אני לו: אני ?אמרתי  אבל , !
מזכיר בשבילי לעצמי, לממן !!צריך

הרשב"י: היכל  מנהל  - דבר,לאצבי אין !
למה מזכיר, שיהיה בשבילו  כי תעשה ?

הקדוש. הזוהר  למען הרבה עושה  הוא
בסדר לו: !אמרתי

שמאולי בנייהו :הרב

א אני  שמחוהנה, מאד אני לכם, גיד 
מהאלמין, האדמו"ר את להכיר  שזכינו
מכנה אנחנו כי כן, גם עושה שהוא
הזוהר את מפיץ כן גם שהוא משותף,

שמים ישן לשם הוא לכם: אומר אני !
הכל  זוהר , בא זוהר, הולך זוהר , קם זוהר,

אמן  ויחייהו. ישמרהו ה' זוהר, !זה

התקשר1. הזה צבי ר' היה: כך שהיה מעשה
אחר שנה, 13 לערך לפני מהאלמין להאדמו"ר
"שכר ספרי כרכים  6 לאור הוציא  שהאדמו"ר
וישיבות מדרשים הבתי בכל  וחילקם ועונש",
ישראל  ובארץ דז'רסי, ובניו  יארק, נוא  בברוקלין 
שהוא מהאדמו "ר וביקש בחינם, והכל ועוד,
לקבל, אפשר אם ספרים , סט  כן גם לרכוש  רוצה 
[ועל  בחינם, לו  ונתן בכבוד , לו  אמר  האדמו "ר 
הביתה בא צבי ר' בחינם], שהכל נדפס הספרים
הזה צבי ר ' הספרים, את וקיבל  להאדמו"ר
להדפיס  והתחיל הזוהר", "אור מספר  התעורר 
יששכר בנייהו הרב המקובל הצדיק  עם ביחד 
וכל  הזה, היום עד  הקדוש  הזוהר את שמואלי
אשתו  עם ביחד  ביום שעות 15 אולי כולו 
לפרסם  שמים לשם  ולילה יומם עובדים הצדקת,

הקדוש. הזוהר את
מהאדמו "ר ספרים כמה לבקש צבי ר' בא  פעם
יושב האדמו "ר  את  מצא  וכשהגיע מהאלמין,

ובחוץ חבילות, ואורז גלגלים, כסא על בחוץ
את ושאל מאוד  התרגש גדול, חום היה
ולא קשה, כך  כל  עובד האדמו"ר למה האדמו "ר ,
יסורים  עם לעבוד אפשר ואיך עוזר, לוקח 

כאלה?!

לשעה ש "ח 25 לי היו אם לו , ענה האדמו "ר 
בחובות אני אבל משלם, הייתי לאנשים לשלם
עושה אני לכן  לשלם , אפשרות לי שאין  גדולים
וידוע  הקושי, למרות כוחי, כל  עם נפש במסירת
מזכה ה' אז מאה, פי שווה יסורים עם  דבר שכל

ביסורים. לעבדו  אותי

כסף לך אתן אני ואם האדמו "ר, את  שאל  צבי ר'
עוזר? תיקח  לעוזר

שאם  לי, קשה מאוד  כי בוודאי, לו  ענה האדמו "ר 
לחזור יכול איני הגלגלים, כסא עם יוצא  אני
יש  כי הכסא, את דוחף מישהו  אם רק לביתי,

לבדי. לעלות יכול שאיני עליה
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שליט"א  מהאלמי האדמו"ר  דרשת
ּבמירֹון  תשע"ג ּבאב  ְְִָט "ו 

ה' בּ ׁש ם הבּ אים !בּ רוּ כים ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּמ ק בּ לים הגּ דוֹ לים הגּ אוֹ נים ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ רׁש וּ ת
ׁש מוּ אלי  י שׂ כר בּ ניהוּ  רבּ י  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים 
וּ מזכּ י  ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת ורא ׁש י ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט"א,
הכּ נס  את ׁש ארגּ נוּ  יחיוּ  עליהם ה' ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים
הזּ ה. הּק ד וֹ ׁש  הּק הל  וּ בר ׁש וּ ת הזּ ה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהגּ ד וֹ ל
הגּ דוֹ ל  הם ׁש ּק דּ וּ ׁש  וּ מצּפ ים מיחלים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָאנוּ 

הזּ ה היּ וֹ צא ה כּ נס ה םמן בּ עזרת יביא , ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
את הלמה בּ מהרה בּ גּ אלּ ה  הגּ ליּ וֹ ת כּ נּ וּ ס  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה צדקנוּ  מׁש יח ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ ביאת

וּ ׁש כינּת ּה . הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א יחוּ ד  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְלׁש ם
בּ יחוּ דא  בו "ה י"ה ׁש ם ליחד וּ רחימוּ . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ דחילוּ 
ׁש כינּת י ּה  לאוֹ קמא י שׂ ראל, כּ ל בּ ׁש ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְׁש לים
הבּ נים  אם עוּ זּ נ וּ  ׁש כינת וּ לעלּ וּ י  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמעפרא,
אדני נ וֹ עם ויהי בּ אהבה. ׁש מוֹ  למען ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְשׂ מחה,
עלינ וּ . כּ וֹ ננה ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ . ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱאהינ וּ 
נע שׂ ה  ה ' בּ ׁש ם [ב"פ ] כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה

ירויח. עלינוּ  וּ ברחמיו  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְונצליח ,

נפלאי סיפורי
הזוהר סיפורי עלוני  ע
לאור שיצאו  ה ' שרצו

לי  ואמר  שלי, הגבאי אלי בא אתמול
רוצה והוא מעשר  כסף ש"ח 450 לו שיש
הזוהר בשביל  לאדמו"ר  זה  את לתת
היום מזמינים אנחנו לו, אמרתי  הקדוש.

בסכוםאת הזוהר ", "סיפורי  של העלונים
מהדפוס. זה את  קיבלתי  ואתמול הזה,

לו  ונתתי אדם, בן  אלי נכנס בבוקר היום 
התחיל  העלונים, של הסט את במתנה
גדלה מצווה לו, אמרתי ולעיין, להסתכל
שלושה בעוד לי ענה זה, את לפרסם

מצווה בר  ה' בעזרת עושה אני חודשים
כזה ספר לפרסם רוצה ואני  שיחיה, לבני
ונצליח. נעשה ובע"ה  מצווה, הבר לכבוד

הזוהר למע יחד כולנו 
אנו  האלה, העלונים  כל ועל זה , כל ועל 
שליט"א, בנייהו להרב להודות צריכים
ביומא בירושלים [כשהייתי עורר  שהוא
מרדכי  רבי  הקדוש הצדיק של דהילולא
לעשות רוצה שהוא  ואמר, זי"ע], שרעבי 
וראיתי  תמונות, עם לילדים עלונים
והרי  עשו, לא ועוד זמן הרבה שעבר 
אל  נכנסים הלב מן היוצאים דברים כתוב 
דברים היו כאן  גם וכנראה הלב ,
לליבי , נכנסו ולכן הלב, מן היוצאים

זה, את לעשות עצמי  על לקחתי  אנן ולכן
זהבחביבותא  ביחד , כולם ביחד , אנחנו ,

הרב  אם חשוב שליט"א )לא לא(בנייהו
עושה, יהודי כל או עושה, אני  או עושה,
ולומדים הזוהר , למען עושים יחד כולנו
שנאה, ללא טינה, ללא הקדוש, זוהר

כלום. וללא

על שכינתו  משרה  הקב "ה
הצדיקי ציוני

זוהר בתיקוני  ו ')כתוב   שהקב"ה(תיקו ,
לכן  הצדיקים , ציוני על שכינתו משרה
במקום וכאן השכינה, השראת כאן יש
המקשיבים חברים התכנסו הזה הקדוש
ביומו  יום מידי ללמוד  וזוכים והוגים
אלעזר ורבי הרשב"י של תורתו  את
רוח נחת לעשות וזוכים זי"ע, בנו 

הקדושה. לנשמתם 



המשך בעלון הבבא
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צרי לרשב"י לתרו לזכות כדי
לה' לבכות הרבה

שמזה אחד, ענין עוד לכם לספר רציתי 
בספר שיש והקדושה הכח  את רואים
את מפיצים ואנו וזכינו היות הזוהר,
העולם, ובכל הארץ בכל הקדוש הזוהר
לפרסם אפשר איך הזמן, כל וחושבים

הזוהר את יותר  ועוד  יותר הקדוש,עוד
דבר זה הרי כסף כסף, לנו יעלה שלא 
כסף  לקחת רוצה לא והרשב "י  יקר , מאד
זכות לו שיש מאחד אלא אחד , מכל 
לתרום לזכות וכדי  לרשב "י , לתת

שיהיה לה', לבכות הרבה צריך לרשב"י,
לא זה לרשב"י, כסף לתת הזכות את  לו 
לזכות בכיות הרבה  צריך פשוט, דבר 

לרשב"י . לתת

הלילה  בחצות לקו  צריכי
זכות  לו שיהיה לה', ולבכות

קדוש למקו לתת

ואתחנן  בפרשת הברכה בהיכל  ,כתוב 
ולבכות הלילה בחצות לקום שצריכים
קדוש, למקום לתת זכות לו שיהיה לה',

הקדוש. מהזוהר  קדוש יותר  מקום ואין

שליט"א , בנייהו  מהרב וביקש  לביתו  נסע  צבי ר'
למזכיר , עזרה חודשים כמה להאדמו "ר  נתן והרב
אפשר שאי גדולים, דברים עשה המזכיר וב "ה
להפצת יותר  הרבה עשה העוזר  ובזכות לתאר,

הקדוש. הזוהר
בספה"ק 2. שכתוב מה  להבין אפשר זה, פי ועל

הברכה וגו')היכל הטיבו פסוק על הנ"ל ואתחנן וזה(בפרשת
הכשרים  בתים בעלי על תמהתי "ואני לשונו:
למה בהבל, ימיהם ויבלו  הלילה כל ישנו למה
כפי וחצות תהלים לומר באשמורת, יעמדו  לא
בכוונת במלה מלה להתפלל, ילכו כך ואחר כחם,
בר הוא ואם  דיליה, שיעור  כפום חד  כל הלב,
ימנע  למה משניות, פנים כל על ללמוד הכי,

מזה, הקדוש,עצמו  הזוהר מן  דפין  איזה ולומר
חיים  הנפש קישוטי הם אלו דיבורים כל כי

שבנפשו,לנפשו, הרע  חלק  עם ילחם לא למה
יהיה ההתחלה ואם זרות, בחכמות אותו  המונע
לו  יהיה  סופו  מרירות, אלא יטעום שלא  קשה לו 
וכו'. ובבא  בזה לנפשו וחיים ומתיקות וחיות אור
מתומכי שהוא הכשר  הבית בעל יסמוך  ואם 
שהוא מי מן בעולם גדול דבר אין בוודאי התורה,
הרבה שיש  ועוד  אינון, זעירין אבל התורה, תומך
לזה, יזכה לא זכות לו אין ואם ומטעין, טועין
חכם, תלמיד שהוא  יהודי בשד  עצמו  ידבק אלא
שיזכה  בבכיה ורחמים בקשות צריך והרבה

וצדיק, אמת חכם בתלמיד עצמו  לאלדבק  ולזה
ותפלות הרבה זכיות ידי על  אלא יזכה

דבר שום נותנים אין השמים מן כי ותחנונים,
וטורח הקדום זכות ידי על אלא  ומצוה, קדושה

ע"כ. ותפלה " ובקשות
שכתוב  במה יזכה והכוונה לא זכות לו אין  ואם

תלמיד  שהוא יהודי בשד עצמו  ידבק אלא לזה
שהואחכם  להיות דיכול  כנ "ל , כן גם  לומר יש ,

לכת ח "ו  להשתייך  יכול  עדיין אבל חכם תלמיד 
שדים  כמו  שהם רח"ל, אחרא והסטרא רב הערב
הרבה זכיות לזה  צריך כן ועל  הדור, מזיקי שהם 
בתלמיד  עצמו לדבק  שיזכה ותחנונים ותפלות

למבין . ודי וצדיק, אמת חכם
תולדות בספה"ק שכתב הדברים נוראים וכמה

יוסף העולה)יעקב ד"ה נשא, מזה(פרשת "העולה וז"ל:
חכמה, ממנו לקבל  החכם  אל  לילך  העושר דראוי
חסד  ממנו לקבל העושר אצל  הולך  שהחכם  כמו
שכתוב כמו  הבריאה תכלית  זה כי מעשרו ,

ט')במדרש משפטים תנחומא טוב, ישב(שוחר פסוק על 
כולם  שיהיה שאל לומר , רצה אלקים לפני עולם 
מזה, זה לקבל יצטרכו שלא וחכמה, בעושר  שוין
ינצרוהו, מן ואמת חסד כן אם הקדש , רוח והשיבו
עכשיו, כן שאין מה זה, עם זה יזכה במה כי
מן מקבל והעושר  מהעושר, חסד מקבל החכם
ובשכר אמת, הנקרא וחכמה תורה החכם
מלמעלה כך ובעושר , בחכמה לזה זה שמשפיעים
יונעם  ולמוכיחים בש "ס שכתוב  וכמו השפע יורד 
בעולם  שתוכחה זמן כל טוב, ברכת  תבוא ועליהם 

וכו ' בעולם ע"א )(תמידברכה שגורם כ"י לומר  ורצה


