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 אמירת ולימוד הזוהר ןבענייכללים יסודיים ועיקריים         
ובפרט לילדים , אפילו כשאין מבינים כלום. והתיקונים לכל אחד ואחד מישראל

  שמופיע בסוף כל כרך" אור הזוהר החדש והשלם"מלוקט מתוך הספר . קטנים

לימוד זוהר הקדוש  - לימוד הזוהר הקדוש מטהר ומקדש הנפש : פלא יועץ. א     
לימוד ספר הזוהר נשגב  .'חשוב ומקובל ומרוצה לפני ה, אפילו באין מבין כלל

ואפילו אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה , מאוד לטהר ולקדש הנפש
, בלימוד זוהר הקדוש אפילו באין מבין כלל... הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא

  )זוהר', פלא יועץ אות ז. ('וכו' חשוב ומקובל ומרוצה לפני ה

ילמוד . אף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר ותיקונים: ל"סידור האריז. ב    
כי הם , ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר ותיקונים, בספרי קבלה

ר "ל מהמקובל האלוקי מוהר"סידור כוונות האריז. (מסוגלים לטהר הנשמה
ל אשר היה מגיד מישרים "איש ליפשיץ זצוק יעקב קאפיל של רבי יעקב קאפיל

כולל . שנה 300לפני  -ט "גדול לפני תקופת הבעש, בבית המדרש מעזריטש
  )בסדר כוונת הלימוד. ביאורים על כל חלקי התפילה

, מי שלא זכה להבין הזוהר .לשון של הזוהר מזכך הנשמה: אור צדיקים. ג      
מ "אור צדיקים להר. (מזכך הנשמה כי הלשון של הזוהר, אף על פי כן ילמוד

  )ז"ק ט"ס' סימן א, פאפריש

בשגם לא ידע מאי , לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד: א"החיד. ד     
לימוד ספר הזוהר  .והוא תיקון גדול לנשמה, קאמר ואף שיטעה בקריאתו

והוא , בשגם לא ידע מאי קאמר ואף שיטעה בקריאתו, מרומם על כל לימוד
  )ד"מ' מורה באצבע סי, א"עבודת הקודש להחיד. (גדול לנשמהתיקון 

לימוד הזוהר הקדוש נורא ונשגב מאוד הגם דלא ידע מאי : נפש חיים. ה     
ל כי לימוד הזוהר הקדוש נורא ונשגב מאוד הגם דלא ידע מאי "כתבו ז. קאמר
משם ', אות ד' נפש חיים מערכת הז. (ולזה מועיל מאוד לתקן הנפש, קאמר

  )א"גדולים להחידה

   

 

.  

                                      ’’טטפרק פרק   ""זוהר הקדושזוהר הקדוש""עולם העולם ה
    דדד"""בסבסבס

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

  ותפילתו של התנא האלוקי                      
א"רבי שמעון בר יוחאי זיע                     

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע
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 .שמעון' סיני ור' ר, חיים' ר: אחיו  .בצלאל מוורמיזא' ר: אביו      
ריאלינס , טילה: בנותיו .בצלאל חריף' ר): היחיד(בנו   .הרבנית פרל: אשתו
חיים מוורמיזא ' ר: סבא ).מבנו(שמואל ' ר, )מבתו(נפתלי כהן ' ר: נכדיו .ורייכל

' ר, ")תוספות יום טוב"בעל (יום טוב ליפמן הלר ' ר: מתלמידיו  .)מצד אביו(
  ").כלי יקר"בעל (שלמה אפרים מלונטשיץ 

השם . ג"רע'בשנת ה) פולין(יהודה המיוחס לזרע דוד בן ישי נולד בפוזן ' ר     
כסמל , יהודה -הוצמד לשמו הפרטי "] אריה"שפירושו בגרמנית " [ליווא"

לא למד , שקד על לימוד התורה בקדושה ובטהרה .ה שהיה אריהשבט יהוד
נשא  32בגיל . בישיבה אלא מספרים באופן עצמאי ורוח הקודש שרתה עליו

ג החל לכהן "שי'בשנת ה, )שמואל' ר(לאישה את בתו של אחד מעשירי העיר 
  ). כיה'צ(שנה חזר לפראג  20כרבה של ניקלשבורג ולאחר 

כיהן בראשו ובמכוון לא " הקלויז"בשם ייסד בית מדרש גדול לתורה שנודע     
בכדי להדגיש את שיטתו השונה בלימוד אשר דחתה את " ישיבה"קרא לו 

וכתב את " חברה קדישא"ייסד . שיטת הפלפול שהיתה נהוגה בישיבות אשכנז
  .בכל אירופה" חברה קדישא"תקנותיה שהיוו דוגמה לתקנות ה

        
ל "אך בעקבות דרשתו של המהרג נפטר רבה של פראג "שמ'בשנת ה      

מונה רב שתמך בשיטת , שתקפה את ראשי הקהילה וההתנגדות לשיטתו
  . שנים 4ל חזר לעירו פוזן וכיהן בה כרב במשך "הפלפול והמהר

  
שנים חי בפראג  3ל ובמשך "חזר המהר, לאחר שהרב הנבחר עזב את פראג    

ב עבר לכהן "שנ'בשנת ה. ללא תואר רשמי אך נחשב למנהיגם של יהודי העיר
ט שב "שנ'בשנת ה. מ בפוזן ונבחר לרב ראשי בכל גלילות פולין"ד ור"כאב

לאחר כשנתיים התפטר מתפקיד . מ"ד ור"לפראג כבקשת הקהילה וכיהן כאב
  .ד התפטר גם מתפקיד אב בית הדין"שס'ובשנת ה, ראש הישיבה

  

   

  
  

  
  
  

  ’פרק א  ל מפרג"יהודה המהר ’ר  פינת הצדיק 

                      

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

 

                                                               נסריהנסריהנסריה   רינה בובליל בתרינה בובליל בתרינה בובליל בת   :::ברכה לאריכות ימים ושנות חייםברכה לאריכות ימים ושנות חייםברכה לאריכות ימים ושנות חיים

 

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע
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באדר נולד מושיען של ישראל ’ ז- ב ".טוב"ויוכבד קראה לתינוק בשם         
דאגה . וביום זה באה אורה לעולם. מישראל)600,000( אהשקול כנגד ששים ריבו

כי באותם הימים היה מסוכן מאוד , לשלום הרך הנולד בבית עמרם עם הולדת הבן
, ואז יוכבד מצאה מסתור לפעוט ומצאו מערה קטנה, להחזיק תינוק יהודי בבית
ואז הקדוש . שהוריו דואגים לכל מחסורו של התינוק, ושם שהה שלושה חודשים

ולקחה תיבה קטנה ומרחה אותה בזפת , רוך הוא נתן רעיון במוחה של יוכבדב
  . מבחוץ שיהיה הגנה לחדירת מים

כשהיא נושאת תפילה , והניחה אותה בין קני הסוף, את התיבה ובה התינוק      
, וכאשר נגעו דפנות התיבה במי הנילוס. שיחוס על בנה ויצילנו,העולמים ןלריבו

וחזינו בכוכבים שכבר , חלפה הסכנה: עה אל מלכם ואמרו לומיהרו אצטגניני פר
ובאותה הרגעים שהחלה התיבה מטלטלת על . הושלך מושיעם של ישראל ליאור

מי שעתיד , של עולם וריבונ, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, פני המים
. ?כזה  ראוי להיות בצער, בסיוון’ לקבל תורה בהר סיני ביום זה ממש שהוא יום ו

ואז באותו יום ירדה בתיה בת פרעה לשפת היאור על פי הוראת הרופאים לרחוץ 
  ו. את גופה שצרעת כיסה את גופה

שלח הקדוש ברוך הוא את המלאך גבריאל , כדי שתרגיש בתיה בנוכחות התיבה      
וקול הבכי הגיע , אל היאור כדי לחבוט קלות בתינוק ומייד התינוק פרץ בבכי

והיא בקשה משפחותיה שתסורנה אל התיבה ותעזורנה לה , של בתיה הלאוזני
שדווקא בת המלך מבקשת לעבור על , השפחות נחרדו לשמוע. להציל את התינוק

עד מהרה באו השפחות על . וגערו בבתיה על חוצפתה הנועזת, מצוותו של אביה
  . עונשן

והשאיר רק שפחה אחת שלא תתבזה , גבריאל המית אותן בזו אחר זוהמלאך       
ומתוך רצונה העז להציל את התינוק . על שאין שפחות מהלכות עימה, בתיה

עד , והיד התארכה ונתארכה, ולפתע קרה נס, שלחה את ידה קדימה, שבתיבה
 והיא, ושוב התחולל נס נוסף, כשאצבעותיה אחזו בתיבה, שהגיעה לשלושים מטר

כשהורם המכסה נגלה לעיניה תינוק יפה תואר . בתיה נרפאה לחלוטין מן הצרעת
והתינוק שבה אותה וגמרה בליבה לגדלו , ופניו קרנו מאור השכינה, ויפה מראה

                                                                                     ל"חז נלקח  ממדרשי                                       .באהבה רבה בממלכה
  

  

  

  

  

  

  פינת הזהב  פינת הזהב   
   

     3פרק משה רבנו 

            

   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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וירא העם כי בושש : ת כי תשאכתוב בתורתנו הקדושה בפרש         

משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר 

אמר . "היה לוילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה 
וכי לודים ? ומי אלו הערב רב , אלו ערב רב ? מי הוא העם: רבי שמעון בר יוחאי

והלא הם היו מצריים שהיו , וכושים וכפתורים ותוגרמים והם היו שקוראים להם ערב רב
וכך היה לו לכתוב ערב רב והם עלו , ואלו הם היו תערובת של הרבה עמים. ממצרים נסעו

  . בת שלהםאיתם ולפי התערו
אבל כל מכשפי , שהם היו עם אחד ולשון אחד, אלא הוא שערב רב עלה עם ישראל     

מצרים וכל החרטומים שלהם היו וזה כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר שמות בפרשת 
שהם רצו לעמוד  "ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטומי מצרים": וארא

וכיון שהם ראו את הנסים והפלאות שעשה משה . כנגד הפלאים של הקדוש ברוך הוא
אמר . אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אל תקבל אותם. במצרים אז הם חזרו לגבי משה

יראו את . וכיון שהם ראו את הגבורה שלך אז הם רוצים להתגייר, ריבון העולם, משה
ומדוע . רבנוואז קיבל אותם משה . ו שאין אלוה אחר חוץ ממךגבורתך בכל יום ואז ידע

ובכל שעות , אלא כל מכשפי מצרים היו ובראשם היה יונוס וימברוס? קרא להם ערב רב 
וכל אלו הם היו מכשפים עליונים שהם היו . היום הם היו עושים תמיד את כישופם

חלת תשע ומחצה ועד הת, מתחילת שש שעות ומחצה, מסתכלים מאיפה נוטה השמש
ואלו . וכל אלו מכשפים קטנים מתחילת תשע ומחצה ועד חצי הלילה. ושזהו ערב גדול

השמש שהרי אז מתחילים תשע מאות  ההעליונים שבהם הם היו מסתכלים בנטיי
והרוח שלהם היה משוטט על כל אלו . ותשעים וחמש דרגות לשוטט על הרי החושך

וזאת עד שכל המצריים , מה שהם רוצים ואלו היו עושים כל. מכשפים בכשפיהם
מתשע , ועוד שמפני שיש ערב קטן, ולאלו היו קוראים ערב רב. שלהם באלו היה ןהביטחו

ועל כן וגם ערב רב עלה , וביחד הם שני ערבים הם. וזה ערב קטן, שעות ומחצה ולמטה
בדרגת והם היו מסתכלים בכל שעות היום והסתכלו , והחוכמה שלהם הייתה רבה. איתם
בשש השעות , לבוא) בושש(והם ראו שהרי בכל הצדדים שמשה היה בשש , משה

בשש דרגות עליונות ) מפני שש( ,שהם לא יכולים לשלוט בהם, הראשונות של היום
ובעטות אלו השש היה עתיד לרדת מן , ובכל הצדדים בשש היה) שאוחז בהן(שאחוזות בו 

  "הקדושהזוהר "                                            ".ההר כי בשש משה לרדת מן": ההר וזה כמו שכתוב

  
  
  

  
  

אלה הערב רב                                                  –מי אלו     

  מקבלים הזמנות להקדשות וברכות         

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

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



אלו ארבע חיות של מעלה כולן 
חיות . ונכנסים אלו אופנים שלמטה בתוך אלו

מלהטת ועולה להיאחז ,רוח זה שנכלל באלו רוחות
ועומדת להיאחז ולהתקשר ברצון של בן אדם צדיק באותה תפילה 

, נושאת הכל וכולם נישאים איתה
ואותו רוח נשא ברצון קשר הייחוד של 
עד שמגיעים כולם להיכל השלישי כלולים זה בזה כמו 

מזרח במערב מערב , רוח בעפר ועפר ברוח
ונאחזים זה , וכך אלו כולם מתקשרים זה בזה

וכן כמה חילות ומחנות שנאחזים שיורדים למטה 
ושם כמה ממונים על " צדק

ארבעה פתחים יש להיכל הזה 
ובזמן שכולם אשר בתוך . עשרה ממונים בכל פתח ופתח

עד שכלולים , כולם פותחים פתחים
. מחנות תוך מחנות, ונכנסים כולם ממונים

באלו אופנים אורות באורות רוח ברוח עד 

ושם גנוזים כמה חילות ומחנות 
והיכל , אלא בשעה שכל אלו קושרים קשרים

נקראים בעלי מגינים שלוחים בעולם 
בזה המקום תלויים בארבעה צדדים שש 
וכן למטה מהם חומות מקיפים 

בכל אלו , כולם עורכים מלחמות בחרבות ורמחים לחוץ
ואז ". מאדים"עד שמגיעים דרגות בדרגות לכוכב 

. ונשאר אותו מקום במקומו
הם שלוחים רצים להשלים דינים ופורעניות בכל 

  "הקדושהזוהר "                               

                                                צדק ומאדים 

          :  

    ל"ז חדווה אינגר בת עאידה

אלו ארבע חיות של מעלה כולן ".. צדקועד שמגיעים לכוכב 
ונכנסים אלו אופנים שלמטה בתוך אלו. מתלבשות ומשתלבות זו בזו

רוח זה שנכלל באלו רוחות. למעלה כלולות אלו באלו
ועומדת להיאחז ולהתקשר ברצון של בן אדם צדיק באותה תפילה 

נושאת הכל וכולם נישאים איתה ,שמתפלל שכאשר עולה ונכנסת באותו היכל
ואותו רוח נשא ברצון קשר הייחוד של ,ונכללים זה בזה עד שנכללים באותו רוח

עד שמגיעים כולם להיכל השלישי כלולים זה בזה כמו , שמייחד הכל
רוח בעפר ועפר ברוח, אש במים ומים באש

וכך אלו כולם מתקשרים זה בזה, וןצפון בדרום דרום בצפ
וכן כמה חילות ומחנות שנאחזים שיורדים למטה . ומשתלבים זה בזה

צדק"ומתערבים באלו תחתונים עד שמגיעים לכוכב 
                                                                 .  

ארבעה פתחים יש להיכל הזה  "ועד שמגיעים לכוכב המאדים
עשרה ממונים בכל פתח ופתח. לארבעה צדדי העולם

כולם פותחים פתחים, ההיכלות עולים ברצון של תפילה טהורה
ונכנסים כולם ממונים. כולם אלו באלו ומשולבים אלו באלו

באלו אופנים אורות באורות רוח ברוח עד . ופנים בחיות וחיות באופנים
  

ושם גנוזים כמה חילות ומחנות , כמראה זהב שנוצץ, בהיכל זה יש מקום אחד
אלא בשעה שכל אלו קושרים קשרים, שלא עולים ולא מתעטרים למעלה

נקראים בעלי מגינים שלוחים בעולם כולם יוצאים מלאים בדין ו
בזה המקום תלויים בארבעה צדדים שש . מתוך בעלי דינים אשר בהיכל הרביעי

וכן למטה מהם חומות מקיפים . מאות אלף רבבות מגינים של זהב לכל צד וצד

כולם עורכים מלחמות בחרבות ורמחים לחוץ, וכל אלו מגינים
עד שמגיעים דרגות בדרגות לכוכב , של העולם

ונשאר אותו מקום במקומו, ההיכל עולה ומתעטר באותו רוח בכל אלו צבאות
הם שלוחים רצים להשלים דינים ופורעניות בכל , ואותו מקום נקרא תא הרצים

                                                      .                               

צדק ומאדים  לכוכבי שמגיעים

:          לעילוי נשמת                               
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ועד שמגיעים לכוכב "        
מתלבשות ומשתלבות זו בזו

למעלה כלולות אלו באלו
ועומדת להיאחז ולהתקשר ברצון של בן אדם צדיק באותה תפילה . למעלה

שמתפלל שכאשר עולה ונכנסת באותו היכל
ונכללים זה בזה עד שנכללים באותו רוח

שמייחד הכל, התפילה
אש במים ומים באש, הקודמים

צפון בדרום דרום בצפ, במזרח
ומשתלבים זה בזה, בזה

ומתערבים באלו תחתונים עד שמגיעים לכוכב 
.                                                                 העולם

      
ועד שמגיעים לכוכב המאדים"      

לארבעה צדדי העולם
ההיכלות עולים ברצון של תפילה טהורה

כולם אלו באלו ומשולבים אלו באלו
ופנים בחיות וחיות באופניםא

  .שנכנסים ברוח זה
בהיכל זה יש מקום אחד     

שלא עולים ולא מתעטרים למעלה
כולם יוצאים מלאים בדין ו, נישא להתעטר

מתוך בעלי דינים אשר בהיכל הרביעי
מאות אלף רבבות מגינים של זהב לכל צד וצד

  .והן שישים
וכל אלו מגינים     

של העולם שלוחי דינים
ההיכל עולה ומתעטר באותו רוח בכל אלו צבאות

ואותו מקום נקרא תא הרצים
.                                                      צדדי העולם

  
  
  

שמגיעיםעד 

                                   

חדווה אינגר בת עאידה  
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ואז תקבל . וינחם אותה, על כן יבשר לה זה במקום קבורת רחל    
והיא .מאנה להינחם על בניה כי איננו, מה שאין כן מקודם לכן נאמר. תנחומים

  . תקום ותנשק את המשיח
ועל כן בכל . יריחו, וישרה בעיר האילנות, אחר כך יקום אור מקבורת רחל

ועל . אשר יהושע לא יכול לתקן אותה לגמרי, שהיא עיר התמרים, עץ זה יריחו
להיותה נמשכת  .אשר יקום ובנה את העיר, "’ארור האיש לפני ה: "כך אמר

. ועתה המשיח יתקן אותה באור שבעת הימים. ממידת הדין שבמלכות דמלכות
בקן "ויהיה גנוז באותו האור , חיצוניות המלכות, זו ירושלים, או על הארץ

  .שנים עשר חודש" יפורהצ

, שנים עשר חודש יהיה אותו האור יהיה זקוף בין שמים וארץ ולאחר
ושם . גלות אשור, ששם היה התחלת הגלות של ישראל, וישרה בארץ הגליל

ובאותו יום תרעד . ושב למקומו". קן הציפור"יתגלה המשיח מאותו האור של 
שנגלה , יראו כל העולםואז . מסוף השמים עד סוף השמים, כל הארץ כמקודם

  .מלך המשיח בכל הגליל

  

והם מעטים . שהם נקראים בנים, ויתקבצו אליו כל אלה שעסקו בתורה
וזהו . יתחזק כוחו של מלך המשיח, ובזכות תינוקות של בית רבן. בעולם

אם לא נמצא ". והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים: "אפרוחים שבכתוב
גמולי מחלב : "כמו שכתוב. בחיק אימותם ויונקיםשיושבים , היונקים, אלה 

כי בשביל אלו שורה השכינה עם : "או ביצים שבכתוב". עתיקי משדיים
  .ישראל בגלות

והאם רובצת על האפרוחים . בעת ההוא, הנקראים בנים, כי מעטים חכמים
ולכן לא , כי בנים אינם נמצאים אז. הבניםלא תיקח האם על , או על הביצים

ואחר כך  ,והמשיח התעכב עד שנים עשר חודשים אחרים .השכינה, תיקח האם
אקים את סוכת דוד : "כמו שכתוב, ויקים אותה מעפר, ומרתזאת א, יבוא בעלה

   ..וביום ההוא יתחיל מלך המשיח". הנופלת

    "הזוהר הקדוש"    .ביותר מדהים בשבוע הבא ההמשך 

    

      

  

  
  

  פינת המשיח
 ’פרק ח המשיחהמשיח  שלשל  בואובואו

  

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

ליעקב בן רבקהליעקב בן רבקה            

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע
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שהיו בחלקם , אף זורזה על ידי הפולחנים האשורייםזו תופעה
הייתה כידוע , שהייתה חלק מפולחן אישר, הפולחניהזנות. שמיים-מנהגים כלל

לפיכך נודעה חשיבות מכרעת לחידוש . כנענית-נוכחת גם בתרבות הפיניקית
שהרי בצפון . מאוכלוסיית שומרוןהאיחוד המדינית והתרבותי של יהודה עם חלק

דת משה לבין שרידי לא זו בלבד שלא נעשה מעולם ניסיון להבדיל ביןישראל 
אלא , יהושפט וחזקיהו, כשם שעשו ביהודה המלכים אסא(האלילות הכנענית 

מאז חורבן ממלכת שומרון הובלט ביתר שאת השוני בהתפתחותו : ההיפך הגמור 
  .ארץ זה לעומד התפתחותה של ממלכת יהודהשל חבל

, ַוְיִהי מֹוֶרה אָֹתם; ֵאל-ְּבֵבית, ַוֵּיֶׁשב, ֲאֶׁשר ִהְגלּו ִמּׁשְֹמרֹון ,ַוָּיבֹא ֶאָחד ֵמַהּכֲֹהִנים       
הקיצוניים בלאומיותם(הנביאים , אולם הגליית הכהונה ;קוָ קיְ - ִייְראּו ֶאתֵאיְך 

וכניסת , גרמה להתפראותו של פולחן זה, והשכבה העליונה המשכילה
  . הטביעה בו צביון אלילייםהמתיישבים האשורי

, מאשר ביהודהשהכילה בצפון יסודות כנעניים רבים יותר, מקרב האוכלוסייה    
והעצים האשרות, בצפון היו המצבות. שבו ועלו אמונות כנעניות עתיקות יומין

מקום בו דוכאו  ,ביהודהעתה זכו לכך גם .המקודשים מאז ומעולם נושא להערצה
מנהגי החלו פושים בעםלצד אלה. פולחנים אלה זמן קצר קודם לכן על ידי חזקיהו

 ,אפלטקס דמים ואף אותו ,מעוננים וידעונים, מנחשים, מעשי אובות, כשפים
, הינום- בן-בגיא ,אשר לכבודו הוקם מזבח מיוחד בתופת ,העברות הבנים למולך

  . מדרום לירושלים

אגב , מאות שניםדומה היה כי בימי מנשה אלה הולכת ונחרבת התפתחות של      
וקרוב לא בוטל הפולחן היהודי, ולמרות זאת. חזרה גמורה אל האלילות הקמאית

אולם גרוע מזה היה אותו בלבול מושגים . לוודאי שמנשה אף לא התכוון לכך
של אנשים הסעיפיםפסיחה על שתיאותה, הניגודים בהכרת הבריות עלשהאפיל

לבצע עבורם נס אשר בחירתם בפולחן כלשהו מותנית ביכולתו של אל כזה או אחר
           .כרמלכפי שאנו רואים במלחמת אליהו עם נביאי הבעל בהר ה. לפי הזמנה

  

          
  
  
  

  

                    ’פרק י  מנשהמנשה  המלךהמלך

  אלברטאלברטלדוד  בן לדוד  בן :ווג מהרהזברכה לשערי 

א"ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע     

לדוד  בן שרהלדוד  בן שרה :ברכה לשערי תורה ומצווות

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

  פינת המלכים
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ולפי , אותו הגוון הסובב מבחוץ ילפ. סוד העיניים הוא בסוד של אות ס
 זה אינו רמאי והוא רחוק מן, עין היושבת בשלמות הראוי שאינה שקועה. מושכה

מראה לובן מבחוץ , גוונים של העיניים ארבעה הם. ולא נמצאת בו כלל. הרמאות
ונכלל לובן , לפנים ממנו סובב גוון שחור. הסובב את העין כמו שהוא בכל האנשים

לפנים ממנו אישון בת עין נקודת . לפנים ממנו גוון ירוק ונכלל בשחור. ושחור ביחד
ולא , וחושב מחשבות לטוב, בשמחה תמידאיש בעל עיניים כאלה הוא      .שחורה

, עמלו בענייני זה העולם, לפי שמעבירן מיד מרצונו. תנשלמות אותן המחשבו
 .וזה נצרך להחזיק בו שיעמול בתורה. וכאשר עמל בענייני שמיים הוא מצליח

  . שהרי יצליח בה

אדומות  םבאלו הגוונים של העין יש גידי. גבות עיניו גדולים ומכסים למטה
לפי שאלו גווני העין , אלו הגידים נקראים אותיות קטנות של העין, קות באורךד

להתגלות לפני גדולי התורה באותן , הארה זו תעלה אותיות, אם מאירים בהארה
  :ה ונכלל באות סוזה הוא באות  .גידים אדומות הדקות

רחמן , ומתערבים הירוק עם הלובן ההוא, בעל עיניים ירוקות המסובבות בלובן
גוון שחור . ואינו חושב כלום לנזק של אחרים, והוא חוב תמיד רק לתועלתו, הוא זה

תעלה בידו מן הצד הרע לא ישוב  ואם, בעל תאווה הוא ולא מצד הרע. בולא נראה 
  . וע אינו נאמןובמה שאינו יד. בדבר הידוע נאמן הוא, ממנו

כיוון ששמע , בעל סוד הוא בדבר שהוא סוד עד שישמע זה הסוד במקום אחר
וגווני , שכל דבריו אינן בשלמות. ולא נשאר אצלו סוד כלל, אותו מגלה הוא הכל

  .סובאות ז ונכלל באות , ההעין הסובבים בלובן והירוק זה הוא בסוד אות 

ובשביל שיגעונו הוא פה מדבר , יש בו ןבעל  עיניים צהובות ירוקות שיגעו
ואינו ראוי , ומי שמתווכח עמו מנצח אותו. ועושה עצמו כאדם גדול בגדלות, גדולות

. כיוון שעושה עצמו גדול בהם, שהרי לא יניחו בליבו אותן הסודות. לסודות התורה
וזה כאשר . רב עמוקולא תת, לפי שהוא מתנהג עצמו בגאות נתרחקה ממנו אות ס

  .מדבר עושה הרבה קמטים במצחו הוא

וגם רחמן הוא , זה הוא בעל כעס, בעל עיניים לבנות המסובבות מעט בגוון ירוק      
ואין הוא , וכאשר יתמלא בכעס אין בו רחמנות כלל ונהפך לאכזרי, הרבה פעמים

זה , ומעט מן הגוון השחור מעורב בהן, בעל עיניים ירוקות ולבנות ביחד .בעל סוד
משנאיו אין . ואם מתחיל להצליח הוא מצליח ועולה. ל סוד ומצליח בהםהוא בע

    "הזוהר הקדוש"           "םפניה סוד": בשבוע הבא             .יכולים להרע לו והוא מושל עליהם
   

  

  
  

 ’פרק ה סוד סודות הפנים
                     

  ברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכיםברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכים    

  לשרון בובליל לשרון בובליל                                     
ולכל בני  משפחתוולכל בני  משפחתו          
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הוא יצק מים . אלישע-גם לצידו של אליהו הנביא שימש תלמידו      
את  ובמסירות וללא ליאות שימש אלישע, וכך מעיד עליו הכתוב, על ידי אליהו

זוהי . ואף הוא נחבא נבואות לעם ישראל, ולכן זכה שנחה עליו רוח אליהו, רבו
אך עניין זה אינו תלוי אך ורק בגודל הצידקות . ’זכות גדולה לאדם להיות נביא ה

הדבקות בנביא והשימוש אותו אינו מבטיח שהמשמש יהיה אפילו . של האדם
  .נביא

      
תלמידו ומשמשו המסור של , ברוך בן נריההיה גם , אילו היו דברים כך      

חייו של ירמיהו הנביא ועשיו אנו כבר יודעים על כך . ירמיהו הנביא זוכה לנבואה
באומץ לב . גם חייו של תלמידו היו לא קלים. היו קשים ומלאי צער –לא מעט 

הוא יגע רבות ואף הכין את עצמו , הלך ברוך עם ירמיהו בדרך זרועת המוקשים
, מדוע זכה יהושע: "כאב ליבו של ברוך? מדוע. אבל הוא לא זכה, ’מהלנבואה 

  ".?ועל מה ולמה זה נפליתי אני ולא זכיתי - מדוע זכה אלישע
      

ומצידו היה ראוי ומתאים , הוא נשא וסבל רבות, צדק ברוך בן נריה..ואכן       
לקבל אך בתקופה בה חי לא שרתה הנבואה ועם ישראל לא היה זכאי . לנבואה

חוץ ממקרים , גלה העם מן הארץ, קודם כל, סיבות אחדות היו לדבר. אותה
  .יוצאים מן הכלל ניתנה הנבואה רק בארץ ישראל

    
לשם נה  –כרם אין . ושנית וזה העיקר הדור לא היה ראוי לדברי נבואה       

כך הפסיד ברוך בן ?, למי דרוש הרועה –" צאן אין"? נחוצים הגדרות שמסביבה
  .נריה את הדרגה הרמה הזאת

       
לא אף הוא לא זכה ? האם זכה לנבואה....גם הלל הזקן היה ראוי להיות נביא       

, הדור לא היה זכאי לנבואה: הסיבה לכך הייתה כמו בימי ברוך בן נריה. לנבואה
היורדים ניצלו את צערו של ברוך והפכו אותו למעין ....ולכן לא היה הלל הזקן נביא

  .עצמם לרועץמקל חובלים שבסופו של דבר היה להם 
                                      
  
  
  
  
  

    הנביאים פינת
  םהנביאים

                    א"כפרק  הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

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

לפנחס הק בן מרסללפנחס הק בן מרסל          
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מדלג לפנים אותו אור , ביום שישי כאשר מגיע זמן הערב, בוא וראה        
ואז ניתקנים ישראל למטה ומסדרים . יא עולה למעלה ולהכנס תוך גווניםוה, האש

ואז שלהבת אחת יוצאת . סעודות ומתקנים שולחנות כל אחד ואחד את שולחנו
, מתגלגלות אותה שלהבת ואותה מדורה, וכיון שמכה בה. ומכה באותה מדורה

, ימיןואותה שלהבת היא מצד . והם נכנסות בנקב התהום הגדול ונסתרות שם
היא מעבירה את אותה המדורה ומכניסה אותה לנקב , ומפני שהיא מצד ימין

אז צריך לעם , וכיון שיצאה השבת. ויושבת שם עד שיוצאת השבת, התהום הגדול
ושולטת על , ואז יוצאת אותה שלהבת בברכה שלמטה, ישראל לברך על האש

  .  ואז נכנעת אותה המדורה, אותה מדורה כל אותו לילה
וכל האשים של אש , כיון שנכנסה שבת והתכסתה באותה מדורה, בוא וראה     

ורשעי הגיהינום יש להם , ואפילו אש הגיהינום, קשה הן מסתתרות ונכנעות
לא תבערו אש בכל : "וזה הפסוק מהתורה, וכדי שלא לעורר אש אחרת. מנוחה

הקדוש  צריכים עם ישראל, וכאשר נכנסת השבת".  מושבותיכם ביום השבת
וזאת מפני שביום חול יש רוח ? מה הטעם . לרחוץ את עצמם משימוש של ימי חול

וכאשר האדם רוצה בו ולצאת מן אותו , אחרת שהיא הולכת ושטה ושורה על העם
אז צריך לרחוץ את עצמו ולשרות עליו אותו , ולהכנס ברוח אחר קדוש עליון, רוח

  .  רוח עליון שהוא קדוש
כל אלו ששה ימים שהם נאחזים בסוד . ת סוד העליון של הדברא, בוא וראה     

ויש ימים אחרים שעומדים לחוץ בצד . וכל הימים נאחזים בה, נקודה אחת קדושה
ועם ישראל .  ויש ימים אחרים שהם מהעיגול הקדוש והם נאחזים בקדושה. אחר

ל אז הם נאחזים בכ, וכל אלו שמתעסקים בקדושה כל יום השבת,, הם קדושים
ואותה . אלו הששה הימים ואוחזים באותה נקודה ונאחזים בזו כדי לשמור אותם

אז עולה אותה הנקודה ומתעטרת , וכיון שנכנסת השבת, הנקודה הסוד טמון בה
וכאשר האבות מתעטרים למעלה בתוך .  והיא נאחזת למעלה וכולם טמונים בה

מתעטרת באבות  נקודה תחתונה כאשרת היא. נקודה עליונה והיא נקראת שבת
אז כל . זו הנקודה התחתונה כאשר היא עולה ומתקשטת. והיא נקראת שבת

ובליל שבת מתפשט . השמחה נמצאת למעלה ולמטה וכל העולמות כולם בשמחה
ושמירה , וכל השליטים אחרים נעברים. אורה ופורש את כנפיו על כל העולם

    "הזוהר הקדוש"                      .    נמצאת על כל העולם על ידי המלך הקדוש ברוך הוא
  
  
  
  
  
  

סודות כניסת השבת                                                                                                             סודות כניסת השבת                                                                                                               

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה        
  מהירה בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                      

       שלום יהודה בן אסתר      



הוא לא דן , בו כאשר דן הקדוש ברוך הוא את העולם
כאשר חטא האדם הראשון בעץ שאכל 

ריש את ובכך גרם פגם להפ, 
, ועד שעמדו בני ישראל בהר סיני
, וכיון שעם ישראל חטאו בעגל

ואחז בה ומשך , ואז בא הנחש הרע ושלט בלבנה

וכאשר ידע משה שעם ישראל חטאו והועברו מהם את אלו התכשיטים 
הקדושים והעליונים ומשה ידע ודאי שהרי הנחש אחז בה בלבנה להמשיך אותה 

וזאת אף על , וכיון שהיא עומדת להיפגם
וחזרה כמו , וכיון שפגם שורה בה

לא יכול הבן אדם להתקיים זולת משה רבנו שהוא היה 
ועל כן לא הייתה רשות בה לקיים את יהושע 
שכן הרי שורה בו זמן קצוב לכל 

יש שמאל למעלה , ויש ימין למטה
ויש ימין למטה שהוא , יש ימין למעלה בקדושה עליונה

רר והיא לעו, יש שמאל למעלה בקדושה עליונה
ויש שמאל . וזאת להתקשר הלבנה במקום קדוש בכדי להאיר למעלה

ומפריד אותה מלהאיר בשמש ובזה 
שכאשר השמאל זה שלמטה שהוא 

ונחשך אורה והיא נדבקת , 
שהיא נדבקת בנחש הרע ומתרחקת 
וזה הוא כאשר נטמא המקדש 

ועל כן ".  אהל מועד"וזה הוא 
  .קודםשקרב ופוגם המשכן כמ

 ".יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל
אז כמו שנפגם . לא ימיש מתוך האהל

כך , וכיון שנפגמה הלבנה, ואף על פי שהעדי הקדוש היה לו
וזכאים הם הצדיקים שהם 

: יודעים את סודות התורה ומתדבקים בה בתורה והם מקיימים את הפסוק
וזה כמו שכתוב בתורתנו , ובגללה הם יזכו לחיי עולם הבא

אלוקיך לשמוע בקולו ’ לאהבה את ה
לאבותיך ’ רך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע ה

  "הזוהר הקדוש"                                                       

  והגית בו יומם ולילהוהגית בו יומם ולילה

  ל"ז יחזקאל בן חביבה ואליהו

   ל "ז חלה’גניה יחזקאלי בת צ

      ל"ז  בן יפה י

בו כאשר דן הקדוש ברוך הוא את העולם, 
כאשר חטא האדם הראשון בעץ שאכל , בוא וראה. אותו אלא לפי רוב בני אדם

, הוא גרם לאותו עץ ששורה בו מוות לכל העולם
ועד שעמדו בני ישראל בהר סיני, ועמד בחטא הפגם הזה בלבנה

וכיון שעם ישראל חטאו בעגל. הועבר אותו פגם הירח ועמדה להאיר ללא הפסקה
ואז בא הנחש הרע ושלט בלבנה, םשבה הלבנה כמוקם להיפג

  

וכאשר ידע משה שעם ישראל חטאו והועברו מהם את אלו התכשיטים 
הקדושים והעליונים ומשה ידע ודאי שהרי הנחש אחז בה בלבנה להמשיך אותה 

וכיון שהיא עומדת להיפגם. אז הוא הוציא אותו לחוץ
וכיון שפגם שורה בה, פי שיהושע עומד בעיטור התכשיטים שלה

לא יכול הבן אדם להתקיים זולת משה רבנו שהוא היה , שנפגמה בחטא האדם
ועל כן לא הייתה רשות בה לקיים את יהושע , ומותו בצד אחר עליון

שכן הרי שורה בו זמן קצוב לכל , קרא לו" אהל מועד"כן  ועל. 

ויש ימין למטה, יש ימין למעלה, ועל כן סוד הדבר הוא
יש ימין למעלה בקדושה עליונה. 

יש שמאל למעלה בקדושה עליונה). בצד האחר
וזאת להתקשר הלבנה במקום קדוש בכדי להאיר למעלה

ומפריד אותה מלהאיר בשמש ובזה , למטה שהוא מפריד את האהבה שלמעלה
שכאשר השמאל זה שלמטה שהוא . וזה הוא צד הנחש הרע

, אז מושך את הלבנה ומפריד אותה מלמעלה
שהיא נדבקת בנחש הרע ומתרחקת , ואז היא שואבת את המוות למטה לכל

וזה הוא כאשר נטמא המקדש . ועל כן הוא גורם המוות לכל העולם
וזה הוא , שהיא נתקנת הלבנה ושבה להאיר

שקרב ופוגם המשכן כמ, יהושע לא מת אלא בעצה של הנחש הזה

יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל": וזה הוא סוד שכתוב בפרשת כי תשא
לא ימיש מתוך האהל, שאף על פי שהוא נער למטה לקבל האור

ואף על פי שהעדי הקדוש היה לו. 
וזכאים הם הצדיקים שהם . ופן ממשהוא ודאי לא ניצל בלבדו ממנו מאותו א

יודעים את סודות התורה ומתדבקים בה בתורה והם מקיימים את הפסוק
ובגללה הם יזכו לחיי עולם הבא ".והגית בו יומם ולילה

לאהבה את ה": הקדושה בספר דברים בפרשת נצבים
רך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע הולדבקה בו כי הוא חייך ואו

                                                            ".לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם

והגית בו יומם ולילהוהגית בו יומם ולילה
                 

יחזקאל בן חביבה ואליהו:

גניה יחזקאלי בת צ 

ישלמה יחזקאל:לעילוי נשמת 11

  
  
  

, ובוא וראה      
אותו אלא לפי רוב בני אדם

הוא גרם לאותו עץ ששורה בו מוות לכל העולם, ממנו
ועמד בחטא הפגם הזה בלבנה. האשה מבעלה

הועבר אותו פגם הירח ועמדה להאיר ללא הפסקה
שבה הלבנה כמוקם להיפג

  .אותה אצלו פנימה

וכאשר ידע משה שעם ישראל חטאו והועברו מהם את אלו התכשיטים          
הקדושים והעליונים ומשה ידע ודאי שהרי הנחש אחז בה בלבנה להמשיך אותה 

אז הוא הוציא אותו לחוץ. אצלו ונפגמה
פי שיהושע עומד בעיטור התכשיטים שלה

שנפגמה בחטא האדם
ומותו בצד אחר עליון, שולט בה

. תמיד ולא את אחר
  .העולם

ועל כן סוד הדבר הוא        
. ויש שמאל למטה

בצד האחר(בסטרא אחרא 
וזאת להתקשר הלבנה במקום קדוש בכדי להאיר למעלה, אהבה

למטה שהוא מפריד את האהבה שלמעלה
וזה הוא צד הנחש הרע. להתקרב איתו

אז מושך את הלבנה ומפריד אותה מלמעלה, מתעורר
ואז היא שואבת את המוות למטה לכל, חשבנ

ועל כן הוא גורם המוות לכל העולם. מעץ החיים
שהיא נתקנת הלבנה ושבה להאיר, עד זמן קצוב

יהושע לא מת אלא בעצה של הנחש הזה

וזה הוא סוד שכתוב בפרשת כי תשא      
שאף על פי שהוא נער למטה לקבל האור

. זה כך גם נפגם זה
הוא ודאי לא ניצל בלבדו ממנו מאותו א

יודעים את סודות התורה ומתדבקים בה בתורה והם מקיימים את הפסוק
והגית בו יומם ולילה"

הקדושה בספר דברים בפרשת נצבים
ולדבקה בו כי הוא חייך ואו

לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם
    

  
  
  
  
  

והגית בו יומם ולילהוהגית בו יומם ולילה  
                

:לעילוי נשמת  

 :לעילוי נשמת  

לעילוי נשמת 
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כמו , בוא וראה. כמה טוב עושה הקדוש ברוך הוא בכל דור ודור לישראל       
והרי כמה נביאים היו לאחר , "ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים": שאמר הנביא מיכה

יהושע ואליהו ואלישע  סומרים הנביאה ואהרן ופינחואשלח לפניך את משה רבנו , משה
אלא שאמר ? מדוע , ורק אלו שלושה. וכמה שאר כל הצדיקים והחסידים היה צריך לו

מדוע לא תזכרו כל הטובות שעשיתי לכם אמר הקדוש ברוך  "בני" "עמי", הקדוש ברוך הוא
  .ששלחתי לכם את משה אהרן ומרים, הוא

  
שהם , והוא שלח אנשים שהם שליטים גדולי, ולמלך שהוא בשר ודם ושיש לו מדינה       

מי צריך להיות זקוק במזונותם , יהיו מנהיגים העם והם מעיינים בהם ובכל דיניהם
ולתת להם    וזה לא עם המדינה בעל כרחם יצטרכו לעיין בהם, ובדברים שהם יצטרכו

  . כבוד
  

, שלחתי את משה והוא הביא לפניכם את המן לאכול: ראלא הקדוש ברוך הוא אומ       
ועוד התעסק בדינכם ובמזונותיכם ובכל כל , ומשה הנהיג אתכם ואת בניכם ואת בהמתכם

ועוד אומר הקדוש ברוך הוא שלחתי לכם את אהרן שהביא לכם את . מה שהיה צריך לכם
נרקבו לבושיכם  שלא, וגם רחץ אותכם בטללי כבוד. ענני הכבוד לסכך עליכם כמלכים

  . והם היו מתחדשים בכל יום ויום, ונעליכם
  

ושתיתם אתם , ועוד שלחתי את מרים הנביאה שהביאה באר בכדי להשקות אתכם     
ומשלהם אכלתם ושתיתם וישבתם בחופת והם משה אהרן ומרים נתנו לכם, ובהמתכם

  . ומשלכם לא נתתם להם, כבוד שלהם

ולעומת זאת , ולא עוד אלא שהם מאוד השתדלו בשבילכם ולקחו על צווארם משאכם       
לא היה : אמר רבי יוסי, בוא וראה. אתם הייתם מחרפים ומגדפים את משה אהרן ומרים

’ ברוך ה": ’וזה כמו שכתוב בספר מלכים א, אבא רחמן על בניו כמו הקדוש ברוך הוא
ר לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דיב

והוא  ,וזה הרחמנות של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בוא וראה". ביד משה עבדו
  "הזוהר הקדוש"    ..                                                   הטהור והקדוש האבא של עם ישראל

    
  
  
  
  

  ישראלישראל  אתאתה אוהב ה אוהב ""כמה הקבכמה הקב
                 

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה  
  בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי  מהירה       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                     

ליעל בת נעמי ודוד ליעל בת נעמי ודוד        
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   :והשבוע                                        
  

                  
הרצון הרצון . . אדם רוצה לבנות ביתאדם רוצה לבנות בית. . להמחשת העניין נשתמש בדוגמהלהמחשת העניין נשתמש בדוגמה            

שהרי בדיעבד התברר שכך שהרי בדיעבד התברר שכך , , הזה כולל את כל השלבים לכל פרטיהםהזה כולל את כל השלבים לכל פרטיהם
הרי שכל שאר הספירות הרי שכל שאר הספירות , , כיוון שספירת הכתר היא בחינת הרצוןכיוון שספירת הכתר היא בחינת הרצון! ! רצהרצה

בא האדריכל ומתכנן את הבית בציור כללי בא האדריכל ומתכנן את הבית בציור כללי , , לאחר הרצוןלאחר הרצון. . כלולות בכתרכלולות בכתר
בשלב הבא בשלב הבא . . זוהי בחירת ספירת החוכמהזוהי בחירת ספירת החוכמה  ––וחדריו וחדריו אגפיו אגפיו , , על קומותיועל קומותיו

מגיע המהנדס ומוציא לפועל את המתואר בסרטוט בכללי של מגיע המהנדס ומוציא לפועל את המתואר בסרטוט בכללי של 
זוהי  זוהי  . . המהנדס מתכנן את סוגי חומרי הבניה וכמויותיהםהמהנדס מתכנן את סוגי חומרי הבניה וכמויותיהם. . האדריכלהאדריכל

המהנדס מחליט אם אפשר להוציא לפועל את המהנדס מחליט אם אפשר להוציא לפועל את . . בחינת ספירת הבינהבחינת ספירת הבינה
ולות הרי פעמים ולות הרי פעמים והואיל ולרעיון אין גבוהואיל ולרעיון אין גב, , שהציע האדריכלשהציע האדריכל, , הרעיונותהרעיונות

ואכן המהנדס ואכן המהנדס . . שבמציאות אי אפשר להגשים את הרעיון בשלמותושבמציאות אי אפשר להגשים את הרעיון בשלמותו
הי למעשה פעולת ספירת הי למעשה פעולת ספירת זוזו. . ל לרעיונות הכללים של האדריכלל לרעיונות הכללים של האדריכלקובע גבוקובע גבו

  ..הבינההבינה
הפועלים ובעלי  הפועלים ובעלי  , , בדוגמה שלפנינובדוגמה שלפנינו. . השלב הבא הוא שלב ההגשמההשלב הבא הוא שלב ההגשמה          

, , התפארתהתפארת, , הגבורההגבורה, , המלאכה הם מבחינת שש הספירות של החסדהמלאכה הם מבחינת שש הספירות של החסד
  ..הנקראת ספירות הבנייןהנקראת ספירות הבניין, , והיסודוהיסוד  ההודההוד, ,   הנצחהנצח

הוא מבחינת ספירת הוא מבחינת ספירת , , הנכנס אל הבית לגור בו ולהשתמש בוהנכנס אל הבית לגור בו ולהשתמש בו          
המקבלת את כל מה שיש לה משאר תשע הספירות ןלה  המקבלת את כל מה שיש לה משאר תשע הספירות ןלה  , , המלכותהמלכות

  ....מעצמה אין כלוםמעצמה אין כלום
הנותן הוראות לבעלי הנותן הוראות לבעלי , , ספירת הדעת היא מבחינת הקבלן הכלליספירת הדעת היא מבחינת הקבלן הכללי        

. . דריכלדריכלאאשל המהנדס והשל המהנדס וההשונים לפעול לפי הוראותיהם השונים לפעול לפי הוראותיהם המקצוע המקצוע 
א לבין א לבין הקבלן הזה מקשר בין המהנדס לבין האדריכל מחד גיסהקבלן הזה מקשר בין המהנדס לבין האדריכל מחד גיס

מקשרת ספירת הדעת מקשרת ספירת הדעת , , במונחים של ספירותבמונחים של ספירות. . הפועלים מאדיך גיסאהפועלים מאדיך גיסא
  ..התפארת הנצח והיסודהתפארת הנצח והיסוד, , הגבורההגבורה, , בין כחוכמת בינה לבין החסדבין כחוכמת בינה לבין החסד

. . לא בשלב התכנון ולא בשלב העשיהלא בשלב התכנון ולא בשלב העשיה" " פעילהפעילה""ספירת המלכות אינה ספירת המלכות אינה         
מה הלבנה מה הלבנה , , משולה ללבנהמשולה ללבנה.  .  המלכות רק מקבלת ואין לה מעצמה כלוםהמלכות רק מקבלת ואין לה מעצמה כלום

אף ספירת  המלכות מקבלת כוחה הרוחני אף ספירת  המלכות מקבלת כוחה הרוחני , , מקבלת אורה מהשמשמקבלת אורה מהשמש
  ..משאר הספירותמשאר הספירות

                      

  
                      

  

לאירנה בת יעל      ברכה לשערי זיווג  מהרה:

לקטי בת יעל ברכה לשערי זיווג  מהרה: 

   גגג"""יייעולם הספירות  עולם הספירות  עולם הספירות       פינת הקבלה

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע
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שהקדוש ברוך הוא  ,"אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך: "כתוב       
להיאחז בנחלתם , שעולים אותן נשמות ממטה למעלה, מקרב אותם אצלו

כמו שאמר , ומי הם, אלו מקומות ודרגות בחוץ ,"ישכון חצריך", שהוכנה להם
וזה הוא דרגה בין  ,"ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה": הנביא זכריה

, כאלו המלאכים, ומי זוכים לדרגה זו הם שלוחי אדון עולם.   קדושים עליונים
מפני שאלו התקדשו תמיד בקדושה ולא . ועושים שליחות תמיד ברצון אדונם

  .נטמאו
וכאשר יוצאת . כמו כן מי שנטמא בזה העולם הוא מושך עליו רוח טומאה      

ואלו הם מזיקי , ומדורו בין אלו הטמאים, נשמתו ממנו מטמאים אותו
כך הוא מדורו ונמשך באותו , וכמו שנמשך בן אדם עצמו בזה העולם, העולם
  .ואותם רוחות טומאה מטמאים אותו ומכניסים אותו לגיהינום, העולם

מדורו באותו , מי שמתקדש ושומר עצמו בזה העולם שלא נטמא, בוא ראה     
ואלו עומדים בחצר , ועושים שליחות תדיר, עולם בין אותם קדושים עליונים

ויש   ".ועשית את חצר המשכן": כמו שכתוב בתורה הקדושה בספר שמות
שאין הם בחצר אלא בבית כמו שאתה אומר בספר , אחרים שהם בפנים יותר

כיון , אמר דוד המלך נשבעה בטוב ביתך". נשבעה בטוב ביתך" :יליםתה
ישבע בטוב ביתך היה , מדוע כתוב נשבעה בטוב ביתך, שאמר ישכון חצריך

אלא הרי שנינו אין ישיבה בעזרה אלא למלכי . כמו שכתוב ישכון, צריך לו
  .בית דוד בלבדם

כמו שכתוב . םומי ה. ויש מקום לחסידים עליונים שנכנסים לבפנים     
והחונים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה ": בתורה בספר במדבר

וכמה מדורים על מדורים ואורות על  ".ואהרן ובניו שומרים משמרת המקדש
כמו שמעשים , וכל אחד מתבייש מאור חבירו, נבדלים בזה העולם, אורות

  .עולםכך גם מקומות ואורות נבדלים באותו , נבדלים בזה העולם
, הרי נאמר שאפילו בזה העולם כאשר בן אדם ישן על מיטתו, ובוא ראה     

לא כל נשמה ונשמה . ונשמות צריכות לשוטט בעולם ויוצאות מתוך הגוף
אלא כמו שנמשך תדיר , לראות בכבוד סבר פניו של עתיק ימים, עולה ושטה
  .עולה נשמתו כך, וכפי מעשיו

       
  
  
  
  
  
  

                                          לאן משוטטת הנשמה בזמן השינה      
                                                           

   הבאהבאהבאהמשך בעמוד המשך בעמוד המשך בעמוד 

                                                               

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

  אא""זיעזיע  רבי שמעון בר יוחאירבי שמעון בר יוחאי                                            

שמחה שמחה   מן בתמן בת’’תורגתורגלקמי לקמי               
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וכל אותן רוחות טמאים אוחזים , הוא ישן ונשמתו יוצאת, אם נטמא       
והם . ונדבקת בהם באלו הדרגות התחתונות שמשוטטות בעולם, אותה

ולפעמים שמודיעים לה , מודיעים לה דברים שהם קרובים לבוא בעולם
  .דברים כוזבים וצוחקים בה

הולכת ושטה ובוקעת בין , ואם זוכה בן אדם כאשר הוא ישן ונשמתו עולה     
, וכולם מכריזים ואומרים פנו מקום פנו זו לא מצידנו, אלו רוחות טמאים

וכאשר .   והיא עולה בין אותה קדושים ומודיעים לה דבר אחת של אמת
כל אותן חבילות בעלי דין נושכים רוצים להתקרב איתה לדעת אותו , יורדת

בר שנוטלת תוך אותם קדושים ואותו ד. והם מודיעים לה דברים אחרים, דבר
בעוד שהוא עומד והנשמה עומדת בזה , שזוכה יותר, בין אלו האחרים

  .   העולם
וכמה , רוצות לעלות, כמו כן כאשר יוצאות נשמות מהגוף מזה העולם     

אם הן מצדם כולם אוחזים בהן , שערים חבילות בעלי דין מאירים עומדים
 )המלאך ששומר על היפי בבתי הקברות( "ומהד"ומוסרים אותן ביד , באלו נפשות

  .להכניס אותן לגיהינום
והם לוקחים אותן ומכריזים בהן אלו הן , ואחר כך עולות ואוחזים בהן     

וכן הן שטות בכל העולם ואחר , )הקדוש ברוך הוא(שעברו על מצוות אדונם 
ר אחרי שנים עש. וכך עד שנים עשר חדשים. כך מחזירים אותן לגיהינום

אותן נשמות שזכו עולות למעלה . חודשים שוככות באותו מקום שראוי להן
  ".וזוכות במקומן": כמו שנאמר

ואין . זכאים הם הצדיקים שנגנז להם כמה טובות לאותו עולם, בוא ראה     
כאלו שיודעים סוד אדוניהם ויודעים להידבק בהם , מקום פנימי בכל אלו

מעולם לא שמעו לא האזינו ": ביא ישעיהועל אלו כתוב על ידי הנ, בכל יום
  ".עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו

ואלו  ".ואליהו חכה את איוב בדברים": מהו למחכה לו כמו שאמר איוב     
, ומחכים לה לדעת ברור הדבר, ומדייקים לה, הם שדוחקים לדבר חוכמה

אלו הם , אלו הם שאדונם משתבח בהם בכל יום, ומכירים את אדונם
ואלו נכנסים כל שערים שלמעלה ואין מי , שנכנסים בין עליונים קדושים

  "הזוהר הקדוש"            .זכאי חלקם בעולם הזה ובעולם הבא, שיימחה בידיהם
    
  
  
  
  
  
  
  

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה        
  מהירה בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                      

לשי משיח בן בלה לשי משיח בן בלה         
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אפשר לשמוע את 
החל  0722-990055: בטלפון" הזוהר הקדוש"ה

  ..      בינתיים...75מהשיעור הראשון הקדוש ועד מספר 
לשערי , לשערי רפואה :מקבלים הקדשות וברכותו

לעילוי , ברכות והצלחה לשערי, לשערי פרנסה, זיווג
 dvdוגם  ג הדיסק"הקדשות בתוך הדיסק וע...נשמת

ובקרוב זה ישודר ברדיו ובאינטרנט כולל   ..לנצח נצחים
שהכתובת באינטרנט " זוהר העולמי"וזה נמצא ב.הברכה

  :היא

       zohar.com-http://www.ha  
  א"שליט רבי שלום יהודה גרוסר מהאלמין "ק האדמו"מיסודו של כ 

  א"שליט רבי אריה ברדה צ"בשיתוף עם המגיש הגה         
אריה רבי  צ "ה אצל מגיד השיעור הגה"הדיסקים יהיה ניתן להשיג בעז

  ".מפעל הזוהר העולמי"וב  054-4577956: טלפון, א"שליט ברדה

ולראות את " אריה ברדה": יש לרשום "ביוטיוב"כמו כן יופיע גם 
  .אריה ברדה: ובהגשת הרב" זוהר הקדוש"עם חידושים של ה,  פרשיות השבוע
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