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   מדהים         
       
       

כמה יש לבן  ".ואשים דברי בפיך": שמעון פתח בדברי הנביא ישעיהרבי      "בראשית"   
בגלל שהקדוש ברוך הוא מקשיב לקולם של אלו שמתעסקים . אדם לעסוק בתורה יום ולילה

  .עושה רקיע אחד, ובכל דבור שמתחדש בתורה על ידי אותו שעוסק בתורה, בתורה
אותו דבר עולה ונעמד לפני . שנינו באותה שעה שדבר התורה מתחדש מפיו של בן אדם     

והקדוש ברוך הוא לוקח אותו דבר ומנשק אותו ומעטר אותו בשבעים . הקדוש ברוך הוא
. ודבר החוכמה שמתחדש עולה ויושב על ראש הצדיק חי עולמים. עטרות מפותחות וחקוקות

וכל דיבורי עתיק ימים דברי . מות ועולה אצל עתיק ימיםוטס משם ושט בשבעים אלף עול
  .חוכמה הם בסודות סתומים עליונים

שכל טוב לכל  ’ראשית חוכמה יראת ה": פתח בספר תהילים רבי חיא     "בראשית"
פסוק זה כך היה צריך לו סוף חוכמה יראת , ראשית חוכמה ".עושיהם תהילתו עומדת לעד

לתוך דרגת החוכמה העליונה זה הוא  סלהיכנ. מה היאסוף חוכ ’בגלל שיראת ה. ’ה
שאם לא יכנס באותו . ודאי ’זה השער לה "פתחו לי שערי צדק": בספר תהילים: שכתוב

כך גם השער הראשון לחוכמה . ומי שיכנס בזה השער יכנס .שער לא יכנס לעולמים
   .וזו היא ראשית, הוא ’העליונה יראת ה

 םעיניכשאו מרום : "ח ואמר את הפסוק מהנביא ישעיהבי אלעזר פתר      "בראשית"
ומי . למקום שכל מיניים תלויות בו. שאו מרום עיניכם לאיזה מקום. "וראו מי ברא אלה

? ומי הוא. ברא אלה, ושם תדעו שאותו סתום עתיק שעומד לשאלה. פתח מיניים? הוא
, שעומד לשאלה ועל מה. עומד ברשותו לשהכואותו שנקרא מקצה השמים למעלה . י"מ

וזה קצה השמים . שהרי למעלה אין שם שאלה, י"והוא בדרך סתום ולא נגלה נקרא מ
י "אלא הראשון סתום שנקרא מ? מה בין זה לזה. ה"ויש אחר למטה ונקרא מ. י"נקרא מ

וכיוון ששואל בן אדם ומפשפש להסתכל ולדעת מדרגה לדרגה עד סוף כל . עומד לשאלה
דעת מה הסתכלת מה פשפשת הרי הכל סתום מה ל, ה"מ, כיון שמגיע שם, דרגותה

   .כבתחילה

, ת"א. ה"לבינ: רומז. אלוקים, ה"ר וחוכמ"לכת: רמז. א"ת בר"בראשי    "בראשית"
. ד"ד יסו"ח הו"לנצ: רומז. ת"וא. זה הוא תפארת. ם"השמי. ה"ה וגבור"לגדול: רומז

   .ת"למלכו: רומז. הארץ

ה שהעולם עומד "זו חוכמ. ה"בחוכמ? ת"ה בראשימה ז :רבי יודאי אמר  "בראשית"
שמהם , וכאן נחקו ששה צדדים גדולים עליונים. עליה להיכנס תוך סודות סתומים עליונים

מכאן , וזה בראשית. ו ששה מקורות ונחלים להיכנס לתוך הים הגדולשמהם נעש. יצא הכול
  "הזוהר הקדוש"                         .ההוא סתום שלא ידוע, ההוא שלא נזכר? מי ברא אותם. נבראו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בראשיתבראשית    
    דדד"""בסבסבס

  רוכיםרוכיםברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  ואברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וא    

  לשרון בובליל לשרון בובליל                                     
ולכל בני  משפחתוולכל בני  משפחתו          



בגלל שהתורה בשבילו , אמר להם מן הדין היה לברוא אותו כך
ולא היה שכר לצדיקים ". 

אמרו . לא תוהו בראה לשבת יצרה
שודאי לא ברא הקדוש ברוך הוא 

, אלא שהתורה של בריאה היא לבוש השכינה
, הייתה השכינה בלי כיסוי כמו עני

וזה הוא עונש . ובגלל זה כל מי שחטא כאילו הפשיט השכינה ממלבושיה

ובגלל זה . הוא מלביש השכינה בלבושיה
ורו במה כי היא כסותו לבדה היא שמלתו לע

לבן  -אור. הוא שחור של התורה
לה רודפים אחריה כמה מלאכי חב

. שהוא נחש) השטן(ל "זה סמא
. והרבה להשיב אפו זה אף ולא יעיר כל חמתו זו חמה

שבעה , וכמה מלאכי חבלה תלויים מהם
ובכל רקיע ורקיע הם מקטרגים ותלויים 

, אם התפילה עולה שלימה בעטוף של מצווה ותפילין על הראש והזרוע
’ שם ה ".נקרא עליך וייראו ממך

על הראש בתפילה ’ ומי שרואה שם ה
:  בספר תהילים מיד כולם בורחים זה הוא שכתוב

  "הזוהר הקדוש"                                 

  התורה היא הבריאההתורה היא הבריאה

  ל"ז יבה ואליהו

   ל "ז חלה’גניה יחזקאלי בת צ

            ל"ז  שלמה יחזקאל בן יפה

אמר להם מן הדין היה לברוא אותו כך
". עונש לרשעים ושכר לצדיקים" :

לא תוהו בראה לשבת יצרה, ועונש לרשעים אלא בגלל אדם של בריאה
שודאי לא ברא הקדוש ברוך הוא , מה שלא שמענו עד עכשיו

אלא שהתורה של בריאה היא לבוש השכינה, ולא עוד   .דבר שהוא לא נצרך
הייתה השכינה בלי כיסוי כמו עני) לחטוא(ואם אדם לא היה עתיד להבראות 

ובגלל זה כל מי שחטא כאילו הפשיט השכינה ממלבושיה

הוא מלביש השכינה בלבושיה, וכל מי שמקיים מצוות התורה
כי היא כסותו לבדה היא שמלתו לע, העמידוהו  בכיסוי ציצית ותפילין

הוא שחור של התורה - חושך  :בוא ראה. ישכב בגלות והרי העמיד
כמה מלאכי חב, ואם התפילה היא לא שלימה
  .כמו שאתה אומר כל רודפיה השיגוה וגומר

זה סמא, ובגלל זה מתפללים והוא רחום יכפר עוון
והרבה להשיב אפו זה אף ולא יעיר כל חמתו זו חמה. ולא ישחית זה משחית

וכמה מלאכי חבלה תלויים מהם, כדי שלא ירדפו אחר התפילה
ובכל רקיע ורקיע הם מקטרגים ותלויים . ים הם ותלויים מהם שבעים

  ).מאה מיליון(

אם התפילה עולה שלימה בעטוף של מצווה ותפילין על הראש והזרוע
נקרא עליך וייראו ממך’ וראו כל עמי הארץ כי שם ה

ומי שרואה שם ה ,העמידוהו שהיא תפילין של ראש
מיד כולם בורחים זה הוא שכתוב, י- נ-ד

                                 ".יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש

התורה היא הבריאההתורה היא הבריאה

יבה ואליהויחזקאל בן חב:

גניה יחזקאלי בת צ 

שלמה יחזקאל בן יפה: לעילוי נשמת 2

  
  
  
  

אמר להם מן הדין היה לברוא אותו כך     
:נבראה שכתוב בה

ועונש לרשעים אלא בגלל אדם של בריאה
מה שלא שמענו עד עכשיו ודאי עתה שמענו

דבר שהוא לא נצרך
ואם אדם לא היה עתיד להבראות 

ובגלל זה כל מי שחטא כאילו הפשיט השכינה ממלבושיה
  .האדם

       
וכל מי שמקיים מצוות התורה      

העמידוהו  בכיסוי ציצית ותפילין
ישכב בגלות והרי העמיד

ואם התפילה היא לא שלימה. של התורה
כמו שאתה אומר כל רודפיה השיגוה וגומר

  
ובגלל זה מתפללים והוא רחום יכפר עוון       

ולא ישחית זה משחית
כדי שלא ירדפו אחר התפילה

ים הם ותלויים מהם שבעיםממונ
( אעשרה אלף ריבו

       
אם התפילה עולה שלימה בעטוף של מצווה ותפילין על הראש והזרוע       

וראו כל עמי הארץ כי שם ה": נאמר בהם
העמידוהו שהיא תפילין של ראש

ד-ק א"שהיא יקו
יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

התורה היא הבריאההתורה היא הבריאה  

:לעילוי נשמת  

 :לעילוי נשמת  

לעילוי נשמת 
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אל כל ’ דברים האלה דיבר האת ה":אלו דברי תורה שכתוב ..’אחר הדברים האלה וגו     

אחר שהשתדל בן אדם בעולם בדברים . גם כאן דברי תורה, מה שם דברי תורה "קהלכם
אל :"הקדוש ברוך הוא מבשר לו ומקדים לה לנשמה שלום ובשורות טובות זה שכתוב. האלה

  ".תירא אברם אנכי מגן לך מכל כוחות רעים של הגיהנום
זוכה ויורש ירושת נחלה בעולם , שעוסק בתורה בעולם הזה בגלל כל מי, שכרך הרבה מאוד     

זה עולם " ש"י"מהו . "להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא": בספר משלי הבא כמו שכתוב
ומהו . הבא עם שלושה עשר נהרי אפרסמון טהור שנותנים לו נחלה עליונה בעולם הבא

י שהולך לימין זוכה לעולם מ. מעושר ומכל טוב העולם, בזה העולם" אוצרותיכם אמלא"ו
  .ומי שהולך לשמאל הרי עושר בעולם הזה, הבא

מי שמתעסק בתורה נותנים לו אורך , וזה מה שאמרנו. שיש שמאל קדוש ויש שמאל טמא     
אורך ימים בימינה ":בספר משלי ונותנים עושר וכבוד בעולם הזה שנאמר, ימים בעולם הבא

ולא מתעסק בתורה ובמעשים , יהנה הגוף בעולם הזהומי שירצה שי". בשמאלה עושר וכבוד
ובעשר זה עושה רע ויורש , מצד יצר הרע, נותנים לו עושר בעולם הזה מצד השמאל, מטובים
שכל המקיים את התורה מעוני , ואם תאמר וכי אין בעולם הזה עושר מצד הקדושה. גיהינום

  .וזה הוא עושר טוב שמצד הקדושה, סופו לקיימה מעושר
?, ומי רוצה אורך חיים העולם הבא ? מי רוצה עושר , רבי אבא כאשר בא משם היה מכריז     

יום אחד בא , רווק אחד היה בשכנותו.  היו נאספים כל העולם אצלו, יבוא ויעסוק בתורה
אמר לו מה . אמר לו הרי ודאי. רבי רוצה אני לעמול בתורה כדי שיהיה לי עושר, אצלו אמר לו

ישב ועסק , אמר להם לתלמידיו שיקראו לו רבי יוסי בעל עושר וכבוד, וסיאמר לו י, שמך
אמר לו למד ממנה שלא ? היכן הוא העושר , אמר לו רבי, לימים היה עומד לפניו  . בתורה

חזר . שאדם גדול יהיה, נכנס לחדרו שמע קול אחד שהיה אומר אל תענישו, לשם שמים עשה
  .שראצלו אמר לו שב בני שב ואתן לך עו

רוצה אני , אמר לו רבי. הוציאו ונפל אור בבית, בינתיים בא אדם אחד וכלי של פז בידיו     
, שהרי יש לי עושר גדול. ורצה אני מי שיעסוק בתורה בשבילי, ואני לא זכיתי, לזכות בתורה

, שכאשר ישב על שולחנו היה מסדר עליו שלוש עשרה כוסות מאלו, אשר השאיר לי אבא
לך  ןתעסוק בתורה וזה יית, אמר לו לאותו רווק  .לזכות בתורה ואני אתן לך עושרורוצה אני 

. קרא עליו רבי אבא לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז, נתן לו אותו כוס של פז. עושר
  .ואתו בן אדם היה נותן לו עושר, ישב ועמל בתורה

, מצאו רבו שהיה בוכה. והיה בוכהיום אחד היה יושב . לימים נכנסה חמדת התורה במעיו     
לא רוצה אני אלא , אמר לו ומה מניח אני חיי העולם הבא בגלל זה? אמר על מה אתה בוכה 

  .אמר עכשיו למד ממנה שהרי לשם שמים הוא עושה. לזכות לעצמי
ואני נותן לך חלק יותר , אמר לו קח עושרך ותן אותו ליתומים ולעניים, קרא לו לאותו אדם     
ועד היום לא סר שמו ומן , החזיר לו רבי יוסי אותו כוס של פז. ורה בכל מה שאנחנו עמליםבת

שאין לך ) בגלל שעמל בתורה(וזכה לכמה תורה הוא ובניו , וזהו רבי יוסי בן פזי. בניו בן פזי
                   "הזוהר הקדוש"                                               .            כמי שעמל בתורה ומקיימה מזהשכר טוב 

  
  
  
  
  
  
  

  מי רוצה עושר וכבודמי רוצה עושר וכבוד      

לאירנה בת יעל     :מהרה שערי זיווג ברכה ל

לקטי בת יעל :מהרה  שערי זיווגברכה ל
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אמר רבי שמעון , רבי שמעון היה בא לטבריה והיה עמו רבי אבא           
שהרי אנחנו ראינו בן אדם אחד יגיע עכשיו אצלינו ודברים חדשים , לרבי אבא נלך

הקדוש , ידענו שבכל מקום שמור הולךהרי , 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 , ני הולך ואוהלו של בן יוחאיוא, יהודי אני ומיקפוטקיא אני בא
אמר לו . אמר לו אתה בר יוחאי, אמר לו אמור בני. בדברים מסוימים ושלחוני אצלו

  .אני בר יוחאי
כמו שכתוב , שלא יפסיק בן אדם בתפילתו בינו לבין הקיר, אמר לו הרי העמדנו    

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

  .ונמנו בכל אלו דברים, והעמידוהו שלא יתפלל בן אדם אחורי רבו
ושוועתי האזינה אל דמעתי אל ’ שמעה תפילתי ה": פתח ואמר מספר תהילים    

וחנני ’ שמע ה": וב בתהיליםבמקום אחד כת. מה הטעם שמעה ולא שמע". תחרש
, אלא בכל מקום לפעמים שמע לזכר. ובמקום אחר שימעה, "היה עוזר לי’ ה

צדק ’ שימעה ה": כמו שכתוב בספר תהילים, שימעה. ולפעמים שימעה לנקיבה
  ".הקשיבה רינתי האזינה תפילתי

י והר. מפני שזאת הדרגה שמקבלת כל תפילות העולם, ’וכאן שימעה תפילתי ה     
כמו שאמר , שנינו שעושה מהן עטרה ושמה אותה בראש הצדיק חי העולמים

.   ’ועל כן שימעה תפילתי ה ,"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 , אלא שבתפילתו מרים קולו, 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"                               .ת ריקםולעולם לא חוזרות דמעו, שער שעומד לפניה

  
  
  
  
  
  
  

      
         
          

  

  המלך המלך   לפנילפני  זו נכנסתזו נכנסת  דמעהדמעהתפילה תפילה 

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה      
   ו ותפילתו של התנא האלוקיבזכות מהירה   

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                   

  ליעל בת נעמי ודודליעל בת נעמי ודוד      
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   :עשבווה                                    
         

ראיתי בני : "כשאביו אמר. היה גם אחד מגדולי עולם רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי
בי כמו כן אמר ר. ואם שניים הן אני ובני הן...אם אלף אני ובני עימהן"...עליה והמה מועטים

הוא ובנו אלעזר יוכל ..שמעון שהוא יכול לפטור את העולם מן הדין הוא צירף אליו רק שניים
רבי . ואם יותם בן עוזיהו מלך יהודה אז עד סוף הדורות, לפטור את העולם מן הדין עד עכשיו

ונזדכך עימו , אלעזר נלווה לאביו ושהה עימו במערה במשך כל השנים שנחבא שם רבי שמעון
אנו מוצאים שהיה עיקר בין בני " זוהר הקדוש"כמו כן ב. מערה ונתעלה בקדושה גבוההבצער ה

רבי אלעזר היה בצעירותו בעל מימדי גוף . החבורה הקדושה שלמדו מרבי שמעון את נסתרות התורה
אמו הייתה , והיה אוכל הרבה משום שגופו היה דורש זאת, גדולים וכן היה בעל כוח אדיר

וכשהיה לומד . והיה אוכל כל מה שאמו הייתה מכינה לו, בכמויות גדולות מכינה עבורו מזון
הוא למד תורה . תורה במסירות נפש כזו עד שנחלש שאפילו את טליתו לא היה מסוגל לסבול

. לפני רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהושע בן קרחה יחד עם רבי יהודה הנשיא והיה חריף ממנו
הלך לרופאים וביקש ? מה עשה , בו אש של גיהינום רבי שמעון רצה לראות אם תשלוט

וכאשר ראה . שיחתכו מהשומן שלו ויניחו אותו בשמש בכדי לראות אם השומן יסריח או לא
הוא לא , למרות הצלחת הניסוי". אף בשרי ישכון לבטח: "אז קרא על עצמו, שלא הסריח

בואו אחי : "מר בלילה וקוראוהיה או, הסתפק בזה וקיבל עליו ייסורים קשים כדי לכפר עליו
והיו באים עליו ייסורים כל הלילה ובבוקר היו סרים ממנו כדי שיוכל ללמוד בבית " ורעי

והקדוש ברוך הוא , אשתו ששמה לב שהוא מבקש ייסורים הלכה לבית אביה למחות. המדרש
בשמו  והמלחים נדרו שאם ינצלו בזכותו,בכך שאוניה אחת עמדה לטבוע בים ןסובב את העניי
והם ניצלו מהמערבולת שאפפה אותם והלכו לרבי שמעון , אז יביאו מתנות, של רבי  אלעזר

    המשך בשבוע הבא                                                                                              ..ומתנות איתם
              

                                          עמוס בובליל בן רחמיםעמוס בובליל בן רחמים: : ברכה לאריכות ימיםברכה לאריכות ימים  

  ’א אלעזר בן שמעון ’ר פינת הצדיק

  :  והשבוע                                                                     

" בריאה" "אצילות: "ארבע עולמות הם נקראים: םל בספר הכללי"כותב הרמח    
. עולם הכיסא שהוא עולם הבריאה. והם עולם האלוקות שהוא האצילות, "עשיה" "יצירה"

עולם האצילות .והעולם התחתון הזה שהוא עולם העשיה. רהעולם המלאכים שהוא עולם היצי
" מחשבת הבריאה"הוא השורש לכל המציאות שאנו נמצאים בה וכאשר אנו מדברים על 

כל מה שלמעלה מעולם . כלומר לעשר הספירות שבעולם הזה, הכוונה היא לעולם האצילות
לוי הרצון האלוקי מתחיל עיקר גי, ומבחינת ההשתלשלות, האצילות שייך לעולמות האין סוף

שבו התגלה להנהגת ) הסבר רחב יובא להלן כשיידון נושא עולם האצילות. (בעולם האצילות
ואילו שבעולמות שלמעלה מעולם האצילות מדובר -ההנהגה לבעלי הבחירה-הטוב והרע

שהרי לעתיד לבוא יתגלה ייחודו של הבורא יתברך ולא , הנהגה של טוב בלבד, בהנהגת העתיד
ואכן " אדם קדמון"העולם שמעל לאצילות הוא עולם .  היה מציאות של רע בכללת

בעולם . הוא עולם רצון" אדם קדמון"עולם האצילות הוא עולם המחשבה ועולם 
ולא כינויים אלא הוא אור ,לא שמות , אין פרצופים, אין ספירות" אדם קדמון"

הרי אין , המצויים שם כל התיאורים של ספירות או פרצופים. רצון פשוט, פשוט
ואכן רק באצילות מתגלות עשר הספירות . הם באים אלא כדי לשבר את האוזן

ה וזהו הגילוי וזה הגילוי - ו-ה-בשם י אובעולם האצילות התגלה המאציל להיקר
שעצמות המאציל עצמות אור האין סוף מתלבש . הגדול שבעולם האצילות

     ם ועל ידי ייחוד זה התגלה שםבספירות האצילות והתחייד בהם ייחוד מושל
ה- ו- י-ה הקדוש שהוא עצמות המאציל ברוך הוא.   המשך בשבוע הבא  

                  

   ’’’אאא   עולם האצילותעולם האצילותעולם האצילות    הקבלה פינת

                                                               רינה בובליל בת נסריהרינה בובליל בת נסריהרינה בובליל בת נסריה   :::ברכה לאריכות ימיםברכה לאריכות ימיםברכה לאריכות ימים



גל עיני ואביטה ": אמר רבי אלעזר פסוק היקר שאמר דוד המלך בספר תהילים
, כמה הם בני האדם טיפשים שלא יודעים ולא מסתכלים לעסוק בתורה

אותה חירות של העולם , התורה כל חיים וכל חירות וכל טוב בעולם הזה ובעולם הבא
חיים הם . הזה ושל העולם הבא היא אותה חירות של העולם הבא הוא חיים בעולם הזה

כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר שמות 
מפני שהם חיים , ולימים ארוכים בעולם הבא

חירות בעולם הזה חירות , חיים שהם חיים
  .שכל מי שעוסק בתורה לא יכולים לשלוט עליו כל עמי העולם

עלה וכך , רבי עקיבא וחבריו: 
שאם אדם נדבק בעץ , וכך הוא ודאי

כאשר נתן הקדוש ברוך הוא , ומשום כך
מכתב אלוקים הוא חרות על ": תורה לישראל מה כתוב בה בספר שמות בפרשת כי תשא

לא גרמו מוות לעולם , ואלמלא הם לא חטאו ועזבו את עץ החיים
אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון 

. לא יכול לשלוט עליו אותו הנחש הרע שהחשיך העולם
אמר לו ודאי . שאם כך כיון שלא חטא לא ימות

אלא נדבק , ולא מת ודאי, אלא לא מת על ידיו ולא נטמא בו
ובניהו בן ": ’וזה חי נקרא כמו שהעמדנו שכתוב בספר שמואל ב

בעולם . לחירות יש לו מהכו, ועל כן כל מי שיעסוק בתורה
מפני שלא יתבעו ממנו , וחירות בעולם הבא

המלך  משום כך אמר שלמה, 
יש  כמה אוצרות טמונים ".יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה

ולכן כאשר הסתכל דוד המלך ברוח החוכמה וידע כמה פלאים יוצאים מהתורה 
  "הזוהר הקדוש"              ".גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך

  סודות התורה יקרה מפנינים

          :  

                                           ל"ז  חגית מינה בת מלכה

אמר רבי אלעזר פסוק היקר שאמר דוד המלך בספר תהילים
כמה הם בני האדם טיפשים שלא יודעים ולא מסתכלים לעסוק בתורה

התורה כל חיים וכל חירות וכל טוב בעולם הזה ובעולם הבא
הזה ושל העולם הבא היא אותה חירות של העולם הבא הוא חיים בעולם הזה

כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר שמות , שיזכו לימים שלמים בזה העולם
ולימים ארוכים בעולם הבא ,"את מספר ימיך אמלא

חיים שהם חיים, חיים בלא עצבות, הם חיים של שמחה
שכל מי שעוסק בתורה לא יכולים לשלוט עליו כל עמי העולם

: גזרה היא מלמעלה כגון, ואם תאמר אלו בני שמד
וכך הוא ודאי. חירות של מלאך המוות שלא יכול לשלוט עליו

ומשום כך. לא גרם מוות לו ולכל העולם
תורה לישראל מה כתוב בה בספר שמות בפרשת כי תשא

ואלמלא הם לא חטאו ועזבו את עץ החיים. ווהרי העמידוה
אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון ": והקדוש ברוך הוא אומר בספר תהילים

  .’אכן כאדם תמותון וגו, השחתם עצמכם

לא יכול לשלוט עליו אותו הנחש הרע שהחשיך העולם, כל מי שעוסק בתורה
שאם כך כיון שלא חטא לא ימות, אם כך משה רבנו מדוע מת

אלא לא מת על ידיו ולא נטמא בו. אבל לא שולט בו אנו אומרים
וזה חי נקרא כמו שהעמדנו שכתוב בספר שמואל ב. בשכינה והלך לחיי עולם

ועל כן כל מי שיעסוק בתורה ".’ש חי רב פעלים וגו
וחירות בעולם הבא. הזה משעבוד של שאר עמים עובדי עבודה זרה

, בתורה כמה סודות עליונים סתומים יש בה
יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה

ולכן כאשר הסתכל דוד המלך ברוח החוכמה וידע כמה פלאים יוצאים מהתורה 
גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך": כמו שאמר בספר תהילים

סודות התורה יקרה מפנינים

:          לעילוי נשמת                               

חגית מינה בת מלכה
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אמר רבי אלעזר פסוק היקר שאמר דוד המלך בספר תהילים      

כמה הם בני האדם טיפשים שלא יודעים ולא מסתכלים לעסוק בתורה, "נפלאות מתורתך
התורה כל חיים וכל חירות וכל טוב בעולם הזה ובעולם הבאמפני ש

הזה ושל העולם הבא היא אותה חירות של העולם הבא הוא חיים בעולם הזה
שיזכו לימים שלמים בזה העולם, בעולם הזה

את מספר ימיך אמלא": בפרשת משפטים
הם חיים של שמחה, שלמים

שכל מי שעוסק בתורה לא יכולים לשלוט עליו כל עמי העולם, הכל
       

ואם תאמר אלו בני שמד       
חירות של מלאך המוות שלא יכול לשלוט עליו. במחשבה

לא גרם מוות לו ולכל העולם, החיים שהוא התורה
תורה לישראל מה כתוב בה בספר שמות בפרשת כי תשא

והרי העמידוה ,"הלוחות
והקדוש ברוך הוא אומר בספר תהילים, כמקודם

השחתם עצמכם ".כולכם
  

כל מי שעוסק בתורה, ועל כן      
אם כך משה רבנו מדוע מת, אמר רבי ייסא

אבל לא שולט בו אנו אומרים, מת
בשכינה והלך לחיי עולם

ש חי רב פעלים וגויהוידע בן אי
הזה משעבוד של שאר עמים עובדי עבודה זרה

  .דין באותו עולם כלל
       

בתורה כמה סודות עליונים סתומים יש בה, בוא ראה      
יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה": משלי בספר

ולכן כאשר הסתכל דוד המלך ברוח החוכמה וידע כמה פלאים יוצאים מהתורה , בה
כמו שאמר בספר תהילים

  
  
  
  
  
  
  

סודות התורה יקרה מפנינים

                                   

חגית מינה בת מלכה    



וילד מיוחד במינו , בן לחלקיהו הכהן הגדול
אמר התינוק אל " לא אצא

לא , חנוך. לא ענה התינוק
עד שנזדמן אליהו הנביא . 

 ,"ירמיהו"ואז אמר לתינוק שמך יקרא 
, את ידו בפיו של ירמיהו’ 
כח שנתן לו את היכולת , ובבת אחת קיבל ירמיהו גם נבואה וגם כח מיוחד

, תצא ותדבר מקירות ליבך
ויצא להגשים את ’  הוא שליח ה

, בכה בלב נשבר. ירמיהו אמר המספר בעצב
הרגיע אותו הקדוש ברוך ? 

את  "לנבא"גם כאשר שררה הבצורת הקשה לא חדלו נביאי השקר מ
וגם היו אויביו של עם ישראל ושל נביא 
ירמיהו  לא יכול להסתגר בחדרו ולשבת בשלווה כשהוא 
לא אחת קרה שהנביא שוחח עם מישהו 

מאזין בשתיקה , אז היה מפסיק באמצע המשפט

אך , אהבה עמוקה אהב את עמו
נביאי השקר שבהם נתקל 

והיו מנעימים בדבריהם , 
ואלו היו  ואין זו אמת שתסבלו מרעב

והמשא שעל שכמו של ירמיהו  
לא די שהוטל עליו תפקיד כה קשה והוא לשכנע ולהיתקל 
כדי להכניס ספק בליבותיהם של בני 

       

 ’ק אפר   הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו

                      

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

          :  

    ל"ז בן יעקב וזימבול

בן לחלקיהו הכהן הגדול ,תילד נולד בענתו
לא אצא. "שנפלה מן האחרים כבר בהיותו בבטן אימו

לא ענה התינוק, אברהם ניסה חלקיהו. אביו עד שתקראני בשם
. עמרם הציע אביו לא ענה התינוק

ואז אמר לתינוק שמך יקרא  ".יהוירמ"ויעץ לחלקיהו את השם 
’ ואז שלח ה. זהו שמי אמר הילד ויצא ממעי אמו

ובבת אחת קיבל ירמיהו גם נבואה וגם כח מיוחד
תצא ותדבר מקירות ליבך, ועתה כשהנבואה בפיך. לשנות את המציאות

הוא שליח ה, הנער וירמיהו. ’ 
ירמיהו אמר המספר בעצב. שליחותו הקשה והנשגבה

? איך אנבא אל עמי את החורבן הנורא הזה 
  . הוא ואמר לו גם על הגוים ועל הממלכות 

גם כאשר שררה הבצורת הקשה לא חדלו נביאי השקר מ
וגם היו אויביו של עם ישראל ושל נביא , נבואות הכזב המרגיעות שלהם

ירמיהו  לא יכול להסתגר בחדרו ולשבת בשלווה כשהוא 
לא אחת קרה שהנביא שוחח עם מישהו . מוקף ספרים ולשקוע בלימוד

אז היה מפסיק באמצע המשפט, ולפתע באה אליו נבואה
  . ר את דבר הנבואה

אהבה עמוקה אהב את עמו. אכן לא קלה הייתה דרכו של הנביא
נביאי השקר שבהם נתקל . הוא נאלץ להכאיב להם ולהתהלך בתוכם

, ירמיהו  בחוצות ירושלים והיו נעים בקלילות
ואין זו אמת שתסבלו מרעב. לא תראו כלל-חרב

והמשא שעל שכמו של ירמיהו  . נביאי השקר ובראשם חנניה נביא השקר
לא די שהוטל עליו תפקיד כה קשה והוא לשכנע ולהיתקל 

כדי להכניס ספק בליבותיהם של בני . בלעג ובדברים גרועים יותר
   ל"חז    .ירושלים  לא נשא אשה ולא הוליד בנים

הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו    פינת הנביאים
                    

:          לעילוי נשמת                               

בן יעקב וזימבולענף 
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ילד נולד בענתו           

שנפלה מן האחרים כבר בהיותו בבטן אימו
אביו עד שתקראני בשם

עמרם הציע אביו לא ענה התינוק. אמר התינוק
ויעץ לחלקיהו את השם 

זהו שמי אמר הילד ויצא ממעי אמו
ובבת אחת קיבל ירמיהו גם נבואה וגם כח מיוחד

לשנות את המציאות
’ וזה היה דבר ה

שליחותו הקשה והנשגבה
איך אנבא אל עמי את החורבן הנורא הזה ? איך

הוא ואמר לו גם על הגוים ועל הממלכות 
גם כאשר שררה הבצורת הקשה לא חדלו נביאי השקר מ       

נבואות הכזב המרגיעות שלהם
ירמיהו  לא יכול להסתגר בחדרו ולשבת בשלווה כשהוא . ירמיהו , האמת

מוקף ספרים ולשקוע בלימוד
ולפתע באה אליו נבואה

ר את דבר הנבואהואז אומ
אכן לא קלה הייתה דרכו של הנביא       

הוא נאלץ להכאיב להם ולהתהלך בתוכם
ירמיהו  בחוצות ירושלים והיו נעים בקלילות

חרב: והיו אומרים
נביאי השקר ובראשם חנניה נביא השקר

לא די שהוטל עליו תפקיד כה קשה והוא לשכנע ולהיתקל , הלך וכבד
בלעג ובדברים גרועים יותר

ירושלים  לא נשא אשה ולא הוליד בנים
  
  
  
  
  
  

פינת הנביאים
  םהנביאים

                                   

ענף ברוך 
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למשל בראש השנה הוא מתחיל , כל התחלה היא בתוקף ואחר כך בנחת, וראהבוא      
ואחר כך בא יום כיפורים ויש נחת , לאחר שכל העולם הוא נדון כל אחד לפי מעשיו, בחוזק

ואחר כך . ועל כן דיניה הם חזקים מאוד, אלא שזה בגלל שההתחלה היא מצד שמאל, וסליחה
  .מתעורר הימין ובא ונהיה נחת

    
שהם עובדי ) גוים(ולעתיד בוא לבוא הקדוש ברוך הוא להתעורר בנחת על שאר העמים        

’ ה: "וזה הוא כמו שאמר הנביא ישעיהו. ואחר כך יתחזק עליהם בדין קשה, עבודה זרה
מקודם הוא ’ ה ".כגיבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על אויביו יתגבר

ואחר כך הוא , ולא איש מלחמות, ואחר כך כאיש מלחמות, לא גיבורואחר כך כגיבור ו, רחמים
יריע אף יצריח על אויביו ": מתגלה את החוזק עליהם ויתחזק לכלות אותם כמו שכתוב

  ".ביום קרב וונלחם בגוים ההם כיום הילחמ’ ויצא ה": ועוד שכתב הנביא זכריה ".יתגבר
בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צועה ברוב  מי זה בא מאדום חמוץ": ועוד אמר הנביא ישעיהו

  ".כוחו אני מדבר בצדקה רב להושיע
  

למעוז ביום צרה ויודע ’ טוב ה": את הפסוק כמו שאמר הנביא נחום: פתח ואמר רבי יהודה
וזאת מפני שחוזק הקדוש , אשריו וזכאי חלק האדם שמתחזק בו בקדוש ברוך הוא ".חוסי בו

’ טוב ה": כמו שדוד המלך אומר בספר תהילים, ’דוהו טוב הוכך העמי. ברוך הוא הוא חוזק
ומעוז ישועות ": זה הוא חוזק שיש בו הרבה ישועות כמו שכתוב בספר תהילים, למעוז ".לכל

  .ביום צרה שמצירים הגוים לעם ישראל, וזה ביום צרה ".משיחו הוא
  

רפית ביום צרה הת :מה כתוב וכמו שאמר שלמה המלך החכם באדם בספר משלי, בוא וראה
, תחזק בוזה שמרפה ידיו מהקדוש ברוך הוא בכדי שלא לה? מה זה התרפית  ".צר כוחכה

שכל מי שמתחזק בתורה הוא , שיתחזק  בתורה? קדוש ברוך הוא ואיך יתחזק בן אדם בו ב
  .וכביכול הוא מחזק את עם ישראל להתחזק, מתחזק בעץ החיים

ביום צרה , ואם הוא מתרפה מהתורה, "והתרפית: "ואם הוא מתרפה מהתורה שמה כתוב   
  .כביכול הוא דחוק לה לשכינה שהיא הכוח המניע בעולם, שביום שתבוא לו צרה, צר כוחכה

  
שבשעה שאדם מתרפה מהתורה והולך בדרך שהיא לא , בוא וראה". צר כוחכה"דבר אחר 

וגם אפילו נשמת . צרה אז כמה בעלי איבה מזומנים לו להיות לו קטגורים ביום, ישרה וכשרה
וזאת מפני " צר כוחכה: "שכתוב, האדם שהיא הכוח והחוזק שלו היא בעלת איבה לנגדו

וכל דרכיו , בשעה שהאדם הוא הולך בדרכי התורה: ועוד אמר רבי אבא. שהיא צר אצלו
  . כמה סנגורים עומדים עליו להזכיר אותו לטוב, כשרים ומתוקנים כיאות

  
  
  
  
  
  
  

      

            הוא שמתחזק בקדוש ברוך האישאשרי 

   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                                    

מן בת שמחה מן בת שמחה ’’לקמי תורגלקמי תורג  
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אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף להגיד לאדם ": ואמר איוב מתוך הספר איובפתח         
וכי לא הכל . ואלו פסוקים שיש להסתכל בהם ".יושרו ויחוננו פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר

  .וגלוי לפני הקדוש ברוך הוא שהוא צריך מלאך שיאמר לפני הקדוש ברוך הוא טוב או רע
  

, ו שכאשר יש לו לבן האדם סנגורים שיש להזכיר זכות שלו לפניושב, אלא ודאי צריך       
בפסוק , בוא וראה ".ויחוננו פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר"אז , ואם אין לבן אדם קטגורים

אבל . אם לא כתוב יותר יאות היה "אם יש עליו מלאך"ועוד כתוב , הזה תמצא בירור הדבר
, זה הוא מלאך שממונה עם האדם בצד שמאל?  ומי הוא, כתוב" מלאך מליץ אחד מיני אלף"

והוא צד השמאל שכתוב בספר  "יפול מצדך אלף": כמו שדוד המלך אומר בספר תהילים
   ".אחריו ורבבה מימינך": תהילים

  
, הוא יצר הרע שהוא אחד מאלו שהוא אלף שהם לצד שמאל, )"אות(אחד מימי אלף "אבל 

אותו יצר , כן אם הבן אדם הוא הולך באורח אמתועל . וזאת מפני שהוא עולה ולוקח רשות
 ,"טוב נקלה ועבד לו": הרע הוא עבד שלו כמו שאמר שלמה המלך החכם באדם בספר משלי

  .אז הוא עולה ונעשה סנגור ובא ואומר לפני הקדוש ברוך הוא זכות על האדם
   

וזאת  מפני , ר ריקןועם כל זה הוא לא חוז ".פדהו מרדת שחת": ואז הקדוש ברוך הוא אומר     
ובגלל שהוא מקדים את חטאיו של אותו . שניתן לו אחר לשלוט עליו וליטול ממנו את נשמתו

  .וזה לפדות אותו ,"מצאתי כופר": והוא כופר על זה כמו שכתוב, הבן אדם
  

היא עליו כופר לפדות אותו בכדי שלא ירד , אותה זכות שאמרת ,"מצאתי כופר"דבר אחר 
בכדי שיהא לו את , ועל כך צריך לו לבן האדם ללכת בדרך היושר והאמת. ימותלגיהינום ולא 

  .אותו קטיגור סנגור
  

ובו מתעסקים איתו עד שהוא נהפך עבד , עם ישראל ביום הכפורים שנותנים לו שעיר, כמו כן
. והוא עולה ומעיד עדות לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ונעשה להם סנגור, להם

אם רעב שונאך האכילהו לחם ואם ": שאמר שלמה המלך החכם באדם בספר משלי וזה כמו
  .ועל זה הוא יצר הרע נאמר ".צמא השקהו מים

  
כביכול הוא דחוק , שכאשר הבן אדם הוא מתרפה ועוזב את התורה, ומפני זה הוא ביום צרה

וזאת , כוח כה צר". צר כוחכה. "לו להקדוש ברוך הוא עם אותו יצר הרע ושהוא נעשה קטיגור
  "שהזוהר הקדו"                                                  .מפני שמי שמתקרב לפניו לקטרג ואז נחלש כוחו

  
  
  
  
  
  

  ואהלרפפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה      
   ו ותפילתו של התנא האלוקיבזכות מהירה   

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                   

לשי משיח בן בלה לשי משיח בן בלה       
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ותפילותותפילות סגולות סגולות
סגולה לאריכות ימים

ומעריבים לבית  להיות בין המשכימים –סגולה לאריכות ימים 
  .המדרש

  ).עסקנות ציבורית(להתעסק בצרכי הרבים 
  .שמירת העיניים

שיבה ראשי . זוהי סגולה לשיבה טובה, לא לדבר בשעת התפילה
  .תיבות שתיקה יפה בשעת התפילה

  .מובטח לו שישלים שנתו, ו בשבט"מי שיאכל אתרוג בט
  .עבור המלווה, הלוואה היא סגולה לאריכות ימים

  .קדון עבור שניהםוכן פי 

מגניבה ללהינצסגולה 
לא "ק ע דרש על הפסו"רב הקדוש פנחס מקוריץ זיה

,"תגנובו לא תכחשו ולא תשקרו
בביתו לא יהיו , מי שנזהר לא לומר דבר שקר 

  .גניבות

  

  והצלחה לזיווג ובריאותשערי ברכה 
  וחיים טובים וארוכים           

לאהובה בת נעמי        



11

  
שם הייתה עיר בשם , הייתה נחלתם של בני דן בשכנות לנחלת בני יהודה         
. והוא נקרא מנוח, הטובים עיש שהצטיין במעשיו, בצרעה חי אדם נכבד.  צרעה

ובועז שהשיא את שלושים בניו . למרות שלא היה תלמיד חכם היה מנוח וצדיק
רוח הקודש . נענש בכך שכל צאצאיו מתו על פניו, ובנותיו ולא הזמין אותו לסעודות

.                              שרוח הקודש נקראת מנוחה, ומשום כך נקרא בשם זה, שרתה על מנוח
אשת מנוח הייתה בשדה . והיא הייתה עקרה ולא ילדה, למנוח הייתה אשה      

פעמים , אך ליבה היה פנוי לגעגועים לילד שימלא את חיקה הריק, ועסוקה הייתה
פתאום צצה . חונן אותה בבןשי’ רבות שפכה האשה את ליבה בתפילה חמה לה

היא הביטה באיש , דמות שנראתה לה פלאית, ממש כמו מתוך האדמה, לעיניה
, זה היה כמובן המלאך, עז וטהור, מראהו היה כמראה איש אלוקים. וליבה נרעד

אך כיון שהייתה צדקת וזכתה להתגלות של , אך בתחילה לא הבינה זאת האשה
  .מלאך שבא ודיבר אליה

המלאך . אך עתה תהרי ותלדי בן, אמר המלאך לאשה, ה את ולא ילדתעקר      
. ולא כמו אצל אברהם שהוא היה זה שנתבשר, בישר את הבשורה דווקא לאשה

ולכן הגיעה הבשורה הזו אל , עתיד היה ליפול בידי אשה, משום כך שבנה שמשון
, ייןמעתה ואילך המשיל המלאך לדבר עליך להישמר ביותר ולא לשתות . האשה

  . דברים האסורים על נזיר, והישמרי מאוד מלאכול כל מאכל טמא
ולא נזיר רגיל , יהיה נזיר אלוקים מן הבטן, אמר לה המלאך, בן זה שתלדי      

אמו להעביר , על כן אסור לך, המקבל על עצמו נדר נזירות רק בהגיעו לגיל הבגרות
מורא , א סכין ואף לא פחדל: הטעים המלאך, מורא לא יעלה על ראשו: תער בשערו

ששמשון יוולד ויגדל , ההשגחה העליונה כוונה בזה. פחד מני בשר ודם לא יהיה בו
הם : הפלשתים. להיות אדם שהוא בכל מהותו היפוכם הגמור של משעבדי ישראל

  .כח להילחם בפלשתים’ ובו יתן ה, היו אוכלים כל טמא ומרבים בשתייה יין
איש אלוקים בא : ת מנוח אל בעלה ובפיה הבשורהנרעשת ונסערת באה אש     

ממש ..אימה להביט בו, ומראה פניו נורא הוד, אמרה בחושבה כי היה זה נביא, אלי
הוא אמר אלי כי אהרה ואלד ילד ? ומה אמר לך איש האלוקים. כמלאך הוא נראה

מנוח שמע את הבשורה שיבלה אשתו . מבטן ועד יומו אחרון’ שיהיה נזיר לה
השמחה שעוררה בו הידיעה שאשתו  עתידה ללדת בן התערבה . ת מעורביםברגשו

מדוע לא זכה הוא , ובקש לדעת’ הוא עמד בתפילה לפני ה. בחלישות הדעת
’ ה. שישלח את המלאך שנית’ בתום ליבו עתר לה? מה חטא, להתגלות המלאך

  ....נתרצה לבקשתו של מנוח
  
  
  
  
  

  פינת הזהב  פינת הזהב              ’פרק א שמשון הגיבורשמשון הגיבור 
   

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

  לרפואה מהירה ותפילהזה  מיוחד  קדוש  פרק 
  א"זיע רבי שמעון בר יוחאי  האלוקישל התנא  ותפילתו 

ליעקב בן רבקהליעקב בן רבקה            



שוא לכם משכימי קום מאחורי שבת אוכלי 
שכל מילה , כמה הם חביבים דברי התורה

והרי כבר נאמר שכאשר נתן . ומילה של התורה הקדושה יש בה סודות עליונים וקדושים
וכל הגנזים העליונים הם , מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא את התורה לעם ישראל

וכולם ניתנו להם לעם ישראל בו 

אלו הם יחידים שנמצאים שאין הם זכר ונקיבה 
ו שאמר שלמה המלך החכם באדם 
יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע 

וזה מאחורי שבת . "רע הוא ןעושר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל ועניי
שה לגבי וזה מפני שהא "כי בו שבת מכל מלאכתו

, שכאשר הבן אדם שיש לו בנים
, והבן האדם שאין לו בנים. ואותו הלחם שהוא אוכל הוא אוכל אותו בחדווה ובכל רצון הלב

  . בים ודאיואלו הם שאוכלים לחם העצ

שמלך , זה הוא שמקורו מבורך
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא נותן לו שנה באותו עולם כמו שאמר שלמה המלך החכם 

וזאת מפני שיש לו חלק , "אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך
  .ותו הבן אדם מת ויהנה באותו עולם הבא כיאות

זה הוא הבן האדם שהוא , יש אחד
שאין , ואין שני. אלא רק שהוא נמצא בלא זיווג

בוא .ואין לו אח להביא אותו לתיקון
. ואת הלילה שהוא מקדים את היום

ואין לו לב להשגיח והוא לומר שלמי אני עמל ומחסר את נפשי 
, ויעשה משתה בכל יום תדיר, 

אלא הוא ודאי הוא מחסר לנפש שלו מטוב 
כמה , בוא וראה. וזה מפני שזו היא נפש חסרה שלא נשלמה כיאות

וזאת בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתוקן ולא יאבד 
  "שהזוהר הקדו"                                                         

גם עינו לא תשבע עושר                                 

          :  
    ל"ז פריחהסוליקה 

שוא לכם משכימי קום מאחורי שבת אוכלי ": ומר בספר תהיליםכמו שדוד המלך א
כמה הם חביבים דברי התורה, בוא וראה ".לחם העצבים כן יתן לידידו שנא

ומילה של התורה הקדושה יש בה סודות עליונים וקדושים
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא את התורה לעם ישראל

וכולם ניתנו להם לעם ישראל בו , כולם הקדוש ברוך הוא נתן להם וכולם בתורה
  . בשעה שעם ישראל קבלו את התורה בהר סיני

אלו הם יחידים שנמצאים שאין הם זכר ונקיבה  ,"שוא לכם משכימי קום
ו שאמר שלמה המלך החכם באדם והם מקדימים בשעות הבוקר לעבודתם כמ

יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע 
עושר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל ועניי

כי בו שבת מכל מלאכתו": כמו שכתוב בתורה
  . בן האדם היא מנוחה אצלו ודאי

שכאשר הבן אדם שיש לו בנים, מהו לחם העצבים, "אוכלי לחם העצבים
ואותו הלחם שהוא אוכל הוא אוכל אותו בחדווה ובכל רצון הלב

ואלו הם שאוכלים לחם העצ. ואת אותו לחם שהוא אוכל הוא אוכל בעצבות

זה הוא שמקורו מבורך? מה הפרוש יתן לידידו " כן יתן לידידו שנא
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא נותן לו שנה באותו עולם כמו שאמר שלמה המלך החכם 

אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך
ותו הבן אדם מת ויהנה באותו עולם הבא כיאות

יש אחד "יש אחד ואין שני": שלמה המלך אמר
אלא רק שהוא נמצא בלא זיווג, ולא יחידי כיאות, 

ואין לו אח להביא אותו לתיקון, גם בן שיקים את שמו בישראל ולא משאיר
שהוא מקדים את היום, שהוא כל הזמן עמל ועובד "ואין קץ לכל עמלו
ואין לו לב להשגיח והוא לומר שלמי אני עמל ומחסר את נפשי , וגם עינו לא תשבע עושר

, ואם תבוא ותאמר שבשביל שיאכל וישתה יותר
אלא הוא ודאי הוא מחסר לנפש שלו מטוב , כידוע שהרי הנפש היא לא נהנית ממנו

וזה מפני שזו היא נפש חסרה שלא נשלמה כיאות, ם הבא
וזאת בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתוקן ולא יאבד , חס הקדוש ברוך הוא על מעשיו

                                                         .מאותו עולם הבא וזה כמו שאנחנו אומרים

גם עינו לא תשבע עושר                                 

:          לעילוי נשמת                               
סוליקה  בת לנגפורד וסלין 12

  
  

       
כמו שדוד המלך א          

לחם העצבים כן יתן לידידו שנא
ומילה של התורה הקדושה יש בה סודות עליונים וקדושים

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא את התורה לעם ישראל
כולם הקדוש ברוך הוא נתן להם וכולם בתורה. קדושים

בשעה שעם ישראל קבלו את התורה בהר סיני
  

שוא לכם משכימי קום", בוא וראה
והם מקדימים בשעות הבוקר לעבודתם כמ, כיאות

יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע ": במגילת קהלת
עושר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל ועניי

כמו שכתוב בתורה, מאחרים שהם נחים
בן האדם היא מנוחה אצלו ודאי

  
אוכלי לחם העצבים", בוא וראה

ואותו הלחם שהוא אוכל הוא אוכל אותו בחדווה ובכל רצון הלב
ואת אותו לחם שהוא אוכל הוא אוכל בעצבות

  
כן יתן לידידו שנא", בוא וראה

מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא נותן לו שנה באותו עולם כמו שאמר שלמה המלך החכם 
אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך: "באדם בספר משלי

ותו הבן אדם מת ויהנה באותו עולם הבא כיאותובגלל שא. בעולם הבא
  

שלמה המלך אמר, בוא וראה
, היחידי נמצא בעולם

גם בן שיקים את שמו בישראל ולא משאיר, עימו סמך
ואין קץ לכל עמלו", וראה

וגם עינו לא תשבע עושר
ואם תבוא ותאמר שבשביל שיאכל וישתה יותר. מכל טובה

כידוע שהרי הנפש היא לא נהנית ממנו, לא כך
ם הבאהאור שיש בעול

חס הקדוש ברוך הוא על מעשיו
מאותו עולם הבא וזה כמו שאנחנו אומרים

  
  
  
  

      

גם עינו לא תשבע עושר                                 

                                   

וסלין’זל יע
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ממלכת ישראל הראשון על  מלךה, היה. איש ימיני קיששאול בן          
המקור הכמעט . לפני הספירה 11- מאה התקופת מלכותו מתוארכת ל. המאוחדת

סיפור מותו של (א "עד ל' פרקים ט', א ספר שמואלסיפורי שאול הוא בלעדי ל
רק הקטע , בתוך פרקים אלו. דברי הימיםמוזכר גם בספר  הר הגלבועשאול ב
 דודז עוסק ישירות בשאול ושאר הפרקים מתרכזים בעליית "עד פרק ט' מפרק ט
  .  למלוכה

היה  עם ישראל, יהושע בן נוןלאחר כיבוש הארץ על ידי , ספר שופטיםעל פי        
עלו , שופטיםשנקראו , שבטייםמנהיגים . שניםחסר מנהיג קבוע במשך מאות 

הובילו מערכות צבאיות ואף ביססו הנהגה יציבה במשך עשרות , וקהבזמני מצ
במהלך תקופה זו היו . אך בניהם לא המשיכו בתפקידי ההנהגה אחריהם, שנים

שיתופי פעולה ביניהם היו חלקיים ומדי פעם אף פרצו , השבטים מפולגים
  .מלחמות אחים

בני שמואל לא היו ראויים להנהיג . שמואל הנביאאת תקופת השופטים חתם       
. ת העם וכאשר שמואל הזדקן באו זקני ישראל וביקשו ממנו למנות לעם מלךא

למרות התנגדותו של שמואל לעצם מוסד המלוכה הוא נאלץ להסכים לבקשת 
את שאול האנונימי בשמן בטקס נסתר לאחר שהלז בא אליו  משחשמואל . העם

לאחר זמן מה כינס . האובדות של אביו אתונותכדי לבקש את עזרתו במציאת ה
נחש לאחר מלחמת שאול ב. ת כל העם והכתיר את שאול בטקס פומבישמואל א

  .ביצע שמואל טקס הכתרה שלישי יבש גלעדשאיים על תושבי  העמוני

לאחר מסע ארוך וכושל . שאבדו לו אתונותשאול נשלח בפקודת אביו לחפש         
שביקר בעיר קרובה כדי  נביאמציע נערו של שאול להיעזר ב בנימיןבאזור נחלת 

מצווה על ידי האל , הנביא שבעיר, שמואל. שייעץ להם לגבי מיקום האתונות
שמואל מזמין אותו לאכול , למשוח למלך את שאול וכאשר הוא בא לבקש את עצתו

שמואל מושח את שאול , בבוקר למחרת. יחד איתו מהסעודה הגדולה שנערכת
שמואל מנבא לשאול על . משלח אותו לביתולמלך בסתר על גג בקצה העיר ו

שלושה אירועים שיתרחשו בדרכו חזרה שהאחרון שבהם הוא ששאול ייתקל 
הגם שאול " האמרהמאורע שהוליד את , ויתנבא יחד איתם" חבל נביאים"ב

   "בנביאים

  
  
  
  
  

  פינת המלכים
   

 ’פרק א שאול המלךשאול המלך 
  

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

לדוד  בן שרהלדוד  בן שרה:ברכה לשערי פרנסה טובה

  לדוד  בן אלברטלדוד  בן אלברט   :ברכה לזיווג מהרה

א"ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע     



14

  
       

  
: אמר רבי אלעזר ופתח בפסוק שכתב הנביא ישעיהו          

’ כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה הכי אתה אבינו "
כאשר הקדוש ברוך הוא , אבל בוא וראה ".אבינו גואלנו שמך

וזאת כפי שראוי בכל , כל יום ויום עשה מעשה, ברא את העולם
וכיון שהגיע יום שישי והקדוש ברוך הוא , יום ויום כמו שנצרך

רוך באה התורה הקדושה לפני הקדוש ב, נצרך לברוא את האדם
הרי הוא ? זה האדם שאתה רוצה לברוא , הוא ואמרה לפניו

אלמלא לא תאריך את רוגזך טוב לו , עתיד להרגיז אותך לפניך
אז אמר הקדוש ברוך הוא לתורה וכי לחינם . שלא יברא האדם

  .  נקראתי ארך אפים
  

וזאת מפני , והכל בתורה נשלם, אלא הוא שהכל נברא מהתורה
באו כל האותיות , וך הוא את העולםשעד שלא ברא הקדוש בר

ו "באה ונכנסה האות תי. ונכנסו כל אחת ואחת למפרע, לפניו
אמר ? ואמרה לפני הקדוש ברוך הוא רצונך לברוא בי את העולם 

שבך עתידים כמה צדיקים למות וזה , לא, לה הקדוש ברוך הוא
והתויתה תו על מצחות האנשים ": כמו שאמר הנביא יחזקאל

   ".הנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכההנאנחים ו
  

זקן בחור ": ועוד שנינו עוד וזה כמו שאמר הנביא יחזקאל
ובתולה וטף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התו 

וממקדשי תחלו ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני  ואל תיגש
ומפני כך העולם . אלא ממקודשי" ממקדשי"אל תקרא  ".הבית

  .ו"בך האות תי לא יברא
  
  

  
  

                                     ת נברא העולם"באות בי    
   

   הבאהבאהבא   המשך בעמודהמשך בעמודהמשך בעמוד

                     

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

  אא""זיעזיערבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בר יוחאי                                     

לאיזק בן אסתר    וחיים בן אסתרלאיזק בן אסתר    וחיים בן אסתר    
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ש וכל אחת "ף  ורי"ן  קו"באו ונכנסו שלוש האותיות  שי       
והם ביקשו מהקדוש ברוך הוא שרוצים . ואחת נכנסה בלבדה

לא אתן , אמר להם הקדוש ברוך הוא. לברוא בהם את העולם
שהרי אתן הם האותיות שנקרא , שכדאי לברוא בכן את העולם

הוא לא כדאי לעמוד לפניו ושקר " שקר"בכן את המילה 
  .ש"ף  ורי"ן  קו"והקדוש ברוך הוא דחה אותם את האותיות שי

   
ן  "י  עי"א  צד"ואז נכנסו לפני הקדוש ברוך הוא האותיות  פ     

ד הם נכנסו אחת ואחת בלבדם ובקשו מהקדוש "ם  למ"ן  מ"נו
ואת כולם הקדוש ברוך הוא דחה , ברוך הוא לברוא את העולם

  . אותם
  

ף שהיא ביקשה לברוא את העולם ואמרה "ועד שהגיעה האות כ
. הזדעזעו העליונים והתחתונים, ף מעל הכתר"כיון שירדה כ

  .והקדוש ברוך הוא דחה אותה
  

ובה , ת שהיא הסימן הברכה"ועד שהתקיים הכל באות  בי
ף היא "ואם תבוא ותאמר שהאות אל. נשלם והעולם נברא בה

  . יאות הואלא , ראש כל אותן האותיות
  

ומפני שנקרא בה ". ארור"וזה אלא מפני שנקרא בה המילה      
ף היא "וזאת אף על פי שהאות אל. ארור אז לא נברא בה העולם

הצד (וזאת כדי שלא לתת מקום לסיטרא אחרא , סוד עליון
ונשלם באות . ולא נברא בה העולם, שהוא נקרא ארור) האחר

  "שהזוהר הקדו"                                                   .ת ובה נברא העולם"בי
  
  
  
  
  
  

  עכשיו אפשר להציץ לעולמות העליונים בספר המדהים והמרתק !!   הגיע ספר המאה  

   1ספר הזהב  "זוהר האש"       
  .א"זיע האלוקי רבי שמעון בר יוחאי המקורי והאמיתי של התנא " הזוהר הקדוש"פי על         

  עמודים  200בכריכה קשה ובו . פרקים ועל סודות הנשמה של העם היהודי הטהור תשעיםב      
!!! "גלגול מזלות בחיים"  : היפיםואחד הפרקים . בשפה עברית קלה ולקריאה מעדנת 



  גם לאחר מותם
 ואין צורך. מיןלבית העל

. וכולם קוראים לפי הסדר ובלי חיפושים
תאריך , שם המלא ותמונה: 

שמו המלא יצוין בספר " אלפא ביתא
לימוד , ואותיות נשמה בתהילים

החוברת עם .   ת/ואשכבה עם שם המלא של הנפטר
לכל החיים והיא . מ"ס  22על  

   .ספרדי או אשכנזי
  וכן אפשר  לכתוב ולהנציח את כל חיי 

  .ם ירא שמים
    """"זוהר הקדוש

054-4577956  

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

  ..מלכים, נביאים

   :ל"לקריאה מענגת מהמחבר העורך ומו
  

  !!!תכל שבוע אצלך בבי: 
0544   

     ברדה. אריה אהרב   
  הקדושה שעות של התורה

   2תורת אש 
  "  זוהר הקדוש"עם פנינים ומרגליות של ה

  שבכתר  קרח       היהלום 
mpלשמיעה  .                 נשא 3                  

 ל"ז שלמה יחזקאלי בן יפה :לעילוי נשמת

    ל"ז חלה’צבת  גניה יחזקאלי: לעילוי נשמת

גם לאחר מותם"כבד את אביך ואת אמך

לבית העל לתפילה "יזכור" זו החוברת
וכולם קוראים לפי הסדר ובלי חיפושים. סידורים ושאר הספרים

: ת כולל/חוברת התפילה לנפטר.   
אלפא ביתא"כמו כן . גוש חלקה ומקום הקבורה

ואותיות נשמה בתהילים, ת/הנפטר תהילים ומשניות לפי האותיות של שם 
ואשכבה עם שם המלא של הנפטר, קדיש, ת/מהזוהר עם שם הנפטר
על   15ודפים בנייר כרומו בגודל , כריכה כרומו צבעונית

  ..ת/לנפטר גם מכתב אישי
ספרדי או אשכנזינוסחב  !!ת כל שנה ולנצח/וכך יוזכר הנפטר

וכן אפשר  לכתוב ולהנציח את כל חיי . כל ההזמנה נעשית באימייל או בדואר

ם ירא שמים"בחוברת או בספר על ידי סופר סת
זוהר הקדוש"והקדשה בגיליון הקדוש והטהור  

B.ARYE@NETO.NET.IL  4577956 .טל: להזמנות

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

נביאים, קבלה, , הצדיק, הזהב: 

לקריאה מענגת מהמחבר העורך ומו
  )אריה.כל הזכויות שמורות לב(                                                       

B.ARYE@NETO.NET.i  למינויים  0544577956.טל :
0544-577956: בטלפון ניתן להשיג את החוברת הקדושה

  ברדה   . אריה א
  הקדושה שעות של התורה

   1תורת אש 
  "  זוהר הקדוש"עם פנינים ומרגליות של ה

    שבכתרהיהלום 
mpלשמיעה  .              3          

 ל"ז ה ואליהויחזקאל בן חביב
  "זוהר הקדוש"להזמנת קלטות וחוברת השבועי 

054-4577956                                

        ד"בס 
שעות של התורה 5      

תורת אש       
עם פנינים ומרגליות של ה 

קרח       היהלום , לקב, ראה
נשאבמדבר  ו
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כבד את אביך ואת אמך"         
זו החוברת 

סידורים ושאר הספרים, בספר תהילים
.   והכול בחוברת אחת

גוש חלקה ומקום הקבורה, פטירה
תהילים ומשניות לפי האותיות של שם 

מהזוהר עם שם הנפטר
כריכה כרומו צבעונית

גם מכתב אישי. במשפחה
וכך יוזכר הנפטר      

כל ההזמנה נעשית באימייל או בדואר

בחוברת או בספר על ידי סופר סת.ת/הנפטר               
והקדשה בגיליון הקדוש והטהור                  

B.ARYE@NETO.NET.IL                 

כמו כן מקבלים כל סוגי הברכות לחוברת הקדושה        
מדי שבוע יופיע הפרשה מתוך ה          
: כמו  כן פינות     

           
לקריאה מענגת מהמחבר העורך ומואריה          .ב הרב

                                                      
lB.ARYE@NETO.NET.i
ניתן להשיג את החוברת הקדושה      
  

אריה אהרב    ד"בס 
שעות של התורה 5      

תורת אש      
עם פנינים ומרגליות של ה

היהלום    ,  וארא, ואתחנן, עקב

.             ס ודבריםפינח

יחזקאל בן חביב:לעילוי נשמת
להזמנת קלטות וחוברת השבועי 

4577956. טל -כתובתנו ב      


