
ְּ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.

זוהר לחתונה

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

בדקה בלבד

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי )ישירות לדפוס( והיו שותפים להצלת עם ישראל 
www.ha-zohar.info - 0527651911 :על ידי חלוקת דפי הזוהר היומי ספרים ועלונים חינם טל

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

מחברם שלע"ר 580454064
למעלה מאלף ספרים
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מנצציןדנפקומניה כלהו  נהורין , שבעין
כאלין מתפשטי דלא בעגולא וכלהו 
בדא  דא ונהירין  בדא  דא מתדבקן  אחרנין ,

קמי דעלמא  זכיין כל  בדא. דא  אחידן
מכלהו קיימין , נהורין  תריןהאלין נפקי 

תדיר קמייהו  דקיימי כחדא שקולין  נהורין 

אחד, היכל וכולם מזה, לפנים זה בו היכלות ארבעה
דינים, בתי ד' הם  היכלות ד' שאלו  לפנינו ומבאר
הם דינים  בתי וג' נפשות, לדיני הוא הפנימי האחד
הוא זה  שהיכל  ומה דינים. לשאר  הם  לו שמסביב

להלן. יתבאר ת"ת, ולא גבורה
בעגולא ד. וכלהו מנצצן כלהו  נהורין ע ' נפקו מניה 

אחרנין: כאלין מתפשטי זכות,דלא הזה , הרוח מן 
וכולם אחת, בבת מתנוצצים כולם אורות, ע' יוצאים
להאיר מתפשטים אינם כי עגולים, בבחינת מאירים 

האחרים אורות  כמו למטה דא ממעלה מתדבקין
בדא דא אחידן בדא, דא ונהירין  האורות בדא,

בזה. זה  ונאחזים בזה , זה ומאירים  בזה, זה מתדבקין
דבקות מתדבקן כי  הצורה, השואת ביניהם שיש  יורה

הצורה. השואת אלא אינה  בדא הרוחני דא ,ונהורין
זה , בלי זה להאיר  יוכלו שלא לזה, זה שצריכים  יורה 

להאיר. יכלו  היו לא מהם אחד חסר  היה כל ואם
קיימין נהורין אלין קמי דעלמא זכויות זכיין כל 

לאורם כלומר  הללו . אורות לפני נמצאות העולם
זכות. לכף מתהפכים העולם חובות כל איך רואים

לפניו  שמחה הי' לא חז"ל אמרו כי  הדברים ביאור 
בריות  שכל משמע וארץ, שמים בו שנבראו  כיום
הי ' שלא כזו במדה השלמות בתכלית הם העולם
חלק לקחת לאדם אפשר אי  אמנם וכו' לפניו  שמחה
שעשה לאחר אלא הזו, הגדולה  ית' בשמחתו
ישמח לא  זה , מטרם  אבל  מאהבה, שלימה תשובה 
שמרגיש  להיפך, אלא העולם, ובבריות בעצמו כלל
ארץ שאומר עד ומכאובים, צער  מלא עולם לפניו
מכאובים והן גופנים, מכאובים הן  רשע , ביד ניתנה 
לו  הגיע זה  וכל  שעושה . העברות שהם נפשיים,
נברא לא כי הבריאה, של  הטבע כנגד  שהולך מפני
בתורה לעסוק  דהיינו השפעה, בסוד  אלא העולם
ולא ליוצרו רוח נחת להשפיע כדי טובים  ומעשים
למענהו, ה ' פעל  כל  שכתוב  כמו עצמו, להנאת 
אבל רוח. נחת לו  ישפיעו שהבריות בכדי דהיינו
הוא ענינו  שכל דהיינו יולד , אדם  פרא עייר בתחילה
והוא כלל, להשפיע הרצון  בו ואין  עצמו להנאת 
רוצה שהרי ולהנאתי, למעני ה' פעל כל טוען,

ולתועלתו. לטובתו ומלואה  העולם לבלוע
ומרים, קשים יסורים יתברך הבורא הטביע ולפיכך
הן לידתו , מעת באדם הטבוע לעצמו הקבלה בענין 

שאם באופן נפשיים, מכאובים  והן גופניים מכאובים
מכל עצמו, להנאת אפילו ומצות בתורה יעסוק
הפחיתות  ירגיש שבה  המאור ידי  על  מקום 
ואז  לעצמו, הקבלה בטבע שיש  הנוראה והשחיתות
הזו  הקבלה  מטבע עצמו את לפרוש לבו אל יתן
ליוצרו, רוח נחת להשפיע רק לעבוד לגמרי ויתמסר
ה ' יפקח ואז למענהו. ה ' פעל כל הכתוב  בשיעור
מתכלית  מלא עולם לפניו  ויראה עיניו את
חלק לוקח ואז שהוא, כל חסרון  בו שאין  השלימות
זכה , חז"ל וז"ש העולם  בריאת שבעת ית' בשמחתו
כי זכות. לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע
ורק טוב רק רואה  הוא עיניו  שנותן  מקום בכל
חובות  שום הקב"ה  במעשה  רואה  ואינו שלימות,

זכיות. הכל אלא כלל 
מטרם שסבל  והרוחניים הגשמיים היסורים ובענין
כל בחינת הוא  א) דרכים: ב' בהם יש תשובה, שעשה
בעיניו, רואה הוא כי  עביד, לטב  רחמנא  דעביד  מה 
מכח שסבל ההם, הנוראים המכאובים לולא אשר
זוכה הי' לא  לעצמו, הקבלה  בטבע משוקע שהי'
כשם הרעה על  מברך  הוא וא"כ מעולם, לתשובה
זוכה הי' לא הרעה לולא  כי הטובה, על  שמברך
עביד, לטב רחמנא דעביד מה שכל ונמצא להטובה.
לטובה , זו גם בחינת היא ב) להטוב . גורמים  כלומר ,
אלא להטובה , גורמים נעשו  שהרעות לבד לא דהיינו
ע"י והיינו  טובות, ונעשו נהפכו עצמם  שהרעות
אלו  בכל מאיר  ית' שהבורא מאד, גדולים אורות
היסורים הן  לטובות, ונעשו  שנהפכו  עד הרעות 
העברות, שהם הנפשיים היסורים והן הגופניים ,
ואלו  זכיות. של צורות  וקבלו נהפכו  שהחובות באופן
נהורין הע' הן  לזכיות, החובות  את  המהפכים האורות
זה היכל נקרא  ובשבילם שלפנינו, הזה שבהיכל

הזכות. היכל 
דקיימוה . כחדא  שקולין  נהורין תרין נפקי מכלהו

תדירא  ב 'קמייהו יוצאים האורות, ע' כל מכללות ,
לפניהם. תמיד העומדים כאחד, שקולים שהם אורות
מהפכים הם  האורות ע' שאלו נתבאר , כי פירוש,
והנה הסמוך, בדיבור כנ "ל  לזכיות אדם בני  חובות
זה שקולים אורות  לב' והזכיות  החובות נבחנים אז
מעלת  כמו חשובה  החובות שמעלת כלומר לזה ,
עומדים והם משהו, מזו  חשובה זו ואין הזכיות,



לחתונה 6זוהר | 10991102 הזוהר אור

לברולקבל  ממנן רברבן שבעין אינון  אלין
כל אינו)(הני)דסחרין היכלין.(ד"א ארבע

דקיימין נהורין ותרי אלין  נהורין  שבעין 
דא  ורזא  לגו , גו פנימאין  כלהו קמייהו 

ג )דכתיב ז, סוגה (שה "ש חטים ערמת  בטנך 
בשושנים .

וכל ז נהוריןלקמי זכו  כל  עאלין אלין 
תרין לאתדנא . דעלמא  עובדין

בגין  סהדותא, סהדי  אינון  אלין  (דאינו)נהורין

ארעא , בכל  דמשטטי ה' עיני  שבעה  דאית
כל ) כ אתרשים (ס "א בעלמא דאתעביד  מה כל 

ממש  זכותא וההוא ממש עובדא  בההוא 

עדות  ומעידים תמיד, האורות ע' לפני  ומאירים
בסמוך. לפנינו כמ"ש לפניהם 

כל ו . דחסרין לבר ממנן רברבן ע' אינון אלין, לקבל
היכלין , שריםארבע  ע' יש  האורות, ע' אלו  לעומת

בחוץ, העומדים  שבעולם, הדינים כל  שמהם ממונים ,
מבחוץ, הללו ההיכלות ארבעה  כל  שבעיןומסבבים

כלהו קמייהו דקיימא נהורין ותרין  אלין  נהורין
לגו גו האורות פנימאין וב' האורות ע ' אבל  ,

ולפנים לפני  פנימיים הם  לפניהם להלן העומדים  (כמ"ש 

ק"ו) סוגה,באות  חטים  ערמת בטנך דכתיב דא ורזא
היינו בשושנים בטנך , מעים, הבני כמו  פנימיות ,

דהיינו  לחטאים, רומז חטים, הגוף. בפנימיות שהם
הנ "ל , נהורין ע"ב בסוד לזכיות שנעשו  החטאים 
נאמר וע "כ כנ "ל , ההיכלות ד' של  ולפנים  לפני שהם
מבחוץ סוגה אמנם חטים . ערמת בטנך עליהם
שרים הע' שהם לדינים, הרומזים בשושנים,
ומה שבעולם. הדינים כל פועלים  שהם הממונים,
נהורין, ע' של הלעומת הם שרים שהע' שאומר
באים והעונשים החטאים  שכל הגם כי הוא, הענין 
אלא עצמם ברשות ח "ו  אינם זה  כל עם  שרים , מע '
להכשיר תפקידם כי נהורין להע' משמשים שהם
ע ' של הגדול הגילוי  לקבל  ראוים שיהיו התחתונים
הממונים שרים שע' נבחנים, ולפיכך האורות,

מבחוץ. נהורין והע' ההיכלות מסבבים
דעלמא ז. עובדין וכל זכו  כל עאלין אלין נהורין לקמי

וכללאתדנא  הזכיות כל  באים  האלו האורות ע' לפני .
האורות  שע ' כלומר למשפט. העולם בני מעשי
העולם. בני  כל הדנים מעלה, של ב"ד ה"ס  הללו,

סהדותא  סהדי  אינון  אלין נהורין האורות תרין ב ' ,
בני מעשי  של  עדות המעידים הם לפניהם, העומדים

בכל העולם. דמשטטי ה' עיני שבעה  דאית  בגין 
בכלארעא  המשוטטות ה ' עיני שבעה שיש משום ,

מדות  שבעה ויש השגחה, פירושו  עינים  הארץ.
המכונים והם נהי"מ, חג "ת שהם ית' בהשגחתו
את  המכשירים השגחה מיני  ז' כלומר, ה', עיני  שבעה

העליון . והנועם העונג לקבל העולם  מהבני כל
ממש  עובדא בההוא אתרשים  בעלמא דאתעביד

בקיומייהו וקיימי ממש זכותא שנעשהוההוא מה כל  ,
המעשה באותו צורתו נרשם רע, והן טוב הן בעולם 
ועומדים ומתקיימים ממש  הזכות ובאותו ממש 
הן מהעולם  נאבד דבר  שום שאין כלומר, לנצח ,
כל אלא הטובים, ממעשים והן  הרעים ממעשים
וגו' ה' עיני שבעה  בסוד בצורתה  נרשמת מעשה

נצחי. קיום  בזה  לה  חמאןוניתן  נהורין תרין ואלין
נהורין ע ' אלין קמי וסהדי ומסתכלן אורות בהו ושני  ,

עדות  ומעידים מעשה, בכל ומסתכלים רואים האלו
שהע ' ואחר  מעלה , של חב"ד שהם  האורות, ע' לפני

עדותם , שומעים  ודייניןנהורין גזרין גזרי  ע ' אלין
לביש  והן לטב הן גזרות דינין גוזרים האורות  ע ' אלו

עדותם ע"פ דהיינו  לרעה, והן לטובה  הן דינים ודנים 
ב ' נמצאים השלמות בעת כי פירוש  האורות. ב ' של 
הזכויות, ואור החובות אור שה"ס הללו האורות
כזכיות  לו נעשו  שזדונות בסוד בזה , זה  שקולים

ביאור )כנ "ל  ד"ה ס"ד סנהדרין(דף  ע' שה "ס  האורות ע' ואז
כל את הזו הטובה עדותם לפי דנים  מעלה, של 
שקולים, אינם  האורות ב ' אם  אבל לטובה. מעשה
זו  במדה הנה  החובות, מאור גדול הזכיות אור  אלא 
שעשה האדם אשר הרעים, במעשים ניכר חסרון  יש
וזה עליהם , מאהבה בתשובה לשוב  צריך אותם,
המעשים על  רעה עדות  מעידים האורות שב' נבחן
עד  לרעה, דינים  דנים  האורות ע ' ואז האדם, שעשה
לגמרי ויהפכו עליהם, מאהבה תשובה  האדם שישוב
שהע ' הרי  כזה. זה  שקולים  האורות ב' ויהיו לזכיות,
האורות, ב' של  עדותם לפי  האדם את דנים  נהורין
מדת  ולפי שקולים , אינם או שקולים אם  כלומר 

שקולים . שיהיו עד דזכותא החסרון אתר איהו ,והכא
שמה כלומר הזכות , מקום הוא זה בהיכל וכאן

לביש שאומר  והן לטב הן דינין מתגלהודיינין אינו  ,
למטה המגיע נהורין מע' המושפע בהשפע אלא כאן

בלבד. הזכות הוא  כאן אבל הרע, ניכר  שם
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חמאן נהורין תרין  ואלין  בקיומייהו, וקיימי 
נהורין, ע' אלין קמי וסהדי  ומסתכלן בהו 

הן דינין ודייני  גזרין  גזרי ע' הןאלין לטב 
עכ"ל . דזכותא , אתר איהו  והכא לביש ,

לצניעות השמטה
ורבנן דישראל דארעא מארי והצדיקים  הגאונים רבותינו  מאת  ואזהרה מודעה

פו "ח ואשכנזים ספרדים  של הדינים  ובתי קשישאי
היהמוסר ובו  דור מדור  הישראלי  העם  בחיי מוסד יסוד הוא והצניעות המדות

על חכז"ל  הזהירו  וכמה  העולם . ואומות הגוים כל נגד ומתהלל  מתפאר 
באסיפות  גם  שהוא. מקרה  בכל ונשים אנשים  תערובת של  וההשגחה  השמירה 
הצניעות  גדרי  על עבור  לבל תקנו  גדולות תקנות תמיד להיפך  וגם  שמחה  של
באיסור להקל  הקהל החל  כי  ראינו שמענו בעוה "ר  אכן רע . דבר מכל  ולהשמר 
אחד בבית ונשים  אנשים  ולסעוד להתאסף מצוה  של  בשמחה  וביחוד זה  חמור
במוסר ופרצה הרהור  של  לעבירה  וכלה  חתן שמחת מצות את ומהפכים 

רח"ל. וצניעות
מאיסורי,לזאת לאפרושי  תוה "ק  דעת  רבים  בת  בשער להודיע לחובה  לנו  ראינו 

ושאר השו"ע בעלי רבותינו בדברי שבדבר החומר  נתבאר  שכבר  מה  וכפי 
חתונה בסעודות להשגיח קדוש  חוב שמוטל  לברכה , זכרונם  מובהקים  פוסקים
מיוחד בחדר האנשים  אם  כי  אחד בחדר ונשים  אנשים יאכלו  שלא בהן וכיוצא

בחול. ובין בש"ק בין מיוחד בחדר  והנשים
ולחזקוישראל תלם על הצניעות  גדרי  להעמיד ועוז  תוקף  בכל יתאמצו  קדושים

ולישועה שלימה  לגאולה נזכה  זה  הרבים  ובזכות ויהודות. משה  דת
אמן. בימינו  במהרה  קרובה 

תרפ"ו. שתא דהאי השובבים  בימי  יתברך  שמו  כבוד למען החותמים  כעתירת

זוננפלד  חיי יוס נא

 לובלי גאב "ד קלצקי אלי'  נא

פאפא  דק "ק  ראב"ד  הויפמא יוס משה  נא

ואחלמה " שבו לש" בעהמ"ח אליאשוב שלמה נא

 ברווערמא ראוב זרח נא

 המקובלי זק דוויק שאול חיי

 הספרדי לעדת ראב "ד פאפו דוד 

 אשכנזי מקהלות לכל בד "צ

 חסידי אשכנזי לעדת  בד"צ 

צובא  אר לעדת בד"צ 

 הבבלי לעדת ראב "ד סופר  חיי יעקב  נא

 התימני לעדת ראב"ד  אלשי יוס שלו נא


