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אם בכך אתה גורם נזק  ,אבל לא תוכל להשתמש בהם לתועלתך 
לא תוכל להשתמש בהם לטובת אחרים בזמן שאתה מזיק , ולהיפך. לאחרים

ואם נדמה , מוחלטת) הרמוניה(פי עיקרון של הדדיות  - בטבע הכול בנוי על . לעצמך
כל זה רק בגלל שאיננו רואים את , לנו שאפשר לעשות אי אלו צעדים אגואיסטים

הכוחות שפועלים לטובת הכלל ולטובת . התמונה בשלמותה היורדת אלינו מלמעלה
לכן אף פעם לא יכול , קשורים ביניהם ויורדים ממקור אחד, כל אחד באופן פרטי

איך להשתמש נכון בכוחות רוחניים . להיות מצב בו יהיה טוב לאחד על חשבון האחר
  . את זה מלמד אותנו ספר הזוהר -

את הספר . שלא היה יכול לכתוב את הספר בעצמו, יוחאי סיפר- בר רבי שמעון
כדי , ולמסור אותו דרך כל דורות הביניים, היה אמור לכתוב עבור הדורות האחרונים

אבל בעצמו לא היה מסוגל להסתיר מדורו את המידע . 16 -שזה יתגלה רק במאה ה 
  . אר הנשמותכי נשמתו הייתה גבוהה בהרבה מכל ש, על הכוחות הרוחניים

כדי שדורות הביניים יעבירו אותו , כדי לכתוב את הספר הזה בנסתרות, לפיכך
לומד את ספר הזוהר -תוך כדי שהוא שומע. הוא השתמש בתלמידו רבי אבא, הלאה
, אבל כתב אותו כך שבזמן שהאדם יקרא בו, החל רבי אבא בכתיבת הספר, ממורו

כך , ככל שהאדם עובד על עצמו יותר. הוא יקלוט רק את הרובד החיצוני של הספר
הוא נעשה , באותה מידה שהתעלה .הוא יותר מזכך את עצמו ומתעלה רוחנית

בהתאם לכך הוא . מוכשר יותר להתעמק בספר הזוהר ולהרגיש מה כתוב בו
  . מקבל כוחות רוחניים ויכול לקחת חלק פעיל בהתפתחותו של הכלל

כמו שעשו אברהם אבינו ומשה , ריתרבי אבא לא כתב את הספר בעב, חוץ מזה
). עיראק של היום(שפה שהשתמשו בה באזור פרס , אלא בשפה הארמית, רבנו

מילים שהשתמשו בהן בשפת היום , הספר מכיל מילים גם ביוונית וגם בלטינית
אלא בצורה הזאת . אבל זה לא המעיט בערך הספר במאומה. יום של אותה תקופה

ידי זה שהקנה לו עטיפה לא - על, הפנימי שבספר רצה המחבר להסתיר את החלק
יוחאי הסתתר יחד עם בנו רבי -רבי שמעון בר, כדי לכתוב את ספר הזוהר. מושכת

, הם ניזונו. שנה 13כך הם ישבו במערה . שבצפון הארץ , אליעזר במערה בפקיעין
בגדיהם נקרעו וכדי . ושתו מים ממעיין סמוך, מעץ חרוב, כמו שמספר המדרש

במהלך היום כשנמצאו . הם טמנו את עצמם בחול, שאר מכוסים בזמן הלימודלהי
  . למדו ובררו את כל מה שנכתב אחרי כן בספר הזוהר, בתוך החול

  

  

  

  

    דדד"""בסבסבס

                                      ’’פרק גפרק ג  ""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  



אל משה בא אל  ’ויאמר ה" :

שהם נוגעים למעלה  עכשיו יש לגלות סודות
אלא ? מהו בא, לך אל פרעה היה צריך לומר

, שהכניסו הקדוש ברוך הוא בחדרים לפנים מחדרים אצל תנין אחד עליון החזק
זה סוד התנין הגדול ומשה נתיירא 
אבל לגשת אליו נתיירא ולא 

ושלוחים ממונים אחרים . 
הנני עליך פרעה מלך : אמר הקדוש ברוך הוא

ך הקדוש ברוך הוא להתגר בו 

 "כל בכור ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי
אלא אמר רבי . והרי הרבה שלוחים ומלאכים יש לו לקדוש ברוך הוא

. דוש ברוך הוא בלבדורק הק
אלא לפי ששלוחי מעלה אין יודעים אלא מה שנמסר להם 

ומה . כל אלה העניינים שעתיד הקדוש ברוך הוא להביא על העולם
לפי שהקדוש ברוך הוא מעביר כרוז בכל הרקיעים אודות דבר ההוא 

צריך האדם . זה בזמן שהמשחית נמצא בעולם
: וזה כמו שכתוב בפרשת בא
. האומנם שמהם יש ביכולת להסתתר

אם יסתר ": וזה כמו שכתוב
  "הזוהר הקדוש"                                      

  

                                    ועברתי במצרים בלילה והכיתי כל בכורועברתי במצרים בלילה והכיתי כל בכור
                                                           

          :  

    ל"ז חדווה אינגר בת עאידה

:כתוב בתורתנו הקדושה בפרשת בא
עכשיו יש לגלות סודות: אמר רבי שמעון בר יוחאי

לך אל פרעה היה צריך לומר ,"בא אל פרעה"
שהכניסו הקדוש ברוך הוא בחדרים לפנים מחדרים אצל תנין אחד עליון החזק

זה סוד התנין הגדול ומשה נתיירא ? ממנו ומי הוא משתלשלות
אבל לגשת אליו נתיירא ולא , הן המדרגותו. ותן יאוריםאאצל 

  .לפי שראה אותו נשתרש בשורשים עליונים

. כיון שראה הקדוש ברוך הוא שנתיירא משה
אמר הקדוש ברוך הוא. למעלה אין יכולים לרב אליו

ך הקדוש ברוך הוא להתגר בו ונצר. ריוומצרים התנין הגדול הרובץ בתוך יא
   ".’אני ה:"מלחמה ולא אחר כמו שכתוב

ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי" :ועוד כתוב בפרשת בא

והרי הרבה שלוחים ומלאכים יש לו לקדוש ברוך הוא
רק הק, שהם לא ידעו בין טיפה שלאינה של בכור 

אלא לפי ששלוחי מעלה אין יודעים אלא מה שנמסר להם 

כל אלה העניינים שעתיד הקדוש ברוך הוא להביא על העולם
לפי שהקדוש ברוך הוא מעביר כרוז בכל הרקיעים אודות דבר ההוא 

זה בזמן שהמשחית נמצא בעולםכדמיון . שעתיד להביא על העולם
וזה כמו שכתוב בפרשת בא. קיינזכדי שלא , להסתתר בביתו ולא יתראה בשוק

האומנם שמהם יש ביכולת להסתתר "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר
וזה כמו שכתוב. אבל מלפני הקדוש ברוך הוא אין ביכולת להסתתר

                                       ".’י לא אראנו נאום ה

  

ועברתי במצרים בלילה והכיתי כל בכורועברתי במצרים בלילה והכיתי כל בכור
                                            

:          לעילוי נשמת                               
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כתוב בתורתנו הקדושה בפרשת בא                   

אמר רבי שמעון בר יוחאי ".פרעה
": מה כתוב. ולמטה

שהכניסו הקדוש ברוך הוא בחדרים לפנים מחדרים אצל תנין אחד עליון החזק
משתלשלות מדרגותשהרבה 

אצל  ממנו ולא קרב אלא
לפי שראה אותו נשתרש בשורשים עליונים. קרב

      
כיון שראה הקדוש ברוך הוא שנתיירא משה      

למעלה אין יכולים לרב אליו
מצרים התנין הגדול הרובץ בתוך יא

מלחמה ולא אחר כמו שכתוב
      

ועוד כתוב בפרשת בא       
והרי הרבה שלוחים ומלאכים יש לו לקדוש ברוך הוא "’אני ה"

שהם לא ידעו בין טיפה שלאינה של בכור : שמעון
אלא לפי ששלוחי מעלה אין יודעים אלא מה שנמסר להם ? ולמה נצרך לזה

  .לדעת
       
כל אלה העניינים שעתיד הקדוש ברוך הוא להביא על העולם: כגון     

לפי שהקדוש ברוך הוא מעביר כרוז בכל הרקיעים אודות דבר ההוא ? הטעם
שעתיד להביא על העולם

להסתתר בביתו ולא יתראה בשוק
ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר"

אבל מלפני הקדוש ברוך הוא אין ביכולת להסתתר
י לא אראנו נאום האיש במסתרים ואנ

ועברתי במצרים בלילה והכיתי כל בכורועברתי במצרים בלילה והכיתי כל בכור
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יוסף חיים לא יצא מפתח ' ר  שנים 7ב נפטרה אמו ומאז במשך "תרמ'באב ה' יום זב       
בשנת   .בביתו היה באר מים חיים שבו נהג לטבול בכל עת. ביתו אפילו לדרוש ברבים

יליד בגדד ששלט בשוק הטקסטיל בכלכותה [אברהם שלום יוסף ' ס ביקש ר"תר'ה
יוסף חיים טען כי לרפואת ' אך ר, את ברכתו להקים בית רפואה יהודי בירושלים] שבהודו

לכן עצתו כי יקים בית , הגוף אחרים ידאגו ואילו לרפואת הנפש אין רבים הקופצים לעזור
בן ציון מרדכי חזן לרכוש את ' ריוסף שלום נהג כעצת רבו והסמיך את ' ר. מדרש לחכמים

ד הונחה "תרע'רק בשנת ה. יוסף חיים' הקרקע לבנייה בסמוך למקום המקדש כבקשת ר
אבן הפינה לאחר שמואיז אברהם ששון העביר שני מליון פרנקים מעיזבונו של הנדיב 

.ג"תרפ'והסתיימה בשנת ה" פורת יוסף"להתחיל בבניית הישיבה שנקראה 
ביום , )ל"י ז"יום פטירת האר(בחמשה באב , ח"בערב ר: הלך חודש אבפעמים במ 4התענה 

אפל 'יוסף חיים לנסוע לכפר צ' באלול החליט ר .ובתשעה באב )יום פטירת אמו(שבעה באב 
שם חלה ובליל שני שנת . אץ'אפל שב לנוח בכפר ג'מצ. להשתטח על ציון יחזקאל הנביא

ה 'נשאו את ארונו לעיר הנדיי. מהט בעת אשמורת הבוקר עלתה נשמתו השמי"תרס'ה
הפאשה נתן להם את כל . י טלגרף לחכמי ורבני בגדד על פטירתו"ומשם שלחו להודיע ע

ו באלול "ט בליל רביעי. רישיונות הדרושים ושלח עמם אנשי חיל ופרשים לשמירה ולכבודה
רבי , ואמרתם כה לחי"  :כגון, שירים  חיבר .הגיע ארונו העירה ורבבות ביניהם נוכרים ליווהו

על הזעקה " ה יונהעד אנ"פיוט  ,]להאזנה" [ןאז ירנ" -ו בשבט "שיר לט "שמעון בר יוחאי

דרושים בפרדס על שיר : אבן שלמה  :מספריו.  דדרוש וסו, רמז,ספרים בפשט  לגאולה וכן
אמונת   על הגדה של פסח: אורח חיים  .אור זרוע דרושים על התורה : אדרת אליהו  השירים 

 בן איש חיל •בן איש חי   .אמרי בינה על מגילת רות : אם המלך .תפילות ותיקונים: דעתי
ג "לימוד בליל ל: הלולא רבא  .הדעת ותבונ על מסכת אבו: ברכת אבות  .עבן יהויד בניהו  •

ספריםועוד הרבה ..על פרקי אבות: חסדי אבות •.פירוש על תהילים: חיים והשלום לעומר
ייחודים : לשון חכמים • ותכתר מלכ •הנהגה ומוסר לנשים]: אנון אל נסאק[חקי הנשים  •

עזרא , ג"כהלימוד על מצבת יהושע : ממלכת כהנים •על המילה: יתמלאך הבר   וכוונות
חודש לימוד לערב ראש :משמרת החודש ....הסופר ויחזקאל הנביא

ס והלכות"דרושים בפרד: עוד יוסף חי   באב' סדר תיקון ה  באדר' סדר תיקון ז  •סדר היום •
 .............על מגילת אסתר: קרן ישועה  ת"חידושים ושו: עטרת תפארת •

• רב ברכות רב פעלים• ותורה לשמה.                                                               סוף               

          

  פינת הזהב  פינת הזהב   
   

  רבי יוסף חיים      
’פרק ב    הבן איש חי     

  ברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכיםברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכים    

  לשרון בובליל לשרון בובליל                                         
ולכל בני  משפחתוולכל בני  משפחתו              
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      כתוב בתורתנו הקדושה בפרשת בא: "ועבר ה’ לנגוף את מצרים וראה 
את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח ה’ על הפתח ולא יתן המשחית לבוא אל 

בתיכם לנגוף". אמר רבי אבא: מהו ועבר?, שעבר על חומות הדין של כתרים שהיו 

בשביל , נקשרים בכתרים אחרים שלמעלה והתירם מעמדתם ועבר על דרכיו
שהקדוש  ,וכך הוא כל ועבר ועברתי ויעבור. לעשות בהם דין ולשמור את ישראל

שם , כאן ועבר בשביל לעשות דין, לרחמים או לדין או. עובר על כל דרכיו ברוך הוא

                       .                                                                 ויעבור בשביל לרחם

       רבי יוסי אמר: "ועבר ה’ לנגוף את מצרים". בוא וראה, יש דין קשה ויש דין 

וכאשר יונק זה הדין הרפה מן הדין . חלש ודין רפה הוא, דין הקשה הוא חזק, רפה
נעשה בזה הדין , ישראלובזמן שנעשה דין על . אז הוא מתגבר והוא חזק, השה

וכאשר נעשה דין של עמים עובדי עבודה . ולא נתגבר בדין הקשה ההוא, הרפה

           .חזקוזאת בשביל להיות , נתגבר זה הדין הרפה בדין הקשה שלמעלה, זרה

ונתגבר , שנתמלא עבר וזעם, ועבר" לנגוף את מצרים ’הועבר " :וזה שכתוב        
 וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות" :ועוד כתוב בהמשך. בדין הקשה

. וכי ראה את הדם ואחר כך פסח. זה הכתוב קשה: למדנו שאמר רבי יוסי ,"ופסח
  .של המצווה ואפשר תאמר שפסח בזכות הדם, משמע שעל ידי הסימן נעשה כך

       
ועוד שבכל בית ובית , כל שוקי מצרים היו מלאים עבודת זרה: אמר רבי יוסי      

שנתקשרו על ידי כשפיהם בכתרים תחתונים , היו נמצאים מיני כשפים
: וסוד הדבר למדנו כמו שכתוב בתורה. והיו מעוררים רוח טומאה בהם, שלמטה

בשביל לבער ? אגודת אזוב למה ".ףולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בס"
, מקומות רושם האמונה השלמה ’ולהראות בפתחיהם ג, רוח הטומאה מבניהם

 ןייתעל הפתח ולא  ’ופסח ה :ולפיכך שכתובאחד מכאן ואחד מכאן ואחד בניהם 

  "הקדושהזוהר ".רשום על הפתחשיראה שם הקדוש  בעבור ."המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף

  
     

       
  
  
  

  

                                  הזעם של הקדוש ברוך הואהזעם של הקדוש ברוך הוא
                                                           

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה  
  בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי  מהירה       

  א"זיעעון בר יוחאי רבי שמ                    

ליעל בת נעמי ודוד ליעל בת נעמי ודוד        
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אלו עשרים ושתים , בוא וראה: אמר רבי שמעון לבנו לרבי אלעזר       

כל אמירה ואמירה . כולן נבדלות מאלו עשר אמירות, אותיות שחקוקות בתורה
משום כך השם . כולן מחוקקות באותיות ידועות, מאלו עשר שהן כתרי המלך

עליונה ממנה וכל אמירה מלווה לאמירה , הקדוש מתכסה באותיות אחרות
ועל כן השם הקדוש אנו חוקקים אותו באותיות . מפני שנכללת זו בזו, אותיותיה

  .עד שנקשרות כולן ביחד, מפני שמתכסות זו בזו וזו בזו, אחרות
      

ידע אלו האותיות שרשומות , השמות הקדושים יומי שרוצה לדעת צירופ       
נו חוקקים אותם בכל אלו והרי א. ואז ידע ויתקיים בכול, בכל כתר וכתר

וכך עולה , האותיות שרשומות וידועות בכל כתר וכתר מהספר העליון של שלמה
שהרי כל כתר , והחברים מחוקקים אותם ולחברים גילינו אותם וטוב הוא. בידנו

ולעיתים שלא צריך אלא , וכתר מלווה לחבירו אותיותיו כמו שהעמדנו
  .ועות אצל החברים והרי העמדנו אותןוכולן יד. באותיותיו אלא שרשומים בו

      
שהקדוש ברוך הוא רוצה , זכאים הם הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא       

שלא מגלה לעליונים , בכבודם ומגלה להם סודות עליונים של שמו הקדוש
וכולם לא יכולים להתקרב , ועל זה יכול משה להתעטר בין קדושים. קדושים

אלא , שאם לא כך מי היה למשה לעמוד בניהם. אשכאש יוקדת וגחלי , אתו
רצה לדעת , שהרי כאשר התחיל לדבר עמו הקדוש ברוך הוא, זכאי חלק משה

ואז , בכל אחד ואחד כפי שראוי, סתום וגלוי) שמותיו הקדושים(שמו הקדוש 
  .השיג וידע יותר מכל בני העולם

      
פגש בו . נכנס בין קדושים ,בשעה שעלה משה תוך הענן הכבוד, בוא וראה        

רצה לבלוע אותו , מלאך אחד בשלהבות אש ובעיניים לוהטות וכנפיו שורפות
אז הזכיר משה שם אחד קדוש שהיה מחוקק . אל שמו"ואותו מלאך גברי, בתוכו

וכן לכל אחד , עד שעלה משה בניהם. והזדעזע והתרגש, בשנים עשר אותיות
  "הזוהר הקדוש"                                                      .וזכאי חלקו  של משה רבנו, ואחד

  
     
  
  
  
  
  

                                  הקדושים העליונים רופי השמותיצ
                                                           

  פרנסה טובהברכה לשערי ברכה לזיווג ו       
  לאור חיים טובים ומאושרים ולמעשים מעודנים  

  רסי בן שרהרסי בן שרה’’לאסף גלאסף ג          
א"ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע  



6

  

               הרבנית עליזה: אשתו .יוסף רפאל' ר: אביו

 20התייתם מאביו ובגיל  14בגיל . ם"תר'ג סיון שנת ה"נולד בירושלים בי          
, רפאל' תו של רנשא לאישה את ב". תפארת ירושלים"מונה לרב בישיבת 

בזמן מלחמת העולם . א החל לכהן כרב הקהילה הספרדית ביפו"תרע'בשנת ה
עקב פעילותו הציבורית ) סוריה(י הממשל הטורקי לדמשק "הראשונה הוגלה ע

  ................................שה לשוב לארץ ישראלולפני הגעת הצבא הבריטי הור
  

פעל לפיתוח , )יוון(אשי של סלוניקי ף החל לכהן כרב ר"תר'בשנת ה       
. התנועה הציונית ביוון ולהפצת השפה העברית ועודד את העלייה לארץ ישראל

ג שב לארץ ישראל וכיהן כרב הספרדי הראשי בעיר תל אביב "תרפ'בשנת ה
במהלך המנדט , ט נבחר לרב הראשי הספרדי לארץ ישראל"תרצ'ובשנת ה

היה חבר בוועד הלאומי והשתתף , ם"אוהבריטי ייצג את הקהילה היהודית ב
לאחר ההכרזה על הקמת . בפגישות שבמסגרתן נוסדה הסוכנות היהודית

מדינת ישראל היה הרב הספרדי ראשי ראשון של המדינה ונשא בתואר 
  . הראשון לציון

חפר ביום , י הערבים"כאשר ירושלים הותקפה ע, בזמן מלחמת העצמאות         
  .ל"תעלות לחיילי צה" פיקוח נפש דוחה שבת"משיקולים של , שבת

תמך בזכות ההצבעה ". שער ציון"ו" מחזיקי תורה"סייע בהקמת הישיבות 
פעל לאיחוד נוסחאות התפילה של יהודי אשכנז ויהודי ספרד לנוסח , לנשים

  . אחד וכן לאיחוד שיטות השחיטה השונות

נשואה ליהודי הצידד בקבלת גרים ממשפחות אשר האם הינה נוכרית       
שמרו מכל ...': ג כתב בצוואתו האחרונה"תשי'בשנת ה  .שאינו שומר מצוות

וכעבור יומיים בערב שבת קודש  '...משמר את שלום העם ושלום המדינה
הגיוני  • על מסכת אבות: דרשות עוזיאל •:מספריו .השיב את נשמתו ליוצרה

  מכמני עוזיאל   •השמיטה היובל ומצוות הקהל •השופט והמשפט • עוזיאל
  .....שערי עוזיאל •משפטי עוזיאל  •

  
  
  
  
  
  

  בן ציון מאיר חי עוזיאלרבי   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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שאינו , יש מקום אחד וגנוז, אלף היכלות הגנוזים, לפני ולפנים מכל אלו     
סביב , נז בחוץוהמשיח נג. ואין מי שיכול להשיג אותו. ונקרא עדן. נודע כלל

והוא מקום  ".קן הציפור"שנקרא לו , עד שהנלה לו מקום אחד, לאותו מקום
  .המתעוררת בגן עדן בכל יום, שמכריז עליו ציפור הזה

שחוכמה זו נסתמה מששת ימי , חוכמה עליונה שאור ישר .א. חוכמות ’והן ג     
, ועליה אומר כאן. ועל כן אין בה שום ידיעה ומושג אפילו למשיח, בראשית

מי שיכול להשיג  ואין. ונקרא עדן. שאינו נודע כלל, שיש מקום אחד נעלם וגנוז
  .סביב לאותו מקום, והמשיח נגנז בחוץ. אותו
ובה , שמחוכמה זו נמשכים כל המוחין, בינה שחזרה ונעשתה חוכמה .ב     

שיש מקום אחד גנוז , ועליה אומר כאן. רק למשיח בלבד, עצמה אין השגה
מי ואין , ובו גנוזים אלף היכלות. והוא מרוקם בכמה גוונים. שלא נודע, ונעלם

  .מלבד המשיח, שיכנס בהן
אל הצדיקים הגדולים  וחוכמה בלבדה המושגת, חוכמה שבמלכות .’ג    

, שורש כל החוכמה שבה, וקו שמאל שבה. קווים שבה ’רק מכללות ג. שבעולם
היא המקום " קן. "היא שם החוכמה שבמלכות, "ציפור" ".קן הציפור"נקרא 

קן "שנקרא לו , נגלה לו מקום אחדעד ש, ועליה אומר כאן. החוכמה נגלהמש ש
, המתעוררת בגן עדן בכל יום, והוא מקום שמכריז עליו הציפור הזה ".הציפור

משום הדינים הנמשכים , ולא דיבור, נקראת כרוז דשהשפעת החוכמה בייחו
מתגלה , וכמתלבשת בחסדים. אלא בגזר דין, כי החוכמה אינה מתגלית. ממנה

  .ל יוםהחוכמה לצדיקים שבגן עדן בכ
המכונה בבגד יקר , מרוקמים בבגד, "קן הציפור" ,שנקרא, ובמקום ההוא     

נכנס המשיח . צורות של כל העמים שנאספו על ישראל להרע להם ,של המלכה
עד , שנכנסו בבית אלוקים החרב, ורואה את האבות, ונושא עיניו, במקום ההוא

ואינה , נחם אותהוהקדוש ברוך הוא מ. שרואה את רחל שדמעתה על לחיה
אז המשיח מרים . "מאנה להינחם על בניה": כמו שכתוב, רוצה לקבל תנחומים

גועים ובוכים , וכל אלו הצדיקים שהם שם. קולו ובוכה ומזדעזע את כל גן עדן
    "הזוהר הקדוש"  ...ההמשך מדהים      .עימו

  
  
  
  
  
  
  
  

 ’פרק גהמשיחהמשיח  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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היו  ,עדתו של גדליהואם כך ואם כך באו רבים להסתפח על         
רובם היו אנשים . בהם שרי חיל שנמלטו מפני הבבלים והם נחבאו בשדות

  . שרצו לחיות חיים צנועים ושקטים בארץ
כמה חבל שבין הבאים היו גם אנשים כישמעאל בן נתניה הם לא היו       

התחילה להכות , אנשים דלים ומסכנים, מרוצים כלל מכך ששארית הפליטה
גדליהו בחום ליבו קיבל את . חילה לשקם מעט את החיים שנהרסוהת, שורש

אם . מלעבוד את מלך בבל, אמר להם, אל תחששו.  כל הבאים בחום ובאהבה
  .ותוכלו להתקיים, תעבדו באמונה תהיו נתונים להגהתו

הוא דאג לספק להם . עמל רב השקיע גדליהו ברווחתם של אחיו היהודים     
צברו מעט , וגם שמן,, י לכם לאסוף יין ופירות מיובשיםכדא: והסביר להם מזון

? ומדוע לא נשב עמך כאן במצפה: היו ששאלו. מזון ושבו בערים לפי בחירתכם
ואני עצמי יושב . רצוני שתישבו את הערים. לא טוב הדבר, ענה גדליהו, לא

 ולהתכונן, אם יבואו, כך אוכל להבחין בכשדים: על המשמר, במצפה בתפקיד
  .תםלקרא

: זהירה התקוווללבם התגנבה , אט אט החלו היהודים המסכנים להתעודד      
אולי תחת הנהגתו הרחמנית של גדליהו יוכלו להמשיך ולחיות בארץ , אולי

וקרן , ספו יין ופירות מיובשים, הם מלאו אחר עצתו של גדליהו. הקודש המוכה
  .אור החלה מאירה להם

       
המנהיג קיבל אותו . אדם ובקש להתקבל אצל גדליהו ואז בא יום אחד        

הציג האיש את , שמי יוחנן בן קרח. ובקש לשמוע מה בפיו, כרגיל , במאור פנים
: אמר לו רבי יוחנן, אדוני. שומע אני הטה גדליהו אוזן. דבר סוד לי אליך. עצמו

 ומפני: לא התרגש גדליהו? אזהרה חמורה. עלי להזהירך אזהרה חמורה מאוד
, יש בהם כאלו שתוכם אינו כברת, אליך םהנלווימפני כמה מן האנשים ? מה

במי אתה . קשה לי להאמין,  פניו הטובים של גדליהו עגמו. וליבם רוחש רע
יודע אני שישמעאל בן נתניהו אינו אלא שליחו של : אין זה חשד בלבד? חושד

ב בארץ ישראל אין הוא רוצה שהישו. עינו של מלך עמון צרה. מלך בני עמון
הזדעזע ? מה אתה אומר. תךואת ישמעאל ומרעיו שלח כדי שירצחו או, יתחדש
   .איני יכול להאמין בזה, החליט, לא: ושקע במחשבות, גדליהו

  
  
  
  
  
  
  

    הנביאים פינת
 ,ו"טפרק   הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו  םהנביאים

                      

   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
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ך אינו מגלה לנו כל שריד ''שהתנ אחת הסיבות לכךזו אולי                
אם כי הלה ודאי חי כמה , יהויאשלהשפעה הנביא ירמיהו לאחר תקופת המלך

עדיין לא הגיעו הדברים יתכן כי באותה תקופה. שנים נוספות לאחר מות המלך
שמטבע הדברים  ,לידי התנגשות גלויה עם נאמני הנבואה ועם כוהני ירושלים

אולם המשפט החמור, דתיות של חזקיהו- ניצבו מאחורי הרפורמות הלאומיות
זמן מאוחר יותר אכן התחוללו לא מעט מאוד שחרצו על מנשה מעיד כי ב

  .ויות כאלהתנגש
      

אשורית של מנשה מקורה בהתנסות פוליטית מסוימת -יתכן שגישתו הפרו      
על המלך חזקיהו מסופר שבזמן מחלתו עורר את תשומת ליבה . אביושעברה על

בעת ההיא שלח בראדך . יריבה קשה של אשורשהייתה, של ממלכת בבל
. כי שמע כי חלה חזקיהו, חזקיהובלאדן מלך בבל ספרים ומנחה אלבלאדן בן 

ואת הזהב ואת כתה את הכסףיויראם את כל בית נ. וישמע עליהם חזקיהו
  . תיווהבשמים ואת שמן הטוב ואת בית כליו ואת כל אשר נמצא באוצר

  
קבלת הפנים . ''דבר אשר לא הראם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתולא היה       
פחות מביקור נימוסין אצל מלך שכן יש כאן ה מעוררת את הרושם שלאהנא

זו אותה אשור . נגד אשורניסיון מצד הבבלים לכרות ברית עם חזקיהו
. ועיי חורבותשצבאותיה עברו ביהודה ובישראל שוב ושוב והותירו שם חללים

לככ, התנגד בחריפות לברית זו וסבר, שהיה מקורב לחזקיהו, הנביא ישעיהו
  . שעל יהודה להישאר נייטרלית, הנראה

  
ברצונו להגיע הערכת המצב של מנשה הייתה שאם, במלים אחרות            

עליו לשתף פעולה עם המעצמה החזקה ביותר וליהנות, להישג מדיני כלשהו
שש מאות . ולשיטתו הייתה עמדה זו עדיפה על התלבטויות אביו –מחסדיה 

מדיניות , שמו, הורדוס, יהודה ינקוט מלך אחר של מכןוחמישים שנה לאחר
.              הדומ

  
  
  
  

                    ’פרק ד  מנשהמנשה  המלךהמלך  פינת המלכים

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

לדוד  בן שרהלדוד  בן שרה :ברכה לשערי תורה ומצווות

  אלברטאלברטלדוד  בן לדוד  בן :ווג מהרהזברכה לשערי 

א"עותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי     
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עבדיו ויקום פרעה לילה וכל " :כתוב בתורתנו הקדוש ה בפרשת בא       

אמר רבי  ."וכל מצרים ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת
, הקדוש ברוך הוא במצריםנקמה העליונה שעשה , בוא וראה: שמעון בר יוחאי

ואחד , אחד שעשו הבכורים במצרים שהרגו לכל מי שמצאו. שלוש מיתות היו
ואחד כשראה פרעה המוות בביתו בבניו , שהרג הקדוש ברוך הוא בחצי הלילה

  . ועבדיו
. עמד עצמו והרג את השרים והנציבים וכל מי שיעצהו לסרב בעם ישראל       

בחצי וכמו שהקדוש ברוך הוא , עד שהתורה מעידה עליו שהוא קם בלילה ממש
ועשה , כן קם פרעה בארץ מצרים והרג, הלילה הרג הבכורים ועשה נקמות

 :בתורתנו וזה מה שכתוב. נקמות בשריו נציביו ושלישיו ובכל אותן הנסיכים
  .שעמד להרוג ולהכרית ,"ויקום פרעה לילה"

. וכך עשה פרעה, הוא רץ ונושך לכלב אחר, לב כשמכים אותו באבןכדרכו של      
אתם  .והיה מכריז ואומר קומו וצאו מתוך עמי, ואחר כך היה הולך בשוקים

. אתם הרגתם את השרים ואת הנציבים ואת כל בני ביתי הרגתם לכל בני העיר
 ".ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי": ה מה שכתוב בפרשהוז

הוא בעצמו ואחר כך . שלא תהרגני, וברכתם גם אותי, כיון שבידכם היה הכל
  "ויהי בשלח פרעה את העם": וזה משכתוב, . וציאם מן הארץוהליווה אותם 

וזה שכתוב  "ו לכםוהיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הז:"ועוד כתוב      
, מצווה זו לספר בשבח של יציאת מצרים ".’ואמרתם זבח פסח הוא לה": בתורה

וכך ביארנו כל אדם המספר . זה לעולםהשהוא חיוב על האדם לספר בשבח 
עתיד הוא לשמח בהשכינה . ובספור ההוא משמח בחדווה, ביציאת מצרים

  .שהיא השמחה הגדולה מהכל, לעולם הבא
והקדוש ברוך הוא משתעשע בסיפור , האיש היה משמח בריבונו לפי שזה     

לכל פמליה שלו ואומר להם לכו  ובאותה שעה מאסף הקדוש ברוך הוא. ההוא
אז מתאספים כולם . ושמעו ספור השבח שלי שמספרים בני ושמחים בגאולתי

ושומעים סיפור השבח של השמחים בשמחת , ובאים ומתחברים עם ישראל
ואז באים המלאכים ומשבחים להקדוש ברוך הוא על כל , ונםהגאולה של ריב

  "הזוהר הקדוש"        .ומהללים לו על העם הקדוש שיש לו בארץ, הניסים והגבורות
   

  
  
  
  
  

                                  ה "המלאכים ומשבחים להקב באיםואז 
                                                           

  :ברכה לשערי זווג מהרה           

  למרדכי יצחק כהן בן משהלמרדכי יצחק כהן בן משה  

א"תפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיעלו  
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   :והשבוע                                        
  

                  
: : מנקודות ראות נוספותמנקודות ראות נוספות  יך ונגדיר את הספירותיך ונגדיר את הספירותלהלן נמשלהלן נמש              

הספירות הן התפשטות הספירות הן התפשטות , , הספירות הן כלל התארים של הבורא יתברךהספירות הן כלל התארים של הבורא יתברך
לתהליך התהוות כל לתהליך התהוות כל " " מודלמודל""הספירות הן הספירות הן , , הקדושה והזיו העליוןהקדושה והזיו העליון

  ..הספירות הן כלל הנהגת העולמות כולםהספירות הן כלל הנהגת העולמות כולם, , המציאותהמציאות
שאנו מייחסים לבורא יתברך על שם שאנו מייחסים לבורא יתברך על שם , , הספירות הן כלל התאריפהספירות הן כלל התאריפ

גבורה גבורה , , כאשר אנו מייחסים אל הבורא מידות כמו חסדכאשר אנו מייחסים אל הבורא מידות כמו חסד. . לותיולותיופעופעו
, , אין אנו מדברים על עצמות הבורא חס ושלוםאין אנו מדברים על עצמות הבורא חס ושלום, , חמלה וכיוצא באלהחמלה וכיוצא באלה

שהרי אין לייחס לבורא שום תואר לפי שבזה אנו מגביבילים את שהרי אין לייחס לבורא שום תואר לפי שבזה אנו מגביבילים את 
  ..הבורא יתברךהבורא יתברך

אני מונע ממנו את אני מונע ממנו את , , אם אנו אומרים שהבורא במהותו הוא רחמןאם אנו אומרים שהבורא במהותו הוא רחמן            
שהבורא שהבורא , , אלא כאשר אנו אומריםאלא כאשר אנו אומרים. . אכזר במהותואכזר במהותוהאפשרות להיות האפשרות להיות 

והתוצאה והתוצאה , , שהוא פועל לפי הספירותשהוא פועל לפי הספירות, , הכוונה היאהכוונה היא, , יתברך הוא רב חסדיתברך הוא רב חסד
הספירות הן מה שאנו מייחסים לבורא בגין פעולותיו אך לא הספירות הן מה שאנו מייחסים לבורא בגין פעולותיו אך לא . . היא חסדהיא חסד

  ..בגין מהותובגין מהותו
, , עד כאן הזכרנועד כאן הזכרנו". ". הספירות הן התפשטות הקדושה והזיו העליוןהספירות הן התפשטות הקדושה והזיו העליון""            

נוסף נוסף . . הבןרא ורצונו להוות נבראים וחהחיותםהבןרא ורצונו להוות נבראים וחהחיותם  שהספירות הן כוחותשהספירות הן כוחות
. . הספירות הן התפשטות הקדושה והזיו העליוןהספירות הן התפשטות הקדושה והזיו העליון, , למישור הגשמילמישור הגשמי

הספירות משפיעות ומעניקות לנבראים הראויים לכך שפע של הספירות משפיעות ומעניקות לנבראים הראויים לכך שפע של 
באופן שתהיה לבן האדם אפשרות לעבוד את בוראם באופן שתהיה לבן האדם אפשרות לעבוד את בוראם , , רוחנויות וקדושהרוחנויות וקדושה

  ..’’ואגב עבודה להתעלות ברוחניות ולהגיע לדבקות הואגב עבודה להתעלות ברוחניות ולהגיע לדבקות ה
הטהרה והשלמות וממנו הטהרה והשלמות וממנו , , הבורא יתברך שמו הוא מקור הקדושההבורא יתברך שמו הוא מקור הקדושה          

ולכל נברא יש ולכל נברא יש , , יוצאות הארות לנבראים שהם עצמות אור האין סוףיוצאות הארות לנבראים שהם עצמות אור האין סוף
במעשיו הטובים מביא כל אחד במעשיו הטובים מביא כל אחד . . הכלים לקבלת הארות של קדושה אלההכלים לקבלת הארות של קדושה אלה

ההתפשטות ההתפשטות . . לעצמו קדושה וטהרה והוא זוכה ליהנות מזיו השכינהלעצמו קדושה וטהרה והוא זוכה ליהנות מזיו השכינה
הספירות נחשבות הספירות נחשבות . . ת על ידי הספירותת על ידי הספירותשל הקדושה והזיו העליון נעשישל הקדושה והזיו העליון נעשי

  ..המגיע אל הנבראיםהמגיע אל הנבראים, , ע הרוחניע הרוחניכצינורות של השפכצינורות של השפ
  
    

                                                                                                                                                                                

      ברכה לשערי פרנסה טובה ולשערי כלכלה 

    מקבוצת בובלילמקבוצת בובליל  ""למוניות ישירלמוניות ישיר""

  ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

   ’’’עולם הספירות  ז עולם הספירות  ז עולם הספירות  ז      פינת הקבלה

   המשך בשבוע הבאהמשך בשבוע הבאהמשך בשבוע הבא
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ובכולם מדורי , שבעה מדורים הם למעלה דרגה על דרגה. כמו יש לארץ העליונה     
. והכל אוחז זה בזה להיות הכל אחד. כך גם למטה. מלאכים עליונים אלו על אלו

, וכולם עומדים בה, וזו הארץ העליונה אוחזת אותם. שבעה מדורים הם למעלה
  .דרגות מובדלות זה מן זה, ובכולם קיים שבח הקדוש ברוך הוא

          
והוא מוכן למדורי , הוא מקום בית חשוך שלא מאיר, למטה "ראשון"מדור       

, ואין בו אור ולא חושך ולא דיוקן כלל, יקים וסערות חזקות שלא נראיםרוחות ומז
ועל אותו מקום .      תוך כלל הכסא, שאין  בו צורה, ושם לא יודעים בו ידיעה כלל

ונמחים מזיקי , ועמו שבעים ממונים מעופפים, אל שמו"ממונה מלאך אחד טהרי
, א הבוקר כולם מתחדשיםוכאשר ב. שלהבות ולא קיימים ולא נראים ולא נמצאים

ונכנסים בנקב , כאשר מגיעים אצל אותו מקום אובדים ולא נמצאים. ולא עומדים
נמחים מאותן שלהבות עד שמגיע ,כאשר נחשך הלילה. אחד של התהום ולא נראים

  .הבוקר
          
והוא חשוך אבל לא חשוך כאותו , הוא מקום שמאיר יותר ".שני"מדור         

א מוכן למדורי מלאכים עליונים אשר ממונים על מעשיהם של בני והו, הראשון
ואותו מקום נראה יותר מן . ולהסיט אותם באותו דרך רע שהם הולכים,האדם

ונהנים מריח  םוניזוני, ואלו המלאכים יש להם מלחמה עם בני האדם, הראשון
   .לעלות בתועלת ולהאיר יותר, ובשמים שלמטה

והולכים , ואלו פותחים שירה וסוככים, אל שמו"קדומי ועליהם ממונה אחד        
אז עומדים במקומם , עד שישראל למטה פותחים ואומרים שירה. להם ולא נראים

וכאשר ישראל , שלוש פעמים ביום מקדישים קדושה, ונראים מאירים יותר
  .והקדוש ברוך הוא חס עליהם, כולם טסים ומעידים עדות למעלה, עוסקים בתורה

          
ושם משיכת נהר דינור שנמשך . הוא מקום שלהבות ועשנים ".שלישי"מדור       

שמשם יורדת אש על ראש , שהוא בית השריפה של נפשות הרשעים, ויוצא
ושם נמצא לשון הרע על ישראל . ושם מלאכי החבלה שטורדים אותם. הרשעים
ואחד ממונה  .חוץ מבזמן שלוקחים רפואה לדחות אותו. ולהסיט אותם, לפעמים

וחושך על פני : "מצד  כולם מצד החושך כמו שאתה אומר, עליהם מצד השמאל
  .והשטן הרשע נמצא שם, "תהום
          

  
  
  
  

                                                                                                      שבעה מדורי מלאכיםשבעה מדורי מלאכים
  

   המשך בעמוד הבאהמשך בעמוד הבאהמשך בעמוד הבא

  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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ושם הוא אור של מלאכים עליונים אשר , הוא מקום שמאיר ".רביעי"מדור      
, יםולא הולכים להיות מועברים כאלו ראשונ. ופותחים שירה ומסיימים, בצד ימין

. וחוזרים ומתחדשים כמקודם, שפותחים שירה ונשרפים ומועברים באש דולקת
  .ואלו קיימים במקומם ולא נעברים ואלו מלאכי הרחמים שלא משתנים לעולמים

ולא , ואלו עושים שליחותם בעולם". ’עושה מלאכיו רוחות וגו: "ועליהם כתוב       
ואחד מלאך ממונה . בונה רבהאו בצד אחר בת, חוץ מבמראה, נראים לבני האדם

, ובו פתוחים מפתחות הרחמים לאלו שחוזרים לגבי אדוניהם, אל שמו"עליהם פד
  .ופותחים שערים להעביר תפילתם ובקשתם

          
ויש בו מלאכים . הוא המדור שמאיר באור יותר מכל הראשונים ".חמישי"מדור 

אלו בצד . צאים בדיןלפעמים נמצאים ברחמים ולפעמים נמ, מהם אש ומהם מים
, ואלו ממונים לזמר לאדוניהם, לפעמים מאירים אלו ונחשכים אלו. זה ואלו בצד זה

  .אל "ואחד ממונה עליהם ושמו קדשי. ואלו כאשר עולה האור, אלו בחצות הלילה
כאשר נחלק הלילה ונתעורר רוח צפון והקדוש ברוך הוא בא להשתעשע עם      

, ומגיע לאלו שממונים בחצות הלילה לזמר, פון מקישאז רוח צ. הצדיקים בגן עדן
וכאשר בא הבוקר ומתחברת קדרות הבוקר עם . וכולם מזמרים ופותחים שירה

וכל כוכבי הרקיע וכל שאר המלאכים , אז כל האחרים אומרים שירה. האור
 "ברן יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלוקים": שלמטה מסייעים להם כמו שכתוב

  .עד שישראל נושאים שירה ושבחם אחריהם) ’ח פסוק ז"פרק ל ספר איוב(
          

ובו ספינות ונהרות . הוא מדור עליון קרוב למלכות שמים ".שישי"מדור      
. וכמה דגים הם שמרחשים לארבעה צדדי העולם. ונחלים שנחלקים מן הים

מונה על והוא מ, אל שמו"ואחד ממונה עליהם ואורי. ולמעלה מהם שרים ממונים
  .כל אלו בתחתונים

כאשר . כאשר נוסעות אוניות לצד זה ולצד זה, וכולם נוסעים בשעות ורגעים     
אל הבא "נוסעות אוניות לצד מזרח הממונה שעומד עליהם לאותו הצד הוא מיכ

הממונה שעומד עליהם לאותו הצד הצד , וכאשר נוסעות אוניות לצד צפון, מימין
הרי שם אותו , וכאשר נוסעות אוניות לצד דרום. שמאלאל הבא מצד ה"הוא גברי

וכאשר נוסעות אוניות , אל שמו והוא לימין"ממונה שעומד עליהם לאותו הצד רפ
  ...אל והוא לאחרונה"הממונה שעומד עליהם לאותו הצד הוא אורילצד מערב 

          
  
  
  
  
  
  
  

   הבאהבאהבאהמשך בעמוד המשך בעמוד המשך בעמוד 

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה        
  מהירה בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                      

שיח בן בלה שיח בן בלה לשי מלשי מ        
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ים חוץ מנשמות ושם לא נמצא. הוא המדור העליון על הכל ".שביעי"מדור        
ומתעדנות בעידונים ותפנוקים , הצדיקים ששם ומתעדנות באותו זוהר עליון

הכל הוא , וגנזי שלום ברכה ונדבה, ושם לא נמצאים חוץ מאלו הצדיקים. עליונים
  .והרי אמרו החכמים, כדוגמה העליונה

ם ובכולם יש מיני. וכולם כמו שלמעלה, כזה הוא בארץ שלמטה בשבעה מדורים     
ואין מי שיודע כבודו . וכולם מודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא, כמראה בני אדם

לעבוד אותו ולשבח אותו , ואלו שרואים כבודו כיאות, כאילו שהם במדור העליון
לא עומד בקיום אלא בגלל הצדיקים , והעולם הזה העליון שהוא תבל. ולהכיר כבודו

ו מדור שביעי אלא לנשמות כמו שלמעל לא עומד אות, שהם גופים קדושים
לא עומד אלא לגופם של הצדיקים , כך גם אותו מדור שביעי למטה, הצדיקים

  "הזוהר הקדוש"                                                                .זה כמו שזה, להיות הכל אחד
  
  
  
  

        
חקק בחקיקות של  ,הרי שנינו שכאשר ברא הקדוש ברא הוא, אמר רבי שמעון

וחקק למעלה וחקק למטה וחכל בסוד . סוד האמונה תוך אורות בסודות עליונים
וזה עומד כנגד זה להיות הכל . ועשה העולם התחתון כמו העולם העליון, אחד

ומשום כך הקדוש ברוך הוא חקק חקיקות של אותיות ,אחד בייחוד אחד
  .עליונות ותחתונות ובהם ברא עולמות

כך גם ברא את האדם , בוא ראה כמו שעשה הקדוש ברוך הוא העולםו        
שהרי הקדוש ברוך  הוא עיטר  ".’והמה כאדם עברו וגו": פתח ואמר. הראשון

והכל , וברא אותו בששת צדדי העולם להיות שלם בכל, אותו בעטרות עליונות
היו ו. שהרי כאשר נברא האדם נברא בדיוקן העליון, ויראים מלפניו םמזדעזעי

  . מסתכלים באתו דיוקן ומזדעזעים ופוחדים מלפניו
, ואחר כך הכניסו הקדוש ברוך הוא בגן עדן להתעדן שם בעידונים עליונים      

וסודות אדוניהם היו , והין מלאכים עליונים סובבים אותו ומשמשים לפניו
היה רואה , בוא ראה בשעה שהכניסו הקדוש ברוך הוא לגן עדן. מודיעים לו

              .וכדי לדעת ולהסתכל באדונ. סתכל משם כל סודות עליונים וכל החוכמהומ
                                                                      "הזוהר הקדוש"

  
  
  
  
  
  
  

   עדן-אדם הראשון בגן

לאירנה בת יעל   :ברכה לשערי זיווג  מהרה  

לקטי בת יעל :ברכה לשערי זיווג  מהרה
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זכאי חלקו מי שיעסוק בתורה ולא יפרוש . "’תמימה וכו’ תורת ה" :ודאי כתוב      

, כמו שפורש מחיי העולם, כל מי שפרוש מהתורה אפילו שעה אחתש, ממנה
אורך ימים ושנות חיים ושלום :"ועוד כתוב" כי הוא חייך ואורך ימיך":שכתוב

  .יוסיפו לך
ועמך כולם צדיקים לעולם " :רבי יוסי ופתח. ’ויהי אברם בן תשעים שנה וכו     

  )א"פסוק כ’פרק סספר ישעיה ( "יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר
. זכאים הם ישראל מכל שאר עמים שהקדוש ברוך הוא קרא אותם צדיקים         

, שהולכים וטסים כל העולם,שנויה מאה ועשרים ושמונה אלפים בעלי כנפיים
  .ושומעים קול ואוחזים את אותו קול

זים ואוח, והולך וטס ברקיע, אין לך דבר בעולם שאין לו קול, כמו ששנינו        
אותו בעלי הכנפיים ומעלים אותו קול לאדונם שאומרים ודנים אותו הן לטוב הן 

  ".כי עוף השמים יוליך את הקול: "לרע שכתוב בקהלת
רבי חיא אמר בשעה שבן אדם שוכב וישן  ונשמתו . מתי דנים את אותו קול       

א זה הו. ואז דנים את אותו קול, והיא מעידה בו בבן אדם, יוצאת ממנו
, מה הטעם). ’פסוק ה’ ספר מיכה פרק ז( "משוכבת חיקך שמור פתחי פיך":שכתוב

, רבי יהודה אמר כל מה שבן אדם עושה בכל יום. משום שהיא מעידה בבן אדם
  .נשמתו מעידה בו בבן אדם בלילה

כאשר מעריב היום ונכנס , בתחילת שעה ראשונה בלילה, אמר רבי אלעזר      
נכנס בשנים עשר שערים שפתוחים , ממונה על השמשבעל המפתחות ש, השמש

  .כל אלו שערים נסתמים, אחר שנכנס בכולם. ביום
אחר שסיים . לאלו המפתחות, עומד מי שעומד, כרוז עומד ומתחיל להכריז     

אין מי שפותח פתח הכל . עוליםכל אלו שומרי העולם נאספים ו, הכרוז
והירח מתחיל , לכים ושטים בעולםוהו, אז דינים שלמטה מתעוררים. קיםמשתת
  .להאיר

אז מתעוררת השירה ומזמרים , תוקעים שנית. םובעלי היבבה תוקעים ומיללי     
אז בני . כמה בעלי תריסים עומדים בקיומם ומתעוררים דינים בעולם. לפני אדונם

והקדוש ברוך הוא . ומתחייבת בדין, אדם ישנים והנשמה יוצאת ומעידה עדות
  "הזוהר הקדוש".                                         הוהנשמה חוזרת למקומ, עם בן אדםעושה חסד 

  
  
  
  
  
  
  

ממנו ינה נשמתו יוצאתבש

  מקבלים הזמנות להקדשות וברכות         

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

  דועו...ולשערי תשובה, לשערי פרנסה , לשערי זיווג, לשערי רפואה, נשמת
4577956-054 .טל: להזמנות      ג הדיסק"ק ועהדיס עם הקדשה וברכה בתוך



  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
. צ רבי אריה א"הא ביחד עם המגיש הג

. צ רבי אריה א"הדיסקים ניתן להשיג אצל מגיש השיעור הגה
כל השיעורים ניתן גם כן   05

, 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 מבני עלייה מרואי פני המלך מלכי המלכים

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

   :כל סוגי הברכות על גבי הדיסק הקדוש
  ..דועו.עפשב הסנרפל ,ה

  : 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

בלשון הקודש הקדוש תורת הזוהר
שמעו ותחי נפשכם     

בשלוש שנים" הזוהר הקדוש"לימוד וסיום את כל 
את המשיח תראו, ובזוהר תקראו ,עוהיום אם בקולו 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 חמשרים שהם מעל שיעו 15כל דיסק יכיל 

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

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

הדיסקים ניתן להשיג אצל מגיש השיעור הגה
548436784 -ו... 054-4577956: טלפון

.... "ודרך טלפון" י"קול הרשב"לשמוע בטלפון דרך 
ק במפעל הזוהר העולמי רחוב נחל לכיש "וכן 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
מבני עלייה מרואי פני המלך מלכי המלכים

ויזכה שמלך המשיח יראה באצבעו ויאמר 
היהלום שבכתר - הזוהר הקדוש הוא:  "
כל סוגי הברכות על גבי הדיסק הקדושמקבלים 
המשנ יוליעל ,ןוגה גוויזל ,המל

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: יג את החוברת הקדושה בטלפון
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תורת הזוהר

לימוד וסיום את כל                   
היום אם בקולו תשמ             

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 גרוס שליט

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

לשמוע בטלפון דרך 
וכן ניתן להשיג כל ספרי הזוה

לימדו ושמעו בזוהר כל רגע 058436784שמש 
כהבטחת משה רבינו לרשב

כל ילד קטן יכול ל מהיום
מבני עלייה מרואי פני המלך מלכי המלכיםחד א

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

מקבלים    
לש האופרל

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  

יג את החוברת הקדושה בטלפוןניתן להש      
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  לרפואה שלמה,לפרנסה בשפע,הגון
  ,לרפואה שלמה,לפרנסה בשפע,לזיווג הגון  

  . לאריכות ימים, לשערי תורה, לעילוי נשמת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


