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למדו ובררו את כל מה שנכתב אחרי  ,במהלך היום כשנמצאו בתוך החול 
, יוחאי יצא מהמערה עם בנו- רבי שמעון בר, שנה 13כשחלפו להן . כן בספר הזוהר

והעלה אותם  ,"אידרא רבה"ההוא לימד במערת . וקיבץ סביבו עשרה תלמידים
שבתוכו הרגישו את , י בנה כלי רוחני משותף"כך רשב. כל אחד לפי נשמתו, רוחנית

  . השורש הגבוה ביותר של קיומנו, ליוןמבנה העולם הע

, ונטמן במירון, הלך רבי שמעון לעולמו, עם סיום כתיבת הספר. הספר נכתב
ולא רחוק משם קבורים יתר , לידו קבור גם בנו. באזור בו כתב את הספר עצמו

הספר נגנז מיד כשכתיבתו , יוחאי- עוד בחייו של רבי שמעון בר. תלמידיו
עדיין לא היו באותה , כי האנושות ככלל והעם היהודי בפרט -וזאת . הסתיימה

למען מטרה  ,שאפשרה להשתמש בספר הזוהר בצורה נכונה, דרגת התפתחות
  . לטובת האדם והעולם כולו, רוחנית

אך  -גם הוא מספר רק על עולמות רוחניים , ספרו של משה רבנו, ספר התורה
וכל אחד היה יכול להבין אותו , בגלל שהיה כתוב כך שכל העם היה יכול לקרוא בו

  . התפשט הספר בכל העולם -ולקיים את כל מה שכתוב בו , בדרגה הגשמית שלו
כדי שאדם המקיים חוקים . שה רבנו התכוון לקיומם של חוקים רוחנייםאך מ
יוכל לכוון כלפיו את כל מקורות האור של היקום כולו בצורה הטובה , רוחניים

, ושאינו נמצא במגע עם העולם הרוחני, אבל גם אדם שאינו יודע קבלה. ביותר
האישית ועל  כן משפיע על התפתחותו, ומקיים מצוות בצורה הפשוטה המקובלת

  . התפתחות האנושות כולה
מפני שאדם  -" פשוט("בה נכתבה התורה " הפשוטה"בגלל הצורה המוצפנת 

התורה לא הייתה צריכה להיגנז כמו ספר , )ומובן –נדמה לו כי זה פשוט , שקורא
ובלי שהיה צורך להעביר אותה בסתר , אלא יכלה להתגלות ללא כל מסתור, הזוהר

  . ממקובל למקובל
הוא זה , למעשה. יוחאי הורה לגנוז את ספר הזוהר עוד בחייו- רבי שמעון בר

שנה  500-600כעבור . אך הרבה מחלקיו נעלמו. שחיבר אותו והסתיר אותו כאחד
וזה הביא . חכם אחד בקש מתלמידו שיביא לו מזון מהשוק: נמצא הספר במקרה
העטיפה היא כתב החכם פתח את החבילה ונדהם לראות ש. לו משהו עטוף בנייר

  . יד עתיק -
  

  

  

  

  

    דדד"""בסבסבס

                                      ’’פרק דפרק ד  ""זוהר הקדושזוהר הקדוש""עולם העולם ה

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

                                                               

  פרנסה טובה ולשערי כלכלה ברכה לשערי      
  לדוד  בן שרה ואלברטלדוד  בן שרה ואלברט          

א"ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע  
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אמר רבי  ".ויהי בשלח פרעה את העם": כתוב בתחילת הפרשה
כשיצאו ישראל ממצרים רוחם היה נשבר בתוכם , בוא וראה: שמעון בר יוחאי

ובשעה שכל החילות , והיו שומעים תשבחות שלמעלה ולא יכלו לשמוח
כולם נושאי שירות ותשבחות לפני , והמרכבות העליונים יצאו עם השכינה

יו שומעים אז העיר הקדוש ברוך הוא את רוחם של ישראל וה. הקדוש ברוך הוא
  . ונתקיים רוחם בתוכם שלא נפרח מהם, אותן התשבחות

          
כך , האדם כאשר עוזב את מלאכתו אז מרגיש שבר עצמותיו ושבר רוחו     

. םרופאישראל כאשר יצאו ממצרים היו טועמים טעם מיתה והקדוש ברוך הוא 
העלו ריח של וכל הדרכים  ".הולך לפניהם יומם ’וה": וזה שכתוב בפרשת הקדושה
ומקול התשבחות שהיו שומעים היו שמחים והניח , רפואה שנכנס בגופם ונרפאו

  .את רוחם
      

עד שיצאו מארץ , ופרעה וכל החילות שלו הלכו אחריהם ללוות אותם       
וכן כל אותן השרים שלמעלה הממונים עליהם ועל שאר העמים היו . מצרים

וזה מה שכתוב . עד שחנו באיתם בקצה המדבר. מלווים להכינה ולכל ישראל
ה שבועה כי קרוב, כי קרוב הוא ".ויהי בשלח פרעה את העם": בתורתנו הקדושה

. ההיא שהשביע אבימלך להאבות בשביל הטוב ההוא שעשו הפלשתים להאבות
  ".כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה: שכתוב 

         
ויסב אלוקים את העם דרך מדבר ים סוף וחושים ": ועוד כתוב בפרשת בשלח       

אמר רבי . למקום הים כדי להכין להם הדרך ".עלו בני ישראל מארץ מצרים
כי אם מאן אתה  ".שלח את עמי": מפני מה כשהיו ישראל במצרים כתוב: יהודה

ובזמן ההוא לא היו נימולים ולא נתקשרו בו . בני בכורי ישראל, לשלח את עמי
. וכאן שהיו נימולים ועשו קורבן פסח ונתקשרו בו קורא אותם את העם, כראוי

בהם ונתערבו עימהם קורא אותם את העם אלא בשביל ערב רב ההוא שנדבקו 
  "הזוהר הקדוש"                                                                                                   .סתם

  
  
  
  
  
  

                                                         ויהי בשלח פרעה את העםויהי בשלח פרעה את העם

  ברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכיםברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכים    

  לשרון בובליל לשרון בובליל                                     
ולכל בני  משפחתוולכל בני  משפחתו          
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הרבנית לאה רחל , הרבנית חנה: אשתו .מרת שרה: אמו. אליעזר' ר אביו       
: נכדיו ).יחיאל אשכנזי' בעלה ר(מרת אדל : בתו .צבי הירש' ר: בנו ).בזיווג שני(
 –מבתו " (דגל מחנה אפרים"משה חיים אפרים בעל ' ור' יבוז'ממזברוך ' ר

' ר: מתלמידיו .אחיה השילוני: מורו   .)אדל –מבתו (מרת פיגה : נכדתו ).אדל
יעקב יוסף ' ר, )המגיד מזלוטשוב(יחיאל מיכל ' ר, )המגיד ממעזריטש(דובער 

' ר, ובילרנ'נחום מצ' ר, משה מקיטוב' ר, מאיר מרגלית מאוסטרה' ר, הכהן
עיר שהייתה , אליעזר ואשתו שרה התגוררו בעיר טלוסט' ר . נחמן מקוסוב
עברו לגור בהן , לאחר שהחומה נהרסה ונשארו רק חפירות היסוד. מוקפת חומה

גילו לו בחלום שיקדש  90ואשתו בגיל  100אליעזר בגיל ' בהיות ר. מחמת עניותם
    .כי ייוולד לו בן שיאיר את ישראלאת עצמו 

  
ח נולד בחפירות אלו הנקראות "תנ'ח לחודש אלול שנת ה"ביום שני י     

 3בגיל ". ישראל מאקופ' ר" -על שם חפירות אלו כונה . ישראל' ר" אקפי"
אביו אמר לו שלא יפחד משום אדם  ילד קטן בהיותו. חודשים היה הולך ומדבר

לאחר זמן קצר גם אמו הסתלקה . ה בעצמו ולאחר דבריו הסתלק"כי אם מהקב
אנשי העיר דאגו למחסורו ומינו אותו . ישראל הלך ברחובות ומקל בידו' ור

. ללכת ליערות ולהתבודד ישראל נהג' ר. להוליך את הילדים לבית הספר וחזרה
ד התגלה אליו אחיה השילוני בחצות הלילה והחל ללמד אותו "תפ'ח אלול ה"בי

באותה תקופה היו צדיקים . את תורת הנגלה והקבלה כמו שלומדים בגן עדן
אדם בעל שם ' לפני הסתלקותו של ר. אדם בעל שם' נסתרים ומנהיגם היה ר

ברשותו אשר הכילו סודות גדולים עשה שאלת חלום למי למסור את הכתבים ש
ברגעיו . ישראל בן אליעזר מאקופ' התשובה הייתה למסור אותם לר .בתורה

ישראל ולמסור לו ' אדם את בנו לחפש את ר' האחרונים לפני הסתלקותו צווה ר
נשא שם אישה וביקש את חותנו , ישראל' כאשר הגיע לעירו של ר. את הכתבים

אדם החל ' היה משרת בשם ישראל ובנו של ר בבית המדרש. לסייעו בחיפוש
לאחר . עבר לדור בבית המדרש וישראל התבקש לשרתו, לעקוב אחר מעשיו

אדם עשה עצמו ישן והבחין כי המשרת עוסק בתורה ' שמספר לילות בנו של ר
  . הניח לפניו את אחד הכתבים ועשה עצמו ישן, בלילות

  
  
  
  
  
  
  
  

ל הבעל שם טוב רבי ישרא
’פרק א   פינת הזהב  פינת הזהב   

   

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

                                                               

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה  
  בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי  מהירה       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                     

  כ גדעון עזרא בן פנינהכ גדעון עזרא בן פנינה""לחלח



 מאות רכב בחורויקח שש ": 

כנגד בני ישראל : אמר יוסי
כנגד הגברים שהם העיקר של 

ועוד , שאר המרכבות שהן טפלות לאחרים כנגד הטף
הכל  ,"ושלישים על כולו". וחכמיו

: אמר רבי חייא "ויקח שש מאות רכב בחור
בזמן ". על צבא במרום ועל מלכי האדמה על האדמה

אז הוא נותן ממשלה , נותן ממשלה לשרי העמים למעלה
אז מוריד להאומות , וכאשר מורידים ממדרגתם למעלה

ונתבאר שהנהיג עמו מרכבות 
חור ואחר כך וזהו רכב ב, וכולם נפלו במחנה של סיסרא אחר כך

, בוא וראה. "לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי
אבל עוד יפורש , כדמות סוס ונקבה נראתה להם לסוסים של פרעה וזה נתבאר

לקח סוסים נקבות ? מה עשה
והיו , וסוסים זכרים קשר אותם לאחוריהם

וכיוון שהקריב אצל . והנקבות מיאנו ומיהרו ללכת
להרע לישראל , וסוסים הזכרים מלפנים

ואחר כך חזרה  ".יומםלפניהם 
: וזה שכתוב בתורתנו הקדושה בפרשת בשלח

  "הזוהר הקדוש"            ."דמיתיך רעייתי

קח שש מאות רכב בחור                                                         

          :  

    ל"ז עאידה

: כתוב בתורתנו הקדושה בפרשת בשלח
אמר יוסי? למה שש מאות  ."וכל רכב מצרים ושלישים על כולו

כנגד הגברים שהם העיקר של  "בחור". "כשש מאות אלף רגלי
שאר המרכבות שהן טפלות לאחרים כנגד הטף, "וכל רכב מצרים

וחכמיו והכל עשה בעצת מכשפיו 
  .שהן שתיים אחת, בחוכמה כנגד מדרגות העליונות

ויקח שש מאות רכב בחור". זריזים היו בכל: 
על צבא במרום ועל מלכי האדמה על האדמה ’יפקוד ה

נותן ממשלה לשרי העמים למעלה שהקדוש ברוך הוא
וכאשר מורידים ממדרגתם למעלה, להאומות שלהם למטה

ונתבאר שהנהיג עמו מרכבות , זה השר שלהם ,"ויקח שש מאות רכב בחור
וכולם נפלו במחנה של סיסרא אחר כך

לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי": ועוד כתוב
כדמות סוס ונקבה נראתה להם לסוסים של פרעה וזה נתבאר

  .לסוסתי ברכבי פרעה

מה עשה פרעה כאשר רדף אחרי ישראל
וסוסים זכרים קשר אותם לאחוריהם, וקשר אותן במרכבותיו לראשונה

והנקבות מיאנו ומיהרו ללכת, דוהרים הזכרים נגד הנקבות
וסוסים הזכרים מלפנים, לאחור ישראל לקח הנקבות והעמידן

לפניהם הולך  ’וה" כדמיון זה הוא. ולהתגר בם מלחמה
וזה שכתוב בתורתנו הקדושה בפרשת בשלח, השכינה לאחוריהם של ישראל

דמיתיך רעייתי": לפיכך כמו שכתוב "ויסע מלאך האלוקים

קח שש מאות רכב בחור                                                         

:          לעילוי נשמת                               

עאידהחדווה אינגר בת 
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כתוב בתורתנו הקדושה בפרשת בשלח      
וכל רכב מצרים ושלישים על כולו

כשש מאות אלף רגלי": שכתוב בתורה
וכל רכב מצרים". ישראל

 ".לבד מטף": כתוב
בחוכמה כנגד מדרגות העליונות

       
: אמר רבי יצחק      

יפקוד ה": כמו שכתוב
שהקדוש ברוך הוא

להאומות שלהם למטה
  . שלהם למטה

      
ויקח שש מאות רכב בחור"       

וכולם נפלו במחנה של סיסרא אחר כך, עמים אחרים
ועוד כתוב .וכל רכב מצרים

כדמות סוס ונקבה נראתה להם לסוסים של פרעה וזה נתבאר
לסוסתי ברכבי פרעה

      
פרעה כאשר רדף אחרי ישראל, בוא וראה       

וקשר אותן במרכבותיו לראשונה
דוהרים הזכרים נגד הנקבות

ישראל לקח הנקבות והעמידן
ולהתגר בם מלחמה

השכינה לאחוריהם של ישראל
ויסע מלאך האלוקים"

  
  
  
  
  
  
  

קח שש מאות רכב בחור                                                         ויוי

                                   

חדווה אינגר בת   



5

  :והשבוע                                     
  
ניסים ' חננאל בן חושיאל ור 'ר: מוריו. רבי יעקב: בנו.  רבי יעקב: אביו             

ג והתיישב בעיר "תשע'נולד בשנת ד.יוסף מיגאש' אפרים ור' ר: מתלמידיו. גאון
         ".אלפסי"ומכאן שמו ) מרוקו(פאס 

, )ספרד(ח עזב את מולדתו בגלל הלשנה ועבר לעיר קורדובה "תתמ'בשנת ד     
ה גדולה אליה נהרו המשיך לגרנדה וכעבור שנה חזר לאלוסינא בה יסד ישיב

בל לפוסק בכל כל גדולי עולם קיבלו את דבריו והוא התק .תלמידים רבים
נהג לשאול שאלות מן השמים ) מבעלי התוספות(יעקב ממרויש ' ר. התפוצות

ף או "פעם שאל בנוגע לעניין כלשהו אם ההלכה כהרי. והיו משיבים לו בחלום
ף כי הוא חשוב מאוד וקראו עליו "כהחולקים עליו והשיבו כי ודאי שהלכה כהרי

לכה כרבי יצחק אפילו נגד הז כתב כי "הרדב. "ואת בריתי אקים את יצחק"
  . ג"תתס'ליוצרה ביום שלישי בשנת ד השיב את נשמתו. םהגאוני

תמצית ההלכות הנוהגות בזמן הזה ": תלמוד קטן"ף המכונה "הרי:ומספרי
 .ריא ודברים שאינם נוגעים להלכההשקלא וטשנמצאו בתלמוד בהשמטת 

......................               תבערבי נכתב, פסקי דינים בדרך שאלה ותשובה 320: ת"שו
.  

  

  
יעקב ' ר: מורו .יוסף' ור") לחם חמודות"בעל (דניאל ' ר: בניו  .יוסף' ר: אביו     

ה לאביו שהיה ממגורשי "שכ'נולד בשנת ה .חיים ויטאל' ר: חותנו .אבולעפיה
' ר .התעשר ונודע כגומל חסדים) סוריה(השתקע בדמשק , ספרד ופורטוגל

י "הוסמך לרבנות ע ז"שע'בשנת ה, יעקב אבולעפיה' יאשיהו למד בישיבתו של ר
בנו (שמואל ' היה מקובל גדול וחיתן את בתו עם ר. רבו והתפרסם כדרשן מובהק

חיים ויטאל כיהן במקומו ' פ לאחר פטירתו של ר"ש'בשנת ה). חיים ויטאל' של ר
כמה מפסקיו התקבלו , גדולי הדור נשאו ונתנו עמו בהלכה. ד בדמשק ובחלב"כאב

בשנת  .נתפרסם במיוחד" עין יעקב"על ה" מאור עיניים"לדורות ופירושו 
ה עלה לארץ ישראל במטרה להתיישב בצפת אך זמן קצר לאחר הגעתו "שפ'ה

כיהן כראש ישיבה ושימש ברבנות עד , יאשיהו חזר לדמשק' ור) יוסף(נפטר בנו 
כסף  •דרושים על התורה: כסף מזוקק  •:מספריו .ח"ת'ליום הסתלקותו בשנת ה

מאור  •על משלי: כסף צרוף  •.על מגילת איכה: נמאס כסף •על התורה: נבחר
  .על דיני נשים וממונות: קבוצת כסף •נבחר מכסף.+על עין יעקב: עיניים

  
  
  
  

  ף"הרי-יצחק אלפסירבי   פינת הצדיק 

                      

  ף"הרי-יאשיהו פינטו ’ר  פינת הצדיק 

                      

                                                               עמוס בובליל בן רחמיםעמוס בובליל בן רחמיםעמוס בובליל בן רחמים   :::ברכה לאריכות ימים ושנות חייםברכה לאריכות ימים ושנות חייםברכה לאריכות ימים ושנות חיים

 

                                                               נסריהנסריהנסריה   רינה בובליל בתרינה בובליל בתרינה בובליל בת   :::ברכה לאריכות ימים ושנות חייםברכה לאריכות ימים ושנות חייםברכה לאריכות ימים ושנות חיים
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וכל אלו . אז המשיח מרים קולו ובוכה ומזדעזע את כל גן עדן     
ונזדעזע הרקיע , געה ובכה פעם שנית. גועים ובוכים עימו, הצדיקים שהם שם

. עד שמגיע המשיח לכסא העליון, עליוניםמיליון מחנות מלאכים  15-שעל הגן ו
ויושבת אצל , ונכנסת אל הקן שלה, אז רומז הקדוש ברוך הוא לאותו ציפור

  .ונעור מה שנעור, וקוראת מה שקוראת, המשיח
כמו , שאינו ממותק בבינה, מבחינת המסך שבמלכות .א. מיני קול’ יש ב      

, על כן אומר, וכיוון שהוא ממידת הדין ,"משיח הרים קולו ובכה": שכתוב
 שכבר מסך המלכות ממותק. ב. אפילו בקו ימין שבגן עדן, ויזדעזע כל גן עדן

שלא , ההשניי הוהוא בכיי. שנקרא הרקיע, ב"שאז יוצא הסיום החדש צ, בבינה
שהוא מכונה , וחצי השמאלי שהוא קו האמצעי, ל הגן אלא קו שמאלנזדעזע כ

  . מיליון 15
ועשרת אלפים להיות מלובשים , מטעם היותם חוכמה, אלף נקראים     

והקדוש ברוך הוא רומז . אל הבינה, ואז עולה המשיח לכסא עליון. בחסדים
ין המוח, "שהציפור"ונבחן , שממשיך לה הארת החוכמה, "ציפור"לאותה 
כדי להשפיע בו את , ויושבת אצל המשיח, חוזרת אל הקן שלה, השבחוכמ
, וקול שבבינה, כדי להמשיך את החוכמה, ואז קוראת מה שקוראת, החוכמה

  .שנעורו המוחין שבחוכמה, ונעור מה שנעור
, הקווים בזה אחר זה’ ג, פעמים’ הנקרא ג, בינה, עד שמתוך כסא הקדוש      

והקדוש ברוך הוא , לבינה, וכולם עולים למעלה, והמשיח "קן ציפור"אותו 
ולנקום נקמת , להעביר מלכות הרשעה מן העולם על ידי המשיח, משביע אותם

וחוזרים . עמולעשות לולהמשיך את כל הטוב שעתיד הקדוש ברוך הוא , ישראל
 "בקן הציפור"וחוזר המשיח ונגנז , והמשיח למקומם "קן הציפור"אותו 

ואומר . עד עתה ביאר הזוהר הקדוש בחינת המשיח בזמן הגלות  .כמקודם
והקן ", וכשניתקנו העולמות. ששם נגנז תחילה, ששורשו הוא מסביבת העדן

ובשבתות . בונגנז המשיח , המלכות מבחינת החוכמה וגזר הדין, "הציפור
ומקבלים שלושה קווים . לבינה" קן הציפור"עולה המשיח עם , ובימים טובים

  "הזוהר הקדוש"        ...ההמשך מדהים.       .שבבינה
  

  
  
  
  
  
  
  

 ’פרק ד המשיחהמשיח  שלשל  בואובואו  פינת המשיח

  

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

                                                               

  לרפואה מהירה פרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה  
  א"זיע רבי שמעון בר יוחאי  של התנא האלוקי ותפילתו  

ליעקב בן רבקהליעקב בן רבקה            
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ויסע מלאך האלוקים " :כתוב בתורתנו הקדושה בפרשת בשלח      

 ".ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם
מיליונים מחנות קדושות יש לו להקדוש ברוך פים וכמה כמה אל: אמר רבי אבא

עלי , בעלי יללה, בעלי כלי זיין, בעלי עיניים, יש לו בעלי הפנים העליונים. הוא
ולמעלה מהם הפקיד לשכינה לשמש בהיכל , בעלי דין, בעלי רחמים, תרועה

  .לפניו
בדדים אופנים נמצאות אותן , כנגד כל אלה יש לשכינה מחנות מזויינות     
הרבה מהם נכנסים והרבה , וכולם אחוזי חרב עומדים סביבה, נות מזויינותמח

, ולפני כל אחד ואחד גחלי אש דולקים. בשש כנפיים יפרחו כל העולם. יוצאים
וזה  .ובכתפם חרב חדה מתלהטת בכל העולם לשמור עליה. ולבושם אש לוהט
  .ץ החייםוזה לשמור את דרך ע "ואת להט החרב המתהפכת": מה שכתוב בתורה

שהיא הדרך לעץ הגדול והתקיף , זו השכינה הגדולה? מהו דרך עץ החיים     
הנה מיטתו שלשלמה שישים גיבורים סביב ": כמו שאמר שמה המלך, עץהחיים

וכאשר השכינה נוסעת , כולם אחוזי חרב, ישראל שלמעלה ".לה מגיבורי ישראל

 ,"ויסע מלאך האלוקים" :וזה מה שכתוב בתורתנו הקדושה. כולם נוסעים עימה
  .כן הוא: אמר רבי אבא? נקראת מלאך האלוקיםוכי 
התקין הקדוש ברוך הוא לפניו היכל : כך אמר רבי שמעון בר יוחאי, וראה בוא     

ירושלים עיר "והיא נקראת , עיר עליונה, עיר קדושה, היכל עליון, קדוש
אינו נכנס אלא אם מן העיר הקדושה לוקח , מי שמבקש להיכנס למלך ".הקודש

צדיקים יבואו  ’זה השער לה": וזה מה שכתוב.שהדרך מכאן נתתקן, דרך להמלך
  ".בו

וכל שליחות שמלמטה , כל שליחות שמבקש המלך לשלוח יוצא מן השכינה     
השליח  נמצא שהשכינה היא, אל השכינה נכנס תחילה ומשם למלך, אל המלך

. ולבעבור שהיא שליח של הכל, מלמעלה עד למטה ומלמטה עד למעלה. של הכל
, ישראל שלמעלה ,"ויסע מלאך האלוקים ההולך לפני מחנה ישראל" :וזה מה שכתוב

  "הזוהר הקדוש"                       ".הולך לפניהם ’וה" :זה שכתוב בו, ומלאך האלוקים
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       בשש כנפיים יפרחו כל העולם  
   

  :ברכה לשערי זווג מהרה           

  למרדכי יצחק כהן בן משהלמרדכי יצחק כהן בן משה  

א"של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיעתפילתו לו  
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 ,המלך החדש. לפני הספירה נרצח סנחריב מלך אשור 681בשנת       
נאלץ תחילה להילחם על , שנעדר מבירת הממלכה בשעת רצח אביו ,אסרחדון

ואחר כך היה עליו לצאת למסעות , מפני זעמוכסאו נגד שני אחיו שנמלטו
שנת ב, אולם לבסוף. דרום בבלהיא'' ארץ הים''מפרכים נגד הקימרים ונגד 

ובראשן , ערים-ממלכותכאן עמדו נגדו במרד כמה. פנה לעבר פיניקיה, 677
, כרגיל. יריבתהודאי מתוך כוונה לבודד את צידון, ורק צור נכנעה לו מייד, צידון

הוא ( ַתַהְרָקה הכושי, 689מאז , בה שלט, ניצבה מאחורי המתקוממים מצרים
שהיה אחד , אסרחדון. שלטון יחיד על מצרים וכוש כאחד) ה שבמקראִּתְרָהָק 

הרחיב אותה עד , כבש את צידון כהרף עין, והעזים שבשליטי אשורהנמרצים
שברח , מלך צידון. אשורית, להריסותיה עיר חדשההיסוד ובנה בסמוך

, אכזריות זו מצד אסרחדון. וראשו נערףהוסגר לידיו כעבור שנה, לקפריסין
: השיגה את מטרתה, נוחבמושגים של זמנו נחשב דווקא כשליט בעל מזגש

. והעלו מסנכנעו, מארץ ישראל ומקפריסין, עשרים ושניים מלכים מפיניקיה
אין אף רמז שיהודה אולצה להכיר , ברם. אחד מהם היה מנשה מיהודה

או שמנשה השתתף בכלל אותה , השלטון האשורי לאחר מלחמהבעליונות
...........תהתקוממו

כניעה זו השתלבה . העדיפה להיכנע לאשורים מרצון וללא קרביהודה        
שראה את הבטחת שלומה ורווחתה של , מנשההיטב במדיניותו הכללית של

מדיניותו זו של מנשה אין על. ארצו רק בדרך של הצטרפות למעצמה האשורית
: דבר אחד ברוראך. הארץ פולחניים של- אנו יודעים דבר זולת סימניה הדתיים

מדיניות זו מנעה מממלכת יהודה במשך השנים הבאות את אותם זעזועים
 ה הכרחית מן המאבק ההיסטורי שביןחמורים שחלו בכל עולם המזרח כתולד

מלך אשור גמר אומר לעקור את שורש ההתקוממות של אסרחדון...םלמצריאשור
הוא היה הראשון מבין . מצרים גופה אתדהיינו, המתחדשת מדי פעם בפעם, המערב

לאחר  – 675בשנת , בלבדכעבור שנה אחת. מלכי אשור שתקף את מצרים ישירות
ודרכי הגייסות 676עד  677שפיניקיה וארץ ישראל כבר הושקטו לחלוטין בשנים 

  .יצא אסרחדון למצרים –המובילות דרומה היו בטוחות בידי אשור 

  
  
  
  
  
  

                    ’פרק ה  מנשהמנשה  המלךהמלך  פינת המלכים

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

  אלברטאלברטלדוד  בן לדוד  בן :ווג מהרהזברכה לשערי 

א"ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע     

לדוד  בן שרהלדוד  בן שרה :ברכה לשערי תורה ומצווות
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של התחלת הלילה  מחנה ראשון הופקד בארבע שעות ראשונות        
והם לא אומרים , מחנה שני הופקד בארבע שעות אחרות. לשבח לאדונם

וזאת עד שנחלק הלילה והוא הקדוש ברוך הוא , זולת שתי שעות, שירה
  .  נכנס לגן עדן

  
ובתחילת . והם שבוכים על חורבן בית המקדש, ואלו הם אבלי ציון     

כמו שדוד המלך אומר : הם פותחים ואומרים, ארבע שעות אמצעיות
  ".על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו ציון": בספר תהילים

  
ומזאת אנו למדים ממה , ואלו הם שבכו על נהרות בבל עם ישראל      

הן ": ומנין שבכו שם וזה כמו שאמר הנביא ישעיהו ".וגם בכינ"שכתוב 
וזאת מפני שכולם ליוו את . זו בבל? ומהו חוצה  ".אראלם צעקו חוצה

. ועל כן אנו פותחים בזה. ושם בכו כל עם ישראל, השכינה עד בבל
לבני אדום את ’ זכור ה": ומסיימים שדוד המלך אומר בספר תהילים

  ".עד היסוד בה יום ירושלים האומרים ערו ערו
  

ואז מתעורר הקדוש ברוך הוא בדרגותיו והוא מכה ברקיעים        
וזה כמו שאמר הנביא , ומזדעזעים שנים עשרה אלף עולמות וגועה ובוכה

 "ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאג ישאג על נווהו’ ה": ירמיהו
  . הגדול והקדוש ברוך הוא זוכר את ישראל ומוריד שתי דמעות לתוך הים

  
ומכה רוח אחד , שבצד הצפון, ואז באותו זמן מתעורר שלהבת אחת       

ואותה . והיא הולכת ושטה בכל העולם, שבצד הצפון באותה השלהבת
 ואז. והשלהבת הולכת ומכה בכנפי התרנגול וקורא, שעה נחלק הלילה

  "דושהזוהר הק"      .מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך גן העדן
  
  
  
  
  
  

                                                                                                              מוריד שתי דמעותמוריד שתי דמעות  הה""שהקבשהקב

   

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה  
  בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי  מהירה       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                     

ליעל בת נעמי ודוד ליעל בת נעמי ודוד        
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כאשר נולד משה נאמר בו לגבי  .ועוד מטהרת את הטמא      
 ,"ותרא אותו כי טוב הוא": בת פרעה שכתוב בתורה בספר שמות

  . שראתה עמו השכינה
  

ומשה , ומייד שנגעה היא בו נטהרה ונרפאה מהצרעת שלה       
והנה ידו מצורעת ": כמו שכתוב בספר שמות, נדבקה בו צרעת

  ".כשלג
  
ומפני , שבאותו זמן שנגעה בו בת פרעה פרחה השכינה ממנו        

אל תקרא הלום ": בסנה אמרה לו זה כאשר רצה להתקרב אצלה

תו גוף שנגעה בו בת עד שמתפשט מאו, "ל נעליך מעל רגליךש
שגוף האדם בזה העולם הוא צרעת מעור , שם הראו לו, פרעה
  .הנחש

       
התלבש בגוף הקדוש , לאחר שהתפשט ממנו וחזר לגן עדן        

וזה הוא , וכך התלבש משה בה. וזה הוא והנה שבה כבשרו, שלו
כבתחילה שנאמר בספר התורה בפרשת . והנה שבה כבשרו

  : ומפני זה אמר לו ,"צמי ובשר מבשריעצם מע": בראשית
  
אותו שנגעה בו . וזה הגוף שהיה לו כנעל "של נעליך מעל רגליך"

  "הזוהר הקדוש" .ובאותו זמן חזרה עליו השכינה והתלבש באחר, בת פרעה
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                              משה ובת פרעה

פרנסה טובה ולשערי כלכלה ברכה לשערי       

  מקבוצת בובלילמקבוצת בובליל  ""למוניות ישירלמוניות ישיר""
א"ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע  



ואת ישמעאל , אין הוא רוצה שהישוב בארץ ישראל יתחדש
ושקע , הזדעזע גדליהו? מה אתה אומר

שעליך להקדים , ואני אומר לך
  .בארץ, חלילה תמות יבוא הקץ על הישוב כאן

מטבעו לא היה מסוגל , גדליהו
, למרבה הצער. לא אעשה זאת

מצפה עם ישמעאל בן נתניהו בא אל גדליהו ל
, אמרו, באנו לאכול עמך. אנשים כשהוא מעמיד פנים של ידיד ואוהב

ללא כל , ולפתע. מטיבים את ליבם ובראש המארח הנדיב
וישמעאל עצמו , הם הכו אותו

מצאו , הרוצחים חפשו. הוא מת אך לא לבדו
. וגם הכשדים שהיו שם זכו לגורל דומה

הם נשארו . את המעשים הנוראים האלו עשו בחשאי ולא נתנו להם פומבי

בחפזון והודיע לישמעאל בן 
איני ? כמה אנשים בה? שיירה

הצופה חזר כעבור . הודיעני דבר
אני רואה שיירה שלפי הערכתי יש בה קרוב למאה 

, אין הם מהלכים בסדר או בשיטה
, השיירה עשתה את דרכה לאיטה

  .חורשות רע ששמרו כל אחד מצעדיה

 ,ז"טפרק   הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו

                      

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

  ל"ז ואליהויחזקאל בן חביבה 

   ל "ז חלה’גניה יחזקאלי בת צ

      ל"ז  בן יפה 

אין הוא רוצה שהישוב בארץ ישראל יתחדש
מה אתה אומר. ומרעיו שלח כדי שירצחו אותך

ואני אומר לך. איני יכול להאמין בזה, החליט
חלילה תמות יבוא הקץ על הישוב כאןאם . 

גדליהו. דבריו הנבונים של יוחנן לא זכו ליחס הראוי
לא אעשה זאת: התנגד בתקיפות, לא: לעשות כעצתו של יוחנן

ישמעאל בן נתניהו בא אל גדליהו ל. היה הצדק עם יוחנן בן קרח
אנשים כשהוא מעמיד פנים של ידיד ואוהב

  . וישבו לסעודת רעים

מטיבים את ליבם ובראש המארח הנדיב, הם ישבו שאננים
הם הכו אותו. קמו האורחים והתנפלו על גדליהו הנדהם

הוא מת אך לא לבדו, ניתק את פתיל חייו של גדליהו
וגם הכשדים שהיו שם זכו לגורל דומה, את כל היהודים שהיו במצפה

את המעשים הנוראים האלו עשו בחשאי ולא נתנו להם פומבי
  .תוממתינים להתפתחויו, אורבים בשקט

בחפזון והודיע לישמעאל בן  הצופה ירד: יום אחד קמה תכונה במצפה
שיירה, שיירה אני רואה באופק

הודיעני דבר, עלה מייד וחזור לצפות. הם עוד רחוקים
אני רואה שיירה שלפי הערכתי יש בה קרוב למאה : רגעים אחדים ובפיו פרוט

אין הם מהלכים בסדר או בשיטה, לא? האם הם נראים כחיילים
השיירה עשתה את דרכה לאיטה. כל אדם למקומו: עלינו להיות נכונים

חורשות רע ששמרו כל אחד מצעדיהכשהיא מלווה עשרות עיניים 

הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו    
                    

יחזקאל בן חביבה :

גניה יחזקאלי בת צ 

 ישלמה יחזקאל:לעילוי נשמת
11

  
  
  

אין הוא רוצה שהישוב בארץ ישראל יתחדש      
ומרעיו שלח כדי שירצחו אותך

החליט, לא: במחשבות
. להרוג את ישמעאל

       
דבריו הנבונים של יוחנן לא זכו ליחס הראוי      

לעשות כעצתו של יוחנן
היה הצדק עם יוחנן בן קרח

אנשים כשהוא מעמיד פנים של ידיד ואוהב עשרה
וישבו לסעודת רעים

       
הם ישבו שאננים      

קמו האורחים והתנפלו על גדליהו הנדהם, עילה
ניתק את פתיל חייו של גדליהו

את כל היהודים שהיו במצפה והרגו
את המעשים הנוראים האלו עשו בחשאי ולא נתנו להם פומבי

אורבים בשקט, במצפה 
        
יום אחד קמה תכונה במצפה      

שיירה אני רואה באופק: נתניהו ולחבריו
הם עוד רחוקים..יודע

רגעים אחדים ובפיו פרוט
  .איש

       
האם הם נראים כחיילים? כה רבים     

עלינו להיות נכונים. טוב
כשהיא מלווה עשרות עיניים 

  
  
  
  
  
  

       

 הנביאים פינת
  םהנביאים

:לעילוי נשמת  

 :לעילוי נשמת  

לעילוי נשמת 
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כשיצאו  .מרים אחת משבע נביאות  שנפטרה במיתת נשיקה         
, חלפו ימים, היו כליהם מלאים מות והיה להם לחם לצידה בדרך, ישראל ממצרים

והם פנו למשה . והרעב הציק לבני ישראל, והמזון בכלים תם וכלה, עברו שבועות
והיו אלה . למחנה ישראל םובעוד אותו ערב באו שלווי, בטרוניה ואמרו לו מה נאכל

ואתו לילה התענגו בני . םוקל היה לצוד את השלווי, עופות שבשרם ערב לחך
עמדו ישראל נפעמים מול , בהשכמה, ולמחרת. ישראל על אכילת בשר לשובע
הבהיקה , ציצו מפתחי האוהלים אל המרחבההמראה שניגלה לעיניהם כש

ועד מהרה חממה השמש , תוקרקע המדבר הייתה מכוסה שכבת טל נוצצ, האדמה
דקים , עיגולים לבנים לוגגלומתחתיו . והוא נמוג כלא היה, את אגלי הטל

שאלו ? מן מה הוא . ומחוספסים עד שנראו כשיכבה אחת דקה לבנה ומחספסת
זה הלחם : ועמד משה רבנו ואמר להם. אך מנה בפיהם לא היה מענה, ישראל

בוקר מצאו הצדיקים שבישראל מן בכל . שהבטיח הקדוש ברוך הוא להוריד לכם
והרשעים נאלצו ללכת מרחק רב , יצאו ללקט אותו םהבינוניי,ליד פתחי האוהלים

כל איש ואיש מצא טעם כפי , את טעמו של המן לא נוכל לשער. כדי לזכות במן
, חמוץ ומלוח, מר או מתוק, צלוי ומטוגן, אפוי ומבושל, ראות עיניו וכפי חמדת ליבו

כאשר השמש ? הכיצד, וטעמו הגיע גם אל הגוים. עולם היו בו במןכל הטעמים שב
ובאו , והיה המן הופך למים ונעשה כנחלים, מחממות והמיסה את המן הנותר
והיו הוגים צדים את החיות האלו וטועמים . איילים וצבאים לשתות מן המים

מן ירידת ה. שתו מים מגן עדן שהצבאיםוזאת בגלל , בבשרן טעם גן עדן אמרו
רק שניים לא האמינו . ברוך הוא בקדושחיזקה בבני ישראל עד מאוד את אמונתם  

ואז . אלו שהלשינו על משה כי הרג את המצרי וטמנו בחול, והיו אלה דתן ואבירם
, כי לא האמינו שירד עוד מן, הם החליטו לאסוף יותר מעומר אחד לגולגולת

והמן ששמרו , ס בפי כל ישראלוהם היו ללעג ולקל, ולמחרת נודע קלונם ברבים
וביום שבת לא ירד , וביום שישי היה יורד להם כפול. הבאיש רימה והעלה תולעים

פחד מוות נפל על הגויים שהם חששו . פחד וחרדה נפלו על אומות העולם. כלל
ועל אף גבורתו הוא , גם עמלק היה אובד עצות. גורלם לגורל המצרים ידיהשמא 

אינכם אלא , ואם חשבתם שעמלק הסתפק במלחמה זו .ירא מפני בני ישראל
  ..מעמלק זה ששנאתו לישראל בוערת בו, עוד נשמע ממנו. טועים

  
  
  
  
  

       
  

                                                                                                              הנביאיםהנביאיםמשה רבנו אבי משה רבנו אבי     
   

   הבאהבאהבא   המשך בעמודהמשך בעמודהמשך בעמוד

  לרפואהלרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה פרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה         
  בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי   מהירהמהירה          

  אא""זיעזיע  רבי שמעון בר יוחאירבי שמעון בר יוחאי                                            

שמחה שמחה   מן בתמן בת’’תורגתורגלקמי לקמי               
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ראה אהרן . אורחיםכדי להקביל פניהם של , ומשה רבנו התכונן לצאת לדרך         
ראו כל ישראל , ראו אותם זקני ישראל והלכו אחריהם, עימו לךהאת משה ההולך ו

ואורחו של משה רבנו היה חותנו . את מנהיגיהם יוצאים להקדים שלום לאורח
וזאת לאחר , ויתרו בא עם בתו צפורה אשתו של משה ושני בניו של משה. יתרו

ב יתרו מתוך שנתחב. ששמע על הניסים והנפלאות שהיו מנת חלקם של בני ישראל
. שהותיר פרשה אחת בתורה" יתר: "על המקום זכה לשבעה שמות ואלו הן

" רעואל. "שהיה חביב למקום" חובב. "שיתר והרבה במעשים טובים" יתרו"
שנפטר מעבודה " פוטיאל. "שנעשה כחבר למקום" חבר. "ל-א-שהיה רע הוא ל

צא  :והקדוש ברוך הוא אמר למשה. שקינא לשמים וקנה לו תורה" קיני. "זרה
וכך זכה . כי כוונותיו טהורות הן, משה לקראת חותנך וקבלהו בסבר פנים יפות

וכאשר פגש בו משה שתחווה לו ונשקו . וכל העם יצא לקראתו, יתרו לכבוד מלכים
ויתרו . למחרת היום בחן יתרו את הנהגות משה רבנו והנהגות העם. ודרש לשלומו

ועוד אמר יתרו ..’רי עשרות וכוהציע למשה שימנה לו שרי אלפים שרי מאות וש
וכאשר לאור . יופץ זהרו למרחק-נר בחשכה תדליקנו.: "ןלמשה רבינו בדרכו למדיי

אתה : "ובזה הסביר יתרו למשה ואמר". יחזיר אורו ורישומו נמחק- החמה תציתנו
 -אוצר היה שמור אצל הקדוש ברוך הוא בבית גנזיו ".  משה נמשל לזוהר החמה

בספר התורה הסתכל הקדוש ברוך הוא קודם בריאת . הוהיא התורה הקדוש
אין לה חלף , התורה היא נצחית. ולפי הנאמר בו ברא עולם ועלמיא, העולם

, התורה מקור אושר לשומריה.  ושכרה שמור לעולם הבא, התורה אורה, ותמורה
וזוכים ’ מקיימי מצוותיה בנים הם לה, מרימה היא אותם מעל כל אומה שבעולם

הקדוש ברוך הוא הציע את התורה לשבעים אומות העולם והם . ם סגולהלתואר ע
ומשה ". נעשה’ כל אשר דיבר ה"ורק עם ישראל אמר ..מצאו כי לא יוכלו לקיימא

וראה את משמרות , ומשה רבנו ישב למרגלות כסא הכבוד. עלה למרום רבנו
כים לא דעתם של המלא. והאזין לשירתם ולשירת כל הברואים בעולם, המלאכים

מה : והם שאלו את הקדוש ברוך הוא, בניהם רבנוהייתה נוחה מנוכחותו של משה 
אז טענו המלאכים . לקבל את התורה בא: אמר להם הבורא? ליילוד של אשה בינינו

השב : רבנוואז הורה הקדוש ברוך הוא למשה . מסור את תורתך בידינו ונקיימה
אמר לו הקדוש ברוך . ם בהבל פיהםומשה חשש פן ישרפוהו המלאכי, להם תשובה

עוז וענה תשובה  רבנוואז לבש משה .  החזק ברגלי הכסא הכבוד ולא יזיקו לך: הוא
כלום יש לכם -נאמר בתורה כבד את אביך ואת אמך: ניצחת למלאכים ואמר להם

  ל"מדרשי חז                                                                             ? הורים לכבדם
  
  
  
  
  
  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה        
  מהירה בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                      

לשי משיח בן בלה לשי משיח בן בלה         
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   :והשבוע                                      

  
  לתהליך התהוות של ל דברלתהליך התהוות של ל דבר" " מודלמודל""הספירות הן הספירות הן                   

הספירות הן מודל ודוגמא לתהליך התהוות הבריאה ולא לבריאת הספירות הן מודל ודוגמא לתהליך התהוות הבריאה ולא לבריאת 
, , כל סוגי ההתהוות בכל מדרגותיהם מאז ועד עתהכל סוגי ההתהוות בכל מדרגותיהם מאז ועד עתה. . בראשית בלבדבראשית בלבד

שקבע הבורא יתברך בבריאת העולם ואשר שקבע הבורא יתברך בבריאת העולם ואשר , , נעשים לפי אותו מודלנעשים לפי אותו מודל
עקרון עקרון , , עקרון  ההשתלשלות של עילה ועלולעקרון  ההשתלשלות של עילה ועלול. . מתבטא במנה הספירותמתבטא במנה הספירות

לכל תהליכי ההתפתחות למיניהם לכל תהליכי ההתפתחות למיניהם הרעיון הראשוני הרעיון הראשוני , , ההדרגתית כלומרההדרגתית כלומר
שאנו עדים שאנו עדים , , כל הליכי ההתפתחותכל הליכי ההתפתחות. . בא לידי ביטוי קודם כל בספירותבא לידי ביטוי קודם כל בספירות

הספירות הן הספירות הן . . באו לידי ביטוי קודם כל בספירותבאו לידי ביטוי קודם כל בספירות, , להם בכל רמה שהיאלהם בכל רמה שהיא
ואילו דרך התהוות הספירות ומבניהן מורה על ואילו דרך התהוות הספירות ומבניהן מורה על , , התהוות כל המציאותהתהוות כל המציאות

לבסס כל לבסס כל   נשתמש בדוגמותנשתמש בדוגמות. . התהוות ועל המבנה של המציאות כולההתהוות ועל המבנה של המציאות כולה
  ..הגדרה מראות שונההגדרה מראות שונה

הגדרנו את הגדרנו את . . ונסכם את עניין הגדרת הספירותונסכם את עניין הגדרת הספירות, , וכאן סיכום הספירותוכאן סיכום הספירות        
אך עלינו לזכור שבכל דרך שנגדיר את אך עלינו לזכור שבכל דרך שנגדיר את , , הספירות מנקודות ראות שונותהספירות מנקודות ראות שונות

אין הספירות נבדלות אין הספירות נבדלות : : עלינו לשים כללים אלה נגד עינינועלינו לשים כללים אלה נגד עינינו, , הספירותהספירות
פעילות פעילות . . ריאהריאהמהבורא יתברך אלא הן אור נאצל ממנו לצןרך הבמהבורא יתברך אלא הן אור נאצל ממנו לצןרך הב

התנוצצות אור רוחני התנוצצות אור רוחני , , הספירות הן הארות המשתלחות מהבוראהספירות הן הארות המשתלחות מהבורא
. . המתפשט ממקורו ומגיע אל הנבראים ונשאר קשור אל מקורוהמתפשט ממקורו ומגיע אל הנבראים ונשאר קשור אל מקורו
, , הספירות עצמן קשורות זו בזו ופועלות במיזוג כוחותיהן ואיכותןהספירות עצמן קשורות זו בזו ופועלות במיזוג כוחותיהן ואיכותן

  ..ותולדות הספירות ותוצאות פעולתיהן הן כל המציאות כולהותולדות הספירות ותוצאות פעולתיהן הן כל המציאות כולה
  כתר חוכמה בינהכתר חוכמה בינה--המחשבההמחשבהספירות ספירות                               

ואכן סוף מעשה במחשבה ואכן סוף מעשה במחשבה , , הרצון הוא תחילת כל פעולההרצון הוא תחילת כל פעולה,,כאמורכאמור
כזכור הן השורש לכל מה שקורה בעולמנו ולכן כזכור הן השורש לכל מה שקורה בעולמנו ולכן , , הספירותהספירות. . תחילהתחילה

עלינו להבחין במבנה המיוחד של הספירות ובסדר השתלשלות עלינו להבחין במבנה המיוחד של הספירות ובסדר השתלשלות 
ממבנה הספירות נוכל להבין את המבנה של המציאות ממבנה הספירות נוכל להבין את המבנה של המציאות . . הספירות זו מזוהספירות זו מזו

ןהתפתחותן ןהתפתחותן   ירותירותפפהשתלשלות הסהשתלשלות הס  ומדרךומדרך, , רמה שהיארמה שהיא  שלפנינו בכלשלפנינו בכל
כל כל . . נוכל להקיש וללמד על תהליך התהוותה של המציאות ןהתפחותהנוכל להקיש וללמד על תהליך התהוותה של המציאות ןהתפחותה

. . פעולה אנושית בכל רמה שהיא נעשית לפי חוקיות קבועה ומסודרתפעולה אנושית בכל רמה שהיא נעשית לפי חוקיות קבועה ומסודרת
                                              ..חוקיות זו נקבעה  בספירותחוקיות זו נקבעה  בספירות

  
        

            

לאירנה בת יעל      ברכה לשערי זיווג  מהרה:

לקטי בת יעל  ברכה לשערי זיווג  מהרה:

   ’’’ח ח ח    עולם הספירות עולם הספירות עולם הספירות      פינת הקבלה

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע
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אמר רבי שמעון , רבי שמעון היה בא לטבריה והיה עמו רבי אבא        

שהרי אנחנו ראינו בן אדם אחד יגיע עכשיו אצלנו ודברים חדשים , לרבי אבא נלך
הקדוש , הרי ידענו שבכל מקום שמור הולך, אמר רבי אבא. והם דברי תורה, בפיו

  .ברוך הוא שולח לו מלאכים טסים בכנפיים להשתעשע בו
       
ישבו . הרים רבי שמעון עיניו וארה בן אדם שהיה הולך ורץ, בעוד היו הולכים      

אמר לו ? כאשר הגיע אצלם אמר לו רבי שמעון מי אתה . רבי שמעון ורבי אבא
שנמנו החברים , ואני הולך ואוהלו של בן יוחאי, יהודי אני ומיקפוטקיא אני בא

אמר . אמר לו אתה בר יוחאי, ו אמור בניאמר ל. בדברים מסוימים ושלחוני אצלו
שלא יפסיק בן אדם בתפילתו בינו לבין , אמר לו הרי העמדנו .לו אני בר יוחאי

ומי ". ’ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויפלל אל ה": כמו שכתוב בספר ישעיהו, הקיר
, והעמידוהו לאלו ארבע אמות לכל צד. אסור לעבור ארבע אמות סמוך לו, שמתפלל

  .ונמנו בכל אלו דברים, והעמידוהו שלא יתפלל בן אדם אחורי רבו. מלפניוחוץ 
      

ושוועתי האזינה אל דמעתי אל ’ שמעה תפילתי ה": פתח ואמר מספר תהילים      
וחנני ’ שמע ה": במקום אחד כתוב בתהילים. מה הטעם שמעה ולא שמע. "תחרש

, ם לפעמים שמע לזכראלא בכל מקו. ובמקום אחר שימעה ,"היה עוזר לי’ ה
צדק ’ שימעה ה": כמו שכתוב בספר תהילים, שימעה. ולפעמים שימעה לנקיבה

  ".הקשיבה רינתי האזינה תפילתי
       
. מפני שזאת הדרגה שמקבלת כל תפילות העולם, ’מעה תפילתי הן שיוכא      

כמו שאמר , והרי שנינו שעושה מהן עטרה ושמה אותה בראש הצדיק חי העולמים
.   ’מעה תפילתי הועל כן שי ,"ברכות לראש צדיק": שלמה המלך בספר משלי

זו התפילה שמרים , ושוועתי האזינה. זו התפילה אשר בלחש’ שימעה תפילתי ה
ותעל שוועתם ": בן אדם קולו בצרתו כמו שכתוב בתורה בספר שמות בפרשת שמות

וזוקף עיניו , קולואלא שבתפילתו מרים , מהו שוועתם ".אל האלוקים מן העבודה
ותפילה זו משברת שערים  ,"ושוע אל ההר": למעלה כמו שאמר הנביא ישעיהו

זו נכנסת לפני המלך ואין . אל דמעתי אל תחרש. ודופקת אותם להכניס תפילתו
  "הזוהר הקדוש"                         . ולעולם לא חוזרות דמעות ריקם, שער שעומד לפניה

  
  
  

  
  
  

  תפילת דמעה זו נכנסת לפני המלך  
   

  מקבלים הזמנות להקדשות וברכות         

mp    על גבי דיסק        "תורה אש" 3
לעילוי   ברדה. מהרב אריה א...פרשיות מהתורה 5 שעות לדיסק 5של  

  ועוד...ולשערי תשובה, לשערי פרנסה , לשערי זיווג, לשערי רפואה, נשמת
4577956-054 .טל: להזמנות      ג הדיסק"ועק הדיס עם הקדשה וברכה בתוך



ניתן גם להשיג דיסקים

  בלשון הקודש
  !שמעו ותחי נפשכם

  !!! בשלוש שנים
  .את המשיח תראו

בשעה טובה ומוצלחת הגענו לפרויקט חדש לתכנית העולמית של לימוד וסיום 
, בלשון הקודש זוהר הקדוש בלשון הקודש בשלוש שנים בשמיעת סידרת דיסקים

 20כל שיעור באורך , דיסקים
 2ה "זכל חודש יצאו בע –שעות

בכך יהיה ניתן בקלות לשמוע ולסיים כל 

ר "ק האדמו"מיסודו של כ
. א צ רבי אריה"א ביחד עם המגיש הגה
. א צ רבי אריה"הדיסקים ניתן להשיג אצל מגיש השיעור הגה

כל השיעורים ניתן גם כן   0548436784
, 0722-990044": קול הזוהר.... "

בית  24ק במפעל הזוהר העולמי רחוב נחל לכיש 
, למנוע חבלי משיח וכל פגע

להיות לזכות ויכול  כל ספר הזוהר הקדוש
אשרי , הקדוש ברוך הוא עלייה מרואי פני המלך מלכי המלכים

   ."בזכותך הגעתי"ויזכה שמלך המשיח יראה באצבעו ויאמר 
  "היהלום שבכתר

   :כל סוגי הברכות על גבי הדיסק הקדוש
  ..ועוד.לפרנסה בשפע, נשמה

  : כמו כן מקבלים כל סוגי הברכות לחוברת הקדושה
"זוהר הקדוש

  ..מלכים, נביאים, 
   :ל"לקריאה מענגת מהמחבר העורך ומו

  )אריה. כל הזכויות שמורות לב
  .ביתכל שבוע אצלך ב

דיסקים לשמיעה
: 0548-436784 /  

בלשון הקודש הקדוש תורת הזוהר
שמעו ותחי נפשכם     

בשלוש שנים" הזוהר הקדוש"לימוד וסיום את כל 
את המשיח תראו, ובזוהר תקראו, עובקולו תשמ

בשעה טובה ומוצלחת הגענו לפרויקט חדש לתכנית העולמית של לימוד וסיום 
זוהר הקדוש בלשון הקודש בשלוש שנים בשמיעת סידרת דיסקים

דיסקים הסדרה מחולקת לשבעים    .
שעות חמששיעורים שהם מעל  15כל דיסק יכיל 

בכך יהיה ניתן בקלות לשמוע ולסיים כל . שיעורים 1062ובסך הכל 
  .  תגנעמו הנהמ ובנסיעה הזוהר הקדוש אף בדרכים

מיסודו של כ, "הזוהר העולמי"י מפעל "התכנית מתנהלת ע
א ביחד עם המגיש הגה"גרוס שליטמהאלמין רבי שלום יהודה 

הדיסקים ניתן להשיג אצל מגיש השיעור הגה
0548436784 -ו... 054-4577956: טלפון

.... "ודרך טלפון" י"קול הרשב"לשמוע בטלפון דרך 
ק במפעל הזוהר העולמי רחוב נחל לכיש "ן ניתן להשיג כל ספרי הזוה

למנוע חבלי משיח וכל פגע, לימדו ושמעו בזוהר כל רגע
  .ובדא יפקון מגלותא, י"כהבטחת משה רבינו לרשב

כל ספר הזוהר הקדושגמור את כל ילד קטן יכול ל
עלייה מרואי פני המלך מלכי המלכים

ויזכה שמלך המשיח יראה באצבעו ויאמר 
היהלום שבכתר - הזוהר הקדוש הוא:  "
כל סוגי הברכות על גבי הדיסק הקדושמקבלים 

נשמה לעילוי, לזיווג הגון, לרפואה שלמה

כמו כן מקבלים כל סוגי הברכות לחוברת הקדושה
זוהר הקדוש"מדי שבוע יופיע הפרשה מתוך ה

, קבלה, , הצדיק, הזהב: כמו  כן פינות
לקריאה מענגת מהמחבר העורך ומו

                                               

כל הזכויות שמורות לב(                          ברדה. אריה א
B.ARYE@NETO.NET.il    כל שבוע אצלך ב: למינויים  0544577956.טל

   0544-577956: ניתן להשיג את החוברת הקדושה בטלפון
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/ 436784טלפון
  
  
  
  
  
  
  
  

תורת הזוהר

לימוד וסיום את כל                   
בקולו תשמהיום אם              

בשעה טובה ומוצלחת הגענו לפרויקט חדש לתכנית העולמית של לימוד וסיום 
זוהר הקדוש בלשון הקודש בשלוש שנים בשמיעת סידרת דיסקים

.בלשון קלה ונעימה
כל דיסק יכיל , דקות

ובסך הכל  –דיסקים 
הזוהר הקדוש אף בדרכים

התכנית מתנהלת ע
מהאלמין רבי שלום יהודה 

הדיסקים ניתן להשיג אצל מגיש השיעור הגה .א"ברדה שליט
טלפון, א"ברדה שליט

לשמוע בטלפון דרך 
ן ניתן להשיג כל ספרי הזוהוכ

לימדו ושמעו בזוהר כל רגע 058436784שמש 
כהבטחת משה רבינו לרשב

כל ילד קטן יכול ל מהיום
עלייה מרואי פני המלך מלכי המלכיםמבני אחד 

ויזכה שמלך המשיח יראה באצבעו ויאמר  -!!! יולדתו
:  "כי                      

מקבלים    
לרפואה שלמה

כמו כן מקבלים כל סוגי הברכות לחוברת הקדושה          
מדי שבוע יופיע הפרשה מתוך ה            
כמו  כן פינות       
לקריאה מענגת מהמחבר העורך ומו              

                                            

אריה א: הרב     
B.ARYE@NETO.NET.il  

ניתן להשיג את החוברת הקדושה בטלפון      


