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ספר הזוהר הקדוש

לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
אֹומ ָרּה ק ֶֹדם ַהלִ ימּוד:
ְּת ִפילָ ה ְקצָ ָרה לְ ְ
ּוׁשכִ ינְ ֵּתיּהּ ,בִ ְד ִחילּו
קּוד ָׁשא ּבְ ִריְך הּוא ְ
לְ ֵׁשם יִ חּוד ְ
ְּור ִחימּוְּ ,ור ִחימּו ְּוד ִחילּו ,לְ יַ ֲח ָדא ֵׁשם יֹו"ד ֵק"י
ּבְ וָ א"ו ֵק"י לְ ַא ְק ָמא ְׁשכִ ינָ ָתּה ֵמ ַע ְפ ָראּ ,ולְ ִעּלּוי
ְׁשכִ ינַ ת עּוּזֵ נּו ֵאם ַהּבָ נִ ים ְׂש ֵמ ָחהַ ,על יְ ֵדי ַההּוא
ָט ִמיר וְ נֶ ְעלַ ם ּבְ ֵׁשם ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאלֲ .ה ֵרינִ י ְמ ַק ֵּשׁר
ַעצְ ִמי ּבְ לִ ימּוד ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה לְ נִ ְׁש ַמת ּכָ ל ַה ְּתנָ ִאים
ֹאׁשם
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְּובר ָ
תּובים ּבְ ַ
ַהּצַ ִּד ִיקים ַהּכְ ִ
יֹוח ִאי וְ ַרּבִ י ֶאלְ ָעזָ ר
לֹוקי ַרּבִ י ִׁש ְמעֹון ּבַ ר ָ
ַה ַּתּנָ א ָה ֶא ִ
רּוח לְ יֹוצְ ֵרנּו
ּבְ נֹו ,לְ ַמ ַען ְׁשמֹו ּבְ ַא ֲה ָבה לַ ֲעׂשֹות נַ ַחת ַ
ּבֹור ֵאנּוּ ,וּבְ ַה ֵדין ִס ְפ ָרא ֵס ֶפר ַהז ַֹהר,
וְ לַ ֲעׂשֹות ָרצֹון ְ
לּותא ּבְ ַר ֲח ֵמי .יֵ ָר ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶדיָך
יִ ְפקּון יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן גָ ָ
ָפ ֳעלֶ ָך וַ ֲה ָד ְרָך ַעל ּבְ נֵ ֶיהם.

ּכְ ֶׁש ִהּנְ ָך ַמ ְק ִּדיׁש ַּד ָּקה ּבִ לְ ַבד לְ לִ ּמּוד ַּדף ז ַֹהר
לֹומ ֵדי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
ִּומצְ ָט ֵרף לְ ְ 250,000-
נֶ ְח ָׁשב ּכְ ִאּלּו ַא ָּתה ְמ ַסּיֵ ם 250,000
ְּפ ָע ִמים ּכָ ל ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר!!!
ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ַא ְדמֹו"ר ,רֹאׁש יְ ִׁש ָיבהַ ,רב ִעיר,
ַרב ְׁשכּונָ הַ ,רב ּבֵ ית ִמ ְד ַרׁשַ ,מּגִ יד ִׁשעּור ֶׁשל
ּיֹומיְ ,מלַ ֵּמד ,יִ ַּקח ּבְ ֶח ְׁשּבֹון ֵאיזֶ ה נַ ַחת
ַּדף ַה ִ
רּוח הּוא יָ כֹול לַ ֲעׂשֹות לַ ַה ָּקּבָ "הּ ,ולְ ַהּצִ יל
ַ
זֹוהר
ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכָ ל ַהּצָ רֹות ּבְ לָ ְּמדֹו ַ
ַה ָּקדֹוׁש דף היומי ַּד ָּקה ַא ַחת ִעם ַהּצִ ּבּור.

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם,
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש

בדקה בלבד

ֹלהינּו ָעלֵ ינּו ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה
וִ ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱא ֵ
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו[ .ב' פעמים]( ,סֹוד ה')
ָעלֵ ינּו ַ

מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה  ,50בת ים
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זוהר לחתונה

ספר

זוהר לחתונה
עם פירוש הסולם
דיניו ומנהגיו
 

בו יבואר העונשים הקשים שמענישים את האדם על שנהג בפריצות
והפקירות ,ועל שהדריכו את בנותיהם במלבושי פריצות ושחץ ,וכו'.
            
             
          א    
             
               
           
          
             
       
א .דברי מוסר והתעוררות שלא יהיו אנשים ונשים
בחדר אחד בלי מחיצה.
א( התקנה שיהיו נשים יושבות מלמעלה ואנשים
מלמטה
תנו רבנן בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים
מבחוץ והיו באין לידי קלות ראש ,התקינו שיהיו
נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים ועדיין היו
באים לידי קלות ראש ,התקינו שיהיו נשים יושבות
מלמעלה ואנשים מלמטה :היכי עביד הכי והכתיב
הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל ,אמר רב קרא אשכחו
ודרשו וספדה הארץ משפחות משפחות לבד
משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד .אמרו :והלא
דברים קל וחומר ומה לעתיד לבא שעוסקים בהספד
ואין יצר הרע שולט בהם אמרה תורה אנשים לבד
ונשים לבד ,עכשיו שעסוקים בשמחה ויצה"ר שולט
בהן עאכ"ו :וגרסת העין יעקב הוא ואין יצר הרע
מתגרה בהם ,ופירש רש"י שם שעוסקים בשמחה
וקרובה לקלות ראש ועוד שיצר הרע שולט עכשיו
לא כל שכן) ,מסכת סוכה דף נ"א.(:

ב( כשבאו לשאוב רוח הקודש עשו תיקון גדול ,כל
שכן בזמנינו בחתונות וב"מצוה טאנץ".
מענין התיקון הגדול שעשו בבית המקדש בשמחת
בית השואבה כדי שלא יסתכלו האנשים בנשים,
ואע"פ שמשם היו שואבים רוח הקודש )ירושלמי סוכה פ"ה
ה"א( שהכל היו באים לשם לשאוב קדושה ותשובה
שלמה ,והנשים היו מלובשות כראוי בצניעות גדולה.
ג( אם בזמנם שהצניעות עמדה ברום המעלה תקנו
תיקונים ,אנו על אחת כמה וכמה ,הקדושה וטהרה
היו אז על מדרגה גבוהה ,כמובא בב"ב )דף צא (:אמר
רבי יוחנן נהירנא כך הוו מטיילין )פירוש רשב"ם :משחקים(
טליא וטליתא )פירוש רשב"ם :נער ונערה( בשוקא כבר שית
עשרה וכבר שבע עשרה ולא הוו חטאן ,וכ"ש
היום שהנשים הולכות בבגדי פריצות וכו' ופעמים
בגילוי בשר ממש אצל החתונות וה"מצוה טאנץ"
צריך לעשות תיקון גדול כדי שלא יראו האנשים
את הנשים.
ד( הבז למתלוצצים ואינו רואה פני הנשים יזכה לרב
טוב הצפון צדיקים

זוהר לחתונה
ועיקר חוזק החסידות מתחילה ועד סוף אע"פ
שמתלוצצים עליו אינו מניח חסידותו וכוונתו
לשמים ואינו רואה פני נשים ,בפרט בין אנשים
אחרים ,שכולם רואים הנשים ,כגון שהי' בבית
החופה ,שהנשים שם מלובשות עדים ,והכל
מסתכלים והוא אינו מסתכל ,לפיכך יזכה לרב טוב
הצפון ,כמו שכתוב אשר צפנת ליראיך ,ועינו תשבע
מזיו שכינה מלך ביפיו תחזינה עיניך.
לכן טוב לו לאדם כשפוגע באשה הן פנוי' הן נשואה
הן ארמית הן ישראלית הן גדולה הן קטנה להעביר
פניו מלהסתכל בה שכן מצינו באיוב" :ברית כרתי
לעיני ומה אתבונן על בתולה") .ספר חסידים ס"ט(.
ה( מצוה הבאה בעבירה מוטב לא לקיימה
וכל מצוה הבאה עבירה על ידה ,מוטב שלא יעשה
המצוה ,כמו מצוה לשמח החתן ,ואם יש שם פריצים
ויודע שבלא פריצות לא יהי' ,או אינו יכול להיות
בלא הרהור ,או אינו יכול להיות שלא לראות בנשים,
אל יהי' שם עכ"ל) ,ספר חסידים סימן שצ"ג(.
ו( לא יתכן לברך שהשמחה במעונו כשיש הרהורים
לא טובים.
המברך שהשמחה במעונו צריך לחקור אם קיימו
"וגילו ברעדה" וכו' ,ואם תרבות אנשים חטאים שם
וניבול פה ביניהם או נשים יושבות בין האנשים
שהרהורים שם ,לא יתכן לברך שהשמחה במעונו) ,ספר
חסידים סימן תתש"כ(.
ז( "מעון" הוא מקום שמלאכי השרת אומרים שירה
לפני המקום.
טעם שתקנו לומר שהשמחה במעונו ולא במכונו או
בזבולו ,משום דאמרינן בחגיגה בפרק אין דורשין,
שבעה רקיעים הם :וילון ,רקיע ,שחקים ,זבול ,מעון,
מכון ,ערבות ,ומפרש שם ,מעון ,שבו כתות של
מלאכי השרת אומרות שירה לפני המקום ,והשירה
היא השמחה לפני המקום ,לפיכך אומרים שהשמחה
במעונו) ,אבודרהם(.
ח( אין לברך שהשמחה במעונו איפה שיש חשש
הרהור עבירה.
בקראקא נוהגין שבסעודה שעושין בליל שני
מברכין אשר ברא ולא שהשמחה במעונו .והוא
תימא ,ולא מצאתי שום טעם למנהגם זה אלא ,לפי
שסעודה זאת קטנה היא ומושיבין האנשים והנשים
יחד בחדר אחד .וכתב במנהגים דאין מברכין
שהשמחה במעונו היכא דאיכא חששא דהרהור
עבירה .ולפי זה ודאי היכא דאין שם אלא אנשים
במסיבה צריך לברך שהשמחה במעונו) .ב"ח אה"ע סוף סי'
ס"ב() .וראה עוד כנסת הגדולה )סימן ס"ב סעיף כ"ט( ,הגהות לספר
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המנהגים ,באר היטב )סימן ס"ב סקי"א( ,קיצור שו"ע
ס"א( ,יד אהרן )סי' ס"ב סעיף כ"ח( בית שמואל
דאין לברך שהשמחה במעונו כשאנשים ונשים
יושבים בחדר אחד(.
ט( מי שהיכולת בידו למחות שלא יתערבו אנשים
ונשים יחד בשמחות הקולר תלוי בצווארו.
חייבים בית דין להעמיד שוטרים ברגלים שיהיו
משוטטים ומחפשים בגנות ובפרדסים ועל הנהרות
שלא יתקבצו שם לאכול ולשתות אנשים ונשים
ויבואו לידי עבירה ,וכן יזהירו בדבר זה לכל העם
שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם בשמחה וכו'
)מחבר או"ח סי' תקכ"ט ס"ד( ,וחיוב זה שייך בכל עת וזמן שיש
שמחה כגון באירוסין ונשואין וברית מילה וכדומה,
שצריך למחות מי שיכולת בידו שלא יתערבו אנשים
ונשים יחד ,דהיינו :במקום אחד ,אלא שברגל מצוי
הקלקול בכל מקום לכן נקטו לה גבי רגל) .מחבר או"ח
סי' תקכ"ט וכף החיים שם סקמ"ח(.
א( מדינא מחוייבים לעשות מחיצה בין האנשים
לנשים
...איזה רשעים שלחו יד להרוס בעזרת נשים דבר
המפסיק בין עזרת נשים לעזרת אנשים שלא תהא
סגור לגמרי בקרשים רק בעמודים ויוכלו לראות
ולהראות ,ועל כן לא ידעת לשום עצות בנפשך כדת
מה לעשות אם ללחום כנגדם או טוב השתיקה.
חלילה לכם לשתוק על דבר הפריצות שעשו
החצופים ההם כי מדינא אנו מחוייבים לעשות
הפסק בין עזרת אנשים לעזרת נשים כמו שהי' בבית
המקדש עזרת נשים לחוד ועזרת אנשים לחוד,
ובאותן הימים שהי' שמחת בית השואבה עשו שם
תיקון גדול כדאיתא במסכת סוכה בפרק החליל )דף
נ"א( ,וילפינן שם מקרא דצריך לעשות תיקון שלא
יראו אנשים לנשים מפני שמביא לידי קלות ראש
ושאר עבירות ,ועיין שם בתויו"ט ,והפורצים עוברין
ג"כ משום לא תעשו כן לה' אלקיכם) .תוכן דברי שו"ת מהר"ם
שי"ק או"ח סימן ע"ז(.
ב( שמחה בלי מחיצה לא ראוי להשתתף בה
אמרו חכמינו זכרונם לברכה בסוכה אצל שמחת בית
השואבה נעשה תיקון גדול שעשו שאנשים למטה
ונשים למעלה ,דלמדו קל וחומר דכתיב וספדה
הארץ משפחות משפחות .תרין אמוראין חד אמר זה
הספידו של משיח וחד אמר זה הספידו של יצר
הרע ,מאן דאמר הספדו של משיח ,מה אם בשעה
שהן אבלים את אמר אנשים בפני עצמן והנשים
בפני עצמן ,בשעה שהן שמחים לא כל שכן .ומאן
דאמר זה הספידו של יצר הרע ,ומה אם בשעה שאין
)סי' קמ"ט

)סי' ס"ב סקי"א(

זוהר לחתונה
הפוגמים בברית קודש לא יזכו לראות
פני משיח – ונידונים בגיהנם לדורי
דורות ומעכב הגאולה
כי הפגם הברית קודש הוא קשה מכל
העבירות ,שלא יקומו לתחיית המתים,
ולא יראו פני השכינה ,ויהיו נידונים לדורי
דורות ,ויהא דיניהם בצואה רותחת,
כמובא בזוהר הקדוש )פרשת תרומה ד ק"נ
ע"ב( ,וכשיבוא משיח לא יזכו לראות פניו
רק אלו העושים תשובה על פגם ברית
קיימא קדישא.
ועיקר העקרין הוא זה הפגם ,ועל זה ידוו
כל הדווין ,כי זה החטא מרה
ולענה וראש ,כי זה כל צרתן של ישראל,
וכל הגלות תלוי בזה ,וזה עיקר עיכוב
פעמי הגאולה.
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ואומר לו לאדם שלום עליך נפשי ושאול
בית מנוס לך ,אכול ושתה ולא תדאג על
מחר מה שיעבור עליך ,אזי אוי לו ואוי
לנפשו העלובה.

כל עבירה באה לפניו בעצמו ומעיד
עליו אתה עשיתני ויצרתני ביום
פלוני ופלוני
לכן צריך כל אחד לדעת שאין דבר קטן
מן הקטנים ועבירה קלה שבקלות
אשר לא נדון עליה האדם ,כי אין שום
דבר נאבד למעלה ,כמו שאמרו רבותינו
זכרונם לברכה וכל מעשיך ב בספר נכתבין,
וכל ציור של עבירה באה לפניו בעצמו
ומעיד עליו אתה עשיתני ויצרתני ביום
פלוני ופלוני.

לכן לא יהא זאת עבירה קלה ,כי אולי היו
נשמות
אלפים
אלפי
רואים
שמתגוללים בצער בכל פינה והולכין
מדחי לדחי ,כמו שזכו לראות זאת זכי
הראות כמקובל בפי צדיקים הקדושים,
ואם היינו רואים זאת לא היה נכנס שום
שחוק בפינו לעולם ,והיינו בוכים ומבכים
ומיללים תמיד על עונותינו ,והיינו עוסקים
בכל מיני תשובה וסיגופים למרק עונותינו
הרבים ,רק היצר הרע הרשע סותם העינים

היכלא רביעאה ג ,היכלא דא איהו משניא
מכלהו ,ארבע היכלין לדא ,דא
לגו מן דא ,וכלהו חד היכלא .הכא איהו
רוחא דאקרי זכות ,באתר דא מתהפך זכות
דכל בני עלמא .רוחא דא נטיל כלא.

יצר הרע קיים ,את אמר אנשים בפני עצמן ,והנשים
בפני עצמן ,בשעה שיצר הרע קיים לא כל שכן וכו'.
ובפרט כי בעונותינו הרבים כמה נשים בדורות הללו
עומדים בבשר הצוואר או החזה מגולות וראיית
ערווה אפילו ברשות אחרת אסור )עיין שולחן ערוך אור החיים
סימן ע"ה במגן אברהם ובפרי מגדים שם ודו"ק(.
לדעתי טוב שלא להתפלל אפילו בראש השנה ויום
הכיפורים בצבור מלעמוד במקום כזה אשר הנשים
נראות בחצי גופן והאישה מספרת עם בעלה .אין זה
מקום לד' .אם אי אפשר לרומם מחיצה בעזרת נשים

ראוי ליסע ממקום ההוא כאשר כתב הרמב"ם
מהלכות דיעות הלכה א' עיין שם(.
ואם אי אפשר ליסע משם לא יתפלל בצבור שם כל
זמן שלא נעשה תיקון שלא יוכל איש להסתכל
בצורה אשה) .תוכן דברי המחנה חיים ח"ו ס"י(.
ב .אבות פרק ב' משנה א'.
ג] .פירוש הסולם  מאמר היכל הרביעי ,גבורה[:
היכלא רביעאה :היכלא דא איהו משניא מכלהו ,ד'
הילכין לדא ,דא לגו מן דא וכלהו חד היכלא :היכל
הרביעי ,היכל זה הוא משונה מכל ההיכלות ,כי

למה

ברא

כמובא

הקב"ה
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יסורים

גופים

בזוהר )בראשית ד מ"ג ע"ב( ,וזה
לשונו:
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