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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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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 :

זוהר לחתונה
על האדם ,חס וחלילה ,איזו צרה וצר
לו מאוד ,אין לו תקנה  -רק שיבטח
בחסד עליון בל ימוט ,ואז לא יעשה
שום דבר ושום רפואה כלל  -רק
לבטוח ,ואפילו שלא להתפלל להקדוש
ברוך הוא ולא ילך למקוה וכדומה  -רק
לבטוח כנזכר לעיל.

שויתי ה' לנגדי תמיד
שמעתי ממורי ]הבעל שם טוב[ ,כי אדם
השלם אם יזדמן לו איזה ביטול תורה
ותפלה ,יש לו להבין שגם זה הוא בידו
יתברך ,שדוחה אותו כדי שיתקרב יותר,
בסוד "שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני
וכו'" )שיר השירי ח ,ג( ו"דברי פי חכם חן".
וזה שכתוב )תהלי סז ,ח(" :שויתי ה' לנגדי
תמיד" ,וקל להבין") .תולדות יעקב יוס ,"וישב(
"שויתי ה' לנגד תמיד  -דהיינו ,גם
כשה' כביכול "לנגדי" ודוחה אותי
תמיד ,עם כל זה "שויתי ה'"  -לדעת
שהכל ממנו לטובתי.

עצות להינצל מגיהנם וגלגולים רעים
ואם הנך רואה שאתה משתדל להיות
תואם עצמך לחיובי התורה וסר
למשמעתם ,הרי שאין חשוב כמותך לפי
כללי התורה ,שהם כללי ה' יתברך,
שעובד ,כביכול ,לפי כללי תורתו .ואם
כן ,מה לך ליפול מכך שלבני אדם יש
כללים נגד התורה?
ובפרט מעלות הבזיונות  -מי יכיל
מעלתם ,עד שאומר מהרח"ו :לו היה
ט .אות קנז.
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אדם יודע מעלת הבזיונות ,היה מחפש
אנשים בשוק עם תשלום שיבזוהו.

מעלת הבזיונות:
הפסוק י

מובא בספר "קול בוכים" על
"יתן למכהו לחי ישבע בחרפה" ]דבר זה
יצא מפורש גם מפי האר"י זכרונו
לברכה ,ומובא דבריו בכמה ספרי
יראים[ ,וזה לשונו:
וכמו שהיה מרגלא בפומיה דמורי זכרונו
לחיי העולם הבא ]הוא הרמ"ק[ ,שהיה
אומר ,שבכל התשובות שבעולם,
המעולה שבכולם למרק החטאות
סבילת
היא
והפשעים
והזדונות
העלבונות והחרופים והגדופים ,והיא
מעולה יותר מכל מלקיות וסיגופי
תעניות שבעולם .כי אם יסגף עצמו לבד,
יחלש ויבטל מדברי תורה למאן דלא
אפשר ליה ,ונקרא חוטא ,וכן במלקיות
וכיוצא ,אמנם ,במדה זו של סבילת
העלבונות  -תאכל ותשתה ותעבוד,
והעוונות מתכפרים .ומבינתך חדל ,כי
הגע עצמך  -שיאמרו לך :תרצה שיבוא
לך הפסד ממון ,נפילת בתים? תשיב:
לא .ואם יאמרו לך :תרצה לקבל עליך
מיתת בנים? תשיב :חס ושלום ,אלא
אתה ה' תשמרם .ואם יאמרו לך :תרצה
שיכך ה' בשחפת ובקדחת בקרירי
וחמימי  -מיד ירוץ לבך ,ותשיב :רחמנא
ליצלן .וכן אם יאמרו לך על המיתה ועל
גיהנם ועל הגלגולים הרעים  -על הכל
תשיב :חס וחלילה .אם כן ,תאמר לי:
י .איכה ג ,ל.

זוהר לחתונה
בחייך ,החטאות והפשעים שחטאת
ושעוית ושפשעת ופגמת במעלות
הרמות ,בעשיה ויצירה ובריאה ואצילות,
כפי מחצב נשמתך ,מיום היותך על
האדמה  -במה יכופר? והזקן הכסיל בכל
יום רודף אחריך עד החרמה ,כי אין לו
מלאכה אחרת ,ומעולם לא נצחני אלא
בעל מלאכה אחת קרינא ביה ,והסאה
הולכת ומתמלאת ,ותרדמת ה' נפלה ולא
תעור משנתך.
ואם גברו חטאתיך לטעום ביאות
אסורות ,לילה ויום לא ישבותו
מחשבותיך ,ומכל עבירה נעשה קטיגור,
ועולות אגודות מטה ומקטרגים ,כמו
שאמרו זכרונם לברכה :עולה ומשטין,
עולה ומקטרג .והדיין הקדוש והישר,
אזניו קשובות לקול קטרוגיהם ,ולא יתנו
דמי להם ,עד שיבוא מלך הכושי ]מלך
המות[ וחרבו שלופה בידו .ואמר איש
הדמים :המלך דבר עלה אלי ההרה,
וגופך רדה השכבה את הערלים .מאי
איכא למימר ,מה תשיב על תוכחתו?
לכן ,זאת העצה היעוצה מאת ה' צבאות יצאה לאמר יא" :יתן למכהו לחי ישבעבחרפה" ,ובזה לא יניחך ה' לעולם ,וזהו
"כי לא יזנח לעלום ה'" )ש לא( ,עד כאן.
וכן מובא ב"שערי קדושה" לרבינו חיים
וויטאל יב :ואם עיני שכל לך ,היה לך
לחפש מי שיצערך ,כי חיים אתה מבקש
לך .עד כאן.
יא .איכה ג ,ל.
יב .חלק א' שער ו.
יג .סוף פרק ב.
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ב"תומר דבורה יג" כתב :החלק השלישי
מהדרך להתרפא מחלי הגאוה  -שיחשוב
על עוונותיו תמיד ,וירצה בטהרה
ותוכחת ויסורים ,ויאמר :מה הם היסורים
היותר טובים שבעולם שלא יטרידוני
מעבודת ה'  -אין חביב בכולם מאלו
שירחפוהו ויבזוהו ויגדפוהו ,שהרי לא
ימנעו כוחו ואונו בחלאים ,ולא ימנעו
אכילתו ומלבושו ,ולא יענש ,חס
וחלילה ,בחייו וחיי בניו במיתה .אם כן,
יחפוץ ממש בהם ,ויאמר :מה לי
להתענות ולהסתגף בשקים ומלקיות
המחלישים כוחי מעבודת ה'? יותר טוב
אסתגף בבזיון בני אדם וחרפתם לי ,ולא
יסור כוחי ולא יחלש .ובזה ,כשיבואו
העלבונות עליו ,ישמח בהם ,ואדרבה -
יחפוץ בהם.
עולם הזה הוא היפך עולם הבא .שפלות
העולם הזה תגרום להם ]לישראל[
גדולה לעתיד לבוא ,בימות המשיח
ובתחיית המתים גם לגופם ,ובעולם הבא
 לנפשם יד."נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש
ואל ילבין פני חבירו ברבים טו".

לזכות לעולם הבא
כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו
לבקרו .אמרו לו" :רבינו ,למדנו ארחות
חיים ונזכה בהן לעולם הבא" .אמר להם:
"הזהרו בכבוד חבירכם ...ובשביל כך
תזכו לחיי העולם הבא טז.
יד .מנורת המאור אות שב.
טו .סוטה י.
טז .ברכות כח ,ב.
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זוהר לחתונה
כל ישראל ערבים זה לזה
"כל ישראל ערבים זה לזה" ,לפי שהן
כגוף אחד המחולק לאיברים איברים יז.

האם טעמת טעם יראת השם???
"אם אין אתה אוהב נאמן לישראל ,עדיין
לא טעמת טעם יראת השם .אם אתה
מאמין שנשמתך היא חלק אלקי ,אם כן,
כל ישראל אחד ,שהרי אין באלקות
חלקים חלקים יח".

מי שהוא בכעס שולט עליו כל מיני
גיהנם
אמר רבי יונתן :כל הכועס כל מיני
גיהנם שולטין בו ,שנאמר" :והסר כעס
מלבך והעבר רעה מבשרך" ,ואין רעה
אלא גיהנם יט.

לדון את כל האדם לכף זכות
"והוי דן את כל האדם לכף זכות" כ ,וזהו
סיבת מניעת הקטטה בין החברים וריבוי
השלום ,ולא עוד  -אלא גם שדנין אותו
מן השמים לכף זכות כא.
ונחזור לענינינו ,לענין נטילת ידים
שחרית ,כלל זה יהיה בידו של אדם ,שכל
מצווה אפילו מצווה קלה מדרבנן -

יז .על פי הירושלמי.
יח .רבי משה לייב מסאסוב.
יט .נדרים כב.

מרומז בתורה הקדושה ,וניתקנה על ידי
אנשי כנסת הגדולה ,שבהם היו כמה
נביאים ,על פי סודות גדולות ונוראות
לתיקונים גדולים בעולמות העליונים
הקדושים ,גם לתיקון נשמתו וגופו .כי
נטילת ידים של שחרית נזכר מפורש
בזוהר הקדוש שהעתקתי לעיל ,שקודם
שנטל אדם ידיו שחרית נקרא טמא ,ואחר
שנטל נקרא קדוש .ובודאי אם האדם
נותן אל לבו ,ירגיש בעצמו ,כי קודם
שנטל ,אפילו ידיו עליו כבדים; ואחר
שנטל שלוש פעמים בסירוגין כדינו,
נעשו עליו ידיו קלים :ובודאי תיקן
במצווה זו של נטילת ידים נשמתו וגופו,
לבד התיקון הגדול בעולמות העליונים.
לכן שייך שפיר הלשון בברכה זו של
נטילת ידים " -אשר קדשנו במצותיו" ,כי
במצווה זו נעשה האדם קדוש כנזכר
לעיל בזוהר הקדוש .ובודאי חיוב על
האדם לברך ברכה זו "על נטילת ידים"
בשמחה רבה ועצומה ,שבמצווה זו קידש
אותנו ,עם הישראלי ,הבורא יתברך שמו
ויתעלה ,וכוונה זו יכווין האדם גם כן
בנטילת ידים של אכילה ,בהיות כי גזרו
רבותינו זכרונם לברכה על הידיים ,ועל
כן כשמקדש ידיו לאכילה ,יכווין בברכתו
כנזכר לעיל ,ודי בזה למשכיל.

כ .אבות א ,מו.
כא .מנורת המאור.

חדש בבית המדרש!
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