
ְּ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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לא  החרבן אחרי  שישארו "והשארית
על לקחת אלא אחרת עצה להם תהיה
לא  אומה והן יחיד שהן זו עבודה עצמם
שצריכים  ממה יותר עצמם בשביל  יעבדו
יהיו  מעשיהם כל ושאר ההכרחי, לקיומם
העולם  אומות  כל  ואם  זולתם. לטובת
מן  המלחמות יתבטלו  אז לזה  יסכימו 
כלל ידאג לא  איש  כל  שהרי העולם,

זולתו . לטובת אלא עצמו לטובת

בבחינת הוא זצ "ל הסולם בעל רבינו 
נבואה קיבל  הוא שהוא(כידוע )נביא , ומה

נבואה. בבחינת זה אומר 

תורתו  היא הצורה השוואת  של זו  "ותורה
משיח, "בּ אחריתשל נאמר : זה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְועל

לכוּ  ואמרוּ  ר בּ ים גּ וֹ ים והלכוּ  וכו' ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים
יעקב  אקי בּ ית ואל  ידוד הר אל ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְונעלה
מצּ יּ וֹ ן  כּ י  בּ ארחתיו  ונלכה מדּ רכיו ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוי וֹ רנוּ 
בּ ין  וׁש פט מירוּ ׁש לם. ה' וּ דבר  תוֹ רה  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵּת צא
עד  עצמים לגוֹ ים  והוֹ כיח רבּ ים ◌ַ◌ִ◌◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַעּמ ים 

אותנו  ילמד שמשיח דהיינו ◌ָרחוֹ ק"
נקרא זה מה  הצורה, בהשוואת ה' עבודת

ובחינה. בחינה בכל להשפיע

והוכחה  המשיח של  משפט תורה "שהוא 
שאם  להם שיוכיח דהיינו  עצומים, לגויים
כל ישמדו ה' עבודת עליהם יקבלו לא
יקבלו  ואם  מלחמות, ידי על  הגויים
חרבוֹ תם  "וכּת תוּ  זה  על נאמר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְתורתו 
ג וֹ י י א א למזמר וֹ ת וחניתוֹ תיהם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְלאּת ים

מלחמה". עוֹ ד ילמדוּ  ו א  חרב גּ וֹ י  זהאל ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מנת בעל שיהיה לקבל  הרצון הפיכת
הרצון  במקום חרב, במקום להשפיע,
ערוגה לו תחפור  מהשני , לקחת לקבל,

ולא בגינה. חרב  גוי אל  גוי  ישאו  "לא
מלחמה" עוד  משיח.ילמדו של תורתו זו 

הקדוש  מהזוהר  נובע הרעיון זה וכל
ננצל  בו הלימוד ידי ועל  הקבלה וחכמת

אטום. מפצצת
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יקר! תורה בן 

היהודי  הדם שפיכת את וראה נא הבט
להרים שתוכל חושב הנך  האם הרף , ללא
שפכו  לא "ידינו ולצעוק השמימה ידך

ראו" לא ועינינו  הזה הדם  מאד את אני ?
בעזרהשי"ת!!מסופק  זאת ואוכיח !

כדלהלן:

שופטים א ')בפרשת ימצא(כ"א  כי  כתוב:
נודע  לא לך נותן  ה"א אשר באדמה חלל 
– ושופטיך " זקניך "ויצאו הכהו, מי

גדולה -(רש "י)סנהדרי וגו' "ומדדו" -
הגמרא מ "ה.)מסבירה שאפילו (סוטה

בעליל  מודדין (קרוב)נמצא היו  לעיר 
ואמרו  "וענו - במדידה, לעסוק שמצוה
לא ועינינו הזה הדם  את שפכו לא ידנו
עלתה וכי הקדוש  רש"י שואל וגו', ראו"

הם דמים שופכי דין  בית שזקני לב  ?על 
שבדור, המיוחדים  והזקנים" ש"הכהנים
לא "ידינו לומר שנצרכים עד הרגוהו,

וגו'" ?שפכו

מכות במסכת י"א)המשנה  אומרת,(דף 
כהנים של  (היו )(גדולים )"אימותיהן

להן מקלט )מספקות  בערי שישב  (לרוצח

וכסות ובגדים )מחי -ה שלא(מזון כדי 
שואלת שימותו", בניהן על  יתפללו

תתקבל  חנם  קללת וכי  מתרצתהגמרא  ?
דרבא מפרקי-ה  סבא ההוא "אמר הגמרא,
בני  על להתפלל להן שהי -ה לי, שמיע

ימותו )דורן והגמרא(שלא בקשו" ולא
אדם, טרף  שארי-ה מספרת במקום,
לוי  בן יהושע מרבי  פרסאות שלש ברחוק
יומי , תלתא בהדי-ה אליהו אישתעי ולא 

גדולים כהנים בין  הקשר מה א, שואלים:
טרף  ארי-ה אם ב , לוי, בן יהושע לרבי 
בן  יהושע לרבי עונש מגיע למה אדם,

כהן לוי  שפתי  "כי עהפ"ס  הוא: ההסבר  ?
כי  מפיהו יבקשו ותורה  דעת ישמרו
ת"ח שכל חז"ל  דורשים וגו'" ה' מלאך
החכמים לתלמידי יש וממילא ככהן, דינו

הכהנים )  דורן (הזקנים  שבני הכל לעשות 
רובצת האחריות מתים, ואם ימותו, לא
הנך  וע "ז התורה, ולומדי הדור  גדולי  על 

מדוע  לשאול, ?יכול

"נעשה השי "ת אומר בראשית בפרשת
ולא "נעשה " מדוע חז"ל  שואלים אדם"
עם התייעץ שהשי"ת משיבים , "אעשה",
אמת מלאכי האדם, לברוא אם המלאכים
מלאכי  שקר, כולו כי יברא אל אמרו 
וכן  קטטה, כולו כי  יברא  אל אמרו שלום
כי  יברא אל  אמרה מלאכים קבוצת כל 
מלאכי  ממידותינו, הפוך יהי -ה העולם
סמך  ועל יבנה", חסד "עולם אמרו חסד
שלחסד  והיות , העולם נברא דבריהם 
השי"ת לכן ומקבל , לנותן לשנים, זקוקים
וטיפשים, חכמים ורשעים, צדיקים ברא,
זה, עם זה שיטיבו בשביל  ועניים עשירים
הרשע, את למוטב יחזיר שהצדיק כלומר 
יתמוך  ושהעשיר הטיפש  יחכים שהחכם
משמע  בעולם, רשעים יש ואם בעני,
וע"ז  שליחותם מלאו לא שהצדיקים
בב "ק  שהגמרא כפי העונש, להם מגיע 

ע"א) א"ר(ס' נחמני  בר ר "ש אמר אומרת:
אלא לעולם באה  פורענות "אין יונתן,
מתחלת ואינה בעולם שהרשעים  בזמן



המשך בעלון הבא
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מדוע  תחילה" הצדיקים מן ?אלא
בעולם רשעים  יש שאם היא, התשובה
משמע  פורענות, באה שבגללם

שליחותם מילאו לא  !!!שהצדיקים
ימ"ש  הגרמנים בשואת  ראינו  ולצערנו
שנלקחו  הראשונים היו ישראל שגדולי
הסבא מאמר  מובן  ומכאן ר"ל , לכבשנים 
על  להתפלל להן "שהי-ה דלעיל  בהגמרא
אפשר ומכאן ימותו" שלא דורן בני 
- ולמה ושופטיך " זקיניך "למה להבין
שנמצא פי  על  אף  - הגמרא כמאמר
מצוות יש זה כל  עם לעיר קרוב בעליל 
לעיר קרוב החלל אם כלומר מדידה,
מרחק  יש השני-ה ומהעיר ק "מ 2 אחת
הרי  מדידה, מצוות יש למה  ק"מ 50 של 
הפירוש  אלא בעין, רואים אחת עיר רק
לעשות יש מדידה" מצוות "יש הוא
את ולמדוד ולבדוק נוקב נפש חשבון 

חלל  יש  מדוע  עשינו ??מעשינו  לא מה ?
חייבי  רשעים יהיו שלא לתקן  מספיק
ונשובה ונחקורה דרכינו "נחפשה מיתה
שבדור" "המיוחדים  על מוטל  וזה ה" עד 

דלעיל ,!! הגמרא  מובנת  ובזה  !
גדולים, ככהנים הם חכמים שהתלמידי
ואם ימותו לא דורן שבני לדאוג ועליהם
וחובת מצוות עליהם  יש מתו, ח"ו

!!!מדידה

נוראית  שואה שהייתה העבר  כזו,ולאור 
בפולין  השואה  שלפני  פי  על אף
טוב  פחות לא התורה נלמדה ובאירופה
שמים, יראת יותר  והרבה אנו, מדורנו
אז, היו נפש ומסירות טהרה קדושה,
אנו  צריכים חורבן, כזה הי-ה  זה ובכל
הוספנו  ומה  חידשנו מה ולהתבונן לעצור

לא נוסף שחורבן  מנת על העבר, דור  על 
השי"ת מה  לחשוב  גיסא ומאידך יבוא,
יהודי  דם יום יום אם כי  מאתנו, דורש
היטב  "למדוד" לנו יש ר"ל כמים נשפך
מדידה", מצוות "יש ולכן, קורה זה למה

העבר שגיאות על נחזור !!שלא

כתלמיד  הרע שהיצר לזכור  אנו צריכים
"אסור ויאמר  יבוא לו, נדמה חכם
מצווה הקדושה תורתינו אבל לחשוב ,"

אחר"ומדדו" ח"ו להרהר לא  כלומר , -
אלא הקב"ה , של לעשות מידותיו לנו יש

נקיים  לא ואם עצמנו , עם נוקב חשבון
לשמים  ידנו להרים נוכל  לא זו, חובה
הזה  הדם את שפכו  לא "ידנו ולומר
את  לתת חייבים אנו  כי ראו" לא  עינינו 
רשעים  של  אפילו - דם טיפת  כל  על  הדין 

שנשפך -!!!

לתקן נותר מה השאלה, נשאלת
נעשה? כבר אשר  על ולהוסיף 

חגיגה ארבעה(י"ד :)במסכת ת"ר כתוב:
ובן  עזאי בן  הן: ואלו ב"פרד "ס " נכנסו
הציץ  עזאי בן עקיבא. ורבי  אחר זומא,
קיצץ  אחר ונפגע , הציץ זומא בן ומת,
מסביר בשלום. יצא  עקיבא רבי  בנטיעות,

- הקדוש ב"אהזהר  ובהסולם  כ"ו. (בראשית

ר"ן) מעדן סעי' יוצא ונהר הפסוק על  -
והי-ה "יפרד" ומשם הגן את להשקות

ראשים. פ"י)לארבעה פ"ב (בראשית

אלו  ואחר , זומא בן עזאי , בן ואומר:
אחד  ל "רמז" אחד  ל"פשט" אחד נכנסו
בקליפות ב"פר "ד" והחזיקו ל"דרוש"
נפרדו  "יפרד"; לכן התורה, של 
שלמד  עקיבא רבי אך מהקדושה,


