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קרובה תהיה ותפלתו רעות, גזירות מכל אותו להציל כנפיו עליו יחסה הקב"ה
הברכות בכל מתברכי ונכסיהו ,להתקבל

יחסהכי שהקב"ה לו עולם הליכות הלכה של אמות 'ד לשכינה יש

קרובה תהיה ותפלתו רעות גזירות מכל אותו להציל כנפיו עליו

אמן. הברכות בכל מתברכין ונכסיהון מ"ט)להתקבל פרק הישר, (קב

ושכינתיה קוב"ה יחוד סוד וזהו – הלכ"ה אתוו בהיפו ,ה'כל"ה נקראת השכינה

שלכי אמות 'ד אל' בעולמו להקב"ה שאין" רז"ל שאמרו מה ידוע

קדישא שכינה שנקראת אדנ"י שם של אותיות 'ד והיינו הלכה"

כלה, שנקראת ה' שבשם אחרונה 'ה שהןוהיא ה'כלה נקראת וע"כ

יחוד דהיינו ,ה"הלכ של אמות ד' של סוד וזהו הלכה. אתווין בהיפוך

הקב"ה יחוד שהוא יאהדונה"י כזה בחבור ה' של בתוך ה' שם

ק')ושכינתיה. פרק הישר, (קב

שהוא הלכה, של אמות ארבע אלא לשבתו, ומכו משכ בעולמו להקב"ה אי
לפנינו הערוכות בהלכות המלובשי וחכמתו, יתבר רצונו

המקדש,ומשחרב הואבית לשבתו ומכון משכן בעולמו להקב"ה אין

רצונו שהוא ,הלכה של אמות ארבע אלא יתברך, יחודו

לפנינו. הערוכות בהלכות המלובשים ,וחכמתו יתברך

ל"ד) פרק א"ח התניא (ספר

אויביו לתורתו, מקו וקובע הלכה של אמות בד' תורה באהל שיושב זמ כל
תחתיו נופלי

אויבךכי על למלחמה י)תצא כא תלך.(דברים כי למימר ליה הוה .

,תורה אוהל מאהלו האדם כשיצא דמיד מרמזת דהתורה והנראה

והמנגדים, המקטריגים הם מאויביו למלחמה מעותד זמןמיד כל כי

אויביו ,לתורתו מקום וקובע הלכה של אמות בד' תורה באהל שיושב

תחתיו נופלים(ע"ב ז' תצא).(ברכות כי פרשת דכלה אגרא)

,שהולכי שלהיכ לראות צריכי ,אד כל אצל כ כל נתגרשה שהקדושה מזמ
להחזיק צריכי הגילגולי בכל רק תורה, של הלכה של אמות מד' לצאת לא

התורה במשפטי

עירוביןאיתא משנבמשנה 'ד א)(פרק רעה,ה רוח או גוים, שהוציאוהו מי

.אמות 'ד אלא לו אין הגמרא על ,ל"ז בונם ר' הרבי בשם

ע"א) ח אלא(ברכות ,בעולמו להקב"ה לו אין המקדש, בית שחרב מיום ,

.בלבד הלכה של אמות 'ד

,לראותהיינו וצריכין אדם, כל אצל כך כל נתגרשה שהקדושה מזמן

תורה. של הלכה, של אמות מד' לצאת לא  שהולכים שלהיכן

שזהו אמות. ד' אלא לו אין ,רעה רוח או גוים שהוציאוהו מי ,וזהו

התורה.העצה, במשפטי להחזיק צריכין הגילגולים שבכלאמת [אמרי

לבסוף]. ,תרפ"ט בראשית ברכות)גור, ח"ב, מבשר (קול

המקדש בית דוגמת נעשה הוא אז הלכה של אמות ד' שלחנו כשנעשה

הלכהמשחרב של אמות ד' אלא להקב"ה אין המקדש וכשנעשהבית

בית דוגמת נעשה הוא אז הלכה של אמות ד' שלחנו

ז')המקדש. אות ,האוכל עת צדיק, (פרי

כמו מחכי ההלכ"ה אויר – ישראל אר קדושת לו יש הלכה של אמות ד'
זרות המחשבות ומוציא ,המחשבה מזככת פסוקה הלכה – ישראל אר אויר

מהלב והדמיונות

הלכהולהיות של אמות ארבע של אויר – האוירים מן זרות מחשבות

כן שאין מה דמיון. ומוציא תורה דברי מחשבת בלב מכניס

אז אדרבה זרות המחשבות היפך אינו התפילה תפילה מקום

מלב. זרות מחשבות מוציא אוירו אין מתגברים,

כןושמעתי ואם ישראל ארץ קדושת לו יש הלכה של אמות ארבע כי

ישראל. ארץ אויר כמו מחכים היפוךאוירה הוא וחכמה

תועבה תפילתו 'וגו אזנו ומסיר נופל. זה קם כשזה י'.)דמיון (שבת

הוא והתפילה ודמיונות זרות מחשבות כשמליאה נקרא תועבה פירוש

כ ושלום חס הוא פיגול מחשבת מלא שהלב ומאחר שבלב מועבודה

אבל .לעיל כנזכר וגואלו צורו יתברך דהשם רק .ותועבה זרה עבודה

בעצמו פושע והוא מדמיון המצלת שהיא תורה משמוע אזנו מסיר אם

אבל גואלו. יתברך השם שאין 'וכו תפילתו ושלום חס אז לינצל שלא

דברכות בפלוגתא ותליא לחוד תורה זמן סבר עומדים(ל"א.)אידך אם

כובד מתוך או המחשבה המזככת שהיא פסוקה הלכה מתוך להתפלל

תורה עם חיבור לו שאין לחוד תפילה זמן האומר כדברי זהו ראש

זרות המחשבות יוציא שבלבו שמים מיראת ראש כובד ידי על רק

מהלב. רט)והדמיונות אות הצדיק, צדקת)

נפלט העמי אר שאויר ישראל אר בקדושת קדוש הלכה של אמות ארבע
קדוש אויר ונכנס פיות דשתי החרב ידי על צד מכל לגמרי מתוכו

ישראלששמעתיוכמו ארץ בקדושת קדוש הלכה של אמות דארבע

החרב ידי על צד מכל לגמרי מתוכו נפלט העמים ארץ שאויר

ישראל ארץ אויר שזהו תורה דדברי קדוש אויר ונכנס פיות דשתי

פתי. מחכימת התורה כמדת מחכים דלכן

ומוכרךאבל פגע כשכבר כלום מועיל אין ותפילה הכנסת בית

מליאה כן תהיה תפילתו כל גם כי זרות ומחשבות בהרהורים

ואז זרות ממחשבות להתרחק לבו את לכוין צריך רק זרות. מחשבות

קדושות מחשבות הלב בעומק להכניס לפעול יוכל תפילה ידי על
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כענין ממרחק הרע ז')ולהרוג ט' שהלשון(ירמיה לשונם שחוט חץ

שמובא וכמו התפילה ידי על וזהו מרחוק להרוג החץ דוגמת

מקומות)בתיקונים ושאר י"ג תיקון גירא.(סוף בתר גירא ביה דזריק

(רכג אות ,הצדיק צדקת)

הארבע כ ג ה ה ,יתבר דהש גנזיו בבית שהוא שמי יראת של האוצר
– ה אלא המקדש בית משחרב בעולמו להקב"ה לו שאי ,הלכה של אמות

בכל קדושה להכניס מלמעלה אותו שמקדשי מה הקדושה לשלימות בא ומזה
הגופניי מעשיו

יתברךוהאוצר דהשם גנזיו בבית הוא שמים יראת שאמרושל כמו

בברכות(ע"ב שאין,(ל"ג הלכה, של אמות הארבע כן גם הם והן

הם אלא המקדש בית משחרב בעולמו להקב"ה שםלו שאמרו כמו

.(ח'.)

שוכןדלאסוקי יתברך השם כאשר רק הוא דהלכתא אליבא שמעתתא

לבו בסנהדריןתוך שאמרו וכמו(ע"ב שהלכה(צ"ג עמו 'וה

תתאה חכמה המשכת פה שבעל התורה לשלימות זוכה שאז כמותו

שבלבו היראה שלימות ידי על העליון מקודש ורוח עילאה. מחכמה

חכמה היא ה' ליראת שמקדשיןדזוכה מה הקדושה לשלימות בא ומזה

הגופניים מעשיו בכל קדושה להכניס מלמעלה שזהאותו היצר וחמדת

נכפה שאינו היצר המתבלת התורה שלימות ידי על אלא אפשר אי

.מאד טוב ונעשה נתתבל רק ומתבטל(ו אות ,קדושי (ישראל

ושוכ עליו חופ אלקי הצל שהוא הקב"ה משכ זהו הלכה של אמות ארבע
ה' ותורת בהלכה בהתבוננו מוחו בקרב

אמרוועל ח'.)זה של(ברכות אמות ארבע אלא בעולמו להקב"ה אין

ושוכן עליו חופף אלקי הצלם שהוא הקב"ה משכן זהו הלכה

ה'. ותורת בהלכה בהתבוננו מוחו המקדשבקרב בית משחרב ואיתא

היא עדיין בעולם שמו יתברך שכינתו השראת היתה דשם לומר רצה

שמובא כמו המקדש בית דוגמת חלקיה בכל שהיא בנפש נמצאת

שהוא בגוף מוגבלת שהנפש בעולם להיות חוזרת זה ידי ועל בזוהר.

בעולם. הוא והמקום במקום א')מוגבל מ"ע ,המצוות נר קונטרס ,צדק (דובר

של אמות "ארבע אמרו ולכ ,מקו בכל אד של מקומו הוא אמות ארבע
התורה' פי על והנהגה ההילו' ,'הלכ"ה' לומר רצה ,"הלכה

מ"ח.)ז"לואמרו של(עירובין מקומו הוא אמות מקוםארבע בכל אדם

ההילוך הלכה לומר רצה הלכה של אמות ארבע אמרו ולכן

רצונם אין הלכה של אמות דארבע קיבלתי [וכך התורה, פי על והנהגה

הלכה]. פי על ההתנהגות אלא דוקא הלכה לימוד לומר

לומדים(הערת לא אם ההלכה פי על להתנהג יכולין אין אבל המו"ל:

.(ההלכות א')מקודם מ"ע ,המצוות נר קונטרס ,צדק (דובר

הלכה, של אמות מד' ולהתגרש להסתלק בהכרח מצטרכי החיצוני כתות כל
ד' הנה ה בלבד הלכה של אמות הד' – לו יאמר קדוש כי בהיכלו יקרב לא וזר
ממכשול, ונפנו מאב שנסקלו הגדול שמו אותיות ד' בה ששורה הללו אמות
,יתבר שמו השראת ה' דר הוא הללו אמות ד' כי ה', דר פנו הכתוב כמאמר

ברשות אפילו ,"מקו בכל לו קונות" – ה קודש כי אליה יקרב לא וזר
עול של יחידו רשות היחיד ברשות חפיצי שאינ החיצוני מקו הרבי
הללו, אמות ד' לו קונות אד של הילוכו מקו בכל מקו מכל ,הוא ברו

בלבד להקב"ה וה ,מה ובורחי מסתלקי שהחיצוני

חז"לועל רמזו י'.)זה מציעא מקום.(בבא בכל לו קונות אדם של אמות ד'

עליו הוא ברוך מקום של שמו השראת לצד אורוכי כח הנה

שמו אותיות מארבע אמותיו בד' פנותיו לארבע עליו מתנוצץ יתברך

להסתלק החיצונים כתות כל בהכרח מצטרכים כן ועל יתברך.

הללו. אמות מד' ולהתגרש

לוועל קונות ,אדם שנקרא במי כלומר אדם. של אמות 'ד אמרו כן

הללו, אמות 'ד.לו יאמר קדוש כי בהיכלו יקרב לא כןוזר ועל

ח'.)אמרו אלא(ברכות בעולמו להקב"ה לו אין המקדש בית שחרב מיום

.בלבד הלכה של אמות 'ד'ד בהם ששורה הללו אמות ד' הנה הן כי

הגדו שמו ממכשולאותיות ונפנו מאבן שנסקלו הכתובל ישעיהכמאמר)

ג') ה'.מ', דרך יתברך,פנו שמו השראת 'ה דרך הוא הללו אמות ד' כי

הם. קודש כי אליהם יקרב לא וזר

הרומזעל הרבים ברשות אפילו פירוש מקום. בכל לו קונות אמרו כן

ברשות חפיצים שאינם הרבים רשות הנקראים החיצונים מקום אל

הילוכו מקום בכל מקום מכל הוא. ברוך עולם של יחידו רשות היחיד

אמות 'ד לו קונות ,תפילה ובלא תורה בלא הולך אינו ובודאי אדם של

.בלבד להקב"ה והם מהם, ובורחין מסתלקין שהחיצונים הללו,

(תצא פרשת חיי מי (באר

המקטרגי בפני כתריס היא הלכה של אמות הד' רק

ח'.)בש"סוהנה להקב"ה(ברכות לו אין המקדש בית שחרב מיום

היינו ,בלבד הלכה של אמות 'ד אלא שהתפילהבעולמו אף

המקדש, מקום דרך לרקיע ל.)כבש"סעולה כנגד(שם לבו את יכוון

בחורבנו, שהוא אף הקדשים, קדשי מקטרגיםבית כמה מקום מכל

ד' ע"י ורק לעלות, לתפילה מניחים שאינם האויר כל את ממלאים

המקטרגים. בפני כתריס שהיא הלכה של אמות

תרע"ב) שנת ,ויצא פרשת משמואל ש)

ד' אד של קומתו – הלכה של אמות הד' בשביל אמות ד' הוא קימה מצות
אמות

רביאמר אמותלו ד' לו אמר לקום ויתחייב רחוק יהיה כמה יוכלעד

ד' בקימה עיניו מלא ואימא לו אמר ,קם שבשבילו להכיר אדם

אבל זקן פני והדרת שיבה מפני תקום לכתוב לו אמר ,בהידור אמות

והידור תקום שהסמיך עתה,אמות ד' תקום אף אמות ד' הידור מה

אמות 'בד קימה מצות ויהיה הכי ולכתוב לו לומראמר שצריך לי נראה)

(עינו שלכמלא אמות 'ד הם ואלה אמות ד' הוא כמה אדם קומת לו אמר

.אמות 'ד הוא קימה מצות כן על המקו)הלכה יראת עני ד"ה  הקנה ספר)

הד' ותירוש, ד) ,דג ורוב ג) ,האר ומשמני (ב ,השמי טל א) :האלקי ל וית
אלו מדות ארבע אלא לנו אי בגלות ואנחנו ,הלכה של אמות ד' ה ה הללו דברי

ותירשויתן דגן ורב הארץ ומשמני השמים מטל האלקים בראשיתלך)

כח) ,ותירושכז יסוד דגן ורוב הוד הארץ משמני נצח השמים טל .

המדרשמלכות לבית בהולכי מדות ארבע הלכה של אמות ד' הן הן

ספירות. 'י שהם בכוס האמורים דברים עשרה אנוומן יוחנן וא"ר

אלו מדות 'ד הן הן ארבע אלא לנו אין בגלות עלשאנחנו הולך וסימן

ארבע. על הולך אז גחון על שהולך נחש תחת בגלות גחון

(תולדות פרשת התורה, על עמוקות (מגלה

גבירתה שרה מפני בורחת הקליפה הלכה של אמות ד' מתו להתפלל העומד

דבריויעקב שמתוך תורה סוד המקום מאבני ויקח לזה תקנה עשה

שכתוב כמו הקליפות כח מבריח ובזה נמוח אבן אם תורה

כח) תועבה(משלי תפלתו גם תורה משמוע אזנו מסירהעומד אבל

בורחת הקליפה נמצא הלכה של אמות ד' מתוך להתפלל תורה מדברי

גבירתה. שרה ויצא)מפני פרשת התורה, על עמוקות (מגלה

ש הלכה של אמות ד' מקדש לי יעשו שה מקו בכל ,"בתוכ "ושכנתי
על אמר יעקב" זה", אלקי מחנה רא כאשר יעקב ויאמר" – בתוכ אשכו

האד כל ז"ה כי ,"הלכה של אמות ארבע"

לוהנה"ז דרשו אצלה להיות לבתו לבנות המלך שצוה קיטון ענין

ושכנת שאמר מזהבתוכו אמר ולא בתוכם קיטוןי על קאי אבל

אשכון שם הלכה של אמות ד' מקדש לי יעשו שהם מקום בכל זה

שבתוכ"םבתוכם סתומה 'בם ג"כ נרמז וזה יכול איני ממנה לפרוש כי

מרובעת שורהשהיא השכינה שם אמות ד' של מרובע בתוך כמוכי

לב)שאמר יעקב(בראשיתהלכה של אמות ארבע על סתומה ראם כאשר

האדם. כל ז"ה כי ז"ה אלקים תרומה)מחנה פרשת התורה, על עמוקות מגלה)

בשלשי – "תש כ ג היה מועד אוהל חלל – "תש בגימטריא אמות ארבע
לה' קרב הוא "תש של המספר לזה צרי אד ג – שעות "תש יש יו

חודש מב ופדויו לקיי

תש"ךארבע בגימטריא אמות ארבע הלכה של אליואמות 'ה וידבר

הטעם מזה תש"ך כן גם היה מועד אוהל שחלל מועד מאוהל

הטעם נפל. אינו באדם יום שלשים ששהא כליש יום בשלשים כי

שעות יו"דתש"ך בכללות החסד מדת את האדם היקף אינוובזה לכן

מכםנפל יקריב כי אדם אמר וזהשל המספר לזה צריך אדם שגם

חודשתש"ך מבן ופדויו לקיים 'לה קרבן כה)הוא אבל(במדבר תפדה

נפשו. פדיון יקר לו אין חודש מבן פחות

(ויקרא פרשת – התורה על עמוקות מגלה)

יום, בשלשים ההלכות לימוד לחלק בענין והנחיצות הענין גודל רואין מזה המו"ל: [הערת

'וכו שבת הלכות או ח"או או שו"ע כל לחלק בענין והן החג, קודם יום שלשים בענין הן

מה על זיע"א קארו יוסף רבינו המחבר של הטעם ג"כ שזה ואפשר החודש, במעגל ללמוד

לשו"ע]. י"הב מרן בהקדמת עיין ,יום בשלשים שו"ע חלקי הד' שחילק

ד' רק בעולמו להקב"ה שאי לפי פסוקה, הלכה מתו אלא להתפלל עומדי אי
הלכה של אמות

איןפסוקה הלכה מתוך אלא להתפלל משמועעומדין אזנו מסיר

אמות 'ד רק בעולמו להקב"ה שאין לפי תועבה תפלתו גם תורה

הלכה. אחרי)של פרשת ,התורה על עמוקות מגלה)

בסוד ה הלכ"ה, שלה תיבות שהראשי "ה'אר כ'ל 'ל'ה "ה'ריעו תיבות הד'
הלכה של אמות הארבע

לא.)שאמרוולפי ברכות),הלכה דבר מתוך אלא להתפלל עומדין אין

רמז הלכ"ה.לכן ת"ר ,ארץ'ה כ'ל 'ה'ל תיביןואמרה'ריעו 'ד

הלכה של אמות 'ד ח.)בסוד שהוא(שם שם., של אתוון 'ד סוד

רלט) אופ ,ואתחנ על עמוקות מגלה)
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לשמיעת כל ספרי הזוהר הקדוש בשפת לשון 
הקודש ב-277  דיסקים - 1500 שעות של תענוג 

רוחני בטל: 

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ

 054-4577956

יותר משמונה אלף שיעורים בזוהר 
הקדוש, תענוג גן עדן בעולם הזה

ומסודרים,  מוכנים  השיעורים  נפשכם,  ותחי  שמעו 
לרבים  ויטול  יבוא  המאירים,  מן  להיות  החפץ  וכל 
התנא  ובזכות  להשפיע,  אדירות  זכויות  להשמיע, 
יזכו כל  יוחאי ע"ה  הקדוש האלוקי רבי שמעון בר 

עם לביאת הגואל בב"א.

להזמנת דיסקים: 054-4577956

כל התפילות מתקבלות רק על ידי 
לימוד זוהר הקדוש,
 

הזוהר הקדוש היא טבעת מלך 
מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.

כענין ממרחק הרע ז')ולהרוג ט' שהלשון(ירמיה לשונם שחוט חץ

שמובא וכמו התפילה ידי על וזהו מרחוק להרוג החץ דוגמת

מקומות)בתיקונים ושאר י"ג תיקון גירא.(סוף בתר גירא ביה דזריק

(רכג אות ,הצדיק צדקת)

הארבע כ ג ה ה ,יתבר דהש גנזיו בבית שהוא שמי יראת של האוצר
– ה אלא המקדש בית משחרב בעולמו להקב"ה לו שאי ,הלכה של אמות

בכל קדושה להכניס מלמעלה אותו שמקדשי מה הקדושה לשלימות בא ומזה
הגופניי מעשיו

יתברךוהאוצר דהשם גנזיו בבית הוא שמים יראת שאמרושל כמו

בברכות(ע"ב שאין,(ל"ג הלכה, של אמות הארבע כן גם הם והן

הם אלא המקדש בית משחרב בעולמו להקב"ה שםלו שאמרו כמו

.(ח'.)

שוכןדלאסוקי יתברך השם כאשר רק הוא דהלכתא אליבא שמעתתא

לבו בסנהדריןתוך שאמרו וכמו(ע"ב שהלכה(צ"ג עמו 'וה

תתאה חכמה המשכת פה שבעל התורה לשלימות זוכה שאז כמותו

שבלבו היראה שלימות ידי על העליון מקודש ורוח עילאה. מחכמה

חכמה היא ה' ליראת שמקדשיןדזוכה מה הקדושה לשלימות בא ומזה

הגופניים מעשיו בכל קדושה להכניס מלמעלה שזהאותו היצר וחמדת

נכפה שאינו היצר המתבלת התורה שלימות ידי על אלא אפשר אי

.מאד טוב ונעשה נתתבל רק ומתבטל(ו אות ,קדושי (ישראל

ושוכ עליו חופ אלקי הצל שהוא הקב"ה משכ זהו הלכה של אמות ארבע
ה' ותורת בהלכה בהתבוננו מוחו בקרב

אמרוועל ח'.)זה של(ברכות אמות ארבע אלא בעולמו להקב"ה אין

ושוכן עליו חופף אלקי הצלם שהוא הקב"ה משכן זהו הלכה

ה'. ותורת בהלכה בהתבוננו מוחו המקדשבקרב בית משחרב ואיתא

היא עדיין בעולם שמו יתברך שכינתו השראת היתה דשם לומר רצה

שמובא כמו המקדש בית דוגמת חלקיה בכל שהיא בנפש נמצאת

שהוא בגוף מוגבלת שהנפש בעולם להיות חוזרת זה ידי ועל בזוהר.

בעולם. הוא והמקום במקום א')מוגבל מ"ע ,המצוות נר קונטרס ,צדק (דובר

של אמות "ארבע אמרו ולכ ,מקו בכל אד של מקומו הוא אמות ארבע
התורה' פי על והנהגה ההילו' ,'הלכ"ה' לומר רצה ,"הלכה

מ"ח.)ז"לואמרו של(עירובין מקומו הוא אמות מקוםארבע בכל אדם

ההילוך הלכה לומר רצה הלכה של אמות ארבע אמרו ולכן

רצונם אין הלכה של אמות דארבע קיבלתי [וכך התורה, פי על והנהגה

הלכה]. פי על ההתנהגות אלא דוקא הלכה לימוד לומר

לומדים(הערת לא אם ההלכה פי על להתנהג יכולין אין אבל המו"ל:

.(ההלכות א')מקודם מ"ע ,המצוות נר קונטרס ,צדק (דובר

הלכה, של אמות מד' ולהתגרש להסתלק בהכרח מצטרכי החיצוני כתות כל
ד' הנה ה בלבד הלכה של אמות הד' – לו יאמר קדוש כי בהיכלו יקרב לא וזר
ממכשול, ונפנו מאב שנסקלו הגדול שמו אותיות ד' בה ששורה הללו אמות
,יתבר שמו השראת ה' דר הוא הללו אמות ד' כי ה', דר פנו הכתוב כמאמר

ברשות אפילו ,"מקו בכל לו קונות" – ה קודש כי אליה יקרב לא וזר
עול של יחידו רשות היחיד ברשות חפיצי שאינ החיצוני מקו הרבי
הללו, אמות ד' לו קונות אד של הילוכו מקו בכל מקו מכל ,הוא ברו

בלבד להקב"ה וה ,מה ובורחי מסתלקי שהחיצוני

חז"לועל רמזו י'.)זה מציעא מקום.(בבא בכל לו קונות אדם של אמות ד'

עליו הוא ברוך מקום של שמו השראת לצד אורוכי כח הנה

שמו אותיות מארבע אמותיו בד' פנותיו לארבע עליו מתנוצץ יתברך

להסתלק החיצונים כתות כל בהכרח מצטרכים כן ועל יתברך.

הללו. אמות מד' ולהתגרש

לוועל קונות ,אדם שנקרא במי כלומר אדם. של אמות 'ד אמרו כן

הללו, אמות 'ד.לו יאמר קדוש כי בהיכלו יקרב לא כןוזר ועל

ח'.)אמרו אלא(ברכות בעולמו להקב"ה לו אין המקדש בית שחרב מיום

.בלבד הלכה של אמות 'ד'ד בהם ששורה הללו אמות ד' הנה הן כי

הגדו שמו ממכשולאותיות ונפנו מאבן שנסקלו הכתובל ישעיהכמאמר)

ג') ה'.מ', דרך יתברך,פנו שמו השראת 'ה דרך הוא הללו אמות ד' כי

הם. קודש כי אליהם יקרב לא וזר

הרומזעל הרבים ברשות אפילו פירוש מקום. בכל לו קונות אמרו כן

ברשות חפיצים שאינם הרבים רשות הנקראים החיצונים מקום אל

הילוכו מקום בכל מקום מכל הוא. ברוך עולם של יחידו רשות היחיד

אמות 'ד לו קונות ,תפילה ובלא תורה בלא הולך אינו ובודאי אדם של

.בלבד להקב"ה והם מהם, ובורחין מסתלקין שהחיצונים הללו,

(תצא פרשת חיי מי (באר

המקטרגי בפני כתריס היא הלכה של אמות הד' רק

ח'.)בש"סוהנה להקב"ה(ברכות לו אין המקדש בית שחרב מיום

היינו ,בלבד הלכה של אמות 'ד אלא שהתפילהבעולמו אף

המקדש, מקום דרך לרקיע ל.)כבש"סעולה כנגד(שם לבו את יכוון

בחורבנו, שהוא אף הקדשים, קדשי מקטרגיםבית כמה מקום מכל

ד' ע"י ורק לעלות, לתפילה מניחים שאינם האויר כל את ממלאים

המקטרגים. בפני כתריס שהיא הלכה של אמות

תרע"ב) שנת ,ויצא פרשת משמואל ש)

ד' אד של קומתו – הלכה של אמות הד' בשביל אמות ד' הוא קימה מצות
אמות

רביאמר אמותלו ד' לו אמר לקום ויתחייב רחוק יהיה כמה יוכלעד

ד' בקימה עיניו מלא ואימא לו אמר ,קם שבשבילו להכיר אדם

אבל זקן פני והדרת שיבה מפני תקום לכתוב לו אמר ,בהידור אמות

והידור תקום שהסמיך עתה,אמות ד' תקום אף אמות ד' הידור מה

אמות 'בד קימה מצות ויהיה הכי ולכתוב לו לומראמר שצריך לי נראה)

(עינו שלכמלא אמות 'ד הם ואלה אמות ד' הוא כמה אדם קומת לו אמר

.אמות 'ד הוא קימה מצות כן על המקו)הלכה יראת עני ד"ה  הקנה ספר)

הד' ותירוש, ד) ,דג ורוב ג) ,האר ומשמני (ב ,השמי טל א) :האלקי ל וית
אלו מדות ארבע אלא לנו אי בגלות ואנחנו ,הלכה של אמות ד' ה ה הללו דברי

ותירשויתן דגן ורב הארץ ומשמני השמים מטל האלקים בראשיתלך)

כח) ,ותירושכז יסוד דגן ורוב הוד הארץ משמני נצח השמים טל .

המדרשמלכות לבית בהולכי מדות ארבע הלכה של אמות ד' הן הן

ספירות. 'י שהם בכוס האמורים דברים עשרה אנוומן יוחנן וא"ר

אלו מדות 'ד הן הן ארבע אלא לנו אין בגלות עלשאנחנו הולך וסימן

ארבע. על הולך אז גחון על שהולך נחש תחת בגלות גחון

(תולדות פרשת התורה, על עמוקות (מגלה

גבירתה שרה מפני בורחת הקליפה הלכה של אמות ד' מתו להתפלל העומד

דבריויעקב שמתוך תורה סוד המקום מאבני ויקח לזה תקנה עשה

שכתוב כמו הקליפות כח מבריח ובזה נמוח אבן אם תורה

כח) תועבה(משלי תפלתו גם תורה משמוע אזנו מסירהעומד אבל

בורחת הקליפה נמצא הלכה של אמות ד' מתוך להתפלל תורה מדברי

גבירתה. שרה ויצא)מפני פרשת התורה, על עמוקות (מגלה

ש הלכה של אמות ד' מקדש לי יעשו שה מקו בכל ,"בתוכ "ושכנתי
על אמר יעקב" זה", אלקי מחנה רא כאשר יעקב ויאמר" – בתוכ אשכו

האד כל ז"ה כי ,"הלכה של אמות ארבע"

לוהנה"ז דרשו אצלה להיות לבתו לבנות המלך שצוה קיטון ענין

ושכנת שאמר מזהבתוכו אמר ולא בתוכם קיטוןי על קאי אבל

אשכון שם הלכה של אמות ד' מקדש לי יעשו שהם מקום בכל זה

שבתוכ"םבתוכם סתומה 'בם ג"כ נרמז וזה יכול איני ממנה לפרוש כי

מרובעת שורהשהיא השכינה שם אמות ד' של מרובע בתוך כמוכי

לב)שאמר יעקב(בראשיתהלכה של אמות ארבע על סתומה ראם כאשר

האדם. כל ז"ה כי ז"ה אלקים תרומה)מחנה פרשת התורה, על עמוקות מגלה)

בשלשי – "תש כ ג היה מועד אוהל חלל – "תש בגימטריא אמות ארבע
לה' קרב הוא "תש של המספר לזה צרי אד ג – שעות "תש יש יו

חודש מב ופדויו לקיי

תש"ךארבע בגימטריא אמות ארבע הלכה של אליואמות 'ה וידבר

הטעם מזה תש"ך כן גם היה מועד אוהל שחלל מועד מאוהל

הטעם נפל. אינו באדם יום שלשים ששהא כליש יום בשלשים כי

שעות יו"דתש"ך בכללות החסד מדת את האדם היקף אינוובזה לכן

מכםנפל יקריב כי אדם אמר וזהשל המספר לזה צריך אדם שגם

חודשתש"ך מבן ופדויו לקיים 'לה קרבן כה)הוא אבל(במדבר תפדה

נפשו. פדיון יקר לו אין חודש מבן פחות

(ויקרא פרשת – התורה על עמוקות מגלה)

יום, בשלשים ההלכות לימוד לחלק בענין והנחיצות הענין גודל רואין מזה המו"ל: [הערת

'וכו שבת הלכות או ח"או או שו"ע כל לחלק בענין והן החג, קודם יום שלשים בענין הן

מה על זיע"א קארו יוסף רבינו המחבר של הטעם ג"כ שזה ואפשר החודש, במעגל ללמוד

לשו"ע]. י"הב מרן בהקדמת עיין ,יום בשלשים שו"ע חלקי הד' שחילק

ד' רק בעולמו להקב"ה שאי לפי פסוקה, הלכה מתו אלא להתפלל עומדי אי
הלכה של אמות

איןפסוקה הלכה מתוך אלא להתפלל משמועעומדין אזנו מסיר

אמות 'ד רק בעולמו להקב"ה שאין לפי תועבה תפלתו גם תורה

הלכה. אחרי)של פרשת ,התורה על עמוקות מגלה)

בסוד ה הלכ"ה, שלה תיבות שהראשי "ה'אר כ'ל 'ל'ה "ה'ריעו תיבות הד'
הלכה של אמות הארבע

לא.)שאמרוולפי ברכות),הלכה דבר מתוך אלא להתפלל עומדין אין

רמז הלכ"ה.לכן ת"ר ,ארץ'ה כ'ל 'ה'ל תיביןואמרה'ריעו 'ד

הלכה של אמות 'ד ח.)בסוד שהוא(שם שם., של אתוון 'ד סוד

רלט) אופ ,ואתחנ על עמוקות מגלה)

ְפָרִטּיּות  ָרֵאל ּבִ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ל ִלּמּוד, ַמּצִ ל ֶרַגע ׁשֶ ֵעיֵני ה'. ּכָ דֹוׁש ָיָקר ְמֹאד ּבְ ל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ל ֶרַגע ׁשֶ ּכָ
ָך, ַאל  ּלְ ּמּוד ׁשֶ ּלִ לּוי ּבַ ל ָהעֹוָלם ּתָ ָך, ּכָ ה ּכַֹח ְוָעְצָמה ֲחבּוִיים ּבְ ּמָ ָזרֹות ָקׁשֹות. ְיהּוִדי ָיָקר! ּכַ ּוִבְכָלִלּיּות ִמּגְ
לֹום, ְלׁשָ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ּתֹוִליך  ׁשֶ ִלְקבּוָצה  ְוִהְצָטֵרף  ּבֹוא  ה,  ְמֻרּבָ ָלאָכה  ְוַהּמְ ָקָצר  ַמן  ַהּזְ ָיֶדיָך,  ה  ְרּפֶ  ּתַ

דֹוׁש.  "י ַהּקָ ּבִ ל ָהַרׁשְ ִצּלֹו ׁשֶ ב ּבְ ּבֹוא ְוׁשֵ
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