
ְּ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

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

ספר הזוהר הקדוש
לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

1102אור הזוהר
שבט תשע"ה

חלק 4
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וצר צרה איזו וחלילה , חס האדם, על 
שיבטח רק - תקנה לו  אין מאוד , לו 
יעשה לא ואז ימוט, בל עליון בחסד 
רק  - כלל רפואה ושום דבר שום
להקדוש  להתפלל  שלא ואפילו לבטוח ,
רק  - וכדומה למקוה ילך ולא הוא ברוך

לעיל . כנזכר לבטוח 

תמיד לנגדי ה ' שויתי

אדם כי טוב], שם [הבעל  ממורי  שמעתי 
תורה ביטול איזה לו  יזדמן אם השלם
בידו  הוא זה שגם להבין לו יש ותפלה,
יותר, שיתקרב כדי  אותו שדוחה יתברך ,
תחבקני  וימינו ראשי תחת "שמאלו בסוד

ג )וכו'" ח ,  השירי חן".(שיר  חכם פי ו"דברי
שכתוב ח)וזה  סז ,  לנגדי (תהלי ה' "שויתי :

להבין. וקל וישב)תמיד", ,"יוס יעקב  ("תולדות 

תמיד  לנגד  ה' גם"שויתי  דהיינו , -
אותי  ודוחה "לנגדי" כביכול כשה '
לדעת - ה '" "שויתי  זה כל עם תמיד ,

לטובתי . ממנו שהכל 

רעים וגלגולים  מגיהנם להינצל עצות

להיות משתדל שאתה רואה הנך ואם
וסר התורה לחיובי עצמך תואם
לפי  כמותך חשוב  שאין הרי למשמעתם,
יתברך , ה' כללי  שהם  התורה, כללי
ואם תורתו. כללי  לפי כביכול , שעובד,
יש  אדם  שלבני  מכך ליפול לך  מה  כן,

התורה נגד ?כללים

יכיל  מי - הבזיונות מעלות ובפרט
היה לו מהרח"ו: שאומר  עד מעלתם,

מחפש  היה הבזיונות, מעלת יודע אדם
שיבזוהו. תשלום עם בשוק  אנשים

הבזיונות: מעלת

הפסוק  על  בוכים" "קול  בספר  ימובא

זה [דבר בחרפה" ישבע לחי למכהו  "יתן
זכרונו  האר"י מפי גם מפורש יצא
ספרי  בכמה דבריו ומובא לברכה,

לשונו : וזה יראים],

זכרונו  דמורי בפומיה  מרגלא שהיה וכמו
שהיה הרמ "ק], [הוא הבא העולם לחיי
שבעולם, התשובות  שבכל  אומר,
החטאות למרק שבכולם המעולה
סבילת היא והפשעים והזדונות
והיא והגדופים, והחרופים העלבונות
וסיגופי  מלקיות מכל  יותר  מעולה 
לבד , עצמו  יסגף  אם כי שבעולם. תעניות
דלא למאן  תורה מדברי ויבטל יחלש
במלקיות וכן חוטא, ונקרא ליה, אפשר
סבילת של זו במדה אמנם, וכיוצא,
ותעבוד , ותשתה תאכל - העלבונות
כי  חדל, ומבינתך  מתכפרים. והעוונות
שיבוא תרצה לך: שיאמרו - עצמך הגע

בתים נפילת ממון, הפסד  תשיב :לך  ?
עליך  לקבל  תרצה לך: יאמרו ואם לא.

בנים אלאמיתת ושלום, חס תשיב: ?
תרצה לך: יאמרו ואם  תשמרם. ה' אתה
בקרירי  ובקדחת בשחפת ה ' שיכך
רחמנא ותשיב: לבך, ירוץ מיד  - וחמימי 
ועל  המיתה על  לך יאמרו אם וכן ליצלן.
הכל  על - הרעים הגלגולים ועל גיהנם 
לי : תאמר כן, אם וחלילה . חס  תשיב:

קנז.ט . ל.י .אות ג, איכה 
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שחטאת והפשעים החטאות בחייך,
במעלות ופגמת ושפשעת  ושעוית
ואצילות, ובריאה ויצירה בעשיה הרמות ,
על  היותך מיום נשמתך, מחצב כפי

יכופר במה - בכל האדמה הכסיל והזקן ?
לו  אין כי  החרמה, עד  אחריך  רודף יום
אלא נצחני לא ומעולם אחרת, מלאכה

אחת מלאכה והסאהבעל ביה , קרינא
ולא נפלה ה ' ותרדמת ומתמלאת, הולכת

משנתך . תעור 

ביאות לטעום חטאתיך גברו ואם
ישבותו  לא ויום לילה אסורות,
קטיגור, נעשה עבירה ומכל מחשבותיך,
כמו  ומקטרגים, מטה אגודות ועולות
ומשטין, עולה לברכה: זכרונם שאמרו
והישר, הקדוש והדיין ומקטרג. עולה
יתנו  ולא קטרוגיהם, לקול קשובות אזניו
[מלך  הכושי מלך שיבוא עד  להם, דמי 
איש  ואמר בידו. שלופה וחרבו המות]
ההרה, אלי עלה דבר  המלך הדמים :
מאי  הערלים. את השכבה רדה וגופך

תוכחתו  על תשיב מה למימר, ?איכא
צבאות ה' מאת  היעוצה העצה זאת -לכן,

לאמר יצאה ישבע יא - לחי  למכהו "יתן :
וזהו  לעולם, ה' יניחך לא ובזה  בחרפה",

ה'" לעלום יזנח לא לא)"כי כאן.(ש עד  ,

חיים לרבינו קדושה" ב"שערי מובא וכן
לך יבוויטאל  היה לך, שכל עיני  ואם :

מבקש  אתה חיים כי שיצערך, מי לחפש 
כאן. עד  לך .

דבורה השלישי יגב"תומר  החלק כתב: "
שיחשוב  - הגאוה מחלי להתרפא מהדרך
בטהרה וירצה תמיד, עוונותיו על 
היסורים הם מה ויאמר: ויסורים, ותוכחת
יטרידוני  שלא שבעולם טובים היותר
מאלו  בכולם חביב  אין - ה' מעבודת
לא שהרי  ויגדפוהו , ויבזוהו שירחפוהו
ימנעו  ולא בחלאים, ואונו כוחו ימנעו
חס  יענש, ולא ומלבושו, אכילתו
כן, אם במיתה . בניו וחיי  בחייו וחלילה,
לי  מה ויאמר: בהם, ממש יחפוץ
ומלקיות בשקים ולהסתגף  להתענות

ה' מעבודת כוחי טוב המחלישים יותר  ?
ולא לי, וחרפתם אדם בני  בבזיון אסתגף
כשיבואו  ובזה, יחלש. ולא כוחי  יסור 
- ואדרבה בהם, ישמח  עליו, העלבונות

בהם. יחפוץ

שפלות הבא. עולם היפך הוא הזה  עולם
[לישראל] להם תגרום הזה העולם
המשיח בימות לבוא, לעתיד  גדולה
הבא ובעולם לגופם, גם  המתים ובתחיית

לנפשם .יד-

האש  לכבשן שיפילוהו לאדם לו "נוח
ברבים חבירו פני ילבין ".טוואל

הבא לעולם לזכות 
תלמידיו  נכנסו אליעזר  רבי  כשחלה
ארחות למדנו "רבינו, לו : אמרו לבקרו .
להם: "אמר הבא. לעולם בהן ונזכה חיים
כך  ובשביל חבירכם... בכבוד "הזהרו

הבא העולם לחיי .טז תזכו

ל.יא. ג, איכה 
ו.יב . שער  א' חלק 
ב.יג. פרק סוף

שב.יד. אות המאור מנורת
י.טו . סוטה
ב.טז. כח, ברכות
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לזה זה ערבים ישראל כל

זה ערבים ישראל שהן "כל לפי  לזה",
איברים לאיברים המחולק  אחד .יז כגוף 

השם??? יראת טעם טעמת האם

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

חלקים ".יחחלקים

מיני  כל  עליו  שולט  בכעס שהוא מי 
גיהנם

מיני  כל הכועס כל  יונתן: רבי  אמר 
כעס  "והסר  שנאמר: בו, שולטין גיהנם 
רעה ואין מבשרך", רעה והעבר מלבך 

גיהנם .יט אלא

זכות לכף  האדם כל  את לדון

זכות" לכף האדם כל  את דן וזהו כ"והוי  ,
וריבוי  החברים בין הקטטה מניעת סיבת
אותו  שדנין גם אלא - עוד  ולא השלום ,

זכות לכף השמים .כא מן

ידים נטילת לענין לענינינו, ונחזור
שכל  אדם, של בידו יהיה זה כלל שחרית,
- מדרבנן קלה מצווה אפילו מצווה

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

למשכיל . בזה ודי  לעיל, כנזכר

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

מו.כ . א , אבות
המאור .כא. מנורת 

חדש בבית המדרש!
סט "זוהר תורה" בלשון הקודש על סדר חמישה חומשי תורה תרומת "מפעל הזוהר העולמי" וכן דיסקים של זוהר  מהגה"צ רבי אריה 

ברדה שליט"א
0527651911 כל אחד מוזמן ללמוד דקה ביום לזירוז הגאולה ולביאת המשיח. המעוניין לחלק ספרי זוהר בחינם נא לטלפן: 


