
ְּ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.

 שאלות ותשובות
בבית דין של מעלה

חלק ו

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

942אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 35
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הפנימיות ה"סוד ", את גם והשלים
ויצא בשלום  נכנס הוא רק לכן שבתורה,

בשלום.

היטב  מובהר בהנ"ל בהתבוננות
חלקים: ארבעה משמעותו ש"פרד"ס"
ולא "סוד", "דרוש", "רמז", "פשט",
משמעותו  ש "פרד"ס" מסבירים שיש כפי
זו  הגדרתם סמך ועל התורה", "סודות רק
למנוע  סברות, ובונים דרשות דורשים
ובני  חכמים תלמידי ישראל , בני  מאחינו
ובזה התורה סודות את ללמוד  תורה
זו  כי  ר"ל  קיטרוגים עליהם הם ממשיכים

להלן: כמתבאר  הרע  היצר עצת

זי "ע  מוילנא מהגר "א אליהו" "קול בספר 
ישעיה הנביא  על כתוב,(פ"ו )בפירושו

הנביא ישעיהו אמר  זה ועל וז"ל:
הרע" היצר "הנה הקב"ה של בשליחותו
שלא הזה העם לב שישמן אתכם עושה 
להיצר כי בלב".... שהיא קבלה  ילמוד
יבין  ולבבו בעיניו... יראה פן  לו ירע  הרע
ויעשה לו ורפא ושב קבלה "שילמוד
היצה"ר עושה זה  על עילאה, תשובה
ילמוד  שלא הזה, העם לב שישמן לאדם
תבינו  ואל וזהו  בלב "... שהיא קבלה
תדעו, ואל וזהו  קבלה, ללמוד  תרצו  שלא 
עכ"ל , , וכו' בשכל  ללמוד רוצים  שאינכם

הרע  שהיצר הקדושים, מדבריו מובהר
"כגוי " ובין  לו נדמה חכם" "כתלמיד בין

הרע... יצר זה בתכלית, לו, נדמה

כתוב  זי"ע מהגר "א רב " "מעשה בספר 
ס') ג'(בסעי' תיכף  התפילה אחר ללמוד ,

ומדרשים אגדות מקרא ללמוד ... שעות 
עכ"ל . יום" בכל  זהר "ללמוד

הזהר תנינא)בתיקוני נתיב ל ' כתוב (תיקון
בחכמת לאשתדלא בעאן  "דלא אלו על 

הקבלה)הקבלה" בחכמת לעסוק רוצים (שלא

ביזה, חרב , עניות , שגורמים להם "אוי
מובן  וזאת  עכ"ל, בעולם".. ואבדון והרג

הגמרא פי ג .)על ובע "ז פ"ח. "התנה(שבת
אם ואמר, בראשית  מעשה עם הקב"ה

מוטב תורתי  את מקבלים (אתןישראל

אתכםמתקיימין) אחזיר  אני לאו, ואם
"משמים דכתיב ובוהו".. ל"תוהו
יראה" "ארץ  - תורה מתן - דין" השמעת
ישראל  יקבלו לא שמא בתחילה , -
- ובוהו לתוהו הארץ ותחזור התורה
- ונשמע בנעשה כשקבלוה - "ולבסוף"
"נעשה כשהבטיחו  כלומר , "שקטה",
אפשר זה על שקטה, אז ונשמע "..
דבר אשר הדברים "כל  כתוב אם לשאול,
מה כן אם שמעו, כבר  הרי נעשה ", ה'

"ונשמע" מלשון האמירה שמיעה אלא, ?
להבין  שבכתב סברא, תורה כי  "מדוע",

שבעל  תורה לעשות, "מה " לנו  אומרת 
והזהר לעשות, "איך" לנו אומרת פה
לעשות, "למה" לנו מסביר הקדוש
תבוא כי שבפרשת היא, וההוכחה
כתוב  הפרשה ובסוף התוכחה, מובאת
תעשון" אשר כל את תשכילו  ,"למען

תתקנו כלומר, עכשיו עונשים, קיבלתם
"תשכילו" קודם, עשיתם שלא מה
עושים  שאתם  מה  תבינו ,ב "שכל "

לעיל . הגר "א וכדברי 

הזהר  מ"ג)ובתיקוני  כסא(תיקון פי על
וכך  כתוב , שתסתלק מלך , שגורם מי 

פה  שבעל  מתורה והחכמה, הקבלה
פשט  רק שיש ואומרים שבכתב ומתורה



מעלה  של די בבית ותשובות 10ח"ושאלות | 941943 הזוהר אור

ילמדו  שלא וגורם ובתלמוד בתורה
נברא  הי-ה שלא היה טוב לו "אוי הקבלה
ולא  שבכתב  תורה לא  ילמד ולא בעולם
שמחזיר לו  שנחשב  פה  שבעל תורה
בעולם  עניות וגורם ובוהו, לתוהו העולם

הגלות" תורהואורך  לומד אם ומסביר, ,
לומד  ולא פה שבעל  ותורה שבכתב
העולם ומחזיר בלימודו פוגם קבלה,
הקליפות שמגביר הכלים שבירת ליסוד
כל  פוגם לא לפחות הארץ עם - היה ואם
וגודל  החיוב גודל יוודע ממנו כך ...
לימוד  כי הקבלה, שלומד למי השכר
וכל  עולמות בונה בעלמא בגירסא הזהר
פירוש  ולהבין ללמוד יזכה אם שכן
למעלה תיקון  בו יעשה אחד , מאמר 
בלימוד  יעשה  שלא מה אחת בשעה
לימודו  ודאי  אלא ... תמימה שנה הפשט
מעטרו  אין אם כלום אינו השנה כל 
וישוב  גלגולו יתקן אם  ... הקבלה בלימוד
להיות הארץ תחזור קבלה, ללמוד

עכ"ל. מרוצה,

הקדוש דורש בזוהר  תפ"ד סעי' השירים (שיר

נפשי") שאהבה את לי "הגידה הפסוק  על

בליואומר: ההוא לעולם שהולך  מי 
הרבה  בו יש  אפילו התורה, סודות ידיעת
מכל אותו מוציאים  טובים מעשים

ההוא  העולם של  מההשערים וראה, צא ,
אומרת הנשמה לי" "הגידה כאן כתוב 
החכמה סודות  לי  אמור להקב"ה,
בעולם ומנהיג רועה אתה איך העליונה
"סודות אותי  למד העליון, ההוא
עד  למדתי ולא ידעתי שלא החכמה"
אלו  בין בבושה אהיה שלא כדי הנה,
כי  ביניהן, באה  שאני  העליונות  המדרגות

מה וראה  בוא בהן. הסתכלתי  לא כאן עד 
בנשים", היפה  לך תדעי  לא "אם כתוב ,
ולא באת את אם לנשמה, משיב הקב"ה
לכאן, שבאת מטרם בחכמה הסתכלת
לכאן  להכנס ראויה את אין לך", "צאי
היינו  הצאן" בעקבי  לך "צאי  ידיעה, בלא
ותהיה לעולם, שניה פעם שתתגלגלי
אדם, בני שהם  האלו, הצאן בעקבי  יודעת
דהיינו  בעקב, אותם  דשים שהאנשים
יודעים והם לשפלים אותם שמחזיקים
תדעי  ובהם אדונם, של העליונים  הסודות
תלמדו, שמהם כלומר  ולדעת  להסתכל

עכ"ל...

המאמיןהאמיתי,תסמרנהשערותיו 
ובשרונעשהחדודיןחדודיןבעלותו 
והמלחמות, הגזירות כי ליבו על 
בעצמו  "הוא וההריגות המשיסות

לזה" גורם

מנחם רבי  האלוקי המקובל הגה"ק 
בהסכמתו  כותב זי"ע היילפרין מענכין
האלוקי  מהמקובל  שלימה" "איפה לספר 
וז"ל : זי "ע , דוויך הכהן שאול  חיים רבי
שערותיו  תסמרנה האמיתי, המאמין  אדם
על בעלותו חדודין חדודין נעשה ובשרו 
הגזירות  דישראל, עניותא כי  ליבו
"הוא  וההריגות  המשיסות והמלחמות,
איפוא  נקרא זה  כל  .. לזה" גורם בעצמו
יום  גם אשר לחבירו אדם שבין "חטאים
לנו  אוי  עליהם ", מכפר אינו  הכיפורים

והתוכחה ... הדין  גודל מיום  הבו
זכאה לתוה"ק, ורוממות לאלוקינו 
על  להגן חש אשר  גברא  דהאי  חולקיה
בקביעת דמאריה ביקרא ומשתדל ארעא



המשך בעלון הבא
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למיקם הקבלה חכמת ללמוד עתים
מעפרא, שכינתא ולאוקמא עלמא
לעוה"ב, להם וטוב הזה בעולם אשריהם
עונג בסימא מרוב  בחייהם יראו עולמם 
את הפוטרים הטפשים כאותם "לא ועדן,
מלאו  שלא מפני הקבלה, מלמוד עצמם
זה שעל ופוסקים",... בש"ס כריסם
הנסתר, את בגלוי  שמבטל מי  אמרו ,
עכ"ל . הנגלה... את בסתר שמבטל חזקה

לא  זו, חכמה טעם טעם, שלא מי
בחושך והולך  מימיו  מאורות ראה
של מעלבונה  לבריות להם ואוי

הזאת  התורה 

הברית  הקודש )בספר  דרך י"ב מאמר ב' (חלק 

היא התורה נזר בפרט בזה"ל: כותב 
פורשים העולם רוב אשר הקבלה חכמת
התבונן, שהורשית במה באמרם, ממנה
ידך  שלח אתה, בנסתרות, עסק  לך  ואין

הזאתואחו  לתורה מסוגל  אתה אם בזה, ז
טעם טעם, שלא מי  כי  תזוע, לא ומנה
והולך  מימיו  מאורות ראה לא זו, חכמה
של  מעלבונה לבריות להם ואוי בחושך ,
טב  בנגלות, לי די  והאומר  הזאת, התורה
ספר בעל וכתב ... בעלמא אברי דלא ליה

משה ע"א)ויקהל י' ה'(דף  חמת וז"ל :
קנאתי  צבאות ה' וקנאת והמכשלה מלאתי 

יד אך בלבד, ההמון יד  תחת איננה הזאת
בדעתם  המתחכמים והחכמים הסגנים 
ולגנות  לבזות והתחילו הזאת ובמעל  במרד
שמם  ובחושך ילכו בחושך הזו, החכמה
רמה  ידנו  ואמרו פיהם  שפערו  על יכוסה
לנו  די  הזאת, ולחכמה לנו  מה  בנגלה 

התורה  עכ"ל .בפשוטי ,

ובזוהר במדרש חז"ל  דברי
יותר ובטוחים נאמנים שזכרנו ,

הזה הדור מגדולי
ועומדים ומושבעים מחוייבים אנו אמנם
ובזכות .. האמיתית החכמה זאת ללמוד
מן  נצא הזה, הקדוש הלימוד ובכח
ואתה הלימוד ... זה בזולת לא הגלות
חז"ל  דברי מכל ראה גם ראה ואבי  אהובי 
לבעלי  הצפון השכר טוב  רב מה הנזכר 
עסק  שלא למי העונש גדול וכמה הקבלה
מגדולי  ראי-ה לקחת תפן  ואל  זו, בחכמה
לעסוק  רוצים שלא  הנגלות בעלי התורה
ובזוהר במדרש חז"ל דברי כי  זו, בחכמה
מגדולי  יותר ובטוחים נאמנים שזכרנו,

עכ"ל . הזה. הדור
ובאיזה מתי השואל, ישאל הנ"ל  ולאור 
הזהר את  ללמוד להתחיל צריך  גיל 
חז"ל  דברי את אציג לכן הקדוש,
לשני  משתמעת שאינה בצורה הברורים,

וכדלהלן : פנים,
קידושין ל.)במסכת הגמרא(דף אומרת

שליש  שנותיו, אדם ישלש לעולם
בתלמוד , שליש במשנה, שליש במקרא,

חיי  כמה יודע מי הגמרא, ?שואלת
הגמרא ליומימתרצת צריכא, זהלא על  .

הקדוש, רש"י את אומר לחלק  "ליומי"
גם  התוספות, עליו  מקשה  השבוע , ימי 
חיי, כמה יודע "מי לשאול  אפשר  זה על
עצמו  ויום יום בכל התוספות, ומשיב 

אחד ישלש. כל חובת הרי  זה, ולפי 
"עתידא כמובטח - זוה"ק , ללמוד
יומיא", לסוף לאתגליא דא חכמתא
זה על  להתחיל , יכול גיל ובאיזה ממתי

הגמרא שאלת את לשאול "מיאפשר


