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   מדהים         
       

ברה , ונקראת חמה. רחמים מצד החסד, ליבון ההלכה ,השכינה היא לבנה      
הלבנה אפילה מיעוט הלבנה שיפחה , מפני משה כפני החמה, כחמה מצד הגבורה

שיפחה . ליקוי המאורות חלול שבת, חמה רעה שיפחה שלה שבתאי, שלה גיהינום
והוא . מתגברת עליה בחטאי ישראל בניה, שמחזירה עורף לגברתה בכל יום ויום

  ". ושיפחה כי תירש גברתה": בספר משלישכתוב 
וברביעי בליקוי , ששלטון השפחה לא היה לה אלא ביום השני בגיהינום      

בדיבוקים בבית הסוהר אסורה  ?ובת מלך. וחזרה  לשלוט בכל יום ויום, המאורות
והקדוש ברוך הוא , בין הכוכבים. מ.והיא הקן של המלאך הרע ס, בגלות שלה

אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך " :הנביא עובדיהנשבע כמו שאמר 
ומכאן קוראים לבית הכנסת , והשכינה נוגה ונוגה לאש. "‘משם אורידך נאום ה

טור אודם ": לשון של אודם כמו שכתוב בספר שמות, אש מאדים ".אש נוגה"

שנטלו לבן , נצח והוד הם, ושניהם פני חמה ופני לבנה, נוגה אש לבנה ,"פטדה
  . אהרן ודוד משם היו. ואדום מגבורה, מחסד

אהרן איש , דוד מצד השמאל והוא אדמוני, אחד נטל רחמים ואחד נטל דין     
שבינה היא חמה , משם פני משה היו מאירים בנבואה. ושניהם נביאי אמת, חסד

בידי לא אוכל ‘ נתנני ה": וכמו שכתוב במגילת איכה. עליונה משם נבואה שלו
, שנצח והוד כנגדם יכין ובועז. דווה נהפך, הוד, נתנני שוממה כל היום דווה ".קום

ושפחה . שבית הכנסת נקראת על שמם אש נוגה, שניהם אשר הבית נשען עליהם
, והיא שבתאי קרה ויבשה בקבורת העפר, ובה אסורה לגברתה, רעה היא קבורה

, שבעת מיני מדורותמכוסה בה ב, והיא קבורת עני. והיא מוות של עניות התורה
והם שבעת כוכבים מצד  ,כמו ששבת המלכה משבע, שהיא כלולה משבעה כוכבים

שבע שני הרעב שעליהם אמר הנביא , מצד השפחה, הגבורה שבע שני השובע
שפחה , גברתה גן ".‘ לא רעב ללחם ולא לצמא כי אם לשמוע את דברי ה: "עמוס

לגדל זרעים מצד של עץ הדעת  אשפה מעורבת בגן. אשפה מטונפת מצד הערב רב
מפני , מצד הצד העבודה זרה נקראת שבתאי לילית אשפה מטונפת, טוב ורע

, שזורקים בה כלבים מתים וחמורים מתים, ושרץ ףשצואה מעורבת בכל מיני טינו
והיא קבר של עבודה זרה ערל וטמא שמקרבים , ובני עשו וישמעאל קבורים בה
משפחה רעה היא . ומוסרח מטונףוריח רע  שקץ, בה ערלים שהם כלבים מתים

ואוחז בעצם ובשר שהם בני עשו , שאוחז בערב רב מעורבים בישראל, דיבוק
  "הזוהר הקדוש"                                                                                                                            .וישמעאל

      
       

  
  
  
  
  
  

    דדד"""בסבסבס
אש נוגהאש נוגה--בית הכנסתבית הכנסת  

לאברהם בן פנינה  :רפואה מהרהשערי ברכה ל

לאברהם בן מנחם :פרנסה טובהשערי ברכה ל
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כל העוסק בתורה ובגמילות  ,ברוך הואולא לחינם אמר הקדוש         
מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות , חסדים ומתפלל עם הציבור

ולא , וכמה בני אדם אשר עוסקים בתורה ובגמילות חסדים ומתפללים. העולם
  . נגאל הקדוש ברוך הוא ושכינתו וישראל

וגמילות חסד הרי , אלא שיעסוק בתורה לחבר אותה בקדוש ברוך הוא      
שכל מצוות שעושה לפדות , שהרי אין חסיד אלא המתחסד עם קונו, העמידוה

, מי שגומל חסד בשכינתו. ובזה עושה חסד אם הקדוש ברוך הוא, בהם שכינתו
והקדוש ברוך הוא , מפני שכאשר חטאו ישראל. הוא גומל -עם הקדוש ברוך הוא

הקדוש , עד שיצאו לתרבות רעה, רובצת עליהם אהאימ. היה רוצה לייסר אותם
והוא נשבע שלא יחזור למקומו עד , גירש בני המלך והמלכה? ברוך הוא מה עשה 

וגומל חסד בשכינה ובכל תורה , ומי שחוזר בתשובה. שהמלכה חוזרת למקומה
  . ואין הוא אלא לפדות השכינה, ומצוות שלה

אמר אליהו . ו ואת בניווכאילו פודה אותו ואת שכינת, זה עושה חסד עם קונו      
אתה הוא בן מן המלך , אתה הוא זה הבן אדם, רועה נאמן, וכל ראשי ישיבות

לא כמי שעושה חסד עם , שההתעסקות שלך לגבי הקדוש ברוך הוא, והמלכה
ומוסר עצמו , אאלא כבן שמחויב לשים עצמו וחוזקו לפדות אבא ואימ, קונו

ודאי , ה טוב עם המלך ועם המלכהועוש, שמי שאין הוא בן מלך, למיתה עליהם
  . זה נחשב שעושה חסד עם קונו

כן יהיה רצון : קם הרועה הנאמן והשתטח לפני הקדוש ברוך הוא ובכה ואמר     
יהיו אצלו , שמעשים שלי לגבי הקדוש ברוך הוא ושכינתו, שלו שיחשיב אותי כבן

, ורוחו ונשמתוכבן שעוסק בהם אחר אביו ואמו שאוהב אותם יותר מעצמו ונפשו 
ולגאול , לעשות בהם רצון אבא ואימא, וכל מה שהיה לו היה מחשיב אותם לאין

. הקדוש ברוך הוא הלב רוצה, ברשותו לשהכוואף על פי שידעתי , אותם בהם
רועה נאמן ודאי אתה הוא הבן : ובאותו זמן בא הקדוש ברוך הוא ונשק לו ואמר

רמו כולם ונשקו לו וקיבלו אותו , חכמים ומלאכים נשקו בן, שלי ושל השכינה
  "הזוהר הקדוש"                .                                                                    לרב ומלך עליהם

  
  
  
  
  
  

      

                          הבן של המלך  הקדוש ברוך הוא

                                              

  ברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכים   

  לשרון בובליל לשרון בובליל                                     
ולכל בני  משפחתוולכל בני  משפחתו          
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      רתקמ   
       
  

זו תפילת ערבית שהיא אמורים  ופדרים שיורי , אליו הוא נושא את נפשוו      
 השעליהם נאמר שיירי מצוו, והם כמו פרט הכרם ופאת שדך. הקורבנות של היום

גר , שעמוד האמצע חוץ ממקומו, "לעני ולגר תעזוב אותם: "מעכבים את הפורענות
, קראתי עצמי גר בגלות הראשונה, ומפני זה אני שהדרגה שלי עמוד האמצע. נקרא

שהוא בגלות רובץ ". גר הייתי בארץ נוכריה": וזה שכתוב בתורתנו הקדושה בשמות
הרי מצווה זו היו מקיימים ישראל , רועה נאמן, שאלו אותו בעלי  משנה .  בגללם

  . רשים ממקומםוגאמר להם לעורר רחמים על אלו שמ, בארץ ישראל
  

כל שכן על נשמות שהולכות , האדם שכאשר הוא לחוץ ממקומו גר נקרא      
: וזה הוא שאמר פסוק מספר משלי. ערומות מאותו עולם ובאים לעולם הזה בגללם

 שנאמר בתורה, כן איש. שהשכינה לא זזה ממנה, "נודדת מן קנה זו הנשמה רכציפו"
נע ממקומו , והוא נע ונד, נודד ממקומו ".איש מלחמה‘ ה" :הקדושה בספר שמות
עד שתשלים ימים שהתחייבה ללכת , ונד אחריה בעולם הזה, שהוא עולם הבא בינה

ונשבע שלא יחזור הוא , והוא שומר אותה עד שיחזיר אותה למקומה. לחוץ ממקומה
  . למקומו עד שיחזיר אותה למקומה

  
וזה , ומי שחוזר בתשובה כמי שמחזיר את הקדוש ברוך הוא ושכינתו למקומה      

אמרו בעלי ". היום אם בקולו תשמעו": סוד הגאולה שאמר דוד המלך בספר תהילים
רועה נאמן אנחנו שלוחים של אדון עולם , המשנה של הישיבה העליונה והתחתונה

ואתה מחזיר , ישראלזכאי חלקך שאתה בעל תשובה שקול לשש מאות אלף , אצלך
ובזכותך יגאלו ישראל ויחזרו , את הקדוש ברוך הוא ושכינתו למקומו מעלה ומטה

. ואין כח למשיחים לפדות את ישראל חוץ ממך ובגללך הם מתעכבים. למקומם
הנחמדים מזהב ומפז רב ": השלם דברים יקרים אלו שעליהם נאמר בתהילים

מפני זה השכיר שהוא עבד , עלי ישיבותאמר להם ב . "ומתוקים מדבש ונופת צופים
להיות בן אדם בשלוש ברכות , תיקנו בעלי המשנה שלכם, שבא לקבל שלוש תפילות

. ובאמצעיות כעבד שמקבל פרס מאדונו. ראשונות כעבד שמסדר שבחים לפני אדונו
  "הר הקדושהזו"                                     .ובאחרונות כעבד שנטל פרס מאדונו והולך לו

  
  
  
  
  
  
  

""סוד הגאולהסוד הגאולה""    

  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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אנוסה באהבה , שודאי אנוסה יש משני צדדים , סתוולישא אנ מצווה אחר זו     
ויראה להזדווג , ויש אנוסה שאוהבת היא אותו. והיא לא אוהבת אותו, שלו לגביה

. ולו תהיה לאשה, הדיוטית לגביווהיא לא רוצה אם היא , עימו בלי קידושין וברכה
, ונשמה יש שהיא אמה, נשמה יש שהיא מלכ . יש לנו להמשיל משל, בסתרי תורה

 ".וכי ימכור איש את בתו לאמא: "לפי תורתנו הקדושה בספר שמות כתוב: למשל
  . ונשמה יש שהיא שפחה הדיוטית

ה הולכת ולעיתים הנשמ, יש שהוא עבד שפחה לגבי הנשמה, שהאדם אף כך     
 ".ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה": וזה הוא שכתוב בספר בראשית, בסוד הגלגול

. והוא שד יהודי, ויצר הרע רודף אחריה להיכנס בגוף שהוא שפחה לגבי יצר הרע
ושב , ששומר את אותה נשמה, י"ובה אותו שד הופך לשד, האמה העבריי‘ והנשמה י

ומקדש בה לקדוש ברוך , א בכל יום בברוךומברך בה להקדוש ברוך הו, בה בתשובה
מה .  ומייחד עימה את הקדוש ברוך הוא בקריאת שמע. הוא בקדוש קדוש קדוש

. ט.ט.שכך עולה  מ, "ורוח ממנו והופך שד, .ט.ט.שהיה הוא שד הופך מלאך שלו מ
  . י"כחשבון שד המלאך

ואם לא חוזר , ומיד יתקיים בו ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו     
בו האשה וילדיה תהיה  םבתשובה היא אצלו משתעבדת בחטאים שעשתה ויתקיי

, וזה השד הוא כמטה של משה. ונאמר באותו שד בעל חובו והוא יצא בגפו, לאדוניה
וממלאך , כך זה השד מתהפך משד למלאך, שהתהפך ממטה לנחש ומנחש למטה

  . כפי מעשי הבן אדם, לשד
, העמידוהו בעלי המשנה שיש מהם כמלאכי השרת, ועל שם שדים שבאו מזה      

והם בדיוקנם בארץ הם , מידי חכמים שיודעים מה שהיה ומה עתיד להיותוהם תל
שיודעים מה שהיה ומה שעתיד להיות , חוזי בכוכבים ישראל הבעלי פילוסופי

ויש מהם . וכל כוכב ומזל ומה מראה בעולם, מאותות החמה והלבנה והליקוי שלהם
העמידוהו בעלי ו, דיוקן שלהם למטה הם עמי הארץ, פרים ורבים כבהמה ,כבהמה

ארור שוכב עם כל : "ועל בנותיהם נאמר בתורה, המשנה שהם שקץ ובנותיהם שרץ

ומפני . שהם מלאכי השרת ממש, והם שונאים תלמידי חכמים בעלי משנה ".בהמה
ת תורה  - ו -א -ב - צ‘ אם יהיה כמלאך ה, זה העמידוהו בעלי המשנה על בן אדם

        "הזוהר הקדוש"           )םלשנן כמה פעמי(     .מפיהולא יבקשו תורה  -ואם לא, יבקשו מפיהו
  
  
  
  
  
  

אם לא חוזר בתשובהו  

  והצלחה לזיווג ובריאותשערי ברכה 
  וחיים טובים וארוכים           

לאהובה בת נעמי        
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יש סלע ויש , זקן זקן: באדם יש פתח הרועה הנאמן ואמר        
ק שנאמר על "יש אבן של השם של יקו. ויש אבןיש אבן , סלע

ויש . "הייתה  להר גדולווהאבן שהכתה את הפסל : "ידי דניאל
שאין שם נביעת מי החוכמה ולא , אבן שהיא אבן משכית

שעליה נאמר בתורה , אלא אבן שהיא סלע של משה. דיבור
ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ": הקדושה בספר במדבר

  . שהיא בת קול ולא תלוי בה אלא דיבור ופיוס ,"מימיו
  

נקיבה של , אבל שפחה סלע אחר שנקראת קליפה משנה     
אלא  ,"בדברים לא ייוסר עבד": עבד עליה נאמר בספר משלי

ונקראים , שמכים ושוברים ממנה כמה פסקים ולוקטים אותם
בלי נביעה של , ועל שמלקטים  אותם נקראו לקוטות, לקוטות

ובגללה נאמר , אבל סלע שלי היא  בת המלך. קבלהחוכמה ו
בדיבור ובפיוס כבת , ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו

  . ונגזר עלינו מוות, ומפני שהכיתי בה לקיתי עליה, המלך
  

כל שכן מי שמכה את בת , שמי שמסרב למלכה חייב מיתה    
ר ואני קבו ,ומפני זה נגזר עלי שלא אכנס לארץ ישראל. המלך

וירד ": ‘שמואל ב ספרונאמר ב. ומתעברת ממני, בארץ זרה
שאני עתיד , וזה השבט הוא אחד מהשבטים שלי ".אליו בשבט

ובמקום אחרת , והכל נרמז, לרדת שם להיות עם ישראל בגלות
שבית המקדש ושם המשיח נקראו בשם . העמידו בעלי המשנה

        "הזוהר הקדוש"                                                                            .ק"יקו
  
  
  
  
  
  

  האבן שהכתה את הפסלהאבן שהכתה את הפסל

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה      
   ו ותפילתו של התנא האלוקיבזכות מהירה   

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                   

לשי משיח בן בלה לשי משיח בן בלה       



והקדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן להשתעשע 
עצי היער  אז ירננו": שכתוב. כל האילנות שבגן עדן מזמרים ומשבחים לפניו

מי מכם שנכנס . לכם אנו אומרים קדושים עליונים
בשעה שהרוח של כל הרוחות , ולבו פתוח לדעת

  ......כוחות מתפזרים לארבעה צדדי העולם
שחשבון , ולא יודעים ולא מסתכלים איך יעמדו בדין

ושערים לא . והנשמה שטה על פני האוויר המאיר ועולה ויורדת
, זה ןבעידושלא יעמדו , אוי להם מי יבקש אותם

ונמסרים ביד דומה יורדים ולא עולים עליהם 

ויורדת , ומכה בארבעה צדדי העולם
וקורא ואין מי שמתעורר חוץ מאלו 
ואז הקדוש ברוך הוא וכל אותם הצדיקים שבתוך 
היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך 

זה הוא התומך שהעולם עומד , ות את הגן
וכל הפירות , וממנו הוא עושה פירות

נשמות הצדיקים שהם פרי מעשיו 

שהרי , להיות שמור בעולם, ו חוט אחד של חסד
  ."חסדו ובלילה שירו עימי‘ יומם יצווה ה

אמר . כל מי שעוסק בזו השעה בתורה ודאי יש לו חלק תמיד בעולם הבא
לילה כאשר הקדוש ברוך  הוא שכל חצות 

נחל , כל אלו נטיעות של הגן מושקים יותר מאותו נחל שנקרא נחל קדומים
אותו נחל מורק על , כביכול אותו שקם ועוסק בתורה

וכאשר נשמות הצדיקים , צריך להתעוררות העולם התחתון
ובהן , כולן מתלבשות באור של למעלה בדיוקן מכובד

ולכן נקראים ישראל שיש להם 
ספר דברים "(אלוהיכם‘ אתם להבנים 

, ומשום כך בכל לילה ולילה נשמות הצדיקים עולות
אמר רבי יוסי ?, במי . וכאשר נחלק הלילה הקדוש ברוך הוא בא לגן עדן להשתעשע בהם

בכולם , ובין אלו שיושבים במשכנם בעולם הזה
        "הזוהר הקדוש"                                                  

  ה משתעשע בגן עדןה משתעשע בגן עדן

  ל"ז יחזקאל בן חביבה ואליהו

   ל "ז חלה‘גניה יחזקאלי בת צ

      ל"ז  בן יפה ישלמה יחזקאל

                      
והקדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן להשתעשע , בשעה שמתעוררת חצות הלילה

כל האילנות שבגן עדן מזמרים ומשבחים לפניו
לכם אנו אומרים קדושים עליונים :ואומר חוכרוז קורא בכו

ולבו פתוח לדעת, ועיניו פקוחות לראות
כוחות מתפזרים לארבעה צדדי העולם, ומשם יוצא קול הקולות, 

ולא יודעים ולא מסתכלים איך יעמדו בדין, אוי לאלו שישנים שינה בחוריהם
והנשמה שטה על פני האוויר המאיר ועולה ויורדת. מצטווה כאשר נטמא הגוף

אוי להם מי יבקש אותם. נפתחים ומתגלגלים כאבנים בתוך כף הקלע
ונמסרים ביד דומה יורדים ולא עולים עליהם , גות הצדיקים נפקד מקומם

  ."כלה ענן וילך כן שאול לא יעלה
ומכה בארבעה צדדי העולם, באותה שעה מתעוררת שלהבת אחת מצד צפון

וקורא ואין מי שמתעורר חוץ מאלו , ומעוררת אותה שלהבת בו, ומגיעה בין כנפי התרנגול
ואז הקדוש ברוך הוא וכל אותם הצדיקים שבתוך . יקי אמת שעומדים ומתעוררים בתורה

היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך ": גן עדן מקשיבים לקולם כמו שאתה אומר
                                  )‘שיר השירים פרק ח

ות את הגןהרי כתוב ונהר יוצא מעדן להשק
וממנו הוא עושה פירות, והגן הוא מושקה ממנו, והוא משקה את גן עדן

נשמות הצדיקים שהם פרי מעשיו ? ומי הם , והם קיום העולם קיום התורה

ו חוט אחד של חסדולא עוד אלא שהקדוש ברוך הוא מושך עלי
יומם יצווה ה" :זה הוא שכתוב. עליונים ותחתונים שומרים אותו

כל מי שעוסק בזו השעה בתורה ודאי יש לו חלק תמיד בעולם הבא
שכל חצות , אמר לו כך למדנו. ?רבי יוסי מה טעם תמיד 

כל אלו נטיעות של הגן מושקים יותר מאותו נחל שנקרא נחל קדומים
כביכול אותו שקם ועוסק בתורה. שלא פוסקים מימיו לעולמים

  .ומשקה אותו בתוך אלו נטיעות שבגן עדן
צריך להתעוררות העולם התחתון ,העולם שלמעלה

כולן מתלבשות באור של למעלה בדיוקן מכובד, יוצאות מזה העולם ועולות למעלה
ולכן נקראים ישראל שיש להם , ותאב להן שהם פרי מעשיו, הקדוש ברוך הוא משתעשע

": בנים להקדוש ברוך הוא כמו שאתה אומר
ומשום כך בכל לילה ולילה נשמות הצדיקים עולות. בנים ודאי פרי מעשיו

וכאשר נחלק הלילה הקדוש ברוך הוא בא לגן עדן להשתעשע בהם
ובין אלו שיושבים במשכנם בעולם הזה, בין אלו שמשכנם באותו עולם

                                                  .     משתעשע בהם הקדוש ברוך בחצות הלילה

ה משתעשע בגן עדןה משתעשע בגן עדן""

יחזקאל בן חביבה ואליהו:

גניה יחזקאלי בת צ :לעילוי נשמת

שלמה יחזקאל:לעילוי נשמת 6

  
                    

בשעה שמתעוררת חצות הלילה ,בוא ראה         
כל האילנות שבגן עדן מזמרים ומשבחים לפניו, עם הצדיקים

וכרוז קורא בכו. "‘וגו‘ מלפני ה
ועיניו פקוחות לראות, רוח באוזניו לשמוע

, מרים מתיקות הנשמה
אוי לאלו שישנים שינה בחוריהם     

מצטווה כאשר נטמא הגוף
נפתחים ומתגלגלים כאבנים בתוך כף הקלע

גות הצדיקים נפקד מקומםבתוך מקומות תענו
כלה ענן וילך כן שאול לא יעלה"כתוב 

באותה שעה מתעוררת שלהבת אחת מצד צפון     
ומגיעה בין כנפי התרנגול

יקי אמת שעומדים ומתעוררים בתורהצד
גן עדן מקשיבים לקולם כמו שאתה אומר

שיר השירים פרק ח(  .."השמיעני

הרי כתוב ונהר יוצא מעדן להשק, אמר רבי יצחק     
והוא משקה את גן עדן, עליו

והם קיום העולם קיום התורה, פורחים  בעולם
  .של הקדוש ברוך הוא

ולא עוד אלא שהקדוש ברוך הוא מושך עלי     
עליונים ותחתונים שומרים אותו

כל מי שעוסק בזו השעה בתורה ודאי יש לו חלק תמיד בעולם הבא, אמר רבי חזקיה     
רבי יוסי מה טעם תמיד 

כל אלו נטיעות של הגן מושקים יותר מאותו נחל שנקרא נחל קדומים. מתעורר בגן עדן
שלא פוסקים מימיו לעולמים, עדנים
ומשקה אותו בתוך אלו נטיעות שבגן עדן, ראשו

העולם שלמעלה, בוא ראה     
יוצאות מזה העולם ועולות למעלה

הקדוש ברוך הוא משתעשע
בנים להקדוש ברוך הוא כמו שאתה אומר, נשמות קדושות

בנים ודאי פרי מעשיו ).‘ד פסוק א"פרק י
וכאשר נחלק הלילה הקדוש ברוך הוא בא לגן עדן להשתעשע בהם

בין אלו שמשכנם באותו עולם, בכולם
משתעשע בהם הקדוש ברוך בחצות הלילה

  
  
  
  
  

""הקבהקב

:לעילוי נשמת  

לעילוי נשמת  

לעילוי נשמת 



ולפי שעה אני רועה בברסלב 
ח הלך לחדר מיוחד ובכה הרבה 

וסיפר לו . שאין לו עם מי להתעייץ
תלקו עבור ספר וכי נס, בביתו שאבד אשתו ובניו בשביל זה

היה כי  ןוהעניי. ועכשיו אינו יודע מה לעשות
אבל היה לו , אך אם יישרף הספר הזה יוכל לחיות

היו כולם רואים , ואם היה נשאר הספר בעולם
, בודאי אם יש איזה סברא שחייכם תלוי בזה

צר לי מאוד : השיב רבנו. בחיים
ואנכי אבדתי את אשתי הראשונה ובני 

לרבי  ואז אמר. והיה בוכה מאוד
בדרך לביתו של רבנו . ותשרוף אותם

ובבואו לברסלב חזר לאיתנו 
אור הגדול הזה  ראוי לנו שלא זכינו שיישא

והוא  "ן"מוהר יליקוט": וזה הספר
   המשך שבוע הבא                                                                             

עמוס בובליל בן רחמים   

אדם  : וכן כל עולם נקרא בשם אדם
 -הכללית נחלקת  לכשם שהמציאות 

מדרגות  3-כך בכל העולם בפרטות ונבחין ב
אלא שבכל אדם בפרט אנו מבחינים 
כלומר בחינת עולם הבריאה הוא 
הוא כלי רוח ובחינת עולם העשייה שהוא כלי 

נמצאנו . ואצל כל עולם בכלל
, שאורות הנפש, אפשר שהתקבל הרושם

הרוח , הנפש. הרי לאמתו של דבר אין הדבר כך
הרוח והנשמה הם , אחד שמקורו באין סוף ואורות הנפש
הרוח והנשמה הם , אם אורות הנפש

ואור " רוח"נחות מאור ה, 
 עומד לרשותי מקור אור בעל עוצמה

אלא שאני מעוניין שלחדר , 
לחדר אחד יגיע אור בעוצמה פחותה ולחדר הנוסף יגיע 

               .סוף                                                  

  ‘הפרק  נחמן מברסלב

 ‘גנפש רוח נשמה 

   :עשבווה                                 

ולפי שעה אני רועה בברסלב , המקום שלי הוא רק ארץ ישראל
ח הלך לחדר מיוחד ובכה הרבה "בעיר למברג בין פורים לפסח בשנת תקס

שאין לו עם מי להתעייץ: ודמעתו על פניו ואמר, וקרא לרבי שמעון
בביתו שאבד אשתו ובניו בשביל זה" ספר

ועכשיו אינו יודע מה לעשות. וזאת לאחר שמסר את נפשו על זה
אך אם יישרף הספר הזה יוכל לחיות. ראה שמוכרח להסתלק מלמברג

ואם היה נשאר הספר בעולם. צר לו מאוד לשרוף את הספר הקדוש
בודאי אם יש איזה סברא שחייכם תלוי בזה: בי שמעוןהשיב לו ר

בחיים וכדי שתישאר, בודאי טוב יותר לשרוף את הספר
ואנכי אבדתי את אשתי הראשונה ובני , לשורפו כי אתה יודע גודל קדושתו של הספר

והיה בוכה מאוד. וכמה ייסורים עצומים שהיו לי בשביל הספר
ותשרוף אותם, ותיקח שני ספרים, שמעון קח עגלה לברסלב

ובבואו לברסלב חזר לאיתנו . ולא היה יכול לקום, ינפל רבי שמעון על ערש דוו
אוי לנו שלא זכינו שיישא. ולקח את שני הספרים ושרפם

וזה הספר. רפווגזרו עליו מן השמים לש
                                                                            .יהיה ונדפס ויתפשט בעולם כולו

:עמוס בובליל בן רחמיםברכה לאריכות ימים

 הצדיק

   :השבועו                                                           

וכן כל עולם נקרא בשם אדם" עולם קטן" ומשום כך נקרא האדם
כשם שהמציאות . האדם של עשיי, אדם של יצירה

כך בכל העולם בפרטות ונבחין ב, ת שהם בריאה יצירה ועשייה
אלא שבכל אדם בפרט אנו מבחינים , ולא זו בלבד, אלה של בריאה יצירה עשייה

כלומר בחינת עולם הבריאה הוא , לרוח ולנשמה, והם הכלים לנפש
הוא כלי רוח ובחינת עולם העשייה שהוא כלי בחינת עולם היצירה 

ואצל כל עולם בכלל, רוח ונשמה נמצאות אצל כל אדם בפרט
אפשר שהתקבל הרושם. רוח ונשמה, מדברים בסוגים של נפש

הרי לאמתו של דבר אין הדבר כך, הרוח  והנשמה אינן שוות במעלתן
אחד שמקורו באין סוף ואורות הנפש, אלוקי
אם אורות הנפש, ונשאלת השאלה. עצמות אור האין סוף

, לכאורה, "נפש"שאור ה, שווים במעלתם כיצד אמרנו
עומד לרשותי מקור אור בעל עוצמה: נבהיר בדוגמא? "נשמה"הרוח נחות מאור ה

, אני מעוניין להשתמש בו להאיר כמה חדרים
לחדר אחד יגיע אור בעוצמה פחותה ולחדר הנוסף יגיע , אחד יגיע בעוצמה אחת

                                                  . וכך אני אתקין. אור בעוצמה פחותה עוד יותר

נחמן מברסלב ‘ר

נפש רוח נשמה   הקבלה
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המקום שלי הוא רק ארץ ישראל :ועוד אמר     
בעיר למברג בין פורים לפסח בשנת תקס. וכיוצא

וקרא לרבי שמעון, מאוד
ספר"באשר שיש לו 

וזאת לאחר שמסר את נפשו על זה, זה
ראה שמוכרח להסתלק מלמברג

צר לו מאוד לשרוף את הספר הקדוש
השיב לו ר. את גדולת רבנו

בודאי טוב יותר לשרוף את הספר
לשורפו כי אתה יודע גודל קדושתו של הספר

וכמה ייסורים עצומים שהיו לי בשביל הספר
שמעון קח עגלה לברסלב

נפל רבי שמעון על ערש דוו
ולקח את שני הספרים ושרפם, והבריא

וגזרו עליו מן השמים לש, של הספר הזה
יהיה ונדפס ויתפשט בעולם כולו

           
ברכה לאריכות ימים

הצדיק פינת

                                                  
               
ומשום כך נקרא האדם        

אדם של יצירה, של בריאה
ת שהם בריאה יצירה ועשייהעולמו 3

אלה של בריאה יצירה עשייה
והם הכלים לנפש. במדרגות אלו

בחינת עולם היצירה , כלי לנשמה
רוח ונשמה נמצאות אצל כל אדם בפרט. הנפש

מדברים בסוגים של נפש
הרוח  והנשמה אינן שוות במעלתן

אלוקי והנשמה הן אור
עצמות אור האין סוף

שווים במעלתם כיצד אמרנו
הרוח נחות מאור ה

אני מעוניין להשתמש בו להאיר כמה חדרים, מסוימת
אחד יגיע בעוצמה אחת

אור בעוצמה פחותה עוד יותר

הקבלה פינת
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והייתה , נענשה שזלזלה בדוד, ואף על פי שמיכל הייתה צדקת גדולה      
ל ששני תנאים  צריכים כדי לבנות את בית "אמרו חז .עקרה עד יום מותה

  ". ומנוחה מן האויבים"" מלך בישראל: "המקדש והם
  

אל נתן ‘ הואז באותו לילה היה דבר . ודוד חשב שעתה התמלאו התנאים     
ועוד אמר . שהוא לא יבנה את בית המקדש, שילך לדוד המלך ויאמר לו, הנביא

ושלא , אדם זה שאני שולחך אליו זריז הוא, לנתן הנביא הקדוש ברוך הוא
כי מלבד זאת לא הגיע . ימהר לשכור פועלים כי לא הוא יבנה את בית המקדש

  . הזמן שעדיין נכונו לדוד עוד מלחמות רבות
   

, ושלום ושלווה שררו בארץ, ורק בימי שלמה בן דוד הייתה המנוחה שלמה     
וכאשר דוד שמע את דברי . ות את בית המקדשלכן יכול היה שלמה המלך לבנ

אמר  ?הרי נפסלתי לבנות את בית המקדש: הנביא נתן הוא נחרד מאוד ואמר
כל הדמים ששפכת למען הצלת ישראל הם , דוד אל תירא הקדוש ברוך הואלו 

ענה לו ? אם למה איני בונה את מקדשך: ואז שאל דוד. לפני כדם קורבנות
ועוד . בונה אותו הרי הוא קיים לעולם ואינו חרבאם אתה  הקדוש ברוך הוא

כי בנך , אל יצר לך שלא אתה תבנה בית לשמי: "הקדוש ברוך הואאמר לו 
ואולם זכה דוד המלך להניח את היסודות לבית . "עצמך בשרך יבנה את ביתי

ויש אומרים כי גם את . ואכן הם לא חרבו לעולם ולא יחרבו לעולם, המקדש
ה דוד המלך ולכן אף הוא נשאר וקיים ועומד עד עצם היום הכותל המערבי בנ

  . הזה
והחל , הוא איתר את המקום, אכן דוד המלך לקח חלק בבנין בית המקדש     

" בעציץ חרס"נתקל  מטר 750ולאחר שהגיע לעומק של , לחפור את היסודות
ולפתע שמע קול בוקע מתוך , ודוד ביקש לעוקרו, שהיה תקוע חזק במקומו

מפני שפקוק : ענה לו, שאל דוד? מדוע . לא תוכל להסירני ממקומי: העציץ
. יעלו וישטפו תבל ומלואה, ואם תסירני יפרצו מי התהום, אני על פי התהום
    ל"חז                          ..שאל דוד? מאימתי אתה כאן

  
  
  
  
  
  
  
  

פינת     
                    א"יפרק  דוד המלךדוד המלך םהמלכי

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  

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע



9

  
  

ובכל שישים . אז היו שישים להקים מעפר, ו תוך עשר שש פעמים"נשלם וא     
ובשש מאות . א ועולה בדרגותיה להתחזק"מתחזקת ה, ושישים מאותו אלף שישי

, יפתחו שערי החוכמה למעלה) ח"שנה מהיום תשס 168לפני (שנים לשישי 
כבן אדם , לאלף השביעי סלהיכנויתכונן העולם , ומעיינות החוכמה למטה

וסימן זה כמו שכתוב . בשבת סלהיכנהשמש שמתכונן ביום שישי משמעריב 
ביום הזה נבקעו "..... "הבשנת שש מאות שנ": בתורה בספר בראשית בפרשת נח

  ....."כל מעיינות תהום רבה וארובות השמיים נפתחו
והכל תולה , כמה יש לנו להמשך אל תוך הגלות עד אותו הזמן, אמר רבי יוסי      

כמו שנאמר , ואם לא יזכו. אם יזכו, אותו הקדוש ברוך הוא כאשר ישובו בתשובה
, הלכו. זכו אחישנה ולא זכו בעיתה,"בעיתה אחישנה‘ אני ה": על ידי בנביא ישעיהו

שהר במקום זה ישבתי יום אחד , בעוד שהיו הולכים אמר רבי יוסי נזכרתי עכשיו
עתיד אתה כאשר יגיעו ימיך לשישים שנים למצוא בזה , בני, ואמר לי, עם אבא

  . המקום מטמון מהחוכמה העליונה
או אותה , והרי זכיתי לאלו ימים ולא מצאתי ולא ידעתי אם אלו דברים שאנו אומרים     

אמרתי . ך אורות ידיך ייאבד ממךואמר לי כאשר יגיעו שלהבות האש תו. חוכמה שהוא אמר
בינתיים פרש רבי .  אמר לי באלו שני ציפורים שעברו על ראשך ידעתי. במה ידעת, אבא, לו

יצא , ומצא ספר אחד שהיה נעוץ תוך נקב הסלע בסוף המערה, יוסי ונכנס תוך מערה אחת
  .עימו
ובהם , אדם הראשוןראה שבעים ושתיים חקיקות האותיות שנמסרו ל, כיון שפתח אותו      

שמתגלגלים אחר הפרוכת , הרחייםוכל אלו אחר , היה יודע כל החוכמה של עליונים קדושים
עד היום שיעמוד הענן שבצד , וכל אלו דברים שעתידים לבוא לעולם, תוך אורות עליונים

  .מערב ויחשיך העולם
יים או שלושה לא הספיקו לעמול שנ, קרא לרבי יהודה והתחילו לעמול באתו ספר      

כיון שהגיעו לעמול בסתרי . עד שהיו מסתכלים באותה חוכמה עליונה, סתרים מאלו האותיות
. יצאה שלהבת של אש וסופת רוח והכה בידיהם ונאבד מהם, ומדברים זה עם זה, התורה

  .או שאין אנחנו זכאים לדעת אותו, אצלנובכה רבי יוסי ואמר שמא חס ושלום חטא הוא 
אמר להם שמא בקץ המשיח של אותם . באו אצל רבי שמעון בר יוחאי וספרו לו מעשה זה     

אמר להם . שהרי הכל נשכח מאיתנו, אמרו לו זה אנו לא יודעים. אותיות הייתם מתעסקים
וכאשר יהיה קרוב , רבי שמעון אין רצונו של הקדוש ברוך הוא  בזה שיתגלה כל כך לעולם

ולדעת בו קיצים , ות העולם עתידים למצוא גנזי החוכמהאפילו תינוק, לימות המשיח
כי אז אהפוך אל עמים שפה ": זה מה שאמר הנביא צפניה, ובאותו זמן מתגלה לכל, וחשבונות

בזמן שתקום כנסת ישראל מעפר , מהו אז. "לעבדו שכם אחד‘ ברורה לקרוא כולם בשם ה
  "הזוהר הקדוש"                                                                                .ויקים אותה הקדוש ברוך הוא

  
  
  
  
  

העולם זכה למטמון מהחוכמה העליונההעולם זכה למטמון מהחוכמה העליונה

 

לאירנה בת יעל     :מהרה שערי זיווג ברכה ל

לקטי בת יעל :מהרה שערי זיווג ברכה ל
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 .הרבי היה מעורב בהקמתם של אלפי מוסדות חינוך וארגונים בעולם      
 צפון אפריקהבמדינות " יוסף יצחק ליובאוויטש יאוהלרשת "רשת בתי ספר וגנים  בהם

  ).ב"תשי( אוסטרליהוב ישראלב, )י"תש(

ז"תשט(ויד החמישה ) ו"תשט(למלאכה , )ד"תשי(החקלאי  - ד"כפר חבבתי הספר ב.(  
 מלבורןב, )ז"תשי( קנדה טורונטוד ב"ישיבת חב, )ז"תשט( ניו יורקב" תורה יאוהל"ישיבת 

 קונטיקט ניו הייבןוב וושינגטון סיאטלב, )ד"תשל( פלורידה מיאמיב, )ז"תשכ( אוסטרליה
 לס'לוס אנגד ב"חב אור אלחנןישיבה גדולה , )ז"תשל( ונצואלה קראקסב, )ו"תשל(

 מרוקו קזבלנקהב, )מ"תש( ארגנטינה בואנוס איירסד "ישיבת חב,)ח"תשל( קליפורניה
  ). ד"תשמ( דרום אפריקה יוהנסבורגוב) א"תשמ(



 הנחשבת לגדולה מסוגה בעולם ומתקיימת ) ז"תשט" (גן ישראל" מחנות הקיץרשת
  ).ז"תשט( קנדה מונטריאולו אוסטרליהבתי ספר בית רבקה ב. דינות שונותבארבעים מ

ז"תשכ( ירושלים העתיקהב" צמח צדק"ר ה"חידוש בית הכנסת שעל שם האדמו.(  
ו"תשט( קנדהו ארצות הבריתב) ב"תשי(בישראל  ד"צעירי אגודת חב.(  

להתוועדויות אלו נהרו . בבית מדרשו התוועדותבכל מועד יהודי וחסידי ערך הרבי  דרשותיו
, על בימת עץ מוגבהת, הרבי ישב במרכז בית המדרש. משתתפים רבים מכל החוגים

מול הרבי ישבו החסידים המבוגרים ואילו . ומאחריו הרבנים ואישי הציבור שנכחו במעמד
  ")פירמידות("הצעירים עמדו בצפיפות על מדרגות עץ מוגבהות 

בין . או ליום המסוים פרשההרבי היה פותח באמירת דברי תורה הקשורים בדרך כלל ל     
מצפים  כשהאנשים', לחיים'שר הקהל ניגונים והרים כוסית , שנמשכו זמן רב, השיחות

ד לא "ם הקודמים של חב"בשונה מהאדמורי .המסמן להם לשתות מהכוס, למבטו של הרבי
  . נהג הרבי לכתוב את תורתו בעצמו

ו החלו החסידים להתאסף לאחר כל התוועדות ולשמוע מצוות מאז תחילת מנהיגות      
, רוב ההתוועדויות נערכו בשבתות ובחגים. את שיחותיו יואל כהןבראשות הרב " חוזרים"

שעות ברציפות ועל כן  13דברי התורה נאמרו לעתים במשך  .ולכן לא ניתן היה להקליטן
   ".החוזרים"הייתה חשיבות רבה לזיכרונם של 

הרבי היה . הופקד על העלאת הדברים על הכתב' ועד הנחות התמימים'צוות שנקרא       
ז "משנת תשמ. וחלק קטן מהן הוגה ואושר על ידו, הכתובות לחדרו" הנחות"מקבל את ה

  .ואישר את רוב ההנחותהוא הגיה 

יצאו בסדרה שנקראת ) גם שאינם מוגהים על ידו(כל השיחות והמאמרים שאמר הרבי        
המביא את דברי התורה והחסידות , הן מוגשות בדרך כלל כפרוטוקול". התוועדויות"

שיחות אלה הופיעו גם בסדרת . שנאמרו עם האירועים שהתרחשו באותה התוועדות
-ב"תשמ -הסדרה המאוחרת : המחולקת לשניים, "התוועדויות -תורת מנחם "הספרים 

   מנחם  שניאורסון            

  ‘פרק ד  ‘‘הרבי מלובביץהרבי מלובביץ  

פינת פינת  
  הזהב הזהב 



ד "תשכ-י"תש -והסדרה המוקדמת 
, סדרה זו עדיין עומדת בעיצומה של עריכה

מאות ספרים מתעדים את  .
חלק נלקט ממכתביו . במהלך הופעותיו בציבור

  .חלק נוסף זה דברים שרשם לעצמו ופורסם לאחר פטירתו

התאפיין בראיית התורה  תורה והמדע
מסיבה זו שלל . הנחותוהית מוחלטת לעומת המדע המבוסס על 

המנסות לפרש את התורה בהתאם לממצאי המדע 

לדעת הרבי הסתירות האמורות נובעות לרוב מהבנה בלתי נכונה של היגדים 
מדעיים או מהתבססות על תיאוריות ספקולטיביות הנחשבות בטעות כאמיתות 
ן מדע המתייחס לתופעות המתרחשות 
ובין מדע ספקולטיבי המתבסס על 
המסיקה מתוך תצפיות שנעשות 

איננו טוען לאמת , 19- בניגוד לזה של המאה ה
השומט את הקרקע מתחת  

  .טרמיניסטיות

הוא ראה את . הרבי לא נרתע מפני החידושים המדעיים והטכנולוגיים
העובדה שהם משמשים גם לצרכים שליליים 
המטרה האמיתית שלשמה הדברים האלה נוצרו היא 

הוא אף . טרות האלהויש להשתמש בהם למ
על , התבטא כי ההתפתחות הטכנולוגית היא שלב בהכנת העולם לקראת הגאולה

  ".מעיינות החכמה"בסיס דברי הזוהר שבאמצע האלף השישי לבריאה ייפתחו 

כגון שידור שיעורי , הוא עודד את השימוש בכלים טכנולוגיים ככלי להפצת יהדות
התוועדויותיו צולמו ושודרו 

 הבטלוויזיוכמה מהן אף שודרו בערוץ מיוחד 

          :  

    ל"ז בן יעקב וזימבול

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

והסדרה המוקדמת ; ובה ארבעים ושניים חלקים
סדרה זו עדיין עומדת בעיצומה של עריכה. ובה ארבעים חלקים

.ומעריכים כי יהיו בה קרוב למאה וחמישים כרכים
במהלך הופעותיו בציבור, משנתו של הרבי חלקה נאמרה

חלק נוסף זה דברים שרשם לעצמו ופורסם לאחר פטירתו. נושאים שכתב

תורה והמדעיחסו של הרבי לטענות על סתירות בין ה
והית מוחלטת לעומת המדע המבוסס על 

המנסות לפרש את התורה בהתאם לממצאי המדע  אפולוגטיות

לדעת הרבי הסתירות האמורות נובעות לרוב מהבנה בלתי נכונה של היגדים 
מדעיים או מהתבססות על תיאוריות ספקולטיביות הנחשבות בטעות כאמיתות 

ן מדע המתייחס לתופעות המתרחשות הוא מחלק בי. המוכחות מבחינה אמפירית
ובין מדע ספקולטיבי המתבסס על , אינדוקציהבהווה ומתבסס על 

המסיקה מתוך תצפיות שנעשות , אבולוציהה ותתיאוריכגון 
  .בהווה על מה שקרה לכאורה לפני מיליוני שנים

בניגוד לזה של המאה ה, בנוסף טען הרבי כי המדע כיום
 ותודא- עקרון האיונימק זאת בהסתמך על 

טרמיניסטיותדלגישה שהתצפיות של המדענים על העולם הינן 

הרבי לא נרתע מפני החידושים המדעיים והטכנולוגיים
העובדה שהם משמשים גם לצרכים שליליים , ולדעתו, הפוטנציאל החיובי שבהם

המטרה האמיתית שלשמה הדברים האלה נוצרו היא , להפך. 
ויש להשתמש בהם למ, כדי להוסיף אור וקדושה בעולם

התבטא כי ההתפתחות הטכנולוגית היא שלב בהכנת העולם לקראת הגאולה
בסיס דברי הזוהר שבאמצע האלף השישי לבריאה ייפתחו 

הוא עודד את השימוש בכלים טכנולוגיים ככלי להפצת יהדות
התוועדויותיו צולמו ושודרו . הובטלוויזיתורה וענייני יהדות וחסידות ברדיו 

וכמה מהן אף שודרו בערוץ מיוחד , ברחבי העולם באמצעות הלוויין

:          לעילוי נשמת                               

בן יעקב וזימבולענף 
11

ובה ארבעים ושניים חלקים, )1982-1992(ב "תשנ
ובה ארבעים חלקים) 1950-1964(

ומעריכים כי יהיו בה קרוב למאה וחמישים כרכים
משנתו של הרבי חלקה נאמרה

נושאים שכתב במגוון

יחסו של הרבי לטענות על סתירות בין ה     
והית מוחלטת לעומת המדע המבוסס על כמקור לאמת אל

אפולוגטיותהרבי גישות 
  .המודרני

לדעת הרבי הסתירות האמורות נובעות לרוב מהבנה בלתי נכונה של היגדים      
מדעיים או מהתבססות על תיאוריות ספקולטיביות הנחשבות בטעות כאמיתות 

המוכחות מבחינה אמפירית
בהווה ומתבסס על 

כגון , אקסטרפולציה
בהווה על מה שקרה לכאורה לפני מיליוני שנים

בנוסף טען הרבי כי המדע כיום     
ונימק זאת בהסתמך על , מוחלטת

לגישה שהתצפיות של המדענים על העולם הינן 

הרבי לא נרתע מפני החידושים המדעיים והטכנולוגיים     
הפוטנציאל החיובי שבהם

. אינה פוסלת אותם
כדי להוסיף אור וקדושה בעולם

התבטא כי ההתפתחות הטכנולוגית היא שלב בהכנת העולם לקראת הגאולה
בסיס דברי הזוהר שבאמצע האלף השישי לבריאה ייפתחו 

הוא עודד את השימוש בכלים טכנולוגיים ככלי להפצת יהדות
תורה וענייני יהדות וחסידות ברדיו 

ברחבי העולם באמצעות הלוויין
  .ב"בכבלים בארה

  
  
  
  
  

                                   

ענף ברוך 



פתח ואמר את הפסוק כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר במדבר בפרשת 
במראה אליו אתוודע בחלום אדבר 

והן כולן עומדות זו על זו דרגה , כמה הם דרגות לדרגות עשה הקדוש ברוך הוא
, אלו מימין ואלו משמאל, ות אלו מן אלו וכמו הראוי להן

וזה מתוך שתי דרגות שהן , כל נביאי העולם הם כולם יונקים רק מצד אחד
: ואת אותן הדרגות היו והם נראות בתוך מראה שהיא לא מאירה כמו שכתוב

מראה שכל גוונים שמראה הם : "
זה הוא אחד  ,"בחלום אדבר בו": 

והוא נמצא בדרגה שישית מאותה הדרגה של 
  .אל שהוא הממונה על החלום

ועל כן . הדרגה הוא בא  מזו, כל חלום שהבן אדם חולם והוא אפילו כיאות
ומשום . ניהם וזאת כמו שהעמדנו

ואין לך חלום שאין בו מזה של הצד 
וכל חלומות העולם הם הולכים אחר 
תורתנו הקדושה בספר בראשית 
וזאת מפני שיש בו בחלום גם אמת וגם 
ומפני זה צריך את החלום פתרון טוב ומעולה בכדי 

, הואוזאת מפני שכל חתום מהדרגה שהיא ומטה 
  .ומפני כך כל חלום הולך אחר הפתרון של החלום

בחלום חזיון לילה בנפול תרדמה על האנשים 
כאשר שהבן האדם , בוא וראה". 
ואחר כך יאמר את פסוק אחד , יו מלכות שמים מקודם

, וזאת מפני שהרי כאשר הבן אדם הוא ישן על מיטתו
וכך היא , וכל אחת ואחת כפי דרכה

, אדם הם שוכבים במיטתם וישנים
בתנומות עלי משכב אז יגלה אוזן 
ואז מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מודיע לנשמה שהיא באותה דרגה 

אז אותם הדברים כפי , ואותם דברים שהם עתידים לבוא על העולם
  .וזאת מפני שאדם נוטל את הדרך של תוכחות העולם

וזאת מפני שהרי לא מודיעים לבן האדם בעוד שהוא עומד בחוזק הגוף כפי שאנו 
ואז אותו חלום הוא בא , והנשמה מודיעה לבן האדם

וכמה דרגות על . חת ואחת כפי דרכה
מראה , חלום של דרגה אחת, בוא וראה

   "הזוהר הקדוש"                                                          

  סודות חלומות האדם וסוד החוכמה

          :  
    ל"ז פריחהסוליקה 

פתח ואמר את הפסוק כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר במדבר בפרשת 
במראה אליו אתוודע בחלום אדבר ‘ ויאמר שמענו דברי אם יהיה נביאכם ה

כמה הם דרגות לדרגות עשה הקדוש ברוך הוא
ות אלו מן אלו וכמו הראוי להןוהן כולן יונק. 

  .והם כולם ממונים אלו על אלו והכל כמו שצריך וראוי
כל נביאי העולם הם כולם יונקים רק מצד אחד

ואת אותן הדרגות היו והם נראות בתוך מראה שהיא לא מאירה כמו שכתוב
: "זה כמו שנאמר? ומי הוא מראה  ".

: והפרוש מהתורה ".נראים בתוכה וזו מראה שלא מאירה
והוא נמצא בדרגה שישית מאותה הדרגה של , משישים שבנבואה וזה כמו שהעמידוהו

אל שהוא הממונה על החלום"והדרגה הגבוהה היא של המלאך גברי
כל חלום שהבן אדם חולם והוא אפילו כיאות

ניהם וזאת כמו שהעמדנויתערבו בו כל דברי כזב למשאין לך חלום וכל חלום שלא י
ואין לך חלום שאין בו מזה של הצד , כך יש בחלום חלק אמת ויש חלק שהוא כזבים ושקרים
וכל חלומות העולם הם הולכים אחר , ומשום שיש בו בחלום הכל כמו שאמרנו

תורתנו הקדושה בספר בראשית והם העמידוהו כמו שכתוב ב, שהפתרון שלו הוא הפה
וזאת מפני שיש בו בחלום גם אמת וגם ? מה הטעם  ".ויהי כאשר פתר לנו כן היה
ומפני זה צריך את החלום פתרון טוב ומעולה בכדי , והדיבור הוא שולט על הכל

וזאת מפני שכל חתום מהדרגה שהיא ומטה : אמר רבי יהודה
ומפני כך כל חלום הולך אחר הפתרון של החלום

בחלום חזיון לילה בנפול תרדמה על האנשים ": ספר איובפתח ואמר את הפסוק מתוך ה
". בתנומות עלי משכב אז יגלה אוזן אנשים ובמוסרם יחתום

יו מלכות שמים מקודםעולה לתוך מיטתו צריך לו להמליך על
וזאת מפני שהרי כאשר הבן אדם הוא ישן על מיטתו. ואותו העמידוהו החברים

וכל אחת ואחת כפי דרכה, והרי נשמתו יוצאת ממנו והיא הולכת ושטה היא למעלה

אדם הם שוכבים במיטתם וישניםוכאשר הבני  ,"בחלום חזיון לילה
בתנומות עלי משכב אז יגלה אוזן ": וזה הוא שכתוב בספר איוב, 

ואז מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מודיע לנשמה שהיא באותה דרגה 
ואותם דברים שהם עתידים לבוא על העולם

וזאת מפני שאדם נוטל את הדרך של תוכחות העולם, רהורים של ליבו
וזאת מפני שהרי לא מודיעים לבן האדם בעוד שהוא עומד בחוזק הגוף כפי שאנו 

והנשמה מודיעה לבן האדם, אלא שהמלאך מודיע לנשמה
חת ואחת כפי דרכהוכאשר הנשמות יוצאות מהגופים ועולו א

בוא וראה. וכולם הם בסוד החכמה, דרגות הוא בסוד החלום
                                                         .וכולן דרגות לדרגות ואלו על אלו

סודות חלומות האדם וסוד החוכמה

:          לעילוי נשמת                               
סוליקה  בת לנגפורד וסלין 12

  
פתח ואמר את הפסוק כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר במדבר בפרשת  רבי חיא       

ויאמר שמענו דברי אם יהיה נביאכם ה": בהעלותך

כמה הם דרגות לדרגות עשה הקדוש ברוך הוא, בוא וראה ".בו
. על דרגה וזו למעלה מזו

והם כולם ממונים אלו על אלו והכל כמו שצריך וראוי
כל נביאי העולם הם כולם יונקים רק מצד אחד, בוא וראה     

ואת אותן הדרגות היו והם נראות בתוך מראה שהיא לא מאירה כמו שכתוב, ידועות
".מראה אליו אתוודעב"

נראים בתוכה וזו מראה שלא מאירה
משישים שבנבואה וזה כמו שהעמידוהו

והדרגה הגבוהה היא של המלאך גברי, הנבואה
כל חלום שהבן אדם חולם והוא אפילו כיאות, בוא וראה     

שאין לך חלום וכל חלום שלא י
כך יש בחלום חלק אמת ויש חלק שהוא כזבים ושקרים

ומשום שיש בו בחלום הכל כמו שאמרנו. ומזה של הצד
שהפתרון שלו הוא הפה

ויהי כאשר פתר לנו כן היה": בפרשת מקץ
והדיבור הוא שולט על הכל, שקר וכזב

אמר רבי יהודה. לפתור את החלום
ומפני כך כל חלום הולך אחר הפתרון של החלום, והדיבור שולט עליו

פתח ואמר את הפסוק מתוך ה     
בתנומות עלי משכב אז יגלה אוזן אנשים ובמוסרם יחתום

עולה לתוך מיטתו צריך לו להמליך על
ואותו העמידוהו החברים, של רחמים

והרי נשמתו יוצאת ממנו והיא הולכת ושטה היא למעלה
  .עולה
בחלום חזיון לילה": מה כתוב     

, והנשמה יוצאת מהם
ואז מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מודיע לנשמה שהיא באותה דרגה  ".אנשים

ואותם דברים שהם עתידים לבוא על העולם, ושעומדת על החלום
רהורים של ליבואותם הה

וזאת מפני שהרי לא מודיעים לבן האדם בעוד שהוא עומד בחוזק הגוף כפי שאנו      
אלא שהמלאך מודיע לנשמה. אומרים

וכאשר הנשמות יוצאות מהגופים ועולו א, מלמעלה
דרגות הוא בסוד החלום

וכולן דרגות לדרגות ואלו על אלו. דרגה אחת
  
  
  
  

סודות חלומות האדם וסוד החוכמה

                                   

וסלין‘זיעל 
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ואף , והדומםכולל הצומח של כלל ההוויה ושל כל היקום הגלות היא גלות קוסמית      
ואין גלותם של ישראל בעולם השפל אלא מעין סמל .  שכינתא בגלות -של השכינה כביכול 

וכנגדה גם הגאולה תהא גאולה קוסמית של כל . ודוגמא לגלותה של השכינה בעולם העליון
      והאפשרות נתונה להחיש את הגאולה ולקרב את הקץ. העולמות ואף של השכינה כביכול

על ידי ליקוט ניצוצות האור האלוקי   ?והתיקון כיצד. התיקון הפגמים שבעולמותעל ידי 
שמאז חטאו של אדם הראשון , שנפלו לתוך עמקי הקליפות ועל ידי בירור הנשמות הקדושות

תשובה , על ידי תפילות בכוונות ובייחודים? והדרכים לתיקון כיצד. נלכדו ברשת הקליפות
רק . מעשי צדקה וחסד וכדומה, השתטחות על קברי צדיקים ,הרלימוד הזו, וצומות וסיגופים

. לאחר השלמת כל התיקונים ובירור כל הניצוצות של כל הנשמות יוכל לבוא משיח בן דוד
  )א, יבמות סב( "אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף"ל "וזהו פירוש מאמרם ז

שיצאו מבית , מקום לעצמו יש לייחס להנהגות החסידות .י"הנהגות החסידות של האר      
שמצא בהן כוונות נסתרות ונהג , הן נתקבלו על ידי חלק גדול מישראל. י"מדרשו של האר

 .בדברים שלהלן נעמוד קצרה על הנהגותיו בשבת ובימים הנוראים. כמותן הלכה למעשה

לפיכך .על אחת כמה וכמה ערב שבת קודש, אלא הכנה לשבתאם כל ימות השבוע אינם       
לאחר תפילת  ,בערב שבת. י עושה אותו יום הכנות מיוחדות לקבלת שבת מלכתא"היה האר

והיה ביום השישי " :שזה פירוש הכתוב, היה קורא את פרשת השבוע והיה אומר, שחרית
קרוא את הפרשה בערב שבת רק אם לא היה יכול ל). ה, שמות טז" (והכינו את אשר יביאו

 ,היה אומר. לפני הקידוש, היה קורא אותה בשבת אחר התפילה, מחמת כל מיני אונסין
רק לאחר קריאת . שבקריאת הפרשה אחד מקרא ושנים תרגום נפרדת הקליפה מן הקדושה

לא . כי רק אז מסוגלת הנשמה לקבל את התוספת של שבת, הפרשה היה טובל לכבוד שבת
כי תוספת השבת ניכרת , והיה אומר. ולא קודם לזהשעות של יום ו' א בדהיה טובל אל

אך עיקר רישומה של שבת במצח האדם לא ניכר אלא , במצחו של הטובל מיד לאחר הטבילה
שמים , באלונטית קמן הטבילה בערב שבת לא היה מסתפ כשעלה.אחר חצות היום

אחר מכן היה קוצץ את ציפורני ידיו ל. המטהרים לכבוד שבת מוטב שיספוג אותם הגוף כולו
שאם בימות החול הציפורניים מאירות , והיה אומר. ולא היה מקפיד על סדר קציצתן ,ורגליו

היה נוהג להסתפר . הרי בערב שבת הן מאירות מצד הקדושה שבהן, מצד הקליפה שבהן
לכבוד שבת היה ואבל לא היה נוגע בשער זקנ, היום ולגלח שער ראשו בערב שבת לפני חצות

  .ה"אותיות שם הוי' לובש ארבע בגדי לבן כנגד ד
  
  
  
  
  
  
  

  רבי יצחק לוריא          

  ‘פרק ה   ל "י ז"האר     

 פינת 
   הזהב

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

ליעקב בן רבקהליעקב בן רבקה            

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע
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תפילות וסגולות                תפילות וסגולות                  
  תפילה נגד חלומות קשיםתפילה נגד חלומות קשים

ותשמרנו ביום ובלילה מן , שמע תפילת עבדך ואל תחנוניו, אלוהי' אנא ה
ומכל גזרות קשות , ומחלומות רעים, ומחולאים רעים, שדין, המזיקין

על התורה ועל החכמה  ְוצַוֵּוה למלאכיך הקדושים הממונים, המתרגשות
שאנוכי עפר , ותטע ברעיוני יראתך, ויפתח לבי בתורתך, שיאירו שערי לבי

באתי להפיל . צל עובר וציץ השדה, ְנֵכה לב ושפל רוח, ואפר רמה ותולעה
כי אתה קרוב לכל קוראיך , תחינתי לפניך ולבקש רחמים לפני כסא כבודך

ומהר שאלתי כי אתה , פניךועשה נא בקשתי ברצון מל. ומצוי לכל דורשיך
: ככתוב, סלח נא לעווני כגודל חסדיך, אנא. ואין לי אל אחר מבלעדיך, יצרתני

הקשיבה ועשה אל ' סלחה ה' ה, ְׁשָמָעה' ה". סלחתי כדברך' ויאמר ה"
, כי עמך הסליחה. כי שמך נקרא על עירך ועל עמך, למענך אלוהי. תאחר

חיים , אלוהיכם' ואתם הדבקים בה. אלוקים תלכו' אחרי ה. למען ִּתָּוֵרא
                                                                                        :כן יהי רצון ןאמ .....................................................היום כולכם

  נגד נדודי שינהנגד נדודי שינה
וגם יחשוב , סגולה שתבוא לו שינה שיחשוב על אמונת תחיית המתים. א  

יאמר פסוקים אלו כמה פעמים עד  .ב .ותבוא לו שינה, בגלי הים
אש תמיד תוקד על : מורשה קהלת יעקב, תורה צוה לנו משה...שיישן
, אור ָזֻרַע לצדיק :ֵסֲעִפים שנאתי ותורתך אהבתי :לא ִתְכֶּבה, המזבח

  )ספר תפילה למשה(                                                   :לב שמחהּוְלִיְׁשֵרי 

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה      
   ו ותפילתו של התנא האלוקיבזכות מהירה   

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                   

  ליעל בת נעמי ודודליעל בת נעמי ודוד      



  .לאותה מדרגה לה נכסף יזכהו
וזה הלך , וצבעם נהפכו מתכלת לוורוד

רחש . אבני העמק אף הם קלטו את צבע הארגמן והפכו סמוקות ונבהלות למראה
והרחש הלך והתעצם מרגע לרגע עד כי הפך 

 מאדרתהנפתחים גלשה אל האדמה מרכבת אש 
  .האוויר החל לגעוש כאילו בחשה בו יד נעלמה

. חורשת עצי הבקעה פחדו מהסער המחוללת על שזכו לחזות במראה מופלא זה
ר ואיילות נבהלות דילגו בבעתה אל עב

כך בטרם , וכשם שבמרכבה העליונה הסערה והאש המתלקחת מקיפים את הנוגה
ומפאתי . הקיפוהו אש וסערה, 

, אוספת את נביאוה ‘ואופני הקודש במרכבת ה
ענה לו " ?איכה יזכה ילוד אשה לכל אלה

שב וטען מלאך ..כדי שיעלה אליהו אליהם
אני בטל  אתיצירצו הכל להיות כאליהו ונמ

אם ירצה יכול הוא אף , אין אליהו כשאר הבריות
ואז ירד מלאך המוות לקחת את נשמת 

אולם . הכניעו תחת רגליו ובקש להעבירו מן העולם
וכאשר . פף אותו אליהו תחתיו ועלה לשמים

מלאך "ואז הפך להיות . עלה אליהו בסערה השמימה נתפשט גופו מן הרוח ונסתלק
   .בעולם הזה הגשמי ‘כשאר הקדושים העליונים ולעיתים עושה שליחות ה

וקרא , ת רכב האש והסוסים ואת רבו העולה בסערה לשמי המרומים
וכאשר נעלם הנביא מעיניו אחז בבגדיו וקרע 

קרע שאינו  –כדין התורה לקרוע בבגדיו על הסתלקותו של רבו 
דממה ירדה לעולם הביט אלישע כה וכה והנה רואה הוא כי אדרתו של 

שיזכהו למה שביקש  ‘ופנה בתפילה אל ה
זכה להיות  –ואחר הכה אף הוא את הירדן עם האדרת ואף שלבדו היה 

וזה היה הנס , והמים נבקעו מלפניו

                    ג"פרק י הנביאהנביא

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

          :  

                                           ל"ז  חגית מינה בת מלכה

ו חשרק אם יראה אותו בעת יילק, ולכן הציב לו התנאי
וצבעם נהפכו מתכלת לוורוד, ובתוך כך השתנו פני השמים הבהירים שמעליהם

אבני העמק אף הם קלטו את צבע הארגמן והפכו סמוקות ונבהלות למראה
והרחש הלך והתעצם מרגע לרגע עד כי הפך , לדבר מה נעלם מלא את חלל האוויר

הנפתחים גלשה אל האדמה מרכבת אש  במעד לשמים. כמעט להמית גלי הים
האוויר החל לגעוש כאילו בחשה בו יד נעלמה. ורתומה לסוסי אש לוהטים

חורשת עצי הבקעה פחדו מהסער המחוללת על שזכו לחזות במראה מופלא זה
ואיילות נבהלות דילגו בבעתה אל עב, והעלים מתעופפים החלו ממלאים את האוויר

  , או מנוח לכף רגלןצשאולי שם ימ

וכשם שבמרכבה העליונה הסערה והאש המתלקחת מקיפים את הנוגה
, יעלה נביא האלוקים לנוגה העליון של זיו שכינתו יתברך

ואופני הקודש במרכבת ה וחיותהרקיע הביטו בפליאה שרפים 
איכה יזכה ילוד אשה לכל אלה: "ומביניהם יצא מלאך המוות וקרא בזעם

כדי שיעלה אליהו אליהם, לשם כך בראתי את השמים
ירצו הכל להיות כאליהו ונמ" עכשיו יהיה פתחון פה לבריות

אין אליהו כשאר הבריות: ו הקדוש ברוך הוא
ואז ירד מלאך המוות לקחת את נשמת . כי אין אתה יודע את גודל כוחו

הכניעו תחת רגליו ובקש להעבירו מן העולם, אליהו הנביא וכיון שראו אליהו
פף אותו אליהו תחתיו ועלה לשמיםואז כ, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו רשות לכך

עלה אליהו בסערה השמימה נתפשט גופו מן הרוח ונסתלק
כשאר הקדושים העליונים ולעיתים עושה שליחות ה

ת רכב האש והסוסים ואת רבו העולה בסערה לשמי המרומים
וכאשר נעלם הנביא מעיניו אחז בבגדיו וקרע ". אבי אבי רכב ישראל ופרשיו

כדין התורה לקרוע בבגדיו על הסתלקותו של רבו , אותם לשניים לאות אבל
דממה ירדה לעולם הביט אלישע כה וכה והנה רואה הוא כי אדרתו של 

  .עת עלייתו השמימה מונחת לפניואליהו שנפלה מעליו ב

ופנה בתפילה אל ה, ניצב אלישע מול מי הירדן והאדרת בידו
ואחר הכה אף הוא את הירדן עם האדרת ואף שלבדו היה 

והמים נבקעו מלפניו, רבו והוא, הירדןשעברו היום את 

הנביאהנביאאליהו אליהו   

:          לעילוי נשמת                               
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ולכן הציב לו התנאי     
ובתוך כך השתנו פני השמים הבהירים שמעליהם 

אבני העמק אף הם קלטו את צבע הארגמן והפכו סמוקות ונבהלות למראה. והאדים
לדבר מה נעלם מלא את חלל האוויר הצפיי

כמעט להמית גלי הים
ורתומה לסוסי אש לוהטים, הוד

      
חורשת עצי הבקעה פחדו מהסער המחוללת על שזכו לחזות במראה מופלא זה       

והעלים מתעופפים החלו ממלאים את האוויר
שאולי שם ימ, ההרים הנשאים

      
וכשם שבמרכבה העליונה הסערה והאש המתלקחת מקיפים את הנוגה       

יעלה נביא האלוקים לנוגה העליון של זיו שכינתו יתברך
הרקיע הביטו בפליאה שרפים 

ומביניהם יצא מלאך המוות וקרא בזעם
לשם כך בראתי את השמים: הקדוש ברוך הוא

עכשיו יהיה פתחון פה לבריות: "המוות ואמר
ו הקדוש ברוך הואענה ל. ממלאכתי

כי אין אתה יודע את גודל כוחו, להעבירך מן העולם
אליהו הנביא וכיון שראו אליהו

הקדוש ברוך הוא לא נתן לו רשות לכך
עלה אליהו בסערה השמימה נתפשט גופו מן הרוח ונסתלק

כשאר הקדושים העליונים ולעיתים עושה שליחות ה" קדוש
      

ת רכב האש והסוסים ואת רבו העולה בסערה לשמי המרומיםראה אלישע  א       
אבי אבי רכב ישראל ופרשיו: "בקול לא לו

אותם לשניים לאות אבל
דממה ירדה לעולם הביט אלישע כה וכה והנה רואה הוא כי אדרתו של . מתאחה לעולם

אליהו שנפלה מעליו ב
      

ניצב אלישע מול מי הירדן והאדרת בידו       
ואחר הכה אף הוא את הירדן עם האדרת ואף שלבדו היה . כהבטחת רבו

שעברו היום את , שקול כשניים
  ל"חז  .הראשון

  
  
  
  
  

   פינת    
הנביאים
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פרק יאליהו הנביא : פינת  הנביאים

תוכן הפרקים הקדושים

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(                                                       

 0544-577956: בטלפון ניתן להשיג את החוברת הקדושה
B.ARYE@NETO.NET.i  כל שבוע אצלך בבי: למינויים  0544577956.טל
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כמו כן מקבלים כל סוגי הברכות לחוברת הקדושה  
מדי שבוע יופיע הפרשה מתוך ה      
הזהב: כמו  כן פינות   

           
לקריאה מענגת מהמחבר העורך ומואריה          .ב הרב

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

      

  

נותנים הרצאות לפרשת השבוע עם הזוהר 



17
לאבנר נירן בן איריסלאבנר נירן בן איריס               

  ברכה גדולה לזיווג מהרה                           
לאבנר נירן בן איריסלאבנר נירן בן איריס               

  ברכה גדולה לזיווג מהרה                           
לאבנר נירן בן איריסלאבנר נירן בן איריס               

  ברכה גדולה לזיווג מהרה                           
לאבנר נירן בן איריסלאבנר נירן בן איריס               

  ברכה גדולה לזיווג מהרה                           


