
ְּ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
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www.ha-zohar.info - 0527651911 :על ידי חלוקת דפי הזוהר היומי ספרים ועלונים חינם טל
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רביים שיהיו וראה למשיח  סמוכים
הגאולה את יעכבו הם והם לרוב כארבה
בכללות, הבנים מעל האם מלשלח
חנם ושנאת  לבבות פירוד גורם כי ופשוט
מדות למשמעתו להסרים מלמד ואינו
ובפרט עבודה, ודרכי  וישרות טובות
גדול  או צדיק איזה נגד סרה לדבר  חלילה
ישראל  בר שום  על אפילו או הדור
בהיפך  מלמדים והם במצוות, המוחזק
שאינו  מי  מכל וטילולא חוכא לעשות
לבבות פירוד גורם וזה שלו לרבי  נוסע
צריך  ומאוד  הגלות, ואריכות  חנם ושנאת
התדבקות מענין הזה הרע בדור לדקדק
כמה שהזהרתי פי על אף הצדיקים 
כל  זה כי הדור  בצדיק עצמו לדבק פעמים
תמים ובלב באמת שיהיה ובלבד האדם
הדור וצדיק שמים, מלכות לקבל כדי
נפלאה בהארה להאיר נפשו מעלה
בעינינו  שראינו  כמו ומצוות  בתורה
בדור אבל הצדיקים, אל נסיעות פעולות
כי  נפשו, לשמור  צריך מאוד הזה הרע
לו  ניחא בהפקירא כי נוסעים הרבה
וכיוון  ומצוות תורה עול ממנו לפרוק 
פורק  אז פנים ועזות חסיד שם שמקבל
תדקדק  ולכן לגמרי, ומצוות תורה עול 
בני  משורש הרבי  אם נסיעה מעין מאוד
ראש  פורה  משורש או רחמנים ישראל
לא אם סרה  מלדבר פיך ותשמור  ולענה
אותי  תאשים ואל ברשעו, מפורסם  על 
כך  כי  דרכי  שאין מה כה עד שדברתי 

עכלה"ק. הלילה, בחלום נצטויתי 

בנוסח הנ"ל  טוב  שם הבעל נבואת .32
עלי  כמו רמאים רבי"ס הרבה יהיו אחר :
אם אמת צדיק להכיר הסימן - האילנות

צריך  - האחרון קצה  עד  משקר נזהר
שקר ממנהיג להנצל  הרבה תפלה

ירחמיאל  ר ' הקדוש מהרב .33
חסידיו  נפשות שומר זי "ע: מפרשיסחא
אחד  קדוש  פירוש יצילם, רשעים מיד 
צריך  הוא צדיק לאיזה  שנוסע מי דהנה
ובשבע  חקירות בשבע  קנקנו על לתהות
ובפרט אמת, צדיק הוא אם בדיקות
הבעל  ניבא כבר אשר דמשיחא בעיקבתא
עם שהלך בעת זי"ע הק' טוב שם
אילנות הרבה שם והיה בדרך  תלמידיו
לא אשר הרבה בעלין ממולאין היו  אשר
הקדוש  טוב שם הבעל והכה לספר  יוכל
לו  ושאלו באילנות, ראשו את זי "ע
והשיב  כן, עושה  הוא  למה תלמידיו
דמשיחא שבעיקבתא שתדעו הקדוש
רבי  בשם עצמם את שמכנים אנשים  יהיה
הרבה הבריות את ומטעים מרמאים ויהיו

העלין אלו זי"ע כמו הק' ירחמיאל הרבי  (וזקני

(האופ על אמר כ אםג הוא בזה והסימן
נזהר שהוא לך יתוודע הבדיקה אחר 
שהוא תדע אזי  האחרון, קצה עד משקר
של  דיבור איזה  ממנו תשמע ובאם צדיק,
מעל  עצמך  את הרחק למעה "ש אזי  שקר,
וצא אחרא הסטרא מצד הוא כי גבולו
כי  כלל , אליו תשמע ואל  לו, תאמר  טמא
אם ואף ישראל , באלוקי  חלק לו אין 
לו  תאבה אל  ומופתים  אותות לך יראה
יצחק  ובמטעמי תזריע פרשת דחיי  באילנא  ועיי)

(תפילהש להפיל צריך האדם והנה 
ימיו  יבלה שלא השי"ת לפני ותחינה
שאיננו  צדיק  אצל  ושלום חס  לריק 
מצילו  השי "ת ואזי  דקדושה, מסטרא
נפשות שומר  הכתוב שאמר וזה מכד "ר,
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שהם הרבנים אותן רשעים, מיד חסידיו
משקר נפרש שאינו מי כל  כי רשעים
והשי"ת ליצלן, רחמנא רשע הוא לגמרי
כזה לרמאי יבואו  שלא חסידיו את ישמור 

האמת . צדיק  אל שיזכו  –רק הנר  אור (ספר

י"ג) ד נוראי עניני

ירחמיאל  ר' הקדוש מהרב עוד  .34
עבר טוב שם הבעל זי"ע, מפרשיסחא
פאר ונענה: עלים עמוס אילן ליד  פעם 
אזויפיל  רבי'ס פאלשע  זיין וועלן משיח 'ן
בוים. אויפן דא סאיז בלעטלאך וויפל
שקרנים מניגים יהיו המשיח ביאת לפני

באילן. העלים כמו זייפנים

אילן  ליד  פעם עבר  טוב שם הבעל .35
וועלן  משיח'ן פאר  ונענה: עלים עמוס
וויפל  אזויפיל  רבי 'ס פאלשע  זיין
לפני  בוים. אויפן דא סאיז בלעטלאך
שקרנים מניגים יהיו המשיח ביאת

באילן העלים כמו מר זייפנים (סיפורי

מאטיל  ר' הקדוש  מהרב  כ "ה, עמוד הרמ"ח 

זצ "ל) מסלאני

בשינוי  הקדוש טוב שם הבעל  נבואת .36
רוב  מאק- יאק כמו רעבי'ס יהיו קצת :
עתה אך ידיהם, על בא ישראל  צרות
והיוקר יסגי  חוצפא דמשיחא בעקבותא
קודש  הקדוש ומרן אמלוך, אני יאמרי
ישראל  הרב ה' משיח אפינו רוח הקדשים
בדרך  מנחה תפילת בעת טוב שם  בעל
ואמר שערו ומרט בראשו הכה אחת פעם 
לימי  שקרוב קדשו ברוח  שראה כך  אחר 

יהיה מאק)המשיח יאק זה(רביעס ידי ועל
וכמעט מתארך, והקץ האמונה, נאבדה
זה מן בא ישראל של  ורעות  צרות רוב

ודרכים ותפלה תורה וביטול השתררות
מעוקם, דרך לו להיות עקושות עקומים
ארבע  שחרית להתפלל דרכיו ומעקש 
שעות שלשה ומנחה חצות אחר  שעות 
אמת לצדיק עצמו המדבק ואשרי בלילה,
עליונים השמים בשמי ראשות אשר
– הברכה היכל סוף. אין אור בהארות

שי"ח דף  – פקודי דבריפרשת  עיי (א"ה

ט"ו  א' מהד"ת  ממונקאטש הקדוש  להרב תורה

ראה טוב ש שהבעל : הלשו בזה זאת שהביא 

רביי האחרוני בדורות  שיהיה מה הקודש ברוח 

(שומשמי (כמו  מאק  יאק :הלשו הרבהבזה
עד  הגאולה, מעכבים יהיה והמה מאוד

הקדושים.) דברותיו כאן

קודם זי"ע: טוב  שם  הבעל בשם .37
גמורים רשעים רבי'ס יהיו המשיח ביאת
התפלל  השלום עליו המלך  דוד -

מהם חסידיו נפשות ישמור  שהשי"ת 

בשם [ואומרים זי "ע)38. טוב ש (הבעל

רבנים יהיה המשיח ביאת שקודם שאמר
ועל  גמורים, רשעים שיהיו ואדמורי"ם
חס  אחריהם יכרכו שלא התמימים
השלום עליו המלך דוד  התפלל ושלום,
יצילם, רשעים מיד חסידיו נפשות שומר
שוטים בעולם יתברכו  וגם וד "ל].
מאוד . הרבה להם שיסייעו ושקרנים

מרגליות) למהריא "ז  מ"ט   ד האיש (אשרי 

הנ"ל  דברים מביא החיים ארץ בספר  .39
זי "ע : מסטרעליסק אורי ר ' הקדוש מהרב 
לפני  קודש בשבת התפלל  אחת פעם  פב )
נפשות שומר לפסוק וכשהגיע העמוד,
כמה אמר  יצילם, רשעים ומיד חסידיו
התפילה אמר  גדולה, בבכיה פעמים



המשך בעלון הבא
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כוונתו  היה מה התלמידים אותו שאלו 
רבות הפסוק  פעמים כמה  ובכפלו בבכיה
ראה אשר קדשו: בפה וענה וכו', רעות
יהיה הגואל ביאת שקודם  פקוחא בעיניו 
מפורסמים ביניהם  ימצא  הדור  מפורסמי
שומר בכה זה ועל גמורים, רשעים שיהיו

יצילם. רשעים מיד  חסדיו (ארנפשות

ש הבעל תלמידי בספר נדפס  ב', פרק א ' החיי

כ"ד ) חלק  הקדוש טוב

הנ"ל  הקדוש מהרב הנ"ל דברים .40
מסטרעטין  הקדוש והרב קצת, בשינוי 
נפשות שומר הפסוק על משמו אמר זצ"ל
לפני  שאמר: יצילם רשעים מיד חסידיו
גמורים רשעים רבי'ס יהיו המשיח ביאת
הם החסידים הן אבל  ליצלן, רחמנא
ה' עובד הוא שרבם סוברים בתמימותם
דוד  התפלל לזאת אליו, נוסעים ולכן
חסדיו  נפשות שומר  השלום עליו המלך
חס  יכשלו  שלא יצילם רשעים מיד 

כאלו. ברבי 'ס י"א )ושלום אות  עול (אור

צדקינו  משיח זי"ע: הקדוש היהודי .41
עם חסידים הרבה פניו מעל ישלח
לא - לקראתו  שילכו בראשיהם מלכיהם
כי  בו, שטעו החסידים טענת יועיל 
יותר - ימיו כל  זה על  להתפלל צריך 
לטהור מחובר להיות הוא עבודה

בעצמו  טהור מלהיות
על  ו ': באות חכמינו 42. דאמרו הא

טהור, לטהור המחובר  כל לברכה זכרונם
חכם הקדוש הרב  אחת פעם לו הקשה
כן  אם מפרשיסחא ז"ל ש "ב מו"ה  הרזים
לך  שיתדמה זאת היתכן הדין, מדת לקתה 
ומובדל  פרוש היה אשר אמיתי צדיק
להבורא ימיו כל ועבד הזה עולם מהבלי 

אך  והוא נפש, במסירות שמו יתברך 
כמוהו, טהור  נעשה יהיה  לו התחבר
הוא לטהור  מחובר להיות כי  לו והשיב
טהור מלהיות גדולה יותר  עבודה
ספרים בכמה אלה דבריו והובא בעצמו,
לאשר אלו  דברים מתאימים משמו,
המופלג החסיד  המנוח  ידידי מפי  שמעתי 
משערכערשין, הכהן  בער יצחק מו"ה
הקדוש  הגאון הרב מפי  בעצמו  ששמע
צוזמיר אבדק "ק  זצ"ל ליבוש מו"ה
ראשון  ביום הקדוש היהודי של תלמידו
היהודי  רבו בשם סיפר השנה דראש
אז  צדקינו משיח  כשיבוא זי "ע הקדוש
ומנהיגי  הצדיקים, כל  לקראתו ילכו
שאבו  אשר  החסידים אנשים עם ישראל,
כאלה מנהיגים ביניהם  ויהיו מימיהם 
הלאה גש  להם יאמר צדקינו משיח אשר

שלך, החסידים  משיח עם אמר  אחת פע)

דיינע  מיט  דיר פארט זאגי זייא  וועט צדקינו

(מאוד חסידי ויבכו החסידים יקרבו ואז ,
ואשמנו  חטאנו מה צדקינו משיח ויאמרו
אמת, צדיק  הוא כי  אמונה לנו היה הלא
ישיב  צדקינו ומשיח עלינו , תלונתך ומה
לבקש  מהצורך  איש של  ימיו כל  להם
להתקשר יזכה כי  שמו יתברך  מהבורא
לא שמו יתברך והבורא אמת. בצדיק
היה ואם בתמים , מההולכים טוב ימנע 
היה אמת בצדיק להתקשר  באמת רצונכם
היה לא ובוודאי  האמת , לכם מאיר

להאמת. האמת היהודירצונכם (תפארת

(וסיפורי תורה .חידושי
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רבי "ס  של  הענין  שגם קדשו ברוח

ישראל . יעשו  ומה יתקלקל


