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שבט תשע"ה

זוהר לחתונה
חלק 3

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

ע"ר 580454064

ha-zohar.net  allzohar.com  ha-zohar.com ha-zohar.info 
dzss.org  dafzoharyomi.com  dailyzohar.com  unityzohar.com

מחברם של
למעלה מאלף ספרים

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי (ישירות לדפוס) והיו שותפים להצלת עם ישראל
על ידי חלוקת דפי הזוהר היומי ספרים ועלונים חינם טלwww.ha-zohar.info - 0527651911 :
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מי ראה אלה הגדולים יוצאים לחזק גדר הגדול שמטילים חוב קדוש וכיהודא
ועוד לקרא הננו חוזרים ומיסדים ומעוררים לחוב קדוש לקיים בקפידה
היותר גדולה ככל הנ"ל.
ולראי' ח"ש למען כבוד שמו יתברך ובפרט כעת שרבו הפריצות באופן מבהיל
ונורא ה' יכפר בעד ניסן תש"י ירושלים עיה"ק ת"ו.
נא זעליג ראוב בענגיס רב ואב"ד לכל מקהלות האשכנזי בעיה"ק ירושלי תובב"א
הבד"צ לכל מקהלות האשכנזי:
נא פנחס בהגריז"ל עפשטיי ,ראב"ד
נא ישראל יצחק הלוי רייזעמא
נא דוד הלוי יונגרייז
בד"צ ספרדי:
מב"ד הראב"ד בנימי לוי ס"ט
נא הצ' משה עדס ס"ט
נא עזרא הדאיה
נא מרדכי מיוחס ראב"ד
נא רבינו סעדיא ב ונישטי ס"ט,

העתק מפנקס של עיר וויטקיב בעת שהי' שם רב אב"ד הגאון הקדוש בעל
הפלאה זצ"ל וזה לשונו:
אשר חכמים הגידו והזהירו שלא להיות אנשים ונשים בחדר אחד
בסעודת נשואין

וכמה רעה ראינו כי בהקהל אנשים ונשים כאחד באו כשכור יחוגו וינועו ומידי
הרהור לא יצאו ואשה פגיעתה רעה פן יעלה באחד ומאה להלכד בזו ח"ו
מה נאה ,ואין שמחה למעלה.
לא כן לכו נא הגברים ועבדו את ד' בשמחה וחדות ד' היא מעוזכם .ונשים עם
בפני עצמן חייבין בשמחה בפני עצמן ,וכדאי הוא לשמוח בשמחת המקום
ב"ה
כל זה הסכמנו כולנו כאיש אחד בלב אחד ושפה אחת לעשות משמרת
למשמרת דת תוה"ק ובשמתא מאן דעבר על מילתא דא.
ולהשומע יונעם ויזכה לשמוח בבית הבחירה הבית והבירה שיבנה במהרה
בקרן אורה
הבעה"ח היו יו ב' י"ד שבט תקכ"ז לפ"ק וויטקיב יצ"ו
הק' פנחס הלוי איש הורווי

זוהר לחתונה
גודל העונש למחוסרי אמונה שאפילו
צדיק אם אינו שלם באמונה אין לו
עולם הבא
כמה יש להיבהל מדברי הגמרא )סוטה מ"ח(
על פסוק "כי מי בז ליום קטנות" )זכריה ד,
י(  -מי גרם לצדיקים שיתבזבז שלחנם
לעתיד לבוא? קטנות אמנה שהיתה בהם.
והוא תמוה ,והלא מדברים כאן בצדיקים,
ומאידך נאשמים המה בקטנות אמנה?
אלא כמבואר ,המבחנים הקטנים של
לרגעים
לנו
שמזדמנים
האמונה
ומקוממים אותנו לקצף והקפדה ,קשה
מאד להתמודד עמם תמיד .מדי פעם
מנצחים אנו ,ואולי מכך ששוכחים
מהשגחתו יתברך ,אולם עלינו להיות
דרוכים ומוכנים למצבים השכיחים
הפוקדים את בני האדם יום יום ,כי אחרת
בכך מתבזבז שלחננו לעתיד לבוא.
מי שכועס על אשתו כשלא עשתה דבר
בשבילו ,סימן שהוא מחוסר אמונה
חס ושלום.
אדם בקש מאשתו קודם צאתו לעבודה
שתסדר לו דבר מה במשך היום .הוא
מגיע בצהרים ושאלתו בפיו :האם עשית
את בקשתי? ומשיבה לו :סליחה ,לא היה
לי זמן ,או שעונה לו :פשוט שכחתי
וכדומה .תיכף מתפרץ הוא :למה
שכחת? למה לא בצעת את מבוקשי?
ועוד למה ולמה.
לאדם נדמה שאין זה פגם באמונתו,
שהרי יהודי מאמין הוא ,וכל כעסו הוא
על אשתו וזהו ענין נפרד .האין זו קטנות
אמונה בהשגחת הבורא ,שהוא עשה
ועושה ויעשה לכל המעשים? האדם
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אמנם הוא בעל בחירה ואמנם בידו
לעשות או שלא לעשות ,אולם התוצאה
הסופית מוכיחה על רצון ה' ,שמאחר וכך
נעשה כבר ,הרי שזהו רצון ה' שכן יהיה
ולא משהו אחר.

מעשה נורא באחד שהיה לו פרנסה
משלושה סוסים
פעם בא ל"חפץ חיים" ,עגלון אחד,
והתלונן לפניו שבמשך זמן קצר נפלו לו
שלושה סוסים שהיו נותני לחמו .רבי
ישראל מאיר נזדעזע לשמע הדברים
האלה ,הפסיקו מיד ואמר לו" :חלילה!
הרי אזניך אינן שומעות מה שפיך מדבר!
האם הסוסים הם נותני לחמך .הרי ה'
הוא הזן ומפרנס לכל!" ולא הפסיק
מלתמוה ולדבר לעצמו כל אותו יום כמה
סכלים הם האנשים שאינם מרגישים את
בורא העולם המחיה את הכל והזן את
הכל ,ובמקום זה רואה העגלון את
מפרנסו בסוס ,הנגר בעץ ,החייט במכונת
התפירה וכו'.

העיקר הוא הבטחון
עיקר נתינת התורה לישראל היא כדי
שישימו בטחונם בה' וכו' ,לפי שעיקר
הכל הוא הבטחון השלם ,והוא כלל
המצות) .פניני הגר"א(.

תפילה על בנים צדיקים מועלת
מעשה בכהן אחד שהיו לו עשרה בנים -
ששה בנים וארבע בנות ,והיה בכל יום
משתטח ומלחך עפר בתפלתו שלא יצא
שום פסול מזרעו ,ולא היו ימים רבים עד
שבא עזרא הסופר והעלה את ישראל

זוהר לחתונה
מבבל ,וזכה אותו כהן לראות כמה דורות
מזרעו משרתים בכהונה גדולה) .תנא דבי
אליהו פרק יח(.

להתחזק באמונה אפילו כשיש לו
אשה רע
הגמרא ביבמות )ס"ג( אומרת" :הנני מביא
רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה" )ירמיה
יא(  -זו אשה רעה וכתובתה מרובה.
ומה יש יותר לנחם אדם זה מאשר דברי
הגמרא שאינו רואה פני גיהנם .אולם
בכל זאת עליו לדעת ,שזכות זו  -כשהיא
רעה אליו מטבעה ומאפיה הקשה
והגרוע ,אבל אם הוא המגרה את הריב
בבית וגורם לה לכעוס עליו ולקללו
ולבזותו ,אין זה בכלל.
כן כתב בפנים יפות להגאון הקדוש
ההפלאה זכותו יגן עלינו )פרשת בראשית(.
ולכן ישתדל הוא בכל יכולתו לעשות
את המוטל עליו ולהתבונן יום יום
בהתבוננות קשים ומרים אלו .אבל אם
ישב עם עצמו יום יום ויקרא בספרי
מוסר מהו מעלת היסורים ,מהי מעלת
השתיקה בשעה שמבזים אותו ,הרי בזה
מכין תבלין ליצר הרע ,הם דברי
חכמינו זכרונם לברכה ותוכחתם ,כמו
שפירש החיד"א.
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ישלם אתו" .ומי הם אויביו? "אויבי איש
אנשי ביתו".
וידעו שהכל מעוונותיהם ,וזה תיקונם
בהשגחה פרטית ,וברצות ה' מעשיהם על
ידי תשובה ומעשים טובים ,יתהפכו
הלבבות לאהבה ושלום.
וגם אם תחשוב :לו היתה לי אשה טובה,
הייתי צדיק יותר וכיוצא  -גם זו מחשבת
טעות ,כי מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא
רוצה את עבודתך הנראית לך? אולי,
וכך ,מסתמא ,חפץ הוא יותר בעבודתך
זו ,ודוקא כך ,בתוקף נסיונותיך.

גודל מעלת הבטחון
"תאמינו לי ,אחי ,כי אם לא זו הידיעה
שבכל תנועה אלופו של עולם והשגחתו
יתברך על כל פרטות ועל כל תנועה ,כבר
ימים רבים הייתי אובד מן העולם ,אשר
עברו עלי מן הדוחק ועוני וטלטול וצער
וגלות וחרופין ,ואחרון הכביד חלישות
הדעת ,וה' עזרתי לי שאיני מרגיש בזה,
כי ידעתי שבכל תנועה אלופו של עולם,
וכשאדם מאמין באמת שאין שום
מציאות בלתי ה' יתברך ,נמתקין ומאירין
במדרגות החסד ה' באמונה ,ואין צריך
לא לזעקה ולא לתפלה ,אלא על ידי
בטחון ואמונה מיד רואים חסד ה' ואין
מורגש שום צער ויסורין ח.

וכן להיפך  -אשה שנפל בגורלה איש
רע ,גם עליה נאמר שלא תראה פני
גיהנם ,וצריכה היא להשתדל בסבלנות
מרובה לסבלו ולכבדו ,ויזכו למה
שנאמר" :ברצות ה' דרכי איש גם אויביו

מובא בספר "מדרש פנחס ט" :שמעתי
משמו של הבעל שם טוב ז"ל ,כשבא

ח" .זוהר חי" פרשת וארא להגאון הקדוש

מקאמארנא זכותו יגן עלינו.

בעת צרה חס ושלום לא עלינו אין עצה
רק לבטוח בה'

המשך בעלון הבא

