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  מדהים

י יום -נ-ד-ברוך א" :כמו שדוד המלך אומר בספר תהילים, בוא וראה     
ד וזה הפסוק של סוד החוכמה "ן יו"ת נו"ף דל"י  אל-נ-ד-ברוך א ,"יום יעמוס לנו

ויהי מקץ ": אלו שנתיים ימים כמו שכתוב בתורה בפרשת מקץ, ויום יום. הוא

" זה יוסף: "והוא סוד כמו שנאמר ,"והנה עומד על היאור"ופרעה חולם  ".שנתיים ימים
  .ף הצדיקשנהר שכל זה הוא יוס

  
והנה מן היאור עולו שבע פרות יפות מראה ": כתוב בפרשת מקץ והנה עוד        

שזה הרי הנהר שממנו ? " והנה מן היאור"ומהו  ".ובריאות בשר ותרעינה באחו
וזאת מפני שאותו הנהר שנמשך ויוצא , מתברכות כל אותן הדרגות שהם למטה

נהר להתברך על כל ארץ מצרים ויוסף הצדיק שהוא , הוא משקה והוא זן לכל
ואלו הן , אותו הנהר שבע דרגות מושקות ומתברכות ממנו, בוא וראה. בגללו

   ".יפות מראה ובריאות בשר"
  

והן , שלא נמצא בהן כל פירוד, הם בחיבור באחווה" ותרעינה באחו"והפרוש       
והסוד הוא , שכן הרי כל אלו שבע דרגות שאנו אומרים. כולן לשבח עומדות

ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך ": כמו שכתוב במגילת אסתר
וכנגד , ועל כן הם שבע פרות יפות מראה ".וישנה את נערותיה לטוב בית הנשים

  ".שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך": במגילת אסתר זה עוד כתוב
  

. דרגות הן עליונות ל אחרות, שבע הפרות היפות והטובות: אמר רבי יצחק      
ואלו הן מצד הקדושה . הן דרגות שלמטה, ולעומת זאת שבע הפרות הרעות

  . ואלו הן מצד הטומאה
  

ויישן ויחלום שנית והנה שבע ": ועוד כתוב בתורתנו הקדושה בפרשת מקץ      

והנה שבע שיבולים דקות ושדופות , שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות

ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות , קדים צומחות אחריהן

  ". והמלאות וייקץ פרעה והנה חלום
  
  
  
  
  

        

סוד החוכמה של חלום פרעהסוד החוכמה של חלום פרעה
    דדד"""בסבסבס

  בעמוד הבא המשך 

     רון בובלילדליה ושל             
   "טוב-מזל"                

  שי לי..  נכדה הראשונהלהולדת ה   



2

, אלו הראשונות והן הטובות, "שבע השיבולים": קם ופתח אמר רבי יצחק      
שבע . ואלו הרעות הן למטה מהן, בו כי טובוזאת בגלל שהן מצד הימין שכתוב 

וכל הדרגות הן עומדות . אלו מצד הטהרה ואלו הן מצד הטומאה, השיבולים
  .ואת כולן ראה פרעה בחלומו, אלו על אלו ואלו על אלו

  
קם . וכי לאותו הרשע כפרעה היו מראים לו את כל אלו: אמר רבי ייסא      

שכמה דרגות על דרגות , הן הוא ראהכדוגמת של: וענה לו רבי יהודה ואמר
  . והוא פרעה ראה בדרגות שהם למטה, ואלו כנגד אלו ואלו על אלו

  
כך מראים לו בחלומו וכך הוא , שהרי כמו שהוא הבן אדם, והרי שנינו     

, והנשמה כך עולה להיות ניכרים כל אחד ואחד כפי דרגתו כפי שראוי לו, רואה
  .כפי שראה לו ולא יותרובגלל זה ומשום כך פרעה ראה 

  
ופרעה חולם  ".ויהי מקץ שנתיים ימים": כמו שכתוב בתורה בפרשת מקץ      

לכל זמן ועת ולכל חפץ תחת : רבי חזקיה פתח ואמר,  "והנה עומד על היאור"
הוא לכל שם ועת , כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא למטה, בוא וראה. השמים

הקדוש ברוך הוא שם זמן לאור של שאר , ךהזמן שם לאור וגם וחוש, וזמן קצוב
וזמן שם לחושך שהוא גלות , שהם שולטים עכשיו על העולם) הגוים(העמים 

והקדוש ברוך הוא שם זמן . של עם ישראל ותחת השלטון של הגוים שלהם
זמן ועת הוא לכל ולכל ? ומהו ועת לכל חפץ , ופני כך לכל זמן ועת לכל חפץ, לכל

  .א למטהאותו רצון שהוא נמצ
  

וזה כמו שדוד המלך אומר בספר ? מהו עת , דבר אחר ועת לכל חפץ     
ועוד כתוב בתורה בספר  ".הפרו תורתך’ עת לעשות לה": תהילים

והיא דרגה של , "ואל יבוא בכל עת אל הקודש": ויקרא בפרשת אחרי מות
ויהי . "ומשום כך עת היא שהיא ממונה לכל חפץ תחת השמים. ממונה

ומשם ידע , מצד אותו קץ החושך ראה פרעה בחלומו, "תיים ימיםמקץ שנ
                                                                         "הזוהר הקדוש"                                                           .ונגלה לו אותו החלום

  

  

  

  

  

  

  

  להולדת הבת   טוב-מזל  ושבי  לאוריטל  

  ברכות חמות ומאושרות    -  שי לי  -     

דליה ושרון בובליל :מאחלים     
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 :כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר בראשית בפרשת מקץ       
ויספר ויהי בבוקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה "

רבי יוסי אמר ? מהו ותפעם רוחו  ".פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה
, "ותתפעם"ובנבוכדנצר היה כתוב  ,"ותפעם"הרי העמידוהו בפרעה שכתוב 
וזאת מפני שהיה יודע החלום ואת " ותפעם"והעמידוהו שהרי בפרעה כתוב  

, גם את הפתרון אבל נבוכדנצר ראה את החלום וראה. הפתרון לא היה יודע
  .והכל נשכח ממנו

  
שהיה  ,"לפעמו": בספר שופטיםכמו שכתוב , ותפעם רוחו, אהאבל בוא ור       

ועל כן כתוב . ולא היה מתיישב עימו עדיין כיאות, ובא והולך, בא הרוח והולך
וגם כאן . שאז הייתה רק ההתחלה ,"לפעמו’ ותחל רוח ה": בספר שופטים
  . והוא התעורר ולא היה נח על דעתו לדעת והלך, רוחו התעורר בו

  
בהתעוררות היה מתעורר על אחד שניים שבים , נבוכדנצר ותתפעם רוחו      

פעם בזה ופעם  ,"כפעם בפעם": כמו שכתוב בספר במדבר. והם הולכים ושבים
וישלח ": וכמו שכתוב בפרשת מקץ. בזה והיא לא מתיישבת על דעתו ועל רוחו

 ,"ואת כל חכמיה": ועוד כתוב. אלו היו מכשפים "מי מצריםויקרא את כל חרטו
וכולם היו מסתכלים ) חוכמת צפצוף העופות(אלו חכמים בחוכמת הכוכבים 

  . לדעת ולא יכלו להשיג
  

אף על פי שנאמר שלא מראים לו לבן האדם אלא באותה : אמר רבי יצחק      
מראים דברים אבל אצל המלכים זה שונה שלהם , דרגה של הבן אדם שלו

כמו שהוא המלך שהוא בדרגתו עליונה , עליונים והם שונים מבני אדם אחרים
הוא הדבר אשר דיברתי אל ": כמו שכתוב בפרשת מקץ, על כל שאר האחרים

אבל לשאר בני האדם לא מגלה . "פרעה אשר האלוקים עושה הראה את פרעה
סידים או לחכמי חוץ מלנביאים או לח, להם הקדוש ברוך הוא מה שהוא עושה

                                                                         "הזוהר הקדוש"                                                              .הדור שהם גדולים בתורה

  
  

  

   

  

חרטומי מצרים היו בחוכמת הכוכביםחרטומי מצרים היו בחוכמת הכוכבים

  

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה         
  מהירה בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                      

בן דוד בת עיידהבן דוד בת עיידה  ההלחדוולחדוו              
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אותי השיב על כני " :כתוב בתורה בספר בראשית בפרשת מקץ, בוא וראה     

? את מי  "השיב על כני", מכאן אנו למדים שהחלום הולך אחר הפתרון,"ואותו תלה
ויהי ": כמו שכתוב, באותו פתרון אשר פתר לו יוסף "ואותו תלה". אלא זה היה יוסף

  .וכך היה לפי שפתר להם יוסף "כאשר פתר לנו
וישלח פרעה ויקרא ": כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר בראשית בפרשת מקץ      

רבי אחא פתח  ".שמלותיו ויבא אל פרעה ףמן הבור ויגלח ויחלי) ויריצוהו(את יוסף ויריצהו 
את יראיו את ’  רוצה ה": ואמר את הפסוק כמו שדוד המלך אומר בספר תהילים

, ובזה רואים כמה הקדוש ברוך הוא רוצה בהם את הצדיקים ".לחסדו םהמיחלי
וכמו , וזאת בגלל שהצדיקים הם עושים שלום למעלה וגם עושים שלום למטה

ובגלל זה כך הקדוש ברוך הוא רוצה בהם באלו שיראים . שמכניסים כלה לבעלה
  .אותו ועושים את רצונו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

וזה אותם שהם עוסקים ? ומי הם אותם מיחלים לחסדו  "חסדולמיחלים ל"     
הם , וכאשר מגיע הבוקר. ולומדים בתורה בלילה והם משתתפים עם השכינה

וחוט של חסד נמשך עליו , ובזמן שהאדם עוסק ולומד תורה בלילה. מחכים לחסדו
חסדו ובלילה שירו ’ יומם יצווה ה": ביום כמו שדוד המלך אומר בספר תהילים

ומשום , וזאת משום שבלילה שירו עימי ?"חסדו’  יומם יצווה ה"ומה הטעם  ."עימי
, וזה כמי שרוצה ברצונו לאחר, "ביראיו"כתוב ולא כתוב  "יראיו"את ’  כך רוצה ה

  .את יראיו ולא ביראיו’ ומשום כך רוצה ה, ומתרצה לו להתפייס איתו
שהוא היה כלוא בבור , עצוב הלבהוא יוסף שהיה עצוב בעצבות הרוח וב, כעין זה     

 ,"ויריצהו": וזאת וכיון ששלח פרעה בשבילו ליוסף כמו שכתוב, בבית הסוהר
, ואלו דברים כדי לשמח את הלב, פייסו ותו והחזירו לו את דברי השמחה) ויריצוהו(

ולאחר מכן , בתחילה נפל בבור, בוא וראה. מפני שיוסף היה עצוב מן הבור בכלא
  .בבור התעלה

, עד שלא קרה ליוסף את אותו מעשה לא נקרא צדיק: אמר רבי שמעון בר יוחאי      
ואותה דרגת ברית הקודש , וזאת כיון ששמר את אותו ברית הקיום ונקרא צדיק

 "ויריצהו מן הבור": התעלה איתו שכתוב, ומי שהיה בבור תחילה. התעטרה איתו
  . והוא התעלה מזה והתעטר בבאר מים חיים

  
  
  
  
  
  

  יוסף הוצא מבור החשוך למלך מצריםיוסף הוצא מבור החשוך למלך מצרים 

                                              

  בעמוד הבא המשך 

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה         
  בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי  מהירה        

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                    

  לאריה בן חייםלאריה בן חיים          
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אלא ויקרא את יוסף זה , לקרוא ליוסף היה צריך לומר ,"וישלח פרעה ויקרא את יוסף"      
עד עת בא " ".צרפתהו’ עד עת בא דברו אמרת ה": הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב בספר תהילים

כתוב כאן ויקרא את יוסף כמו שכתוב בספר שמות , זה הוא שכתוב ויקרא את יוסף, "דברו

  ".ויקרא אל משה": בפרשת משפטים
אמר רבי . וזה מפני כבוד המלך ,"את שימלתיו ףויגלח ויחלי: "ועוד כתוב בפרשת מקץ      

בוא  ".ויעקב גר בארץ חםויבא ישראל מצרים : "אלעזר ופתח את הפסוק מתוך ספר תהילים
וזאת כדי , והוא מקיים איסרים ושבועות, שהקדוש ברוך הוא מגלגל גלגולים בעולם, וראה

שהרי שנינו עוד שאלמלא חביבות והרבה אהבה . לקיים שבועה וגזרה שהקדוש ברוך הוא גוזר
היה ראוי לרדת יעקב למצרים , שאהב הקדוש ברוך הוא את האבות אברהם יצחק ויעקב

ועשה אותו מלך , ובאהבה של האבות השליטו ליוסף בנו של יעקב. שלשלאות של ברזלב
ואביו יעקב עולה , ובזאת כל השבטים הם ירדו למצרים בכבוד גדול, ששולט על כל הארת

  . למצרים כמלך
  

וזאת כיון  ,"ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם": מה כתוב בפרשת מקץ, בוא וראה
אלא ויבא ? ומדוע צריך את זה , לא ידענו שיעקב היה גר בארץ חם, ל מצריםשכתוב ויבא ישרא

ומשום כך שהרי בגלל , וזה יעקב, ויעקב גר בארץ חם, וזה הקדוש ברוך הוא, ישראל מצרים
והקדוש ברוך הוא גלגל גלגולים  והוריד את יוסף בפעם . יעקב ובניו באה השכינה לתוך מצרים

  .והקדוש ברוך הוא השליטו על כל ארץ, קיימה ברית איתווהכל שבזכותו הת, הראשונה
אמר רבי  ".שלח מלך ויתרהו מושל עמים ויפתחהו: "כמו שדוד המלך אומר בספר תהילים

זוקף ’ פוקח עוורים ה’ מתיר אסורים  ה’ ה": את הפסוק בספר תהילים: שמעון בר יוחאי
שלח "אלא . מושל עמים ויפתחהושלח מלך ויתרהו : "וכאן כתוב. "אוהב צדיקים’ כפופים ה

מלך עליון שלח  "שלח מלך". זה הקדוש ברוך הוא" מושל עמים", זה הקדוש ברוך הוא "מלך
ושהוא מושל על , וזה הוא המלאך הגואל שהוא מושל עמים? ומי הוא ששלח אותו . ויתירהו

  .וזה הכל הוא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, התחתונים
וזאת מפני . וזה הוד מעלתו הקדוש ברוך הוא? ומי הוא . ו"שהוא חסר האות וא" ויריצהו"      

שהרי אין מי שהוא  אוסר ופותח חוץ מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שכתוב בספק 
והוא ישקיט ומי ירשיע ויסתר פנים : "ועוד כתוב בספר איוב, "יסגור על איש ולא ייפתח": איוב

וכרצונו עושה ": ועוד כתוב בספר דניאל, ושהרי הכל יש בו, "גוי ועל אדם יחד ועל וומי יישורנ
: ומשום כך כתוב ".ואין מי שימחה בידו ויאמר לו מה עשית, בצבא השמים ובדרי הארץ

  ".שמלותיו ויבא אל פרעה ףמן הבור ויגלח ויחלי) ויריצוהו(ויריצהו "

, כמו כן ויריצהו מן הבור" אל אלוה וירצהו ריעת" :וזה כמו שאמר איוב "ויריצהו"ועוד מהו      
הוא שהמשיך עליו חוט של חסד לתת לו חן לפני , "ויריצהו"ועוד דבר . ואחר כך ויבא פרעה

וזאת כדי להקדים לו שלום וכן לפתוח  ,"אלוקים יענה את שלום פרעה": ועוד כתוב. פרעה

                                                                         "הזוהר הקדוש"                                                                                                       .בשלום
  

  

  

  

  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                                        

שבשעה שהיה נפטר  גומל נפשו איש חסד זה הלל הזקן         
להיכן אתה הולך ' מתלמידיו היה מהלך והולך עמם אמרו לו תלמידיו ר

זו אמר להן לרחוץ  המצוואמרו לו וכי מה  המצוואמר להם לעשות 
בבית המרחץ אמרו לו וכי זו מצוה היא אמר להם הן מה אם איקונין 
של מלכים שמעמידים אותו בבתי טרטיאות ובבתי קרקסיאות מי 
שנתמנה עליהם הוא מורקן ושוטפן והן מעלין לו מזונות ולא עוד אלא 
שהוא מתגדל עם גדולי מלכות אני שנבראתי בצלם ובדמות דכתיב 

אמרו על הלל הזקן . עשה את האדם םאלוקיכי בצלם ) ת טבראשי(
חצי דינר (שבכל יום ויום היה עוסק במלאכה ומשתכר בטרעפיק 

וחציו לפרנסתו ולפרנסת , חציו היה נותן לשומר בית המדרש, )כסף
פעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית המדרש . אנשי ביתו

כדי שישמע , ה של בית המדרשעלה ונתלה וישב על פי הארוב. סלהיכנ
אותו היום ערב שבת : אמרו. ם חיים מפי שמעיה ואבטליוןוקידברי אל

וכסהו עד (, וירד עליו שלג מן השמים, ההייתותקופת טבת , היה
אבטליון , אמרו לו שמעיה לאבטליון, כשעלה עמוד השחר). שקפא

? הואשמע יום מעונן , מפני מה בכל יום הבית מאיר והיום אפל, אחי
עלו ומצאו עליו רום שלש . הציצו עיניהם וראו דמות אדם בארובה

וסכוהו , והרחיצוהו במים חמים, הסירו את השלג מעליו, אמות שלג
ראוי הוא זה : אמרו. עד ששבה אליו הכרתו, והושיבוהו כנגד המדורה

              . לחלל עליו את השבת
לשם רגלי מוליכות למקום שאני אוהב : "הלל הזקן היה אומר     

ואל תאמן בעצמך עד יום , אל תפרוש מן הציבור, הלל אומר" "אותי
ואל תאמר דבר שאי , ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, מותך

שמא לא , ואל תאמר לכשאפנה אשנה. אפשר לשמוע שסופו להישמע
כתות עוברות ' תניא בית שמאי אומרים ג  ) 'ה', פרקי אבות ב" (תיפנה

, הדין של צדיקים גמורים ושל רשעים גמורים ושל בינונים ביום
 םלגיהינוע רשעים גמורים לאלתר "צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לג

ומצפצפים ועולים שנאמר והבאתי את  וםלגיהינבינונים יורדים 
זכריה (השלישית באש וצרפתים כצרף הכסף ובחנתים כבחן את הזהב 

', שמואל א(ומחיה מוריד שאול ויעל ממית ' ועליהם אמרה חנה ה) ג"י
ועליהם , מטה כלפי חסד) ד"שמות ל(ובית הלל אומרים ורב חסד ). 'ב

 תהלים . (את קולי תחנוני' אמר דוד אהבתי כי ישמע ה
.   

        

                

                                                               עמוס בובליל בן רחמיםעמוס בובליל בן רחמיםעמוס בובליל בן רחמיםברכה לאריכות ימים: ברכה לאריכות ימים: ברכה לאריכות ימים: 

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

       ’ב הלל הזקןרבי   פינת הצדיק 

  הבא בשבוע המשך 
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פרעה רצה לנסות את יוסף והוא פרעה שינה לו  :רבי חיא בא ואמר          
והסתכל בכל דבר ודבר ואמר , ויוסף מפני שהיה יודע את הדרגות, את החלום

וכל דבר ודבר כמו שראה וזה הוא מה שכתוב בתורתנו , לפרעה כך ראית
ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע ": הקדושה בספר בראשית בפרשת מקץ

אתה היית , אחרי הודיע אלוקים. "ן נבון וחכם כמוךאלוקים אותך את כל זאת אי
ומפני כך אמר פרעה ליוסף . ושם היית מצוי, אחרי באותה שעה שחלמתי חלום

  .?ואיך היה וידעת את פתרון החלום , אמת אמרת ואת כל זאת ידעת
  

אם כך יוסף אמר את כל החלום לפרעה והפתרון הוא כדניאל : אמר רבי יצחק       
אמר לו לא זה כזה שהרי יוסף הסתכל מתוך דיבור . חלום וגם פתרונושאמר את ה

ועוד אמר יוסף לפרעה לא כך , וראה אותו טועה,פרעה שהיה אומר בדרגות ידועות
אבל דניאל לא הסתכל מתוך . וזאת מפני שדרגות הן כסדרן באות, אלא כך הוא

אז : "ספר דניאלמה כתוב ב. והכל אמר לו החלום ופתרונו, דבור נבוכדנצר כלום
  .אל שהוא חזון מראה מן מראה"וזה המלאך גברי" לדניאל בחזון לילה הסוד נגלה

  
והנה כבוד אלוקי ישראל בא מדרך ": מה אמר הנביא יחזקאל, בוא וראה       

: ועוד אמר הנביא יחזקאל ,"הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבודו
ומראות כמראה אשר ראיתי אל נהר , כמראה אשר ראיתי בבואי לשחת את העיר"

וזה , שהן מראות ומראה החזון, וכל אלו הן מראות והן שש ".כבר ואפול אל פני
ויש מראה , והם נראים באותו מראה, מראה יש לו להראות גוונים שלמעלה

, כולם הם עומדים בדרגות ידועות ושולטיםו, למראה ומראה למראה וזה על זה
והם , ובהם הם מתפרשים כל החלומות של העולם, והם נקראים מראה של לילה

. ואלו אחת מדרגות שגילה לו אותו חלום לפרעה ופתרונו. אלו כמו שלמעלה עליהם
ומפני כך פרעה מינהו   .אבל יוסף מתוך דברי פרעה הסתכל בדרגות עליונות ואמר

פה . וזאת מפני שהקדוש ברוך הוא משל יוסף נתן לו, על כל ארץ מצריםאת יוסף 
וזאת יד שלא ". עמי קועל פיך ייש: "כמו שכתוב בפרשת מקץ, שלא נשק לעבירה
וזה צוואר שלא התקרב ". ויתן אותה על יד יוסף: "כמו שכתוב, התקרבה לעבירה

  ".וישם רביד הזהב על צווארו": וזה שכתוב, לעבירה
  
  
  
  
  

        

  בעמוד הבא המשך 

  יוסף ופרעה הכסף והזהב 

  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         



8

וזה רגל  ".וילבש אותו בגדי שש: "ועוד כתוב, וזה הגוף שלא התקרב לעבירה       
". וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו: "כמו שכתוב, שלא רכבה לעבירה

וזה , לב שהוא לא הרהר, והוא יוסף נקרא נבון וחכם, והמחשבה שלא חשב
  .והכל משלו לקח "ויקראו לפניו אברך ונתון אותו על כל ארץ מצרים": שכתוב

  
פני פרעה ויעבור בכל ארץ ויצא יוסף מל": ועוד כתוב בספר בראשית בפרשת מקץ     

וזאת כדי ". ויעבור בכל ארץ מצרים"אמר רבי חזקיה מה הטעם בפסוק  ".מצרים
בא ואמר רבי . וכדי לאסוף תבואה בכל מקום ומקום. לשלוט שמכריזים לפניו כך

  .יוסף אסף תבואה בכל מקום כדי שהיא לא תתרקב: אלעזר
  

קדוש ברוך הוא הכל הוא לגלגל כל מה שעושה ה: אמר רבי שמעון בר יוחאי     
כאשר ברא הקדוש , בוא וראה. וזאת מפני שהוא רוצה להעמיד הקיום, גלגולים

ואחר כך הביא את , ברוך הוא את העולם הוא הביא כל מה שצריך העולם בתחילה
  . הבן אדם לתוך העלום והביא לאדם את מזונו

  
: מו שכתוב בספר בראשיתכמו כן הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם כ, בוא וראה     

ועוד  ".ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה"
וכאשר בא יוסף לארץ מצרים לא נמצא בה  ".ואחרי כן יצאו ברכוש גדול": כתוב

וכל , והקדוש ברוך הוא גלגל גלגולים והביא רעב על כל העולם, הרבה רכוש גדול
ובזאת כל מצרים , ביאים הרבה כסף וזהב לארץ מצריםהעולם היה בא ומ

הביא יעקב לארץ , וכאן לאחר שהוכן הכל ברכוש גדול. התמלאה בכסף ובזהב
  .מצרים

בתחילה הוא בורא , שכך הוא דרכו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
ואחר כך הביא אותם , כך בראשונה הכין רכוש גדול. רפואה ואחר כך הוא מכה

וזאת כדי , ועל כן הקדוש ברוך הוא גלגל גלגולים והביא רעב על העולם, תלגלו
  .שיביאו כסף וזהב כל העולם למצרים

  
ועל כן הוא גרם עושר כסף וזהב , וזאת מפני כך יוסף שהוא היה צדיק, בוא וראה

ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו ": ליטול לישראל וזה כמו שכתוב בספר תהילים
וזאת הכל לזכות אותם לתוך העולם , ד של הצדיק בא זה לישראלומן הי "כושל
  "הזוהר הקדוש"                                                                                                       .הבא

  

  

  

  

  

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה        
  מהירה בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                      

לשי משיח בן בלה לשי משיח בן בלה         



של  חכמתוכדוגמה ל ך

שעל פניו נראה כי אין דרך להוכיח בו 
אולם שלמה המלך הצליח לתמרן את הדיון באופן שבו 

בספר  .הוברר מתגובותיהן של המתדיינות עצמן מי דוברת אמת ומי משקרת
כדוגמה ". חכם מכל האדם""

ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה . ַוַּתֲעמְֹדָנה ְלָפָניו
ַוְיִהי . ַּבָּבִיתָוֵאֵלד ִעָּמּה, ֲאִני ְוָהִאָּׁשה ַהּזֹאת יְֹׁשבֹת ְּבַבִית ֶאָחד

ֵאין ָזר ִאָּתנּו ַּבַּבִית , ַוֲאַנְחנּו ַיְחָּדו
. ָׁשְכָבה ָעָליוֲאֶׁשר, ָלְיָלה, 

; ַוַּתְׁשִּכיֵבהּו ְּבֵחיָקּה, ַוֲאָמְתָך ְיֵׁשָנה
 ;ְוִהֵּנה ֵמת, ָוָאֻקם ַּבּבֶֹקר ְלֵהיִניק ֶאת ְּבִני

: ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ָהַאֶחֶרת .ִּתי
ַוְּתַדֵּבְרָנה ; לֹא ִכי ְּבֵנְך ַהֵּמת ּוְבִני ֶהָחי

ְוזֹאת אֶֹמֶרת לֹא  ,ֶזה ְּבִני ַהַחי ּוְבֵנְך ַהֵּמת

ִּגְזרּו ֶאת : ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך  .ַוָּיִבאּו ַהֶחֶרב ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
ר ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֲאֶׁש . ְלַאַחת ְוֶאת ַהֲחִצי ְלֶאָחת

ָלּה ֶאת ְּתנּו, ִּבי ֲאדִֹני: ַוּתֹאֶמר
ַוַּיַען . ְּגזֹרּו, ָלְך לֹא ִיְהֶיהַּגם ִלי ַגם

ַוִּיְׁשְמעּו ָכל. ִהיא ִאּמֹו; ְוָהֵמת לֹא ְתִמיֻתהּו
ִּכי ָראּו ִּכי ָחְכַמת , ַהֶּמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ָׁשַפט ַהֶּמֶלְך ַוִּיְראּו ִמְּפֵני

                    ’פרק ה המלךהמלך

לדוד  בן שרהלדוד  בן שרה

  אלברטאלברטלדוד  בן לדוד  בן 

א"ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע

  בשבוע הבא המשך 

ך"תנמשפט שלמה הוא אירוע המתואר ב

שעל פניו נראה כי אין דרך להוכיח בו , טעון משפטבפני שלמה המלך הובא 
אולם שלמה המלך הצליח לתמרן את הדיון באופן שבו , עם מי הצדק

הוברר מתגובותיהן של המתדיינות עצמן מי דוברת אמת ומי משקרת
""מתואר שלמה המלך כ) יא', ה

  :משפט שלמה לחוכמתו מסופר הסיפור על אודות

ַוַּתֲעמְֹדָנה ְלָפָניו, זֹנֹות ֶאל ַהֶּמֶלְך ָאז ָּתבֹאָנה ְׁשַּתִים ָנִׁשים
ֲאִני ְוָהִאָּׁשה ַהּזֹאת יְֹׁשבֹת ְּבַבִית ֶאָחד

ַוֲאַנְחנּו ַיְחָּדו; ַהּזֹאתַוֵּתֶלד ַּגם ָהִאָּׁשה, ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְלִלְדִּתי
, ַוָּיָמת ֶּבן ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת. ֲאַנְחנּו ַּבָּבִית

ַוֲאָמְתָך ְיֵׁשָנה ,ָלה ַוִּתַּקח ֶאת ְּבִני ֵמֶאְצִלי
ָוָאֻקם ַּבּבֶֹקר ְלֵהיִניק ֶאת ְּבִני. ִהְׁשִּכיָבה ְבֵחיִקי

ִּתיְוִהֵּנה לֹא ָהָיה ְבִני ֲאֶׁשר ָיָלְד , ָוֶאְתּבֹוֵנן ֵאָליו ַּבּבֶֹקר
לֹא ִכי ְּבֵנְך ַהֵּמת ּוְבִני ֶהָחי: אֶֹמֶרתְוזֹאת; לֹא ִכי ְּבִני ַהַחי ּוְבֵנְך ַהֵּמת
ֶזה ְּבִני ַהַחי ּוְבֵנְך ַהֵּמת, זֹאת אֶֹמֶרת: ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך 

 .  ְּבֵנְך ַהֵּמת ּוְבִני ֶהָחי

ַוָּיִבאּו ַהֶחֶרב ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ; ְקחּו ִלי ָחֶרב
ְלַאַחת ְוֶאת ַהֲחִצי ְלֶאָחתּוְתנּו ֶאת ַהֲחִצי, 

ַוּתֹאֶמר, ִּכי ִנְכְמרּו ַרֲחֶמיָה ַעל ְּבָנּה, ַהֶּמֶלְך 
ַּגם ִלי ַגם: ְוזֹאת אֶֹמֶרת; ְוָהֵמת ַאל ְּתִמיֻתהּו

ְוָהֵמת לֹא ְתִמיֻתהּו, ַהַחיַהָּילּוד ְּתנּו ָלּה ֶאת
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ָׁשַפט ַהֶּמֶלְך ַוִּיְראּו ִמְּפֵני

.ִמְׁשָּפטֱאלִֹהים ְּבִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות

המלךהמלך  שלמהשלמה  פינת המלכים

לדוד  בן שרהלדוד  בן שרה :ברכה לשערי תורה ומצווות

לדוד  בן לדוד  בן :ווג מהרהזברכה לשערי 
ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע 9

  
  

משפט שלמה הוא אירוע המתואר ב
  .שלמה המלך

בפני שלמה המלך הובא       
עם מי הצדק ראיותב

הוברר מתגובותיהן של המתדיינות עצמן מי דוברת אמת ומי משקרת
ה' מלכים א( מלכים

לחוכמתו מסופר הסיפור על אודות

ָאז ָּתבֹאָנה ְׁשַּתִים ָנִׁשים
ֲאִני ְוָהִאָּׁשה ַהּזֹאת יְֹׁשבֹת ְּבַבִית ֶאָחד, ֲאדִֹניִּבי: ָהַאַחת

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְלִלְדִּתי
ֲאַנְחנּו ַּבָּבִית-ְׁשַּתִיםזּוָלִתי

ָלה ַוִּתַּקח ֶאת ְּבִני ֵמֶאְצִליַוָּתָקם ְּבתֹוְך ַהַּליְ 
ִהְׁשִּכיָבה ְבֵחיִקיְוֶאת ְּבָנּה ַהֵּמת

ָוֶאְתּבֹוֵנן ֵאָליו ַּבּבֶֹקר
לֹא ִכי ְּבִני ַהַחי ּוְבֵנְך ַהֵּמת

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך . ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני
ְּבֵנְך ַהֵּמת ּוְבִני ֶהָחיִכי 

ְקחּו ִלי ָחֶרב: ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך 
, ַהֶּיֶלד ַהַחי ִלְׁשָנִים

ַהֶּמֶלְך ַהַחי ֶאלְּבָנּה 
ְוָהֵמת ַאל ְּתִמיֻתהּו, ַהָּילּוד ַהַחי

ְּתנּו ָלּה ֶאת: ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ָׁשַפט ַהֶּמֶלְך ַוִּיְראּו ִמְּפֵני

ֱאלִֹהים ְּבִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות

  

  

  

  

  

  

פינת המלכים

ברכה לשערי תורה ומצווות

ברכה לשערי 
ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע     
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ותפילותותפילות סגולות סגולות

סגולה לשעת צרה                  
תפלה לכל יחיד להתפלל על   : ח"אמירת תהילים פרק ל

יש לו , וכל יחיד שהוא בצרה                 ...אריכות הגלות

  …להתפלל זה המזמור

  ....ב"פרק ק, ..ו"פרק פ, ..ה"אמירת תהילים פרק פ

  רשימת סגולות לזוגיות ולשלום ביתרשימת סגולות לזוגיות ולשלום בית       

ולהתנהג , "שכינה שרויה ביניהם איש ואשה: "ל"זחלהתבונן במה שאמרו 

טהרת 'שמירה על דיני           .בהתאם למקום קדוש בו שורה השכינה

היא יסוד חשוב וסגולה טובה לשמירה על זוגיות טובה ושלום ', המשפחה

יותר טוב , שלום בית גרוע: זכרו          .בדיקת התפילין והמזוזות           .בית

  .......ממריבה קלה

לאירנה בת יעל   :ברכה לשערי זיווג  מהרה  

לקטי בת יעל :ברכה לשערי זיווג  מהרה
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ואגע נגיעה , אל הנער שהוליך אותו אמר שמשון, הנח לי          

הנער היה משוכנע שכל . כדי שאוכל להישען עליהם, כלשהיא בעמודים
תשוש מעבודה , עוור: כוחו של שמשון סר מעליו וראהו כמות שהוא

  .והניח להשען על העמודים שעליהם נשען הבית, ושותק, קשה
       

. בבית היו באותה שעה כל האנשים החשובים ביותר מבין הפלשתים      
- הגג חגגו בני העם הפשוטים שלושת אלפים זוגות הצטופפו שםעל 

  .כששת אלפים איש
          
חזק  -אנא זכור אותי ממעמקי יגוני, התפלל שמשון" אלוקים’ ה"      

בזכות , כי מבקש אני לנקום את נקמת שמך מן הגויים, אותי רק הפעם
ה של העין את זכות -עזור לי עתה  –הייסורים של עין אחת שנוקרה לי 

  ...השנייה אקבל בעולם הבא
      

כשסיים את תפילתו לפת שמשון את שני העמודים המרכזיים       
ושני העמודים , "תמות נפשי עם פלשתים: "שהבית נוסד עליהם וקרא

עימם נפל כל הבית על האנשים שהיו בתוכו . חרקו והתמוטטו, נענו לו
יותר מאשר , ל חללים רבובמותו הפי. ועימם מת גם שמשון, ועל הגג

  .בעודו בשיא כוחו, בימי חייו
       
פחדו של הגיבור המת נפל על הפלשתים עד כדי כך שאחיו וכל בית      

ונשאו עימם את שמשון כדי לקבור אותו בקבר , אביו באו ללא פחד
בסמוך לקברו של מנוח , והוא נקבר בין צרעה לבין אשתאול, ישראל

  סוף                             .בהן שפט את ישראל אביו לאחר עשרים שנים
  

  

  

  

  

  פינת הזהב  פינת הזהב   
   

           פרק אחרון שמשון הגיבורשמשון הגיבור

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

ליעקב בן רבקהליעקב בן רבקה            



12

  
הבוקר אור " :מקץכמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר בראשית בפרשת        

אם הם היו , שכאן יש להסתכל: אמר רבי אלעזר "והאנשים שולחו המה וחמוריהם
: אלא זאת מפני שכתוב "המה וחמוריהם"אז מה לנו לכתוב בתורה , הולכים ונשתלחו

 "והאנשים שולחו המה וחמוריהם"ומשום כך , "קחת אותנו לעבדים ואת חמורינוול"
  .הם וחמוריהם וזאת כמו שאמרו ווזאת כדי שלא יישאר

פתח ואמר את הפסוק כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר בראשית בפרשת          
וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו ": וירא

אז אותו בוקר של  ".ויבקע עצי עולה ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלוקים
וזאת זכות של אברהם עמדה , נו היה מאיר אז לעמוד עליהם בזכותואברהם אבי

וזאת מפני שאותה שעה עמד עליהם . עליהם והם הלכו בשלום והם ניצלו מן הדין
, רק שזכות של אותו בוקר של אברהם היא הגנה עליהם, הדין להפרע מהם

פסוק ר רבי יהודה את הפתח ואמ  .ונשתלחו מ הדין שלא שלט עליהם באותו זמן
וזה הוא אור של אותו בוקר של  ,"וכאור בוקר יזרח שמש": ’בספר שמואל במתוך 

זה הוא השמש של יעקב אבינו " ויזרח לו השמש": ועוד כתוב בתורה. אברהם אבינו
שאותו בוקר  , והבוקר הוא לא עבות  ".ויזרח לו השמש":  כמו שכתוב בפרשת וישלח

, הוא המטר מצד יצחק" ונוגה ממטר" ,אלא מנוגה ממטר, הוא לא עבות כל כך
  .    שאותו מטר מוציא דשא מהארץ

זה " יזרח שמש. "כאותו אור של בוקר של אברהם" וכאור הבוקר, ,דבר אחר            
וזאת מפני שאותו " בוקר של עבות. "הוא יעקב שאור שלו הוא כאור אותו בוקר

, בוקר לא שולט הדין כללשבו הרי בשעה שבא ה, בוקר אין הוא חשוך אלא מאיר
, זה  הוא צידו של יוסף הצדיק "מנוגה ממטר". מאיר בצד אברהם לשהכואלא 

    .שהוא המטיר על הארץ להוציא דשא וכל טוב העולם
כנפיו על כל בשעה שהלילה נכנס ופורש , בוא וראה: אמר רבי שמעון בר יוחאי                 

ועוד כמה בעלי , וכמה חילות שהם בעלי דינים מאירים ומוכנים לצאת ולשלוט בעולם, העולם
וכיון שבא אור הבוקר . דינים מתעוררים בכמה צדדים למינם והם שולטים בכל העולם

וזה . וכל אחד ואחד נכנס למקומו ושב למקומו, אז כולם מסתלקים והם לא שולטים. ומאיר
אלו בעלי  "והאנשים שולחו" .וזה אור הבוקר של אברהם" הבוקר אור: "ומרכמו שאתה א

הם אותם חילות שבעלי דין שאנו " המה". "המה וחמוריהם. "הדין שהם היו שולטים בלילה
הם אותם חילות שהם ממונים על החוקים שהם באים מצד הטומאה " וחמוריהם. "אומרים

והם מצד אלו חמורים , אים משבא הבוקרוהם לא שולטים וגם לא נר, שהם לא קדושים
  .חילות בעלי דין הממונים על החוקים כמו שאנו אומרים

  
  
  

        
          

כאור הבוקר יזרח השמש

  בעמוד הבא המשך 

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

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

  עמודים  200בכריכה קשה ובו . ם פרקים ועל סודות הנשמה של העם היהודי הטהורבתשעי      
  !!! "כשיהודי מתחתן עם גויה ואחד הפרקים מה קורה. בשפה עברית קלה ולקריאה מעדנת 
...וישלח לביתכם בדואר 4577956-054: טלפון    B.ARYE@NETO.NET.il: להזמנות 
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דרגות , שהם רחמים ודין, שהרי אין לך דרגות עליונות שאין בהם ימין ושמאל        
והם כולן דרגות על , על דרגות הם קדושות מצד הקדושה וטמאות מצד הטומאה

, ובכל מקום שהבוקר של אברהם אבינו הוא מתעורר בעולם. אלו על אלו, דרגות 
וזאת מפני שאין להם לעמוד בצד ימין אלא , והם כולם נעברים והם לא שולטים

ולהנהיג כל אחד ואחד לצידו כראוי , והקדוש ברוך הוא עשה יום ולילה. בצד שמאל
  .שראל בעולם הזה וגם בעולם הבאועוד זכאי חלקם של עם י. לו

עוד בעתיד , בוא וראה:. את הפסוק שאמר הנביא מלאכי: רבי חיא פתח ואמר          
וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה "ל הקדוש ברוך הוא להאיר להם לעם ישרא

שגנז , את אותו שמש שגנז הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם, "ומרפא בכנפיה
וימנע ": בספר איובוזה כמו שכתוב , ם של העולםלפני הרשעיהקדוש ברוך הוא מ

שכאשר , ועוד אותו האור שגנז הקדוש ברוך הוא ".מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר
וזאת כיון שהסתכל , יצא בראשונה הוא היה מאיר מסוף העולם ועד סוף העולם

ובגלל אותם , ובדור המבול ובדור הפלגה) נכדו של האדם הראשון(בדורו של אנוש 
  .אז הקדוש ברוך הוא גנז את אותו אור, רשעים

קב אבינו והוא התאבק עם אותו מלאך שהוא ממונה כיון שבא יע, בוא וראה          
וזה כמו , והכה אותו בירך של יעקב והיה נכה) אחיו של יעקב(השר של עשו 

וזאת מפני שיש בו , זה אותו שמש שנגנז? ומי הוא שמש  "ויזרח לו השמש": שכתוב
ואחר כך נרפא באותו שמש וזה כמו שכתוב בתורתנו . רפואה לרפא אותו מארכובתו

והוא יעקב שלם בגופו  ,"ויבוא יעקב שלם": קדושה בספר בראשית בפרשת וישלחה
  .שנרפא

ועל כך ובעתיד הקדוש ברוך הוא לגלות את אותו שמש ולהאיר אותו לעם           
וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא ": וזה כמו שאמר הנביא מלאכי, ישראל
 "ומרפא בכנפיה". ב שהוא נרפה בוזו שמש של יעק? ומהו שמש וצדקה  ".בכנפיה

וזאת מפני שהרי בזמן שיקומו עם ישראל מהעפר . זה שבאותו שמש שכולם ירפאו
ואז מלך מלכי המלכים הקדוש , יהיו בהם) עוורים(אז כמה חיגרים וכמה סומים 

  ".ומרפא בכנפיה": ברוך הוא יאיר להם את אותו שמש להתרפא בה כמו שכתוב
את אותו שמש מסוף העולם ועד סוף העולם ולעם ישראל תהיה  ואז יאיר           

אבל לעם ישראל וזה כמו . בו ישרפו)  גוים(ועוד עמים  עובדי עבודה זרה , הרפואה
אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח והלך לפניך ": שאמר הנביא ישעיהו
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אותו יום ? מדוע לא נשמע קולו ביום המר והנמהר
הקדוש ברוך הוא נגלה אךיו וציוה 

  .עשה כן ולעת ערב עשה דרכו לירושלים
הוא הביט . מה נוראה הייתה הרגשתו של ירמיהו כאשר התקרב לירושלים

שישראל חזרו  ןהייתכ..."לעבר העיר והבחין בעשן המתיימר מעל בית המקדש
דומה שעולה שם : "ליבול 
ה חשכו כשהגיע עד החומ, ממהר לחזור

פיתתני . "והחל לזעוק במר ליבו

הוא מיהר , אין כל אפשרות לתאר את גודל צערו ושברון לבו של ירמיהו
נבוזראדן . אלך ואובד עימם יחד

אך ירמיהו חשב , על ידי נבוכדנצר לשים עין על ירמיהו ולהשגיח עליו
וכל הדרך סיפרה לו את , הוא הלך ובכה ומחפש את הגולים

  .השבילים היו מלאים בדמם של ההרוגים
והנה גילה , ירמיהו המשיך לחפש את עקבותיהם של הנשארים בחיים

התכופף לארץ ונשק את העקבות 
והלך אחריהם עד אשר פגש קבוצה של בחורים צעירים שהלכו 

ירמיהו ניגש אליהם . של אלו היה נתון קולר ברזל כבד
  .מבקש לחלוק עימם את גורלם וללכת עימם לגלות

: הם שלחו הודעה נבוזראדן
נבוזראדן זכר היטב את ". 

כיון שלא . את ירמיהו מן השבויים
תר ירמיהו אחר היהודים אחרים ונתקל בקבוצה של זקנים 

גם . אליהם וצירף עצמו לכבלים שלהם
הנביא ירמיהו הולך כבול עם הזקנים 
הוציאו את הנביא מקבוצה זו והסירו 

   .ואף הם בכו

 ’יפרק    הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו

                      

  בשבוע הבא המשך 

          :  

    ל"ז בן יעקב וזימבול

מדוע לא נשמע קולו ביום המר והנמהר ?ואיפה היה ירמיהו
הקדוש ברוך הוא נגלה אךיו וציוה .. לא היה ירמיהו בירושלים

עשה כן ולעת ערב עשה דרכו לירושלים, כמובן, הוא, 
מה נוראה הייתה הרגשתו של ירמיהו כאשר התקרב לירושלים

לעבר העיר והבחין בעשן המתיימר מעל בית המקדש
 התקוונתגנבה  "?בתשובה והם מקריבים קורבנות

ממהר לחזור, הוא החיש את צעדיו
והחל לזעוק במר ליבו, הוא ראה את בית הבחירה הרוס ומנותץ

  ".ינתפתיתואני , 
אין כל אפשרות לתאר את גודל צערו ושברון לבו של ירמיהו

אלך ואובד עימם יחד? באיזו דרך הלכו. לחפש את אחיו האומללים
על ידי נבוכדנצר לשים עין על ירמיהו ולהשגיח עליו

הוא הלך ובכה ומחפש את הגולים
השבילים היו מלאים בדמם של ההרוגים. סיפור האימה והזוועה

ירמיהו המשיך לחפש את עקבותיהם של הנשארים בחיים
התכופף לארץ ונשק את העקבות , הוא נעצר. גלים של ילדים קטנים

והלך אחריהם עד אשר פגש קבוצה של בחורים צעירים שהלכו 
של אלו היה נתון קולר ברזל כבד 

מבקש לחלוק עימם את גורלם וללכת עימם לגלות-הכניס את ראשו בקולר
הם שלחו הודעה נבוזראדן, החיילים הבחינו בו ולא ידעו כיצד לנהוג

". הנביא ירמיהו נמצא עם הנערים ההולכים לשבי
את ירמיהו מן השבויים ועל כן חש להפריד, נבוכדנצר

תר ירמיהו אחר היהודים אחרים ונתקל בקבוצה של זקנים . 
אליהם וצירף עצמו לכבלים שלהםירמיהו ניגש . שהיו כבולים בשלשלאות

הנביא ירמיהו הולך כבול עם הזקנים : "הפעם מיהו החיילים לדווח נבוזראדן
הוציאו את הנביא מקבוצה זו והסירו : בוזראדן ופקדושוב בא נ

ואף הם בכו, עמד ירמיהו ובכה בכי מר. מעליו את השלשלאות

הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו    הנביאים
                    

:          לעילוי נשמת                               

בן יעקב וזימבולענף 
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ואיפה היה ירמיהו        

לא היה ירמיהו בירושלים"אמר המספר 
, עליו לצאת לענתות

מה נוראה הייתה הרגשתו של ירמיהו כאשר התקרב לירושלים     
לעבר העיר והבחין בעשן המתיימר מעל בית המקדש

בתשובה והם מקריבים קורבנות
הוא החיש את צעדיו"....עשן הקטורת

הוא ראה את בית הבחירה הרוס ומנותץ. עיניו
, לעזוב את העיר ’ה

אין כל אפשרות לתאר את גודל צערו ושברון לבו של ירמיהו     
לחפש את אחיו האומללים

על ידי נבוכדנצר לשים עין על ירמיהו ולהשגיח עליו הנצטוו
הוא הלך ובכה ומחפש את הגולים .רק על בני עמו

סיפור האימה והזוועה
ירמיהו המשיך לחפש את עקבותיהם של הנשארים בחיים     

גלים של ילדים קטניםעקבות ר
והלך אחריהם עד אשר פגש קבוצה של בחורים צעירים שהלכו , היקרים האלו

 םעל צוואר. לגלות
הכניס את ראשו בקולר

החיילים הבחינו בו ולא ידעו כיצד לנהוג     
הנביא ירמיהו נמצא עם הנערים ההולכים לשבי"

נבוכדנצרהזהרתו של 
. ניתן לו ללכת עימם

שהיו כבולים בשלשלאות
הפעם מיהו החיילים לדווח נבוזראדן

ושוב בא נ". בשלשלאות
מעליו את השלשלאות

  

  

  

  

-*  

הנביאים פינת
  םהנביאים

                                   

ענף ברוך 



   ’’’עולם הספירות בעולם הספירות בעולם הספירות ב
, , סוףסוף--מתפשט אור האיןמתפשט אור האין
שהוא שהוא   ––אכן כאשר אור האין סוף אכן כאשר אור האין סוף 

השורש היוצא השורש היוצא , , מתפשט דרך ספירת החסדמתפשט דרך ספירת החסד
מספירה זו הוא הכוח הרוחני המהווה והמחיה את אותה פעולת החסד מספירה זו הוא הכוח הרוחני המהווה והמחיה את אותה פעולת החסד 
כיוון שכל פעולה קשורה באחת מעשר כיוון שכל פעולה קשורה באחת מעשר 

כלומר כלומר , , צא שהספירות הן הכלים לגילוי רצון האלוקיצא שהספירות הן הכלים לגילוי רצון האלוקי
  ..הרצון להוות ולהחיות את כל המציאות לכל פרטיההרצון להוות ולהחיות את כל המציאות לכל פרטיה

משל למנהל משל למנהל , , הספירות נאצלו מהבורא לצורך בריאת העולםהספירות נאצלו מהבורא לצורך בריאת העולם
סמכויות סמכויות . . ו כדי להקים מחלקה חדשהו כדי להקים מחלקה חדשה

שהמנהל עצמו שהמנהל עצמו אלא אלא , , העוזר היו חלק לא נפרד מכלל סמכויות המנהלהעוזר היו חלק לא נפרד מכלל סמכויות המנהל
אלא יונק את כוחו בהתמדה מהמנהל אלא יונק את כוחו בהתמדה מהמנהל 

יפסיק להעניק לו יפסיק להעניק לו , , וכאשר המנהל ירצה להפסיק את פעולת עוזרווכאשר המנהל ירצה להפסיק את פעולת עוזרו
הבורא יתברך האציל את הבורא יתברך האציל את 

המקובלים קוראים המקובלים קוראים . . הספירות לצורך בריאת העולם והרי הן חלק ממנוהספירות לצורך בריאת העולם והרי הן חלק ממנו

, , להבדיל בין רצון הבורא לבין פעולותיולהבדיל בין רצון הבורא לבין פעולותיו
כיוון שהספירות כיוון שהספירות . . שהרי רצון הבורא הוא פעולתו והוא מהות המציאותשהרי רצון הבורא הוא פעולתו והוא מהות המציאות

. . הרי שהספירות הן גילוי מהות המציאות כולההרי שהספירות הן גילוי מהות המציאות כולה
משום כך מתארים חכמי הקבלה את המציאות כולה בערכים של משום כך מתארים חכמי הקבלה את המציאות כולה בערכים של 
אין תורת הקבלה עוסקת במציאות אין תורת הקבלה עוסקת במציאות 

סך כל השורשים סך כל השורשים , , החומרית אלא במהות הדברים ושורשם הרוחניהחומרית אלא במהות הדברים ושורשם הרוחני
אין שום מציאות שאין לה שורש אין שום מציאות שאין לה שורש 

אין אין , , להבדיל מן הרצון האנושי והפעולה האנושיתלהבדיל מן הרצון האנושי והפעולה האנושית
ד אלא מקיפהאת כל המציאות ד אלא מקיפהאת כל המציאות 

   ’’’עולם הספירות בעולם הספירות בעולם הספירות ב

  בשבוע הבא המשך 

  :          לעילוי נשמת

    ל"ז  חגית מינה בת מלכה

עולם הספירות בעולם הספירות בעולם הספירות ב   
   :והשבוע                   

מתפשט אור האיןמתפשט אור האיןוהספירות הן הכלים דרכן והספירות הן הכלים דרכן 
אכן כאשר אור האין סוף אכן כאשר אור האין סוף . . כלומר הכלי לגילוי הרצון האלוקיכלומר הכלי לגילוי הרצון האלוקי

מתפשט דרך ספירת החסדמתפשט דרך ספירת החסד, , רצון הבורא יתברךרצון הבורא יתברך
מספירה זו הוא הכוח הרוחני המהווה והמחיה את אותה פעולת החסד מספירה זו הוא הכוח הרוחני המהווה והמחיה את אותה פעולת החסד 

כיוון שכל פעולה קשורה באחת מעשר כיוון שכל פעולה קשורה באחת מעשר . . לה אנו עדים בעולמנולה אנו עדים בעולמנו
צא שהספירות הן הכלים לגילוי רצון האלוקיצא שהספירות הן הכלים לגילוי רצון האלוקי

הרצון להוות ולהחיות את כל המציאות לכל פרטיההרצון להוות ולהחיות את כל המציאות לכל פרטיה

הספירות נאצלו מהבורא לצורך בריאת העולםהספירות נאצלו מהבורא לצורך בריאת העולם
ו כדי להקים מחלקה חדשהו כדי להקים מחלקה חדשהלעוזרלעוזר  המאציל מסמכיותיוהמאציל מסמכיותיו

העוזר היו חלק לא נפרד מכלל סמכויות המנהלהעוזר היו חלק לא נפרד מכלל סמכויות המנהל
אלא יונק את כוחו בהתמדה מהמנהל אלא יונק את כוחו בהתמדה מהמנהל , , אין העוזר פועל לבדואין העוזר פועל לבדו

וכאשר המנהל ירצה להפסיק את פעולת עוזרווכאשר המנהל ירצה להפסיק את פעולת עוזרו
הבורא יתברך האציל את הבורא יתברך האציל את , , אף בנמשלאף בנמשל. . וסמכויותיו ייעלמווסמכויותיו ייעלמו

הספירות לצורך בריאת העולם והרי הן חלק ממנוהספירות לצורך בריאת העולם והרי הן חלק ממנו
  ".".נאצלנאצלאור אור 

להבדיל בין רצון הבורא לבין פעולותיולהבדיל בין רצון הבורא לבין פעולותיו  שאין אנו יכוליםשאין אנו יכולים
שהרי רצון הבורא הוא פעולתו והוא מהות המציאותשהרי רצון הבורא הוא פעולתו והוא מהות המציאות

הרי שהספירות הן גילוי מהות המציאות כולההרי שהספירות הן גילוי מהות המציאות כולה, , הן גילוי רצון הבוראהן גילוי רצון הבורא
משום כך מתארים חכמי הקבלה את המציאות כולה בערכים של משום כך מתארים חכמי הקבלה את המציאות כולה בערכים של 

אין תורת הקבלה עוסקת במציאות אין תורת הקבלה עוסקת במציאות . . כלומר במהות הדבריםכלומר במהות הדברים
החומרית אלא במהות הדברים ושורשם הרוחניהחומרית אלא במהות הדברים ושורשם הרוחני

אין שום מציאות שאין לה שורש אין שום מציאות שאין לה שורש . . הללו מהווים את עשר הספירותהללו מהווים את עשר הספירות
להבדיל מן הרצון האנושי והפעולה האנושיתלהבדיל מן הרצון האנושי והפעולה האנושית. . במחשבת הבריאהבמחשבת הבריאה

ד אלא מקיפהאת כל המציאות ד אלא מקיפהאת כל המציאות פעולת הבורא מצטמצמת במישור אחפעולת הבורא מצטמצמת במישור אח
                                                                            

עולם הספירות בעולם הספירות בעולם הספירות ב   

לעילוי נשמת                               

חגית מינה בת מלכה

  פינת הקבלה
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והספירות הן הכלים דרכן והספירות הן הכלים דרכן                         
כלומר הכלי לגילוי הרצון האלוקיכלומר הכלי לגילוי הרצון האלוקי

רצון הבורא יתברךרצון הבורא יתברך
מספירה זו הוא הכוח הרוחני המהווה והמחיה את אותה פעולת החסד מספירה זו הוא הכוח הרוחני המהווה והמחיה את אותה פעולת החסד 

לה אנו עדים בעולמנולה אנו עדים בעולמנו
צא שהספירות הן הכלים לגילוי רצון האלוקיצא שהספירות הן הכלים לגילוי רצון האלוקינמנמ, , הספירותהספירות

הרצון להוות ולהחיות את כל המציאות לכל פרטיההרצון להוות ולהחיות את כל המציאות לכל פרטיה
            
הספירות נאצלו מהבורא לצורך בריאת העולםהספירות נאצלו מהבורא לצורך בריאת העולם          

המאציל מסמכיותיוהמאציל מסמכיותיו
העוזר היו חלק לא נפרד מכלל סמכויות המנהלהעוזר היו חלק לא נפרד מכלל סמכויות המנהל

אין העוזר פועל לבדואין העוזר פועל לבדו. . קבעקבע
וכאשר המנהל ירצה להפסיק את פעולת עוזרווכאשר המנהל ירצה להפסיק את פעולת עוזרו

וסמכויותיו ייעלמווסמכויותיו ייעלמו, , מכוחומכוחו
הספירות לצורך בריאת העולם והרי הן חלק ממנוהספירות לצורך בריאת העולם והרי הן חלק ממנו

אור אור : ": "לספירותלספירות
            
שאין אנו יכוליםשאין אנו יכולים, , כבר כתבנוכבר כתבנו        

שהרי רצון הבורא הוא פעולתו והוא מהות המציאותשהרי רצון הבורא הוא פעולתו והוא מהות המציאות
הן גילוי רצון הבוראהן גילוי רצון הבורא

משום כך מתארים חכמי הקבלה את המציאות כולה בערכים של משום כך מתארים חכמי הקבלה את המציאות כולה בערכים של 
כלומר במהות הדבריםכלומר במהות הדברים, , הספירותהספירות

החומרית אלא במהות הדברים ושורשם הרוחניהחומרית אלא במהות הדברים ושורשם הרוחני
הללו מהווים את עשר הספירותהללו מהווים את עשר הספירות

במחשבת הבריאהבמחשבת הבריאה
פעולת הבורא מצטמצמת במישור אחפעולת הבורא מצטמצמת במישור אח

                                                                          ..כולהכולה
  
   

      
        

                                   

חגית מינה בת מלכה    

פינת הקבלה



  מזוזות מהודרות למהדרין

  ברדה. ם אריה א"סופר סת

   מהודרת
  נוסח אשכנזי ובכריכת עור

ם                                      "סת ישירות מסופר

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

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

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

  גם לאחר מותם
. ת לתפילה לבית העלמין

וכולם קוראים לפי . סידורים ושאר הספרים
: בפרטים אימל 

 :054-4577956                                                              
, תאריך פטירה, שם המלא ותמונה

שמו " אלפא ביתא"כמו כן 
, ת/לפי האותיות של שם  הנפטר

ואשכבה עם שם , קדיש, 
ודפים בנייר , כריכה כרומו צבעונית

גם מכתב אישי . והיא לכל החיים במשפחה
ספרדי או בנוסח     !!

מזוזות מהודרות למהדרין
  לכניסת הבית                 

סופר סתהמ  ישירות מ"ס 20על 

מהודרת" פטום הקטורת
נוסח אשכנזי ובכריכת עור  ל"בכתב מהודר של האריז

ישירות מסופר.   מ מקופלת"ס 33על 

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

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

                                               

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

   0544-577956: ניתן להשיג את החוברת הקדושה בטלפון

גם לאחר מותם-ךכבד את אביך ואת אמ
ת לתפילה לבית העלמין/המיוחדת לנפטר "יזכור"

סידורים ושאר הספרים, בספר תהילים
.והכל בחוברת אחת. הסדר ובלי חיפושים

B.ARYE@NETO.NET.  טלפון: להזמנות :
שם המלא ותמונה: ת כולל/תפילה לנפטר

כמו כן . גוש חלקה ומקום הקבורה, 
לפי האותיות של שם  הנפטר ומשניות בספר תהילים

, ופרק מהזוהר הקדוש, ואותיות נשמה בתהילים
כריכה כרומו צבעוניתהחוברת עם .   ת/המלא של הנפטר

והיא לכל החיים במשפחה. מ"ס  22  על 
!!חלנצו. וכך יוזכר הנפטר כל שנה

  . או לפי הזמנה מיוחדת
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מזוזות מהודרות למהדרין
                

על  20בגודל         
  

פטום הקטורת"      
בכתב מהודר של האריז  

על  17בגודל 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

                                            

אריה. ב: הרב     
B.ARYE@NETO.NET.il  

ניתן להשיג את החוברת הקדושה בטלפון      

כבד את אביך ואת אמ
"זו החוברת  

בספר תהילים ואין צורך
הסדר ובלי חיפושים

NETO.NET.il  
תפילה לנפטרהחוברת 

, תמונת המצבה
בספר תהילים יצויןהמלא 

ואותיות נשמה בתהילים
המלא של הנפטר

 15כרומו בגודל 
וכך יוזכר הנפטר כל שנה ..ת/לנפטר

או לפי הזמנה מיוחדת. אשכנזי
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